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cçvççíiçlç (HççÆnuççÇ DççJç=ÊççÇ)
DççþJçCççÇlç jcçC³ççHçÓJççÇ&..........
`DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' ní cççPçb HççÆnuçb-JççÆnuçb HçámlçkçÀ lçácç®³çç nçlççÇ oílççvçç mçcççOççvç Jççìlç Dççní. HçÓJç& çÆoMçí®³çç çÆ#ççÆlçpççJçj
mçÓ³çç&®ççÇ kçÀçíJçUçÇ çÆkçÀjCçb Dççmçcçblç GpçUÓvç ìçkçÀC³çç®³çç #çCççHççmçÓvç lçí Lçíì jç$ççÇ çÆvçoÏçoíJççÇ®³çç DçOççÇvç nçíC³çç®³çç #çCççHç³ç&blç DççHçuççÇ
mççLçmçbiçlç kçÀjlçb lçí `mçbiççÇlç'. mçbiççÇlç nç DççHçuçç MJççmç Dççní. DççHçu³çç pççÇJçvçç®çç DççÆJçYççp³ç IçìkçÀ Dççní. mçÓj kçíÀ yççÇvçç pççÇJçvç mçÓvçç..
ní®ç Kçjb. vçámçl³çç içç³çkçÀçbyçÎuç®ç yççíuçç³ç®çb lçj uçlççoçÇoçÇ, DççMççlççF&, cççí. jHçÀçÇ, çÆkçÀMççíjkçáÀcççj, cçákçíÀMç, cçvvççoç, nícçblçoç, lçuçlç...
lçj DççHçu³çç cçjçþçÇlçuçí içç³çkçÀ içpççvçvçjçJç JççìJçí, yççyçápççÇ, Ëo³çvççLçpççÇ, DçªCç oçlçí, mçájíMç Jçç[kçÀj DçMççÇ çÆ kçÀl³çíkçÀ vççJçb DççHçCç
DççHçu³çç kçÀçUpççJçj mçáJçCçç&#çjçbvççÇ kçÀçíjuçíuççÇ Dççnílç. çÆJçmlççjçvçí®ç mççbiçç³ç®çb lçj mçáÒççÆmçOo vççìkçÀkçÀçj Mçí kçwmççÆHç³çjvçí `vççJççlç kçÀç³ç
Dççní?' Dçmçb cnìuçb Dçmçuçb lçjçÇ `³çç' vççJççb®çb cççnçlc³ç ®ççíKçboU jçÆmçkçÀ®ç pççCçÓ MçkçÀlççí. ³çç vççJççbcçO³çí DçMççÇ pççoÓ Dççní kçÀçÇ DççHçCç
l³ççb®³çç SkçbÀoj kçÀlçã&lJççvçí HçÓCç&lç: YççjçJçÓvç içíuçíuççí Dççnçílç, DçççÆCç l³ççbvççÇ içç³çuçíu³çç iççC³ççb®çç kçÌÀHçÀ DççHçu³ççuçç MçíJçì®³çç MJççmççHç³ç&blç
mççLçmçbiçlç kçÀjCççj Dççní, nçÇ pççCççÇJç®ç çÆkçÀlççÇ mçáKço Dççní, vççnçÇ? DççHçCç Kçjblçj KçÓHç®ç Yççi³çJççvç. p³çç MçlçkçÀçlç Dçmçí DççÆJolççÇ³ç
mJçjçb®çí mçjlççpç pçvcçuçí l³çç®ç MçlçkçÀçlç DççHçuççnçÇ pçvcç Pççuçç DçççÆCç ³çç mJçiççÇ&³ç mJçjçb®³çç Dçcçãlçlçáu³ç yçjmççlççÇvçí DççHçuçb Dççpç®çb
OçkçÀçOçkçÀçÇ®çb pççÇJçvç mçámç¿ç Pççuçb Dççní nçÇ JçmlçáçÆmLçlççÇ kçáÀCççÇ®ç vççkçÀçjCççj vççnçÇ. ³ççmççþçÇ DççHçCç l³ççb®çí mçoÌJç kçãÀlç%ç jçnCççj Dççnçílç.
l³ççb®çb vççJç G®®ççjlçç#çCççÇ DççþJçCççÇb®çb cççínçíU Gþlçb lçí ³ççcçáUí®ç. lçí vççJç vçámçlçb G®®ççjuçb kçÀçÇ l³ççb®ççÇ SkçÀçnÓvç SkçÀ mçjmç iççCççÇ DççHççíDççHç
DççHçu³çç cçvççlç ªbpççÇ IççuçÓ uççiçlççlç. vçkçÀUlç Dççíþ lççÇ içáCçiçáCçç³çuçç uççiçlççlç. mçO³çç®³çç Dçç³çHçç@[, ScçdHççÇL çÏçÇ, mççÇ[çÇ, SHçÀd-Scçd®³çç
DççOçáçÆvçkçÀ ³çáiççlç DççHçu³ççuçç mçoçmçJç&kçÀçU iççCççÇ SíkçÀç³çuçç çÆcçUlççlç, F®sç vçmçuççÇ lçjçÇ HçnçJççÇ uççiçlççlç. kçáÀþuçbnçÇ ®ç@ vçuç Hçnç,
jçÇçÆcçkçwmç®³çç vççJççKççuççÇ ®ççuçuçíuçç G®sãbKçuç iççíbOçU, nÌoçímç DçiçoçÇ [çíUîççbmçcççíj GIç[HçCçí mçáª Dçmçlççí. HçCç DççHçCç mçnpççÇ l³çç Jççìíuçç
pççlç vççnçÇ. kçÀçjCç DççHçCç DççHçu³çç DççJç[çÇ-çÆvçJç[çÇb çÆJç<ç³ççÇ þçcç Dçmçlççí. l³çç DççHçu³ççJçj kçáÀCççÇnçÇ uççoÓ MçkçÀlç vççnçÇ. DççHçu³ççuçç
cçvç:HçÓJç&kçÀ DççJç[CççjçÇ iççCççÇ JçíiçUçÇ®ç Dçmçlççlç. nçÇ `³ççoçÇ' cççíþçÇnçÇ nçÇ DçmçÓ MçkçÀlçí, HçCç l³ççlçuççÇ kçÀçnçÇ cçç$ç Kççmç DççJç[çÇ®ççÇ Dçmçlççlç.
l³ççbvçç DççHçCç DççþJçCççÇ®³çç kçáÀHççÇlç yçbçÆomlç kçÀªvç þíJçuçíuçb Dçmçlçb. l³ççlçu³çç Òçl³çíkçÀ iççC³ççMççÇ DççHçu³çç kçÀçnçÇ DççþJçCççÇ çÆvçiç[çÇlç
Dçmçlççlç. Dçç³çá<³ççlçu³çç kçÀçíCçl³ççlçjçÇ ÒçmçbiççMççÇ, IçìvçíMççÇ l³çç®çç Lçíì mçbyçbOç Dçmçlççí. ³çç iççC³ççlçu³çç MçyoçbMççÇ, Jççkçw³çj®çvçíMççÇ DççHçuçb
YççJççÆJçYççíj çÆJçMJç mçbyççÆOçlç Dçmçlçb. l³çç iççC³ççbMççÇ DççHçuçç FlçkçÀç $çÝCççvçáyçbOç Dçmçlççí cnCçÓvç®ç kçÀçÇ kçÀç³ç, DççHçCç l³ççb®ççÇ ³ççoçÇ kçÀªvç lççÇ
kçÀ@mçíì çÆkçbÀJçç mççÇ[çÇJçj jíkçÀ@ç[& kçÀªvç IçíC³ççmççþçÇ Oç[Hç[lççí. DççHçuççÇ HççÆjçÆmLçlççÇ HççÆ$çkçíÀlç kçÀ[kçÀ cçbiçU Dçmçuçíu³çç cçáuççÇ®³çç yççHççHçí#ççnçÇ
Yç³çbkçÀj PççuççÇ lçjçÇ nçj vç HçlkçÀjlçç, DççHçCç lççÇ iççCççÇ çÆcçUJçlççí®ç çÆcçUJçlççí. HçÀçJçu³çç JçíUçlç DççHçCç lççÇ iççCççÇ kçÀç³ççJçç®ççcçvçíkçÀªvç
DççJç[çÇvçí SíkçÀlççí. lççÇ SíkçÀlçç®ç DççHçu³ççuçç mJçiç& içJçmçu³çç®çç Dççvçbo çÆcçUlççí. DççHçu³çç çÆ®çÊçJçÉÊççÇ ÒçHçáÀçÆu uçlç nçílççlç. nçÇ iççCççÇ SíkçÀCçb nç
DççHçu³ççmççþçÇ DççvçbomççínUç Dçmçlççí. JníjçÇ Hçmç&vçuç! l³çç®³ççlççÇuç mçkçÀçjçlcçkçÀ DçççÆCç DççMJççmçkçÀ kçbÀHçvççbcçáUí DççHçuçb mçbJçíovçMççÇuç cçvç
ìJçìJççÇlç nçílçb. MççjçÇçÆjkçÀ #ççÇCç vççnçÇmçç nçílççí. pçiçç³ç®ççÇ Gcçío Jçç{lçí. HçCç.. lçácnçÇ lççÇ iççCççÇ DçY³ççmçlçç? vçícçkçbÀ lçí®ç iççCçb DççHçu³ççuçç
kçÀç DççJç[lçb, ³çç®çç kçÀOççÇ çÆJç®ççj kçÀjlçç? Mççm$ççÇ³ç DçvçJçì jçiççbyççyçlççÇlç yççíuçç³ç®çb lçj DççHçuçb %ççvç LççÇìb Hç[lçb. kçÀyçÓuç! ®ççuç uççJçC³çç®ççÇ
kçÀuçç DççHçu³ççuçç DçJçiçlç vççnçÇ, kçÀçíCçl³çç®ç JççÐççMççÇ DççHçuçç oçímlççvçç vççnçÇ³ç. HçCç cnCçÓvç kçÀç³ç Pççuçb? SkçÀ mç®®çç jçÆmçkçÀ cnCçÓvç
DççHçu³ççHçÓjlç®çb kçÀç nçíF&vçç, SKççob iççCçb ®ççbiçuçb kçÀçÇ JççF&ì ní þjJçlççí®ç vçç? Hçojcççí[ kçÀªvç OJççÆvçHçÀçÇlç, mççÇ[çÇ çÆJçkçÀlç I³çç³ç®ççÇ PççuççÇ
lçj DççHçCç onç JçíUç çÆJç®ççj kçÀªvç, cçvçHçmçblç iççC³ççb®ççÇ®ç çÆJçkçÀlç Içílççí vçç? l³ççJçíUçÇ DççHçuççÇ cçvç:çÆmLçlççÇ {çÇiçYçj mçç[îççbcçOçÓvç vçícçkçÀçÇ
DççHçu³çç DççJç[çÇ®ççÇ mçç[çÇ IçíCççN³çç yçç³çkçÀçbHçí#ççnçÇ ®ççÌkçÀmç Dçmçlçí. cçiç DççHçu³çç ³çç DççJç[l³çç iççC³ççyçÎuç Lççí[mçb çÆ®ççÆkçÀlmçkçÀ, DçY³ççmçÓ
DçmçC³ççmç kçÀç³ç njkçÀlç Dççní? Dççlçç lçácnçÇ cnCççuç kçÀçÇ SKççob iççCçb KçáHç DççJç[lçb, SJç{çÇ®ç iççí<ì cççP³ççmççþçÇ Hçájí³ç. çÆ®ç$çHçì kçÀçíCçlçç,
çÆoioMç&kçÀ kçÀçíCç, kçáÀCççÇ çÆuççÆnuçb³ç? JçiçÌjí iççí<ìçÇ cççP³ççmççþçÇ çÆHçÀpçÓuç Dççnílç. HçCç Kçjb mççbiçÓ? kçÀçíCçlçbn çÇ `iççCçb' Dçmçb mçnpçiçl³çç yçvçlç
vçmçlçb. lçácç®³çç DççJç[çÇ®³çç ³çç Òçl³çíkçÀ iççC³ççcççiçí l³çç®³çç pçvcçç®çç jçícççb®çkçÀçjçÇ FçÆlçnçmç Dçmçlççí®ç Dçmçlççí. SKççoç çÆJççÆMç<ì çÆkçÀmmçç
Dçmçlççí. DççþJçCç Dçmçlçí. lçí yçvççÆJçC³ççlç çÆkçÀcççvç MçbYçjíkçÀ cççCçmççb®çí HççÆjÞçcç Dçmçlççlç. kçÀJççÇ çÆkçbÀJçç Mçç³çjuçç mçá®çuçíu³çç kçÀçJ³ççHççmçÓvç lçj
kçÀOççÇ mçbiççÇlçkçÀçjçuçç mçá®çuçíu³çç ®ççuççÇHççmçÓvç l³çç®çb OJççÆvçcçáêCç nçíF&Hç³ç¥lç DçççÆCç l³ççvçblçj Hçá{í lçí OJççÆvçHçÀçÇlç çÆkçbÀJçç mççÇ[çÇJçj ÒçkçÀççÆMçlç
nçíF&Hç³ç¥lç®çí mççíHçmkçÀçj nçÇ SkçÀ ÒçoçÇIç& MçãbKçuçç Dçmçlçí. SkçÀ Kç[lçj ÒçJççmç Dçmçlççí. `DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' nçÇ ³çç®ç ÒçJççmçç®ççÇ oçmlççvç.
`³ççoçíb' kçÀçÇ yççjçlç! cççÇ kçÀmçuçç uçíKçkçÀ? SkçÀ lçácç®³ççmççjKçç®ç mçJç&mççcççv³ç jçÆmçkçÀ Dççní. cçuççnçÇ lçácç®³ççmççjKçb DççþJçCççÇlç jcçç³çuçç
DççJç[lçb, YçÓlçkçÀçU DçççÆCç Jçlç&cççvç ³ççlççÇuç lççÇ iç[o jí<çç vçkçÀçíMççÇ Jççìlçí. mçáoÌJççvçí OJççÆvçcçáêCç DççÆOçkçÀçjçÇ cnCçÓvç kçÀç³ç&jlç Dçmçu³ççvçí
JçíiçJçíiçU³çç mçJç&®ç ÒçkçÀçj®ççÇ iççCççÇ yçvçlççvçç l³çç®çç mçç#ççÇoçj nçíC³çç®çb Yççi³ç uççYçuçb³ç cçuçç. iççCççÇ yçvççÆJçC³çç®çç Òçl³çíkçÀ ìHHçç DçvçáYçJçlçç
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Dççuçç, [çíUmçHçCçí DçY³ççmçlççnçÇ Dççuçç. ³çç kçÀçUçlç cçáuççKçlççÇb®³çç çÆvççÆcçÊççvçí l³çç mJçjçÆkçÀVçjçbvçç Òçl³ç#ç Yçíìlçç Dççuçb. HççÆj®ç³ç Pççuçç.
HççÆj®ç³çç®çb ªHççblçj Hçá{í $çÝCççvçáyçbOççlçnçÇ Pççuçb. vçJçí mvçínçÇ pççí[lçç Dççuçí. KçÓHç SíkçÀç³çuçç, Hçnç³çuçç çÆcçUçuçb. pççÇJçvççkçÀ[í HççnC³çç®çç cççPçç
¢<ìçÇkçÀçívç kçÀçnçÇmçç yçouçuçç. pçiçC³çç®ççÇ Gcçío Jçç{uççÇ. cççP³çç pççÇJçvçç®çç lççí kçÀçU mççLç&kçÀçÇ uççiçuçç Dçmçb cççÇ cnCçívç. `DççþJçCççÇlçu³çç
iççC³ççb®ççÇ' nçÇ oçmlççvç DçiçoçÇ çÆvçjçiçmçHçCçí, çÆvçJ³çç&pçHçCçí cççb[C³çç®çç cççÇ Òç³çlvç kçíÀuçç³ç. mçájJçbìç®çb HçáÀuçHççKçª yçvçC³çç®³çç pçMçç
JçíiçJçíiçU³çç DçJçmLçç Dçmçlççlç vçç, l³ççnçÇHçí#çç pççmlç Kç[lçj DçMçç ÒççÆ¬çÀ³çílçÓvç SKççob `iççCçb' DççkçÀçj Içílç Dçmçlçb. l³ççlçu³çç
HççÆjÞçcççbcçáUí®ç lçí iççCçb DççHçu³çç kçÀçUpçç®çç þçJç Içílçb. DçvçáYçJçç®³çç ³çç çÆMçoçíjçÇcçáUí®ç cççÇ DçvçíkçÀ uççíkçÀçÆÒç³ç Dçuyçcmç yçvçJçuçílç.
pçJçUpçJçU mçJç&®ç YççjlççÇ³ç Yçç<ççblççÇuç Dçuyçcmç®çb mçb³ççípçvç, J³çJçmLççHçvç kçÀjç³çuçç çÆcçUçuçb. l³ççcçáUí®ç içáuççcç DçuççÇ, pçiçpççÇlç çÆmçbn,
[ç@. Smçd. HççÇ., DççMççlççF& lçí Lçíì DçvçájçOçç HççÌ[Jççuç, kçÀçÆJçlçç kç=À<CçcçÓlççÇ&, DççÆYççÆpçlç, GçÆolç, kçáÀcççj mççvçÓ, DçuçkçÀç ³çççÆ%çkçÀ, mççOçvçç
mçjiçcç, mççívçÓ çÆvçiçcç, MçbkçÀj cçnçoíJçvç, Dçovççvç mççcççÇ, jícççí HçÀvçç&bçÆ[mç, Mççvç, nçÆjnjvç DçMçç vççcççbçÆkçÀlç içç³çkçÀçbvçç pçJçUÓvç
DçY³ççmçlçç Dççuçb. kçÀçcç kçÀjC³çç®ççÇ mçbOççÇ çÆcçUçuççÇ. pççvçHçní®ççvç PççuççÇ. lçmçí®ç cçjçþçÇlç DçªCç oçlçí, DççÆpçlç kçÀ[kçÀ[í, jJççÇboÏ mççþí,
ÞççÇOçj HçÀ[kçíÀ, mçájíMç Jçç[kçÀj DçMçç mçvcççvçvççÇ³ç içç³çkçÀçbyçjçíyçj DçvçíkçÀ uççíkçÀçÆÒç³ç Dçuyçcmç kçíÀuçí. JçÌMççuççÇ mççcçblç, mJççÆHvçuç yççboçí[kçÀj,
mçáçÆvçOççÇ ®ççÌnçvç, nícçç mçjoímççF& DçMçç içç³çkçÀçbvçç Iç[lççvçç Hçnç³çuçç çÆcçUçuçb. mìáçÆ[Dççí-Fvç®ççpç& Dçmçu³ççvçí DçvçíkçÀ çÆoiiçpç çÆvçcçç&l³ççb®³çç
çÆ®ç$çHçìçb®ççÇ uççíkçÀçÆÒç³ç iççCççÇ cççP³ççmçcççíj DççkçÀçjçuçç DççuççÇ³çlç, OJççÆvçcçáçÆêlç PççuççÇlç. jçpçíMç jçíMçvç, DçvvçÓ cççÆuçkçÀ, YçHHççÇ uçççÆnjçÇ,
pççÆlçvç-uççÆuçlç lçí Dççpç®³çç çÆncçíMç jíMççÆcç³çç Hç³ç¥lç®³çç mçJç&®ç mçbiççÇlçkçÀçjçb®ççÇ mìçF&uç DçY³ççmçç³çuçç çÆcçUçuççÇ. mçbiççÇlç mçb³ççípçvç cnCçpçí
vçícçkçbÀ kçÀç³ç lçí kçÀUuçb. vççÌMççopççÇ, Dççí. HççÇ. vç³³çj, Smçd.[çÇ yçcç&vç, mççÇ. jçcç®çbê, MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç, cçovçcççínvç, uç#cççÇkçÀçblçH³ççjíuççuç lçí Dççj.[çÇ. Hç³ç¥lç®³çç mçJç& yçápçáiç& mçbiççÇlçkçÀçjçb®çí mçbiççÇlç-mçb³ççípçkçÀ, l³ççb®³çç JççÐçJçÉboçlççÇuç JççokçÀ ³ççb®³ççmçn Òçl³ç#ç kçÀçcç
kçÀjC³çç®ççÇ mçbOççÇ çÆcçUçuççÇ ní çÆJçMçí<ç. FLçu³çç DçvçáYçJçç®³çç ³çç çÆMçoçíjçÇcçáUí®ç cççÇ çÆuçnç³çuçç GÐçákçwlç Pççuççí. mJçlç:uçç çÆcçUçuçíuçç Dççvçbo
DççHçu³ççyçjçíyçj MçíDçj kçÀjçJçç cnCçÓvç nç `DççþJçCççÇlçu³çç iççC³ççb'®çç uçíKçÒçHçb®ç! cççP³çç uçíKççlçuçç `cççÇ' nç Mçyo DçnbkçÀçjçvçí
G®®ççjuçíuçç, `cççÇ' HçCççvçí yçjyçìuçíuçç Mçyo Dçmçíuç Dçmçç kç=ÀHç³çç içÌjmçcçpç kçÀªvç IçíT vçkçÀç. `cççÇ' pçí kçÀçnçÇ DçvçáYçJçuçb³ç lçí ÒççbpçUHçCçí
lçácç®³ççyçjçíyçj MçíDçj kçíÀuçb³ç, ní kç=ÀHç³çç uç#ççlç DçmçÓÐçç. nçÇ `DççþJçCççÇlçu³çç iççC³ççb'®ççÇ oçmlççvç cççÇ oÌçÆvçkçÀ mççcçvçç®³çç `HçáÀuççíjç'
HçájJçCççÇlçÓvç DççHçu³ççHçá{í cççb[lç içíuççí DçççÆCç Hççnlçç Hççnlçç mçuçiç Hçç®ç Jç<çí& lçácç®³ççmçn DççHçu³çç `DççþJçCççÇ lçu³çç yçíçÆcçmççuç iççC³ççb'cçO³çí
jcçcççCç nçíC³çç®çb Yççi³ç cçuçç uççYçuçb³ç. çÆoiiçpççbMççÇ kçíÀuçíuçb çÆnlçiçápç, Òçmçbiççb®³çç GuuçíKççlçÓvç SKççob iççCçb mçá®çç³ç®çb, içHHçç jbiçç³ç®³çç.
jc³ç DççþJçCççÇb®çí jçbpçCç jçÇlçí Jnç³ç®çí DçççÆCç lçí mçiçUb uçíKçç®³çç mJçªHççlç lçácç®³ççHç³ç¥lç Hççínçí®çç³ç®çb. KçÓHç cçpçç ³çç³ç®ççÇ. SkçíÀkçÀç iççC³çç®çç
`nBiç-DççíJnj' DççpçnçÇ lçmmçç®ç kçÀç³çcç Dççní. lççpççlçjçÇvç Dççní. Dççlçç Hçávnç DççHçCç DççHçu³çç `DççþJçCççÇlçu³çç iççC³ççb'cçO³çí®ç jcçç³ç®çb³ç..
³çç HçámlçkçÀªHççvçí. `DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' ní cççPçb mçoj `HçáÀuççíjç' HçájJçCççÇlçÓvç Òçl³çíkçÀ MççÆvçJççjçÇ ÒççÆmçOo Jnç³ç®çb. iççCçb lçácç®³çç DççJç[çÇ®çb
Dçmçu³ççvçí lçí cçvççlç çÆvçoçvç DççþJç[çYçj lçjçÇ cçvççlç jíbiççUlç jnç³ç®çb. Hçá{®³çç DççþJç[îççlç kçÀç³ç çÆuçnç³ç®çb ³çç mçbYçÏcççlç cççÇ Dçmçç³ç®ççí lçj
Hçá{®³çç MççÆvçJççjçÇ kçáÀþuçb iççCçb DçmçCççjí³ç nçÇ GlmçákçÀlçç lçácç®³çç cçvççlç Dçmçç³ç®ççÇ. kçÀOççÇ kçáÀCçç®ççÇ HçÀcçç&F &Mç ³çç³ç®ççÇ. kçÀOççÇ ®çkçwkçÀ Hç@ÀvçcçíuçnçÇ ³çç³ç®çb. cççÇ çÆuçnç³ç®ççí! ³çç HçámlçkçÀçlç HçVççmç uçíKç SkçÀçÆ$ çlçHçCçí mçcçççÆJç<ì Pççuçí Dççnílç. ³ççyççyçlç SkçÀ çÆJçvçblççÇ kçÀjçJççÇ cnCçlççí.
mçbHçÓCç& HçámlçkçÀ SkçÀç®ç yçÌþkçÀçÇlç vçkçÀç Jçç®çÓ. SkçÀ®ç uçíKç Jçç®çç³ç®çç. l³çç iççC³çç®çí yççíuç mJçlç:MççÇ içáCçiçáCçç³ç®çí. iççCçb mçbûçnçlç Dçmçíuç lçj lçí
MççblçHçCçí SíkçÀç³ç®çb. l³çç®çç kçÌÀHçÀ cçvççJçj lççyçç çÆcçUJçlçç®ç cçiç l³çç®ç OçáboçÇlç DççHçu³ççuçç nJçç çÆlçlçkçÀç kçÀçU cçmlç cçpçílç IççuçJçç³ç®çç. Dççlçç
oámçN³çç iççC³ççkçÀ[í JçUç³ç®çb.. `cçpçç uçívçç nÌ çÆHçvçíkçÀç lççí.. kçÀcç kçÀcç, OççÇjí OççÇjí HççÇee!' cnCçlççlç vçç DçiçoçÇ lçmmçb! DççHçu³ççHçÌkçÀçÇ
DçvçíkçÀçbvçç iççCçb içáCçiçáCçç³ç®ççÇ mçJç³ç Dççní, Kççmç lçácç®³ççmççþçÇ cnCçÓvç mçbHçÓCç& iççCçb }íKççmççíyçlç çÆouçb Dççní.
cççP³çç ³çç HççÆnu³çç-JççÆnu³çç HçámlçkçÀçuçç ÒçmlççJçvçç çÆuççÆnuççÇ³ç mçvcççvçvççÇ³ç kçÀçÆJçJç³ç& Òçç. ÒçJççÇCç oJçCçípççÇbvççÇ. DçMçç ÒçiçuYç
ÒççÆlçYçí®³çç uççíkçÀçÆÒç³ç kçÀçÆJçJç³çç&vçí DççHçu³çç J³çmlç çÆovç®ç³çí&lçÓvç mçJç[ kçÀç{Óvç cççP³çç HçámlçkçÀçmççþçÇ HççÆj#çCç çÆuçnçJçí DçMçç J³çkçwlççÇ®çb $çÝCç
vçámçlçb®ç cççv³ç kçÀªvç DçLçJçç GuuçíKç kçÀªvç çÆHçÀìCççjí vççnçÇ. DçYç³ç HçjçbpçHçí (mçáÒççÆmçOo Hç$çkçÀçj DçççÆCç JççoUJççì ³çç cçnçcçççÆu çkçíÀ®çç
uçíKçkçÀ) ³çç cççP³çç çÆcç$çç®çç GuuçíKç mJçlçb$çHçCçí kçÀjç³çuçç®ç nJçç. kçÀçjCç 1994 mççuççÇ `DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' cnCçÓvç SKççoçÇ uçíKçcççuçç
DçmççJççÇ nçÇ mçbkçÀuHçvçç mçJç&ÒçLçcç cççb[uççÇ Dçmçíuç lççÇ DçYç³çvçí®ç. l³çç®³çç ÒççílmççnvççcçáUí®ç cççÇ çÆuçnç³çuçç uççiçuççí.
oÌ. mççcçvçç®³çç `HçáÀuççíjç' HçájJçCççÇlç cççPççÇ nçÇ uçíKçcççuçç mçuçiç Hçç®ç Jç<çí& mçáª nçílççÇ. (vçblçj ³çç mçbkçÀuHçvçíJçj DçvçíkçÀ Jç=ÊçHç$ççlçÓvç
DçvçíkçÀçb®çí uçíKç ³çíT uççiçuçí nçÇ iççí<ì DçuçççÆnoç.) HçámlçkçÀçuçç DççkçÀ<ç&kçÀ cçáKçHç=<þ DçmççJçb nçÇ F®sç HçÓCç& kçíÀ uççÇ³ç ûçççÆHçÀkçwmç çÆ[Pçç³çvçj ÞççÇ.
uç#cççÇkçÀçblç cnmçkçÀj ³ççbvççÇ. nç cççPçç mçKçç DçççÆCç mçKKçç cççJçmçYççT. mçbiçCçkçÀçJçj®çí GHçuçyOç `HçÀç@vìmçd' JççHçªvç cçáKçHç=<þçJçj®çb
çÆ[PççF&vç kçÀjCçb mçnpç Mçkçw³ç Dçmçlçb. HçCç lçí DçlçáMç³ç mççcççv³ç DçççÆCç kç=ÀçÆ$çcç Jççìlçb. mçáÒççÆmçOo mçáuçíKçvçkçÀçj DçççÆCç kç@ÀçÆuçûççHçÀçÇ lçp%ç ÞççÇ.
Dç®³çálç HççuçJçmççníyççbvççÇ cççP³çç ³çç HçámlçkçÀç®çb mçáuçíKçvç DçiçoçÇ nçÌmçívçb kçÀªvç çÆouçb³ç. ní çÆJçMçí<ç. ³çç mçJçç¥®çç cççÇ Dçl³çblç DççYççjçÇ Dççní.
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mJçlç:®çb SKççob HçámlçkçÀ ÒçkçÀççÆMçlç JnçJçb ní Òçl³çíkçÀ uçíKçkçÀç®çb `[^çÇcç-Òççípçíkçwì'! `HçámlçkçÀ ÒçkçÀçMçvç' nçÇ Dççpç Dçl³çblç cçnçiç[çÇ
nçÌmç mçcçpçuççÇ pççlçí. HçámlçkçÀ vçámçlçb ÒçkçÀççÆMçlç kçÀªvç Yççiçlç vççnçÇ. l³çç®çb vçíìJçkç&À DçmççJçb uççiçlçb. DççHçuççÇ kçÀuççkç=ÀlççÇ mçJç&oÓjJçj Hççínçí®çCçb
DççJçM³çkçÀ Dçmçlçb. DçuHççJçOççÇlç vççcççbçÆkçÀlç Pççuçíu³çç `cçáêç ÒçkçÀçMçvç'®³çç cççuçkçÀçbkçÀ[í, cççPçí HçjcççÆcç$ç ÞççÇ. jçpçÓ vççF&kçÀ ³ççb®³ççkçÀ[í Mçyo
ìçkçÀuçç. l³ççbvççÇ ³çç HçámlçkçÀç®³çç ÒçkçÀçMçvççmççþçÇ Hçá{çkçÀçj Içílçuçç cnCçÓvç®ç cççPçb ní HççÆnuçb HçámlçkçÀ DççHçCçç jçÆmçkçÀçbHçá{í ³çílç Dççní. l³çç®çç cççÇ
mçoÌJç $çÝCççÇ jçnçÇvç. HçámlçkçÀ ÒçkçÀççÆMçlç kçÀjçJçb nçÇ mçbkçÀuHçvçç cççP³çç HçlvççÇ®ççÇ, Dçç³çá<³ççlç DçvçíkçÀ yçN³çç-JççF&ì IçìvççbvççÇ yççí®çjb oá:Kç çÆouçb
Hçjblçá l³çç HççÆjçÆmLçlççÇMççÇ Pçiç[C³çç®çb mççcçL³ç& çÆouçb lçí ³çç mçbiççÇlçJçí[çvçb®ç, DçççÆCç KçbyççÇjHçCçí HççþçÇMççÇ GYççÇ jççÆnuççÇ lççÇ cççPççÇ mçáç ÆJçÐç HçlvççÇ
DçççÆCç mçKççÇ. `pççÇJçvçiççCçb' mçájíuç Pççuçb lçí ³ççcçáUí®ç. Dçç³çá<³çYçj ³çç iççC³ççbvççÇ®ç pçiçç³ç®ççÇ Gcçío çÆ ouççÇ. ³çç pçiççlçÓvç `SçÆkçwPçì'
Içílçu³ççvçblçjnçÇ HçámlçkçÀªHççvçb kçÀç nçíF&vçç cççÇ lçácç®³ççmççíyçlç Dçmçívç nçÇ kçÀuHçvçç®ç mçáKço Dççní, vççnçÇ kçÀç? DççHçu³çç DççJç[çÇ®³çç iççC³ççb®³çç
DççþJçCççÇlç jcçCçb ³ççmççjKçb oámçjb mçáKç lçí kçÀç³ç? nç Dççvçbo-mççínUç, nç `DççþJçCççÇlçu³çç yçíçÆcçmçç} iççC³ççb'MççÇ DççHç}ç $çÝCççvçáyçbOç
Dçmçç®ç çÆ®çjblçvç jçnçí, nçÇ®ç cççHçÀkçÀ DçHçí#çç..

- Dçvçblç HççJçmçkçÀj


`DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ'..
ÒçmlççJçvçç - Òçç. kçÀçÆJç ÒçJççÇCç oJçCçí
`DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' nç pçiçC³ççlççÇuç cçvçlçjbiççb®çç mçájíuç ÒçJççmç Dççní. iççC³çç®³çç mççíyçlççÇvçb Dçç³çá<³çç®çç Hçì Guçiç[lç pççCççN³çç
kçÀçUçlççÇuç ¿çç iççC³ççb®çç, iççC³ççcççiççÇuç kçÀLççb®çç, mçbiççÇlçkçÀçj, içç³çkçÀ Jç kçÀJççÇb®³çç SkçÀcçík çÀçbJçjçÇuç [çíUmç ÞçOoçb®çç jíMçcççÇ iççíHçÀ
içábHçÀC³çç®çb cççíuçç®çb kçÀç³ç& uçíKçkçÀ ÞççÇ. Dçvçblç HççJçmçkçÀj ³ççbvççÇ ¿çç uçíKçcççuçíJoçjí kçíÀuçí Dççní.
HççJçmçkçÀjçb®ççÇ DçççÆCç cççPççÇ mçácççjí Hçb®çJççÇmç-lççÇmç Jç<çç¥®ççÇ cçÌ$ççÇ Dççní, DçççÆCç l³çç mvçínç®çí çÆvççÆcçÊçnçÇ `mçbiççÇlç' ní®ç Dççní. Dçvçblç
HççJçmçkçÀj ní kçíÀJçU mçÓj, Mçyo, mJçjj®çvçç ³ççb®çb®ç çÆ®çblçvç kçÀjCççjb J³ççÆkçwlçcçÊJç! kçÀçUçJçj DççHçuççÇ cçáêç GcçìJçCççN³çç iççC³ççb®çç lçí
Dç#çjMç: kçÀmlçájçÇcç=içç®³çç Dççí{çÇvçí Hççþuççiç kçÀjlççlç. ¿çç O³ççmçHçJçç&uçç Dççuçíuçç yçnj cnCçpçí `DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' nç ûçbLç Dççní.
Kçjblçj.. ¿çç iççC³ççb®³ççnçÇ DççþJçCççÇ Dççnílç. l³çç DççþJçCççÇlç içáblçuçíuççÇ çÆkçÀl³çíkçÀ çÆHç{îççb®ççÇ Dççboçíuçvçí ³ççlç Dççnílç; DçLçç&lç l³ççlççÇuç cççÇ SkçÀ
Dçmçu³ççvçí ní HçámlçkçÀ ÒçmlççJçvçí®³çç çÆvççÆcçÊççvçí pçíJnç cççÇ PçHççìÓvç Jçç®çuçí, lçíJnç SkçÀ SkçÀ Hççvç Hçá{í -Hçá{í pççlççvçç, cçvç çÆlçlçkçíÀ®ç cççiçí-cççiçí
pççlç Dçmçu³çç®çç mçáKço Òçl³ç³ç ³çílç nçílçç. Dçmçb kçÀç nçílç nçílçb vçíc çkçbÀ? kçÀçjCç Dçvçblç HççJçmçkçÀjçbvççÇ kçíÀJçU DççþJçCççÇb®³çç iççC³çç®çb
Jç=ÊççblçuçíKçvç kçíÀuçíuçb vççnçÇ; lçj l³çç iççC³ççb®³çç çÆvççÆcç&lççÇkçÀLççnçÇ DççíIççDççíIççlç mççbçÆiçlçu³çç Dççnílç. Flçkçw³çç mçnpç, kçÀçÇ l³çç kçíÀJnç ³çíTvç
pççlççlç Jç Hçávnç iççCçí kçíÀJnç mçcççíj GYçí þçkçÀlçí lçí kçÀUlçnçÇ vççnçÇ. cnCçÓvç cnìuçb.. iççCççÇ DçççÆCç DççþJçCççÇ ³ççb®çç nç jbiçlçoçj cçíU Dççní.
mJçlç: jçÆmçkçÀ cnCçÓvç Dçvçblç HççJçmçkçÀjçbvççÇ ¿çç iççC³ççlççÇuç Òçl³çíkçÀ IçìkçÀçJçj cçvçcçákçwlç Òçícç kçíÀuçb Dççní; DçççÆCç cnCçÓvç®ç l³ççb®³çç uçíKçvççlç
uçççÆuçl³çç®çb ®ççboCçb mçnpç Glçju³çç®çç Òçl³ç³ç Jçç®çkçÀçuçç ³çílççí.
p³çç iççC³ççbJçj DççHçCç Dçnçíjç$ç Òçícç kçíÀuçb, çÆkçbÀyçnávçç p³çç iççC³ççbvççÇ DççHçuçí DçvçíkçÀ lççCçlçCççJç mçámç¿ç kçíÀ uçí l³çç iççC³ççb®çç nç
MçyoJçíOççÇ Dççuyçcç ®ççUlççvçç, DççHçCç DçvçíkçÀoç ®çkçÀçÇlç nçílççí; kçÀOççÇ Lççbyçlççí.. içáblçlççí.. lçj kçÀOççÇ l³ççlççÇ uç çÆncççuç³ççSJç{çÇ Lççíj cççCçmçb
Dççlçç kçÀOççÇ®ç Òçl³ç#ç çÆomçCççj vççnçÇlç, ¿çç pçççÆCçJçívçí nájnájlççí. DçMçç kçáÀþkçáÀþu³çç DççþJçCççÇb®³çç iççC³ççbyçÎuç yççíuççJçb.. çÆuçnçJçb ní Kçjb®ç
mççbiçCçb DçJçIç[ Dççní.
omlçájKçáÎ vççÌMççopççÇbvççÇ mççbçÆiçlçuçíuççÇ, MçkçÀçÇuçpççÇbvççÇ çÆuççÆnuçíu³çç `lççpç Jççí Mçccçç nÌ..' ¿çç iççC³çç®ççÇ nkçÀçÇkçÀlç Ëo³çmHçMççÇ& Dççní,
kçÀçjCç SkçÀç `lççpç' ¿çç uççJçC³çjçpççJçj kçáÀþu³ççkçáÀþu³çç ¢çÆ<ìkçÀçívççblçÓvç kçÀJççÇ çÆuçnÓ MçkçÀlççlç lçí Jçç®çÓvç DççHçCç LçkçwkçÀ nçílççí. ÒççÆlçYçí®³çç
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cçákçwlç ¬çÀçÇ[í®ççÇ pçáiçuçyçboçÇ HççnÓvç lççÇ mçJç&®ç cççCçmçí kçÀMççÇ DçHçÀçì nçílççÇ, ní pççCçJçlçb. l³çç®ç `lççpç'yçÎuç mççnçÇjpççÇnçÇ çÆuççÆnlççlç.. DçççÆCç
oçívnçÇ cçnçvç kçÀJççÇb®ççÇ iççCççÇ mçj`lççpç' iççÇlçb þjlççlç, ní Jçç®çÓvç cçvç Lçjçªvç Gþlçí.
`mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç..' ¿çç Dçpçjçcçj ³çáiçuçiççÇlççlçnçÇ DççHçCç DçvçíkçÀoç jcçuçí uçí Dçmçlççí. l³çç iççC³çç®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇkçÀLççnçÇ
çÆJçuççíYçvççÇ³ç Dççní. Kççmç DçªYç³³çç oçlçíbmççþçÇ Hçb. Ëo³çvççLç cçbiçíMçkçÀj, kçÀJççÇ içbiççOçj cçnçbyçjí ³ççb®çb kçÀçJ³ç mçájçJçìçÇlç yççbOçlççlç kçÀç³ç.. vçd
DçªCçpççÇ pçíJnç cnCçlççlç - `®ççbiçuççÇ içççÆ³çkçÀç Içí jí yççyçç..' Ëo³çvççLç MççblçHçCçí cnCçlççlç, `SkçÀ içççÆ³çkçÀç Dççní.. uçlçç cçbiçíMçkçÀj
vççJçç®ççÇ.. ®ççuçíuç?' DçªCçpççÇb®çç mçiçUç náªHç çÆYçlççÇlç yçouçlççí.. Dççlçç nçÇ Dçpçjçcçj PççuçíuççÇ iççÇlçb; HçCç l³çç iççÇlççÆvççÆcç&lççÇ®³çç #çCççÇ
kçíÀJç{îçç Guçç{çuççÇ Iç[lççlç, lçí Jçç®çÓvç [çíUí Yçªvç ³çílççlç. ¿çç uçíKçç®çç mçcççjçíHçnçÇ DçvçblçjçJççbvççÇ çÆJçuççíYçvççÇ³ç kçíÀuçç Dççní. lççí mçbHçÓCç&
HççÆj®sío®ç kçÀçÆJçlçímççjKçç®ç Glçjuçç Dççní; lççí cçÓUçlçávç®ç Jçç®çCçí ®ççbiçuçí.
`cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ..' ¿çç iççC³ççvçb Dç#çjMç: `GHçkçÀçj'®³çç kçÀçuçKçb[çlç mççN³çç JççlççJçjCççJçj iççª[ kçíÀuçb nçílçb. l³çç ÒççÆmçOo
iççÇlçç®ççÇ nkçÀçÇkçÀlçnçÇ lçíJç{çÇ®ç cçvççíjbpçkçÀ Dççní. yçIçç.. l³çç cçb[UçÇb®ççÇ cççvçmçMççm$çç®ççÇ pççCç kçÀç³ç DçHçÀuççlçÓvç nçílççÇ. `Fmç oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ
mççívçç Giçuçí, Giçuçí çÆnjí-cççílççÇ..' Dçmçç DççOççÇ®çç cçáKç[ç SíkçÓÀvç cçvççípçkçáÀcççj cnCççuçí.. `ní Lç[& Hçmç&vç cçO³çí Dççní.. yç@kçÀ-ûççTv[uçç
vççnçÇ.. MçílçkçÀN³çç®³çç lççíb[çÇ Dççní.' DçççÆCç l³ççvçblçj `cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ..' Dçmçç yçouç kçÀjC³ççlç Dççuçç. ní pçí `JnçÇpçvç' l³çç cçb[UçÇbvçç
nçílçb; l³ççcçáUí®ç lççí kçÀçU, lççÇ iççCççÇ `ûçíì' PççuççÇ. l³ççbvççÇ kçíÀJçU l³çç `#çCçç®çç' çÆJç®ççj vç kçÀjlçç; pçvçmççcççv³ççbvçç DçççÆlcç³çlçç kçÀMççlç
Jççìíuç ³çç®çç çÆJç®ççj kçíÀuçç. iççC³ççmççþçÇ DççOççÇ jHçÀçÇmççníyççb®çb vççJç mçá®çJçuçb içíuçb, HçCç cçvççípçpççÇ cnCççuçí .. `¿çç iççC³ççmççþçÇ cçníbê kçÀHçÓjpççÇ
³ççíi³ç JççìlççÇuç..' yçIçç kçÀç³ç Dçboçpç!.. DçççÆCç DççpçnçÇ kçÀUlçb³ç lççí kçíÀJç{ç Dç®çÓkçÀ çÆvçIççuçç. HççJçmçkçÀjçb®çç iççC³çç®çí mççOçkçÀ cnCçÓvç Jçí®çkçÀ
DçY³ççmç lçj ³ççlç pççCçJçlççí®ç; HçCç lççí cççb[lççvçç Òçmçbiç Dçmçí kçÀçnçÇ kçÀçÌMçu³ççvçí l³ççbvççÇ cççb[uçí Dççnílç kçÀçÇ JççìçJçb.. l³ççb®³çç®ç mçcççíj Iç[uçb³ç
mççjb.
HççJçmçkçÀjçb®çb ní uççÆuçlçcçççÆnlççÇHçj uçíKçvç DçvçíkçÀ kçÀçjCççbvççÇ ª®çkçÀj Pççuçb Dççní. iççÇlç-çÆvççÆcç&lççÇ®³çç kçÀLççbcççiççÇuç kçÀLççb®çínçÇ
jmçHçÓCç& mçboYç& lçí oílç jçnlççlç. Goç. `iççF&[' cçOçu³çç iççC³ççb®³çç çÆvççÆcçÊççvçb mççÆ®çvçoç DçççÆCç MçÌu çíbê ³ççb®³çç `ìîçáçÆvçbiç'yçÎuç GuuçíKç
³çílççlç. l³ççlçÓvç DççHçCç vç HçççÆnuçíu³çç ¿çç çÆoiiçpççb®³çç J³ççÆkçwlçjíKççnçÇ mHç<ì nçílççlç. iççC³ççlççÇuç kçÀçJ³çç®çç DççJçíiçnçÇ HççJçmçkçÀj vçícçkçw³çç
MçyokçÀUívçb HçáÀuçJçlççlç. Goç. `Dççpç çÆHçÀj pççÇvçíkçÀçÇ lçcçVçç nÌ..' yçÎuç lçí çÆuççÆnlççlç.. `kçÀuççmçkçwlç cçvçç®ççÇ kçÀçjbpççÇ Dççlçç LçáF&LçF& vçç®çÓ
uççiçlççlç. yçb[ kçíÀuçíuçb cçvç DççHçuçb FçÆHmçlç mççO³ç kçÀjC³çç®³çç Dççí{çÇvçb PçHççìlçb. Içámçcçìuçíu³çç cçvçç®ççÇ kçÀJçç[b #çCççlç GIç[Óvç yççbOç HçáÀìlççí.
OççJç Içílçb DççpçJçj nçlççlçÓvç çÆvçmçìÓvç pççT HççnCççN³çç DççHçu³çç cçbpççÇuçkçÀ[í..' Dçmçí kçÀçJ³ç-mçbiççÇlççvçb Dçblç³çç&cççlçÓvç PçbkçÀçjCççjí DçvçíkçÀ
GuuçíKç Jçç®çkçÀçuçç jçpçHçLççJçjçÇuç Hçá<kçÀjCççÇbÒçcççCçí JçUCççJçUCççJçj Yçíìlççlç.
³çç®ç JççìíJçj DçvçíkçÀ nájnájçÇ®çí #çCç ³çílççlç. `cççÇ DççíUKçÓvç Dççní, mççjí lçáPçí yçnçCçí..' iççC³çç®³çç mçboYçç&lç.. KçUí jpçvççÇlç
Dç®ççvçkçÀ Dççuçíuçí Hçb. Ëo³çvççLç, DçççÆCç Flçkçw³çç Lççíj içç³çkçÀç®ççÇ, Flçkçw³çç Lççíj mçbiççÇlçkçÀçjçvçí kçíÀJçU oçívç®ç iççCççÇ OJççÆvçcçáçÆêlç kçíÀuççÇ nç
GuuçíKç! l³ççlçuçb cçÌ$ç cççínJçÓvç ìçkçÀlçb; lçj ¿çç oçíIççbvççÇ çÆcçUÓvç kçÀçÆJçÞçí<þ Hçç[iççbJçkçÀjçb®³çç Mçyoçb®³çç mççíy çlççÇvçb cçjçþçÇ YççJçiççÇlçç®³çç
DçJçkçÀçMççlç DçpçÓvç DçvçíkçÀ ®çbê GiçJçuçí Dçmçlçí, nçÇ nájnáj. lçj; `Dççpçç jí HçjoímççÇ..' iççC³çç®³çç mçboYçç&lççÇuç, mçbiççÇlçkçÀçj mçuççÇuç ®ççÌOçjçÇ
³ççb®³çç J³ççÆkçwlçcçÊJçç®ççÇ JçÌçÆMç<ìîçínçÇ DçMççÇ®ç. l³ççb®³ççJçj Dççmççcç®³çç çÆvçmçiç&jc³ç mççÌbo³çç&®çç Jç Mçílçcçpçájçb®³çç DççblççÆjkçÀ YççJçpççÇJçvçç®çç
Pççuçíuçç HççÆjCççcç, nç mççjç®ç Hçì Dçvçblç HççJçmçkçÀjçbvççÇ lçíJç{îçç®ç lçjuçlçívçí J³çkçwlç kçíÀuçç Dççní.
iççÇlççb®³çç oáçÆvç³çílç Hçb®ççSíbMççÇ®³çç oMçkçÀçvçblçj JççJçjC³çç®ççÇ mçbOççÇ cçuçç çÆcçUçuççÇ. l³çç kçÀçUçlç DççOççÇ®çí ní yçnjlçí yçnj cçuçç
DçvçáYçJçlçç Dççuçí vççnçÇlç, HçCç ¿çç cçb[UçÇb®çb çÆ®çblçvç, pççÇJçvççkçÀ[í yçIçC³çç®çç ¢çÆ<ìkçÀçívç, kçÀç³ç&MçÌuççÇ, Òçl³çí kçÀ #çCççÇ DçÐç³ççJçlç jnçC³çç®ççÇ Dççí{
³ççb®çç cççÇ DçvçáYçJç Içílçuçç. mçlçlç Fuçíkçwì^ç@çÆvçkçwmç mççOçvççb®³çç oáªmlççÇlç jcçuçíuçí oÊçç [çJçpçíkçÀj, HççÇþç®³çç çÆiçjCççÇlç kçÀçcç kçÀjCççjí; Dçç³çá<³ç
mççímçÓvçmççímçÓvç mçáKçç®çí çÆoJçmç ³çílçç³çílçç®ç HççKçjçmççjKçí G[Óvç pççCççjí çÆJçMJçvççLçpççÇ cççíjí, içç³çkçÀçuçç iççCçb çÆMçkçÀJçlççvçç DççMç³ççMççÇ mçbHçÓCç&
lççoçlc³ç Pççuçíuçí ÞççÇçÆvçJççmçpççÇ KçUí., ÞççÇOçjpççÇbyçjçíyçj iççCçb çÆuççÆnlççvçç kçÀçÌlçákçÀçvçí lççÇ çÆvççÆcç&lççÇ HçnçCççjí mçáOççÇj HçÀ[kçíÀpççÇ, MçyoçcçOççÇuç
kçÀçÆJçlçç - Kççmç kçÀJççÇuçç yççíuçJçÓvç DçLç& mçcçpçÓvç IçíCççN³çç mçácçvç kçÀu³ççCçHçÓj, DççHçu³çç YççJçcçOçÓj nmçC³ççvçb mçcççíj®³ççJçjçÇuç o[HçCç HçÓCç&
kçÀç{Óvç ìçkçÀCççN³çç vçd iççlççvçç SKççoç yçouç mçá®çJçlççvççnçÇ mçJç&¢<ìçÇvçb uçnçvç kçÀJççÇuççnçÇ - `ÒçJççÇCç, ní Dçmçb kçÀmçb Jççìíuç yçIçç..' Dçmçb
çÆJç®ççªvç DççHçu³ççuçç mçbkçÀçí®çÓvç ìçkçÀCççN³çç mJçjmçcçÏç%ççÇ uçlçç cçbiçíMçkçÀj, çÆ®ç$çHçìçmççþçÇ iççlççvçç `kçÀçíCççmççþçÇ cççÇ iççlçí³ç?..' Dçmçb
çÆJç®ççªvç vçJççÇvç DççÆYçvçí$ççÇ Dçmçíuç lçj çÆlçuçç yççíuççJçÓvç çÆlç®ççÇ mçbJççoç®ççÇ uçkçÀyç mçcçpçÓvç IçíCççN³çç çÆJçMJççÆJçK³ççlç DççMçç Yççímçuçí, iççC³ççlçuçb
mçcçHç&Cç cnCçpçí kçÀç³ç lçí p³ççb®³çç mçnJççmççlç kçÀUuçb.. lçí Hçb. çÆpçlçíbê DççÆYç<çíkçÀçÇ.. DçMççÇ çÆkçÀlççÇ vççJçb cççÇ IçíT? iççCçb çÆuççÆnC³çç®çb çÆvççÆcçÊç ní
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HçjcçíMJçjçvçb cçuçç ¿çç çÆoiiçpççb®³çç ojyççjçlç ÒçJçíMç kçÀjC³ççmççþçÇ çÆouçíuçb çÆlçkçÀçÇì®ç þjuçb. kçÀçUç®³çç Hçç<ççCççJçj çÆ®çjblçvç kçÌÀuççmçuçíCççÇ
kçÀçíjCççjí ní kçÀuççJçblç, çÆvççÆcç&lççÇ®³çç çÆvççÆcçÊççvçí cççÇ pçJçUÓvç DçvçáYçJçuçí. cçuçç Jççìlçb l³ççb®³çç mçnJççmççlç jççÆnu³çç®³çç Yççi³ççcçáUí®ç kçÀçÇ kçÀç³ç
`DççþJçCççÇlçu³çç iççC³ççb'®çí HçjçÇmç#çCç cçuçç ³çç ÒçmlççJçvçí®³çç çÆvççÆcçÊççvçí pçiçlçç Dççuçí. Dçvçblç HççJçmçkçÀj ¿çç iççvçuçáyOç, DçY³ççmçÓ jçÆmçkçÀçvçb
YççJçJçí[îçç GlkçÀìlçívçb l³ççbvçç DççJç[CççN³çç iççC³ççb®³çç DççþJçCççÇ çÆìHçu³çç vçd lççí KççÆpçvçç cçjçþçÇ Yçç<çíJçj vçd iççC³ççJçj Òçícç kçÀjCççN³çç
jçÆmçkçÀçbmççþçÇ Kçáuçç kçíÀuçç. Dççlçç ¿çç jlvçpç[çÇlç mçájíuç oçuçvççlç cççP³çç Mçyoçb®çç lçjçÇ kçÀ[çÇkçÀçí³çb[ç kçÀMççuçç! Dççlçç HçÀkçwlç oçÇHçÓvç pçç!
jcçÓvç pçç!..

- ÒçJççÇCç oJçCçí
Òçç. kçÀçÆJç ÒçJççÇCç oJçCçí
yç-303, jçpçnbmç, þçCçí 400 604
(9820389414)


DççþJçCççÇlçu³çç iççC³ççb®³çç DççþJçCççÇ..
Jçlç&cççvçHç$ççlç kçÀçcç kçÀjCççN³çç uççíkçÀçbvçç DçvçíkçÀ Dç[®çCççÇbvçç mççcççíjí pççJçí uççiçlçí. yççlçc³çç sçHççJ³çç cnCçÓ vç DçvçíkçÀ uççíkçÀçb®çí
o[HçCç ³çílç Dçmçlçí. HçájJçCççÇ®çí mçbHççovç kçÀjlççvçç ní o[HçCç DççCçKççÇ Jçç{lçí, kçÀçjCç Òçl³çíkçÀçcçO³çí SkçÀ uçíKçkçÀ o[uçíuçç Dçmçlççí. DçççÆCç
DççHçCç çÆuççÆnlççí lçí GÊçcç DçççÆCç sçHçCççÇ³ç Dççní DçMççÇ (pçJçUpçJçU) Òçl³çíkçÀç®ççÇ mçcçpçÓlç Dçmçlçí. oÌçÆvçkçÀ `mççcçvçç'®ççÇ `HçáÀuççíjç' HçájJçCççÇ
cççÇ mçbHçççÆolç kçÀjlç nçílççí lçíJnç®ççÇ iççí<ì Dççní. l³ççlçuçí kçÀç³ç sçHçC³çç®³çç uçç³çkçÀçÇ®çí Dççní ní þjJçC³ççHçÓJççÇ& lçí Jçç®çç³ç®çí çÆoJ³ç kçÀjçJçí uççiçlçí.
Dççlçç®ççÇ HççÆjçÆmLçlççÇ kçÀç³ç Dççní cççnçÇlç vççnçÇ. HçCç cççÇ pçíJnç ní kçÀçcç kçÀjlç nçílççí (1993-1999) lçíJnç yçnálççbMççÇ nçlççvçí çÆuççÆnuçíuçí uçíKç
³çç³ç®çí. iç®ççU Dç#çj, Hçmçjì çÆuçKççCç, mçbyçbOç vçmçuçíuçí çÆJç<ç³ç.. Dçmçí DçvçíkçÀ çÆJç<ç³ç mçcççíj ³çíTvç Hç[ç³ç®çí. JçÌlççiç ³çç³ç®çç.
DçMçç®ç SkçÀç mçbO³ççkçÀçUçÇ cççP³ççmçcççíj Hç[uçíu³çç HçççÆkçÀìçcçO³çí Dçmçuçíu³çç SkçÀç uçíKççvçí cççPçí uç#ç JçíOçÓvç Içílçuçí lçí kçíÀJçU GÊçcç
nmlçç#çjçcçáUí. sçHççÇuç JççìçJçb FlçkçbÀ mçáyçkçÀ nmlçç#çj HççnÓvç cççÇ lççí uçíKç Jçç®çÓ uççiçuççí. kçáÀCçç mçbiççÇlçkçÀçjçJçj®çç uçíKç nçílçç lççí. Dçvçblç
HççJçmçkçÀj ³ççbvççÇ çÆuççÆnuçíuçç. uçíKç DçmlççJ³çmlç Hçmçjuçíuçç nçílçç, HçCç l³çç®³ççlçuççÇ cçççÆnlççÇ GÊçcç nçílççÇ. cççÇ lççí kçÀçìsçì kçÀªvç
mçáìmçáìçÇlç kçíÀuçç, DçççÆCç sçHçÓvç ìçkçÀuçç... DçççÆCç Dçvçblç HççJçmçkçÀj cçuçç Yçíìç³çuçç Dççuçç. lçíJnç lççí `yçímì' GHç¬çÀcçç®³çç J³çJçmLççHçvç
çÆJçYççiççlç vççíkçÀjçÇ kçÀjlç Dçmçí. çÆuççÆnC³çç®çç sbo nçílçç. mçbiççÇlç #çí$ççlç kçÀç³ç&jlç nçílçç. mçbiççÇlçç®ççÇ DççJç[ nçílççÇ DçççÆCç DçY³ççmçnçÇ nçílçç. HçCç
GlmççnçÇ uçíKçkçÀ p³çç ®çákçÀç kçÀjlççlç l³çç l³çç®³ççnçÇ uçíKçvççlç nçíl³çç. Hçávç:Hçávnç lçí®ç çÆuççÆnCçí, lççí®ç cçáÎç IççíUJçÓvç IççíUJçÓvç mççbiçCçí JçiçÌjí
JçiçÌjí.. DçççÆCç uçíKçç®çç çÆJç<ç³ç çÆvçJç[lççvçç kçÀçíCçç®ççÇ lçjçÇ pç³çblççÇ, HçáC³ççÆlçLççÇ DçMççÇ HçkçÀ[Óvç çÆuççÆnCçí. (ní lçj DçiçoçÇ®ç kçÀç@cçvç Dççní.)
l³çç®çç Glmççn cçuçç DççJç[uçç. cççÇ l³ççuçç kçÀçnçÇ çÆJç<ç³ç oíTvç l³çç®³ççkçÀ[Óvç çÆuçnÓvç Içílçuçí. l³çç HçáÀìkçÀU uçíKççb Jçªvç cçuçç SkçÀ
iççí<ì uç#ççlç DççuççÇ, lççÇ cnCçpçí l³çç®ççÇ cçínvçlç. çÆouçíuçç çÆJç<ç³ç pççmlççÇlç pççmlç ®ççbiçuçç JnçJçç cnCçÓvç Hçojcççí[ kçÀªvç, kçÀçíCççkçÀçíCççuçç
YçíìÓvç DçççÆCç lçjçÇnçÇ `[í[uççF&vç' HççUÓvç lççí çÆuççÆnlç nçílçç. l³ççuçç l³çç uçíKççb®³çç ÒççÆmçOoçÇ®çç Dççvçbo çÆcçUlç nçílçç. HçÌmçí çÆcçUJçCçí nç l³çç®çç
nílçÓ®ç vçmççJçç. DççHçCç çÆuççÆnuçíuçí ÒççÆmçOo nçílçí Dççní cnìu³ççJçj (mçiçUîççb®çí nçílçí lçmçí®ç) l³ççuççnçÇ mçiçUçÇkçÀ[í çÆJç<ç³ç®ç çÆJç<ç³ç çÆomçÓ
uççiçuçí. cççÇ ní kçÀª kçÀç ? lçí kçíÀuçb lçj kçÀmçb Jççìíuç~.. Dçmçç l³çç®çç Glmççn Jçç{ç³çuçç uççiçuçç. l³çç®³çç mHçÓÀlççÇ& uçç yççbOç lçj Iççuçç³ç®çç
vçJnlçç, HçCç lçjçÇnçÇ OçyçOçy³çç®³çç HççC³ççuçç çÆMçmlç uççJçC³ççmççþçÇ yççbOç IççuçCçb pçmçb içjpçí®çb Dçmçlçb lçmçb l³çç®³çç uçíKçvççuçç çÆMçmlç
³çíC³ççmççþçÇ l³ççuçç `HçÀçíkçÀmç' kçÀjCçb içjpçí®çb nçílçb.. cnCçÓvç cççÇ SkçÀ çÆJç<ç³ç çÆvçJç[uçç.. `DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ'! uççíkçÀçb®³çç cçvççlç DçççÆCç
çÆpçYçíJçj ªUCççjçÇ iççCççÇ I³çç³ç®ççÇ DçççÆCç l³ççJçj çÆkçÀmmçí, DççþJçCççÇ DçMçç mJçªHççlç çÆuçnç³ç®çí. pççiçí®ççÇ cç³çç&oç IççuçC³ççmççþçÇ cççÇ l³ççuçç
oçívç kçÀç@uçcç (Hçípç Lç´çÇ!) oíT kçíÀuçí DçççÆCç cçiç lççí mçáìuçç®ç. l³ççJçíUíHç³ç¥lç lççí `yçímì'®ççÇ vççíkçÀjçÇ mççí[Óvç SkçÀç c³çáçÆPçkçÀ kçbÀHçvççÇlç HçÓCç&JçíU
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`jíkçÀç@çÆ[¥iç-Fv®ççpç&',`mìáçÆ[Dççí cç@vçípçj' cnCçÓvç kçÀçcç kçÀª uççiçuçç nçílçç. l³ççcçáUí lçí l³ççuçç mççíHçbnçÇ pççT uççiçuçb. SkçÀç sçvç kçÀç@uçcç®çç
pçvcç Pççuçç. cçuçç Jççìlçb Hçç®çíkçÀ Jç<çí& oj MççÆvçJççjçÇ (mçuçiç) lççí çÆuççÆnlç nçílçç. uççíkçÀçbvçç lçí DççJç[lç nçílçb .
`DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ'®çç pçvcç Pççuçç lççí Dçmçç.. cççÇ `HçájJçCççÇ®çç mçbHççokçÀ' DçççÆCç lççí `mlçbYçuçí KçkçÀ' SJç{çÇ®ç Dççlçç Dççcç®ççÇ
DççíUKç jççÆnuççÇ vçJnlççÇ.. DççcnçÇ ®ççbiçuçí çÆcç$ç Pççuççí. vçblçj l³ççuçç kçÀuHçvçç mçá®çuççÇ lççÇ cnCçpçí ní mçiçUb Hçám lçkçÀªHççlç ÒççÆmçOo kçÀjçJçí...
Dççlçç ní HçámlçkçÀ sçHçuçí pççF&uç DçççÆCç lçí uççíkçÀçbvçç DççJç[íuç ³çç®ççÇ Kçç$ççÇ Dççní. mçbûçnçÇ þíJçC³ççmççjKçb ní HçámlçkçÀ nçíF&uç. l³çç®çb `MçíuHçÀ
uççF&HçÀ' Jçç{íuç ní vçkçwkçÀçÇ. ³çç HçámlçkçÀçuçç GÊçcç ³çMç çÆcçUçí. l³ççvçí FLçí®ç vç Lççbyçlçç Hçá{ínçÇ çÆuççÆnlç jnçJçí. vççÆJçvç-vççÆJçvç çÆJç<ç³ç MççíOççJçílç..
DçççÆCç l³çç®ççÇ HçámlçkçÀªHççlç®ç cççb[CççÇ kçÀjçJççÇ DçMçç cççÇ MçáYçí®sç oílççí. içíu³çç HçbOçjç-mçlçjç Jç<çç¥®ççÇ cçÌ$ççÇ ³çç `DççþJçCççÇlçuççÇ iççC³ççb®³çç'
çÆvççÆcçÊççvçí mçHçÀuç mçbHçÓCç& PççuççÇ Dççní....
- DçYç³ç HçjçbpçHçí
(pçí<þ Hç$çkçÀçj Jç uçíKçkçÀ)
(JççoUJççì cçççÆuçkçÀç HçíÀcç)


`DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' - iççC³ççb®³çç DççþJçCççÇb®çç Dçvçcççíuç þíJçç
- SkçíÀkçÀç iççC³ççb®³çç DççþJçCççÇb®çç DççmJçço Içílç Jçç®çu³ççmç DççÆOçkçÀ cçpçç ³çíF&uç..

- iççC³ççb®³çç DççþJçCççÇb®çç Dçvçcççíuç þíJçç

kçÀçnçÇ iççCççÇ cçvççlç kçÀç³çcç®çb Içj kçÀªvç jçnlççlç. cçiç lççÇ cçjçþçÇ Dçmççílç Jçç çÆnboçÇ. kçÀOççÇ, kçÀçíCçl³çç #çCççÇ l³ççHçÌkçÀçÇ SKççob
DççþJçíuç DçççÆCç cçvççlç ªbpççÇ IççuçÓ uççiçíuç ³çç®çç vçícç vçmçlççí. l³çç iççC³çç®çç SKççoç ooçÇ& DççmJççokçÀ Dçmçíuç lçj lççí l³çç iççC³çç®çb mççÌbo³ç&
DçççÆCç l³çç®çç FçÆlçnçmç HçáÀuçç®³çç HççkçÀUîçç vçkçÀUlç GcçuççJ³ççlç DçMçç Mçyoçblç Guçiç[Óvç oçKçJçlççí. `DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' ³çç yçç¿ç DçççÆCç
DçblçjbiççvçínçÇ DççkçÀ<çÓ&vç IçíCççN³çç cççíþîçç DççkçÀçjç®³çç HçámlçkçÀçlç Dçvçblç HççJçmçkçÀj ³ççbvççÇ nçÇ çÆkçÀcç³çç kçÀªvç oçKçJçuççÇ Dççní. jçÆmçkçÀçb®³çç
cçvççJçj cççíçÆnvççÇ IççuçCççN³çç mçoçyçnçj çÆvçJç[kçÀ 51 iççC³ççb®çç DççmJççokçÀ Jç=ÊççÇvçí Içílçuçíuçç nç çÆvççÆcç&lççÇMççí Oç Dççní. lçí iççCçí, l³çç®ççÇ ®ççuç,
mçbiççÇlç, iççÇlçkçÀçj, mçbiççÇlçkçÀçj, içç³çkçÀ ³ççb®³çç çÆvççÆcç&lççÇ #çCççb®çí ní YççJççÆJçMJç Dççní. JçÌçÆMç<ìîç cnCçpçí oÌçÆvçkçÀ `mççcçvçç'®³çç oj MççÆvçJççjçÇ
ÒççÆmçOo nçíCççN³çç `HçáÀuççíjç' HçájJçCççÇlç `DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' nçÇ Dçvçblç HççJçmçkçÀj ³ççb®ççÇ uçíKçcççuçç mçuçiç Hçç®ç Jç<çí& mçáª nçílççÇ. l³ççlççÇuç
uçíKççb®çí®ç ní mçbmkçÀçççÆjlç mJçªHççlççÇuç uçíKçvç Dççní, Dççpç®çb mçbiçCçkçÀ ³çáiç uç#ççlç IçíTvç uçíKçkçÀçvçí ³çç®ç HçámlçkçÀç®çb cçjçþçÇlçuçb HççÆnuçbJççÆnuçb `F&-yçákçÀ'nçÇ ÒçkçÀççÆMçlç kçíÀuçb Dççní.
l³ççlç `SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ nBmççÇ lççpçcçnuç..', `mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç..', `pççÇvçç FmççÇ kçÀç vççcç nÌ..', `cçíjí oíMç kçÀçÇ
OçjlççÇ..', `Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ lçcçVçç nÌ..', `lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç..', `pççÇvçç ³çnçB cçjvçç ³çnçB..', `yççyçÓpççÇ OççÇjí ®çuçvçç..',
`YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçcçOçuççÇ..', `H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç..' , `çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç..', `cççÇ DççíUKçÓvç Dççní..', `FkçÀ Içj
yçvççTBiçç..', `SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç..', `mçáyçnç vç Dçç³ççÇ..' , `içbiçç pçcçávçç [çíUîççlç GY³çç kçÀç..', `®çuç DçkçíÀuçç..', `®ç{lçç mçÓjpç
OççÇjí OççÇjí..', `vçççÆJçkçÀç jí..', `mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí..' , `DççOçç nÌ ®çbêcçç..', `Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç..', `Dççpçç jí cçÌb lççí kçÀyç mçí
Kç[çÇ..', `HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçí..', `cçíjí cçnyçÓyç lçáPçí..' , `Mçlçoç Òçícç kçÀjçJçí..' DççoçÇ iççC³ççb®³çç çÆvççÆcç&lççÇÒççÆ¬çÀ³çíHççmçÓvç l³ççb®³çç
jçÆmçkçÀçÆÒç³çlçíHç³ç¥lç mJçlç:®³çç l³çç iççC³ççbMççÇ çÆvçiççÆ[lç Dçmçuçíu³çç mcç=lççÇ uçíKçkçÀ DççHçu³çç KçíUkçÀj MçÌuççÇlç ³çç uçíKççbcçOçÓvç pççiçJçlççí.
SkçÀÒçkçÀçjí nç l³çç iççC³ççb®³çç Dçblçjbiç DçççÆCç yçç¿çjbiççMççÇ kçíÀuçíuçç mçbJçço Dçmçlççí. iççC³çç®³çç Òçl³çíkçÀ IçìkçÀç®çb, l³ççcççiççÇuç HççMJç&YçÓcççÇ®çb,
iççC³ççMççÇ pç[uçíu³çç DçvçáyçbOçç®çb SKççÐçç kçÀLçímççjKçb çÆkçbÀJçç uçIçáçÆvçyçbOççmççjKçb çÆ®ç$ç ³ççlçÓvç mççkçÀçjlçb. mççíyçlç mçbHçÓCç& iççCçbnçÇ MçíJçìçÇ çÆouçíuçb
Dçmçlçb. SkçÀç iççC³çç®³çç DççþJçCççÇ mççbiçlççvçç l³ççlçÓvç l³çç içç³çkçÀ-içççÆ³çkçíÀ®³çç çÆkçbÀJçç iççÇlçkçÀçj, mçbiççÇlçkçÀçjçb®³çç Flçj iççC³ççb®³çç DççþJçCççÇ
l³çç DççíIççlç ³çílççlç, pççlççlç DçççÆCç uçíKçkçÀ kçÀOççÇ mçcçíJçj ³çílççí lçí kçÀUlçnçÇ vççnçÇ. ³çç mççbiççÇçÆlçkçÀ ÒçJççmççlç l³çç iççC³ççb®³çç içç³çkçÀiçççÆ³çkçÀçnçÇ ³çílççlç DçççÆCç iççCçí çÆ®ç$çHçìçlççÇuç Dçmçíuç lçj l³çç®³çç vçç³çkçÀ-vçççÆ³çkçÀçnçÇ ³çílççlç. cçiç `³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç ³ççj cçíjçÇ
çÆpçboiççÇ..'mççjK³çç iççC³ççlç MçíjKççvç®³çç ÒççCççlç cçVçç [íbvççÇ Dççílçuçíuçb mçJç&mJç DççHçu³ççuççnçÇ pççCçJçlçb. `lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç..' ³çç
iççC³ççlç DççHçu³çç Òçl³çíkçÀ Mçyoçí®®ççjçmçjMççÇ DççMççlççF& çÆouçíu³çç ®ççuççÇyççníj®çb pççmlç kçÀçnçÇ Yçjlççlç, DççHçu³çç [çíUîççbmçcççíj mçáboj cççokçÀ
m$ççÇ®çç Dççkç=ÀlççÇyçbOç GYçç kçÀjlççlç DçççÆCç lççínçÇ GccççÇo mçí yç{kçÀj nçÇ uçíKçkçÀçuçç pççCçJçCççjçÇ DççMççlççF¥®³çç MççjçÇj DççJççpçç®ççÇ DçvçáYçÓlççÇ
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cçiç Jçç®çCççN³ççuççnçÇ DçvçáYçJçlçç ³çílçí. `³çí oáçÆvç³çç ³çí cçníçÆHçÀuç..' iççC³çç®³çç OJççÆvçcçáêCçç®³çç JçíUçÇ lçí Sík çÀlççvçç nUJçç nçíTvç [çíUí
çÆìHçCççjç `pççvççÇ' ³çíLçí çÆomçlççí. `Dçcçj Òçícç'cçOçu³çç `çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ..' ³çç Dççj[çÇvççÇ nUáJççjHçCçí GYççjuçíu³çç mçbiççÇlççÆMçuHçç®çb
mççÌbo³ç& çÆ®ç$çHçìçlççÇuç l³çç Òçmçbiçç®³çç ÖçíÀcçmçn lççí [çíUîççbmçcççíj GYçb kçÀjlççí. DçMçç DçvçíkçÀ iççC³ççb®³çç DççþJçCççÇb®çí çÆkçÀmmçí kçÀOççÇ
mJççvçáYçJççlçÓvç lçj kçÀOççÇ Flçj çÆoiiçpç kçÀuççJçblççbMççÇ cççjuçíu³çç içHHççbcçOçÓvç uçíKççcçO³çí ³çílççlç. l³ççlç Dççí{Ó vçlççCçÓvç DççCçuçíuçç
DççKççÇJçjíKççÇJçHçCçç vçmçlççí. SkçÀç®ç iççC³ççmçbyçbOççÇ çÆuççÆnlççvçç vçkçÀUlç DçvçíkçÀ iççC³ççb®³çç jíMççÇcçuç[îçç Guçiç[lç pççlççlç. çÆnboçÇyçjçíyçj®ç
cçjçþçÇ mçbiççÇlççÆJçMJççlççÇuç yçápçáiçç¥vçç pççCçÓvç Içílçç ³çílçb. uçíKçkçÀç®çb mçbiççÇlç, çÆ®ç$çHçì, iççCççÇ, kçÀuççJçblç ³çç çÆJç<ç³ççÇ®çb YççJççÆJçMJç mçcç=Oo
Dçmçu³ççcçáUí®ç l³çç®³çç uçíKçvççlççÇuç DççlcççÆJçMJççmç DçççÆCç þçMççÇJçHçCçç þç³ççÇ þç³ççÇ pççCçJçlççí. iççC³çç®³çç Òçl³çíkçÀ IçìkçÀçbkçÀ[í HççnC³çç®ççÇ
mççÌbo³ç&¢<ìçÇ DçççÆCç mçËo³çlçç vçpçjímç Hç[lçí. iççC³ççcççiç®çb iççCçb DçvçáYçJçlçç ³çílçb. SkçÀç vççcççbçÆkçÀlç jíkçÀç@çÆ[¥iç kçbÀHçvççÇlççÇuç ÒçoçÇIç&
DçvçáYçJççcçáUí iççC³çç®³çç OJççÆvçcçáêCççHççmçÓvç kç@Àmçíì, mççÇ[çÇ lç³ççj nçíF&Hç³ç¥lç iççÇlçkçÀçj, mçbiççÇlçkçÀçj, içç³çkçÀ-içççÆ³çkçÀç ³ççb®³çç DçççÆJç<kçÀçjç®çí
ìHHçí uçíKçkçÀçvçí pçJçUÓvç HçççÆnuçí Dççnílç. l³ççcçáUí®ç DççÆOçkçÀçjJççCççÇvçí kçÀçnçÇ iççí<ìçÇ lççí yççíuçÓ MçkçÀlççí. ní HçámlçkçÀ SkçÀç ocççlç Jçç®çÓvç kçÀç{Ó
vç³çí, ®çJççÇ®çJççÇvçí l³ççlççÇuç SkçíÀkçÀç iççC³çç®³çç DççþJçCççÇ®çç DççmJçço Içílç Jçç®çu³ççmç DççÆOçkçÀ cçpçç ³çíF&uç, ní mççbiçC³ççmçnçÇ lççí çÆJçmçjlç vççnçÇ.
jçÆmçkçÀçbvçç ³çç HçámlçkçÀªHççvçí SkçÀ Dçvçcççíuç þíJçç uççYçuçç Dççní ní çÆvççÆM®çlç.
HççÆj#çCç : ÞççÇ. ÞççÇkçÀçblç Dççbyç´í, p³çí<þ Hç$çkçÀçj
oÌçÆvçkçÀ `mççcçvçç', `GlmçJç' HçájJçCççÇ - `mçççÆnl³ç çÆJçMJç' (jçÆJçJççj, çÆo. 12 çÆ[mçíbyçj, 2010)


`HçámlçkçÀ HççÆj®ç³ç'
YççjlççÇ³ç jçÆmçkçÀçb®³çç cçvççJçj iççÇlç-mçbiççÇlççvçb cççíþb iççª[ kçíÀuçb³ç. yççíuçHçì Yççjlççlç ³çíTvçnçÇ Dççlçç 80Jç<çç¥®çç kçÀçU uççíìuçç
içíuçç³ç. lçíJnçHççmçÓvç mçáª Pççuçíuçç nç iççÇlç-mçbiççÇlçç®çç çÆmçuççÆmçuçç Òçl³çíkçÀ çÆHç{çÇuçç çÆvçnç³çlç KçÓ<ç kçÀjçÇlç DççpçnçÇ çÆlçlçkçw³çç®ç pççícççlç ®ççuçÓ
Dççní. mçáJçCç&cç³ççÇ mçbiççÇlç kçÀçuçKçb[çvçí jçÆmçkçÀçbJçj Iççlçuçíu ççÇ cççíçÆnvççÇ ní mçJç& SkçÀ$ç Jçç®çç³çuçç çÆcçUçuçí lçj? çÆmçvçíHç$çkçÀçj Dçvçblç HççJçmçkçÀj
³ççbvççÇ çÆuççÆnuçíu³çç `DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' ³çç HçámlçkçÀçJoçjí! jçÆmçkçÀçb®³çç cçvççlç mçoÌJç içábpççjJç kçÀjCççN³çç ³çç iççÇlççb®³çç DççþJçCççÇb®çç KççÆpçvçç
çÆjlçç kçÀjlççvçç Jçç®çkçÀçbvçç KççíuçJçj HççC³ççlç IçíTvç pççlç Hçávnç çÆlçlçkçw³çç®ç DçuçJççj HçOolççÇvçí lççÇjçJçj DççCçÓv ç mççí[C³çç®çí uççÇuç³çç kçÀçcç
HççJçmçkçÀj ³ççbvççÇ kçíÀuçb³ç.
cçáUçlç lçí mJçlç: SkçÀç cççv³çJçj jíkçÀç@çÆ[¥iç kçbÀHçvççÇlç J³çJçmLççHçkçÀ Dçmçu³ççvçí l³ççb®³ççlççÇuç mçbiççÇlçÒçícççÇ mçÓj mçbiççÇlçç®³çç ³çç
cçnçmççiçjçlç mç®çÌuç vnçTvç çÆvçIççuçç vçmçlçç lçj®ç vçJçuç! ³çç HçámlçkçÀçlç l³ççbvççÇ 51 uççíkçÀçÆÒç³ç iççÇlççb®çç `çÆouç mçí' Dçç{çJçç Içílçuçç³ç.
`çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ...'. `uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj ³çí nbmççÇ jçlç nçí vç nçí...', `cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç çÆvçYççlçç ®çuçç iç³çç...', `mçáyçn vç
Dçç³ççÇ, Mççcç vç Dçç³ççÇ...', `Dççpçç jí HçjoímççÇ...', `çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç lçjçvçç {áb{íiçç ...', `vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní...', `içbiçç pçcçávçç
[çíUîççlç GY³çç kçÀç...', `çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç...' nçÇ DçççÆCç DçMççÇ jçÆmçkçÀçb®³çç cçvççlç kçÀç³çcçmJçªHççÇ cççíçÆnvççÇ IççuçCççN³çç iççÇlççb®çç
çÆvççÆcç&lççÇMççíOç cççíþîçç çÆ®ççÆkçÀlmçkçÀ Jç=ÊççÇvçí Içílççvçç mçbiççÇlççyççyçlç®ççÇ l³ççb®ççÇ Dççí{, DççlcççÇ³çlçç, pççCç HççvççíHççvççÇ çÆomçÓvç ³çílçí.
iççC³çç®³çç DççþJçCççÇ®çí çÆkçÀmmçí mççbiçlççvçç HççJçmçkçÀj mçbiççÇlçç®çç cççíþç FçÆlçnçmç Jçç®çkçÀçbHçá{í GYçç kçÀjlççlç. içáCççÇ HçCç oáuç&çÆ#çlç
jççÆnuçíu³çç mççíçÆvçkçÀ DççícççÇ, içCçíMç, Fkçwyççuç kçáÀjíMççÇ ³ççbvççÇ mJçjyçOo kçíÀuçíu³çç iççC³ççbJçj çÆuççÆnlççvçç lçí KçÓHç nUJçí nçílççlç. iççÇlçkçÀçj,
mçbiççÇlçkçÀçj, içç³çkçÀ, içççÆ³çkçÀç ³ççyçjçíyçj®ç vçç³çkçÀ-vçççÆ³çkçÀç ³ççb®ççnçÇ GuuçíKç kçÀªvç lçí iççC³çç®çí mçbHçÓCç& Jçlçá&U HçÓCç& kçÀªvç Lççbyçlç vççnçÇlç,
lçj `c³çáçÆPçkçÀ Dçjíbpçj'®³çç kçÀç³çç&®ççÇ DççHçu³ççuçç DçvççÆYç%ç DçmçCççjçÇ cçççÆnlççÇ Jçç®çkçÀçbvçç oílççlç. mcç=lççÇiçbOçç®çç Òçl³ç³ç cçvççuçç kçÀç³çcç
mçáKççJçÓvç pççlççí. lçuçlç®³çç `Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj ®çuç...'yççyçlç çÆuççÆnlççvçç lçuçlç®ççÇ mççjçÇ kçÀçjkçÀçÇo& Dçl³çblç cççípçkçw³çç®ç, HçCç mçcçHç&kçÀ
Mçyoçlç oíTvç ³çç cç=oÓ-$çÝpçálççHçÓCç& mJçjç®ççÇ jçÆmçkçÀçbJçjçÇuç DççíuççÇ pçKçcç DççCçKççÇ nUJççÇ kçíÀuççÇ³ ç. DççMçç Yççímçuçíb®³çç `lçªCç Dççní jç$ç
DçpçáçÆvç..' ³çç iççÇlççlç l³ççb®³çç Mçyoçí®®ççjçmççíyçlç m$ççÇ®çç pççí Dççkç=ÀlççÇyçbOç çÆvççÆcç&uçç³ç l³ççcçáUí DççMçç®³çç mJçjçuçç MççjçÇj DçvçáYçJçç®ççÇ DçvçáYçÓlççÇ
jçÆmçkçÀçbvççnçÇ pççCçJçÓ uççiçlçí. iççC³ççlççÇuç DçMççÇ sçíìçÇ sçíìçÇ mççÌo³ç&mLçUí HççvççíHççvççÇ Jçç®çç³çuçç çÆcçUlççlç. HççJçmçkçÀj ³ççb®çç cçÓU çÆHçb[
Hç$çkçÀççÆjlçí®çç Dçmçu³ççvçí kçÀOççÇ mJççvçáYçJççvçí lçj kçÀOççÇ cççv³çJçjçbMççÇ mçbJçço mççOçÓvç HçámlçkçÀçlççÇuç DçvçáYçJççÆJçMJç mçcç=Oo Pççuçí Dççní. SkçÀç
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DççþJçCççÇlçÓvç oámçjçÇ, oámçjçÇlçÓvç çÆlçmçjçÇ l³çç®ççÇ DççCçKççÇ JçíiçUçÇ DççþJçCç ³çç mçJçç¥lçÓvç mççkçÀçjCççjí mJçjçÆ®ç$ç Jçç®çkçÀçbvçç çÆvçnç³çlç KçÓMç
kçÀjlçí. OJççÆvçcçáêCçç®³çç JçíU®çí kçÀmççíìçÇ®çí #çCç Jç l³ççJçj kçíÀuçíuççÇ cççlç mççbiçlççvçç HççJçmçkçÀj `çÆouç Kççíuç kçíÀ' yççíuçlççlç. ³çç HçámlçkçÀç®³çç
çÆvççÆcçÊççvçí DççCçKççÇ SkçÀ cçnÊJçHçÓCç& Içìvçç Iç[uççÇ Dççní. cçjçþçÇ çÆ®ç$çHçì mçbiççÇlç mçcççÇ#çíJçj®çí ní HççÆnuçí `F& -yçákçÀ' çÆvçcçç&Cç Pççuçí Dççní.
lçíoíKççÇuç HçámlçkçÀçSJç{í®ç oíKçCçí Pççuçí Dççní.
HçámlçkçÀçlç kçÀçnçÇ vççcçcçç$ç ®çákçÀçnçÇ Pççu³ççlç. oíJç Dççvçbo®³çç `iççF&['®çí çÆoioMç&kçÀ cnCçÓvç çÆJçpç³ç DççvçboSíJçpççÇ ®çílçvç Dççvçbo®çí
vççJç Dççuçí Dççní. lçj Dççj.kçíÀ.®³çç `mçl³çcç çÆMçJçcç mçábojcç'®çç `¬çÀcç'nçÇ Lççí[ç cççiçíHçá{í Pççuçç³ç. kçÀOççÇ kçÀOççÇ l³ççb®³çç çÆuçKççCççlççÇuç `cççÇ'
oíKççÇuç jmçYçbiç kçÀjlççí. HçCç SkçÓÀCç®ç HçámlçkçÀç®³çç Jçç®çvççvçí jçÆmçkçÀçbvçç pççí Dççvçbo çÆcçUlççí, lççí kçÀç[çÇcçç$çnçÇ kçÀcççÇ nçílç vççnçÇ. p³ççbvçç
iççC³çç®ççÇ DççJç[ Dççní, l³ççbvçç lçj ní HçámlçkçÀ DççJç[íuç®ç, HçCç p³ççbvçç vççnçÇ l³ççbvççnçÇ iççC³çç®³çç Òçícççlç Hçç[C³çç®ççÇ lççkçÀo ³çç HçámlçkçÀçlç
Dççní ní çÆvççÆM®çlç!
ÞççÇ. Oçvçbpç³ç kçáÀuçkçÀCççÇ&, p³çí<þ uçíKçkçÀ Jç Hç$çkçÀçj
çÆÒççÆcç³çj - cçççÆmçkçÀ (`mçkçÀçU' çÆcççÆ[³çç ûçáHç) SçÆÒçuç 2011,


`cçáiçuçí DççPçcç' (Dç#çjJççìç)
þçCçí ³çíLçí Pççuçíu³çç mçççÆnl³ç mçbcçíuçvç®³çç ûçbLç ÒçoMç&vççlç Dçvçblç HççJçmçkçÀj ³ççbvççÇoíKççÇuç cçáêç ÒçkçÀçMçvçç®³çç mçnkçÀç³çç&vçí DççHçu³çç
vçJ³çç, SkçÀcçíJç HçámlçkçÀçmççþçÇ cnCçpçí `DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ'mççþçÇ mìç@uç Içílçuçç nçí lçç. (`mççcçvçç'cçO³çí l³ççb®çí ³çç®ç vççJçç®çí mçoj nçílçí.
l³ççlççÇuç çÆvçJç[kçÀ 51 uçíKççb®çç nç mçbûçn Dççní. çÆJçMçí<ç cnCçpçí ³çç HçámlçkçÀç®³çç cçáKçHç=<þçJçj (³çç®çí®ç F& -yçákçÀ kçÀç{uçí Dççní l³ççJçj oíKççÇuç)
`mççcçvçç', `HçáÀuççíjç' HçájJçCççÇ ³çç®çb çÆ®ç$ç Dççní! nçÇ iççí<ì oácççÇ&U DçMççÇ®ç cnCçç³çuçç nJççÇ.. ní Lççí[b çÆJç<ç³ççblçj Pççuçb. HçCç lçí cçnÊJçç®çb
cnCçÓvç l³çç®ççÇ vççíbo kçíÀuççÇ.) lçíLçí SkçÀ iç=nmLç Dççuçí DçççÆCç HçámlçkçÀ ®ççUÓvç cnCççuçí, `³ççlç HçÀkçwlç cçáiçuçí DççPçcçcçOççÇuç `H³ççj çÆkçÀ³çç lççí
[jvçç kçw³çç...' SJç{îçç®ç iççC³ççyçÎuç çÆuççÆnuçb Dççní. uçíKçkçÀçvçí Flçj iççC³ççbyçÎuç kçÀç çÆuççÆnuçb vççnçÇ?'
Dçvçblç HççJçmçkçÀj lçíJnç mìç@uçJçj vçJnlçí. nçÇ iççí<ì l³ççbvçç mççbiçÓvç cççÇ cnìuçb, `lçácnçuçç SJç{b kçÀç `cçái çuçí DççPçcç’vçí PçHççìuçb
Dççní?' ³ççJçj l³çç iç=nmLççb®ççÇ kçÀUçÇ KçáuçuççÇ. lçí cnCççuçí, `Dçnçí, cçáiçuçí DççPçcçyççyçlç pçíJç{b cnCçÓvç Dççní lçí mçO³çç cççÇ iççíUç kçÀjlççí
Dççní. l³ççyççyçlç SKççob HçámlçkçÀoíKççÇuç çÆuçnç³ç®çç cççÇ çÆJç®ççj kçÀjlççí Dççní.' lçíJnç cççÇ cnìuçb, `kçÀç³ç kçÀç³ç pçcçJçuçb Dççní?'
cççÇ l³ççb®³ççyççyçlç kçáÀlçánuç oçKçJçlçç®ç l³ççbvçç yçjb Jççìuçb DçmççJçb. lçí cnCççuçí, `lçácnçÇ pçjç JçíU kçÀç{lçç kçÀç? cçuçç mççbiçç³çuçç
DççJç[íuç...' DçLçç&lç cçiç içHHççlç MççÆMçkçÀçblç çÆkçÀCççÇkçÀjçÆuççÆKçlç `oçmlççvç-S-vççÌMçço' HççmçÓvç cççOçJç cççínçíUkçÀjkç=Àlç `cççínçíU' ³ççb®³çç
HçámlçkçÀçHç³ç¥lç kçáÀþí kçáÀþí `cçáiçuçí DççPçcç’ mçboYç& Dççní ³çç®ççÇ GpçUCççÇ PççuççÇ. cçiç ³çboç®³çç `vçJçjbiç ªHçíjçÇ' çÆoJççUçÇ DçbkçÀçlççÇuç mçájíMç
®ççboJçCçkçÀj ³ççb®çç `cçáiçuçí DççPçcç®çb mçbiççÇlç' ³çç uçíKçç®çç mçboYç& çÆvçIççuçç. ®ççboJçCçkçÀjçb®çb mçJç&®ç uçíKçvç DçY³ççmçHçÓCç& DçççÆCç mçboYç&yçnáuç
Dçmçlçb. l³ççÒçcççCçí nç uçíKçoíKççÇuç Dççní. çÆJçMçí<çlç: Svç.mççÇ.HççÇ.S.cçOççÇuç JçççÆ[³çç uçç³çyç´jçÇcçO³çí kçÀç$çCççb®çç cççíþç mçbûçn Dççní ní l³ççbvççÇ
mHç<ì kçíÀuçb Dççní. l³çç cçççÆnlççÇ®çç l³ççbvççÇ GHç³ççíiç kçíÀuçíuçç çÆomçlççí®ç Dççní. HçCç l³ççlç l³ççbvççÇ `cççíní HçvçIçìHçí vçbouççuç sí[ iç³ççí jí..'
iççC³ççyççyçlç pççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ Dççní l³ççlç iç[yç[-iççíbOçU Pççuçíuçç çÆomçlççí. ní iççCçb MçkçÀçÇuç yçoç³çávççÇ ³ççbvççÇ çÆuççÆnuçb vçmçÓvç jIçávççLç
yç´ïçYçf ³ççbvççÇ çÆuççÆnuçb Dçmçç Jçço Pççuçç Dçmçb lçHççÆMçuççlç mççbiçÓvç ®ççboJçCçkçÀj çÆuççÆnlççlç, cççO³çcççbvçç kçÀçnçÇ kçÀçU nç çÆJç<ç³ç ®çIçUç³çuçç
çÆcçUçuçç Kçjç HçCç l³ççlçÓvç kçÀçnçÇ çÆvç<HçVç cçç$ç Pççuçb vççnçÇ...' ³ççyççyçlç kçÀç³ç Iç[uçb nçílçb, SíkçÓÀ Dççuçb ³ççmçbyçbOççlç nç uçíKç ÒçkçÀççÆMçlç
Pççu³ççvçblçj cççPçb ®ççboJçCçkçÀjçbMççÇ yççíuçCçb Pççuçb nçílçb. l³çç®çç mççjçbMç Dçmçç `cçáiçuçí DççPçcç’ 1960 cçO³çí ÒçoçÆMç&lç Pççu³ççvçblçj®ç ³çç iççC³çç®³çç kçÀl³çç&yçÎuç Jçço mçáª Pççuçç. DçLçç&lç çÆmçvçícççJççu³ççb®³çç
HçjbHçjíÒçcççCçí ³ççkçÀ[í HçÀçjmçb kçáÀCççÇ uç#ç®ç çÆouçb vççnçÇ. cçç$ç ³çç iççC³ççJçj nkçwkçÀ mççbiçCççjí, içápçjçlç®çí jmçkçÀJççÇ cnCçÓvç DççíUKçuçí pççCççjí
jIçávççLç yç´ïçYçf ³ççbvççÇ ní ÒçkçÀjCç çÆHçÀucç jç³çìmç& DçmççíçÆmçSMçvçkçÀ[í kçíÀuçb. l³ççJçíUçÇ mçççÆnj uçáçÆOç³ççvçJççÇmççjKçí iççÇlçkçÀçj ní jIçávççLç
yç´ïçYçf ³ççb®³çç HççþçÇMççÇ jççÆnuçí. (`cçáPçí oíKç kçíÀ ®ççbo Mçjcçç³çí' ní iççCçb kçáÀCçç®çb nç Jçço çÆvçcçç&Cç Pççuçç lçíJnçoíKççÇuç mçççÆnjvçí FbçÆoJçjuçç
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v³çç³ç çÆcçUJçÓvç çÆouçç nçílçç.) DçLçç&lç cçiç cççcçuçç mççcççíHç®ççjçvçb çÆcçìJçuçç içíuçç. yç´ ïçYçf ³ççbvçç cççvçOçvç cnCçÓvç SkçÀ npççj ªHç³çí
oíC³ççlç Dççuçí nçílçí. ní ÒçkçÀjCç vçJ³ççvçí GodYçJçuçí lçí `cçáiçuçí DççPçcç’ jbiççÇlç kçÀªvç ÒçoçÆMç&lç Pççuçç lçíJnç. çÆ®ç$çHçìç®³çç Þçí³çvççcççJçuççÇlç
jIçávççLç yç´ïçYçf ³ççb®çç GuuçíKç nJçç Dçmçç Dççûçn jIçávççLççb®çí vççlçÓ [ç@. jçpçMçíKçj yç´ïçYçf ³ççbvççÇ Oçjuçç.
lçíJnç Kçáuççmçç kçíÀuçç içíuçç kçÀçÇ, jíkçÀç@[&mçd çÆJçlççÆjlç Pççu³çç Dççnílç lçíJnç oáªmlççÇ DçMçkçw³ç Dççní. cçç$ç ìçÇ.JnçÇ.Jçj çÆ®ç$çHçì
oçKçJçuçç pççF&uç lçíJnç kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀª JçiçÌjí. l³ççvçblçj ìçÇ.JnçÇ.Jçj cçáIçuçí DççPçcç oçKçJçuçç içíuçç HçCç l³ççlç nç GuuçíKç nçílçç kçÀçÇ vççnçÇ
cççnçÇlç vççnçÇ. [ç@. yç´ïçYçìçbvççÇ HçCç Hçá{í kçÀç³ç kçíÀuçb, l³çç®çb kçÀç³ç Pççuçb kçÀUuçb vççnçÇ. cçç$ç SkçÀ vçkçwkçÀçÇ `cççíní HçvçIçìHçí..' ní iççCçb jIçávççLç
yç´ïçYçìçb®çb ní çÆmçOo Pççuçb Dççní. GÐçç `cçáiçuçí DççPçcç’Jçj ³çç iç=nmLççbvççÇ HçámlçkçÀ çÆuççÆnuçb lçj nçÇ vççíbo DçmççJççÇ cnCçÓvç mçJç& mççbçÆiçlçuçb. ní
iç=nmLç l³ççb®çb vççJç `DçO³ççHçkçÀ' HçCç l³ççb®³çç yçÎuç çÆJç®ççjç³ç®çb jçnÓvç içíuçb. kçÀçjCç `cçáiçuçí DççPçcç’ çÆJç<ç³ççlç içábiçÓvç içíu³ççvçí lçí jççÆnuçb®ç !
- ÞççÇ. jçÆJçÒçkçÀçMç kçáÀuçkçÀCççÇ&, p³çí<þ uçíKçkçÀ Jç Hç$çkçÀçj
jçÆJçJççj, çÆo. 6, cçç®ç&, 2011
oÌçÆvçkçÀ `mççcçvçç', `GlmçJç' HçájJçCççÇ - `mçççÆnl³ç çÆJçMJç'
`Dç#çjJççìç' uçíKçcççuçç


oámçN³çç DççJç=ÊççÇçÆJç<ç³ççÇ Lççí[bmçb..
HççÆnu³çç DççJç=ÊççÇuçç GlmHçÓÀlç& ÒççÆlçmçço çÆou³ççyçÎuç lçácnç mçJç& Jçç®çkçÀçb®çí DçiçoçÇ cçvç:HçÓJç&kçÀ DççYççj. cççP³çç Dçç³çá<³ççlçuçb HççÆnuçbJççÆnuçb HçámlçkçÀ! ³çç cççP³çç kçÀuççkç=ÀlççÇ®çb ÒçkçÀçMçvç mçvcççvçvççÇ³ç çÆMçJçmçívççÒçcçáKç ÞççÇ. yççUçmççníyçpççÇ þçkçÀjí ³ççb®³çç MçáYçnmlçí JnçJçb nçÇ
cççÆvç<çç HçÓCç& PççuççÇ ní cççPçb DçnçíYççi³ç. Mçá¬çÀJççj, çÆo. 3 mçHìíbyçj, 2010 jçípççÇ nç ÒçkçÀçMçvç mçcççjbYç DçvçíkçÀ kçÀuççJçblççb®çb ÞçOoçmLççvç
Dçmçuçíu³çç `cççlççíÞççÇ' çÆvçJççmçmLççvççÇ mçbHçVç Pççuçç Jç lççí `mìçj-cççPçç' (Dççlçç `SyççÇHççÇ-cççPçç') ³çç Jç=ÊçJçççÆnvççÇJçj oçKççÆJçC³ççlç Dççuçç.
³ççÒçmçbiççÇ mçvcççvçvççÇ³ç Jç çÆHçlç=lçáu³ç mççníyççbvççÇ ¿çç uçíKçcççuçíyçÎuç Jç HçámlçkçÀççÆJç<ç³ççÇ DççHçuçí cçvççíiçlç ®ç@vçuçJçj J³çkçwlç kçíÀuçb. cççÇ kç=Àlçkç=Àl³ç
Pççuççí. yçN³çç®ç Jç=ÊçHç$çç®ç l³çç®ççÇ oKçuç lçmçí®ç HççÆj#çCçínçÇ DççuççÇ. lçodvçblçj þçC³ççlç Hççj Hç[uçíu³çç `mçççÆnl³ç mçbcçíuçvççlç', DçççÆCç jçínç ³çíLçí
Hççj Hç[uçíu³çç `kçÀçíkçÀCç mçççÆnl³ç mçbcçíuçvççlç' HçámlçkçÀçuçç Jç mçbiçCçkçÀçÇ³ç ûçbLççuçç DççÆlçMç³ç GÊçcç Dçmçç ÒççÆlçmçço çÆcçUuçç.
(SkçÀ içbcçlç mççbiçççÆJçMççÇ Jççìlçí³ç. DççHçuççÇ Jçç®çvçç®ççÇ DççJç[, DççHçu³çç mçbiçCçkçÀçJçjnçÇ pççíHççmçlçç ³ççJççÇ DçMçç nílçÓvçí ÒçíjçÇlç nçíTvç
cççÇ mçbiçCçkçÀçÇ³ç ûçbLçç®ççÇ (`F&-yçákçÀ'®ççÇ) ³çç HçámlçkçÀçmççíyçlç®ç çÆvççÆcç&lççÇ kçíÀuççÇ nçílççÇ. (2010®³çç Dçç@kçwìçíyçjHç³ç¥lç cçjçþçÇlç SkçÀnçÇ `F&-yçákçÀ'
vçJnlçí, nçÇ JçmlçáçÆmLçlççÇ Dççní.) pççvçíJççjçÇ 2010 HççmçÓvç DçLçkçÀ HççÆjÞçcççvçblçj `F&-yçákçÀ'®çb kçÀçcç nçlççJçíiçUb kçíÀu³ççvçblçj Dç#ç³³ç lç=lççÇ³çç,
jçÆJçJççj, çÆo. 16 cçí, 2010 jçípççÇ `mçbiçCçkçÀçÇ³ç-ûçbLçç®ççÇ' cççPççÇ nçÇ DççiçUçÇJçíiçUçÇ mçbkçÀuHçvçç Òçl³ç#ççlç GlçjuççÇ. (mçoj ÒçkçÀççÆMçlç
kçíÀuçíuçb `F&-yçákçÀ' HçámlçkçÀç®ççÇ Hççvçb mkç@Àvç kçÀjç³ç®ççÇ, `HçÀçíìçíMçç@Hç'®³çç cçolççÇvçb l³ççb®çb `HççÇ[çÇSHçÀd-HçÀç@jcç@ì'cçO³çí ªHççblçj kçÀjç³ç®çb DçççÆCç
cçiç lçí `F&-yçákçÀ' cnCçÓvç Jçç®çç³ç®çb DçMççÇ `LçákçÀHçfçÇ' kçíÀuçíuççÇ vççnçÇ³ç. DççcnçÇ Dççcç®³çç `çÆHçÀucç-Dçç@çÆ[Dççí-JnçÇçÆ[Dççí®³çç cççkçí&ÀçÆìbiç' #çí$ççlç,
ÒçmlççJççb®ççÇ oíJççCç-IçíJççCç kçÀjlççvçç pçMçç `F&-yçákçwmç'®çç DçvçíkçÀ Jç<çç¥HççmçÓvç JççHçj kçÀjlç Dççuççí Dççnçílç. l³ççÒçkçÀçjí yçvççÆJçuçíuçç lççí
`mçbiçCçkçÀçÇ³ç-ûçbLç' Dççní.) nç mçbiçCçkçÀçÇ³ç ûçbLç Òçl³ç#ççlç, ÒçkçÀçMçvç mççín Uîççvçblçj cnCçpçí Mçá¬çÀJççj çÆo. 3 mçHìíbyçj, 2010 vçblçj
mçççÆnl³ççÆJçMJççlç DçJçlçjuçç. SKççoçÇ kçÀuHçvçç `çÆkçwuçkçÀ' nçílçç®ç l³çç®çí Þçí³ç I³çç³çuçç pçmçí DçvçíkçÀpçCç Oç[Hç[lççlç lçmçb®ç `F&-yçákçÀ®³çç vççJççvçb
ee®ççbiçYçuçb!!...' kçÀjlç nçlççÇ `Dçç³ç-Hç@[, ì@yuçíìmçd'®çí lçáCçlçáCçí IçíTvç kçíÀuçíuççÇ Oç[Hç[ mçbcçíuçvççlç ³çççÆ®ç [çíUç DçvçáYçJçç³çuçç çÆcçUçuççÇ.
mçç@çÆuç[ kçÀjcçCçÓkçÀnçÇ PççuççÇ. Dçmççí! cçjçþçÇlç mçJç&ÒçLçcç mççoj Pççuçíu³çç (Dçç@içmì 2010) mçbiçCçkçÀçÇ³ç ûçbLç ³çç mçbkçÀuHçvçíuçç mçá³ççíi³ç
ÒççÆlçmçço lçj çÆcçUçuçç®ç Jç cççP³çç l³çç Oç[Hç[çÇuçç mçççÆnl³ç çÆJçMJççlççÇuç cçnÊJçHçÓCç& DçMçç `DççMççÇJçç&o' HçájmkçÀçjçvçí iççíjçÆJçC³ççlç Dççuçb, ³çç®çb
Dççpç KçÓHç mçcççOççvç Jççìlçb³ç. Dççpç `F&-yçákçwmç'®ççÇ cçjçþçÇlçnçÇ KçÓHç cççiçCççÇ Dççní, JçíiçJçíiçUîçç JçíyçmççF&ìmçd yçvçu³çç Dççnílç ní mçJç& HççnÓvç
yçjb Jççìlçb. ³çç®çb mççjb Þçí³ç lçácnç mçJç& jçÆmçkçÀçbvçç®ç. vççnçÇ kçÀç?)
DçYç³ç HçjçbpçHçí (mçáÒççÆmçOo uçíKçkçÀ, Hç$çkçÀçj DçççÆCç JççoUJççì ³çç cçnçcçççÆuçkçíÀ®çç uçíKçkçÀ) ³çç cççP³çç çÆcç$çç®çç (ÖçíbÀ[çÆHçÀuçç@mçç@HçÀj-iççF&[) Hçávnç SkçÀoç GuuçíKç kçÀjlççí³ç. kçÀçjCç 1994 mççuççÇ `DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' cnCçÓvç SKççoçÇ uçíKçcççuçç DçmççJççÇ nçÇ
mçbkçÀuHçvçç mçJç&ÒçLçcç cççb[uççÇ Dçmçíuç lççÇ DçYç³çvçí®ç. `DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' ní `MççÇ<ç&kçÀ' çÆkçbÀJçç l³çç mççojçÇkçÀjCçç®ççÇ mçbkçÀuHçvçç ³çç®çb mçJç&
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Þçí³ç SkçÀìîçç DçYç³ç®çb®ç Dççní. l³çç®³çç ÒççílmççnvççcçáUí®ç nçÇ uçíKçcççuçç Iç[uççÇ. (nçÇ uçíKçcççuçç mçáª nçílççÇ l³çç kçÀçUçlç vçç mcççì&HçÀçívç nçílçí
vçç mçnpççmçnpççÇ cçççÆnlççÇ HçájJçCççjb içáiçuç mç®ç& FbpççÇvç. pçí kçÀçnçÇ çÆoiiçpççMççÇ içHHçç çÆkçbÀJçç mçbyçbçÆOçlççb®³çç cçáuççKçlççÇlçÓvç nçlççÇ ³çíF& lçí
Mçyoyç× kçÀjçJçb uççiçí. nínçÇ cçnÊJçç®çí.) oÌ. mççcçvçç®³çç `HçáÀuççíjç' HçájJçCççÇlç mçvcççvçvççÇ³ç uçíKçkçÀ mçJç&ÞççÇ çÆMçjçÇ<ç kçÀCçíkçÀjmççníyç, %ççvçíMJçj
vçç[kçÀCççÇ&mççníyç, JoçjkçÀçvççLç mçbPççÆiçjçÇpççÇ DçMçç çÆoiiçpççb®³çç kçÀç@uçcçmççíyçlç cççP³ççmççjKîçç vçJçK³çç uçíKçkçÀç®ççÇ nçÇ uçíKçcççuçç mçuçiç Hçç®ç
Jç<çí& mçáª nçílççÇ. lçyyçuç 260 DççþJç[í! (³çç iççí<ìçÇuçç Dççpç JççÇmç Jç<çí& GuçìuççÇ³çlç? Kçjb®ç Jççìlç vççnçÇ. oá:Kçç®ççÇ iççí<ì SkçÀ®ç kçÀçÇ DçYç³ç
HçjçbpçHçí nç cççPçç HçjcççÆcç$ç Dççpç DççHçu³ççlç vççnçÇ. l³çç®çb vçákçÀlçb®ç DçkçÀçuççÇ çÆvçOçvç Pççuçb. HçjcçíMJçj l³çç®³çç Dççlc³ççuçç çÆ®çjMççblççÇ oíJççí
nçÇ®ç ÒççLç&vçç.) DçYç³çvçí çÆouçíu³çç ³çç mçbkçÀuHçvçíJçj vçblçj DçvçíkçÀ Jç=ÊçHç$ççlçÓvç JçíiçUçÇ MççÇ<ç&kçíÀ oílç DçvçíkçÀçb®çí uçíKç ³çíT uççiçuçí, (DççpçnçÇ ³çílç
Dçmçlççlç.) DççJçpçÓ&vç mççbiçç³ç®çb lçj `DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' ní®ç `MççÇ<ç&kçÀ' IçíTvç l³çç®ç vççJççvçí 2004®³çç ojc³ççvç SkçÀ JçíyçmççF&ìnçÇ DççuççÇ
Dççní. lççÇ çÆlçLçí mçáKççvçí vççbolçí³ç. mçoj JçíyçmççF&ìJçj Yçuçí DçYç³ç HçjçbpçHçí ³ççb®çç çÆkçbÀJçç ³çç uçíKçcççuçí®çç vççcççíuuçíKç vçmçíuç HçCç lççÇ JçíyçmççF&ì
DçMçç®ç mçbiççÇlççÆoJççC³çç iççí<ìçÇbJçj DççOçççÆjlç Dçmçu³çç®çb HççnÓvç cçvç mçáKççJçlçb.
uçíKççlç DçblçYçç&Jç Dçmçuçíu³çç Jç GuuçíKçuçíu³çç iççC³ççb®çí nkçwkçÀ mçbiççÇlç#çí$ççlçu³çç cççlçyyçj DçMçç `S®ç.Scç.JnçÇ.' kçÀ[í Dççnílç.
cçuçç HçámlçkçÀçmççíyçlç l³çç iççC³ççb®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí çÆkçbÀJçç çÆJnçÆ[Dççí mççÇ[çÇ' Ðçç³ç®ççÇ HçÀçj HçÀçj F®sç nçílççÇ. ÒçkçÀçMçvç mçcççjbYççÒçmçbi ççÇ
mçvcççvçvççÇ³ç mççníyççbvççÇnçÇ (ÞççÇ. yççUçmççníyççbvççÇ) lçí DçOççíjíçÆKçlç kçíÀuçb nçílçb. Hçjblçá `kçÀç@HççÇmççF&ìmçd' kçÀç³çÐççlçu³çç pçç®çkçÀ DçìçÇbcçáUí lçí
pçcçuçb®ç vççnçÇ. Dççpç kçÀçU yçouçuçç³ç.
sçHççÇuç HçámlçkçÀçbHçí#çç nuuççÇ®ççÇ lçªCççF& Dççpç ®çkçwkçÀ DççHçu³çç `mcççì&HçÀçívmç' Jçj (çÆkçbÀJçç `çÆkçbÀ[uç'vççcçkçÀ `F&-yçákçÀ jçÇ[jJçj')
HçámlçkçíÀ Jçç®çlççvçç çÆomçlçí. Dççpç `HççÇ[çÇSHçÀd-HçÀç@jcç@ì' cçIççÇuç cçjçþçÇ `F&-yçákçwmç'vçç KçÓHç cççiçCççÇ Dççní. l³ççmççþçÇ DçvçíkçÀççÆJçOç JçíyçmççF&ìmçd
yçvçu³çç Dççnílç. `DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' ³çç cççP³çç HçámlçkçÀç®ççÇ oámçjçÇ DççJç=lççÇ ÒçkçÀççÆMçlç kçÀjlççvçç, lçí DççHçu³çç Jçç®çkçÀçbvçç cççíyççF&uçJçj
Jçç®çlçç ³ççJçí cnCçÓvç l³çç®çb `HççÇ[çÇSHçÀd-HçÀç@jcç@ì'cçO³çí ªHççblçj kçÀªvç ³çç vçJ³çç Òç®ççÆuçlç `F&-yçákçÀ'®³çç cççO³çcççlçÓvç ÒçkçÀççÆMçlç kçÀjlççí³ç.
FLçí SkçÀ HçÀç³çoç Pççuçç³ç. uçíKççMççÇ mçbyçbçÆOçlç pçíJç{îçç cnCçÓvç `Dçç@çÆ[Dççí çÆkçbÀJçç çÆJnçÆ[Dççí ³çÓ-ìdîçÓyç' çÆuçbkçÀ mççHç[u³çç l³çç mçJç&®³çç mçJç& FLçí
çÆou³çç Dççnílç. l³çç Hçnç, SíkçÀç DçççÆCç [çTvçuççí[ kçÀjç. DççHçu³ççuçç iççCçb içáCçiçáCçC³çç®ççÇ DççJç[ Dçmçu³ççvçí `kçÀjçDççíkçíÀ kçwuçyç' lçmçí®ç
`iççCçb çÆMçkçÀC³ççmççþçÇ' cççiç&oMç&vçHçj DçMçç `³çÓ-ìdîçÓyç çÆuçbkçwmç' mçá×ç çÆou³çç Dççnílç. HççÆnu³çç DççJç=lççÇuçç çÆcçUçuçíu³çç Gob[ ÒççÆlçmççoçcçáUí
`DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' ³çç cççP³çç HçámlçkçÀç®ççÇ nçÇ oámçjçÇ DççJç=lççÇ lçácç®³çç ®çjCççÇ DçHç&Cç kçÀjlççí³ç. mçvcççvçvççÇ³ç çÆMçJçmçívççÒçcçáKç ÞççÇ.
yççUçmççníyçpççÇ þçkçÀjí ³ççb®³ççkçÀ[Óvç `jçpçcççv³çlçç' çÆcçUçuççÇ³ç Dççlçç lçácç®³çç GlmHçÓÀlç& ÒççÆlçmççoçvçí `jçÆmçkçÀcççv³çlçç' çÆcçUçí.. nçÇ®ç cççPççÇ
mççÆo®sç..
Oçv³çJçço,

- Dçvçblç HççJçmçkçÀj
(p³çí<þ Hç$çkçÀçj, mçbiççÇlç mçb³ççípçkçÀ)
(Yç´cçCçOJçvççÇ - 9820022417 - Jnçìmçd-Dç@Hç)
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01 : Waah!.. Taj !!

01 : Jççn!.. lççpç..!!
SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ nBmççÇ lççpçcçnuç, mççjçÇ oáçÆvç³çç kçÀçí cçányyçlç kçÀçÇ çÆvçMççvççÇ oçÇ nÌ~..
FmçkçíÀ mçç³çí cçíb mçoç H³ççj kçíÀ ®ç®çí& nçíbiçí, æKçlcç pççí nçí vç mçkçíÀiççÇ Jççí kçÀnçvççÇ oçÇ nÌ,
SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ nBmççÇ lççpçcçnuç..
cçO³çjç$ç GuçìÓvç içíuççÇ nçílççÇ. lççpçcçOçuççÇ Dççcç®ççÇ Öçímç-HççìçÇ& DççìçíHçlçç®ç DççcnçÇ lççbyçáuçmçíJçvçç®ççÇ lçuuçHçÀ YççiçJçç³çuçç cnCçÓvç
içíì-Jçí®³çç çÆkçÀvççN³ççkçÀ[í ¬çÀç@mç kçíÀuçb. mçiçUçÇkçÀ[í mççcçmçÓcç. SkçÀnçÇ pççí[Hçb çÆomçlç vçJnlçb, cnCçpçí DççÊçç®ç HççíçÆ uçmççb®çç ob[ákçÀç çÆHçÀjuçç
DçmçCççj. Hçá{í Dççuççí lçj kçÀç³ç! DçbOççjçlçÓvç ®çkçwkçÀ iççC³çç®çç DççJççpç ³çílç nçílçç. mçájíuç! vççÇì Hççnlççí lçj l³çç kçÀfîççJçj KççkçÀçÇ
içCçJçíMççlçuçb ³çáiçáuç KçUçUl³çç uççìçb®³çç mçç#ççÇvçb cçppçílç ³çáiçuçiççÇlç iççlç nçílçb. yççpçáuçç `lççÇ' l³çç®ççÇ ìçíHççÇ, Hçfç DçççÆCç mJçlç:®ççÇ Hçmç&
sçlççÇMççÇ Içf kçÀJçìçUÓvç nçílççÇ.. DçççÆCç `lççí' ob[ákçw³ççvçb lççuç oílç, lçní-çÆouçmçí iççCçb HçíMç kçÀjlç nçílçç. Dçç@vç-[îçáìçÇ! lççpçcçnçuç nç@ìíuç
mçcççíj nçílçb cnCçÓvç kçÀçÇ kçÀç³ç l³ççb®çb cçvç lççpçkçÀ[í Dççí{ Içílç nçílçb.

`³çí nmççÇb jçlç ³çí cçnkçÀçÇ náDççÇ HçájvçÓj HçÀpççB,
nçí Fpççpçlç lççí ³çí, çÆouç F<kçÀ kçÀç Fpçnçj kçÀjí~
F<kçÀ Fvmççvç kçÀçí Fvmççvç yçvçç oílçç nÌ,
çÆkçÀmçkçÀçÇ çÆnccçlç nÌ, cçányyçlç mçí pççí FvkçÀçj kçÀjí~
Dççpç lçkçÀoçÇj vçí, ³çí jçlç mçánçvççÇ oçÇ nÌ~
SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ nBmççÇ lççpçcçnuç'
jìçU DççÆOçJçíMçvçç®³çç jçíbyççìçlçÓvç çÆcçUçuçíu³çç oçívç HçáÀjmçlççÇ®³çç #çCççlç oçíIçb mçbiçcçjJçjçÇ Fcçuçí j®çlç nçílççÇ KçjçÇ HçCç.. pçcçuçb³ç
kçÀç DççHçu³ççuçç cçábyçÌlç mJçKç®çç&vçb SKççoçÇ KççíuççÇ IçíCçbnçÇ? Mçnçpçnçvç `yççoMççn' nçílçç nçí! DççHçu³çç cçácçlççpçJçjçÇuç Dçcçj Öçícçç®çb çÆ®çjblçvç
ÖçlççÇkçÀ cnCçÓvç GYççjuçb çÆMçuHç DçççÆCç vççJç çÆouçb þçíkçÓÀvç `cçácçlççpç-cçnuç'! Dçmççí! ™ç³ççuççÇ HçáuççJç HçkçÀJçç³çuçç HçÌmçí Lççí[í®ç uççiçlççlç? ®ççj
HçÌMççb®ççÇ pçcçJççpçcçJç PççuççÇ, nçTçÆmçbiç uççívç®ççÇ mççí³ç PççuççÇ kçÀçÇ içOçç YççÇ HçníuçJççvç nçílç Dçmçlççí -Dççcç®³ççmççjKçç. ³çnçÇb DçHçvçç lççpçcçnuç.
³çnçÇb cçíjçÇ cçácçlççpç. kçáÀlçáyççÆcçvççj®³çç Hçç³çN³çç ®ç{lç Dçmçlççvçç pçmçb jHçÀçÇ®çb `çÆouç kçÀç YçBJçj kçÀjí HçákçÀçj..' (lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí) nìkçÓÀvç
DççþJçlçb lçmçb Dççû³çç®³çç lççpç®çb vçámçlçb çÆ®ç$ç pçjçÇ mçcççíj Oçjuçb vçç lçjçÇ `uççÇ[j'®çb ní iççCçb çÆHç®sç HçájJçlçb SJç{b cçç$ç vçkçwkçÀçÇ.

`lççpç FkçÀ çÆ]pçboç lçmçJJçÓj nÌ çÆkçÀmççÇ Mçç³çj kçÀç,
FmçkçÀç DçæHçÀmççvçç, nçÆkçÀkçÀlç kçíÀ mççÇJçç kçáÀs YççÇ vçnçÇ~
FmçkçíÀ DççæiççíMç cçíb DççkçÀj ³çí içácççB nçílçç nÌ,
çÆ]pçboiççÇ pçÌmçí cçányyçlç kçíÀ mççÇJçç kçáÀs YççÇ vçnçÇ~
lççpç vçí H³ççj kçÀçÇ cççÌpççíb kçÀçí jJççvççÇ oçÇ nÌ..'
DçiççÆCçlç kçÀJççÇbvççÇ `lççpç'uçç DççHççHçu³çç yçnçjoçj kçÀuHçvççbvççÇ vçìJçlç HçíMç kçíÀuçb³ç. Kçjb lçj lççÇ SkçÀ `kçÀyçj'! HçCç çÆlç®çç kçÀyçj
cnCçÓvç GuuçíKç vç kçÀjlçç `Dçcçj Öçícçç®çb çÆ®çjblçvç ÖçlççÇkçÀ' SJç{îçç®ç cççípçkçw³çç Mçyoçlç `lççpç' pççípçJçuçç. `SkçÀ MçnvçMççnvçí (FkçÀ vçJní)
yçvçJççkçíÀ nBmççÇ lççpçcçnuç, mççjçÇ oáçÆvç³çç kçÀçí cçányyçlç kçÀçÇ çÆvçMççvççÇ oçÇ nÌ~..' ní MçMçOçj cçákçÀpççÇ¥®³çç `uççÇ[j' (1964) (çÆoioMç&kçÀ jçcç
cçákçÀpççÇ&) ³çç çÆouççÇHçkçáÀcççj, JçÌpç³çblççÇcççuçç, pç³çblç, vçççÆPçj námçÌvç, cççílççÇuççuç.. DççÆYçvççÇlç çÆ®ç$çHçìçlçuçb uççíkçÀçÆÖç³ç iççÇlç. yçç@cyçí
ìç@çÆkçÀpçmççjK³çç vççJççpçuçíu³çç mçbmLçílç DççÆlçMç³ç Glkç=À<ì kçÀçcççÆiçjçÇ kçíÀuçíuçí MçMçOçj cçákçÀpççÇ& (Smç.cçákçÀpççÇ&). l³ççb®çb çÆHçÀçÆucçmlççvçcçOçuçb
³ççíiçoçvç, DçççÆCç çÆHçÀucççuç³ç®ççÇ mLççHçvçç kçÀªvç kçíÀuçíuçb kçÀçcç DçJçI³çç çÆHçÀucç-Fb[mì^çÇuçç mçáHççÆjçÆ®çlç Dççní. pçíJnç `uççÇ[j'³çç çÆ®ç$çHçìç®çb
m¯çÀçÇHì HçÀç³çvçuç kçíÀuçb lçíJnç®ç lççí jbiççÇlç DçççÆCç çÆmçvçícççmkçÀçíHç Dçmçç³çuçç nJçç ní HçkçwkçÀb kçíÀuçb nçílçb. jlçvç (1944) HççmçÓvç vççJççªHççuçç
Dççuçíu³çç Jç Hçá{í Dçvçcççíuç Iç[çÇ (1946), oo&, oáuççjçÇ, Dçboçpç, çÆouuçiççÇ, yççyçáuç, oçÇo çj, Dççvç, yçÌpçÓ yççJçjç, Mçyççyç, Dçcçj, G[vç
Kçìçíuçç, cçoj FbçÆ[³çç, kçÀçíçÆnvçÓj, cçáIçuç-S-DççPçcç (1960) içbiçç pçcçvçç, cçíjí cçínyçÓyç (1963) ³ççlççÇuç mççbiççÇçÆlçkçÀ ³çMççcçáUí®ç
vççÌMççopççÇbvçç cçákçÀpççÇ&mççníyççb®çç `uççÇ[j' çÆcçUçuçç. iççÇlçkçÀçj mçççÆnjpççÇ cnCçpçí SkçÀ cçvçmJççÇ Mçç³çj. l³ççb®³çç mçJç&®ç j®çvçç uççpçJççyç ³çç
HçbkçwlççÇlçu³çç. MçMçOçj cçákçÀpççÇ¥®³çç lçj lçí Kççmç cçpççÇ&lçuçí. `uççÇ[j'®ççÇ iççCççÇ lçí®ç çÆuççÆnCççj ní MçMçOçjpççÇbvççÇ mççbiçlçç®ç vççÌMççopççÇ KçÓ<ç Pççuçí.
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çÆ®ç$çHçìçlç jçícçBçÆìkçÀ ³çáiçuç-iççÇlç DçmçCççj ní lçj þjuçb®ç nçílçb HçCç lçí yççiçílç uçHçb[çJç KçíUCççjb vçkçÀçí nçílçb. ³çç kçÀLççvçkçÀçlççÇuç
çÆouççÇHçmççníyç DçççÆCç JçÌpç³çblççÇcççuçç çÆvçYççJçlç Dçmçuçíu³çç kç@Àj@kçwìmç&®³çç cç@®³çáDç[& FcçípçmççþçÇ ³ççíi³ç Dçmçb iççCçb nJçb³ç Dçmçb MçMçOçjyççyçÓbvççÇ
DççJçpçÓ&vç mççbçÆiçlçuçb. ³çç iççC³çç®çb çÆ®ç$çCç mçç#ççlç lççpçcçnçuççmçcççíj®ç kçÀjç³ç®ççÇ F®sç Dççní nínçÇ vçcçÓo kçíÀuçb . Dççlçç vççÌMççopççÇ DçççÆCç
cçákçÀpççÇ&mççníyç mççnçÇjpççÇbvçç iççþC³çç®³çç Öç³çlvççuçç uççiçuçí HçCç MçMçOçj cçákçÀpççÇ¥vççÇ DçvçíkçÀoç yççíuççJçCçb Oçç[ÓvçnçÇ lçí iççC³çç®³çç mççÇìçÇbipçvçç
³çílç®ç vçJnlçí. kçÀç³ç Öçç@yuçícç nçílçç kçáÀCççmç þçTkçÀ. FkçÀ[í iççCççÇ lç³ççj Jnç³çuçç çÆJçuçbyç nçílç Dçmçu³ççvçí uççJçuçíu³çç mçíìmçd®çb kçÀjç³ç®çb kçÀç³ç
³çç ÖçMvççvçb Öççí[îçámçj nÌjçCç! MçíJçìçÇ mçççÆnjpççÇ ³çíCççj vççnçÇlç ³çç®ççÇ Kçç$ççÇ Pççu³ççJçj cçákçÀpççÇ¥vççÇ l³ççb®³çç ®çç@F&mç®³çç iççÇlçkçÀçjçkçÀ[Óvç iççCççÇ
IçíC³çççÆJç<ç³ççÇ mççbçÆiçlçuçb. vççÌMççopççÇbvççÇ cçiç DççHçu³ççMççÇ ìîçáçÆvçbbiç Dçmçuçíu³çç Mçç³çj-iççÇlçkçÀçj MçkçÀçÇuçmççníyççbkçÀ[Óvç iççCççÇ çÆuçnÓvç IçílçuççÇ.
HçáÀuççíjçlççÇuç (oÌ. mççcçvçç) cççP³çç kçÀJnjmìçíjçÇçÆvççÆcçÊççvçb Içílçuçíu³çç cçáuççKçlççÇlç omlçájKçáÎ vççÌMççopççÇbvççÇ ní mçiçUb mççbçÆiçlçuçíuçb.
vççÌMççopççÇb®³çç Dççlcç®ççÆj$çHçj HçámlçkçÀçlçnçÇ nç GuuçíKç mççHç[lççí. (mçbiççÇlçkçÀçj vççÌMççopççÇb®³çç kçÀuçççÆJç<kçÀçjçlç iççÇlçkçÀçj cnCçÓvç, Mçç³çj
`mçççÆnj'mççníyç kçáÀþí®ç vççnçÇlç nçÇ JçmlçáçÆmLçlççÇ Dççní.) lççpçcçnuç®³çç çÆmç®³çáSMçvçmççþçÇ MçkçÀçÇuçvçí Mçç³çjçÇ®çç kçÀçÇmç Hçç[uçç.

`lççpç Jççí Mçccçç nÌ, GuHçÀlç kçíÀ mçvçcç]KççvçíkçÀçÇ.
çÆpçmçkçíÀ HçjJççvççí cçíb, cçá]HçÀçÆuçmç YççÇ nÌ, ]pçj-oçj YççÇ nÌ~
mçbiçícçjcçj cçíb mçcçç³çí náS, æKJççyççíb kçÀçÇ kçÀmçcç,
cçjnuçí H³ççj kçíÀ, Dççmççvç YççÇ oáMJççj YççÇ nÌ~
çÆouç kçÀçí FkçÀ pççíMç, Fjçoçíb kçÀçí pçJççvççÇ oçÇ nÌ~
SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ nBmççÇ lççpçcçnuç'
vççÌMççopççÇbvççÇ DççJnçvç mJççÇkçÀçjuçb nçílçb. MçkçÀçÇuç®³çç Mçç³çjçÇJçj `uçuçlç' jçiçç®çb Mçkç&ÀjçJçiçábþCç kçÀjlç jHçÀçÇ -uçlççoçÇoçÇ®³çç
DççJççpççlç lçí OJççÆvçcçáçÆêlç Pççuçb. cçuçç DççM®ç³ç& Jççìlçb lçí mççnçÇjmççníyççb®çb. kçÀçnçÇ cççÆnv³ççbDççOççÇ® ç ÖçoçÆMç&lç Pççuçíu³çç `lççpçcçnuç' (1963)
MççÇ<ç&kçÀ Dçmçuçíu³çç çÆHçÀucçmççþçÇ l³ççbvççÇ jçíMçvçoçb®³çç mçbiççÇlççlç yçíçÆcçmççuç iççCççÇ çÆuççÆnuççÇ nçílççÇ. lççÇ çÆ ®çkçwkçÀçj iççpçuççÇ nçílççÇ. vçákçÀlçb®ç `pççí
Jççoç çÆkçÀ³çç Jççí çÆvçYççvçç Hç[íiçç' ³çç iççC³ççmççþçÇ l³ççbvçç çÆHçÀucçHçíÀDçj Dç@Jçç@[& çÆcçUçuçb nçílçb. MçMçOçj cçákçÀpççÇ¥®³çç lçj lçí kç@ÀcHçcçOçuçí®ç. FLçí
lçj mçç#ççlç `lççpç'mçcççíj mççoj nçíCççN³çç çÆmç®³çáSMçvçmççþçÇ HçájíHçÓj jçícçBçÆìkçÀ iççCçb oíC³çç®çç cççÌkçÀç çÆcçUÓvçnçÇ l³ççbvççÇ FvkçÀçj kçÀjçJçç?
kçáÀCççMççÇ çÆyçvçmçuçíuçb? jç[ç nçílçç? KçáVçmç? çÆouççÇHçkçáÀcççjMççÇ? `lçácç®³ççMççÇ?..' vççÌMççopççÇbvççÇ ³çç ÖçMvççJçj cççÌvç HççUuçb. ®çkçÀçj MçyonçÇ
yççíuçuçí vççnçÇlç lçí. Dçmççí! `uççÇ[j'uçç mçbiççÇlç oíC³ççlç vççÌMççopççÇ cçç$ç kçáÀþí®ç kçÀcççÇ Hç[uçí vççnçÇlç. DçHçvççÇ DççpççoçÇkçÀçí ncç njçÆiçpç çÆcçìç
mçkçÀlçí vçnçÇ (cççí.jHçÀçÇ), lçíjí námvçkçÀçÇ kçw³çç lççjçÇHçÀ kçÀªb (cççí.jHçÀçÇ), ncççÇbmçí cçányyçlç ncççÇbmçí uç[çF& (cççí.jHçÀçÇ), Dççpç nÌ H³ççjkçÀç
HçÌÀmçuçç Sí mçvçcç (uçlççoçÇoçÇ), oÌ³çç jí oÌ³çç uççpç cççíní uççiçí (cççí.jHçÀçÇ -DççMççpççÇÇ), cçáPçí oáçÆvç³ççJççuççí MçjçyççÇ vç mçcçPççí (cççí.jHçÀçÇ) DçççÆCç
SkçÀ MçnvçMççnvçí yçvçJççkçíÀ nmççÇ lççpçcçnuç (cççí.jHçÀçÇ-uçlççoçÇoçÇ) DçMççÇ SkçÀçnÓvç SkçÀ mçjmç iççCççÇ.. `uççÇ[j' ÖçoçÆMç&lç Pççuçç HçCç
`oçímlççÇ', `mçbiçcç'®³çç mHçOçí&lç yçç@kçwmç-Dçç@çÆHçÀmçJçj l³çç®çç Hççj HççuççHçç®ççíUç Pççuçç. lçácnçuçç DççþJçlç Dçmçíuç, ®ççÇvçvçí l³çç DççmçHççmç®³çç
kçÀçUçlç DççHçu³ççJçj Dçç¯çÀcçCç kçíÀu³ççvçb uççíkçÀçbvçç jíçÆ[Dççí DçiçoçÇ çÆpçJçç®çç kçÀçvç kçÀªvç SíkçÀç³ç®ççÇ mçJç³ç uççiçuççÇ nçílççÇ. uç{çF&®³çç
yççlçc³çç-Iç[çcççí[çÇ SíkçÀlçç SíkçÀlçç vçkçÀUlç lçí jíçÆ[Dççí®³çç YçpçvççÇ uççiçuçí nçílçí. iççCççÇ jíçÆ[DççíJçj Jççpçç³ç®ççÇ, iççpçç³ç®ççÇ Dçmçí lçí çÆoJçmç. SkçíÀ
çÆoJçMççÇ cçç$ç Dçç¯çÀçÇlç Iç[uçb. mçnpç jíçÆ[Dççí uççJçuçç lçj SkçÀç cçáçÆmuçcç Mçç³çj®çç mJçj, uççíkçÀçb®³çç mçbiçcçjJçjçÇ cçvçç®³çç çÆþkçÀN³çç kçÀjCççjç
þjuçç nçílçç ! lççí kçáÀþuççmçç cçáMçç³çjç nçílçç. Mçç³çj SkçíÀkçÀ MçyoçJçj pççíj oílç DççHçuççÇ `lççpçcçnuç' nçÇ kçÀçÆJçlçç Jçç®çÓvç oçKçJçlç nçílçç...

`³çn ®çcçvç]pççj, ³çn pçcçvçç kçÀç çÆkçÀvççjç, ³çn cçnuç, ³çn cçávç]kçw]kçÀMç ojçí-oçÇJççj, ³çn cçnjçyç, ³çn lççkçÀ~
FkçÀ MçnvçMççn vçí oçÌuçlç kçÀç mçnçjç uçíkçÀj, ncç içjçÇyççíbkçÀçÇ cçányyçlç kçÀç G][ç³çç nÌ cç]pçç]kçÀ~
cçíjçÇ cçnyçÓyç! kçÀnçÇb DççÌj çÆcçuçç kçÀj cçáPçmçí!..'
mçiçUí®ç GoÓ& Mçyo kçÀUlç vçJnlçí, HçCç Mçyoç-Mçyoçlçuçç DççJçíMç, pçæpçyççlç kçÀçUçÇpç çÆ®çªvç pççlç nçílçç. uçç[kçíÀ! lçÓ oámçjçÇkçÀ[í
kçáÀþílçjçÇ Yçíìlç pçç içb! nçÇ yççiç, nç ³çcçávçí®çç çÆkçÀvççjç, vç#ççÇkçÀçcç kçíÀuçíu³çç mçbiçcçjJçjçÇ çÆYçblççÇ, kçÀcççvççÇ...sí ee! vççnçÇ Jççìlç Dçmçu³çç
MççHççÇlç pççiççÇ ÖçícççuççHç kçÀjçJçímçí! SkçÀç yççoMçnçvçí DççHçu³çç mçbHçÊççÇ®³çç cççpççJçj DçmçuççÇ Fcççjlç GYççªvç DççHçu³çç içjçÇyççb®³çç Öçícçç®ççÇ
ìj G[JçuççÇ³ç. ¯çÓÀj Lçfç kçíÀuççÇ³ç.. çÆkçÀlççÇ jçícçBçÆìkçÀ kçÀuHçvçç nçíl³çç lççpçcçnuç®³çç! HçCç mççnçÇj®çç nç kçÀuççcç Jçç®çÓvç OJçmlç Jnç³çuçç nçílçb.
mçççÆnjmççníyççbvççÇ ³çç kçÀçÆJçlçílçÓvç lççpçcçnçuççyççyçlç®³çç mçiçUîçç®ç jçícç@çÆìkçÀ kçÀuHçvççbvçç®ç mçáªbiç uççJçuçç³ç. l³ççbvççÇ vççÌMçço, MçkçÀçÇuçJçj mçÓ[
GiçJçuçç³ç kçÀçÇ mçbiçcçjJçjçÇ oiç[ç®çb Hççb{jíHçCç, çÆJçOçJçí®³çç kçÀHççUçmççjKçb Hççb{jb HçÀìHçÀìçÇlç Dççní Dçmçb mççbiçÓvç yçiççJçlçYçjç Fupççcç kçíÀuçç³ç
MçnçpçnçvçJçj?
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`cçíjçÇ cçnyçÓyç. Gvní YççÇ lççí cçányyçlç nçíiççÇ, çÆpçvçkçÀçÇ mçVççF& vçí yçKMççÇ nÌ Fmçí Mçkçwuç-S-]pçcççÇuç~
GvçkçíÀ H³ççjçíb kçíÀ cçkçÀççÆyçj jní yçí-vççcç-Dççí-vçcçÓo, DççpçlçkçÀ GvçHçí pçuççF& vç çÆkçÀmççÇ vçí kçbÀoçÇuç~..'
p³çç nçlççbvççÇ lççí yççbOçuçç içíuçç l³çç J³çkçwlççÇ MçíJçìHç³ç¥lç Dç%ççlç®ç jççÆnu³çç vççnçÇ kçÀç? l³ççbvççÇnçÇ Öçícç kçíÀuçb Dçmçí uç, cçiç l³ççbvççÇ pçj
DççHçu³çç Öçí³çmççÇ®³çç vççJççvçb mcççjkçbÀ GYççjuççÇ DçmçlççÇuç lçj lççÇ kçáÀþç³çlç? l³çç kçÀyçjçÇbJçj vççnçÇ HçCçlççÇ, vççnçÇ çÆoJçç...' yççHç jíee!
`yççoMçnç®³çç Dçcçj ÖççÇlççÇ®çí, cçbçÆoj SkçÀ çÆJçMççuç, ³çcçávççkçÀçþçÇ lççpçcçnçuç..' Dçmçí içáCçiççvç kçÀjCççN³çç DççHçCçç içjçÇyç ÖçícççÇbvçç mççnçÇjvçí
kçÀmçuçç ìçíuçç nçCçuçç³ç Hçnç..

`DçvççÆiçvçlç uççíiççíb vçí oáçÆvç³çç cçíb cçányyçlç kçÀçÇ nÌ, kçÀçÌvç kçÀnlçç nÌ kçíÀ mçççÆokçÀ vç Lçí pçæpyçí GvçkçíÀ?
uçíçÆkçÀvç GvçkçíÀ çÆuçS lçMççÆnj kçÀç mççcççvç vçnçÇ, kçw³ççÌbkçÀçÇ Jçí uççíiç YççÇ DçHçvççÇ lçjn cçáHçÀçÆuçmç Lçí~...'
³çí jçlç ³çí ®ççBovççÇ çÆHçÀj kçÀnçB.., pççS lççí pççS kçÀnçB.., pççÇJçvç kçíÀ mçHçÀj cçíb jçnçÇ.., ³çí oáçÆvç³çç Dçiçj çÆcçuç YççÇ pççS lççí kçw³çç nÌ..,
Jççí mçáyçn kçÀYççÇ lççí DççSiççÇ.., DççÌjlç vçí pçvçcç çÆo³çç.., oá:KççÇ cçvç cçíjí.., jbiç DççÌj vçÓj kçÀçÇ yççjçlç.., cçÌ b çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç çÆvçYççlçç ®çuçç
iç³çç.., ®çuççí SkçÀ yççj çÆHçÀj mçí.., cçvç jí lçÓ kçÀçní vçç OççÇj.., oáçÆvç³çç kçÀjí mçJççuç lççí ncç.., sÓ uçívçí oçí vççpçákçÀ.., vççÇuçí içiçvç kçíÀ lçuçí..,
kçÀYççÇ kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb.., DçMçç DçmçbK³ç DççMç³çmçbHçVç iççÇlççb®çí Mçç³çj mçççÆnjpççÇ o ûçíì®ç! `lççpçcçnuç' nçÇ mçççÆnjpççÇb®ççÇ JçíiçUçÇ®ç kçÀçÆJçlçç
Dççní, DçççÆCç lççÇ `uççÇ[j' (1964) ³çç çÆ®ç$çHçìç®³çç ÖçoMç&vçç®³çç DççmçHççmç jíçÆ[DççíJçj mççoj kçíÀuççÇ içíuççÇ. vçblçj çÆvçcçç&lçç-çÆoioMç&kçÀ Jçío
cçovçmççníyççb®³çç `içpçuç' (1964) ³çç mçávççÇuç oÊç, cççÇvççkçáÀcççjçÇ DççÆYççÆvçlç çÆ®ç$çHçìçlç l³çç®çç Kççmç çÆmç®³çáSMçvç çÆvçcçç&Cç kçÀªvç DçblçYçç&Jç
kçÀjC³ççlç Dççuçç. cçovçcççínvçpççÇb®³çç mçbiççÇlççlç cçnbcço jHçÀçÇvçí lççÇ `içpçuç' DççÆ lçMç³ç Glkç=À<þçÆjl³çç HçíMç kçíÀuççÇ³ç. mçççÆnjpççÇbvççÇ l³ççb®ççÇ
`lççpçcçnuç' nçÇ kçÀçÆJçlçç cçáÎçcç kçáÀþu³ççM³çç DççkçÀmççHççíìçÇ, jçiççHççíìçÇ çÆuççÆnuççÇ içíuççÇ Dçmçíuç kçÀç? nç ÖçMvç cçç$ç DççpçnçÇ DçvçáÊçjçÇlç Dççní,
ní çÆJçMçí<ç. HçCç ³çç kçÀçJ³ççvçí l³ççkçÀçUçÇ Yçu³ççYçu³ççb®ççÇ PççíHç kçÀMççÇ G[JçuççÇ Dçmçíuç, çÆJç®ççj kçÀjç. (çÆo. 26 HçíÀyçÏáJççjçÇ 2010®³çç
uççíkçÀmçÊçílçu³çç DççHçu³çç `içPççÆuç³çlç' ³çç mçojçlç, içpçuçvçJççpç ÞççÇ. YççÇcçjçJç Hççb®ççUípççÇbvççÇ pççJçF&MççíOç uççJçuçç³ç kçÀçÇ ³çç oçívnçÇ iççÇlççb®çí
Mçç³çj mççnçÇj®ç Dççnílç. Jçç®çÓvç mçKçío DççM®ç³ç& Jççìuçb.) nçm³çmçcçÏçì pçç@vççÇ jçJçlç ³çç cççP³çç vçkçÀuççkçÀçj oçímlççvçí `lççpçcçnuç' ³çç
çÆJç<ç³ççJçj SkçÀ Oçcççuç mççojçÇkçÀjCç kçíÀuçíuçb DççþJçlçb!.. lççpçcçnçuçç®çb yççbOçkçÀçcç HçÓCç& nçílçç®ç l³çç®çç çÆnMçíyç DçççÆCç HçPçíMçvç JçiçÌjí I³çç³çuçç
cnCçÓvç yççoMççn içíuçç Dçmçíuç lçj l³ççvçí GlmHçÓÀlç&HçCçí HççÆnuçb Jççkçw³ç kçÀç³ç G®®ççjuçb Dçmçíuç yçjb?.. mççbiçç HççnÓ! ?.. `cççB
kçÀçÇ...uççnçÌuçJçuççkçáÀJJçlç.. oíKçlçí oíKçlçí yçnçílç Kç®çç& nçí iç³çç ³ççj!!..'


(SkçÀ mççbiçÓ? Dççlçç nçÇ mçbiççÇlç çÆvççÆcç&lççÇcççiç®ççÇ kçÀLçç Jçç®çÓvç lçí iççCçí SíkçÀC³çç®ççÇ, HççnC³çç®ççÇ lççÇJç´ F®sç PççuççÇ Dçmçíuç vçç? nçÇ I³çç l³çç iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí DçççÆCç
çÆJnçÆ[Dççí' lçmçí®ç mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ.. (çÆJnçÆ[Dççí) :

https://youtu.be/1GRrNnEy1WE

2. cçíjçÇ cçnyçÓyç! kçÀnçÇb DççÌj.. (çÆJnçÆ[Dççí) :

https://youtu.be/Hts4cb2zzso

3. SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ.. (Dçç@çÆ[Dççí) :

https://youtu.be/7pdoScP2FrU

4. cçíjçÇ cçnyçÓyç! kçÀnçÇb DççÌj..(Dçç@çÆ[Dççí) :

https://youtu.be/e9pc2b2FbCQ

5. SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ.. (kçÀjçDççíkçíÀ) :

https://youtu.be/Vesp3_lULdY

6. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : uççÇ[j (1964)

https://youtu.be/cAUHnULslnw
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01 : Jççn!.. lççpç..!!
çÆ®ç$çHçì : uççÇ[j (1964)
çÆvçcçç&lçç : MçMçOçj cçákçÀpççÇ&
çÆoioMç&kçÀ : jçcç cçákçÀpççÇ&
iççÇlçkçÀçj : MçkçÀçÇuç yçoç³çávççÇ
mçbiççÇlç : vççÌMçço
içç³çkçÀ : cçnbcço jHçÀçÇ-uçlçç cçbiçíMçkçÀj
jHçÀçÇ - SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ nBmççÇ lççpçcçnuç,
mççjçÇ oáçÆvç³çç kçÀçí cçányyçlç kçÀçÇ çÆvçMççvççÇ oçÇ nÌ~..
uçlçç - FmçkçíÀ mçç³çí cçíb mçoç H³ççj kçíÀ ®ç®çí& nçíbiçí,
æKçlcç pççí nçí vç mçkçíÀiççÇ Jççí kçÀnçvççÇ oçÇ nÌ,
oçíIçí - SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ nBmççÇ lççpçcçnuçee
jHçÀçÇ - lççpç Jççí Mçccçç nÌ, GuHçÀlç kçíÀ mçvçcçKççvçíkçÀçÇ,
çÆpçmçkçíÀ HçjJççvççí cçíb, cçáHçÀçÆuçmç YççÇ nÌ, pçjoçj YççÇ nÌ~
uçlçç - mçbiçícçjcçj cçíb mçcçç³çí náS, æKJççyççíb kçÀçÇ kçÀmçcç,
cçjnuçí H³ççj kçíÀ, Dççmççvç YççÇ oáMJççj YççÇ nÌ~
jHçÀçÇ - çÆouç kçÀçí FkçÀ pççíMç, Fjçoçíb kçÀçí pçJççvççÇ oçÇ nÌ~
oçíIçí - SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ nBmççÇ lççpçcçnuç~..
uçlçç - lççpç FkçÀ çÆpçboç lçmçJJçÓj nÌ çÆkçÀmççÇ Mçç³çj kçÀç,
FmçkçÀç DçæHçÀmççvçç, nçÆkçÀkçÀlç kçíÀ mççÇJçç kçáÀs YççÇ vçnçÇ~
jHçÀçÇ - FmçkçíÀ DççæiççíMç cçíb DççkçÀj ³çí içácççB nçílçç nÌ,
çÆpçboiççÇ pçÌmçí cçányyçlç kçíÀ mççÇJçç kçáÀs YççÇ vçnçÇ~
uçlçç - lççpç vçí H³ççj kçÀçÇ cççÌpççíb kçÀçí jJççvççÇ oçÇ nÌ..
oçíIçí - SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ nBmççÇ lççpçcçnuç~..
jHçÀçÇ - ³çí nmççÇb jçlç ³çí cçnkçÀçÇ náDççÇ HçájvçÓj HçÀpççB,
nçí Fpççpçlç lççí ³çí,çÆouç F<kçÀ kçÀç Fpçnçj kçÀjí~
uçlçç - F<kçÀ Fvmççvç kçÀçí Fvmççvç yçvçç oílçç nÌ,
çÆkçÀmçkçÀçÇ çÆnccçlç nÌ, cçányyçlç mçí pççí FvkçÀçj kçÀjí~
jHçÀçÇ - Dççpç lçkçÀoçÇj vçí, ³çí jçlç mçánçvççÇ oçÇ nÌ~
oçíIçí - SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ nBmççÇ lççpçcçnuç,
mççjçÇ oáçÆvç³çç kçÀçí cçányyçlç kçÀçÇ çÆvçMççvççÇ oçÇ nÌ~..
SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ nBmççÇ lççpçcçnuçee


01. mçbiççÇlçkçÀçj vççÌMçço Jç iççÇlçkçÀçj MçkçÀçÇuç yçoç³çávççÇ (mçáHçjçÆnìmçd )
https://youtu.be/ZGXY_Jzrsso

02. iççÇlçkçÀçj MçkçÀçÇuç yçoç³çávççÇ (mçáHçjçÆnì iççCççÇ) (Huçí-çÆuçmì- çÆJnçÆ[Dççípç) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIYKbqcYVljiMYVf8vQaWx68-OTHnLwS_
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02 : Sandhikali Ya Ashaa..

02 : mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç...
Mçá¯çÀlççjç®³çç ³çMççvçblçj `DçªCç oçlçí' ní vççJç Jçuç³ççbçÆkçÀlç Pççuçb. uççíkçÀçÆÖç³çlçí®³çç çÆMçKçjçJçj lçípççvçí lçUHçÓ uççiçuçb. kçÀç³ç&¯çÀcç
nJçç.. kçÀç³ç&¯çÀcç nJçç Dçmçí uççíkçÀçb®çí HçÀçívç ³çíT uççiçuçí. kçÀç³ç&¯çÀcç Içílçuçç Kçjç HçCç içç³ç®çb kçÀç³ç? DçªCçpççÇ çÆnvoçÇ-GoÓ& içpçuçç iççlç
kçÀç³ç&¯çÀcçç®ççÇ mçáªJççlç kçÀjçÇlç Dçmçlç. mçcççíj lçj mçiçUí cçjçþçÇ ®çínjí! çÆnvoçÇ iççC³ççbJçªvç içç[çÇ cçjçþçÇ iççC³ççb Jçj kçÀOççÇ ³çílçí³ç ³çç®ççÇ
GlkçbÀþç Öçl³çíkçÀç®³çç ®çínN³ççJçj DçiçoçÇ mHç<ì çÆomçlç Dçmçí. cçpçyçájçÇ nçílççÇ. DçªCç oçlçíbvçç cçjçþçÇ cçç³çyççíuççÇlçuçb kçíÀJçU SkçÓÀuçlçb SkçÀ iççCçb
(Kçjb lçj DçOç&®ç.. ³çáiçuçiççÇlç nçílçb vçç?) ³çílçb ní yççHç[îççbvçç kçÀmçb HçìçJçb.. HçìJççJçb! cçO³çblçjçHç³ç¥lç GlkçbÀþí ®çç kçÀ[íuççíì nçíF&. kçÀç³ç&¯çÀcçç®çç
mçb³ççípçkçÀ kçÀçJçjçyççJçjç nçílç ®çnç-çÆyççÆmkçÀìçb®çç mçcçç®ççj IçíCççN³çç DçªCç oçlçíbvçç Hç=®sç kçÀjçÇlç Dçmçí..
` HççÆyuçkçÀ cçjçþçÇ Dççní nçíee..cçjçþçÇ iççCççÇ I³çç vçç!'
`cççÇ kçÀç³ç DçççÆCç çÆkçÀlççÇ iççT MçkçÀlççí ³çç®ççÇ pçjçnçÇ çÆJç®ççjHçÓmç vç kçÀjlçç kçÀç³ç&¯çÀcç þíJçuççlç! Dççlçç SkçÀç cçjçþçÇ iççC³ççJçj kçÀç³ç&¯çÀcç kçÀª
kçÀç?'
`JççìJçí-HçÀ[kçw³ççb®ççÇ iççCççÇ I³çç vçç! l³ççlç kçÀç³ç Dççní DçJçIç[?' içÏçÇvçªcçcçOçuççÇ içoçÇ& Jçç{lç nçílççÇ. kçÀçíCççÇ ooçÇ& lçj kçáÀCççÇ oo& Ðçç³çuçç
Dççuçíuçb.
`pçcçCççj vççnçÇ! cççÇ oámçN³ççb®ççÇ iççCççÇ iççlç vçmçlççí.. p³çç JççìJçí-HçÀ[kçw³ççbvççÇ FçÆlçnçmç Iç[Jçuçç l³ççb®ççÇ iççCççÇ IçíT...?'
`Mçá¯çÀlççjç cnCçç®ç..' yççHç oçKçJç vççnçÇlçj ÞççOo kçÀj Dçmçb içUíHç[Ó çÆJçOççvç.
`SkçÀìç?!' DçªCçpççÇb®³çç nçlççlçuçb HççC³çç®çb iuççmç Dççlçç Hç[C³çç®³çç yçílççlç.
`DççcnçÇ Dççnçílç vçç! DççcnçÇ cnCçlççí lçácç®³ççyçjçíyçj.. ®ççuç, Mçyo, lççvçç-njkçÀlççÇ mçiçUb-mçiçUb lççíb[Hççþ Dççní..' içoçÇ&lçu³çç onç
yçç³çkçÀç Hçá{í nçíTvç DççiçÏn kçÀjlç nçíl³çç. Dççlçç ³çç yçç³çkçÀç `®ççjçí lçjHçÀ iççíçÆHç³ççB' ìçF&Hç YççíJçlççÇ GY³çç jçnÓvç SkçíÀkçÀ DççíU cnCçCççj
Dççnílç kçÀçÇ kçÀç³ç? OççmlççJçuçí oçlçímççníyç! Dçmçb vçíncççÇ®ç Jnç³ç®çb. mçb³ççípçkçÀç®³çç çÆMçHçÀçjmççÇvçámççj SKççoçÇ cççªvç cçáìkçÓÀvç kçÀç nçíF&vçç
yççínu³ççJçj ®ç{JççJççÇ lçMççÇ mçniçççÆ³çkçÀç çÆcçUç³ç®ççÇ®ç çÆcçUç³ç®ççÇ. iççCçb mçáª! çÆlç®çç mçÓj, iççC³ççb®ççÇ ®ççuç, lççuç DçççÆCç HççÆyuçkçÀ ³çç mçJçç&bvçç
mççbYççUlç MçíJçìçÇ iççCçb GjkçÀçJçb uççiçí..
jíçÆ[DççíJçj mççoj nçíCççN³çç p³çç `YççJçmçjiçcç' ³çç cçjçþçÇ mçáiçcç mçbiççÇlçç®³çç kçÀç³ç&¯çÀcççmççþçÇ `Mçá¯çÀlççjç cçboJççjç..'
(Hçç[iççbJçkçÀj-KçUí ³çç pççí[iççíUçÇ®çb) jíkçÀç@[& Pççuçb nçílçb l³çç®ç kçÀç³ç&¯çÀcççmççþçÇ oámçjb iççÇlç kçíÀuçb lçí ³çMçJçblç oíJçmççníyççbvççÇ. `DçKçíj®çí ³çílççÇuç
cççP³çç, ní®ç Mçyo DççíþçÇ..' iççCçb lçáHçÀçvç uççíkçÀçÆÖç³ç Pççuçb DçççÆCç cçiç mçáHçjçÆnì iççC³ççb®çç çÆmçuççÆmçuçç®ç mçáª Pççuçç. mçKççÇ MçípççjçÇCççÇ, Yçíì
lçáPççÇ cççPççÇ mcçjlçí.. SkçÀçHçí#çç SkçÀ mçjmç iççCçí. GÊçcççíÊçcç ®ççuççÇ. DçªCç oçlçí uççíkçÀçÆÖç³çlçí®³çç uççìíJçj Dççª{ Pççuçí. S®ç.Scç.JnçÇ.vçí
SkçÀçcççiççícççiç SkçÀ iççCçb OJççÆvçcçáçÆêlç kçÀjC³çç®çç mçHççìç uççJçuçç. yçN³çç®ç jçÆmçkçÀçÆÖç³ç iççC³ççb®çb Yçuçbcççíþb iççþçí[b HççþçÇJçj ³çílçç®ç cçiç cçç$ç
oçlçí DççÆYçcççvççvçb cçjçþçÇ YççJçiççÇlççb®çí kçÀç³ç&¯çÀcç kçÀª uççiçuçí..

mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç, Oçábou³çç çÆoMçç çÆoMçç, ®ççBo ³çíF& DçbyçjçÇee
®ççbojçlççÇ jc³ç ³çç, mçbiçlççÇ mçKççÇ-çÆÖç³çç, ÖççÇlç nçíF& yççJçjçÇ..
mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç, Oçábou³çç çÆoMçç çÆoMççee
Mçyo vçámçlçí Jçç®çÓvçnçÇ DçbiççJçj jçícççb®ç HçáÀuçuçí vçç? Dç®ççvçkçÀ DççCçKççÇ lçªCç Pççu³çç®çç mçç#ççlkçÀçj Pççuçç kçÀçÇ vççnçÇ ? cçKçcçuççÇ
DççJççpçç®çí DçªCç oçlçí DçççÆCç DçuççÌçÆkçÀkçÀ DççJççpçç®ççÇ mJçççÆcçvççÇ uçlççoçÇoçÇ nç cççÆCçkçÀçb®çvç ³ççíiç Iç[JçÓvç DççCçuçç³ç Hçb. Ëo³çvççLçpççÇbvççÇ.
`Mçá¯çÀlççjç'®çb JççoçlççÇlç ³çMç lçí SíkçÓÀvç nçílçí DçççÆCç oçlçíb®³çç DççJççpççlççÇuç HççÆjcçU mçcçmlç cçbiçíMçkçÀj kçáÀìá bçÆyç³ççbHç³ç¥lç Hççínçí®çuççnçÇ nçílçç, HçCç
l³ççb®ççÇ ªyçª Yçíì vçJnlççÇ çÆkçÀl³çíkçÀ Jç<çç&lç. Dç®ççvçkçÀ yçÏçïçCç mçnç³çkçÀ mçbIççlçu³çç `ÞççÇçÆvçJççmç KçUí jpçvççÇ'®³çç çÆvççÆcçÊççvçb oçíIççb®ççÇ Yçíì
PççuççÇ. HççÆj®ç³ç Pççuçç. mvçín pç[uçç. Hçá{í çÆvçkçÀì®çí mvçínçÇ Pççuçí lçí. kçÀçnçÇ cççÆnv³ççbvçblçj Hççu³çç&lçu³çç SkçÀç YççJçiççÇlç kçÀç³ç&¯çÀcççlç mçnYççiç
oíC³ççmç yççyçápççÇ DçççÆCç kç=À<Cçç kçÀuuçí ³ççbvççÇ vçkçÀçj kçÀUçÆJçu³ççvçblçj DçªCçpççÇbvççÇ Ëo³çvççLçpççÇbvçç iççþuçb. l³ççbvççÇ DçççÆCç G<ççlççF&bvççÇ DççHçu³çç
³çç kçÀç³ç&¯çÀcççlç iççJçb Dçmçç çÆJçvçblççÇJçpçç ÖçmlççJç þíJçuçç. DççHçu³çç oçímlçç®³çç ÖçmlççJççuçç uçiçí®ç nçíkçÀçj oílç G<ççlççF& DçççÆCç Ëo³çvççLçpççÇ
kçÀç³ç&¯çÀcççuçç Dççuçí. Hçç[iççbJçkçÀjçb®çb çÆvçJçíovç uççYçuçíuçb DçªCç oçlçí, kçábÀoç yççíçÆkçÀuç, G<ççlççF& DçççÆCç Ëo³çvççLçpççÇ ³ççb®çb `YççJçmçjiçcç' ní
mçb³çákçwlç mççojçÇkçÀjCç uççíkçÀçbvççÇ Dç#çjMç: [çíkçw³ççJçj Içílçuçb. MçíkçÀ[çí Öç³ççíiç Pççuçí. Hçb. Ëo³çvççLçpççÇbvççÇ DççHçu³çç ³çç oçímlççmççþçÇ kçÀçnçÇ iççCççÇ
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kçíÀuççÇ. kçÀçÆJç MçbkçÀj JçÌÐç ³ççbvççÇ çÆuççÆnuçíuççÇ oçívç iççCççÇ `mJçjiçbiçí®³çç kçÀçþçJçjlççÇ Jç®çvç çÆouçí lçÓ cçuçç..' DçççÆCç `Dççpç Ëo³ç cçcç çÆJçMççuç
Pççuçí..' lçmçí®ç mçájíMç Yçìçb®çb `mçÓj cççiçÓ lçáuçç cççÇ kçÀmçç..' KçÓHç®ç uççíkçÀçÆÖç³ç PççuççÇ. Dç®ççvçkçÀ SkçÀ çÆoJçmç Ëo³çvççLçpççÇb®çç HçÀçívç Dççuçç..
`Dçª! uçiçí®ç ³çí.. SkçÀ JobJoiççÇlç kçíÀuçb³ç lçáP³ççmççþçÇ..' DçªCçpççÇbvççÇ Hçí[j jçí[ iççþuçç. Glmççn DçHçÓJç& nçílçç. DççHçu³çç oçímlççvçb
kçÀç³ç vçcçkçÀçÇvç ®ççÇpç yçvçJçuççÇ³ç ³çç GlkçbÀþívçb DçªCçpççÇbvççÇ nçcççí&çÆvç³çcçMççÇ PçìçHçì kçÀjCççN³çç Ëo³çvççLçmçcççí j®ç yçmçkçÀCç cççjuççÇ.
mççÇPçvç®çç HççÆnuçç nçHçÓmç Dççbyçç J³çJççÆmLçlç kçÀçHçÓvç cçç³çívçb HçÀçí[çÇ kçÀªvç oíCççN³çç DççF&mçcççíj pçMççÇ cçáuçb yçmçlççlç, lçmçí®ç YççJç nçílçí
DçªCçpççÇb®³çç ®çínN³ççJçj. kçÀçÆJç içbiççOçj cçnçbyçjí ³ççb®³çç kçÀçÆJçlçí®çç kçÀçiço mçcççíj ®ç nçílçç. Ëo³çvççLçpççÇ l³ççlçu³çç mçjUmççO³çç Mçyoçbvçç
DççHçu³çç mçájçJçìçÇb®ççÇ ì^çÇìcçíbì oílç iççTvç oçKçJçlç nçílçí...

cçáiOç lçÓ vççÇ cçáiOç cççÇ, Dçyççíuç iççí[ mçbYçÏcççÇ, SkçÀªHç mçbiçcççÇ..
jçlçjçCççÇ®³ççcçáUí, MJççmç Oçábo HççÆjcçUí, HçáÀuçlç ÖççÇçÆlç®ççÇ HçáÀuçí,
ÖçCç³çiççÇlç ní Dçmçí, kçÀçvççÇ SíkçÓÀ ³çílçmçí, iççÇlççÇ Mçyo vçç pçjçÇ,
mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç, Oçábou³çç çÆoMçç çÆoMççee
`cçmlç®ç pçcçÓvç Dççuçb³ç jí!.. kçáÀþvçb çÆcçUJçuçbmç ní Dçmmçuç ÖçCç³çiççÇlç?.. ®ççbi çuççÇ içççÆ³çkçÀç Içí jí yççyçç..'
`SkçÀ içççÆ³çkçÀç Dççní..uçlçç cçbiçíMçkçÀj vççJçç®ççÇ..®ççuçíuç?' yçmçu³çç pççiçíJçªvç çÆlçvç-lçç[ G[çJçb lçmçb Jççìuçb DçªCçpççÇbvçç. #çCççlç mçiçUç
náªHç YççÇlççÇlç yçouçuçç. KçÓHç mçjçJç kçíÀuçç HçCç çÆJçuç#çCç o[HçCç nçílçb cçvççJçj. oçÇoçÇbyçjçíyçj içç³ç®çb nçílçb vçç! kçÀmçÓvç cçínvçlç kçíÀuççÇ.
S®ç.Scç.JnçÇ. mìáçÆ[Dççílçuçb jíkçÀç@çÆ[¥iç! uçlççoçÇoçÇ Dççu³çç. cççvçJçbovçç ÐççJççÇ lçmçb GHççÆmLçlççbvççÇ mJççiçlç kçíÀuçb. DççHçu³çç uçç[kçw³çç YççJçç®çb
iççCçb jíkçÀç@[& nçílçb³ç cnCçÓvç çÆJçMçí<ç KçáMççÇlç nçíl³çç l³çç. DçªCçpççÇbvççÇ vçcçÏHçCçí oçÇoçÇb®³çç Hçç³ççuçç nçlç uççJçuçç, l³çç uççiçuççÇ®ç cnCççu³çç..
`nçlç FlçkçÀç kçÀç Lçb[ Dççní?!'
`Lçb[? lçácç®³ççyçjçíyçj iççlççvçç Yçu³ççYçu³ççbvçç iççj Hç[uçíuçb HçççÆnuçb³ç cççÇ. cççPçç mçO³çç, nçlç®ç Lçb[ Dççní..'
mçniçç³çkçÀçuçç DççÆOçkçÀ ìívMçvç ³çíTvç iççC³çç®çç çÆJç®çkçÀç nçíT vç³çí cnCçÓvç uçlççoçÇoçÇ oçlçíbMççÇ mçnpçHçCçí içHHçç cççª uççiçu³çç. Dççlç çÆlçkçÀ[í
c³çáçÆPçkçÀ-nç@uçcçO³çí JççokçÀ cçb[UçÇ mççBiç-Jnç³ççíçÆuçvç®³çç mççLççÇvçb çÆjnmç&umç kçÀjC³ççlç cçivç nçílççÇ. lççíHççJçílççí oçlçíb®ççÇ DçvçíkçÀ iççCççÇ jíkçÀç@[&
PççuççÇ nçílççÇ KçjçÇ, HçCç Dççpç MJççmç Içámçcçìlç nçílçç SkçÀç DçvçççÆcçkçÀ YççÇlççÇvçb. içç³çkçÀçbmççþçÇ SkçÀ®ç cççF&kçÀ Dçmçç³ç®çç lçíJnç. cççF&kçÀ®³çç
DçuççÇkçÀ[í oçÇoçÇ DçççÆCç HçuççÇkçÀ[í Lççí[bmçb Dçblçj jçKçÓvç DçªCçpççÇ! JççokçÀ-cçb[UçÇb®³çç Dççlçç içç³çkçÀçbmçn çÆjnmç&umç mçáª Pççu³çç. oçívnçÇ
kçÀ[J³ççb®³çç mçáªJççlççÇ®³çç DççíUçÇ DççHçu³ççuçç içç³ç®³ççlç ní ìívMçvç nçílçb®ç. cçO³çí®ç kçbÀ HçvççÇ®çç HçÀçíìçíiçÏçHçÀj ³çíTvç kçÀJnjmççþçÇ kçÀçÇ kçÀç³ç,
HçÀçíìçí kçÀç{Óvç içíuçç. uçlççoçÇoçÇb®³çç içUîççlçÓvç mJçjkçÀçjbpççÇ yçjmçÓ uççiçuççÇ. oçívç DççíUçÇbcçO³çí MJççmç kçáÀþí Içílçuçç-kçáÀþí mççí[uçç ní DççÆpçyççlç
Gcçiçlç vçJnlçb. ÖçmçVç ®çínN³ççvçb l³çç mçnpçlçívçb Öç³ççmçjnçÇlç iççlç nçíl³çç. DçªCçpççÇbvçç l³çç#çCççÇ Hççb{N³çç MçáYçÏ kçÀHç[îççlçu³çç uçlççoçÇoçÇ
kçáÀCççÇ oíJçlJç uççYçuçíu³çç mçblçÞçí<þçbÖçcççCçí Jççìu³çç. oíJçoíJçlççb®³çç cççiçí Dçmçlçb lçmçb lçípççíJçuç³ç Dççní kçÀçÇ kçÀç³ç DçmçbnçÇ Yççmçlç nçílçb. uçlççpççÇ
mçcçjmçÓvç iççlç nçíl³çç. iççC³çç®çb oámçjb DçççÆCç DçLçç&lç MçíJçì®çb kçÀ[Jçb ³çílçç®ç cçvç KçblççJçuçb. lççí çÆmçuççÆmçuçç Dçmçç®ç DçKçb[ mçáª jnçJçç Dçmçb
Jççìlç nçílçb. HççÆnu³çç kçÀ[J³ççvçblçj mçájçJçìçÇb®³çç çÆnboçíUîççJçj Pçáuçlçç Pçáuçlçç lççí Pçáuçç Gb®ç Gb®ç DççYççUçkçÀ[í pççlççí³ç kçÀçÇ kçÀç³ç DçMççÇ
DçvçáYçÓlççÇ mçáKççJçlçí³ç lççí®ç lççí Hçávnç KççuççÇ kçÀçímçUCççjí³ç ³çç®ççÇ yççí®çjçÇ pççCççÇJç cçvç DçmJçmLç kçÀjC³ççmç, KçblççJçC³ççmç HçájíMççÇ nçílççÇ. KçìdìÓ
Pççuçb cçvç. F&HççÇ jíkçÀç@[&mççþçÇ çÆvçOçç&jçÇlç DçmçuçíuççÇ lççÇ lççÇvç çÆcççÆvçìçb®ççÇ JçíU mçbHçÓ®ç vç³çí Dçmçb Jççìlç nçílçb.

mççbpç jbiççÇ jbiçávççÇ, vçkçÀUlçç®ç obiçávççÇ, Ëo³ç lççj sí[ávççÇ..
³çáiçáuçiççÇlç iççTvççÇ, SkçÀªHç nçíTvççÇ, oíT ÖççÇlç oçTvççÇ,
ÖçCç³ççÆ®ç$ç ní çÆomçí, jbiçmçbiçlççÇ þmçí, kçábÀ®çuçç vçmçí pçjçÇee
mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç, Oçábou³çç çÆoMçç çÆoMççee
`yçjmççlç'HççmçÓvç p³çç cçbpçÓU DççJççpççvçb oçlçíbvçç®ç vçJní lçj DçJçI³çç jçÆmçkçÀpçvççbvçç cççíçÆnvççÇ IççlçuççÇ nçílççÇ l³çç DçuççÌçÆkçÀkçÀ
DççJççpççyçjçíyçj DççHçuçb vççJç içábHçÀuçb pççCççjí³ç. jíkçÀç@[&®³çç kçÀJnjçJçj l³çç mJçjmçcçÏç%ççÇyçjçíyçj DççHçuçç HçÀçíìçínçÇ PçUkçÀCççjí³ç ³çç Dççvçboçvçí
DçªCç oçlçí Hçá{®çí DçvçíkçÀ çÆoJçmç cççíjçÆHçmççJçj lçjbiçlç nçílçí. OJççÆvçcçáçÆêkçÀç yççníj Hç[uççÇ. vçákçÀlçç®ç HçáÀìuçíuçç DçbkçáÀj SKççÐçç çÆJçkç=Àlç
GHçìmçábYççvçb GKç[Óvç ìçkçÀçJçç Dçmçí DççM®ç³ç&®ççÆkçÀlç Pççuçí lçí. kçÀJnjJçj oçlçí SkçÀìí®ç nçílçí. cççF&kçÀ lççí®ç çÆomçlç nçílçç HçCç p³çç pççiççÇ oçÇoçÇ
GY³çç nçíl³çç çÆlçLçí Hççb{jç jbiç vçkçÀçí lçmçç mççb[uçíuçç nçílçç. çÆlçLçuçb jíkçÀç@[&®çb MççÇ<ç&kçÀ yçUçÇb®³çç yçkçÀN³ççkçÀ[í KççìkçÀçvçb HçnçJçb Flçkçw³çç kçáÀçÆlmçlç
vçpçjívçb oçlçíbvçç çÆnCçJçlç nçílçb. HçÀçíìçí kçÀç sçHçuçç vççnçÇ? kçáÀCççÇ lçí kçáÀkçÀcç& kçíÀuçb? ³çç ÖçMvççb®ççÇ GÊçjb MççíOçC³çç®çb Oçç[mç lçíJnç oçlçíbcçO³çí
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vçJnlçb. kçáÀCççuççnçÇ oçí<ç oíC³ççlç DçLç& vçJnlçç. pçiç DççHçuçb vççJç, kçÀlç&=lJç ³çç®ççÇ oKçuç IçíF&Hç³ç¥lç GiççÇ jçnC³ççlç®ç MçnçCçHçCç nçílçb, nçí³ç
vçç?


1. mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç.. (cçÓU Dçç@çÆ[Dççí - S®ç.Scç.JnçÇ.)

https://www.youtube.com/watch?v=MYDNTW4BCyU

2. mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç.. (JnMç&vç - ìçÇ.mççÇçÆjpç)

https://www.youtube.com/watch?v=-FEXjivniCs

3. mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=76gpE0SFhOs

4. DçªCç oçlçímççníyç (mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/S3Vee6DjK-8

5. DççkçÀçMçiçbiçç (JnçÇvçmç®çç Dçuyçcç)

https://youtu.be/uB8jKp6Ixkg

6. DçªCç oçlçímççníyç (jíçÆ[Dççí kçwuçççÆmçkçÀ Mççí)

https://youtu.be/kQwAZBKPlM4

7. DçªCç oçlçímççníyç (YççJçiççÇlçí)

https://youtu.be/NsC9_Gwakm8
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02 : mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç..
içç³çkçÀ : DçªCç oçlçí - uçlçç cçbiçíMçkçÀj
kçÀçÆJç : içbiççOçj cçnçbyçjí
mçbiççÇlç : Hçb. Ëo³çvççLç cçbiçíMçkçÀj
uçlçç :

mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç, Oçábou³çç çÆoMçç çÆoMççee
mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç, Oçábou³çç çÆoMçç çÆoMçç,
®ççBo ³çíF& DçbyçjçÇee
DçªCç : ®ççbojçlççÇ jc³ç ³çç, mçbiçlççÇ mçKççÇ-çÆÖç³çç - 2
ÖççÇlç nçíF& yççJçjçÇ..
oçíIçí : mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç, Oçábou³çç çÆoMçç çÆoMççee
DçªCç : cçáiOç lçÓ vççÇ cçáiOç cççÇ,
Dçyççíuç iççí[ mçbYçÏcççÇ - 2,
SkçÀªHç mçbiçcççÇ..
uçlçç : jçlçjçCççÇ®³ççcçáUí - 2,
MJççmç Oçábo HççÆjcçUí,
HçáÀuçlç ÖççÇçÆlç®ççÇ HçáÀuçí -2
DçªCç : ÖçCç³çiççÇlç ní Dçmçí
kçÀçvççÇ SíkçÓÀ ³çílçmçí,
iççÇlççÇ Mçyo vçç pçjçÇee
oçíIçí : mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç, Oçábou³çç çÆoMçç çÆoMççee
DçªCç : mççbpç jbiççÇ jbiçávççÇ.
vçkçÀUlçç®ç obiçávççÇ - 2
Ëo³ç lççj sí[ávççÇ..
uçlçç : ³çáiçáuçiççÇlç iççTvççÇ - 2
SkçÀªHç nçíTvççÇ
oíT ÖççÇlç oçTvççÇ- 2
DçªCç : ÖçCç³ççÆ®ç$ç ní çÆomçí,
jbiçmçbiçlççÇ þmçí,
kçábÀ®çuçç vçmçí pçjçÇee
oçíIçí : mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç, Oçábou³çç çÆoMçç çÆoMççee
Oçábou³çç çÆoMçç çÆoMççee
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03 : Jeena Isi Ka Naam Hai..

03 : pççÇvçç FmççÇkçÀç vççcç nÌ..
`mçbHçuçb Òç@çÆkçwìkçÀuç? ®çuççee ®çuçç uçiçí®ç nç@uçcçO³çí!.. Dçjí! ®çkçwkçÀ cçákçíÀMç Dççuçí³çlç DççHçu³çç MççUílç!!..' lççmç mçbHçu³çç®ççÇ Içbìç
nçílçç®ç ìçjPçvçmççjKççÇ Svì^çÇ Içílç çÆkçÀMççíj Içç[çÇvçí HçákçÀçjç kçíÀuçç uç@yçcçO³çí.. `cçákçíÀMç? DççHçu³çç MççUílç? kçÀç³ç mçbyçbOç!..' YçjçYçj çÆpçvçí
Glçjlç cçiç DççcnçÇ OççJçlç®ç çÆvçIççuççí nç@uçkçÀ[í. Òç@çÆkçwìkçÀuç®³çç Jç¿çç, HçámlçkçbÀ, kçbÀHççmçHçíìçÇ, l³ççlçuçí KççT®çí HçÌmçí.. kçÀMççkçÀMçç®çb Yççvç
vçJnlçb. cçákçíÀMç DççHçu³çç MççUílç Dççuçí³çlç SJç{b®ç cçnÊJçç®çb nçílçb l³çç#çCççÇ. Dççcç®çb `jç@yçì& cçvççÇ ìíçÆkçwvçkçÀuç nç³çmkçáÀuç'! MççUí®³çç®ç
nç@uçcçO³çí kçÀçíCçl³ççlçjçÇ yuççF¥[ DçmççíçÆmçSMçvç®çç kçÀmçuççmçç kçÀç³ç&¬çÀcç nçílçç. 1972 mççuç Dçmçíuç lçí.. DççcnçÇ DççþJ³çç F³çÊçílç nçílççí,
cnCçpçí kçíÀJçU yççjç-lçíjç Jç<çí& Jç³çç®çí! Dççcç®ççÇ Òç@çÆkçwìkçÀumç Dçmçu³ççvçí HçÀkçwlç Dççcç®ççÇ F³çÊçç JçiçUlçç mçbHçÓCç& nç@uç çÆJçÐççL³çç&b vççÇ lçá[ábyç
Yçjuçíuçç. HçbçÆ[lçmçj nçlçJççjí kçÀjlç kçÀmçuçbmçb Yçç<çCç þçíkçÀlç nçílçí. ÒçYçáCçímçjçbkçÀ[í yçnáoç ³çpçcççvçHço DçmççJçb, kçÀçjCç lçí JçOçáçÆHçl³ççmççjKçí
mçç@çÆuç[ ìívMçvçcçO³çí çÆomçlç nçílçí. ®çáUyçáU kçÀjCççN³çç cçáuççb®³çç HççþçÇlç OçHççìí Iççuçlç Mççblçlçç ÒçmLçççÆHçlç kçÀjC³ççlç lçí cçMiçáuç Dçmçu³çç®çb
çÆomçlçç®ç, DççcnçÇ çÆYçblççÇ®³çç kçÀ[íkçÀ[ívçb mìípç®³çç pçJçUHççmç Hççínçí®çuççí..
`lçí yçIç.. lçí cçOçu³çç Kçá®ççÇ&lç Hççb{jç Mçì& Iççlçuçíuçí çÆomçlçç³çlç vçç.. lçí®ç cçákçíÀMç!' cçOçuççÇ Flçj içoçÇ& ìçUlç Hçç³çç®³çç ìç®çç Gb®ç
kçÀªvç Hççb[ájbiçç®çb cçáKçoMç&vç I³ççJçb çÆlçlçkçw³çç YççÆkçwlçYççJççvçí cççÇ cçákçíÀMçpççÇbvçç HçççÆnuçb. v³ççnçUuçb. Dççlçç lçí yççíuçç³çuçç GYçí jççÆnuçí nçílçí.
®çínN³ççJçj çÆJçuç#çCç lçípç çÆomçlç nçílçb. SkçíÀkçÀ Jççkçw³ç MççblçHçCçí G®®ççjlç çÆvçjçiçmç YççJç DçççÆCç DççíþçbJçj çÆvçJ³çç&pç nçm³ç JççiçJçlç lçí Yçç<çCç
kçÀjlç nçílçí. Dç®ççvçkçÀ Òçç®çç³ç& içç³çkçÀJçç[mçjçbvççÇ cçákçíÀMçpççÇb®³çç kçÀçvççlç kçÀçnçÇlçjçÇ mççbçÆiçlçuçb. mçJç³ççÇÒçcççCçí l³ççbvççÇ `ìçF&cç-DçHç' Dçmçb
mççbçÆiçlçuçb Dçmçíuç kçÀçÇ kçÀç³ç Dçmçç çÆJç®ççj kçÀjlççí³ç lççí®ç, cçákçíÀMçpççÇbvççÇ nmçÓvç mçbHçÓCç& nç@uçcçOçu³çç lçcççcç çÆJçÐççL³çç¥kçÀ[í HçççÆnuçb. nç@uçcçO³çí
kçáÀpçyçápç! mçjçbvççÇ HçÀcçç&F&Mç kçíÀuççÇ nçílççÇ lçj! (FlçkçÀçÇ kçÀþçíj çÆMçmlç HççUCççjí içç³çkçÀJçç[mçj! DçççÆCç HçÀcçç& F&Mç?) cçákçíÀMçpççÇb®³çç
®çínN³ççJçj iççíbOçU G[çuçíuçç çÆomçuçç.. Hçá{®³çç mçiçUîçç jçbiççbcçOçávç Òçç³çcçjçÇ®ççÇ®ç Hççíjb çÆomçlç nçílççÇ. cç@çÆì^kçÀ®ççÇ cççípçkçÀçÇ cçáuçb JçiçUlçç,
DççcnçÇ mçiçUí®ç çÆ®çbìÓ-çÆHçbìÓ! (®³çç³çuçç) ³çç Hççíjçbmçcççíj içç³ç®çb lçjçÇ kçÀç³ç nç ÒçMvç l³ççbvçç vçkçwkçÀçÇ®ç Hç[uçç DçmççJçç.. kçÀçnçÇlçjçÇ içç³ç®çb
cnCçÓvç GpçJçç nçlç Jçj kçÀªvç ®çáìkçÀçÇ JççpçJçlç cçákçíÀMçpççÇbvççÇ iççCçb cnCçç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ.. `PçÓcç PçÓcç kçí À vçç®ççí Dççpç, iççDççí ™çáMççÇ kçíÀ
iççÇlç..' pçícçlçícç cçáKç[ç®ç içç³çuçí DçmçlççÇuç.. DçççÆCç lçí KççuççÇ yçmçç³ç®ççÇ lç³ççjçÇ kçÀª uççiçuçí.. ÒçYçáCçímçjçbvçç jçnJçívçç.. lçí lç[kçÀ mìípçJçj
®ç{uçí DçççÆCç kçÀmçuççÇMççÇ çÆ®çùçÇ cçákçíÀMçpççÇb®³çç nçlççlç mçjkçÀJçuççÇ. cçákçíÀMçpççÇbvççÇ l³çç çÆ®çùçÇkçÀ[í #çCçYçj HçççÆnuçb vçblçj lçí ÒçYçáCçímçjçbkçÀ[í
mcççF&uç oílç GYçí jççÆnuçí.. Dççlçç nç@uçcçO³çí mçVççìç nçílçç.. cçákçíÀMçpççÇ iççCçb iççT uççiçuçí.. Hçá{®³çç®ç #çCççÇ nç@u çcçOçuçb JççlççJçjCç
cçákçíÀMçpççÇb®³çç OççÇjiçbYççÇj DççJççpççvçb Yççjuçb nçílçb. DççcnçÇ çÆpçJçç®çç kçÀçvç kçÀªvç SíkçÀlç nçílççí. çÆpçboççÆouç içç³çkçÀ cçákçíÀMç pççÇJçvçç®çb Yçç<³ç
Dçmçuçíuçb iççCçb Dççcnç çÆJçÐççL³çç&bvçç Òçícççvçb SíkçÀJçlç nçílçí. çÆlçLçí vçç mççpç nçílçç, vçç mçççÆpçboí! çÆnvoçÇ -GoÓ& Mçç³çjçÇ, DçççÆCç l³ççlçuçç vçícçkçÀç
DçLç&-DççMç³ç vç kçÀUCççjç ÞççílçáJçiç& mçcççíj nçílçç. HçCç mçiçUípçCç ÞçJçCçYçkçwlççÇlç jbiçuçí nçílçí. cçáMçç³çjç-cçÌçÆHçÀuççÇ®çç vççÆMçuçç-Oçábo cççnçíuç
vçmçávçnçÇ l³ççbvççÇ Dççcnç mçJçç&bvçç `l³çç' iççC³çç®³çç Dççvçboçlç çÆYçpçJçÓvç ìçkçÀuçb.. Dçç³çá<³çYçj Hçájíuç FlçkçÀç ojJçU Dççcç®³çç kçÀçvççcçvççJçj
çÆMçbHç[Óvç.. çÆvçJ³çç&pç Òçícççvçí..

çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ cçámkçáÀjçnìçíb Hçí nçí çÆvçmççj, çÆkçÀmççÇ kçÀç oo& çÆcçuç mçkçíÀ lççí uçí GOççj,
çÆkçÀmççÇkçíÀ Jççmlçí nçí lçíjí çÆouç cçíb H³ççjee pççÇvçç FmççÇkçÀç vççcç nÌee
kçÀç³ç&¬çÀcç mçbHçuçç HçCç cçákçíÀMçpççÇb®³çç DççJççpçç®çç kçÌÀHçÀ cçvççJçj lççpçç Dçmçlççvçç®ç DççcnçÇ DççHççHçu³çç Jçiçç&bk çÀ[í JçUuççí. MççUç
mçáìíHç³ç¥lç l³çç®ç vçMçílç nçílççí DççcnçÇ. IçjçÇ Dççuççí lçj Dççcç®³çç ®ççUçÇl ç oámçN³çç cçpçu³ççJçj vçícçkçÀç uççT[-mHççÇkçÀj uççiçuçíuçç. yççjmçb
nçílçb! DçMçç ÒçmçbiççÇ ní uççT[-mHççÇkçÀjJççuçí kçÀç³ç kçÀjç³ç®çí þçTkçíÀ³ç? kçÀlç&J³ç cnCçÓvç SkçÀ®ç SkçÀ GHçuçyOç Dçmçuçíuçb `nUánUÓ nuçJçç içb..
mççíçÆvç³çç®çç HççUCçç..' oçívçíkçÀoç JççpçJçÓvç Pççuçb kçÀçÇ l³çç çÆoJçmççlç pççÇ mçáHçjçÆnì iççCççÇ Dçmçç³ç®ççÇ lççÇ lçí FcççvçíFlçyççjí JççpçJçç³ç®çí®ç.. `mçábo jçÇ
nç³ç nç³ç mçábojçÇ.., Dçyç ®ççní cççB ªþí ³çç yççyçç.., cçáÊçákçáÀuuççÇ kçÀJççjçÇ içuuçç.. (kçÀç³ç Mçyo Dççnílç kçáÀCççmç þçTkçÀ!), S yççF& lçÓ kçÀnçB mçí
Dçç³ççÇ.., PçÓþ yççíuçí kçÀçÌDçç kçÀçìí.., ®çkçwkçÓÀ-sáçÆj³çç lçípç ®çuççDççí.., pçÌmçí kçÀçí lçÌmçç çÆcçuçç (®ççyçkçÀç®çç SkçÀ HçÀìkçÀç.. HçÀìçkçÀd) kçÌÀmçç cçpçç
Dçç³çç (DççCçKççÇ SkçÀ.. HçÀìçkçÀd)..' DçMççÇ vçJççÇ iççCççÇ Jççpçlç nçílççÇ.. cççÇ l³çç®³ççkçÀ[í OççJçlç®ç içíuççí.. l³çç®³ççkçÀ[í pçáv³çç iççC³ççb®çç ncçKççmç
mìç@kçÀ Dçmçç³ç®çç. cççP³çç mçáoÌJççvçí `Dçvçç[çÇ'®ççÇ F&HççÇ jíkçÀç@[& nçílççÇ. içç³çkçÀ cçákçíÀMç, iççÇlçkçÀçj MçÌuçíbê DçççÆCç mçbiççÇlç MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç!
Dççlçç ní iççCçb uççJçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb lçj DççHçu³ççuçç nç DççHçu³çç lççíb[çJçj `Dçvçç[çÇ..' DçMççÇ mçbYççJçvçç kçÀjlç, vççnçÇee cnCçÓvç mççbiçCççj!
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HçCç cççÇ DççHçuçç nf mççí[uçç vççnçÇ. kçÀçjCç DççHçávç kçíÀ Hççmç SkçÀ `uççF&HçÀ-uççF&vç' nçílççÇ! l³ççuçç DççHçuçíHçCççvçb `HççCççÇ' çÆJç®ççjuçb DçççÆCç
`®çnç' JçiçÌjí Hççpçuçç kçÀçÇ mJççjçÇ KçáMç Jnç³ç®ççÇ! cçiç DççHçCç mççbiçÓ lççÇ iççCççÇ lççí uççJçç³ç®çç.. ®çnç®³çç SkçÀç kçÀHçç®³çç ÒçuççíYçvççlç cççPççÇ
HçÀcçç&F&Mç HçájçÇ PççuççÇ. l³ççvçí `çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ cçámkçáÀjçnìçíb Hçí nçí çÆvçmççj..' iççCçb uççJçuçb cçç$ç.. p³ççb®³ççkçÀ[í yççjmçb nçílçb lçí kçÀçkçÀç, nçlççlçuçb
kçÀçcç ìçkçÓÀvç l³çç uççT[-mHççÇkçÀjJççu³çç cçOçÓkçÀ[í Dççuçí.. l³ççuçç çÆ®ç[Óvç kçÀçnçÇ yççíuçlççlç kçÀçÇ kçÀç³ç cnCçÓvç cççÇ kçÀuìçÇ I³çç³ç®³çç lç³ççjçÇlç..
HçCç vççnçÇ! lçí Dççuçí. cçOçÓ®³çç HççþçÇJçj nuçkçíÀ®ç nçlç çÆHçÀjJçuçç.. `yçíìç, ní yçIç.. Dççpç oçívç-Hçç®ç ªHç³çí pççmlç Içí cççP³ççkçÀ[Óvç.. HçCç
DçMççÇ®ç pçávççÇ iççCççÇ uççJç! mçcçpçuçb?' cççPçb kçÀçcç Pççuçb nçílçb.. Dççcç®çí Hçá{®çí kçÀçnçÇ lççmç `yçíuçç kçíÀ HçÓÀuç'mççjK³çç mçájíKç iççC³ççbvççÇ mççpçjí
Pççuçí. çÆoJçmç Dçmçí®ç pççlç nçílçí. vçblçj kçÀOççÇlçjçÇ vççvçç ®ççÌkçÀçpçJçU®³çç HçáuççKççuççÇ HçÀçíìçí -ÒçíÀcçJççu³ççkçÀ[í SkçÀ mçÓ³ççí&o³çç®çç oíKççJçç
DçmçuçíuççÇ ÒçíÀcç vçpçjímç Hç[uççÇ. sçvç oíKççJçç nçílçç. KççuççÇ FbûçpççÇlç çÆuççÆnuçb nçílçb.. `Fvç ³çáJçj uççF&HçÀ, FHçÀ ³çÓ HçÀçFv[ SçÆv çJçvç..
çÆJçoçTì mcççF&uç.. çÆiçJn çÆncç ³çáJçj Dççívç..' kçw³çç yççlç nÌ! çÆkçÀlççÇ DçLç& mççcççJçuçç³ç vççnçÇ ³çç Jççkçw³ççlç? Dçjí®®çç! cçákçíÀMçpççÇbvççÇ cnìuçíu³çç
`l³çç' iççC³ççlç nçÇ®ç lçj Lçç@ì nçílççÇ..

cççvçç DçHçvççÇ pçíyç mçí HçÀkçÀçÇj nÌ, çÆHçÀj YççÇ ³ççjçí çÆouç kçíÀ ncç DçcççÇj nÌ,
çÆcçìí pççí H³ççj kçíÀ çÆuçS, Jççí çÆpçboiççÇ, pçuçí yçnçj kçíÀ çÆuçS Jççí çÆpçboiççÇ,
çÆkçÀmççÇ kçÀçí nçí vçç nçí ncçíb lççí Sílçyççjee pççÇvçç FmççÇkçÀç vççcç nÌee
³çç iççC³ççlç pççÇJçvçç®çb Yçç<³ç Dççní, ní cçç$ç Gcçiçuçb yçN³çç®ç Jç<çç&bvççÇ. Dçç³çá<³ççlç mçáKç DçççÆCç oá:Kç ³çç®³çç uçHçb[çJççlç SkçÀoç
nçíjHçUu³ççJçj. Dççcç®ççÇ jíçÆ[DççíMççÇ cçÌ$ççÇ PççuççÇ nçílççÇ. çÆyçvççkçÀç iççÇlçcççuççvçí Jçí[b kçíÀuçb nçílçb. çÆiçu[j uçívç içuuççÇlç SkçÀç FjçC³çç®³çç
nç@ìíuççlç `p³çákçÀ-yçç@kçwmç' vççJçç®çb ³çb$ç Dççní.. DçççÆCç ®çJçVççÇ ìçkçÀlçç®ç lçí nJçb lçí iççCçb SíkçÀJçlçb nç mçáiççJçç uççiçuçç nçílçç. KççT®³çç HçÌMççlçÓvç
iççCççÇ SíkçÀç³çuçç pçç³ç®ççí. lççíHççJçílççí `ìçÇJnçÇ' Dççuçíuçí, cçç$ç Dççcç®³çç ®ççUçÇlç SKçço-oámçjç®ç Dçmçu³ççvçí lççí lççíb[çÇ uççJçC³ççFlçkçÀç®ç
HççÆj®ç³çç®çç. jíçÆ[Dççí®³çç ÞçJçCçYçkçwlççÇcçáUí iççÇlçkçÀçj MçÌuçíbê lçíJnç vçákçÀlçç®ç kçÀçvççlçÓvç Ëo³ççlç Glçª uççiçuçç nçílçç. cçákçíÀMç®çç Dççlç& mJçj
kçÀçUçÇpç kçÀmçb çÆsVççÆJççÆsVç kçÀª MçkçÀlççí ³çç®ççÇ ÒççÆ®çlççÇ ³çílç nçílççÇ. kç@Àmçíì®çç pçcççvçç Dççuçç. içuuççíiçuuççÇ l³ççJçj nJççÇ lççÇ iççCççÇ DççHçCç oíT
l³çç ¬çÀcççvçí jíkçÀç@[& kçÀªvç çÆcçUÓ uççiçuççÇ. pçávççÇ iççCççÇ DçççÆCç l³çç®ççÇ vçMçç nçÇ Dççcç®³çç çÆHç{çÇuçç ³çç®ç kçÀçUçlç uççiçuççÇ. kçÀçjCç SkçÀ®ç nçílçb..
`Mççíuçí' (1975) uççiçuçç DçççÆCç l³çç®³çç DççiçcçvççmçjMççÇ çÆmçvçícççlçuçb mçbiççÇlç ®çkçwkçÀ nÎHççj Pççu³ççlç pçcçç nçílçb. vçJ³çç çÆmçvçícçç®³çç
iççC³ççlç kçÀçnçÇ ocç vçmçu³ççvçí cçiç pçáv³çç iççC³ççbcçáUí Dççcnçuçç pçCçÓ mçbpççÇJçvççÇ çÆcçUÓ uççiçuççÇ, pççÇJçvç mçámç¿ç kçÀjC³ççmççþçÇ..
`Dçvçç[çÇ' (1959)®çç nçÇjçí jçpç kçÀHçÓj, cçç$ç nç çÆmçvçícçç Dççj. kçíÀ. kç@ÀcHç®çç vççnçÇ³ç. Suç. yççÇ. uçscçvçvççcçkçÀ çÆvçcçç&l³ççb®çç.
mçbkçÀuçkçÀ-çÆoioMç&kçÀ ËçÆ<çkçíÀMç cçáKçpççÇ&. jçpç, vçÓlçvç, uççÆuçlçç HçJççj, MçáYçç Kççíìí, cççílççÇuççuç Dçmçí kçÀuççkçÀçj. kçÀLçç-HçìkçÀLçç-mçbJçço Fboj
jçpç Dççvçbo®çí. jçpçmççníyççb®³çç lççjKçç çÆJçvççmçç³ççmç çÆcçUçJ³ççlç cnCçÓvç kçÀçÇ kçÀç³ç çÆvççÆcç&lççÇ Dççj.kçíÀ. mìáçÆ[Dççílç®ç kçíÀuççÇ içíuççÇ DçmççJççÇ.
iççC³ççb®çb OJççÆvçcçáêCç HçíÀcçmçuçç çÆcçvçÓ kçÀç$çkçÀpççÇbvççÇ Dççj.mççÇ.S. vççcçkçÀ ³çb$ççJçj kçíÀuçíuçb. mçbiççÇlçkçÀçj MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvçpççÇbvçç mçnç³³çkçÀ
nçílçí oÊççjçcç (pçí mçáÒççÆmçOo mçbiççÇlçkçÀçjnçÇ nçílçí) DçççÆCç mçbiççÇlç mçb³ççípçvç nçílçb mç@yçíçÆmì³çvç®çb.. ní iççCçb çÆmç®³çáSMçvç-mççBiç vççnçÇ³ç. lçí
mçnpç®ç ³çílçb. YççíUçYççyç[ç vçç³çkçÀ l³çç kçÀLççvçkçÀçlç Smì@yuççÇMç kçÀjC³ççmççþçÇ. l³çç®³çç mJçYççJçç®çí kçbÀiççíjí oçKçJçCççjb ní YççJçiççÇlç. vçç³çkçÀ
Dçvçç[çÇ-yççJçUì çÆkçbÀJçç mççÇOçç-mççOçç mçoç Dçmçu³çç®çb çÆ®ç$çHçìç®³çç MççÇ<ç&kçÀçJçªvç Jççìlçb vçç! HçCç l³çç®³çç lççíb[çÇ çÆouçíuçí Lçç@ì SíkçÀuçílç?
pççÇJçvçç®çb Yçç<³ç, oçmlççvç mççbiçCççjí MçÌuçíbê®çí Mçyo KçÓHç®ç ÒçYççJççÇ. pçí Lçíì lçácç®³çç kçÀçUpççuçç nçlç Iççuçlççlç. `jçpç' ³çç iççC³ççlçÓvç
Òçí#çkçÀçbvçç mççcççíjç ³çílççí lççí MççÇU JççpçJçlç, GsuçkçÓÀo kçÀjlç ®ççuçlççvçç. mJç®sboçÇ Dççní lççí. l³ççvçí JççpçJçuçíuççÇ MççÇU nçÇ yçíçÆHçÀçÆkçÀjçÇ oçKçJçlçí
lçj ®ççuçCçb `nj çÆHçÀ¬çÀ kçÀçí OçáSb cçíb G[çlçç ®çuçç iç³çç..' ìçF&Hç Jççìlçb, HçCç ³çç®ç JçíUçÇ jçpç®çí [çíUí çÆvçjKçç. ³çç iççC³çç®³çç JçíUímç l³çç®ççÇ
DçoçkçÀçjçÇ nçÇ `®ççuççÇ& ®ç@HuççÇvç' ìçF&Hç Dçvçç[îçç®ççÇ JççìuççÇ lçjçÇ l³çç®³çç [çíUîççblçÓvç lççí uççKçcççíuçç®çb yççíuçÓvç içíuçç³ç. iççC³çç®çç yççpç DççvçboçÇ
Dççní. Smçd.pçí.®çb mçbiççÇlç, Dçç@kçí&Àmì^íMçvç, cçákçíÀMç®çç DççJççpç DçççÆCç MçÌuçíbê®çç kçÀuççcç çÆLçSìjçlç SkçÀ cççnçíuç HçÌoç kçÀjlççí. Jççìlçb kçÀçÇ DççHçCç
Dççj.kçíÀ.yç@vçj®çç®ç çÆ®ç$çHçì Hççnlççí³ç. Suç. yççÇ. çÆHçÀucçmçd nçÇ Dç#çjb Hçámçì Jççìlççlç. mçbkçÀuçkçÀ-çÆoioMç&kçÀ ËçÆ<çkçíÀMç cçáKçpççÇ& Dççnílç Kçjí HçCç
l³ççbvççÇ çÆoioMç&vç çÆvçoçvç ³çç çÆmçvçícççlç lçjçÇ jçpçkçÀHçÓj®³çç Òçkç=ÀlççÇuçç-ÒççÆlçcçíuçç MççíYçíuçmçb kçíÀuçb Dççní. (³çç®ç ËçÆ<çoçb®çí Hçá{í `DçmçuççÇ vçkçÀuççÇ',
`DçvçáHçcçç', `Dççvçbo', `DççMççÇJçç&o', `®çáHçkçíÀ ®çáHçkçíÀ', `içá∙çÇ', `çÆcçuççÇ', `yççJç®ççÇ&',`KçáyçmçÓjlç', `yçíçÆcçmççuç', `iççíuçcççuç' Dçmçí LçkçwkçÀ
kçÀjCççjí DçvçíkçÀ ìHHçí DççHçCç HçççÆnuçílç.) `Dçvçç[çÇ' cçOçuççÇ Smçd.pçí., MçÌuçíbê, nmçjlç, uçlçç, cçákçíÀMç Fl³ççoçÇb®ççÇ cççÌpçáoiççÇ lçj `jçpç'
IçjçC³çç®³çç mçbiççÇlçç®ççÇ ³çço oílçí. `jçpç'cçOçuçç sáHçç mçbiççÇlçkçÀçj DççCçKççÇ SkçÀoç DççÆOçjíçÆKçlç nçílççí. l³çç®³çç Dççj.kçíÀ. yççníj®³çç çÆmçvçícççlç
lçj ní ÒçkçÀ<çç&vçí pççCçJçlçb. `kçÀvnÌ³çç', `sçÆuç³çç', `oçÇJççvçç', `çÆouç nçÇ lççí nÌ'.. ³ççoçÇ yçjçÇ®ç cççíþçÇ Dççní. l³ççlçu³çç Òçl³çíkçÀ iççC³ççJçj sçHç
çÆomçlçí lççÇ `jçpç'®ççÇ®ç. `Dçboçpç'cçO³çí vççÌMççoçÆcç³ççBvççÇ cçákçíÀMç®ççÇ mçiçUçÇ iççCççÇ çÆouççÇHçmççníyççbvçç çÆouçíuççÇ. `³çÓB lççí DççHçmç cçíb çÆyçiç[lçí..' ³çç
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SkçÀç ³çáiçuçiççÇlççHçájlçç `jçpç'®³çç lççíb[çÇ DççJççpç nçílçç lççí ®çkçwkçÀ jHçÀçÇ®çç. `jçpç'mççþçÇ `jHçÀçÇ'? síee! jçpçkçÀ[í Lççí[çmçç iççlçç içUç nçílçç
HçCç lççí mJçlç: iççT MçkçÀuçç Dçmçlçç lçj Lçíì cçákçíÀMçmççjKçb®ç içç³çuçç Dçmçlçç. `PçÓcç PçÓcç kçíÀ vçç®ççí Dççpç, iççDççí ™çáMççÇ kçíÀ iççÇlç..' ní iççCçb
çÆouççÇHçkçáÀcççjJçj Dççní. çÆouççÇHçkçáÀcççj DçççÆCç cçákçíÀMç Dçmçb kçÀçBçÆyçvçíMçvç çÆlçlçkçbÀmçb DççJç[lç vççnçÇ DççHçu³ççuçç. cçákçíÀMç®³çç lççíb[®ççÇ iççCççÇ
SíkçÀç³ç®ççÇ lçj lççÇ HçÀkçwlç DçççÆCç HçÀkçwlç jçpç®ççÇ®ç DçmççJççÇ.. Dçmçb vççnçÇ Jççìlç? MççUílçuçí ÒçYçáCçímçj cnCçpçí Dççcç®çí HççÇ.ìçÇ. cççmlçj! KçíuçkçÓÀo, kçÀmçjlç nç l³ççb®çç FuççkçÀç. mçbiççÇlç l³ççbvçç çÆkçÀlççÇ kçÀUç³ç®çb kçáÀCççmç þçTkçÀ HçCç l³ççbvççÇ ÒçmçbiççJçOççvç jçKçÓvç pçí iççCçb içç³ç®çb Dççpç&Jç
cçákçíÀMçpççÇbkçÀ[í kçíÀuçíuçb l³ççyçÎuç cççvç iç³çí Gmlçço! Jç<çç&lçu³çç Òçl³çíkçÀ 27 Dçç@içmìuçç cçákçíÀMçpççÇb®ççÇ HçáC³ççÆlçLççÇ Dçmçlçí. l³çççÆvççÆcçÊççvçí
cçákçíÀMçpççÇ l³çç çÆoJçMççÇ lçjçÇ mçiçUîççbvçç®ç DççþJçlççlç. l³ççb®ççÇ iççCççÇ Hçávç:Hçávnç DççþJçlççlç. l³ççb®çb Yççjomlç HçCç ÒçícçU J³ççÆkçwlçcçÊJç, l³ççb®çb
çÆvçJ³çç&pç nmçCçb DççþJçlçb. l³ççb®³çç DççJççpççlçuççÇ $çÝpçálçç, oo&, kçÀçªC³ç DççþJçlçb. jHçÀçÇmççjKççÇ jíbpç vçJnlççÇ®ç, çÆk çÀMççíj®ççÇ çÆJççÆJçOçlçç vçJnlççÇ,
HçCç DççJççpç cçvççuçç çÆYç[Cççjç nçílçç. HçççÆjpççlçkçÀç®³çç mçáiçbOççmççjKçç.. MççUílçu³çç mìípçJçj iççCççjí cçákçíÀMç ³çç#çCççÇ vçpçjímçcççíj
³çílçç³çlç.. pçCçÓ cnCçlçç³çlç kçÀçÇ..

çÆjMlçç çÆouç mçí, çÆouç kçíÀ Sílçyççj kçÀç, çÆpçboç nÌ ncççÇb mçí vççcç H³ççj kçÀç,
kçíÀ cçj kçíÀ YççÇ, çÆkçÀmççÇ kçÀçí ³çço DççSbiçí, çÆkçÀmççÇ kçíÀ DççBmçÓDççíb cçíb cçámkçáÀjçSbiçí,
kçÀníiçç HçÓÀuç, nj kçÀuççÇ mçí yççj yççjee pççÇvçç FmççÇkçÀç vççcç nÌee
çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ cçámkçáÀjçnìçíb Hçí nçí çÆvçmççj, çÆkçÀmççÇ kçÀç oo& çÆcçuç mçkçíÀ lççí uçí GOççj,
çÆkçÀmççÇkçíÀ Jççmlçí nçí lçíjí çÆouç cçíb H³ççjee pççÇvçç FmççÇkçÀç vççcç nÌee


lçácç®³ççmççþçÇ iççC³ççb®³çç ³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.. SíkçÀç, Hçnç, [çTvçuççí[ kçÀjç.

1. çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ cçámkçáÀjçnìçíb Hçí nçí çÆvçmççj.. (cçÓU iççCçí)

https://www.youtube.com/watch?v=LN2yMXEXQcE

2. çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ cçámkçáÀjçnìçíb Hçí nçí çÆvçmççj.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=69pPYkGiEAQ

3. çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ cçámkçáÀjçnìçíb Hçí nçí çÆvçmççj.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=V6VcxhqFxrl

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : Dçvçç[çÇ (1959)

https://www.youtube.com/watch?v=HujdhyUcfrw

5. cçákçíÀMç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/Ks0k3YQRu90

6. iççÇlçkçÀçj MçÌbuçíbê (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/LVZIHLAd9h0

7. cçákçíÀMç Jç MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/fhpH_dnnTjs

8. MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/nit17BZINHo

9. MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/ZIfujSgsmBo

10. DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/qsRt3JPhsPk

11. jçpçkçÀHçÓj Jç vççÆiç&mç (ìç@Hç 20)

https://youtu.be/bmE-2iKo2qc
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03 : pççÇvçç FmççÇkçÀç vççcç nÌ..
çÆ®ç$çHçì : Dçvçç[çÇ (1959)
çÆvççÆcç&lççÇ : Suç. yççÇ. çÆHçÀucçmçd
mçbkçÀuçkçÀ/çÆoioMç&kçÀ : ËçÆ<çkçíÀMç cçáKçpççÇ&.
içç³çkçÀ : cçákçíÀMç
iççÇlçkçÀçj : MçÌuçíbê
mçbiççÇlç : MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç
çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ cçámkçáÀjçnìçíb Hçí nçí çÆvçmççj,
çÆkçÀmççÇ kçÀç oo& çÆcçuç mçkçíÀ lççí uçí GOççj,
çÆkçÀmççÇkçíÀ Jççmlçí nçí lçíjí çÆouç cçíb H³ççjee
pççÇvçç FmççÇkçÀç vççcç nÌee
cççvçç DçHçvççÇ pçíyç mçí HçÀkçÀçÇj nÌ,
çÆHçÀj YççÇ ³ççjçí çÆouç kçíÀ ncç DçcççÇj nÌ - 2
çÆcçìí pççí H³ççj kçíÀ çÆuçS, Jççí çÆpçboiççÇ,
pçuçí yçnçj kçíÀ çÆuçS Jççí çÆpçboiççÇ,
çÆkçÀmççÇ kçÀçí nçí vçç nçí ncçíb lççí Sílçyççjee
pççÇvçç FmççÇkçÀç vççcç nÌee
çÆjMlçç çÆouç mçí, çÆouç kçíÀ Sílçyççj kçÀç,
çÆpçboç nÌ ncççÇb mçí vççcç H³ççj kçÀç - 2
kçíÀ cçj kçíÀ YççÇ, çÆkçÀmççÇ kçÀçí ³çço DççSbiçí,
çÆkçÀmççÇ kçíÀ DççBmçÓDççíb cçíb cçámkçáÀjçSbiçí,
kçÀníiçç HçÓÀuç, nj kçÀuççÇ mçí yççj yççjee
pççÇvçç FmççÇkçÀç vççcç nÌee
çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ cçámkçáÀjçnìçíb Hçí nçí çÆvçmççj,
çÆkçÀmççÇ kçÀç oo& çÆcçuç mçkçíÀ lççí uçí GOççj,
çÆkçÀmççÇkçíÀ Jççmlçí nçí lçíjí çÆouç cçíb H³ççjee
pççÇvçç FmççÇkçÀç vççcç nÌee
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04 : Mere Desh Ki Dharti..

04 : cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ..
`DççvçbopççÇYççF&, jçícçBçÆìkçÀ iççC³çç®çb lçÓlç& jçnÓÐççlç.. HççnÓ vçblçj l³çç®çb. lçácnçuçç cççnçÇlç Dççní vçç? nçÇ m¯çÀçÇH ì cççÇ yçílçuççÇ³ç lççÇ
kçíÀJçU DççHçu³çç uççuçyçnçÎÓj Mççm$ççÇpççÇb®³çç mççbiçC³ççJçªvç. MçnçÇo (1965) l³ççbvççÇ yççÆIçlçuçç kçÀç³ç DçççÆCç YççjçJçÓvç®ç içíuçílç lçí. `pç³ç
pçJççvç pç³ç çÆkçÀmççvç' ³çç l³ççb®³çç Iççí<çJççkçw³çç®çç Goçí-Goçí nçíF&uç Dçmçb kçÀçnçÇlçjçÇ YçjçÇJç kçÀj, Dçmçb cnCççuçílç lçí. nç çÆ®ç$çHçì yçvçJçlççí³ç lççí
kçíÀJçU l³ççb®³çç Mçyoçuçç kçáÀçÆvç&mççlç kçÀjC³ççmççþçÇ. FLçuçç vçç³çkçÀ®ç cçáUçÇ çÆkçÀmççvç Dççní. mççÇOçç-mççOçç. JçlçvçMççÇ Fcççvç jçKçCççjç DçççÆCç
FLçu³çç cççlççÇJçj Òçícç kçÀjCççjç. l³çç®³çç YççJçç®çb Hçç$ç jbiçJçCççjç Òçícç ®ççíÒçç yçb[Kççíj oçKçJçuçç³ç. Mçílç-pççÆcçvççÇ®çç mççÌoç kçÀªvç MçnjçkçÀ[í
JçUCççjç.. kçÀçÌìábçÆyçkçÀ vççìîççvçí Yçjuçíuçb kçÀLççvçkçÀ Dççní ní..' FçÆlç cçvççípçkçáÀcççj.
`Iççí<çJççkçw³çç®çç Goçí-Goçí kçÀjç³ç®çç³ç vçç! cçiç kçÀª kçÀçÇ! l³çç®çç DçLç& çÆJçmlççªvç mççbiçCççjb iççCçb nJçb³ç vçç! kçÀjlççí. HçÀçíkçÀ-ìîçÓvçJçj!!'
`içuuçlç kçÀjlççnçlç DççHçCç. Iççí<çJççkçw³çç®ççÇ IççíkçbÀHçfçÇ vçkçÀçí³ç cçuçç. iççCçb Dçmçb Jnç³çuçç nJçb kçÀçÇ lçí kçíÀJçU Sí kçÀlççvççnçÇ [çíUîççbHçá{í l³çç®çb
çÆ®ççÆ$çkçÀjCç kçÀmçb Dçmçíuç ³çç®ççÇ ÒçíÀcç vç ÒçíÀcç ¢iiççí®çj JnçJççÇ, J³çkçwlç JnçJççÇ. HçnçìíHççmçÓvç lçí DçbOççN³çç jç$ççÇHç³ç¥lç®çb.. HçíjCççÇHççmçÓvç [çíuçCççN³çç
çÆHçkçÀçHç³ç¥lç®ççÇ çÆmLçl³çblçjb oçKççÆJçCççjb.. oíMçÒçícç DççílçÒççílç Yçjuçíuçb. çÆkçÀmççvç.. DççHçuçç çÆkçÀmççvç çÆomçç³çuçç nJçç l³ççlç. ³çç kçÀLçílçuçç!
MçyoçMçyoçlç nJçb FLçu³çç cççlççÇyçÎuç®çb Òçícç! Jçlçvç-HçjmlççÇ! çÆHçkçw®çjçF&pç kçÀmçb kçÀjç³ç®çb nç vçblçj®çç ÒçMvç Dççní. HçCç FLçí Mçkçwuç
çÆkçÀmççvç®ççÇ®ç nJççÇ³ç cçuçç..' cçvççípçkçáÀcççj DççvçbopççÇb®çç çÆvçjçíHç IçíTvç içíuçí.
`cçvççípçkçáÀcççj vçblçj oçívç®ç çÆoJçmççbvççÇ Dççcç®³çç c³çáçÆPçkçÀ-nç@uçcçO³çí Dççuçí..' DççvçbopççÇ DççþJçCççÇ mççbiçÓ uççiçuçí.. kçÀu³ççCçpççÇ
nçcççí&çÆvç³çcç Hçá{í Dççí{Óvç oácç[uçíu³çç [çJ³çç Hçç³ççJçj GpçJçç Hçç³ç ìçkçÓÀvç cççb[çÇJçj þíkçÀç oílç nçílçí. nçÇ l³ççb®ççÇ vçíncççÇ®ççÇ®ç mçJç³ç. þíkçÀç oílçç
oílçç pçcçuçíu³çç cçb[UçÇb®³çç ®çínN³ççJçj®çí YççJç çÆìHçç³çuçç çÆcçUç³ç®çí. yççpççHçíìçÇJçj nçílçí ®ççj kçÀçiço. iççC³ççb®³çç cçáKç[îçç®çí..
`cçvççípçpççÇ, ³çí cçáKç[ç mçávççí lççí! Fmç oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ mççívçç Giçuçí, Giçuçí çÆnjí-cççílççÇ..'
`Dçnbee ní Jççìlçb Lç[&-Hçmç&vçcçO³çí. cçuçç ní iççCçb yç@kçÀ-ûççTv[uçç vççnçÇ JççpçJçç³ç®çb³ç. l³çç MçílçkçÀN³çç®³çç lççíb[çÇ Dççní lçí. cççÇ®ç lççí çÆkçÀjoçj
kçÀjlççí³ç..'
kçÀçnçÇ JçíUçvçí cçáKç[îççJçj çÆMçkçwkçÀçcççílç&yç Pççuçb..
`cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ mççívçç Giçuçí, Giçuçí çÆnjí-cççílççÇ, cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ ..'
`nçB.. Dçyç þçÇkçÀ nÌ.. çÆkçÀmç mçí içJççDççíiçí?..'
`jHçÀçÇmççyç! kçÌÀmçç jníiçç?..'
`vçnçÇ! SkçÀ kçÀçcç kçÀjlçí nÌ.. cçníbê kçÀHçÓj mçí içJççlçí nÌ.. cççP³çç GcçíoJççjçÇ®³çç kçÀçUçHççmçÓvç cççÇ DççíUKçlççí l³ççuçç.. DçHçvçç yçboç nÌ..
Dç®sç iççlçç nÌ.. iççvçç çÆkçÀmççvçHçj nÌ lççí DççJççpç YççÇ lççí yçáuçbo nçívççÇ ®ççnçÇS vçç?..'
iççC³ççJçj cçínvçlç mçáª PççuççÇ. cçvççípçkçáÀcççj®³çç GHççÆmLçlççÇlç kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ iççC³çç®³çç SkçíÀkçÀ DçbiççJçj çÆJç®ççj kçÀª uççiçuçí.
MçíJçìçÇ iççC³çç®çç SkçÀ mçç®çíyçbo Dçmçç DççjçKç[ç lç³ççj Pççuçç.
`GHçkçÀçj' (1967)®³çç ³çç iççC³çç®ççÇ oçmlççvç mççbiçlçç-mççbiçlçç DççvçbopççÇ DççþJçCççÇlç jcçuçí nçílçí. HçíÀcçmç çÆmçvçí uç@yçcçOçuçí #çCç
DçiçoçÇ kçÀçuçHçjJçç®ç Iç[uçí DçmççJçílç Dçmçí [çíUîççmçcççíj ³çílç Dççnílç. SkçíÀkçÀ c³çáçÆPççÆMç³çvç nç@uçcçO³çí oçKçuç nçí lççí³ç. yçN³çç®ç çÆoJçmççbvçblçj
JççokçÀçb®ççÇ SJç{çÇ cççíþçÇ HçÀçÌpç jíkçÀç@çÆ[¥içmççþçÇ pçcçlç nçílççÇ. {çíuçkçÀ, lçyçuçç Dçmçç JçíiçJçíiçUç ûçáHç. {çíuç JççpçJçCççjí [PçvçYçj JççokçÀ, lçj
HçuççÇkçÀ[í [^cç-mçíì uççiçuçíuçç. kçwuç@jçívçíì, mçáÒç@vççí, mç@kçwmççíHçÀçívç, Dç@kçÀç@çÆ[&³çvç DçççÆCç yççmçjçÇJççuçí DççHççHçuçb HuçíçÆmçb iç Içílççnílç. mççF&[-çÆjocç,
Hçkçw³çÓ&Mçvç DçMççÇ lççuçJççÐçí JççpçJçCççjí Dççþ-onç JççokçÀ jcççÇ®çç [çJç KçíUç³çuçç yçmçlççlç lçmçí iççíuç yçmçuçíuçí. Jnç³ççíçÆuçvç®çç HçÓCç& lççHçÀç
MççUílçu³çç cçáuççbvçç yçmçJçlççlç lçMçç Kçá®³çç&b®³çç jçbiççbcçO³çí J³çJççÆmLçlç yçmçuçç Dççní.. c³çáçÆPçkçÀ Dçjíbpçj pç³çkçáÀcççj Hççìí& ní[cççmlçjçb®³çç
çÆMçmlççÇlç JççJçjlççnílç. çÆkçÀjkçÀçíU oín³ç<ìçÇ®çç HçCç çÆjocçcçOçuçç `yççHç' cççCçÓmç yççyçuçç DççHçu³çç mçíkçwMçvçuçç mçÓ ®çvçç oílççí³ç.. mçiçUçÇ lç³ççjçÇ
nçílçí³ç lçjçÇ c³çáçÆPçkçÀ kçÀb[kçwì kçÀjCççjí ÒçÀBkçÀ HçÀvçç&[ ³çpçcççvççmççjK³çç ìívMçvçcçO³çí çÆomçlççnílç. Hçç³ççuçç çÆYçbiçjçÇ uççJçÓvç nç@uçYçj
çÆHçÀjlççnílç. mçiçUí çÆmLçjmLççJçj nçílçç®ç, yççyçuççvçí Dçç@uç-Fpç-DççíkçíÀ®çç FMççjç çÆouçç. DççvçbopççÇbvççÇ cçvççípçkçáÀcççjmççíyçlç içHHçç cççjCççN³çç
kçÀu³ççCçpççÇbvçç KçáCççJçuçb. çÆjnmç&umçvçç mçáªJççlç PççuççÇ. yççj-ìÓ-yççj, yççÇì-ìÓ-yççÇì kçáÀCççÇ kçáÀþí kçÀç³ç JççpçJçç³ç®çb ³çç®çí vççíìíMçvç-HçíHçmç&
mçJçç&b®³çç Hçá{îççlç Dçmçu³ççvçí Dççlçç mçiçUí®ç pçCç kçÀçcççlç SkçÀçûç Pççuçí. Hçá{®³çç®ç çÆcççÆvçìçuçç jíkçÀç@çÆ[&mì çÆcçvçÓ kçÀç$çkçÀpççÇb®çç OççÇjiçbYççÇj
DççJççpç Òçl³çíkçÀ JççokçÀç®çç mççTv[-çÆcçkçwmçjJçj yç@uçvmç cççiçÓ uççiçuçç. cççípçÓvç SkçÀMçí-Hçb®çJççÇmç JççokçÀ SkçÀç pçyçjomlç cçíuççíçÆ[³çmç DçççÆCç
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çÆjocç DççíçÆjSvìí[ iççC³ççmççþçÇ mçppç Pççuçí. kçÀçíjmç `mççJçOççvç' HççíçÆPçMçvçcçO³çí. cçníbê kçÀHçÓj (HççHççpççÇ) mççBiç Jnç³ççíçÆuçvç®³çç MçípççjçÇ
iççC³çç®çç kçÀçiço IçíTvç GYçí. mçç³çuçívmç! jvççÇbiç! ìíkçÀ!! yççmçjçÇlçÓvç mççíuççí mçÓj Gcçìlççnílç. {çíuç JççpçÓ uççiçuçí . kçÀçíjmç iççT uççiçuçç.
jíkçÀç@çÆ[&mìvçí lççí DççJççpç çÆcçkçwmçjJçj HçíÀ[-Fvç kçÀjlç jíkçÀç@[& kçíÀuçç. HççHççpççÇbvççÇ cçáKç[ç içç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. DççJççpççlç pççíMç DççCçlç..
Hçá{í çÆkçÀmççvç®çç DççJçíMç Òçl³çíkçÀ DçblçN³ççlçÓvç DççCçKççÇ lçUHçlç nçíl çç. içáuçMçvç yççJçjç®çb kçÀçJ³ç DçbiççJçj oíMçÒçícçç®çb jçícççb®ç HçáÀuçJçlç nçílçb.

cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ mççívçç Giçuçí, Giçuçí çÆnjí-cççílççÇ, cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ..
yçÌuççíb kçíÀ içuçí cçíb pçyç Içbáiçª, pççÇJçvç kçÀç jçiç mçávççlçí nÌ,
œçcç kçÀçímççíb oÓj nçí pççlçç nÌ, ™çáçÆMç³ççíb kçíÀ kçbÀJçuç cçámkçÀçlçí nÌ,
Dççíee mçávçkçíÀ jnì kçÀçÇ DççJççpçí, ³çÓB uçiçí kçÀnçÇb MçnvççF& yçpçí,
DççlçínçÇ cçmlç yçnçjçíb kçíÀ, oáunvç kçÀçÇ lçjnç nj Kçílç mçpçí,
cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ, cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ mççívçç Giçuçí, Giçuçí çÆnjí-cççílççÇ, cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ..
`çÆNnocç' Dççlçç yçouçuçç³ç. ìçíìuç Jçímìvçç&F&p[! Jnç³ççíçÆuçvmç®çb çÆLçjkçÀCçb Pççuçb. Dççlçç HççUçÇ Dç@kçÀç@çÆ[&³çvç®ççÇ. Hçávnç {çí uç.
kçwuç@jçívçíì, mçáÒç@vççí, mç@kçwmççíHçÀçívç.. yççHçeejí! kçíÀJç{çÇ nçÇ çÆJççÆJçOçlçç! çÆjnmç&umç mçáª nçíl³çç. mçbiççÇlçkçÀçj kçÀu³ççCçpççÇ -DççvçbopççÇ DçççÆCç
mçn³ççíiççÇ yççyçuççvçí iççC³ççlç SJç{çÇ JníçÆjSMçvmç çÆouçíuççÇ kçÀçÇ yçmmç jí yçmmç! SkçÀç®ç iççC³ççlç SJç{îçç JççÐçç®çí FlçkçíÀ jbiç-{biç cnCçlçç
kçÀçíCçlçjçÇ ®çákçÀç³ç®çb®ç ®çákçÀç³ç®çb. l³ççkçÀçUçÇ cçuìçÇ-ì@^kçwmç vçmçu³ççvçí iççCçb Hçávnç jíkçÀç@[& kçÀjC³ççmççþçÇ Hçávnç HççÆnu³ççHççmçÓvç JççpçJçÓvç I³ççJçb
uççiçí. ocçsçkçÀ! HçCç.. ³çç iççC³ççlç SJç{ç mkçÀçíHç cnCçlçç JççokçÀnçÇ l³çç®³çç Òçícççlç Hç[uçí nçílçí. DçvçíkçÀ jçÇìíkçwmçvçblçjnçÇ l³çç®³ççlçuçç pççíMç
kçÀç³çcç nçílçç. HççHççpççÇnçÇ vç LçkçÀlçç iççlç nçílçí.. Dçmçuçb iççCçb kçÀjCçb cnCçpçí mçbiççÇlçkçÀçjçbmççþçÇ SkçÀ ®ç@uçíbp ç Dçmçlçb. GlmçJççÇ iççCçb cnCçpçí
YçjHçÓj JççokçÀ. yçpçíìnçÇ DçJJçç®³çç mçJJçç Jçç{lçb. `çÆkçÀlççÇnçÇ Kç®ç& nçíToílç, iççCçb cççP³çç cçvççmççjKçb®ç Jnç³çuçç nJçb³ç.. ' Dçmçç pçCçÓ Dççûçn
nçílçç cçvççípçpççÇb®çç. SKççÐçç iççC³ççmççþçÇ SJç{í lççmç J³çmlç nçílçç³çlç cnCçlçç Òççí[îçÓmçj cçb[UçÇ kçáÀjyçÓj kçÀjlççlç, ní cççÇ cççP³çç mìáçÆ[Dççílç
mJçlç: DçvçáYçJçuçb³ç. FLçí mçJçç&mççþçÇ ®çnç-Hççvç lçj nçílçb®ç, HçCç cçvççípçpççÇbvççÇ mçiçUîççbmççþçÇ vççMlçç-Yççípçvçç®ççÇnçÇ J³çJçmLçç mJçlç: uç#ç
IççuçÓvç kçíÀuççÇ nçílççÇ. mHçç@ì-yçç@³ç HççmçÓvç mìáçÆ[Dççí-mìçHçÀ lçí DçiçoçÇ mçbiççÇlçkçÀçjçbHç³ç¥lç lçí pçí cççiçlççÇuç lçí DççCçÓvç çÆouçb pççlç nçílçb. cçiç lçí
Hççvç Dçmççí kçÀçÇ çÆmçiççjíì..! mçuçiç DçrçJççÇmç lççmççb®³çç l³çç Mçí[îçÓuçcçO³çí DçvçíkçÀ jçÇìíkçwmçvçblçjnçÇ mçJç& JççokçÀçbvççÇ DçççÆCç HççHççpççÇbvççÇnçÇ
`DççíkçíÀ' ìíkçÀ çÆouçç. iççCçb jíkçÀç@[& lçj Pççuçb. HçCç lççÇvç DçbkçÀçÇ vççìkçÀçvçblçj DççJçjçDççJçjçÇ®çç ®ççÌLçç DçbkçÀ Dçmçlççí vçç, lçmçç ÒçkçÀçj Pççuçç.
cçvççípçpççÇb®³çç mçÓ®çvçívçámççj DççvçbopççÇbvççÇ iççC³ççlç vçblçj yçN³çç®ç iççí<ìçÇ Dç@[ kçíÀu³çç. mççTv[-FHçíÀkçwìmçd®çç JççHçj kçÀjC³ççlç Dççuçç. iççCçb
`DççíkçíÀ' Pççuçb. mìáçÆ[Dççí®ççÇ kçÀJçç[b yççníj pççC³ççmççþçÇ GIç[uççÇ lçj kçÀç³ç! çÆ®ç$çHçì mçbiççÇlçç®³çç FçÆlçnçmççlç pçí iççCçb Hçá{í mçáJçCçç&#çjçlç
kçÀçíjuçb pççCççj nçílçb l³çç®çç DççvçboçílmçJç çÆvçmçiçç&vçínçÇ lçá[ábyç mççpçjç kçíÀuçç nçílçç. jç$ççÇ FlçkçÀç HççTmç Hç[uçíuçç kçÀçÇ lçç[oíJç HççÆjmçj
cççvçíFlçkçw³çç Gb®ç HççC³ççvçí Yçjuçç nçílçç. Flçj çÆþkçÀçCççÇnçÇ pççíjoçj yçjmçuçíu³çç HççJçmççvçí cçábyçF&lçuçí mçJç& J³çJçnçj þHHç kçíÀuçí nçílçí.
cçvççípçkçáÀcççj, mçbiççÇlçkçÀçj DçççÆCç mçJç& JççokçÀ vçákçÀl³çç®ç çÆvçjYçÏ Pççuçíu³çç DççYççUçkçÀ[í Hççnlç nçílçí. Dç®ççvçkçÀ uç#ç içíuçb. `G<çç çÆkçÀjCç' ³çç
l³çç kçÀçUçlçu³çç SkçÀcçíJç içiçvç®çábyççÇ FcççjlççÇpçJçU®³çç DççkçÀçMççlç SkçÀ cççírb FbêOçvçá<³ç çÆomçlç nçílçb. iççC³çç®³çç GÊçábiç ³çMçç®ççÇ pçCçÓ
DççiççT HççJçlççÇ çÆcçUçuççÇ nçílççÇ lçj.
`GHçkçÀçj' (1967) çÆjuççÇpç Pççuçç. çÆouççÇHçkçáÀcççj®ççÇ YçÏ<ì vçkçwkçÀuç cnCçÓvç çÆnCçJçuçç içíuçíuçç cçvççípçkçáÀcççj çÆvçcçç&lçç-çÆoioMç&kçÀ
cnCçÓvç kçíÀuçíu³çç ³çç HççÆnu³çç®ç kçÀuççkç=ÀlççÇvçí kçÀçcç³ççyç Pççuçç. çÆHçkçw®çj mçáHçj-çÆnì! cçvççípçpççÇ lçámmççÇ ûçíì nçí! lçácnçuçç DççþJçlç Dçmçíuç, ní
iççCçb lçj mçJç&lççícçáKççÇ Pççuçb nçílçb. l³çç®³çç ®ççuççÇbvçb, kçÀçJ³ççvçb DçççÆCç `çÆNnocç'vçb Jçí[ uççJçuçb nçílçb. Jçml³çç-Jçml³ççbcçOçÓvç ®ççUçÇ-®ççUçÇlç yççjmçb
Dçmççí kçÀçÇ mççKçjHçá[ç, içCçHçlççÇ GlmçJç Dçmççí kçÀçÇ mçl³çvççjç³çCçç®ççÇ cçnçHçÓpçç, oíMçYçkçwlççÇHçj iççÇlç DçmçávçnçÇ uççT[-mHççÇkçÀjJççuçí ní iççCçb
uççJçç³ç®çí®ç. l³çç Jç<ççÇ& çÆHçÀucçHçíÀDçj®çb ³çMç HçájíHçÓj Hçojçlç Hç[Cççj ³çç®ççÇ Kçç$ççÇ nçílççÇ, HçCç `GHçkçÀçj' mçcççíj `çÆcçuçvç', `jçcç DççÌ j M³ççcç',
`MççiççÇo&', `omç uççKç', `pJçíuç LççÇHçÀ', `ncçjçpç', `DççKçjçÇ Kçlç' Dçmçu³çç mçbiççÇlçcç³ç çÆ®ç$çHçìçMççÇ cçákçÀçyçuçç! iççÇlçuçíKçvççmççþçÇ
içáuçMçvç yççJçjç iççÌjJçuçç içíuçç. HççHççpççÇ mìípçJçj ì^ç@HçÀçÇ I³çç³çuçç ®ç{uçí Kçjí HçCç çÆJçpçílçb iççCçb þjuçb nçílçb `vççÇuçí içiçvç kçíÀ lçuçí..'!
mçbiççÇlçç®çb HçççÆjlççíçÆ<çkçÀ kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇb®çí MççiççÇo& uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuç ³ççbvçç `çÆcçuçvç'mççþçÇ çÆcçUçuçb. `GHçkçÀçj'uçç Glkç=À<ì
çÆ®ç$çHçì, çÆoioMç&vç, mçnvçç³çkçÀ (ÒççCç) DçMçç yççÆ#çmççbvççÇ iççÌjçÆJçC³ççlç Dççuçb. cçvççípçkçáÀcççjyçÎuç, l³ççb®³çç DççÆ Yçvç³ççyçÎuç (!) yçjb®ç kçÀçnçÇ
yçN³çç®çoç sçHçÓvç ³çílçb. HçÀjçn Kççvç®³çç `Dççícç MççblççÇ Dççícç' cçOçu³çç G[Jçuçíu³çç jíJç[çÇyçÎuç lçí yçjí®ç vççjçpç Pççuçí nçílçí ní lçá cnçuçç
þçTkçÀ®ç Dççní. cçvççípçkçáÀcççj nçÇ J³çkçwlççÇ kçÀMççÇnçÇ Dçmççí! l³ççb®çb vççJç mçÓ³ç& DçççÆCç ®çbê içiçvççlç DçmçíHç³ç¥lç uç#ççlç jçnCççjí³ç. kçÀmçb?..
l³ççb®³çç çÆmçvçícççlçuçb `cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ...' kçÀçUç®³çç kçÀmççíìçÇJçj Glçjuçíuçb DçÒççÆlçcç oíMçYçkçwlççÇiççÇlç cnCçÓvç ³çáiçí vç ³çáiçí SíkçÀuçb pççF&uç.
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lçí çÆkçÀlççÇ vççÆMçyçJççvç Dççnílç Hçnç? `çÆMçj[çÇ kçíÀ mççF&yççyçç' nç l³ççbvççÇ çÆvççÆcç&uçíuçç çÆmçvçícçç ní l³ççb®³çç Dçç³çá<³ççlçuçb DççCçKççÇ SkçÀ GÊçábiç kçÀç³ç&.
çÆMçj[çÇ mççF&yççyççb®ççÇ cçnlççÇ oíMçç®³çç®ç vçJní lçj pçiçç®³çç kçÀçvççkçÀçíHçN³ççlç Hççínçí®çJçC³ççlç l³ççb®çb ³ççíiçoçvç Dççní Dçmçb mççF&Yçkçwlç cççvçlççlç.
mççF&cçbçÆojçuçç mçcççblçj Dçmçuçíu³çç yççpçá®³çç®ç jml³ççuçç l³ççb®³çç n³ççlççÇlç®ç l³ççb®çb vççJç çÆouçb içíuçb³ç. l³ççb®³çç `Hçájyç DççÌj HççÆM®çcç'
çÆmçvçícççlç çÆmç®³çáSMçvç mççBiç cnCçÓvç ³çíCççjb `Dççícç pç³ç pçiçoçÇMç njí..' ní iççCçb lçj mççF&cçbçÆojçlç mçkçÀçUçÇ kçÀçkçÀ[ DççjlççÇDççOççÇ
mçvcççvççvçb JççpçJçuçb pççlçb. Kçjb®ç ûçíì! Dçmççí! `cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ...' ní iççCçb jíkçÀç@[& nçíTvç Dççpç ®ççUçÇmç Jç<çç¥nÓvçnçÇ pççmlç kçÀçU
uççíìuçç Dççní HçCç cçníbê kçÀHçÓjpççÇbvççÇ içç³çuçíuçb ní iççCçb oíMçYççÆkçwlçiççÇlççb®³çç ³ççoçÇlç DçJJçuç mLççvç jçKçÓvç Dççní.
HççHççpççÇb®³çç cçáuççKçlççÇlç l³ççbvççÇ cçuçç DççÆYçcççvççvçb mççbçÆiçlçuçb nçílçb... `cççÇ cççP³çç HçjoíMççlçu³çç kçÀç³ç&¬çÀcççbcçO³çí ní iççCçb DççJçpçÓ&vç
Içílç Dçmçlççí.. Òçí#çkçÀçb®çç cçnçmççiçj `nÌ ÒççÇlç pçnçB kçÀçÇ jçÇlç mçoç..', `oáunvç ®çuççÇ..', `Dççícç pç³ç pçiçoçÇMç njí ..', ³çç iççC³ççvçblçj mççoj
nçíCççN³çç `cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ..'uçç GþÓvç cççvçJçbovçç oílççí. nçlççlç yççÇDçj, jcç®çí iuççmç Dçmçlççlç Kçjí, HçCç DççHçu³çç Jçlçvç®³çç DççþJçCççÇvçb
l³ççb®³çç [çíUîççlç iççíUç PççuçíuççÇ DççmçJçb oáªvçnçÇ ®çcçkçÀlççvçç çÆomçlççlç.. l³ççb®³çç ³çç jç<ì^Òçícçç®çç çÆlçjbiçç oám çN³çç kçÀçíCçl³ççnçÇ jbiççvçb
yçjyçìuçíuçç vçmçlççí. Gbb®ççJçuçíu³çç l³ççb®³çç nçlççlç pçCçÓ DçKçb[ çÆnvoámLççvç mççcççJçuçç³ç DçMççÇ DçvçáYçÓlççÇ çÆcçUlçí cçuçç..'

pçyç ®çuçlçí nÌ Fmç OçjlççÇ Hçí nuç, cçcçlçç Dçbiç[çF&³çç uçílççÇ nÌ,
kçw³ççíb vçç HçÓpçí Fmç cççìçÇ kçÀçí, pççí pççÇJçvç kçÀç mçáKç oílççÇ nÌ,
Fmç OçjlççÇ Hçí çÆpçmçvçí pçvçcç çÆuç³çç, GmçvçínçÇ Hçç³çç H³ççj lçíjç,
³çnçB DçHçvçç Hçjç³çç kçÀçíF& vçnçÇ, nÌ mçyç Hçí cççB GHçkçÀçj lçíjçee
cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ, cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ mççívçç Giçuçí, Giçuçí çÆnjí-cççílççÇ, cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ..


Dççlçç ³çç mçJçç&biçmçáboj iççC³çç®³çç çÆvççÆcç&lççÇ®ççÇ kçÀLçç Jçç®çÓvç lçí iççCçí SíkçÀC³çç®ççÇ, HççnC³çç®ççÇ lççÇJç´ F®sç PççuççÇ Dçmçíuç vçç?
nçÇ I³çç l³çç iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí DçççÆCç çÆJnçÆ[Dççí, kçÀjçDççíkçíÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1.

cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=jwlyMhykshM

2.

cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=DyrJrCx1HcU

3.

cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ.. (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=m7R8Xsg5Mll

4.

mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì: GHçkçÀçj (1967)

https://www.youtube.com/watch?v=7bCjMk38lA


lçácç®³ççmççþçÇ DççCçKççÇ kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.. SíkçÀç DçççÆCç [çTvçuççí[ kçÀjç.

1. cçníbê kçÀHçÓj (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/-_eVjUb4dUI

2. kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/BATjXGCXYHs


31 | DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ

04 : cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ..
çÆ®ç$çHçì : GHçkçÀçj (1967)
çÆvçcçç&lçç/çÆoioMç&kçÀ : cçvççípç kçáÀcççj
içç³çkçÀ : cçníbê kçÀHçÓj
iççÇlçkçÀçj : içáuçMçvç yççJçjç
mçbiççÇlç : kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ
cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇee cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ,
mççívçç Giçuçí, Giçuçí çÆnjí-cççílççÇ, cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ..
cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ.. cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ..

~~ Oç= ~~

yçÌuççíb kçíÀ içuçí cçíb pçyç Içbáiçª, pççÇJçvç kçÀç jçiç mçávççlçí nÌ,
œçcç kçÀçímççíb oÓj nçí pççlçç nÌ, ™çáçÆMç³ççíb kçíÀ kçbÀJçuç cçámkçÀçlçí nÌ,
Dççíee mçávçkçíÀ jnì kçÀçÇ DççJççpçí, ³çÓB uçiçí kçÀnçÇb MçnvççF& yçpçí,
DççlçínçÇ cçmlç yçnçjçíb kçíÀ, oáunvç kçÀçÇ lçjnç nj Kçílç mçpçí,
cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ, cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ mççívçç Giçuçí,
Giçuçí çÆnjí-cççílççÇ, cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ..

~~ 1 ~~

pçyç ®çuçlçí nÌ Fmç OçjlççÇ Hçí nuç, cçcçlçç Dçbiç[çF&³çç uçílççÇ nÌ,
kçw³ççíb vçç HçÓpçí Fmç cççìçÇ kçÀçí, pççí pççÇJçvç kçÀç mçáKç oílççÇ nÌ,
Fmç OçjlççÇ Hçí çÆpçmçvçí pçvçcç çÆuç³ççee- 2
GmçvçínçÇ Hçç³çç H³ççj lçíjç - 2
³çnçB DçHçvçç Hçjç³çç kçÀçíF& vçnçÇee ,
³çnçB DçHçvçç Hçjç³çç kçÀçíF& vçnçÇ, nÌ mçyç Hçí cççB GHçkçÀçj lçíjçee
cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ, cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ mççívçç Giçuçí,
Giçuçí çÆnjí-cççílççÇ, cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ..

~~ 2 ~~

³çí yççiç nÌ iççÌlçcç-vççvçkçÀ kçÀç, çÆKçuçlçí nÌ Dçcçvç kçíÀ HçÓÀuç ³çnçB,
iççbOççÇ, mçáYçç<çee iççbOççÇ, mçáYçç<ç, ìÌiççíj, çÆlçuçkçÀ,
Símçí nÌ ®çcçvç kçíÀ HçÓÀuç ³çnçB – 2,
jbiç njç, nçÆjçÆmçbiç vçuçJçí mçí, jbiç uççuç nÌ uççuçyçnçoÓj mçí,
jbiç yçvçç yçmçblççÇ YçiçlççÆmçbiç – 2, jbiç Dçcçvç kçÀç JççÇj pçJççnj mçí - 2
cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ, cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ mççívçç Giçuçí,
Giçuçí çÆnjí-cççílççÇ, cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ..
~~ 3 ~~
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05 : Aaj Phir Jeene Ki Tamanna Hai..

05 : Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ lçcçVçç nÌ..
mJçiç& içJçmçu³çç®çç Dççvçbo Pççuçç³ç çÆlçuçç. cçvçç®çç oáyçUíHçCçç Hççj PçìkçÀuçç³ç çÆlçvçí. Dçç³çá<³ççuçç ³çkçÀç³çkçÀ vçJçí HçbKç HçáÀìu³ççiçlç
Jççiçlçí³ç lççÇ. O³çí³ç iççþC³çç®ççÇ TcççÇ& çÆlç®³çç vçmççvçmççlç mçUmçUlçí³ç. SKççoçÇ lçjçÇ çÆmcçlçjí<çç çÆlç®³çç ®çínN³ççJçj çÆomççJççÇ cnCçÓvç
Oç[Hç[Cççjç lççí, Dççpç çÆlçuçç OççíeOççí nmçlççvçç HççnÓvç mçáKççJçuçç³ç, DççM®ç³ç&cçáiOçnçÇ Pççuçç³ç. çÆlç®³çç ®çínN³ççJçj®çí Dçuuç[, yçççÆuçMç YççJç
HççnÓvç yçmmç! lççí vçámçlçç v³ççnçUlççí³ç.. DççÆvççÆcç<ç vçí$ççbvççÇ.. YççjçJçu³ççiçlç..
`kçáÀs yççíuççíiçí YççÇ! kçÌÀmçí iççF&[ nçí?'
`cçíjçÇ mçcçPç cçíb vçnçÇ Dçç³çç! kçÀuç lçkçÀ DççHç uçiçlççÇ LççÇ.. ®ççuççÇmç mççuç kçÀçÇ DççÌjlç, pççí çÆpçboiççÇ kçÀçÇ nj ™çáMççÇ, nj Gcçbiç, nj GccççÇo,
yççÇ®ç kçÀnçÇb jçmlçí cçíb ™ççí Dçç³ççÇ nÌ.. DççÌj Dççpç uçiçlççÇ nÌ mççíuçn mççuç kçÀçÇ yç®®ççÇ. YççíuççÇ, vççoçvç, yç®çHçvç kçÀçÇ Mçjçjlç mçí YçjHçÓj..' ..
`pççvçlçí nçí kçw³ççíb?'

Dççíee kçÀçBìçíb mçí çÆ™çb®ç kçíÀ ³çí DççB®çuç, lççí[ kçíÀ yçbOçvç yççBOççÇ Hçç³çuç,
kçÀçíF& vçç jçíkçÀçí çÆokçÀ kçÀçÇ G[çvç kçÀçí, çÆouç Jççí ®çuççe Dççee
Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ lçcçVçç nÌ, Dççpç çÆHçÀj cçjvçíkçÀç Fjçoç nÌee
JççÆnoç jncççvçuçç HççÆnu³ççboç HçççÆnuçb içáªoÊç®³çç `mççÇDççF&[çÇ'cçO³çí, KçuçÒçJç=ÊççÇ®³çç YçÓçÆcçkçíÀlç. HçoçHç&Cç nçílçb Kçjb, HçCç
MççÆkçÀuççHçí#çç uç#ççlç jççÆnuççÇ lççÇ JççÆnoç®ç. çÆ®ç$çHçìçlç iççC³ççb®çç mçákçÀçU nçílçç. mçiçUçÇ iççCççÇ ®ççbiçuççÇ®ç DççþJçlççnílç HçCç kçÀç kçÀçíCç pççCçí
çÆ®ç$çHçì Hççnlççvçç JççÆnoç®çb `kçÀnçÇb Hçí çÆvçiççníb kçÀnçÇb Hçí çÆvçMççvçç'Jçj®çb çÆLçjkçÀCçb pççmlç YççJçuçb. JççÆnoç®çí `H³ççmçç', `kçÀçiçpç kçíÀ HçÓÀuç',
`mççnyç, çÆyçJççÇ DççÌj içáuççcç', `yççÇmç mççuç yçço', `kçÀçínjç' kçÌÀkçÀ çÆ®ç$çHçì Dççcç®³ççnçÇ DççJç[çÇ®çí. HçCç `iççF&[' HçççÆnuçç lççí uçç[kçw³çç oíJç
DççvçbomççþçÇ DçççÆCç JççÆnoçmççþçÇ. çÆlç®³çç kçÀçjkçÀçÇoçÇ&lçuçç mçJççí&lkç=À<ì cnCçÓvç..
vçççÆ³çkçÀç jçíPççÇ! oíJçoçmççÇ DçççÆCç HçíMççvçb vçç³çkçÀçÇCç DçmçuçíuççÇ DççF& , DççHçuççÇ nçÇ pçJççvç Hççíj Jççcçcççiçç&uçç uççiçÓ vç³çí cnCçÓvç Jç³ççvçí
cççíþîçç Hçjblçá ÞççÇcçblç DçMçç Mçíþ®³çç oçJçCççÇuçç yççbOçlçí. kçáÀþÓvç nçÇ yçuçç içUîççlç Hç[uççÇ³ç DçMçç JççiçC³ççvçb lççí çÆlçuçç Dç#çjMç: kçÀ:HçoçLç&
mçcçpçlççí. vçç®ç-iççCçb ³çç kçÀuçç HçÀkçwlç kçÀçíþîççJçj®ççÇ ®ççÇpç Dçmçlçí DçMççÇ çÆvçboçvççuçmlççÇ kçÀjlççí. çÆlç®³ççlçu³çç kçÀuççkçÀçjç®³çç cçámçkçw³çç yççbOçlççí.
uçivççvçblçj yççníj kçáÀþílçjçÇ nçÆvçcçÓvçuçç pççC³ççSíJçpççÇ kçáÀþu³ççM³çç uçíC³ççb®çb mçbMççíOçvç kçÀjçJç cnCçÓvç `lçí' iççJç iççþlççí. mççíyçlç®çb ní uççí{Cçb
JçU®çCççÇlç ìçkçÀçJçb lçmçb uçç@pç®³çç KççíuççÇlç kçÀçíbyçÓvç DççHçu³çç kçÀçcççlç cçivç nçílççí. çÆyç®®ççjçÇ jçíPççÇ! DççHçuçç vççkçÀlçí&HçCçç®çç kçÀUmç Dçmçuçíuçç
HçlççÇ DçççÆCç DççHçu³çç kçÀuççmçkçwlç cçvççMççÇ JobJo kçÀjçÇlç lççÇ kçÀmçíyçmçí çÆoJçmç kçbÀþlç Dçmçlçí. çÆlç®çb Jníb®çj kçÀçcç³ççyç JnçJçb DçççÆCç mçboYçç&b®çí ìíkçÓÀ
çÆcçUçJçílç cnCçÓvç kçÀçÇ kçÀç³ç jçpçÓ iççF&[ (oíJç Dççvçbo) çÆlç®³çç çÆocçlççÇuçç ³çílççí. jçpçÓMççÇ HççÆj®ç³ç nçílççí. SkçÀoç lççÇ DççHçu³çç çÆvçjLç&kçÀ
Dçç³çá<³ççuçç kçbÀìçUÓvç çÆJç<çç®çç H³ççuçç Dççíþçuçç uççJçlçí. jçpçÓ çÆlç®çb ní DççlcçIççlçkçÀçÇ kç=Àl³ç DççHçáuçkçÀçÇvçb çÆ vçmlçjlççí. yççF&, yççìuççÇ®ççÇ vçMçç DçççÆCç
lçLççkçÀçÆLçlç mçbMççíOçvçç®³çç®ç kçÌÀHçÀçlç®ç DççkçbÀþ yçá[çuçíu³çç DççHçu³çç HçlççÇcçáUí DççHçCç HçÓCç&lç: oáuç&çÆ#çuççí pççlççí³ç ³çç®ççÇ yççí®çjçÇ pççCççÇJç DçççÆCç
Mçu³ç SkçÀ çÆoJçmç GHçÀçUÓvç ³çílçb. yçiççJçlç kçÀjlçb. <çb{ HçlççÇ DççHçu³ççkçÀ[í Hççþ çÆHçÀjJçÓvç DççHçu³çç®ç mçbMççíOçvççuçç kçáÀjJççUlççí³ç ní uç#ççlç
³çílçç®ç lççÇ DççHçuçç cççiç& mJççÇkçÀçjlçí. jçpçÓcçOçuçç nUJçíHçCçç, ÒççcçççÆCçkçÀHçCçç çÆlçuçç YççJçlççí. lççÇ l³çç®³ççkçÀ[í DççkçÀçÆ<ç&lç nçílçí. jçpçÓuçç
DççHçuçbmçb kçÀjlçí. Dççlçç çÆlç®ççÇ kçÀç³çvççlç®ç yçouçÓvç pççlçí. kçÀuççmçkçwlç cçvçç®ççÇ kçÀçjbpççÇ Dççlçç LçáF&LçF& vçç®çÓ uççiçlççlç. yçb[ kçíÀuçíuçb cçvç DççHçuçb
FçÆHmçlç mççO³ç kçÀjC³çç®³çç Dççí{çÇvçb PçHççìlçb. Içámçcçìuçíu³çç cçvçç®ççÇ kçÀJçç[b #çCççlç GIç[Óvç yççbOç HçáÀìlççí. OççJç Içílçb DççpçJçj nçlççlçÓvç
çÆvçmçìÓvç pççT HççnCççN³çç DççHçu³çç cçbpççÇuçkçÀ[í...

DçHçvçínçÇ yçmç cçíb vçnçÇb cçÌb, çÆouç nÌ kçÀnçÇb, lççí nÓB kçÀnçÇb cçÌb,
pççvçí kçw³çç Hçç kçíÀ cçíjçÇ çÆ]pçboiççÇ vçí. nBmçkçÀj kçÀnçB,
Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ lçcçVçç nÌ, Dççpç çÆHçÀj cçjvçíkçÀç Fjçoç nÌee
çÆkçÀlççÇ vçícçkçíÀ Mçyo! GiççÇ®ç HçÀçHçÀìHçmççjç vççnçÇ. `Mçç³çj' MçÌuçíbêvçí cçákçwlç sboçlç DçvçíkçÀ kçÀçJ³çb kçíÀuççÇ DçmçlççÇuç HçCç FLçuçç
`iççÇlçkçÀçj' MçÌuçíbê cçç$ç kçÀçnçÇmçç JçíiçUç Jççìlççí³ç Kçjç! Dççj. kçíÀ. kç@ÀcHç cçO³çí MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvçpççÇbmççþçÇ iççCççÇ çÆuççÆnCççjç MçÌuçíbê pçmçç
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JçíiçUç, lçmçç lççí FlçjçbkçÀ[ínçÇ vçíncççÇ JçíiçUç®ç Yççmçuçç. çÆ®ç$çHçìçlçuççÇ iççCççÇ nçÇ çÆvçJJçU iç@Hç YçjCççjçÇ Dçmçlççlç kçÀç? vççnçÇ! lççÇ ®çkçwkçÀ
mçbJççoçb®çb kçÀçcç kçÀjlççlç, cnCçÓvç®ç kçÀçÇ kçÀç³ç MçÌuçíbê®çb Òçl³çíkçÀ iççCçb çÆ®ç$çHçìçlç cçáÎçcç Içámç[u³ççmççjKçb Jççìlç vççnçÇ. çÆþiçU pççí[uçb³ç Dçmçb
Jççìlç vççnçÇ. jíKççÇJç, mçnpç, mççOççÇ-mçjU DçMççÇ Yçç<çç DçççÆCç lçí kçÀmçb çÆHçkçw®çjçF&pç nçíCççj ³çç®çb Yççvç ³çç iççC³ççlçnçÇ HçÓCç&HçCçí pççCçJçlçb. SkçÀ
mçUmçUlçç ÒçJççn çÆlç®³çç cçvççlç oáLç[çÇ Yçªvç Jççnlççí³ç. lççÇ Dççpç Dççpçço PççuççÇ Dççní, nçÇ Gcçbiç, GccççÇo Mçyoç-MçyoçiççÆCçkçÀ pççCçJçlçí³ç.
kçÀçJ³ç Jçç®çlççvççnçÇ kçÀçuHççÆvçkçÀ ¢<³ç [çíU³ççbmçcççíj lçjUlçb³ç Hçnç..

cçÌ nÓB içáyççj, ³çç lçáHçÀçB nÓB, kçÀçíF& yçlçç³çí cçÌb kçÀnçB nÓB, [j nÌ mçHçÀj cçíb kçÀnçÇb Kççí vç pççTB, jmlçç vç³çç,
Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ lçcçVçç nÌ, Dççpç çÆHçÀj cçjvçíkçÀç Fjçoç nÌee
mççÆ®çvçoçbyçÎuç kçÀç³ç mççbiççJçb? lççíUçcççmçç lçy³çílççÇ®³çç ³çç yçbiççuççÇ mçbiççÇlçkçÀçjçvçí çÆnboçÇ çÆ®ç$çHçìmç=<ìçÇJçj kçÀç³ç lççkçÀoçÇ®ççÇ sçHç
mççí[uççÇ³ç ní mççbiçç³çuçç kçÀçíCçl³ççnçÇ mçbiççÇlç-mçcççÇ#çkçÀç®ççÇ içjpç vççnçÇ³ç. 1946 mççuççÇ `Dççþ çÆovç' ³çç çÆ®ç$çHçìçvçí kçÀçjkçÀçÇo& mçáª
kçÀjCççN³çç mççÆ®çvçoçbvççÇ `oçí YççF&',`H³ççmçç',`kçÀçiçpç kçíÀ HçÓÀuç',`mçápççlçç',`yçbçÆovççÇ' lçí `cçáçÆvçcçpççÇ', `vççÌ oçí i³ççjn',`HçíF&biç içímì' DçMçç
®ç{l³çç ¯çÀcççvçí SkçÀçnÓvç SkçÀ mçjmç iççCççÇ oílç 1966 mççuççÇ `iççF&['®³çç çÆvççÆcçÊççvçí mçájíuç iççC³ççb®çç vçpçjçCçç DççHçu³çç nçlççÇ mççíHççÆJçuçç.
vççÌMççopççÇbvççÇ mçbiççÇlçyçOo kçíÀuçíu³çç `jlçvç' (1944)HççmçÓvç çÆnboçÇ çÆ®ç$çHçì mçbiççÇlççlç mçáJçCç&³çáiç Dççuçb Dçmçb DççHçCç cççvçlççí vçç! Dççlçç SkçÀ
kçÀçcç kçÀª³çç. `jlçvç' lçí `iççF&['Hç³ç¥lç®ççÇ mçJç& çÆnì iççCççÇ SkçíÀkçÀ kçÀjçÇlç DççþJçÓ³çç. ³çç kçÀçUçlçu³çç mçJç&®ç mçbiççÇlçkçÀçjçbvççÇ GYççjuçíuççÇ
SkçíÀkçÀ GÊçábiç mçbiççÇlç-çÆMçuHçí Hççnlçç LçkçwkçÀ Jnç³çuçç nçílçb. iççC³ççb®³çç ®ççuççÇ, c³çáçÆPçkçÀHççÇmçímç, mçbiççÇlç-mçb³ççípçvç DçY³ççmçuçb lçj HçìkçÀvç
uç#ççlç ³çílçí lççÇ l³ççb®ççÇ mìçF&uç. Dççlçç ³çç iççC³çç®ççÇ mJçjçÆuçHççÇ Hçnç. Dçjí®®çç! Dçblçjç kçáÀþç³ç? iççCçb yçvçC³çç®³çç ÒççÆ¯çÀ³çílç cçáKç[îççvçblçj
c³çáçÆPçkçÀ-HççÇmç Jççpçlççí DçççÆCç l³ççvçblçj cçáKç[îççlçuçç içYççÇ&lç DççMç³ç DççÆOçkçÀ mççÆ JçmlçjHçCçí mççbiçCççjç JçíiçUîçç ®ççuççÇlçuçç Dçblçjç Dçmçlççí,
nçí³ç kçÀçÇ vççnçÇ? FLçí mççÆ®çvçoçbvççÇ ³çç HçjbHçjíuçç sío çÆouçç³ç. MçÌuçíbêuçç cçáKç[îçç®³çç®ç cççÇìjJçj Dçblçjí çÆuçnç³çuçç mççbçÆiçlçuçí, DçççÆCç
mççÆ®çvçoçbvççÇ lçí cçáKç[îçç®³çç®ç ®ççuççÇlç ®çHçKçuçHçCçí yçmçJçuçí. oámçjçÇ içbcçlç cnCçpçí `kçÀçBìçíb mçí çÆKçb®ç kçíÀ ³çí DççB®çuç..' nçÇ iççC³çç®ççÇ
mçáªJççlççÇ®ççÇ DççíU (mççF&vç-uççF&vç) DçblçN³ççvçblçj JçiçÌjí kçáÀþí®ç çÆjHççÇì kçíÀuçíuççÇ vççnçÇ. `Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ lçcçVçç nÌ, Dççpç çÆHçÀj cçjvçíkçÀç
Fjçoç nÌee' nçÇ ¯çÀç@mç-uççF&vç cçç$ç Òçl³çíkçÀ kçÀ[J³ççMçíJçìçÇ cççÌpçÓo Dççní, iççC³çç®çç ÒçJççn DçyçççÆOçlç jnç³çuçç. mçbiççÇlççlçuçç nç ÒçkçÀçj
kçáÀþuçç? DçMçç DçççÆJç<kçÀçjçuçç kçÀç³ç cnCçlççlç kçáÀCççmç þçTkçÀ! HçCç mççÆ®çvçoçbvççÇ ³çç iççC³ççlç pçí kçíÀuçb³ç lçí uççpçJççyç Dççní. (Hçá{í oíJç
Dççvçbo DççÆYçvççÇlç `Òçícç HçápççjçÇ'mççþçÇ kçíÀuçíu³çç `HçÓÀuççí kçíÀ jbiç mçí çÆouç kçÀçÇ kçÀuçcç mçí..' (içç³çkçÀ : çÆkçÀMççíjkçáÀcççj) ³çç iççC³ççlçnçÇ DçMççÇ®ç
ì^çÇìcçíbì Dçç{Ulçí.)
`iççF&['®ççÇ iççCççÇ SíkçÀlççvçç SkçÀ iççí<ì ®çìdkçÀvç uç#ççlç ³çílçí lççÇ nçÇ kçÀçÇ JççÆnoç jncççvç ³çç vçççÆ³çkçíÀmççþçÇ çÆ ouçíu³çç mçJç& iççC³ççbcçO³çí
uçlççoçÇoçÇ®çç®ç DççJççpç DççûçnHçÓJç&kçÀ JççHçjuçç Dççní. oíJç Dççvçbo®³çç mçJç& mççíuççípçmççþçÇ cçnbcço jHçÀçÇ JççHçjuçç³ç. iççlçç jní cçíjç çÆouç.. ³çç
uçlççyçjçíyçj®³çç ³çáiçuçiççÇlççmççþçÇ cçç$ç l³ççbvççÇ çÆkçÀMççíjuçç Hçç®ççjCç kçíÀuçb³ç. cçmlççÇ, pççíMç DçççÆCç ®çÌlçv³çcçÓ lççÇ& oíJçmççþçÇ `n@HççÇ-mççBiç' içç³çuçç
çÆkçÀMççíj®ç nJçç kçÀçÇ vççnçÇ? iççF&[®³çç ³çMççlç mççÆ®çvçoçb®³çç uççpçJççyç mçbiççÇlçç®çç Jççìç nçílçç ní çÆpçlçkçbÀ Kçjb. çÆlçlçkçÀç®ç çÆoioMç&kçÀ çÆJçpç³ç
Dççvçbo, vçç³çkçÀ oíJç Dççvçbo, vçççÆ³çkçÀç JççÆnoç DçççÆCç mçnkçÀuççkçÀçjçb®çb ³ççíiçoçvç, ìçÇcçJçkç&À kçÀçÌlçákçÀçmHço nçíl çb. jçÆJçJççj, çÆo. 4 pçÓvç 1967
jçípççÇ Pççuçíu³çç çÆHçÀucçHçíÀDçj mççínUîççlç `iççF&['uçç Glkç=À<ì çÆ®ç$çHçì, çÆoioMç&vç, vçç³çkçÀ, vçççÆ³çkçÀç, kçÀLççvçkçÀ DçMçç Hçç®ç ì^ç@HçÀçÇpç
çÆcçUçu³çç, HçCç Glkç=À<ì mçbiççÇlçç®³çç HçájmkçÀçjçlç cçç$ç `mçÓjpç'vçí (mçbiççÇlçkçÀçj MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç) yççpççÇ cççjuççÇ. uçlççoçÇoçÇ®çb `kçÀçBìçíb mçí
çÆKçb®ç kçíÀ ³çí DççB®çuç..' Glkç=À<ì içç³çvççmççþçÇ vççcççbkçÀvç ³ççoçÇlç ³çíTvçnçÇ jHçÀçÇmççníyççb®³çç `yçnçjçí HçÓÀuç yçjmççDççí..' iççÌjçÆJçuçb içíuçb.. nçílçç
nÌ! nçílçç nÌ!
mççÆ®çvçoçbvççÇ iççF&[®³çç ³çç iççC³ççlç kçíÀuçíuççÇ kçÀjçcçlç çÆHçÀucçHçíÀDçjvçí iççÌjJçuççÇ vçmçuççÇ lçjçÇ DççHçCç jçÆmçkçÀçbvççÇ iççÌjçÆJçuççÇ ³ççlçnçÇ
mçvcççvç Dççní®ç kçÀçÇ! `kçÀçBìçíb mçí çÆKçb®ç kçíÀ ³çí DççB®çuç..' ³çç cçáKç[îçç®³çç ®ççuççÇlç®ç MçíJçì®çb kçÀ[JçbnçÇ kçÀmçb yçílçuçb³ç Hçnç..

kçÀuç kçíÀ DçbOçíjçíb mçí çÆvçkçÀuç kçíÀ, oíKçç nÌ DççBKçí cçuçlçí cçuçlçí,
HçÓÀuç nçÇ HçÓÀuç çÆpçboiççÇ yçnçj nÌ, lç³ç kçÀj çÆuç³çç..
Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ lçcçVçç nÌ, Dççpç çÆHçÀj cçjvçíkçÀç Fjçoç nÌee
Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ lçcçVçç nÌ, Dççpç çÆHçÀj cçjvçíkçÀç Fjçoç nÌee
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05 : Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ lçcçVçç nÌ..
çÆ®ç$çHçì : iççF&[ (1965)
çÆoioMç&kçÀ : çÆJçpç³ç Dççvçbo
içççÆ³çkçÀç : uçlçç cçbiçíMçkçÀj
iççÇlçkçÀçj : MçÌuçíbê
mçbiççÇlçkçÀçj : mççÆ®çvçoíJç yçcç&vç
DççíeekçÀçBìçíb mçí çÆKçb®ç kçíÀ ³çí DççB®çuç,
lççí[ kçíÀ yçbOçvç yççBOççÇ Hçç³çuç,
Dççíee kçÀçíF& vçç jçíkçÀçí çÆokçÀ kçÀçÇ G[çvç kçÀçí,
çÆouç Jççí ®çuççe Dççnç Dççeee
Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ lçcçVçç nÌ, Dççpç çÆHçÀj cçjvçíkçÀç Fjçoç nÌee - 2
DçHçvçínçÇ yçmçcçíb vçnçÇb cçÌ, çÆouç nÌ kçÀnçÇb, lççí nÓB kçÀnçÇb cçÌb - 2
pççvçí kçw³çç Hçç kçíÀ cçíjçÇ çÆpçboiççÇ vçí. nBmçkçÀj kçÀnçB,
Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ lçcçVçç nÌ, Dççpç çÆHçÀj cçjvçíkçÀç Fjçoç nÌee - 2
cçÌ nÓB içáyççj, ³çç lçáHçÀçB nÓB, kçÀçíF& yçlçç³çí cçÌb kçÀnçB nÓB - 2
[j nÌ mçHçÀj cçíb kçÀnçÇb Kççí vç pççTB, jmlçç vç³çç,
Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ lçcçVçç nÌ, Dççpç çÆHçÀj cçjvçíkçÀç Fjçoç nÌee - 2
kçÀuç kçíÀ DçbOçíjçíb mçí çÆvçkçÀuç kçíÀ, oíKçç nÌ DççBKçí cçuçlçí cçuçlçí - 2
HçÓÀuç nçÇ HçÓÀuç çÆpçboiççÇ yçnçj nÌ, lç³ç kçÀj çÆuç³çç..
Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ lçcçVçç nÌ, Dççpç çÆHçÀj cçjvçíkçÀç Fjçoç nÌee
Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ lçcçVçç nÌ, Dççpç çÆHçÀj cçjvçíkçÀç Fjçoç nÌee


iççC³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç DçççÆCç lçácç®³ççmççþçÇ kçÀçnçÇ Kççmç`³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.. SíkçÀç, Hçnç DçççÆCç [çTvçuççí[ kçÀjç.

1. Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=Q2xXclJyfoc

2. Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/_cWPiclr5eo

3. Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ.. (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=JVnlaxPhxcU

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì: iççF&[ (1965)

https://youtu.be/kfA9jjljJu0

5. uçlççoçÇoçÇ Jç Smç. [çÇ. yçcç&vç (100 mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/vllmp7tY4BM

6. iççÇlçkçÀçj MçÌbuçíbê (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/LVZIHLAd9h0

7. Smç. [çÇ. yçcç&vç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/q21zbX-NHy0

8. Smç. [çÇ. yçcç&vç (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/Uw7NXIzYCn0
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06 : Yari Hai Imaan Mera..

06 : ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç..
MçíjKççvç! l³çç Fuççkçw³ççlçuçç DçvççÆYççÆ<çkçwlç MçnívçMççn. SkçÀmçÓ$ççÇ Dçbcçuç. kçíÀJçU vçJ³ççvçí®ç Dççuçíu³çç kçáÀCçç FvmHçíkçwìjvçí
yççíuççJçuçb³ç cnCçÓvç lççí l³çç HççíçÆuçmç-mìíMçvç®³çç Hçç³çN³çç ®ç{lççí³ç. vçmççvçmççlç nákçÓÀcçlççÇ®ççÇ jiç. ®çínN³ççJçj yçíçÆHçÀçÆkçÀjçÇ lçj ®ççuçCçb SKççÐçç
JçvçjçpççuççnçÇ uççpçJçCççjb..
`Dçmmçuççcç JççuçíkçÓÀcç, FçÆvçmHçíkçwìj Mççyç..' lççí lçn]pççÇyç mçí HçíMç nçílççí. FvmHçíkçwìj cçç$ç MççblçHçCçí ìíyçuççuçç jíuçÓvç ®ççpç&MççÇìcçOçu³çç l³çç®³çç kçÀçjvççc³ççJçj vçpçj çÆHçÀjJçlçç³çlç. MçíjKççvç DççHçuçb `cççÇ'HçCç çÆmçOo kçÀjlçç-kçÀjlçç mçnpç Kçá®ççÇ&Jçj yçmçç³çuçç
pççCççj, Flçkçw³ççlç FvmHçíkçwìj Oçç[kçÀvçd l³çç Kçá®ççÇ&Jçj uççLç cççªvç lççÇ G[JçÓvç oílç HçáÀlkçÀçjlççí..
`pçyç lçkçÀ yçÌþvçí kçÀçí vçç kçÀnç pççS..MçjçHçÀlç mçí Kç[í jnçí. ³çí HçáuççÇmç-mìíMçvç nÌ.. lçácnçjí yççHç kçÀç Içj vçnçÇ!..'
l³çç®³çç DçoçkçÀçjçÇvçí mçJç&®ç LçkçwkçÀ nçílççlç. ÒççCçmçkçÀì mçbHçÓCç& ³çáçÆvçì Lçjçªvç pççlçb. ÒçkçÀçMç cçínjçbvçç Lççí[bm çb yççpçáuçç vçílç ÒççCç
HçáìHçáìlççí.. `kçÀcççuç nÌ cçínjçmççyç, Dçuçiç ®ççÇpç nÌ ³çí!.. KçÓHç çÆoJçmç kçÀç{uçílç Fb[mì^çÇlç cççÇ. ..oíKçvçç, SkçÀ çÆovç ³çí yçnçílç yç[ç mìçj
yçvçíiçç.. ûçíìímì mìçj!
]içj ]Kçáoç cçáPç mçí kçÀní, kçáÀs cççBiç Sí yçboí cçíjí..

cçÌb ³çí cççBiçÓee, cçÌb ³çí cççBiçÓee, cçnçÆ]HçÀuççíb kçíÀ oçÌj ³çÓB ®çuçlçí jníee
ncç-H³ççuçç nçí, ncç-vçJççuçç nçí, ncç-mç]HçÀj, ncç-jç]pç nçí,
lçç-]kçÀ³ççcçlç, pççí çÆ®çjçiççíb kçÀçÇ lçjnç pçuçlçí jní..
³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. ³ççj cçíjçÇ çÆpçboiççÇ..
H³ççj nçí yçboçí mçí ³çí, lçyç mçí yç{çÇ nÌ yçboiççÇee
³ççjçÇ nÌ, ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. ³ççj cçíjçÇ çÆpçboiççÇ..
ÒçkçÀçMç cçínjçb®³çç `pçbpççÇj' (1973) cçOçuççÇ nçÇ lçáHçÀçvç uççíkçÀçÆÒç³ç kçÀJJççuççÇ. ÒççCçJçj çÆ®ççÆ$çlç PççuçíuççÇ. DççHçu³çç Fuççkçw³ççlç
onMçlç HçmçjJçÓvç Jçj içÌjkçÀçvçávççÇ Oçboí kçÀjC³ççlç Oçv³çlçç cççvçCççjç MçíjKççvç. nUánUÓ FvmHçíkçwìj çÆJçpç³ç®ççÇ kçÀlç&J³çkçÀþçíj çÆvç<þç HççnÓvç lççí
çÆvçJçUlççí. mççcççv³ç pççÇJçvç pçiçÓ uççiçlççí. l³çç®³ççlçuçb ní HççÆjJçlç&vç HççnÓvç çÆJçpç³ç®çç l³çç®³ççMççÇ oçímlççvçç nçílççí..

mççpç-S-çÆouç sí[çí pçnçB cçíb -2, H³ççj kçÀçÇ içáBpçí mçoç,
çÆpçvç çÆouççíb cçíb H³ççj nÌ, Gvçmçí yçnçjí nçí çÆHçÀoç,
H³ççj uçíkçíÀ vçÓj Dçç³çç -2, H³ççj uçíkçíÀ mççoiççÇee
³ççjçÇ nÌ, ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. ³ççj cçíjçÇ çÆpçboiççÇ..
kçÀçÆJçJç³ç& [ç@. nçÆjJçbMçjç³çpççÇ yç®®çvçpççÇbvçç cçáuççKçlççÇlç kçáÀCççÇlçjçÇ çÆJç®ççjuçíuçb.. lçácç®ççÇ DççpçJçj®ççÇ mçJççí&lkç=À<ì kçÀçÆJçlçç kçÀçíCçlççÇ?..
`DççÆcçlççYç'! kçÀçÆJçJç³çç&vççÇ lççyç[lççíyç GÊçj çÆouçb nçílçb. Dççpç mçáHçjmìçjHço ³çLçí®s GHçYççíiçCççN³çç DççÆcçlççYç®çb pçíJnç `mççlç çÆnvoámlççvççÇ'
cçOçÓvç HçoçHç&Cç Pççuçb nçílçb lçíJnç kçáÀCççÇ®ç oKçuç IçílçuççÇ vçJnlççÇ l³çç®ççÇ. `jíMçcçç DççÌj Mçíjç'lç DççÆcçlççYç nçílçç lççí kçíÀJçU mçávççÇuç oÊçvçí
PçUkçÀJçuçç nçílçç cnCçÓvç. `Dççvçbo'cçOçu³çç yççyçÓcççíMçç³ç®ççÇ uççíkçÀçbMççÇ HçÀkçwlç Hçn®ççvç PççuççÇ. HçCç `Dççvçbo'®çb ³çMç jçpçíMç KçVççHçájlçb®ç
cç³çç&çÆolç nçílçb. lççí®ç l³ççb®çb DççkçÀ<ç&Cç nçílçb DçççÆCç lççí DçMçç jçíuçcçO³çí nçílçç kçÀçÇ, mçnçvçáYçÓlççÇnçÇ l³ççuçç®ç çÆcçUçuççÇ nçílççÇ. DççÆcçlççYç®çb
DççÆmlçlJç ní Dçmçb kçíÀJçU çÆ®ç$çHçì mçcççÇ#çkçÀ, ®ççíKçboU çÆvçcçç&lçícçb[UçÇ DçççÆCç kçÀçnçÇ cççípçkçw³çç Òçí#çkçÀçb®³çç kçÀ#çíyççníj çÆJçmlççjuçíuçb®ç vçJnlçb.
HççH³çç®çb çÆHçlçj cnCççJçb DçMççÇ MçjçÇj³ç<ìçÇ, [çJçKçájç, ®çínjç lçmçç çÆvçmlçípç®ç. nç[ç®ççÇ kçÀç[b DçççÆCç... Gb®ççÇ lçç[cçç[. pççvççÇ®³çç Yçç<çílç
mççbiçç³ç®çb lçj `..JççínçÇ vçç çÆpçmçkçÀçÇ ìçbiçí iço&vç mçí Mçáª nçílççÇ nÌ..' kçáÀCççÇ uçbyçÓ, kçÀçìkçáÀUç Dçmçç SkçÀ Dç@kçwì j Dççuçç³ç yçáJçç! SJç{çÇ®ç oKçuç
IçílçuççÇ nçílççÇ mçbyçbçÆOçlççbvççÇ. 1971 lçí 1972®³çç cçí cççÆnv³ççHç³ç¥lç®çç kçÀçU DççÆcçlçvçí lçmçç ìívMçvçcçO³çí®ç kçÀç{uçíuçç. `Hç@kçÀ-DçHç' kçÀjç³ç®³çç
çÆJç®ççjçlç nçílçç lççí. HçjJççvçç, yçvmççÇ çÆyçjpçÓ, SkçÀ vçpçj, mçbpççíiç, jçmlçí kçÀç HçlLçj, içnjçÇ ®ççuç, yçbOçí nçLç DçMçç çÆ®ç$çHçìçb®çb DçHç³çMç l³ççuçç
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lççÇU-lççÇU HççíKçjlç nçílçb. YççF&pççvç cnCçÓvç uçç[kçbÀ vççJç OççjCç kçÀjCççN³çç cçnícçÓovçí l³ççuçç DççHçu³çç `yçç@cyçí ìÓ iççíJçç'cçO³çí Içílçuçb.
mçyçkçáÀs cçíncçÓo Dçmçuçíu³çç ³çç çÆHçkçw®çjcçOçuççÇ Jçuç³ççbçÆkçÀlç vççJçb kçÀçíCçlççÇ? lçj JnçÇuçvç Mç$çáIvç çÆmçvnç, Kççmç çÆkçÀjoçjcçOçuçç
çÆkçÀMççíjkçáÀcççj JçiçÌjí JçiçÌjí! `yçç@cyçí ìÓ iççíJçç' yçç@kçwmç Dçç@çÆHçÀmçJçj Oççí Oççí ®ççuçuçç DçmçbnçÇ vççnçÇ. HçCç DççÆcçlççYç®ççÇ uççíkçÀçbMççÇ pççvçHçní®ççvç
PççuççÇ nínçÇ vçmçí Lççí[kçíÀ! Hçá{í jçpçÞççÇ çÆHçkçw®çmç&®çç `mççÌoçiçj' çÆcçUçu³ççvçí DççMçç HçuuçJççÇlç Pççu³çç nçíl³çç. mçnvçççÆ³çkçÀç cnCçÓvç DççÆYçvçí$ççÇ
vçÓlçvç DçmçCççj nçílççÇ. lççjç®çbo yç[pççl³çç çÆvççÆcç&lç `mççÌoçiçj'! çÆoioMç&kçÀ mçáOçíboÓ jç@³ç. iççÇlç-mçbiççÇlç jJççÇvê pçÌvç! kçÀçcç Dççmlçí kçÀocç mçáª
nçílçb. iççCççÇ cçmlç®ç nçílççÇ. DççÆcçlççYç mçáKççJçuçç.. HçCç Lççí[îçç kçÀçUçvçblçj Hç[oç HççnÓ MçkçÀuçíuçç `mççÌoçiçj' DççHçìuçç.. `pçbpççÇj'®ççÇ kçÀLçç
cçínjçpççÇbvççÇ SíkçÀuççÇ lççÇ pççJçíopççÇbkçÀ[Óvç, HçCç lççÇ l³ççvçí Oçcçí¥êuçç DççOççÇ®ç çÆJçkçÀuççÇ nçílççÇ. cçín jçpççÇ Oçcçí¥êkçÀ[í içíuçí. `kçÀLçç cçuçç
DççJç[uççÇ³ç.. DççHçCç ³ççJçj®çç çÆHçkçw®çj YççiççÇlç kçÀç{á³çç kçÀç?' HçCç Kççmç Fvìjímì vçJnlçç l³ççuçç. ÒçkçÀçMç cçínjçpççÇbvççÇ jkçwkçÀcç cççípçÓvç
DççOççÇ `pçbpççÇj'®çb lçí kçÀLççvçkçÀ çÆcçUJçuçb. mççÇ.Dçç³ç.[çÇ.cçO³çí FvmHçíkçwìj®³çç YçÓçÆcçkçíÀlçuçç oíJç Dççvçbo uççíkçÀçbvçç KçÓHç®ç DççJç[uçç nçílçç,
cnCçÓvç cçínjç ÒçLçcç l³çç®³ççMççÇ yççíuçuçí. HçCç l³ççuçç ní kçÀLççvçkçÀ `mççí mççí', çÆcçUçÆcçUçÇlç Jççìuçb. nçÇjçíuçç iççCççÇnçÇ vççnçÇlç? sîççe! HçÓJççÇ&
HçíMççvçb FvmHçíkçwìj Dçmçuçíu³çç jçpçkçáÀcççjuçç çÆJç®ççªvç HçnçJçb cnCçÓvç lçí l³çç®³ççkçÀ[í içíuçí. l³ççkçÀçUçÇ pççvççÇ®çç KçÓHç®ç oyçoyçç nçílçç. yçápçáiç&
mççbiçlççlç kçÀçÇ pççvççÇvçí ÒçkçÀçMç cçínjç ³çç vçJçK³çç GcçíoJççjçuçç vççGcçío®ç kçÀªvç ìçkçÀuçb. `pççvççÇeeHçç®ç HçÓÀìmçí sçíìí kçÀo kçíÀ DççocççÇ kçíÀ
mççLç ncç kçÀçcç vçnçÇb kçÀjlçí.. DççÌj ³çí yççuççíb cçíb uçiççS náS lçíuç kçÀçÇ pççí yçoyçÓ Dçç jnçÇ nÌ.. Gmç mçí ncççjç ocç IçÓìç pçç jnç nÌ~' cçínjçpççÇ
lççí DçHçcççvç çÆvçcçáìHçCçí çÆiçUlç çÆlçLçÓvç ®ççuçlçí Pççuçí. mçávççÇuç oÊç, Oçcçí¥ê, çÆpçlçíbê, Mç$çáIvç.. uççíkçÀ kçÀç³ç kçÀç³ç mçá®çJçlç nçílçí. ÒççCç®³çç cçáuççvçb
(jç@vççÇ) vçJ³ççvçí®ç Dççuçíu³çç DççÆcçlççYç®çb vççJç mçá®çJçuçb. HçççÆnpçí lçj DççÊçç uççiçuçíuçç `yçç@cyçí ìÓ iççíJçç' yçIçç cnCççuçç. pççJçíopççÇbvççÇ l³ççuçç
oápççíjç çÆouçç. Kçjb®ç DççCçKççÇ çÆkçÀlççÇ HçjJç[ nçíCççj Dççní DççHçuççÇ? oçíIçb `yçç@cyçí ìÓ iççíJçç' yçIçç³çuçç içíuçí. l³çç®çb ªHç[b HççnÓvç cçvççlçu³çç
cçvççlç kçÀHççUçJçj nçlç cççªvç Içílçuçç cçínjçpççÇbvççÇ. ³çç kçÀçìkçáÀUîçç cççCçmççlç FvmHçíkçwìj®ççÇ pçjyç, DççJçíMç DççÌ<çOççuççnçÇ mççHç[Cççj vççnçÇ
³çç®ççÇ Kçç$ççÇ®ç HçìuççÇ. Flçkçw³ççlç lççí mççÇvç Dççuçç. l³çç mççÇvçcçO³çí DççÆcçlççYç ®³çáF&biçcç ®çIçUlçç ®çIçUlçç Mç$çáI vçMççÇ cççjçcççjçÇ kçÀjlççí. l³çç®³çç
®çínN³ççJçj®³çç l³çç#çCççÇ Dçmçuçíuçç YççJç, DççJçíMç lçmçí®ç [çJ³çç nçlçç®çç çÆìçÆHçkçÀuç þçímçç! l³çç#çCççÇ yççpçáuçç yçmçuçíu³çç pççJçíovçb cçínjçpççÇbvçç
kçÀçíHçjçvçb {çímçuçb. cçínjçpççÇbvçç l³çç®³çç [çíUîççlç l³ççbvçç nJçç Dçmçuçíuçç Dçbiççj DçççÆCç HçÀçF& ìmçd kçÀjlççvçç®çç pççíMç-pçávçÓvç çÆomçuçç. Pççuçb!
cçínjçbvçç DççHçuçç nçÇjçí mççHç[uçç. l³çç SkçÀç mççÇvçvçí ³çç vçJ³çç vçìç®çb Dçç³çá<³ç®ç yçouçÓvç pççCççj Dççní, ní HçÀkçwlç çÆvç³çlççÇuçç®ç þçTkçÀ nçílçb...
mçuççÇcç-pççJçío ³çç pççí[iççíUçÇvçb HçìkçÀLçç DççkçÀçjçuçç DççCçuççÇ. `DçBûççÇ ³çbiç cç@vç' Dçmçb kç@Àj@kçwìj! `l³çç' çÆ®ç$çHçìçHç³ç¥lç®çç nçÇjçí, nç SkçÀlçj
[ç@kçwìj, JçkçÀçÇuç, kçÀçÆJç, FbçÆpçvççÇ³çj çÆkçbÀJçç FvmHçíkçwìjnçÇ Dçmçç³ç®çç, HçCç l³çç®³çç lççíb[çÇ mççíuççí iççCççÇ Dçmçç³ç®ççÇ. lççí Pçç[çbcçOçávç HçUlç-HçUlç
³çáiçuçiççÇlçnçÇ içç³ç®çç. FLçuçç nçÇjçí HçÓCç&lç: JçíiçUç nçílçç. mçblççHç, KçáÎçjçÇ DçççÆCç O³çí³ç- O³çí³ç-GçÆÎ<ì mççOçC³ççmççþçÇ F&jíuçç Hçíìuçíuçç
OçiçOçiçlçç Dçbiççj - FvmHçíkçwìj çÆJçpç³ç! `pçbpççÇj'®çb MçÓì mçáª Pççuçb lçí ³çç HççíçÆuçmç þçC³çç®³çç mççÇvçvçí®ç. çÆ®ç$çHçìç®ççÇ Òçl³çíkçÀ ÒçíÀcç FvmHçíkçwìj
çÆJçpç³ç ní Hçç$ç kçíbÀêçÆyçboÓJçj þíTvç®ç DççkçÀçjçuçç DççuççÇ..

pççvç YççÇ pççS Dçiçj, ³ççjçÇ cçíb ³ççjçí ]içcç vçnçÇ,
DçHçvçí nçílçí ³ççj nçí, ]içcçiççÇvç cçlçuçyç ncç vçnçÇ,
ncç pçnçB nÌ Gmç pçiçnç, PçÓcçíiççÇ vçç®çíiççÇ ]KçáMççÇee
³ççjçÇ nÌ, ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. ³ççj cçíjçÇ çÆpçboiççÇ..
vçkçÀuççÇ oJçç yçvçJçC³çç®³çç ÒçkçÀjCççvçb çÆmçvçícçç mçáª nçílççí. l³çç ìçíUçÇ®çç nmlçkçÀ Dçmçuçíuçç SkçÀpçCç, mJçlç:®ççÇ cçáuçiççÇ vçkçÀuççÇ
DççÌ<çOççcçáUí yçUçÇ Hç[lçç®ç ®ççbiçuçç cççiç& mJççÇkçÀçjç³ç®çb þjJçlççí.. HçCç ìçíUçÇ®çç cnçíjkçw³çç DççÆpçlç, l³çç®ççÇ l³çç®³çç HçlvççÇmçn nl³çç kçÀjlççí.
uçHççuçHççÇ KçíUCççjb l³çç®çb Hççíjiçb kçÀHççìç®³çç çÆkçÀuççÆkçÀu³çç oçjçlçÓvç lççÇ YççÇ<çCç nl³çç Hççnlççí. FvmHçíkçwìj mçl³çívç kçÀHHçÓ l³çç cçáuçç®çb Hççuçvç
kçÀjlççí HçCç lççí cççíþç nçílççí lççí OçiçOçiçlçç Dçbiççj cçvççlç pççíHççmçÓvç®ç. çÆMçkçÓÀvç mçJçªvç lççí FvmHçíkçwìj nçílççí. MçíjKççvçMççÇ l³çç®ççÇ ìkçwkçÀj
nçílçí. MçíjKççvçuçç l³çç®çç JçpçÓo Gcçiçlçç®ç cçiç cçç$ç l³ççb®çç oçímlççvçç nçílççí. FLçí l³ççuçç çÆnjç@F&vç Dççní ®çkçwkçÓÀ -sájçÇ³çç lçípç kçÀjçvçíJççuççÇ pç³çç YççoájçÇ. lçípçç Pççuçíu³çç DççÆpçlçvçí çÆ®ç$çHçìçlç jbiç Yçjuçí³çlç. l³çç®³çç JnçÇuçvççÇ kçÀçjJçç³ççbvççÇ çÆ Jçpç³ç Hçájlçç yçípççj Pççuçç Dççní. MççUkçÀjçÇ
cçáuççbvçç yçmçKççuççÇ çÆ®çj[C³çç®çb Dçcççvçá<ç kç=Àl³ç pçíJnç l³çç®çí nmlçkçÀ kçÀjlççlç lçíJnç lççí HçíìÓvç Gþlççí. MçíjKççvç l³ççuçç mçyçájçÇvçí I³çç³çuçç
mççbiçlççí. DççHçu³çç ³çç oçímlççuçç Jçç{çÆoJçmçç®ççÇ oçJçlç oílççí DçççÆCç iççC³ççlçÓvç mççbiçlççí...

içáuç-S-içáuçpççj,kçw³çÓB yçípççj vçpçj Dççlçç nÌ,
®çMcç-S-yçokçÀç çÆMçkçÀçj ³ççj vçpçj Dççlçç nÌ,
sáHçç vçç ncçmçí, pçjç nçuç-S-çÆouç mçávçç oí lçÓ,
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lçíjçÇ nBmççÇ kçÀçÇ kçÀçÇcçlç kçw³çç nÌ ³çí yçlçç oí lçÓ -2
kçÀní lççí DççmçcççB kçíÀ ®ççBo lççjí uçí DççTB,
nBmççÇ pçJççvç DççÌj çÆouçkçÀMç vçpççjíb uçí DççTB,
kçáÀyçç&vçee lçíjç cçcçvçÓvç nÓB,
lçíjç cçcçvçÓvç nÓB, lçÓvçí çÆvçYçç³çç ³ççjçvçç,
lçíjçÇ nBmççÇ nÌ Dççpç mçyç mçí yç[ç vçpçjçvçç -2
³ççj kçíÀ nBmçlçí nçÇee ³ççj kçíÀ nBmçlçí nçÇ,
cçnçÆHçÀuç Hçí pçJççvççÇ Dçç iç³ççÇ, Dçç iç³ççÇ
³ççjçÇ nÌee ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. ³ççj cçíjçÇ çÆpçboiççÇ..
iççCçb ÒççCçJçj çÆ®ççÆ$çlç Pççuçb³ç. GHçkçÀçj (1967) l³çç®çç uçbiç[ç cçuçbiç®çç®çç iççpçu³ççvçblçj FLçuçç çÆouçíj HçþçCç uççí kçÀçb®³çç
kçÀçUpççJçj kçÀçíjuçç içíuçç. cçVçç[íb®çç DççJççpç içáuçMçvç yççJçjç®³çç kçÀçJ³ççuçç v³çç³ç oílççí. mçbiççÇlç-mçb³ççípçvççlç HçþçCççÇ jbiç ³ççJçílç cnCçÓvç
DçHçÀiççCççÇ `jyççyç' vççJçç®çb lçblçÓJççÐç JççpçJçuçb³ç. (iççC³ççcçO³çí pçí JççokçÀ DçJçlççÇYççíJçlççÇ çÆomçlççlç l³ççlç jyççyç ní JççÐç JççpçJçCççN³çç Dççcç®³çç
HçÀçªkçÀuçç®ç yçmçJçuçb³ç.) cçíb[çíuççÇvç, mì^çíkçwmç DçççÆCç DççþíkçÀ {çíuçkçÀ®³çç þíkçw³çç®³çç mççLççÇvçb iççCçb Dçuçbkç=Àlç kçíÀuçb³ç mçbiççÇlçkçÀçj kçÀu³ççCçpççÇ DççvçbopççÇbvççÇ. DçcççÇvç mç³ççvççÇb®³çç çÆyçvççkçÀç iççÇlç cççuççcçO³çí ní iççCçb Jç<ç&Yçj iççpçuçb nçílçb®ç. çÆyçvççkçÀç®³çç mççuççvçç pçuçmççcçO³çí 1973
mççuççlçuçb lçí mçJççí&lkç=À<ì iççCçb þjuçb, ní çÆJçMçí<ç. iççCçb Hç[ÐççJçj ÒççCçvçí mçpçJçuçb³ç Kçjb, HçCç ³çç çÆmçvçícççvçí SkçÀ cçnçvçç³çkçÀ pçvcççuçç
Iççlçuçç pççí Hçá{í DçvçíkçÀ Jç<çí& Dççcç®³çç Ëo³ççÆmçbnçmçvççJçj çÆJçjçpçcççvç Pççuçç Dççní. lççÇ pççiçç oámçjç kçáÀCççÇ®ç IçíT MçkçÀCççj vççnçÇ, nínçÇ
çÆlçlçkçbÀ®ç Kçjb. nç çÆmçvçícçç ìí^v[-mçíìj þjuçç Dççní lççí mçuççÇcç-pççJçío®³çç uçíKçCççÇvçí, DççÆcçlççYç®³çç DçoçkçÀçjçÇvçí DçççÆCç ÒçkçÀçMç cçínjçb®³çç
kçáÀMçuç çÆoioMç&vççvçí. DççÆcçlççYç®ççÇ kçÀçjkçÀçÇo& Iç[JçuççÇ lççÇ ³çç `pçbpççÇj'vçí. DççÆcçlççYç cçnçvçç³çkçÀ Pççuçç! uççbyç-uççbyç ìçbiççbvççÇ l³ççvçí DçJçIççÇ
çÆHçÀucç Fb[mì^çÇ®ç Hççoç¬çÀçblç kçíÀuççÇ. l³çç®çb cçbçÆoj yççbOçuçb içíuçb. lççí DççHçu³çç Hç@Àvmç®çç ®çkçwkçÀ oíJç Pççuçç. l³çç®çç nç Òç®çb[ DççJççkçÀç HççnÓvç
LçkçwkçÀ Jnç³çuçç nçílçb. oçoç kçÀçíb[kçíbÀ®³çç `lçácç®çb Dççcç®çb pçcçuçb'cçOçu³çç `DçbpçvççÇ®³çç mçÓlçç..' ³çç iççC³ççlç Lççí[çmçç yçouç kçÀªvç cnCççJçbmçb
Jççìlçb..

`Dççuçí çÆkçÀlççÇ içíuçí çÆkçÀlççÇ, mçbHçuçí Yçjçjç,
lçáP³çç HççÆj vççJçç®çç jí, DçpçáçÆvç ojçjç,
IççyçjuççÇ Fb[mì^çÇ, LçjLçjuçç MççnªKç Kççvç,
SkçÀcçáKççvçí yççíuçç, pç³ç DççÆcçlççYç yç®®çvç,
yç®®çvçpççÇb®³çç mçÓlçç, lçáuçç Dç@kçwìçÇbiç®çb Jçjoçvç,
SkçÀcçáKççvçí yççíuçç, pç³ç DççÆcçlççYç yç®®çvç...'


³çç iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' lçmçí®ç, pçbpççÇj (1972) ³çç mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/b2ACRzcKXWQ

2. ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/7KlcWTV3MME

3. ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://youtu.be/uF2B0rPwJzM

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì: pçbpççÇj (1972)

https://youtu.be/ETGDA2f4roo
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06 : ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç..
çÆ®ç$çHçì : pçbpççÇj (1973)
çÆvçcçç&lçç- çÆoioMç&kçÀ : ÒçkçÀçMç cçínjç
içç³çkçÀ : cçVçç [í
iççÇlçkçÀçj : içáuçMçvç yççJçjç
mçbiççÇlç : kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ
]içj ]Kçáoç cçáPç mçí kçÀní, kçáÀs cççBiç Sí yçboí cçíjí..
cçÌb ³çí cççBiçÓee, cçÌb ³çí cççBiçÓ, cçnçÆ]HçÀuççíb kçíÀ oçÌj ³çÓB ®çuçlçí jníee
ncç-H³ççuçç nçí, ncç-çÆvçJççuçç nçí, ncç-mç]HçÀj, ncç-jç]pç nçí,
lçç-]kçÀ³ççcçlç, pççí çÆ®çjçiççíb kçÀçÇ lçjnç pçuçlçí jní..
³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. ³ççj cçíjçÇ çÆpçboiççÇ.. H³ççj nçí yçboçí mçí ³çí, lçyç mçí yç{çÇ nÌ yçboiççÇee
³ççjçÇ nÌ, ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. ³ççj cçíjçÇ çÆpçboiççÇ.. Dçjíee³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. ³ççj cçíjçÇ çÆpçboiççÇ..
mççpç-S-çÆouç sí[çí pçnçB cçíb -2, H³ççj kçÀçÇ içáBpçí mçoç,
çÆpçvç çÆouççíb cçíb H³ççj nÌ, Gvçmçí yçnçjí nçí çÆHçÀoç,
H³ççj uçíkçíÀ vçÓj Dçç³çç -2, H³ççj uçíkçíÀ mççoiççÇee
³ççjçÇ nÌ, ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. ³ççj cçíjçÇ çÆpçboiççÇ..
pççvç YççÇ pççS Dçiçj, ³ççjçÇ cçíb ³ççjçí ]içcç vçnçÇ,
DçHçvçí nçílçí ³ççj nçí, ]içcçiççÇvç cçlçuçyç ncç vçnçÇ,
ncç pçnçB nÌ Gmç pçiçnç -2, PçÓcçíiççÇ vçç®çíiççÇ ]KçáMççÇee
³ççjçÇ nÌ, ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. ³ççj cçíjçÇ çÆpçboiççÇ..
içáuç-S-içáuçpççj, kçw³çÓB yçípççj vçpçj Dççlçç nÌ - 2
®çMcç-S-yçokçÀç çÆMçkçÀçj ³ççj vçpçj Dççlçç nÌ,
sáHçç vçç ncçmçí, pçjç nçuç-S-çÆouç mçávçç oí lçÓ,
lçíjçÇ nBmççÇ kçÀçÇ kçÀçÇcçlç kçw³çç nÌ ³çí yçlçç oí lçÓ -2
kçÀní lççí DççmçcççB kçíÀ ®ççBo lççjí uçí DççTB,
nBmççÇ pçJççvç DççÌj çÆouçkçÀMç vçpççjíb uçí DççTB,
kçáÀyçç&vçee lçíjç cçcçvçÓvç nÓBee, lçíjç cçcçvçÓvç nÓB,
lçÓvçí çÆvçYçç³çç ³ççjçvçç,
lçíjçÇ nBmççÇ nÌ Dççpç mçyç mçí yç[ç vçpçjçvçç -2
³ççj kçíÀ nBmçlçí nçÇee-2, cçnçÆHçÀuç Hçí pçJççvççÇ Dçç iç³ççÇ, Dçç iç³ççÇ
³ççjçÇ nÌee ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. ³ççj cçíjçÇ çÆpçboiççÇ..
Dçjíee ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. ³ççj cçíjçÇ çÆpçboiççÇ..
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07 : Tarun Aahe Ratra Ajuni..

07 : lçªCç Dççní jç$ç DçpçávççÇ..
pçiççlçuçç DçbOç:kçÀçj kçÀç³çcç®çç vç<ì nçíF&uç lçíJnç nçíJççí, HçCç DççHçCç pçiçlççí³ç l³çç®ç kçÀçUçlç DççHçCçb pçiçCçb mçámç¿ç kçÀjC³ççmççþçÇ
oíJççvçí oçívç mJçiççÇ&³ç mJçj DççHçu³çç PççíUçÇlç ìçkçÀuçí³çlç. kçÀçvççJçj mJçjkçÀçjbp³ççb®ççÇ DçKçb[ yçjmççlç kçÀjC³ççmççþçÇ! mçKK³çç yççÆnCççÇ vçç
l³çç? HçCç çÆvçmçiçç&®çç ®çcçlkçÀçj çÆkçÀlççÇ çÆJçuç#çCç Hçnç! oçívnçÇ DççJççpççlç mççÌbo³ç& þçmçÓvç Yçjuçb³ç.. HçCç DççJççpçç®ççÇ pççlçkçáÀUçÇ cçç$ç çÆYçVç!
SkçÀçÇ®çç cçbpçáU lçjçÇnçÇ Oççjoçj DçççÆCç kçÀcççuççÇ®çç iççí[ içUç, lçj oámçjçÇ? iççí[J³ççyçjçíyçj®ç SkçÀ cçákçwlç, DççlcççÆvçYç&j DçççÆCç mJç®sbo
Dç<ìHçÌuçÓlJç uççYçuçíu³çç DççJççpçç®ççÇ mJçççÆcçvççÇ! uçlççoçÇoçÇb®çç DççJççpç cçvççlçu³çç YççJç-YççJçvçç, Ëo³çç®ççÇ mHçbovçb HçjçkçÀçíìçÇ®³çç cççOçá³çç&vçí
J³çkçwlç kçÀjCççjç, lçj DççMççlççF&? Ëo³çç®çí kçÀHHçí-kçÀHHçí cççíkçÀUí kçÀjlççvçç®ç Jççnl³çç JççN³ççJçj mJç®sbo çÆJçnçj kçÀjçÇlç Lçíì kçÀçUpççuçç nçlç
IççuçCççjç. Öçl³çíkçÀ Mçyo pçCçÓ cçOççlç IççíUuçíuçç. cçmlççÇ, ÖçCç³ç, uçppçç, Mç=biççj, Dçuuç[HçCçç, oo&, çÆJçjn, ÖççÇlççÇ, yçí[jHçCçç DçMçç çÆkçÀl³çíkçÀ
çÆnboçíUîççJçj mçnpçHçCçí, mçcçLç&HçCçí Pçáuçlç-PçáuçJçlç jçnCççjç Dçmçç çÆpçboççÆouç DççJççpç Dçmçíuç lçj lççí DççMççlççF¥®çç®ç. Jç.Hçá.kçÀçUí SkçÀoç
cnCççuçí nçílçí.. cçbçÆojç®³çç iççYççN³ççlç çÆpçLçí mççcççv³ç cççCçmçç®çí nçlç Hççínçí®çÓ MçkçÀlç vççnçÇlç, DçMçç HççÆJç$ç mLççvççÇ cçboHçCçí lçíJçlç, lççí
FJçuççmçç Dççmçcçblç GpçUÓvç ìçkçÀCççjçÇ mçcçF& cnCçpçí uçlççoçÇoçÇ! DçççÆCç DççHçu³çç pççÇJçvççlç Öçl³çíkçÀ #çCççÇ mççLçmçbiçlç kçÀjCççjçÇ,
yçN³ççJççF&ìç®ççÇ mçç#ç DçmçCççjçÇ, DççHçu³çç Içjçlçu³çç sçíìîççM³çç oíJnçN³ççlç lçíJçCççjçÇ FJçuççÇMççÇ HçCçlççÇ cnCçpçí DççMçç!
JçíiçJçíiçUîçç JççÐççb®³çç DççJççpççlçÓvç YççJçvçç J³çkçwlç nçíT MçkçÀlççlç vçç? ³çímç! kçÀçnçÇ ÖçcççCççlç! Ëo³çç®ççÇ lççj sí [uççÇ pççT MçkçÀlçí,
yçápçuçíu³çç pçKçcçç YçUçYçUç JççnÓ uççiçC³çç®çb mççcçL³ç& Dçmçlçb, DçcçákçÀ SkçÀç JççÐççcçáUí DçÞçáb®çç yççbOç DçvççJçj nçíT MçkçÀlççí. kçÀOççÇ
HçlLçjçÆouçnçÇ HççPçj HçÀçí[lçb.. HçCç GÊççvçHçCçç J³çkçwlç nçíF&uç SKççÐçç JççÐççlçÓvç? DçiçoçÇ lçálççjçÇHççmçÓvç çÆmçbLçímçç³çPçjHç³ç¥lç®³çç mçJç& JççÐççbJçj
Öç³ççíiç kçÀªvç Hçnç. jmçjMççÇlç Mç=biççjjmç kçÀçkçÀçí[kçÀjçb®³çç kçÀçobyçN³ççlçÓvç J³çkçwlç Pççuçç Dçmçíuç, HçCç FLçí lçMççÇ Mçkçw³çlçç kçÀcççÇ®ç. jçlç
DçkçíÀuççÇ nÌ.. (pJçíuç LççÇHçÀ), ³çí nÌ jíMçcççÇ.. (cçíjí mçvçcç), námvç kçíÀ uççKççí jbiç (pçç@vççÇ cçíjç vççcç) DçMççÇ iççCççÇ JççÐççbJçj JççpçJçÓvç Hçnç.
cççokçÀ çÆkçbÀJçç GÊççvç Jççìlçb lçí? vççnçÇ.. kçÀç? Mçyo Jçpçç Pççuçí cnCçÓvç? Mçyoçlç Dççlcçç Dçmçlççí. kçÀyçÓuç! JççÐçmçbi ççÇlççuççnçÇ mJçlç:®çb
J³ççÆkçwlçcçÊJç Dçmçíuç nçí HçCç MçjçÇj vçmçlçb.. mçUmçUlçb ³ççÌJçvç, cççokçÀlçç, DççJnçvççlcçkçÀ GÊççvçHçCçç lçblççílçblç J³çkçwlç kçÀjCççjb! l³çç
iççC³ççbvçç MçjçÇj yçnçuç kçíÀuçb³ç lçí DççMçç®³çç DççJççpççvçb. çÆvççÆcçÊç Dççní lçí çÆlçLçí Hçodcçç KçVçç, lçvçápçç Dççní cnCçÓvç. GoçnjCç®ç Ðçç³ç®çb Pççuçb
lçj ní içpçuçmç¢Mç YççJçiççÇlç, pçj l³çç kçÀçUçÇ çÆyçboÓJçj (çÆJçvççío KçVçç DççÆYçvççÇlç FçÆclçnçvç cçO³çí lççÇ çÆomçuçíuççÇ lçMççÇ), Hçodcçç KçVççJçj
(pçç@vççÇ cçíjç vççcç) çÆkçbÀJçç cçiç lçíJnç jmçjMççÇlç JççìCççN³çç mçç³çjçJçj (MççiççÇo&!) çÆ®ç$ççÇlç Pççuçb Dçmçlçb vçç, lçj DççMççlççF¥®çb iççC³ççuçç çÆpçJçblç
MçjçÇj yçnçuç kçÀjCçb cnCçpçí vçícçkçbÀ kçÀç³ç Dçmçlçb lçí PçìkçÀvç Gcçiçuçb Dçmçlçb DççHçu³ççuçç!!..

lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç, jçpçmçç çÆvçpçuççmç kçÀç jí!
SJç{îççlç®ç l³çç kçáÀMççÇJçj, lçÓ Dçmçç JçUuççmç kçÀç jí? lçªCç Dççní.. jç$ç DçpçáçÆvç..
cçáKç[îççlç®ç mçájçJçìçÇlçu³çç ®ççuççÇ®ççÇ çÆJççÆMç<ì ®ççÌkçÀì Dççíuççb[Óvç l³çç HççÆuçkçÀ[®çç DççMç³ç J³çkçwlç kçíÀuçç³ç DççMççvçb. Mçyoçb®³çç OçáboçÇ®ççÇ
vçMçç çÆlçuçç mJçlç:uçç ®ç{uççÇ vççnçÇ³ç. mçnpçHçCçí cnCçÓvç içíuççÇ³ç lççí cçáKç[ç. HçCç Kçjb mççbiçç³ç®çb lçj ³çç mççOçíHçCççlçÓvç çÆlç®³çç vçkçÀUlç SkçÀ
DçvçççÆcçkçÀ kçÀçnÓj DççHçu³çç vçmççvçmççlç cççpçuçb³ç. jkçwlçÖçJççnçvçí DççHçuççÇ çÆJççÆMç<ì çÆoMçç yçouçÓvç cçíboÓkçÀ[í®ç JççnC³çç®çç Fjçoç HçkçwkçÀç
kçíÀuçç³ç. kçÀçvççÆMçuçb GiççÇ®çb®ç lççHçlçç³çlç. Hçá{®³çç kçÀ[J³ççlçuçí Mçyo lçj mçiçUí yççbOç lççí[Óvç DçbiççJçj ³çílçç³çlç..

DçpçávçnçÇ çÆJçPçu³çç vç içiçvççÇ, lççjkçÀçb®³çç oçÇHçcççuçç,
DçpçÓvç cççÇ çÆJçPçuçí kçáÀþí jí? nç³çee lçÓ çÆJçPçuççmç kçÀç jí!
jçpçmçç çÆvçpçuççmç kçÀç jí! lçªCç Dççní.. jç$ç DçpçáçÆvç..
mçájíMç Yçì ní vççJç lçmçb lçácç®³çç HççÆj®ç³çç®çb®ç. cçíboçÇ®³çç HççvççJçj, Dççpç iççíkçáÀUçlç jbiç KçíUlççí njçÇ, G<ç:kçÀçuç nçílçç nçílçç, Hçnçìí
Hçnçìí cçuçç pççiç DççuççÇ, kçíÀJnç lçjçÇ Hçnçìí, ®çuç Gþ jí cçákçábÀoç, mçáv³çç mçáv³çç cçÌçÆHçÀuççÇlç cççP³çç, içiçvç mçovç lçípççícç³ç DçMççÇ kçÌÀkçÀ iççCççÇ
DççHçu³çç Ëo³ççJçj kçÀçíjCççjç nç çÆJçoYçç&lçuçç kçÀçÆJç. ³çç içpçuçílçÓvç Mç=biççjçlçuçí pçí #çCç lçí yç³ççB kçÀjlççnílç l³ççuçç jçícç@vìçÇkçÀ ®ççuççÇlç
içáHçÀuçb³ç DççHçu³çç uçç[kçw³çç Hçb. Ëo³çvççLçpççÇbvççÇ, DçççÆCç l³çç iççC³ççuçç jmçjMççÇlç lççªC³ç yçnçuç kçíÀuçb³ç lçí DççMççpççÇb®³çç DççJççpççvçb.
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DççHçu³çç kçÀçÆJçlçílçu³çç vçççÆ³çkçíÀ®³çç ªHçç®ççÇ lçáuçvçç lçí kçÀçípçççÆiçjçÇ®³çç ®ççboC³ççMççÇ kçÀjlççnílç. iççíjçÇHççvç, mçáboj, cççokçÀ! çÆlç®³çç Gcçuçl³ççGmçUl³çç YççJçvççblçuçç GlkçÀì-ÖçCç³ççílmçákçÀ YççJç ³çLççLç&HçCçí JççÆCç&lççí³ç Kçjç, HçCç DççMççvçb l³çç Mçyoçbvçç çÆvçjççÆlçMç³ç Oçábo DçççÆCç
cççokçÀHçCçç®ççÇ [Óyç oíTvç GlHçáÀuuç-Dçç¬çÀcçkçÀ Mç=biççj kçÀmçç Dçmçíuç ³çç®çb pçí kçÀçuHççÆvçkçÀ çÆ®ç$ç [çíUîççbHçá{í GYçb kçíÀuçb³ç, l³ççuçç lççí[ vççnçÇ.

mççbiç ¿çç kçÀçípçççÆiçjçÇ®³çç, ®ççboC³ççuçç kçÀç³ç mççbiçÓ?
Gcçuçlçí Dçbiççbiç cççPçí.. DçççÆCç lçÓ ee çÆcçìuççmç kçÀç jí?
jçpçmçç çÆvçpçuççmç kçÀç jí! lçªCç Dççní.. jç$ç DçpçáçÆvç..
cççP³çç mçáoÌJççvçí DççMççlççF¥vçç, Dççcç®³çç kçbÀHçvççÇ®³çç jíkçÀç@çÆ[¥iç mìáçÆ[Dççílç l³çç kçÀMçç iççlççlç lçí Hçnç³ç®çb Yççi³ç uççYçuçb. mçç#ççlç
mJçjoíJçlçç FLçí içç³çuçç DççuççÇ³ç cnCçlçç mìáçÆ[Dççílçuçç Òçl³çíkçÀpçCç Dççvçboçlç nçílçç. mçbiççÇlçkçÀçj Dççvçbojçpç lçj njKçÓvç içíuçíuçç. (lççí
vçJçKçç Dçmçu³ççvçí lçí mJççYçççÆJçkçÀ nçílçb.) mçbiççÇlçkçÀçjçkçÀ[Óvç iççCçb mçcçpççJçÓvç Içílçu³ççvçblçj l³ççvççÇ mçbHçÓCç& mìáçÆ[Dççí vçpçjíKççuçÓvç Iççlçuçç.
mççÆ®çvç yç@çÆìbiçuçç ³çílçç®ç HçÓCç& mìíçÆ[³çcç®çç kçÀçíHçjç vç kçÀçíHçjç pçmçç v³ççnçUlççí vçç, DçiçoçÇ lçmmçç! mìáçÆ[Dççí `çÆ[çÆpçìuç'!! mççcççv³çHçCçí mçJç&
jíkçÀç@çÆ[¥iç mìáçÆ[Dççílç cçç@çÆvçìj ªcç DçççÆCç c³çáçÆPçkçÀ nç@uç®³çç cçO³çí kçÀç®çí®ççÇ cççírçÇ çÆKç[kçÀçÇ Dçmçlçí. mçbJçço mççOçC³ççmççþçÇ! Dççcç®³ççkçÀ[í
`mççÇmççÇìçÇJnçÇ' kç@Àcçíjí uççJçuçíuçí. cççF&kçÀmçcççíj®ç çÆomçCççN³çç kç@ÀcçíN³ççkçÀ[í DçbiçáuççÇç Ævçoí&Mç kçÀjlç çÆJç®ççjuçb.. `³çí kçw³çç nÌ?' mçbiççÇlçkçÀçjçvçb `lçí'
çÆJç<ço kçÀjlçç®ç cnCççu³çç.. `kç@Àcçíjç?..yçbo kçÀjçí Jççí! içç jnçÇ nÓB vçç?...Jççí mçávççí...!' DçççÆCç l³çç içç³çuçç GY³çç jççÆnu³çç. Dççlçç Dççcç®ççÇ
Jçjçlç cçç@çÆvçìj ªcçkçÀ[í! Içmçç KççkçÀjlç.. SkçÀ lççvç sí[Óvç mçbiççÇlçkçÀçjçuçç `lçáuçç nJçb lçmçb iççTvç Içí.. kçÀçnçÇnçÇ cçvççlç Dçmçíuç lçj
yçíOç[kçÀHçCçí mççbiç...' SkçÀ DççíU iççTvç PççuççÇ. mkçÀ@çÆvçbiç þçÇkçÀ Dççní kçÀç çÆJç®ççjlç jíkçÀç@çÆ[&mìuçç mçÓ®çvçç çÆouççÇ.. `pççí, pççí pçÌmçí pçÌmçí,
çÆpçlçvççÇ yççj içç jnçÇ nÓB.. mçyç Dçuçiç Dçuçiç ì^@kçÀ cçíb [yç kçÀjlçí pççvçç.. þçÇkçÀ nÌ?' DçççÆCç mJçjoíJçlçç iççT uççiçuççÇ. HççTCçlççmç! mJçjç®ççÇ
yçjmççlç, GlHçáÀuuç kçÀçjbpççÇ.. SkçÀçÇkçÀ[í (vçJçK³çç) mçbiççÇlçkçÀçjç®³çç ®ççuççÇ uçç oço oílç, JççlççJçjCç mççÌc³ç DçççÆCç nmçlçbKçíUlçb þíJçlç SkçíÀkçÀ
DççíU pççÇJç DççílçÓvç iççlç nçíl³çç DççMççlççF&. içç³çuçíuççÇ SkçíÀkçÀ DççíU cnCçpçí cççíiçN³çç®çb ìHççíjb HçÓÀuç!.. Òçl³çík çÀ DççíUçÇlç çÆJççÆYçVç DçççÆJç<kçÀçj,
vçpççkçÀlç, njkçÀlççÇ! yççHç jíee! çÆkçÀlççÇ IçíMççÇuç oçívnçÇ kçÀjçvçí! lçí iççCçb [yç kçÀªvç Pççuçb. iççCçb çÆcççqkçwmçbiç kçÀjlççvçç DççMççlççF& cnCçpçí kçÀç³ç
®ççÇpç Dççnílç.. lçí uç#ççlç Dççuçb.
içáuçpççj®³çç iççC³ççbvçç Dçç[çÇ& pçmçí JçíiçJçíiçUîçç ì^çÇìcçíbìvçí mçpçJçç³ç®çí lçmçí®ç Hçb. Ëo³çvççLçpççÇbvççÇ mçájíMç Yçìçb®³çç mçiçUîçç®ç
j®çvççbvçç DçiçoçÇ cçvç:HçÓJç&kçÀ vçìJçuçb³ç. Mç=biççj kçáÀCççÇ, kçÀmçç DçççÆCç kçÀMçç HçOolççÇvçb kçÀjç³ç®çç nçÇ p³çç®ççÇ -l³çç®ççÇ iççÆCçlçb DçmçlççÇuç, HçCç FLçuççÇ
mçájíMç YçìçbvççÇ JççÆCç&uçíuççÇ vçççÆ³çkçÀç SkçÀoç lç=Hlç nçíTvçnçÇ l³çç®çç kçÌÀHçÀ vçmççvçmççlç JççiçJçlç DççHçu³çç çÆÖç³çkçÀjçuçç Hçávç:Hçávnç
®çílçJçlçí³ç...`Hçámçlççí®ç Dççní' DçççÆCç `iççj Jççjç' ³çç pççiçç DççMççpççÇbvççÇ DçMçç kçÀçnçÇ kçÀjçcçlççÇvçb mçpçJçu³ççlç kçÀçÇ yçmmç jí yçmmç! kçÀçJ³çç®çç
DççMç³ç ³çç mçcçLç& içççÆ³çkçíÀvçb SkçÀç HçÀìkçÀçN³ççlç Dçmçç ÖççÆlççÆyçbçÆyçlç kçíÀuçç³ç kçÀçÇ DççHçCç ³çç cçnçvç içççÆ³çkçí Àuçç kçáÀçÆvç&mççlç kçÀjlççí®ç kçÀjlççí.
(`³çÓ-ìîçáyç'Jçj ³çç iççC³çç®³çç KçÓHç çÆuçbkçwmç mççHç[lççlç. SkçÀç cçnçYççiççvçí ³çç iççC³ççlççÇuç kçÀçJ³ççyçÎuç DçMççÇ mçbkçÀuHçvçç cççb[uççÇ³ç kçÀçÇ, ³ççlç
SkçÀ m$ççÇ DççHçu³çç HçlççÇ®³çç çÆvç<ÒççCç kçÀuçíJçjçMçípççjçÇ yçmçÓvç çÆJçuççHç kçÀjlç Dççní. Dççlçç çÆvç<ÒççCç kçÀuçíJçjçuçç `kçáÀMççÇJçj JçUç³çuçç' kçÀç kçáÀCççÇ
mççbiçíuç ? ní l³çç®çb l³ççuçç þçJçí.)
cçO³çblçjçÇ uçlççoçÇoçÇ, DççMççlççF& ³ççb®ççÇ pçíJç{çÇ cnCçÓvç iççCççÇ Dççnílç l³ççb®ççÇ JnMç&vmç kçÀjç³ç®çç yçN³çç®ç pçCççÇb vççÇ mçHççìç®ç uççJçuçíuçç.
JnMç&vmç, jçÇçÆcçkçwmç çÆkçbÀJçç lçlmçcç çÆ®çjHçÀç[ kçÀjlç iççCççÇ mççoj kçÀjç³ç®ççÇ pçCçÓ DçncçnçÆcçkçÀç®ç uççiçuçíuççÇ. vççJç I³çç³ç®ççÇ çÆnccçlç vççnçÇ
cççPççÇ, HçCç cççÇ l³ççlçu³çç SkçÀçÇ®³çç mçí¬çíÀìjçÇuçç KçJç®çìHçCçí çÆJç®ççjuçíuçb.. `kçÀç³ç jí? Dççcç®³çç $çÝlçá çÆnjJçç JçiçÌjíb®çb HçCç JnMç&vmç kçÀjCççj
Dççnçlç kçÀçÇ vççnçÇ ?' l³ççvçí ®çìdkçÀvç kçÀçvçç®³çç HççUçÇuçç nçlç uççJçÓvç lççÌyçç kçíÀuçb.. `lççÇ iççCççÇ? DççMççlççF¥®ççÇ iççCççÇ? vççnçÇ jí yççyçç.. kçÀçíCç
cnCçlççí Dçmçb?' l³çç®³çç nçlççlç Hçícçíbì®³çç vççíìç kçÀçíbyçlç MççblçHçCçí mççbçÆiçlçuçb.. `kçáÀCççÇ cnCçlç vççnçÇ³ç.. HçCç l³çç Jççìíuçç pççT vçkçÀç
cnCççJçb.. HçÀçìíuç..' Dççlçç FMççjç l³çç®³çç nçlççlçu³çç vççíìçbkçÀ[í nçílçç.

yçIç lçáuçç Hçámçlççí®ç Dççní, HççÆM®çcçí®çç iççj Jççjç,
jçlçjçCççÇ®³çç HçáÀuççb®çç içbOç lçÓ uçáìuççmç kçÀç jí?.. lçªCç Dççní.. jç$ç DçpçáçÆvç..
MçíJçì®³çç DçblçN³çç®ççÇ ®ççuç HççÆnu³çç DçblçN³ççmççjKççÇ®ç Dççní KçjçÇ HçCç cçÓ[ Lççí[çmçç yçouçuçç³ç Dçmçb Jççìlçb. FlçkçÀçÇ Dçm$ç
JççHçªvçnçÇ l³ççuçç çÆ{ccç Dçmçuçíuçb HççnÓvç lççÇ vçççÆ³çkçÀç Dççlçç l³ççuçç çÆvçJçç&CççÇ®çb ®çílçJçÓ Hççnlçí³ç.. pçCçÓ l³çç®³ççlçu³çç Hçáª<ççLçç&uçç®ç yçíOç[kçÀ
DççJnçvç oílçí³ç, Dçmçb vççnçÇ Jççìlç?
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GmçUlççÇ Ëo³ççlç cççP³çç, Dçcç=lçç®³çç Oçábo uççìç,
lçÓ çÆkçÀvççN³ççmççjKçç.. HçCç kçÀçíj[ç Gjuççmç kçÀç jí!.. lçªCç Dççní.. jç$ç DçpçáçÆvç..
cçnçvç Dçç@Hçíjç içç³çkçÀ kçÀªmçí®çb SkçÀ Jççkçw³ç DççþJçlçb? `oíJççvçb içUîçç®ççÇ j®çvçç kçíÀuççÇ³ç lççÇ vçícçkçÀçÇ cçíboÓ DçççÆCç Ëo³ççHççmçÓvç..
mçcççvç DçblçjçJçj'.. HçCç kçáÀCççÇ çÆouç mçí iççlçb lçj kçáÀCççÇ çÆocççiçmçí. FLçí cçíboÓ®çç GHç³ççíiç kçÀªvç iççCççjí çÆ®çkçwkçÀçj HçççÆnuçílç cççÇ Dççcç®³çç
mìáçÆ[Dççílç. Dççcç®ççÇ DççMççlççF& cçç$ç çÆouççíçÆocççiçmçí iççlçí. nçí, HçCç cçvçç®³çç iççYççN³ççlçÓvç iççCççjçÇ nçÇ `DççMçç' DççHçu³çç SkçíÀkçÀ iççC³ççlçÓvç
YççJçvçç kçÀMçç-kçÀMçç J³çkçwlç kçÀjlçí ní SíkçÀç³çuçç cçç$ç jçÆmçkçÀç®çç Dçmmçuç kçÀçvç®ç Dçmçç³çuçç nJçç. uçlççoçÇoçÇ DçççÆCç DççMççlççF& ³çç oçíI ççÇbcçO³çí
lçáuçvçç kçÀjç³ç®ççÇ çÆkçbÀJçç kçáÀCçç SkçÀçÇ®çb DçJçcçáu³çvç kçÀjç³ç®çb Dçmçç DççÆpçyççlç nílçÓ vççnçÇ³ç cççPçç. HçCç uç#ççlç I³çç! mçájíMç Yçìçb®çb `cççuçJçÓvç
ìçkçÀ oçÇHç, ®çílçJçÓvç Dçbiç Dçbiç..' ní Dçmçb®ç SkçÀ Mç=biççj-jmççvçb DççílçÖççílç Yçjuçíuçb iççCçb Hçb. Ëo³çvççLçpççÇbvççÇ HçíMç kçíÀuçb nçílçb. DççJççpç nçílçç
uçlççoçÇoçÇb®çç. cççokçÀlçç? Dççní kçÀçÇ! Mç=biççj-jmçç®çb DççkçbÀþHççvç Dççní®ç. ÖçCç³ççílmçákçÀ vçççÆ³çkçÀç ³çç iççC³ççlçnçÇ cççÌpçÓo Dççní, DçiçoçÇ DççHçu³çç
uçç[çÇkçÀHçCççmçkçÀì! HçCç FLçu³çç vçççÆ³çkçíÀ®çb J³ççÆkçwlçcçÊJç.. kçÀç kçÀçíCç pççCçí.. Dçmçb Jççìlçb kçÀçÇ SkçÀ mçáboj mççuçmç, mçuçppç, uççpçjçÇ-yçápçjçÇ,
oçívç JçíC³çç IççlçuçíuççÇ, HçojçMççÇ ®ççUç kçÀjlç DççHçu³çç YççJçvçç nUÓ®ç mççbiçCççjçÇ ®ççj®ççÌIççÇbmççjKççÇ mççcççv³ç lçªCççÇ! DççMççlççF& cçç$ç
DççHçu³çç `lçªCç Dççní.. jç$ç DçpçáçÆvç..' ³çç iççC³ççlçÓvç DççHçu³çç Öçl³çíkçÀ Mçyoçí®®ççjçmçjMççÇ çÆouçíu³çç ®ççuççÇyççníj®çb pççmlç kçÀçnçÇ Yçjlçí³ç.
GccççÇo mçí YççÇ yç{kçÀj! DçççÆCç çÆlç®çç nç DçççÆJç<kçÀçj DççHçu³çç [çíUîççbmçcççíj SkçÀç mçáboj cççokçÀ m$ççÇ®çç Dççkç=ÀlççÇyçbOç GYçç kçÀjlççí.
lççªC³ççvçb cçámçcçámçuçíuçç! cççokçÀ, Içf JçUmçíoçj Dçmçb GHçÀç[îçç®çb MçjçÇj! DççMççlççF¥®³çç DçuççÌçÆkçÀkçÀ, mççcçL³ç&HçÓCç&, cçákçwlç MççjçÇj
DççJççpççvçb çÆvççÆcç&uçíuçb... kçÀçvççuçç mçáKççJçCççjb..

lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç..
jçpçmççee çÆvçpçuççmç kçÀç jíee!!


DççMççlççF&b®³çç ³çç mçJçç&biçmçáboj iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí, kçÀjçDççíkçíÀ' lçmçí®ç iççC³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç Flçj `³çÓ -ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :
1.

lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/1a4wGMOAqn0

2.

lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç.. (vç#ç$ççb®çí oíCçí)

https://youtu.be/7YaMnvWnYBl

3.

lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç.. (uççF&Jn çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/c3umoZhf2Mw

4.

lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç.. (mçvcçç. DççjlççÇ DçbkçÀuççÇkçÀj)

https://youtu.be/y1j3nP1E6cc

5.

lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç.. (MçbkçÀj cçnçoíJçvç)

https://youtu.be/49r4SbuEoUw

6.

lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç.. (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://youtu.be/2aPrDkewFXs
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07 : lçªCç Dççní jç$ç DçpçávççÇ..
içççÆ³çkçÀç : DççMçç Yççímçuçí
j®çvçç : kçÀçÆJç mçájíMç Yçì
mçbiççÇlç : Hçb. Ëo³çvççLç cçbiçíMçkçÀj
lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç -2, jçpçmçç çÆvçpçuççmç kçÀç jí! ee- 2
SJç{îççlç®ç l³çç kçáÀMççÇJçj, lçÓ Dçmçç JçUuççmç kçÀç jí?
lçªCç Dççní.. jç$ç DçpçáçÆvç..
DçpçávçnçÇ çÆJçPçu³çç vç içiçvççÇ, lççjkçÀçb®³çç oçÇHçcççuçç - 2
DçpçÓvç cççÇ çÆJçPçuçí kçáÀþí jí? nç³ç ee lçÓ çÆJçPçuççmç kçÀç jí!
jçpçmçç çÆvçpçuççmç kçÀç jí! lçªCç Dççní.. jç$ç DçpçáçÆvç..
mççbiç ¿çç kçÀçípçççÆiçjçÇ®³çç, ®ççboC³ççuçç kçÀç³ç mççbiçÓ? - 2
Gcçuçlçí Dçbiççbiç cççPçí.. DçççÆCç lçÓ ee çÆcçìuççmç kçÀç jí?
lçªCç Dççní.. jç$ç DçpçáçÆvç..
yçIç lçáuçç Hçámçlççí®ç Dççní- 2, HççÆM®çcçí®çç iççj Jççjçee
yçIç lçáuçç Hçámçlççí®ç Dççní, HççÆM®çcçí®çç iççj Jççjç,
jçlçjçCççÇ®³çç HçáÀuççb®çç, içbOç lçÓ uçáìuççmç kçÀç jí?
lçªCç Dççní.. jç$ç DçpçáçÆvç..
GmçUlççÇ Ëo³ççlç cççP³çç, Dçcç=lçç®³çç Oçábo uççìç - 2
lçÓ çÆkçÀvççN³ççmççjKçç HçCç.. kçÀçíj[ç Gjuççmç kçÀç jí!
jçpçmçç çÆvçpçuççmç kçÀç jí! lçªCç Dççní.. jç$ç DçpçáçÆvç..
jçpçmçç çÆvçpçuççmç kçÀç jíee


lçácç®³ççmççþçÇ kçÀçnçÇKççmç`³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.. SíkçÀç DçççÆCç [çTvçuççí[ kçÀjç.

1. kçÀçÆJçjçpç mçájíMç Yçì (Huçí-çÆuçmì)

http://www.youtube.com/watch?v=1Oczz2Mpz2M&list=RDQMDxiYraZ6fKI

2. jbiç cçÌçÆHçÀuççÇ®çç (mçájíMç Yçì-mçájíMç Jçç[kçÀj)

https://youtu.be/VsEyBLNauBc

3. Hçnçìí Hçnçìí cçuçç.. (mçájíMç Yçì-mççÇ. jçcç®çbê)

https://youtu.be/MuIyUx_QhY0
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08 : Jeena Yaha Marna Yaha..

08 : pççÇvçç ³çnçB cçjvçç ³çnçB..
`kçÀçiçpç kçíÀ HçÓÀuç' (1959) nç YççjlççÇ³ç çÆ®ç$çHçìçb®³çç FçÆlçnçmççlçuçç HççÆnuçç çÆmçvçícççmkçÀçíHç çÆmçvçícçç. cçiç Yççjlçç®çç HççÆnuçç
70Scç.Scç. çÆmçvçícçç kçÀçíCçlçç? Dçmçç mçJççuç ³çíCçb mççnçÆpçkçÀ®ç Dççní. lççí `Mççíuçí' nçílçç Dçmçb HçìkçÀvç DççíþçJçj ³çíF&uç. HçCç lçí ®çákçÀçÇ®çb Dççní.
içuçlç pçJççyç! HççÆnuçç 70Scç.Scç. çÆmçvçícçç nçílçç `HççsçÇ' vççcçkçÀ kçÀuçbojç®çç. `DçjçTb[ o Jçu[&' (1967)! KçÓHç iççpççJççpçç Pççuçíuçç
³çç oçívnçÇ çÆmçvçícççb®çç. HçCç oçívnçÇ çÆ®ç$çHçì mççHçÀ kçÀçímçUuçí. içáªoÊçuçç DçJçomçç DççþJçÓvç p³çç çÆoJçMççÇ l³ççvçí `kçÀçiçpç kçíÀ HçÓÀuç'(1959)
vççJçç®çç çÆ®ç$çHçì yçvçJçç³çuçç Içílçuçç, yçjçíyyçj onç Jç<çç¥vççÇ l³çç®ç çÆoJçMççÇ jçpçvçí `cçíjç vççcç pççíkçÀj' yçvççÆJçC³ççmççþçÇ vççjU HçÀçí[uçç. çÆmçvçícçç
ÒçoçÆMç&lç Pççuçíuçç lçíJnç DççcnçÇ KçÓHç uçnçvç nçílççí. `cçíjç vççcç pççíkçÀj'(1970) ®ççÇ iççCççÇ ®ççbiçuççÇ®ç iççpçuçíuççÇ. cçiç nç çÆHçkçw®çj Hç[uçç
kçÀmçç? nç ÒçMvç DçvçáÊçjçÇlç jççÆnuçíuçç, cçvçç®³çç SkçÀç kçÀçíHçN³ççlç. lççí HçÓCç& ®ççj lççmççb®çç çÆ®ç$çHçì Dççní. oçívç FvìjJnumç nçíl³çç JçiçÌjí
SíkçÓÀvç nçílççí. JnçÇ.mççÇ.Dççj.®çç pçcççvçç Dççuçíuçç, HçCç Dççj.kçíÀ.®çí kçÀçíCçlçí®ç çÆ®ç$çHçì Dçç@çÆHçÀçÆMç³çuççÇ JnçÇçÆ [Dççí-kç@ÀmçíìJçj GHçuçyOç vçJnlçí.
Dçuç-cçvmçÓj JçiçÌjí Hçç³çjíìí[ kç@Àmçíìmçd mçnpç GHçuçyOç nçíl³çç HçCç nç çÆmçvçícçç DçOç&Jçì kçÀç cnCçÓvç yçIçç³ç®çç? çÆoJçmç pççlç nçílçí.. jçpç
kçÀHçÓj®çç kçÀçíCçlççnçÇ çÆmçvçícçç cç@çÆìvççÇuçç Dççu³çç®ç kçÀUlçç DççcnçÇ kçÀç@uçípç mçáìlçç®ç pçç³ç®ççí. `yçjmççlç' lçí `mçbiçcç' Dçmçí®ç HçççÆnuçíuçí.
oÓjoMç&vç®³çç kç=ÀHçívçínçÇ yçjí®çmçí çÆmçvçícçí Hçnç³çuçç çÆcçUçuçí. kçÀç kçÀçíCç pççCçí.. vçícçkçÀç `cçíjç vççcç pççíkçÀj' Hçnç³çuçç çÆcçUCçb oájçHççmlç
Pççuçíuçb. nç çÆmçvçícçç çÆLçSìjçlç®ç yçIçç³ç®çç Dçmçç ®çbiç yççbOçuçíuçç Dçmçu³ççcçáUí Dççcnçuçç lçyyçuç onç Jç<çí& Jççì Hçnç³çuçç uççiçuççÇ.. SkçÀoç
çÆcç$ççvçb yççlçcççÇ DççCçuççÇ. `cçíjç vççcç pççíkçÀj' cçjçþç cçbçÆojuçç.. cç@çÆìvççÇuçç uççiçuçç³ç. pçç³ç®çb kçÀç? ³çç çÆ®ç$çHçìçuçç l³çç kçÀçUçlç kçÀç yçjb
uççíkçÀçÞç³ç çÆcçUçuçç vçmççJçç?.. kçíÀJçU ³çç GlmçákçÀlçíHççíìçÇ jçpç®çç nç lçcççMçç Hçnç³çuçç DççcnçÇ kçÀç@uçípçkçáÀcççj DççJçpçÓ&vç içíuççí nçílççí.
cççiç®³çç®ç DççþJç[îççlç ìçÇ.JnçÇ.Jçj `pççiçlçí jnçí' yçIçç³çuçç çÆcçUçuçç nçílçç. Dççj.kçíÀ.uç#cçCç®³çç kçÀçìÓ&vçcçOçu³çç `kçÀç@cçvç-cç@vç' ìçF&Hç
çÆkçÀjoçjcçO³çí lççí vçiççÇ&mç®³çç nb[îççlçÓvç DççíbpçUçÇvçí HççCççÇ çÆHçlççvçç çÆomçuçç nçílçç. FLçí lççí kçÀmçç Dçmçíuç Dçmçç çÆJç®ççj kçÀjlççí³ç lççí®ç Hç[ÐççJçj
mçívmçç@j-mççÆì&çÆHçÀkçíÀì PçUkçÀuçb. ³çç çÆHçkçw®çjuçç oçívç FvìjJnuç DçmçCççj Dççnílç DçMççÇ DççiççT mçÓ®çvçç çÆcçUçu³ççcçáUí çÆHçkçw®çj®çb vççJç,
uççbyççÇ JçiçÌjí iççí<ìçÇ vç Jçç®çlçç®ç pç³çIççí<ç Pççuçç lççí çÆjUçb®³çç mçbK³çí®çç. çÆHç³ççvççí sí[C³çç®³çç mçájçJçìçÇmçn HççÆnuççÇ ÖçíÀcç mççkçÀçjuççÇ. çÆmçcççÇ
içjíJççuç Dççuçíuçb Hççmç&uç GIç[lççvçç çÆomçuççÇ.. `çÆ[Dçj cç@[cç, mççícçJççjkçÀçÇ jçlç kçÀçí Dçç™çjçÇ lçcççMçç HçíMç kçÀj jnç nÓB.. DççHç pçªj
DççF&³çíiçç!..' jçÆMç³çvç mçkç&ÀmçmçábojçÇ DçççÆCç HççÆ¨çvççÇ ³çç oçíIççÇbvççnçÇ DçMçç®ç DççMç³çç®çb Hç$ç! l³ççmççíyçlç sçíìçÇ yççnáuççÇ- pççíkçÀj®ççÇ!
Þçí³çvççcççJçuççÇ mçáª nçílçí.. `jçpç'ojyççjçlçu³çç vçJçjlvççb®ççÇ vççJçí PçUkçÀlç jçnlççlç. mçcççÆLçbiç Fpç çÆcççÆmçbiç.. uçlçç cçb içíMçkçÀj ní vççJç kçÀmçb
vççnçÇ yçáJçç! Dçmçb cnCçlç cççÇ Dççíþçb®çç ®çbyçÓ kçíÀuçç..Dçjí®®çç! vççJççb®ççÇ Hçjí[ mçbHçuççÇ kçÀçÇ! cççÇ yççpçáuçç yçmçuçíu³çç DççHçu³çç çÆcç$ççuçç kçÀçíHçjçvçb
{çímçÓvç çÆJç®ççjuçbnçÇ. l³ççvçí `MçÓee' Dçmçç DççJççpç kçÀjlç cççP³çç MçbkçíÀuçç HçjmHçj oçyçÓvç ìçkçÀuçb. Dççlçç DççHçCç mçkçÀ&mç®³çç ÖççbiçCççlç
Hççínçí®çuççí yçjb kçÀç! jçpçíbêkçáÀcççj, cçvççípçkçáÀcççj, HççÆ¨çvççÇ, çÆmçcççÇ içjíJççuç, oçjççÆmçbiç, Oçcçí¥ê Dçmçí `mìçmç&' çÆomçlççlç. Oçcçí¥ê çÆvçJçíokçÀç®³çç
ªHççlç mççcççíjç ³çílççí.. `uçí[çÇpç Dç@C[ pçbìuçcçívç..mçkç&Àmç kçÀçÇ lççjçÇ™ç (FçÆlçnçmç) cçíb Dççpç kçÀçÇ jçlç, SkçÀ ³ççoiççj jçlç nçíiççÇ!' jçpçÓ
pççíkçÀj JççÇmç Jç<çç&bvçblçj Òçí#çkçÀçbHçá{í HçíMç nçíCççj Dçmçlççí-SkçÀç MçíJçì®³çç DçoçkçÀçjçÇmççþçÇ. Oçcçí¥ê®çb çÆvçJçíovç mçbHçlçç®ç DççþíkçÀ HçÓÀì Gb®ç Dçmçb
`çÆouç' mçkç&Àmç®³çç cçOçu³çç Yççiççlç (Dçjívçç) Glçjlçb. lçí `çÆouç' kçÀçHçlçç®ç `jçpç' pççíkçÀj®³çç HçínjçJççlç Dççuçíuçç çÆomçlççí. DççícçÒçkçÀçMç,
Dççiçç, mçáboj JçiçÌjí [ç@kçwìj cçb[UçÇ l³çç®³çç Ëo³çç®çb Dçç@HçjíMçvç kçÀjlççlç. `çÆouç' yççníj kçÀç{uçb pççlçb. cççíþb nçíl ç pççCççjb çÆouç oçKçJçÓvç
(`jçpç yç[í çÆouçJççuçç nÌ'.. Mççí-cçvç Dççní.. DçmçbJç pçCçÓ mççbiçç³ç®çb³ç kçÀçÇ kçÀç³ç?.. DçççÆCç) jçpç DççHçuçç lçcççMçç mççoj kçÀjç³çuçç uççiçlççí..
`çÆouç' vçç®çJçlç cnCçlççí..

pççÇvçç ³çnçB, cçjvçç ³çnçB, FmçkçíÀ çÆmçJçç, pççvçç kçÀnçB,
pççÇ ®ççní pçyç ncçkçÀçí DççJççpç oçí, ncç nÌ JçnçÇb, ncç Lçí pçnçB, DçHçvçí ³çnçÇb oçívççí pçnçB, FmçkçíÀ çÆmçJçç, pççvçç kçÀnçBee
HçÀkçwlç lççÇvç DççíUçÇlç iççÇlçkçÀçj MçÌuçíbêvçí pççÇJçvçç®çb pçí mçl³ç mççbçÆiçlçuçb lçí jçpç DçççÆCç ™Jççpçç Dçncço Dçyyççmçvçí ®ççj lççmççb®³çç
jbiççÇlç çÆjUçblçÓvç GiççÇ®ç HççunçU uççJçlç mççbçÆiçlçuçb³ç ní çÆLçSìjçlçÓvç yççníj Hç[lççvçç uç#ççlç Dççuçb. MçÌuçíbêvçí pçíJnç nç cçáKç[ç jçpçkçÀ[í
mççíHçJçuçç nçílçç lçíJnç Dçmçb cnCçlççlç kçÀçÇ lççí uçç@ìjçÇ uççiçu³ççiçlç vçç®ç vçç®ç vçç®çuçç nçílçç. DçblçN³ççbmççþçÇ lççí l³çç®³çç KçvçHçìçÇuçç yçmçCççj
nçílçç, lççí®ç MçÌuçíbê cçÌHçÀuç mççí[Óvç içíu³çç®ççÇ yççlçcççÇ Lç[kçÀuççÇ. Dççlçç jçpç®çí Oççyçí oCççCçuçí. ®çíbyçÓj®³çç DççHçu³çç mìáçÆ[Dççí®³çç kçÀfîççJçj yçmçÓvç
lççí cçpçªn lçí Dççvçbo yç#ççÇbHç³ç¥lç®³çç DçvçíkçÀ Mçç³çjkçÀ[Óvç Dççuçíuçí Dçblçjí Jçç®çlççvçç çÆomçç³ç®çç. MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç HçjíMççvç Pççuçíuçí. MçÌuçíbê®çç
cçáuçiçç MçÌuççÇ MçÌuçíbêvçí SkçÀ çÆoJçmç OççÇj SkçÀJçìÓvç jçpçpççÇbvçç `DçbkçÀuç, cççÇ Òç³çlvç kçÀª kçÀç?' Dçmçb ®çç®çjlç®ç çÆJç®ççjuçb. jçpçpççÇbvççÇ
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vççKçá<ççÇvçí®ç nçíkçÀçj Yçjuçç. DççM®ç³ç& Dçmçb kçÀçÇ, ³çç MçÌuççÇ®çí®ç Dçblçjí jçpçpççÇbvçç Hçmçblç Hç[uçí. pççíkçÀj®³çç pççÇJçvçç®çb mçbiççÇlç l³çç®³çç Mçyoçlç
lçblççílçblç Gcçìuçb nçílçb...

kçÀuç Kçíuç cçíb, ncç nçí vç nçí, iççÆo&Mç cçíb lççjí jníbiçí mçoç, YçÓuççíiçí lçácç, YçÓuçíbiçí Jççí, Hçj ncç lçácnçjí jníbiçí mçoç,
jníbiçí ³çnçÇb DçHçvçí çÆvçMççb, FmçkçíÀ çÆmçJçç, pççvçç kçÀnçBee
kçÀ[Jçb mçbHçlçç mçbHçlçç®ç jçpç çÆmçcççÇkçÀ[í Hççnlççí³ç. [çíUí SkçÀcçíkçÀçblç içáblçuçílç. nçlççlç vçç®çJçlç Dçmçuçíuçb `çÆouç' lççí cççiç®³çç cççiçí
Gb®ç HçíÀkçÓÀvç oílççí. Jçªvç KççuççÇ Hç[lç l³çç®³çç çÆþkçÀN³çç-çÆþkçÀN³çç nçílççlç. lçákçÀ[îçç-lçákçÀ[îççlçÓvç cçiç lçªCç çÆmçcççÇ çÆomçç³çuçç uççiçlçí. kçÀ[Jçb
mçbHçlççvçç®ç Jnç³ççíçÆuçvç®ççÇ mçájçJçì DççHçu³ççuçç jçpçÓ®ççÇ oçmlççvç mççbiçç³çuçç uççiçlçí.. Hçwuç@Mç-yç@kçÀvçí..
FLçu³çç jçpç®ççÇ oçmlççvç çÆouç kçÀçí sÓ uçívçíJççuççÇ KçjçÇ, HçCç lççÇ Giçç®ç®ç YçjkçÀìuççÇ Dççní. lççÇvç-lççÇvç kçÀLççvçkçbÀ, l³ççuçç cççírçuçí
Hçoj. nç HçÀçHçÀìHçmççjç oçívç-oçívç FvìjJnuçvçí mççoj Pççuçç Dççní. HççÆnu³çç Yççiççlç lççí yç®çHçvç-pçJççvççÇ®³çç GbyçjþîççJçj®çç. $çÝ<ççÇ kçÀHçÓjvçí
lççí `jçpç' mççkçÀçjuçç Dççní. ìçÇ®çj-çÆmçcççÇ içjíJççuç!.. oçíIççblç SkçÀ DçpççÇyç çÆjMlçç. çÆlç®çç lççí uçç[kçÀç çÆJçÐççLççÇ&, l³çç®ççÇ lççÇ uçç[kçÀçÇ cç@[cç!
çÆHçkçÀçÆvçkçÀ®³çç çÆvççÆcçÊççvçb l³ççvçb çÆlç®çb `lççªC³ç' HçççÆnuçíuçb Dçmçlçb. $çÝ<ççÇ kçÀHçÓjyçÎuç mççbiçç³ç®çb lçj ³çç Òçmçbiççlç lççí FlçkçÀç iççí[, mçíbì Hçjmçíbì FVççímçíbì sçíkçÀjç çÆomçlççí kçÀçÇ, ³çç çÆJçÐççL³çç&uçç (Dçmçuçç) DççbyçìMççÌkçÀ Dçmçíuç ní Hçìlç®ç vççnçÇ. (uçnçvçHçCççÇ®ç nç FlçkçÀç uççUIççíìîçç
oçKçJçuçç Dççní lçj cççíþç nçíTvç nç cçvçiçìçJçj içpçjí yççbOçÓvç sçÆcç³çç yççjcçO³çí scçscç yçIçç³çuçç pççlççí , Dçmçb oçKçJçCççj Dççnílç kçÀçÇ
kçÀç³ç, Dçmçb GiççÇ®ç®ç Jççìlçb. kçÀçUç®³çç DççíIççlç DççHçu³çç ³çç uçç[kçw³çç DççÆYçvçíl³ççuçç (`$çÝ<ççÇ'uçç) yççHççvçb Dçmçu³çç jçíuçcçO³çí kçÀç yçjb HçíMç
kçíÀuçb DçmççJçb..? DçMççÇ Kçblç Jççìlçí) FLçb yçj®çmçb HççÆyuçkçÀ çÆmçcççÇ®³çç cççb[îçç çÆomçlçç®ç, Hçá{®ççÇ Hçç®ç çÆcççÆvçìb çÆomçuçb lçí ®çJççÇvçb HçççÆnu³ççJçj pçí
GþÓvç içíuçb lçí FvìjJnuçvçblçj yç[îçç jçpç®³çç mçkç&Àmç®³çç Svì^çÇHç³ç¥lç. çÆmçcççÇ jçpç®³çç Dçç³çá<³ççlç SkçÀ kçÀuuççíU G[JçÓvç içíuçíuççÇ Dçmçlçí. lçÓ
vçnçÇ lççí DççÌj mçnçÇ.. çÆjkçÀçc³çç Pççuçíu³çç DççHçu³çç Ëo³ççlç lççí Dççlçç FcHççíìí&[ cççuç Yçjlççí. çÆlçLçí jçÆMç³çvç mçábojçÇuçç mLççvç oílççí. çÆlç®ççÇ
Yçç<çç kçÀç³ç, mçbmkçÀçj kçÀç³ç! lçy³çílç kçÀç³ç? DççF&uççnçÇ nçÇ®ç lçáPççÇ mçÓvç nçíCççj Dççní cnCçÓvç oçKçJçlççí.. Jççí lççí þnjçÇ HçjoíMççÇ.. mççLç kçw³çç
çÆvçYçç³çíiççÇ?.. çÆlçmçN³çç Yççiççlç HççÆ¨çvççÇ Yçíìlçí. Jççí vçnçÇ lççí lçÓ mçnçÇ! ®çuçç.. nçÇ yç³çç Dççlçç ³ççuçç KçjbKçáj b Òçícç oíCççj.. HçCç çÆlçuçç ®ççbiçuççÇ
DçoçkçÀçjç yçvçç³ç®çb Dçmçlçb.. mìçj Dçmçuçíuçç jçpçíbêkçáÀcççj çÆlçuçç Yçíìlççí.. cçiç kçÀç³ç! kçáÀcççjkçÀ[í lççÇ SkçÀç Pçìkçw³ççlç Dççkç=À<ì nçílçí...
jçpçuçç þíbiçç oçKçJçÓvç! jçpçvçí kçíÀuçíuçí GHçkçÀçj #çCççlç çÆJçmçªvç!.. cçlçuçyççÇ uçíkçÀç®ççÇ..!!
jçpçvçí ní Dççlcç®ççÆj$ç çÆuççÆnuçb³ç kçÀçÇ kçÀç³ç Dçmçç GoçíGoçí kçíÀ uçç içíuçç HçCç lçmçu³çç HççCç®çì içç@çÆmçHçkçÀ[í uççíkçÀçbvççÇ oáuç&#ç kçíÀuçb. cççÇ
lçácnçuçç l³çç Jç<çç&lç `cçíjç vççcç pççíkçÀj'®³çç DçuççÇkçÀ[í-HçuççÇkçÀ[íí ÒçoçÆMç&lç Pççuçíu³çç çÆmçvçícççb®ççÇ vççJçb mççbiçlççí. vççJççb®ççÇ pçb$ççÇ vççnçÇ³ç nçÇ.
SkçíÀkçÀ vççJç Jçç®çç.. kçÀçnçÇ mçíkçbÀo çÆJç®ççj kçÀjç. lççí çÆmçvçícçç çÆkçbÀJçç SKççob iççCçb ncçKççmç DççþJçíuç. DçMççÇ pçyçjomlç mHçOçç& nçílççÇ jçpç®³çç
`cçíjç vççcç pççíkçÀj'uçç! `Dççvç çÆcçuççí mçpçvçç', `DççBmçÓ DççÌj cçámkçÀçvç', `DççÆYçvçí$ççÇ', `Dççvçbo', `yç®çHçvç', jçpçç vçJççLçíb®çç `YççF&-YççF&',
`®çílçvçç', `oHç&Cç', `omlçkçÀ', `oçÇoçj', `oíJççÇ', `OçjlççÇ', `içBJççj', `iççÇlç', `Içj Içj kçÀçÇ kçÀnçvççÇ', `iççíHççÇ', `nçÇj jçbPçç', `çÆnccçlç',
`ncçpççíuççÇ', `pççÇJçvç cç=l³çÓ', `pçç@vççÇ cçíjç vççcç', `kçÀyç kçw³çÓB DççÌj kçÀnçB', `kçÀìçÇ Hçlçbiç', `çÆKçuççÌvçç', `cçvç kçÀçÇ DççBKçí', çÆpçlçíbê -MççÆcç&uçç
DççÆYçvççÇlç `cçíjí ncçmçHçÀj', `Hçiçuçç kçÀnçÇ kçÀç', `HççÆJç$ç HççHççÇ', `ÒçícçHçápççjçÇ', `HçÓjyç DççÌj HççÆM®çcç', `mç®®çç PçÓþç', `mçHçÀj', `mççJçvç
Yççoçí', `oçÇ ì^ívç', `kçÀçjJççB', `cçíjç iççBJç cçíjç oíMç'.. Dçmçuçí lççÇmç-®ççUçÇmç ®ççbiçuçí cnCççJçílç Dçmçí çÆHçkçw®çj uççiçuçíuçí Dçmçlççvçç kçÀçíCç
kçÀMççuçç çÆlççÆkçÀìb kçÀç{Óvç j[ç³çuçç pççF&uç? ³çí pççí HççÆyuçkçÀ nÌ, ³çí mçyç pççvçlççÇ nÌ.. HççÆyuçkçÀ nÌ.. çÆHçìçlçuçb HççÆyuçkçÀ DççbyçìMççÌkçÀçmççþçÇ
pççF&uç cnCççJçb lçj l³çç çÆmçcççÇ®³çç l³çç oçívç çÆcççÆvçìçb®³çç sçíìîççM³çç Mçç@ìmççþçÇ kçÀMççuçç pççlçb³ç?.. l³ççHçí#çç oí Jç Dççvçbo®³çç `pçç@vççÇ cçíjç
vççcç'cçO³çí cççbmçuç Hçodcçç KçVçç `námvç kçíÀ uççKççí jbiç.. kçÀçÌvç mçç Dçbiç oíKççíiçí?'.. cnCçlç DççÆOçkçÀ ®çílçJçCççjçÇ JççìCçb, ³ççlç içÌj lçí kçÀç³ç?
SJç{çÇ Jnjç³çìçÇ GHçuçyOç Dççní cnCçlçç uççíkçÀçbvççÇ l³ççlçu³çç DççJç[íuç l³çç çÆmçvçícççuçç DççÞç³ç çÆouçç. ³ççlçuçí kçÀçnçÇ yçN³ççHçÌkçÀçÇ ®ççuçuçí, lçj
kçÀçnçÇbvççÇ p³çáçÆyçuççÇ®çb ³çMçnçÇ Hçojçlç Hçç[Óvç Içílçuçb lçj `cçíjç vççcç pççíkçÀj'kçÀ[í ®çkçwkçÀ Hççþ çÆHçÀjJçuççÇ. DççHçuçç `®çç@F&mç', DççHçuççÇ `kçÀvmçíHì'
DççHçCç uççíkçÀçbJçj pçyçjomlççÇvçí uççoÓ MçkçÀlç vççnçÇ. lçí HçíÀkçÓÀvç oílççlç. kçíÀjç®ççÇ ìçíHçuççÇ oçKçJçlççlç. `cçíjç vççcç pççíkçÀj' Hçwuçç@Hç! jçpç çÆ[Jç®çuçç
içíuçç. çÆmçvçícçç DççHçìuçç cnCçÓvç içáªoÊçmççjKçb nUJçb nçílç vçímlçvççyçÓlç vççnçÇ Pççuçç. oámçN³ççmççjKçç j[lç yçmçuçç Dçmçlçç. oçª®çç Hçíuçç
nçlççlç Oçjuçç Dçmçlçç. jCç mççí[Óvç oílç jCç-sçí[-oçmç Pççuçç Dçmçlçç. lççí kçÀçímçUuçç vççnçÇ.. lççí nç[ç®çç kçÀuççJçblç nçílçç. kçÀmçuçíuçç
çÆoioMç&kçÀ nçílçç. uççF&vç kçÀMççuçç mççí[ç³ç®ççÇ? `pççÇvçç ³çnçB, cçjvçç ³çnçB, FmçkçíÀ çÆmçJçç, pççvçç kçÀnçB..!' Lççí[bmçb çÆjuç@kçwmç nçílç MççblçHçCçí
cççí®çí&yççbOçCççÇ kçÀª uççiçuçç. vçJ³çç kçÀçcçç®ççÇ DççKçCççÇ kçÀª uççiçuçç. lççí vç kçÀçímçUC³çç®çb DççCçKççÇ SkçÀ kçÀçjCç nçílçb. çÆHçÀucçHçíÀDçjvçí l³ççuçç
çÆouççmçç çÆouçç nçílçç. Hçá{®³çç®ç Jç<ççÇ& cnCçpçí 1972 mççuççÇ Pççuçíu³çç mççínUîççlç l³çç®çç `cçíjç vççcç pççíkçÀj' Hçç®ç yççÆ#çmççbmççþçÇ vçç@çÆcçvçíìí[
nçílçç. `cçíjç vççcç pççíkçÀj'uçç Glkç=À<ì çÆoioMç&vç, mçbiççÇlçkçÀçj DçççÆCç içç³çkçÀç®³çç ì^ç@HçÀçÇvçí iççÌjçÆJçC³ççlç Dççuçb. vçblçj vç@Mçvçuç Dç@Jçç@[&mçdnçÇ
çÆcçUçuççÇ. Glkç=À<ì yççuçkçÀuççkçÀçj ($çÝ<ççÇ kçÀHçÓj), sç³ççbkçÀvç (jçOçÓ kçÀcç&kçÀçj) DçççÆCç içç³çkçÀ (cçVçç [í). JççF&ì SJç{b®ç Jççìlçb kçÀçÇ ³çç
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çÆmçvçícççlçuççÇ cçákçíÀMç®ççÇ `pççÇvçç ³çnçB cçjvçç ³çnçB..', `pççvçí kçÀnçB iç³çí Jççí çÆovç' nçÇ oçívnçÇ iççCççÇ mçáHçyç& DçmçÓvçnçÇ cçVççoçbvççÇ içç³çuçíuçb `S Yçç³ç
pçjç oíKç kçíÀ ®çuççí..' iççÌjJçuçb içíuçb. kçÀçuçç³ç lçmcçÌ vçcç:!.. Dççj.kçíÀ. kç@ÀcHç KçÓHç cççíþç! vççnçÇ HçÌMççuçç lççíìç! YççT MçccççÇ DçççÆ Cç MçMççÇ
çÆHçÀucçuçç³çvççÇlç cçmlç çÆmLçjçJçuçí nçílçí. vççJç kçÀç{lç nçílçí. ³çç uççíkçÀçbcçO³çí YççTyçbokçÀçÇ JçiçÌjí Dçmçlçí HçCç DççHçu³ççFlçkçw³çç JççF&ì Lçjç®ççÇ
vçmçlçí. l³ççb®³ççlç Dç[u³çç-vç[u³ççuçç ncçKççmç mçHççíì& çÆcçUlççí. jçpç lçj l³ççb®çç mçKKçç YççT. l³ççuçç YççJççb®çç `cçç@juç mçHççíì&' vçkçwkçÀçÇ
çÆcçUçuçç DçmçCççj. cçíjç vççcç pççíkçÀj®³çç çÆvççÆcç&lççÇ ojc³ççvç®ç `Dççj.kçíÀ.' yç@vçj®çç `kçÀuç Dççpç DççÌj kçÀuç' HçwuççíDçjJçj içíuçç Dçmçíuç Dçmçb
Jççìlçb. çÆoioMç&vçç®ççÇ mçÓ$çí jCçOççÇj kçÀHçÓjkçÀ[í nçílççÇ lçj jçpç®çb vççJç çÆlçLçí çÆvçcçç&lçç cnCçÓvç PçUkçÀlç nçílçb. `kçÀuç Dççpç DççÌj kçÀuç'
(1971)! kçÀuççkçÀçjçblç HççHççpççÇ Hç=LJççÇjçpçpççÇ, mJçlç: jçpç, jCçOççÇj, yççÆyçlçç DçMççÇ Içj®ççÇ®ç ìçÇcç nçílççÇ. mçbiççÇ lçç®ççÇ pçyççyçoçjçÇ MçbkçÀjpç³ççÆkçÀMçvçpççÇbkçÀ[í nçílççÇ. iççC³ççbJçj Dççj.kçíÀ.kç@ÀcHç®ççÇ sçHç çÆomçlçí HçCç l³ççlç jçpçpççÇb®çb ³ççíiçoçvç çÆkçÀlççÇ ní l³ççb®çb l³ççbvçç þçTkçÀ! cççP³çç
cçlçí lçjçÇ l³çç kçÀçUçlç jçpçpççÇ JçíiçUîçç®ç çÆJç®ççjçlç iç{uçí DçmççJçílç. SKççoçÇ J³çkçwlççÇ Dç[çÇ-Dç[®çCççÇ, DçHç³çMççvçí IçíjuççÇ içíuççÇ lçj l³çç®ççÇ
kçÀç³ç nçuçlç nçílçí ní DççHçCç pççCçlççí®ç. `cçíjç vççcç pççíkçÀj' vçblçj `jçpç'®çb vçkçwkçÀçÇ kçÀç³ç Pççuçb lçí HççnÓ³çç! cçáuççuçç çÆcçmçª[ HçáÀìuççÇ³ç
cnCçlçç l³ççuçç nçÇjçí cnCçÓvç ®ççbiçuçç yç´íkçÀ kçÀmçç Ðçç³ç®çç ³çç®çí cçvçmçáyçí vçkçwkçÀçÇ®ç j®çlç DçmççJçílç. `cçíjç vççcç pççíkçÀj' vçí DççHçìçÇ KççuuççÇ.
þçÇkçÀ Dççní! ®çuçç! Dççlçç vçJçç KçíU cççb[Ó³çç. `yçç@yççÇ' (1973)! $çÝ<ççÇ kçÀHçÓj nç vçJçç nçÇjçí cnCçpçí vçJçç `jçpç' vççnçÇ kçÀç? Dççlçç l³ççuçç
MççíYçíuçMççÇ vçJççÇ çÆnjç@F&vç (vçiççÇ&mç?) içáCççÇ DççÆYçvçí$ççÇ nJççÇ®ç kçÀçÇ! Dçmçb cnCçlççlç kçÀçÇ, vççÇlçÓ çÆmçbn ní vççJç Hçá{í Dççuçíuçb HçCç lççÇ `oçí kçÀçÆuç³ççB'
cçO³çí yççuçkçÀuççkçÀçj cnCçÓvç cçnÊJçHçÓCç& YçÓçÆcçkçíÀlç (lçí mçáOoç [yçuç jçíuç!) jpçlçHçìçJçj PçUkçÀuççÇ Dçmçu³ççvçí l³çç vççJççJçj ®ççíkçÀ[çÇ
cççjC³ççlç DççuççÇ. yçN³çç®ç çÆJç®ççjçblççÇ çÆ[bHçuç kçÀçHççÆ[³çç çÆmçuçíkçwì PççuççÇ JçiçÌjí.. JçiçÌjí. vçç³çkçÀ-vçççÆ³çkçÀçb®ççÇ ÖçíÀMç pççí[çÇ Dççní cnCçÓvç mçbiççÇlçç®ççÇ
pçyççyçoçjçÇnçÇ vçJ³çç pççí[çÇkçÀ[í mççíHçJçÓ³çç Dçmçb jçpççÇb®çb cçlç DçmççJçb çÆkçbÀJçç kçáÀCççÇlçjçÇ mçá®çJçuçb DçmççJçb. l³ççcçáUí®ç kçÀçÇ kçÀç³ç `uç#cççÇkçÀçblçH³ççjíuççuç' ³ççb®çç Dççj.kçíÀ. kç@ÀcHçcçO³çí ÒçJçíMç Pççuçç Dçmçíuç. pçj vçççÆ³ çkçíÀuçç HççMJç&içççÆ³çkçÀç cnCçÓvç uçlççoçÇoçÇ®ç nJççÇ Dçmçç nf Dçmçíuç lçj
vçç³çkçÀçuçç HççMJç&içç³çkçÀ cnCçÓvç kçÀçíCç? cçnbcço jHçÀçÇ, çÆkçÀMççíjkçáÀcççj, cçákçíÀMç.. nçílçí kçÀçÇ! Dç®sç! lçªCç içç³çkçÀ nJçç³ç lçj çÆkçÀMççíj®çç
sçíkçÀjç DççÆcçlçkçáÀcççj nçílçç, çÆkçbÀJçç vçJçç cçákçíÀMç cnCçÓvç çÆvçlççÇvç cçákçíÀMç nçílçç kçÀçÇ vççnçÇ? MçÌuçíbê çÆmçbn®ç kçÀç? (Dçç³ç [çívì vççí mçjpççÇ!)
ÖçíÀMç DççJççpçç®çç MççíOç mçáª Pççuçç nçílçç cnCçlççlç. çÆHçÀucç Fb[mì^çÇlç nçÇjçí -içç³çkçÀ cnCçÓvç kçÀçÆjDçj kçÀjç³ç®³çç FjçÐççvçí [íjíoçKçuç
Pççuçíuçç ®ççbiçu³çç ®çíníjíHçfçÇ®çç, JçíiçUîçç DççJççpçç®ççÇ oíCçiççÇ uççYçuçíu³çç MçÌuçíbê çÆmçbn®ççÇ çÆvçJç[ kçíÀuççÇ içíu ççÇ. Dçmçb Jçç®çvççlç Dççuçb³ç kçÀçÇ `cçíjç
vççcç pççíkçÀj'®³çç DççOççÇ uçlççoçÇoçÇbMççÇ l³ççb®çb çÆyçvçmçuçb nçílçb! vçblçj kçáÀCççÇlçjçÇ cnCççuçb.. `cçíjç vççcç pççíkçÀj'cçO³çí uçlççoçÇoçÇ vçJnl³çç cnCçÓvç
DçHç³çMç Dççuçb Dççní! jçpçvçí F&iççí kçáÀjJççUuçç vççnçÇ.. Lçíì oçÇoçÇbkçÀ[í içíuçç. oçÇoçÇbvçç DççÆlçMç³ç mçvcççvççvçb Hçç®ççjCç kçÀªvç iççCççÇ jíkçÀç@[&
kçíÀuççÇ. cçánÓlç& kçíÀuçç. MçÓçÆìbiç mçáª Pççuçb. (`yçç@yççÇ'®³çç yççyçlççÇlç ní Dçmçí yçjí®ç uççíkçÀçHçJçço Dççnílç cnCçlççlç! HçCç DççHçuçb l³çç®³ççMççÇ IçíCçboíCçb
vççnçÇ) `yçç@yççÇ' (1973) ®ççuçuçç. iççpçuçç! yç@kçÀ-uçç@iç oçcçoáHçìçÇvçb Yçªvç çÆvçIççuçç®ç Jçj jçpç `Mççí-cçvç' cnCçÓvç Fb[mì^çÇlç jçpç kçÀª
uççiçuçç. DççHçuçç HçbÀ[ç uççíkçÀ mJççÇkçÀçjlçç³çlç cnCçlçç jçpçpççÇ njKçÓvç içíuçí. Kçjb mççbiçÓ! `jçpç'pççÇ DççÆlçMç³ç DççûçnçÇ cççvççÆmçkçÀlçç DçmçCççjí
kçÀuççJçblç nçílçí. DççHçuççÇ mçbkçÀuHçvçç uççíkçÀçb®³çç içUçÇ kçÀMççÇ GlçjJçç³ç®ççÇ ní l³ççbvçç DçvçáYçJççvçí Dççlçç ®ççbiçuçb®ç DçJçiçlç Pççuçb nçílçb. `yçç@yççÇ'
vçblçj l³ççbvççÇ `mçl³çcç çÆMçJçcç mçábojcç'®ççÇ çÆJç®ççjHçÓJç&kçÀ pçáUJççpçáUJç mçáª kçíÀuççÇ. YççJççuçç®ç nçÇjçí cnCçÓvç Içílçuçb. FLçínçÇ mçbiççÇlçkçÀçj cnCçÓvç
uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuç®ççÇ JçCççÇ& uççJçuççÇ. kçÀç³ç sçlççÇ Dçmçíuç.. ³çç cççCçmçç®ççÇ? lççí DççCçKççÇ SkçÀ vçJçç KçíU KçíUuçç. l³ççvçí cççíkçÀUçÇ{çkçÀUçÇ PççÇvçlç Dçcççvç HçkçÀ[uççÇ DççHçu³çç `mçl³çcç çÆMçJçcç mçábojcç' (1978) mççþçÇ! Hçodcçç KçVçç çÆ®çHçç[ Jççìíuç DçMççÇ HçíMçkçÀMç kçíÀuççÇ.
çÆkçÀlççÇ cççírí nJçílç yççíuçç!.. nJçí çÆlçlçkçíÀ cççíþí Dç@kçwìmç& DççCçlççí.. Hçnç cnCççJçb! cçvçç®ççÇ HçkçÀ[ IçíCççN³çç iççC³ççbvççÇ, uççíkçÀçbvçç Hçmçblç Hç[íuç DçMçç
cçmççu³ççvçí, PççÇvçlç®³çç cçákçwlç DçoçkçÀçjçÇvçí (!) Hç[oç J³ççHçuçç. çÆlççÆkçÀìyççjçÇJçj içoçÇ& PççuççÇ. l³çç®³çç ³çMçç®ççÇ kçÀcççvç ®ç{lççÇ®ç jççÆnuççÇ lççÇ
DçiçoçÇ MçíJçì®³çç MJççmççHç³ç¥lç. `cçíjç vççcç pççíkçÀj'®³çç kçÀçUçlç iççÇlçkçÀçj MçÌuçíbê içíuçç cnCçÓvç l³çç®çç cçáuçiçç MçÌuççÇ MçÌuçíbê içJçmçuçç. HçCç
vççÆMçyçç®çç KçíU Hçnç. nç MçÌuççÇ MçÌuçíbê Hçá{í ®ççj-Hçç®ç çÆmçvçícççblç iççC³çç®çç jlççÇyç IççuçÓvç Dç®ççvçkçÀ kçáÀþí içíuçç kçáÀCççmç þçTkçÀ? HçCç ³çç
MçÌuççÇ®çç®ç SkçÀ Dçblçjç jçpçpççÇbvçç vçJççÇ Gcçío oíCççjç þjuçç Dçmçíuç Dçmçb cçuçç Jççìlçb. lççí®ç jçpçuçç mçbpççÇJçvççÇ oíCççjç þjuçç Dçmçíuç. jçpç
`pççíkçÀj' Lççí[ç®ç nçílçç? jçKçílçÓvçnçÇ PçíHç IçíCççjç çÆHçÀçÆvçkçwmç Hç#ççÇ nçíl çç.. l³çç®³çç pççÇJçvççlçuçb ní mçl³ç MçÌuççÇ®³çç MçyoçlçÓvç kçÀmçb Gcçìuçb³ç
Hçnç..

³çí cçíjç iççÇlç, pççÇJçvç mçbiççÇlç, kçÀuç YççÇ kçÀçíF& oçínjç³çíiçç, pçiç kçÀçí nBmççvçí yçníªçÆHç³çç, ªHç yçouç çÆHçÀj Dçç³çíiçç,
mJçiç& ³çnçÇb, vçkç&À ³çnçB, FmçkçíÀ çÆmçJçç, pççvçç kçÀnçBee, pççÇ ®ççní pçyç ncçkçÀçí DççJççpç oçí, ncç nÌ JçnçÇb, ncç Lçí pçnçB,
DçHçvçí ³çnçÇb oçívççí pçnçB, FmçkçíÀ çÆmçJçç, pççvçç kçÀnçBee
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08 : pççÇvçç ³çnçB cçjvçç ³çnçB..
çÆ®ç$çHçì : cçíjç vççcç pççíkçÀj (1970)
çÆvçcçç&lçç/çÆoioMç&kçÀ : jçpç kçÀHçÓj
içç³çkçÀ : cçákçíÀMç
iççÇlçkçÀçj : MçÌuçíbê DçççÆCç MçÌuççÇ MçÌuçíbê
mçbiççÇlç : MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç
pççÇvçç ³çnçB, cçjvçç ³çnçB, FmçkçíÀ çÆmçJçç, pççvçç kçÀnçB,
pççÇ ®ççní pçyç ncçkçÀçí DççJççpç oçí, ncç nÌ JçnçÇb, ncç Lçí pçnçB,
DçHçvçí ³çnçÇb oçívççí pçnçB, FmçkçíÀ çÆmçJçç, pççvçç kçÀnçBee
³çí cçíjç iççÇlç, pççÇJçvç mçbiççÇlç, kçÀuç YççÇ kçÀçíF& oçínjç³çíiçç,
pçiç kçÀçí nBmççvçí yçníªçÆHç³çç, ªHç yçouç çÆHçÀj Dçç³çíiçç,
mJçiç& ³çnçÇb, vçkç&À ³çnçB, FmçkçíÀ çÆmçJçç, pççvçç kçÀnçBee
pççÇ ®ççní pçyç ncçkçÀçí DççJççpç oçí, ncç nÌ JçnçÇb, ncç Lçí pçnçB,
DçHçvçí ³çnçÇb oçívççí pçnçB, FmçkçíÀ çÆmçJçç, pççvçç kçÀnçBee
kçÀuç Kçíuç cçíb, ncç nçí vç nçí, iççÆo&Mç cçíb lççjí jníbiçí mçoç,
YçÓuççíiçí lçácç, YçÓuçíbiçí Jççí, Hçj ncç lçácnçjí jníbiçí mçoç,
jníbiçí ³çnçÇb DçHçvçí çÆvçMççb, FmçkçíÀ çÆmçJçç, pççvçç kçÀnçBee
pççÇ ®ççní pçyç ncçkçÀçí DççJççpç oçí, ncç nÌ JçnçÇb, ncç Lçí pçnçB,
DçHçvçí ³çnçÇb oçívççí pçnçB, FmçkçíÀ çÆmçJçç, pççvçç kçÀnçBee
pççÇvçç ³çnçB, cçjvçç ³çnçB, FmçkçíÀ çÆmçJçç, pççvçç kçÀnçB,


DççHçu³çç DççJç[çÇ®çb mçJçç&biçmçáboj iççCçb cnCçlçç lçí iççCçí SíkçÀC³çç®ççÇ, HççnC³çç®ççÇ lççÇJç´ F®sç PççuççÇ Dçmçíuç vçç? lçj nçÇ I³çç l³çç iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç
kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. jçpç kçÀHçÓj çÆnìmçd.. (Dçç@çÆ[Dççí p³çákçÀyçç@kçwmç)

https://www.youtube.com/watch?v=XHMd2nAlhjo

2. pççÇvçç ³çnçB, cçjvçç ³çnçB.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=5XOi1GzOgfc

3. pççÇvçç ³çnçB, cçjvçç ³çnçB.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=9PdueQlstQw

4. pççÇvçç ³çnçB, cçjvçç ³çnçB.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=pql1qD50A3o

5. çÆ®ç$çHçì : cçíjç vççcç pççíkçÀj (1970) - (mçbHçÓCç&)

https://youtu.be/9BDOzVIlttY

6. çÆ®ç$çHçì : cçíjç vççcç pççíkçÀj (1970) - (mçbkçÀuççÇlç)

https://youtu.be/mYDtcft4Um8
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09 : Dil Ne Phir Yaad Kiya..

09 : çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç..
oÓjoMç&vç®³çç mçáªJççlççÇ®³çç kçÀçUçlç `sç³ççiççÇlç' cnCçpçí Dççcç®³ççmççþçÇ HçJç&CççÇ®ç Dçmçç³ç®ççÇ. jíçÆ[DççícçáUí iççCççÇ SíkçÀç³ç®çç sbo
uççiçuçç®ç nçílçç. ìçÇJnçÇcçáUí DçvçíkçÀ iççC³ççb®çç ¢kçÀ-ÞççJ³ç Dççvçbo Içílçç ³çíT uççiçuçç. Öçl³çíkçÀ sç³ççiççÇlç DççcnçÇ vç ®çákçÀlçç Hçnç³ç®ççí..
cçnçyçUíMJçj®çç nmççÇvç cççnçÌuç. yççmçjçÇ®ççÇ mçájçJçì DççHçuççÇ pççoáiçjçÇ oçKçJçlçí³ç. çÆkçÀvççN³ççJçªvç vççJçívçb ÖçmLççvç kçíÀuçb³ç. vççJçç[îççkçÀ[í
®çìkçÀvç uç#ç pççlç vççnçÇ³ç HçCç kç@Àcçíjç Oçcçí¥êJçj çÆmLçjçJçlççí³ç cnCçlçç Dççlçç nç vçkçwkçÀçÇ®ç vççkçÀHçá[îçç HçáÀuçJçlç iççCççj. yççJçjuçíuççÇ vçÓlçvç
vççJçí®³çç oámçN³çç ìçíkçÀçMççÇ yçmçÓvç GiççÇ®ç®ç Hçç³çç®³çç Dçbiçþîççvçí GkçÀjlçí³ç lçj oámçN³çç ìçíkçÀçMççÇ jnícççvç vççkçÀç®³çç Mçíb[îççJçj oá:Kç-DçmçÓ³çç®çjHçÀ[-lç[HçÀ[ DçMçç DçvçíkçÀ cççvçJççÇ YççJçYççJçvççb®çb yçícççuçÓcç çÆcçÞçCç JççiçJçlç GYçç Dççní. kçáÀþuçb iççCçb Dçmçíuç yçáJçç? Dçmçç ÖçMvç cçvççlç
[çíkçÀçJçlççí vç [çíkçÀçJçlççí lççí®ç cççí. jHçÀçÇ®çç DççJççpç DççHçu³ççuçç Içç³ççU kçÀjlççí.. cçpçªn, nmçjlç, mççnçÇj, MçÌuçíbê, MçkçÀçÇuç ³ççb®³ççHçÌkçÀçÇ
kçáÀCçç®ççÇ®ç çÆmçOonmlç uçíKçCççÇ vçmçlçí.. yçcç&vçoç, Smçd. pçí., cçovçcççínvç, jçíMçvçoç, mççÇ. jçcç®çbê çÆkçbÀJçç vççÌMççopççÇ DçMçç DççíUKççÇ®³çç
mçbiççÇlçkçÀçjçbHçÌkçÀçÇ kçáÀCçç®ççÇ®ç pççoáF& mçájçJçì vçmçlçí.. HçCç iççCçb mçáª nçílçç®ç vççJçíMççÇ Lç[kçÀCççN³çç Öçl³çíkçÀ uççìímçjMççÇ DççHçCç vçKççÆMçKççblç
LçjLçjlççí. kçáÀþu³ççlçjçÇ yçápçuçíu³çç pçKçcççb®ççÇ KçHçuççÇ Hç[Óvç pçKçcç Hçávnç YçUçYçUç JççnÓ uççiçlçí. SkçÀ Gcçbiç lçUHçç³ççlçÓvç cçíboÓlç pççlçí.
#çCçYçj çÆPçCççÆPçC³çç ³çílççlç.. DçççÆCç lçí iççCçb DççHçu³çç cçíboÓJçj çÆJçuçíHçvç kçÀjlçç kçÀjlçç vçkçÀUlç Ëo³ççlç Glçjlçb .

çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç yçkç&ÀmççÇ uçnjç³ççÇ nÌ -2
çÆHçÀj kçÀçíF& ®ççíì cçánçíyyçlç kçÀçÇ GYçj DççF& nÌ
çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³ççee
`cççmìjpççÇ Jççnee! kçw³çç yççlç nÌ.. lçácç®çb vççJç ³çç Þçí³çvççcççJçuççÇlç yçIçÓvç KçÓHç yçjb Jççìuçb.. vççJç Dçmçb cçmlç PçUkçÀuçb³ç kçÀçÇ, nçÇ
kçáÀþu³ççM³çç HçíÀcçmç mçbiççÇlçkçÀçjçb®ççÇ pççí[iççíUçÇ DçmççJççÇ!..'
`kçw³çÓB cçpççkçÀ kçÀj jní nçí jçJçuçpççÇ! ncçí kçÀnçB SímççÇ Mççínjlç çÆcçuçíiççÇ!'
`çÆouç nçÇ lççí nÌ' (1963)®³çç çÆÖçJnîçÓ MççícçO³çí jçpç kçÀHçÓj, vçÓlçvç, ÖççCç, Dççiçç, jçJçuç çÆHçÀucç®çí cççuçkçÀ yçbOçÓ, mçbiççÇlçkçÀçj
jçíMçvçoçbmçn GHççÆmLçlç nçílçí. çÆ®ç$çHçìç®³çç Þçí³çvççcççJçuççÇlç mçbiççÇlçkçÀçj jçíMçvçoçb®³çç vççJççvçblçj mçnç³çkçÀ cnCçÓvç mççíçÆvçkçÀ-DççícççÇ Dçmçb vççJç
PçUkçÀlçç®ç MçípççjçÇ yçmçuçíu³çç `cçvççínjuççuç mççíçÆvçkçÀ' vççJçç®³çç DçbOç JççokçÀ DçççÆCç ÖççÆlçYççJççvç mçbiççÇlç-mçb³ççípçkçÀçuçç çÆvçcçç&lçí jçJçuçmççníyç
DçiçoçÇ DççHçáuçkçÀçÇvçb cnCççuçí..
`cççmìjpççÇ, cçÌ cçpççkçÀ kçÀj jnç nÓB? oíKçvçç ³çn cçpççkçÀ SkçÀ çÆovç mç®ç nçí pççSiçç..'
Glkç=À<ì nçcççí&çÆvç³çcç-JççokçÀ cnCçÓvç K³ççlçkçÀçÇlç& DçmçCççN³çç cççmìjpççÇbvççÇ (cçvççínjuççuç mççíçÆvçkçÀ) nícçblçoç, cçovçcççínvç DçççÆCç
G<çç KçVçç ³ççb®³ççkçÀ[í mçnç³³çkçÀç®çb kçÀçcç kçíÀuçb nçílçb HçCç l³ççbvçç JççÐçJç=bo -mçb³ççípçvçç®çb kçÀçcç kçÀjç³çuçç Öççílmççnvç çÆouçb lçí jçíMçvçoçbvççÇ.
`çÆvçiççníb çÆcçuççvçí kçÀçí pççÇ ®ççnlçç nÌ..' DçççÆCç `uççiçç ®çávçjçÇ cçíb oçiç..' ³çç iççC³çç®çb OJççÆvçcçáêCç nçílççvçç jçJçuçpççÇbvççÇ cççmìjpççÇbcçOçuçç
mHççkç&À kçíÀJnç®ç níjuçç nçílçç. mçbiççÇlç-mçb³ççípçkçÀ cnCçÓvç l³ççb®çb ³ççíiçoçvç lçí pççCçÓvç nçílçí. l³ççbvççÇ Mçyo HççUuçç. Hçá{®³çç®ç mçnç-SkçÀ
cççÆnv³ççlç mççíçÆvçkçÀuçç l³ççbvççÇ c³çáçÆPçkçÀ mççÇçÆìbiçmççþçÇ mççbiççJçç Oçç[uçç. yçÌþkçÀçÇ®ççÇ mçáªJççlç®ç cçáUçÇ pççÇ. Smçd. jçJçuçmççníyççbvççÇ DççHçu³çç SkçÀç
içí³ç-kçÀçÆJçlçí®çç kçÀçiço DççícçÖçkçÀçMçkçÀ[í (DççícççÇ) mççíHçJçÓvç kçíÀuççÇ. DççHçu³çç ÖçmlçççÆJçlç çÆ®ç$çHçìç®³çç kçÀLçí®çb ní LççÇcç-mççBiç Dççní DçççÆCç l³çç®ççÇ
kçÀLççkçÀuHçvçç Lççí[kçw³ççlç mççbiçlç, iççC³çç®ççÇ çÆmç®³çáSMçvç nçÇ {çíyçUcççvççvçí DçMççÇ Dçmçíuç Dçmçb mççbçÆiçlçuçb. DççícççÇvçí l³çç kçÀçÆJçlçílçuççÇ içí³çlçç
cççmìjpççÇbvçç Jçç®çÓvç oçKçJçlçç®ç yçmçu³çç yçÌþkçÀçÇlç mççíçÆvçkçÀvçí DççþíkçÀ Oçávççb®çç jlççÇyç Iççlçuçç. oçívç vçç³çkçÀ DçççÆCç SkçÀ vçççÆ³çkçÀç Dçmçç Öçícçç®çç
çÆ$çkçÀçíCç! iççC³ççlç çÆlçIççb®ççnçÇ mççcççJçíMç Dççní. lççÇvç DçblçN³ççb®çb iççCçb. SkçíÀkçÀ DçblçN³ççlçÓvç lçí DççHççHçu³çç cçvççÇ®çí YççJç J³çkçwlç kçÀjCççj Dççnílç.
yçjç®ç Kçuç Pççuçç. çÆlçIççbvçç mçnpçHçCçí SkçÀ$ç kçÀmçb oçKçJçlçç ³çíF&uç yçjb! MçíJçìçÇ lçí SkçÀç®ç vççJçílçÓvç ÖçJççmç kçÀjlççnílç Dçmçb oçKçJçC³çç®ççÇ
kçÀuHçvçç mçJçç¥vçácçlçí þjuççÇ. iççC³çç®ççÇ çÆmç®³çáSMçvç lçj þjuççÇ. vçámçlçb®ç çÆJçjçC³çç sí[Cççjb iççCçb vçkçÀçí nçílçb. vççJçílçuçç ÖçJççmç Dççní cnCçÓvç
l³ççuçç Lççí[çÇMççÇ JçíiçUçÇ HçÀçí[CççÇ oíT³çç Dçmçb mççíçÆvçkçÀpççÇbvççÇ mçá®çbJçuçb. kçÀMlççÇ®³çç çÆnboçíUîççJçj Pçáuçlç jççÆnuç DçMççÇ cçmlç ®ççuç vçkçwkçÀçÇ
kçÀjC³ççlç DççuççÇ.

çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç yçkç&ÀmççÇ uçnjç³ççÇ nÌ -2
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çÆHçÀj kçÀçíF& ®ççíì cçánçíyyçlç kçÀçÇ GYçj DççF& nÌ
çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³ççee
pççÇ. Suç. jçJçuçpççÇ! SkçÀ HçáKlçç Mçç³çj, kçÀLççkçÀçj (jçJçuç yçbOçÓb®çb `jçJçuç çÆHçÀucmç' ní nçícç-Öçç@[kçwMçvç nçTmç.) DççHçu³çç®ç
`çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç' ³çç kçÀLçímççþçÇ jçJçuçpççÇbvççÇ ní `LççÇcç-mççBiç' DçiçoçÇ DçççÆlcç³çlçívçb çÆuççÆnuçíuçb. YççT mççÇ. Suç. jçJçuç çÆoioMç&vç
kçÀjCççj nçílçç. kçÀLçílçu³çç mçiçUîçç®ç iççC³ççbmççþçÇ nJçç Dçmçç DççjçKç[ç lç³ççj nçílçç. kçÀçJ³çnçÇ çÆuççÆnuçíuçb. vççÌMççopççÇ, jçíMçvçoç, mççÆ®çvçoç
DçMçç yçN³çç®ç mçbiççÇlçkçÀçjçb®ççÇ vççJçb DççíþçJçj nçílççÇ HçCç l³ççb®³ççkçÀ[í l³ççb®çí DççHççHçuçí iççÇlçkçÀçj Dçmçlççlç. l³ççb®³ççMççÇ®ç l³ççb®çb ìîçÓçÆvçbiç Dçmçlçb,
nç®ç Öçç@yuçícç nçílçç. DççHçuççÇ iççCççÇ IçíTvç içíuççí lçj DççHçuçb®ç Iççí[b Hçá{í vçç®çJçCçb cnCçç çÆkçbÀJçç l³çç mçbiççÇl çkçÀçjçb®³çç kçÀçcççlç uçá[yçÓ[ kçÀjlççí³ç
Dçmçb Jççìuçb Dçmçlçb. yçjb.. ³çç cççíþîçç mçbiççÇlçkçÀçjçbkçÀ[í kçÀoççÆ®çlç DççHçu³ççuçç vçícçkçbÀ kçÀç³ç nJçb³ç lçí ÖççbpçUHçCçí mççbiçC³çç®çbnçÇ mJççlçb $³ç
çÆcçUCççj vççnçÇ.. kçÀoççÆ®çlç.. cnCçÓvç®ç DççHçuçb ní kçÀçJ³ç l³ççbvççÇ ³çç vçJçK³çç mçbiççÇlçkçÀçjçbkçÀ[í mççíHçJçuçb DçmççJçb. çÆvçoçvç l³ççlç l³ççbvçç nJçç
lçmmçç®ç DçççÆJç<kçÀçj kçÀªvç IçíC³ççlç Dç[®çCç ³çíC³çç®ççÇ mçálçjçcç Mçkçw³çlçç vçJnlççÇ. vçç³çkçÀç®³çç YçÓçÆcçkçíÀmççþçÇ l³ççbvçç DççOççÇ nJçí nçílçí jçpç
kçÀHçÓj. HçCç lçí DççHçu³çç `mçbiçcç'®³çç çÆvççÆcç&lççÇlç cçmçªHçÀ nçílçí, cnCçÓvç®ç l³ççbvççÇ Oçcçí¥êkçÀ[í vçç³çkçÀç®çb kçÀçcç mççíHçJçuçb . vçÓlçvç vçççÆ³çkçÀç DçççÆCç
mçnvçç³çkçÀçmççþçÇ jnícççvç®ççÇ çÆvçJç[ kçÀjC³ççlç DççuççÇ. pççÇJçvç, jCçOççÇj, M³ççcçç, mçáboj, ìávçìávç, cçOçácçlççÇ, uç#cççÇsç³çç, pççÇJçvçkçÀuçç DçççÆCç
Dçç³ç.Smç.pççínj! kçÀLççvçkçÀ lçmçb mçjUmççíHçb nçílçb. Oçcçí¥ê®ççÇ Öçí³çmççÇ (vçÓlçvç) DçHçIççlççlç cçjCç HççJçuçíuççÇ Dçmçlçí. kçÀcç&Oçcç&mçb³ççíiççvçb
jnícççvç®ççÇ HçlvççÇ çÆlç®ççÇ ncçMçkçÀuç (Hçávnç vçÓlçvç) Dçmçu³ççcçáUí kçíÀJçU oçímlçç®çb cççvççÆmçkçÀ mLçÌ³ç& MççyçÓlç jçnçJçb cnCçÓvç l³çç®ççÇ®ç Öçí³çmççÇ
cnCçÓvç lççí çÆlçuçç Hçá{í kçÀjlççí. (yççHçeejí! kçÀç³ç nç l³ççiç?) çÆcç$çç®ççÇ kçáÀyçç&vççÇ JçiçÌjí cçmççuçç þçmçÓvç Yçjuçíuçb ní kçÀLççvçkçÀ jçJçuçpççÇb®çb®ç
nçílçb.
`LççÇcç-mççBiç'®çb jíkçÀç@çÆ[biç þjuçb. HçÀícçmç!.. lçç[oíJç! cççí. jHçÀçÇ, uçlçç DçççÆCç cçákçíÀMç DçMççÇ çÆvçJç[ HçkçwkçÀçÇ nçílççÇ . HçCç vçícçkçw³çç l³çç®ç
mçácççjçmç cççí. jHçÀçÇ-uçlçç®çb kçÀMççJçªvçlçjçÇ Jççpçu³ççvçb çÆlçvçb jHçÀçÇmççíyçlç iççCçb yçbo kçíÀuçb nçílçb. mççíçÆvçkçÀpççÇ [içcçiçuçí vççnçÇlç. iççC³çç®çç yççpç
Hççnlçç DççMçç Yççímçuçí Dçmçç Hç³çç&³ç mJççÇkçÀçjC³ççSíJçpççÇ l³ççbvççÇ mçácçvç kçÀu³ççCçHçÓj ³çç lçªCç içççÆ³çkçíÀuçç Hçç®ççjCç kçíÀuçb. ³çç lçªCç
içççÆ³çkçíÀyçÎuç jçJçuç yçbOçÓ mççMçbkçÀ nçílçí. DççHçu³çç iççC³çç®çb kçÀç³ç nçíCççj ³çç®çç ìívmç ®çínN³ççJçj mHç<ì çÆomçlç nçílçç. mççíçÆvçkçÀ-DççícççÇbvççÇ
mçcçpççJçlçç®ç pçyççyçoçjçÇ l³ççb®³ççJçj®ç ìçkçÓÀvç iççC³çç®³çç çÆjnmç&umçvçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ . l³ççkçÀçUçÇ mççTb[-çÆHçÀucçJçj iççC³ççb®çç `ìíkçÀ'
Içílçuçç pççF&. cççívççí! mççíçÆvçkçÀ-DççícççÇpççÇ mçájçÆ#çlçlçí®³çç kçÀçjCççmlçJç SkçÀ içícç KçíUuçí. SkçÀç ì@^kçÀJçj içç³çkçÀçb®çí DççJççpç lçj oámçN³çç ì@^kçÀJçj
mçbHçÓCç& çÆjocç-c³çáçÆPçkçÀ kçÀjç³ç®çb þjJçuçb. jíkçÀç@çÆ[biçuçç mçáªJççlç PççuççÇ. Oçcçí¥êmççþçÇ jHçÀçÇmççníyççbvççÇ l³çç®çb kçÀ[Jçb içç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. .

Jççí YççÇ kçw³çç çÆovç Lçí ncçíb çÆouç cçíb çÆyçþç³çç Lçç kçÀYççÇ,
DççÌj nBmç-nBmç kçíÀ içuçí lçácçvçí uçiçç³çç Lçç kçÀYççÇee
Kçíuç nçÇ Kçíuç cçíb kçw³çÓB pççvç Hçí yçvç Dçç³ççÇ nÌee
çÆHçÀj kçÀçíF& ®ççíì cçánçíyyçlç kçÀçÇ GYçj DççF& nÌ,
çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³ççee
mçácçvçlççF¥vççÇ vçÓlçvç®³çç Jççìîçç®³çç DççíUçÇ cçvççHççmçÓvç içç³çu³çç..

kçw³çç yçlççS lçácní ncç Mçccçç kçÀçÇ çÆkçÀmcçlç kçw³çç nÌee
œçcç cçíb pçuçvçí kçíÀ çÆmçJçç DççÌj cçányyçlç kçw³çç nÌ,
³çí Jççí içáuçMçvç nÌ, kçíÀ çÆpçmçcçíb vç yçnçj Dçç³ççÇ nÌee
çÆHçÀj kçÀçíF& ®ççíì cçánçíyyçlç kçÀçÇ GYçj DççF& nÌ,
çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³ççee
Dççlçç HççUçÇ nçílççÇ cçákçíÀMçpççÇb®ççÇ. SjJççÇ çÆvçiçíçÆìJn jçíumç kçÀjCççN³çç jnícççvçmççþçÇ lçí DççHçu³çç Yççjomlç DççJççpççlç iççT uççiçuçí..

ncç Jççí HçjJççvçí nÌ pççí, Mçccçç kçÀç ocç Yçjlçí nÌee
námvç kçÀçÇ Dççiç cçíb KççcççíMç pçuçç kçÀjlçí nÌ,
Dççn YççÇ çÆvçkçÀuçí lççí ³çí H³ççj kçÀçÇ ©mçJççF& nÌee
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çÆHçÀj kçÀçíF& ®ççíì cçánçíyyçlç kçÀçÇ GYçj DççF& nÌ,
çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³ççee
`ìíkçÀ' DççíkçíÀ nçílçç®ç jçJçuçmççníyç kçÀmçuçí Kçá<ç Pççuçílç cnCçÓvç mççbiçÓ. cçç@çÆvçìj-ªcçcçOçÓvç OççJç Içílç l³ççbvççÇ mççíçÆvçkçÀpççÇbvçç
kçÀ[kçÀ[Óvç DçççÆuçbiçvç çÆouçb. l³ççbvççÇ l³ççb®çç çÆJçMJççmç mççLç& þjçÆJçuçç nçílçç. l³ççb®³çç `LççÇcç-mççBiç'®çí mççívçb Pççuçb nçílçb. cçánÓlçç&®çí Mçç@ìmçd
cçnçyçUíMJçjuçç ³çç iççC³ççJçj®ç GjkçÓÀvç Içílçuçí. MççÇ<ç&kçÀiççÇlççvçí pçjçÇ Ëo³ççJçj kçÀçíjçÇJçkçÀçcç kçíÀuçb Dçmçuçb lçjçÇ çÆ®ç$çHçìçlçuççÇ Flçj mçJç&®ç
iççCççÇ cçmlç nçílççÇ. `çÆouçvçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç' (1966)! çÆ®ç$çHçì ÖçoçÆMç&lç Pççuçç. ³çç mççuççÇ yçjí®ç GÊçcççíÊçcç çÆmçvçícçí uççiçuçíuçí. SkçÀìîçç
Oçcçí¥ê®çí®ç DçvçáHçcçç, Dçç³çí çÆovç yçnçj kçíÀ, HçÓÀuç DççÌj HçlLçj, yçnçjíb çÆHçÀj YççÇ DççSiççÇ, oíJçj, çÆouçvçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç, oáunvç SkçÀ jçlç
kçÀçÇ, cçcçlçç, cçánçíyyçlç çÆpçboiççÇ nÌ.. Dçmçí çÆ®ç$çHçì uççiçuçíuçí! HçÓÀuç DççÌj HçlLçj ®ççbiçuçç®ç ®ççuçuçíuçç. l³ççlçuçç Oçcçí¥ê DççJç[u³ççcçáUí ³çç®ç
HçáC³ççF&Jçj cçiç l³çç®çí Flçj çÆmçvçícçí ®ççbiçuçí çÆkçbÀJçç kçÀçnçÇ Lççí[íyçnálç ®ççuçuçí. `çÆouçvçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç'®ççÇ iççCççÇ ®ççbiçuççÇ®ç pçcçÓvç DççuçíuççÇ.
`kçÀçÆuç³ççíbvçí IçáBIçì Kççíuçí, nj HçÓÀuç Hçí YçBJçjç [çíuçí..' lçmçí®ç `uççí ®çínjç mçáKç& -Mçjçyç náDçç..' nçÇ jHçÀçÇ®ççÇ oçívç mççíuççí. `Dççpçç jí H³ççj
HçákçÀçjí..' ní uçlççoçÇoçÇb®çb mççíuççí. `ncçvçí pçuçJçç çÆoKçç³çç lççí pçuç pççDççíiçí..' (DççMçç-cçVççoçb®ççÇ kçÀJJççuççÇ), cçákçíÀMç®çb `³çí çÆouç nÌ cçánçíyyçlç
kçÀç H³ççmçç..' DçççÆCç cççí. jHçÀçÇ-DççMçç®çb ³çáiçuçiççÇlç `cçÌ mçÓjpç nÓB lçÓ cçíjçÇ çÆkçÀjvç, mçbiç lçíj ç jníee' PçkçÀçmç®ç PççuççÇlç. `³çÓB ®ççuç ®çuççí vçç
cçlçJççuççÇ..' ní jHçÀçÇ®³çç DççJççpççlçuçb iççCçb ®çkçwkçÀ mçnvçç³çkçÀ pççÇJçvç DçççÆCç m$ççÇ Jçí<ççlçu³çç Dçç³ç.Smç.pççínjJçj çÆHçkçw®çjçF&pç Pççuçb³ç. ní
MççÇ<ç&kçÀiççÇlç DçççÆCç Flçj mçJç& iççCççÇ çÆ®ç$çHçìçlç pçMççÇ HçÓCç& mJçªHççlç SíkçÀç³çuçç çÆcçUlççlç lçMççÇ lççÇ Suç.HççÇ. jíkçÀç@[&Jçj GHçuçyOç nçílççÇ. HçÓCç&
iççC³ççb®ççÇ KçácççjçÇ®ç JçíiçUçÇ Dççní. HçCç Dççlçç GHçuçyOç Dçmçuçíu³çç kçÀçíCçl³çç®ç mççÇ.[çÇ. JçiçÌjíJçj lççÇ HçÓCç& mJçªHççlç GHçuçyOç vççnçÇlç. nç
S®ç.Scç.JnçÇ®çç kçÀHççUkçÀjbìíHçCçç cnCççJçç kçÀçÇ DççCçKççÇ kçÀçnçÇ? iççCççÇ mçç[ílççÇvç çÆcççÆvçìçlç yçmççÆJçC³ççmççþçÇ ³çç cçnçYççiççbvççÇ ®çkçwkçÀ kçÀÊçuç®ç
kçíÀuççÇ³ç. Dçmççí! mççíçÆvçkçÀ-DççícççÇ uçbyççÇ jímç kçíÀ Iççí[í þjuçí vçmçlççÇuç HçCç l³ççbvççÇ pççÇ iççCççÇ çÆouççÇ³çlç lççÇ jçÆmçkçÀçb®³çç kçÀç³çcç mcçjCççlç
jçnCççj Dççnílç. çÆyçvççkçÀç iççÇlç cççuççcçOçÓvç iççpçCçb Dççuçb Dçmçuçb lçjçÇ `çÆHçÀucç-HçíÀDçj'mççjK³çç iuç@cçjmç HçájmkçÀçjçbHççmçÓvç lçí mçoÌJç JçbçÆ®çlç
jççÆnuçí nç oÌJçoáçÆJç&uççmç. DççícççÇ cççP³çç ®ççbiçu³çç®ç HççÆj®ç³çç®çí Dççnílç. HçCç mççíçÆvçkçÀpççÇb®³çç çÆvçOçvççvçblçj (9 pçáuçÌ 1993) lçí KçÓHç®ç SkçÀìí
Pççuçí. ì@uçívìí[ J³çkçwlççÇuçç mçkçwlççÇ®³çç çÆJçÞççblççÇJçj Oçç[C³ççlç Dççuçb lçj kçÀç³ç nçílçb ³çç®çb Dççíc ççÇpççÇ ní SkçÀ GoçnjCç. l³ççb®çb lçí DççþJçCççÇbvçç
kçáÀjJççUCçb.. Dç®ççvçkçÀ nUJçb nçíCçb.. cçvççuçç HçÀçj®ç kçwuçíMçkçÀçjkçÀ Dçmçç³ç®çb.. cnCçç³ç®çí..

`n³ççlç SkçÀ cçámlççÆ]kçÀuç œçcç kçíÀ çÆmçJçç kçáÀs YççÇ vçnçÇ Mçç³ço..
cçáPçí ]KçáMççÇ YççÇ ³çço DççlççÇ nÌ lççí DççBmçÓ yçvçkçÀj DççlççÇ nÌ..'


³çç çÆ®ç$çHçìçlç DççHçu³çç DççJç[çÇ®ççÇ mçJçç&biçmçáboj iççCççÇ Dççnílç. lççÇ mçbHçÓCç& iççCççÇ Hççnlçç ³ççJççÇlç cnCçÓvç DççHçCççmççþçÇ mçJç& iççC³ççb®³çç çÆJnçÆ[Dççípç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ
oílç Dççní. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ mçá×ç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ çÆouçíuççÇ Dçmçu³ççvçí DççHçCç nç çÆ®ç$çHçì Lçíì HççnÓ MçkçÀçuç :

1. çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç.. (GHçuçyOç Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=a9jHJLt4p70

2. çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç.. (çÆ®ç$çHçìçlççÇuç mçbHçÓCç& iççCçí)

https://www.youtube.com/watch?v=2YohEL8ZkFg

3. çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=pTMeqWCiLaE

4. çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç (mçJç& iççC³ççb®çí çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=zggOhE8b8KQ

5. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç (1966)

https://www.youtube.com/watch?v=x-JfbgvpNAU
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09 : çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç..
çÆ®ç$çHçì : çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç (1966)
içç³çkçÀ : cççí. jHçÀçÇ-mçácçvç kçÀu³ççCçHçÓj-cçákçíÀMç
iççÇlçkçÀçj : pççÇ. Smçd. jçJçíuç
mçbiççÇlç : mççíçÆvçkçÀ-DççícççÇ
çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç yçkç&ÀmççÇ uçnjç³ççÇ nÌ -2
çÆHçÀj kçÀçíF& ®ççíì cçánçíyyçlç kçÀçÇ GYçj DççF& nÌ
çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³ççee
Jççí YççÇ kçw³çç çÆovç Lçí ncçíb çÆouç cçíb çÆyçþç³çç Lçç kçÀYççÇ,
DççÌj nBmç-nBmç kçíÀ içuçí lçácçvçí uçiçç³çç Lçç kçÀYççÇee
Kçíuç nçÇ Kçíuç cçíb kçw³çÓB pççvç Hçí yçvç Dçç³ççÇ nÌee
çÆHçÀj kçÀçíF& ®ççíì cçánçíyyçlç kçÀçÇ GYçj DççF& nÌ,
çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³ççee
kçw³çç yçlççS lçácní ncç Mçccçç kçÀçÇ çÆkçÀmcçlç kçw³çç nÌee
œçcç cçíb pçuçvçí kçíÀ çÆmçJçç DççÌj cçányyçlç kçw³çç nÌ,
³çí Jççí içáuçMçvç nÌ, kçíÀ çÆpçmçcçíb vç yçnçj Dçç³ççÇ nÌee
çÆHçÀj kçÀçíF& ®ççíì cçánçíyyçlç kçÀçÇ GYçj DççF& nÌ,
çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³ççee
ncç Jççí HçjJççvçí nÌ pççí, Mçccçç kçÀç ocç Yçjlçí nÌee
námvç kçÀçÇ Dççiç cçíb KççcççíMç pçuçç kçÀjlçí nÌ,
Dççn YççÇ çÆvçkçÀuçí, lççí ³çí H³ççj kçÀçÇ ©mçJççF& nÌee
çÆHçÀj kçÀçíF& ®ççíì cçánçíyyçlç kçÀçÇ GYçj DççF& nÌ,
çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³ççee


mçbiççÇlçkçÀçj mççíçÆvçkçÀ-DççícççÇ DçMçç SkçÀç `Huçí-çÆuçmì'®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ mççHç[uççÇ.
HçCç ³ççlç iççCççÇ MççíOçlççvçç Lççí[çmçç iç=nHççþ cçç$ç kçÀjçJçç uççiçCççj SJç{b vçkçwkçÀçÇ.

1. mçbiççÇlçkçÀçj mççíçÆvçkçÀ-DççícççÇ (120 mçáHçjçÆnìmçd)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNQiZGbUnWvRwieCk6xpQsED0tYyPnyWY

Þç×çbpçuççÇ-DççícççÇpççÇ DçMçç DççCçKççÇ oçívç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç mççHç[u³çç.

1. Dççpç kçíÀ HçÀvçkçÀçj - 1 (Þç×çbpçuççÇ-DççícççÇpççÇ)
2. Dççpç kçíÀ HçÀvçkçÀçj - 2 (Þç×çbpçuççÇ-DççícççÇpççÇ)
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https://youtu.be/qCyYBXyWL2M
https://youtu.be/kvm2wr6e5ug

10 : Dil Ka Soona Saaz..

10 : çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç..
`jçpçmççnyç. kçáÀs mçávçç DççHçvçí? Mç$çáIvç vççcçkçÀç kçÀçíF& çÆyçnçjçÇyççyçÓ Dç@kçwìj Dçç³çíuçç nÌ! kçw³çç Dç@kçwìçÇbiç kçÀjlçç³ç mççyç! [ç³çuçç@iç[ç³çuçç@iç Hçí lççuççÇ Hç[lçç nÌ lççuççÇ..'
`lçççÆuç³ççB lççí ncççjí pçálççí kçíÀ Svì^çÇ mçí Mçáª nçílççÇ nÌ yçjKçájoçj!.. pççvççÇ, ³çnçB çÆyçnçjçÇ Dçç³çí ³çç FuççnçyççoçÇ.. ncç jçpçkçáÀcççj nÌ DççÌj
jçpçkçáÀcççj jníbiçí! mçcçPçí?'
jçpçkçáÀcççj yçílççpç yççoMççn nçílçç ³ççlç Jçço®ç vççnçÇ. HçCç Mç$çáIvç çÆmçvnçYççíJçlççuç®çb Jçuç³ç kçÀçnçÇ kçÀcççÇ vçJnlçb . `ojíkçÀ cççCçmç vççí
oç³çkçÀçí DççJçípç sí..' Òçl³çíkçÀ cççCçmçç®³çç Dçç³çá<³ççlç Dçmçç kçÀçU ³çílççí®ç ³çílççí . l³çç kçÀçUçlç lççí p³çç JçmlçÓuçç mHçMç& kçÀjíuç l³çç®çb mççívçb nçílçb.
cçç$ç çÆcçUçuçíu³çç mçbOççÇ®çb mççívçb kçÀmçb kçÀjç³ç®çb ní l³ççuçç cççnçÇlç Dçmçç³çuçç nJçb. nçÇ çÆHçÀuçç@mçç@HçÀçÇ Mç$çÓvçí yçjçíyyçj Dçç®çjCççlç DççCçuççÇ. vççJç
Mç$çÓ DçmçávçnçÇ lççí mçJçç¥®çç çÆcç$ç Pççuçç. Mç$çáIvç çÆmçvnç kçáÀs no lçkçÀ Òçl³çíkçÀçuçç DççJç[ç³ç®çç. DççpçnçÇ DççJç[lççí. oçjçlç HççTuç þíJçlçç#çCççÇ
l³çç®çb çÆHçkçw®çj [çÇ[çÇJçj Dççní cnCçlçç mçáKççJçuççí®ç nçílççí. l³ççkçÀçUçlç pçççÆnjçlççÇb®çç SJç{ç YççÆ[cççj vçmçç³ç®çç. HçÀkçwlç çÆvçjcçç, çÆJçkçÀçí JçpçÏoblççÇ
JçiçÌjí JçiçÌjí.. ®çuçç! Dççpç kçÀçÇ Mççcç Mç$çáIvç kçíÀ vççcç! ÒçíÀMç nçíTvç çÆmçvçícçç Hçnç³çuçç yçmçuççí. {Beeì@ -[@Cç! kçÀçí-Dçç@HçjíçÆìJn çÆHçkçw®çmç&
Òçmlçálç `SkçÀ vççjçÇ oçí ªHç'! Mç$çáIvç çÆmçvnç, jMcççÇ, DççMçç mç®çoíJç, ªHçíMçkçáÀcççj, cçovçHçájçÇ, mçÒçÓ, p³çá. cçíncçÓo.. DççÌj Kççmç çÆkçÀjoçj
cçíb FHçwlçíKççj! iççÇlçkçÀçj Dçmço YççíHççuççÇ, mçbiççÇlçkçÀçj içCçíMç, çÆvçcçç&lçç ÞççÇJççmlçJç, çÆvçoí&MçkçÀ cçOçámçáovç.. {Beeì@-[@Cç! Kçuuççmç! DçHçvççÇ
mçánçvççÇ Mççcç kçÀç mçl³ççvççMç! Dççpç kçÀçnçÇ Kçjb vçJnlçb. çÆ®çkçwkçÀçj vçJçmç-mçç³ççmççvçblçj SkçÀ cçáuç JnçJçb DçççÆCç lçí Joç[-çÆoJçìb çÆvçIççJçb l³çç
lçá®s vçpçjívçb cççÇ ìçÇJnçÇ DçççÆCç l³ççlç çÆomçCççN³çç Mç$çÓkçÀ[í HçççÆnuçb. SJç{ç yççíuçyççuçç Dçmçuçíu³çç Mç$çÓ®çç nç Dçmçuçç DçççÆJç<kçÀçj? MççÇ:!
[çÇ[çÇ®çb SkçáÀuçlçb SkçÀ ®ç@vçuç! DçççÆCç l³ççJçj Dçmçuçí çÆYçkçwkçÀçj çÆmçvçícçí? ®çJççÇvçb çÆHçkçw®çj yçIçç³çuçç pçcçuçíu³çç Içj®³çç-Mçípççj®³çç cçb[UçÇb®³çç
DçkçÀuçí®ççÇ kçÀçÇJç kçÀjlç cççÇ Dççlçu³çç KççíuççÇlç pççTvç, oçj Mçkçw³çlççí Içf uççJçÓvç çÆvçcçáìHçCçí uçJçb[uççí. Mç$çáIvç®çç DççJççpç ³çílç nçílçç, HçCç l³ççlç
kçÀçuççÇ®çjCç-çÆJçMJçvççLçmççjKçç pççíMç-pçávçÓvç vçJnlçç. mçjUmççO³çç Yçç<çílç lççí yççíuçlççí³ç SJç{b®ç kçÀUlç nçílçb. lççmçYçj®ç Guçìuçç Dçmçíuç.
Dççlçç yçÏíkçÀ nçíCççj. Lççí[îçç pçççÆnjçlççÇ DçççÆCç mçç[ímççlç®³çç yççlçc³çç! ®çuçç, çÆvçoçvç Lççí[çmçç jçÇuççÇHçÀ! HçCç cççípçÓvç Hçç®çJ³çç çÆcççÆvçìçuçç
FbiçUçÇ [mççJççÇ lçmçç lçç[dkçÀvç GþÓvç yçmçuççí cççÇ. DçbiççJçj®ççÇ ®ççoj oÓj çÆYçjkçÀçJçÓvç çÆouççÇ DçççÆCç yççníj ³çílç Jççìílçu³ççbvçç Dç#çjMç: lçá[Jçlç®ç
Kçá®ççÇ&Jçj çÆJçmççJçuççí. kçÀç@ìJçj Dç®çílçvç Hç[uçíu³çç FHçwlçíKççjkçÀ[í ÒçícçYçju³çç DççHçáuçkçÀçÇvçb Hççnlç Mç$çáIvç çÆmçvnç jHçÀçÇ®³çç DççJççpççlç iççlç
nçílçç.

çÆouçkçÀçee mçÓeevçç mççpç, lçjçvçç {áb{íiççee
çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç lçjçvçç {áb{íiçç,
lççÇj-S-çÆvçiççníb vççpç çÆvçMççvçç {áb{íiçç,
DçjíeecçáPçkçÀçí cçíjí yçço, pçcççvçç {áb{íiçç,
çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç lçjçvçç {áb{íiççee
onçJççÇ-yççjçJççÇlçuççÇ DççcnçÇ Hççíjb. jHçÀçÇ®çí ®ççnlçí Dçmçu³ççcçáUí, ní iççCçb cççnçÇlç nçílçb. HçCç lçí ³çç ìákçÀçj çÆ®ç$çHçìçlç Dçmçíuç Dçmçb
lçíJnç mJçHvççlç oíKççÇuç Jççìuçb vçJnlçb. mçbiççÇlçkçÀçj içCçíMç (içCçíMç jçcçÒçmçço Mçcçç&) ní vççJç SíkçÀuçb nçílçblç kçÀOççÇ? námvçuççuç Yçiçlçjçcç,
içáuççcç nÌoj, Kçícç®çbê ÒçkçÀçMç nçÇ vççJçb pçj cççP³çç çÆHç{çÇlçu³çç yçN³çç®ç pçCççbvçç cççnçÇlç vççnçÇlç, lçj ³çç DçÒççÆmçOo mçbiççÇlçkçÀçjç®çb vççJç
þçTkçÀ DçmçCçb lçmçb kçÀþçÇCç®ç, vççnçÇ kçÀç? uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuç ³çç mçáÒççÆmçOo mçbiççÇlçkçÀçjçb®³çç pççí[iççíUçÇlçu³çç H³ççjíYççF¥®çç nç OççkçÀìç
YççT. jçpçkçÀçjCçç®³çç yçUçÇ®çç yçkçÀjç! mçkçwlççÇvçb içíì-DççTì nçíTvç IçjçÇ yçmçJçuçç içíuçíuçç içáCççÇ mçbiççÇlçkçÀçj! Jnç³ççíçÆuçvç nçÇ çÆKÏçM®çvç
uççíkçÀçb®ççÇ cçkçwlçíoçjçÇ nçíT Hççnlç nçílççÇ l³çç kçÀçUçlç lççÇ kçÀçíb[çÇ Mçcçç&pççÇbvççÇ®ç HçÀçí[uççÇ Dçmçb yçápçáiç& Jnç³ççíçÆuçvç-JççokçÀ mççbiçlççlç. DçMçç ³çç yççHç
cççCçmçç®ççÇ H³ççjíYççF&, iççíjKçoç DçççÆCç içCçíMç nçÇ cçáuçb. ³çç YççJçb[çbvçç l³ççb®³çç çÆHçlççpççÇkçÀ[Óvç mçbiççÇlçç®çç Jççjmçç çÆcçUçuçç nçílçç. H³ççjíYççF&
DçççÆCç içCçíMç ní MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç, kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ ³çç kç@ÀcHçcçOçuçí. ní çÆlçLçí Jnç³ççíçÆuçvç JççpçJçlç. iççíjKçoç cçíb[çíçÆuçvç, çÆiçìçj
JççpçJçC³ççlç HçìçF&lç. içCçíMçvçç ®ççuççÇ yççbOçç³ç®ççÇ Kççpç nçíl ççÇ. Kççpç DçMççmççþçÇ kçÀçÇ, DççHçu³çç YççJççuçç `HççjmçcççÆCç' vççJçç®çb çÆHçkçw®çj
çÆcçUlçç®ç l³ççvçí Dçmço YççíHççuççÇb®³çç kçÀçÆJçlççbJçj çÆoJçmç-jç$ç cçínvçlç kçÀªvç kçíÀuçíu³çç kçÀmçjlççÇ (nmçlçç náDçç vçájçvççÇ ®çínjç.., cçíjí çÆouç cçíb
nukçÀçÇmççÇ.. nçÇ iççCççÇ) çÆyçukçáÀuç cçáHçwlç oíTvç ìçkçÀu³çç. Dççcç®³çç mìáçÆ[Dççílç cççP³ççmçcççíj nçÇ ÒççÆlçYççmçbHçVç J³çkçwlççÇ yçmçuççÇ nçílççÇ DçççÆCç
SkçíÀkçÀ iççí<ì mççbiçlç nçílççÇ. cççÇ Dççee JççmçÓvç SííkçÀlç nçílççí.. içCçíMçYççF& yççíuçlç nçílçí DçççÆCç SkçíÀkçÀ çÆkçÀmmçí SíkçÓÀvç nçojC³ççHçuççÇkçÀ[®ççÇ
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YççJçvçç kçÀç³ç Dçmçlçí lçí cççÇ DçvçáYçJçlç nçílççí. `HççjmçcççÆCç'®ççÇ iççCççÇ çÆ®çkçwkçÀçj iççpçuççÇ. içCçíMç nçlç ®ççíUlç yçmçuçç. YççJççvçí yççíuççJçlçç®ç
çÆcçUCççN³çç HçícçíbìJçj içHçiçácççvç Jnç³ççíçÆuçvç Iççmçlç yçmçuçç. lççí GÊçcç Jnç³ççíçÆuçvç JççokçÀ nçílçç HçCç l³ççuçç mçbiççÇlçkçÀçjçb®³çç ÒçcçáKç ÒçJççnçlç
³çç³ç®ççÇ çÆJçuç#çCç Dççí{ nçílççÇ. l³çç®çb lçkçÀoçÇj Dç®ççvçkçÀ kçÀmçb HçÀUHçÀUuçb kçáÀCççmç þçTkçÀ! 1966 mççuççÇ l³ççuçç çÆ [cHçuç çÆHçÀucçmçd®çç
`námvç DççÌj F<kçÀ' mJçlçb$çHçCçí mçbiççÇlç-çÆoioMç&vççmççþçÇ çÆcçUçuçç. mçbpççÇJçkçáÀcççj DçmçÓvçnçÇ DççHçìçÇ Kççuuçíu³çç ³çç çÆ®ç$çHçìçvçblçj
1968mççuççÇ l³ççuçç MçíKç cçáKlççj, oçjççÆmçbiç, DçççÆCç níuçvç DççÆYçvççÇlç(?) þçkçÓÀj pçvçí&uççÆmçb iç çÆcçUçuçç. (DççþJçç.. DççMççlççF&bvççÇ içç³çuçíuçb
`ncç lçíjí yççÇvç pççÇ vçç mçkçíbÀiçí mçvçcç..') jçcçmçíb®³çç çÆJçÞççcç yçí[íkçÀjpççÇ çÆoioçÆMç&lç `SkçÀ vçvnçÇ cçáVççÇ uç[kçÀçÇ LççÇ' (1970) vçblçj Mçjçjlç
(1972).. ³çç SJç{îçç ÒçJççmççvçblçj çÆcçUçuçíuçç nç `SkçÀ vççjçÇ oçí ªHç' (1973)!
mìçíjçÇ-mççÇçÆìbipç mçbHçlçç®ç içCçíMçvçí ÞççÇJççmlçJçpççÇbvçç Dçmço YççíHççuççÇb®³çç kçÀçnçÇ vçJ³çç j®çvçç SíkçÀJçu³çç. vçç³çkçÀ Mç$çáIvçmçn mçJçç¥vççÇ®ç
içCçíMç®ççÇ lççjçÇHçÀ kçíÀuççÇ. (ncç lçácçmçí pçáoç nçíkçíÀ.., mççÌ yççj pçvçcç uçíbiçí.., Jççí pçyç ³çço Dçç³çí.., lçmçí®ç nuuççÇ®³çç cçÌvçí H³ççj çÆkçÀ³çç®ççÇ
mçáHçjçÆnì iççCççÇ oíCççjí ní iççÇlçkçÀçj Dçmço YççíHççuççÇ.) Dçmço YççíHççuççÇb®³çç DçLç&HçÓCç& kçÀçJ³ççJçj lççí[çÇmç lççí[ mçbiççÇlç oíTvç içCçíMçvçí `çÆouç kçÀç
mçÓvçç mççpç..' yçvçJçuçb nçílçb. içCçíMç Dççpç KçÓHç®ç Dççvçboçlç nçílçí. lçç[oíJç®³çç HçíÀcçmç ³çç mçbiççÇlçkçÀçjçbmççþçÇ vçíncççÇ®ç uçkçÀçÇ þjCççN³çç
jíkçÀç@çÆ[¥iç çÆLçSìjçlç SjJççÇ mççcççv³ç Jnç³ççíçÆuçvç JççokçÀ cnCçÓvç ³çíCççN³çç içCçíMç®çb DççCçKççÇ SkçÀ iççCçb jíkçÀç@[& nçíCççj nçílçb. iççíjKçoç,
çÆkçÀMççíj Mçcçç&, mçjoçj, %ççvçpççÇ ³çç DçvçáYçJççÇ mçnç³³çkçÀçbvççÇ iççC³çç®çb mçb³ççípçvç kçÀjC³ççlç ³ççíiçoçvç çÆouçb nçí lçb. uççuççYççT DçççÆCç
mçÊççjçÆcç³ççB DçMççÇ lçyçuçç-{çíuçkçÀ®ççÇ çÆHçÀu[çÇbiç, cççF&kçÀ vççJçç®çí yçápçáiç& çÆHç³ççvççíJççokçÀ lçmçí®ç HçmlççÇmçíkçÀ Jnç³ççíçÆuçvç, ®çíuççí, JnçÇDççíuçç®çç lççHçÀç
iççC³ççlç iççÆnjí jbiç Yçjç³çuçç cççÌpçÓo nçílçí. içç³çkçÀ jHçÀçÇ! iççCçb kçÀcççuç Pççuçb, HçCç çÆ®ç$çHçì l³çç lçáuçvçílç DçiçoçÇ®ç çÆYçkçÀçj nçílçç.
mìçíjçÇyççí[& yçjç nçílçç HçCç çÆoioMç&vç Lççí[bmçb kçÀvHçw³çáçÆPçbiç! pçvcçlçç®ç kçÀçUîçç-kçÀçC³çç Dçmçuçíu³çç cçáuççÇuçç oççÆiçvçí IççuçÓvç kçÀç nícçç-MççÆcç&uçç
yçvçJçlçç ³çíCççj? çÆ®ç$çHçì oCçkçw³ççlç DççHçìuçç. [ç³çuçç@içyççpççÇmççþçÇ içoçÇ& Kçí®çCççjç Mç$çÓ nçÇjçí. jMcççÇ vççJçç®ççÇ HççCç®çì çÆnjç@F&vç!
mççojçÇkçÀjCç FlçkçbÀ HçáÀmçkçbÀ kçÀçÇ yçmmç jí yçmmç! çÆvçcçç&l³çç®çb vççÆMçyç HçáÀìuçb, içCçíMç Dç[içUçÇlç içíuçç. 14 mçHìí byçj 1973®³çç Mçá¬çÀJççjçÇ nç
çÆmçvçícçç uççiçuçç Kçjç HçCç yçç@yççÇ, pçbpççÇj, DççÆYçcççvç, ³ççoçíb kçÀçÇ yççjçlç, Dçvçájçiç, oçiç, vçcçkçÀ njçcç lçmçí®ç Dçç içuçí uçiç pçç DçMççb®³çç
kçwuççeemç YççTiçoçÇ&lç uççíkçÀçbvççÇ l³çç®ççÇ oKçuç®ç IçílçuççÇ vççnçÇ, lçí mçjU çÆHçuççnçTmçuçç HçíÀkçÀuçb içíuçb. kçÀLççvçkçÀ kçÀç³ç lçj jMcççÇ®çb Mç$çÓMççÇ
uçHçÀ[b Dçmçlçb. FHçwlçíKççj®çb Hçç$ç cnCçpçí SkçÀ ÞççÇcçblç DçççÆCç vççcç®ççÇvç mçbiççÇlçkçÀçjçuçç GlççjJç³ççlçnçÇ oámçN³çç MççoçÇlç Fvìjímì Dçmçlççí.
jMcççÇ oçÌuçlç kçÀcçJçç³ç®³çç uççuçmçíHçç³ççÇ Mç$çÓ®³çç mççLççÇvçb Huç@vç yçvçJçÓvç l³çç®³ççMççÇ MççoçÇ kçÀjlçí. Dç®ççvçkçÀ SkçíÀ çÆoJçMççÇ DçHçIççlç nçílççí.
FHçwlçíKççj Jçç®çlççí Kçjç HçCç l³çç®çb MçjçÇj kçÀçícççlç Dçmçu³ççiçlç Dç®çílçvç nçílçb. lççí HçÀkçwlç SíkçÓÀ MçkçÀlççí, HççnÓ MçkçÀlççí HçCç yççíuçÓ MçkçÀlç vççnçÇ
DçççÆCç l³çç®çb lçí pçiçCçb mçbHçÓCç&HçCçí HçjçJçuçbyççÇ nçílçb. Mç$çÓ vççíkçÀjçÇ®³çç çÆvççÆcçÊççvçb Içjçlç ÒçJçíMç çÆcçUJçlççí. HçÌMççb®ççÇ uççuçmçç Dçmçlçí HçCç
l³çç®³ççlçuççÇ FvmççvççÇ³çlç pççiç=lç Dçmçlçí. lççí l³çç®³çç ìkçwkçÀ GIç[îçç Dç®çílçvç [çíUîççlçuççÇ mçá#cç Dçmçnç³³çlçç, uçç®ççjçÇ DçvçáYçJçlççí. Mç$çÓ®³çç
cçvççlç l³çç®³çç vçkçÀUlç, FHçwlçíKççjyçÎuç DççHçáuçkçÀçÇ çÆvçcçç&Cç nçílçí. FkçÀ[í jMcççÇ lçj Kçávçç®çç®ç Huç@vç j®çlçí. Mç$çÓuçç cçpçyçÓjvç mçnYççiççÇ
JnçJçb uççiçlçb. JnçÇuç®çíDçjJçªvç KççìíJçj þíJçlççvçç l³ççuçç Oçç[dkçÀvç HçÀjMççÇJ çj Hçç[ç³ç®çb. yçmmç! cçíboÓkçÀ[®ççÇ SKççoçÇ pçjçÇ vçmç çÆvçkçÀçcççÇ
PççuççÇ kçÀçÇ KçíU Kçuuççmç! PçbPçì Kçlcç! Mç$çÓuçç Dç®ççvçkçÀ kçÀç³ç Jççìlçb kçÀçíCççmç þçTkçÀ lççí l³ççuçç Hç[lçç-Hç[lçç (kçÀçÇ Hçç[lçç-Hçç[lçç)
Jçç®çJçlççí. FHçwlçíKççj®çí [çíUí l³çç#çCççÇ (#çCçYçj) kç=Àlç%çlçívçí DççíuççJçlççlç. pçiçC³çç®ççÇ Dççmç l³çç®³çç [çíUîççblçÓvç Dççímçb[lç Dçmçlçí. Mç$çÓ l³ççuçç
LççíHçìÓvç çÆouççmçç oílççí. Mç$çÓ Dççlçç l³çç®ççÇ DççHçuçíHçCççvçí kçÀçUpççÇ IçíT uççiçlççí. FHçwlçíKççj®³çç Òçkç=ÀlççÇlç GÊçjçíÊçj mçáOççjCçç nçílç pççlçí.
Mç$çáIvç SkçíÀ çÆoJçMççÇ çÆHç³ççvççípçJçU®ççÇ HçÀçF&uç ®ççUlççí DçççÆCç l³ççlç çÆuççÆnuçíuççÇ kçÀçÆJçlçç iççCçb nçíTvç l³çç®³çç DççíþçJçj ³çílçí.

DççBmç kçÀç mçÓjpç mççLç jníiçç, pçyç mççBmççíb kçÀçÇ jçnçíb cçíb,
æiçcç kçíÀ DçbOçíjí, LçkçÀ pççSbiçí, cçbpççÇuç nçíiççÇ yççnçí cçíb,
H³ççj Oç[kçÀlçí çÆouç kçÀç, çÆþkçÀçvçç {áb{íiççee
çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç lçjçvçç {áb{íiççee
iççCçb jHçÀçÇ kçÀçÇ DçHçvççÇ ]Kçáo kçÀçÇ DççJççpç cçíb Dççní, Dçmçb cçuçç lçjçÇ Jççìlçb. Dççlçç lçácnçÇ cnCççuç jHçÀçÇ®çç mJçlç:®çç DççJççpç cnCçpçí
nçí kçÀç³ç? jHçÀçÇmççníyç iççlççvçç ncçíMçç lçí kçÀçíCççJçj çÆ®ççÆ$çlç nçíCççj Dççní ³çç®çç DççJçpçÓ&vç çÆJç®ççj kçÀjç³ç®çí. jHçÀçÇmççníyççb®³çç iççC³ççb®çç ®ççnlçç
DçmçCççjç kçáÀCççÇnçÇ jçÆmçkçÀ l³ççb®çb DçcçákçÀ iççCçb SíkçÀlççvçç, lçí kçáÀCççJçj çÆHçkçw®çjçF&pç Pççuçb³ç ní PçìkçÀvç DççíUKçÓ MçkçÀlççí, ³ççlç®ç mçJç& kçÀçnçÇ
Dççuçb. nçÇjçí®³çç mççojçÇkçÀjCçç®ççÇ mìçF&uç l³ççb®³çç iççC³ççlçÓvç nÓyçnÓ J³çkçwlç Jnç³ç®ççÇ. MçccççÇ, pççÇlçÓ, oíJçmççníyç.. SJç{b®ç vçJní lçj cçnícçÓo,
pçç@vççÇ Jçç@kçÀj ³ççb®³çç iççC³ççlç lçí ÒçkçÀ<çç&vçb pççCçJçlçb. kçÀçnçÇ iççCççÇ cçç$ç cçuçç DçHçJççoçlcçkçÀ JççìuççÇlç. cççP³ççHçájlçb mççbiçç³ç®çb lçj.. `DçHçvççÇ
DççBKççí cçí yçmççkçÀj...' (þçíkçÀj), `oçívççí vçí çÆkçÀ³çç Lçç H³ççj cçiçj...' (cçnáDçç), `oÓj jnkçÀj vçç kçÀjçí yççlç...' (Dçcççvçlç), `FkçÀ lçíjç
53 | DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ

mçáboj cçáKç[ç...' (YççF&-YççF&), `nj ®çínjç ³çnçB ®ççBbo...' (Dççyçª), `pçyç YççÇ ³çí çÆouç Goçmç nçílçç nÌ...' (mççÇcçç), `cçÌb FkçÀ jçpçç nÓB...'
(GHçnçj), `kçÀnçÇb yçí]Kç³ççuç nçíkçÀj...' (lççÇvç oíçÆJç³ççB), `lçácnçjçÇ pçáuHçÀ kçíÀ mçç³çí cçíb Mççcç...' (vççÌçÆvçnçuç), `cçáPçí F<kçÀ nÌ lçáPççÇmçí...'
(GccççÇo), `çÆHçÀj Jççí YçÓuççÇmççÇ ³çço Dçç³ççÇ nÌ...' (yçíiççvçç), `lçÓ Fmç lçjnç mçí cçíjçÇ çÆpçboiççÇ cçíb...' (DççHç lççí Símçí vç Lçí).. ³ççoçÇ lçMççÇ KçÓHç
cççíþçÇ Dççní. iççCççÇ yçíçÆcçmççuç! lççÇ kçáÀCççJçj çÆHçkçw®çjçF&pç PççuççÇlç nç TnçHççín J³çLç&. jHçÀçÇvçb DçMççÇ iççCççÇ iççlççvçç mJçlJç DççílçÓvç içç³çu³çç®çb
uç#ççlç ³çílçb cnCçÓvç Jççìlçb.. ní iççCçbnçÇ jHçÀçÇ kçÀçÇ DçHçvççÇ ]Kçáo kçÀçÇ DççJççpç cçíb Dççní. (Dççpç nçÇ iççCççÇ `³çÓ-ìîçáyç'Jçj GHçuçyOç Dççnílç. JçíU
çÆcçUçuçç lçj vçkçwkçÀçÇ Hçnç) `çÆouçkçÀçee mçÓvçç mççpç, lçjçvçç {áb{íiççee' ³çç lççvçíJçj®ç çÆHçÀoç nçílççí DççHçCç. jHçÀçÇ®çç DççJççpç çÆouççí çÆocççiçJçj
cççíjçÆHçmç çÆHçÀjJçlççí. Hçá{®çí Mçyo cçç$ç Dçç¯çbÀovç Dçmçu³ççvçí kçÀçUpççuçç Içjí Hçç[lççlç. mçbiççÇlçkçÀçj içCçíMçvçb çÆo uçíu³çç Oçávçíyçouç DççHçCç l³ççuçç
cçvççícçvç kçáÀçÆvç&mççlç kçÀjlççí. mçbiççÇlç oíC³çç®ççÇ kçáÀJçlç Dçmçuçíu³çç içCçí Mçuçç cççªvç cçáìkçÓÀvç yççpçáuçç yçmçJçC³ççlç Dççuçb. Içj ®ççuçJçç³ç®çb³ç
vçç?.. içácççvç jíkçÀç@çÆ[¥içuçç ³çí. Jnç³ççíçÆuçvç Iççmç DçççÆCç ®ççj HçÌmçí kçÀcçJç. mçbiççÇlçkçÀçj yçvçC³çç®ççÇ içámlççKççÇ kçíÀuççÇmç lçj jíkçÀç@çÆ[¥içuçç kçÀçíCççÇ®ç
yççíuççJçCççj vççnçÇ. lçÓ IçjçÇ DçççÆCç lçáPçb lçí Jnç³ççíuççÇvç Içjçlçu³çç HççíìcççUîççJçj OçÓU Kççlç Hç[uçb®ç cnCçÓvç mçcçpç.. DçMççÇ HççÆjçÆmLçlççÇ çÆvçcçç&Cç
Pççu³çç®ççÇ l³ççvçí mJçlç:nÓvç mççbçÆiçlçuçb. SkçíÀkçÀçUçÇ YçHHççÇ uçççÆnjçÇ vççcçkçÀ MççÆJç&uçkçÀçvçí mçç#ççlç Dçç[çÇ&uçç DççJnçvç GYçb kçÀjç³ç®ççÇ çÆnccçlç
oçKçJçuççÇ nçílççÇ, Dçmçb cnCçlççlç lçj çÆlçLçí nç mçjUmççOçç içCçíMç cnCçpçí kçÀç³ç?.. lçácnçÇ®ç çÆJç®ççj kçÀjç. Hçb®çcçoçb® çí mçbiççÇlç mçb³ççípçkçÀ DçççÆCç
mçáÒççÆmçOo mç@kçwmççíHçÀçívçJççokçÀ cçvççínçjçÇoçoç vçíncççÇ cnCçç³ç®çí.. DççHçuççÇ çÆHçÀucç Fb[mì^çÇ cnCçpçí pçbiçuç Dççní pçbiçuç. (FLçí DççÆmlçlJççmççþçÇ,
pçiçC³ççmççþçÇ mçlçlç uç{ç ÐççJçç uççiçlççí, cnCçÓvç pçbiçuç!) FLçí kçÀçíCç, kçÀOççÇ, kçáÀþÓvç ³çíF&uç DçççÆCç Jççj kçÀjíuç, mççbiçlçç ³çílç vççnçÇ.
mçbYçç<çCç-kçÀçÌMçu³ç, J³çJçnçj-%ççvç, DçmççJçb uççiçlçb. FLçí DççHçuçb®ç Iççí[b Hçá{í oçcçìlçç ³çílç vççnçÇ. ÒçmçbiççÇ `cçmkçÀççÆHçÀkçíÀMçvç' kçÀjçJçb uççiçlçb.
DççHççHçuçí kçÀUHç JççiçJççJçí uççiçlççlç. jçpçkçÀçjCç nçílç®ç Dçmçlçb. HçCç l³ççuçç mçcçLç&HçCçí lççíb[ oíC³çç®çb mççcçL³ç& lçácç®³ççlç DçmççJçb uççiçlçb.
[çíkçw³ççJçj Lçb[ yçHç&À DçççÆCç lççíb[çlç mççKçj IççíUJçlç mçiçUí J³çJçnçj kçÀjçJçí uççiçlççlç. lçácç®³ççlç kçÀmçyç, kçÀçÌMçu³ç, %ççvç çÆkçÀlççÇnçÇ Dçmçuçb
lçjçÇ `v³çÓmçvmç Jn@u³çÓ' DçmçCççN³çç SKççÐççHçá{í PçákçÀçJçb uççiçlçb®ç uççiçlçb. ÒçmçbiççÇ vçcçlçb I³ççJçb uççiçlçb. oçívç HççJçuçb cççiçí mçjkçÓÀvç (`mçcçLçç¥
Içj®çç MJççvç, cnCçÓvç mççjí oílççÇ cççvç' cnCçlç) DççHçuçç kçÀç³ç&Yççiç mççOççJçç uççiçlççí. DççHçuçb `çÆkçÀ®çvç' ®ççuçç³çuçç®ç nJçb, jçípç ®çÓuç HçíìuççÇ®ç
HçççÆnpçí cnCçÓvç PçkçÀ cççjlç Fb[mì^çÇlç kçÀçcçb MççíOççJççÇ uççiçlççlç. mçlçlç ÒçJççnçyçjçíyçj HççínçJçb uççiçlçb. DççHçuçb cççkçí&ÀçÆìbiç DççHçu³ççuçç®ç kçÀjçJçb
uççiçlçb. mçbiççÇlçkçÀçj `içCçíMç' Jçj vçícçkçÀçÇ kçÀç³ç HççÆjçÆmLçlççÇ Dççí{JçuççÇ Dçmçíuç yçjb? lçí mççbiçlç vççnçÇlç... Hçjblçá ní iççCçb SíkçÀlççvçç kçÀç kçáÀCççmç
þçTkçÀ.. l³ççb®³ççJçj Pççuçíu³çç jçpçkçÀçjCçç®çb vççiçJçb mçl³ç ³çkçÀç³çkçÀ mçcççíj GYçb þçkçÀlçb.. lçí Dçmço YççíHççuççÇb®³çç ³çç kçÀçJ³ççlçÓvç..

uççíiç cçíjí ]KJççyççíb kçÀçí ®çájçkçíÀ, {ç uçíbiçí Dç]HçÀmççvççí cçíb,
cçíjí çÆouç kçÀçÇ Dççiç yçìíiççÇ, oáçÆvç³çç kçíÀ HçjJççvççíb cçíb,
Jçkçwlç cçíjí iççÇlççíb kçÀç, Kçpççvçç {áb{íiçç..
çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç lçjçvçç {áb{íiçç,
..cçáPçkçÀçí cçíjí yçço, pçcççvçç {áb{íiçç,


DççHçu³çç DççJç[l³çç iççC³ççb®³çç ³ççoçÇlç ní iççCçb Dççní cnCçlçç lçí iççCçí SíkçÀC³çç®ççÇ, HççnC³çç®ççÇ lççÇJç´ F®sç PççuççÇ Dçmçíuç vçç? lçj nçÇ I³çç l³çç iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí,
çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç mççíyçlç kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ mçá×ç oílççí³ç :

1. çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç.. (çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCçí)

https://www.youtube.com/watch?v=v62_-JTtVlU

2. çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç.. (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=PWs6MitP-gU

3. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : SkçÀ vççjçÇ oçí ªHç (1973)

https://www.youtube.com/watch?v=JlITqlriQHw

4. cçnbcço jHçÀçÇ ³ççb®ççÇ SkçÀ cçáuççKçlç

https://youtu.be/CC7qnwOe1qw

5. cçnbcço jHçÀçÇ – (DççJççpç SkçÀ Dçboçpç DçvçíkçÀ)

https://youtu.be/9FtdW5Zs4oc
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10 : çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç..
çÆ®ç$çHçì - SkçÀ vççjçÇ oçí ªHç (1973)
çÆvçcçç&lçç - ÞççÇJççmlçJç
çÆoioMç&kçÀ - cçOçámçáovç
içç³çkçÀ - cçnbcço jHçÀçÇ
iççÇlçkçÀçj - Dçmço YççíHççuççÇ
mçbiççÇlç - içCçíMç
çÆouçkçÀçee mçÓeevçç mççpç, lçjçvçç {áb{íiççee
çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç lçjçvçç {áb{íiçç,
lççÇj-S-çÆvçiççníb vççpç çÆvçMççvçç {áb{íiçç,
cçáPçkçÀçí cçíjí yçço, pçcççvçç {áb{íiçç,
çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç lçjçvçç {áb{íiççee
uççíiç cçíjí ]KJççyççíb kçÀçí ®çájçkçíÀ, {ç uçíbiçí Dç]HçÀmççvççí cçíb,
cçíjí çÆouç kçÀçÇ Dççiç yçìíiççÇ, oáçÆvç³çç kçíÀ HçjJççvççíb cçíb,
Jçkçwlç cçíjí iççÇlççíb kçÀç, Kçpççvçç {áb{íiçç..
çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç lçjçvçç {áb{íiçç,
lççÇj-S-çÆvçiççníb vççpç çÆvçMççvçç {áb{íiççee
DççBmç kçÀç mçÓjpç mççLç jníiçç, pçyç mççBmççíb kçÀçÇ jçnçíb cçíb,
æiçcç kçíÀ DçbOçíjí, LçkçÀ pççSbiçí, cçbpççÇuç nçíiççÇ yççnçí cçíb,
H³ççj Oç[kçÀlçí çÆouç kçÀç, çÆþkçÀçvçç {áb{íiççee
çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç lçjçvçç {áb{íiçç,
lççÇj-S-çÆvçiççníb vççpç çÆvçMççvçç {áb{íiçç,
Dçjíee cçáPçkçÀçí cçíjí yçço, pçcççvçç {áb{íiçç,
çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç lçjçvçç {áb{íiççee


mçbiççÇlçkçÀçj içCçíMç ³ççb®ççÇ DççCçKççÇ kçÀçnçÇ ÞçJçCççÇ³ç iççCççÇ :

1. ®ççBo kçw³çç nÌ, ªHç kçÀç oHç&vç.. (OçcçkçÀçÇ-1973)

https://youtu.be/JnNbf-njjig

2. çÆouç kçÀç vçpçjçvçç uçí.. (®ççuççkçÀ-1973)

https://youtu.be/4w2uy7_NIZs

3. ncç lçíjí yççÇvç pççÇ vçç.. (þçkçÓÀj pçvçí&uç çÆmçbiç-1968)

https://youtu.be/EZrLXyEAg7A

4. SkçÀ vçvnçÇ cçáVççÇ.. (SkçÀ vçvnçÇ cçáVççÇ uç[kçÀçÇ LççÇ' (1970)

https://youtu.be/Ancst3eTx04

5. çÆpçvçkçÀçÇ lçmJççÇj çÆvçiççnçíb.. (námvç DççÌj F<kçÀ-1966)

https://youtu.be/UmOx99wR2zQ

6. çÆouç vçí H³ççj çÆkçÀ³çç nÌ Fmç.. (Mçjçjlç-1972)

https://youtu.be/ezWAHkxQEAY

7. kçÀuç jçlç mçHçvçíb cçíb DççS.. (Mçjçjlç-1972)

https://youtu.be/1UeJI1elEGs
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11 : Humey Kale Hai To Kya..

11 : ncçíb kçÀçuçí nÌ lççí kçw³çç náDçç..
Dççpç Hçwuç@ì-mçbmkç=ÀlççÇlç pçiçCççN³çç uççíkçÀçbvçç ®ççU-mçbmkç=ÀlççÇ lçMççÇ DçYççJççvçb®ç cççnçÇlç Dççní. Dççcç®³çç çÆHç{çÇlçu³çç kçáÀCççuççnçÇ
çÆJç®ççjç.. ®ççUçÇlçuçí çÆoJçmç DçççÆCç çÆlçLçu³çç DççþJçCççÇbvçç lçí kçáÀjJççUCççj®ç. FLçí Dççcç®çí mçiçUí mçCçJççj Oçácç-Oç[çkçw³ççlç mççpçjí Jnç³ç®çí.
kçáÀCçç®³çç IçjçÇ yççjmçb Dçmççí kçÀçÇ mççKçjHçá[ç, uçivç Dçmççí kçÀçÇ mçl³çvççjç³çCçç®ççÇ cçnçHçÓpçç. Fuçíkçwì^çÇkçÀ çÆoJ³çç®³çç cççUç DçççÆCç uççT[mHççÇkçÀj nç þjuçíuçç®ç. cçnçHçÓpçç nçílççÇ Dççcç®³çç cçpçu³ççJçj! cçjçþçÇ®ç iççCççÇ uççJç DçMççÇ OçcçkçÀçÇJçpçç mçÓ®çvçç çÆo u³ççvçí uççT[-mHççÇkçÀjJçj
`HçojçJçjlççÇ pçjlççjçÇ®çç cççíj vçç®çjç nJçç..' `lçáP³çç Gmççuçç uççiçbuç kçÀçíunç..', `yççF& cççPççÇ kçÀjbiçUçÇ cççí[uççÇ..' DçMççÇ iççCççÇ
SkçÀçcççiççícççiç SkçÀ mçáª®ç nçílççÇ. Dç®ççvçkçÀ kçÀç³ç Pççuçb kçáÀCççmç þçTkçÀ! çÆlçUHççHç[ JnçJçç lçmçí vççvçç uççT[-mHççÇkçÀjJççu³ççkçÀ[í OççJçlç®ç
içíuçí.. `çÆMçb®³çç, yçbo kçÀj nç yçkçÀJççmç! cçjçþçÇ iççCççÇ uççJç cnCçÓvç mççbçÆiçlçuçb lçj lçáuçç nçÇ®ç iççCççÇ mççHç[uççÇ? nç kçÀç³ç lçcççMçç
uççJçuçç³ç?..' vççvçç l³ççuçç kçÀjJççolç nçílçí. lççí çÆyç®ççjç çÆYçpçuçíu³çç GbojçmççjKçç LçjLçjlç nçílçç. HçlççkçíÀ yççbOçCççjí Dççcç®çí nçlç pççiç®³çç
pççiççÇ LçyçkçÀuçí.. `njçcçKççíjç.. iççÆocçç, yççyçápççÇb®ççÇ iççCççÇ vççnçÇlç kçÀç lçáP³ççkçÀ[í? Dçjí, mçl³çvççjç³çCçç®ççÇ cçnçHçÓpçç Dççní.. oíJççOçcçç&®ççÇ
iççCççÇ uççJç kçÀçÇ!..' vççvççbvçç `mççíyçj' iççCççÇ DççJç[lç DçmçuççÇ lçjçÇ l³ççlç ³çç uççT[-mHççÇkçÀjJççu³çç®çç kçÀçnçÇ®ç oçí<ç vçJnlçç. ³çç uççJçC³çç
iççÆocççb®³çç®ç çÆmçOonmlç uçíKçCççÇlçÓvç DçJçlçju³çç nçíl³çç.. ní cççÇ vççvççbvçç mççbçÆiçlçuçbnçÇ HçCç lçí SíkçÀC³çç®³çç cçvç:çÆmLçlççÇlç vçJnlçí. lçí lçjçÇ
kçÀç³ç kçÀjCççj cnCçç! iççÆocççbkçÀ[Óvç DçMçç iççC³ççb®ççÇ DçHçí#çç vçmçu³ççvçí vççvççb®çç içÌjmçcçpç Pççuçç nçílçç, SJç{b®ç! cçvççíjbpçvçç®ççÇ cççípçkçÀçÇ®ç
mççOçvçb Dçmçu³ççvçí kçÀçÇ kçÀç³ç `jíkçÀç@[&-[çvmç'®çb KçÓHç Hç@À[ nçílçb Dççcç®³çç uçnçvçHçCççÇ. kçáÀþuççnçÇ mçcççjbYç Dçmçuçç, kçÀç³ç&¬çÀcç Dçmçuçç kçÀçÇ nç
`jíkçÀç@[&-[çvmç' vççJçç®çç ÒçkçÀçj Jnç³ç®çç®ç. vç=l³çkçÀçÌMçu³ç DçmçCççjç cçáuçiçç cçiç l³ççlç yççpççÇ cççªvç pçç³ç®çç. jbiçYçÓ<çç-JçíMçYçÓ<çí®çb yçpçíì
vçmçç³ç®çb cnCçÓvç [çvmçmççþçÇ Mçkçw³çlççí SkçÀ®ç SkçÀ iççCçb çÆvçJç[uçb pçç³ç®çb.. `ncçíb kçÀçuçí nÌ lççí kçw³çç náDçç çÆouçJççuçí nÌ..' mççOççÇMççÇ yççÆvç³ççvç
IççlçuççÇ DçççÆCç KççuççÇ uçábiççÇ içáb[çUuççÇ kçÀçÇ yççy³çç vçç®çç³çuçç lçÌ³³ççj! `Dççpçç jí eeHçjoímççÇ..', `pççÇvçç ³çnçB cçjvçç ³çnçB..', `mçyç kçáÀs
mççÇKçç ncçvçí..' DçMççÇ iççCççÇ çÆuççÆnCççN³çç MçÌuçíbê®³çç®ç uçíKçCççÇlçÓvç `ncçíb kçÀçuçí nÌ lççí kçw³çç náDçç çÆouçJççuçí nÌ..' DçJçlçjuçb³ç Dçmçb kçáÀCççÇ cnìuçb
lçj ®çìkçÀvç çÆJçMJççmç þíT DççHçCç? HçCç l³çç®ç jç$ççÇ ³çç `jíkçÀç@[& -[çvmç'®³çç çÆvççÆcçÊççvçb pçíJnç `içácçvççcç' (1965)®ççÇ Suç.HççÇ jíkçÀç@[&
vçpçjímç Hç[uççÇ lçíJnç®ç ³ççJçj çÆMçkçwkçÀçcççílç&yç Pççuçb.. cççÇ vççvççbvçç cçáÎçcç `içácçvççcç' DçççÆCç l³çç uççJçC³ççb®³çç jíkçÀç@[&mçd vçíTvç oçKçJçu³çç..
DççvçboÓvç içíuçí lçí. cnCççuçí.. `JJçç! kçw³çç yççlç nÌ!.. ìçÇ.JnçÇ.Jçj®³çç sç³ççiççÇlççlçÓvç cçíncçÓo p³çç iççC³ççJçj lçáHçÀçvç vçç®çlççvçç çÆo mçuçç nçílçç..
lçí ní®ç kçÀçÇ jí iççCçb!.. MçÌuçíbêvçí çÆuççÆnuçb³ç? kçÀcççuç Dççní vççnçÇ?..'
`içácçvççcç' (jbiççÇlç) SkçÀ mçmHçívmç çÆLçÏuçj Dççní Dçmçb SíkçÓÀvç nçílççí. cç[&j çÆcçmì^çÇ! cnCçÓvç®ç lççí ÒççÌ{çbmççþçÇ nçílçç. nç çÆ®ç$çHçì
Jç³çmkçÀçbmççþçÇ Dçmçu³ççvçí Dççcnçuçç Dççlçç DççCçKççÇ kçÀçnçÇ HççJçmççUí Jççì HççnCçb Yççiç nçílçb. Mçípççj®³çç cççíþîçç Jç³çç®³çç cçb[UçÇvçç mìçíjçÇ
çÆJç®ççjçJççÇ lçj lçí cnCçç³ç®çí.. `çÆHçkçw®çjcçO³çí çÆyçukçáÀuç ®ççJçìHçCçç vççnçÇ³ç. níuçvç KçÓHç lççíkçÀ[îçç kçÀHç[îççlç JççJçjlçí HçCç lçí SJç{b KçìkçÀlç
vççnçÇ.. JççF&ì mççÇvmçnçÇ vççnçÇlç.. mçmHçívmç Dççní lççí! KçÓvç-Kçjçyçç Dççní! l³ççlçuçb jnm³ç DçççÆCç Lçjçj cçáuççb®³çç yççuçcçvççJçj DççIççlç
kçÀjíuç cnCçÓvç lççí ÒççÌ{çbmççþçÇ Dççní, SJç{b®ç! HuççÇpç.. mìçíjçÇ JçiçÌjí kçáÀCççuçç®ç çÆJç®ççª vçkçÀç. yçIçç³ç®çç Dçmçíuç vçç? lçj HçÓjç çÆHçkçw®çj yçIçç..
mìçíjçÇ cççnçÇlç PççuççÇ lçj cçpçç®ç çÆvçIçÓvç pççF&uç..'. lçmçb Hççnlçç 1968 mççuççÇ MçccççÇ kçÀHçÓj-jçpçÞççÇ®³çç `yç´ïç®ççjçÇ' vççcçkçÀ çÆ®ç$çHçìçlç yç®®çí
kçbÀHçvççÇlç `p³çá. cçíncçÓo' nçílçç. lççí ³çç çÆ®ç$çHçìçlç `ncçíb kçÀçuçí nÌ lççí..' ³çç iççC³ççJçj cçmlç®ç çÆLçjkçÀuçíuçç. l³çç mççojçÇkçÀjCççcçáUí iççC³ççJçj
vçícçkçbÀ çÆLçjkçÀç³ç®çb kçÀmçb ³çç®çç Dçboçpç Dççuçç Hçjblçá `içácçvççcç'cçO³çí FlçkçbÀ mçmHçívmç kçÀç³ç Dççní kçÀçÇ lççí çÆ ®ç$çHçì `HçÀkçwlç ÒççÌ{çmççþçÇ' kçÀjçJçç
uççiçuçç? ³çç iççí<ìçÇcçáUí GlmçákçÀlçç DççCçKççÇ lççCçuççÇ pççlç nçí lççÇ.. onçJççÇ®ççÇ HçjçÇ#çç çÆou³ççvçblçj kçÀçnçÇ çÆoJçmççbvççÇ lççí `[ç³çvçç' çÆmçvçícççuçç
uççiçu³çç®çb kçÀUuçb nçílçb.. FLçí içíuççyççpççj çÆmçvçícçí uççiçlççlç Dçmçç ³çç çÆLçSìj®çç uççÌçÆkçÀkçÀ.. `lçmçu³çç' çÆLçSìjuçç pççCçb cnCçpçí Içjçvçí kçÀçÇ
Fppçlç, FYçÏlç, DçyçÏÓ! ní jçcçee! Hçjblçá DççHçu³ççuçç HçÀçjç çÆoJçmççbvççÇ Hçnç³ç®çç³ç lççí `içácçvççcç' çÆlçLçí uççiçuçç³ç cnCçlçç kçÀçUçÇpç lççÇU lççÇU
lçáìlç nçílçb.. Dççcç®çb Jç³ç DçJçIçb mççíUç! Dççcç®ççÇ lçy³çílç lççíUçcççmçç nçílççÇ HçCç Gb®ççÇ ®ççbiçuççÇ Jçç{uçíuççÇ nçíl ççÇ. DççíþçJçj sçíìçÇMççÇ kçÀçíJçUçÇ
çÆcçmçª[ HçáÀìuçíuççÇ. lççÇ [çkç&À DçmçlççÇ lçj? çÆcçMççÇ DçmçlççÇ lçj vçkçwkçÀçÇ®ç Lççíjç[ çÆomçuççí Dçmçlççí. kçÀç³ç kçÀjçJçb yçjb?! l³ççkçÀçUçÇ níDçj
[ç³ç, Dçç³ç-yçÏçí HçíçÆvmçuç kçÀçÇ kçÀç³ç cnCçlççlç lçmçuçí ÒçkçÀçj mçnpç GHçuçyOç vçJnlçí. vççnçÇlçjçÇ Dççpç®³çç FlçkçÀçÇ kçÀç@mcçíçÆìkçwmç nçílççÇ®ç kçáÀþí
lçíJnç? Òçl³çíkçÀç®³çç Içjçlç Dççcç®³çç DççF&-lççF&-cççF&-DçkçwkçÀçbkçÀ[í kçÀç³ç? lçj `cççÇvçç KççkçÀçÇ HçíÀmç HççJç[j', `DçHçÀiççCç mvççí' DçççÆCç `pççF&
kçÀçpçU'.. nçÇ SJç{çÇ®ç mççÌo³ç&-ÒçmççOçvçb! Içjçlçuçb `pççF& kçÀçpçU' çÆcçMççbJçj nuçkçíÀ®ç uççJçÓvç `uççmì Mççí'uçç pççT³çç, l³çç mçáj#ççj#çkçÀçuçç
kçÀç³ç (Içbìç) mçcçpçCççjí³ç? Dçmçb DççcnçÇ çÆcç$ççbvççÇ SkçÀcçlççvçb þjJçuçb. IçjçÇ mçiçUîççbvççÇ®ç `çÆ®çlç®ççíj', `oçÇJççj' çÆkçbÀJçç `pç³ç mçblççí<ççÇ cççB'
yçIçç³çuçç pççlççí cnCçÓvç mççbçÆiçlçuçb nçílçb. uçiçí®ç HçjJççvçiççÇ çÆcçUçuççÇ nçílççÇ. jç$ççÇ®çb pçíJçCç uçJçkçÀj GjkçÓÀvç DççcnçÇ SkçÀoç®çí çÆvçIççuççí
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`[ç³çvçç' çÆLçSìjuçç. ®ççUçÇlç çÆkçbÀJçç pçJçU®³çç Fuççkçw³ççlç çÆcçMççbJçj kçÀçpçU JçiçÌjí HçÀçmçÓvç pççC³ççlç OççíkçÀç nçílçç, kçÀçjCç kçáÀCççÇ IçjçÇ MçípççjçÇ ®çcç®çíçÆiçjçÇ kçÀjC³çç®çí pççmlç ®ççvmçímç nçílçí. `Dç@[uì çÆHçkçw®çj' yçIçç³ç®ççÇ Kççpç Dççní nçí³ç? Dçmçb cnCçlç cççj Hç[uçç Dçmçlçç lççí
JçíiçUç®ç.. DççcnçÇ Hçç®çpçCç lçmçí®ç çÆvçIççuççí. çÆLçSìj®³çç DççÆuçkçÀ[í jíuJçíHçáuççJçj HçáÀìHççLçJçj®³çç içoá&uu³ççbvçç ìçUÓvç SkçÀ Dçç[çímçç
HçkçÀ[uçç. çÆ®ç$çkçÀuçç ®ççbiçuççÇ Dçmçuçíu³çç Dççcç®³ççlçu³çç SkçÀçvçb, çÆKçMççlçÓvç uçHçJçÓvç DççCçuçíu³çç kçÀçpçUç®ççÇ [yççÇ LçjLçjlç®ç GIç[uççÇ.
Dççcç®³çç çÆcçM³ççb®³çç pççiççÇ l³çç kçÀçpçUç®çç pçç[ kçÀçUç Lçj çÆouçç. ®çuççí.. Dçyç ncç pçJççvç nçí iç³çí çÆYç[Ó! çÆJçpç³ççÇ cçáêívçí DççcnçÇ Dççlçç
çÆLçSìjkçÀ[í! çÆlççÆkçÀìb kçÀMççÇyçMççÇ kçÀç{uççÇ SkçÀçvçb. yççukçÀvççÇJççu³ççbvçç mçJçç&lç DççOççÇ mçvcççvççvçb Dççlç Içílçuçb pççF&. yççkçÀçÇ mççÇìmçdvçç vçbyçmç&
vçmçç³ç®çí. Hççmç<ì HçÌmçí mìç@uç DçççÆCç SkçÀ ªHç³çç Hçç®ç HçÌmçí DçHHçj-mìç@uç! (Içjvçb HçÀç³çvççvmç çÆcçUçuçç vçmçuçç kçÀçÇ yççukçÀvççÇ®ççÇ çÆlçkçÀçÇì
cnCçpçí Dççcnç cçáuççb®³çç yçpçíìyççníj®çç cççcçuçç.) mççÇì HçkçÀ[ç³ç®ççÇ Dçmçíuç lçj FLçí uççíKçb[çÇ muçç³ççÆ[biç-içíìyççníj jçbiç uççJççJççÇ uççiçç³ç®ççÇ.
`Mççí'®³çç DççOççÇ DçcçákçÀ çÆcççÆvçìb lçí içíì GIç[uçb pçç³ç®çb. [çíDçjçÆkçÀHçjvçí Dççlç mççí[uçb kçÀçÇ HçÀuçboçpç pçmçí çÆpçJçç®çb jçvç kçÀªvç ®ççíjìçÇ OççJç
Içílççlç lçMççÇ OççJçlç mççÇì HçkçÀ[ç³ç®ççÇ. pççí pççÇlçç.. JççínçÇ çÆmçkçbÀoj! DççcnçÇ jçbiçílç GYçí! Dççby³ççb®çç mççÇPçvç Dçmçu³ççvçí l³çç OçbÐççlçuçí yçjí®ç Yç³³çí
jçbiçílç Dççcç®³çç Hçá{í lçU þçíkçÓÀvç nçílçí. mçcççíj içíìJçj SkçÀ Dçç[oçb[ lçy³çílççÇ®çç Gb®ç-çÆOçHHçç[ içíì-çÆkçÀHçj GYçç! DççÆlçMç³ç ®ççCçç#ç DçççÆCç
mçlçkç&À! Gb®ççÇ Dçmçu³ççvçí ®çnákçÀ[í lççí ®ççbiçuççÇ®ç vçpçj þíJçlç nçílçç. (nç pçj l³çç ®ççíÒççbvçç JçíUçÇ®ç Yçíìuçç Dçmçlçç lçj l³ççb®³çç `cçnçYççjlç'
çÆmççÆj³çuçcçO³çí HççÆnu³çç onç-HçbOçjç `kçÀçÌjJççbHçÌkçÀçÇ' kçáÀCçç®ççÇ lçjçÇ YçÓçÆcçkçÀç mçnpç çÆcçUçuççÇ DçmçlççÇ Dçmçç çÆJç®ççj cçvççuçç ®ççìÓvç içíuçç.)
ìívMçvç Dççuçb ³ççj! SkçÀ lçj DççHçCç Kççíìîçç çÆcçMçç uççJçÓvç ÒççÌ{çbmççþçÇ Dçmçuçíuçç çÆHçkçw®çj yçIçç³çuçç pççlç Dççnçílç nç içávnç nçílçç®ç, l³ççJçj
kçÀUmç cnCçÓvç kçÀçÇ kçÀç³ç lççí cçí cççÆnv³ççlçuçç GkçÀç[ç. çÆcçMççÇJçj®çç kçÀçpçUç®çç kçÀçUç jbiç DççHçuççÇ pççiçç mççí[Óvç l³çç®çb DççíIçUçlç ªHççblçj
nçílçb³ç ³çç®ççÇ nUánUÓ pççCççÇJç Jnç³çuçç uççiçuççÇ. ªcççuç kçÀç{Óvç ®çínjç Hçámçç³ç®çínçÇ JççbOçí! Dççlçç DççHçuççÇ KçÌj vççnçÇ. cççj lçj Hç[Cççj®ç
Hç[Cççj.. HçCç vççnçÇ! vçMççÇyç pççíjçJçj nçílçb. ™çáoç cçíníjyççvç lççí içOçç HçníuçJççvç.. MçíJçìçÇ lçí içíì GIç[uçb.. jçbi ç Hçá{í mçjkçÓÀ uççiçuççÇ. lççíb[
uçHçJçlç DççcnçÇ Hçá{í Hçá{í mçjkçÀlç nçílççí. Hçá{®³çç SkçÀç Yç³³çç®ççÇ kçáÀCççÇ kçÀU kçÀç{uççÇ kçÀçÇ kçÀç³ç.. lççí kçíÀJç{îççboç lçjçÇ Dççíj[uçç. içíìJçj
DçHçÀjçlçHçÀjçÇ PççuççÇ. çÆ®çuuçcççÆ®çuuççÇ PççuççÇ. Dççlçç lççí mçáj#ççj#çkçÀ l³ççb® ³çç®ç KçvçHçìçÇuçç yçmçuçç. l³çç®çb uç#ç vççnçÇ³ç Dçmçb HççnÓvç DççcnçÇ
mççíuçkçÀj®³çç ®çHçUçF&vçb çÆLçSìjçlç oçKçuç Pççuççí. náMMç! mçáìuççí yçáJçç SkçÀoç®çí!
`içácçvççcç'! mçívmçç@j mççÆì&çÆHçÀkçíÀì oçKçJçÓvç nçílçç®ç HççÆnu³çç JççÇmç mçíkçbÀoçlç®ç SkçÀç MçíìpççÇb®çç cç[&j! cçáÎçcç Iç[JçÓvç DççCçuçíuçç
SkçÀ DçHçIççlç! DççcnçÇ mççJçªvç yçmçuççí. Hçá{®³çç oçívçíkçÀ çÆcççÆvçìçlç lççí DçHçIççlç p³ççvçí Iç[JçÓvç DççCçuçç l³çç®çç®ç MçÓì DççTì! Dççlçç
Dççcç®³çç YçáJç³çç Gb®ççJçuçíu³çç. {@Cçeì@[@Cçee!! `ìçF&ìumç' mçáª Pççu³çç. Hç=LJççÇ çÆHçkçw®çmç&.. `çÆÒçvmçímç kçwuçyç'®çç jçÌH³çcçnçílmçJç! `pççvç
Hçn®ççvç nçí, pççÇvçç Dççmççvç nçí..' çÆìçÆHçkçÀuç kçwuçyç-mççBiç HçíMç nçílçb. kçwuçyç®³çç uçkçÀçÇ-JççÇvçmç&®ççÇ vççJçb Dççlçç IççíçÆ<çlç nçílççlç.. yç@. jçkçíÀMç
(ÒççCç), Oçcç&oçmç (OçácççU), çÆkçÀMçvç (cçvçcççínvç), [ç@. Dçç®çç³ç& (cçovçHçájçÇ), cçOçámçÓovç Mçcçç& (lçªCç yççímç), DççMçç (vçççÆ³çkçÀç vçboç)
DçççÆCç çÆkçÀìçÇ (níuçvç) DçMçç ™çáMççÆkçÀmcçlç mçYççmçoçbvçç kçwuçyçlçHçí&À Kççmç ®ççì&[& çÆJçcççvççlçÓvç oçívç DççþJç[îççbkçÀjlçç cçáHçwlç HçjoíMçJççjçÇmççþçÇ
Oçç[uçb pççCççj Dçmçlçb. çÆJçcççvççlç nçÇ cçb[UçÇ DçççÆCç çÆJçcççvç kçbÀHçvççÇ®çç DççÆOçkçÀçjçÇ Dççvçbo (cçvççípçkçáÀcççj). ÒççCç nç mçlçlç nçlççlçu³çç
OççlçÓ®³çç kçwJççì&jSJç{îçç yççìuççÇlçÓvç oçª çÆHçlççvçç oçKçJçuçç³ç. lçí Dç#ç³ç-Hçç$ç Dççní kçÀçÇ kçÀç³ç kçáÀCççmç þçTkçÀ HçCç l³ççlçuççÇ oçª nç yç@.
jçkçíÀMç (ÒççCç) DççHçuçç ÒççCç mççí[íHç³ç¥lç mçbHçlç vççnçÇ, ní çÆJçMçí<ç. lççí uççUIççíìíHçCççnçÇ kçÀjlççí.. çÆJçcççvççlç Dç®ççvçkçÀ çÆyçIçç[ çÆvçcçç&Cç nçílççí. lçí
vççFuççpççvçí SkçÀç çÆvçpç&vç yçíìçJçj GlçjJççJçb uççiçlçb. çÆJçcççvç oáªmlççÇmççþçÇ oçívçíkçÀ lççmç uççiçlççÇuç Dçmçb mççbiçC³ççlç ³çílçb. çÆJçcççvç kçbÀHçvççÇ®çç
lççí DççÆOçkçÀçjçÇ Kçjblçj DççHçu³çç çÆJçcççvççlç®ç Lççbyçç³çuçç nJçç kçÀçÇ vççnçÇ? HçCç lççí vçççÆ³çkçÀç vçboçYççíJçlççÇ iççíb[ç IççíUlç çÆlç®³çç DçJçlççÇYçJçlççÇ
jçnlççí. lçí mçJç&pçCç Hçç³ç cççíkçÀUí kçÀjç³çuçç çÆvçIçlççlç. cçvççípçkçáÀcççj vçboçuçç cçmkçÀççÆHçÀkçíÀMçvç kçÀjlççí.. Flçkçw³ççlç çÆJçcççvç mçáª Pççu³çç®çç
DççJççpç ³çílççí..mçiçUí l³çç çÆoMçívçí yçIçlççlç lççí kçÀç³ç! çÆJçcççvç l³ççb®çb mççcççvç KççuççÇ HçíÀkçÓÀvç oílç ®çkçwkçÀ Hçmççj nçílçb. Yçá j&j&ee! kçáÀCçç®ççÇ yçj& nçÇ
mççpççÇMç? `içácçvççcç nÌ kçÀçíF&, yçovççcç nÌ kçÀçíF&.. Dçvpççvç nÌ kçÀçíF& ee' DççJççpç ³çílççí³ç Kçjç. lçí YçÓlç? YçìkçÀlççÇ Dççlcçç? kçÀçÇ DççCçKççÇ
kçÀçnçÇ? Òçí#çkçÀçblç ®çáUyçáU mçáª.. Dççcnçuçç DçvçáYçJç nçílçç, çÆmçvçícçç yçIçlççvçç ní çÆHçìçlçuçí Yç³³çí kçÀOççÇ®ç içHHç yçmçç³ç®çí vççnçÇlç.
çÆHçkçw®çjcçO³çí yççF& vçç®çuççÇ kçÀçÇ çÆMçfîçç kçÀç³ç cççjlççÇuç. HçÀçF&ì-mççÇvç Dççuçç kçÀçÇ çÆ®çDçj-DçHç kçÀç³ç kçÀjlççÇuç.. HçCç Dççpç®çç cççcçuçç JçíiçUç
nçílçç. çÆHçvç[^ç@Hç mçç³çuçívmç nçílçç çÆLçSìjçlç. `œçcç sçí[ kçíÀ cçvççDççí jbiç-jÌuççÇ..' cnCçlç lççíkçÀ[îçç kçÀHç[îççlç JççJçjCççjçÇ níuçvç yçIçÓvç çÆkçbÀJçç
`pççvç-S-®çcçvç Mççíuçç yçovç..' ³çç iççC³ççlç DççíuçílççÇ vçboç yçIçÓvçnçÇ lçí ®çíkçÀçUuçí vççnçÇlç. ™ççÌHçÀ, YççÇlççÇ, oámçjb kçÀç³ç! mçiçUí MççblçHçCçí
Hç[ÐççJçj ®ççuçuçíu³çç Lçjçjç®çç DççmJçço Içílç nçílçí.. çÆmçvçícçç®çç mìçíjçÇ -yççí[& FlçkçÀç pçyçjomlç kçÀçÇ yçmçuçíu³çç Òçí#çkçÀç®çb yçÓ[ GlkçbÀþívçb pçCçÓ
Kçá®ççÇ&®³çç ìçíkçÀçkçÀ[í Dççuçíuçb..
Hçç³çHççÇì kçÀjlç nç ûçÓHç SkçÀç pçávççì Jçç[îççkçÀ[í ³çílççí. Jçç[îçç®çí ojJççpçí kçÀj&j&ee kçÀjlç GIç[lççlç. ®çáUyçáU Jçç{lçí³ç. cçOçu³çç
cççíþîçç ìíyçuççJçj SkçÀ `uççMç' çÆomçlçí³ç. Hççb{N³çç kçÀHç[îççlç içáb[çUuçíuççÇ. ÒççCçHççmçÓvç níuçvçHç³ç¥lç mçJç&®çpçCç OççmlççJçuçíuçí . çÆHçìçHççmçÓvç Lçíì
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yççukçÀvççÇHç³ç¥lç®çç kçÀçíHçjç vç kçÀçíHçjç Mçnçjuçíuçç. SkçÀ Lçb[ çÆMçjçÆMçjçÇ! Òçílç Gþlçb. ®çkçwkçÀ kçÀçìkçÀçívççlç GYçb jçnlçb. kçÀHçÀvç nUáJççjHçCçí KççuççÇ
Içmçjlçb³ç.. ®çínjç çÆomçlççí. çÆnìuçj kçÀçÇ {íkçÓÀCçkçÀì çÆcçMççÇJççuçç cçíncçÓo oMç&vç oílççí. l³çç®³çç ®çínN³ççJçj®çí çÆJçvççíoçÇ YççJç HççnÓvç JççlççJçjCç
#çCççlç nuçkçbÀHçáÀuçkçbÀ nçílçb.. Dççlçç çÆLçSìjçlç nçm³çç®ççÇ cçbo uçkçíÀj Gcçìlçí.. mìçíjçÇ Hçá{í mçjkçÀlçí. pçCçÓ þjuçíu³çç ¬çÀcççvçí SkçíÀkçÀ cçá[oç
Hç[lç pççlççí. ³çç OçkçwkçÀçlçb$ççvçb Òçí#çkçÀçlç SkçÀ YççÇlççÇ çÆvçcçç&Cç nçílç pççlçí. cçíncçÓo®çb DççÆmlçlJç cçç$ç SkçÀ çÆ ouççmçç oílç jçnlçb. kçÀçnçÇ JçíUçvçí
`SkçÀ uç[kçÀçÇ nÌ çÆpçmçvçí pççÇvçç cçáçÆMkçÀuç kçÀj çÆo³çç..' DçMçç SkçÀç HççCç®çì iççC³çç®³çç JçíUçÇ yçjb®ç HççÆyuçkçÀ yççLçªcç çÆkçbÀJçç Hççvç-lçbyççKçÓmççþçÇ
yççníj pççT uççiçuçb. DççcnçÇnçÇ ®ççvmç Içílçuçç! vççnçÇlçjçÇ FvìjJnuçuçç l³çç OççÆìbiçCççMççÇ Hçávnç cçákçÀçyçuçç kçÀjC³ççHçí#çç Dççlçç®ç pççCçb
mççíçÆ³çmkçÀj nçílçb, vççnçÇ kçÀç? Hçá{í kçÀLççvçkçÀçvçb DççCçKççÇ Jçíiç Içílçuçç. cçíncçÓo nç l³çç Jçç[îççlçuçç Kççvçmççcçç. níuçvç SkçÀoç l³çç®³çç
mJç³çbHççkçÀIçjçlç uçá[yçÓ[ kçÀjlççvçç çÆomçlçç®ç lççí çÆlçuçç sí[lççí.. DçççÆCç níuçvç JçCç&Joí<ççvçb l³ççuçç `kçÀçUîçç' cnCçlçí. içHHç yçmçuçç lçj lççí
cçíncçÓo kçÀmçuçç? `Dçjí JJçç jí cçíjçÇ çÆpçuçíyççÇ!, lçÓ nÌ njpççF& lççí DçHçvçç YççÇ ³çnçÇb lççÌj mçnçÇb, lçÓ vçnçÇb DççÌj mçnçÇ, DççÌj vçnçÇ DççÌj mçnçÇ.. ncç
™ç³ççuççíbcçíb kçÀçcç ®çuçç uçíbiçí..

™ç³ççuççí cçíb.. ™ç³ççuççí cçíb.. ™ç³ççuççí cçíb.. ee
pç³ç nbiççcççee kçÀnçB Yççiç jnçÇ lçÓcçíbee kçÀçuçí mçí [j iç³çí kçw³çç?
ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç, çÆouçJççuçí nÌb, ncç lçíjí lçíjí lçíjí, ®ççnvçíJççuçí nÌb,
ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç, çÆouçJççuçí nÌb ee
MçÌuçíbê, nmçjlç, MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç nçÇ Dççj.kçíÀ. kç@ÀcHç®ççÇ cçb[UçÇ. SkçÀ Jç<çç&HçÓJççÇ& ËçÆ<çkçíÀMç cçáKçpççÇ¥®³çç `mççbPç DççÌj mçJçíjç'
(1964) cçO³çí ³ççbvççÇ nç®ç cçíncçÓo `DçpçnÓ vç DççS yççuçcççee..' Dçmçb kçwuçççÆmçkçÀuç DççUJçlççvçç HçíMç kçíÀuçç nçílçç. `içácçvççcç'cçO³çí cçç$ç
yççlç®ç DççÌj nçílççÇ. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì nç mçmHçívmç çÆLçÏuçj! cçnícçÓo l³ççlçuçç çÆJçvççíoçÇ DçoçkçÀçj. FLçí lççí nÌojçyççoçÇ uçábiççÇlçuçç Kççvçmççcçç nçílçç.
l³çç®³çç lççíb[®çí mçbJçço l³çç®ç mìçF&uç®çí nçílçí, cçiç l³ççuçç iççCçbnçÇ lçMçç®ç ÒçkçÀçj®çb Dçmçç³çuçç nJçb ní lççjlçc³ç çÆoioMç&kçÀçvçb HççUuçb³ç.
®ççkçÀçíjçÇyçOo kçÀLççvçkçÀçlç iççC³ççmççþçÇ ³ççíi³ç Dçmçç Òçmçbiç çÆcçUlç®ç vçJnlçç.. MçíJçìçÇ çÆoioMç&kçÀçÇ³ç kçÀçÌMçu³ç Hçnç. oámçN³çç GHçkçÀLççvçkçÀç®çç
cççíþç HçÀçHçÀìHçmççjç vç uççJçlçç l³çç ®ççkçÀçíjçÇlçÓvç®ç SkçÀ çÆJççÆMç<ì pççiçç MççíOçÓvç kçÀç{uççÇ. çÆmçvçícççlç mçmHçívmç®çç DçlççÇ [çímç oíTvçnçÇ ®ççuçlç
vççnçÇ.. SkçÀ vçç@çÆMç³çç ³çílççí. Òçí#çkçÀçbvçç cçO³çblçjçHç³ç¥lç içábiçJçÓvç þíJçlç mçmHçívmçvçí SkçÀ DçcçákçÀ HççlçUçÇ iççþlçç®ç kçíÀJçU Glççjç, çÆjuççÇHçÀ
cnCçÓvç ní iççCçb ìçkçÀuçb³ç.. (DççHçu³ççuçç cççnçÇlç®ç Dççní kçÀçÇ cçnbcço jHçÀçÇ mççníyççbvççÇ cçjçþçÇ, içápçjçlççÇ, yçbiççuççÇ DçMçç kçÀçnçÇ YççjlççÇ³ç
Yçç<ççbbcçOçÓvç çÆ®çkçwkçÀçj iççCççÇ içç³çuççÇ Dççnílç. cçnbcço jHçÀçÇbvççÇ ®çkçwkçÀ FbûçpççÇ Yçç<çílçnçÇ iççCççÇ içç³çuççÇ Dççnílç ní SíkçÓÀvç cçç$ç DççM®ç³ç& Jççìuçb.
([®ç, HççÆMç&³çvç, çÆ¬çÀDççíuçí Yçç<çílçnçÇ lçí içç³çuçílç.) `yçnçjçíb HçÓÀuç yçjmççDççí..' DçççÆCç `ncçíb kçÀçuçí nÌ lççí..' ³çç ®ççuççÇlçuççÇ FbçÆiuçMç iççCççÇ `³çÓìîçáyçJçj' mççHç[uççÇ. Dçmççí!)
Dççj.kçíÀ.yç@vçj®³çç `Dççn' (1953) cçO³çí DççHçu³çç çÆoioMç&vçç®ççÇ ®çcçkçÀ oçKçJçuçíu³çç jçpçç vçJççLçí ³ççbvççÇ®ç `içácçvççcç' nç çÆ®ç$çHçì
DççHçu³çç çÆoioMç&vç-kçÀçÌMçu³ççvçí HçáÀuçJçuçç nçílçç. Þçí³çvççcççJçuççÇHççmçÓvç Lçíì `oçÇ Sv['®³çç HçÀuçkçÀçHç³ç¥lç Òçl³çíkçÀ ÒçíÀcç GlkçbÀþçJçOç&kçÀ DçççÆCç
DçvççkçÀuçvççÇ³ç jnm³ççvçí DççílçÒççílç YçjuçíuççÇ.. DçççÆCç ³ççcçáUí®ç çÆ®ç$çHçì Òçí#çCççÇ³ç Pççuçç Dççní. `içácçvççcç' cçáU í®ç Dççcnçuçç mçmHçívmç çÆHçkçw®çj
kçÀmçç mçnvç kçÀjç³ç®çç ³çç®çb yçíçÆmçkçÀ ì^íçÆvçbiç çÆcçUçuçb.. DçççÆ Cç ³çç Gb®ççJçuçíu³çç cçvççíyçuççJçj FbûçpççÇlçuçí `oçÇ Dççícçívç', `SkçwPçç@jçÆmçmì',
`F&ìçÇ', `SvìçÇìçÇ', `[^@kçáÀuçç' DçççÆCç çÆn®çkçÀç@kçÀ®çí çÆmçvçícçí Dççcç®³çç çÆHç{çÇvçí Hç®çJçuçí. Dççlçç Hçb®çí®ççUçÇmç-HçVççmç Jç<çç¥vçblçj `içácçvççcç'
Dççpç®³çç çÆHç{çÇuçç Hçá®ççì JççìíuçnçÇ.. HçCç l³ççkçÀçUçlç ³çç®ç `içácçvççcç'vçí HççÆyuçkçÀ®³çç cçvççlç SkçÀ `™ççÌHçÀ' vçkçwkçÀçÇ®ç HçÌ oç kçíÀuçíuçç.
`içácçvççcç' cçO³çí cçvççípçkçáÀcççj, vçboç, ÒççCç, níuçvç Dçmçí vççcçJçblç kçÀuççkçÀçj Dçmçuçí lçjçÇ yççpççÇ cççjuççÇ³ç lççÇ cçíncçÓovçí. Smçd. Smçd. mçcçíU
³çç lçíJnç®³çç mçáÒççÆmçOo kçÀuçç-çÆoioMç&kçÀçvçí GYççjuçíu³çç mçíìJçj cçíncçÓo ³çç iççC³çç®çç [^çÇcç-çÆmçkçwJçívmç mççkçÀçjlççvçç Dç#çjMç: mçáìuçç³ç.
l³çç®ççÇ vçç®çlççvçç®ççÇ Òçl³çíkçÀ mìíHç çÆLçSìjçlç SkçÀ ®çÌlçv³ç çÆvçcçç&Cç kçÀjlçí. uçábiççÇ G[Jçlç l³çç®çb lçí vçç®çCçb Kçjb lçj jçíbyçç-mççíbyçç JççìçJçb FlçkçbÀ
çÆmçbHçuç, HçCç uççíkçÀ Yççvç çÆJçmçªvç þíkçÀç oílççlç. çÆ®ç$çHçìçlç Hçá{í yçjí®ç cçá[oí Hç[ç³ç®çílç ní cççnçÇlç DçmçÓvçnçÇ HççÆyuçkçÀ çÆMçfîçç cççjlçb. çÆpçDççí
YççF&pççvç çÆpçDççí..

³çí iççíjí iççuçç lçboçvçç, ³çí jíMçcççÇ yççuçç lçboçvçç,
³çí mççíuçç mççuçç lçboçvçç, nç³ç lçíjí ™ç³ççuçç lçboçvçç,
ncç lçíjí lçíjí lçíjí, ®ççnvçíJççuçí nÌbee
ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç, çÆouçJççuçí nÌbee
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cçíncçÓo l³çç®³çç Òçl³çíkçÀ çÆmçvçícççlç Dçmçç®ç nçlçHçç³ç Hçmçjç³ç®çç. kçÀçvççcççiçÓvç ³çç³ç®çç HçCç mçcççíj kçÀçíCçlççnçÇ nçÇjçí Dçmçuçç lçjçÇ
l³çç®³ççnÓvçnçÇ oáHHçì çÆlçKçì Jnç³ç®çç. pçCçÓ l³ççuçç kçÀ®®çç KççTvç ìçkçÀç³ç®çç. çÆLçSìjcçOçÓvç yççníj Hç[Cççjb HççÆy uçkçÀ DççþJçç³ç®çb lçí l³çç
çÆmçvçícççlçu³çç cçíncçÓouçç®ç. yçjí®ç nçÇjçí l³ççuçç pççcç ìjkçÓÀvç Dçmçç³ç®çí. vçç³çkçÀ þçíkçÀUç Dçmçuçç kçÀçÇ çÆvçcçç&lçí Kççmç cçíncçÓomççþçÇ
GHçkçÀLççvçkçÀç®çb çÆþiçU pççí[ç³ç®çí. l³çç®³ççmççþçÇ Kççmç iççC³ççb®ççÇ ³ççípçvçç Dçmçí. `HçjJçjçÇMç' (1958) cçO³çí lçj lççí jçpçkçÀHçÓjmççíyçlç nçílçç,
HçCç vçblçj lçí kçÀOççÇ®ç SkçÀ$ç çÆomçuçí vççnçÇlç. kçÀç? kçáÀCççmç þçTkçÀ? `Hççb[Ó nJççuçoçj' vçblçj DçMççíkçÀ mçjçHçÀ pçmçç oçoç kçÀçíb[kçíbÀ®³çç
Hçá{®³çç kçÀçíCçl³çç®ç çÆmçvçícççlç çÆomçuçç vççnçÇ, lçmçb®ç DçmççJçb yçnálçíkçÀ!.. mmççuçç, çÆ®ç$çHçì KççTvç ìçkçÀlççí cnbpçí kçÀç³ç!?
`nkçÀçÇkçÀlç', `çÆncççuç³ç kçÀçÇ iççío cçíb', `DççjpçÓ', `Jçkçwlç', `kçÀçpçuç', `Kççvçoçvç' Dçmçí mçjmç çÆmçvçícçç mHçOçí&lç nçílçí lçjçÇ `S'
mççÆì&çÆHçÀkçíÀì çÆcçUçuçíuçç `içácçvççcç' ®ççbiçuçç®ç ®ççuçuçç cnCçç³ç®çç. Hçá{í nç cçíncçÓo Jçç{lçç Jçç{lçç Jçç{lç FlçkçÀç cççíþç Pççuçç kçÀçÇ ³çMç l³çç®çí
lçUJçí ®ççìÓ uççiçuçb. yçç@cyçí ìÓ iççíJçç, Hç[çímçvç, mççOçÓ DççÌj MçÌlççvç, Mçyçvçcç, cçÌb mçábo j nÓB, oçí HçÓÀuç, DççBKçí, HçlLçj kçíÀ mçvçcç, pççínj cçíncçÓo
Fvç iççíJçç-çÆmçcçuçç-nçBiçkçÀçBiç, ncçpççíuççÇ, kçáBÀJççjç yççHç, mçyçmçí yç[ç ªHç³³ççHç³ç¥lç l³ççvçí kçÀcççuç kçÀjlç uççíkçÀçb®ççÇ PççíHç G[JçuççÇ nçílççÇ.. Hçjblçá
iuç@cçj DçççÆCç Hç³çç&³ççvçb Dççuçíu³çç ³çMçç®³çç OçáboçÇcçáUí l³çç®ççÇ mJçlç:®ççÇ PççíHç cçç$ç G[çuççÇ nçílççÇ. l³ççvçí PççíHçí®³çç iççíUîçç KççC³çç®çb J³çmçvç
uççJçÓvç Içílçuçb nçílçb. Hçá{®çí oçívçíkçÀ çÆ®ç$çHçì Hçwuçç@Hç nçílçç®ç l³ççvçí Fb[mì^çÇuçç mçjU jçcçjçcç þçíkçÀlç DççHçuçb yçbiçuççíj®çb mì[-HçÀçcç& iççþuçb.
cçíkçÀ-DçHç®³çç [yççÇ®çç Jççmç kçÀuççJçblççuçç mJçmLç yçmçÓ oílç vççnçÇ ní®ç Kçjb. vçJ³çç çÆmçvçícççmççþçÇ l³ççvçí kçbÀyçj kçÀmçuçíu ççÇ. YççF&pççvç Hçjlç
kçÀçÆj<cçç oçKçJçç³çuçç ³çílçç³çlç DçMççÇ nJçç nçílççÇ. HçCç nç³çee! l³çç®³çç lçíjç-®ççÌoç Jç<çç&b®³çç iç@Hçvçblçj Dççuçíuçç `oá<cçvç oáçÆvç³çç kçÀç' Dççuçç
kçÀOççÇ DçççÆCç içíuçç kçÀOççÇ ní®ç kçÀUuçb vççnçÇ... cçíncçÓovçí nuuççÇ®ç ³çç pçiççlçÓvçnçÇ kçÀuìçÇ cççjuççÇ.. DççHçu³ççuçç DççþJçCççÇb®çç KççÆpçvçç oíTvç.
l³çç®çí çÆmçvçícçí kçÀOççÇkçÀçUçÇ kçáÀþu³ççnçÇ ®ç@vçuçJçj uççiçuçí kçÀçÇ DççHçu³çç DççíþçJçj nmçÓ HçáÀìlçb DçççÆCç DççHçCç mçnpç içáCçiçáCçç³çuçç uççiçlççí..

ncçíb cççvçç içjçÇyçç lçboçvçç, mçÓjlç mçí DçpççÇyçç lçboçvçç,
Hçj çÆHçÀj YççÇ vçmççÇyçç lçboçvçç, ³çí lçíjí kçÀjçÇyçç lçboçvçç,
ncç lçíjí lçíjí lçíjí, ®ççnvçíJççuçí nÌbee
ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç, çÆouçJççuçí nÌbee


DççHçu³çç DççJç[l³çç iççC³ççb®³çç ³ççoçÇlç ní iççCçb Dççní cnCçÓvç®ç ³çç iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççípç DçççÆCç mççíyçlç kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ ìîçáyç' çÆuçbkçÀ mçá×ç oílç Dççní :

1. ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç..

(çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=lLgrhR9rjyM

2. ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç..(yç´ïç®ççjçÇ)(çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=wBABkzlbcT4

3. ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç..

https://www.youtube.com/watch?v=NHeqqlyubng

(kçÀjçDççíkçíÀ)

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : içácçvççcç (1965)

https://www.youtube.com/watch?v=G5sTlDelaKs

5. `ncçíb kçÀçuçí nÌ lççí..' (FbûçpççÇ kçÀçJ³ç-Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/0NAbnClam7U
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11 : ncçíb kçÀçuçí nÌ lççí kçw³çç náDçç..
çÆ®ç$çHçì : içácçvççcç (1965)
çÆvççÆcç&lççÇ : Hç=LJççÇ çÆHçkçw®çmç&
çÆoioMç&kçÀ : jçpçç vçJççLçí
içç³çkçÀ : cçnbcço jHçÀçÇ DçççÆCç cçíncçÓo
iççÇlçkçÀçj : MçÌuçíbê
mçbiççÇlç : MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç
™ç³ççuççí cçíb.. ™ç³ççuççí cçíb.. ™ç³ççuççí cçíb..
pç³ç nbiççcççee kçÀnçB Yççiç jnçÇ lçÓcçíb..
kçÀçuçí mçí [j iç³çí kçw³çç?
ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç, çÆouçJççuçí nÌb,
ncç lçíjí lçíjí lçíjí, ®ççnvçíJççuçí nÌb,
ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç, çÆouçJççuçí nÌb - 2 ~~ Oç= ~~
³çí iççíjí iççuçç lçboçvçç, ³çí jíMçcççÇ yççuçç lçboçvçç,
³çí mççíuçç mççuçç lçboçvçç, nç³ç lçíjí ™ç³ççuçç lçboçvçç,
ncç lçíjí lçíjí lçíjí, ®ççnvçíJççuçí nÌbee
ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç, çÆouçJççuçí nÌbee ~~ 1 ~~
lçácçí çÆkçÀOçj kçÀçí pççlçÌ lçboçvçç, kçw³çÓB Hççmç vç DççlçÌ lçboçvçç,
kçw³çç cççj ³çí yççlçç lçboçvçç, çÆouç lççí[ ³çí Oççlçç lçboçvçç,
ncç lçíjí lçíjí lçíjí, ®ççnvçíJççuçí nÌb..
ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç, çÆouçJççuçí nÌb..
~~ 2 ~~
ncçíb cççvçç içjçÇyçç lçboçvçç, mçÓjlç mçí DçpççÇyçç lçboçvçç,
Hçj çÆHçÀj YççÇ vçmççÇyçç lçboçvçç, ³çí lçíjí kçÀjçÇyçç lçboçvçç,
ncç lçíjí lçíjí lçíjí, ®ççnvçíJççuçí nÌb..
ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç, çÆouçJççuçí nÌb..
~~ 3 ~~
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12 : Ye Duniya, Ye Mehfil..

12 : ³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆ]HçÀuç..
jçpçkçáÀcççjuçç Hççnlçç®ç DççÆcçlççYç®³çç ®çínN³ççJçj ®ççboCçb HçáÀuçuçb. PçìkçÀvç GYçç jççÆnuçç lççí.. `yçÌþçÇS.. jçpçmççnyç..'
`Dçjí! vçnçÇ.. vçnçÇ.. DççHç yçÌþçÇS.. yççÇcççj lççí DççHç nÌ pçvççyç..!' `kçáÀuççÇ'®³çç mçíìJçj HçávççÇlç FmmççjkçÀ[Óvç mçCçkçÓÀvç cççj Kççuu³ççvçblçj
Hçá{í yçjí®ç çÆoJçmç DççpççjçÇ Dçmçuçíu³çç DççÆcçlççYçvçí l³ççvçblçj®³çç HççÆnu³çç®ç HççìçÇ&lç `jçpç'uçç Hççnlçç®ç Dççojçvçí mççÇì Dçç@HçÀj kçíÀuçíuççÇ.
`pççvççÇ'®ç lççí! mçjU yççíuçuçç Dçmçíuç lçj MçHçLç! Fb[mì^çÇlç l³çç®ççÇ ÖççÆlçcçç mçvçkçÀçÇ DçMççÇ®ç nçílççÇ. PççÇvçlç Dçcççvç ÖççÆmçOo DççÆYçvçí$ççÇ
Pççu³ççvçblçjnçÇ SkçÀç HççìçÇ&lç çÆlçuçç Hççnlçç®ç.. `lçÓ yçN³ççHçÌkçÀçÇ mçáboj çÆomçlçímç.. çÆHçÀucçuçç³çvççÇlç kçÀç vççnçÇ Öç³çlvç kçÀjlç?..' Dçmçç mç[ílççí[
mçuuçç çÆou³çç®çb lçácnçÇ Jçç®çuçb Dçmçíuçb®ç vçç? lçUuçíu³çç mçákçw³çç yççbiç[îçç®³çç Jççmççvçí kçÀcç&þ yççcçCçç®çb lççíb[ çÆpçlçkçbÀ Jçí[bJççkçÀ[b nçíF&uç, lçmçç
®çínjç kçÀjlç PççÇvçlç çÆlçLçÓvç mçìkçÀuççÇ nçílççÇ cnCçí. Dççlçç ³ççlçuçb Kçjb Kççíìb jçcç pççvçí, HçCç DççHçu³ççuçç yçáJçç pççvççÇ cçvççHççmçÓvç DççJç[ç³ç®çç.
Kçjb®ç lççí mçvçkçÀçÇ nçílçç kçÀç? mçjoçjpççÇb®çí pççíkçwmç pçmçí ³çç kçÀçvçç®çb l³çç kçÀçvççuçç kçÀjlç Jçç{lçç Jçç{lçç Jçç{lç içíuçí lçmçí pççvççÇ®çí DçvçíkçÀ
çÆkçÀmmçí! kçÀçíbyç[çÇçÆMçJçç³ç Gªmç vççnçÇ, Yççvçiç[çÇçÆMçJçç³ç Hçáª<ç vççnçÇ Dçmçb cnCçlççlç HçCç jçpç®³çç `lçmçu³çç' Yççvçiç[çÇ cçç$ç kçÀOççÇ®ç SíkçÓÀ
vççnçÇ Dççu³çç. yçN³çç®ç çÆmçvçícççlç l³çç®ççÇ Svì^çÇ®ç cçáUçÇ OççBmçÓ Dçmçç³ç®ççÇ. yçáìçHççmçÓvç kç@Àcçíjç mçáª Jnç³ç®çç. yçÓì Mçkçw³çlççí Hççb{jí®ç Dçmçç³ç®çí.
HççJçuççiççÆCçkçÀ GlkçbÀþç Jçç{ç³ç®ççÇ. SkçÀoç®çç kç@Àcçíjç ®çínN³ççJçj çÆmLçjçJçuçç kçÀçÇ Öçí#çkçÀçbcçO³çí SkçÀ ®çÌlçv³çcç³ç uççì ³çç³ç®ççÇ. mçbJççoHçíÀkçÀçÇlçuçb
l³çç®çb mJçlç:®çb Dçmçb Dçpçyç kçÀçÌMçu³ç çÆHçìçHççmçÓvç yççukçÀvççÇ®³çç kçÀçíHçN³ççHç³ç¥lç®³çç HççÆyuçkçÀuçç iççjo kçÀjç³ç®çb.
cççPççÇ DçççÆCç pççvççÇ®ççÇ ªyçª Yçíì kçÀOççÇ PççuççÇ nçílççÇ þçTkçíÀ³ç? `cçÌ çÆKçuçç[çÇ lçÓ Dçvçç[çÇ' (1994) ³çç Dççcç®³çç kçÀbHçvççÇ®³çç
çÆ®ç$çHçìç®³çç çÆÖççÆcçDçj-Mççí®³çç çÆvççÆcçÊççvçb. vçç@JníuìçÇ çÆmçvçícçç! jçpçkçáÀcççjpççÇ DççHçu³çç uçíkçÀçuçç-`HçáªjJçç'uçç (kçÀç³ç vççJç Dççní!) IçíTvç
çÆHçkçw®çj yçIçç³çuçç Dççuçíuçí. jç@-çÆmçukçÀ®çç pççbYçUì jbiçç®çç l³ççb®çç Mçì& DççÊçç ³çç#çCççÇ DççþJçlççí³ç. cççÇ Dçç³ççípçkçÀçbHçÌkçÀçÇ Dçmçu³ççvçí yç@pç JçiçÌjí
uççJçÓvç çÆLçSìj®³çç cçáK³ç ÖçJçíMçJoçjçMççÇ DççHçu³çç Hç$çkçÀçj cçb[UçÇb®ççÇ Jççì Hççnlç nçílççí. yççníj DçççÆCç HçáÀìHççLçJçj yçjb®ç HççÆyuçkçÀ nçílçb.
mìçmç&vçç Hçnç³çuçç. nçÇeeiçoçÇ&! vçç@JníuìçÇ çÆmçvçícçç DçççÆCç `MççÇlçuç' Mççí-ªcçmçcççíj ì^@çÆHçÀkçÀ®çç çÆkçÀlççÇ Öçç@yuçícç Dççní þçTkçÀ Dççní vçç! lçíJnçnçÇ
nçílçç DçççÆCç çÆHçkçw®çj®çç çÆÖççÆcçDçj-Mççí cnCçlçç Dççpç pçjç pççmlç®ç nçílçç. HçççÆkç¥Àiç Öçç@yuçícçcçáUí jçpçkçáÀcççjpççÇb®ççÇ içç[çÇ ÖçJçíMçJoçjçmçcççíj®ç
LççbyçuççÇ. pççvççÇ Glçjuçí cçç$ç.. Dçç@ìçíûççHçÀ HuççÇeepç kçÀjlç HççÆyuçkçÀvçí l³ççbvçç #çCççlç Içíjuçb. lçí oyçç Oçªvç yçmçuçí nçílçí kçÀçÇ kçÀç³ç kçáÀCççmç
þçTkçÀ? pççvççÇ l³çç DççkçÀçÆmcçkçÀ nuu³ççvçí Hçájlçí yççJçjuçí. Iççyçjuçí. mçbj#çCççLç& cççiçJçuçíuçí HççíçÆuçmç kçáÀþí GuçLçuçí nçílçí kçáÀCççmç þçTkçÀ!
uççíkçÀ Dçbiç®çìçÇuçç ³çílçç³çlç lçí HççnÓvç, vç Hççínlçç ³çíCççjç cççCçÓmç pçmçç Jçç®çJçç..Jçç®çJçç kçÀjlççí lçmçç kçÀçnçÇmçç lççí mççÇvç nçílçç. cççP³çç yççpçÓuçç
vçícçkçÀç pçç@vççÇ çÆuçJnj GYçç. DççíUKç vçmçlççvççnçÇ cççÇ l³çç®³çç nçlççuçç Oçªvç içoçÇ&lç PçíHççJçuççí. DççcnçÇ oçíIççbvççÇ kçÀ[b kçÀªvç
jçpçkçáÀcççjpççÇbvçç kçÀmçb-yçmçb cçáK³ç ÖçJçíMçJoçjçlçÓvç Dççlç DççCçuçb. Mçì&®çç ®ççíUçcççíUç Pççuçíuçç. Dççlçç nç cççCçÓmç JçíiçUîçç DçLçç&vçb `³çí oáçÆvç³çç
³çí cçnçÆ]HçÀuç cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ..' cnCçlç Dççcç®³çç kçÀçvçHçÀçìçlç cççªvç Jçç@kçÀ-DççTì kçÀjlççí³ç kçÀçÇ kçÀç³ç cnCçÓvç ìívMçvç Dççuçb. HçCç
vççnçÇ! DçvçÓ cççÆuçkçÀvçb Hçá{çkçÀçj Içílç jçpçpççÇbvçç Mççblç kçíÀuçb. (pçbiçuççlçuçç Mçíj cççvçJççÇ JçmlççÇlç Dççu³ççJçj cççcçáuççÇ uççíkçÀ l³ççuçç oiç[
cççjCççj®ç vççnçÇ kçÀç? Dçmççí!) Kçjb®ç lççí mçvçkçÀçÇ nçílçç kçÀç? Dçmçç ÖçMvç cçuçç Hç[uçç. kçÀçjCç l³ççb®çb JççiçCçb çÆvçoçvç l³çç#çCççÇ lçjçÇ DççÆlçMç³ç
vçç@cç&uç Jççìuçb.
Lççí[îçç®ç JçíUçlç mçcççíj mìípçJçj mçbiççÇlçç®ççÇ lç[çKçíyçbo çÆJç¯çÀçÇ Pççu³ççyçÎuç mçbyçbçÆOçlç Dçmçuçíu³çç mçJçç¥vçç jçpçkçáÀcççjpççÇb®³çç nmlçí
(kçÀç³ç mçbyçbOç?) ì^ç@HçÀçÇpç oíTvç iççÌjçÆJçC³ççlç Dççuçb. çÆvçJçíokçÀçvçí iççÇlçkçÀçj nmçjlçpççÇb®çb vççJç mçJç& vççJççbvçblçj MçíJçìçÇ Içílçuçb cnCçÓvç
nmçjlçpççÇ DçHçcççvç Pççu³ççiçlç JçÌlççiçuçí. çÆlçLçí cççvççHçcççvçç®çç SkçÀ sçíìçmçç SçÆHçmççí[nçÇ jbiçuçç. DççM®ç³ç& cnCçpçí jçpçkçáÀcççjpççÇbvççÇ nçlç
pççí[Óvç nmçjlçpççÇbvçç Mççblç kçíÀuçb. ì^ç@HçÀçÇ çÆouççÇ. jçpçpççÇb®çb lçí JççiçCçb HççnÓvç cçvççlç SkçÀ®ç çÆJç®ççj Dççuçç.. nç cççCçÓmç DçççÆCç mçvçkçÀçÇ? lççí
SçÆHçmççí[ mçbHçuçç SkçÀoç®çç. ®çuçç mçáìuççí SkçÀoç®çí! Dççlçç çÆHçkçw®çj yçIçá³çç! cççÇ jçpçkçáÀcççjpççÇb®³çç yç®ççJçkçÀç³çç&lç Hçá{í nçílççí, l³ççcçáUí cççP³çç
yçç@mçvçí cçuçç jçpçpççÇb®³çç DçJçlççÇYçJçlççÇ®³çç®ç mççÇìJçj yçmçç³çuçç mççbçÆiçlçuçíuçb. cçvç #çCçYçj cççínjuçb. çÆ®ç$çHçìmç=<ìçÇlçu³çç SkçÀç yççoMçnç®³çç
yççpçáuçç yçmçÓvç çÆHçkçw®çj yçIçç³ç®çb? Jçç@Jç! HçCç #çCççlç lççÇ pççiçç DçvçççÆcçkçÀ YççÇlççÇvçí IçílçuççÇ.. MçíJçì®³çç `jçí'cçO³çí cçOçu³çç Yççiççlç HççÆnu³çç
mççÇìJçj cççÇ, Hçá{®³ççlç jçpçkçáÀcççjpççÇ, vçblçj Hçáª DçççÆCç l³çç®³çç yççpçáuçç pçç@vççÇ çÆuçJnj Dçmçí DççcnçÇ yçmçuççí! Hçá{®³çç jçbiçílç DçvçÓ cççÆuçkçÀ
mçHççÆlvçkçÀ JçiçÌjí JçiçÌjí.. çÆ®ç$çHçìç®³çç HççMJç&mçbiççÇlçç®çb OJççÆvçcçáêCç cççP³ççoíKçlç Pççu³ççvçí çÆHçkçw®çj®çç Öçl³çíkçÀ mççÇvç cçuçç þçTkçÀ nçílçç.
jçpçpççÇ cççP³ççMççÇ DççÆpçyççlç yççíuçlç JçiçÌjí vçJnlçí (kçÀMççuçç yççíuçlççÇuç? kçÀnçB jçpçç Yççípç..) HçCç l³ççb®çb cççP³çç MçípççjçÇ yçmçCçb cçuçç®ç
mçç@çÆuç[ DçvçdkçÀcHçÀìí&yçuç Pççuçíuçb. çÆYçpçuçíuçb cççbpçj yçmçlçb vçç lçmçç Dçbiç ®ççíªvç yçmçuçíuççí cççÇ Kçá®ççÇ&lç! DçcçákçÀ pççiççÇ nmçÓ ³çç³ç®çb.. HçCç
nmçç³ç®çí JççbOçí nçílçí ³ççj! çÆHçkçw®çj mçáª Pççuçç. yççpçáuçç®ç pçç@vççÇ çÆuçJnj DçççÆCç Hçáª nuçkçw³çç DççJççpççlç kçáÀpçyçápçlç nçí lçí. jçpçpççÇ MççblçHçCçí
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m¯çÀçÇvçJçj®çç lçcççMçç Hççnlç nçílçí. cççÇ DçJçIç[u³ççiçlç yçmçuçíuççí. iççCçb Dççuçb kçÀçÇ kçÀmçb Pççuçb³ç DçMççÇ oço cççiçç³çuçç DçvçÓ cççÆuçkçÀ cççiçí JçUÓvç
Hçnç³ç®çç. jçpçpççÇ çÆouçKçáuççmçHçCçí oço Ðçç³ç®çí. cçpçç Dçç jnç Lçç! cçO³çí®ç pçç@vççÇ çÆuçJnj GþÓvç kçÀçnçÇ kçÀçcççcçáUí çÆvçIçÓvç içíuçç. çÆHçkçw®çjcçO³çí
Hçá{í SkçÀ mççÇvç Dççní.. (Dççlçç cççÇ ìívMçvçcçO³çí.. HçUçJçb lçjçÇ kçÀmçb?) FvmHçíkçwìj Dçmçuçíuçç Dç#ç³çkçáÀcççj, çÆHçÀucçmìçj mçÌHçÀ®³çç IçjçÇ
pççlççí. l³ççuçç G®çuçç³çuçç! mçÌHçÀ®çç mçí¯çíÀìjçÇ pçç@vççÇ çÆuçJnj l³çç®çb J³ççÆkçwlçcçÊJç HççnÓvç çÆ®ç$çHçìçlç kçÀçcç kçÀj Dçmçç mçuuçç oílççí. lççí HççíçÆuçmç
FvmHçíkçwìj Dççní ní kçÀUlçç®ç pçç@vççÇ çÆuçJnj ®çíkçÀçUlççí. HçÓJçç&³çá<³ççlç FvmHçíkçwìj Dçmçuçíu³çç jçpçkçáÀcççjpççÇb®çb GoçnjCç oílç l³ççb®ççÇ Dç@kçwìçÇbiç
kçÀjlç, l³ççb®³çç DççJççpççlç vçkçwkçÀuçnçÇ kçÀjlççí. yççHçeejí! Pççuçí kçÀçÇ JççbOçí! nç mççÇvç FlçjçbmççþçÇ çÆJçvççíoçÇ Kçjç HçCç p³çç®ççÇ vçkçwkçÀuç kçÀªvç ìj
G[JçuççÇ³ç lççÇ mçvcççvçvççÇ³ç J³çkçwlççÇ DççHçu³çç yççpçáuçç®ç yçmçuççÇ³ç. DçççÆCç cçáK³ç cnCçpçí lçí pçyçjomlç mçvçkçÀçÇ Dççnílç, HçìdkçÀvç Yç[kçÀlççlç
JçiçÌjí SíkçÓÀvç nçílççí. cççPçí Oççyçí oCççCçuçí. Iççcç HçáÀìuçç. FlçkçÀç JçíU Mççblç yçmçuçíu³çç jçpçpççÇbvççÇ pçç@vççÇ çÆuçJnj yçmçuçíuçç l³çç çÆoMçívçí nçlç
kçÀjlç cççP³ççkçÀ[í JçUÓvç çÆJç®ççjuçb.. `kçÀnçB iç³çç ³çí?..' cçuçç kçÀç³ç yççíuççJçb lçí kçÀUívçç. `cçÌb.. cçÌ ..oíKçlçç nÓB..' Dçmçb cnCçlç cççÇ çÆlçLçÓvç
Dçmçuçç mçábyççu³çç kçíÀuçç³ç cnCçlçç! lçí çÆ®ç[Óvç pçç@vççÇ çÆuçJnjuçç mçiçUîççboíKçlç ®çcççì cççjlççÇuç, kçÀçnçÇlçjçÇ `jç[ç' nçíF&uç kçÀçÇ kçÀç³ç ³çç
YççÇlççÇvçí cççÇ Hçá{®çç HçÓCç& çÆ®ç$çHçì jçpçpççÇbHççmçÓvç uççbyç yçmçÓvç yççÆIçlçuçç. l³çç DçJçOççÇlç, mçbYççJ³ç OççíkçÀç DççíUKçÓvç yçnáoç pçç@vççÇ çÆuçJnj HçUÓvç
içíuçç DçmççJçç...
vççJç - kçáÀuçYçÓ<çCç HçbçÆ[lç. pçvcç Mçá¬çÀJççj çÆo. 8 Dçç@kçwìçíyçj, 1926. yçuçáçÆ®çmLççvç (HçççÆkçÀmlççvç). kçÀççÆMcçjçÇ çÆnboÓ. `jçpçkçáÀcççj'
ní ìçíHçCçvççJç. çÆmçvçícççmççþçÇ. 1952cçO³çí jínçvçç mçáuçlççvç ³çç DççÆYçvçí$ççÇ (?)yçjçíyçj `jbiççÇuççÇ'Joçjç kçÀçjkçÀçÇo& mçáª kçÀjCççjç DçççÆCç Hçá{í
jçÆmçkçÀçb®çç uçç[kçÀç Pççuçíuçç `pççvççÇ' cççípçÓvç yççmç<ì çÆ®ç$çHçìçlç ®çcçkçÀuçç. HçCç l³çç®çç oyçoyçç FLçí ®ççUçÇmçíkçÀ Jç<çí& DçyçççÆOçlç nçílçç. ìç@kçÀìç@kçÀ kçÀjCççjí yçÓì, ìçF&ì HçlçuçÓvç nçÇ ÖççÆlçcçç DççJç[lç DçmçuççÇ lçjçÇ nUJçç pççvççÇ kçÀçUpççJçj kçÀçíjçÇJç kçÀçcç kçÀjlçç Pççuçç lççí ®çílçvç
Dççvçbo®³çç `nçÇj-jçbPçç' (1970) cçO³çí. çÆÖç³çç jçpçJçbMçmççjKççÇ oiç[ çÆnjç@Fvç. (kçÀç³ç HçççÆnuçb çÆlç®³ççlç?) HçlLçjçuçç HççPçj HçÀçí[Ó MçkçíÀuç
Dçmçb `³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆ]HçÀuç cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ..' ní iççCçb cçuçç DççÊçç ³çç #çCççÇ DççþJçlçb³ç. lçí p³çç®³ççJçj çÆ®ç$ççÇlç Pççuçb lççí jçpçkçáÀcççj,
içç³çkçÀ cçnbcço jHçÀçÇ, mçbiççÇlçkçÀçj cçovç cççínvç, iççÇlçkçÀçj kçÌÀHçÀçÇ DççpçcççÇ ³ççHçÌkçÀçÇ kçáÀCççÇ®ç Dççpç DççHçu³ççlç vççnçÇlç nçÇ Kçblç kçÀçUçÇpç
HççíKçjlçí³ç. mìçíjçÇ lçMççÇ lçácç®³çç-Dççcç®³çç cçççÆnlççÇlçuççÇ. Hçbpççyç cçáuçKççlç Iç[uçíuççÇ. ÖççCç, pç³çblç, DççÆpçlç, pççÇJçvç nçÇ JnçÇuçvç cçb[UçÇ DçççÆCç
çÆnjçí DççHçuçç `pççvççÇ'! cçoj-FbçÆ[³çç, vççÌMçjJççvç-S-DçççÆouç, HçÌœççcç, Gpççuçç, çÆouç DçHçvçç DççÌj ÖççÇlç HçjçF&, çÆouç SkçÀ cçbçÆoj, kçÀçpçuç,
Jçkçwlç, ncçjçpç, vççÇuçkçÀcçuçHçí#çç jçpç FLçí JçíiçUç Jççìuçç nçílçç. nUJçç ÖçícçJççÇj! çÆÖç³çç jçpçJçbMç MçÓv³ç lçj nç MçbYçj vçbyçjçÇ mççív³ççmççjKçç
Hç[ÐççJçj jçpç kçÀjlç nçílçç. PçUçUlç nçílçç. DççHçu³çç cçnbcço jHçÀçÇ®³çç DççJç[çÇ®³çç iççC³ççlçuçb DççÆlçMç³ç mçáboj ®ççuççÇlçuçb iççÇlç. çÆJçjniççÇlç
DçmçÓvçnçÇ cçmlç HçíMçkçÀMç! iççC³ççlçuçb nUJçíHçCç Hçnç..

çÆkçÀmçkçÀçí mçávççTB nçuç çÆouç-S-yçí]kçÀjçj kçÀç,
yçáPçlçç náDçç ®çjçiç nÓB DçHçvçí cçpççj kçÀç,
Sí kçÀçMç YçÓuç pççTB, cçiçj YçÓuçlçç vçnçÇ,
çÆkçÀmç OçÓcç mçí Gþç Lçç pçvçç]pçç yçnçj kçÀç,
³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆ]HçÀuç, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ...
lçmçç lççí iççC³ççb®³çç jíkçÀç@çÆ[¥içuçç kçÀOççÇ®ç pççlç vçmçí. lççí HçÀkçwlç mçbJççoçbJçj yççpççÇ cççjç³ç®çç l³ççcçáUí l³çç®çç mçájçbMççÇ oçímlççvçç DçmçCçb
lçmçb kçÀçÆþCç®ç. mçÓj mçbJççoçÇ Dçmçlççlç ³çç®çç l³ççuçç içbOç®ç vçJnlçç. Dç®ççvçkçÀ HçíÀcçmç lçç[oíJçuçç cçovçYçÌ³çç `ìíkçÀ' kçÀjCççj Dççnílç cnCçlçç
iççíu[çÇyçjçíyçj lççí çÆlçLçí ìHçkçÀuçç nçílçç. jHçÀçÇmççníyç Hççb{N³çç MçáY çÏ kçÀHç[îççlç cççÌpçÓo nçílçí lçj nBmççÇ-cçpççkçÀ kçÀjlç onç®³çç þçíkçw³ççuçç ìçÇMçì&, nçHçÀ-Hç@Cì ³çç HçínjçJççlç cçovçcççínvç jíkçÀç@çÆ[¥içªcçcçO³çí oçKçuç Pççuçí. mççíçÆvçkçÀvçí vççíìíMçvç HçíHçmç& mçJçç¥vçç Jççìuçí. çÆjnmç&uç mçáª.
Gmlçço jF&mç KççB-çÆmçlççj, Hçb. jçcçvççjç³çCçpççÇ-mççjbiççÇ DçççÆCç kçÀjçÇcç KççBmççníyç lçyçu³ççJçj DççHçuççÇ nákçáÀcçlç iççpçJçç³çuçç mçjmççJçuçí.
FkçwyççuççÆcç³ççBvççÇ {çíuçkçÀJçj LççHç oíTvç Jçvç-ìÓ oílçç®ç Jnç³ççíçÆuçvç®³çç lççHçw³ççvçí pççíjkçÀmç `mçç' uççJçuçç... `³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆ]HçÀuç, cçíjí
kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇee' jHçÀçÇmççníyç Dççlç&mJçjçlç iççlç nçílçí. `çÆkçÀmçkçÀçí mçávççTB nçuç çÆouç-S-yçí]kçÀjçj kçÀçee' ní kçÀ[Jçb
mçbHçlçb³ç lççí®ç cçbçÆojçlçu³çç cç=oábiçç®³çç þíkçw³ççJçj pççÇJç pç[uçç.. cçmpççÇomçcççíj içç³çuççÇ pççCççjçÇ `vççlç' mççíçÆvçkçÀ®³çç nçcççí&çÆvç³çcçcçOçÓvç
HççPçjlçç®ç sçlççÇlç SkçÀ DççHçmçákçÀ®ç kçÀU ³çílçí.. `GvçkçÀçí ]Kçáoç çÆcçuçí, nÌ ]Kçáoç kçÀçÇ çÆpçvní lçuççMç...' ní Jççkçw³ç Ëo³ççJçj KçbpççÇj çÆHçÀjJçÓ
uççiçlçb. MçíJçì®³çç kçÀ[J³ççDççOççÇ®çç DççuççHç jHçÀçÇmççníyççbvççÇ Dçmçç cnìuçç³ç kçÀçÇ pççÇJç DççíJççUÓvç ìçkçÀçJçç. ®ççj DçblçN³ççb®çb iççCçb HçCç lççÇ mççlç
çÆcççÆvçìb DççHçCç l³çç `nçÇj-jçbPçç'®³çç kçÀnçCççÇlç DççHçu³çç vçkçÀUlç yçícççuçÓcçHçCçí Dççí{uçí pççlççí. iççCçb mçbHçuçb! l³çç iççC³çç®çç FcHç@kçwì
JççokçÀçbJçjnçÇ FlçkçÀç Pççuçç kçÀçÇ kçÀçnçÇ #çCç çÆlçLçí mçVççìç Hçmçjuçç. SkçíÀkçÀç iççC³çç®çb kçÀç³ç vçMççÇyç Dçmçlçb Hçnç! mçvçkçÀçÇ cnCçÓvç ÖççÆmçOo
Dçmçuçíuçç jçpçkçáÀcççj iççCçb ìíkçÀ nçílçç®ç c³çáçÆPçkçÀ-nç@uçcçO³çí yçjç®ç JçíU çÆvç:Mçyo Mççblçlçílç kçÀçJçjçyççJçjç nçílç FkçÀ[í-çÆlçkçÀ[í Hççnlç nUÓ®ç
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[çíUí Hçámçlç nçílçç. Dççpç kçÌÀHçÀçÇ DççpçcççÇb®³çç MçyoçbvççÇ DçççÆCç cçovçcççínvçpççÇb®³çç mçbiççÇlççvçí l³çç®ççÇ mçbJççoçÇ (?) mçájçbMççÇ pççvçHçn®ççvç kçÀªvç
çÆouççÇ nçílççÇ. ní cççmìjpççÇbvççÇ (mççíçÆvçkçÀoç) l³ççb®³çç cçáuççKçlççÇlç mççbçÆiçlçuçb. iççC³ççlçuçç SkçíÀkçÀ Mçyo cçvççuçç çÆsVççÆJççÆ®sVç kçÀjlç nçílçç.

DçHçvçç Hçlçç çÆcçuçí, vç Kçyçj ³ççj kçÀçÇ çÆcçuçí,
oá<cçvç kçÀçí YççÇ vç SímççÇ mçpçç H³ççj kçÀçÇ çÆcçuçí,
GvçkçÀçí ]Kçáoç çÆcçuçí, nÌ ]Kçáoç kçÀçÇ çÆpçvní lçuççMç,
cçáPçkçÀçí yçmç FkçÀ PçuçkçÀ cçíjí, çÆouçoçj kçÀçÇ çÆcçuçí,
³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆ]HçÀuç, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ..
pççvççÇ®³çç Jççìîççuçç DçMççÇ nUJççÇ ÖçícçiççÇlçb kçÀcççÇ®ç DççuççÇ. uçJn-mççÇvmçcçO³çí lçj pçvççyç Dç#çjMç: Hççìîçç ìçkçÀç³ç®çí. J³ççÆkçwlçcçÊJççlç
jçbiç[íHçCç, HççíçÆuçmççÇ Kççkçw³çç Dçmçu³ççvçí®ç kçÀçÇ kçÀç³ç l³ççbvçç pççÇlçÓmççjKçç OçmçcçámçUíHçCçç DççÆpçyççlç MççíYçuçç vçmçlçç. MçccççÇmççjKçb ³ççeenÓB!
lçj pçcçuçb®ç vçmçlçb. l³ççb®çb Síìyççpç ®ççuçCçb, mìç³çuççÇMç yççíuçCçb®ç mçyçkçáÀs nçílçb. cçuçç `vççÌMçjJççvç-S-DçççÆouç'(1957) DççþJçlççí³ç. mççÇ.
jçcç®çbêpççÇb®³çç mçbiççÇlççlç vnçuçíuçb `lççjçíb kçÀçÇ pçáyççBHçj nÌ cçányyçlç kçÀçÇ kçÀnçvççÇ..' yçíçÆcçmççuç mçájçJçìçÇbvççÇ vçìuçb³ç Kçjb HçCç jçpçpççÇb®çb l³ççJçj
vçç®çCçb KçÓHç®ç nçm³ççmHço Jççìlçb kçÀçÇ vççnçÇ? vçámçlççÇ kçÀJçç³çlç! pççvççÇ®ççÇ [ç³çuçç@içyççpççÇ®ç ûçíì! DçççÆCç.. nUJçíHçCç `nçÇj-jçbPçç' cçOçuçb!!

mçnjç cçíb DççkçíÀ YççÇ, cçáPçkçÀçí çÆþkçÀçvçç vçç çÆcçuçç,
]içcç kçÀçí Yçáuççvçí kçÀç, kçÀçíF& yçnçvçç vçç çÆcçuçç,
çÆouç lçjmçí çÆpçmçcçíb H³ççj kçÀçí, kçw³çç mçcçPçÓ Gmç mçbmççj kçÀçí.
FkçÀ pççÇlççÇ yççpççÇ nçj kçíÀ, cçÌb {áb{Ó çÆyçs[í ³ççj kçÀçí,
³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆ]HçÀuç, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ..
1950 mççuççÇ cççnçÇcç HççíçÆuçmç þçC³ççlç mçyç-FvmHçíkçwìj cnCçÓvç HççímìçÇbiç Pççuçíuçí kçáÀuçYçÓ<çCç HçbçÆ[lç Dç®ççvçkçÀ `jbiççÇuççÇ'Joçjí
mìçj kçÀç³ç Pççuçí DçççÆCç DçuHççJçOççÇlç jçÆmçkçÀçb®³çç Ëo³ççÆmçbnçmçvççJçj çÆJçjçpçcççvçnçÇ Pççuçí. `HçÌœççcç' cçO³çí yç[í -çÆcç³ççBMççÇ ìkçwkçÀj! Hçá{í
jçpçíbêkçáÀcççj, mçáHçjmìçj ní çÆyçªo çÆcçjJçCççjç jçpçíMç KçVçç lçmçí®ç çÆpçlçíbê, cçvççípçkçáÀcççj ³ççb®³ççyçjçíyçjnçÇ çÆmçvçícçí kçíÀuçí. çÆHçÀucçHçíÀDçj®³çç
®ççUçÇmç Jç<çç&blç Glkç=À<þ DççÆYçvçíl³çç®çç SkçÀnçÇ HçájmkçÀçj çÆcçUçuçç vççnçÇ, HçCç 1963 mççuççÇ `çÆouç SkçÀ cçbçÆoj' DçççÆCç 1965 mççuççÇ
`Jçkçwlç'mççþçÇ mçnvçç³çkçÀçb®çí HçájmkçÀçj çÆcçUçuçí l³ççlç®ç lçí mçcççOççvççÇ jççÆnuçí. 1990mççuççÇ IçMçç®³çç Dççpççjçvçí l³ççb®³ççJçj yçbOçvç Dççuçb lçjçÇ
mçáYçç<ç IçF&b®³çç `mççÌoçiçj' DçççÆCç cçínáuçkçáÀcççjçb®³çç `çÆlçjbiçç' cçOçÓvç DççHçu³çç ®ççnl³ççbvçç çÆjPçJçuçb®ç vçç? lçí mçvçkçÀçÇ vçJnlçí. uçnjçÇ
DçmçlççÇuç. DççûçnçÇ cnCçlçç ³çíF&uç. DççHçu³çç iççí<ìçÇ DççHçu³çç cçvççmççjK³çç®ç JnçJ³ççlç cnCçÓvç DççûçnçÇ! HçCç l³ççb®³ççJçj çÆMçkçwkçÀç cççjuçç
içíuçç lççí çÆJççÆ#çHlçHçCçç®çç. Gcç&ì vçJnlçí HçCç GOoìHçCçç®ççÇ kçÀJç®çkçábÀ[uçb mçlçlç oínçJçj JççiçJçç³ç®çí, cnCçÓvç®ç kçÀçÇ kçÀç³ç çÆkçÀl³çíkçÀpçCç l³ççbvçç
HçÌoçF&MççÇ Hççiçuç mçcçpçÓvç ®ççj nçlç oÓj jnç³ç®çí. lçí mHç<ìJçkçwlçí nçílçí, DççÆlçMç³ç cçÓ[çÇ nçílçí ³ççlç Jçço vççnçÇ. HçCç JçkçwlçMççÇj nçílçí. DççHçu³çç
çÆ®ç$çHçìç®³çç kçÀLççvçkçÀçyçÎuç, mçbJççoçbyçÎuç mçoÌJç pççiçªkçÀ Dçmçç³ç®çí. l³ççb®³çç mJçYççJçç®çí Dçmçí DçvçíkçÀ HçÌuçÓ cççnçÇlç DçmçÓvçnçÇ l³ççb®³ççJçj
HççÆyuçkçÀ Öçícç kçÀjç³ç®çb. çÆHçÀucçFb[mì^çÇlçuçí kçÀçnçÇpçCç cçç$ç l³ççbvçç ìçUç³ç®çí. HçCç oáçÆvç³çí®ççÇ HçJçç& nçílççÇ kçáÀþí l³ççbvçç?
cçbiçUJççj, 2 pçáuçÌ, 1996®ççÇ cçO³çjç$ç! DççHçu³çç JçjUçÇ®³çç yçbiçu³ççlç l³çç jç$ççÇ oçívç Jççpçlçç l³ççbvçç DçmJçmLç JççìÓ uççiçuçb
nçílçb. sçlççÇlçÓvç kçÀUç ³çílç nçíl³çç. l³ççbvççÇ Hçáªuçç pçJçU yççíuççJçuçb.. `cççP³çç cç=l³çÓ®ççÇ yççlçcççÇ Dçbl³çmçbmkçÀçjç®çí mççíHçmkçÀçj HçÓCç& nçíF&Hç³ç¥lç
kçáÀCççuççnçÇ oíT vçkçÀçímç..' kçÀoççÆ®çlç Dçuççíì içoçÇ& nçíF&uç.. DçççÆCç DççHçu³çç oínçuçç DçivççÇ çÆcçUç³çuçç çÆJçuçbyç nçíF&uç cnCçÓvç ³ççnçÇ yççyçlççÇlç
lçí DççûçnçÇ jççÆnuçí nçílçí... kçÀoççÆ®çlç.. kçÀoççÆ®çlç l³ççb®çb cçvç l³çç #çCççÇ Dçç¯çbÀovç kçÀjlç HçÀkçwlç SJç{b®ç cnCççuçb Dçmçíuç..

`oÓj çÆvçiççnçíb mçí, DççBmçÓ yçnçlçç nÌ kçÀçíF&.. kçÌÀmçí vç pççTB cçÌb, cçáPçkçÀçí yçáuççlçç nÌ kçÀçíF&,
³çç ìÓìí çÆouç kçÀçí pççí[ oçí, ³çç mççjí yçbOçvç lççí[ oçí..
Sí Hçjyçlç jmlçç oí cçáPçí, Sí kçÀçBìçí oçcçvç sçí[ oçí..
³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆ]HçÀuç , cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ...cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ...'
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12 : ³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆ]HçÀuç..
çÆ®ç$çHçì : nçÇj jçbPçç (1970)
çÆoioMç&kçÀ : ®çílçvç Dççvçbo
içç³çkçÀ : cçnbcço jHçÀçÇ
iççÇlçkçÀçj : kçÌÀHçÀçÇ DççpçcççÇ
mçbiççÇlç : cçovçcççínvç
³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆ]HçÀuç , cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ - 3
çÆkçÀmçkçÀçí mçávççTB nçuç çÆouç-S-yçí]kçÀjçj kçÀç,
yçáPçlçç náDçç ®çjçiç nÓB DçHçvçí cçpççj kçÀç,
Sí kçÀçMç YçÓuç pççTB, cçiçj YçÓuçlçç vçnçÇ,
çÆkçÀmç OçÓcç mçí Gþç Lçç pçvçç]pçç yçnçj kçÀç,
³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆ]HçÀuç, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ
DçHçvçç Hçlçç çÆcçuçí, vç Kçyçj ³ççj kçÀçÇ çÆcçuçí,
oá<cçvç kçÀçí YççÇ vç SímççÇ mçpçç H³ççj kçÀçÇ çÆcçuçí,
GvçkçÀçí ]Kçáoç çÆcçuçí, nÌ ]Kçáoç kçÀçÇ çÆpçvní lçuççMç,
cçáPçkçÀçí yçmç FkçÀ PçuçkçÀ cçíjí, çÆouçoçj kçÀçÇ çÆcçuçí,
³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆ]HçÀuç, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ
mçnjç cçíb DççkçíÀ YççÇ, cçáPçkçÀçí çÆþkçÀçvçç vçç çÆcçuçç,
]içcç kçÀçí Yçáuççvçí kçÀç, kçÀçíF& yçnçvçç vçç çÆcçuçç,
çÆouç lçjmçí çÆpçmçcçíb H³ççj kçÀçí, kçw³çç mçcçPçÓ Gmç mçbmççj kçÀçí.
FkçÀ pççÇlççÇ yççpççÇ nçj kçíÀ, cçÌb {áb{Ó çÆyçs[í ³ççj kçÀçí,
³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆ]HçÀuç, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ
oÓj çÆvçiççnçíb mçí, DççBmçÓ yçnçlçç nÌ kçÀçíF&,
kçÌÀmçí vç pççTB cçÌb, cçáPçkçÀçí yçáuççlçç nÌ kçÀçíF&,
³çç ìÓìí çÆouç kçÀçí pççí[ oçí, ³çç mççjí yçbOçvç lççí[ oçí,
Sí Hçjyçlç jmlçç oí cçáPçí, Sí kçÀçBìçí oçcçvç sçí[ oçí..
³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆ]HçÀuç, cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ...cçíjí kçÀçcç kçÀçÇ vçnçÇ...3


jçÆmçkçÀçb®çb DççÆlçMç³ç DççJç[lçb Dçmçb ní iççCçb. lçí iççCçí SíkçÀC³çç®ççÇ, HççnC³çç®ççÇ lççÇJç´ F®sç PççuççÇ Dçmçíuç vçç? lçj nçÇ I³çç l³çç iççC³çç®çç `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç
mççíyçlç kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. ³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆHçÀuç.. (GHçuçyOç Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=q5i-qZIUR_Y

2. ³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆHçÀuç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=7_JAMBmnY54

3. ³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆHçÀuç.. (çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCçí)

https://www.youtube.com/watch?v=6L8OPIWVyrM

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : nçÇj-jçbPçç (1970)

https://www.youtube.com/watch?v=97wp7w1k6-Q
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13 : Tu Ganga Ki Mauj Main…

13 : lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb..
`kçw³çç náDçç vççÌMççoçÆcç³ççB?' iç®®ççÇlç GYçb jçnÓvç Kççuç®³çç jnoçjçÇkçÀ[í Hççnlçç Hççnlçç cççÇ mçoN³çç®³çç yççnçÇvçí [çíU í Hçámçu³çç®çb
YçfmççníyççbvççÇ Dç®çÓkçÀ níjuçb nçílçb.. `mççcçvçí oíKç jní nÌ DççHç? lççí HçáÀìHççLç!.. cççÇ cççP³çç mì^içuç çÆHççÆj³ç[cçO³çí çÆlçLçb PççíHçç³ç®ççí.. nç
HçáÀìHççLç Hççj kçÀjç³çuçç cçuçç ®ççÌoç Jç<çí& uççiçuççÇ..' lççÇ Fcççjlç! Dççlçç çÆlçLçí yççyçáYççF& pçiçpççÇJçvçoçmç®çb YçJ³ç Mççí-ªcç Dççní. yç´ç@[Jçí
çÆLçSìj nçílçb çÆlçLçí. mçcççíj®³çç HçáÀìHççLçJçj Dççpç®³ççmççjKçç cççnçÌuç vçJnlçç. mìç@umç vçJnlçí. HçíÀjçÇJççuçí vçJnlçí.. `1937 mççuççÇ
cçnblçpççÇb®³çç kçbÀHçvççÇlç ®ççUçÇmç ªHç³çí cçççÆmçkçÀ lçvçK³ççJçj cççÇ mçbiççÇlçkçÀçjç®ççÇ vççíkçÀjçÇ kçÀjç³ç®ççí. yç´ç@[Jçí çÆmçvçícççmçcççíj®çb çÆMçJççpççÇ YçJçvç.
DçbOççN³çç çÆpçv³ççKççuççÇ HçLççjçÇ Hçmçªvç mìáçÆ[Dççíb®³çç ®çkçÀjç cççªvç LçkçÀuçíuçç cççPçç pççÇJç Hççþ ìíkçÀç³ç®çç. DçbOççjçcçáUí çÆpçvçç MççíOçCççN³ççb®ççÇ,
®ç{CççN³çç-GlçjCççN³ççb®ççÇ ncçKççmç uççLç yçmçç³ç®ççÇ.. yç´ç@[Jçí®çç uççmì Mççí mçbHçlçç®ç uçKKç Gpçí[ Jnç³ç®çç. mççí[îçç®ççÇ yççìuççÇ GIç[çJççÇ lçMççÇ
YçmççYçmçç içoçÇ& yççníj Hç[ç³ç®ççÇ. HçLççjçÇJçj lçUcçUlç l³çç içoçÇ&kçÀ[í DçççÆCç lççÇ içoçÇ& p³ççb®³ççmççþçÇ uççíìuççÇ³ç l³çç Hççímìmç&kçÀ[í Hçnç³ç®ççí.
lçmçu³çç Hççímìmç&Jçj DççHçuçb vççJç kçÀOççÇ PçUkçíÀuç kçÀç ³çç çÆJçJçb®çvçílç GMççÇ DçÞçábvççÇ çÆ®çbyç çÆYçpçJçlç çÆvçêçOççÇvç Jnç³ç®ççí cççÇ..' cçáuççKçlç oílçç oílçç
vççÌMççopççÇ #çCçYçj mçáVç Pççuçí.. vççÌMççopççÇ cnCçpçí mçbJçíovçMççÇuç cççCçÓmç ní lçácnçÇ pççCçlçç®ç. pçáv³çç DççþJçCççÇbv ççÇ l³ççb®çç DççJççpç DççÆOçkçÀ®ç
kçÀçHçjç Pççuçíuçç. l³ççbvççÇ yç´íkçÀ Içílçuçç Jç lçí Dççlç JçUuçí. cççP³çç MçípççjçÇ l³ççb®çç cçáuçiçç jçpçÓ vççÌMçço yçmçuçíuçç. l³ççvçí mHç<ìHçCçí mççbçÆiçlçuçb
kçÀçÇ.. `cççÇ yçIçlççí³ç cçIççHççmçÓvç.. l³ççbvççÇ p³çç iççí<ìçÇ DççHçuçb Dççlcç®ççÆj$ççlç çÆuçnÓvç Içílççvçç mççbçÆiçlçu³çç nçíl³çç vçç lçí l³çç lçMçç®ç mççbiçlççnílç.
lçáP³çç kçÀç@uçcçmççþçÇ `yçÌpçÓ yççJçjç'®ççÇ kçÀLçç lçáuçç nJççÇ³ç vçç! lçj l³ççbvççÇ DççHçu³çç Dççlcç®ççÆj$ççlç lççÇ pçMççÇ çÆuçnÓvç IçílçuççÇ³ç vçç lççÇ®ç GOç=lç
kçÀj. l³çç Dçvçá<çbiççvçí nJçb lçj pçápçyççÇ ÒçMvç çÆJç®ççj. HçCç l³ççb®³çç yççuçHçCççÇ®³çç JçiçÌjí yççí®çN³çç DççþJçCççÇ kçÀç{lç jççÆnuççmç lçj lçí çÆcççÆvçìççÆcççÆvçìçvçí nUJçí nçílç pççlççÇuç. lçÓ çÆuçnçÇ HçCç kçÀçíCçl³ççnçÇ HççÆjçÆmLçlççÇlç uççíkçÀçHçJççoçlç Dç[kçÓÀ vçkçÀçímç cnCçpçí Pççuçb...' Dçmçb cnCççuçç.
cççPççÇ vçpçj Dççlçç yççpçá®³çç oçívnçÇ çÆYçblççÇuçiçlç þíJçuçíu³çç oçívç cççíþîçç kçÀç®çí®³çç Mççí -kçíÀmçkçÀ[í JçUuççÇ. Hçíb{ç Yçjuçíuçí oçívç Yçuçí JççIç `KççT
kçÀç?' DçMçç vçpçjívçí Hççnlç nçílçí. lçí oçívnçÇ JççIç vççÌMççopççÇb®³çç çÆMçkçÀçjçÇ®³çç MççÌkçÀç®ççÇ çÆvçMççCççÇ nçílççÇ.. FlçkçÀç mçbJçíovçMççÇuç cççCçÓm ç DçççÆCç
çÆMçkçÀçjçÇ?.. Dçmççí!
kçÀçU Guçìuçç. Öçícçvçiçj (1940) lçí jlçvç (1944), Dçvçcççíuç Iç[çÇ (1946), Dçboçpç (1949), çÆouuçiççÇ, yççyçáuçHç³ç¥lç®³çç
³çMçç®çç çÆmçuççÆmçuçç mçáª Pççuçç. oçojuçç vçJ³ççvçí Içílçuçíu³çç Hçwuç@ìcçO³çí ³çMçç®çí KçpçÓj Kççlç Dçmçlççvçç Dç®ççvçkçÀ oçjçJçj omlçkçÀ SíkçÀuççÇ.
ÒçkçÀçMç çÆHçkçw®çmç&®çí YçfyçbOçÓ Dççuçíuçí.. vççÌMççopççÇbvççÇ l³ççb®çb mJççiçlç kçíÀuçb.. çÆJç®ççjuçb.. `Dççpç Dç®ççvçkçÀ?.. kçáÀs Kççmç?' çÆJçpç³çYççF& DçççÆCç
MçbkçÀjYççF& HçjíMççvç çÆomçlç nçílçí. `çÆcç³ççB DççHç ³çnçB FHçwlççj kçíÀ KçpçÓj Kçç jní nÌ! ncç lççí Dççmçcççvçmçí ìHçkçíÀ DççÌj KçpçÓj Hçí uçìkçíÀ nÌ.
ncçíMçç lçácnçuçç cçánÓlçç&mççþçÇ yççíuçJçç³çuçç ³çç³ç®ççí vçç! Dçç@çÆHçÀmçuçç ìçUb cççjç³ç®ççÇ HççUçÇ DççuççÇ³ç Dççcç®³ççJçj!..' yççíuçlçç yççíuçlçç ®çkçwkçÀ
kçÀçíìç®³çç çÆKçMççlçÓvç kçáÀuçáHç DçççÆCç çÆkçÀuuççÇ kçÀç{Óvç ìçÇHçç@³çJçj þíJçuççÇ MçbkçÀjpççÇbvççÇ. vççÌMççopççÇ Mçnçjuçí. kçÀçÆjDçj®³çç mçáªJççlççÇuçç p³ççbvççÇ
cçolççÇ®çç nçlç çÆouçç DçMççb®ççÇ nçÇ HççÆjçÆmLçlççÇ?
`çÆJçpç³çpççÇ, çÆHçÀucç mçáª kçÀjç.. cççÇ Dççní lçácç®³ççyçjçíyçj!'
`³çí náDççÇ vçç yççlç!'
cçánÓlç& Pççuçç. yçÌpçÓyççJçjç®çç! içápç&jçÇ kçÀLççvçkçÀ nçílçb. mçíu³çáuççF&[Jçj®ççÇ DççCçKççÇ SkçÀ ÖçícçkçÀLçç. SkçÀ mçbiççÇçÆlçkçÀç! `vçççÆ³çkçíÀ®³çç
YçÓçÆcçkçíÀmççþçÇ vçiççÇ&mçuçç IçíT³çç. yçÌpçÓmççþçÇ yç[í çÆcç³ççB (çÆouççÇHçkçáÀcççj) kçÀmçí JççìlççÇuç?'
`lçácnçuçç ÒçkçÀçMç çÆHçkçw®çmç&®³çç {çmçUCççN³çç çÆYçblççÇ mççJçjç³ç®³ççnílç kçÀçÇ mçiçUb HçábÀkçÓÀvç YçákçíÀkçbÀiççuç Jnç³ç®çb³ç? Dç@kçwìj vçkçÀçí kç@Àj@kçwìj I³çç.
kçÀMççuçç nJçílç mìçj?.. HçÀkçwlç yçpçíì Jçç{Jçç³çuçç?..' vççÌMççopççÇb®çç ªêçJçlççj HççnÓvç G[îçç cççjCççjí YçfyçbOçÓ çÆ®ç[çÇ®çÓHç. çÆJç®ççj kçÀªvç
Sívç lççªC³ççlçuççÇ cççÇvççkçáÀcççjçÇ HçbOçjç npççjçlç lçj yçÌpçÓ®³çç jçíuçmççþçÇ YççjlçYçÓ<çCçuçç Hçç®çíkçÀ npççjçlç HçìJçuçb. `IçmççÇì KççB' ®³çç
YçÓçÆcçkçíÀmççþçÇ jçOçççÆkçÀMçvç DçççÆCç `çÆcç³ççB lççvçmçívç'mççþçÇ mçájíbê®ççÇ çÆvçJç[ PççuççÇ.
`yçÌpçÓyççJçjç' (1952) çÆ®ç$çCççuçç mçáªJççlç PççuççÇ. SkçíÀkçÀ Öçmçbiç MçÓì nçílç nçílçç. SkçÀçÇkçÀ[í vççÌMççopççÇ iççCççÇ kçÀjC³ççlç cçivç
nçílçí. yçÌpçÓmççþçÇ jHçÀçÇ®çç DççJççpç. cçmlç çÆmç®³çáSMçvç nçílççÇ. Oççjílç vççJç mççHç[uççÇ Dççní . uçiççcç mçáìu³ççJçj Iççí[îççvçb GOçUçJçb lçMççÇ yçíHçÀçcç
vççnçÇ HçCç JççN³çç®³çç Pççílççyçjçíyçj çÆkçÀvççjç mççí[Óvç HçÌuçlççÇjçÇ ®ççuçuççÇ³ç. nuçkçíÀ nuçkçíÀ níuçkçÀçJçí Içílç. l³ççlç yçmçuçíuççÇ iççÌjçÇ! SkçÀìçÇ!
yççJçjuçíuççÇ! yçÌpçÓ®³çç ®çí<ìívçí iççÌjçÇ HçjíMççvç PççuççÇ³ç. Jçunb cççjlç lççÇ DççHçuççÇ vççJç mççJçjç³ç®çç Öç³çlvç kçÀjlçí³ç. çÆkçÀvççN³ççJçj GYçç Dçmçuçíuçç
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yçÌpçÓ DçççÆCç iççJçkçÀjçÇ! SKççÐçç mçbiççÇlçkçÀçjçvçb FLçb `Öçç@vPççÇ' - vççJçç[îçç®çb iççÇlç ³ççípçuçb Dçmçlçb. ÖçlççÇkçÀçlcçkçÀ! SkçÀç þjuçíu³çç mìçF&uçcçO³çí
iççCçb yççbOçuçb Dçmçlçb. HçCç MçkçÀçÇuç yçoç³çávççÇbvççÇ l³ççlç mççÌc³çMççÇ sí[sç[ DçmçCççjç jçícççvmç MççíOçuçç. yçÌpçÓ®³çç DççíþçlçÓvç Dççlç& lççvç Gcçìlççvçç
oçKçJçuççÇ. vççÌMççopççÇbvççÇ l³çç kçÀçJ³ççuçç mçbiççÇlçç®çí YçjpçjçÇ DçuçbkçÀçj ®ç{Jçuçí..

DçkçíÀuççÇeecçvç pçF&³ççí, jçOçíeepçcçávçç kçíÀ lççÇjee
nçí pççÇ nçíee lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb pçcçávçç kçÀç Oççjç, nçí jníiçç çÆcçuçvç,
³çí ncççjç, lçácnçjç jníiçç çÆcçuçvç, ³çí ncççjç-lçácnçjç...
jçícççvmç! sí[sç[çÇlçuçb LçÏçÇuç! oçíIççb®³çç cççvç nájnáj Dççní. DççHçuçb Öçícç Dççpç ³çç yçÌpçÓ®³çç iççC³ççcçáUí pçiçpççnçÇj nçílçb³ç ³çç®ççÇ
uçppçç iççÌjçÇ®³çç ®çínN³ççJçj mHç<ì çÆomçlçí³ç. l³çç®³çç Mçyoçb®³çç YççÆ[cççjçvçb pççÇJç vçkçÀçímçç Pççu³çç®ççÇ HçÀçÇçÆuçbiçnçÇ Dççní çÆlç®³çç [çíUîççbcçO³çí.
vççÌMççopççÇbvççÇ ³çç iççC³ççmççþçÇ `jçiç' kçÀçíCçlçç çÆvçJç[uçç³ç? ÖçLçcç ÖçnjkçÀçÇ jçvççÇ YçÌjJççÇ! lçácnçÇ ³çç jçiççlç yçN³çç®ç j®çvçç SíkçÀu³çç DçmçlççÇuç.
cçÌ çÆHç³çç lçíjçÇ lçÓ cççvçí ³çç vç cççvçí.., oçí nbmççí kçÀç pççí[ç.., çÆouç kçÀç çÆKçuççÌvçç nç³çí.., mçávççí sçíìçÇmççÇ içáçÆ[³çç kçÀçÇ.., cçvçYççJçvç kçíÀ Içj..,
lçíjç pççvçç çÆouç kçíÀ Dçjcççvççíb kçÀç.., DçpçnÓvç Dçç³çí yççuçcçç.., oáçÆvç³çç vç YççS cççíní.., uççiçç ®çávçjçÇ cçíb oçiç.. çÆkçÀlççÇ iççCççÇ mççbiççJççÇlç? HçCç
vççÌMççopççÇbvççÇ ³çç ÖçmçbiççmççþçÇ lççí `jçiç' Hçç³ççYçÓlç cnCçÓvç JççHçjlççvçç kçÀç³ç kçÀçÆj<cçç kçíÀuçç Dççní Hçnç. mçáiçbOççÇ cççíiçN³ççmççjK³çç ìHççíN³çç,
DççMç³çmçbHçVç MçyoçbcçO³çí jçícççvmç Hçíjlççvçç MçkçÀçÇuçvçí pçmçç nçlç DççKç[lçç Içílçuçíuçç vççnçÇ lçmçç®ç vççÌMççopççÇbvççÇ l³çç kçÀçJ³ççuçç jmçHççÆjHççí<çkçÀ
®ççuççÇvçí vçìJçlççvçç DççHçuçb mççjb kçÀçÌMçu³ç HçCççuçç uççJçuçb³ç. jHçÀçÇ lçj mçáYççvçuuçç! YççjlçYçÓ<çCç nç Kçjblçj þçíkçÀUç. kçÀç³ç vçMççÇyç Dçmçíuç
³çç cççCçmçç®çb? l³çç®³çç kçÀçjkçÀçÇoçÇ&lç l³ççuçç DçMççÇ mçjmç iççCççÇ çÆcçUçuççÇlç kçÀçÇ kçáÀCççuççnçÇ níJçç JççìçJçç. HçCç l³ççuçç kçáÀþu³ççnçÇ iççC³ççlç
yçIçç. jHçÀçÇ yçíbyççÇ®³çç oíþçHççmçÓvç Gb®ç HçfçÇlç içç³çuçç Dçmçíuç. l³çç®çç DççJççpç lççj mçHlçkçÀçHç³ç¥lç pççlç Dçmçíuç, HçCç DççHçuçç nç `YççYçÓ'? nç
vçámçlçç HçáìHçáìlççí. mJçiçlç cnìu³ççmççjKçç! ®çínN³ççJçj®ççÇ cççMççÇnçÇ G[lç vççnçÇ. iççC³ççlçuçí Dççjçín -DçJçjçín, mçÓj.. kçÀçnçÇ cnCçÓvç kçÀçnçÇ
kçÀUlç vççnçÇ. oiç[ uçíkçÀç®çç! lççvçmçívç Pççuçíuçç mçájbíê lçj lççÌyçç lççÌy çç! HçCç vççÌMççopççÇb®³çç mçbiççÇlçç®³çç kçÀçÆMçoçkçÀçjçÇvçí ní pçávçíjnçÇ HçÌþCççÇnÓvç
DççÆOçkçÀ çÆkçbÀcçlççÇ Jççìlçb³ç. SíkçÀCççN³çç®³çç [çíUîççbHçá{í Öçmçbiç pçmçç®³çç lçmçç GYçç kçÀjC³çç®çb mççcçL³ç& SKççÐçç iççC³ççlç kçÀmçb DçmçÓ MçkçÀlçb,
l³çç®çb ní SkçÀ GÊçcç GoçnjCç..

Dçiçj lçÓ nÌ mççiçj, lççí cçbPçOççj cçÌb nÓB, cçbPçOççj cçÌb nÓB,
lçíjí çÆouç kçÀçÇ kçÀMlççÇ kçÀç HçlçJççj cçÌb nÓB, HçlçJççj cçÌb nÓB...
®çuçíiççÇ DçkçíÀuççÇ vçç lçácçmçí ³çí vçÌ³çç, vçç lçácçmçí ³çí vçÌ³çç,
çÆcçuçíiççÇ vçç cçbpççÇuç, lçácníb yççÇvç KçíJçÌ³çç, lçácníb yççÇvç KçíJçÌ³çç,
®çuçí DççDççípççÇ, ®çuçí DççDççípççÇ, ®çuçí DççDççí, cççÌpççíbkçÀç uçíkçÀj mçnçjç,
nçí jníiçç çÆcçuçvç, ³çí ncççjç-lçácnçjç...
iççJççlç yçÌpçÓ DçççÆCç iççÌjçÇyçÎuç®ççÇ®ç ®ç®çç& nçílç Dçmçlçí. iççÌjçÇ®çí çÆHçlççpççÇ cççínvçpççÇ DçmJçmLç Pççuçílç. lçí HçbçÆ[lçpççÇbkçÀ[í ³çílççlç. ní
HçbçÆ[lçpççÇ cnCçpçí l³çç yçÌpçÓ DçççÆCç iççÌjçÇ®çí mçbiççÇlç çÆMç#çkçÀ. çÆHçÀuçç@mçç@HçÀj-iççF&[nçÇ.
`iççÌjçÇkçÀç y³ççn.. pçuoçÇ kçÀjç³çuçç nJçb³ç. l³çç vçjHçlçyçjçíyçj!'
`iççÌjçÇkçÀç? GmçkçÀç lççí y³ççn nçí ®çákçÀç nÌ.. yçÌpçÓ mçí!'
`kçw³çç!' Jç³çmkçÀ cççínvçpççÇb®çb l³çç Pçìkçw³ççvçí kçÀçnçÇ yçjb JççF&ì nçíT vç³çí cnCçÓvç uççiçuççÇ®ç..`nçb! yçÌpçÓ içJçÌ³çç nÌ lççí iççÌjçÇ iççÇlç nÌ. yçÌpçÓ mçÓj
nÌ lççí iççÌjçÇ yççÇvçç nÌ. oçívççí kçÀçí SkçÀ-oámçjí mçí kçÀçíF& Dçuçiç vçnçÇ kçÀj mçkçÀlçç. Dçiçj oçÇHçkçÀ mçí p³ççílççÇ kçÀçí Dçuçiç kçÀjçíiçí lççí oçÇHçkçÀ yçáPç
pççSiçç.. DçbOçíjç sç pççSiçç.' DççÊçç®³çç çÆHç{çÇuçç ní vççìîçcç³ç Öçmçbiç çÆkçÀlçHçlç DççJç[lççÇuç kçáÀCççmç þçTkçÀ, HçCç l³ççkçÀçUçÇ ³çç çÆ®ç$çHçìçvçb
mçJçç¥®³çç®ç cçvççJçj YçÓuç Hçç[uçíuççÇ.
yçÌpçÓyççJçjçlçu³çç iççC³ççbvççÇ lçj FçÆlçnçmç Iç[Jçuçíuçç. lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb pçcçávçç kçÀç Oççjç.., oÓj kçÀçíF& içç³çí.., PçÓuçí cçíb
HçJçvçkçÀçÇ.., yç®çHçvç kçÀçÇ cçányyçlç kçÀçí.., cççíní YçÓuç iç³çí mççbJçjçÇ³çç.., Dççí oáçÆvç³çç kçíÀ jKçJççuçí.., cçvç lç[Hçlç nçÆjoMç&vç kçÀçí Dççpç.. DçMççÇ
SkçÀçnÓvç SkçÀ mçjmç iççCççÇ DççHçCç DçÊçjç®³çç HçÀç³ççÒçcççCçí kçÀçvççlç pç[JçÓvç þíJçuççÇ Dççnílç. nçÇ iççCççÇ Dççpç mççþ Jç<çí& GuçìuççÇ lçjçÇ
lççpççlçjçÇvç Jççìlççlç DçççÆCç lççÇ DççHçu³çç DççJç[çÇ®ççÇ Dççnílç ³ççlç®ç mçJç&kçÀçnçÇ Dççuçb. mçoj iççC³ççlç MçkçÀçÇuç®çb SkçíÀkçÀ kçÀ[Jçb iççÌjçÇ DçççÆCç
yçÌpçÓlçu³çç Öçícçç®³çç cçnlççÇ®çb JçCç&vç kçÀªvç mççbiçlçb³ç.. `yçvççSbiçí lçáHçÀçB kçÀçí SkçÀ çÆovç çÆkçÀvççjç, nçí jníiçç çÆcçuçvç..' ³çç Jççkçw³ççlç®ç çÆkçÀlççÇ DçLç&
mççcççJçuçç³ç Hçnç.
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Yçuçç kçÌÀmçí ìÓìíbiçí, yçbOçvç ³çí çÆouç kçíÀ, yçbOçvç ³çí çÆouç kçíÀ,
çÆyçs[lççÇ vçnçÇ cççÌpç mçí cççÌpç çÆcçuçkçíÀ, Jççí cççÌpç çÆcçuçkçíÀ,
sáHççíiçí YçBJçj cçíb lççí sáHçvçí vç oíbiçí, lççí sáHçvçí vç oíbiçí,
[áyççí oçíiçí vçÌ³çç, lçácníb {áb{ uçíbiçí, lçácníb {áb{ uçíbiçí,
yçvççSbiçí ncç, yçvççSbiçí ncç, yçvççSbiçí lçáHçÀçB kçÀçí SkçÀ çÆovç çÆkçÀvççjç,
nçí jníiçç çÆcçuçvç.. ³çí ncççjç-lçácnçjç...
vççÌMççopççÇbvççÇ `yçÌpçÓyççJçjç'®çb YçjIççímç ³çMç HçojçÇ Hçç[Óvç lçj Içílçuçb®ç Jçj çÆHçÀucçHçíÀDçj®çb HççÆnuçb -JççÆnuçb Dç@Jçç@[&nçÇ HçìkçÀçJçuçb. ³çç®ç
yçÌpçÓyççJçjç®çç yç´ç@[Jçí çÆLçSìjuçç çÆmçuJnj p³çáçÆyçuççÇ mççínUç nçílçç. ³çç®ç iç®®ççÇlç GYçb jçnÓvç mçcççíj®³çç HçáÀìHççLçkçÀ[í Hççnlççvçç vççÌMççopççÇbvççÇ
`.. nç HçáÀìHççLç Hççj kçÀjç³çuçç cçuçç ®ççÌoç Jç<çí& uççiçuççÇ..' Dçmçb Yçfmççníyççbvçç mççÞçávç³çvççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb nçí lçb. Dççpç SKççÐçç iççC³ççvçb vççJç
iççpçÓ uççiçlçç®ç Dççmçcççvç þíbiçCçb JççìCççN³çç kçÀçnçÇ mçbiççÇlçkçÀçjçb®çb JççiçCçb HçççÆnuçb kçÀçÇ LçkçwkçÀ Jnç³çuçç nçíl çb. Dççpç ®ççbiçuçb mçbiççÇlç oíCççjí kçÀçnçÇ
mçbiççÇlçkçÀçj SkçÀ lçj ³çç pçiçç®³çç cçÌHçÀuççÇlçÓvç GþÓvç içíuçílç çÆkçbÀJçç kçáÀCççuçç mçkçwlççÇ®³çç çÆJçÞççblççÇJçj Oçç[uçb içíuçb³ç. kçÀçnçÇ cçnçYççiç pçáv³çç
mçbiççÇlçkçÀçjçbçÆJç<ç³ççÇ kçÀçnçÇ JççJçiçb yççíuçlççvçç, çÆuççÆnlççvççnçÇ Dçç{Ulççlç. l³çç Jçuiçvçç SíkçÓÀvç çÆkçbÀJçç Jçç®çÓvç yçápçáiç& mçbiççÇlçkçÀçjçbvçç çÆkçÀlççÇ ³ççlçvçç
nçílç DçmçlççÇuç ³çç®ççÇ kçÀuHçvçç®ç vç kçíÀuçíuççÇ yçjçÇ.. yçÌpçÓyççJçjç®çç SkçÀ mççÇvç DççþJçlççí³ç ³çç#çCççÇ.. yçÌpçÓ vçbi ççÇ lçuçJççj IçíTvç lççvçmçívç®³çç
cçnçuççlç Dççuçç³ç. lççvçmçívç vçJ³çç jççÆiçC³çç yçvççÆJçC³ççlç cçMiçáuç Dççní. mçHlçmçÓj pçCçÓ l³çç®³ççmçcççíj vçlçcçmlçkçÀ Pççuçí Dççnílç. ÖçmçVç
JççlççJçjCç Dççní çÆlçLçuçb. lççvçmçívç®çç ®çínjç Mççblç! OççÇjiçbYççÇj! mçájçlç njJçu³ççmççjKçç. yçÌpçÓ çÆlçLçuçç cççnçÌuç yçIçÓvç pççiç®³ççpççiççÇ LçyçkçÀlççí.
l³ççuçç Jççìlçb çÆkçÀlççÇ kçÀHçÀuuçkçÀ Dççnçílç DççHçCç! FlçkçÀçÇ YççÆkçwlçHçÓCç& mçbiççÇlç DççjçOçvçç? HçCç vççnçÇ!.. lççí Hçávnç mJçlç:uçç mççJçjlççí.
lçuçJççjçÇ®çç Jççj Lçíì lççvçHçáN³ççJçj! mçJç& jçiç, mçÓj, DççuççHç, lççvçç Hç#³ççb®çç LçJçç G[Óvç oÓj pççJçç lçMçç çÆJçju³çç Dççnílç. lççvçmçívç nUÓ®ç
[çíUí GIç[lççí. ®çínN³ççJçj çÆvççÆJç&kçÀçj YççJç. yçÌpçÓkçÀ[í çÆlçlçkçw³çç®ç Lçb[HçCçí Hççnlç SkçíÀkçÀç MçyoçJçj Jçpçvç oílç cnCçlççí.. `lççvçmçívç kçÀçí Dçiçj
cççjvçí kçÀçÇ þçvç uççÇ nÌ.. lççí Dççlcçç mçí Símçç kçÀçíF& oo&Yçjç mçbiççÇlç uçí DççDççí.. lççvçmçívç ]Kçáo yç ]Kçáo cçj pççSiçç..'


cçnbcço jHçÀçÇ ³ççb®çb iççCçb cnCçlçç lçí lçácç®³çç DççJç[çÇ®çb DçmçCççj®ç. lçí iççCçí SíkçÀC³çç®ççÇ, HççnC³çç®ççÇ lççÇJç´ F®sç PççuççÇ Dçmçíuç lçj oílç Dççní ³çç iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí,
çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb..

(Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=V8Fhn61CuL0

2. lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb..

(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=1F8o3P_vvyY

3. lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb..

(çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCçí)

https://www.youtube.com/watch?v=TpRVP9qmpmE

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : yçÌpçÓ yççJçjç (1952)



13 : lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb..
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https://www.youtube.com/watch?v=CF35-vCIKfY

çÆ®ç$çHçì - yçÌpçÓ yççJçjç (1952)
çÆoioMç&kçÀ - çÆJçpç³ç Yçf
içç³çkçÀ - cçnbcço jHçÀçÇ
iççÇlçkçÀçj - MçkçÀçÇuç yçoç³çávççÇ
mçbiççÇlç - vççÌMçço
DçkçíÀuççÇeecçvç pçF&³ççí, jçOçíee pçcçávçç kçíÀ lççÇjee
nçí pççÇ nçíee lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb pçcçávçç kçÀç Oççjç,
lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb pçcçávçç kçÀç Oççjç, nçí jníiçç çÆcçuçvç,
³çí ncççjç, nçí ncççjç-lçácnçjç jníiçç çÆcçuçvç,
³çí ncççjç-lçácnçjç...
Dçiçj lçÓ nÌ mççiçj, lççí cçbPçOççj cçÌb nÓB, cçbPçOççj cçÌb nÓB,
lçíjí çÆouç kçÀçÇ kçÀMlççÇ kçÀç HçlçJççj cçÌb nÓB, HçlçJççj cçÌb nÓB...
®çuçíiççÇ DçkçíÀuççÇ vçç lçácçmçí ³çí vçÌ³çç, vçç lçácçmçí ³çí vçÌ³çç,
çÆcçuçíiççÇ vçç cçbpççÇuç, lçácníb yççÇvç KçíJçÌ³çç, lçácníb yççÇvç KçíJçÌ³çç,
®çuçí DççDççípççÇ, ®çuçí DççDççípççÇ,
®çuçí DççDççí, cççÌpççíbkçÀç uçíkçÀj mçnçjç,
nçí jníiçç çÆcçuçvç, ³çí ncççjç-lçácnçjç...
Yçuçç kçÌÀmçí ìÓìíbiçí, yçbOçvç ³çí çÆouç kçíÀ, yçbOçvç ³çí çÆouç kçíÀ,
çÆyçs[lççÇ vçnçÇ cççÌpç mçí cççÌpç çÆcçuçkçíÀ, Jççí cççÌpç çÆcçuçkçíÀ,
sáHççíiçí YçBJçj cçíb lççí sáHçvçí vç oíbiçí, lççí sáHçvçí vç oíbiçí,
[áyççí oçíiçí vçÌ³çç, lçácníb {áb{ uçíbiçí, lçácníb {áb{ uçíbiçí,
yçvççSbiçí ncç, yçvççSbiçí ncç,
yçvççSbiçí lçáHçÀçB kçÀçí SkçÀ çÆovç çÆkçÀvççjç, nçí jníiçç çÆcçuçvç..
³çí ncççjç-lçácnçjç...
lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb pçcçávçç kçÀç Oççjç,
lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb pçcçávçç kçÀç Oççjç, nçí jníiçç çÆcçuçvç,
³çí ncççjç, nçí ncççjç-lçácnçjç jníiçç çÆcçuçvç,
³çí ncççjç-lçácnçjç...
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14 : Raaz Ko Raaz Rehne Do..

14 : jçæpç kçÀçí jçæpç jnívçí oçí..
`³çí mçÓjpç ®ççBo DççÌj lççjí, ®çuçí cçíjí FMççjçíb Hçj
nákçáÀcçlç nÌ cçíjçÇ o³çç&-mçcçáboj DççÌj çÆkçÀvççjçíbHçj
cçÌb DçHçvçí nçLççíb mçí Fmç oáçÆvç³çç kçÀçÇ lçkçÀoçÇj çÆuçKçlçç nÓB..
FMççjçíb kçÀçí Dçiçj mçcçPççí.. jçæpç kçÀçí jçæpç jnívçí oçí'
`yçç@yççÇ', `oç]iç', `DççÆYçcççvç', `³ççoçíb kçÀçÇ yççjçlç', `vçcçkçÀ njçcç', `pçbpççÇj' mççjKçí mçáHçjçÆnì çÆ®ç$çHçì OçácççkçÓÀU Iççuçlç
DçmçávçnçÇ DççcnçÇ `Oçcçç&' çÆkçÀl³çíkçÀoç HçççÆnuçç nçílçç lççí kçíÀJçU ³çç kçÀJJççuççÇmççþçÇ. jíKçç®ççÇ `lçy³çílç' Hçnç³çuçç çÆkçbÀJçç vçJççÇvç çÆvçM®çuç®çç
`DççÆYçvç³ç'(?) DçvçáYçJçC³ççlç Fvìjímì vçJnlçç. kçáÀlçánuç nçílçb lçí ÖççCç DçççÆCç çÆyçboÓJçj çÆ®ç$ççÇlç Pççuçíu³çç kçÀJJççuççÇ®çb. DççMçç®³çç pççÇJç
DççíJççUÓvç ìçkçÀçJ³çç DçMçç DççJççpçç®çb.. jHçÀçÇvçí çÆouçíu³çç mçájíuç DçççÆCç ®ççíKç Öçl³çáÊçjç®çb.
Smçd. kçíÀ. kçÀHçÓj çÆvççÆcç&lç `Oçcçç&' (1973)! çÆoioMç&kçÀ ®ççBo! vçJççÇvç çÆvçM®çuç, jíKçç, DççÆpçlç, ÖççCç, cçovçHçÓjçÇ DçççÆCç çÆyçboÓ DçMççÇ
mìçjkçÀçmì! Dççlçç yçmçu³çç pççiççÇ HçÓCç& mìçíjçÇ vççÇìMççÇ DççþJçlç vççnçÇ³ç.. (çÆuçbkçÀ çÆouççÇ³ç, çÆ®ç$çHçì Hçnç.) Lççí[kçw³ççlç mççbiçç³ç®çb lçj, DççÆpçlç
DççHçu³çç uççHçlçç HççíjçÇmççþçÇ HçjíMççvç Dçmçlççí yçjb®ç jkçwlç DççìJçu³ççJçj lççÇ l³ççuçç mççHç[lçí lççÇ ®çkçwkçÀ SkçÀç kçÀçíþîççJçj. HçálçvççcççJçMççÇ®³çç
vçpçjkçÌÀoílçuççÇ DççHçuççÇ HççíjiççÇ mççí[Jçç³çuçç cnCçÓvç l³çç®çç oçímlç ®çbovç (ÖççCç) oiç[îçç çÆnjçíuçç IçíTvç l³çç kçÀçíþîççJçj ìHçkçÀlççí. mççÌoíyççpççÇ
kçÀjlççí. HççíjiççÇ kçÀMççÇyçMççÇ mJçiç=nçÇ DççCçlççí. l³çç KçáMççÇlç HççìçÇ& oílççí DççÆpçlç. þjçÆJçu³ççÖçcççCçí cçápçjç JçiçÌjí kçÀjCççjçÇ cçb[UçÇ ³çílççlç. ÖççCç
vçKççÆMçKççblç LçjLçjlççí. Dçjíe! nçÇ lçj jmçjMççÇlç çÆyçboÓ! `l³çç®ç' kçÀçíþîççJçj®ççÇ! PççuççÇ kçÀçÇ Hçb®ççF&lç! ÖççCç ®çHççHçlççí. mçcççpççlç yç[b ÖçmLç
cnCçÓvç JççJçjCççN³çç DççHçu³çç mçvcççvçvççÇ³ç yçç@mç®ççÇ `jíKçç' nçÇ uçíkçÀ. Dççlçç ³çç çÆyçboÓvçí pçj lççíb[ GIç[uçb lçj? jíKçç®ççÇ HçÓJç&HççÇçÆþkçÀç
®ççj®ççÌIççboíKçlç GIç[çÇ lçj nçíCççj®ç, Jçj DççHçuççÇ l³çç Dçvçá<çbiççvçí lçíuç uçiççF&kçíÀ KçìçÇ³çç Kç[çÇ nçíCççj. ÖççCç Kççmç HççìçÇ&mççþçÇ cnCçÓvç
uççJçuçíuççÇ oç{çÇ kçáÀjJççUlç çÆJç®ççjcçivç nçílççí. çÆyçboÓ lçj KçáuçíDççcç vçççÆiçCççÇmççjKçç HçÀCçç kçÀç{Óvç HçáÀlkçÀçjlç jnm³çYçíoç®çç cçvçmçáyçç J³çkçwlç
kçÀjlçí..

³çí ]KçáMççÇ ³çí cçnçÆHçÀuçí, DççÌj pççí vç³ççee Dçboçpç nÌee
mçcçPçvçíJççuççíb-mçcçPç uççí! Fmçcçíb YççÇ FkçÀ jçæpç nÌ..
jçæpç kçÀçÇ yççlç kçÀnoÓB lççí, pççvç cçnçÆHçÀuç cçíb çÆHçÀj kçw³çç nçí..
ÖççCç ìívMçvçcçO³çí Dççní HçCç lçí ®çínN³ççJçªvç oçKçJçlç vççnçÇ³ç. pçjç mçyçájçÇvçb I³çç³ç®çb þjJçlççí.. l³çç®³ççlçnçÇ çÆkçÀlççÇ içáªj Dççní
Hçnç! ÖççÆlçmHçO³çç&®ççÇ ®ççuç pççíKçlç lççí cnCçlççí..

jçæpç KçáuçvçíkçÀç lçácç Hçníuçíee pçjç Dçbpççcç mççí®ç uççí,
FMççjçíb kçÀçí Dçiçj mçcçPççí..jçæpç kçÀçí jçæpç jnívçí oçí!
çÆyçboÓ SíkçÀç³ç®³çç cçvç:çÆmLçlççÇlç vççnçÇ³ç! lççÇ mçjU mççbiçlçí..

pçáyççB Hçí yççlç pççí Dçç³ççÇ, kçÀYççÇ ªkçÀlççÇ vçnçÇ nÌ,
Gþ iç³ççÇ DççBKç pççí FkçÀ yççj Jççí, PçákçÀlççÇ vçnçÇ nÌ, kçÀYççÇ PçákçÀlççÇ vçnçÇ nÌ..
ìMçvç! ÖççCç®ççÇ Dççlçç cçç$ç Oç[kçÀvç Jçç{uççÇ³ç.. Dççmlçí Dççmlçí lççí HçíìÓvç Gþlççí³ç..

pççí vççJçççÆ]kçÀ]HçÀ nÌ cçáPçmçí, Dççpç Gvçmçí, pçç kçíÀ ³çí kçÀn oçí,
pçáyççB Hçí jçæpç Dçç³çç lççí pçáyççB kçÀçí cççí[ kçíÀ jKç oÓB,
]KçáMççÇ mçí kçÀçíF& pççÇlçç nÌ, ]KçáMççÇ mçí GmçkçÀçí pççÇvçí oçí
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FMççjçíb kçÀçí Dçiçj mçcçPççí..jçæpç kçÀçí jçæpç jnívçí oçí!
pçCçÓ vççiççÇCç-cçábiçámçç®ççÇ PçÓbpç! çÆLçSìjçlç HççÆyuçkçÀvçí þíkçÀç Oçjuçç³ç. Hç[Ðçç®³çç çÆoMçívçí ®çkçwkçÀ oçÌuçlçpççoç nçílçí³ç. mçbiççÇ lçkçÀçj
mççíçÆvçkçÀ-DççícççÇb®çç nç DçççÆJç<kçÀçj Öçí#çkçÀçbvçç çÆKçUJçÓvç þíJçC³ççlç ³çMçmJççÇ nçílççí. Kçjb lçj çÆoioMç&kçÀ ®ççBoYççF¥vççÇ çÆmç®³çáSMçvç mçcçpççJçlçç®ç
mççíçÆvçkçÀoçbvççÇ vçámçlçç cçápçjç®ç kçÀjç³ç®çb þjJçuçb nçílçb. Hçç®çíkçÀ cçáKç[ínçÇ lç³ççj nçílçí. GHçkçÀçj (1967) çÆ®ç$çHçìçHççmçÓvç ÖççCçvçí Kçuçvçç³çkçÀçÇ
çÆuçyççpç Pçáiççªvç çÆouçç nçílçç kçÀçÇ kçÀç³ç! pçCçÓ kçÀçlç ìçkçÀuççÇ nçílççÇ. `kçÀmcçí Jççoí H³ççj Jç]HçÀç mçyç..' cçç³çyççHç Öçí#çkçÀçbvçç DççJç[uçb nçílçb. Hçá{í
`pçbpççÇj'cçO³çí çÆcç$çÖçícçç®ççÇ cçnlççÇ mççbiçCççjçÇ kçÀJJççuççÇ ÖççCçJçj çÆ®ççÆ$çlç nçíTvç mçáHçjçÆnì þjlçç®ç iççÇlçkçÀçj Jçcçç& cççÆuçkçÀvçí FLçí kçÀJJççuççÇ
kçÀª³çç Dçmçç ÖçmlççJç þíJçuçç. ®ç®çí&DçblççÇ lçí `[îçáSì' Dçmçíuç lçj pççmlç GþçJçoçj nçíF&uç, DçMçç çÆvçCç&³ççÖçlç lçí Dççuçí. `kçÌÀmçí yçíMçcç& DçççÆMçkçÀ
nÌ ³çí Dççpç kçíÀ..' ìçF&Hç! JobJoiççÇlç! c³çáçÆPçkçÀ Dçjíbpçcçíbì kçÀMççÇ Dçmçíuç JçiçÌjí mççÇçÆìbipç Pççu³çç. Dççlçç HçjJçç mççícçJççjçÇ HçíÀcçmç-lçç[oíJçuçç
jíkçÀç@çÆ[¥iç! mçJç& lç³ççjçÇ PççuççÇ nçílççÇ. içç³çkçÀ-JççokçÀ mçiçUîççbvçç®ç cç@mçípç içíuçí nçílçí. l³çç mçbO³ççkçÀçUçÇ kçÀJJççuç pççvççÇ yççyçÓbvççÇ mççíç ÆvçkçÀDççícççÇbvçç oçÆ#çCç cçábyçF&lçu³çç [çíbiçjçÇ ®ççj vçU çÆJçYççiççlç nçíCççN³çç cçáMçç³çN³ççmççþçÇ çÆvçcçb$çCç HççþJçuçb. cçáM çç³çN³ççvçblçj `pçbiççÇ kçÀJJççuççÇ
cçákçÀçyçuçç' nçíCççj nçílçç. pççvççÇ yççyçÓ DçççÆCç kçáÀCççÇlçjçÇ çÆoiiçpç! iççCçb HçÀç³çvçuç Pççuçíuçb l³ççcçáUí mççíçÆvçkçÀoç DçççÆCç DççícççÇpççÇ çÆvççÆM®çblç nçílçí.
HçÀçJçuçç JçíU nçílçç cnCçÓvç cçáMçç³çN³ççuçç pççC³çç®çç ³ççíiç Dççuçç.. cçáMçç³çN³ççlç çÆoiiçpç Mçç³çjçb®³çç MçíjçíMçç³çjçÇu çç GlmHçÓÀlç& oço oílç ®ççjíkçÀ
lççmç kçÀmçí mçbHçuçí kçáÀCççmç þçTkçÀ. cçO³çí YçjHçíì vççMlçç Pççuçç. Dççlçç kçÀJJççuççÇ cçákçÀçyçuçç mçáª! oçíIçb kçÀJJççuç cçmlç®ç iççlç nçílçí. F<kçíÀnkçÀçÇkçÀçÇ lçí F<kçíÀ-çÆcçpççpççÇ kçÀJJççu³ççb®ççÇ yçjmççlç nçílç nçílççÇ. mççcçvçç jbiçlç nçílçç. mçJççuç-pçJççyç mçáª Pççuçí. oçíIçínçÇ Fjíuçç Hçíìuçí nçílçí.
nçj cççvçç³çuçç kçáÀCççÇ®ç lç³ççj vçJnlçb. iççC³ççlçÓvç ]KçáÎçjçÇ, F&iççí, HçÀuççC³çç IçjçC³çç®çç DççÆYçcççvç YççlççmççjKçç jìjì çÆMçpçlç nçílçç.
mçávçvçíJççuçí oço oílç nçílçí. Öçí#çkçÀçblç l³ççb®ççÇ DççHççHçuççÇ ìçÇcç DçmççJççÇ, kçÀçjCç lçí DççHçu³çç kçÀJJççuçuçç ®çílçJçC³çç®çb kçÀçcç çÆyçvçyççíYççì Hççj Hçç[lç
nçílçí. MçíJçì®³çç kçÀJJççuççÇlç lçj lçí Mç[d[Ó þçíkçÓÀvç Glçjuçí. Dççcçvçí -mççcçvçí Dççuçí. mçJççuç-pçJççyç! lçÓ nÌ cç®sj kçíÀ pçÌmçç..lçíjç cçáBn kçÀçÌDçí
pçÌmçç..çÆiçOç[ kçÀç lçÓ Mçnpççoç.. Dççpç lçÓ çÆHç³çç nÌ p³ççoç..kçÀjlçç-kçÀjlçç nÌçÆmç³çlç-DççÌkçÀçlç-cççB-yççHç-KççvçoçvçJçªvç ÖçkçÀjCç ®çkçwkçÀ
nçlçIççF&Jçj Dççuçb kçÀçÇ nçí! oçíIçbnçÇ DççHççHçu³çç pççiçç mççí[Óvç mçcççíjçmçcççíj Dççuçí. kçáÀ$ççÇ -cççbpçjb içájkçÀçJçlççlç-çÆHçÀmkçÀçjlççlç lçmçb mçáª
Pççuçb.. lçíjçÇ cççB kçÀçÇ.. JçiçÌjí çÆMçJ³çç mçáª nçílçç®ç HççÆyuçkçÀcçO³çí ®çáUyçáU mçáª PççuççÇ. DççHçCç kçáÀþí Dççnçílç kçÀç³ç kçÀjlççí Dççnçílç ³çç®çç
mççjçmççj çÆJç®ççj vç kçÀjlçç oçíIççbvççÇ ®ççkçÓÀ®ç kçÀç{uçí. mçççÆpçboí Yççiç iç³çí. mçb³ççípçkçÀ-mJç³çbmçíJçkçÀ JçiçÌjí cçb[UçÇ HççþçÇuçç Hçç³ç uççTvç HçUçuççÇ.
SkçÀ®ç OçácçM®ç¯çÀçÇ! DççHçu³çç DçbOç mççíçÆvçkçÀ cççmìjpççÇbvçç mççbYççUlç DççícççÇ çÆyç®ççjí pççÇJç Jçç®çJçÓvç kçÀmçíyçmçí IçjçÇ Hçjlçuçí. náMMç! çÆpçJççJçj
yçílçuçíuçb Kçjb HçCç l³çç cçákçÀçyçu³ççvçí oçíIççb®³çç cçvççlç SkçÀ mHççkç&À cçç$ç ®çcçkçÓÀvç içíuçç. mçkçÀçU kçÀOççÇ nçílçí ³ç ³çç®çç®ç Fblçpççj nçílçç. mçkçÀçUçÇ
vçJçç®³çç þçíkçw³ççuçç HçíÀcçmçcçO³çí çÆoioMç&kçÀ ®ççBoYççF&, iççÇlçkçÀçj Jçcçç& cççÆuçkçÀ DçççÆCç mçbiççÇlçkçÀçj mççíçÆvçkçÀ-DççícççÇ Kçuçyçlçb kçÀjC³ççlç içáblçuçí
nçílçí. cçápçN³çç®³çç cçáKç[îççcçOçuçb iççCçb Hçá{í kçÀJJççuççÇ®çç yççpç IçíTvç DçJçlçjíuç DçççÆCç MçíJçìçÇ lçí mçJççuç-pçJççyçJçj mçbHçíuç DçMççÇ çÆmç®³çáSMçvç
HçkçwkçÀçÇ kçíÀuççÇ. Dçjíbpçmç&vççÇ uççiçuççÇ®ç vççíìíMçvmç kçÀç{Óvç JççokçÀçbcçO³çí Jççìuçí. çÆjnmç&umç mçáª Pççu³çç. çÆjocç-c³çáçÆPçkçÀ®çb ®çuçvç Dçç@vç-omHçç@ì HçÀç³çvçuç kçÀjlç iççCçb DççkçÀçjçuçç DççCçuçb. DççMççlççF¥vççÇ nçlç®çb vç jçKçlçç içç³çuçb. iççCçb ®ççyçkçÀçmççjKçb mçCçmçCççÇlç nJçb Dçmçíuç lçj
HçfçÇ Lççí[çÇMççÇ Jçj®ççÇ®ç DçmçuççÇ lçj cçpçç ³çílçí. iççC³çç®ççÇ mçáªJççlç®ç mççíçÆvçkçÀpççÇbvççÇ nçcççí&çÆvç³çcçJçj mççpç sí[Óvç kçíÀuççÇ³ç. iççC³çç®çç mkçíÀuç
Lççí[ç Jçj®çç®ç Dççní. m$ççÇ-içççÆ³çkçÀçbmççþçÇ lçj lçí DççJnçvç®ç! HçCç DççMççlççF¥vççÇ ní uççÇuç³çç kçÀmçb Hçíuçuçb³ç Hçnç. cççí. jHçÀçÇmççníyççbyçÎuç
yççíuçç³ç®çb lçj vççnçÇlçjçÇ lçí [çíbiçjçÇ Fuççkçw³ççlçuçí. kçÀJJççuç uççíiççíbkçíÀ lçíJçj DçççÆCç çÆcçpççpçMççÇ HçÓCç&HçCçí JçççÆkçÀ]HçÀ Dçmçu³ççvçí®ç kçÀçÇ kçÀç³ç l³ççbvççÇ
iççC³ççlç DççÆOçkçÀ®ç jbiç Yçjuçílç. Hç[ÐççJçj Öçl³çíkçÀ mçíkçbÀoçiççÆCçkçÀ vççìîç jbiçlç pççlçb lçí ³çç®çcçáUí. çÆyçboÓ [mçlç jçnlçí. ÖççCç çÆ®çJçìHçCçí
ÖççÆlçkçÀçjç®ççÇ Pçábpç oílççí. Dçblçjí mçbHçlçç®ç jnm³çYçío kçÀjç³ç®çç®ç ³çç Jçí[çvçí PçHççìuçíuççÇ çÆyçboÓ Dçmlçv³çç mççJçjlç Gþlçí..

lçácnçjçÇ pççlç kçw³çç nÌ? pçJççyç : lçíjçÇ DççÌkçÀçlç kçw³çç nÌ?
lçácnçjí kçw³çç Fjçoí.. ³çí Hçnuçí lçÓ yçlçç oí!
GlkçbÀþç Jçç{lç pççlçí.. `Dçiçj IçáBIçì Gþç oÓB, lçácní DççBKçí uç{ç lçÓ..' Dçmçb kçÀjlçç kçÀjlçç içç[çÇ `yçovç cçíjç nÌ kçábÀovç, cçíjç çÆouç YççÇ nÌ
®çbovç, cçÌ ®çbovç kçÀçÇ KçáMçyçÓ nÓB..' Hç³ç¥lç çÆMçKçj iççþlçí. DççÆpçlçmçkçÀì Hç[ÐççJçj®³çç mçJçç¥cçO³çí mçíkçbÀoYçj mçVççìç.. çÆLçSìjçlçnçÇ! `cçÌ
®çbovç..cçÌ ®çbovç..cçÌ ®çbovç nÓByçee nÓBnÓB ee!' Dçmçç OçkçwkçÀçoç³çkçÀ jnm³çYçío kçÀjlç ÖççCç ³çç çÆvçkçÀjç®³çç uç{çF&®çç MçíJçì kçÀjlççí - içáHlççÇ
kçÀç{lççí... JJçç! mççíçÆvçkçÀoç! lçíjç pçJççyç vçnçÇ!
çÆLçSìjçlçÓvç yççníj Hç[CççN³çç uççíkçÀçb®³çç DççíþçJçj ³çç®ç iççC³çç®ççÇ oçmlççvç Dçmçlçí. ÖççCç DçççÆCç çÆyçboÓ®³çç DççÆYçvç³çç®ççÇ ®ç®çç& nçílçí. HçCç
mçbiççÇlçkçÀçj cnCçÓvç mççíçÆvçkçÀ-DççícççÇb®çb vççJç lçmçb ®çìdkçÀvç uç#ççlç ³çílç vççnçÇ. çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç (1966), cçnáDçç (1969),
mççJçvçYççoçí (1970) DçMçç çÆ®ç$çHçìçlçÓvç mçáHçjçÆnì iççCççÇ oíTvçnçÇ lçí GHçíçÆ#çlç®ç jçnçJçílç? KçÓHç kçÀcççÇ mçbOççÇ çÆouççÇ vççnçÇ Fb[mì^çÇvçí ³çç
pççí[iççíUçÇuçç? DççHçuççÇ KçáÎçjçÇ lçí kçáÀjJççUlç jççÆnuçí kçÀçÇ jçpçkçÀçjCç nçílç jççÆnuçb l³ççb®çb l³ççbvçç þçTkçÀ. HçCç mJçlç: DçbOç DçmçÓvçnçÇ DççHçuçí
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[çíUí Kçç[dkçÀvç GIç[lççÇuç DçMçç mçájçJçìçÇ oíTvç l³ççbvççÇ DççHçuççÇ sçíìçÇMççÇ kçÀçjkçÀçÇo& mçpçJçuççÇ³ç ní cçç$ç vçkçwkçÀçÇ! mçkçwlççÇ®³çç çÆJçÞççblççÇJçj
Dçmçlççvçç SkçÀoç mçnpç cççÇ l³ççbvçç sí[uçb nçílçb. vççkçÀçcç³ççyççÇ®çb oá:Kç l³ççb®³çç ®çínN³ççJçj DççílçÖççílç çÆomçlç nçílçb.. HçCç DççíbpçU DççYççUçkçÀ[í
kçÀªvç lçí SJç{b®ç cnCççuçí nçílçí - `Dçyç cçlç Hçásçí nçuç, cçíjí kçÀçjçíyççj kçÀç.. DççF&vçí yçí®çvçí Dçç³çç Lçç (SkçÀ DçbOçç) DçbOççíb kçíÀ Mçnj cçíb!...'


14 : jçæpç kçÀçí jçæpç jnívçí oçí..
çÆ®ç$çHçì : Oçcçç& (1973)
çÆvçcçç&lçç : Smçd. kçíÀ. kçÀHçÓj
çÆoioMç&kçÀ : ®ççBo
içç³çkçÀ : DççMçç Yççímçuçí - cçnbcço jHçÀçÇ
iççÇlçkçÀçj : Jçcçç& cççÆuçkçÀ
mçbiççÇlç : mççíçÆvçkçÀ-DççícççÇ
DççMçç : ³çí ]KçáMççÇ ³çí cçnçÆHçÀuç, DççÌj pççí vç³ççee Dçboçpç nÌee
jçæpç kçÀçÇ yççlç kçÀnoÓB lççí, pççvç cçnçÆHçÀuç cçíb çÆHçÀj kçw³çç nçí..

mçcçPçvçíJççuççíb-nbe mçcçPç uççí! Fmçcçíb YççÇ FkçÀ jçæpç nÌe
jçæpç kçÀçÇ yççlç kçÀnoÓB lççí, pççvç cçnçÆHçÀuç cçíb çÆHçÀj kçw³çç nçí..

jHçÀçÇ : jçæpç KçáuçvçíkçÀç lçácç Hçníuçíee pçjç Dçbpççcç mççí®ç uççí,
FMççjçíb kçÀçí Dçiçj mçcçPççí..jçæpç kçÀçí jçæpç jnívçí oçí!
FMççjçíb kçÀçí Dçiçj mçcçPççí.. jçæpç kçÀçí jçæpç jnívçí oçí!
DççMçç : jçæpç kçÀçÇ yççlç kçÀnoÓB lççí, pççvç cçnçÆHçÀuç cçíb çÆHçÀj kçw³çç nçí..
DççMçç : pçyççB Hçí yççlç pççí Dçç³ççÇ, kçÀYççÇ ªkçÀlççÇ vçnçÇ nÌ-2
Gþ iç³ççÇ DççBKç pççí FkçÀ yççj Jççí, PçákçÀlççÇ vçnçÇ nÌ, Dçjí PçákçÀlççÇ vçnçÇ nÌ
GccççÇoçíb kçÀç kçÀnçÇb vçç, mççcçvçí cçÌ KçÓvç nçívçí oÓB,
nçÆkçÀkçÀlç kçÀçí sáHççTBiççÇ, lççí Jççí sáHçlççÇ vçnçÇ nÌ,
pççí yçjmççíbmçí sáHçí çÆouç cçíb, Gmçí nçíþçíb Hçí Dççvçí oçí - 2
jçæpç kçÀçÇ yççlç kçÀnoÓB lççí, pççvç cçnçÆHçÀuç-cçnçÆHçÀuç-cçnçÆHçÀuç-pççvç cçnçÆHçÀuç cçíb çÆHçÀj kçw³çç nçí..
jHçÀçÇ : Gþí DççBKçí pççí cçnçÆHçÀuç cçíb, Jççí DççBKçí HçÀçí[ kçíÀ jKç oÓB – 2 yç{í pççí nçLç lççí Gmç nçLç kçÀçí cçÌb lççí[ kçíÀ jKç oÓB,
cçíjçÇ pççB, lççí[ kçíÀ jKç oÓB,
pççí vççJçççÆkçÀ]HçÀ nÌ cçáPçmçí, Dççpç Gvçmçí, pçç kçíÀ ³çí kçÀn oçí,
pçáyççB Hçí jçæpç Dçç³çç lççí pçáyççB kçÀçí cççí[ kçíÀ jKçoÓB, ]KçáMççÇ mçí kçÀçíF& pççÇlçç nÌ, ]KçáMççÇ mçí GmçkçÀçí pççÇvçí oçí-2
FMççjçíb kçÀçí Dçiçj mçcçPççí..jçæpç kçÀçí jçæpç jnívçí oçí!
DççMçç : GmççÇ kçÀçí sçÇvçkçÀj lçíjçÇ vçpçj mçí oÓj kçÀj oÓB, Dçjí nçBeeoÓj kçÀj oÓB,
lçáPçí cçÌb Dççníb Yçjvçí kçíÀ çÆuçS cçpçyçÓj kçÀj oÓB , nçB cçÌb cçpçyçÓj kçÀj oÓB..
³çnçB yçovççcç kçÀj oÓB, JçnçB cçMçnÓj kçÀj oÓB, pçyççB Kçáuç pççS içj cçíjçÇ, lççí ®çkçÀvçç®çÓj kçÀj oÓB,
pçjç DçHçÀmççvçíkçÀç Hçnuçí, Hçlçç uçiçvçí oçí oáçÆvç³çç kçÀçí -2
jçæpç kçÀçÇ yççlç kçÀn oÓB lççí, pççvç cçnçÆHçÀuç cçíb, pççvç cçnçÆHçÀuç cçíb, pççvç cçnçÆHçÀuç cçíb çÆHçÀj kçw³çç nçí..
jHçÀçÇ : ³çí mçÓjpç, ®ççBo DççÌj lççjí, ®çuçí cçíjí FMççjçíb Hçj -2
nákçáÀcçlç nÌ cçíjçÇ o³çç&, mçcçboj DççÌj çÆkçÀvççjçíbHçj - 2
cçÌb DçHçvçí nçLççíb mçí, Fmç oáçÆvç³çç kçÀçÇ, lçkçÀoçÇj çÆuçKçlçç nÓB..
cçiçj çÆHçÀj lçjmç Dççlçç nÌ, lçíjí pçÌmçí çÆyç®ççjçíbHçj,
vçnçÇb HçÌoç náDçç kçÀçíF& pççí jçíkçíÀ cçíjçÇ jçnçíb kçÀçí - 2
FMççjçíb kçÀçí Dçiçj mçcçPççí.. jçæpç kçÀçí jçæpç jnívçí oçí
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DççMçç : lçácnçjçÇ pççlç kçw³çç nÌ?
jHçÀçÇ : lçíjçÇ DççÌkçÀçlç kçw³çç nÌ?
DççMçç : lçácnçjí kçw³çç Fjçoí..
jHçÀçÇ : ³çí Hçnuçí lçÓ yçlçç oí!
DççMçç : námvç kçÀçÇ cççj yçájçÇ nÌ,
jHçÀçÇ : F<kçÀ kçÀçÇ Kççj yçájçÇ nÌ
DççMçç : vçpçj kçÀç lççÇj pççí sçí[ÓB
jHçÀçÇ : lççÇj kçÀçí Símçí lççí[ÓB
DççMçç : Dçiçj IçáBIçì Gþç oÓB,
jHçÀçÇ : lççí cçÌb DççBKçí uç{ç oÓB,
DççMçç : kçÀcçj kçíÀ oíKç PçìkçíÀ,
jHçÀçÇ : FOçj YççÇ oíKç Hçuçì kçíÀ,
DççMçç : lçÓ cçáPçkçÀçí vçç Hçn®ççvçí,
jHçÀçÇ : cçáPçí lçÓ YççÇ vç pççvçí,
DççMçç : yçovç cçíjç nÌ kçábÀovç,
jHçÀçÇ : cçíjç çÆouç YççÇ nÌ ®çbovç,
DççMçç : cçÌ ®çbovç kçÀçÇ KçáMçyçÓ nÓB..
jHçÀçÇ : cçÌ ®çbovç..cçÌ ®çbovç..cçÌ ®çbovç nÓByçeenÓBnÓBee! FMççjçíb kçÀçí Dçiçj mçcçPççí..jçæpç kçÀçí jçæpç jnívçí oçí!


mçáHçjçÆnì kçÀJJççuççÇb®³çç ³ççoçÇlç DçJJçuç mLççvç DçmçuçíuççÇ nçÇ kçÀJJççuççÇ SíkçÀC³çç®ççÇ, HççnC³çç®ççÇ lççÇJç´ F®sç PççuççÇ Dçmçíuç vçç? lçj nç I³çç l³çç iççC³çç®çç `Dçç@çÆ[Dççí,
çÆJnçÆ[Dççí, lçmçí®ç l³çç mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. jçpç kçÀçÇ yççlç kçÀn oÓb lççí.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=a4DINZe7Gdo

2. jçpç kçÀçÇ yççlç kçÀn oÓb lççí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=UHpIkRhwzgk

3. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : Oçcçç& (1973)

https://www.youtube.com/watch?v=7JxpxZywhrg


mçáHçjçÆnì (kçÀJJççuççÇ) Huçí-çÆuçmì `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :
1. PçÓcç yçjçyçj PçÓcç MçjçyççÇ..
2. sçí[ oí çÆHçvçç sçí[ MçjçyççÇ..
3. kçÌÀmçí yçíMçcç& DçççÆMçkçÀ nÌ ³çí..
4. yç[ç uçálHçÀ Lçç pçyç..
5. oíKç lçcççMçç uçkçÀ[çÇ kçÀç..
6. G[ pççSiçç FkçÀ çÆovç HçbsçÇ..
7. ncçíb lççí uçÓì çÆuç³çç çÆcçuç kçíÀ..
8. ³çí cççvçç cçíjçÇ pççB cçánçíyyçlç..
9. cççìçÇ kçíÀ Hçálçuçí lçáPçí..
10. Jççí FkçÀ YççíuççÇ mççÇ uç[kçÀçÇ..
11. ocçç ocç cçmlç kçÀuçboj..
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi97DlH6sk-Xmi_NyWGUCcaww

mçáHçjçÆnì (çÆHçÀucççÇ kçÀJJççuççÇ) Huçí-çÆuçmì `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgbkVdghvEyxwapSfbG9w37RdWdhGC6bH
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15 : Babuji Dheere Chalna..

15 : yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç..
`DçjçíjçpççÇ yçnçílç lçkçÀuççÇHçÀ cçíb nÓB. Dççpç HçÌmçí çÆcçuçíbiçí lççí cçíníjyççvççÇ nçíiççÇ. Hçç®ç `ìíkçÀ' Pççuçílç JççpçJçÓvç. oçívçMçí ªHç³ççbmççþçÇ
DççCçKççÇ çÆkçÀlççÇ JçíUç ³çíT?. HuççÇpç kçÀjç kçÀçnçÇlçjçÇ..' mçíìJçj Hç[uçíu³çç Jçç³çmç&, Öçç@HçìçÇ& DçççÆCç ®çcç®çcçlçí kçÀHç[í Iççlçuçíu³çç [çvmçmç&®³çç
IççíUkçw³ççlç cçmçªHçÀ Dçmçuçíu³çç Dçjçíjçb®³çç cççiçí cççiçí, HçjíMççvç yççyçÓ oçYççíUkçÀj vçámçlçç çÆYçbiçjçÇ uççJçu³ççiçlç çÆHçÀjlç nçílçç. HçÌMççbmççþçÇ
DçpççÇpççÇ kçÀjlç nçílçç. Dçjçíjçuçç çÆHçÀkçÀçÇj®ç vçJnlççÇ l³çç®ççÇ. [çvmçjHçÌkçÀçÇ DçcçákçÀ SkçÀçÇ®ççÇ çÆMçHçwì mçbHçlçç®ç `kçáÀþí' pçç³ç®çb ní cçnÊJçç®çb nçílçb
l³ççuçç.
`Dçjí yççyçÓ?.. lçÓ ³çnçB? MçÓçÆìbiç kçíÀ mçíìHçj kçw³çÓB jKç[ jní nçí YççF&?' lç[kçÀd cççiçí JçUÓvç HçççÆnuçb l³ççvçb. DççíHççÇmççníyç DççHçuçb
vçíncççÇ®çb çÆcççÆMkçÀuç nçm³ç ®çínN³ççJçj JççiçJçlç çÆJç®ççjlç nçílçí l³ççuçç. cçínyçÓyç®çb jíkçÀç@çÆ[¥iç çÆLçSìj mççí[Óvç nç çÆlçLçu³çç MçÓçÆìbiç®³çç mçíìJçj
kçÀMççuçç PçkçÀ cççjlççí³ç Dçmçb ÖçMvççÆ®çvn nçílçb, DççíHççÇ vç³³çjpççÇb®³çç çÆJç®ççjC³ççlç. ì®çdkçÀvç DççmçJçb DççuççÇ yççyçÓ®³çç [çíUîççlç. DççJçb{ç çÆiçUlç
DççHçu³çç pçJçU®³çç cççCçmççuçç kçÌÀçÆHçÀ³çlç mççbiççJççÇ lçmçb Dç[KçUlç DççHç-yççÇlççÇ mççbiçÓ uççiçuçç..
`DççíHççÇmççníyç.. nçlç ìíkçÀuçí DççcnçÇ ³çç Öççí[îçámçjHçá {í.. Dçnçí DççcnçÇ ®ççíJççÇmç Jnç³ççíçÆuçvçJççokçÀçbvççÇ l³ççb®³çç Hçç®ç iççC³çç®çí `ìíkçÀ'
JççpçJçuçílç, HçCç soçcç Ðçç³ç®çb vççJç vççnçÇ l³çç®çb! FLçí MçÓçÆìbiçmççþçÇ HçÌmçç G[lççvçç [çíUîççbmçcççíj çÆomçlççí³ç, HçCç Dççpç, GÐçç, HçjJçç kçÀjlçç
kçÀjlçç cççÆnvçç GuçìÓvç içíuçç³ç Dççcç®³çç HçícçíbìmççþçÇ.. HççíjiççÇ vçç³çjuçç Dç@[cççÇì Dççní nçí cççPççÇ! KçÓHç çÆvçkçÀ[ Dççní.. cnCçÓvç Kçíìç
Iççuçlççí³ç..' yççyçÓ j[ç³ç®çç®ç kçÀç³ç lççí yççkçÀçÇ nçílçç. DççíHççÇpççÇ #çCçYçj içbYççÇj Pççuçí. kçÀçíìç®³çç çÆKçMççlç nçlç IççuçÓvç Hçç®çMçí ªHç³çí kçÀç{lç
yççyçÓ®³çç nçlççJçj þíJçuçí DçççÆCç DçjçíjçbkçÀ[í cççí®çç& JçUJçuçç..
`DçjçíjçpççÇee!!' DççíHççÇb®çç DççJççpç çÆlçLçu³çç mçíìJçj Içácçlçç®ç nápçN³ççvçí KççbÐççlç JççkçÀlç MçnívçMççnHçá{í HçíMç JnçJçb lçmçç uççí®çì
Dçjçíjç DççíHççÇbHçá{í GYçç jççÆnuçç. Hçá{®ççÇ Hçç®çíkçÀ çÆcççÆvçìí mçíìJçj®ççÇ Öçl³çíkçÀ J³çkçwlççÇ DççíHççÇb®³çç ®çínN³ççJçj®çí yçouçlçí jbiç DçççÆCç Dçbiççj DççíkçÀCççjç
DççJççpç SíkçÀlç nçílçí. çÆlçLçí m¯çÀçÇHì vçJnlçb kçÀçÇ kçáÀCçç®çb [ç³çjíkçwMçvç. HçCç vççìîç yçjb®ç jbiçuçb kçÀçÇ nçí! Dçjçíjç pççiç®³ççpççiççÇ çÆLçpçuçç nçílçç..
kçÀç³ç HçCç HçOolç? çÆ®ç$çHçìçlçuççÇ iççCççÇ jíkçÀç@[& kçÀjç³çuçç JççokçÀçbvçç yççíuçJçç³ç®çb, HçCç l³çç kçÀçcçç®çí HçÌmçí -cççvçOçvç I³çç³çuçç l³ççbvççÇ
Öççí[îçámçj®³çç Dçç@çÆHçÀmç®çí Gbyçjþí çÆPçpçJçç³ç®çí? çÆYçkçÀçN³ççbmççjKçí? HçbÀ[, HçÀç³çvççvmç vççnçÇ lçj kçÀMççuçç kçÀjç³ç®ççÇ iççCççÇ? Jç<çç&vçáJç<çí& çÆj³ççpç
kçÀªvç DççHçu³çç JççovçkçÀuçílç ÖççJççÇC³ç çÆcçUJçuçíu³çç JççokçÀçbvççÇ HçÌM³ççbmççþçÇ çÆvçcçç&l³ççbkçÀ[í Pçák çÀç³ç®çb? ®çákçÀçÇ®ççÇ HçOolç nçílççÇ lççÇ. HçÓJçç&Hççj
®ççuçlç DççuçíuççÇ. Dçmçblççí<ç nçílçç, HçCç kçáÀCçç®ççÇ çÆnccçlç vçJnlççÇ çÆvçcçç&l³ççbHçá{í yççíuçç³ç®ççÇ. DççíHççÇbvççÇ mçíìJçj®ç l³çç çÆvçcçç&l³ççuçç Kç[mççJçuçb.
mçppç[ ocç Yçjuçç. cççP³çç iççC³ççbHçÌkçÀçÇ Öçl³çíkçÀç®çb Hçícçíbì oçívç çÆoJçmççlç çÆkçwuç³çj kçÀjç.. DçççÆCç l³çç çÆvçcçç&l³çç®çb Hçá{®çb kçÀçcç kçÀjç³çuçç mççHçÀ
vçkçÀçj oílç `Jçç@kçÀ-DççTì' kçíÀuçç DççíHççÇpççÇbvççÇ. DççíHççÇpççÇb®³çç çÆmçbniçpç&vçícçáUí Yçu³çç-Yçu³çç çÆvçcçç&l³ççb®ççÇ çÆHçJçUçÇ PççuççÇ. mçJç& mçbiççÇlçkçÀçjçbvççÇ
cçiç l³ççb®ççÇ®ç jçÇ Dççí{uççÇ. ÖçkçÀjCççuçç yçjç®ç iç[o jbiç ®ç{uçç, HçCç oçívç DççþJç[îççlç®ç mçJç&®³çç-mçJç& jíkçÀç@çÆ[¥içuçç `Dçç@vç -o-mHçç@ì' Hçícçíbì
çÆcçUÓ uççiçuçb JççokçÀçbvçç. vçJ³çç JççokçÀçbvçç ní çÆlçlçkçbÀmçb cççnçÇlç vççnçÇ³ç HçCç yçápçáiç& JççokçÀ, DççpçnçÇ nç mççÇvç jbiçJçÓvç-jbiçJçÓvç mççbiçlççlç.
Dççcç®³çç DççíHççÇpççÇbcçáUí ní Pççuçb Dçmçb DççÆYçcççvççvçí mççbiçlççlç.
cççP³çç Yççi³çç®ççÇ iççí<ì DçMççÇ kçÀçÇ, DççíHççÇ vç³³çjpççÇ, çÆJçjçjuçç Dççcç®³çç Mçípççj®³çç®ç FcççjlççÇlç oçívç Jç<çí& jnç³çuçç Dççuçí nçílçí.
l³ççbvçç cçç@çÆvç¥iç Jçç@kçÀuçç pççlçç-³çílççvçç Hçnç³ç®ççí. lçí ncçKççmç SvçpççÇ&ìçÇkçÀ®ç çÆomçç³ç®çí. ìç@cçíìçímççjKçç uççuçyçÓbo ®çínjç, lçç[cçç[ Gb®ççÇ,
çÆHçÀucççÇ Síì DçççÆCç yçíçÆHçÀkçÀçÇj Jç=ÊççÇ. KçÓHç kçÀ[kçÀ çÆMçmlççÇ®çí Jççìç³ç®çí. nUánUÓ HççÆj®ç³ç kçíÀuçç l³ççb®³ççMççÇ. DççHçCç vçcçmkçÀçj kçíÀuçç lçj SkçÀ
nçlç Gb®ççJçÓvç ÖççÆlçmçço Ðçç³ç®çí. pçCçÓ kçÀçnçÇ `kçÀmçç Dççnímç?', `cççÇ cçpçílç Dççní yçjb kçÀç!' çÆkçbÀJçç `n@Jç Dç vççF&mç [í' Dçmçí mçiçUí YççJç
Dçmçç³ç®çí l³ççb®³çç l³çç nçlç Gb®ççJçC³ççlç. oçívç-®ççjoç Lççí[îççM³çç içHHçç cççjç³ç®ççnçÇ ®ççvmç çÆcçUçuçç. DççHçu³çç iççC³ççbyçÎuç lçí YçjYçªvç
yççíuçç³ç®çí HçCç ³çç içHHççbcçO³çí kçáÀCççyçÎuç ®çkçÀçj Mçyo JççF&ì G®®ççjç³ç®çí vççnçÇlç. DççÊçç®çb pççÇJçvç kçÀçnçÇmçb yççí®çjb Pççuçb³ç ³çç®ççÇ DççÆpçyççlç Kçblç
vçmçç³ç®ççÇ. HççÆlç³ççUçlç pçvcçuçíuçí DççíbkçÀçjÖçmçço vç³³çj! IçjçC³ççlç kçÀçíCçlççÇnçÇ mççbiççÇçÆlçkçÀ HççMJç&YçÓcççÇ vççnçÇ. HçÀkçwlç Jçí[ nçílçb lçí mçÌiçuç®çb.
mçolççÇmç mççuççÇ uççnçíj®³çç DççkçÀçMçJççCççÇlç uçnçvç cçáuççb®³çç kçÀç³ç&¯çÀcççlç ®çcçkçÀCççjí DççíHççÇ, çÆMçkçÀç³ç®çb cnCçÓvç cç@çÆì^kçÀ çÆMçkçÀuçí. FbìjHç³ç¥lç
cçpçuç cççjuççÇ. uçivç uçJçkçÀj®ç Pççuçíuçb. mççÌ. cççíçÆnvççÇ vç³³çj kçÀçÆJçlçç kçÀjç³ç®³çç. `ÖççÇlçcç Dççvç çÆcçuççí' ³çç kçÀçÆJçlçíuçç ®ççuç uççJçÓvç mççÇ.S®ç.
DççlcççbkçÀ[Óvç iççTvç Içílçç®ç DççíHççÇb®çb mçbiççÇlç IçjçíIçjçÇ Hççínçí®çuçb. SkçÀçJçVç mççuççÇ l³ççbvççÇ cçáb yçF& iççþuççÇ DçççÆCç mçáoÌJççvçí ouçmçáKçYççF&
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Hçb®ççíuççÇbvççÇ DççHçuçç `Dççmçcççvç' l³ççb®³çç nJççuççÇ kçíÀuçç. mççHçÀ DççHçìuçç lççí, HçCç l³ççlçuçb SkçÀ iççCçb çÆyçvççkçÀç iççÇlç cççuçílç ®çkçwkçÀ DçvçíkçÀ Jç<çí&
çÆmçivçí®çj-ìîçÓvç cnCçÓvç Jççpçlç nçílçb.
`DçHçÀmçj'Joçjí oíJç Dççvçbovçí vçJçkçíÀlçvç yç@vçj mçáª kçíÀuçb, HçCç lççí DççHçìlçç®ç DççHçuççÇ DççþíkçÀ çÆ®ç$çHçìçlç DççÆY çvç³ç kçÀªvç
pçcççÆJçuçíuççÇ HçábpççÇ yçuçjçpç mçnçvççÇb®³çç `yççpççÇ'®³çç m¯çÀçÇHìJçj uççJçuççÇ. çÆvçcçç&lçç ®çílçvç Dççvçb o. DççHçu³çç oçímlççuçç içáªoÊçuçç [ç³çjíkçwMçvç
çÆouçb. oíJç çÆnjçí.. mçbiççÇlç mççÆ®çvçoíJç yçcç&vç! `yççpççÇ' iççpçuçç. FkçÀ[í içáªoÊçvçí `yççpç' (1953) cçO³çí DççHçuççÇ ÖççÆlçYçç HçCççuçç uççJçuççÇ.
mJçlç:®ç çÆnjçí DçççÆCç mJçlç:®ç çÆoioMç&kçÀ! mçbiççÇlç DççíHççÇ vç³³çj! HçCç içáªoÊç®çb iççÆCçlç mççHçÀ ®çákçÀuçb. çÆnjçí cnCçÓvç mJçlç:®³çç®ç [çíkçw³ççJçj
cçáb[çJçUîçç yççbOçCççjç içáªoÊç {íHççUuçç. FkçÀ[í DççíHççÇnçÇ `yççpç' DççHçìu³ççvçí nuççKççÇ®³çç HççÆjçÆmLçlççÇlç nçílçí. Dççmçcççvç, scç scçç scç
DçççÆCç yççpç®³çç DçHç³çMççvçí DççíHççÇ $çíHçVçmççuççÇ DççÆlçMç³ç vçJn&mç nçíTvç iççJççÇ HçjlçC³çç®³çç çÆJç®ççjçlç nçílçí. nç@ìíu ççlç HçlvççÇmçn jçnlççvçç
çÆlçLçuçb yççÇuç LçkçÀlçç®ç Dççlçç mççcççvçmçácççvç yççníj HçíÀkçÀuçb pççCççj kçÀçÇ kçÀç³ç DçMççÇ nçuçlç. `kçÀçjoçj' çÆHçÀucç®³çç kçÀHçÓjmççníyççbkçÀ[í içíuçí
DççíHççÇ. lççÇvç npççj içáªoÊçkçÀ[í LçkçÀuçílç lçí lçjçÇ çÆcçUJçÓvç Ðçç DçMççÇ çÆJçvçJçCççÇ kçÀjç³çuçç. kçÀHçÓjmççníyççbvççÇ kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀjlççí Dçmçb mççiçlç
l³ççb®ççÇ yççíUJçCç kçíÀuççÇ. içáªoÊç Yçíìlçç®ç kçÀHçÓjmççníyççbvççÇ l³ççuçç JçíiçUç®ç ÖçMvç kçíÀuçç..`nç DççíHççÇ vç³³çj, c³çáçÆPçkçÀ-[ç³çjíkçwìj cnCçÓvç
kçÀmçç Dççní jí?' içáªoÊç JçÌlççiçlç®ç cnCççuçç.. `lççí ®ççbiçuçç Dççní ³ççj..HçCç FLçí yççpçvçb cççPççÇ nç[b çÆKçUçÆKçUçÇ kçíÀuççÇlç..' kçÀHçÓjmççníyç
l³ççuçç cçO³çí®ç LççbyçJçlç cnCççuçí..`Hçá{®³çç çÆHçkçw®çjmççþçÇ mççF&vç kçÀj l³ççuçç. Dççpç Dç[®çCççÇlç Dççní lççí. oí kçÀçnçÇlçjçÇ Dç@[Jnçvmç..' içáªoÊç
nçojuçí®ç. `Hçá{®çb çÆHçkçw®çj? Dçjí Jççì uççiçuççÇ³ç cççPççÇ..' kçÀHçÓjmççníyç mçcçpççJçlç cnCççuçí.. `®çuç.. cççÇ kçÀjlççí l³çç®çb çÆ[mì^çÇy³çáMçvç..
DççíHççÇuçç mçbiççÇlç Ðçç³çuçç uççJçÓ³çç..' Dççí. HççÇ. vç³³çjpççÇbvçç yççíuççÆJçC³ççlç Dççuçb. DççíHççÇ ³çílçç®ç içHHççbcçO³çí JçíU vç oJç[lçç içáªoÊç mçjU
Dççlçu³çç KççíuççÇlç içíuçí DçççÆCç vçkçÀo npççj ªHç³ççb®ççÇ ®çUlç IçíTvç yççníj Dççuçí. çÆlçLçu³çç çÆlçLçí kçÀjçj Pççuçç, vçJ³çç çÆ®ç$çHçìç®çç..
`DççjHççj'.. çÆvçcçç&lçç-çÆoioMç&kçÀ içáªoÊç! içáªoÊç, MççÆkçÀuçç, M³ççcçç DççÆYçvççÇlç `DççjHççj'(1954)!

yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç, H³ççj cçíb pçjç mçbYçuçvçç
Dççí yç[í OççíkçíÀ nÌ, yç[í OççíkçíÀ nÌb Fmç jçn cçíb,
yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç..
`DççjHççj'vçí DççíHççÇbvçç lççjuçb. mçiçUçÇ®³çç mçiçUçÇ®ç iççCççÇ mçáHçjçÆnì PççuççÇ ³çç DççjHççj®ççÇ. kçÀYççÇ Dççj kçÀYççÇ Hççj uççiçç lççÇj-Svçpçj.. ³çç MççÇ<ç&kçÀiççÇlççlç MçcçMçço yçíiçcç! nÓB DçYççÇ cçÌb pçJççB Sí çÆouç, ³çí uççí cçÌb nçjçÇ çÆHç³çç, pçç pçç yçíJçHçÀç, mçÓvç mçÓvç pçççÆuçcçç.. ³çç
iççC³ççlçuççÇ iççÇlçç oÊç! JJçç! HçCç `yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç..'®ççÇ Síì®ç v³ççjçÇ. DççíHççÇ mHç<ì mççbiçlççlç. içáªoÊçvçí nçÇ iççCççÇ kçÀjC³ççDççOççÇ `çÆyçbiç
¯çÀç@myççÇ'®³çç jíkçÀç@[&mçd cççP³çç Hçá{îççlç DççCçÓvç ìçkçÀuçíu³çç. ³çç jíkçÀç@[&mçcçOçu³çç G[l³çç iççC³ççb®³çç ®ççuççÇ Sík çÀ DçççÆCç lçmçuçb®ç çÆPçbiç ³çíCççjb
mçbiççÇlç cçuçç oí, Dçmçb çÆvç#çÓvç mççbçÆiçlçuçíuçb. Mçç³çj-iççÇlçkçÀçj cçpçªn mçáulççvçHçájçÇpççÇ nçílçí®ç cçolççÇuçç. mçjU-mççO³çç Mçyoçlç cççb[uçíuçb
l³ççb®çb kçÀçJ³ç FLçí kçÀçíCçlçb mçl³ç mççbiçÓ Hçnçlçb³ç?

kçw³çÓB nçí Kççí³çí náS mçj PçákçÀç³çí,
pçÌmçí pççlçí nçí mçyç kçáÀs uçáìç³çí,
³çí lççí yççyçápççÇ Hçnuçç kçÀocç nÌ,
vçpçj Dççlçí nÌ DçHçvçí Hçjç³çíe
nçB.. yç[í OççíkçíÀ nÌ, yç[í OççíkçíÀ nÌb Fmç jçn cçíb,
yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç..
³çí cçányyçlç nÌ Dççí Yççíuçí-Yççuçí,
kçÀjvçç çÆouç kçÀçí ]içcççíb kçíÀ nJççuçí,
kçÀçcç GuHçÀlç kçÀç vççpçákçÀ yçnçílç nÌ,
DççkçíÀ nçíþçíb Hçí ìÓìíbiçí H³ççuçí,
Dççí yç[í OççíkçíÀ nÌ, yç[í OççíkçíÀ nÌb Fmç jçn cçíb,
yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç..
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nçí iç³ççÇ nÌ çÆkçÀmççÇ mçí pççí Dçvçyçvç,
Lççcç uçí oámçjç kçÀçíF& oçcçvç
çÆpçboiççvççÇ kçÀçÇ jçníb Dçpçyç nÌ,
nçí DçkçíÀuçç lççí uççKççíb nÌ oá<cçvç
Dççí yç[í OççíkçíÀ nÌ, yç[í OççíkçíÀ nÌb Fmç jçn cçíb,
yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç..
mç@yççÇ DçbkçÀuç®³çç mççLççÇvçb iççC³ççb®çb mçbiççÇlç-mçb³ççípçvç lçí mJçlç: uç#ç IççuçÓvç kçÀjç³ç®çí. mçiçUîçç DçblçN³ççbcçOçuçb c³çáçÆPçkçÀ yçnálçíkçÀoç
mççjKçb®ç þíJçç³ç®çí. ³çç iççC³ççlçnçÇ yçjb®çmçb lçmçb®ç! FLçí iççC³ççlçuçç Dçblçjç mçbHçlçç®ç HçÓCç& cçáKç[ç ³çíTvç cçiç Dçb lçN³ççbcçOçuçb c³çáçÆPçkçÀ mçáª
nçílçb. YççjlççÇ³ç JççÐççbvççÇ DççíHççÇbvçç vçíncççÇ®ç YçájU IççlçuçíuççÇ çÆomçlçí. mççOçç {çíuçkçÀ®çç þíkçÀç DçççÆCç nçcççí&çÆvç³çcç yçmmç! Jnç³ççíçÆu çvç®³çç lççHçÀç
nJçç kçÀMççuçç? kçÀmçjlç nJççÇ kçÀMççuçç? ³çç iççC³çç®³çç þíkçw³ççlçnçÇ pççmlç çÆJççÆJçOçlçç vççnçÇ³ç. Dççí. HççÇ. vç³³çjpççÇb®çç `DççjHççj' cçuçç DççþJçlççí
lççí ³çç iççC³ççmççþçÇ. Dççcç®³çç mìáçÆ[Dççílç çÆHçÀucç jíkçÀç@[çÇ&biç Dçmçlççvçç `Dçç@vç -o-mHçç@ì' Hçícçíbì IçíCççjí JççokçÀ HçççÆnuçí kçÀçÇ DççíHççÇ DççþJçlççlç.
SKççoç yçápçáiç& JççokçÀ cçiç l³ççb®³ççyçÎuç YçjYçªvç yççíuçlççí. l³ççb®çç ÖççbpçU HçCç çÆMçmlççÆÖç³ç mJçYççJç, vçícçkçíÀHçCçç®çç nJ³ççmç, Öç³ççíiççÆMçuçlçç..
mçlççj, mçblçÓj DçççÆCç yççmçjçÇJçj kçÀçíCç Dçmçç³ç®çí lççÇ vççJçb SíkçÀlçç®ç DççHçCç LçkçwkçÀ nçílççí. l³ççb®çç pçcççvçç DççþJçlççí. mçiçUç cççnçÌuç DççHçu³çç
JçíiçUîçç þíkçw³ççbvççÇ mçcç=Oo kçíÀuçíuçç oçÌj DççþJçlççí. yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç.. ³çç iççC³ççvçb mçávçnjç mçcçç mçáª Pççu³çç®ççÇ vççboçÇ oílç ®çÌvç mçí
ncçkçÀçí kçÀYççÇ.. Hç³ç¥lç®çç ÖçJççmç DçvçáYçJçuçç Dççní DççHçCç. mJçjmçcçÏç%ççÇ `uçlçç' DççHçu³çç mçbiççÇlççlç vç JççHçªvçnçÇ DççHçuççÇ kçÀuççkçÀçÇo&
jlvçcçbçÆ[lç kçÀjCççN³çç DççíHççÇbvçç nçlç Gb®ççJçÓvç mçuççcç!


`DççjHççj' ³çç çÆ®ç$çHçìçlç DççHçu³çç DççJç[çÇ®ççÇ mçJçç&biçmçáboj iççCççÇ Dççnílç cnCçÓvç DççHçCççmççþçÇ mçJç& iççC³ççb ®³çç Dçç@çÆ[Dççípç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ oílç Dççní. iççC³çç®çç
`Dçç@çÆ[Dççí, kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ, lçmçí®ç Flçj kçÀçnçÇ `³çÓ -ìîçáyç' çÆuçbkçÀ oílç Dççní.

1. yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=Wn5T5scOa_w

2. yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=rIX_UGulNK8

3. yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç... (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=4DQlE_Xqgk8

4. `DççjHççj' çÆmçvçícççlççÇuç iççCççÇ (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=iBSvoj-aLNo&t=30s

5. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : `DççjHççj' (1954)

https://www.youtube.com/watch?v=EWdldzwfjC4

6. Dççí. HççÇ. vç³³çj (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/42xMVE3ApDM

7. Dççí.HççÇ.vç³³çj (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/naI3YxwScwc
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15 : yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç..
çÆ®ç$çHçì : DççjHççj (1954)
çÆoioMç&kçÀ : içáªoÊç
içççÆ³çkçÀç : iççÇlçç oÊç
iççÇlçkçÀçj : cçpçªn mçáulççvçHçájçÇ
mçbiççÇlçkçÀçj : Dççí. HççÇ. vç³³çj
yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç, H³ççj cçíb pçjç mçbYçuçvçç
Dççí yç[í OççíkçíÀ nÌ, yç[í OççíkçíÀ nÌb Fmç jçn cçíb, yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç..
kçw³çÓB nçí Kççí³çí náS mçj PçákçÀç³çí,
pçÌmçí pççlçí nçí mçyç kçáÀs uçáìç³çí,
³çí lççí yççyçápççÇ Hçnuçç kçÀocç nÌ,
vçpçj Dççlçí nÌ DçHçvçí Hçjç³çíe
nçB.. yç[í OççíkçíÀ nÌ, yç[í OççíkçíÀ nÌb Fmç jçn cçíb, yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç..
³çí cçányyçlç nÌ Dççí Yççíuçí-Yççuçí,
kçÀjvçç çÆouç kçÀçí ]içcççíb kçíÀ nJççuçí,
kçÀçcç GuHçÀlç kçÀç vççpçákçÀ yçnçílç nÌ,
DççkçíÀ nçíþçíb Hçí ìÓìíbiçí H³ççuçí,
Dççí yç[í OççíkçíÀ nÌ, yç[í OççíkçíÀ nÌb Fmç jçn cçíb, yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç..
nçí iç³ççÇ nÌ çÆkçÀmççÇ mçí pççí Dçvçyçvç,
Lççcç uçí oámçjç kçÀçíF& oçcçvç
çÆpçboiççvççÇ kçÀçÇ jçníb Dçpçyç nÌ,
nçí DçkçíÀuçç lççí uççKççíb nÌ oá<cçvç
Dççí yç[í OççíkçíÀ nÌ, yç[í OççíkçíÀ nÌb Fmç jçn cçíb, yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç..


iççÇlçç oÊç ³ççbvççÇ kçÀçnçÇ cçjçþçÇ iççCççÇnçÇ içç³çuççÇlç. kçÀçÌlçákçÀ cnCçÓvç l³çç mçJç& iççC³ççb®³çç `Dçç@çÆ[Dççí'®³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ oílççí³ç.

1. içCçHçlççÇ yççHHçç cççíj³çç..

(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/lkM8_1hQDxo

2. pçç mççbiç uç#cçCçç mççbiç..

(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/bUWAKoz6Ly0

3. cçákçw³çç cçvçç®çí yççíuç..

(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/1n5Kesno_ys

4. pç³ç cççlç&C[ pç³ç cçunçj.. (Dçç@çÆ[Dççí)
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https://youtu.be/kCxVrife8i0

16 : Dum Dum Diga Diga..

16 : [cç [cç çÆ[içç çÆ[içç..
yççníj HççTmç kçÀçímçUlç nçílçç. Jçí[îççmççjKçç. Jnjçb[îççlç içjcççiçjcç kçÀçboç-YçpççÇ DçççÆCç JççHçÀçUuçíu³çç ®çnç®çç DççmJçço Içílç
JççokçÀ cçb[UçÇ Dççlçç DççHççHçuççÇ JççÐçí ìîçÓvç kçÀjC³ççlç cçMiçÓuç nçílççÇ. JçíiçJçíiçUîçç JççÐççb®³çç DççJççpçç®ççÇ mçjçÆcçmçU! ³çç çÆJççÆ®ç$ç kçÀçíuççnuççvçí
HççÆjmççÇcçç iççþuççÇ Dççní. Dç®ççvçkçÀ mçbiççÇlç-mçb³ççípçkçÀ jJççÇb®çç DççJççpç cççF&kçÀJçªvç içábpçlççí. mçç³çuçívmç! kçÀ[kçÀ çÆMçmlççÇ®çí cççmlçj Jçiçç&lç
çÆMçªvç s[çÇ DççHçìlçç®ç çÆ®ççÆ[®çÓHç Mççblçlçç JnçJççÇ lçmmçb Iç[uçb #çCççlç. nçlççlç cçUuçíu³çç lçbyççKçÓ®çç HçÀkçwkçÀkçÀvç yççj Yçjlç mHçç@ì -yçç@³çvçí
mìáçÆ[Dççí®çç pçç[pçÓ[ ojJççpçç uççíìÓvç yçbo kçÀjç³çuçç Içílçuçç. Flçkçw³ççlç Hççb{N³çç MçáYçÏ kçÀHç[îççlçuçí mçáYçç<çpççÇ c³çáçÆPçkçÀ-nç@uçcçO³çí ÒççÆJç<ì
Pççuçí. mçiçUîçç JççokçÀçb®³çç cççvçç Dççlçç ojJççpççkçÀ[í JçUuçíu³çç. çÆHçvç-[^ç@Hç mçç³çuçívmç! pççvççÇ jçpçkçáÀcççj®³çç mìçF&uçuçç uççpçJççÇuç Dçmçç
yçáìçb®çç ìç@kçÀ-ìç@kçÀ DççJççpç nç@uçcçO³çí Içácçlç nçílçç. mçbiççÇlçkçÀçj nícçblçoçbvççÇ mççcççíjb ³çílç nmlççboçíuçvç kçíÀuçb. mçáYçç<çpççÇbvççÇ DççÌHç®çççÆjkçÀjçÇl³çç
l³ççuçç ÒççÆlçmçço oílç cççí®çç& JçUJçuçç Lçíì kçÀçíHçN³ççlçu³çç lçªCç JççokçÀçkçÀ[í. lççí DççHçu³çç Dç@cHuççÇ -mHççÇkçÀj®³çç yçìvççbMççÇ PçìçHçì kçÀjC³ççlç
cçivç nçílçç. yçáìçb®çç DççJççpç l³çç®³ççHççMççÇ Lççbyçuçç.
`kçw³çç lçácç nçÇ kçÀu³ççCçpççÇ nçí?'
`pççÇeepççÇ mçj!...' lççí Oç[Hç[lç Gþlç kçÀmçbyçmçb ®çç®çjuçç.
`³çí cçíjç kçÀç[&.. kçÀuç þçÇkçÀ omç yçpçí cçáPçí cçíjí Dçç@çÆHçÀmç cçíb Dçç kçíÀ çÆcçuçvçç!...'
#çCçç®ççnçÇ çÆJçuçbyç vç uççJçlçç l³ççbvççÇ DçyççTì ìvç& kçÀªvç ojJççpççkçÀ[í kçÓÀ®ç kçíÀuçb. SkçÀoç kçÀç[ç&kçÀ[í DçççÆCç SkçÀoç yçáìç®³çç DççJççpççmçn oÓj
oÓj pççCççN³çç mçáYçç<çpççÇbkçÀ[í kçÀu³ççCçpççÇ vçámçlçí Hççnlç jççÆnuçí. nç@uçcçO³çí kçáÀpçyçÓpç Jçç{lçç®ç Hçávnç mçç³çuçívmç®çç HçákçÀçjç Pççuçç. JççokçÀ
çÆjnmç&uç kçÀjç³çuçç uççiçuçí.
oámçN³çç çÆoJçMççÇ kçÀu³ççCçpççÇYççF& çÆouçíu³çç HçÊ³ççJçj Hççínçí®çuçí.
`cççPçí DçkçÀjç çÆHçkçw®çmç& kçÀjlççí³çmç lçÓ...' nçlççvçí KçáCççJçlç yçmçç³ç®çç FMççjç kçÀjlç l³ççbvççÇ kçÀu³ççCçpççÇYççF&bvçç Dççu³çç Dççu³çç DççHçuçç
cçvçmçáyçç mççbçÆiçlçuçç.
`nçí..kçÀjívç vçç! kçÀçíF& yççlç vçnçÇ! mççbiççuç l³çç iççC³ççlç cççPçb kçwuçí-Jnç³ççíçÆuçvç JççpççÆJçvç cççÇ..'
`kçwuçí-Jnç³ççíçÆuçvç? iççCççÇ JççpçJçç³çuçç vççnçÇ mççbiçlç.. cççP³çç DçkçÀjç çÆHçÀucçmçd®çb mçbiççÇlç kçÀjCççj Dççnímç lçÓ!'
HçíbÀoçjuçíuçí kçÀu³ççCçpççÇYççF& mçcççíj®çç HççC³çç®çç iuççmç SkçÀç Iççíìçlç mçbHçJçlç cnCççuçí..
`mç..mçbiççÇlç? cç..cçuçç pçcçíuç lçí?'
`cççÇ lçáPççÇ kçáÀJçlç pççCçlççí..HçççÆnuçb³ç cççÇ lçáPçb kçÀçcç. KçÓHç cççíþç nçíCççj Dççnímç lçÓ. lçÓ nçlç®çç pççT vç³çímç cnCçÓvç DççíUçÇvçí DçkçÀjç çÆmçvçícçí
mççíHçJçlççí Dççní lçáP³ççkçÀ[í! HççÆnu³ççuçç Hçç®ç npççj cççvçOçvç oíF&vç. oámçN³ççuçç onç. vçblçj HçbOçjç, JççÇmç DçMççÇ ®ç{lççÇ kçÀcççvç Dçmçíuç.
DçkçÀjçJ³çç çÆHçkçw®çj®³çç JçíUçÇ Hçb®ççJçVç npççj oíF&vç. HçíÀcçmç Pççuççmç cnCçÓvç uççKççí ªHç³çí vççnçÇ cççiçç³ç®çí, kçÀUuçb?'
`DçkçÀjç®ç kçÀç? yççjç kçÀç vççnçÇ?'
`uçkçÀçÇ vçbyçj Dççní cççPçç lççí.. kçÀçcççuçç uççiç.. DççÊççHççmçÓvç®ç'
GpçJ³çç nçlçç®³çç [^ç@JçjcçOçÓvç Jçlç&cççvçHç$çç®³çç kçÀçiçoçlç yççbOçuçíuçb oçívç npççj ªHç³ççb®çb yçb[uç kçÀç{Óvç l³ççb®³çç nçlççJçj þíJçuçb.. `yçímì
uçkçÀ!..' cnCçlç GþÓvç MçíkçÀ-nB[ kçíÀuçç... DçççÆCç lççÇ cçáuççkçÀçlç mçbHçuççÇ. kçÀu³ççCçpççÇYççF& n<ççí&vcççoç®³çç uçnjçÇbJçj mJççj nçíTvç IçjçÇ
Hçjlçuçí.
yççníj lçmmçç®ç HççTmç kçÀçímçUlç nçílçç. yçç@cyçí-uç@yç®³çç kçÀfîççJçj mçbiççÇlçkçÀçj kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ, iççÇlçkçÀçj kçÀcçj
pçuççuççyççoçÇbMççÇ ®ç®çç& kçÀjC³ççlç içáblçuçí nçílçí. çÆoioMç&kçÀ cnCçÓvç HçoçHç&Cçç®ççÇ ®çJç ®ççKçç³çuçç Dççlçájuçíuçí cçvçcççínvç oímççF& jçpç kçÀHçÓjMççÇ
içHHçç cççjC³ççlç cçmçªHçÀ nçílçí. HççJçmççUîçç®³çç Oçábo JççlççJçjCççlç SkçÀç vçJ³çç iççC³çç®ççÇ mçbkçÀuHçvçç cçÓU Oçjlç nçí lççÇ. mçáYçç<ç çÆHçkçw®çmç&®çç
`sçÆuç³çç' (1960)! jçpç kçÀHçÓj, vçÓlçvç, ÒççCç, jnícççvç DçççÆCç MççíYçvçç mçcçLç& (vçÓlçvç®ççÇ DççF&) Dçmçí kçÀuççkçÀçj. `sçÆuç³çç' ³çç
KçáMççuç®çíb[Ó, KçáMççÆcçpççpç kç@ÀjíkçwìjmççþçÇ G[l³çç ®ççuççÇb®ççÇ iççCççÇ nJççÇlç Dçmçç Dççûçn nçílçç. jçpç kçÀHçÓj DççHçu³ççlçuçç mçbiççÇlçkçÀçj pççiç=lç
kçÀjçÇlç kçÀu³ççCçpççÇYççF&bvçç cççíuçç®³çç ìçÇHmç oílç nçílçç. vçç³çkçÀç®çb J³ççÆkçwlçcçÊJç, kçÀLçí®çç yççpç DçççÆCç çÆJç<ç³çç®ççÇ ®ççÌkçÀì vç çÆyçIç[Jçlçç iççC³çç®³çç
pççiçç kçÀMçç MççíOçç³ç®³çç ³çç®³çç mçpçíMçvmç®çí [çímç oílç nçílçç.
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[cç [cç çÆ[içç çÆ[içç, cççÌmçcç YççÇiçç YççÇiçç,
çÆyçvç çÆHç³çí cçÌb lççí çÆiçjç, cçÌb lççí çÆiçjç, cçÌb lççí çÆiçjç, nç³ç Dçuuççee
mçÓjlç DççHç kçÀçÇ mçáYççvçuuçç..
mççÇ. jçcç®çbêpççÇb®çb jç@kçÀ Dç@v[ jçíuç, vççÌMççopççÇb®ççÇ kçwuçççÆmçkçÀuç ì^çÇìcçíbì, mççÆ®çvçoçb®çç DççHçuçç Dçmçç JçíiçUç yççpç, Dççj.kçíÀ.
kç@ÀcHçcçOçuçí Smç.pçí. DçMçç mçiçUîçç®ç Oçájbojçb®³çç kçÀçjvççc³ççbMççÇ JççkçÀçÇ]HçÀ nçílççí DççHçCç. ³çç iççC³ççlç cçç$ç JçíiçUçÇ çÆPçbiç nçílççÇ. cçákçíÀMç ³çç
iççC³ççlçÓvç ®çkçwkçÀ ìHççíjçÇ mìçF&uç®³çç G[l³çç iççC³ççlçÓvç YçíìçÇmç Dççuçç. mççþ mççuç lçmçb çÆ®ç$çHçìmçbiççÇlçç®³çç Sívç mçáJçCç&³çáiççlçuçb. lçácnçuçç
DççþJçlç®ç Dçmçíuç. jlçvç (1944) HççmçÓvç ªHçíjçÇ Hç[ÐççJçj®çb mçbiççÇlç mççþ mççuççHç³ç&blç DçiçoçÇ cçmlç yçnjçlç Dççuçb nçílçb. jíçÆ[Dççí çÆpçJçç®çç
kçÀçvç kçÀªvç SíkçÀç³ç®çí uççíkçÀ. 1960 mççuççÇ çÆyçvççkçÀç iççÇlçcççuççmççjK³çç uççíkçÀçÆÒç³ç kçÀç³ç&¯çÀcççlç `lçácníb ³çço nçíiçç kçÀYççÇ ncç çÆcçuçí Lçí..',
`Kççí³çç Kççí³çç ®ççBo..', `DççOçç nÌ ®çbêcçç..', `DçpççÇyç oçmlççb nÌ ³çí..', `H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç..', `oçÇJççvçç cçmlççvçç náDçç çÆouç..',
`cçáPçkçÀçí Fmç jçlç kçÀçÇ lçvnçF& cçíb..', `®ççÌonJççÇ kçÀç ®ççBo nçí..' DçMçç SkçÀçnÓvç SkçÀ mçjmç iççC³ççbyçjçíyçj®ç iççCççÇ iççpçuççÇ nçílççÇ lççÇ ³çç
`sçÆuç³çç'®ççÇ. sçÆuç³çç cçíjç vççcç..(cçákçíÀMç), yççpçí Hçç³çuç scç scç..(uçlçç), cçíjí ìÓìí náS çÆouç mçí.. (cçákçíÀMç), cçíjçÇ pççvç kçáÀs YççÇ
kçÀçÇçÆpçS.. (cçákçíÀMç-uçlçç), lçíjçÇ jçnçíb cçíb Kç[í nÌ çÆouç Lççcç kçíÀ (uçlçç).. DçMççÇ mçJçç&biçmçáboj iççCççÇ nçílççÇ®ç lçj `[cç [cç çÆ[içç çÆ[içç..' ³çç
iççC³ççuçç uççíkçÀçbvççÇ Dç#çjMç: [çíkçw³ççJçj Içílçuçb nçílçb. nuuççÇ®ç çÆJçpçÓ Mççnvçí (kçÀu³ççCçpççÇb®çç cçáuçiçç) mçbiççÇ lç çÆouçíuçb `lçÓ ®ççÇpç yç[çÇ nÌ cçmlç
cçmlç..'(cççínjç) Dçmçb®ç mçáHçj-çÆnì Pççuçíuçb. ³çç iççC³ççJçªvç SkçÀç cçáuççÇuçç sí[CççN³çç jçí[ -jçíçÆcç³ççíuçç çÆkçÀlççÇ cççj KççJçç uççiçuçç ní
lçácnçÇ HçíHçjçlç Jçç®çuçb®ç Dçmçíuç. DçiçoçÇ Dçmmçç®ç OçácççkçÓÀU lçlkçÀçuççÇvç jçí[ -jçíçÆcç³ççíbvççÇnçÇ Iççlçuçíuçç. ûç@Cì jçí[ mìíMçvçpçJçU SkçÀçuçç
KçjHçÓmç cççj KççJçç uççiçuçç nçílçç. nçÇ DççþJçCç kçÀu³ççCçpççÇYççF&bvççÇ cçáuççKçlççÇlç DçiçoçÇ ®çJççÇvçb mççbçÆiçlçuççÇ. ³çç iççC³çç®ççÇ Öçkç=ÀlççÇ Hççnlçç FLçí
pççmlç MççíYçuçç Dçmçlçç lççí jHçÀçÇ Dçmçb GiççÇ®ç®ç Jççìlçb HçCç DçvçávçççÆmçkçÀ DççJççpç DçmçÓvçnçÇ sí[sç[ kçÀjC³ççlç jçpçmççþçÇ JççHçjuçíuçç cçákçí ÀMç
FLçí kçáÀþí®ç kçÀcççÇ Hç[uçíuçç vççnçÇ. jçpçuçç MççíYçíuç DçMççÇ Mçyoçb®ççÇ HçíÀkçÀ l³ççbvçb yçícççuçÓcç Dçoç kçíÀuççÇ Dççní. .

lçíjçÇ Dçoç Jççnd-Jççnd kçw³çç yççlç nÌ, nç³ç lçíjçÇ Dçoç,
lçíjçÇ Dçoç Jççnd-Jççnd kçw³çç yççlç nÌ,
DççÆKç³ççB PçákçÀçÇ PçákçÀçÇ, yççlçí ªkçÀçÇ ªkçÀçÇ - 2
oíKççí `uçáìíjç' Dççpç uçÓì iç³çç, nç³ç Dçuuççee mçÓjlç DççHç kçÀçÇ mçáYççvçuuçç..
(çÆHçkçw®çjcçO³çí `uçáìíjç' ³çç MçyoçJçj mçívmçç@j®çç Dçç#çíHç Dçmçu³ççvçí l³çç pççiççÇ `kçÀçíF& jí' Dçmçí Mçyo Dççnílç! DççHçu³ççmççþçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ oílç Dççní.)

kçÀu³ççCçpççÇYççF& DççHçu³çç çÆiçjiççJççlçuçí. þçkçáÀjJoçj vççkçw³ççJçj®³çç DççHçu³çç oákçÀçvççlç yçmçÓvç JçíiçJçíiçUçÇ J³ççÆkçwlçcçÊJçí, uççíkçÀçb®ççÇ
DççJç[-çÆvçJç[ ³çç®³ççMççÇ jçípç®çç lççuuçákçÀ Dçmçu³ççvçí®ç kçÀçÇ kçÀç³ç mçJç&mççcççv³ççb®³çç cçvçç®çí kçbÀiççíjí l³ççbvççÇ DççHçu³çç iççC³ççblçÓvç Dç®çÓkçÀ
HçkçÀ[uçílç. mçbiççÇlç mçb³ççípçvççlç Dç@kçÀç@çÆ[&³çvç, Jnç³ççíçÆuçvmç, ìÓìçÇ DçççÆCç mççLççÇuçç {çíuçkçÀ DçMçç jmçç³çvçç®³çç cçolççÇvçb ³çç HççÆyuçkçÀ-mççBiç®çç
Fcçuçç l³ççbvççÇ GYççjuçç³ç. iççCçb DççþJçCççÇlçu³çç kçáÀHççÇlç pçHçÓvç þíJççJçb Dçmçb vççnçÇ³ç. kçÀyçÓuç! HçCç DççHçu³ççuçç kçÀu³ççCçpççÇ -DççvçbopççÇ ³çç
pççí[iççíUçÇ®çb kçÀçÌlçákçÀ Jççìlçb. mççÇ.jçcç®çbê, vççÌMçço, Smç.[çÇ.yçcç&vç, cçovçcççínvç, MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç, jçíMçvç, jJççÇ DçMçç DçvçíkçÀ Oçájboj
mçbiççÇlçkçÀçjçb®³çç cççíþcççíþîçç içuçyçlççb®³çç ÖçYççJçUçÇlç kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ cnCçpçí SkçÀ sçíìçÇMççÇ vççJç IçíTvç mçákçÀçCçÓ mççbYççUlç Jççì®ççuç
kçÀjCççjí sçíìí KçuççMççÇ. HçCç l³ççbvççÇnçÇ kçÀçnçÇ iççC³ççbcçO³çí DçMççÇ sçHç mççí[uççÇ³ç kçÀçÇ, YççjlççÇ³ç çÆ®ç$çHçì mçbiççÇlçç®çç FçÆlçnçmç çÆuççÆnlççvçç l³ççb®çç
vççcççíuuçíKç nç kçÀjçJçç®ç uççiçíuç. mçlçlç cçípçJççvççÇ Pççí[CççN³ççuçç kçÀOççÇ -kçÀOççÇ JçíiçUîçç ìímì®çb çÆcçUçuçb lçj yçjb Jççìlçb kçÀçÇ vççnçÇ?
jçÆmçkçÀçb®³çç çÆpçYçí®çí ®ççí®çuçí HçájJçç³çuçç cnCçÓvç FlçjçbvççÇ ®ççÆJç<ì HçoçLçç&b®ççÇ cçípçJççvççÇ çÆouççÇ lçj kçÀu³ççCçpççÇ -DççvçbopççÇ IçíTvç Dççuçí sçvç
®çJçoçj YçíUHçájçÇ. `sçÆuç³çç'®ççÇ iççCççÇ uççíkçÀçbvçç DççJç[uççÇ nçílççÇ HçCç çÆHçÀucçHçíÀDçjcçO³çí cçç$ç l³ççbvçç cççvçç®çb mLççvç çÆcçUçuçb®ç vççnçÇ. ³ççoçÇlç
l³ççHçí#çç DçJJçuç DçççÆCç DçJççÇì iççí[çÇ®³çç iççC³ççb®çç YçjçCçç Dçmçu³ççvçí Dçmçb Iç[uçb nçílçb. cçáIçuç-S-DççPçcç, çÆouç DçHçvçç DççÌj ÖççÇlç HçjçF&,
kçÀçíçÆnvçÓj, ®ççÌonJççÇ kçÀç ®ççBo, HçjKç DçMçç ocçoçj çÆmçvçícççbmçcççíj sçÆ uç³çç®çç kçÀç³ç çÆìkçÀçJç uççiçCççj nçílçç cnCçç. l³ççkçÀçUçÇ çÆHçÀucçHçíÀDçj
HçájmkçÀçj çÆcçUçuçç cnCçpçí pçCçÓ DççHçuçb cççvçHççvç jçpçojyççjçÇ Pççu³ççmççjKçç Dççvçbo Jnç³ç®çç mçJçç&bvçç. `sçÆuç³çç'uçç jçpçcççv³çlçç çÆcçUçuççÇ
vççnçÇ HçCç uççíkçÀcççv³çlçç çÆcçUçuççÇ. lççÇ iççCççÇ DççpçnçÇ mçáHçj-çÆnì Dççnílç. DççHçu³çç DççíþçJçj Dççnílç. ìJçìJççÇlç Dççnílç.. `sçÆuç³çç'®çb ní iççCçb
DççHçu³ççuçç DççJç[lçb kçÀçjCç l³ççlçuççÇ Lçç@ì. Öçl³çíkçÀ cççCçmççlç pçmçb sçíìb vçìKçì yççU o[uçíuçb Dçmçlçb lçmçb®ç Öçl³çí kçÀ cççCçmçç®³çç
jçícç@vìçÇkçÀ kçÀuHçvççbcçO³çínçÇ SkçÀ KçìîççU, cçmlççÇKççíj ÖçícççÇ o[uçíuçç Dçmçlççí. kçÀçíCççÇ `mççÇOççÇ yççlç vççí yçkçÀJççmç' ìçF&Hç®çç Dçmçlççí.. lçj
kçÀçíCççÇ DççHçu³çç cçvççlçu³çç YççJçvçç kçÀOççÇ®ç DççíþçJçj ³çíT oílç vççnçÇ. iççÇ lçkçÀçj kçÀcçj pçuççuççyççoçÇbvççÇ ÖçíçÆcçkçÀçb®³çç cçvççlçuçí ní YççJç, ³çç
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iççC³ççlçÓvç sçvç®ç J³çkçwlç kçíÀuçí Dççnílç.. `lççÇ' ÞççÇcçblç Dççní cnCçÓvç DççHçu³çç FMççN³ççuçç KçíìjçJçj cççjlçí³ç Dçmçí içjçÇyç lçªCçç®³çç cçvççlçuçí
çÆJç®ççj FLçí kçÀmçí Dç®çÓkçÀ J³çkçwlç kçíÀuçílç Hçnç...

mçvçcç ncç cççvçç içjçÇyç nÌ, mçvçcç ncçee mçvçcç ncç cççvçç içjçÇyç nÌee
vççÆmçyçç Kççíìç mçnçÇ, yçboç sçíìç mçnçÇ, çÆouç ³çí ]Kçpççvçç nÌ H³ççj kçÀç,
nç³ç Dçuuççee mçÓjlç DççHç kçÀçÇ mçáYççvçuuçç..
`Dççiç', `yçjmççlç', `DççJççjç', `ÞççÇ 420' Hçí#çç jçpç FLçí JçíiçUç nçílçç. mççLççÇuçç vçiççÇ&mç vçJnlççÇ HçCç vçÓlçvç HççÆyuçkçÀ®çç kçÀçÆuçpçç
Kçuççmç kçÀjC³ççFlçHçlç mçáboj çÆomçç³ç®ççÇ. `sçÆuç³çç'®çb kçÀLççvçkçÀ jçpçYççíJçlççÇ®ç çÆHçÀjCççjb Dçmçu³ççvçí HçÓCç& çÆmçvçícççlç jçpçmççnyç yçmmç sç
iç³çí Lçí! `sçÆuç³çç cçíjç vççcç..' DçMçç iççC³ççvçb mJçlç:®çb DççÆmlçlJç þUkçÀHçCçí çÆJç<ço kçÀªvç mççbiçlççvçç kçÀLççvçkçÀ Lççí[bmçb®ç Hçá{í mçjkçÀlçb, HçCç
DççHçCç l³çç kçÀLççvçkçÀçlç DççHçmçÓkçÀ®ç içáblçlç pççlççí. jçpç®³çç lççíb[çÇ pçíJnç `[cç [cç çÆ[içç çÆ[içç..' ³çílçb lççíHç³ç¥lç l³ççvçí DçKKçç Hç[oç HçÓCç&HçCçí
çÆiçUbkç=Àlç kçíÀuçç Dççní ³çç®ççÇ Kçç$ççÇ Hçìlçí. l³çç®çb mJçlç:®çb Dççj.kçíÀ.yç@vçj vçmçÓvçnçÇ jçpç kçÀHçÓj®çç FLçuçç JççJçj LçkçwkçÀ kçÀjlççí. DççHçu³çç
kç@ÀcHçcçO³çí lççí pçmçç MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvçpççÇbkçÀ[Óvç DççHçu³ççuçç nJçí lçmçí cçvçHçmçbo DçççÆJç<kçÀçj kçÀªvç I³çç³ç®çç, lççí®ç jçpç kçÀHçÓj FLçí
`sçÆuç³çç'®ççÇ iççCççÇ SíkçÀlççvççnçÇ Dçç{Ulççí. kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇbkçÀ[Óvç l³ççvçí nJççÇ lçMççÇ iççCççÇ çÆcçUJçuççÇ Dççnílç. l³ççb®³ççJçjnçÇ DççHçuççÇ
sçHç mççí[uççÇ³ç. l³çç®³ççlç SkçÀ sáHçç mçbiççÇlçkçÀçj uçHçuçç Dççní ní Hçávnç SkçÀoç DçOççíjíçÆKçlç Pççuçb.
Dççlçç ³çç#çCççÇ yççníj lçmmçç®ç HççTmç kçÀçímçUlççí³ç. JççHçÀçUl³çç ®çnç®çç kçÀHç yççukçÀvççÇ ®³çç kçÀþ[îççJçj þíJçuçç³ç cççÇ. KççuççÇ Hççnlççí
lçj jçípç l³çç®çJçíUçÇ çÆvçIçCççjçÇ `lççÇ' PçHçPçHç HççJçuçb ìçkçÀlç çÆpçVçmç I³çç³çuçç çÆvçIççuççÇ³ç, yççpççjçkçÀ[í! mçámvççlç! SkçÀç nçlççlç çÆHçMçJççÇ DçççÆCç
oámçN³çç nçlççlç s$ççÇ. SkçÀçÇkçÀ[í OçáBJççOççj HççJçmççcçáUí mçç®çuçíuçb HççCççÇ ®çákçÀJçlç lçj oámçjçÇkçÀ[í kçÀçímçUCççN³çç HççJçmççMççÇ cçákçÀçyçuçç kçÀjlç.
cççP³çç DççíþçJçj DççpçnçÇ ³çílçb³ç lçí lççpççlçjçÇvç iççCçb..

lçíjçÇ kçÀmçcç, lçÓ cçíjçÇ pççvç nÌeelçíjçÇ kçÀmçcç, lçíjçÇ kçÀmçcç, lçÓ cçíjçÇ pççvç nÌ,
cçáKç[ç Yççíuçç-Yççuçç, sáHç kçíÀ [çkçÀç [çuçç, pççvçí lçÓ kçÌÀmççÇ cçnícççvç nÌ,
nç³ç Dçuuççee mçÓjlç DççHç kçÀçÇ mçáYççvçuuçç.. [cç [cç çÆ[içç çÆ[içç, cççÌmçcç YççÇiçç YççÇiçç,
çÆyçvç çÆHç³çí cçÌb lççí çÆiçjç, cçÌb lççí çÆiçjç, cçÌb lççí çÆiçjç, nç³ç Dçuuççee mçÓjlç DççHç kçÀçÇ mçáYççvçuuçç..


`sçÆuç³çç' ³çç çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççC³ççb®³çç çÆJnçÆ[Dççípçmçn Flçj kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç oílç Dççní. iççC³çç®çç `Dçç@çÆ[Dççí, kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ
mçá×ç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ oílç Dççní :

1. [cç [cç çÆ[içç çÆ[içç... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=I2Oi7inSVoc

2. [cç [cç çÆ[içç çÆ[içç... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=pZsmUHNwsas

3. [cç [cç çÆ[içç çÆ[içç... (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=VAPn2RZXfRE

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : `sçÆuç³çç' (1960)

https://www.youtube.com/watch?v=mMND0b9UMLM

5. `sçÆuç³çç' çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCççÇ (çÆJnçÆ[Dççí) :

https://youtu.be/z7dILkTutl0

6. mççþ®³çç oMçkçÀçlççÇuç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí) :

https://youtu.be/R0OvMThBD64

7. mççþ®³çç oMçkçÀçlççÇuç ÒçCç³çiççÇlçí (Dçç@çÆ[Dççí) :

https://youtu.be/6rhF0JoBwh8

8. jçpçkçÀHçÓj (100 mçáHçjçÆnìmçd Dçç@çÆ[Dççí) :

https://youtu.be/V5UsKBBXMn4
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16 : [cç [cç çÆ[içç çÆ[içç
çÆ®ç$çHçì : sçÆuç³çç (1960)
çÆvçcçç&lçç : mçáYçç<ç oímççF&
çÆoioMç&kçÀ : cçvçcççínvç oímççF&
içç³çkçÀ : cçákçíÀMç
iççÇlçkçÀçj : kçÀcçj pçuççuççyççoçÇ
mçbiççÇlç : kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ
[cç [cç çÆ[içç çÆ[içç, cççÌmçcç YççÇiçç YççÇiçç,
çÆyçvç çÆHç³çí cçÌb lççí çÆiçjç, cçÌb lççí çÆiçjç, cçÌb lççí çÆiçjç,
nç³ç Dçuuççee mçÓjlç DççHç kçÀçÇ mçáYççvçuuçç - 2
lçíjçÇ Dçoç Jççnd-Jççnd kçw³çç yççlç nÌ, nç³ç lçíjçÇ Dçoç,
lçíjçÇ Dçoç Jççnd-Jççnd kçw³çç yççlç nÌ,
DçBçÆKç³ççB PçákçÀçÇ PçákçÀçÇ, yççlçí ªkçÀçÇ ªkçÀçÇ - 2
oíKççí `uçáìíjç' Dççpç uçÓì iç³çç,
nç³ç DçuuççeemçÓjlç DççHç kçÀçÇ mçáYççvçuuçç..
mçvçcç ncç cççvçç içjçÇyç nÌ, mçvçcç ncçee
mçvçcç ncç cççvçç içjçÇyç nÌee
vççÆmçyçç Kççíìç mçnçÇ, yçboç sçíìç mçnçÇ - 2
çÆouç ³çí ]Kçpççvçç nÌ H³ççj kçÀç,
nç³ç DçuuççeemçÓjlç DççHç kçÀçÇ mçáYççvçuuçç..
lçíjçÇ kçÀmçcç, lçÓ cçíjçÇ pççvç nÌeelçíjçÇ kçÀmçcç,
lçíjçÇ kçÀmçcç, lçÓ cçíjçÇ pççvç nÌ,
cçáKç[ç Yççíuçç-Yççuçç, sáHç kçíÀ [çkçÀç [çuçç - 2
pççvçí lçÓ kçÌÀmççÇ cçnícççvç nÌ, nç³ç Dçuuççee mçÓjlç DççHç kçÀçÇ mçáYççvçuuçç..
[cç [cç çÆ[içç çÆ[içç, cççÌmçcç YççÇiçç YççÇiçç,
çÆyçvç çÆHç³çí cçÌb lççí çÆiçjç, cçÌb lççí çÆiçjç, cçÌb lççí çÆiçjç, nç³ç Dçuuççee
mçÓjlç DççHç kçÀçÇ mçáYççvçuuçç..


lçácç®³çç mçbûçnçÇ Dçmçç³çuçç®ç nJ³ççlç DçMçç kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.. SíkçÀç, Hçnç DçççÆCç [çTvçuççí[ kçÀjç.

1. cçákçíÀMç (çÆJçkçÀ- SC[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/NbPmQyWsWyU

2. kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ (51 mçáHçjçÆnìmçd)(çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/b3BehOefIms

3. cçákçíÀMç Jç kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ (çÆJnçÆ[Dççí Huçí-çÆuçmì)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBfuJwnweBgv6a7Se2_xEUOdSW88eLcQD
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17 : Bhatuklichya Khela Madhali..

17 : YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçcçOçuççÇ..
mçbiççÇlç cçnçílmçJç nçílçç SkçÀç iççJççlç. yçjí®ç vççcççbçÆkçÀlç içç³çkçÀ-içççÆ³çkçÀç ³çç³ç®çí nçílçí l³çç çÆvççÆcçÊççvçb. çÆlçLçuçç®ç SkçÀ nçÌMççÇ içç³çkçÀ.
yçílçç®çç JçkçÓÀyç, HçCç yçáuçbo nçÌmçuçç. mçb³ççípçkçÀçbMççÇ JççÆMçuçç, cççPçb iççCçb þíJçç®ç cnCçÓvç nìÓvç yçmçuçç. Dççlçç DççuççÇ kçÀçÇ Hçb®ççF&lç! uççKç HçjçÇvçb
mçcçpççJçuçb, çÆJçvçJçuçb. yççyçç jí! yççníjvçb cççíþ-cççíþí kçÀuççkçÀçj ³çílçç³çlç. JçíU vççnçÇ oílçç ³çç³ç®ççÇ. HçCç nç³çee! SíkçíÀ®çvçç. çÆyçoçiççÇ vçmçuççÇ
lçjçÇ ®ççuçíuç, HçCç içç³çuçç Ðçç®ç. mLçççÆvçkçÀ kçÀuççJçblç Dççní JçiçÌjí OçcçkçÀçÇJçpçç mççbiçlç nf®ç Oçªvç yçmçuçç lççí. Pççuçb! kçbÀìçUÓvç MçíJçìçÇ l³ççuçç
HçbOçjç-JççÇmç çÆcççÆvçìb içç³ç®ççÇ mçbOççÇ çÆouççÇ. Hçá{®³çç içç³çkçÀç®³çç Dççiçcçvçç®ççÇ Jççì Hççnlç HççÆyuçkçÀvçb l³ççuçç kçÀmççyçmçç mçnvç kçíÀuçç Kçjç, HçCç
iççCçb mçbHçlçç®ç Hç[uçíu³çç ìçUîççbvççÇ l³ççuçç kçáÀþuçç ®çíJç ®ç{uçç kçáÀCççmç þçTkçÀ, ®çkçwkçÀ çÆyçoçiççÇmççþçÇ nìÓvç yçmçuçç lççí. Dççlçç cçç$ç
Dçç³ççípçkçÀçb®çí Oççyçí oCççCçuçí. `Dçnçí, cçáçÆMkçÀuççÇvçb JçíU çÆouçç lçácnçuçç DçççÆCç Jçj çÆyçoçiççÇ kçÀmçuççÇ cççiçlçç?' `cçiç ee? HçáÀkçwkçÀì içç³ç®çb
kçÀç? JççF&ì içç³çuççí³ç kçÀç cççÇ? kçÀMçç kçÀ[ç[Óvç ìçUîçç Hç[u³çç SíkçÀu³çç vççnçÇlç? lçí kçÀçnçÇ vççnçÇ..kçÀç{ç HçÌmçí!..' `Dçnçí...içç³çuççlç
þçÇkçÀ. l³ççyçÎuç cçb[U DççHçuçb DççYççjçÇ Dççní.. yçmmç! HçCç lçí HçÌMççb®çb vççnçÇ pçcçç³ç®çb yçIçç!..' `®ççbiçuçb içç³çuççí cnCçlçç vçç! cçiç kçÀç{ç
çÆyçoçiççÇ!..' l³ççvçí nf mççí[uçç vçJnlçç. mçb³ççípçkçÀ Dççlçç cçç$ç DçiçoçÇ®ç JçÌlççiçuçç. mçnvçMççÇuçlçç mçbHçuççÇ çÆyç®ççN³çç®ççÇ.. `lçácnçÇ içç³çuççlç, HçCç
Kçjb mççbiçÓ?.. lçácç®çç `içbOççj' DçiçoçÇ®ç yçímçájç nçílçç nçí..lçíJnç..' `cçiç Dçmçb kçÀjç.. l³çç `içbOççj'®çí HçÌmçí kçÀç³ç lçí kçÀçHçÓvç I³çç DçççÆCç
yççkçÀçÇ®çí Ðçç.. DççÊçç®³çç DççÊçç..' mçJç&pçCç l³çç®³ççkçÀ[í `Dççee' JççmçÓvç Hçnçlç®ç jççÆnuçí.. kçÀç³ç iççÆCçlç Dççní.. JJçç!
cçnçjç<ì^ç®çí uçç[kçíÀ YççJçiççÇlç içç³çkçÀ `DçªCç oçlçípççÇbvççÇ' l³ççb®³çç cçáuççKçlççÇlç l³ççbvççÇ nç çÆkçÀmmçç SíkçÀJçuçç Kçjç HçCç Yçíìuçí³çlç
lçácnçuçç Dçmçí `kçÀuççkçÀçj'? vççnçÇ vçç? OJççÆvçcçáêCç DççÆOçkçÀçjçÇ cnCçÓvç kçÀç³ç&jlç Dçmçu³ççvçí cççP³ççHçá{í cçç$ç Dçmçí Öçmçbiç DçiçoçÇ Jçj®çíJçj
Iç[lç Dçmçlççlç. JççÆMçu³çç®çí lçìdìÓ içç³çuçç Oçç[uçí pççlççlç. Dççcç®ççÇ Dç#çjMç: iççí®ççÇ nçílçí kçÌÀkçÀoç. HçCç mçbiççÇlçkçÀçjçb®çç HççÆJç$çç Dçmçç Dçmçlççí
kçÀçÇ kçáÀCçç SkçÀç yçápçáiç& Mçç³çjvçí cnìuçíuçç Mçíj DççþJçlççí³ç ³çç#çCççÇ.. `yçç]pççÇ®çç-S-Dçlç]HçÀçuç (cnCçpçí yç®®ççíb kçÀç Kçíuç) nÌ oáçÆvç³çç cçíjí
Dççiçí.. nçílçç nÌ Mçyç-Dççí-jçí]pç (nj Jçkçwlç, nj mçcç³ç) lçcççMçç cçíjí Dççiçí~ iççC³ççlçuçç DççuççHç vççÇì Içílçç Dççuçç vççnçÇ lçj.. `nuuççÇ®ç
cçÓUJ³ççOççÇ®çb Dçç@HçjíMçvç Pççu³ççcçáUí Lççí[ç $ççmç nçílççí³ç..' Dçmçb mççbiçCççjç cçnçYççiçnçÇ Yçíì uçç³ç cçuçç. Dççlçç cçÓUJ³ççOççÇ®çç içUîççMççÇ
mçbyçbOç kçÀç³ç l³çç®çb l³ççuçç®ç þçTkçÀ. HçCç DçMççÇ J³çkçwlççÇ pçíJnç DççHçuççÇ oÌJçlçb DçmçCççN³çç yçápçáiç& içç³çkçÀçb®³çç iççC³ççbJçj ìçÇkçÀç kçÀª uççiçuççÇ
kçÀçÇ ìçUkçbÀ®ç mçCçkçÀlçb. cnCçí DçªCç oçlçí lçuçlçuçç kçÀç@HççÇ kçÀjlççlç. cççÇ nUÓ®ç lççí ÖçMvç çÆJç®ççjlçç®ç oçlçímççníyç çÆouçKçáuççmç nmçuçí.
cnCççuçí.. `nçí³ç!..Hç@Àvç Dççní cççÇ l³ççb®çç. çÆvçmmççÇcç ®ççnlçç. SkçÀuçJ³ççmççjKççÇ YçkçwlççÇ kçíÀuççÇ³ç l³ççb®ççÇ. l³ççb ®³çç DççJççpççlçuçç lççí nUáJççj
kçbÀHç, YççJçvççÖçOççvç içç³çkçÀçÇ DçççÆCç cçKçcçuççÇ Kçj!.. cçuçç cçjçþçÇlçuçç `lçuçlç cçncçÓo' cnCçlççlç vçç? kçÀç³ç JççF&ì Dççní? yçnácççvç®ç
Dççní cççPçç lççí. cççÇ pçí iççlççí, içç³çuçb³ç lçí mççjb lçácnç jçÆmçkçÀçbHçá{í Dççní. iççÆCçlçb cççb[ç³ç®ççÇ lçj l³ççb®ççÇ cççb[ç. GiççÇ®ç lçáuçvçç kçÀMççuçç?'
Dçlçáuç oçlçí ³çç cççP³çç çÆcç$çç®çí yççyçç ³çç vççl³ççvçí l³ççb®³ççMççÇ Lççí[çÇ pçJçUçÇkçÀ Dçmçu³ççvçí cççÇ Hçá{®çç ÖçMvç kçíÀuçç...
`DçªCçpççÇ, cçjçþçÇlç içpçuç ÖçkçÀçj iççlççvçç lçácnçuçç vçícçkçbÀ kçÀmçb Jççìlçb? kçÀç³ç DçvçáYçJç Dçmçlççí lçácç®çç?'
`içpçuçMççÇ cççPççÇ DççíUKç HççÆnu³ççboç kçÀMççÇ PççuççÇ.. mççbiçÓ? SkçÀç HçáÀi³ççJçªvç Pççuçíu³çç Yççb[CççlçÓvç.. onç-SkçÀ Jç<çç¥®çç Dçmçívç,
Dççl³ççkçÀ[í DçcçjçJçlççÇuçç çÆlç®³çç HçálçC³çç®³çç cçábpççÇuçç içíuççí nçílççí DççcnçÇ. Dççl³çç®³çç çÆojçb®ççÇ HçáÀi³çç®ççÇ Hç@ÀkçwìjçÇ. Dççl³çç®çç SkçÀ HçálçC³çç
nçílçç çÆlçLçb. cççP³ççnÓvç oçívçíkçÀ Jç<çç¥vççÇ cççíþç. oCçkçÀì! çÆ®çkçwkçÀçj oçoççÆiçjçÇ kçÀjCççjç, Dççíj[Cççjç, cççjCççjç Dçmçç l³çç®çç Kççkçw³çç.
HçáÀi³ççJçªvç kçÀçÇ kçÀç³ç Yççb[Cç Pççuçb. cççÇ çÆlçLçb vçJçKçç Dçmçu³ççvçí, l³çç®³ççyçÎuç®çç çÆlçlçkçÀçmçç Dçboçpç vçJnlçç. cççÇ lççþj YçÓçÆcçkçÀç Içílçç®ç
l³ççvçí ®çkçwkçÀ yço[ç³çuçç®ç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. yçjç®ç cççj Kççuuçç lçíJnç kçáÀCççÇlçjçÇ oÓj kçíÀuçb. Yççb[Cç çÆcçìuçb, HçCç l³çç cççjç®³çç çÆvççÆcçÊççvçb kçÀç
nçíF&vçç, l³çç cçáuçç®çç mHçMç& cçuçç Pççuçç nçílçç. DççÆYçpççlç kçÀçJ³ç cnCçpçí kçÀç³ç, içpçuç kçÀMççÇ Dçmçlçí ³çç®çí Dçbkçá Àj yçnáoç l³çç #çCççHççmçÓvç®ç
cçvççlç ªpçÓ uççiçuçí. lççí cçáuçiçç kçÀçíCç cççnçÇlç Dççní? lççí cçáuçiçç cnCçpçí cnCçpçí Dççpç®çç cçnçvç kçÀçÆJç mçájíMç.. mçájíMç Yçì. Dçjí, pççÇJç
DççíJççUÓvç ìçkçÀçJçb Dçmçb SkçíÀkçÀ kçÀçJ³ç çÆuççÆnuçb³ç l³ççvçb. l³ççvçí DççpçnçÇ `lçmçb' cççjç³ç®çb þjJçuçb vçç lçjçÇ cççj mççímçç³ç®ççÇ lç³ççjçÇ Dççní
cççPççÇ...'
`jbiç cççPçç lçáuçç.., mçÓj cççiçÓ lçáuçç cççÇ kçÀmçç?.. DçMççÇ l³ççb®ççÇ DçvçíkçÀ iççCççÇ içç³çuççlç vçç? lçácç®çb SKççob içpçuç®çç mHçMç&
Dçmçuçíuçb YççJçiççÇlç mççbiçç..' DçªCçpççÇ mçjmççJçÓvç yçmçuçí.. `l³ççvçí DççHçu³çç mçççÆnl³ççÆJçMJççlç FlçkçíÀ DçççÆJç<kçÀçj kçíÀuçílç kçÀçÇ mçájíMç®³çç
iççC³ççb®³çç DççþJçCççÇb®çç Yçuççcççíþç ûçbLç®ç nçíF&uç. Dççpç pçjç nìkçíÀ Dçmçb iççCçb IçíT³çç.. Hçç[iççbJçkçÀjçb®³çç `YççlçákçÀuççÇ®³çç
KçíUçcçOçuççÇ..'Jçj çÆuçnçÇ. mçájíMç YçìçbmççjKçç®ç ³çç kçÀJççÇ®³çç SkçíÀkçÀ kçÀçJ³ççvçí Iç[uçç³ç nç DçªCç oçlçí.. Dçjí, Dçmmçuç çÆJçjçCççÇ Dççní lççÇ.
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³çMçJçblç oíJççbmççjK³çç içáCççÇ mçbiççÇlçkçÀçjçvçb l³çç kçÀçJ³ççuçç mçbiççÇlçç®ççÇ pççí[ çÆouççÇ³ç. Mçyoçbvçç kçÀçÆJçlçílç FlçkçbÀ cçnÊJç oíCççjç oámçjç
mçbiççÇlçkçÀçj cççP³ççlçjçÇ HççnC³ççlç vççnçÇ. cççÇ ®ççuç SíkçÀuççÇ. oíJççbvçç cnìuçb.. `ní iççCçb cnCçpçí kçÀçÆJçlçç Hççþ kçíÀu³ççmççjKçb çÆkçbÀJçç iççí< ì
mççbçÆiçlçu³ççmççjKçb Jççìlçb³ç.. Lççí[b yçouçCççj Dççnçlç kçÀç?' lçí vçámçlçb nmçuçí nçílçí. `Dçª.. lçáP³çç Dçç³çá<³ççlçuçb ní HçÀçj cççíþb iççCçb nçíCççj
Dççní.. cççÇ mççbiçlççí lçmçb cnCç.. oíJççb®çb cnCçCçb Kçjb þjuçb...`YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçcçOçuççÇ..' ní iççCçb cççP³çç kçÀçjkçÀçÇoçÇ&lçu³çç mçJçç¥içmçáboj
iççC³çç®³çç ³ççoçÇlç DçJJçuç þjuçb..'
FLçí cççÇ SkçÀ iççí<ì vçcçÓo kçÀª cnCçlççí³ç. DçªCç oçlçímççníyççb®ççÇ mçJç&®³çç mçJç& YççJçiççÇlçb mçJç& jçÆmçkçÀçb®³çç KçÓH ç DççJç[çÇ®ççÇ Dççnílç
³ççlç Jçço®ç vççnçÇ. Hçjblçá l³ççlçuçb `YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçvçOçuççÇ' ní YççJçiççÇlç cçç$ç mçJçç¥vçç®ç DççJç[lçb Dçmçb vççnçÇ ní pçíJnç cççP³çç uç#ççlç Dççuçb
lçíJnç cççÇ Dç#çjMç: DççM®ç³ç&®ççÆkçÀlç Pççuççí. cççPçç nç uçíKç `DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ' ³çç `kçÀç@uçcç'cçOçÓvç ÒççÆmçOo Pççu³ççvçblçj SkçÀç Jçç®çkçÀçvçí
cçuçç KçjcçjçÇlç Hç$ç çÆuçnÓvç lçmçb kçÀUJçuçb nçílçb. Hç$çç®çç DççMç³ç kçÀçnçÇmçç Dçmçç nçílçç.. `YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçvçOçuççÇ' ní YççJçiççÇlç lçácç®³çç
cçlçí DççþJçCççÇlç þíJçC³ççpççíiçb Dçmçíuç ³ççuçç cççPççÇ kçÀçnçÇnçÇ njkçÀlç vççnçÇ.. DçªCçpççÇ oçlçímççníyççbvççÇ lçí mçáboj®ç içç³çuçb³ç. l³çç®ççÇ ®ççuç DçççÆCç
l³ççlçuçb mçbiççÇlç mçb³ççípçvç ®ççbiçuçb Dçmçuçb lçjçÇ lçí SíkçÀlççvçç cççP³ççmççjK³ççb®³çç cçvççuçç HçÀçj $ççmç nçílççí ní cççÇ mHç<ìHçCçí mççbiçÓ FçÆ®slççí. cççÇ
ní iççCçb uççiçuçb kçÀçÇ DçmJçmLç nçílççí. lçí kçÀçvççJçj Hç[uçb kçÀçÇ lççí mçbHçÓCç& çÆoJçmç cççvççÆmçkçÀçÆjl³çç kçwuçíMçkçÀçjkçÀ þjlççí. cççP³çç cçlçí JçÌHçÀu³çûçmlç
uççíkçÀçbmççþçÇ lçj lçí DççÆlçMç³ç OççíkçÀçoç³çkçÀ þª MçkçÀlçb. `MçnvççF&'! kçÀçíCçl³ççnçÇ cçbiçuçkçÀç³çç&lç çÆlç®ççÇ mççLç Dçmçu³çççÆMçJçç³ç mçcççjbYç çÆHçÀkçÀç
Jççìlççí kçÀçÇ vççnçÇ? `MçnvççF&' ní JççÐç cçbiçuçcç³ç OçÓvç®ç çÆvçcçç&Cç kçÀjlçí DçççÆCç lçí MçbYçj ìkçwkçíÀ mçl³çnçÇ Dççní. Hçjblçá FLçuççÇ MçnvççF& çÆvçoçvç
cççP³ççmççjK³ççb®³çç nUJ³çç cçvççuçç DçmJçmLç kçÀjCççjçÇ Dççní. `lçkçÀoçÇj kçÀç HçÀmççvçç, pççkçÀj çÆkçÀmçí mçávççS..' (mçínjç) ní iççCçb lçácnçuçç
cççnçÇlç®ç Dçmçíuç. lçí iççCçbnçÇ SkçÀ çÆJçjçCççÇ®ç Dççní HçCç l³çç iççC³ççlç lççÇ çÆlçlçkçÀçÇMççÇ kçÀçUpççuçç Içjí Hçç[lç vççnçÇ, HçCç oíJçmççníyççb®çb mçbiççÇlç
mçb³ççípçvç FlçkçbÀ ÒçYççJççÇ Dççní kçÀçÇ cçbiçuçJççÐç MçnvççF& FLçí SíkçÀlççvçç HçÀçj $ççmç nçílççí nçí! mçbiççÇlçkçÀçjçbyçÎuç kçÀçnçÇ yççíuççJçb FlçkçÀç cççÇ cççí þç
vççnçÇ. Hçb. ³çMçJçblç oíJçmççníyççbyçÎuç lçj cçuçç çÆJçuç#çCç Dççoj Dççní. lçí mJçlç: SkçÀ kçÀJççÇmçáOoç Dççnílç. cççvçvççÇ³ç cçbiçíMç Hçç[iççJçkçÀjpççÇb®³çç
mçiçUîçç®ç j®çvçç cçuçç DççJç[lççlç. DçiçoçÇ `çÆuçppçlç' HççHç[mççþçÇ l³ççbvççÇ çÆuççÆnuçíuççÇ kçÀçÆJçlççnçÇ cççÇ `uç@çÆcçvçíì' kçÀªvç þíJçuççÇ Dççní. HçCç
Kçjb mççbiçÓ kçÀç? ní iççCçb cççP³çç cçáUçÇ®ç DççJç[çÇ®çb vççnçÇ. DçªCç oçlçímççníyç lçácç®³çç HççÆj®ç³çç®çí Dççnílç. lçácnçÇ l³ççb®³çç iççC³ççbJçj çÆHçÀoç
Dççnçlç çÆkçbÀJçç lçácnçÇ l³ççb®çí `Hç@Àvç' Dççnçlç. lçácç®³ççcçlçí lçí mçáboj iççCçb Dçmçíuç HçCç Òçl³çíkçÀ Jçç®çkçÀçuçç, Þççíl³ççuçç lçí DççJç[lçb®ç Dçmçb
vççnçÇ....cnCçÓvç uçíKç çÆuççÆnlççvçç lçí iççCçb uççíkçÀçbvçç vçkçwkçÀçÇ DççJç[lçb kçÀçÇ vççnçÇ ní kç=ÀHç³çç Hçnç®ç..Oçv³çJçço!..'

`YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçcçOçuççÇ jçpçç DçççÆCçkçÀ jçCççÇ, DçO³çç&JçjlççÇ [çJç cççí[uçç, DçOçájçÇ SkçÀ kçÀnçCççÇ..'
iççC³çç®ççÇ HççÆnuççÇ DççíU Jçç®çlççvçç kçÀç³ç Jççìlçb? YççlçákçÀuççÇ®çç KçíU KçíUCççN³çç oçívç uçnçvç cçáuççb®ççÇ iççí<ì Jççìlçí vçç? yççuçiççÇl ç
DçmççJçb kçÀçÇ kçÀç³ç FlçHçlç. HçCç Hçá{®³çç DççíUçÇlç®ç kçÀJççÇ®ççÇ kçÀuHçvçç DçiçoçÇ Lçíì cçvççuçç çÆYç[lçí.. Dçblçcçá&Kç kçÀjlçí. cçáKç[ç mçbHçlçç®ç ³çíCççjb
mçbiççÇlç MçnvççF&®³çç mçájçb®çb Dççní. jçiç cçocçço mççjbiç, þíkçÀç pçuço kçíÀjJçç! Jççìlçb kçÀçÇ Dççlçç ³çç iççC³çç®çç cçÓ[ ÖçícçiççÇlççkçÀ[í JçUCççj..
þíkçÀçnçÇ lçmçç®ç. jçpçç-jçCççÇ®çb Öçícç, cçiç jçícççvmç, l³ççlçuçb LçÏçÇuç mçiçUb mçiçUb.. HçCç HççÆnuçç Dçblçjç SíkçÀlçç®ç DççHçu³çç cçvççlç SkçÀ
DçvçççÆcçkçÀ kçÀçnÓj cççpçlçb. DçLç& MççíOçC³çç®çç DççìççÆHçìç kçÀjlççí DççHçCç..

`jçpçç Jçouçç, cçuçç mçcçpçuççÇ, MçyoçJçç®çÓvç Yçç<çç, cççP³çç vççÆMçyççmçJçí yççíuçlççÇ, lçáP³çç nçlç®³çç jí<çç..,
kçÀç jççÆCç®³çç [çíUç lçíJnç, oçìávç Dççuçí HççCççÇ, DçO³çç&JçjlççÇ [çJç cççí[uçç, DçOçájçÇ SkçÀ kçÀnçCççÇ..'
`DççpçnçÇ pçíJnç cççÇ ní iççCçb mççoj kçÀjlççí lçíJnç m$ççÇJçiçç&lçuçí yçjí®ç mçom³ç [çíUîççbvçç ªcççuç uççJçlççvçç çÆomçlççlç. ní iççCçb mçJç&
çÆHç{îççbvçç FlçkçbÀ DççHçuçbmçb Jççìlçb kçÀçÇ, l³ççlçuçç DçLç& KçjçíKçj®ç DçvçáYçJçuçíu³ççbvçç pççmlç yççí®çlç Dçmçlççí..' ®ççj DçblçN³çç®çb YççJçiççÇlç. HçCç
Öçl³çíkçÀ kçÀ[J³ççlç kçÀJççÇvçí ³çç kçÀLççkçÀuHçvçí®çç çÆJçmlççj kçÀjlçç kçÀjlçç SkçÀ çÆJçjçCççÇ sí[uççÇ³ç. çÆJçjnç®ççÇ. `lççÇ DçççÆCç lççí' ní l³ççlçuçí vçç³çkçÀvçççÆ³çkçÀç, jçpçç-jçCççÇ! lççÇ oçíIçb DççHçu³çç DçJçlççÇ-YçJçlççÇ®ç Dççnílç kçÀçÇ kçÀç³ç Dçmçç Yççmç nçíC³ççFlçHçlç iççÆnjb Dççní ní kçÀçJ³ç...

`jçCççÇ JçouççÇ yçIçlç SkçÀìkçÀ, oÓj oÓj®çç lççjç, GÐçç Hçnçìí oámçN³çç Jççìç, oáp³çç iççJç®çç Jççjç,
HçCç jçpççuçç GçÆMçjç kçÀUuççÇ, içÓ{ DçìU nçÇ JççCççÇ, DçO³çç&JçjlççÇ [çJç cççí[uçç, DçOçájçÇ SkçÀ kçÀnçCççÇ..'
çÆkçbÀJçç

`çÆlçuçç çÆJç®ççjçÇ jçpçç, kçÀç ní pççÇJç Dçmçí pççí[çJçí, kçÀç oÌJççvçí HçáÀuçC³ççDççOççÇ HçÓÀuç Dçmçí lççí[çJçí,
³çç ÖçMvççuçç GÊçj vçJnlçí, jçCççÇ kçíÀçÆJçuçJççCççÇ, DçO³çç&JçjlççÇ [çJç cççí[uçç, DçOçájçÇ SkçÀ kçÀnçCççÇ..'
çÆkçbÀJçç
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`kçÀç jçCççÇvçí çÆcçìuçí [çíUí, oÓj oÓj pççlççvçç.. kçÀç jçpçç®çç MJççmç kçÀçíb[uçç, iççÇlç çÆlç®çí iççlççvçç..
JççN³ççJçjlççÇ çÆJçªvç içíuççÇ, SkçÀ Goçmç çÆJçjçCççÇ, DçO³çç&JçjlççÇ [çJç cççí[uçç, DçOçájçÇ SkçÀ kçÀnçCççÇ..'
nçÇ kçÀ[JççÇ DçY³ççmçlçç®ç uç#ççlç ³çílçí kçÀçJ³ççlçuççÇ DççMç³çmçbHçVçlçç. cçbiçíMç Hçç[iççbJçkçÀjpççÇb®çb ní kçÀçJ³ç, ³çMçJçblç oíJçmççníyççb®³çç
mçbiççÇlççlçÓvç mççoj nçílççvçç DçªCç oçlçípççÇbvççÇ DççHçuçç DçççÆJç<kçÀçj Ëo³çç®ççÇ lççj sí[Cççjç kçÀmçç nçíF&uç ³ççJçj cçí nvçlç IçílçuçíuççÇ pççCçJçlçí.
oíJçmççníyççbvççÇ ³çç iççÇlçç®çb mçbiççÇlçmçb³ççípçvç kçÀjlççvçç kçíÀuçíuççÇ kçwuçáHlççÇ Hçnç. iççC³çç®ççÇ Lçç@ì çÆJçjçÆnCççÇ®ççÇ HçCç l³ççuçç Dçuçbkç=Àlç kçíÀuçb³ç
Dççvçbooç³ççÇ MçnvççF&vçí. ní OçkçwkçÀçlçb$ç iççC³ççuçç JçíiçUb®ç HççÆjcççCç oílçb. içpçuçí®çç mHçMç& Dçmçuçíuçb ní kçÀçJ³ç l³çç®çç KçjçKçÓjç DçLç& O³ççvççlç
³çílçç®ç cçvççJçj DççIççlç kçÀjlçb. Jççìlçb.. kçÀçÇ DçMçç iççC³ççbyçÎuç iççÆCçlçb cççb[ç³ç®ççÇ kçÀçÇ l³ççlçu³çç kçÀçJ³ççyçjçí yçj DççHçu³çç Dçç³çá<³ççlçu³çç
Içìvçç lçç[Óvç Hçnç³ç®³çç? cnCçÓvç®ç kçáÀCççÇ J³çkçwlççÇ pçíJnç DççHçuççÇ oÌJçlçb DçmçCççN³çç yçápçáiç& içç³çkçÀçb®³çç iççC³ççbJçj ìçÇkçÀç kçÀª uççiçlççlç lçíJnç
DççHçuçb lçj ìçUkçbÀ®ç mçCçkçÀlçb. Dççcç®³çç mìáçÆ[³ççílç pçíJnç SKççoç içç³çkçÀ-içççÆ³çkçÀç lççvç ®ççbiçuççÇ vç Içílçç ³çíC³çç®çb kçÀçjCç `[ç³ççyçíìçÇmç'
Dççní Dçmçb mççbiçÓ uççiçlçç®ç ÖçMvç Hç[lççí kçÀçÇ, çÆcçrçmç içUîççlç ³çíC³ççSíJçpççÇ oámçjçÇkçÀ[í kçÀç yçjb DççuççÇ DçmççJççÇ?..


`DçªCç oçlçí' ³ççb®ççÇ YççJçiççÇlçb nç DççHçu³çç çÆpçJnçUdîçç®çç çÆJç<ç³ç. ³çç iççC³çç®çç `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí, kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' oílç Dççní. `çÆJçkçÀ-SC[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí
Mççí - DçªCç oçlçí mHçíMçuç' ³çç kçÀç³ç&¬çÀcçç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ mçá×ç oílç Dççní:

1. YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçcçOçuççÇ... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=GG0rfmCrMDk

2. YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçcçOçuççÇ... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=RjG-Us8IRJA

3. YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçcçOçuççÇ... (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=lhvOjqT46h8

4. `çÆJçkçÀ-SC[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí' (kçÀç³ç&¬çÀcç)

https://www.youtube.com/watch?v=kQwAZBKPIM4

5. DçªCç oçlçímççníyç (jíçÆ[Dççí kçwuçççÆmçkçÀ Mççí)

https://youtu.be/kQwAZBKPlM4

6. DçªCç oçlçímççníyç (YççJçiççÇlçí)

https://youtu.be/NsC9_Gwakm8

7. kçÀçÆJçjçpç cçbiçíMç Hçç[iççbJçkçÀj (Mçlçoç Òçícç kçÀjçJçí-kçÀçÆJçlçç)

https://youtu.be/Ewxv8PwbYSQ

8. ÞççÇjçcç pç³ç jçcç.. (DçªCç oçlçí-YççqkçwlçiççÇlç)

https://youtu.be/Ms8lSRO_NdU

9. ÞççÇjbiç mççJçUç lçÓ.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/Q5OpYTAtawI
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17 : YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçcçOçuççÇ..
içç³çkçÀ : DçªCç oçlçí
j®çvçç : kçÀçÆJç cçbiçíMç Hçç[iççbJçkçÀj
mçbiççÇlç : Hçb. ³çMçJçblç oíJç
YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçcçOçuççÇ jçpçç DçççÆCçkçÀ jçCççÇ,
DçO³çç&JçjlççÇ [çJç cççí[uçç, DçOçájçÇ SkçÀ kçÀnçCççÇ..
jçpçç Jçouçç, cçuçç mçcçpçuççÇ, MçyoçJçç®çÓvç Yçç<çç,
cççP³çç vççÆMçyççmçJçí yççíuçlççÇ, lçáP³çç nçlç®³çç jí<çç..,
kçÀç jççÆCç®³çç [çíUç lçíJnç, oçìávç Dççuçí HççCççÇ,
DçO³çç&JçjlççÇ [çJç cççí[uçç, DçOçájçÇ SkçÀ kçÀnçCççÇ..
jçCççÇ JçouççÇ yçIçlç SkçÀìkçÀ, oÓj oÓj®çç lççjç,
GÐçç Hçnçìí oámçN³çç Jççìç, oáp³çç iççJç®çç Jççjç,
HçCç jçpççuçç GçÆMçjç kçÀUuççÇ, içÓ{ DçìU nçÇ JççCççÇ,
DçO³çç&JçjlççÇ [çJç cççí[uçç, DçOçájçÇ SkçÀ kçÀnçCççÇ..
çÆlçuçç çÆJç®ççjçÇ jçpçç, kçÀç ní pççÇJç Dçmçí pççí[çJçí,
kçÀç oÌJççvçí HçáÀuçC³ççDççOççÇ HçÓÀuç Dçmçí lççí[çJçí,
³çç ÖçMvççuçç GÊçj vçJnlçí, jçCççÇ kçíÀçÆJçuçJççCççÇ,
DçO³çç&JçjlççÇ [çJç cççí[uçç, DçOçájçÇ SkçÀ kçÀnçCççÇ..
kçÀç jçCççÇvçí çÆcçìuçí [çíUí, oÓj oÓj pççlççvçç..
kçÀç jçpçç®çç MJççmç kçÀçíb[uçç, iççÇlç çÆlç®çí iççlççvçç..
JççN³ççJçjlççÇ çÆJçªvç içíuççÇ, SkçÀ Goçmç çÆJçjçCççÇ
DçO³çç&JçjlççÇ [çJç cççí[uçç, DçOçájçÇ SkçÀ kçÀnçCççÇ..
YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçcçOçuççÇ jçpçç DçççÆCçkçÀ jçCççÇ,
DçO³çç&JçjlççÇ [çJç cççí[uçç, DçOçájçÇ SkçÀ kçÀnçCççÇ..
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18 : Janewalo Zara..

18 : pççvçíJççuççíb pçjçee cçá[kçíÀ oíKççí cçáPçí..
Oçcçí¥ê®³çç cççuçkçÀçÇ®çç pçánÓ®çç `mçvççÇ mçáHçj mççTv[' jíkçÀç@çÆ[¥iç mìáçÆ[Dççí! çÆlçmçN³çç cçpçu³ççJçj Dççcç®³çç `³çímç yçç@mç' ³çç MççnªKç
Kççvç DççÆYçvççÇlç çÆ®ç$çHçìçlçu³çç iççC³çç®çb jíkçÀç@çÆ[¥iç! mìáçÆ[Dççílç HççTuç ìçkçÀlçç#çCççÇ kçíÀJç{îççboç lçjçÇ o®çkçÀuççí cççÇ. `³çímç yçç@mç'®çb®ç kçÀçcç
nçílçb vçç Dççpç? cçiç nç çÆcççÆuçbo (mçbiççÇlçkçÀçj Dççvçbo-çÆcççÆuçbo HçíÀcç) kçÀMççuçç kçÀ[cç[uçç³ç? YççbyççJçÓvç pççlç cççÇ mçíìJçj DççHçuççÇ cççCçmçb
çÆomçlçç³çlç kçÀç ní Hçnç³çuçç, Hçç³ççuçç çÆYçbiçjçÇ uççJçÓvç YçìkçÀuççí. c³çáçÆPçkçÀ-nç@uçcçO³çí Dççcç®çí mçbiççÇlçkçÀçj pççÆlçvç DçççÆCç uççÆuçlç, DççHçu³çç
JççÐçJç=boç®³çç içjç[îççlç kçÀç³ç&cçivç nçílçí. cçiç?.. nç çÆcççÆuçbo cçç@çÆvçìj-ªcçcçO³çí kçÀç³ç kçÀjlççí³ç?.. cççP³çç ®çínN³ççJçj®ççÇ ®çuççÆyç®çuç,
kçÀHççUçJçj®³çç HçVççmç Dççþîçç HççnÓvç c³çáçÆPçkçÀ-Dçjíbpçj yçyçuçÓoç kçÀç³ç lçí mçcçpçuçí DçmççJçílç..
`kçw³çç náDçç?.. Dçjí, çÆMçìçÇ cççjvçíkçÓÀ Dçç³çç nÌ Jççí!..' FçÆlç yçyçuçÓoç!
`oámçjç kçÀçíF& çÆcçuçç vçnçÇ kçw³çç?..' cççÇ ³çç çÆmçvçícçç®çç jíkçÀç@çÆ[¥iç-Fv®ççpç&, cnCçÓvç cççPççÇ jçmlç Hç=®sç!
`vççiçíMç mçáJçí& Dçç³çíuçç nÌ, HçCç DççCçKççÇ SkçÀ çÆMçìçÇ cççjvçíJççuçç nJçç nçílçç jí ³çç iççC³ççlç. (ní vççiçíMç mçáJçí& cnCçpçí Glkç=À<ì Jnç³ççíçÆuçvç
JççokçÀ, mçbiççÇlçkçÀçj `$çÝ<ççÇjçpç'! - `uçí uççí YççF& çÆ®çJç[ç uçí uççí' HçíÀcç.. ní mççníyç c³çáçÆPçkçÀ-Fb[mì^çÇlç mçájíuç `MççÇU' JççpçJçCççjí cnCçÓvç
mçáçÆJçK³ççlç Dççnílç.) Hçnuçí cççuçíHçj Dççvçbo-çÆcççÆuçbokçÀç ìíkçÀ nçí jníuçç nÌ! kç@ÀvìçÇvçpçJçU cç@mçíbpçjuçç HçÌÀuççJçj IçíCççN³çç pççÆlçvçpççÇbvçç HççnÓvç
l³ççb®ççÇ HçjíMççvççÇ mçcçpçlçç®ç DççHçCçnÓvç Dççuçç³ç lççí... oçímlççÇ kçíÀ KççlççÇj! ìívMçvç cçlç uçí. Dç®sç DççocççÇ nÌ Jççí!..' náMMç! cççÇ çÆjuç@kçwmç
Pççuççí. çÆcççÆuçbo®³çç ³çç ®ççbiçáuçHçCççJçj çÆHçÀoç nçílç iççíuç Pççuçíu³çç cççP³çç DççíþçlçÓvç nuçkçíÀ®ç MççÇU yççníj Hç[uççÇ. lçmçb DççkçÀçMç JçiçÌjí
kçÀçímçUCççj vçJnlçb. Dççvçbbo-çÆcççÆuçbo cnCçpçí yçápçáiç& mçbiççÇlçkçÀçj çÆ®ç$çiçáHlçmççníyççb®ççÇ içáCççÇ cçáuçb. HçCç çÆ®ç$çHçì-mçbiççÇlçç®³çç çÆ#ççÆlçpççJçj YçHHççÇ
uçççÆnjçÇ vççcçkçÀ MççÆJç&uçkçÀç®çç.. DççHçuçb.. Yçájìîçç ®ççíjç®çç Go³ç Pççu³ççHççmçÓvç oámçN³çç mçbiççÇlçkçÀçjç®çb çÆkçbÀJçç l³ççb ®³çç ®çcç®³ççb®çb mìáçÆ[Dççílç
vçámçlçb [çíkçÀçJçCçb oíKççÇuç cçnçiççlç Hç[lçb. içjcç oáOççvçb lççíb[ HççíUuçb kçÀçÇ lççkçÀnçÇ DççHçCç HçábÀkçÓÀvç çÆHçlççí kçÀçÇ vççnçÇ?.. Dç#çjMç: ®ççuççÇ
®ççíjlççlç. `pçáccçç ®çáccçç..' DçççÆCç `lçccçç lçccçç..' þçTkçÀ Dçmçíuç®ç. kçÀç³ç çÆoJçmç nçílçí HçÓJççÇ&®çí! çÆvçkçÀçíHç mHçOçç& Dçmçç³ç®ççÇ
mçbiççÇlçkçÀçjçbcçO³çí. SkçÀç®³çç ®ççbiçu³çç Oçávççb®ççÇ oámçjç lççjçÇHçÀ kçÀjç³ç®çç. SKççÐçç iççC³çç®ççÇ ®ççbiçuççÇ YçfçÇ pçcçuççÇ³ç ní kçÀUlçç®ç vççÌMççopççÇ,
mççÇ. jçcç®çbêpççÇb®çb ncçKççmç kçÀçÌlçákçÀ kçÀjç³ç®çí. çÆlçjmçìjçJç cnCçÓvç mçcçpçuçç pççCççjç DççíHççÇ, MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvçpççÇb®çb kçÀçÌlçákçÀ kçÀjlççvçç
çÆomçç³ç®çç. FkçÀ[®çí JççokçÀ çÆlçkçÀ[í pççTvç JççpçJçç³ç®çí HçCç l³ççb®çb F&cççvç Dçmçç³ç®çb mçcççíj þíJçuçíu³çç kçÀçiçoçJçj®³çç vççíìíMçvçMççÇ.
mçbiççÇlçkçÀçjçbcçO³çínçÇ oçímlççvçç Dçmçç³ç®çç. Dçç[çÇ&mççníyç ®çkçwkçÀ kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ vççF&ìuçç Dççuçíuçí çÆomçç³ç®çíí...
Dççj.[çÇ.yçcç&vçmççníyççb®çb l³çççÆoJçMççÇ®çb `yçç@cyçí uç@yç mìáçÆ[Dççí'lç ³çíCçb cnCçÓvç®ç KçìkçÀuçb vçJnlçb kçáÀCççuçç. çÆ lçLçí uç#cççÇkçÀçblçH³ççjíuççuçpççÇb®çç `ìíkçÀ' nçílçç. `HççjmçcçCççÇ' vçblçj®ççÇ l³ççb®ççÇ nçÇ oámçjçÇ çÆHçÀucç. Dçç[çÇ& (Hçb®çcçoç) mçkçÀçUHççmçÓvç®ç mìáçÆ[Dççílç cççÌpçÓo nçílçí..
Dççuçí DçmçlççÇuç yççHç[í H³ççjíYççF¥MççÇ içáHçwlçiçÓ kçÀjç³çuçç, Dçmçb®ç mçiçUîççbvçç Jççìuçb! ®çnç®çç DççmJçço Içílçç-Içílçç Jnç³ççíçÆuçvç DçççÆCç çÆjocçmçíkçwMçvç®çí JççokçÀ l³ççb®³ççMççÇ cçvçcççíkçÀUîçç içHHçç cççjlç nçílçí. onç®³çç þçíkçw³ççuçç uç#cççÇpççÇ DçççÆCç H³ççjíYççF& ³çílçç®ç kçÀçcççuçç mçáªJççlç
PççuççÇ. vççíìíMçvç HçíHçmç& Jççìuçí içíuçí. Flçkçw³ççlç jHçÀçÇmççníyçnçÇ Dççuçí. JççokçÀ cçb[UçÇ iççC³çç®³çç mkçíÀuçÒçcççCçí DççHççHçuççÇ JççÐçí ìîçÓvç kçÀjC³ççlç
içáblçuççÇ. H³ççjíYççF¥vççÇ Dçç[çÇ&MççÇ oçívç çÆcççÆvçìí yççlççÆ®çlç kçÀªvç l³ççb®³çç nçlççlç vççíìíMçvç®çç kçÀçiço çÆouçç. Dçç[çÇ& çÆvçcçáìHçCçí DççHçu³çç pççiçíJçj
mLççvççHçVç Pççuçí, vççíìíMçvç ®ççì&Jçj çÆYçjçÆYçjlççÇ vçpçj çÆHçÀjJçlç. kçÀçnçÇ JççokçÀçb®³çç YçáJç³çç Gb®ççJçu³çç nçíl³çç HçCç Hçb®çcçoçbvççÇ MççblçHçCçí DççHçuççÇ
sçíìçÇMççÇ yç@iç GIç[uççÇ. cççTLç-Dçç@iç&vç kçÀç{Óvç JççpçJçlçç®ç l³çç JççokçÀçbmçn mçJçç¥®³çç®ç ®çínN³ççJçj mçcççOççvç HçáÀuçuçb. Hçb®çcçoçbvççÇ çÆmçivçí®çj
ìîçÓvç JççpçJçuççÇ DçççÆCç l³ççlç yçícççuçÓcçHçCçí çÆcçmçUÓvç pççlç Jnç³ççíçÆuçvç lççHçw³ççvçí SkçÀçÆouççvçí `mçç' oílçç®ç jHçÀçÇmççníyççb®çç cçOççU DççuççHç
DçJçIçb JççlççJçjCç Yççªvç içíuçç. Hçb®çcçoçb®çç cççTLç-Dçç@iç&vç mJçjcççOçá³çç&®ççÇ GOçUCç kçÀjlç jççÆnuçç..

pççvçíJççuççíb pçjçee cçá[kçíÀ oíKççí cçáPçí,
SkçÀ Fvmççvç nÓB, cçÌb lçácnçjçÇ lçjnçee
çÆpçmçvçí mçyçkçÀçí j®çç, DçHçvçínçÇ ªHç mçí,
GmçkçÀçÇ Hçn®ççvç nÓB, cçÌb lçácnçjçÇ lçjnçee
pççvçíJççuççíb pçjçee
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`kçÀLçç' vççJçç®ççÇ ®ççÇpç Dçmçlçí®ç kçáÀþí nuuççÇ®³çç çÆ®ç$çHçìçlç? kçÀçnçÇ cççípçkçíÀ mçvcççvçvççÇ³ç DçHçJçço JçiçUlçç DççvçboçÇ Dççvçbo! lçÎvç
kçÀcççÆMç&³çuç cnCçpçí®ç ®ççÆJç<ì HçkçwJççVç yçvçJçCççjí Kççvçmççcçç DçLçç&lç çÆoioMç&kçÀ cçáÎçcç Içílçuçí pççlççlç. SkçÀ lçªCç DçççÆCç SkçÀ lçªCççÇ. l³ççb®çb
ÒçícçÒçkçÀjCç. l³ççb®çí nç@ì ÒçCç³çÒçmçbiç Içámç[ç³ç®çí. pççí[çÇuçç Dç@kçwMçvç, FcççíMçvç, yçuççlkçÀçj, KçÓvç DçççÆCç YççF&çÆ içjçÇ®ççÇ HçÀçí[CççÇ Ðçç³ç®ççÇ, kçÀçÇ
Pççuçç Dçþjç çÆjUçb®çç çÆ®ç$çHçì lç³ççj! lçácnçÇ Hççnlçç®ç kçÀçÇ çÆmçvçícçç®³çç HççÆnu³çç DçççÆCç MçíJçì®³çç çÆjUçlç `ìçF&ìumç' cnCçpçí vççJççb®ççÇ pçb$ççÇ
Dçmçlçí. çÆmçvçícççlç Dççþ iççCççÇ! cnCçpçí lççÇ Dççþ çÆjUb GjkçÀC³çç®çb kçÀçcç kçÀjlççí lççí vç=l³ç-çÆoioMç&kçÀ. HçÀçF&ì-mççÇvmç çÆ®çkçwkçÀçj cnCçpçí
DççCçKççÇ ®ççj. içç[îççb®çç Hççþuççiç lçj ncçKççmç Dçmçlççí. lççÇ SkçÀ jçÇU! cnCçpçí DçMççÇ HçbOçjç çÆjUb kçÀªvç PççuççÇ kçÀçÇ Dççlçç Gjuçíu³çç
Yççiççlç `cççíkçÀUîçç pççiçç Yçjç..' mìçF&uçvçí kçÀLççYççiç J³çJççÆmLçlç JççìCççÇ kçÀjlç GjkçÀuçç kçÀçÇ çÆHçÀuuçcç lçÌ³ççj! ní®ç lçj Kçjb çÆoioMç&kçÀçÇ³ç
kçÀçÌMçu³ç! jçpçÞççÇ®çç `oçímlççÇ' (1964) cçç$ç ³çç HçbkçwlççÇlç mçJç&Lçç JçíiçUîçç OççìCççÇ®çç. FcççíMçvçmçí YçjHçÓj, HçCç çÆouç kçÀçí sÓ uçívçíJççuçç.
yççCçYçfpççÇb®³çç kçÀLçíJçj iççíçÆJçbo cçáçÆvçmçpççÇb®çí mçbJçço DçççÆCç K³ççlçkçÀçÇlç& mçl³çívç yççímç ³ççb®³çç çÆoioMç&vççvçí mççkçÀçjuçíuçç SkçÀ YççJççÆJçYççíj
DçççÆJç<kçÀçj. iççí<ì mççOççÇ-mçjU HçCç cçvçç®çç þçJç IçíCççjçÇ. uç#cççÇ-H³ççjíb®³çç mçbiççÇlçç®³çç kçÀçÆMçoçkçÀçjçÇvçí DççÆOçkçÀ®ç iççÆnjçÇ Pççuçí uççÇ. SkçÀ
DççbOçUç lçj oámçjç uçbiç[ç Dçmçuçíu³çç DçHçbiç çÆcç$ççb®ççÇ nçÇ oçmlççvç. cççínvç pçvcççbOç vççnçÇ³ç. Dç®ççvçkçÀ ¢<ìçÇuçç HççjKçç Pççuçç³ç lççí. iççJç
cçnçHçájçlç JççnÓvç pççlçç®ç vçmç& cnCçÓvç vççíkçÀjçÇ kçÀjCççN³çç DççHçu³çç yççÆnCççÇ®³çç MççíOççlç lççí Mçnjç®ççÇ Jççì Oçjlççí. oámçjç jçcçÓ nç nçílçkçÀª
Dçmçç lçªCç çÆJçÐççLççÇ&, Mççuçí³ç DçççÆCç ¯çÀçÇ[çÒçkçÀçjçlç ÒçJççÇCç DçmçÓvçnçÇ Içj®³çç iççÆjyççÇcçáUí iççbpçuçíuçç. Dçþjç çÆJçMJçí oççÆjêîç l³ççuçç MççUílçÓvç
[®®çÓ oíC³ççlç DçççÆCç jçnlçb Içj KççuççÇ kçÀjC³ççmç Yççiç Hçç[lçb. ³çç Oçkçwkçw³ççvçí DççpççjçÇ DççF& DççCçKççÇ iççÆuçlçiçç$ç nçílçí. ³çíCççjçÇ HçívMçvçnçÇ yçbo
nçílçç®ç mçJç& cççiç& Kçábìu³ççcçáUí lççÇ nlççMç nçílçí. SkçÀ çÆoJçmç Dç®ççvçkçÀ çÆpçv³ççJçªvç lççíuç pççTvç Hç[lçí. DççÌ<çOççíHç®ççjçmççþçÇ OççJç IçíCççjç
jçcçÓ vçícçkçÀç OççJçl³çç içç[çÇKççuççÇ ³çílççí DçççÆCç l³çç®³çç SkçÀç Hçç³çç®çç Hççj ®çíboçcçíboç nçílççí.. cçpçyçájçÇ l³ççuçç jml³ççJçj DççCçlçí. mçcçoá:KççÇ
cççínvç Yçíìlççí. GojçÆvçJçç&nçmççþçÇ vççíkçÀjçÇ kçÀjçJççÇ lçj DçHçbiçlJç Dçç[ ³çílçb. uççíkçÀçb®ççÇ vçkçÀçjIçbìç SíkçÓÀvç $çmlç nçílççlç çÆyç®ççjí. DçMçç
HççÆjçÆmLçlççÇlç YççÇkçÀ cççiçC³çççÆMçJçç³ç Hç³çç&³ç vççnçÇ ní çÆJçoçjkçÀ mçl³ç, cççínvç jçcçÓuçç mççbiçlççí.. HçCç mçbmkçÀçj DçççÆCç KçáÎçjçÇcçáUí lççÇ Jççì
®ççíKççUç³çuçç jçcçÓ®çb cçvç OçpççJçlç vççnçÇ. SkçÀoç jçcçÓ çÆJçjbiçáUç cnCçÓvç mçnpç®ç DççHçu³çç Hççílç[çÇlçuçç cççTLç-Dçç@iç&vç kçÀç{Óvç JççpçJçlççí.
³çíCççN³çç-pççCççN³çç uççíkçÀçb®ççÇ HççJçuçb LçyçkçÀlççlç. l³çç pççoáF& mçájçJçìçÇJçj çÆHçÀoç nçílç lçí oçÌuçlçpççoç kçÀjlççlç. `uççíkçÀçbvççÇ çÆouçíuçí ní HçÌmçí
cnCçpçí YççÇkçÀ Dççní..' Dçmçb jçcçÓ®çb cnCçCçb lçj `lçÓ sbo cnCçÓvç pççíHççmçuçíuççÇ nçÇ pççÇ kçÀuçç Dççní l³ççuçç uççíkçÀçb vççÇ oço oílç oçÌuçlçpççoç
kçíÀuççÇ³ç..' Dçmçb cççínvç l³ççuçç mçcçpççJçlççí. Hççíìç®ççÇ YçÓkçÀ YççiçJçç³çuçç MçíJçìçÇ uçç®ççjçÇvçí lçí nç®ç cççiç& mJççÇkçÀçjlççlç. Dççlçç ³çíCççjç Òçl³çíkçÀ
çÆoJçmç Dççvçboçvçí mççpçjç nçílççí. SkçÀ çÆoJçmç l³çç®³çç yççpçç JççpçJçC³çç®ççÇ kçáÀCççÇ®ç oKçuç Içílç vççnçÇ. cçnbcço DçuççÇ jçí[Jçj çÆnboÓ oíJçoíJçlççb®çí
HçÀçíìçí çÆkçbÀJçç içCçHçlççÇ yççHHçç®³çç kç@Àmçíìmçd çÆJçkçÀç³çuçç yçmçu³ççJçj pççí DçvçáYçJç ³çíF&uç lçmçí iççbiççjlççlç lçí. kçáÀCççÇ l³ççb®³ççkçÀ[í JçUÓvçnçÇ Hççnlç
vççnçÇ. jçcçÓ®³çç cççTLç-Dçç@iç&vç®³çç DççuççHççÇlçÓvç vçícçkçÀç mçÓj içJçmçlçç®ç l³çç #çCççHç³ç¥lç HçÀkçwlç GHçoíMçç®çí [çímç oíCççjç cççínvç cçvçç®³çç
iççYççN³ççlçÓvç IçácçCççN³çç DççJççpççlç iççT uççiçlççí...

Fmç DçvççíKçí pçiçlç kçÀçÇ cçÌb lçkçÀoçÇj nÓB,
cçÌb çÆJçOççlçç kçíÀ nçLççíb kçÀçÇ lçmçJççÇj nÓB.. SkçÀ lçmçJççÇj nÓB,
Fmç pçnçB kçíÀ çÆuçS, OçjlççÇ cççB kçíÀ çÆuçS,
çÆMçJç kçÀç Jçjoçvç nÓB, cçÌb lçácnçjçÇ lçjnç..
pççvçíJççuççíb pçjçee
`oçímlççÇ'®³çç mçiçUîçç iççC³ççb®çb cçÓu³çcççHçvç kçÀjlççvçç SkçÀ iççí<ì ®çìkçÀvç DçOççíjíçÆKçlç nçílçí. iççÇlçkçÀçj cçpçªnpççÇ FLçí DçiçoçÇ
JçíiçUí®ç Yççmçlççlç. kçÀLçí®³çç ÒçJççnçuçç mçámçbiçlç, Òçl³çíkçÀ ÒçmçbiççvçáªHç DçççÆCç l³ççlç ®çHçKçuçHçCçí yçmçCççjçÇ DççMç³çIçvç iççCççÇ, cçpçªnpççÇ
kçÀç³ç lççkçÀoçÇ®çí Mçç³çj Dççnílç l³ççb®çb Òçl³çblçj oílççlç. DççCçKççÇ SkçÀ JçÌçÆMç<ìîç mççbiçç³ç®çb lçj iççC³ççb®çç cçÓU iççYçç. oçímlççÇ®³çç mçbkçÀuHçvçíJçj
DççOçççÆjlç iççC³ççb®çç [çíuççjç GYçç Dççní vçç? HçCç `pççvçíJççuççí pçjç..', `cçíjç lççí pççí YççÇ kçÀocç nÌ..' çÆkçbÀJçç `®ççnábiçç cçÌb lçáPçí..', `kçÀçíF& pçyç
jçn vçç Hçç³çí cçíjí mçbiç DççS..' nçÇ iççCççÇ SíkçÀlççvçç pççCçJçlçb kçÀçÇ l³ççlçuçb mçbyççíOçvç KçÓHç®ç DççHçuçíHçCçç®çb Dççní. DççHçu³çç `cççMçÓ]kçÀ'MççÇ DçmççJçb
lçmçb! l³ççb®³çç oçímlççÇ®ççÇ JççÇCç FlçkçÀçÇ Içf PççuççÇ³ç kçÀçÇ l³ççbvççÇ oçímlççÇ, ³ççjçÇ, DçHçvççHçvç DçMçç mçJç& çÆMç[îçç Hççj kçÀªvç Dççlçç Lçíì mçcçHç&Cç,
kçáÀyçç&vççÇHç³ç¥lç®ççÇ cçpçuç cççjuççÇ³ç. pçCçÓ l³ççlçuçç SkçÀpçCç oámçN³çççÆMçJçç³ç pçiçÓ®ç MçkçÀlç vççnçÇ. `jçnçÇ cçvçJçç oá:Kç kçÀçÇ çÆ®çblçç kçw³çÓB mçlççlççÇ nÌ,
oá:Kç lççí DçHçvçç mççLççÇ nÌ..' ³çç iççC³çç®çç {çB®çç cçç$ç çÆHçÀuçç@mçç@HçÀçÇkçÀ[í PçákçÀCççjç. içí³ç kçÀçJ³ç DçmççJçb lçí Dçmçb. cçpçªnpççÇbvççÇ ³çcçkçÀ
mççOçC³ççmççþçÇ GoÓ& yççípç[ Mçyoçb®³çç kçáÀyç[îçç Içílçuçíu³çç vççnçÇlç. DçvççkçÀuçvççÇ³ç, kçÀuHçvççjc³ç Mçç³çjçÇ®çí HçÓuç yççbOçuçíu çí vççnçÇlç. `cçíjç lççí pççí
YççÇ kçÀocç nÌ..' ³çç iççC³ççlç `pçáoç lççí nçílçí nÌ Jççí, Kççíì çÆpçvçkçÀçÇ ®ççn cçíb nÌ..' Dçmçç l³ççbvççÇ pççí vçmççÇnlçYçjç HçÌiççcç çÆouçç³ç l³ççuçç lççí[
vççnçÇ. KçjçíKçj kçÀçUçÇpç çÆHçUJçìÓvç ìçkçÀCççjb ní kçÀLççvçkçÀ. çÆ®ç$çHçì Hççnlççvçç DçMççÇ JçíU DççHçu³çç oá<cçvççJçjnçÇ ³çíT vç³çí DçMççÇ DççHçCç
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oíJççkçÀ[í cçvççícçvç ÒççLç&vçç kçÀjlççí. cçpçªnpççÇ Hçá{®³çç kçÀ[J³ççlç çÆkçÀlççÇ mççíH³çç HçCç HççÆjCççcçkçÀçjkçÀ Mçyoçlç cççínvç®ççÇ J³çLçç J³çkçwlç
kçÀjlççnílç Hçnç..

cçvç kçíÀ Dçboj çÆsHçç³çí, çÆcçuçvç kçÀçÇ uçiçvç,
DçHçvçí mçÓjpç mçí nÓB SkçÀ çÆyçs[çÇ çÆkçÀjvç, SkçÀ çÆyçs[çÇ çÆkçÀjvç,
çÆHçÀj jnç nÓB YçìkçÀlçç, cçÌb ³çnçB mçí JçnçB,
DççÌj HçjíMççvç nÓB, cçÌb lçácnçjçÇ lçjnç..
pççvçíJççuççíb pçjçee
³çç jçpçÞççÇ çÆvççÆcç&lç `oçímlççÇ'vçí lçj kçÀcççuç®ç kçíÀuççÇ nçílççÇ. `uççí -yçpçíì'®çb kçábÀkçÓÀ kçÀHççUçÇ çÆcçjJçlç oçKçuç Pççuçíu³çç ³çç çÆmçvçícçç®ççÇ
mçJç& iççCççÇ iççpçuççÇ nçílççÇ. kçÀçÌìábçÆyçkçÀ çÆpçJnçUîçç®çç DçççÆCç mçácçOçáj mçbiççÇlççvçí vçìuçíuçç nç çÆmçvçícçç çÆHçÀucçHçíÀDçj mççínUîççlç YççJç KççTvç
içíuçç. `mçbiçcç', `uççÇ[j', `DççF& çÆcçuçvç kçÀçÇ yçíuçç', `kçÀçínjç', `Jçn kçÀçÌvç LççÇ', `pçnçB Dççjç', `MçnvççF&' DçMçç SkçÀçnÓvç SkçÀ mçjmç
mçbiççÇlçcç³ç çÆ®ç$çHçìçb®³çç ÒçYççJçUçÇlçÓvç Glkç=À<ì çÆ®ç$çHçì, mçbiççÇlç, kçÀLççvçkçÀ, iççÇlçkçÀçj, içç³çkçÀ DçMçç HçájmkçÀçjçbmççþçÇ çÆvçJç[uçç içíuçç lççí
`oçímlççÇ'! ³çç `oçímlççÇ' çÆJç<ç³ççÇ mççbiçç³ç®çb lçj l³ççb®³çç lççHçw³ççlççÇuç pçávçí JççokçÀ lçmçí®ç mçb³ççípçkçÀ cçb[UçÇbkçÀ[Óvç mçbi ççÇlçkçÀçj uç#cççÇpççÇb®³çç
®çlçájçF&®çç SkçÀ çÆkçÀmmçç mççbçÆiçlçuçç pççlççí. (l³çç içHHçç `içpççuççÇ' ³çç ÒçkçÀçjçlçu³çç Dçmçu³ççvçí DççHçCç `Kçjb Kççí ìb HçjcçíMJçj pççCçí' Dçmçb
cnCçç³ç®çb yçjb kçÀç!) Flçj mçJç& `pçç³çbì' mçbiççÇlçkçÀçjçb®³çç vççkçÀçJçj çÆì®®çÓvç `oçímlççÇ'uçç®ç FlçkçíÀ cçnÊJçç®çí `HçájmkçÀçj' kçÀmçí kçÀç³ç çÆcçUçuçí
DçmçlççÇuç yçáJçç ? nç ÒçMvç yçN³çç®ç pçCççbvçç Hç[uçç nçílçç. uç#cççÇpççÇb®³çç kçáÀCçç SkçÀç Oçvçç{d³ç çÆcç$ççvçí `oçímlççÇ' çÆmçvçícçç®³çç iççC³çç®³çç
jíkçÀç@[&mçd Òç®çb[ ÒçcççCççlç çÆJçkçÀlç Içílçu³çç nçíl³çç, l³çç HçáÀkçÀì nçÇ Jççìu³çç, cnCçÓvç®ç l³çç iççC³ççb®çç iççpççJççpçç Pççuçç DçMççÇnçÇ oyçkçw³çç
DççJççpççlç ®ç®çç& nçílççÇ. iççCççÇ ®ççbiçuççÇ®ç nçílççÇ. jíçÆ[DççíJçj mçá×ç çÆ®çkçwkçÀçj iççpçuççÇ. Hçjblçá Fb[mì^çÇlç GiççÇ ®ç®ç kçáÀmçHçìb kçÀç{Cççjí kçÀcççÇ vççnçÇlç.
(nçÇ `yççínçjCççÇ®ççÇ cçáuçb'!! .. FçÆlç Hçá.uç.!) mçbiççÇlçkçÀçj mççÇ. jçcç®çbêpççÇbvçç uç#cççÇ-H³ççjí ³çç cçáuççbyçÎuç çÆJçMçí<ç DççmLçç nçílççÇ.
`çÆHçÀucçHçíÀDçj' cçO³çí `oçímlççÇ'uçç Glkç=À<ì mçbiççÇlçkçÀçjç®çb vççcççbkçÀvç çÆcçUçuçb³ç nçÇ yççlçcççÇ Ðçç³çuçç DçCCçç (mççÇ.jçcç®çbê) mJçlç: l³ççb®³çç
IçjçÇ içíuçí nçílçí. HççíMççKççbyçÎuç Dçl³çblç DççJç[ DçmçCççN³çç DçCCççbvççÇ ³çç mçcççjbYççmççþçÇ DççHçu³çç DççJç[l³çç ìíuçjkçÀ[Óvç ³çç oçíIççbmççþçÇ Kççmç
mçÓì çÆMçJçÓvç Içílçuçí nçílçí DçmçbnçÇ mççbiçlççlç. Dçmççí! uç#cççÇ-H³ççjípççÇb®ççÇ kçÀuççkçÀçÇo& `HççjmçcçCççÇ' (1963) cçáUí HçoçHç&Cççlç®ç iççpçuççÇ DçmçuççÇ
lçjçÇ `oçímlççÇ' cçáUí l³ççb®³çç çÆMçjHçí®ççlç DççCçKççÇ SkçÀ mçvcççvçç®çç lçájç KççíJçuçç içíuçç.. DçMçç cçOçáj mçbiççÇlçç®çç pçcççvçç Hçávnç ³çíF&uç kçÀçÇ vççnçÇ
kçáÀCççmç þçTkçÀ! HçCç nç mçbiççÇlçcç³ç YçÓlçkçÀçU nlççMç ®çínN³ççvçí DççHçu³ççkçÀ[í Hççnlç pçCçÓ cnCçlç Dçmçlççí..

cçíjí Hççmç DççDççí, lççí[çí ³çí mççjç Yçjcç,
pççí cçíjç oá:Kç JçnçÇ, nÌ lçácnçjç YççÇ œçcç, nÌ lçácnçjç YççÇ œçcç,
oíKçlçç nÓB lçácnbí, pççvçlçç nÓB lçácníb,
uççKç Dçbpççvç nÓB, cçÌb lçácnçjçÇ lçjnç.. pççvçíJççuççíb pçjçee


cçnbcço jHçÀçÇ ³ççb®çb iççCçb cnCçlçç lçí lçácç®³çç DççJç[çÇ®çb DçmçCççj®ç. lçí iççCçí SíkçÀC³çç®ççÇ, HççnC³çç®ççÇ lççÇJç´ F®sç PççuççÇ Dçmçíuç lçj oílç Dççní ³çç iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí,
çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. pççvçíJççuççíb pçjç, cçá[kçíÀ oíKççí cçáPçí... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=H8vnR89ml_Y

2. pççvçíJççuççíb pçjç, cçá[kçíÀ oíKççí cçáPçí... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=tjB61sfhojo

3. pççvçíJççuççíb pçjç, cçá[kçíÀ oíKççí... (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=34NQ6P8Qsps

4. `oçímlççÇ' (çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCççÇí)

https://www.youtube.com/watch?v=BI4VJ3ZJ4jY

5. `oçímlççÇ' (mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://www.youtube.com/watch?v=FUcnEx-jjOs
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18 : pççvçíJççuççíb pçjçee cçá[kçíÀ oíKççí cçáPçí..
çÆ®ç$çHçì : oçímlççÇ (1964)
çÆvçcçç&lçç : jçpçÞççÇ Òçç@[kçwMçvmç
çÆoioMç&kçÀ : mçl³çívç yççímç
içç³çkçÀ : cçnbcço jHçÀçÇ
iççÇlçkçÀçj : cçpçªn mçáulççvçHçájçÇ
mçbiççÇlç : uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuç
pççvçíJççuççíb pçjçee cçá[kçíÀ oíKççí cçáPçí,
SkçÀ Fvmççvç nÓB, cçÌb lçácnçjçÇ lçjnçee
çÆpçmçvçí mçyçkçÀçí j®çç, DçHçvçínçÇ ªHç mçí,
GmçkçÀçÇ Hçn®ççvç nÓB, cçÌb lçácnçjçÇ lçjnçee
pççvçíJççuççíb pçjçee
Fmç DçvççíKçí pçiçlç kçÀçÇ cçÌb lçkçÀoçÇj nÓB,
cçÌb çÆJçOççlçç kçíÀ nçLççíb kçÀçÇ lçmçJççÇj nÓB.. SkçÀ lçmçJççÇj nÓB,
Fmç pçnçB kçíÀ çÆuçS, OçjlççÇ cççB kçíÀ çÆuçS,
çÆMçJç kçÀç Jçjoçvç nÓB, cçÌb lçácnçjçÇ lçjnç..
pççvçíJççuççíb pçjçee
cçvç kçíÀ Dçboj çÆsHçç³çí, çÆcçuçvç kçÀçÇ uçiçvç,
DçHçvçí mçÓjpç mçí nÓB SkçÀ çÆyçs[çÇ çÆkçÀjvç, SkçÀ çÆyçs[çÇ çÆkçÀjvç,
çÆHçÀj jnç nÓB YçìkçÀlçç, cçÌb ³çnçB mçí JçnçB,
DççÌj HçjíMççvç nÓB, cçÌb lçácnçjçÇ lçjnç..
pççvçíJççuççíb pçjçee
cçíjí Hççmç DççDççí, lççí[çí ³çí mççjç Yçjcç,
pççí cçíjç oá:Kç JçnçÇ, nÌ lçácnçjç YççÇ œçcç, nÌ lçácnçjç YççÇ œçcç,
oíKçlçç nÓB lçácnbí, pççvçlçç nÓB lçácníb,
uççKç Dçbpççvç nÓB, cçÌb lçácnçjçÇ lçjnç..
pççvçíJççuççíb pçjçee


lçácç®³ççmççþçÇ DççCçKççÇ kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.. SíkçÀç DçççÆCç [çTvçuççí[ kçÀjç.

1. cçnbcço jHçÀçÇ Jç uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/MFnLpuYz_T0

2. uçlççoçÇoçÇ Jç uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/BQliGOFZSf4

3. uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/WssoEe5XvMQ

4. iççÇlçkçÀçj cçpçªn mçáulççvçHçájçÇ (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/HXd4floYyjY
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19 : Jadunagari Se Aaya Hai..

19 : pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
mçbiççÇlçkçÀçj Dççí.HççÇ. vç³³çjpççÇ çÆJçjçjuçç jnç³çuçç Dçmçlççvçç yçN³çç®çoç l³ççb®³ççMççÇ içHHçç cççjç³ç®çç cççíkçÀç çÆcçUç³ç®çç. SkçÀoç cççÇ
l³ççbvçç SkçÀoç mçnpç sí[uçíuçb kçÀçÇ lçácç®³çç iççC³ççlçuçb `c³çáçÆPçkçÀ-Dçjíbpçcçíbì' JçiçÌjí mç@yççÇ DçbkçÀuç®ç (mç@yçímìçÇ³çvç) mççbYççUç³ç®çí vçç?
nçíkçÀçjçLççÇ& cççvç nuçlçí.. MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvçpççÇbkçÀ[ínçÇ lçí®ç mçbiççÇlç-mçb³ççípçkçÀ nçílçí vçç l³çç kçÀçUçÇ? cçiç SkçÀç®ç çÆoJçMççÇ çÆkçbÀJçç SkçÀ
çÆoJçmççDçç[ lçácç®³çç nçíCççN³çç jíkçÀç@çÆ[¥ipç mççbYççUlççvçç kçÀmçjlç (iççí®ççÇ!) vççnçÇ Jnç³ç®ççÇ l³ççb®ççÇ? mìçF&uç Jçíi çUçÇ, ìímì JçíiçUçÇ FlçkçbÀ®ç
kçÀç³ç, nçlççUCççÇ DçççÆCç ì^çÇìcçíbìnçÇ JçíiçJçíiçUçÇ DçmçÓvç kçÀmçb pçcçç³ç®çb nçí l³ççbvçç? Dççí.HççÇ. HçÀkçwlç nmçuçí nçílçí. DççHçu³çç DçjíbpçcçíbìyçÎuç
mççbiççJçb lçj lççÇ l³ççb®ççÇ KççpçiççÇ yççyç. oámçN³çç mçbiççÇlçkçÀçjçbyçÎuç yççíuççJçb ní l³ççb®³çç mJçYççJççlç vçmçu³ççvçí l³ççbvççÇ mçjU çÆJç<ç³ç®ç yçouçuçç..
mç@yççÇ®³çç DççþJçCççÇbvççÇ cçç$ç lçí #çCçYçj içbYççÇj Pççuçí.. kçÀçnçÇ JçíUçvçblçj, mç@yççÇDçbkçÀuç®çç cçáuçiçç Jnç³ççíçÆuçvç JççpçJçC³ççmççþçÇ ³çílç Dçmçlççí
DçççÆCç l³ççvçí mççbçÆiçlçu³ççÒçcççCçí DççHçuçç mç@yççÇ mçO³çç iççíJ³ççlç DççHçuçb çÆvçJç=Êç pççÇJçvç mçáKççmçcççOççvççvçí GHçYççíiçlççí³ç.. ní mççbiçlçç®ç kçÀUçÇ
KçáuçuççÇ. ³çç `mç@yççÇ' DçbkçÀuçyçÎuç mççbiçç³ç®çb lçj.. mçbiççÇlçkçÀçjçbkçÀ[Óvç l³çç®³ççkçÀ[í OçÓvç mççíHçJçuççÇ pçç³ç®ççÇ. l³ççJçj lççí yçjç®ç çÆJç®ççj kçÀjç³ç®çç.
Dç<ìçJçOççvççÇ nçílçç lççí. lçnçvçYçÓkçÀ njHçÓvç kçÀçcç kçÀjç³ç®çç. p³çç mçbiççÇlçkçÀçjçkçÀ[í kçÀçcç kçÀjç³ç®çb l³çç®³çç®ç MçÌuççÇlç l³çç®ççÇ HçíMçkçÀMç
Dçmçç³ç®ççÇ. YççjlççÇ³ç mçbiççÇlççlçuçç iççí[Jçç l³ççuçç HçájíHçÓj þçTkçÀ nçílçç lçj HççM®ççl³ç mçájçJçìçÇlç jcçç³çuççnçÇ l³ççuçç DççJç[ç³ç®çb. iççC³ççuçç
çÆJççÆJçOç DçuçbkçÀçjçbvççÇ kçÀmçb vçìJçç³ç®çb, kçáÀþí kçÀç³ç mç³çáçqkçwlçkçÀ þjíuç ³çç®ççÇ l³ççuçç pççCç nçílççÇ. DçjyççÇ Dçmççí kçÀçÇ DçHçÀiççCççÇ.. kçáÀþu³çç®ç
mçbiççÇlççlçuççÇ OçáboçÇ l³ççuçç Jçp³ç& vçJnlççÇ. mçbiççÇlçkçÀçjç®³çç DçHçí#çínÓvç DççÆOçkçÀ çÆkçÀlççÇ DçççÆCç kçÀç³ç oílçç ³çíF&uç ní lççí pçªj Hçnç³ç®çç. iççC³çç®çb
®çuçvç DççíUKçÓvç cçvçcçákçwlç mçbiççÇlç mçb³ççípçvç kçÀjç³ç®çç. lççí cççCçÓmç cnCçÓvçnçÇ KçÓHç mçppçvç nçílçç. [HçÀjçJççÆiçjçÇ vççnçÇ kçÀçÇ lç[pççí[ vççnçÇ..'
yçN³çç®çoç Dçmçb nçílçb kçÀçÇ kçÀçnçÇ mçbiççÇlçkçÀçj DççHçu³çç mçb³ççípçkçÀçbvçç FlçkçbÀ cçnÊJç oílç vççnçÇlç. ní cççÇ mìáçÆ[Dççílç cççP³çç [çíUîççbvççÇ
HçççÆnuçb³ç. DççHçCç kçbÀHççípçj Dççnçílç Dçmçç F&iççí cnCçç çÆkçbÀJçç cççpç Dçmçlççí kçÀçnçÇbvçç. mççOçí c³çáçÆPçkçÀ kçÀC[kçwì kçÀjCççjí lçí, l³ççlç kçÀç³ç
cççíþbmçb, DçMççÇ JççiçCçÓkçÀnçÇ çÆouççÇ pççlçí. HçCç l³çç kçÀçUçlçuçí çÆoiiçpç mçbiççÇlçkçÀçj DççHçu³çç mçb³ççípçkçÀçbvçç DççÆlçMç³ç mçvcççvççvçb JççiçJçlç.
Flçkçw³çç DçHçÀçì yçáçÆOocçÊçí®çí mçbiççÇlçkçÀçj DçmçÓvçnçÇ Dççí.HççÇ.vç³³çjpççÇ DççHçu³çç mçbiççÇlç mçb³ççípçkçÀçyçÎuç Flçkçw³çç Dççojçvçí yççíuçlççvçç HççnÓvç
cçuçç KçÓHç®ç yçjb Jççìuçb. IçjçÇ Hçjlçuççí Kçjç HçCç DççíHççÇyçÎuç®ççÇ DççHçu³çç cçvççlçuççÇ ÖççÆlçcçç lçípççícç³ç nçílçí³ç Dçmçç Yççmç Jnç³çuçç uççiçuçç
DçççÆCç cçvç PçíHç IçíT uççiçuçb Lçíì ®ççUçÇmçíkçÀ Jç<çç¥HçÓJççÇ&®³çç l³ççb®³çç kçÀçjkçÀçÇoçÇ&kçÀ[í. mç@yççÇvçí mçpç&kçÀlçívçb mçpçJçuçíu³çç SkçíÀkçÀ
DçççÆJç<kçÀçjçkçÀ[í...

Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj, Yçj kçíÀ DççBKççíb cçíb ]Kçácççj,
pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççjee
vçámçlçç cçáKç[ç içáCçiçáCçlçç®ç jíMçcçç®ççÇ uç[çÇ nçlççlçÓvç çÆvçmçìÓvç IçjbiçUlç pççJççÇ DçççÆCç lççÇ Hçávnç içáb[çUç³ç®çç DççHçCç çÆvç<HçÀU
Öç³çlvç kçÀjçJçç Dçmçb Jççìuçb kçÀçÇ vççnçÇ #çCçYçj? iççCçb içáªoÊç®³çç mççÇ.DççF&.[çÇ.(1956) cçOçuçb Dççní, DçççÆCç lçí oíJç Dççvçbo-MçkçÀçÇuççJçj
çÆ®ççÆ$çlç Pççuçb³ç nçÇ ®ç®çç& lçÓlç& vçkçÀçí³ç. DççÊçç ³çç#çCççÇ DççþJçlçí³ç lççÇ cçáKç[îççlç®ç yççpççÇ cççjCççjçÇ MçcçMçço yçíiçcç. çÆlç®çç JçíiçUîçç Hçþ[çÇlçuçç
Yçjoçj DççJççpç. l³ççuçç uççYçuçíuççÇ jHçÀçÇ®ççÇ ocçoçj mççLç lçmçí®ç HççÆnu³çç lççÇvç kçÀ[J³ççblçÓvç J³çLçí®ççÇ çÆkçÀvççj uççYçuçíuçç DççMççlççF¥®çç mçájíuç
DççJççpç. Hçá{®³çç lççÇvç kçÀ[J³ççlç MçcçMçço yçíiçcç iççlçí³ç. mçnç kçÀ[J³ççb®çb ní uççbyçuç®çkçÀ iççCçb Kçjb, HçCç lçí kçÀçìsçì vç nçílçç DççpçnçÇ mçnpç
GHçuçyOç Dççní ní DççHçuçb vçMççÇyç. çÆ®ç$çHçìçlç cçç$ç lçí Dçmçb mçuçiçHçCçí vççnçÇ ³çílç. çÆvçcçç&lçç cnCçÓvç içáªoÊç®çb vççJç çÆomçlçb. l³ççvçí [ç³çjíkçwMçvç
mççíHçJçuçb³ç jçpç KççímçuççbkçÀ[í. (mçnç³³çkçÀ Dççnílç Öçcççío ®ç¯çÀJçlççÇ&) HçCç cçuçç lçjçÇ HçÓCç& çÆmçvçícççYçj içáªoÊç®çb DççÆmlçlJç þUkçÀHçCçí
pççCçJçuçb. l³çç®çb DçççÆCç DççíHççÇ®çb PçkçÀçmç ì³çÓçÆvçbiç nçílçb. l³çç®çç ÖçYççJç Öçl³çíkçÀ iççC³ççlç pççCçJçlççí. lççÇ nçcççí&çÆvç³çcç®ççÇ lççvç, kçwuç@jçívçíìyççmçjçÇ®³çç mççLççÇvçí HçáÀuççÆJçuçíuçí DçblçN³ççbcçOçu³çç mçbiççÇlçç®çí lçákçÀ[í. mçJç& DçblçN³ççlçuçí c³çáçÆPçkçÀ-HççÇmçímç SkçÀmççjKçí! vççí ®çíbpç! lçjçÇnçÇ kçbÀìçUç
³çílç vççnçÇ ní çÆJçMçí<ç. Dçjbípçj mç@yççÇvçí iççC³çç®çç ÖçJççn Dçmçç KçUçUlçç þíJçuçç Dççní. iççC³ççlç Hçb®çímç vççnçÇlç. lççvçç-njkçÀlççÇ-cçájkçw³çç lçj
vççnçÇlç®ç vççnçÇlç. FLçuçç mçjU mççOçíHçCçç®ç Kçjb lçj cçvççuçç çÆYç[lççí. uç#ççlç I³çç `mççÇ.DççF&.[çÇ.' ®³çç iççC³ççb®çb OJççÆvçcçáêCç nçíCççN³çç
Mçí[îçÓuç®³çç DççmçHççmç jçpç kçÀHçÓj kç@ÀcHçlçHçí&À `®ççíjçÇ ®ççíjçÇ'®ççÇ iççCççÇ jíkçÀç@[& nçílç nçílççÇ. mçbiççÇlçkçÀçj MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvçpççÇb®çí Dçjíbpçj kçÀçíCç?
lçj ní®ç mç@yççÇ! kçÀcççuç Dççní ³ççj! oçívnçÇ çÆHçkçw®çmç& çÆYçVç Öçkç=ÀlççÇ®çí. mìçmç&, çÆoioMç&kçÀ, mçbiççÇlçkçÀçj, iççÇlçkçÀçj, içç³çkçÀ-içççÆ³çkçÀçnçÇ JçíiçUîçç
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cçáMççÇlçu³çç DçmçÓvçnçÇ Dçjíbpçj SkçÀ®ç? DçççÆCç mç@yççÇ DçbkçÀuç oçívnçÇkçÀ[®³çç mçbiççÇlççuçç DççÌçÆ®çl³çHçÓCç& mJçjuçççÆu çl³ççvçí mçcçLç&HçCçí kçÀmçí vçìJçÓ
MçkçÀuçí, ³çç DççM®ç³çç&lçÓvç cççÇ Dççpçlççiçç³çlç mççJçjuçíuççí vççnçÇ. l³ççb®çb ní kçÀmçyç JççKççCçC³ççpççíiç®ç vççnçÇ kçÀç? çÆmçbHçuççÇ ûçíì! mçácççjí npççjíkçÀ
iççCççÇ cççP³ççmçcççíj OJççÆvçcçáçÆêlç PççuççÇlç. MçbYçjíkçÀ çÆmçvçícççb®çb yç@kçÀ-ûççTv[ nçílççvçç HçççÆnuçb³ç. cççÇ mçácççjí ®ççjíkçÀMçí pçáv³çç iççC³ççb®çb
`JnMç&vmç' kçÀjlççvçç mçb³ççípçvç DçççÆCç Hç³ç&Jçí#çCç kçíÀuçb Dççní. l³ççcçáUí `mçbiççÇlç mçb³ççípçkçÀ' (c³çáçÆPçkçÀ Dçjíbpçj) nçÇ kçÀç³ç ®ççÇpç Dçmçlçí lçí
`³çççÆ®ç oínçÇ ³çççÆ®ç [çíUç' DçvçáYçJçuçb³ç cççÇ. (FLçí MçyoçiççÆCçkçÀ G®®ççjuçíuçç `cççÇ', nç DçnbkçÀçjçvçí G®®ççjuçíuçç, `cççÇ' HçCççvçí yçjyçìuçíuçç
Mçyo Dççní Dçmçç kç=ÀHç³çç içÌjmçcçpç kçÀªvç IçíT vçkçÀç. `cççÇ' pçí kçÀçnçÇ DçvçáYçJçuçb³ç lçí ÒççbpçUHçCçí lçácç®³ççyçjçíy çj MçíDçj kçíÀjlççí³ç, ní
kç=ÀHç³çç uç#ççlç DçmçÓÐçç. kçÀçjCç `mçbiççÇlç mçb³ççípçkçÀ' ³çç J³çkçwlççÇuçç HçÀçìîççJçj cççjCççN³çç mçbiççÇlçkçÀçjçb®çç cçuçç çÆJçuç#çCç çÆlçìkçÀçjç Dççní.
SKççoç Lççí[îççMçç ì@uçívì®³çç yçUçJçj (kçáÀyç[îççbJçj?), JççÆMçu³ççJçj mççOçç lçyçuçpççÇ JçiçÌjí DçmçCççjç mJçlç:uçç `mçbiççÇlçkçÀçj çÆkçbÀJçç mçbiççÇlç
mçb³ççípçkçÀ' cnCçJçlççí l³çç®³ççyçÎuçnçÇ KçáVçmç Dççní. Dçmççí!) lçmçb Hçnç³çuçç içíuçb lçj ®ççbiçu³çç iççC³ççyçÎuç iççÇlçkçÀçj, mçbiççÇlçkçÀçj, içç³çkçÀ
³çç HççÆuçkçÀ[í kçáÀCçç ®ççÌL³çç J³çkçwlççÇuçç DççHçCç Þçí³ç Ðçç³çuçç lç³ççj vçmçlççí. HçCç Dçmçb vçmçlçb cçnçjçpçç. iççCçb yçvçCçb ní MçíJçìçÇ ìçÇcçJçkç&À Dçmçlçb.
JççÐçJç=bo çÆkçbÀJçç mçbiççÇlç mçb³ççípçkçÀ çÆlçlçkçÀç®ç cçnÊJçç®çç IçìkçÀ Dçmçlççí. iççC³ççlç pçí pçí kçÀçnçÇ Jççpçlçb, lçí kçbÀHççípç kçÀjCçb. l³çç Òçl³çíkçÀ JççÐççmççþçÇ
vççíìíMçvç kçÀç{Cçb, c³çáçÆPçkçÀ kçbÀ[kçwì kçÀªvç nJçç lççí FHçíÀkçwì DççCçCçb ní ³çíjçiçyççUîçç®çb kçÀçcç vççnçÇ³ç. mçbiççÇlçkçÀçjç®³çç ³çMççcçO³çí ³çç Dçjíbpçj
uççíkçÀçbvçç çÆkçÀlççÇ Jççìç Ðçç³ç®çç nçÇ yççyç lçÓlç& DçuçççÆnoç cççvçuççÇ lçj SkçÀ mçl³ç cçç$ç çÆvçKçUHçCçí Gjlçb, lçí cnCçpçí SKççÐçç ®ççbiçu³çç ®ççuççÇ®çb
mççívçb kçÀjCçb ní Dç#çjMç: ³çç mçbiççÇlç mçb³ççípçkçÀçb®³çç®ç nçlççlç Dçmçlçb. SkçíÀkçÀ ®ççuç cnCçpçí KççCççÇlç mççHç[uçíuçç nçÇjç. mçbiççÇlç Jç JççÐçcçíU
j®çvçç kçÀªvç l³ççuçç JççokçÀçb®³çç mççLççÇvçb HçÌuçÓ Hçç[lççí lççí Dçjíbpçj. Hçá{í l³ççuçç DççHçu³çç DççJççpçç®çb kçÀçíboCç oílççí lççí içç³çkçÀ, DçççÆCç nçÇ
kçÀçÆMçoçkçÀçjçÇ DççHçCççb Þççíl³ççHç³ç¥lç ³çLçç³ççíi³çHçCçí Hççínçí®çJçlççí lççí OJççÆvçcçáêkçÀ. MçíJçìçÇ ìçÇcçJçkç&À cçnÊJçç®çb! mç@yççÇ DçbkçÀuç nç YççjlççÇ³ç çÆ®ç$çHçì
mçbiççÇlççlçu³çç `mçbiççÇlç mçb³ççípçkçÀçb®³çç' ÒçYççJçUçÇlççÇuç mçJçç&lç Jçj®³çç Jçlçá&Uçlçuçç SkçÀ cçnÊJçç®çç IçìkçÀ. l³çç®³ççkçÀ[í kçÀmçyç nçílçb,
yçáçÆOokçÀçÌMçu³ç nçílçb. cççCçmççkçÀ[í içáCçJçÊçí®çb iççþçí[b Dçmçuçb vçç kçÀçÇ lççí DççHçu³çç #çí$ççlç çÆyçvçOççmlç oçoççÆiçjçÇ kçÀª MçkçÀlççí. l³ççb®çb l³çç
mçbiççÇlçkçÀçjçbMççÇ ìîçÓçÆvçbiç nçílçb. iççCççÇ kçÀMççÇ mçpçJçç³ç®ççÇ ní cçÓuçYçÓlç lçb$ç%ççvç HçkçwkçbÀ nçílçb cnCçÓvç®ç l³çç®³ççJçj oíJççÇ Mççjoç ÖçmçVç nçílççÇ.
mçiçUí mçÓj l³çç®³çç kçÀçjççÆiçjçÇJçj uçáyOç nçílçí. cnCçÓvç®ç DççíHççÇ®çb iççCçb SíkçÀuçb kçÀçÇ mç@yççÇ DçbkçÀuçnçÇ ncçKççmç DççþJçlççlç...

DççMçç : GmçkçÀçÇ oçÇJççvççÇ nç³çí, kçÀnÓB kçÌÀmçí nçí iç³ççÇ,
pççoÓiçj ®çuçç iç³çç, cçÌb lççí ³çnçB Kççí iç³ççÇ,
vçÌvçç pçÌmçí náS ®ççj, iç³çç çÆouç kçÀç kçÀjçj,
pççoávçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
MçcçMçço : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj, Yçj kçíÀ DççBKççíb cçíb ]Kçácççj,
pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
jHçÀçÇ : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççjee
mççÇ.DççF&.[çÇ.lçuçí çÆkçÀlççÇmçí FvmHçíkçwìmç& oíJç DççvçboFlçkçw³çç çÆMç[çÆMç[çÇlç yççbO³çç®çí, mçUmçUl³çç jkçwlçç®çí, ®çç@ kçÀuçíì çÆnjçímççjKçí
çÆomçCççjí DçççÆCç cçáK³ç cnCçpçí kçÀçcççlçÓvç JçíU kçÀç{Óvç ÖçícççuççHç kçÀjC³ççlç HçìçF&lç DçmçlççÇuç nç cçáÎç çÆJç®ççjçLç& vç Içílçç ®çuçç çÆHçkçw®çj
HççnÓ³çç.. mçáªJççlççÇuçç®ç kçáÀCçç®ççÇlçjçÇ mçáHççjçÇ çÆouççÇ-IçílçuççÇ pççlçí. kçáÀþu³ççM³çç mçbHççokçÀç®çç KçÓvç nçílççí. cçíncçÓo Kçáv³çç®³çç YçÓçÆcçkçíÀlç, lçj
pçç@vççÇ Jçç@kçÀj Hçç@kçíÀìcççjç®³çç çÆkçÀjoçjcçO³çí. (jHçÀçÇvçí içç³çuçíuçb..`³çí nÌ yçç@cyçí cçíjçÇ pççvç..' ní iççCçb pçç@vççÇ Jçç@kçÀjmççþçÇ Kççmç ìçkçÀuçb
Dççní.) cçíncçÓouçç HçkçÀ[u³ççvçblçjnçÇ l³çç kçÀìç®çç Kçjç mçÓ$çOççj kçÀçíCç? ní MççíOçCççN³çç FvmHçíkçwìjYççíJçlççÇ içábHçÀuçíuçb kçÀLççvçkçÀ. pççí[çÇuçç
SkçÀçHçí#çç SkçÀ mçjmç DçMççÇ iççCççÇ. lççÇvç-®ççj DççíUçÇlç mççbiçlçç ³çíF&uç DçMççÇ nçÇ kçÀLçç. HçCç mçJç&®ç kçÀuççkçÀçjçbvççÇ DççHççHçu³çç HçjçÇvçí l³ççlç jbiç
Yçjuçílç. MçkçÀçÇuççvçí mççkçÀçjuççÇ Dççní yçç@mç®ççÇ uçíkçÀ., lçj ªHçíjçÇ Hç[ÐççJçj HçoçHç&Cç kçÀjCççjçÇ JççÆnoç jíncççvç FLçí ®çkçwkçÀ Jn@cHç®³çç
YçÓçÆcçkçíÀlç! DççíHççÇvçí mçJç&®ç iççC³ççlç pççvç DççílçuççÇ Dççní. `DççBKççí nçÇ DççBKççí cçíb FMççjç nçí iç³çç..', `yçÓPç cçíjç kçw³çç vççcç jí..', `pççlçç kçÀnçB
nÌ oçÇJççvçí..', `kçÀnçÇb Hçí çÆvçiççníb..', DçMççÇ Flçj iççCççÇnçÇ PçkçwkçÀçmç! `Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj..' ³çç iççC³ççlç lççkçÀçmç lçÓj uççiçÓ vç
oíCççjçÇ vçççÆ³çkçÀç MçkçÀçÇuçç. lççÇ DççHçuççÇMççÇ JnçJççÇ cnCçÓvç HççþçÆMçJçCççÇ®çç KçíU KçíUlç çÆlç®³ççcççiçí iççíb[ç IççíUCççjç oíJç!.. lççÇ MçíJçìçÇ çÆomçlçí.
yçímì yçmçcçO³çí ®ç{lçí. (pçç@vççÇ Jçç@kçÀj lçíJnç Dççcç®³çç yçímìcçO³çí vççíkçÀjçÇlç nçílçí. yçnáoç nçÇ yçmç l³ççbvççÇ®ç uççí-yçpçíìcçO³çí çÆcçUJçÓvç çÆouççÇ
DçmçCççj, vççnçÇ kçÀç?.. DççcççÇj Kççvç®³çç `DçkçíÀuçí ncç..'®³çç JçíUçÇ cççÇ mçáOoç ní®ç mçlkçÀç³ç& kçíÀuçb³ç yçjb kçÀç!) lççí çÆlç®çç jçí[ jçíçÆcç³ççímççjKçç çÆHç®sç HçájJçlççí. sí[lççí. lççÇ JçÌlççiçlçí. yçmçcçOçÓvç Glçªvç pççlçí. JçjUçÇ®çç mççÇ -HçíÀmç DçmççJçç. lççÇ PçHçPçHç ®ççuçÓ uççiçlçí. lççí
mçájçÆ#çlç Dçblçj þíTvç Hççþuççiç kçÀjlççí. jml³ççlç vçícçkçíÀ iççCçb-yçpççJçCçb kçÀjCççjí cççÌpçÓo Dççnílç. lççí l³ççbvçç yççÆ#çmççÇ oílççí DçççÆCç mçáª nçílçb
ní Kçácççmçoçj iççCçb... nçcççí&çÆvç³çcç®ççÇ lççvç DçççÆCç cçiç DççíHççÇ mìçF&uç þíkçÀç. MçcçMçço®çç HçbpççyççÇ níuç kçÀç{Cççjç oçCçíoçj DççJççpç
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çÆLçSìjYçj Içácçlççí. ojJçíUçÇ ¯çÀç@mçuççF&vç DççOççÇ®çb MçcçMçço®çb `nç³ç ee' Dçmçb GmççmçCçb pççvçuçíJçç Dççní. DççHçCç DççHçu³çç vçkçÀUlç Hçç³ççvçb
lççuç oílç SkçÀçcççiççícççiç ³çíCççjçÇ kçÀ[JççÇ Svpçç@³ç kçÀjlççí. cçpçªnpççÇb®³çç mçjUmççíH³çç kçÀçJ³ççuçç oço oílççí...

MçcçMçço : cçáKç[í Hçí [çuçí náS pçáuHçÀçíb kçÀçÇ yçouççÇ,
®çuççÇ yçuçKççlççÇ kçÀnçB ªkçÀ pçç Dççí HçiçuççÇ,
jHçÀçÇ : Dççíee, cçáKç[í Hçí [çuçí náS pçáuHçÀçíb kçÀçÇ yçouççÇ,
®çuççÇ yçuçKççlççÇ kçÀnçB ªkçÀ pçç Dççí HçiçuççÇ,
MçcçMçço : nç³ç, vçÌvççíJççuççÇ lçíjí Joçj, uçíkçíÀ mçHçvçí npççj,
pççoávçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
jHçÀçÇ : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj, Yçj kçíÀ DççBKççíb cçíb ]Kçácççj,
pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj.. Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççjee
MçcçMçço yçíiçcç®³çç DççJççpççlç SkçÀ JçíiçUçÇ®ç KçácççjçÇ Dççní. vçÌmççÆiç&kçÀ Dçç¬çÀcçkçÀlçç Dççní. çÆlç®³çç Öçl³çíkçÀ mççí uççí iççC³ççlç lççÇ
çÆyçvçOççmlç mçb®ççj kçÀjlççvçç çÆomçlçí lçj ³çáiçuçiççÇlççlç lççÇ mçcççíj®³ççJçj kçáÀjIççí[çÇ kçÀjC³çç®çç yçíOç[kçÀHçCçç oçKçJçlçí. ³çç iççC³ççlç çÆlç®³ççmççíyçlç
Dçmçuçíuçç jHçÀçÇ Lççí[çmçç cçJççU YçÓçÆcçkçíÀlç Dççní. çÆlçvçí içç³çuçíuçb Öçl³çíkçÀ Jççkçw³ç HçÀkçwlç DççUJçÓvç cnCçç³ç®çb SJç{b®ç içbcçlççÇoçj kçÀçcç jHçÀçÇuçç
çÆcçUçuçb³ç. FLçí mçbyçbOç vççnçÇ, HçCç MçcçMçço®ççÇ kçÀçnçÇ oámçjçÇ ³çáiçuçiççÇlçb DççÊçç ³çç#çCççÇ DççþJçlçç³çlç. DççHçu³çç DççJç[l³çç Hçáª<ç içç³çkçÀçblççÇuç
lçuçlç cçncçÓo, cçnbcço jHçÀçÇ, cçákçíÀMç DçççÆCç çÆkçÀMççíjkçáÀcççj ní JçíiçJçíiçUîçç pççlçkçáÀUçÇ®çí DççJççpç, nçí³ç vçç? l³ççb®³ççyçjçíyçj içççÆ³çkçÀç
MçcçMçço Dççní cnCçlçç l³çç iççC³çç®ççÇ ìímì®ç JçíiçUçÇ nçíTvç pççlçí. `çÆcçuçlçínçÇ DççBKçí çÆouç ná Dçç oçÇJççvçç çÆkçÀmççÇ kçÀç..' (lçuçlçmçn - yççyçáuç
1950 - mçbiççÇlç : vççÌMçço), `cçÌb YçbJçjç lçÓ nÌ HçÓÀuç..' (cçákçíÀMçmçn - cçíuçç 1948 - mçbiççÇlç : vççÌMçço) lçmçí®ç `cçíjçÇ çÆvçboçí cçíb lçácç, cçíjí
]KJççyççíb cçíb lçácç..' (çÆkçÀMççíjmçn- vç³çç Dçboçpç -1956- mçbiççÇlç : DççíHççÇ) DççþJçlçç³çlç kçÀç? (mççíyçlç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç çÆou³çç Dççnílç) nçÇ
iççCççÇ Hççnlççvçç/SíkçÀlççvçç Dçmçb Jççìlçb kçÀçÇ ³ççlçuçç vçç³çkçÀ jçícçBçÆìkçÀ Dççní Kçjç HçCç lççí DççHçu³çç YççJçvçç nUJ³çç HçOolççÇvçb J³çkçwlç kçÀjlççí³ç.
DççHçu³çç DççmçHççmç DçMççÇ yçjçÇ®ç pççí[HççÇ Dçmçlççlç. l³ççlçuçç `lççí' mççÇOççmççOçç Dçmçlççí HçCç `lççÇ' Lççí[çÇ pççmlç Dçç¬çÀcçkçÀ, HçPçímççÇJn, DççûçnçÇ
Dçmçlçí vçç, lçmçb! jHçÀçÇ MçcçMççoyçjçíyçj yçjçÇ®ç [îçáSì içç³çuçç Dççní. `YççÇiçç YççÇiçç H³ççj kçÀç mçcçç yçlçç oí lçáPçí pççvçç nÌ kçÀnçB..' (mççJçvç
1959 - mçbiççÇlç : nbmçjçpç yçnuç) ní l³ççlçuçb®ç SkçÀ. ³çç iççC³ççlç SkçÀ içbcçlç Dççní. cçáKç[îçç®ççÇ ®ççuç DçMççÇ Dççní kçÀçÇ jHçÀçÇ l³ççlç Lççí[ç
Dççyç jçKçÓvç iççlççí³ç, HçCç DçblçN³ççlç l³çç®çç HççÆJç$çç yçouçuçç³ç. Mçm$ç GHçmççJçb lçmçç l³çç®çç DççJççpç Dççjçcççlç Jçj®³çç ìçÇHçíuçç pççlççí. Dççlçç
MçcçMçço kçÀç³ç kçÀjlçí³ç yçIçá³çç Dçmçb Jççìlçb³ç lççí lççÇ mçáOoç çÆyçvçOççmlç lççÇ HçfçÇ çÆJçvççmçç³ççmç iççþlçí. (DçLçç&l ç FLçí þçíkçÀUîçç YççjlçYçÓ<çCç®³çç
®çínN³ççJçj®ççÇ cççMççÇnçÇ G[lç vççnçÇ. içç³çkçÀç®çç DççJççpç Kçpçç&lçuçç Dçmççí kçÀçÇ ìçÇHçí®çç, mJçjçb®³çç ®ç{GlççjçMççÇ DççHçuçç oájçvJç³çínçÇ mçbyçbOç vççnçÇ
DçMçç Lççìçlç lççí HçÀkçwlç HçáìHçìlççí. l³ççHçí#çç mççíyçlç®ççÇ DççÆcçlçç HçjJç[uççÇ.) iççC³ççlçuççÇ nçÇ kçÀçjççÆiçjçÇ mçbiççÇlçkçÀçjç®ççÇ Dççní HçCç DççHçCç iççCçb
DççHçu³ççHçjçÇvçí HçáÀìHçfçÇ uççJçÓvç SíkçÀlççí SJç{b®ç. l³ççkçÀçU®³çç ³çáiçuçiççÇlççlç nçÇ®ç cçpçç Jnç³ç®ççÇ. SkçÀ®ç cççF&kçÀ DçççÆCç Dççcçvçímççcçvçí cççcçuçç
Dçmçu³ççvçí içç³çkçÀ SkçÀcçíkçÀçJçj kçáÀjIççí[çÇ kçÀjlççvçç çÆomçç³ç®çí, cnCçÓvç `JobJoiççÇlç' Dçmçb vççcçççÆYçOççvç ÖççHlç Pççuçb DçmççJçb kçÀçÇ kçÀç³ç?
`uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççjee'³çç iççC³ççlç cçç$ç Dçmçuçb JobJo vççnçÇ. iççC³çç®ççÇ vçMçç cçç$ç DççHçu³ççJçj GÊçjçíÊçj ®ç{lç pççlçí DçççÆCç ³çç®ç
iççC³çç®³çç vçMçílç çÆHçkçw®çj Hçá{í mçjkçÓÀ uççiçlççí. Dççlçç oíJç DççvçboJçj yççpççÇ GuçìuççÇ Dççní. Kçuçvçç³çkçÀçvçí HçÀCçç kçÀç{uçç³ç. MçkçÀçÇuçç
çÆJçjnç®³çç DççiççÇlç nçíjHçUlçí Dççní. Dçç³çá<³ç SkçÀçkçÀçÇ DçççÆCç iç{ÓU nçílçç®ç çÆlçuçç DççþJçlççí lççí çÆlç®çç pççoávçiçjçÇ®çç pççoÓiçj. DççMççpççÇbvççÇ
içç³çuçíuçí çÆJçjnç®ççÇ Pççuçj Dçmçuçíuçí lççÇvç Dçblçjí Dçç@çÆ[DççícçO³çí GHçuçyOç Dçmçuçíu³çç iççC³ççlç mçáªJççlççÇuçç®ç ³çílççlç, HçCç ní DççMççpççÇbvççÇ
içç³çuçíuçí Dçblçjí, çÆ®ç$çHçìçvçí SkçÀ çÆJççÆMç<ì Gb®ççÇ iççþu³ççvçblçj®ç ³çílççlç. l³ççcçáUí®ç çÆlçLçí lçí pççmlç HççÆjCççcçkçÀçjkçÀ þjuçí Dççnílç.

DççMçç : lçácçvçí lççí oíKçç nçíiçç GmçkçÀçí çÆmçlççjçí,
DççDççí pçjç cçíjí mçbiç çÆcçuç kçíÀ HçákçÀçjçí,
oçívççíb nçíkçíÀ yçíkçÀjçj, {áb{í lçáPçkçÀçí cçíjç H³ççj,
pççoávçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
MçcçMçço : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj, Yçj kçíÀ DççBKççíb cçíb ]Kçácççj,
pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
jHçÀçÇ : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççjee
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19 : pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
çÆ®ç$çHçì : mççÇ.DççF&.[çÇ. (1956)
çÆvçcçç&lçç : içáªoÊç
çÆoioMç&kçÀ : jçpç Kççímçuçç
içççÆ³çkçÀç : MçcçMçço yçíiçcç- DççMçç Yççímçuçí- cçnbcço jHçÀçÇ
iççÇlçkçÀçj : cçpçªn mçáulççvçHçájçÇ
mçbiççÇlçkçÀçj : Dççí. HççÇ. vç³³çj
MçcçMçço : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj, Yçj kçíÀ DççBKççíb cçíb ]Kçácççj,
pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
jHçÀçÇ : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj, Yçj kçíÀ DççBKççíb cçíb ]Kçácççj,
pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj.. Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççjee
DççMçç : GmçkçÀçÇ oçÇJççvççÇ nç³çí, kçÀnÓB kçÌÀmçí nçí iç³ççÇ, pççoÓiçj ®çuçç iç³çç, cçÌb lççí ³çnçB Kççí iç³ççÇ,
vçÌvçç pçÌmçí náS ®ççj, iç³çç çÆouç kçÀç kçÀjçj, pççoávçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
MçcçMçço : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj, Yçj kçíÀ DççBKççíb cçíb ]Kçácççj,
pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
jHçÀçÇ : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççjee
DççMçç : lçácçvçí lççí oíKçç nçíiçç GmçkçÀçí çÆmçlççjçí, DççDççí pçjç cçíjí mçbiç çÆcçuç kçíÀ HçákçÀçjçí,
oçívççíb nçíkçíÀ yçíkçÀjçj, {áb{í lçáPçkçÀçí cçíjç H³ççj, pççoávçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
MçcçMçço : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj, Yçj kçíÀ DççBKççíb cçíb ]Kçácççj,
pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
jHçÀçÇ : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççjee
DççMçç : pçyç mçí uçiçç³çç lçíjí H³ççj kçÀç kçÀçpçuç, kçÀçuççÇ kçÀçuççÇ çÆyçjnç kçÀçÇ jçÆlç³ççB nÌ yçíkçÀuç,
Dççpçç cçvç kçíÀ çÆmçbiççj, kçÀjí çÆyçbçÆo³çç HçákçÀçj, pççoávçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
MçcçMçço : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj, Yçj kçíÀ DççBKççíb cçíb ]Kçácççj,
pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
jHçÀçÇ : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççjee
MçcçMçço : cçáKç[í Hçí [çuçí náS pçáuHçÀçíb kçÀçÇ yçouççÇ,
®çuççÇ yçuçKççlççÇ kçÀnçB ªkçÀ pçç Dççí HçiçuççÇ,
jHçÀçÇ : Dççíee, cçáKç[í Hçí [çuçí náS pçáuHçÀçíb kçÀçÇ yçouççÇ,
®çuççÇ yçuçKççlççÇ kçÀnçB ªkçÀ pçç Dççí HçiçuççÇ,
MçcçMçço : nçee³ç, vçÌvççíJççuççÇ lçíjí Joçj, uçíkçíÀ mçHçvçí npççj,
pççoávçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
jHçÀçÇ : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj, Yçj kçíÀ DççBKççíb cçíb ]Kçácççj,
pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççjee
MçcçMçço : ®ççní kçÀçíF& ®çcçkçíÀ pççÇ, ®ççní kçÀçíF& yçjmçí, yç®çvçç nÌ cçáçÆMkçÀuç, çÆHç³çç pççoáiçj mçí,
jHçÀçÇ : Dççíee, ®ççní kçÀçíF& ®çcçkçíÀ pççÇ, ®ççní kçÀçíF& yçjmçí, yç®çvçç nÌ cçáçÆMkçÀuç, çÆHç³çç pççoáiçj mçí,
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MçcçMçço : nç³ç, oíiçç Símçç cçblçj cççj, DççKççÇj nçíiççÇ lçíjçÇ nçj, pççoávçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
jHçÀçÇ : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj, Yçj kçíÀ DççBKççíb cçíb ]Kçácççj, pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççjee
MçcçMçço : mçávç mçávç yççlçí lçíjçÇ, iççíjçÇ cçámkçÀç³ççÇ jí, Dçç³ççÇ Dçç³ççÇ, oíKççí oíKççí, Dçç³ççÇ nBmççÇ Dçç³ççÇ jí,
jHçÀçÇ : Dççíee, mçávç mçávç yççlçí lçíjçÇ, iççíjçÇ cçámkçÀç³ççÇ jí, Dçç³ççÇ Dçç³ççÇ, oíKççí oíKççí, Dçç³ççÇ nBmççÇ Dçç³ççÇ jí,
MçcçMçço : nçee³ç, KçíuççÇ nçíþçíb Hçí yçnçj, çÆvçkçÀuçç içámmçí mçí YççÇ H³ççj
pççoávçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
jHçÀçÇ : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj, Yçj kçíÀ DççBKççíb cçíb ]Kçácççj, pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
MçcçMçço : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj, Yçj kçíÀ DççBKççíb cçíb ]Kçácççj,
pççoÓvçiçjçÇ mçí Dçç³çç nÌ kçÀçíF& pççoÓiçj..
MçcçMçço -jHçÀçÇ : Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççjee


ní iççCçí SíkçÀC³ççmççþçÇ Jç HççnC³ççmççþçÇ, oílç Dççní ³çç iççC³çç®çç `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ -ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1.
2.
3.
4.

Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj... (çÆJnçÆ[Dççí)
Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj... (Dçç@çÆ[Dççí)
Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj... (kçÀjçDççíkçíÀ)
`mççÇ.DççF&.[çÇ' (1956) (mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://www.youtube.com/watch?v=6jSE-Zilkfc
https://www.youtube.com/watch?v=X1B3dW7gCt8
https://www.youtube.com/watch?v=Lj0rDRU_C9g
https://www.youtube.com/watch?v=enkstu6n-E8

MçcçMçço yçíiçcç (1919-2013)! SkçÀ JçÌçÆMçädîçHçÓCç& DççJççpç uççYçuçíuççÇ içççÆ³çkçÀç.
DççHçu³ççmççþçÇ l³ççb®³çç mçáHçjçÆnì iççC³ççb®³çç kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç. SíkçÀç, Hçnç DçççÆCç [çTvçuççí[ kçÀjç.

1. MçcçMçço yçíiçcç (50 mçáHçjçÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/WPklTciei-c

2. MçcçMçço yçíiçcç (10 mçáHçjçÆnìmçd) (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/243j36qFDyo

3. MçcçMçço yçíiçcç-jHçÀçÇ (³çáiçuç iççÇlçí) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/61hTEtITAXU

4. cçíjçÇ çÆvçboçíb cçíb lçácç.. (çÆkçÀMççíjkçáÀcççjmçn)

https://youtu.be/aNgOqEhP-8g

5. çÆcçuçlçínçÇ DççBKçí çÆouç.. (lçuçlç cçncçÓomçn)

https://youtu.be/89Mz6gUFvcg

6. YççÇiçç YççÇiçç H³ççj kçÀç.. (cçnbcço jHçÀçÇmçn)
7. cçÌB YçbJçjç lçÓ nÌ HçÓÀuç.. (cçákçíÀMçmçn)
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https://youtu.be/QuoX9FhJMX0
https://youtu.be/g6rkE_Y31-g

20 : Main Zindagi Ka Saath..

20 : cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç çÆvçYççlçç ®çuçç iç³çç..
`n@uuççí, cçÌb oíJç Dççvçbo yççíuç jnç nÓB! ³çnçB çÆyççÆu[biç cçíb Dççiç uçiççÇ nÌ.. DççHç ³çnçB pçuoçÇ mçí..'
`kçÀçíCç? oíJççvçbo? Dçç³çuçç.. oíJççvçbo yççíuçlççí³ç.. oíJççvçbo? JççínçÇ vçç çÆpçmçvçí uçÓìcççj çÆHçÀucç yçvçJçuççÇ nçílççÇ lççí..'
`nçB.. nçB.. cçÌb JççínçÇ oíJç Dççvçbo yççíuç jnç nÓB.. ³çnçB çÆyççÆu[biç cçíb Dççiç uçiççÇ nÌ.. DççHç..'
`SímççÇ çÆHçÀucç yçvçç³çíiçç lççí, Dççiç vçnçÇ lççí DççÌj kçw³çç uçiçíiçç!..'
`oíçÆKçS cçpççkçÀ cçlç.. ³çí HçÀç³çj-çÆyçÏiçí[ nÌ vçç?..³çnçB çÆyççÆu[biç cçíb..'
`³çí HçÀç³çj-çÆyçÏiçí[ vçnçÇ nÌ, cçÌb HçÀç³çj-mìçívç kçÀç Jçç@®çcçvç yççíuç jnç nÓB..'
kçáÀþu³ççnçÇ çÆ®ç$çHçìçlçuçç mçbJçço vççnçÇ³ç nç. pçç@vççÇ çÆuçJnj®³çç kç@ÀmçíìcçOçuççÇ nçÇ ìJççUkçÀçÇ.. GHçnçmçiççÆYç&l ç! ì^ívçcçO³çí SkçÀpçCç
l³çç®³çç çÆcç$ççbvçç nç çÆJçvççío jbiçJçÓvç mççbiçlç nçílçç.. oíJç Dççvçbo®ççÇ çÆ[fçí vçkçwkçÀuç kçÀjlç. l³çç çÆJçvççíoçJçj Dççpçáyççpçá®çç mçiçUç IççíUkçÀç
nmçuçç. cççÇnçÇ nmçuççí HçCç cççP³çç DççíþçJçj nmçÓ Gcçìç³ç®çb kçÀçjCç pçjç JçíiçUb nçílçb... cççPççÇ vçíncççÇ®ççÇ ì^ívç vçJnlççÇ lççÇ. Dççpç PçkçÀ cççjlç
oçívç lççmç DççOççÇ çÆvçIççJçb uççiçuçb nçílçb. kçÀçuç jç$ççÇ®ç mçbiççÇlçkçÀçj pççÆlçvç-uççÆuçlçvçí oíJçmççníyççb®³çç iççC³ççb®çb çÆcççÆkçwmçbiç HçÓCç& kçíÀuçb nçílçb. oíJç
Dççvçbomççníyç `mçívmçç@j' ³çç l³ççb®³çç çÆ®ç$çHçìç®³çç iççC³ççb®³çç cççmìj-ìíHmç [ç@uyççÇ çÆ[çÆpçìuç®³çç kçÀçcççmççþçÇ I³çç³çuçç Dççcç®³çç mìáçÆ[Dççílç
³çç³ç®çí nçílçí. (MçÓçÆìbiç Dçmççí çÆkçbÀJçç) jíkçÀç@çÆ[¥iç Dçmççí kçÀçÇ çÆcççÆkçwmçbiç, kçÀ[kçÀ çÆMçmlççÇ ®çí oíJçmççníyç vçJçç®³çç þçíkçw³ççuçç ³çç³ç®çí®ç ³çç³ç®çí. Flçj
JçíUçÇ jíkçÀç@çÆ[mì Dçmçlççí HçCç lççí mìçHçÀ cçO³çjç$ççÇ GçÆMçjç içíu³ççcçáUí J³çJçmLççHçkçÀ cnCçÓvç cçuçç mìáçÆ[Dççílç uçJçkçÀj Hççínçí®çCçb Yççiç nçílçb.
cççÇ GçÆMçjç Hççínçí®çuççí lçj ³çç oíJçç®çç kçÀçíHç nçíTvç lççí `Jçç@kçÀ-DççTì' kçÀjíuç lçmçí®ç `oíJç oíJnçN³ççlç vççnçÇ.. oíJç vççnçÇ oíJççuç³ççÇ..' Dçmçb
cnCçç³ç®ççÇ HççUçÇ cççP³ççJçj ³çíT vç³çí cnCçÓvç cççÇ JçíUíDççOççÇ DçOçç& lççmç Hççínçí®çuççí. Iç[îççUçlç yçjçíyyçj Dççþ-Hçb®ççJçVç nçílçç®ç oíJçmççníyç
npçj Pççuçí. cççÇ çÆcçþçF&®çç Hçá[kçÀç Dçmçlççí lçMçç yçç@kçwmçcçO³çí mçiçUîçç ìíHmç J³çJççÆmLçlç lç³ççj þíJçu³çç nçíl³çç. l³ççb®çb mJççiçlç kçÀjlç lçí Hçá[kçbÀ
l³ççb®³çç mJççOççÇvç kçíÀuçb.
`Jnç@ì Fpç iççíF&biç Dçç@vç? kçw³çç ®çuç jnç nÌ Dççpç mìáçÆ[Dççí cçíb!..' mçcççíj®³çç Kçá®ççÇ&lç yçmçC³ççDççOççÇ l³ççb®çç ÒçMvç.. oíJçmççníyç Lççí[bmçb çÆnvoçÇ
DçççÆCç yççkçÀçÇ DçmKçuççÇlç çÆyçÏçÆìMç mìçF&uç®çb FbûçpççÇ®ç yççíuçlççlç yçjb! (DççcnçÇ `Smç.Smç.mççÇ' Hç³ç¥lç cçjçþçÇ cççO³çcççlç çÆMçkçÀuçíuçí, kçÀçíkçÀçìí
Dçmççí kçÀçÇ lçKç&[kçÀj `HçÀç[ HçÀç[ FbûçpççÇ' nç DççHçuçç Òççblç vççnçÇ ní®ç Kçjb.)
`yç@kçÀ-ûççTb[ ®çuç jnç nÌ.. `pççíMç' kçÀç!..' cççÇ lçlHçjlçívçb GÊçj çÆouçb.
`kçÀçÌvç kçÀj jnç nÌ? DçVçÓ (cççÆuçkçÀ)?..' l³ççb®³çç ÒçmçVç ®çínN³ççJçj Òç®çb[ GlmçákçÀlçç nçílççÇ.
`vçnçÇ, Dçvpçvçoç.. `ncç çÆouç oí ®çákçíÀ mçvçcç' kçíÀ çÆuçS çÆHçÀucçHçíÀDçj Dç@Jçç@[& çÆcçuçç vçç Jççí.. Dçvpçvç çÆJçMJççmç!'
mJççjçÇ vççKçá<ç çÆomçuççÇ. oçÇIç& MJççmç Içílçuçç.. Gþuçí! mçjU Dççlç c³çáçÆPçkçÀ-nç@uçcçO³çí içíuçí.. çÆlçLçí nçílçb kçÀç³ç, lçj kçÀçÇ-yççí[& JççokçÀçb®³çç
cçMççÇvmç®çç Hçmççjç. çÆNnocç-mç@cHçuçj, çÆmçkçwJçívmçj, Òççímçímçmç&, çÆHçÀucç®³çç yççÇìç-ìíHmç JççpççÆJçC³çç®çç HuçíDçj DçççÆCç cççírçuçç ìçÇ.JnçÇ.!
yçájKîççlç yçbo! oíJçmççníyç l³çç mçiçUîçç HçmççN³ççJçj OççJçlççÇ vçpçj ìçkçÀlç cnCççuçí..
`uççF&Jn c³çáçÆPççÆMç³çvmç vçnçÇ nÌ kçw³çç?.. DççÌj `pççíMç'kçÀç c³çáçÆPçkçÀ lççí DçvçÓ cççÆuçkçÀ kçÀç nÌ vçç?!
`nçB.. uçíkçÀçÇvç yç@kçÀ-ûççTb[ Dçvpçvçoç kçÀj jní nÌ..'
`Dç®sç!..' Dçmçb cnCçlç oçÇIç& MJççmç Içílçuçç, þíJçCççÇlçuçb nmçuçí.. `cçáPçí kçÀnçÇb çÆmçivçí®çj JçiçÌjç kçÀjvççÇ nÌ?..'
`vçnçÇ mçj.. DççHç kçíÀ nçÇ ìíHmç nÌ, cçÌvçí çÆmçHç&À ì^çvmçHçÀmç& çÆo³çí nÌ..'
Flçkçw³ççlç Dçbpçvçoç Dççuçí. oíJçmççníyç Lççbyçuçí. DççHçuçb oÌJçlç mçcççíj çÆomçlçç®ç JnçJçb lçmçç Dçvpçvçoç YççjçJçÓvç içíuçç. pçápçyççÇ içHHçç Pççu³ççJçj
oíJçmççníyççbvççÇ l³ççuçç [ç³çjíkçwì çÆJç®ççjuçb..
`çÆHçkçw®çj HçÓjçÇ lçÌ³ççj nÌ?..' Dçbpçvçoç mççJçªvç yçmçuçí..
`JçÌmçí lççí lçÌ³ççj nÌ.. yçmmç Lççí[çmçç Hç@®ç-Jçkç&À yççkçÀçÇ nÌ.. KçÓHç ì^ç³çuç yçIçÓvç [ç³çjíkçwìj cçvmçÓjpççÇbMççÇ ®ç®çç& kçÀªvç kçÀçnçÇ LççÇcç yçvçJçu³ççlç
cççÇ.. yçnçílç nçícçJçkç&À çÆkçÀ³çç nÌ..' Dçvpçvçoç DççHçuççÇ®ç uççuç kçÀjlçç³çlç ní cççP³çç uç#ççlç Dççuçb nçílçb HçCç oíJçmççníyç ³ççJçj kçÀçíCçlççÇnçÇ
ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç vç oílçç lçí l³ççuçç vçámçlçí pççíKçlç nçílçí.. `uçíkçÀçÇvç.. c³çáçÆPçkçÀ çÆkçÀmççÇ DççÌj kçÀç.. yç@kçÀ-ûççTb[ kçÀçíF& DççÌj...®çuççí þçÇkçÀ nÌ.. yçímì
Dçç@HçÀ uçkçÀ!' SJç{b yççíuçÓvç cççíùç Gmççmçç ìçkçÀlç.. JçjkçÀjCççÇ nmçlç-nmçlç Dççcç®çç çÆvçjçíHç Içílç çÆvçIçÓvçnçÇ içíuçí... cççÇ l³ççb®³çç HççþcççíN³çç
Dççkç=ÀlççÇkçÀ[í SkçÀìkçÀ Hççnlç®ç jççÆnuççí.. l³ççb®³çç `l³çç' Jççkçw³ççJçj çÆJç®ççj kçÀjlç.. SkçÀ®ç Jççkçw³ç! HçCç l³ççbvççÇ l³çç Jççkçw³ççlçÓvç Dççlçç®³çç
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c³çáçÆPçkçÀ-ì^ív[uçç pçCçÓ Mççuçpççí[çÇlçÓvç nçCçuçb nçílçb.. oçívç®ç çÆoJçmççvçblçj cnCçpçí 26 mçHìíbyçjuçç l³ççb®çç Jçç{çÆoJçmç nçílçç. mçiçUîçç®ç
Jç=ÊçHç$ççbvççÇ l³ççb®çç lççí Hçb®ççnÊçjçJçç Jçç{çÆoJçmç cççírçuçí uçíKç çÆuçnÓvç mççpçjç kçíÀuçç nçílçç.. HçíHçjçlç ®çínN³ççJçj cçmlç KçìîççU yççuççÇMç nçm³ç
DçmçCççjç oíJç Dççvçbo®çç HçÀçíìçí Hççnlçç®ç [çíUîççbHçá{Óvç l³çç®³çç 1946 ®³çç `ncç SkçÀ nÌ' HççmçÓvç nuuççÇ®³çç `cçÌ mççíuçn yçjmçkçÀçÇ' Hç³ç¥lç®çç
ÒçJççmç Pçj&kçÀvç mçjkçÀuçç. içíu³çç HçVççmç-Hçb®ççJçVç Jç<çç&lçuççÇ çÆnvoçÇ çÆ®ç$çHçìmçbiççÇlçç®ççÇ Jççì®ççuç, l³ççlçuççÇ mççÌbo³ç&mLçUb, çÆlçvçb IçílçuçíuççÇ
Dçbiç[çF& DçççÆCç SkçíÀkçÀç mçbiççÇlçkçÀçjçvçb DççHçu³çç mçájçJçìçÇbJçj DççHçu³çç kçÀçUpçç®çç þçíkçÀç ®çákçÀJçCççjç kçíÀuçíuçç DçççÆJç<kçÀçj DççþJçuçç.. `ncç
oçívççí' ³çç çÆ®ç$çHçìçlçuçb oíJç®³çç lççíb[®çb lçí iççCçb DççþJçÓ uççiçuçb.. mççnçÇj®³çç uçíKçCççÇlçÓvç DçJçlçjuçíuçb.. pç³çoíJç®³çç mçbiççÇlçç®çb uçíCçb uçíJçÓvç
jHçÀçÇ®³çç DççJççpççlç mççoj Pççuçíuçb.

cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç çÆvçYççlçç ®çuçç iç³çç..
nj çÆHçÀ¬çÀ kçÀçí OçáSb cçíb G[çlçç ®çuçç iç³çç..
l³ççb®çb cçÓUvççJç Oçcç&oíJç çÆHçMççíjçÇcçuç Dççvçbo. (mçboYç& - oíJç Dççvçbo ³ççb®çb Dççlcç®ççÆj$ç `jçícçççÆvmçbiç çÆJçLç uççF&HçÀ') pçvcç yçáOçJççj,
çÆo. 26 mçHìíbyçj, 1923 içájoçmçHçÓj (Hçbpççyç) ³çç sçíìîççM³çç MçnjJçpçç iççJççlçuçç. uççnçíj®³çç mçjkçÀçjçÇ kçÀç@uçípççlç FbûçpççÇ çÆuçìjí®çj
IçíTvç yççÇS Pççuçíuçç çÆJçMççÇlçuçç nç lçªCç kçíÀJçU çÆ®ç$çHçì ³çç çÆJç<ç³ççvçí PçHççìÓvç ÒçÀCìçÇ³çj cçíuçvçí cçábyçF&uçç Dççuçç. lççÇvç Jç<çç¥®³çç mì^içuçvçblçj
DçvçíkçÀ kçÀçcçb kçÀjlç Dçmçlççvçç ÒçYççlç mìáçÆ[Dççílç (HçáCçí) `ncç SkçÀ nÌ' cçO³çí kçÀçcç kçÀjC³çç®ççÇ mçbOççÇ çÆcçUçuççÇ. uç#ççlç I³çç l³ççvçb
çÆ®ç$çHçìmç=<ìçÇlç HççTuç ìçkçÀuçb lççí pçcççvçç nçílçç mçÌiçuç®çç. kçÀjCç çÆoJççCç, DçMççíkçÀkçáÀcççj, cççílççÇuççuç JçiçÌjí cçb[UçÇb®ççÇnçÇ ®çuçlççÇ nçílççÇ.
ÒçYççlç kçbÀHçvççÇ `jçcçMççm$ççÇ' yçvçJçC³ççlç içkç&À nçílççÇ lçj MççblççjçcçyççHçÓ ÒçYççlçMççÇ HçÀçjkçÀlç IçíTvç `jçpçkçÀcçuç'®ççÇ GYççjCççÇ kçÀjC³ççlç içáblçuçí
nçílçí. ÒçYççlçvçí `ncç SkçÀ nÌ'®ççÇ Iççí<çCçç kçíÀuççÇ. oíJç Dççvçbo, çÆJçlçjkçÀ yççyçÓjçJç HçÌmççníyççbvçç Yçíìuçç. DççHççocçmlçkçÀ v³ççnçUlç l³ççbvççÇ oíJçuçç
çÆoioMç&kçÀ H³ççjíuççuç mçblççí<ççÇkçÀ[í mççíHçJçuçb. oíJç Dççvçbo®çç ³çç çÆ®ç$çHçìçcçáUí FLçu³çç Fb[mì^çÇlçuçç ÒçJçíMç mçákçÀj Pççuçç.
oíJç ªHçíjçÇ Hç[ÐççJçj DçJçlççÇCç& Pççuçç Kçjç HçCç l³çç®³çç ³çç HççÆnu³çç®ç çÆmçvçícççlçuçb MççcçUÓ ªHç[b DçççÆCç cçJççU DççÆYçvç³ç (!)
HççnÓvç ³çç vçìçuçç Hçá{í kçÀçnçÇ YççÆJçlçJ³ç Dçmçíuç Dçmçb kçáÀCççuçç®ç Jççìuçb vçJnlçb. HçCç vçblçj Dççuçíuçí cççínvçç, çÆJ çÐçç, çÆyçjnç kçÀçÇ jçlç, DçHçÀmçj
Dçmçí çÆmçvçícçí yçN³ççHçÌkçÀçÇ ®ççuçuçí. FLçí®ç lççí ®çç@kçÀuçíì nçÇjçí®³çç Hçþ[çÇlçuçç vçç³çkçÀ nçíCççj kçÀçÇ kçÀç³ç Dçmçç cçç$ç mçJç&$ç yççíuçyççuçç Pççuçç. HçÀkçwlç
KçìkçÀç³ç®çb lçí SkçÀ®ç. mç@[-mççÇvmç kçÀjlççvçç®çç l³çç®çç DççÆYçvç³ç. çÆvçjçMç vçpçjívçb lçí MçÓv³ççlç yçIçlç jçnCçb.. l³çç®ççÇ lççÇ iççCççÇ! HççMJç&içç³çvç
lçb$ç nUánUÓ çÆJçkçÀçÆmçlç nçílç nçílçb Kçjb HçCç mçÌiçuç®çç Fb[mì^çÇJçj pçyçjomlç Hçiç[ç nçílçç. l³çç®ççÇ içç³çkçÀçÇ, DççÆYçvç³ç FlçkçbÀ®ç vçJní lçj
mçÌiçuç®ççÇ OççílççÇ-kçáÀlçç&sçHç FcçípçnçÇ oíJç DççvçbocçO³çí Dçç{Uç³ç®ççÇ. cçákçíÀMç-cçVçç [íb®çç Huçíyç@kçÀ Dçmçç³ç®çç oíJç Dççvçbovçç.. l³çç kçÀçUçlçuççÇ
oíJçmççníyççb®³çç cçvçç®ççÇ DçJçmLçç kçÀMççÇ Dçmçíuç ní mççnçÇj®³çç ³çç kçÀ[J³ççlçÓvç çÆkçÀlççÇ yççíuçkçÀçÇ nçí lçí³ç Hçnç..

pççí çÆcçuç iç³çç GmççÇ kçÀçí cçákçÀÎj mçcçPç çÆuç³çç,
pççí Kççí iç³çç, cçÌ GmçkçÀçí Yçáuççlçç ®çuçç iç³çç..
nj çÆHçÀ¬çÀ kçÀçí OçáSb cçíb G[çee
oíJç Dççvçbo®çb vçMççÇyç HçÀUHçÀUC³çç®³çç yçílççlç nçílçb cnCçç çÆkçbÀJçç çÆmçvçícççmç=<ìçÇ SkçÀ cçmlç Dçbiç[çF& Içílççvçç Hçnç³ç®çb DççHçu³çç
vççÆMçyççlç nçílçb cnCçç, [ínjç[Óvçuçç kçÀçcç çÆcçUlç vççnçÇ cnCçÓvç HçUÓvç içíuçíu³çç ®çílçvçuçç FLçb DççCçC³çç®ççÇ oíJç Dççvçbouçç yçáOoçÇ mçá®çuççÇ.
JçççÆ[³çç, cçínyçÓyç, kçÀçjoçj DçMçç yç[îçç yç@vçmç&kçÀ[í kçÀç³ç&jlç DçmçCççjç çÆouççÇHçkçáÀcççj. vççÆiç&mç, nmçjlç, MçÌuçíbê, MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç Dçmçç
mJçlç:®çç kç@ÀcHç GYççjCççjç jçpç kçÀHçÓj HççnÓvç oíJçvçí DççHçuççÇnçÇ mçbmLçç DçmççJççÇ ³çç çÆJç®ççjçÒçlç Dççuçç. GOççj-TmçvçJççjçÇ kçÀªvç l³ççvçí
`vçJçkçíÀlçvç'®ççÇ mLççHçvçç kçíÀuççÇ. mçájÌ³ççuçç kçÀjçjyçOo kçíÀuçb. mçJç& mçÓ$çí ®çílçvçkçÀ[í mççíHçJçuççÇ. `DçHçÀmçj' yçvçJçuçç. HçCç lççí cççípçÓvç ®ççj-Hçç®ç
çÆoJçmççlç içHçiççj Pççuçç.. vççGcçío Pççuçç lçj lççí oíJç kçÀmçuçç?..

yçjyççoçÇDççíbkçÀç mççíiç cçvççvçç çÆHçÀpçÓuç Lçç,
yçjyççoçÇDççíbkçÀç pçMvç cçvççlçç ®çuçç iç³çç,
nj çÆHçÀ¬çÀ kçÀçí OçáSb cçíb G[çee
l³ççvçí kçbÀyçj kçÀmçuççÇ. çÆyçjnç kçÀçÇ jçlç, çÆouçªyçç, çÆnboçímlççb ncççjç, Kçíuç, cçOçáyççuçç, vççÇuççÇ, Dççjçcç, çÆvçjçuçç DçMçç yççníj®³çç
çÆ®ç$çHçìçlç kçÀçcçb kçÀªvç yçkçwkçÀU HçÌmçç kçÀcçJçuçç. ®çílçvç Dççvçbouçç çÆvçcçç&lçç cnCçÓvç mçÓ$çí mççbYççUç³çuçç çÆouççÇ. içáªoÊç l³çç®çç ÒçYççlçcçOçuçç
oçímlç. çÆoioMç&vçç®ççÇ pçyççyçoçjçÇ DççHçu³çç oçímlççJçj-içáªoÊçJçj ìçkçÀuççÇ. oíJç çÆnjçí.. mçbiççÇlç mççÆ®çvçoíJç yçcç&vç! `yççpççÇ' (1951)!
cçínvçlççÇuçç HçÀU çÆcçUçuçb. içáªoÊç-oíJçvçí `yççpççÇ' cççjuççÇ. jçpç kçÀHçÓjkçÀ[í vçJçjlvçí nçílççÇ. oíJçvçínçÇ DççHçu³çç kç@ÀcHçcçO³çí mççÆ®çvçoç, jHçÀçÇ,
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çÆkçÀMççíj, DççMçç, uçlçç, vççÇjpç, mççnçÇj Fl³ççoçÇb®³çç mççLççÇvçí `vçJçkçíÀlçvç'®ççÇ OJçpçç HçÀ[kçÀlç þíJçuççÇ. ³çç ìHH³ççHç³ç¥lç çÆkçÀMççíj®ç l³çç®çç Kçjç
DççJççpç nçílçç. HçCç Dç®ççvçkçÀ 1958mççuççÇ l³ççuçç DççÆYçvç³ççvçí PçHççìuçb. çÆkçÀMççíj Dç@kçwìçÇbiçkçÀ[í JçUuçç cnCçÓvç DççHçu³çç DççJççpççmççþçÇ
l³ççvçí jHçÀçÇuçç PçákçÀlçb cççHç çÆouçb. yçN³çç®ç çÆ®ç$çHçìçlç l³çç®çç DççJççpç jHçÀçÇ®çç Dççní lççí ³ççcçáUí®ç. `iççF&['HççmçÓvç l³çç®çç Hçávnç çÆkçÀMççíjkçÀ[í
Dççí{ç çÆomçlççí. lççÇvç oíJççÇ³ççB, pJçíuç-LççÇHçÀ, cçnuç, pçç@vççÇ cçíjç vççcç, iç@cyçuçj, lçíjí cçíjí mçHçvçí.. JJçç! kçw³çç yççlç nÌ! l³çç®³çç `njí jçcç njí
kç=À<Cç'HççmçÓvç çÆ®ç$çHçìçlç vçJçç ì^ív[ Dççuçç. vçblçj `Mççíuçí' (1975) cçáUí çÆ®ç$çHçì J³çJçmçç³ççlçuççÇ iççÆCçlçb yçouçuççÇ cnCçlççlç vçç, HçCç SkçÀç
yççpçÓvçí l³çç®çí yçvççjmççÇ yççyçÓ, sáHçç ªmlçcç, MçjçÇHçÀ yçocççMç, pççíçÆMçuçç, çÆnjç HçVçç, DçcççÇj içjçÇyç, Jçç@jvì içoçÇ& iççíUç kçÀjlç nçílçí.
®çínN³ççJçj lçí®ç yçççÆuçMç nçm³ç kçÀç³çcç nçílçb. l³çç®çí pçí çÆmçvçícçí iççpçuçí lçí l³çç®³çç DçoçkçÀçjçÇcçáUí, HçìkçÀLçícçáUí çÆkçbÀJçç çÆJççÆJçOç çÆJç<ç³ççb®³çç
nçlççUCççÇcçáUí. l³çç®³çç çÆmçvçícççlçuççÇ iççCççÇ nç lçj mçbMççíOçvçç®çç çÆJç<ç³ç. l³çç®çç c³çáçÆPçkçÀ-mçívmç DçççÆCç mçbiççÇlçkçÀçjçb®ççÇ çÆcçUçuçíuççÇ mççLç.
DççHçuçb iççCçb kçÀmçb çÆ®ççÆ$çlç nçíCççj Dççní ³çç®ççÇ HçájíHçÓj pççCççÇJç Dçmçuçíuçç oíJç nç®ç l³çç®³çç çÆ®ç$çHçìç®çç kçÀCçç nçílçç. mçbiççÇlç nç l³çç®³çç
çÆ®ç$çHçìç®çç MJççmç nçílçç. l³ççvçí `pçbpççÇj' kçÀç vççkçÀçjuçç, lçj l³ççlç l³çç®³ççJçj çÆ®ççÆ$çlç nçíCççjb SkçÀnçÇ iççCçb vçJnlçb cnCçÓvç. `Mççíuçí'vçblçj
çÆ®ç$çHçìmçbiççÇlççuçç IçjIçj uççiçlçç®ç oíJç {íHççUuçíuçç çÆomçuçç. DççOççÇ jçpçíMç KçVççvçí mçáHçjmìçjHçoç®çb çÆmçbnçmçvç kçÀççÆyçpç kçí Àuçb nçílçb lçovçblçj
DççÆcçlççYç cçnçvçç³çkçÀ yçvçÓ uççiçuçç..
yçç³ç o Jçí, `cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç çÆvçYççlçç ®çuçç iç³çç..' ní iççCçb `vçJçkçíÀlçvç' çÆvççÆcç&lç `ncç oçívççí' (1961) ³çç çÆ®ç$çHçìçlçuçb.
çÆvçcçç&lçç mJçlç: oíJç Dççvçbo nçílçç cçç$ç l³ççvçí çÆoioMç&vçç®ççÇ Oçájç mççíHçJçuççÇ nçílççÇ DçcçjpççÇlç ³çç DççHçu³çç oçí mlççkçÀ[í. mççnçÇjpççÇb®³çç
YççJççÆJçYççíj iççC³ççbvçç mçbiççÇlçyçOo kçíÀuçíuçb pç³çoíJçpççÇbvççÇ. oíJç Dççvçbo (³çç çÆmçvçícççlç mççníyççbvççÇ [yçuç-jçíuç çÆvçYççJçuçç³ç) DçççÆCç mççíyçlççÇuçç
vçboç, mççOçvçç, uççÆuçlçç HçJççj, pççiççÇjoçj DçMççÇ YçkçwkçÀcç HçÀUçÇ. mìçíjçÇlç ocç nçílçç. iççCççÇ PçkçÀçmç nçílççÇ. `DçYççÇ vçç pççDççí sçí[kçÀj..'
(jHçÀçÇ-DççMçç), `kçÀYççÇ ™çáo Hçí, kçÀYççÇ nçuççlç Hçí..' (jHçÀçÇ), `Dçuuççn lçíjçí vççcç..' (uçlçç), `pçnçB cçíb Símçç kçÀçÌvç nÌ. .' (DççMçç), `ÒçYçÓ
lçjçí vççcç pççí O³çç³çí HçÀuç HççS..' (uçlçç) DçççÆCç jHçÀçÇm ççníyççbvççÇ içç³çuçíuçb `cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç çÆvçYççlçç ®çuçç iç³çç..' DçMçç mçJç&®ç
iççC³ççb®ççÇ YçfçÇ cçmlç®ç pçcçÓvç DççuçíuççÇ. `cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç çÆvçYççlçç ®çuçç iç³çç..' ³çç iççC³ççlç `Fvì^çí' cnCçÓvç Jççpçuçíuçç mçbiççÇlçç®çç
lçákçÀ[ç uççpçJççyç Dççní. HçÀkçÀçHçÀkçÀ çÆmçiççj HçáÀkçÀCççN³çç oíJç Dççvçbo®³çç nçlççlçu³çç c³çáçÆPçkçÀuç-uçç³çìjcçOçuççÇ nçÇ OçÓvç Dççní DçMççÇ FLçí
mçbkçÀuHçvçç cççb[uççÇ³ç. (cçç$ç nçÇ OçÓvç `iuçç@kçwmç' (Glockenspiel) ³çç `Pçç³çuççíHçÀçívç' ÒçYççJçUçÇlççÇuç JççÐççJçj JççpçJçuççÇ Dççní.) mçiçUçÇ®ç
iççCççÇ PçkçÀçmç. çÆmçvçícçç uççíkçÀçbvçç DççJç[uçíuçç. oíJç Dççvçbo l³çç Jç<çç&mççþçÇ oíC³ççlç ³çíCççN³çç Glkç=À<ì DççÆYçvçí l³çç®³çç HçájmkçÀçjçmççþçÇ vççcçbkçÀvç
³ççoçÇlç nçílçç ní çÆJçMçí<ç.. mçbiççÇlç iççÌjJçuçb içíuçb vççnçÇ HçCç l³ççlçuççÇ mçJç&®ç iççCççÇ DççpçnçÇ lçácç®³çç-Dççcç®³çç DççíþçJçj Dççnílç.. (nuuççÇ®ç
oíJçmççníyççb®³çç n³ççlççÇlç®ç `ncç oçívççí' mçHlçjbiççlç mççoj kçíÀuçç içíuçç.) Dçmççí!
Dççpç Dççcç®³çç mìáçÆ[Dççílç oíJçmççníyç HççMJç&mçbiççÇlççyçÎuç pçí lçÊJç%ççvç mççbiçlç nçílçí l³ççlç lçL³ç nçílçb. l³ççb®³çç mçbkçÀuHçvçíÒçcççCçí
çÆ®ç$çHçìç®³çç mçbiççÇlçkçÀçjçvçí®ç l³çç çÆmçvçícçç®çb HççMJç&mçbiççÇlç kçÀjç³çuçç nJçb nç Dççûçn ³ççíi³ç DçççÆCç DççÌçÆ®çl³çHçÓCç& Dççní, ³ççlç Jçço vççnçÇ. HçCç
nuuççÇ®³çç mçbiççÇlçkçÀçjçb®çb mJçlç:®çb DççHçuçb Dçmçb SkçÀ iççÆCçlç Dçmçlçb. HççMJç&mçbiççÇlççmççþçÇ çÆvçcçç&l³çç®çç mJçlç:®çç Dçmçç SkçÀ yçpçíì Dçmçlççí.
çÆ®ç$çHçì HçÓCç& kçÀjlçç kçÀjlçç çÆ®ç$çHçìç®çç®ç yçpçíì FlçkçÀç HçáÀiçuçíuçç Dçmçlççí kçÀçÇ HççMJç&mçbiççÇlç kçÀjC³çç®³çç #çCççHç³ç¥lç l³çç®³çç lççíb[çuçç HçíÀmç
Dççuçíuçç Dçmçlççí. (ní cççÇ HçççÆnuçb³ç, DçvçáYçJçuçb³ç) cçpçyçájçÇvçí kçÀç nçíF&vçç Dççlçç uççí -yçpçíìcçO³çí®ç mçiçUb kçÀjç³ç®çb Dçmçb lçí þjJçlççlç.
l³ççmççþçÇ lçí SKççoç `yç@kçÀ-ûççTb[ mkçÀçíDçj mHçíMçççÆuçmì' iççþlççlç. çÆNnocç DçççÆCç c³çáçÆPçkçÀ®çí uçÓHmç Dççlçç vçíìJçªvç mçnpçiçl³çç
[çTvçuççí[ kçÀjlçç ³çílççlç. nçlççlç kçÀuçç Dçmçíuç lçj çÆocçlççÇuçç kçÀçÇ -yççí[&mç, mç@cHçuçmç&, çÆmçkçwJçívmçmç&, Òççímçímçmç& Dççnílç®ç kçÀçÇ! Dççpçlççiçç³çlç
p³çç p³çç çÆnvoçÇ çÆmçvçícççbvççÇ Hç[oç HçççÆnuçç Dççní l³ççlçu³çç HççMJç&mçbiççÇlçç®çç DçY³ççmç kçÀjç³ç®çç, kçÀçÇ Pççuçb kçÀçcç! çÆkçÀlççÇ mìçF&umç! çÆkçÀlççÇ
çÆJççÆJçOçlçç! Òçl³çíkçÀ mçbiççÇlçkçÀçjç®çç DççHççHçuçç Dçmçç SkçÀ HçbÀ[ç! ¿çç pçáv³çç-pççCçl³çç uççíkçÀçbvççÇ FlçkçbÀ DçHçÀçì DçççÆCç çÆncççuç³ççSJç{b GÊçábiç
kçÀçcç kçÀªvç þíJçuçb³ç kçÀçÇ lçácnçÇ DççCçKççÇ vçJçb kçÀç³ç kçÀHHççU kçÀjCççj Dççnçlç? çÆmçvçícçç®³çç HççMJç&mçbiççÇlççmççþçÇ çÆvçJJçU içjpç cnCçÓvç ®ççjHçç®ç LççÇcç-c³çáçÆPçkçÀ yçvçJçu³çç kçÀçÇ Pççuçb kçÀçcç. içbcçlç cnCçpçí FbûçpççÇ çÆmçvçícççlçÓvç yçjb®ç kçÀçnçÇ G®çuçlçç ³çílçb. l³ççcçáU í®ç nuuççÇ mçnmçç kçáÀCççÇ
çÆ®ç$çHçìç®³çç HççMJç&mçbiççÇlççkçÀ[í FlçkçbÀ DçççÆlcç³çlçívçb uç#ç®ç oílç vççnçÇ. cççÇ mJçlç: cççP³çç J³çJçmLççHçvçç®³çç kçÀçjkçÀçÇoçÇ&lç Dççcç®³çç mìáçÆ[Dççílç
MçbYçjçnÓvç pççmlç çÆ®ç$çHçìçb®çb HççMJç&mçbiççÇlç jíkçÀç@[& nçílççvçç HçççÆnuçb³ç. kçÀçíCç kçÀç³ç kçÀjlç Dçmçlçb. kçÀçíCç Hççìîçç ìçkçÀlçb. kçÀçíCç kçáÀþu³çç FbçÆiuçMç
çÆmçvçícççb®³çç [çÇJnçÇ[çÇ DççCçÓvç l³ççlçuçç HççíMç&vç G®çuçÓvç `mçBHçuç' kçÀªvç çÆ®çkçÀìJçlçb ní cççÇ cççP³çç [çíUîççbvççÇ HçççÆnuçb³ç.. cççPçç oçímlççvçç
Dçmçuçíu³çç mçbiççÇlçkçÀçj pççÆlçvç-uççÆuçlçuçç Dççcç®³çç mìáçÆ[Dççílç oíJçmççníyççb®ççÇ iççCççÇ kçÀjlççvçç cçuçç pçJçUÓvç çÆvçjKçç³çuçç çÆcçUçuçb.
oíJçmççníyççbvççÇ iççCççÇ HçÀç³çvçuç kçÀjlçç®ç l³ççlçuçb Dçç@kçí&Àmì^íMçvç lçí mççbiçlççÇuç lçmçb®ç kçÀjçJçb uççiçuçb nçílçb. DçiçoçÇ pçáv³çç JçUCçç®çb! çÆJççÆJçOçlçç
oíC³çç®çb mJççlçb$³ç Dçmçb vçJnlçb®ç. `³ççjç-çÆouçoçjç', `çÆKçuçç[çÇ'.. `çÆouçJççuçí oáunçÆvç³çç..' lçí HçjJçç®³çç `HçÀvçç'Hç³ç¥lç®ççÇ DççHçuççÇ kçÀuççkçÀçÇo&
HçáÀuçJçCççN³çç ³çç pççÆlçvç-uççÆuçlç®ççÇ oíJçmççníyççbmçcççíj kçÀç³ç nçuçlç PççuçíuççÇ lççÇ cççÇ HçççÆnuççÇ³ç.. pçáv³çç pçcççv³ççlçu³çç mçbiççÇlçç®³çç mìçF&uçuçç
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lçácnçÇ çÆ®çkçÀìÓvç vççnçÇ jçnÓ MçkçÀlç. kçÀçUçvçáªHç yçouç mJççÇkçÀçjç³çuçç®ç nJçílç.. mçO³çç®³çç HççÆjçÆmLçlççÇlç HççMJç&mçbiççÇlççyçÎuç FlçkçbÀ DççûçnçÇ
jçnCçb Kçjblçj çÆHçÀpçÓuç Dççní. mçO³çç 5.1 `[ç@uyççÇ çÆ[çÆpçìuç çÆm ìçÆjDççí-HçÀçíçÆvçkçÀ mççTv[' JçiçÌjí DçÐç³ççJçlç lçb$çç®çç çÆJç®ççj kçÀjlçç, GHçuçyOç
Fuçíkçwì^ç@çÆvçkçÀ JççÐçcçíU JççHçªvç®ç Hç[oç J³ççHçCççjb (kçÀçÇ kçÀçvçþUîçç yçmçJçCççjb) HççMJç&mçbiççÇlç oílçç ³çíT MçkçÀlçb. ³çç yççyçlççÇlç uççF&Jnc³çáçÆPçkçÀ®çç nf kçíÀuçç lçj nJçç lçmçç FHçíÀkçwì ³çíC³ççmççþçÇ MçbYçjíkçÀ JççokçÀçbvçç oçJçCççÇuçç yççbOççJçb uççiçíuç. Kç®ç& DçJJçç®³çç mçJJçç nçíTvç yçpçíì
FlçkçbÀ HçáÀiçíuç kçÀçÇ yçmmç jí yçmmç! nçÇ kçÀçUç®ççÇ içjpç Dççní.. cnCçÓvç®ç oíJçmççníyççb®çç nç çÆvçJJçU Dçç¬çÀçíMç Dççní, Dçmçb cnCçlçç ³çíF&uç. kçÀç³ç
kçÀjCççj? nfçÇ mJçYççJççJçj DççÌ<çOç vççnçÇ. cçuçç lçjçÇ Dçmçb Jççìlçb kçÀçÇ, uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuçpççÇbvççÇ l³ççb®³çç kçÀçjkçÀçÇoçÇ&®³çç MçíJçìçÇ-MçíJçìçÇ
kçíÀuçíuçí yç@kçÀ-ûççTb[mçd®ç oíJçmççníyççb®³çç `l³çç' mçbkçÀuHçvçíuçç Oçªvç nçílçí. l³ççvçblçj mçiçUç DççvçboçÇ Dççvçbo! çÆ®ç$çHçì-mç=<ìçÇlç ³çíCççjç vçJçç
ì^íC[ HççnÓvç oíJç Dççvçbo YççbyççJçuçí nçílçí. vçkçwkçÀçÇ kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb DçMççvçí kçÀvHçw³çápçuçí nçílçí. Kçjb mççbiçç³ç®çb lçj mçO³çç®³çç ÒçJççnçyçjçíyçj l³ççbvçç
Hççínlçç®ç Dççuçb vççnçÇ, Dçmçb cnìuçb lçjçÇ ®ççuçíuç.. l³çç®³çç kç@ÀcHçcçOçuçç SkçíÀkçÀ lççjç çÆvçKçUlç nçílçç. yçcç&vçoç 13 Dçç@kçwìçíyçj 1975uçç
mççí[Óvç içíuçí. SkçÀ DççOççjmlçbYç çÆvçKçUuçç. vçblçj mççnçÇj içíuçí. 31 pçáuçÌ, 1980uçç cçnbcço jHçÀçÇ lçj Hçá{í 13 Dçç@kçwìçíyçj 1987uçç
çÆkçÀMççíjkçáÀcççj cçÌHçÀuç mççí[Óvç içíuçç. Dçç[çÇ&vçí vçJçkçíÀlçvçuçç lççjC³çç®çí Òç³çlvç kçíÀuçí, HçCç l³ççb®³çç vççl³ççlçuççÇ JççÇCç Içf nçílççnçílçç®ç lçáìuççÇ. lçí
jçpçíMç jçíMçvç®³çç vççoçuçç uççiçuçí lçíJnç SJç{b oá:Kç Pççuçb vçJnlçb HçCç lçí pçíJnç YçHHççÇ uçççÆnjçÇ®³çç içUîççlç içUí IççuçÓ uççiçuçí lçíJnç®ç
kçáÀþílçjçÇ l³çç®³çç Hç@Àvmç®³çç cçvççlç MçbkçíÀ®ççÇ Hççuç ®çákçÀ®çákçÀç³çuçç uççiçuççÇ nçílççÇ. ³çç®ç ìHH³ççJçj Hç[Pç[çÇuçç mçáªJççlç PççuççÇ nçílççÇ. DççHçuçç nç
`oíJç' ®ççÆj$ç YçÓçÆcçkçÀçbkçÀ[í JçUuçç®ç vççnçÇ. lççí mJçlç:uçç lçªCç®ç mçcçpçlç jççÆnuçç.. Hçá{í l³çç®çb ní JççiçCçb ®çkçwk çÀ nçm³ççmHço þª uççiçuçb.
p³çç ®çínN³ççJçj DççcnçÇ çÆvççÆmmçcç Òçícç kçíÀuçb lççí ®çínjç Dççlçç Jç=OolJççkçÀ[í PçákçÀuçç³ç ní uççíkçÀçbvçç çÆomçlç DçmçÓvçnçÇ lççí cçç$ç DççHçuçb lççªC³ç
kçáÀjJççUlç jççÆnuçç. oíJç Dççvçbo l³çç®³çç Hç@Àvmç®³çç Ëo³ççlç lçU þçíkçÓÀvç Dççní cnCçlççlç.. HçCç kçáÀCçç®³çç? DççcnçÇ `oí Jç'Yçkçwlç Dççnçílç ³ççlç
Jçço vççnçÇ! l³çç®çç lççí ÒçíÀMç ®çínjç HççnÓvç yçN³çç®ç çÆHç{îçç vççoçJçu³çç, l³çç®³çç çÆmçvçícççlçu³çç iççC³ççbvççÇ Dççcnçuçç KçáUçJçÓvç mççí[uçb nçílçb .
l³çç®³çç `yççpççÇ' (1951) HççmçÓvç lçí Lçíì `Jçç@jvì'Hç³ç¥lç®çí mçiçUí®ç çÆmçvçícçí DççcnçÇ DççJç[çÇvçí HçççÆnuçí, DççpçnçÇ Hççnlç Dççnçílç. HçCç.. Dççlçç
Dççcç®³çç HçVççMççÇlç Dçmçuçíu³çç DçççÆCç Dççcç®³ççHçí#çç kçÀçnçÇ cççíþîçç çÆHç{îçç JçiçUlçç l³çç®çb DççÆmlçlJç Gjuçb³ç lçí kçÀíJçU mJçlç:Hçájlçb®ç Dçmçb
cnCçç³çuçç njkçÀlç vççnçÇ. (oçoçmççníyç HçÀçUkçíÀ HçájmkçÀçjç®³çç çÆvççÆcçÊççvçí lççí Hçávnç ®ç®çí&lç Dççuçç FlçkçbÀ®ç.) `njí jçcç njí kç=À<Cç'HççmçÓvç oíJç
Dççvçbouçç [çíkçw³ççJçj ìçíHççÇ Iççuçç³çuçç HçÀçj DççJç[lçb. lççÇ l³çç®³çç [çíkçw³ççJçj çÆomçlçínçÇ sçvç, HçCç lççÇ HççÆyuçkçÀuçç Iççuçç³ç®ççÇ? l³çç®çí `oímç
Hçjoímç', `yçáuçíì', `kçÀuççyççpç', `uçÓìcççj', `mJççcççÇoçoç', `DçJJçuç vçbyçj', `mççÌ kçÀjçí[',`içBiçmìj' lçí `mçívmçç@j' DçççÆCç vçblçj `uçJn
Fvç ìçFcçmkçwJçíDçj', `ÒççFcç-çÆcççÆvçmìj'.. DçvçíkçÀ jmçç³çvçb JççHçªvçnçÇ kçáÀ®çkçÀçcççÇ þjuçílç. çÆvç<kçÀçcç, nlççMç, ³ççíiççÇªHççlçuçç
`iççF&['cçOçuçç l³çç®çç `jçpçÓ-iççF&[' DççÊçç ³çç#çCççÇ DççþJçlççí³ç.. `vçç oá:Kç nÌ, vçç mçáKç nÌ..vçç çÆovç nÌ, vçç jçlç nÌ, vçç oáçÆvç³çç, vçç
Fvmççvç vçç YçiçJççvç! çÆmçHç&À cçÌb.. cçÌb..' içíu³çç mçnç oMçkçÀçlç l³ççvçí DçvçáYçJçuçíuçí Dçvçí kçÀ ®ç{Glççj l³çç®³çç iççÆnN³çç [çíUîççlç suçkçÀlççvçç
çÆomçlççlç.. HçCç lçjçÇnçÇ lççí cnCçlççí³ç..

œçcç DççÌj ™çáMççÇ cçíb HçÀkç&À vçç cçnmçÓmç nçí pçnçB,
cçÌb çÆouç kçÀçí Gmç cçkçÀçcç Hçí uççlçç ®çuçç iç³çç..
cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç çÆvçYççlçç ®çuçç iç³çç..
nj çÆHçÀ¬çÀ kçÀçí OçáSb cçíb G[çlçç ®çuçç iç³çç..
HçCç.. `çÆouç nÌ kçíÀ cççvçlçç vçnçÇ'.. kçáÀCççÇ kçÀçnçÇnçÇ cnCçç, DççcnçÇ DççpçnçÇ `oíJç'Yçkçwlç Dççnçílç.. lççí Dççcç®³çç cçvççlç lçmmçç®ç çÆ®çjlçªCç
jçnCççj Dççní.. (nuuççÇ®ç oíJçmççníyç oíJççIçjçÇ içíuçí.) HçCç oíJççuçç Jç³ç Dçmçlçb? vççnçÇ vçç! Dçjí `oíJç' Dççní lççí! `oíJç' lçj Dçpçjçcçj
Dçmçlççí..


mçbiççÇlçkçÀçj pç³çoíJç ³ççb®³çç kçÀçnçÇ mçáHçjçÆnì iççC³ççb®³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :

01. mçbiççÇlçkçÀçj pç³çoíJç (mçáHçjçÆnìmçd 01)

https://youtu.be/c3fuT8dOuUo

02. mçbiççÇlçkçÀçj pç³çoíJç (mçáHçjçÆnìmçd 02)

https://youtu.be/9GEZZrK-V2Y
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20 : cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç çÆvçYççlçç ®çuçç iç³çç..
çÆ®ç$çHçì : ncç oçívççí (1961)
çÆvçcçç&lçç : oíJç Dççvçbo (vçJçkçíÀlçvç)
çÆoioMç&kçÀ : DçcçjpççÇlç
iççÇlçkçÀçj : mççnçÇj uçáçÆOç³ççvçJççÇ
mçbiççÇlç : pç³çoíJç
cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç çÆvçYççlçç ®çuçç iç³çç..
nj çÆHçÀ¬çÀ kçÀçí OçáSb cçíb G[çlçç ®çuçç iç³çç..
nj çÆHçÀ¬çÀ kçÀçí OçáSb cçíb G[çee
yçjyççoçÇDççíbkçÀç mççíiç cçvççvçç çÆHçÀpçÓuç Lçç - 2
cçvççvçç çÆHçÀpçÓuç Lçç, cçvççvçç çÆHçÀpçÓuç Lçç,
yçjyççoçÇDççíbkçÀç pçMvç cçvççlçç ®çuçç iç³çç - 2
nj çÆHçÀ¬çÀ kçÀçí OçáSb cçíb G[çee
pççí çÆcçuç iç³çç GmççÇ kçÀçí cçákçÀÎj mçcçPç çÆuç³çç - 2
cçákçÀÎj mçcçPç çÆuç³çç, cçákçÀÎj mçcçPç çÆuç³çç,
pççí ]Kççí iç³çç, cçÌ GmçkçÀçí Yçáuççlçç ®çuçç iç³çç - 2
nj çÆHçÀ¬çÀ kçÀçí OçáSb cçíb G[çee
œçcç DççÌj ™çáMççÇ cçíb HçÀkç&À vçç cçnmçÓmç nçí pçnçB - 2
vçç cçnmçÓmç nçí pçnçB, vçç cçnmçÓmç nçí pçnçB..
cçÌb çÆouç kçÀçí Gmç cçkçÀçcç Hçí uççlçç ®çuçç iç³çç - 2
cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç çÆvçYççlçç ®çuçç iç³çç..
nj çÆHçÀ¬çÀ kçÀçí OçáSb cçíb G[çlçç ®çuçç iç³çç..


oíJçmççníyççb®çb, lçácç®³çç DççJç[çÇ®çb ní iççCçí SíkçÀC³ççmççþçÇ Jç HççnC³ççmççþçÇ oílç Dççní ³çç iççC³çç®çç `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí, mçHlçjbiççlççÇuç çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ
ì^@kçÀ' lçmçí®ç, ³çç mçbHçÓCç& cçÓU çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=8xLGdI9_jak

2. cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç... (cçÓU çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=Vmo2LTC3iC0

3. cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç... (vçJçç çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=QCGh8s3mShQ

4. cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç... (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=3GKOsPwRD-8

5. `ncç oçívççí' (1961) (mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://www.youtube.com/watch?v=ruLdKqijp8Q
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21 : Pyar Kiya To Darna Kya..

21 : H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç?
`kçÀç³ç çÆYçkçwkçÀçj çÆHçkçw®çmç& yçvçJçlççlç ní uççíkçÀ?.. oíKç! SkçÀ çÆovç cçÌb SímççÇ çÆHçÀucç yçvççTbiçç kçíÀ mçyçkçÀçÇ sáfçÇ nçí pççSiççÇ..'
kçÀjbiçUçÇlç HçkçÀ[uçíu³çç çÆJç[çÇ®çç pççíjoçj PçájkçÀç Içílç lççí yççíuçlçç®ç vççÌMççopççÇb®çç Iççmç IçMççlç®ç Dç[kçÀuçç. IççíìYçj HççCççÇ çÆHçTvç lçí
cnCççuçí.. `Dçyçí DçççÆmçHçÀ, lçÓ þçÇkçÀmçí HçlçuçÓvç vçnçÇ çÆmçuçç mçkçÀlçç, çÆHçÀucç kçw³çç KççkçÀ yçvçç³çíiçç?' içCçHçlç JççCççÇ çÆJç[çÇ çÆHçlççvçç ®ççJçç³ç®çç
vçámçlççÇ kçÀç[çÇ...mìçF&uç®çb l³çç®çb yççíuçCçb kçáÀCççÇnçÇ cçvççJçj Içílç vçmçí. nç kçíÀ. DçççÆmçHçÀ cnCçpçí Dçpçyç JçuuççÇ. yççlçç cççjC³ççlç HçìçF&lç.
`uçÌuçç-cçpçvçÓb' HçíÀcç vççÆPçjmççníyççb®çç nç Joç[ Yçç®çç. lççí GiççÇ®ç vçkçÀçí lççÇ cçiçpçcççjçÇ kçÀª vç³çí cnCçÓvç l³ççuçç çÆMçbH³çç®çb oákçÀçvç kçÀç{Óvç
çÆouçíuçb. Kççíoçoço mçkç&ÀuçpçJçU®³çç l³çç nç@ìíuççlç jçF&mçHuçíì Kççlçç-Kççlçç lççí Dçmçuçí mçbiçcçjJçjçÇ Fcçuçí j®çç³ç®çç. vççÌMççopççÇbmçn mçiçUí®ç
l³çç®ççÇ ìj G[Jçç³ç®çí. nç çÆHçÀucç-oçÇJççCçç Yçç®çç vççÆPçjcççcçÓb®³çç mçíìJçj vçámçlçç jíbiççUlççvçç pçjçÇ çÆomçuçç lçjçÇ lçí l³ççuçç çÆlçLçÓvç nçkçÀuçÓvç
kçÀç{ç³ç®çí. lççí JçMççÇkçÀjCç çÆJçÐçç çÆMçkçÀuçç kçÀçÇ kçÀç³ç kçÀçíCç pççCçí HçCç Fb[mì^çÇlç cçmkçÀççÆHçÀkçíÀMçvç DçççÆCç yççíuçyç®çvç kçÀªvç l³ççvçí Hç=LJççÇjçpç
kçÀHçÓj, oáiçç& Kççíìí, mçájÌ³çç DçMççÇ oCçoCççÇlç mìçmç&®ççÇ HçÀçÌpç IçíTvç `HçÓÀuç'(1945) DçççÆCç çÆouççÇHçkçáÀcççj, vççÆiç&mç, pççÇJçvç JçiçÌjíbvçç IçíTvç
`nuç®çuç'(1950) vççJçç®çí çÆHçkçw®çmç& çÆcçUJçuçí. çÆoioçÆMç&lç kçíÀuçí. SkçÀ çÆHçkçw®çj mçHççìÓvç DççHçìuçç oámçjç Lççí[çmçç ®ççuçuçç HçCç l³ççcçáUí
Fb[mì^çÇlç pççvçHçn®ççvç lçj PççuççÇ. Dççlçç l³çç®çç nçÌmçuçç DççCçKççÇ yçáuçbo Pççuçç. kçÀHç[îçç®ççÇ cççHçb IçíCççjç DçççÆmçHçÀ cçiç mçuççÇcçDçvççjkçÀuççÇ®³çç kçÀLçíJçj çÆmçjçpç DçuççÇ nkçÀçÇcçmççþçÇ çÆHçÀucç®ççÇ DççKçCççÇ kçÀjC³ççlç içáblçuçç. `cçáIçuç-S-DççPçcç' cnCçpçí kçÀçnçÇ Kçç³ç®çb kçÀçcç
vççnçÇ cçnçjçpçç! kçíÀ. DçççÆmçHçÀ vççJçç®³çç DçJççÆuç³çç®çb mJçHvç nçílçb lçí. mçuççÇcç-DçvççjkçÀuççÇ®³çç Òçícçç®ççÇ oçmlççvç nçílççÇ lççÇ. Kçjb lçj ®ççJçÓvç®ççJçÓvç ®ççíLçç Pççuçíuçç çÆJç<ç³ç lççí. HçCç kçíÀ. DçççÆmçHçÀvçí DçHçvçí jbiç cçíb {çuçkçÀj cççTvì SJnjímìHçí#ççnçÇ l³ççuçç GÊçábiç kçíÀuçç nçílçç.
1952mççuççÇ ³çç çÆJç<ç³ççJçj kçÀçcç mçáª kçíÀuçb DçççÆmçHçÀvçí. ®çbêcççínvç-vççÆiç&mç, Hç=LJççÇjçpç, oáiçç& Kççíìí Dçmçí kçÀuççJçblç DçmçCççj nçílçí. mçbiççÇlç
DççÆvçuç çÆJçMJççmç! Hçá{í Lççí[îçç®ç çÆoJçmççlç çÆouççÇHçkçáÀcççj-vççÆiç&mç DçMççÇ ³ççípçvçç DççKçuççÇ içíuççÇ. kçÀçnçÇ çÆoJçmççbvççÇ vççÆiç&mç®ççÇ pççiçç cçOçáyççuçç
IçíCççj DçMççÇ kçáÀCçkçáÀCç uççiçuççÇ. Dçvçá cççÆuçkçÀvçí vçámçjlç HçÀlçín DçuççÇ KççBmççníyççb®çb iççCçb p³çç çÆMçlççHçÀçÇvçí {çHçÓvç `cçíjç çÆHç³çç Içj Dçç³çç..'
kçÀjlç `lççÇ cççPççÇ®ç ìîçÓvç nçílççÇ, yçj&kçÀç!' DçMççÇ MçíKççÇ çÆcçjJçuççÇ, lçMççÇ®ç ®çuççKççÇ kçÀjlç çÆHçÀucççÇmlççvçvçí ³çç®ç çÆJç<ç³ççJçj DççHçuçç
`DçvççjkçÀuççÇ' mçáª kçíÀuçç DçççÆCç 1953 cçO³çí PçìHçì çÆjuççÇpçnçÇ kçíÀuçç. MçnívçMççn DçkçÀyçj - cçáyççjkçÀ cç®ç¥ì, mçuççÇcç -ÒçoçÇHçkçáÀcççj
DçççÆCç DçvççjkçÀuççÇ - yççÇvçç jç@³ç. mçbiççÇlçkçÀçj nçílçí mççÇ. jçcç®çbê. FkçÀ[í DçççÆmçHçÀçÆcç³ççB®ççÇ Oç[Hç[ mçáª®ç nçílççÇ. ®ç®ç&içíì -cççÆjvç uççF&vmç
çÆJçYççiçç®çç çÆJçkçÀçmç kçÀjCççN³çç MççHçÓjpççÇ-HççuçvçpççÇ (mìçÆuç¥iç FvJnímìcçíbì kçÀç@Hççí&jíMçvç) vççJçç®³çç çÆyçu[mç&®çç Jçjonmlç uççYçlçç®ç lççí pççícççvçb
kçÀçcççuçç uççiçuçç. Dççlçç lççí `cçáIçuç-S-DççPçcç' ³çç SkçÀç®ç O³çí³ççvçí PçHççìuçç nçílçç. DçbOçíjçÇ®³çç cççínvç mìáçÆ[Dççílç yçÌþkçÀ PççuççÇ.
mçbJççouçíKçkçÀ Dçcççvç (PççÇvçlç®çí Dçyyççpççvç), JçPççnlç çÆcçPçç&, Snmççvç çÆjPçJççÇ, kçÀcççuç DçcçjçínçÇ DçççÆCç mçbiççÇlçkçÀçj vççÌMççopççÇ ³ççb®³çç
mçç#ççÇvçb çÆJç[çÇ®çç pççíjoçj PçájkçÀç cççªvç ®çáìkçÀçÇ JççpçJçlç kçíÀ. DçççÆmçHçÀ DççHçu³çç ³çç çÆHçÀucç®ççÇ ªHçjí<çç cççb[ Ó uççiçuçç. kçíÀ. DçççÆmçHçÀ®çb
vççÌMççopççÇbMççÇ ®ççbiçuçb ìîçáçÆvçbiç nçílçb. iççC³ççb®³çç çÆmç®³çáSMçvmç HçÀç³çvçuç nçílçç®ç vççÌMççopççÇbvççÇ `™çáoç çÆvçiçínyççB nçí lçácnçjç..' DçççÆCç `cççíní
HçvçIçì Hçí vçbouççuç..' jíkçÀç@[& kçíÀuçb..
cçuçç `H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³ççee..' ³çç iççC³ççyçÎuç Òç®çb[ GlmçákçÀlçç nçílççÇ. HçÓCç& çÆ®ç$çHçì `yuç@ kçÀ Dç@C[ JnçF&ì' HçCç HçÀkçwlç ní
iççCçb DçmçuçíuççÇ jçÇU mçHlçjbiççlç nçílççÇ. ³çç iççC³çç®çç kçÀçvççcçvççJçj FlçkçÀç FcHç@kçwì nçílçç kçÀçÇ çÆJç®ççjlçç mççí³ ç vççnçÇ. nçÇ SkçÀ®ç jçÇU
FmìcçvçkçÀuçjcçO³çí kçÀç kçíÀuççÇ? Kçç$ççÇHçÓJç&kçÀ mççbiçç³ç®çb lçj DççHçu³çç FLçí çÆjJnyç&-cççÆMçvmç mçjç&mç JççHçjçlç Dççu³çç l³çç 1978®³çç
DççmçHççmç. uççuçç kçÀç@uçípçcçO³çí yççjçJççÇ çÆMçkçÀlç Dçmçlççvçç cççP³çç Dçç@kçí&Àmì^çmççþçÇ, cççÇ p³çávççí -60 çÆkçbÀJçç p³çávççí-1 Dçmçuçí kçÀçÇ-yççí[&mçd
Yçç[îççvçí DççCçç³çuçç vçíncççÇ®ç pçç³ç®ççí. jJççÇbê vççìîç cçbçÆojçmçcççíj®³çç `mJççcççÇ c³çáçÆPçkçÀumç' cçO³çí lçí GHçuçyOç Dçmçç³ç®çí. çÆjJnyç& -cçMççÇvç cççÇ
FLçí®ç HçççÆnuççÇ nçílççÇ. l³çç®çç JççHçjnçÇ kçíÀuçíuçç. 1955 ®³çç kçÀçUçlç DççHçu³çç FLçuçb `mççBiç-jíkçÀç@çÆ[¥iç' FlçkçbÀ Òçiçlç vçJnlçb cçiç iççC³ççlç lççí
SkçÀçí-çÆjJnyç&®çç FHçíÀkçwì ³ççbvççÇ DççCçuçç kçáÀþÓvç? Dçmçí DçvçíkçÀ ÒçMvç IçíTvç cççÇ mçjU vççÌMççopççÇb®³çç IçjçÇ içíuççí.. kçí À. DçççÆmçHçÀ ³çç
DçJççÆuç³çççÆJç<ç³ççÇ mççbiçlçç mççbiçlçç vççÌMççopççÇ Dççlçç `H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³ççee..'®ççÇ oçmlççvç mççbiçC³ççlç içábiç Pççuçí.. (SKççÐçç Jç³çmkçÀ
mçíuçíçÆyç´ìçÇMççÇ içHHçç cççjCçb nç SkçÀ DççÆlçMç³ç ®ççbiçuçç DçvçáYçJç Dçmçlççí Kçjç Hçjblçá l³ççlç SkçÀ Òçç@yuçícç cçç$ç nçílççí. DççHçCç DççHçu³çç ÒçMvççuçç
çÆ®çkçÀìÓvç jçnCçb vçncççÇ®ç ÒçMçmlç çÆomçlç vççnçÇ. yççíuçlçç yççíuçlçç mçnpç çÆJç<ç³ççblçj nçílçb. DççHçuçç çÆJç<ç³ç YçjkçÀìÓ MçkçÀlççí. MçíJçìçÇ vççÌMççopççÇb®³çç
cçáuççvçí (jçpçÓ vççÌMçço) mçá®ççÆJçu³ççÒçcççCçí, l³ççb®³ççMççÇ içHHçç DçççÆCç Dççlcç®ççÆj$ççlççÇuç GuuçíKççb®çç cççiç kçÀç{lç l³çç GuuçíKççb®³çç DççOççjçJçj
`cçáIçuç-S-DççPçcç' nç çÆmçvçícçç cnCçpçí kçÀç³ç ®ççÇpç nçílççÇ ní ¢iiççí®çj Pççuçb...)
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DççÊççmççjKçí jíkçÀç@çÆ[¥iç mìáçÆ[Dççí vçJnlçí®ç lçíJnç. iççC³ççlçu³çç MçíJçì®³çç kçÀ[J³ççlç SkçÀçí -çÆjJnyç& çÆkçbÀJçç IçácçCççN³çç DççJççpçç®çb
OJççÆvçcçáêCç Dçmçç³çuçç nJçb DçMççÇ DçìkçÀU IççlçuççÇ nçílççÇ kçíÀ. DçççÆmçHçÀvçí. vççÌMççopççÇbvççÇ lçí ®ç@uçívpç mJççÇkçÀçjuçb. içççÆ³çkçíÀ®çç DççJççpç
Dççmçcçblççlç Içácçlççí Dçmçç FHçíÀkçwì ³çç³çuçç nJçç³ç vçç? kçÀjlççí cççÇ lçmçb.. yçN³çç®ç çÆJç®ççjçblççÇ vççÌMççopççÇbvççÇ jíkçÀç@çÆ[&mìMççÇ mçuuççcçmçuçlç kçÀªvç
oçoj®çç jbiçcçnuç MçÓçÆìbiç mìáçÆ[Dççí çÆvçJç[uçç. l³ççlçu³çç MçÓçÆìbiç HçwuççíDçj®çç SkçÀ Yççiç Yçç[îççvçb Içílçuçç. ¬çÀç@HçÀ[&-cççkçí&ÀìJçªvç
pçç[îççYçj[îçç yuçBkçíÀì®çí içùí DççCçuçí içíuçí. MçççÆcç³ççvçç GYççjC³ççlç Dççuçç. çÆYçblççÇbvçç lççÇ yuçBkçíÀìmçd uççJçÓvç mççTv[-ÒçáçÆHçbÀiç Pççuçb. Hçç³ççb®³çç
DççJççpçç®çç $ççmç vçkçÀçí cnCçÓvç Yçç³çKçUîççnÓvç IççTkçÀ YççJççlç kçÀçL³çç DççCçÓvç pççÆcçvççÇJçj Hçmçjuçç. Dççpç®³çç jíkçÀç@çÆ[¥içuçç DçÐç³ççJçlç
mìáçÆ[DççícçO³çí Òçl³çíkçÀ JççÐççmççþçÇ ®çkçwkçÀ mçJJçç uççKç ªHç³çí çÆkçbÀcçlççÇ®çí v³çÓ -cç@vç JçiçÌjí cçç³ç¬çÀçíHçÀçívmç Dçmçlççlç. FLçí kçíÀJçU DççíìçÇlçu³çç
yççUç®³çç [çíkçw³ççSJç{îçç DççkçÀçjç®çí oçívç cççF&kçÀ nçílçí. SkçÀ JççokçÀçbmççþçÇ lçj oámçjç içç³çkçÀçbmççþçÇ. ìíçÆu çHçÀçívç yçÓLç çÆkçbÀJçç Dç#çjMç: yççLçªcç
cnCççJçç DçMçç kçíÀçÆyçvçJçpçç pççiçílç uçlççoçÇoçÇ DçççÆCç kçÀçíjmç. yççníj mççþíkçÀ JççokçÀ. jç@çÆyçvç ®çìpççÇ& vççJçç®çí jíkçÀç@çÆ[mì OJççÆvçcçáêCç kçÀª
uççiçuçí. uçlççoçÇoçÇb®çç DççJççpç l³çç MçççÆcç³ççvççlç IçácçÓ uççiçuçç.. ®çÌlçv³ç pççiçJçÓ uççiçuçç..

Dççpç kçÀníbiçí çÆouç kçÀç ]HçÀmççvçç, pççvç YççÇ uçíuçí ®ççní ]pçcççvçç - 2
cççÌlç JççínçÇ pççí oáçÆvç³çç oíKçíb, cççÌlç JççínçÇ pççí oáçÆvç³çç oíKçíb,
Içáì IçáìkçÀj ³çBÓ cçjvçç kçw³çç.. pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç?
H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³ççee
kçíÀ. DçççÆmçHçÀ iççC³çç®çç SkçbÀoj jçiçjbiç HççnÓvç Hççiçuç®ç Pççuçç. l³ççuçç nJçb nçílçb lçí içJçmçuçb nçílçb. Dç#çjMç: PçHççìuçç®ç lççí. iççCçb
SJç{b sçvç Pççuçb³ç lçj MçÓìnçÇ PçkçÀçmç Jnç³çuçç nJçb. SJç{îçç cççíþîçç jçpçç®çç ojyççj! vçámçl³çç HçÀUîçç uççJçÓvç jbiçjbiççíìçÇ kçÀjç³ç®ççÇ?
sîççee!! MççÇMçcçnuç®çç mçíì yçvçJçÓ³çç cnCççuçç. yçN³çç®ç pçCççbvçç kçÀçcççuçç pçábHçuçb. çÆHçÀjçípççyççonÓvç kçÀçjçiççÇj DççCçuçí. FbçÆpçvççÇ³ççÆjbiç®³çç
DçvçíkçÀ `mì^çÇcmç' Dçmçlççlç. ³ççlçuçb kçíÀ. DçççÆmçHçÀuçç kçÀç³ç ³çílç nçílçb lçí Dçuuçç pççvçí. FbçÆìçÆj³çj çÆ[PççF&çÆvçbi ç, çÆmççÆJnuç FbçÆpçvççÇ³ççÆjbiç
kçÀMççkçÀMçç®çç içbOç vçJnlçç HçCç l³çç®³çç [çíkçw³ççlç SkçÀ kçÀvmçíHì nçílççÇ. HçbÀ[ç çÆkçwuç³çj nçílçç. l³ççvçí kçÀçiçoçJçj l³çç®çç cççí[kçÀç-lççí[kçÀç kçÀç
nçíF&vçç DççjçKç[ç yçvçJçuçç nçílçç. l³ççvçí kçÀçjççÆiçjçbvçç kçÀçcççuçç uççJçÓvç mJçlç:®³çç oíKçjíKççÇKççuççÇ npççjçí kçÀç®çç DçççÆCç Dççjmçí uççJçÓvç
DççHçu³ççuçç nJçç lçmçç cçnuç yçvçJçuçç. nç mçíì yçIçÓvç Yçu³çç-Yçu³ççbvççÇ kçÀHççUçJçj nçlç cççªvç Içílçuçç. FLçí MçÓçÆìbiç nçíT®ç MçkçÀlç vççnçÇ
DçMçç HçÌpçç uççiçu³çç. kçíÀ. DçççÆmçHçÀ®ççÇ Hççiçuççíb cçíb çÆiçvçlççÇ PççuççÇ. kç@ÀcçíN³çç®ççÇ uçívmç DççjMççblçÓvç HçjçJççÆlç&lç nçíCççN³çç ÒççÆlççÆyçbyççb®³çç
YççÆ[cççjçbJçj kçÀç³ç KççkçÀ çÆjPçuì oíCççjí³ç? F<kçÀ nçÇ pçMççÇ vççÆMçuççÇ ®ççÇpç Dçmçlçí lçMççÇ®ç pçnçuç cçnÊJççkçÀçb#çç yççUiçÓvç DçççÆmçHçÀ çÆcç³ççB
cçç$ç Fjíuçç Hçíìuçç nçílçç...

GvçkçÀçÇ lçcçVçç çÆouç cçíb jníiççÇ, Mçccçç FmççÇ cçníç]ÆHçÀuç cçíb jníiççÇ - 2
F<kçÀ cçíb pççÇvçç F<kçÀ cçíb cçjvçç ee, F<kçÀ cçíb pççÇvçç F<kçÀ cçíb cçjvçç
DççÌj ncçíb Dçyç kçÀjvçç kçw³çç.. pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç?
H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³ççee
MççHçÓjpççÇ lççí mçíì yçIçÓvç Dççuçí cçç$ç, kçáÀþÓvç ³çç Yççvçiç[çÇlç Hç[uççí Dçmçb Pççuçb. l³ççb®³çç Hçç³ççKççuç®ççÇ pççÆcçvç®ç mçjkçÀuççÇ. kçÀHççU
yç[Jçlç lçí vççÌMççopççÇb®³çç oçjçlç cçìdkçÀvç KççuççÇ yçmçuçí. ®ççj uççKç ªHç³ççb®çí Dççjmçí uççJçuçí³çlç ³çç cçáKçç&vçí! Hççiçuç Pççuçç³ç lççí! DççjMççbJçj
uççF&ìmçd ìçkçÓÀvç MçÓçÆìbiç l³çç®³çç yççHççvçb lçjçÇ kçíÀuçb nçílçb kçÀç? cççPçí uççKççí ªHç³çí ³çç cçáKçç&vçí yçjyçço kçíÀuçí. uçÓì iç³çç.. yçjyçço nçí iç³çç
cçÌb!.. vççÌMççopççÇbvççÇ mçcçpççJçC³çç®çç uççKç Òç³çlvç kçíÀuçç HçCç çÆvçcçç&l³ççb®ççÇ cçvç:çÆmLçlççÇ FlçkçÀçÇ çÆJççÆ®ç$ç PççuçíuççÇ kçÀçÇ lçí kçÀçnçÇnçÇ mçcçpçÓvç
IçíC³çç®³çç HççÆjçÆmLçlççÇlç vçJnlçí. uççKççí ªHç³çí HççC³ççlç içíu³çç®çb SkçÀ®ç SkçÀ yççí®çjb oá:Kç IçíTvç lçí p³ççuçç-l³ççuçç DççHçuçç oáKç[ç mççbiçlç
çÆHçÀª uççiçuçí. MçíJçìçÇ ³çç çÆvçcçç&l³çç®³çç oá:KççJçj HçábÀkçÀj Iççuçç³çuçç mççínjçyç cççíoçÇ Dççuçí. `lçácnçÇ yçpçíì Ðçç. nç çÆmçvçícçç cççÇ oçívç cççÆnv³ççlç
Hçájç kçÀªvç oílççí..', Dçmçb DççMJççmçvç çÆouçb. ®çcç®³ççbcççHç&Àlç nçÇ yççlçcççÇ kçíÀ. DçççÆmçHçÀ®³çç kçÀçvççJçj içíuççÇ. Pççuçb! DçççÆmçHçÀ KçJçUuçç.
çÆMçJ³ççb®ççÇ uççKççíuççÇ Jççnlç l³ççvçb SJç{b®ç mççbçÆiçlçuçb.. çÆHçÀucç vççnçÇ kçÀjlç cççÇ, DççíkçíÀ! HçCç ³çç mçíìJçj®çb MçÓì cççÇ®ç kçÀjCççj, [ç³çjíkçwìj
cnCçÓvç kçáÀCççÇ uçá[yçá[ç³çuçç Dççuçç vçç lçj lçbiç[çÇ cççí[ívç SkçíÀkçÀç®ççÇ!... KçÓHç ìívmç nçílçç lççí. l³çç®çb MçÓì®çb Huç@çÆvçbiç DçiçoçÇ DçbçÆlçcç ìHH³ççlç
Dççuçíuçb. MçÓçÆìbiç®çb Mçí[îçÓuç mçáª Pççuçb. kç@ÀcçíN³ççb®çb HuçíçÆmçbiç l³ççvçí DççHçu³ççuçç nJçb lçmçb uççJçuçb nçílçb. ³çç cçÓKç& cççCçmççuçç mççbiçÓvç kçÀçnçÇ
GHç³ççíiç vççnçÇ ní uç#ççlç ³çílçç®ç `lçákçÀç cnCçí GiççÇ jnçJçí..' ³çç ®ççuççÇlç mçJç&pçCç l³çç®³çç nákçáÀcçç®ççÇ lççcççÇuç kçÀjlç nçílçí. kç@Àcçíjçcçvç lççí
mççbiçíuç lçí lçí SíkçÀlç nçílçí. mççTv[! uççF&ìmçd! Dç@kçwMçvç!! ÒçKçj çÆoJ³ççb®çí ÒçkçÀçMç Pççílç ³çç MççÇMçcçnuç®³çç mçíìJçj HçíÀkçÀuçí içíuçí . uççF&ìmçd®³çç
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l³çç ÒçkçÀçMçPççílççcçáUí DçççÆCç DççjMççlçÓvç Hçávnç HçjçJççÆlç&lç nçíCççN³çç ÒççÆlççÆyçbyççbcçáUí HçÓCç& mçíì DççÆivçkçábÀ[çmççjKçç OçiçOçiçlçç Jççìlç nçílçç. kçíÀ.
DçççÆmçHçÀ MççblçHçCçí DççHçuçb kçÀçcç kçÀjlç nçílçí, lçj ³çç G<Cçlçívçí DççHçCç nçíjHçUÓvç pççT kçÀçÇ kçÀç³ç DçMçç çÆJçJçb®çvçílç Òçl³çíkçÀpçCç nçílçç..
`DçççÆuç³çç YççíiççmççÇ DçmççJçí mççoj..' ³çç ®ççuççÇlç DçççÆmçHçÀ®³çç mççbiçC³ççyçjnákçáÀcç mçJç& kçÀuççkçÀçj çÆvçcçáìHçCçí kçÀçcç kçÀjlç nçílçí. Dççj.[çÇ.
cççLçÓjpççÇbvççÇ l³çç MççÇMçcçnuç®çí, DçççÆmçHçÀmççníyç mççbiçlççÇuç lçmçlçmçí ìíçÆkçwvçkçÀuçjcçO³çí Mçç@ìmçd Içílçuçí. mçiçUí ìívmç nçílçí HçCç vççÌMççopççÇ
mçiçUb kçÀçÌlçákçÀçvçí çÆvçjKçlç nçílçí. mçJç&pçCç l³ççuçç vçámçlçb DççíUKçlç DçmçlççÇuç, vççÌMççopççÇ l³ççuçç DççíUKçÓvç nçí lçí. Flçjçbvçç l³çç®ççÇ lççÇ
oçÇJççvçiççÇ Jççìlç nçílççÇ Hçjblçá vççÌMççopççÇbvçç l³çç®çç pççíMç-S-pçávçávç þçTkçÀ nçílçç. vççÌMççopççÇbvçç DççþJçuçb.. DçkçÀyçjç®³çç ojyççjçlç mççoj
nçíCççN³çç ³çç iççC³çç®³çç MçíJçì®³çç kçÀ[J³ççJçj çÆJç®ççj kçÀjlççvçç Iççí[b Dç[uçb nçílçb. kçíÀ. DçççÆmçHçÀvçí kçÀçnçÇ mçÓ®çvçç çÆou³çç nçíl³çç. çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ
nçílççÇ kçÀçÇ yççoMçnçmçcççíj jçpçvçlç&kçÀçÇ DçvççjkçÀuççÇ pçíJnç ³çç iççC³çç®çb mççojçÇkçÀjCç kçÀjíuç lçíJnç DççHçCç Lççí[b lççjlçc³ç yççUiçÓ³çç. lççí
MçnvçMççn Dççní. `DçvççjkçÀuççÇ'lç l³çç Òçmçbiççuçç iççCçb nçílçb.. `]pçcççvçç ³çí mçcçPçç kçíÀ ncç çÆHçkçíÀ DççS..' DçvççjkçÀuççÇ DçMççÇ yçolçcççÇpç
DçmçÓ®ç MçkçÀlç vççnçÇ. DçJçI³çç mçulçvçlç®çç MçnívçMççn Dçmçuçíu³çç DçkçÀyçj yççoMçnçmçcççíj SkçÀ cççcçáuççÇ vçlç&kçÀçÇ, cççÆojçHççvç kçÀªvç DçMççÇ
içámlççKççÇ kçÀª®ç MçkçÀlç vççnçÇ. lçcççÇ]pç DçççÆCç lçn]pççÇyç (çÆMç<ìç®ççj, mçY³çlçç) lççÇ HççUCççj®ç. MçíJçì®³çç kçÀ[J³ççlç DççHçuççÇ kçÌÀçÆHçÀ³çlç
cççb[lççvçç lççÇ jçpçç®³çç çÆpçJnçjçÇ uççiçíuç Dçmçb yççíuçíuç, HçCç l³ççlçÓvç yççoMçnç®çç DçHçcççvç nçíF&uç Dçmçí Mçyo l³çç kçÀ[J³ççlç vçkçÀçílç.
vççÌMççopççÇbvççÇ MçkçÀçÇuçmçn ³çç iççC³çç®³çç MçíJçì®³çç kçÀ[J³ççJçj yçjçÇ®ç cçínvçlç IçílçuççÇ. MçíJçìçÇ MçkçÀçÇuçvçí yçN³çç®ç Òç³çlvççblççÇ kçÀuççcç çÆuççÆnuçç
nçílçç...

sáHç vçç mçkçíÀiçç F<kçÀ ncççjç, ®ççjçíb lçj]HçÀ nÌ GvçkçÀç vçpççjç..- 2
Hçoç& vçnçÇ pçyç kçÀçíF& ™çáoç mçí, Hçoç& vçnçÇ pçyç kçÀçíF& ™çáoç mçí,
yçboçíb mçí Hçoç& kçÀjvçç kçw³çç.. pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç?
H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç,
H³ççj çÆkçÀ³çç kçÀçíF& ®ççíjçÇ vçnçÇ kçÀçÇ, sáHç-sáHç Dççní Yçjvçç kçw³çç
pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç,
H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç, pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³ççee
iççCçb cçvççmççjKçb jíkçÀç@[& Pççuçb nçílçb DçççÆCç kçíÀ. DçççÆmçHçÀvçí lçí DççHçu³ççuçç nJçb lçmçb MçÓì kçíÀuçb nçílçb. mçiçUí Mçç@ìmçd HçÓCç& nçílçç®ç lççÇ
jçÇU (çÆHçÀucç) [íJnuçHç kçÀjC³ççmççþçÇ uçb[vçuçç HççþçÆJçC³ççlç DççuççÇ. çÆcççÆkçwmçbiç kçÀªvç lççÇ jçÇU pçíJnç nçlççlç Hç[uççÇ lçíJnç mçiçUí®ç DçJççkçÀd
Pççuçí. MçÓì J³çJççÆmLçlç nçílçb®ç. DççM®ç³ç& cnCçpçí DçççÆmçHçÀvçí pçí sçlççÇþçíkçÀHçCçí mççbçÆ içlçuçb nçílçb lçí®ç lçblççílçblç DçJçlçjuçb nçílçb. Kçjblçj GccççÇomçí
yç{kçÀj! MççÇMçcçnuç®³çç slççkçÀ[®³çç Òçl³çíkçÀ DççjMççlç vçlç&kçÀçÇ DçvççjkçÀuççÇ®çb ÒççÆlççÆyçbyç çÆomçlç nçílçb. DçvççjkçÀuççÇ®çç DççJççpç Òçl³çíkçÀ
ÒççÆlççÆyçbyççlçÓvç içábpçlç nçílçç. `sáHç vçç mçkçíÀiçç F<kçÀ ncççjç, ®ççjçíb lçjHçÀ nÌ GvçkçÀç vçpççjç..' ³çç DççíUçÇ uçlççoçÇoçÇ iççlçç®ç l³çç®çç DççJççpç
kçÀçíjmçcçO³çí çÆcçmçUÓvç JçíiçUç®ç FHçíÀkçwì mççOçuçç nçílçç. Hç[ÐççJçj çÆomçCççN³çç MçíkçÀ[çí ÒççÆlççÆyçbyççblçÓvç ³çíCççjç DççJççpç Òçí#çkçÀçbvçç DççM®ç³ç&cçáiOç
kçÀjCççjç þjuçç. OJççÆvçcçáêCççlç mçbiççÇlçkçÀçj vççÌMççopççÇ DçççÆCç jíkçÀç@çÆ[mì jç@çÆyçvçoçbvççÇ nçÇ kçÀcççuç kçíÀuççÇ nçí lççÇ, lçj çÆ®ç$çCççlçÓvç l³çç®çç pççí
FcHç@kçwì DçççÆmçHçÀvçí DççCçuçç nçílçç l³ççuçç lççí[ vççnçÇ. `lçácç®çç nç çÆmçvçícçç jKç[uçç³ç vçç! cççÇ oçívç cççÆnv³ççlç lççí Hçájç kçÀªvç oílççí..' Dçmçb
DççMJççmçvç oíTvç MççHçÓjpççÇb®çí kçÀçvç YçjCççjí mççínjçyç cççíoçÇbmççjKçí uççíkçÀ HççþçÇuçç Hçç³ç uççJçÓvç HçUçuçí.. lçj DççHçu³çç HçÌMççb®çb cççíuç
Dçcç=lçç®³çç uçíC³ççSJç{b Dçvçcççíuç kçíÀu³ççyçÎuç MççHçÓjpççÇ DçççÆmçHçÀ®ççÇ cççHçÀçÇ cççiçlç DççvçboçÞçÓ {çUlç nçílçí. Kçjblçj DçççÆmçHçÀ®³çç Jçç{l³çç
yçpçíìvçí l³ççbvçç HçjíMççvç kçíÀuçb nçílçb. pççÇCçb njçcç kçíÀuçb nçílçb. Gþu³çç mçáìu³çç lççí HçÌmçí cççiçç³ç®çç. HçíÀHçÀjb ³çç³ç®çb Dç#çjMç:! ³çáOoç®çb MçÓì
Dççní.. Ðçç oçívç uççKç! iççCçb MçÓì kçÀjlççí³ç.. Ðçç ®ççj uççKç! oçíIççblç vçíncççÇ KçìkçíÀ G[ç³ç®çí. l³ççb®³ççlçuçí kçÀuçn çÆcçìJçlçç çÆcçìJçlçç
kçÀuççkçÀçj, lçb$ç%ç DçççÆCç vççÌMççopççÇb®³çç vççkçÀçÇ vçT ³çç³ç®çí. SJç{çÇ Jç<çí& SkçÀç®ç çÆ®ç$çHçìçlç içáblçuçíuçç nç kçíÀ. DçççÆmçHçÀ Jçí[ç Dççní®ç, l³çç®³çç
vççoçuçç uççiçÓvç MççHçÓjpççÇ HççuçvçpççÇ þçj Jçí[í kçÀmçí Pççuçí vççnçÇlç, ní DççM®ç³ç& Jççìç³ç®çb Fb[mì^çÇlçu³çç uççíkçÀçbv çç. pçJççvççÇlçuççÇ yçnácçÓu³ç vçT
Jç<çí& DçççÆCç HççC³ççmççjKçç HçÌmçç DççílçÓvç ní kçÀç³ç mççOçCççj Dççnílç ní l³çç YçiçJçblççuçç®ç cççnçÇlç. cnçlççjí Pççuçí çÆyç®ççjí ³çç HçjíMççvççÇvçí. HçCç kçíÀ.
DçççÆmçHçÀ GOçUîçç vçJnlçç. MççnçÇ HçÀkçÀçÇj nçílçç lççí. uççKççí ªHç³çí Kç®çÓ&vç cçvççpççíiçlçç mçíì uççJçç³ç®çç HçCç mJçlç: mHçç@ì-yçç@³ç®³çç ®çìF&JçjnçÇ
çÆyçvççÆokçwkçÀlçHçCçí PççíHçç³ç®çç. oçívç pççí[çÇ kçÀHç[í, çÆJç[îçç, cççípçkçbÀ pçíJçCçKççCç DçççÆCç DççHçuççÇ nçÇ çÆHçÀucç nç SkçÀ®ç O³ççmç. `cçáIçuç-S-DççPçcç'
lçyyçuç vçT Jç<çç¥vççÇ Mçá¬çÀJççj çÆo. 5 Dçç@içmì 1960 jçípççÇ oíMçYçj 150 çÆþkçÀçCççÇ MççHçÓjpççÇ HççuçvçpççÇb®³çç `mìçÆuç¥iç FvJnímìcçíbì
kçÀç@Hççí&jíMçvç'lçHçí&À ÒçkçÀççÆMçlç Pççuçç. SKççÐçç çÆmçvçícççmççþçÇ Dççþ-vçT Jç<çí& jKç[HçfçÇ cnCçpçí ìÓee cç®ç! Dçmçç SKççoç cçnÊJççkçÀçb#ççÇ çÆ®ç$çHçì
SkçÀoç jKç[uçç kçÀçÇ mçiçUîçç®ç DçHçí#ççb®çç Hççj HççuççHçç®ççíUç nçílççí. yççuçkçÀuççkçÀçj ®çkçwkçÀ lçªCç nçíTvç pççlççlç. Flçj kçÀuççkçÀçjçb®çb Jç³ç
Jçç{lçb lçí JçíiçUb®ç. `kçÀçÆvìv³çÓìçÇ' jçKçlçç jçKçlçç nçuçlç Kçjçyç nçíTvç pççlçí. yçpçíì HçáÀiçlç pççlçb. FlçkçÀç JçÌlççiç ³çílççí kçÀçÇ l³çç çÆJç<ç³ççlçuçç
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Fvìjímì®ç çÆvçIçÓvç pççlççí. kçÀçUçvçáªHç lççí çÆMçUçnçÇ JççìÓ MçkçÀlççí. 1960cçO³çí HççÆjçÆmLçlççÇ JçíiçUçÇ nçílççÇ. HçáuççKççuçÓvç yçjb®ç HççCççÇ JççnÓvç
içíuçb nçílçb. `jlçvç' (1944) HççmçÓvç yççUmçb Oçjuçíuçb çÆ®ç$çHçìmçbiççÇlç Dççlçç Sívç pçJççvççÇlç nçílçb. kçÀuççkçÀçjçb®çç DççÆYçvç³ç, çÆ®ç$çHçìçlçuçb
mççojçÇkçÀjCç Fl³ççoçÇ iççí<ìçÇ kçÀçUçvçáªHç yçouçu³çç nçíl³çç. yçouçlç nçíl³çç. lççíHççJçílççí Dçvçí kçÀ çÆmçvçícççlçÓvç DçvçíkçÀ çÆJç<ç³ç JçíiçJçíiçUîçç
çÆoioMç&kçÀçb®³çç Hççílç[çÇlçÓvç yççníj Hç[uçíuçí cnCçlçç DççCçKççÇ SkçÀ SíçÆlçnççÆmçkçÀ çÆJç<ç³ççJçj®çç çÆmçvçícçç? cçvç mççMçbkçÀ DçmçCççj®ç. HçCç kçíÀ.
DçççÆmçHçÀ çÆvççÆM®çblç nçílçç. l³çç®³çç cçlçí `cçáIçuç-S-DççPçcç' nç çÆJç<ç³ç `Dçç@uç ìçF&cç ûçíì' Dçmçu³ççvçí OççmlççÇ vçJnlççÇ. çÆnvoámLççvççÇ çÆ®ç$çHçì
HçjbHçjílç `cçáIçuç-S-DççPçcç'®çb vççJç mçáJçCçç&#çjçlç kçÀçíjuçb içíuçb. çÆHçÀucçHçíÀDçj HçájmkçÀçj mçáª Pççuçí lçí 1954 mççuççHççmçÓvç. `DçvççjkçÀuççÇ'
(1953) l³çç ³ççoçÇlç nçílçb, HçCç yççÆ#çmçb IçíTvç içíuçb nçílçb.. oçí çÆyçIçç pçcççÇvç, oçiç DçççÆCç yçÌpçÓ yççJçjç! 1961®çç çÆHçÀucçHçíÀDçj
HçájmkçÀçjç®çç çÆoJçmç! mHçOçí&lç `çÆouç DçHçvçç DççÌj ÒççÇlç HçjçF&', `kçÀçíçÆnvçÓj', çÆyçcçuçoçb®çç `HçjKç', jçcççvçbo mççiçj®çç `IçábIçì', içáªoÊç®çç
`®ççÌonJççÇ kçÀç ®ççBo' Dçmçí ûçíì çÆmçvçícçí. Glkç=À<ì çÆ®ç$çHçì DçççÆCç mçbJçço DçMçç oçívç®ç ì^ç@HçÀçÇpç `cçáIçuç-S-DççPçcç'®³çç Jççìîççuçç Dççu³çç. HçCç
³çç çÆmçvçícçç®çb cççvçç®çb mLççvç lçodvçblçj®³çç `Mççíuçí' çÆkçbÀJçç `ncç DççHçkçíÀ nÌ kçÀçÌvç' Hçí#ççnçÇ KççÆ®çlç®ç Jçj®ç{ Dççní. Dççpç mççÆ®çvç OççJççb®çç HççTmç
Hçç[lççí³ç, çÆkçbÀJçç mçínJççiç çÆ$çMçlçkçbÀ JçiçÌjí kçÀjlççí³ç lçí ûçíì®ç, HçCç [ç@vç yçÏ@[cçvç, mçávççÇuç iççJçmkçÀj DçççÆC ç kçÀçÆHçuçoíJçvçí l³ççb®³çç kçÀçUçlç pççÇ
GÊçábiç çÆMçuHçí mççkçÀçjuççÇlç l³ççuçç DççHçCç kçáÀçÆvç&mççlç kçÀjlççí®ç vçç? ³çç kçíÀ. DçççÆmçHçÀuçç uççíkçÀçbvççÇ KçáUîççlç kçÀç{uçb nçílçb. HçCç ³çç®ç KçáUîççvçí
lçlkçÀçuççÇvç çÆ®ç$çHçìkçÀl³çç&b®çç Hççj KçáUKçáUç kçÀªvç ìçkçÀuçç nçílçç ní kçáÀCççÇ çÆJçmçjíuç? çÆ®ç$çHçìç®ççÇ SkçÀ®ç jçÇU jbiççÇlç nçílççÇ. HçCç kçÀçnçÇ
Jç<çç&bHçÓJççÇ& Yçjcçmççþ Kç®ç& kçÀªvç l³çç®ççÇ HçÓCç& jbiççÇlç HçíMçkçÀMç PççuççÇ lçíJnç kçÀçíCç Dççvçbo Pççuçç nçílçç cnCçÓ vç mççbiçÓ? cçOçáyççuççuçç mçHlçjbiççlç
HççnÓvç KçÓHç yçjb Jççìuçb. lççí mçHlçjbiççlç oçKçJçç³ç®çç lçj SkçíÀkçÀ ÒçíÀcç jbiççÇlç kçÀjCçb ¬çÀcçÒççHlç nçílçb! SkçÀç mçíkçbÀoç®³çç 24 ÒçíÀcçmçd! mçç[ílççÇvç
lççmççb®çç nç çÆ®ç$çHçì! HçÓCç& çÆ®ç$çHçì jbiççÇlç kçÀjç³ç®çç cnCçpçí çÆkçÀlççÇ cçínvçlç PççuççÇ Dçmçíuç, çÆJç®ççj kçÀjç. vççÌMççopççÇb®³çç HçjJççvçiççÇvçí l³çç®çç
HçÓCç& Dçç@çÆ[Dççí, mççTv[ FHçíÀkçwìmçd DçççÆCç l³ççlçuççÇ mçiçUçÇ iççCççÇ Dç@çÆ[Mçvçuç çÆNnocç DçççÆCç c³çáçÆPçkçÀ ìçkçÓÀvç çÆmìjçÇDççí mJçªHççlç kçíÀuççÇ.
Dçmçí mçJç& mççíHçmkçÀçj Pççu³ççvçblçj `cçáIçuç-S-DççPçcç' DççHçu³çç HçávçYçí&ìçÇuçç Dççuçç. uççíkçÀçbvççÇ l³çç®çb mJççiçlç®ç kçíÀuçb. kçíÀ. DçççÆmçHçÀ cnCççuçç
nçílçç.. `kçÀç³ç çÆYçkçwkçÀçj çÆHçkçw®çmç& yçvçJçlççlç ní uççíkçÀ?..oíKç! SkçÀ çÆovç cçÌb SímççÇ çÆHçÀucç yçvççTbiçç kçíÀ mçyçkçÀçÇ sáfçÇ nçí pççSiççÇ..'. Kçjb®ç
`cçáIçuç-S-DççPçcç' mççjKçç çÆ®ç$çHçì yçvçJçCçb cnCçpçí kçÀçnçÇ Kçç³ç®çb kçÀçcç vççnçÇ cçnçjçpçç!..


jçÆmçkçÀçb®çb DççÆlçMç³ç DççJç[lçb Dçmçb ní iççCçb. lçí iççCçí SíkçÀC³çç®ççÇ, HççnC³çç®ççÇ lççÇJç´ F®sç PççuççÇ Dçmçíuç vçç? lçj nçÇ I³çç l³çç iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç
mççíyçlç kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/yBuz0eWC598

2. H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/6Au_J6jHKE0

3. H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/biSsnR6I3gk

4. `cçáIçuç-S-DççPçcç' (mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/rq8MktR_Ctc
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21 : H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç?
çÆ®ç$çHçì : cçáIçuç-S-DççPçcç (1960)
çÆvçcçç&lçç : MççHçÓjpççÇ-HççuçvçpççÇ
(mìçÆuç¥iç FvJnímìcçíbì kçÀç@Hççí&jíMçvç)
çÆoioMç&kçÀ : kçíÀ. DçççÆmçHçÀ
içççÆ³çkçÀç : uçlçç cçbiçíMçkçÀj
iççÇlçkçÀçj : MçkçÀçÇuç yçoç³çávççÇ
mçbiççÇlç : vççÌMçço
Fvmççvç çÆkçÀmççÇ mçí oáçÆvç³çç cçíb, FkçÀ yççj cçánçíyyçlç kçÀjlçç nÌ~
Fmç oo& kçÀçí uçíkçÀj pççÇlçç nÌ, Fmç oo& kçÀçí uçíkçÀj cçjlçç nÌ~
H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³ççee
H³ççj çÆkçÀ³çç kçÀçíF& ®ççíjçÇ vçnçÇ kçÀçÇ, H³ççj çÆkçÀ³ççee
H³ççj çÆkçÀ³çç kçÀçíF& ®ççíjçÇ vçnçÇ kçÀçÇ, sáHç-sáHç Dççní Yçjvçç kçw³çç
pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³ççee
H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³ççee
Dççpç kçÀníbiçí çÆouç kçÀç ]HçÀmççvçç, pççvç YççÇ uçíuçí ®ççní ]pçcççvçç - 2
cççÌlç JççínçÇ pççí oáçÆvç³çç oíKçíb, cççÌlç JççínçÇ pççí oáçÆvç³çç oíKçíb,
Içáì IçáìkçÀj ³çBÓ cçjvçç kçw³çç.. pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç?ee
H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³ççee
GvçkçÀçÇ lçcçVçç çÆouç cçíb jníiççÇ, Mçccçç FmççÇ cçníç]ÆHçÀuç cçíb jníiççÇ - 2
F<kçÀ cçíb pççÇvçç F<kçÀ cçíb cçjvçç, F<kçÀ cçíb pççÇvçç F<kçÀ cçíb cçjvçç
DççÌj ncçíb Dçyç kçÀjvçç kçw³çç.. pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç?ee
H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³ççee
sáHç vçç mçkçíÀiçç F<kçÀ ncççjç, ®ççjçíb lçj]HçÀ nÌ GvçkçÀç vçpççjç..- 2
Hçoç& vçnçÇ pçyç kçÀçíF& ™çáoç mçí, Hçoç& vçnçÇ pçyç kçÀçíF& ™çáoç mçí,
yçboçíb mçí Hçoç& kçÀjvçç kçw³çç.. pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç?
H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³ççee
H³ççj çÆkçÀ³çç kçÀçíF& ®ççíjçÇ vçnçÇ kçÀçÇ, sáHç-sáHç Dççní Yçjvçç kçw³çç
pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³ççee
H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç pçyç H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³ççee



103 | DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ

22 : Vikat Ghetla Shyam..

22 : çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç..
vççnçÇ Kç®ç&uççÇ kçÀJç[çÇ ocç[çÇ
vççnçÇ Jçí®çuçç oçcçee Dççee
çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç, yççF& cççÇ çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç..
`Dçjí S Lçíj[îçç! Dççlçç yçmçlççímç içHç kçÀçÇ oçKçJçÓ OççíyççÇHçsç[? Dçç³çuçç kçÀJççHççmvçb yçIçlççí³ç! SJç{áM³çç HççíjçÇuçç jml³ççlç vçç®çJçÓvç
HçÌmçí kçÀcçJçlççímç?..' Dçmçb cnCçÓvç kçÀ®çkçÀ®ççÇlç çÆMçJççÇ nçmç[uççÇ.. `Dçjí uççpçuçppçç kçÀMççÇ vnçF& lçáuçç.. DçkçwkçÀuç yççÇ FkçÓÀvç KççuuççÇmç nçí³ç?
lçí®³çç cççjçÇee' cççiç®çç-Hçá{®çç çÆJç®ççj vç kçÀjlçç l³ççvçí Dçmlçv³çç mçjmççJçlç mçjU l³çç çÆYçkçÀçN³çç®ççÇ iç®®ççÇ®ç OçjuççÇ. cççbpçjç®çb çÆHçuuçÓ
G®çuççJçb lçMççÇ. Dççlçç jçiçç®³çç Yçjçlç nç yççpççHçíìçÇmçáOoç HçÀçí[Óvç ìçkçÀCççj ³çç OççmlççÇvçb lççÇ kçÀçíJçUçÇ Hççíj çÆl çLçu³çççÆlçLçb çÆLçpçuççÇ. SkçÀ®ç
iççíbOçU! cçolç kçÀjC³ççSíJçpççÇ içoçÇ& DççmlçíkçÀocç cççiçí nìç³çuçç uççiçuççÇ. lçí DççÆYçvç³ç kçÀjlç DçmçlççÇuç JçiçÌjí l³ççb®³çç iççJççÇ®ç vçJnlçb. MçÓçÆìbiç
kçÀMççMççÇ Kççlççlç ³çç®çç kçÀç³ç mçbyçbOç! DçKKçb ³çáçÆvçì çÆyçLçjuçb. kçÀç³ç Kçjb vnçF& yçáJçç! lççí l³çç Fuççkçw³ççlçuçç YççF& Dçmçu³çç®çb mçcçpçu³ççvçí
Hçb®ççF&lç®ç PççuçíuççÇ SkçbÀojçÇlç. mçnç³³çkçÀ çÆoioMç&kçÀ jçpçoÊç lçMççlçnçÇ l³çç `YççF&'®ççÇ mçcçpçÓlç kçÀç{ç³ç®³çç Òç³çlvççlç nçílçí. jçpçç HçjçbpçHçíb®çç
®çínjç DççÆlçMç³ç kçíÀçÆJçuçJççCçç Pççuçç nçílçç.
Dççcç®³çç pçánÓ®³çç mìáçÆ[DççíHççmçÓvç DçiçoçÇ nçkçíÀ®³çç DçblçjçJçj jçnçlçb `oíJç' kçáÀìábyç, HçCç [ç³çjíkçwì IçjçÇ pççCçb ÒçMçmlç Jççìívçç. Içj®çç
HçÀçívç vçbyçj çÆcçUJçlçç çÆcçUJçlçç cçç$ç vççkçÀçÇ vçT Dççuçí. MçíJçìçÇ SkçÀoç®çç vçbyçj çÆcçUçuçç. jçÇbiç Jççpçlç nçílççÇ. cççP³çç cçvççlç OççkçÀOçÓkçÀ. mççÌ.
mççÇcççlççF& yççíuçlççÇuç kçÀçÇ vççnçÇ? HçCç vççnçÇ! l³çç HçÀçívçJçj Dççu³çç. cççÇ DçcçákçÀ DçcçákçÀ Dçmçb mççbçÆiçlçuçb. `çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç..' ³çç
iççC³ççyçÎuç Lççí[çÇ cçççÆnlççÇ nJççÇ³ç DçMççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ.. yuçBkçÀ! `..mçbO³ççkçÀçUçÇ yççíuçÓ DççHçCç.' Dçmçb cnCçlç l³ççbvççÇ HçÀçívç þíTvç çÆouçç.
kçÀu³ççCç! lççF& kçÀçnçÇ DççHçu³ççMççÇ yççíuçlç vççnçÇlç.. uçíKç jç$ççÇHç³ç¥lç Hç@Àkçwmç kçÀjCçb içjpçí®çb nçílçb. Lççí[çmçç çÆvçjçMç Pççuççí cççÇ. mçbO³ççkçÀçU
PççuççÇ. SkçÀ Òç³çlvç kçÀªvç lçj HççnÓ³çç cnCçÓvç Hçávnç uççJçuçç HçÀçívç. HçÀçívçJçj lççF&®ç nçíl³çç. cççÇ ÒçMvç çÆJç®ççjç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. cççÇ
çÆJç®ççjívç l³çç ÒçMvçç®çb l³çç DççÆlçMç³ç MççblçHçCçí `SkçÀç Jççkçw³ççlç GÊçjí Ðçç' ìçF&Hç GÊçj oílç nçíl³çç. cççípçkçbÀ®ç yççíuçlç nçíl³çç. kçÀþçÇCç
HççÆjçÆmLçlççÇ! p³ççb®ççÇ DççHçCç cçáuççKçlç Içílççí³ç lççÇ J³çkçwlççÇ pçj Kçáu³çç çÆouççvçí yççíuçlç vçmçuççÇ lçj HçÀçj®ç kçáÀ®çbyçCçç nçílçí nçí! Dççlçç DççHçuçç nç
uçíKç çÆìçÆHçkçÀuç ÒçMvççíÊçjçbmççjKçç nçíCççj cnCçÓvç KçblççJçuççí. `lççF&..Kçjb mççbiçÓ? cçuçç nJçb³ç vçç lçmçb lçácç®³çç GÊçjçlçÓvç çÆcçUlç
vççnçÇ³ç..HuççÇpç pçjç cççíkçÀUíHçCççvçí yççíuçç vçç!..' Hçjlç yuçBkçÀ! cççÇ `n@uuççí' cnìuçb. HççÆuçkçÀ[Óvç DççJççpç Dççuçç.. `lçácnçÇ kçÀçíCç yççíuçlçç³ç ní
cçuçç vçkçwkçÀçÇ kçÀUlç vççnçÇ³ç, cnCçÓvç pçjç Òçç@yuçícç nçílççí³ç..' cççÇ Hçávnç kçÀçíCç yççíuçlççí³ç lçí mççbçÆiçlçuçb DçççÆCç cnCççuççí.. `mççÇcççlççF&.. cçuçç
`lçácnçÇ-DççHçCç' JçiçÌjí cnCçÓ vçkçÀç.. cççÇ DççHçu³çç DççÆpçbkçw³ç®³çç Jç³çç®çç Dççní.. mççcçvçç oÌçÆvçkçÀç®³çç `HçáÀuççíjç' HçájJçCççÇmççþçÇ uçíKç
çÆuçnç³ç®çç³ç. cççÇ lçácç®³çç Içjçmçcççíj®³çç mìáçÆ[DççílçÓvç yççíuçlççí³ç.. HçCç IçjçÇ ³çíCçb ÒçMçmlç Jççìívçç.. cnCçÓvç HçÀçívç kçíÀuçç³ç..' #çCççlç lççF¥®çç
yççíuçC³çç®çç ìçívç®ç yçouçÓvç içíuçç. DççHçu³çç DççÆpçbkçw³ç®³çç Jç³çç®³çç cçáuççMççÇ DççHçuçíHçCççvçb yççíuççJçb, lçMçç l³çç yççíuçlç jççÆnu³çç.. cççÇ PçjPçj
çÆuçnÓvç Içílç nçílççí.
cçákçwkçÀçcç uççíCççJçUç! jçpçcçç®ççÇ yççiçípçJçU®³çç JçUCççJçj®çç mHçç@ì. jçpççYççTb®çb ³çáçÆvçì iççC³çç®çb çÆ®ççÆ$çkçÀjCç kçÀjC³çç®³çç pç³³çlç
lç³ççjçÇlç. jçpççYççT çÆYçkçÀçN³çç®³çç içíì-DçHçcçO³çí lçj mççÇcççlççF& HçÀçìkçÀç HçjkçÀj-HççíuçkçÀç IççuçÓvç Mçç@ìmççþçÇ çÆyçukçáÀuç lçÌ³³ççj! Lçb[çÇ®çí
çÆoJçmç! HçCç ìUìUçÇlç oáHççj®çb Tvç cçç$ç HçÀçìkçw³çç kçÀHç[îççbcçáUí ®ççbiçuçb®ç pççCçJçlç nçílçb. [çbyçjçÇ jmlçç ®ççbiçuçç®ç lççHçuçíuçç. DçiçoçÇ HççHç[
MçíkçÀC³ççmççjKçç. Dçb[b Hç[Óvç HçáÀìuçb lçj nçHçÀ-ÒçÀç³ç, Dçç@vç-o-mHçç@ì! sçíìÓvçb `vççiçjç' mçáª kçíÀuçç. (iççC³çç®çb çÆ®ç$çCç kçÀjlççvçç iççCçb
JççpçJçC³ççmççþçÇ JççHçjuçb pççCççjb ³çb$ç, ìíHç-mHçÓumç HuçíDçj! ³ççlçÓvç JççpçCççN³çç iççC³ççJçj®ç MçÓçÆìbiç kçÀjlççlç pçíCçíkçÀªvç lçí Hçá{í çÆHçÀucçyçjçíyçj
mHççÇ[ JçiçÌjí yççyçlççÇlç lçblççílçlç pçáUlçb) iççCçb JççpçÓ uççiçuçb. nçcççí&çÆvç³çcçJçj yççíìçb®ççÇ OççJçHçU kçÀjlç DççuççHç Içílçu³çç®³çç jçpççYççTb®³çç
kç=ÀlççÇuçç ÒççÆlçmçço oílç mççÇcçç çÆiçjkçÀçÇ Içílç iççT uççiçuççÇ...

kçáÀCççÇ cnCçí nçÇ, Dçmçíuç ®ççíjçÇ, kçáÀCçç Jççìlçí Dçmçí GOççjçÇ - 2
pçvcçYçjçÇ®³çç MJççmççFlçákçíÀ,
pççíçÆpç³çuçí nçÆjvççcç, pççíçÆpç³çuçí nçÆjvççcç,
çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç, yççF& cççÇ çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç
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kçÀì! kçÀì! jçpççYççT mJçlç:®³çç YçÓçÆcçkçíÀlç HçÓCç&HçCçí çÆJçjIçUuçíuçí DçmçÓvçnçÇ mççÇcçç®³çç SKççÐçç ®çákçÀuçíu³çç mìíHçmççþçÇ jçÇ-ìíkçwmç
nçílç nçílçí. mççÇcçç Dççlçç ®ççbiçuççÇ®ç JçÌlççiçuçíuççÇ. Hçç³ççbvçç KçÓHç®ç ®çìkçíÀ yçmçlç nçílçí. lçUJ³ççbvçç Dççlçç HçÀçí[ Dççuçílç ³çç®ççÇ pççCççÇJç ®çínN³ççJçj
mHç<ì çÆomçÓ uççiçuççÇ nçílççÇ. MçÓçÆìbiçmççþçÇ cnCçç çÆkçbÀJçç nç kçÀç³ç lçcççMçç ®ççuçuçç³ç cnCçç, YççíJçlççÇ içoçÇ& Jçç{Ó uççiçuççÇ nçílççÇ. mççÇvçmççþçÇ Dçç³çlçç
`cçç@yç' çÆcçUçuçç ní ®ççbiçuçb®ç Pççuçb nçílçb, HçCç lççí mççÇcçç®³çç Dç[®çCççÇlç DççCçKççÇ Yçj Iççuçlç nçílçç. mççÇcçç®³çç [çíUîççlçuççÇ Jçíovçç,
Dçmçnç³çHçCçç vçícçkçÀç l³çç HççJçMçíj çÆj®çJçÓvç Dççuçíu³çç l³çç YççF&uçç Pççíbyçuçç. lççí ®çJçlççUuçç. kçÀçíJçUîçç HççíjçÇuçç nç cnçlççjç Yçj Gvnçlç
YççÇkçÀ cççiçç³çuçç uççJçlççí cnCçpçí kçÀç³ç? MçÓçÆìbiç ®ççuçuçb³ç ní l³ççuçç cççnçÇlç vçJnlçb. içoçÇ& Dçmçu³ççvçí kç@Àcçíjç vçpçjí®³çç ìHH³ççlç vçJnlçç. lççí
mçjU çÆYç[uçç. jçpççYççTb®ççÇ kçÀç@uçj OçjuççÇ. jçíKçþçíkçÀ mçJççuç kçíÀuçç. mçjlçíMçíJçìçÇ ní çÆHçÀucç®çb MçÓçÆìbiç Dççní, DççcnçÇ DççÆYçvç³ç kçÀjlççí
Dççnçílç Dçmçb HçìJçÓvç mççbçÆiçlçu³ççJçj yçN³çç®ç JçíUçvçb l³çç®ççÇ mçcçpçÓlç HçìuççÇ. lççí çÆvçJçUuçç. vçblçj `pçiçç®³çç HççþçÇJçj' (1961)®³çç ³çç
iççC³çç®çb MçÓçÆìbiç mççûçmçbiççÇlç Hççj Hç[uçb..
iççÆocççb®çb m¬çÀçÇHì nçílçb lçí. ®ççuççÇ& ®ç@HuççÇvçkç=Àlç `çÆmçìçÇuççF&ì'®³çç kçÀLçí®³çç JçUCçç®çb. iççÆocçç DçççÆCç cççF& çÆYç[í ³ççbvççÇ mççkçÀçjuçíu³çç
ÞççÇcçblç pççí[H³çç®ççÇ nçÇ cçáuçiççÇ. cçáuçb HçUJçCççN³çç ìçíUçÇ®çç cnçíjkçw³çç OçácççU mççÇcççuçç çÆkçÀ[vç@Hç kçÀjlççí. Hççíjb HçUJçç³ç®ççÇ. l³çç®çí nçlç lççí[,
Hçç³ç lççí[ DçmçuççÇ çÆJçkç=ÀlççÇ kçÀjç³ç®ççÇ, DçççÆCç l³ççbvçç YççÇkçÀ cççiçç³çuçç uççJçÓvç l³ççJçj içápçjçCç kçÀjç³ç®ççÇ nç l³çç®çç `J³çJçmçç³ç'! mççÇcçç®³çç
[çíUîççlç lççí kçÀmçuçbmçb DççÌ<çOç Iççuçlççí. lççÇ DççbOçUçÇ nçílçí. jml³ççJçj Flçjçbmçn lççí çÆlçuçç vçç®çç³çuçç uççJçlççí. YççÇkçÀ cççiçç³çuçç uççJçlççí..
`OçkçwkçÀç uççiçuçç³ç içb..' mççjKççÇ mç[kçÀsçHç iççCççÇ iççlç lççÇ yçkçwkçÀU HçÌkçÀç kçÀcççJçÓvç oílçí OçácççUuçç. çÆlç®³çç ³çç jìçU DçççÆC ç Dçmçnç³ç
Dçç³çá<³ççlç SkçÀ HçíìçÇ JççpçJçCççjç ³çílççí. Dççlçç çÆlç®çb Dçç³çá<³ç yçouçÓvç pççlçb. lççÇ Dççlçç jml³ççJçj kçÀç nçíF &vçç HçCç `çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç..',
`LçkçÀuçí jí vçbouççuçç..' DçMççÇ iççCççÇ iççTvç-vçç®çÓvç HçÌmçí kçÀcççJçlçí. l³çç®³ççJçj cçvççícçvç Òçícç kçÀjlç jçnlçí. lççí çÆlç®ççÇ içíuçíuççÇ ¢<ìçÇ Hçjlç
çÆcçUçJççÇ cnCçÓvç Pçìlç jçnlççí. kçÀLççvçkçÀ Jçíiç Içílçb. iççÆocççb®³çç iççC³ççbJçj DçççÆCç mçáOççÇj HçÀ[kçíÀpççÇb®³çç mçájçJçìçÇb®³çç çÆnboçíUîççJçj Pçáuçlç
jçnlçb. çÆlçuçç ¢<ìçÇ çÆcçUlçí SkçÀoç®ççÇ HçCç vççÆMçyçç®çç HçíÀjç Hçnç.. vçícçkçÀç l³çç®ç JçíUçÇ lççí lçáªbiççlç Dçmçlççí. mççÇcççuçç uçnçvçHçCççÇ HçUJçÓvç vçíuçb
³çç DççjçíHççmççþçÇ! lççÇ MççíOç Içílçí.. DççOççÇ DççbOçUçÇ Dçmçu³ççvçí çÆlçuçç l³çç®çç ®çínjç çÆlçuçç þçTkçÀ vçmçlççí. `lçáu çç Hççnlçí jí lçáuçç Hççnlçí, pçjçÇ
DççbOçUçÇ cççÇ..' cnCçCççjçÇ l³çç®ççÇ mçKççÇ l³ççuçç DççíUKç oílçí. lççí DççHçCç YçCçbiç-çÆYçkçÀçjçÇ Dçmçu³çç®çb mççiçlççí DçççÆCç l³ççvçblçj?..
jçpççYççTkç=Àlç kçwuçç³çcç@kçwmç! JçíiçUîçç®ç Hçþ[çÇlçuçç..
lçácnçÇ nç çÆ®ç$çHçì HçççÆnuçç Dçmçíuç lçj SkçÀ iççí<ì lçácnçuçç vçkçwkçÀçÇ®ç pççCçJçuççÇ DçmçCççj. FvìjJnuçHç³ç¥lç FLçí çÆnjç@F&vç vççnçÇ®ç.
uçJn-mççÇvçnçÇ vççnçÇ. HççÆnuçç FvìjJnuçHç³ç¥lç®çç Yççiç mçyçkçáÀs jçpççYççT lççªvç vçílççlç. l³ççb®³çç çÆoioMç&vççlçuçí yççjkçÀçJçí DççÆYçvç³ççHçí#ççnçÇ
Jçj®ç{ Jççìlççlç. lççí oíJç Dççvçbo®³çç `iççF&['mççjKçç Òçmçbiç! jçpçç YçákçíÀvçb J³ççkçáÀU Pççuçç³ç. Kçç³çuçç nJçb³ç HçCç kçáÀCççÇ ®çlçkçÀçíj YççkçÀjnçÇ
oílç vççnçÇ³ç Guçì nç oíJçlJç uççYçuçíuçç mçblç-mçppçvç Dçmçíuç Dçmçb mçcçpçÓvç uççíkçÀ l³çç®³çç Hçç³çç Hç[lççnílç. l³ççuçç nçj Iççuçlççnílç. YçákçíÀvçb
kçÀçmççJççÇmç Pççuçíuçç lççí MçíJçìçÇ DçiççÆlçkçÀ nçíTvç içáuççyçç®³çç HççkçÀUîçç kçáÀmkçÀªvç kçÀç@vç&-Hçwuçíkçwmç®³çç ®çJççÇvçb Kççlç jçnlççí. mççÇcçç®çb
kç@ÀjíkçwìjnçÇ J³çJççÆmLçlç [íJnuçHç kçíÀuçíuçb çÆomçlçb. lççÇ DççbOçUçÇ oçKçJçuççÇ³ç Hçjblçá pçvcççbOç vççnçÇ³ç lççÇ. [çíUmçHçCçç DçvçáYçJçuçíuççÇ Dçmçu³ççvçí lççÇ
DççJççpçç®³çç çÆoMçívçí yçIçlç [çíUîççb®ççÇ çÆJççÆMç<ì GIç[PççHç kçÀjíuç ní yççjkçÀçJçí mççÇcççlççF¥vçç jçpççYççTbvççÇ mJçlç: kçÀªvç oçKçJçuçíuçí. ní Hçç$ç
mçíbì-Hçjmçíbì JçþJçlçç Dççuçb lçí jçpççYççTb®³çç çÆMçkçÀJçCççÇcçáUí, ní mççÇcççlççF& ÒççbpçUHçCçí kçÀyçÓuç kçÀjlççlç.
jçpççYççT DçççÆCç mççÇcççlççF¥®³çç ³çç J³ççÆkçwlçjíKçç mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìçlç, l³ççkçÀçU®³çç mJççLççÇ& -mçáKçuççíuçÓHç mçcççpççcçáUí Dçç³çá<³çç®ççÇ
HçjJç[ Pççuçíu³çç IçìkçÀç®çb ÖççÆlççÆvççÆOçlJç kçÀjlççlç. DççHçuçb Hççíì YçjC³ççmççþçÇ çÆvç<HççHç cçáuçb HçUJçÓvç DççCçÓvç, l³ççb®çb Dçç³çá<³ç GodOJçmlç
kçÀjç³ç®çb. l³ççbvçç YççÇkçÀ cççiçç³çuçç uççJçÓvç, mJçlç:®ççÇ KçUiççÇ Yçjç³ç®ççÇ. DçMçç mJççLççÇ& pçiçç®ççÇ nçÇ ÖçççÆlççÆvççÆ OçkçÀ kçÀLçç Hççnç³çuçç®ç nJççÇ DçMççÇ
cçmlç pçcçÓvç DççuççÇ Dççní. Dççpç HçVççmçíkçÀ Jç<çç&b®çç oçÇIç& kçÀçU Guçìuçç Dççní Kçjç HçCç DçMçç çÆkçbÀJçç l³ççHçí#çç pççmlç çÆ Jçkç=Àlç cçvççíJç=ÊççÇ®ççÇ
cççCçmçb DççpçnçÇ DçJçlççÇ-YçJçlççÇ mççHç[lççlç.. ³çç çÆ®ç$çHçìç®ççÇ kçÀLçç-HçìkçÀLçç-mçbJçço DçççÆCç iççÇlçuçíKçvç DççÆlçMç³ç ÖçYççJççÇ Pççuçb³ç. çÆoioMç&vç
DçççÆCç mçbkçÀuçvç vçícçkçbÀ DçççÆCç vçíìkçbÀ Dççní. kçÀuççJçblç çÆvçJç[çÇlççÇuç Dç®çÓkçÀHçCçç ní ³çç çÆ®ç$çHçìç®çb yçuçmLççvç Dççní.. iççÆocççb®çb jmççU kçÀçJ³ç
l³ççlçu³çç iççC³ççbvçç iççÌjçÇMçbkçÀjç®ççÇ Gb®ççÇ oílç jçnlçb, lçj mççÇcççlççF¥®çç DççÆYçvç³ç Ëo³çç®ççÇ lççj sí[lççí...

yççU içájçKççÇ ³çcçávçíJçj®çç, içáuççcç kçÀçUç mçblçç Içj®çç -2
nç®ç kçÀçÇ l³çç®çç çÆJçùuç DçççÆCç,
oçmçç®çç ÞççÇjçcç, oçmçç®çç ÞççÇjçcç
çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç, yççF& cççÇ çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç..
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iççC³çç®ççÇ ®ççuç cçáUçlç yçÌþkçÀçÇ®³çç uççJçCççÇmç¢Mç DçmçuççÇ lçjçÇ iççÆocççb®³çç DççMç³çIçvç kçÀçJ³ççuçç yççyçápççÇbvççÇ FLçí pççÇ ì^çÇìcçíbì çÆouççÇ³ç
l³ççcçáUí lççÇ ®çkçwkçÀ YççÆkçwlçjmççvçí DççíLçbyçCççjçÇ Jççìlç jçnlçí. çÆlç®³ççmççíyçlç `lççí' Dççní. l³çç®çç mçnYççiç oçKçJçC³ççmççþçÇ l³çç®³çç lççíb[çÇ DççuççHç
çÆouçí Dççnílç. DççMççlççF¥®³çç DççJççpççuçç yççyçápççÇb®³çç DççuççHçç®ççÇ mççLç Dçmçu³ççvçí®ç kçÀçÇ kçÀç³ç kçÀçJ³ççlçuçç DçLç& DççCçKççÇvç®ç iççÆnjç nçílççí.
oçívç kçÀ[J³ççlçuççÇ mçjU-mççOççÇ ®ççuç MçíJçì®³çç kçÀ[J³ççlç cçç$ç JçíiçUb JçUCç Içílçí...

çÆpçlçkçíÀ cççuçkçÀ çÆlçlçkçÀçÇ vççJçí - 2
Ëo³çí çÆlçlçkçÀçÇ, ³çç®ççÇ iççJçí
kçáÀCççÇ vç DççíUKççÇ, lçjçÇnçÇ ³ççuçç
oçÇvç DçvççLç Dçvççcç oçÇvççvççLç Dçvççcç
çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç, yççF& cççÇ çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç


DççHçu³çç DççJç[çÇ®çb mçJçç&biçmçáboj iççCçb cnCçlçç lçí iççCçí SíkçÀC³çç®ççÇ, HççnC³çç®ççÇ lççÇJç´ F®sç PççuççÇ Dçmçíuç vçç? lçj nçÇ I³çç l³çç iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç
kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççC³ççb®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

01. çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/jeKYYTQ8L28

02. çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/cI7_7ntHgu8

03. çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/jeKYYTQ8L28

04. çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/OOSmGrPNV1I

05. `pçiçç®³çç HççþçÇJçj' (1960) (çÆ®ç$çHçì iççÇlçí)

https://youtu.be/xxT0PaeKAfk


06. DççMçç Yççímçuçí (100 cçjçþçÇ çÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/tAxfLcrtOP0

07. DççMçç Yççímçuçí (cçjçþçÇ)(çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/J5CFFXgRwX0

08. mçáOççÇj HçÀ[kçíÀ (100 mçáHçjçÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/3KOwiWDLZos

09. mçáOççÇj HçÀ[kçíÀ (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/uYAz-safsbI

10. cçjçþçÇ (kçwuçççÆmçkçÀ mçáHçjçÆnìmçd - 1)

:

https://youtu.be/-ceyEAuKIbg

11. cçjçþçÇ (kçwuçççÆmçkçÀ mçáHçjçÆnìmçd - 2) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD_7Loqe1ChfgjJtotq7kwEDnh1nimzpx

12. mçáOççÇj HçÀ[kçíÀ (ìç@Hç cçjçþçÇ mççBiçmçd) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ-s1vIRDL691QoXYX22tetvtPY7KYdDl
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22 : çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç..
çÆ®ç$çHçì : pçiçç®³çç HççþçÇJçj (1961)
çÆoioMç&kçÀ : jçpçç HçjçbpçHçí
içççÆ³çkçÀç : DççMçç Yççímçuçí-mçáOççÇj HçÀ[kçíÀ
iççÇlçkçÀçj : iç. çÆo. cçç[içáUkçÀj
mçbiççÇlçkçÀçj : mçáOççÇj HçÀ[kçíÀ
vççnçÇ Kç®ç&uççÇ kçÀJç[çÇ ocç[çÇ
vççnçÇ Jçí®çuçç oçcç Dççee
çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç, yççF& cççÇ
çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç
kçáÀCççÇ cnCçí nçÇ, Dçmçíuç ®ççíjçÇ, kçáÀCçç Jççìlçí Dçmçí GOççjçÇ - 2
pçvcçYçjçÇ®³çç MJççmççFlçákçíÀ,
pççíçÆpç³çuçí nçÆjvççcç, pççíçÆpç³çuçí nçÆjvççcç,
çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç, yççF& cççÇ
çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç
yççU içájçKççÇ ³çcçávçíJçj®çç, içáuççcç kçÀçUç mçblççIçj®çç -2
nç®ç kçÀçÇ l³çç®çç çÆJçùuç DçççÆCç,
oçmçç®çç ÞççÇjçcç, oçmçç®çç ÞççÇjçcç
çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç, yççF& cççÇ
çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç
çÆpçlçkçíÀ cççuçkçÀ çÆlçlçkçÀçÇ vççJçí - 2
Ëo³çí çÆlçlçkçÀçÇ, ³çç®ççÇ iççJçí
kçáÀCççÇ vç DççíUKççÇ, lçjçÇnçÇ ³ççuçç
oçÇvç DçvççLç Dçvççcç, oçÇvççvççLç Dçvççcç
çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç, yççF& cççÇ
çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç


DççHçu³ççmççþçÇ kçÀçnçÇ ÞçJçCççÇ³ç DçççÆCç mçbûççÔ³ç iççC³ççb®³çç Jç Dçuyçcmç®³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç. SíkçÀç Jç [çTvçuççí[ kçÀjç :

01. iççÆocçç Jç mçáOççÇj HçÀ[kçíÀ (mçbHçÓCç& iççÇlç jçcçç³çCç)(Dçç@çÆ[Dççí):
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi97VroSHsdZ5scoyMsOx-ICa

02. cçnçkçÀJççÇ iççÆocçç çÆnìmçd (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB159aHq3qujKWROH7SgARxEyKmuWg1A2

03. cçnçkçÀJççÇ iççÆocçç ([ç@kçw³çácçíbìjçÇ) :
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https://youtu.be/jJLl1QPvsWs

23 : Apne Pe Bharosa hai to..

23 : DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí ³çí oçJç uçiçç uçí..
DççHçu³çç cççíìçjçÇJçj uççuç çÆoJçç uççiççJçç cnCçÓvç yçjçÇ®ç cçb[UçÇ çÆkçÀÊççÇ çÆkçÀÊççÇ l³ççiç kçÀjlççlç. Oç[Hç[ Oç[Hç[ Oç[Hç[lççlç. yçN³çç®ç
KçìçìçíHççvçblçj uççuç çÆoJçç çÆcçUlçç®ç cçiç cçç$ç KççÆpçvçç içJçmçu³çç®çb yççUmçb l³ççb®³çç ®çínN³ççJçj®³çç Öçl³çíkçÀ jí<çí lç çÆomçÓ uççiçlçb. jíkçÀç@çÆ[¥iç
mìáçÆ[Dççílçu³çç uççuç çÆoJ³çç®çb cçç$ç JçíiçUb iççÆCçlç Dçmçlçb jçpçç. Dççpç OJççÆvçcçáêCç lçb$ççvçb SJç{çÇ ÖçiçlççÇ kçíÀuççÇ³ç KçjçÇ, HçCç FLçuçç nç uççuç
çÆoJçç uççiçu³ççvçblçj cççF&kçÀJçj içç³çuçç GYçb jçnlçç®ç Yçu³ççYçu³ççbvçç Iççcç HçáÀìlççvçç cççÇ Öçl³ç#ç HçççÆnuçb³ç. Dççlçç pçcççvçç Dççní lççí
Fuçíkçwì^ç@çÆvçkçÀ c³çáçÆPçkçÀ®çç. nuuççÇ mçbiçCçkçÀçJçj kçÀçÇ-yççí[&®³çç cçolççÇvçb mçbHçÓCç& iççC³çç®çb Öççíûç@çÆcçbiç kçíÀuçb pççlçb. ní Öççíûç@çÆcçbiç vçblçj
mìáçÆ[Dççílçu³çç mçbiçCçkçÀçÇ³ç jíkçÀç@[&jJçj yççTvmç kçíÀuçb pççlçb. l³çç lç³ççj ÖçÀícçJçj uççJçuçíu³çç kç@ÀvçJnçmçJçj çÆþHçkçw³ççb®çç cççiç kçÀç{lç pçmçí jbiç
YçjçJçílç lçmçb l³ççJçj çÆNnocç DçççÆCç c³çáçÆPçkçÀ Yçjuçb pççlçb.. vçblçj DççHçu³çç DçççÆCç Flçjçb®³çç ÒççíHçíÀMçvçuç mçJç[çÇvçámççj içç³çkçÀ cçnçMç³ç
³çílççlç. lçí iççCçb DççHçu³çç DççJççpççlç l³çç ì^@kçÀJçj lçákçÀ[îçç-lçákçÀ[îççbvççÇ iççlç, kçÀì-Hçímì kçÀjlç, kçÀcççÇ kçÀ<ìçlç [yç kçÀjlççlç. lç³ççjçÇ®³çç
içç³çkçÀçbmççþçÇ ní mççíHçb kçÀçcç HçCç vçJççiçlç çÆkçbÀJçç kçáÀCççÇ JççÆMçu³çç®çç lçìdìÓ Dççuçç kçÀçÇ oçívçíkçÀ jçÇìíkçwmç vçblçj l³çç®ççÇ çÆHçJçUçÇ PççuçíuççÇ DççcnçÇ
HçççÆnuççÇ³ç.
1950mççuççÇ lçj jíkçÀç@çÆ[¥iç®çb lçb$ç SJç{b çÆJçkçÀçÆmçlç Pççuçb vçJnlçb. çÆNnocç-c³çáçÆPçkçÀ-içç³çkçÀ SkçÀmççLç Dçmçç cççcçuçç. cççípçkçíÀ®ç
cççF&kçwmç! mçbiççÇlçkçÀçjç®çí mçnç³³çkçÀ SkçíÀkçÀ DççIçç[çÇ mççbYççUç³ç®çí. çÆNnocç-mçíkçwMçvç, mì^çíkçwmç, Jnç³ççíçÆuçvç®çç lççHçÀç F. F. lçiç[çÇ çÆjnmç&uç
Pççu³ççvçblçj®ç iççCçb ìíkçÀ kçíÀuçb pççF&. ®çákçÀuçb kçÀçÇ Hçávnç HççÆnu³ççHççmçÓvç. çÆjnmç&umçcçO³çí®ç içç³çkçÀ LçkçÓÀvç pççT vç³çí cnCçÓvç l³ççuçç
HçwuççíDçjJçj yççíuççJçC³ççDççOççÇ l³çç®çç Yççiç mççBiç-Jnç³ççíçÆuçvçJçj JççpçJçuçç pççF&. DçHçíçÆ#çlç Dçmçuçíu³çç çÆkçbÀJçç lççí IçíCççj Dçmçuçíu³çç lççvçç
njkçÀlççÇbmçkçÀì iççCçb JççpçJçÓvç l³ççJçj çÆjnmç&umç mçáª nçílç. mçbiççÇlçç®çç cçíU yçmçJçCçb ní Kçç³ç®çb kçÀçcç vççnçÇ. kçÀOççÇ nç JççokçÀ ®çákçÀç³ç®çç lçj
kçÀOççÇ lççí. ®çuçç.. jçÇìíkçÀ! mçbiççÇlçkçÀçj KçÓHç®ç çÆ®ç[çÆ®ç[í Jnç³ç®çí ³çç ÖçkçÀçjçbcçáUí. nç jçiç lçí ncçKççmç DççHçu³çç mçnç³³çkçÀçbJçj kçÀç{ç³ç®çí.
Dççuçíuçç içç³çkçÀ DççOççÇ DççHçuçb iççCçb kçÀmçb nçíCççj ³çç ìívMçvçcçO³çí Dçmçç³ç®çí®ç, Jçj nç içámmçç! Jç[îçç®çb lçíuç Jççbi³ççJçj lçj vççnçÇ vçç
kçÀç{Cççj? jíkçÀç@çÆ[¥iç®çç uççuç çÆoJçç uççiçuçç kçÀçÇ mçiçUí®ç pçCç Öç®çb[ lçCççJççKççuççÇ. mìáçÆ[Dççílç içáªoÊç l³çç çÆoJçMççÇ SkçÀç vçJ³çç cçáuççÇ®çb
YççbyççJçCçb Dçmçb®ç Svpçç@³ç kçÀjlç nçílçç. kçÀmçuçb Yç³çbkçÀj JççlççJçjCç! içbYççÇj ®çínN³çç®çí mçbiççÇlçkçÀçj (mççÆ®çvçoç). DççHçu³çç Mçç³çjçÇuçç v³çç³ç
çÆcçUlççí³ç kçÀçÇ vççnçÇ DçMçç çÆ®çblçílç kçÀçÆJçjçpç. JççokçÀçb®çç SJç{ç cççíþç lççHçÀç Dçmçu³ççvçí HçáÀkçwkçÀì yçpçíì Jçç{Cççj cnCçÓvç Öççí[îçámçj HçjíMççvç.
JççokçÀçbcçO³çí DççHççHçuççÇ JççÐçí ìîçÓvç kçÀjC³çç®ççÇ DçncçnçÆcçkçÀç uççiçuçíuççÇ. l³ççb®ççÇ uçìHçì-KçìHçì yçIçlç `lççÇ' çÆyç®ççjçÇ YççbyççJçu³ççmççjKççÇ
Hçojç®³çç ìçíkçÀçMççÇ ®ççUç kçÀjlç kçÀçíHçN³ççlçu³çç Kçá®ççÇ&lç çÆJçmççJçuçíuççÇ. lççÇ DçiçoçÇ®ç vçJçKççÇ içççÆ³çkçÀç vçJnlççÇ. çÆj³ççpççÇ içUç nçíl çç çÆlç®çç. çÆlç®³çç
DççJççpççlçuçç iççí[Jçç mçJç&ÒçLçcç pççCçJçuçç nçílçç lççí içáCççÇ mçbiççÇlçkçÀçj nvçácççvç ÒçmççopççÇbvçç. l³ççbvççÇ®ç çÆlçuçç HççÆnu³ççboç mçbOççÇ çÆouçíuççÇ.
l³ççvçblçj çÆlç®ççÇ pççvçHçn®ççvç PççuççÇ lççÇ mççÆ®çvç oíJç yçcç&vçmççníyççbyçjçíyçj. mççÆ®çvçoçbvççÇ l³çç cçáuççÇuçç iççCçb J³çJççÆmLçlç çÆMçkçÀJçuçb nçílçb, HçCç vçJççÇ
içççÆ³çkçÀç Dççní. kçÀç³ç nçíCççj kçáÀCççmç þçTkçÀ?.. lççÇ kçÀçJçN³ççyççJçN³çç vçpçjívçí FkçÀ[í çÆlçkçÀ[í Hççnlç nçílççÇ. mJçjçÆuçHççÇ®ççÇ IççíkçbÀHçfçÇ kçÀjçÇ lç
çÆnb[Cççjç Dçjíbpçj DçççÆCç `®çç³ç cçbiççTB kçw³çç cç@[cç?' Dçmçb GiççÇ®ç®ç JççjbJççj çÆJç®ççjCççjç Öççí[îçámçj®çç ®çcç®çç, çÆlç®³çç YççbyççJçC³ççlç
DççÆOçkçÀ®ç Yçj Iççuçlç nçílçç. içáªoÊç yçmçu³çç pççiçíJçªvç `çÆlçuçç' v³ççnçUlç nçílçç. kçÀç kçÀçíCç pççCçí.. çÆlç®³ççkçÀ[í Hçávç:Hçávnç HçnçJçbmçb Jççìlç
nçílçb l³ççuçç. pçCçÓ ®çábyçkçÀçÇ³ç DççkçÀ<ç&Cç! `cç@ivçíçÆìkçÀ Dçì^@kçwMçvç' çÆkçbÀJçç `Hç@Àìuç Dçì^@kçwMçvç'! uççuç çÆoJçç uççiçuçç. `ìíkçÀ' jí[çÇ! lççÇ
c³çáçÆPçkçÀ-nç@uçcçO³çí içíuççÇ. mçiçUí JççokçÀ lç³ççjçÇlç®ç nçílçí. çÆiçìçj®çí HççÇmçímç Jççpçuçí. oçívçíkçÀ çÆjnmç&umçvçblçj Dçjíbpçjvçí Jçvç-ìÓ oílçç®ç iççÇlçç
jç@³ç DççHçu³çç cçOççU DççJççpççlç DçiçoçÇ DççlcççÆJçMJççmççvçí iççT uççiçuççÇ...

lçoyççÇj mçí çÆyçiç[çÇ náF& lçkçÀoçÇj yçvçç uçí.. lçkçÀoçÇj yçvçç uçí..
DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí ³çí oçJç uçiçç uçí.. uçiçç uçí.. oçJç uçiçç uçí
içáªoÊç çÆlç®³ççmççþçÇ Hççiçuç Pççuçç. SKççÐçç vçákçÀlççÇ®ç çÆcçmçª[ HçáÀìuçíu³çç kçÀç@uçípçkçáÀcççjçmççjKçç. Lççí[îçç®ç çÆoJçmççlç iççÇlçç jç@³ç
- iççÇlçç oÊç PççuççÇ. içççÆ³çkçÀç iççÇlçç oÊç®çb vççJç G®®ççjlçç#çCççÇ DççþJçCççÇb®çb cççínçíU GþçJçb lçMççÇ DçvçíkçÀ iççC³ççb ®ççÇ ³çço lççpçç nçílçí. pççÇJç
kçÀçmçççÆJçmç kçÀjlçí. pçáiççjçlç yççpççÇ njuçíu³çç oíJç Dççvçbouçç Hçávnç vçJ³çç ocççvçb [çJç KçíUC³çç®ççÇ ÖçíjCçç çÆcçUçJççÇ cnCçÓvç l³çç Dç·îççJçj
vçlç&kçÀçÇ DçmçuçíuççÇ vçççÆ³çkçÀç iççÇlçç yççuççÇ cnCçlçí..

[jlçç nÌ pçcççvçí kçÀçÇ, çÆvçiççnçíbmçí Yçuçç kçw³ççíb?- 2
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FvmççHçÀ lçíjí mççLç nÌ, Fupççcç Gþç uçí, Fupççcç Gþç uçí,
DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí ³çí oçJç uçiçç uçí..uçiçç uçí oçJç uçiçç uçí..
kçÀç³ç nçílçí lçí çÆoJçmç! sçíìîçç ì^ççÆvPçmìjJçj `yçíuçç kçíÀ HçÓÀuç'Jçj cçmlç iççCççÇ SíkçÀlç [çíUç kçÀOççÇ uççiçç³ç®çç mçcçpçç³ç®çb®ç vççnçÇ.
iççÇlçç jç@³ç®çb ní iççCçb HççÆnu³ççboç SíkçÀuçb lçí jíçÆ[DççíJçj®ç. l³ççkçÀçUçÇ lçoyççÇj, lçkçÀoçÇj ³çç oçívç Mçyoçb®çí DçLç& Lççí[í®ç Dççcnç cçáuççb®³çç yçLLç[
[çíkçw³ççvçí MççíOçuçí nçílçí? Dççcnçuçç HçáÀjmço, HçáÀjkçÀlç SkçÀ®ç Jççìç³ç®çb. `SkçÀ DçkçíÀuçç Fmç Mçnj cçíb..' ³çç iççC³ççlç lçj lççí içç³çkçÀ `Dççyçoçvçç {áb{lçç nÌ' cnCçlççí³ç kçÀçÇ `mççyçáoçCçç' FlçkçbÀ kçÀvHçw³çápçvç Dçmçç³ç®çb GoÓ&çÆJç<ç³ççÇ. ³çç iççC³ççyççyçlççÇlç yççíuçç³ç®çb lçj, uç#ççlç nçílçç lççí
kçíÀJçU iççÇlçç®çç vççÆMçuçç DççJççpç DçççÆCç yçcç&vçoçb®çb mçbiççÇlç.
kçÀçnçÇ Jç<çç¥HçÓJççÇ& `mçívmçç@j' çÆ®ç$çHçìç®ççÇ mçiçUçÇ iççCççÇ Dççcç®³çç mìáçÆ[Dççílç PççuççÇ nçílççÇ lçíJnç DççHçuçç nç uçç[kçÀç oíJç Dççvçbo
DçmcçççÆokçÀçbvçç pçJçUÓvç Hçnç³çuçç çÆcçUçuçç. mçbiççÇlçkçÀçj pççÆlçvç-uççÆuçlç®³çç ìçÇcçcçO³çí pçáv³çç çÆoiiçpç JççokçÀçb®ççÇ cççbçÆo³ççUçÇ Dçmçu³ççvçí
mJççjçÇ KçáMç Dçmçç³ç®ççÇ. mçbiççÇlçç®çç mçáJçCç&kçÀçU HçççÆnuçíuçí yçápçáiç& JççokçÀ l³ççbvçç SKççob iççCçb çÆkçbÀJçç DçcçákçÀ Öçmçbiçç®ççÇ DççþJçCç kçÀªvç oílç. lçí
yççíuçÓ uççiçlç. cçuççnçÇ l³ççb®³ççMççÇ içHHçç cççjç³çuçç çÆcçUçu³çç, ní vçMççÇyç! içáªoÊç®çb vççJç Içílçç®ç oíJçmççníyç l³ççb®³çç ÖçYççlçcçOçu³çç HççÆnu³çç
YçíìçÇ®³çç DççþJçCççÇlç jcçuçí nçílçí. Oççíy³ççvçí kçÀHç[í yçouçÓvç ìçkçÀuçíuçí. kçÀHç[îççbJçªvç l³çç®çç cççuçkçÀ MççíOçlçç-MççíOçlçç oçíIçí ªyçª Yçíìuçí nçílçí.
içáªoÊç ³çç l³çç®³çç vççJççJçªvç uççíkçÀ l³ççuçç yçbiççuççÇyççyçÓ®ç mçcçpçç³ç®çí. oíJçmççníyççbvçç yçbiççuççÇ®ç Jççìuçç nçílçç lççí. içáªoÊç çÆMçJçMçbkçÀj
Hç[ákçÀçíCç Dçmçb HçÓCç& vççJç mççbiçÓvç DççHçCç cçbiçuççíj®çí mççjmJçlç yçÏçïçCç Dççnçílç Dçmçb mççbiçlçç®ç oíJç þíJçCççÇlçuçb nmçuçç nçílçç. içáª lçíJnç
ÖçYççlçcçO³çí [çvmçcççmìj DçççÆCç mçnç³³çkçÀ çÆoioMç&kçÀç®çb kçÀçcç Hçnç³ç®çç. oíJçMççÇ l³çç®çç uçiçí®ç oçímlççvçç Pççuçç. HçáÀjmçoçÇ®³çç #çCççÇ
kçÀfîççJçj içHHçç jbiçÓ uççiçu³çç. cçnÊJççkçÀçb#çí®çí Fcçuçí j®çuçí pçç³ç®çí. oçíIççbHçÌkçÀçÇ pççí kçÀçíCççÇ çÆHçÀucç yçvçJçíuç l³ççvçí oámçN³ççuçç yçÏíkçÀ Ðçç³ç®çç
DçMçç DççCççYççkçÀçnçÇ ³çç®ç kçÀfîççJçj Içílçu³çç. oíJç Dççvçbovçí `ncç SkçÀ nÌ'Joçjí HçoçHç&Cç kçíÀuçb.. DççþíkçÀ çÆHçkçw®çjcçO³çí DççÆYçvç³ç kçÀªvç
nçlççlç HçÌmçí KçáUKçáUÓ uççiçlçç®ç l³çç çÆoJçmççlç oíJç Dççvçbovçí DççHçuçb mJçlç:®çb `vçJçkçíÀlçvç' yç@vçj mçáª kçíÀuçb nçílçb. HççÆnuçç çÆmçvçícçç DççHçìuçç.
vçblçj yçuçjçpç mçnçvççÇb®ççÇ SkçÀ ®ççbiçuççÇ m¯çÀçÇHì nçlççlç Hç[lçç®ç ®çílçvç Dççvçbouçç çÆvçcçç&lçç cnCçÓvç mçÓ$çí mççbYççUç³çuçç çÆouççÇ. çÆoioMç&vçç®ççÇ
pçyççyçoçjçÇ DççHçu³çç oçímlççJçj-içáªoÊçJçj ìçkçÀuççÇ. oíJç nçÇjçí.. mçbiççÇlç mççÆ®çvçoíJç yçcç&vç! `yççpççÇ' (1951)! içáªoÊç®çç çÆoioMç&kçÀ
cnCçÓvç nç HççÆnuçç®ç çÆ®ç$çHçì. çÆmçvçícçç iççpçuçç. oíJç Dççvçbo, iççÇlçç yççuççÇ, kçÀuHçvçç kçÀççÆlç&k çÀ, pçç@vççÇ Jçç@kçÀj, mçbiççÇlçkçÀçj mççÆ®çvçoç, çÆoioMç&kçÀ
içáªoÊç mçiçUí®ç ®çcçkçÀuçí...

Sí.. ìÓìí náS HçlçJççj nÌ, kçÀMlççÇ kçíÀ lççí ncç kçw³çç, kçÀMlççÇ kçíÀ lççí ncç kçw³çç,
nçB, oçÇ náDççÇ yççnçíb kçÀçí nçÇ, HçlçJççj yçvçç uçí, HçlçJççj yçvçç uçí..
DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí ³çí oçJç uçiçç uçí..uçiçç uçí oçJç uçiçç uçí..
iççÇlçç®çç DççJççpç çÆìçÆHçkçÀuç yçbiççuççÇ nçílçç. jmçiçáuu³ççmççjKççÇ çÆcçrçmç! ³çç iççC³çç®çç pççí yççpç Dççní DçiçoçÇ lçmçç. iççÆnjçÇ vçMçç.
kçwuçyç-[çvmçj®ççÇ GÊçípçkçÀ iççCççÇ mççÆ®çvçoçbvççÇ çÆlç®³ççkçÀ[Óvç®ç iççTvç IçílçuççÇ ³çç®çb ní®ç kçÀçjCç DçmççJçb. Hçá{í DççíHççÇbkçÀ[í nç DççJççpç DççCçKççÇvç®ç
yçnjuçç. vçKçjíuç ®çb®çuçlçç, DççJnçvç oíCççjçÇ Dçoç, ³ççÌJçvç DçççÆCç MçjçyççÇ jmçç³çvç þçmçÓvç Yçjuçíuçç cçoYçjç DççJççpç. uçlççHçí#çç HçÓCç&
ìçíkçÀç®çç. oçíIççÇnçÇ Kçjblçj SkçÀç®ç JçíUçÇ ³çç çÆ#ççÆlçpççJçj GiçJçuçíu³çç, HçCç iççÇlçç cç@®³çáDç[& Jççìlç jçnlçí lçj uçlçç®³çç DççJççpçç®çb Jç³ç
Dççpçlççiçç³çlç Jçç{uçíuçb®ç vççnçÇ. iççÇlçç HçÓCç& Gcçuçuçíuçb HçÓÀuç lçj uçlçç jíMçcçç®³çç uç[çÇlç içbá[çUuçíuççÇ yçkçáÀUçÇ®ççÇ kçÀUçÇ. MçcçMçço yçíiçcç.
vçÓjpçnçB, mçájÌ³çç, jçpçkçáÀcççjçÇ DçMççb®çí DççJççpç Hçnç kçÀmçí Hççíkçwlç yçç³çkçÀçb®çí, lçj uçlçç®³çç Dççiçcçvççvçblçj GiçJçuçíu³çç DççJççpççbHçÌkçÀçÇ mçácçvç
kçÀu³ççCçHçÓj, mçáOçç cçunçí$çç, DçvçájçOçç HççÌ[Jççuç Dç#çjMç: uçlçç®³çç®ç Hçþ[çÇlçuçí. mççÌc³ç! ³çç ÖçYççJçUçÇlç iççÇlçç®çç DççJççpç cnCçpçí Dçpçyç
jmçç³çvç nçílçb. KçCçKçCççÇlç! DççMççkçÀ[í Dç<ìHçÌuçÓlJç nçílçb lçj MçcçMççouçç {çu³çç DççJççpçç®ççÇ oíCçiççÇ çÆcçUçuçíuççÇ. iççÇlççkçÀ[í ³çç oçíIççbkçÀ[®çb
Lççí[b-Lççí[b uç#çCç çÆomçlç nçílçb. mçbiççÇlçkçÀçjçbvççÇ çÆlç®³çç ³çç içáCççuçç®ç DçOççíjíçÆKçlç kçÀjlç cçmlççÇ DççÌj vçMçímçí YçjHçÓj DçMççÇ iççCççÇ HçíMç kçíÀuççÇ.
iççÇlçç oÊç®ççÇ cçíjç vççcç çÆ®çbçÆ®çb®çÓ (nçJç[ç-çÆyçÏpç), nÓB DçYççÇ cçÌb pçJççB..(DççjHççj), Sí çÆouç cçáPçí yçlçç oí..(YççF& YççF&), pççvçí kçw³çç lçÓvçí kçÀnçÇ..
(H³ççmçç), yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç.. (DççjHççj) DçMççÇ çÆkçÀl³çíkçÀ iççCççÇ DççpçnçÇ DççHçu³çç DççíþçJçj Dççnílç.
`DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí ³çí oçJç uçiçç uçí..' Dçmçb DççJnçvççlcçkçÀ Yçç<³ç kçÀjCççjçÇ iççÇlçç Dçç³çá<³çç®çç [çJç cçç$ç HçÓCç&HçCçí njuççÇ.
³çMççHç³çMçç®³çç çÆnboçíUîççbJçj iççílçí KççCççN³çç içáªoÊç®³çç kçÀçjkçÀçÇoçÇ&cçáUí çÆlç®çb iççCçb HçÓCç& PççkçÀçíUÓvç içíuçb . ³çç®ç kçÀçUçlç mçbiççÇlç DçççÆCç içç³çvç
#çí$ççlç jçpçkçÀçjCçç®ççÇ çÆþCçiççÇ Hç[uççÇ nçílççÇ Dçmçb cnCçlççlç. kçÀoççÆ®çlç ³ççcçáUí iççÇlçç oÊç vçíncççÇ HçjíMççvç Dçmçç³ç®ççÇ. yçjb Içj®çç mçHççíì& lçjçÇ
çÆcçUçJçç? DççHçCç MçÓçÆìbiç DççìçíHçÓvç Hçjlçu³ççJçj yççF&mççníyç jíkçÀç@çÆ[¥içuçç HçÀuççC³çç mìáçÆ[Dççílç içíu³ççlç nç çÆvçjçíHç Hç®çJçç³ç®ççÇ lççkçÀo
içáªoÊçcçO³çí vçJnlççÇ. jçpç kçÀHçÓjuçç lççí[çÇmç lççí[, mçcççblçj Dçmçb l³çç®çb JçíiçUb kçÀuççmçkçwlç J³ççÆkçwlçcçÊJç `H³ççmçç' (1957) lçmçí®ç `kçÀçiçpç
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kçíÀ HçÓÀuç'(1959) cçO³çí pççCçJçuçb. `yççpççÇ', `pççuç', `DççjHççj', `mççÇ.Dçç³ç.[çÇ', `çÆcçmìj Dç@v[ çÆcçmçímç 55' JçíiçJçíiçUîçç Hçþ[çÇlçuçí
nçílçí HçCç p³ççJçj çÆpçJççHçç[ cçínvçlç IçíTvç DççHçuçb [^çÇcç-Öççípçíkçwì cnCçÓvç mççoj kçíÀuçç lççí `kçÀçiçpç kçíÀ HçÓÀuç' oCçkçw³ççlç DççHçìuçç. ³çç
DçHç³çMççvçb lççí HçÓCç&HçCçí Kç®çuçç. lçlkçÀçuççÇvç jç<ì^HçlççÇ jçOççkç=À<CçvçpççÇb®³çç GHççÆmLçlççÇlç mççpçN³çç Pççuçíu³çç çÆouuççÇlçu³çç çÆÖççÆcç³çjuçç,
uççíkçÀçbvççÇ Hç[ÐççJçj ®çkçwkçÀ ®çHçuçç HçíÀkçÓÀvç cççju³çç. jç<ì^HçlççÇbvççÇ Jçç@kçÀ-DççTìnçÇ kçíÀuçç. YççjlççÇ³ç çÆ®ç$çHçì FçÆlçnçmççlçu³çç DççHçu³çç ³çç
HççÆnu³çç-JççÆnu³çç çÆmçvçícççmkçÀçíHç çÆ®ç$çHçìç®çb uççíkçÀçbvççÇ ní Dçmçb mJççiçlç kçíÀuçb nç OçkçwkçÀç içáªoÊçmççþçÇ Dçmç¿ç nçílçç. lççí DçHçcççvç mçnvç
kçÀjC³ççFlçkçbÀ mççcçL³ç& nUJ³çç içáªoÊçkçÀ[í vçJnlçb. DççHçuççÇ nçÇ cççvçnçvççÇ l³ççvçí cçÐçç®³çç Hçíu³ççlç yçá[JçuççÇ. kçáÀþuççnçÇ kçÀuççJçblç nç
DççÆlçMç³ç nUJçç Dçmçlççí. Dçç³çá<³çç®³çç JçíiçJçíiçUîçç ìHH³ççbJçj DçvçíkçÀ mçbkçÀìb Öçl³çíkçÀçuçç®ç ³çílç Dçmçlççlç. lççÇ Hç®çJçç³ç®ççÇ lççkçÀo cçç$ç
Öçl³çíkçÀçcçO³çí Dçmçlçí®ç Dçmçb vççnçÇ. DçMçç JçíUçÇ çÆvçoçvç kçáÀìábyççlçu³çç cççCçmççbvççÇ lçjçÇ l³çç®³ççcççiçí KçbyççÇjHçCçí GYçb jnçJçb uççiçlçb. FLçí ÖçkçÀçj
JçíiçUç®ç nçílçç. iççÇlçç oÊç DççHçu³çç ÖççHlç HççÆjçÆmLçlççÇvçí HçjíMççvç lçj içáªoÊç oçª®³çç Hçíu³ççlç DççkçbÀþ yçá[çuçíuçç. SJnçvçç iççÇlçç oÊçnçÇ
oçªuçç kçÀJçìçUÓvç yçmçuççÇ nçílççÇ. `®ççÌonJççÇ kçÀç ®ççBo'®çb ³çMç l³ççuçç mççJçª MçkçÀuçb vççnçÇ çÆkçÀbJçç `mççnyç çÆyçJççÇ DççÌj içáuççcç'®ççÇ ³çMççíHçlççkçÀç
lççí [çíuççjç mççbYççUÓ MçkçÀuççÇ vççnçÇ. nçÌmçuçç yçáuçbo kçÀjlççÇuç Dçmçí nçlç®ç pçJçUHççmç vçJnlçí. lçbìí -yçKçí[í nçíT uççiçuçí. iççÇlççvçí l³çç
çÆJçcçvçmkçÀ DçJçmLçílç HççuççÇ çÆnuç®çç yçbiçuçç çÆJçkçÀç³çuçç uççJçÓvç mJçlç: mççblçç¬çáÀPç®³çç SkçÀç Hçwu ç@ìcçO³çí cçáuççbmçn jnç³çuçç içíuççÇ. `lçí lçmçí lçj
cççÇ DçMççÇ..'! içáª HçÓCç&HçCçí SkçÀìç Pççuçç. oçª nçílççÇ®ç, Dççlçç lçj lççí çÆvçêçvççMççJçj pççuççÇcç GHçç³ç cnCçÓvç PççíH çí®³çç iççíUîççb®³çç J³çmçvççlç
içájHçÀìuçç. yçájç Jçkçwlç Lçç! kçÀOççÇkçÀOççÇ iççÇlçç DçççÆCç cçáuççb®ççÇ KçÓHç DççþJçCç ³çç³ç®ççÇ. cçvç l³ççb®³ççkçÀ[í Dççí{ I³çç³ç®çb HçCç iççÇlçç mçJç&®ç HççMç
lççí[uçí DçmççJçílç DçMççÇ Jççiçlç nçílççÇ. çÆyç®ççjç içáªoÊç kçÀçcççlç DççHçuçb cçvç içáblççJçb cnCçÓvç nçlçHçç³ç cççjlç nçí lçç. Hçí[j jçí[®³çç DççHçu³çç
Hçwuç@ìcçO³çí kçÀLççuçíKçkçÀ DçyçÏçj DçuJççÇbmççíyçlç `yçnçjí çÆHçÀj YççÇ Dçç³çíbiççÇ'®³çç pçáUJççpçáUJççÇlç lççí içáblçuçç nçílçç. cççuçç çÆmçvnç, Oçcçí&ê, lçvçápçç,
jíncççvç, pçç@vççÇ Jçç@kçÀj Dçmçí mìçmç&. çÆoioMç&vçç®ççÇ cççU l³ççvçí MçnçÇo uçlççÇHçÀ ³çç DççHçu³çç oçímlçç®³çç içUîççlç IççlçuççÇ nçílççÇ. DççíHççÇpççÇbkçÀ[í
mçbiççÇlçç®ççÇ pçyççyçoçjçÇ mççíHçJçuççÇ. `yçnçjí çÆHçÀj YççÇ Dçç³çíbiççÇ' ³çç çÆ®ç$çHçìçcçáUí DççHçu³çç pççÇJçvççlç Hçávnç SkçÀoç yçnçj ³çíCççj DçMççÇ DççMçç
l³ççvçí yççUiçuççÇ nçílççÇ.. HçCç ní Hçnç³çuçç iççÇlçç DçççÆCç cçáuçb kçáÀþç³çlç? l³ççb®³çççÆMçJçç³ç DççHçCç DçOçájí Dççnçílç. cçvççlç kçÀçnÓj cççpçuçb. cçvç
l³ççb®³ççkçÀ[í Dççí{ IçíT uççiçuçb. Mçípççj®³çç vçç³ç[ÓbkçÀ[í pççTvç Lçíì iççÇlççuçç®ç HçÀçívç uççJçuçç.. `iççÇlçç.. lçÓ ³çí.. cçáuççbvçç HççþJç..' cnCçÓvç
çÆJçvçJçuçb. çÆ®ç[Óvç vçVçç®çç Hçç{ç Jçç®çlç iççÇlççvçí HçÀçívç DççoUuçç. içáªoÊç Hçwuç@ìcçO³çí Hçjlçuçç lççí Kççboí Hçç[Óvç®ç. DçyçÏçj DçuJççÇ `Kçáoç nçç]ÆHçÀ]pç'
kçÀjlç çÆvçjçíHç IçíTvç çÆvçIçlçç®ç içáªvçí Hçwuç@ì®çç ojJççpçç yçbo kçíÀuçç lççí kçÀç³çcçmççþçÇ®ç. oámçN³çç çÆoJçMççÇ lççí lççí[Óvç®ç GIç[çJçç uççiçuçç.
çÆYçjçÆYçjl³çç HçbK³ççKççuççÇ içáªoÊç®çç cç=lçoín. m¬çÀçÇHì®ççÇ Hççvçb Flçmlçlç: çÆJçKçájuçíuççÇ. iuççmçcçO³çí oçª lçMççÇ®ç lçj PççíHçí®³çç iççíUîççb®³çç
DççÆlçmçíJçvççvçí Hçnçìí l³çç®ççÇ ÖççCçp³ççílç cççuçJçuçíuççÇ. iççÇlçç içáªoÊç®³çç cç=l³çÓvçí DççCçKççÇ Kç®çuççÇ. Hçá{í DççþíkçÀ Jç<çí& pçiçuççÇ KçjçÇ HçCç lçí
pçiçCçb GcçíoçÇ®çb vçJnlçb. 1971®³çç `DçvçáYçJç' ³çç çÆ®ç$çHçìçlç oçívçíkçÀ iççCççÇ çÆcçUçuççÇ. nç çÆlç®çç vçJçç [çJç cççb[C³çç®çç Öç³çlvç cçç$ç JççbPççíìç
þjuçç. DççJççpççlçuççÇ vçMçç kçíÀJnç®ç mçbHçuççÇ nçílççÇ. DççHçCç SkçÀç vççÆMçu³çç DççJççpççuçç DçççÆCç içáªoÊçmççjK³çç kçÀuççmçkçwlç çÆoioMç&kçÀçuçç
cçákçÀuçç nçílççí. `DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí ³çí oçJç uçiçç uçí..' DçMççÇ ÖçíjCçç oíCççN³ççvçí®ç Hççþ çÆHçÀjJçuççÇ lçj.. Dçç³çá<³ç ní Dçmçb GodOJçmlç nçílçb...

kçw³çç ]KççkçÀ Jççí pççÇvçç nÌ pççí DçHçvçínçÇ çÆuçS nçí, DçHçvçínçÇ çÆuçS nçí,
]Kçáo çÆcçfçÇ çÆkçÀmççÇ DççÌj kçÀçí çÆcçìvçímçí yç®çç uçí, çÆcçìvçímçí yç®çç uçí..
DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí ³çí oçJç uçiçç uçí..uçiçç uçí oçJç uçiçç uçí..


³çç mçJçç&biçmçáboj iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ -ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/6kuSZQI6sIk

2. DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/J6cfWroNcNY

3. DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/rbjEYNOdPzg

4. `yççpççÇ' (1951)(mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/x-kBoQjEDik

5. iççÇlçç oÊç (50 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/KsMrpO0YuxY
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23 : DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí ³çí oçJç uçiçç uçí..
çÆ®ç$çHçì - yççpççÇ (1951)
çÆvçcçç&lçç - vçJçkçíÀlçvç (®çílçvç Dççvçbo)
çÆoioMç&kçÀ - içáªoÊç
içç³çkçÀ - iççÇlçç jç@³ç
iççÇlçkçÀçj - mççnçÇj uçáçÆOç³ççvçJççÇ
mçbiççÇlç - mççÆ®çvç oíJç yçcç&vç
lçoyççÇj mçí çÆyçiç[çÇ náF& lçkçÀoçÇj yçvçç uçí.. lçkçÀoçÇj yçvçç uçí..
DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí ³çí oçJç uçiçç uçí.. uçiçç uçí, oçJç uçiçç uçí
[jlçç nÌ pçcççvçí kçÀçÇ çÆvçiççnçíbmçí Yçuçç kçw³ççíb? çÆvçiççnçíbmçí Yçuçç kçw³ççíb?- 2
FvmççHçÀ lçíjí mççLç nÌ, Fupççcç Gþç uçí, Fupççcç Gþç uçíee
DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí ³çí oçJç uçiçç uçí..uçiçç uçí oçJç uçiçç uçí..
Sí.. ìÓìí náS HçlçJççj nÌ, kçÀMlççÇ kçíÀ lççí ncç kçw³çç, kçÀMlççÇ kçíÀ lççí ncç kçw³çç-2
nçB, oçÇ náDççÇ yççnçíb kçÀçí nçÇ, HçlçJççj yçvçç uçí, HçlçJççj yçvçç uçí..
DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí ³çí oçJç uçiçç uçí..uçiçç uçí oçJç uçiçç uçí..
kçw³çç ]KççkçÀ Jççí pççÇvçç nÌ pççí DçHçvçínçÇ çÆuçS nçí, DçHçvçínçÇ çÆuçS nçí-2
]Kçáo çÆcçfçÇ çÆkçÀmççÇ DççÌj kçÀçí çÆcçìvçímçí yç®çç uçí, çÆcçìvçímçí yç®çç uçí..
DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí ³çí oçJç uçiçç uçí..uçiçç uçí oçJç uçiçç uçí..


iççÇlçç oÊç ³ççbvççÇ kçÀçnçÇ cçjçþçÇ iççCççÇnçÇ içç³çuççÇlç. kçÀçÌlçákçÀ cnCçÓvç l³çç mçJç& iççC³ççb®³çç `Dçç@çÆ[Dççí'®³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ oílççí³ç.

1. içCçHçlççÇ yççHHçç cççíj³çç..

(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/lkM8_1hQDxo

2. pçç mççbiç uç#cçCçç mççbiç..

(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/bUWAKoz6Ly0

3. cçákçw³çç cçvçç®çí yççíuç..

(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/1n5Kesno_ys

4. pç³ç cççlç&C[ pç³ç cçunçj.. (Dçç@çÆ[Dççí)
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https://youtu.be/kCxVrife8i0

24 : Khai Ke Paan Banaras Wala..

24 : KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmç Jççuçç...
Dçjí Yçbiç kçÀç jbiç pçcçç nçí ®çkçÀç®çkçÀ
çÆHçÀjí uççí Hççvç ®çyççSee
Dçjí Símçç PçìkçÀç, uçiçí çÆpç³ççHçí
HçÓvçj-pçvçcç nçíF& pççS!
Dççí KççF&& kçíÀ Hççvç yçvççjmç Jççuçç ee
`mççnyç, Dçmmçuççcç JççuçíkçáÀcç..vçcçmlçí.. cçíjí kçÀçí Lççí[í çÆ¸çM®çvç uççíiççíb kçíÀ vççcç yçlççSbiçí kçw³çç?' SkçÀ cçáçÆ muçcç cççCçÓmç. yçnáoç
kçÀçjçÇiçj DçmççJçç. HçCç nç çÆ¸çM®çvç vççJçb kçÀç çÆJç®ççjlççí³ç yçáJçç? jçcççvçbo ®ç¯çÀçJçuçç. çÆ¸çM®çvç `Hççíkç&À' Kççlççlç cnCçÓvç cçáçÆmuçcç l³ççb®ççÇ
vçHçÀjlç kçÀjlççlç, l³ççb®³ççkçÀ[í pççCçb®ç kçÀç³ç, l³ççb®³çç nçlç®çb HççCççÇnçÇ HççÇlç vççnçÇlç cnCçlççlç. `Dçjí jcçíMç.. oí Kç ³çí kçw³çç yççíuç jnç nÌ..'
cnCçlç jçcççvçbovçí cçámççÇyçlç ìçuç oçÇ. `mççyç cçíjíkçÓÀ Dçpç¥ì nÌ.. lççÇmç-®ççuççÇmç çÆ¸çM®çvç vççcç ®çççÆnS, cçÌb Hçíbìj nÓB.. GOçj MçÓçÆìbiç ®çuç jníuçç
nÌ vçç, GOçjçÇ®ç Hçíbì kçÀjvçí nÌ.. cçáçÆmuçcç, cçjçþçÇ vççcç nçílçí lççí Òçç@yuçícç vçnçÇ Lçç.. cçíjíkçÓÀ pçç@vç, HççÇìj Sí mçí oçí-lççÇvç vççcçnçÇ cççuçÓcç nÌ
mççyç.. HuççÇpç..' jcçíMçvçí l³çç®çç Òçç@yuçícç Pçìkçw³ççlç mçç@uJn kçíÀuçç. ìíyçuçç®çç [^ç@Jçj GIç[uçç, çÆuçmì kçÀç{uççÇ DçççÆCç SkçíÀkçÀ vççJç
mHçíçÆuçbiçmçkçÀì mççbiçÓ uççiçuçç. pçç@vç çÆ[mççíPçç, cçç³çkçíÀuç HçÀvçç¥çÆ[mç F. F.. kçÀçjçÇiçj yçnçílç KçáMç náDçç. cçínyçÓyçuçç jíkçÀç@çÆ[¥iç Dçmçuçb kçÀçÇ
cçpçç ³çç³ç®ççÇ. SkçÀlçj çÆlçLçuçç çÆvçmçiç&jc³ç cççnçÌuç. Jççbêí! HçCç içpçyçpççìçHççmçÓvç oÓj. Mççblç, çÆvçJççblç JççlççJçjCç. çÆlçLçb çÆHçÀucç MçÓçÆìbiçnçÇ
Jnç³ç®ççÇ nç yççívçmç®ç. cççíþcççíþí kçÀuççkçÀçj ³çç³ç®çí. mìáçÆ[Dççí®³çç ÒççbiçCççlç MçÓçÆìbiç DçççÆCç çÆlçLçu³çç®ç SkçÀç FcççjlççÇ®³çç HççÆnu³çç cçpçu³ççJçj
jíkçÀç@çÆ[¥iç çÆLçSìj. jíkçÀç@çÆ[¥iç®³çç pçáv³çç cççÆMçvmç HçCç jçÇPçuì DçcçíçÆPçbiç. cççíþç c³çáçÆPçkçÀ nç@uç Dçmçu³ççvçí KçÓHç JççokçÀ Dçmçuçí vçç lçjçÇ vççíÒçç@yuçícç! ®ççUçÇmç Jnç³ççíçÆuçvç, ®çíuççí, JnçÇDççíuçç®çç lççHçÀç, ì£cHçíìJççuçç yç´çmç ûçáHç, MçnvççF&-kçwuç@jçívçíì®çb ìÓìçÇ mçíkçwMçvç, cçíb[çíçÆuçvç-çÆiçìçj®çb
mì^çíkçwmç mçíkçwMçvç, kçÀçíjmç, cççíùç çÆjocç ûçÓHç.. mçyçkçáÀs SkçÀ$ç. JççokçÀçbcçO³çí DçKçb[ Yççjlçç®çb ÒççÆlççÆyçbyç. iççíJ³çç®³çç çÆ¸çM®çvççb®ççÇ Jnç³ççíçÆuçvçyç´çmç mçíkçwMçvçJçj®ççÇ cçkçwlçíoçjçÇ, çÆNnocç-cçíuç[çÇ nç cçjçþîççb®çç iç[, ìÓìçÇ-mì^çíkçwmç nç cçáçÆmuçcç yççbOçJçç®çç FuççkçÀç, lçj Flçj JççÐççbJçj Òçl³çíkçÀ
Òççblççlçuçç SkçíÀkçÀ ÒççÆlççÆvçOççÇ Dçmçç³ç®çç®ç. cçíjç Yççjlç cçnçvç!! jíkçÀç@çÆ[¥iç mçJç&®ç Svpçç@³ç kçÀjç³ç®çí. vçíncççÇÒ çcççCçí jíkçÀç@çÆ[¥iç mçáª nçílçb. KççuççÇ
`pçbpççÇj-oçÇJççj'cçáUí vççJççªHççuçç Dççuçíu³çç DççÆcçlççYç®³çç çÆHçkçw®çj®çb MçÓçÆìbiç Dççní, PççÇvçlç-ÒççCçmççníyçnçÇ Dççnílç DçMççÇ kçáÀCçkçáÀCç uççiçlçç®ç
yç´íkçÀ kçÀOççÇ nçíCççj cnCçÓvç mçJç&pçCç ®çáUyçáU kçÀjlç Iç[îççU Hçnç³çuçç uççiçuçí.
`[ç@vç'(1978) HçççÆnuçç®ç Dçmçíuç. ®çbêç yççjçíì®çç DççÆcçlççYç-PççÇvçlç DççÆYççÆvçlç `[ç@vç'! Dççlçç lçácnçÇ cnCççuç `KçF& kçíÀ Hççvç
yçvççjmç Jççuçç..' ³çç iççC³çç®çç FLçí kçÀç³ç mçbyçbOç? l³çç iççC³ççlç DççÆcçlççYç-PççÇvçlç Dççní. l³ççlç ÒççCç kçáÀþç³ç? DçççÆCç ní iççCçb lçj
cçnçuç#cççÇ HçáuççKççuç®³çç OççíyççÇIççìçJçj MçÓì Pççuçíuçb, ní mçJçç¥vçç®ç cççnçÇlç Dççní. HçCç l³çç®çç nç JçíiçUç Dçmçç çÆkçÀmmçç vççnçÇ³ç. KçjçÇ Oçccççuç
Iç[uççÇ nçílççÇ lççÇ FLçí cçínyçÓyçcçO³çí!.. FLçí ³çç®ç çÆ®ç$çHçìç®çç kçwuçç³çcç@kçwmç MçÓì nçílç nçílçç l³çç®ççÇ nçÇ mìçíjçÇ .. kçÀçnçÇ ®çcç®çcççÇlç Kççuu³ççJçj
DççHçCç lççbyçáuçmçíJçvç kçÀjlççí®ç vçç cnCçÓvç ³çç mìçíjçÇyçjçíyçj lççíb[çÇ uççJçç³çuçç ní yçvççjmççÇ Hççvç Dççní FlçkçbÀ®ç! FLçuçí uççíkçÀ Yççbiç vç çÆHçlççnçÇ
Yçuçl³çç®ç ®çkçwkçÀjcçO³çí kçÀmçí Hç[uçí cnCçÓvç F iççvçíkçÀç YççÇ Lççí[ç cçpçç uçílçí nÌ Yç³³çç!.. Lççí[kçw³ççlç mççbiçç³ç®çb lçj çÆlçkçÀ[í jíkçÀç@çÆ[¥iç mçáª®ç
Dççní vçç cnCçÓvç (vçç@vç-)kçÀcççÆMç&³çuç yçÏíkçÀ! `#çCçYçj çÆJçÞççblççÇ'!!

Dçjí jçcçoánçF&, kçÌÀmçí ®çkçwkçÀj cçíb Hç[ iç³çç, nç³çee nç³çee nç³çee!
kçÀnçB pççvç HçÀbmççF&ee cçÌb lççí mçÓuççÇ Hçí ®ç{ iç³çç, nç³çee nç³çee!
kçÌÀmçç mççÇOçç-mççOçç, cçÌb kçÌÀmçç Yççíuçç-Yççuççee - 2 (nçb nçb)
pççvçí kçÀçÌvç Iç[çÇ cçíb Hç[ iç³çç, Hç{í-çÆuçKççí mçí Hççuçç,
cççÇþçÇ sájçÇ mçí-2, náDçç nuççuçee !
sçíjç içbiçç çÆkçÀvççjíJççuçç ee 2
Dççí KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmçJççuççee
kçwuçç³çcç@kçwmç®çb ní MçÓçÆìbiç mçáª Dçmçlççvçç®ç FkçÀ[í jíkçÀç@çÆ[¥iç®çç yç´íkçÀ Pççuçç. Pççuçb! cçiç kçÀç³ç çÆJç®ççjlçç? MççUç mçáìu³ççJçj Hççíjb
OççJçlççlç, lçMççÇ JççokçÀ cçb[UçÇ KççuççÇ OççJçlç®ç DççuççÇ. ÒççCç, PççÇvçlç DçççÆCç DççÆcçlççYç ®ççj-Hçç®ç içáb[çbmçn HçÀçF&ì-mççÇvç oílç nçílçí. ìíkçÀ112 | DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ

jçÇìíkçwmç!.. DççÆcçlççYçuçç yçIçC³ççlç SJç{ç Fbìjímì vçJnlçç, uççíkçÀ PççÇvçlç®³çç G[îçç ®çJççÇvçb Hççnlç nçílçí. Lççí[îçç JçíUçvçí l³ççb®çç uçb®ç-yç´íkçÀ
Pççuçç. Dççlçç ®ççvmç Dççní cnCçlçç mçJç& c³çáçÆPççÆMç³çvmç çÆlçLçu³çç Òçç@[kçwMçvç cç@vçípçj®ççÇ HçjJççvçiççÇ IçíTvç mçíì yçIçç³çuçç Dççlç çÆMçjuçí.
mcçMççvçç®çç mçíì uççJçuçíuçç. çÆ¸çM®çvççb®ççÇ mcçMççvçYçÓcççÇ! ¬çÀç@mç, Lç[iççÇ, HçÀáuçb.. mçiçUb kçÀmçb KçjbKçá jb JççìçJçb FlçkçbÀ PçkçÀçmç! jbiççJçuççÇ
ÒçoMç&vç HçnçJçb Flçkçw³çç GlmçákçÀlçívçb cçb[UçÇ çÆHçÀjlç nçílççÇ. kçÀçÌlçákçÀ kçÀjlç nçílççÇ, Flçkçw³ççlç cçççÆì&vç çÆkçbÀ®ççUuçç.. `Dçjí ³çí oíKç, FOçj cçíjç
vççcç çÆuçKçç nÌ.. oíKç..' `oáçÆvç³çç cçíb lçÓ nçÇ SkçÀ cçççÆì&vç nÌ kçw³çç?.. mçþçÇ³çç iç³çç jí lçÓ..' Dçyoáuç®çç®çç cnCççuçç.. `Dçjí vçnçÇ ³ççj..FOçj
yççpçÓcçíb uçíçÆJçvç, kçíÀvçíLç çÆ[kçÀçímìçkçÀç YççÇ vççcç nÌ.. GOçj jç@yçì& HçÀvçç¥çÆ[mç.. kçw³çç ³ççj? ³çí kçÌÀmçç náDçç jníiçç? pççÇlçí pççÇ cççj [çuçç Fvç
uççíiççívçí, FvçkçÀçÇ lççí cçç...' mçJç&®ç ®ç¯çÀçJçuçí. ®ççÌkçÀmçHçCçí lçHççmçÓvç HçççÆnuçb lçj Kçjb®ç. vçíçÆJçuç, jç@yçì&, jç@kçÀçÇ, pç@kçÀçÇ mçiçUîçç®ç
Jnç³ççíçÆuçvçJççokçÀçb®ççÇ vççJçb Dçç[vççJççbmçkçÀì pçMççÇ®³çç lçMççÇ SkçíÀkçÀç Lç[i³ççJçj çÆuççÆnuçíuççÇ nçílççÇ. lççpççÇ HçáÀuçb JçççÆnuçíuççÇ nçílççÇ. yçápçáiç& jç@kçÀ
iççívmççuççÆJçmç JçÌlççiçuçí®ç.. `Jnç@ì Fpç OççÇmç vçç@vmçívmç? kçÀçÌvç cçpççkçÀ çÆkçÀ³çç jníbiçç? ncçíjç vççcç çÆkçÀmçvçí FvçkçÓÀ çÆo³çç ³çí HçÌuçí oíKççí..'
mçiçUçÇ Jçjçlç Dççlçç jíkçÀç@çÆ[¥iç®çí cç@mçíbpçj jçcççvçbokçÀ[í. yççíbyççyççíbyç! l³çç®³çç ®çcç®³ççbvççÇ l³ççuçç Kçyçj çÆouçíuççÇ®ç. lççí HçUC³çç®³çç®ç yçílççlç
nçílçç. HçCç JççokçÀçbvççÇ l³ççuçç kçÀçíb[çÇlç HçkçÀ[uçç. çÆ®ç[uçíu³çç c³çáçÆPççÆMç³çvmçvçç HççnÓvç lççí HçíÀboçjuçç®ç. ní Pççuçb®ç kçÀmçb? jíkçÀç@çÆ[¥içmççþçÇ ³çíCççjí
JççokçÀ ní l³ççb®³çç DçmççíçÆmçSMçvç®çí mçYççmço Dçmçlççlç. kçÀçíCçlçç JççokçÀ vçícçkçbÀ kçÀç³ç JççpçJçlççí ³çç®çb `vçç@uçípç' Dçmçlçb lçí ³çç cç@mçíbpçjvçç®ç. lçí®ç
mçbiççÇlçkçÀçjçbvçç ³ççyççyçlççÇlç mçnç³³ç kçÀjlççlç. mçbiççÇlçkçÀçjçb®³çç DççJçM³çkçÀlçívçámççj JççokçÀ yççíuççJçlççlç. l³çç®³ççkçÀ[í®ç mçJçç¥®³çç vççJçç®ççÇ çÆuçmì
Dçmçlçí. l³ççvçí®ç Òçl³çíkçÀçuçç mççbiççJçç Oçç[Óvç jíkçÀç@çÆ[¥içuçç yççíuççJçuçíuçb Dçmçu³ççvçí lçí l³çç®ççÇ®ç kçÀç@uçj HçkçÀ[Cççj. lççí®ç Òçl³çíkçÀçuçç l³ççb®³çç ûçí[
ÒçcççCçí cççvçOçvç çÆcçUJçÓvç oílççí. vçámçlçç iççíbOçU ®ççuçuçç nçílçç. SjJççÇ l³çç®³ççMççÇ mçç@Hçwì yççíuçÓvç l³çç®³çç HçÌM ççvçí nç[& çÆ[^bkçwmç çÆHçCççjínçÇ Dççpç
l³ççuçç ®çkçwkçÀ HçÌÀuççJçj Içílç nçílçí. ncççjçÇ çÆyçuuççÇ ncççÇ mçí c³ççJç?! Pççu³çç ÒçkçÀçjçyçÎuç lççí Kçjb®ç DçvççÆYç%ç nçílçç. HçCç kçáÀCççÇ®ç SíkçÀC³çç®³çç
cçvç:çÆmLçlççÇlç vçJnlçí. l³ççvçí [^ç@Jçj GIç[uçç, çÆuçmì uçbHççmç PççuççÇ³ç kçÀçÇ kçÀç³ç ³çç®ççÇ Kççlçjpçcçç kçíÀuççÇ. Jnç³ççíçÆuçvçJççu³ççb®³çç vççJççbHçá{í
HçívmççÇuç cççkç&À Hççnlçç®ç l³çç®ççÇ ìîçÓyç HçíìuççÇ. ³çímç! ní l³çç®ç kçÀçjççÆiçjç®çb®ç kçÀçcç DçmçCççj. l³ççvçí vççJçb cçççÆiçlçuççÇ DçççÆCç DççcnçÇ lççÇ mçnpç
cnCçÓvç çÆouççÇ. SJç{b®ç! l³ççvçí l³çç vççJççb®çç Dçmçç GHç³ççíiç kçíÀuçç? yççHç eejí !! `MççíOçç jí l³ççuçç.. çÆkçÀOçj iç³çç Jççí ®çá...' Hçíbìj DççHçuçb
kçÀçcç DççìçíHçÓvç kçíÀJnç®ç çÆvçIçÓvç içíuçç nçílçç. mçJç&pçCç çÆ®ç[uçí nçílçí. l³ççb®³çç YççJçvçç oáKççJçu³çç nçíl³çç. çÆpçJçblç DçmçÓvçnçÇ l³ççb®ççÇ vççJçb Dççlçç
®çkçwkçÀ Lç[i³ççJçj çÆomçCççj? vçnçÇee! MçíJçìçÇ jç@kçÀvçí Hçç®çpçCççb®çb çÆMç<ìcçb[U yçvçJçuçb DçççÆCç lçí MçÓçÆìbiç mHçç@ìJçj içíuçí. Pççuçíuçç ÒçkçÀçj
l³ççbvççÇ ®ççÇHçÀ DççÆmçmìbì [ç³çjíkçwìj®³çç çÆvçoMç&vççmç DççCçÓvç çÆouçç. lçínçÇ l³çç Hçíbìj®³çç DçMuççI³ç Jçlç&vççJçj JçÌlççiçuçí. Hçç®ç çÆcççÆvçìb çÆlçLçí
mçvvççìç Hçmçjuçç. MçíJçìçÇ cnCççuçí.. `ní yçIçç.. Pççuçb lçí DççÆlçMç³ç JççF&ì Pççuçb..HçCç DçOç¥ MçÓçÆìbiç Pççu³ççvçí.. Dçç³ç Scç níuHçuçímç!..
Jnç³ççíçÆuçvç ní JççÐç DçççÆCç l³ççJçj nákçáÀcçlç DçmçCççjç JççokçÀ ³çç®³ççJçj cççÇ®ç vççnçÇ, pçiççlçuçç Òçl³çíkçÀpçCç çÆJçuç#çCç Òçícç kçÀjlççí.. JççÇ
çÆjmHçíkçwì ³çÓ Dç uçç@ì.. ®çÓkçÀ PççuççÇ³ç HçCç DçvçJçOççvççvçí.. cççÇ SkçÀ vçkçwkçÀçÇ kçÀjívç. ní pçí MçÓì Pççuçb³ç l³çç HççíMç&vç®³çç SçÆ[ìçÇbiçJçj cççÇ mJçlç:
uç#ç oíF&vç. nçÇ vççJçb Hç[ÐççJçj çÆomçCççj vççnçÇlç ³çç®ççÇ kçÀçUpççÇ IçíF&vç.. yçmmç!' MçíJçìçÇ kçÀç³ç nçíCççj cnCçç? DççÆcçlççYç, ÒççCç DçççÆCç
PççÇvçlç DçMçç mìçmç&®ççÇ GHççÆmLçlççÇ, çÆvçcçç&l³ççbvççÇ MçÓìçÇbiçmççþçÇ kçíÀuçíuçç Kç®ç&, cçínvçlç Hççnlçç lççCçÓ vç OçjC³ççlç kçÀçnçÇ®ç DçLç& vçJnlçç. kçÀçnçÇ
kçÀç³çoíMççÇj kçÀjçJçb cnCçlçç lçínçÇ çÆlçlçkçbÀmçb mççíHçb vçJnlçb. ®çÓkçÀ PççuççÇ nçílççÇ. l³ççbvççÇ lççÇ cççv³çnçÇ kçíÀuççÇ nçílççÇ. l³ççb®ççÇ nçÇ ®çÓkçÀ çÆKçuçç[Ó Jç=llççÇvçí
mJççÇkçÀçjlç, çÆouçíu³çç MçyoçJçj çÆJçMJççmç þíJçÓvç mçJç&pçCç pç[ HççJçuççbvççÇ Hçjlçuçí. JççokçÀ cçb[UçÇ jíkçÀç@çÆ[¥iç çÆLçSìjkçÀ[í JçUuççÇ. çÆlçkçÀ[í
MçÓçÆìbiçnçÇ mçáª Pççuçb. `[ç@vç' (1978)! DççÆcçlççYç®çç `[ç@vç'! DççþJçuçç vçç `lççí' mççÇvç! kçwuçç³çcç@kçwmç®çç HçÀçF&ì mççÇvç! Kçuçvçç³çkçÀ
cçb[UçÇb®çí HçÊçí DçmçuçíuççÇ lççÇ uççuç [ç³çjçÇ! lççÇ çÆcçUJçC³ççmççþçÇ PçìçHçì. cççjçcççjçÇ. çÆ¸çM®çvççb®³çç mcçMççvçYçÓcççÇlçuçç nç HçÀçF&ì-mççÇvç
®ççbiçuçç®ç jbiçuçíuçç. (³çç kçwuçç³çcç@kçwmç mççÇvç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ DçJçM³ç Hçnç.)
çÆmçvçícçç kçÀOççÇ ÒçoçÆMç&lç nçíCççj Dççní ³çç®ççÇ pççmlç çÆ®çblçç kçáÀCççuçç Dçmçíuç lçj Dççcç®³çç JççokçÀçbvçç. cçínyçÓyçuçç KçÓHç jíkçÀç@çÆ[¥iç nçílç
Dçmçlççlç. Òçl³çíkçÀ jíkçÀç@çÆ[¥iç®³çç JçíUçÇ ³çç®ç Òçmçbiçç®ççÇ ®ç®çç&. MçíJçìçÇ nç `[ç@vç' çÆjuççÇpç Pççuçç. l³çç çÆoJçMççÇ çÆvçcçç&lçç ìívMçvçcçO³çí vçmçíuç SJç{í
Dççcç®çí `Jnç³ççíçÆuçvç'JççokçÀ ìívmçcçO³çí nçílçí. jíkçÀç@çÆ[¥ipç mççí[Óvç `[ç@vç'®çç HççÆnuçç-oámçjç-çÆlçmçjç çÆcçUíuç lççí `Mççí' yçIçC³ççmççþçÇ mçiçUí
c³çáçÆPççÆMç³çvmç DççJçpçÓ&vç içíuçí nçílçí. çÆHçkçw®çj®ççÇ YçfçÇ cçmlç®ç pçcçÓvç DççuçíuççÇ HçCç mçJçç¥vçç Fblçpççj nçílçç lççí kçwuçç³çcç@kçwmç®çç. l³ççbvççÇ DççHçuçç
Mçyo Kçjb®ç HççUuçç nçílçç. çÆHçkçw®çj yçIçÓvç mçJç&pçCç KçáMç Pççuçí. Lç[iççÇ çÆomçlççnílç HçCç l³ççJçj®ççÇ vççJçb þUkçÀHçCçí mˉçÀçÇvçJçj ³çíCççj vççnçÇlç ní
kçÀìç#ççvçb HççUuçb³ç. çÆvçcçç&lçç KçáMç! Jnç³ççíçÆuçvçJççuçínçÇ KçáMç!
`Jnç³ççíçÆuçvç' ní JççÐç Kçjb®ç kçÀçUpçç®çç þçJç IçíCççjb. lçí mççíuççí SíkçÀC³ççlç çÆpçlçkçÀç Dççvçbo l³ççnçÇHçí#çç lçí ûçáHç®³çç DçççÆJç<kçÀçjçlçÓvç
kçÀçUpçç®çç pççmlç þçJç Içílçb. DççHçu³çç mçbiççÇlçkçÀçjçbvççÇ ³çç JççÐççlçuççÇ nçÇ KçácççjçÇ DççHçu³çç çÆJççÆJçOç iççC³ççbcçOçávç HçíMç kçíÀuççÇ³ç. (`çÆiçìçj' çÆkçbÀJçç
`kçÀçÇ-yççí[&- çÆHç³ççvççí' nçÇ oçívnçÇ HçççÆM®çcççl³ç JççÐçí çÆMçkçÀç³ç®ççÇ cnìuçb lçj l³çç®çb `yçíçÆmçkçÀ ì^íçÆvçbiç' I³çç³çuçç mçnç cççÆnvçí Hçájílç. DçLçç&lç
`çÆiçìçj' nçÇ `çÆ[çÆHçÀkçÀuì ìÓ uçvç&- FPççÇ ìÓ Huçí' ³çç Hçþ[çÇlçuççÇ lçj `kçÀçÇ-yççí[&- çÆHç³ççvççí' nç `FPççÇ ìÓ uçvç&- çÆ[çÆHçÀkçÀuì ìÓ Huçí' ³çç
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Hçþ[çÇlçuçç Dççní, ní uç#ççlç I³çç. cççÇ cççP³çç mçbiççÇlç DçkçÀçocççÇlç nçÇ JççÐçí çÆMçkçÀJçlççí cnCçÓvç sçlççÇþçíkçÀHçCçí mççbiçlççí³ç. HçCç `Jnç³ççíç Æuçvç' ní
JççÐç çÆMçkçÀCçb Yç³çbkçÀj kçÀþçÇCç kçÀçcç. l³çç®³çç Jççovçç®çç HçbÀ[ç (mçJç&mççcççv³çHçCçí) uç#ççlç ³çç³çuçç®ç kçÀçnçÇ Jç<çí& Guçìlççlç. `çÆiçìçj'cçO³çí
pçMççÇ mHç@çÆvçMç, yçímç, Fuçíkçwì^çÇkçÀ, nJççF&vç F. ÒçkçÀçj lçmçí®ç Jnç³ççíçÆuçvçcçO³çínçÇ Dççnílç. `Jnç³ççíçÆuçvç', `JnçÇD ççíuçç' DçççÆCç `®çíuççí'! Hçávnç
`Jnç³ççíçÆuçvç-mççíuççí' DçççÆCç `ûçáHç Jnç³ççíçÆuçvç' nç JçíiçUîçç DçY³ççmçç®çç çÆJç<ç³ç! cççP³ççkçÀ[í kçÀçnçÇ HççuçkçÀ, cçáuççuçç `Jnç³ççíçÆuçvç' çÆMçkçÀç³çuçç
çÆkçÀlççÇ kçÀçU uççiçíuç çÆJç®ççjlççlç.. `mçácççjí yççjç Jç<çí& uççiçlççÇuç..' Dçmçb yçíOç[kçÀHçCçí mççbiçlççí, DçççÆCç lçí MçbYçj ìkçwkçíÀ mçl³ç Dççní.)
`Jnç³ççíçÆuçvç', `JnçÇDççíuçç' DçççÆCç `®çíuççí'®çç DççÌçÆ®çl³çHçÓCç& JççHçj kçÀjlç YççjlççÇ³ç çÆ®ç$çHçìmçbiççÇlççlçuççÇ iççCççÇ Dçuçbkç=Àlç kçíÀuçíuççÇ MçíkçÀ[çí iççCççÇ
Dççnílç. yçmçu³çç yçÌþkçÀçÇlç DççþJçç³çuçç içíuçb lçj Mçí-oçívçMçí iççC³ççb®ççÇ ³ççoçÇ mçnpç kçÀç{lçç ³çíC³ççmççjKççÇ Dççní. ®çìkçÀvç DççþJçlçç³çlç DçççÆCç
lççÇ mçnpç GHçuçyOç Dççnílç cnCçÓvç mççbiçlççí. jçpçkçáÀcççj (1964) HçççÆnuççlç? MçccççÇ kçÀHçÓj -Hç=LJççÇjçpç-ÒççCç-DççícçÒçkçÀçMç.. MçbkçÀjpç³ççÆkçÀMçvç®³çç yçíçÆcçmççuç mçbiççÇlççlç uçlççoçÇoçÇb®çb mççOçvççJçj çÆ®ççÆ$çlç Pççuçíuçb `Dççpçç, DççF& yçnçj, çÆouç nÌ, yçíkçÀjçj Dççí cçíjí, jçpçkçáÀcççj..'
SíkçÀuçb®ç Dçmçíuç. Hçávnç SíkçÀç! `DççHç lççí Símçí vç Lçí' (1980) cçOçuçb çÆvçoçb HçÀçpçuççÇvçí çÆuççÆnuçíuçb G<çç Kçvvçç (Dçjíbpçj : çÆkçÀMççíjpççÇ Mçcçç&)
³ççb®³çç mçbiççÇlççlç jHçÀçÇvçb içç³çuçíuçb `lçÓ Fmç lçjnç mçí cçíjçÇ çÆpçboiççÇ cçíb MçççÆcçuç nÌ..' lçácç®³çç DççJç[çÇ®çb Dççní®ç. ³çç DçççÆCç DçMçç iççC³ççbcçOçuçç
Jnç³ççíçÆuçvç ûçáHç®çç DçççÆJç<kçÀçj SíkçÀç. Hçávç:Hçávnç SíkçÀç. l³ççbvçç cnCççJçmçb Jççìlçb.. `l³çç cçÓKç& Hçíbìjvçí lçácç®ççÇ vççJçb l³çç Lç[i³ççbJçj çÆuçnÓvç
içámlççKççÇ kçíÀuççÇ Dçmçíuç.. HçCç DççcnçÇ lçj lçácç®³ççmççjK³çç çÆoiiçpççb®ççÇ vççJçb Dççcç®³çç Ëo³ççJçj kçÀçíªvç þíJçuççÇ³ çlç.. kçÀç³çcç®ççÇ!..


³çç mçáHçjçÆnì iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmçJççuçç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/Dp731wPQiNk

2. KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmçJççuçç.. (DççÆcçlççYç)

https://youtu.be/I08ex7M5WTw

3. KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmçJççuçç.. (MççnªKç)

https://youtu.be/4F4peofF5kc

4. KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmçJççuçç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/Wk0KbUWMkhA

5. `[ç@vç' (1978)(mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/_9rOTAT6RAM

6. `[ç@vç' (2006)(mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/_UXT8e7tMI8

7. `[ç@vç' (1978) (kçwuçç³çcç@kçwmç mççÇvç) (çÆJnçÆ[Dççí) :

https://youtu.be/TNlDiIb0c58

8. ³çáiçuçiççÇlçí (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/e5ff83TbWR4
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24 : KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmç Jççuçç...
çÆ®ç$çHçì - [ç@vç (1978)
çÆoioMç&kçÀ - ®çbêç yççjçíì
içç³çkçÀ - çÆkçÀMççíjkçáÀcççj
iççÇlçkçÀçj - Dçvpççvç
mçbiççÇlç - kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ
Dçjí Yçbiç kçÀç jbiç pçcçç nçí ®çkçÀç®çkçÀ çÆHçÀjí uççí Hççvç ®çyççS
Dçjí Símçç PçìkçÀç, uçiçí çÆpç³ççHçí, HçÓvçj-pçvçcç nçíF& pççS!
Dççí KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmç Jççuçç ee - 2
KçáuççÇ pççS yçbo DçkçÀuç kçÀç lççuçç
çÆHçÀj lççí DçF&mçç kçÀjí Oçcççuç,
mççÇOççÇ kçÀj oí mçyç kçÀçÇ ®ççuç,
Dççíesçíjç, içbiçç çÆkçÀvççjíJççuçç ee 2
Dççí KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmç Jççuçç ee
KçáuççÇ pççS yçbo DçkçÀuç kçÀç lççuçç
Dçjí jçcçoánçF&, kçÌÀmçí ®çkçwkçÀj cçíb Hç[ iç³çç, nç³çeenç³çeenç³çee!
kçÀnçB pççvç HçÀbmççF&eecçÌb lççí mçÓuççÇ Hçí ®ç{ iç³çç, nç³çeenç³çee!
kçÌÀmçç mççÇOçç-mççOçç, cçÌb kçÌÀmçç Yççíuçç-Yççuççee - 2 (nçb nçb)
pççvçí kçÀçÌvç Iç[çÇ cçíb Hç[ iç³çç, Hç{í-çÆuçKççí mçí Hççuçç,
cççÇþçÇ sájçÇ mçí-2, náDçç nuççuçee !
sçíjç içbiçç çÆkçÀvççjíJççuçç ee 2
Dççí KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmçJççuççee
SkçÀ kçÀv³çç kçáBÀJççjçÇ, ncçjçÇ mçÓjlç Hçí cçj içF&, nç³çeenç³çeenç³çee!
SkçÀ cççÇþçÇ kçÀìçjçÇ, ncçjí çÆouç cçíb Glçj içF&, nç³çeenç³çee!
kçÌÀmççÇ iççíjçÇ-iççíjçÇ, Jççí lççÇKççÇ-lççÇKççÇ sçíjçÇ - Jççn-Jççnee
kçÌÀmççÇ iççíjçÇ-iççíjçÇ, Jççí lççÇKççÇ-lççÇKççÇ sçíjçÇ,
kçÀjkçíÀ pççíjç-pççíjçÇ, kçÀj içF& ncçjí çÆouç kçÀçÇ ®ççíjçÇ,
çÆcçuççÇ sçíjçÇ lççí -2, náDçç çÆvçnçuçe
sçíjç içbiçç çÆkçÀvççjíJççuçç ee 2
Dççí KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmçJççuççee
KçáuççÇ pççS yçbo DçkçÀuç kçÀç lççuçç...
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25 : Mi Olakhun Aahe Saare..

25 : cççÇ DççíUKçÓvç Dççní mççjí lçáPçí yçnçCçí..
`yççUçmççníyç Dççuçílç!..' kçÀçvççlç nuçkçíÀ®ç kçáÀCççÇlçjçÇ kçáÀpçyçápçuçb.
`kçÀç³ç?!..' ÞççÇçÆvçJççmçpççÇ #çCçYçj çÆYçjçÆYçjuçí®ç..
`yççUçmççníyç.. DççHçuçí yççUçmççníyç-Ëo³çvççLçpççÇ!..' lççí Mçkçw³çlççí nuçkçw³çç DççJççpççlç kçáÀpçyçápçuçç..
`kçáÀþç³çlç?..'
`çÆlçkçÀ[í.. çÆlçkçÀ[í.. JnçÇDçç³çHççÇ ªcçcçO³çí yçmçuçílç'..
`Dçjí, cçiç Dççlç DççCçÓvç yçmçJç vçb Hçá{®³çç ®ççbiçu³çç mççÇìJçj..'
DççÊçç mççoj nçíCççjb iççCçb mçbHçuçb kçÀçÇ cçO³çblçj nçíCççj cnCçÓvç Hçá{®ççÇ Hçç®ç çÆcççÆvçìb lçjçÇ KçUímççníyç çÆvççÆM®çblç nçílçí.
oçÇvççvççLçcçOçuççÇ lççÇ `ÞççÇçÆvçJççmç KçUí jpçvççÇ'! HççÆnu³çç iççC³ççHççmçÓvç®ç Öçí#çkçÀçb®ççÇ GlmHçÓÀlç& oço DçççÆCç ìçUîççb®³çç kçÀ[kçÀ[çìçvçí
çÆvçvççoCççjb oçÇvççvççLç Hçá{®³çç onç-HçbOçjç çÆcççÆvçìçkçÀjlçç kçÀç nçíF&vçç.. Mççblç Pççuçb.
cçO³çblçj nçílçç®ç KçUímççníyççbvççÇ JnçÇDçç³çHççÇ ªcç iççþuççÇ. Hçb. Ëo³çvççLçpççÇ jçiççJçuçíuçí DçmççJçílç. çÆvçoçvç l³ççb® ³çç çÆlçLçu³çç HçíÀN³çç
IççuçC³ççJçªvç lçjçÇ lçmçb Jççìlç nçílçb. KçUímççníyç ªcçcçO³çí ÖçJçíMçuçí.
`Dçjí yççUee! lçÓ DçççÆCç FkçÀ[í?..'
`kçÀç? kçÀç³ç&¯çÀcççuççnçÇ ³çíT vç³çí Jççìlçb?'
`Dçjí yççyçç.. yçmç vçç.. DçiçoçÇ HççÆnu³çç jçbiçílç nJ³çç l³çç mççÇìJçj yçmç!'
`kçÀç³ç&¯çÀcç yçIçç³çuçç vççnçÇ Dççuççí³ç cççÇ.. DççìçÇ&mì Dççní vçç cççÇ lçácç®çç? mçájíMçuçç yççíuçbJçuçblç, oíJçkçÀçÇ DççuççÇ³ç, DçvçájçOçç cçjçþí DçççÆCç
MçbkçÀj cçnçoíJçvçnçÇ Dççuçílç, cçuçç yççíuççJçC³ççlç kçÀçnçÇ Öçç@yuçícç nçílçç kçÀç?'
`lçáuçç? sçíìç kçÀç³ç&¯çÀcç Dççní jí nç.. mçbkçÀçí®ç Jççìlççí lçáP³ççmççjK³çç cççíþîçç DççìçÇ&mìuçç yççíuçJçç³çuçç..'
`lçí kçÀçnçÇ vççnçÇ.. cççÇ iççCççjí³ç!.. FLçí ³çç kçÀç³ç&¯çÀcççlç! nçÇ Hçnç nçcççí&çÆvç³çcçnçÇ DççCçuççÇ³ç cççÇ. çÆMçJççpççÇl ç kçÀç³ç&¯çÀcç mçbHçlççvçç kçÀUuçb
`KçUí jpçvççÇ' nçílçí³ç cnCçÓvç Dççuççí³ç Dççlçç.. cçiç? kçÀçíCçlççÇ JçíU oílçç³ç?..'
`lçáuçç kçÀçíCç Dç[JçCççj yççyçç! cçO³çblçjçvçblçj®çç Hç[oç, Dççlçç GIç[íuç lççí lçáP³çç®ç iççC³ççvçb...'
çÆlçmçjçÇ Içbìç JççpçuççÇ. Hç[oç kçÀkç&ÀMç DççJççpç kçÀjlç GIç[lç nçílçç. Hçá{®³çç mççÇìJçj®³çç Öçí# çkçÀçbcçO³çí #çCççlç ®çáUyçáU mçáª PççuççÇ.
pççí lççí DççM®ç³çç&vçí jbiçcçb®ççkçÀ[í [çíUí çÆJçmHçÀçªvç Hççnlç nçílçç. DççF&m¯çÀçÇcç-Hçç@Hç kçÀç@vç&-JçíHçÀmç&®çí Hçá[í mççbYççUlç mççÇìmçdkçÀ[í pççCççjí jçÆmçkçÀ
pççiç®³çç pççiççÇ LçyçkçÀlç nçílçí. `KçUí jpçvççÇlç' YççJçmçjiçcç? cçbiçuççlççF¥vççÇ (KçççÆ[uçkçÀj) nmçÓvç mçJçç¥®çb mJççiçlç kçíÀuçb. ³çç kçÀç³ç&¯çÀcççlç
Hçb. Ëo³çvççLçpççÇ, KçUímççníyççbvççÇ l³ççb®³ççmççþçÇ mçbiççÇlçyçOo kçíÀuçíuççÇ iççCççÇ HçíMç kçÀjCççj Dççnílç, nçÇ iççí[ yççlçcççÇ uçiççíuçiç mççbçÆiçlçuççÇ.
vççìîçiç=n ìçUîççbvççÇ oCççCçÓvç içíuçb... Hçb. Ëo³çvççLçpççÇvççÇ, KçUímççníyççbkçÀ[í Hççnlç çÆJçvçcçÏ DççÆYçJççovç kçíÀuçb DçççÆCç `mçç ee..' uççJçuçç.

uççpçÓvç nçmçCçí Dçvçd nçmçÓvç lçí HçnçCçí,
cççÇ DççíUKçÓvç Dççní mççjí lçáPçí yçnçCçí..2
pççoÓ®ççÇ kçÀçb[çÇ çÆHçÀjJççJççÇ lçmçç Öçl³çíkçÀ jçÆmçkçÀ Öçí#çkçÀ kçÀçÆJçÞçí<þ cçbiçíMç Hçç[iççbJçkçÀjpççÇb®³çç jçícçBçÆìkçÀ Mçyoçbvçç oço oílç Hçb.
Ëo³çvççLçpççÇb®çç DçuççÌçÆkçÀkçÀ mJçj DççHçu³çç kçÀçvççlç mççþJçlç nçílçç. Hçb. Ëo³çvççLçpççÇb vçç iççlççvçç çÆkçbÀJçç oçívç iççC³ççb®³ççcçO³çí Öçí#çkçÀçbMççÇ
mçámçbJçço mççOçç³çuçç DççJç[lçb ní mçJç&Þçálç®ç Dççní. iççCçb mçbHçlçç®ç ìçUîççb®ççÇ pççÇ oço çÆcçUçuççÇ l³ççlç DççHçuçç DççJççpç çÆcçmçUlç `yççUçmççníyç'
cnCççuçí.. `DççJç[uçb kçÀç iççCçb?' Öçí#çkçÀçlçÓvç `nçíee' DçççÆCç `Jçvmç-cççíDçj' Dçmçç çÆ®çlkçÀçj.. `³ççbvçç (KçUímççníyççbvçç), cççPçç DççJççpç
DççJç[lç vççnçÇ kçÀçÇ kçÀç³ç kçáÀCççmç þçTkçÀ..' Hçç@pç! `oçívç®ç iççCççÇ kçíÀuççÇ³çlç l³ççbvççÇ cççP³çç DççJççpççlç DççpçHç³ç¥lç..! F&HççÇ jíkçÀç@[&®³çç
pçcççv³ççlç!.. jíkçÀç@[&®³çç oámçN³çç mççF&[uçç ìçkçÀç³çuçç..' Dççlçç Hçb. Ëo³çvççLçpççÇbvççÇ `içíuçí lçí çÆovç içíuçí..' içç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ...
S®ç.Scç.JnçÇ.lç Dçmçlççvçç KçUímççníyç JçíiçJçíiçUí içç³çkçÀ DçççÆCç mçbiççÇlçkçÀçjçbvçç mçbO ççÇ oílç Dçmçlç. Hçb. Ëo³çvççLçpççÇvççÇ uçlççoçÇoçÇb®ççÇ
kçÀçnçÇ iççCççÇ kçíÀuççÇ nçílççÇ. SkçÀoç Hçç[iççbJçkçÀjpççÇ DçççÆCç ³çç oçíIççb®³çç mçnpç içHHçç mçáª Dçmçlççvçç KçUímççníyççbvççÇ `yççU'vçç iççCççÇ kçÀjç
cnCçÓvç mçá®çJçuçb.. l³ççb®³çç®ç DççJççpççlç!
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`kçÀjlççí vçç! yççíuçç kçÀOççÇ kçÀjlçç³ç?'
`cççÇ kçÀª cnCçlççí³çmç?..' KçUímççníyççb®³çç [çíUîççbHçá{í Dççlçç Hçç[iççbJçkçÀjçb®³çç SkçíÀkçÀç kçÀçÆJçlçí®çç cçáKç[ç çÆYçb içjçÇmççjKçç çÆHçÀjlç nçílçç.
`þçÇkçÀ Dççní.. mççícçJççjçÇ ³çí lçÓ.. yçmçÓ³çç DççHçCç..'
KçUíbvçç Dççlçç SkçÀ®ç O³ççmç uççiçuçç nçílçç. yççU®³çç DççJççpççlç kçÀçnçÇlçjçÇ çÆ¯çÀSçÆìJn kçÀjç³ç®çb. Hçç[iççbJçkçÀjçbvççÇ çÆouçíu³çç kçÀçÆJçlççbcçO³çí
içpçuç®³çç cççÇìjcçO³çí yçmçíuç Dçmçb iççÇlç nçílçb. MçyoçMçyoçlç jçícççvmç nçílçç. l³çç kçÀçJ³ççlçÓvç mçç#ççlç Öçí³çmççÇ Hçá{îççlç Dççní DçMççÇ DçvçáYçÓlççÇ
çÆcçUlç nçílççÇ. KçUímççníyççbvççÇ GlmHçÓÀlç&HçCçí lçí ®ççuççÇlç içábHçÀuçb. Hçnç[çÇ jçiçç®³çç Dçbiççvçb pççCççjb lçí YççJçiççÇlç kçÀçÆuçpçç Kçuççmç kçÀjC³ççmç
Hçájímçb nçílçb.

[çíUîççmç HççHçC³ççb®çç, kçÀç mççbiç Yççj JnçJçç
çÆcçìlçç®ç HççHçC³çç Dçvçd kçÀç ®çbênçÇ çÆomççJçç,
ní ÖçMvç pççÇJçIçíCçí, njlççÇ çÆpçLçí MçnçCçí
cççÇ DççíUKçÓvç Dççní mççjí lçáPçí yçnçCçí..2
mJçlç: SkçÀ ÖçiçuYç ÖççÆlçYçí®çç mçbiççÇlçkçÀçj DçmçÓvçnçÇ Fiççí vçmçuçíuçí Hçb. Ëo³çvççLçpççÇ, mçvcççvçvççÇ³ç Dçmçuçíu³çç DççHçu³çç
KçUímççníyççb®çb ní iççCçb DçiçoçÇ pççÇJç DççílçÓvç içç³çuçílç. DççHçuçb iççCçb, `yççU' iççCççj cnCçÓvç KçUíbvççÇ iççC³ççuçç çÆouçíuççÇ ì^çÇìcçíbì
ÖçLçcçoMç&vççÇ®ç YçájU Hçç[CççjçÇ. cçáKç[îççlçuççÇ®ç kçÀjçcçlç HçççÆnuççÇlç? `uçç, pçÓvç nçmçCçí Dçvçd, nçmçÓvç lçí HçnçCçí, cççÇ DççíUKçÓvç Dççní mççjí
lçáPçí yçnçCçí'. `uçç' vçblçj lççí Hçç@Pç kçÀMççmççþçÇ? `pçÓvç' ³çç MçyoçJçj `mçcç' ³çílçí³ç cnCçÓvç? vççnçÇ! lççí sçíìçmçç `Hçç@Pç' cçáÎçcç çÆouçíuçç
Dççní. lççí #çCçYçjç®çç `Hçç@Pç' yçjb®ç kçÀçnçÇ mççbiçÓvç pççCççjç Dççní. mçuçppç vçpçjílçu³çç YççJçvçç mççbiçCççjç Dççní..
(³çç iççC³çç®çí kçÀçÆJçÞçí<þ, içç³çkçÀ DçççÆCç mçbiççÇlçkçÀçj DççHçu³ççmççþçÇ DççÆlçMç³ç mçvcççvçvççÇ³ç. çÆncççuç³ççHçí#ççnçÇ GÊçábiç Dçmçb l³ççb®çb kçÀlç&=lJç.
kçÀçnçÇ Jç<çç¥HçÓJççÇ& ÞççÇ. DçMççíkçÀ nçb[í ³ççbvççÇ l³çç®³çç `cçbiçuçiççCççÇ-obiçuçiççCççÇ' ³çç kçÀç³ç&¬çÀcççlç, OJççÆvççÆHçÀlççÇlç `uççpçÓvç nçmçCçí..' ³çç iççC³ççuçç
`kçÀJJççuççÇ mç¢Mç' ®ççuççÇlç HçíMç kçíÀuçí nçílçí. HçCç lçí kçíÀJçU kçÀjcçCçÓkçÀ cnCçÓvç mççojçÇkçÀjCç Dçmçu³ççvçí kçáÀCççÇ®ç cçvççJçj Içílçuçb vççnçÇ. HçCç ní
iççCçb DçççÆCç Hç³çç&³ççvçb ³çç çÆoiiçpççbJçj kçíÀuçíuççÇ `ìçÇkçÀç' vçákçÀlççÇ ®ç Jçç®çvççlç DççuççÇ. DççÆlçMç³ç JççF&ì Jççìuçb. cçjçþçÇlçuçí iç]pçuçvçJççpç cnCçÓvç
mçáÒççÆmçOo Dçmçuçíu³çç ÞççÇ. YççÇcçjçJç Hççb®ççUípççÇbvççÇ l³ççb®³çç `içPççÆuç³çlç' ³çç mçojçlç (uççíkçÀmçÊçç, 2 pçáuçÌ, 2010) `Mçcç&', `uççpç',
`n³çç' Jçj çÆuççÆnlççvçç ³çç iççC³çç®çb kçÀcççuççÇ®çb jmçûçnCç kçíÀuçb nçílçb. (oámçN³çç çÆoJçMççÇ®çç uçíKç `yçíMçjcççÇ'Jçj nçílçç) SkçÀ kçÀçÆJçcçvçç®çç
içç³çkçÀ-mçbiççÇlçkçÀçj çÆJççÆJçOç iççCççÇ lçmçí®ç Mçç³çjçÇJçj Yçç<³ç kçÀjlççí³ç cnCçlçç l³ççb®çb ní mçoj DççHçCç vçíncççÇ®ç DççJç[çÇvçb Jçç®çlççí. ³çç
iççC³ççyçÎuç l³ççb®³çç®ç Mçyoçlç mççbiçç³ç®çb lçj `..nçÇ uççpç, Mçcç&, n³çç cnCçpçí m$ççÇuçç çÆvçmçiçç&vçí yçnçuç kçíÀuçíuçç Dçvçcççíuç oççÆiçvçç. cçvç
Jçí[çJçÓvç ìçkçÀCççjç SkçÀ çÆJçuççíYçvççÇ³ç DçççÆJç<kçÀçj.. vçpçjíuçç vçpçj çÆ Yç[lçí, vçpçjçvçpçj nçílçí vç nçílçí lççí®ç HççHçC³ççb®ççÇ nUánUÓ PçákçÀç³çuçç
mçáªJççlç nçílçí DçççÆCç lççÇ uçppçç DçbiçYçj Hçmçjlç pççlçí, Dçmçí mçiçUí pççoáF&! pçCçÓ `uççpçÓvç' ³çç MçyoçJçj mJçjçb®ççÇ çÆcçb[ ³çíTvç uççpçívçí KççuççÇ
yçIçC³çç®ççÇ çÆ¯çÀ³çç mHç<ì çÆomççJççÇ.. vçpçjíuçç vçpçj çÆYç[JçC³çç®çç mçbkçÀçí®ç cnCçÓvç vçpçj PçákçÀJçCçí, cnCçpçí®ç uççpçCçí. vçpçj KççuççÇ PçákçÀuçíuççÇ
Dçmçíuç lçj cçiç lççÇ kçÀçUpçç®³çç DççjHççj pççlçí kçÀMççÇ..? kçÀmçb Dçmçíuç lçí yçIçCçb..?' vçblçj ³çç `Mçcç&' mçboYçç&lçuçç çÆcçpçç& ]içççÆuçyç®çç Mçíj
çÆouçç³ç.. `Mçcç& mçí DççBKç çÆcçuççlçí vçnçÇ oíKç GvçkçÀçí, Hççj nçílççÇ nÌ kçÀuçípçí mçí çÆvçiççníb kçw³ççíbkçÀj!' JJçç! mçvcççvçvççÇ³ç içç³çkçÀ, mçbiççÇlçkçÀçj ÞççÇ.
YççÇcçjçJç Hççb®ççUíbvççÇ Dçmçb kçÀçÌlçákçÀçvçb cnìu³ççyçÎuç #çCçYçj Dççvçbo Jççìuçç. JçjkçÀjCççÇ mççKçjí®³çç HççkçÀçlç IççíU uçíuçb ní HççÆj#çCç Kçjb Hçjblçá
cçO³çí®ç kçbÀmççlç kçÀç³ç çÆuççÆnuçb³ç lçj.. (iççC³ççlç `uçç' DçççÆCç `pçÓvç' ®ççÇ lççìçlçÓì ìUuççÇ DçmçlççÇ lçj?) kçÀç çÆuççÆnuçb Dçmçíuç Dçmçb? kçÀç? ní
kçbÀmççlçuçb l³ççb®çb çÆJçOççvç cçuçç KçÓHç®ç KçìkçÀuçb. çÆpçJnçjçÇ uççiçuçb. kçÀçÆJç cçbiçíMç Hçç[iççbJçkçÀjpççÇ, yçápçáiç& mçbiççÇlçkçÀçj KçUímççníyç DçççÆCç içç³çkçÀ
Hçb. Ëo³çvççLçpççÇ kçÀç³ç KçáUçJçuçíuçí? lççí çÆouçíuçç `Hçç@Pç'®ç ³çç iççC³çç®³çç cçáKç[îççlçuçb SkçÀ DçÒççÆlçcç mççÌbo³ç&mLçU Dççní. kçíÀJçU
çÆvççÆcç<ççOçç&mççþçÇ®ç ³çíCççjç `Hçç@Pç' lççí kçÀç³ç! HçCç lççí®ç yçjb®ç kçÀçnçÇ mççbiçÓvç pççlççí. l³çç mçuçppç ³çáJçlççÇ®çb uççpçCçb mççbiçÓvç pççlççí. `MçyoçbJçç®çáçÆvç
kçÀUuçí mççjí Mçyoçb®³çç HççÆuçkçÀ[uçí..' cnCçlççlç vçç lçmmçb! ³çç ÒççÆlçYççmçbHçVç yçápçáiçç¥vççÇ Mçyoçb®ççÇ nçÇ lççìçlçÓì cçáÎçcç kçíÀuççÇ Dçmçíuç SJç{b
mçáOoç kçÀUÓ vç³çí? çÆJç®ççjçb®çb yçájmçìuçíHçCç cnCçlççlç lçí ní®ç kçÀçÇ kçÀç³ç?.. lçmçb Hçnç³çuçç içíuçb lçj kçÀçÆJçkçÀuHçvçç kçÀçnçÇnçÇ DçmçÓ MçkçÀlççlç.
DçMçç çÆJç®ççjJçblç ìçÇkçÀçkçÀçj cçb[UçÇbvçç mççbiççJçmçb Jççìlçb³ç.. Dççcç®³ççkçÀ[í mìáçÆ[Dççílç jíkçÀç@çÆ[¥içuçç ³çíCççN³çç kçÀJJççuç cçb[UçÇbcçO³çí SKççooámçjç `vçiç' kçíÀJçU ìçF&cçHççmç kçÀjç³ç®çç cnCçÓvç cçmlççÇ-cçpççkçÀ®³çç cçÓ[cçO³çí, Mçç³çj cççF&uç uçKçvçJççÇ Fl³ççoçÇb®³çç `vçç@vç-Jnípç' Mçç³çjçÇ
cnCçç³ç®çç (Jçjœçuççvçímçí ®ç®ççÇ kçíÀ, œçj ªkçÀçÇ MççoçÇ cçíjçÇ... Fl³ççoçÇ).. vçblçj pçj içç³ç®ççÇ nákçwkçÀçÇ DççuççÇ®ç lçj kçáÀþu³ççM³çç pçáv³çç çÆnvoçÇ
çÆmçvçícççlç kçÀçÇ kçÀç³ç cnCçí (kçÀçÇ ní kçÀJJççuç uççíkçÀçb®çb `yçÏívç ®ççF&u['?) HçCç ncçKççmç içç³ç®çç..`lçíjçÇ cçmlç pçJççvççÇ..' (Hçç@Pç) DççeeLçÓB! (FLçí
®çínjç oámçjçÇkçÀ[í JçUJçlç LçábkçÀu³çç®çç DççÆYçvç³ç!) çÆkçbÀJçç cçiç `lçíjçÇ cççB kçÀç Yççíuççmçç ®çínjç..'! FLçí `Yççíee' DçççÆCç `uççmçç' cçO³çí
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nílçHçájmmçj `Hçç@Pç' çÆouçç Dççní!.. Dçmçí `Hçç@Pç' DçmçuçíuççÇ iççCççÇ çÆnvoçÇ -GoÓ&lç çÆ®çkçwkçÀçj Dççnílç! Jçç®çkçÀçbvççnçÇ lççÇ cççnçÇlç Dççnílç. lççÇ iççCççÇ
çÆcçUJçç cnCççJçb, lçmçb kçÀç kçíÀuçb³ç lçí MççíOçç.. DçççÆCç çÆuçnç kçÀçÇ l³ççJçj! DççHçu³çç cçjçþçÇlçu³çç çÆoiiçpççbvçç kçÀMççuçç ìçjiçíì kçÀjlçç³ç?..
Dçmççí!)
`uççpçÓvç nçmçCçí Dçvçd, nçmçÓvç lçí HçnçCçí..' nç cçáKç[ç DçblçN³ççvçblçj cçç$ç Hçávç:Hçávnç DççUJçuçíuçç vççnçÇ³ç, l³ççlçuçç sáHçç iççí[Jçç
kçÀç³çcç jnçJçç cnCçÓvç. içpçuçí®³çç Dçbiççvçb pççCççjb YççJçiççÇlç cnCçÓvç FLçí HççÆnuçç DçççÆCç çÆlçmçjç Dçblçjç SkçÀç®ç ®ççuççÇlç Dççní. oámçN³çç kçÀ[Jçb
pçjç Kççmç Dçmçb Dççní. KçUíkçÀçkçÀçbvççÇ DçççÆCç Ëo³çvççLçpççÇbvççÇ FLçí cçmlç®ç kçÀjçcçlç kçíÀu³çç®çb pççCçbJçlçb. Hçç[iççbJçkçÀjçb®çí Mçyo FLçí JçíiçUçÇ®ç
Gb®ççÇ iççþlççlç DçççÆCç jçÆmçkçÀ l³ççlç mçnpç içáblçÓvç pççlççí..

nçlççÇ Oçvçá<³ç p³çç®³çç, l³ççuçç kçÀmçí kçÀUçJçí
Ëo³ççlç yççCç p³çç®³çç, l³ççuçç®ç oá:Kç þçJçí
çÆlçjHçç kçÀìç#ç YççíUç 2, DççcnçÇ FLçí oçÇJççCçí
cççÇ DççíUKçÓvç Dççní mççjí lçáPçí yçnçCçí..2
Hçb. Ëo³çvççLçpççÇb®³çç DççJççpççlç HçájíHçÓj iççí[Jçç Dççní. ÒçK³ççlç içç³çkçÀ pççÇ.Svç. pççíMççÇ, içpççvçvç JççìJçípççÇbHççmçÓvç YççJçiççÇlçiçç³çvççuçç pççmlç uççíkçÀçÆÒç³çlçç çÆcçUÓ uççiçuççÇ DçççÆCç GHç-Mççm$ççÇ³ç DçMçç ³çç YççJçiççÇlç-içç³çvççuçç DççÆOç<þçvç ÖççHlç Pççuçb Dçmçb Dççcç®³çç
DççOççÇ®³çç çÆHç{çÇlçuçí yçápçáiç& mççbiçlççlç. HçCç mçnpç GHçuçyOç JnçJçílç çÆkçbÀJçç p³ççb®³ççlç `YççJçiççÇlç' içç³çvçç®ççÇ vçícçkçÀçÇ pççlçkçáÀUçÇ çÆcçUçJççÇ,
l³ççuçç DçvçáªHç DççJççpç çÆcçUçJçí Dçmçí cçjçþçÇ Hçáª<ç içç³çkçÀ mççþ®³çç oMçkçÀçlç vçJnlçí®ç kçÀçÇ kçÀç³ç, Dçmçç cçuçç mJçlç:uçç ÒçMvç Hç[uçç³ç.
içpççvçvç JççìJçí lçí uçç[kçíÀ yççyçÓpççÇ, DçªCç oçlçí DçççÆCç Ëo³çvççLçpççÇ yçmmç! SJç{í®ç? kçÀç³ç kçÀçjCç Dçmçíuç yçáJçç? Hçb. çÆpçlçíbê DççÆ Yç<çíkçÀçÇbvççÇ
kçÀçnçÇ DçHçJçço JçiçUlçç (cççPçí pççÇJçvçiççCçí.., jbOçÏçlç HçíjuççÇ..,MçyoçbJçç®çÓvç kçÀUuçí mççjí.., F.) lçmçí Mççm$ççÇ³ç mçbiççÇlççlç®ç pççmlç jcçuçí. [ç@.
JçmçblçjçJçpççÇ oíMçHççb[ípççÇbvççÇ yçiçUîççb®ççÇ cççU HçáÀuçí.., JççìíJçj kçÀçìí.., kçáÀCççÇ pççuç kçÀç.. DçMççÇ kçÀçnçÇ cççípçkçÀçÇ®ç iççCççÇ içç³çuççÇ. mççÇ.
jçcç®çbêpççÇb®ççÇ cçpçíoçj PççíHç[çÇ.., cçpç oá:Kç kçÀMçç®çí vçJnlçí.., Hçnçìí Hçnçìí cçuçç pççiç DççuççÇ.. DçMççÇ DçvçíkçÀ DççþJçlççlç. lçlkçÀçuççÇvç
mçbiççÇlçkçÀçjçbvççÇ cçníbê kçÀHçÓj (Dçyççíuç PççuççÇmç kçÀç?, mçÓj lçí®ç síçÆ[lçç..), lçuçlç cçncçÓo (nmçuçí DçççÆOç kçáÀCççÇ lçÓ kçÀç cççÇ?), nícçblçkçáÀcççj
(ÖççÇlççÇ®³çç ®ççbojçlççÇ, ), çÆkçbÀJçç cçVçç [í (Içvç Içvç cççuçç..) DçMçç çÆoiiçpççbkçÀ[Óvç mççoj kçíÀuçíuççÇ ÞçJçCççÇ³ç cçjçþçÇ iççCççÇ DççHçCç cçvç:HçÓJç&kçÀ
DççHçuççÇMççÇ kçíÀuççÇ. Hçjblçá SkçÀ ÒçMvç Hç[uçç³ç! DççHçu³çç Ëo³çvççLçpççÇb®çç DççJççpç kçÀç yçjb cççíþîçç ÖçcççCççlç SíkçÓÀ vççnçÇ Dççuçç? KçUímççníyççbvççÇ
`Hçá{í ³ççíiç®ç vççnçÇ Dççuçç' Dçmçb GÊçj çÆouçb³ç. HçCç nçÇ Kçblç yçN³çç®ç jçÆmçkçÀçb®³çç cçvççlç Içj kçÀªvç Dççní, SJç{b cçç$ç vçkçwkçÀçÇ.

pççlçç mçcççíªçÆvç lçÓ, GiçJçí ìHççíj lççjç,
çÆoMççblçáçÆvç HçáÀuççb®³çç DçççÆCç mçáiçbOç Jççjç
jç$ççÇmç ®ççboC³ççb®çí, mçá®çlçí mçájíuç iççCçí
cççÇ DççíUKçÓvç Dççní mççjí lçáPçí yçnçCçí..2
Hçb. Ëo³çvççLçpççÇ KçUímççníyççbvçç DççHçuçç `Hç@ÀçÆcçuççÇ c³çáçÆPçkçÀ [ç³çjíkçwìj' cnCçlççlç. `Hç@ÀçÆcçuççÇ [ç@kçwìj' Dçmçlççí vçç lçmçç! uçlçç,
DççMçç, G<çç DçççÆCç Ëo³çvççLç DçMçç Dççcnç ®ççjnçÇ YççJçb[çbvçç KçUîççbvççÇ DçvçíkçÀ iççC³ççblç HçíMç kçíÀuçb³ç. cçiç? Dççlçç kçÀçnçÇ vçJ³ççvçb kçÀjC³ççlç
Öçç@yuçícç Dççní kçÀç? vçmççJçç®ç. mçO³çç YççJçiççÇlç çÆJçMJççlç DççuçíuççÇ cçjiçU PçìkçÀC³ççmççþçÇ nç vçJçç HçbÀ[ç vçkçwkçÀçÇ®ç mçbpççÇJçvççÇ oíCççjç þjíuç.
`yççíuçç KçUímççníyç, kçÀOççÇ yçmçÓ³çç DççHçCç?...'
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25 : cççÇ DççíUKçÓvç Dççní mççjí lçáPçí yçnçCçí..
içç³çkçÀ : Hçb. Ëo³çvççLç cçbiçíMçkçÀj
kçÀçÆJç : cçbiçíMç Hçç[iççbJçkçÀj
mçbiççÇlç : ÞççÇçÆvçJççmç KçUí
uççpçÓvç nçmçCçí Dçvçd nçmçÓvç lçí HçnçCçí, 2
cççÇ DççíUKçÓvç Dççní mççjí lçáPçí yçnçCçí..2
[çíUîççmç HççHçC³ççb®çç, kçÀç mççbiç Yççj JnçJçç
çÆcçìlçç®ç HççHçC³çç Dçvçd kçÀç ®çbê nçÇ çÆomççJçç 2
ní ÖçMvç pççÇJçIçíCçí, njlççÇ çÆpçLçí MçnçCçí
cççÇ DççíUKçÓvç Dççní mççjí lçáPçí yçnçCçí..2
nçlççÇ Oçvçá<³ç p³çç®³çç, l³ççuçç kçÀmçí kçÀUçJçí
Ëo³ççlç yççCç p³çç®³çç, l³ççuçç®ç oá:Kç þçJçí
çÆlçjHçç kçÀìç#ç YççíUç 2, DççcnçÇ FLçíeeoçÇJççCçí
cççÇ DççíUKçÓvç Dççní mççjí lçáPçí yçnçCçí..2
pççlçç mçcççíªçÆvç lçÓ, GiçJçí ìHççíj lççjç,
çÆoMççblçáçÆvç HçáÀuççb®³çç DçççÆCç mçáiçbOç Jççjç 2
jç$ççÇmç ®ççboC³ççb®çí, mçá®çlçí mçájíuç iççCçí
cççÇ DççíUKçÓvç Dççní mççjí lçáPçí yçnçCçí..2


jçÆmçkçÀçb®çb DççÆlçMç³ç DççJç[lçb Dçmçb ní iççCçb. lçí iççCçí SíkçÀC³çç®ççÇ lççÇJç´ F®sç PççuççÇ Dçmçíuç vçç? lçj nçÇ I³çç l³çç iççC³çç®çç `Dçç@çÆ[Dççí, DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ'
lçmçí®ç ÞççÇçÆvçJççmç KçUí, Hçbb. Ëo³çvççLç cçbiçíMçkçÀj ³ççb®³çç kçÀçnçÇ mçáÒççÆmç× iççC³ççb®³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. cççÇ DççíUKçÓvç Dççní.. (Dçç@çÆ[Dççí) :

https://youtu.be/qPagzGnhwgk

2. cççÇ DççíUKçÓvç Dççní.. (kçÀjçDççíkçíÀ):

https://youtu.be/c2cUnblPIWk

3. ÞççÇçÆvçJççmç KçUí ³ççb®ççÇ 100 mçáÒççÆmç× iççCççÇ :

https://youtu.be/ylCJF3z418c

4. Hçbb. Ëo³çvççLç cçbiçíMçkçÀj ³ççb®ççÇ kçÀçnçÇ mçáÒççÆmç× iççCççÇ :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu7XRhdK0XiGwtDNM3iPmQJNhlyengH2T
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26 : O Door Ke Musafir..

26 : Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆ]HçÀj.. - cçnbcço jHçÀçÇ
`®çuçí Dççpç lçácç pçnçB mçí, náDççÇ çÆpçboiççÇ Hçjç³ççÇ..
lçácnbí çÆcçuç iç³çç çÆþkçÀçvççee, ncçíb cççÌlç YççÇ vç Dçç³ççÇ....'
®ç®ç&®³çç Içbìçvççoçlç yçícççuçÓcçHçCçí çÆcçmçUCççjç kçÀçíjuç-JnçF&mç mç¢Mç (®ç®ç&cçOçuçb mçcçániççvç) kçÀçíjmç®çç FHçíÀkçwì, cçnbcço jHçÀçÇ®çç
Dççlç& mJçj FLçí kçÀçUpçç®çb HççCççÇ HççCççÇ kçÀjCççjç Dçmçlççí. iççCçb `G[vç Kçìçíuçç' (1955) ³çç Hç@Àvì@mççÇ -kçÀLççvçkçÀç®³çç çÆ®ç$çHçìçlçuçb Dçmçuçb
lçjçÇ içáªJççj, çÆo. 31 pçáuçÌ 1980®³çç jç$ççÇ l³çç®³çç DçmçbK³ç ®ççnl³ççbvççÇ jHçÀçÇ®³çç çÆvçOçvçç®ççÇ yççlçcççÇ SíkçÀlçç®ç vçícçkçíÀ ní®ç Mçyo içáCçiçáCçuçí
DçmçlççÇuç. mçbO³ççkçÀçUçÇ ®ççj®³çç mçácççjçmç jHçÀçÇvçí uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuçmççþçÇ `lçÓ kçÀnçÇb DççmçHççmç nÌ oçímlç..' (DççmçHççmç) ní iççCçb
içç³çuçb. Dç®ççvçkçÀ l³çç®ç mçbO³ççkçÀçUçÇ mçç[ímççlç JççpçC³çç®³çç mçácççjçmç sçlççÇlç pçyçjomlç kçÀU ³çíC³çç®çb çÆvççÆcçÊç Pççuçb, DçççÆCç mçJç&®ç
DççìçíHçuçb. uççKççí uççíkçÀçb®³çç Ëo³ççÆmçbnçmçvççJçj DççÆOçjçp³ç iççpçJçCççjç MçnívçMççn Dç®ççvçkçÀ `SkçwPççÇì' Içílçç Pççuçç.

Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆ]HçÀj, ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí jí,
ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí, ncç jn iç³çí DçkçíÀuçí...
`yççyçáuç'®³çç ³çMççvçblçj çÆvçcçç&lçí mçvççÇmççníyç `G[vç Kçìçíuçç'³çç Dçpcç yççpççÇoHçájçÇb®³çç kçÀLççvçkçÀçJçj çÆ®ç$çHçì yçvççÆJçC³çç®çç ÖçmlççJç
IçíTvç vççÌMççopççÇbkçÀ[í Dççuçí. mçbiççÇlç lçj kçÀjç®ç HçCç çÆvççÆcç&lççÇcçO³çínçÇ lçácç®çç mçnYççiç DçmçÓÐççlç DçMççÇ içU IççlçuççÇ. vççÌMççopççÇbvçç Dççvçbo
Pççuçç. mçvççÇmççníyççbvççÇ DççHçu³çç mçvççÇ Dççì& Öçç@[kçwMçvmçcçO³çí l³ççbvçç YççiççÇoçj kçíÀuçb. çÆouççÇHçkçáÀcççj, çÆvçccççÇ, mçÓ³ç&kçáÀcççjçÇ, pççÇJçvç, ìávçìávç,
Dççiçç DçMççÇ mìçjkçÀçmì. ³çç çÆ®ç$çHçìçmççþçÇ vççÌMççopççÇbvççÇ KçÓHç®ç cçínvçlç IçílçuççÇ. `ncççjí çÆouç mçí vç pççvçç..', `cçíjç mçuççcç uçí pçç..',
`cççíjí mçÌ³ççpççÇ Glçjíbiçí Hççj..', lçmçí®ç `vçç lçáHçÀçB mçí Kçíuççí vçç..', `cçányyçlç kçÀçÇ jçn cçíb ®çuçvçç mçbYçuç kçí À..', DçMçç SkçÀçnÓvç SkçÀ
mçJçç¥içmçáboj iççC³ççbvççÇ vçìuçíuçç..`G[vç Kçìçíuçç'! Lççí[kçw³ççlç kçÀLççvçkçÀ mççbiçç³ç®çb lçj DççHçu³çç çÆJçcççvçç®³çç DçHçIççlççvçblçj SkçÀ HçjoíMççÇ
lçªCç (çÆouççÇHçkçáÀcççj) ³çç iççJççlç ³çílççí. çÆvçccççÇ®çí Jç[çÇuç l³çç®³ççJçj Fuççpç kçÀjlççlç-çÆvçccççÇMççÇ l³çç®çb mçÓlç pçáUlçb, FkçÀ[í çÆlçLçu³çç jçCççÇ®çç
iççJççJçj pçáuçácç. ÖçícççÇb®çb çÆyçs[Cçb. jçCççÇ®³çç pçáucççcçáUí HççHç nçíTvç iççJççJçj DççÆvç<ì mççJçì ³çílçb -HçÓj ³çílççí. ÖçlççÇkçÀçlcçkçÀ Dçmçí Oçcç&içáª
³ççmççþçÇ GHçç³ç mççbiçlççlç kçÀçÇ, cçákçwlççÇmççþçÇ kçÀçíCççuçç lçjçÇ yçUçÇ pççJçb uççiçíuç. kçáÀCççÇ®ç lç³ççj nçílç vççnçÇ. jçCççÇ®³çç pçáucççcçáUí DçççÆCç
vçç³çkçÀçHççmçÓvç oájçJçu³ççcçáUí çÆvçccççÇHçá{í `cççÌlç' nç SkçÀ®ç Hç³çç&³ç Dçmçlççí cnCçÓvç lççÇ mJçlç: yçUçÇ pççC³çç®çb þjJçÓvç içáªpççÇbkçÀ[Óvç Hçá<Hçnçj
mJççÇkçÀçjlçí. Gb®ç [çíiçj ®ç{Óvç pççlç çÆMçKçjçJçªvç Dççlcç-yççÆuçoçvç kçÀjC³ççmççþçÇ çÆvçccççÇ çÆvçIçlçí. çÆ®ç$çHçìç®çç nç kçwuçç³çcç@kçwmç! yç@kçÀûççTb[uçç
Dçç¬çbÀovç kçÀjCççjç pçcççJç.. DçççÆCç kçÀçUçÇpç çÆHçUJçìÓvç ìçkçíÀuç DçMçç DççJççpççlç jHçÀçÇvçb içç³çuçíuçb ní iççCçb SíkçÓÀ ³çílçb..

mçÓvççÇ nÌ çÆouç kçÀçÇ jçníb, ]KççcççíMç nÌ çÆvçiççníb,
vçç-kçÀçcç nmçjlççíb kçÀç, Gþvçí kçÀçí nÌ pçvçç]pçç, Gþvçí kçÀçí nÌ pçvçç]pçç,
®ççjçíb lçjHçÀ uçiçí nÌ, yçjyççoçÇ³ççíb kçíÀ cçíuçí..
ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí, ncç jn iç³çí DçkçíÀuçí...
Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆ]HçÀj, ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí jí,
ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí, ncç jn iç³çí DçkçíÀuçí...
vççÌMççopççÇbvççÇ ³çç iççC³ççuçç DçiçoçÇ JçíiçUîçç mìçF&uç®çb mçbiççÇlç-mçb³ççípçvç kçíÀuçb Dççní. JçíiçUçÇ®ç ì^çÇìcçíbì çÆouççÇ Dççní. Hçwuç@Mç-yç@kçÀvçí
Guçiç[lç pççCççN³çç ³çç kçÀLççvçkçÀç®çç, ní iççCçb cnCçpçí kçÀUmççO³çç³ç. nç Öçmçbiç DççÆlçMç³ç nUJçç, FcççíMçvçuç DçççÆCç IçMççlç oçìÓvç
³çíC³ççFlçkçÀç HççÆjCççcçkçÀçjkçÀ JnçJçç cnCçÓvç mçbiççÇlçkçÀçj vççÌMççopççÇbvççÇ HççjbHççÆjkçÀ Jnç³ççíçÆuçvç-®çíuççípç®çç FHçíÀkçwì JççHçjuçç vççnçÇ. kçÀçíjmç®³çç
cççíþîçç ûçÓHçuçç Hçç®ççjCç kçÀªvç nç kçÀuuççíU mçbiççÇlççlçu³çç Hççì&mçd HçOolççÇvçí, ®ç®ç&cçOçu³çç kçÀçíjuç JnçF&mçmççjKçç jíkçÀç@[& kçíÀuçç. nçÇ ®ççuç
vççÌMççopççÇbvçç l³ççb®³çç uçnçvçHçCççÇ uçKçvççÌ mìíMçvçJçj cççmìj jncçlç Kççvç iççlç Dçmçuçíu³çç SkçÀç iççC³ççJçªvç mçá®çuççÇ. `kçw³ççíb pçç jní nÌ
]pçççÆuçcç, çÆcçfçÇ kçÀçí ]KJççj kçÀj kçíÀ! Hçç-cççuç þçíkçÀjçíb mçí, cçíjç cç]pççj kçÀj kçíÀ..' Mçç³çj-iççÇlçkçÀçj MççÆkçÀuç yçoç³çávççÇbvçç l³ççbvççÇ nç cçáKç[ç
DçiçoçÇ lçpç&mçkçÀì pçmçç®³çç lçmçç SíkçÀJçuçç. MçkçÀçÇuçpççÇbvçç lçpç& DççJç[uççÇ KçjçÇ HçCç vççÌMççopççÇbvççÇ iççTvç oçKçJçuçíu³çç iççC³çç®çb ®çuçvç
SKççÐçç içpçuç®³çç Dçbiççvçb pççCççjb nçílçb. çÆ®ç$çHçìçlçuçç ³ççJçíU®çç Öçmçbiç Hççnlçç içpçuç? MçkçÀçÇuçpççÇbvççÇ DççHçuççÇ Dç[®çCç vççÌMççopççÇbvçç
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mççbçÆiçlçuççÇ. `ní yçIç.. cçuçç iççCçb Dçmmçuç içpçuç®³çç®ç HçÀç@cç&cçO³çí oí.. l³çç®çb Hçá{í kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb lçí cççÇ yçIçlççí..' vççÌMççopççÇ nìÓvç®ç yçmçuçí.
MçkçÀçÇuçvçí iççCçb kçÀªvç çÆouçb. iççÇlççuçç HççÆjCççcçkçÀçjkçÀ Hçwuççí oílç, içpçuç HçÀç@cç&cçOçuçb ní kçÀçJ³ç l³ççbvççÇ HçççÆM®çcççl³ç mçájçJçìçÇbMççÇ KçíUlç
mççoj kçíÀuçb. ³çç iççC³ççlçuçb mçbiççÇlç-mçb³ççípçvç vççÌMççopççÇbvççÇ DççHçuççÇ ÖççÆlçYçç HçCççuçç uççJçÓvç DççÆlçMç³ç KçáyççÇvçb kçíÀu³çç®çb pççCçJçlçb. mçcççpçç®³çç
kçÀu³ççCççmççþçÇ mJçlç: yçUçÇ pççCççN³çç vçççÆ³çkçíÀmççþçÇ çÆlç®³çç çÆÖç³çkçÀjçvçí HçÀçí[uçíuçç ìçnçí jHçÀçÇvçí çÆkçÀlççÇ lççkçÀoçÇvçí HçáÀuçJçuçç³ç Hçnç. ní iççCçb
jçÆmçkçÀçb®³çç cçvççlç SkçÀ mçáiçbOççÇ pçKçcç kçÀçíªvç içíuçb Dççní. 31 pçáuçÌ Dççuçç kçÀçÇ nçÇ pçKçcç Hçávnç YçUçYçUç JççnÓ uççiçlçí. cçnbcço jHçÀçÇb®çç
mcç=lççÇçÆovç!
`kçÀçíìuçç' ³çíLççÇuç mçáulççvçHçÓj vççJçç®³çç iççJççlçu³çç (çÆpç. Dçcç=lçmçj, HçççÆkçÀmlççvç) ®ççÌOçjçÇ Kççvçoçvççlç pçvcçuçíu³çç cçnbcço
jHçÀçÇvçí kçÀçjkçÀçÇo& mçáª kçíÀuççÇ 1944 mççuççÇ `Hçnuçí DççHç'Joçjí. HçbpççyççÇ çÆ®ç$çHçìçlçÓvç iççC³çç®çç ÞççÇiçCçíMçç kçÀjlç vççÌMççopççÇb®çb yççíì Oçªvç
çÆnvoçÇ çÆ®ç$çHçìmç=<ìçÇlç Dççuçç lçí®ç cçáUçÇ Kçç[d Kçç[d yçáìçb®çç DççJççpç kçÀjçÇlç. `çÆnvoçímlççB kçíÀ nÌ ncç, çÆnvoçímlççB ncççjç..' ní mçcçjiççÇlç
cnCçlç. çÆ®ç$çHçìçb®çç mçáJçCç&kçÀçU DçvçáYçJçlç l³ççvçí MçnívçMççnHço ³çLçí®s GHçYççíiçuçb. çÆ®ç$çHçì-mçbiççÇlç #çí$ççJçj pçCçÓ nákçáÀcçlç nçílççÇ l³ççb®ççÇ.
içç³çkçÀçlç lçuçlç cçncçÓo, nícçblçoç, cçVçç [í DçççÆCç çÆkçÀMççíjkçáÀcççj®ççÇnçÇ ®çuçlççÇ nçílççÇ HçCç yççoMççnlç nçílççÇ lççÇ jHçÀçÇmççníyççb®ççÇ®ç.³çç kçÀçUçlç
çÆkçÀMççíjkçáÀcççj pççmlç cçnÊJç Ðçç³ç®çç lçí DççHçu³ççlçu³çç DççÆYçvçíl³ççuçç. çÆkçÀMççíjkçáÀcççj DççÆYçvçílçç cnCçÓvç iççpçlç Dçmçlççvçç l³ççuçç içç³çuçç
kçÀþçÇCç nçílççÇuç DçMççÇ `cçvç cççíjç yççJçjç..' (jççÆiçvççÇ - 1958, mçbiççÇlç : Dççí.HççÇ.vç³³çj) DçççÆCç `Dçpçyç nÌ oçmlççb lçíjçÇ ³çí çÆpçboiççÇ..'
(Mçjçjlç - 1959, mçbiççÇlç : MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç) nçÇ oçívç iççCççÇ mçbiççÇlçkçÀçjçbvççÇ ®çkçwkçÀ jHçÀçÇmççníyççbkçÀ[Óvç iççTvç IçílçuççÇlç. Hç[ÐççJçj
DççÆYçvç³ç kçÀjCççjç çÆkçÀMççíj DçççÆCç l³çç®çç DççJççpç jHçÀçÇ®çç Dçmçb Dçpçyç Iç[uçb³ç Kçjb. Hçá{í çÆkçÀMççíjuçç DççÆYçvç³ç#çí$ççlç Hç[lçç kçÀçU Dççuçç. lççí
Dççlçç DççHçu³ççlçu³çç içç³çkçÀçuçç Hçá{í DççCçÓ FçÆ®slç nçílçç. 1969-70®³çç `DççjçOçvçç'®³çç DççiçcçvççmçjMççÇ jçpçíMç KçVçç®çb ³çáiç DçJçlçjlçç®ç
çÆkçÀMççíjYççíJçlççÇ pçyçjomlç Jçuç³ç çÆvçcçç&Cç Pççuçb. jçpçíMç KçVçç®çç Dççûçn Dçmçç³ç®çç®ç HçCç FlçjnçÇ çÆkçÀMççíjuçç PçákçÀlçb cççHç oíT uççiçuçí.
Pççuçb! jHçÀçÇ [çJçuçuçç pççT uççiçuçç. HçÀkçwlç DçmçuççÇ®ç lçj kçÀJJççuççÇ, içpçuç, Mççm$ççÇ³ç mçbiççÇlçç®çç yçímç DçmçuçíuççÇ iççCççÇ, YççÆkçwlçiççÇlç çÆkçbÀJçç
çÆYçkçÀçN³ççJçj çÆ®ç$ççÇlç nçíCççjb SKççob iççCçb Dçmçuçb kçÀçÇ jHçÀçÇuçç Hçç®ççjCç kçÀjC³ççlç ³çíF&. DççuççHççÇ -lççvçç Dçmçu³çç kçÀçÇ çÆkçÀMççíj®ç l³ççb®çb vççJç
mçá®çJçç³ç®çç. kçÀOççÇ SKççob mççíuççí, kçÀOççÇ ³çáiçuçiççÇlç jHçÀçÇ®³çç Jççìîççuçç ³çílç Dçmçí. jHçÀçÇ ³çç kçÀçUçlç JçÌlççiçuçíuçí Dçmçç³ç®çí Dçmçb l³ççb®çí
çÆvçkçÀìJçlççÇ&³ç mççbiçç³ç®çí. 1973 HççmçÓvç cnCçpçí pçbpççÇj®³çç DççmçHççmç çÆmçvçícççlç [ç³çuçç@içyççpççÇuçç Tlç Dççuçç. çÆ®ç$çHçìçlç mçbiççÇlç l³ççlç®ç
PççkçÀçíUuçb içíuçb. Mççíuçívçí lçj çÆmçvçícççb®çç ÖçJççn®ç yçouçÓvç ìçkçÀuçç. jHçÀçÇ®ççÇ Glççjçuçç uççiçuçíuççÇ kçÀçjkçÀçÇo& `ncç çÆkçÀmççÇmçí kçÀcç vçnçÇ', lçmçí®ç
`Dçcçj DçkçÀyçj DçBLçvççÇ', ³çç çÆ®ç$çHçìçbvçblçj Hçávnç GYççjçÇ Içílçí³ç Dçmçb Jççìlç nçílçb. `mçjiçcç'cçO³çí l³çç®çç DççJççpç SíkçÓÀvç mçáKççJçuççí nçílççí
DççHçCç. `DççHç lççí Símçí vç Lçí' cçOçuçb `lçÓ Fmç lçjnç mçí cçíjçÇ çÆpçboiççÇ cçíb MçççÆcçuç nÌ..' DçççÆCç `KJççyç' cçOçuçb `lçÓnçÇ Jççí nBmççÇb nÌ, çÆpçmçkçÀçÇ
lçmJççÇj..' DçMççÇ çÆvçnç³çlçnçÇ KçÓyçmçÓjlç iççCççÇ DçççÆCç l³çç®çç lççí®ç ocçoçj DççJççpç SíkçÓÀvç yçjb Jççìuçb nçílçb. HçCç lççí Dççvçbo HçÀçj kçÀçU
çÆìkçÀuçç vççnçÇ. Hçávnç ³çí jí cççP³çç cççiçu³çç! YçjçÇmç Yçj cnCçÓvç Dççlçç çÆ[mkçÀçí®ççÇ ®ççnÓuç uççiçuççÇ nçílççÇ. uç#cççÇ-H³ççjbvççÇ mçbiççÇlçyçOo
kçíÀuçíu³çç `kçÀpç&'mççþçÇ `oo&-S-çÆouç, oo&-S-çÆpçiçj'cnCçlç l³çç vçJ³çç ÖçJççnçlç PççíkçÓÀvç Ðçç³ç®çç Öç³çlvçnçÇ kçíÀuçç. kçÀçcçb çÆcçUlç nçílççÇ HçCç
cçvççlçÓvç lçí vççKçáMç Dçmçç³ç®çí. DççHçCç SkçÀìí Pççuççílç DçMççÇ l³ççb®³çç ®çínN³ççJçj®ççÇ yççí®çjçÇ pççCççÇJç pçJçU®³ççbvçç uç#ççlç ³çílç Dçmçí. çÆHçÀucçcçO³çí
[ç³çuçç@içyççpççÇ-Dç@kçwMçvç ³çç YçmcççmçÓjçvçí [çíkçbÀ Jçj kçÀç{uçb. çÆmçvçícççlçÓvç mçbiççÇlç nÎHççj nçíC³çç®ççÇ çÆ®çvní çÆomçÓ uççiçuççÇ. mçáJçCç&kçÀçU
HçççÆnuçíuçí nç nÌoçímç HççnÓvç nUnUlç, HçCç GHçç³ç mççHç[lç vçJnlçç. ní DççÆj<ì ìUç³çuçç®ç nJçb nçílçb. `G[vç Kçìçíuçç' cçOçu³çç ÖçlççÇkçÀçlcçkçÀ
Oçcç&içáªbvççÇ GHçç³ç mççbçÆiçlçuçç nçílçç kçÀçÇ, cçákçwlççÇmççþçÇ kçÀçíCççuçç lçjçÇ yçUçÇ pççJçb uççiçíuç.. cnCçpçí FLçínçÇ kçáÀCççÇlçjçÇ yçUçÇ pçç³çuçç®ç nJçb nçílçb
kçÀçÇ kçÀç³ç? 31 pçáuçÌ®³çç mçbO³ççkçÀçUçÇ jHçÀçÇvçb jçÆmçkçÀçbvçç `lçÓ kçÀnçÇb DççmçHççmç nÌ oçímlç..' (DççmçHççmç) Dçmçb ®çá®çkçÀçªvç mççbiçlç mçjU GYçç
®ç{ ®ç{ç³çuçç Içílçuçç.. ®ççnl³ççb®ççÇ cçvçb Dçç¬çbÀolç nçílççÇ.. `Dççí oÓj kçí À cçámçççÆ]HçÀj, ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí jí, ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí, ncç
jn iç³çí DçkçíÀuçí...' HçCç lççí Lççbyçç³çuçç lç³ççj vçJnlçç. çÆ®ç$çHçìmç=<ìçÇuçç lçj Dççlçç l³ççb®ççÇ içjpç®ç GjuççÇ vçJnlççÇ lçj l³ççvçí kçÀç cnCçÓvç
DçççÆCç kçáÀCççmççþçÇ LççbyççJçb? 31 pçáuçÌ 1980®³çç içáªJççjçÇ jç$ççÇ DççþHç³ç¥lç mçiçUb®ç mçbHçuçb nçílçb. 1 Dçç@içmìmççjKçç cçvçnámç çÆoJçmç cççÇ
kçÀOççÇ®ç DçvçáYçJçuçç vçJnlçç. lçácnçuççnçÇ DççþJçlç Dçmçíuç. ûçnCç Dçmçu³ççiçlç cçjiçU nçílççÇ JççlççJçjCççlç. mçÓ³ç& mçbHççJçj içíuçç DçmççJçç.
HçnçìíHççmçÓvç®ç HççJçmçç®ççÇ çÆjHççÆjHç mçáª nçílççÇ. nçpççÇ-DçuççÇ®³çç uççuçç uçpçHçlçjç³ç kçÀç@uçípçuçç nçílççí cççÇ lçíJnç.. lççÇvç çÆHççÆj³ç[mçd Dçìíb[ kçíÀuçí
Kçjí HçCç cçOçuççÇ mçáfçÇ nçílçç®ç DççcnçÇ çÆvçIççuççí lç[kçÀ jHçÀçÇmççníyççb®³çç Içjç®³çç çÆoMçívçí. HççTmç kçÀçímçUlç nçílçç HçCç l³çç®ççÇ HçJçç& nçílççÇ
kçáÀCççuçç? cçvç Dççí{ Içílç nçílçb jHçÀçÇmççníyççbkçÀ[í®ç. Jççbêîçç®³çç DçùççÆJçmççJ³çç jml³ççJçj®³çç jHçÀçÇ cç@vMçvçpçJçU npççjçíb®ççÇ içoçÇ& nçílççÇ. Goçmç
cççnçÌuç! oáHççjçÇ yççjç®³çç þçíkçw³ççuçç pçvçç]pçç G®çuçuçç içíuçç. Jçç@ìjçÆHçÀu[ jçí[cççiçí& v³çÓ -ìç@çÆkçÀpçJçªvç lççÇ MçíJçì®ççÇ ³çç$çç çÆvçIççuççÇ. oçívç
çÆkçÀuççícççÇìmç& oÓjJçj HçmçjuçíuççÇ içoçÇ& cçábi³ççb®³çç içlççÇvçb içlççÇvçb mççblçç¬çáÀPç®³çç yç[çÇ cçmpççÇo®³çç çÆoMçívçí mçjkçÀlç nçílççÇ. DçpççÇyç mçVççìç nçílçç
çÆlçLçb. pçáccçç®ççÇ vçcççpç Dçoç nçílçç®ç, pçvçç]pçí vçcççpç Hç{uçç pççlç Dçmçlççvçç Dç®ççvçkçÀ HççJçmçç®çç pççíj Jçç{uçç. pçCçÓ çÆvçmçiç&nçÇ Dçç¬çbÀolç
nçílçç. içoçÇ&lçuçç Öçl³çíkçÀpçCç j[lç nçílçç. DçÞçÓ Hçámçç³ç®ççÇ içjpç vçJnlççÇ. kçÀçímçUCççjç HççTmç®ç l³çç DçÞçÓbvçç mçbiçí IçíTvç l³çç cççiçç&Jçj
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YççJçvçççÆlçjíkçÀç®çç içççÆuç®çç DçbLçjlç nçílçç. kçÀyçjçÇJçj cççlççÇ uççíìlççvçç içoçÇ&vçí pççí nbyçj[ç HçÀçí[uçç nçílçç l³çç®çç ÖççÆlçOJçvççÇ DççpçnçÇ Dççcç®³çç
kçÀçUpçç®çç LçjkçÀçHç G[Jçlççí. DççpçnçÇ DççYççU Yçªvç Dççuçb kçÀçÇ l³çç {iççU DççkçÀçMççkçÀ[í uç#ç pççlçb. jHçÀçÇmççníyççb®çç nmçjç ®çínjç
OçámçjHçCçí çÆomçlççí.. `G[vç Kçìçíuçç'lçu³çç ³çç iççC³ççDççOççÇ mçbJçço Dççnílç. vçç³çkçÀ cnCçlççí.. `çÆ ouç ìÓì iç³çç..DççJççpç Kççí iç³ççÇ...' lççÇ
DççHçuçb oá:Kç uçHçJçlç cnCçlçí.. `iççDççí HçjoímççÇ iççDççí.. cçÌ ®ççnlççÇ nÓB, çÆpçboiççÇ kçíÀ Dçç]KçjçÇ Jçkçwlç lçkçÀ lçác nçjçÇ DççJççpç cçíjí kçÀçvççíb cçíb içáBpçlççÇ
jní.. çÆmçHç&À lçácnçjçÇ DççJççpç cçíjí kçÀçvççíb cçíb içáBpçlççÇ jní.. cçíjçÇ Dçç]KçjçÇ DççjpçÓ mçávççí.. kçÀYççÇ cçjvçíkçÀçÇ kçÀçíMççÇMç cçlç kçÀjvçç.. GcçÏYçj FmççÇ
oíMç cçíb jnvçç.. cçÌ Jççoç kçÀjlççÇ nÓB kçíÀ.. ìÓìí náS çÆouç kçíÀ mçbiççÇlç mçí pçyç YççÇ HçákçÀçjçíiçí, cçÌb DççTBiççÇ.. pçªj DççTBiççÇ..' çÆvç³çlççÇ®çí Mçyo
DçmçlççÇuç kçÀç ní? HçCç lççí lçj cnCçlççí³ç..

lçÓvçí pççí oí çÆo³çç œçcç, yçí-cççÌlç cçj iç³çí ncç,
çÆouç Gþ iç³çç pçnçB mçí,
uçí ®çuç ncçíb ³çnçB mçíee, uçí ®çuç ncçíb ³çnçB mçí,
çÆkçÀmç kçÀçcç kçÀçÇ ³çí oáçÆvç³çç, pççí çÆpçboiççÇ mçí Kçíuçí jí,
ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí, ncç jn iç³çí DçkçíÀuçí...
Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆ]HçÀj, ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí jí,
ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí, ncç jn iç³çí DçkçíÀuçí...


cçnbcço jHçÀçÇ ³ççb®ççÇ iççCççÇ cnCçlçç lççí jçÆmçkçÀçb®çç DçiçoçÇ çÆpçJnçUdîçç®çç çÆJç<ç³ç. oílç Dççní kçÀçnçÇ `³çÓ -ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :

1. cçnbcço jHçÀçÇ (cççPççÇ cçjçþçÇ iççCççÇ)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/3uPAspK_7T8

2. cçnbcço jHçÀçÇ (100 mçáHçjçÆnìmçd-1)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/v9GqSMg1tj0

3. cçnbcço jHçÀçÇ (100 mçáHçjçÆnìmçd-2)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/4zpd7CHihiE

4. cçnbcço jHçÀçÇ (ìç@Hç 20)(çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/C-ZsXUUwrQs

5. cçnbcço jHçÀçÇ (³çáiçuçiççÇlçí)(çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/iI1rEuXZlS8

6. cçnbcço jHçÀçÇ (mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/UBydW3L-yl8
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26 : Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆ]HçÀj..
çÆ®ç$çHçì : G[vç Kçìçíuçç (1955)
çÆvçcçç&lçí : vççÌMçço (mçvççÇ Dççì& Öçç@[kçwMçvmç)
çÆoioMç&kçÀ : Smç. ³çÓ. mçvççÇ
içç³çkçÀ ; cçnbcço jHçÀçÇ
iççÇlçkçÀçj : MçkçÀçÇuç yçoç³çávççÇ
mçbiççÇlç : vççÌMçço
®çuçí Dççpç lçácç pçnçB mçí, náDççÇ çÆpçboiççÇ Hçjç³ççÇee
lçácnbí çÆcçuç iç³çç çÆþkçÀçvççee, ncçíb cççÌlç YççÇ vç Dçç³ççÇ..
Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆ]HçÀj, ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí jí,
ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí, ncç jn iç³çí DçkçíÀuçí...
lçÓvçí pççí oí çÆo³çç œçcç, yçí-cççÌlç cçj iç³çí ncçee
çÆouç Gþ iç³çç pçnçB mçí,
uçí ®çuç ncçíb ³çnçB mçíee, uçí ®çuç ncçíb ³çnçB mçí,
çÆkçÀmç kçÀçcç kçÀçÇ ³çí oáçÆvç³çç, pççí çÆpçboiççÇ mçí Kçíuçí jí,
ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí, ncç jn iç³çí DçkçíÀuçí...
Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆ]HçÀj, ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí jí,
ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí, ncç jn iç³çí DçkçíÀuçí...
mçÓvççÇ nÌ çÆouç kçÀçÇ jçníb, ]KççcççíMç nÌ çÆvçiççníb,
vçç-kçÀçcç nmçjlççíb kçÀç,
Gþvçí kçÀçí nÌ pçvçç]pçç ee, Gþvçí kçÀçí nÌ pçvçç]pçç,
®ççjçíb lçjHçÀ uçiçí nÌ, yçjyççoçÇ³ççíb kçíÀ cçíuçí..
ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí, ncç jn iç³çí DçkçíÀuçí...
Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆ]HçÀj, ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí jí,
ncçkçÀçí YççÇ mççLç uçí uçí, ncç jn iç³çí DçkçíÀuçí...


cçnbcço jHçÀçÇ ³ççbvççÇ içç³çuçíuçb iççCçb DçççÆCç l³ççyçjçíyçj l³ççb®³çç DççþJçCççÇ ³çç cçvççuçç nUJçb kçÀjlççlç. lçí iççCçí SíkçÀC³çç®ççÇ, HççnC³çç®ççÇ lççÇJç´ F®sç PççuççÇ Dçmçíuç lçj
oílç Dççní ³çç iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' lçmçí®ç, l³çç mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆHçÀj... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/Jfjgx9RbJrI

2. Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆHçÀj... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/pD7HziV7204

3. Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆHçÀj... (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/KRRSOOR0HUo

4. `G[vç Kçìçíuçç' (1955)(mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/lm9rYcmzRAI
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27 : Ek Ghar Banaunga..

27. FkçÀ Içj yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí..
çÆmç®³çáSMçvç lçMççÇ çÆmçbHçuç. kçwuçyç®³çç l³çç nç@uçcçO³çí oçívç ÞççÇcçblç mççb[ SkçÀcçíkçÀçbJçj içájkçÀçJçlçç³çlç. l³ççb®³ççlçuççÇ oá<cçvççÇ GiççÇ®ç®ç
ìçíkçÀ iççþlçí³ç. nçÇ HççÆjçÆmLçlççÇ HççnÓvç lççí nlççMç Pççuçç³ç. mç@v[çÆJç®ç Pççuçb³ç l³çç®çb. lççí yççj®³çç kçÀçTbìjJçj [çíkçbÀ ìíkçÓÀvç çÆJçcçvçmkçÀ DçJçmLçílç
yçmçuçç Dççní. l³çç®çç mçnç³çkçÀ kçÀcç oçímlç Hçíiç yçvçJçlççí DçççÆCç l³çç iuççmççlç HçÀmçHçÀmçlçç mççí[ç Dççílçlççí. Dççlç iuççmççlç mççí[îçç®³çç
yçá[yçá[îççlçÓvç çÆomçlçí l³çç®ççÇ çÆÖç³çlçcçç! lççÇ mçç#ççlç mçcççíj DççuççÇ³ç cnCçlçç lççí iççT uççiçlççí..

FkçÀ Içj yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí
oáçÆvç³çç yçmççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí
FkçÀ Içj yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí..
çÆHçkçw®çj®ççÇ mçáªJççlç®ç cçáUçÇ kçáÀþu³ççM³çç oçívç mçjkçÀçjçÇ Huçç@ìmçd®³çç çÆuçuççJççvçí nçílçí. pççvçkçÀçÇoçmç HçákçÀçjç kçÀjlççí³ç. Mçíþ uççuççpççÇ
(DççícçÖçkçÀçMç) içoçÇ&lçu³ççb®ççÇ kçáÀJçlç HççjKçlç ³ççíi³ç mçbOççÇ®ççÇ Jççì Hççnlç Dççnílç. mçJçç¥vççÇ vççbiççÇ ìçkçÀu³ççJçj cçiç DççHçuççÇ yççíuççÇ uççJçlççlç.
sçlççÇ mçcççOççvççvçb HçáÀuçlçí. DççHçu³ççHçá{í FLçí pçcçuçíuçí mçJç&pçCç kçÀ:HçoçLç& Dççnílç. nÌ kçÀçíF& cççF& kçÀç uççuç? nÌ çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ nÌçÆmç³çlç? DçMççÇ
vçpçj lçí mçJç& GHççÆmLçlççbJçj çÆHçÀjJçlççlç. Hç®ççmççÇ npççj SkçÀ! Hç®ççmççÇ npççj oçí! Hç®ççmççÇ npççj.. SkçÀ uççKç! kçáÀþávçlçjçÇ HçákçÀçjç nçílççí.
DççícçÖçkçÀçMç DççHçu³çç vçíncççÇ®³çç mìçF&uçcçO³çí.. `oÓOç cçíb cçKKççÇ!?' mçJçç¥®³çç vçpçjç Pçj&kçÀvç cççiçí JçUlççlç. Mçíþ kçÀjcç®çbo (nçÆjbêvççLç
®çfçíHççO³çç³ç) OççÇc³çç HççJçuççbvççÇ kçÀçíHçN³ççlçuççÇ Kçá®ççÇ& iççþlççnílç. yççíuççÇ Jçç{lç pççlçí. Dççlçç oçíIççlçuçç lçáu³çyçU mççcçvçç mçáª nçílççí.
DççícçÖçkçÀçMç oçívç uççKççb®³çç mçJçç&lç mçjmç DçMçç yççíuççÇJçj lççí Huçç@ì çÆcçUJçlççí. Mçíþ uççuççpççÇb®³çç içUîççlç Hçá<Hçnçj DçççÆCç Mçíþ kçÀjcç®çbo®ççÇ
nçj! kçÀjcç®çbo Mçíþ Kççboí Hçç[Óvç yççníj ®ççuçÓ uççiçlççlç. Flçkçw³ççlç l³çç Huçç@ìcççiç®³çç®ç oámçN³çç Huçç@ì®ççÇ yççíuççÇ mçáª nçílçí. kçÀjcç®çbo Mçíþ
nlççMç cçvç:çÆmLçlççÇlç cççiçí çÆHçÀjlççlç. yççíuççÇ Dç[lççÇmç npççjçJçj Dçmçlççvçç®ç Dç®ççvçkçÀ kçÀjcç®çbo Mçíþ Hçávnç DççKçç[îççlç Glçjlççlç. `mççÌ
mççívççjkçÀçÇ SkçÀ uççínçj kçÀçÇ..' mìçF&uçvçí `oçívç uççKç SkçÀ npççj' DçMççÇ DçbçÆlçcç yççíuççÇ oíTvç lççí Huçç@ì çÆcçUJçlççlç. MçíJçìçÇ nç mHçOçç&lcçkçÀ
`lçÓ lçÓ cçÌb cçÌb' ®çç KçáVçmç kçáÀjJççUlç, DççHçCç®ç kçáÀjIççí[çÇ kçíÀuççÇ (cçÌb kçÀnçB çÆiçjç, ³çí oíKç cçíjçÇ ìçbiç lççí GHHçj nÌ..) DçMçç Dççvçboçlç lçí
DççHççHçu³çç IçjçÇ Hçjlçlççlç. IçjçÇ yçç³çkçÀçí kçÀjcç®çbopççÇbvçç Jçí[îççlç kçÀç{lçí HçCç FppçlçkçÀç mçJççuç Lçç JçiçÌjí mççbiçÓvç lçí JçíU cççªvç vçílççlç.
DççHçu³çç cçáuççÇyçjçíyçj (vçÓlçvç) ®ç®çç& kçÀªvç Mçnjçlçu³çç mçJççí&Êçcç DçççÆkç&Àìíkçwì®³çç kçÀç³çç&uç³ççlç lçí mçbHçkç&À kçÀjlççlç. çÆlçLçuçç cççuçkçÀ DççHçu³çç
SkçÀç lçªCç DçççÆkç&ÀìíkçwìJçj lççÇ pçyççyçoçjçÇ mççíHçJçlççí. vçç³çkçÀ-vçççÆ³çkçíÀ®ççÇ nçÇ HççÆnuççÇ Yçíì HçÀçj®ç jbiçlçoçj PççuççÇ³ç. DççíUKç lçj nçílçí.
jçkçíÀMç (oíJç Dççvçbo) nç vçícçkçÀç `l³çç' uççuççpççÇb®çç cçáuçiçç Dçmçlççí. (Dçiçb yççF&!) `Dçyç Dçç³çíiçç DçmçuççÇ cçpçç..' cnCçlç DççHçCç mççJçªvç
yçmçlççí.. mçlçlç nçíCççN³çç YçíìçÇlçÓvç oçíIççbcçO³çí DççHçáuçkçÀçÇ çÆvçcçç&Cç nçílçí. Hçá{í vçÓlçvç®³çç Hç@ÀçÆcçuççÇmççíyçlç lççí kçáÀlçáyççÆcçvççjpçJçU çÆHçkçÀçÆvçkçÀuçç
cnCçÓvç pççlççí. kçáÀlçáyççÆcçvççj ®ç{lççvçç oçíIççbcçO³çí ÖçícççbkçáÀj HçáÀìlççí. pçmçpçmçí lçí Jçj®³çç Hçç³çN³çç ®ç{lççlç lçmçlçmçí lçí cçvççvçí SkçÀcçíkçÀçbkçÀ[í
DççÆOçkçÀ®ç DççkçÀçÆ<ç&lç nçílççlç. çÆcçvççj Glçjlççvçç jçkçíÀMç DççHçu³çç Öçícçç®ççÇ ÖççbpçU kçÀyçáuççÇ oílççí.. `çÆouç kçÀç YçBJçj kçÀjí HçákçÀçj..' DçMçç
sçvçM³çç iççC³ççvçí lççÇ oçíIçb DççHçmçákçÀ®ç SkçÀcçíkçÀçb®ççÇ nçíTvç pççlççlç. uççuççpççÇ SkçÀoç l³çç®³çç Dçç@çÆHçÀmçcçO³çí pççTvç kçÀjcç®çbovçí pçí
çÆ[PççF&vç çÆvçJç[uçíuçb Dçmçlçb vçícçkçbÀ lçí®ç çÆ[PççF&vç Hçmçblç kçÀjlççlç. (Dçjí®®çç!) SkçÀçÇkçÀ[í jçkçíÀMç-mçáuçíKçç®çb Öçícç HçáÀuçlç pççlçb lçj oámçjçÇkçÀ[í
l³ççb®çí çÆHçlççpççÇ çÆuçuççJççlçu³çç ®ç{çDççí{çÇlçÓvç çÆvçcçç&Cç Pççuçíu³çç oá<cçvççÇuçç Öçícççvçb uççJçuçíu³çç jçíHçìîççÖçcççCçí Jçç{Jçlççlç. KçlçHççCççÇ Iççuçlççlç..
kçÀLççvçkçÀ nuçkçÀb-HçáÀuçkçbÀ Dççní. JnçÇuçvç, HçÀç³ççÆìbiç, Dç@kçwMçvç, jç[ç, KçávçKçjçyçç DççÌ<çOççuççnçÇ vççnçÇ³ç.. HçCç ³çç mççO³ççM³çç JççìCççN³çç
kçÀLççvçkçÀçlç SkçÀHçí#çç SkçÀ mçjmç DçmçCççN³çç iççC³ççb®ççÇ HçíjCççÇ DçMçç KçáyççÇvçb kçíÀuççÇ³ç kçÀçÇ kçÀLççvçkçÀ Hçá{í mçjkçÀlçç-mçjkçÀlçç DççHçuççÇ
yçícççuçácçHçCçí HçkçÀ[ Içílçb.. kçwuçyç®³çç FuçíkçwMçvç®³çç çÆvççÆcçÊççvçb uççuççpççÇ DçççÆCç kçÀjcç®çbo ní ÞççÇcçblç mççb[ Dççlçç ncçjçÇlçácçjçÇJçj Dççuçílç.
l³ççb®³ççlçuçb Yççb[Cç çÆcçìJçç³ç®çb kçÀmçb ³çç SkçÀç®ç çÆJçJçb®çvçívçb Hçsç[uçíuçç jçkçíÀMç Dççlç yççjcçO³çí pççlççí. yççpçáuçç cççÆojí®ççÇ vçMçç ®ççKçCççjç l³çç®çç
mçnç³çkçÀ kçÀcç oçímlç l³çç®³ççmçcççíj Hçíiç Yçjuçíuçç iuççmç þíJçlççí. HçjíMççvç jçkçíÀMç Hçíu³ççkçÀ[í yçIçlç cnCçlççí...`cçÌb pççvçlçç nÓB.. SkçÀ vç SkçÀ
çÆovç cçíjçÇ Hççíuç Kçáuç pççSiççÇ.. uçíkçÀçÇvç'.. jçkçíÀMçvçí nçÇ cçiçpçcççjçÇ, kçÀçnçÇ kçÀçUçmççþçÇ kçÀç nçíF&vçç, çÆJçmçªvç MççblçHçCçí Mçjçyç®çç uçálHçÀ
I³ççJçç cnCçÓvç oçímlç l³çç iuççmççlç mççí[ç Dççílçlççí. Dç®ççvçkçÀ mççí[îçç®³çç HçÀmçHçÀmçCççN³çç yçá[yçá[îççlçÓvç l³ççuçç Dççlç l³çç®ççÇ mçáuçíKç çÆomçÓ
uççiçlçí.. lççí iççT uççiçlççí.. lççÇ mççbiçlçí..

Içj kçÀç yçvççvçç kçÀçíF&, Dççmççvç kçÀçcç vçnçÇ,
oáçÆvç³çç yçmççvçç kçÀçíF&, Dççmççvç kçÀçcç vçnçÇ,
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l³çç®çb ³ççJçj®çb GÊçj lç³ççj Dçmçlçb. lççí uççiçuççÇ®ç cnCçlççí.

çÆouç cçíb Jç]HçÀçS nçí lççí, lçá]HçÀçB çÆkçÀvççjç nÌ,
çÆyçpçuççÇ ncççjí çÆuçS, H³ççj kçÀç FMççjç nÌ,
lçvç cçvç uçáìçTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí,
oáçÆvç³çç yçmççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí
FkçÀ Içj yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí..
cçêçmç®³çç `oíJçlçç' (1956) JçiçÌjí Hççí<ççKççÇ çÆ®ç$çHçìçlçÓvç kçÀçnçÇ `ì^çÇkçÀ-mççÇvmç' HçççÆnu³çç®çb mcçjCççlç Dççní. `lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí'
(1963) nçÇ SkçÀ çÆmçbHçuç uçJn-mìçíjçÇ! ³çç çÆmçvçícççlç `ì^çÇkçÀ-mççÇvmç'? ³çímç! HçCç FLçuçç ì^çÇkçÀ-mççÇvç cçç$ç JçíiçUîçç ÖçkçÀçjí nçlççUuçç
Dççní. mççÆ®çvçoçbvççÇ HçíÀcçmçcçO³çí ní ³çáiçuçiççÇlç jíkçÀç@[& kçíÀu³ççvçblçj lçí kçáÀþu³çç ÖçmçbiççÇ ìçkçÀç³ç®çb ³ççJçj uçíKçkçÀ-çÆoioMç&kçÀ çÆJçpç³ç Dççvçbo
DçççÆCç oíJç Dççvçbo ³ççb®³ççlç yçjç®ç Kçuç Pççuçç. oámçN³ççmççjK³ççvçí ní ³çáiçuçiççÇlç oçívç yçbiçu³ççb®³çç mçcççíjçmçcççíj®³çç çÆKç[kçw³ççbcçO³çí vçç³çkçÀvçççÆ³çkçÀç Dççcçvçí-mççcçvçí yçmçÓvç, lçí SkçÀcçíkçÀçbkçÀ[í Hççnlç iççCçb cnCçlç Dççnílç DçMççJçj YççiçJçuçb Dçmçlçb.. çÆkçbÀJçç cçiç çÆmçcçuçç-kçáÀuçÓ-cçvççuççÇ
DçLçJçç HçjoíMççlç pççTvç lçí DççTì-[çíDçjuçç GjkçÀuçb Dçmçlçb. kçÀçnçÇlçjçÇ jçícç@vìçÇkçÀ cçáJncçíbìmçd oílç iççCçb kçíÀuçb kçÀçÇ Pççuçb! Kç®ç& kçÀcççÇ..
ìívMçvçnçÇ vççnçÇ! iççíu[çÇ®³çç (çÆJçpç³ç Dççvçbo) cçvççlç cçç$ç SkçÀ OççBmçÓ DççF&çÆ[³çç nçílççÇ. iççCçb kçÀjç³ç®çb³ç HçCç lçí Kççmç®ç Jnç³çuçç nJçb. oçívnçÇ
Içjçlç oá<cçvççÇ Dçmçu³ççvçí vçç³çkçÀ-vçççÆ³çkçÀç, Içjçlçu³ççb®çç [çíUç ®çákçÀJçÓvç ®ççíjçÇ ®ççíjçÇ ®çáHçkçíÀ ®çáHçkçíÀ Yçíì Içílççlç ní þçÇkçÀ HçCç mçcççíjçmçcççí j
³çíTvç iççCçb cnCçlççlç ní uçç@çÆpçkçÀ vç HçìCççjb. kçwuçyç®³çç FuçíkçwMçvç®³çç çÆvççÆcçÊççvçb uççuççpççÇ DçççÆCç kçÀjcç®çbo ncçjçÇlçácçjçÇJçj ³çílççlç lçíJnç®ç
ní iççCçb ìçkçÀuçb lçj? HçCç l³çç ÖçmçbiççÇ HçÀkçwlç lççí Dççní.. lççÇ vççnçÇ. kçwuçyç Dççní cnCçpçí yççj Dççní®ç. cçiç lççÇ oçª®³çç iuççmççlç oçKçJçlçç
³çíF&uç kçÀç? kçÀç³ç njkçÀlç Dççní? HçCç nçÇjçí yçíJç[ç vççnçÇ³ç. DçççÆkç&Àìíkçwì®³çç mççíyçj ÖççíHçíÀMçvçcçOçuçç nç cççCçÓmç kçwuçyçcçO³çí mçnpç çÆHçlççí³ç
Dçmçb oçKçJçÓ³çç.. DçççÆCç çÆHçkçw®çj-Fvç-çÆHçkçw®çj ³çç HçÀçíìçûççHçÀçÇlçu³çç ìíçÆkçwvçkçÀÖçcççCçí vçççÆ³çkçÀç l³ççuçç iuççmçcçO³çí çÆomçlçí Dçmçç ì^çÇkçÀ-mççÇvç
kçÀª³çç DçMççÇ mçbkçÀuHçvçç cççb[uççÇ. iççíu[çÇvçí DççHçuçí kç@Àcçíjçcçvç JnçÇ. jç$ççpççÇbvçç kçÀuHçvçç mçcçpççJçÓvç mççbçÆiçlçuççÇ. iççíu[çÇvçí ³çç iççC³çç®çb HçÓCç&
MçÓì DççHçu³çç oíKçjíKççÇKççuççÇ kçíÀuçb. mHçíMçuç FHçíÀkçwìmçdJççu³çç [ç¿ççYççF&b®³çç içjpçívçámççj mçáuçíKç®çí Mçç@ìmçd Jçí içUí MçÓì kçíÀuçí. S[çÇì
kçÀjlççvçç yççyçÓ MçíKçuçç mçÓ®çvçç oílç nJçç lçmçç FHçíÀkçwì çÆcçUçuçç. JJççJç ee! pçcçuçb nçí pçcçuçb! ní ³çáiçuçiççÇlç oíJç Dççvçbo iuççmççlç çÆomçCççN³çç
vçÓlçvçkçÀ[í Hççnlç iççlççí. cçáKç[îççlç®ç l³çç iuççmççlç vçÓlçvç çÆomçCçb ní Smì@yççÆuçMç nçílçb. FLçí Lççbyçlçç Dççuçb Dçmçlçb. kçÀìd-ìÓ çÆmçcçuçç-kçáÀuçÓcçvççuççÇ DçLçJçç HçjoíMççlç pççTvç DççTì-[çíDçj!.. HçCç vççnçÇ! lççí iççíu[çÇ Dççní ³ççj!.. jçkçíÀMç GiççÇ®ç®ç KçáUçJçu³ççmççjKçç iuççmç IçíTvç
çÆHçÀjlç iççCçb iççlççí³ç ní HççnÓvç l³çç®çç nç oçímlç l³çç®çb Hçí³ç Lçb[ kçÀjç³ç®³çç vçíkçÀ FjçÐççvçí iuççmççlç SkçÀ yçHçÀç& ®çç Kç[ç ìçkçÀlççí. FLçí iççíu[çÇ®ççÇ
mçbkçÀuHçvçç çÆkçÀlççÇ çÆpççÆvç³çmç Dççní Hçnç. yçHçÀç&®çç Kç[ç Hç[lççvçç iuççmççlç lççÇ IççyçjuçíuççÇ oçKçJçuççÇ³ç. yççTvmçj ®çákçÀJçlççvçç HçÀuçboçpç pçmçç
HçìkçÀvç KççuççÇ JççkçÀlççí lçMçç®çÖçkçÀçjí lççí Kç[ç Dççlçç DççHçu³çç DçbiççJçj Hç[Cççj cnCçÓvç lççÇ ®çkçwkçÀ KççuççÇ JççkçÀlçí. Dççlçç iuççmççlç
DçvççnÓlçHçCçí Hç[uçíu³çç ³çç Lçb[ Kç[îççcçáUí lççÇ MçnçjCççj ní mçá®ççÆJçC³ççmççþçÇ cçiç lççÇ Lçb[çÇvçb #çCçYçj ®çkçwkçÀ kçá À[kçáÀ[lççvçç oçKçJçuççÇ³ç. lççÇ
`lççí' Kç[ç yççníj kçÀç{Óvç ìçkçÀç³çuçç oíJçuçç nçlç pççí[Óvç çÆJçvçJçlçí. çÆlç®ççÇ lççÇ DçJçmLçç HççnÓvç oíJç lççlç[çÇvçb lççí Kç[ç yççníj kçÀç{Óvç oçímlçç®³çç
lççíb[çlç kçÀçíbyçlççí.. náMMç! lçmçb Hçnç³çuçç içíuçb lçj nçÇ çÆkçÀlççÇ vçiçC³ç yççyç! HçCç ³ççuçç®ç cnCçlççlç [ç³çjíkçwìj mçívmç! çÆHçkçw®çjcçOçu³çç DçvçíkçÀ
Öçmçbiççb®³çç mççojçÇkçÀjCççcçO³çí DççHçCç JççnJJçç kçÀª Dçmçí #çCç Dççnílç. kçÀOççÇ kç@ÀcçíN³çç®çí uççJçuçíuçí DçBiçumç, lçj kçáÀþí cççíþç DççJççkçÀç
Dçmçuçíuçç kç@ÀvçJnçmç! kçáÀs Kççmç yççlç nÌ Dçmçb Hçìlçç®ç#çCççÇ iççíu[çÇcçOçu³çç ÖççÆlçYççmçbHçVç çÆoioMç&kçÀçuçç DççHçCç cçvççícçvç mçuççcç þçíkçÀlççí.
yçHç&À kçÀç{u³ççcçáUí mçcççOççvç HççJçuçíuççÇ lççÇ Dççlçç cnCçlçí³ç...

kçÀçBìçí Yçjí nÌ uçíkçÀçÇvç, ®ççnlç kçíÀ jçmlçí,
lçácç kçw³çç kçÀjçíiçí, oíKçíb, Gu]HçÀlç kçíÀ Jççmlçí,
DççHçuçç vçç³çkçÀ çÆvçjçMçí®çí mçÓj DççUJçlç vççnçÇ.. mJçkçÀlç=&lJççJçj çÆJçMJççmç Dçmçu³ççcçáUí lççí çÆlçuçç cnCçlççí..

Gu]HçÀlç cçíb lççpç sáìí, ³çí YççÇ lçácní ³çço nçíiçç,
Gu]HçÀlç cçíb lççpç yçvçí, ³çí YççÇ lçácní ³çço nçíiçç,
cçÌb YççÇ kçáÀs yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí,
oáçÆvç³çç yçmççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí
FkçÀ Içj yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí..
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³çç iççC³ççlç vçç³çkçÀç®³çç nçlççlç Mçjçyç Dççní HçCç vçç³çkçÀ FLçí çÆPçbiçuçíuçç JçiçÌjí oçKçJçuçç vççnçÇ³ç. Guçì l³çç®³çç ®çínN³ççJçj
mJçHvççUÓ YççJç Dççnílç. DçHçvçí çÆouç kçÀçÇ yççlç SíkçÀç³çuçç lççÇ ªyçª DççHçu³ççmçcççíj ³çç.. ³çç iuççmççlç cççÌpçÓo Dççní cnCçÓvç lççí DççÆlçMç³ç
Dççvçboçlç Dççní. lççí oçª çÆHçlççí³ç DçmçbnçÇ oçKçJçuçíuçb vççnçÇ, Guçì SkçÀç #çCççÇ lççí SkçÀ `mççÇHç' cççjçJççÇ cnCçÓvç iuççmç Dççíþçuçç uççJçCççj
Flçkçw³ççlç iuççmççlçÓvç lççÇ l³ççuçç `vçkçÀçí çÆHçTmç' Dçmçb oìçJçlçí. iççC³ççlçu³çç ³çç DçMçç pççiçç DççHçu³ççuçç DççJç[Óvç pççlççlç. iuççmççlç lççÇ
çÆomçCçb nçÇ Hç@Àvì@mççÇ DççHçu³ççuçç nukçÀçmçç vçMçç pçªj DççCçlçí. mççÆ®çvçoçb®çb mçbiççÇlç, nmçjlç pç³çHçájçÇb®çí Mçyo DçççÆCç uçlççoçÇoçÇ -jHçÀçÇ®çç
DççJççpç! ³çç iççC³çç®çç kçÌÀHçÀ DççHçu³çç cçvççJçj yçjç®ç kçÀçU jíbiççUlççí. ³çç çÆ®ç$çHçìçlçuççÇ çÆouç kçÀç YçBJçj kçÀjí HçákçÀçj.., oíKççí ªþç vç
kçÀjçí.., lçÓ kçÀnçB ³çí yçlçç.., mçávçuçí lçÓ çÆouç kçÀçÇ mçoç.., ³çí lçvnçF& nç³ç jí nç³ç.. mçiçUçÇ®ç iççCççÇ DççHçu³çç DççJç[çÇ®ççÇ Dççnílç. çÆ®ç$çHçìçlçu³çç
iççC³ççb®çb DçççÆCç HççMJç&mçbiççÇlçç®çb mçbiççÇlç-mçb³ççípçvç Dççní Dçç[çÇ&®çb. yçbçÆovççÇ, çÆouç SkçÀ cçbçÆoj, içácçjçn, cçáPçí pççÇvçí oçí, cçíjí cçínyçÓyç, lççpçcçnuç
Dçmçí SkçÀçnÓvç SkçÀ çÆ®ç$çHçì içoçÇ& Kçí®çlç DçmçÓvçnçÇ uççíkçÀçbvççÇ `lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí' HçççÆnuçç Kççmç oíJç DçççÆCç vçÓlçvçmççþçÇ, l³ççlçu³çç
iççC³ççbmççþçÇ!.. Dççpç nçlççlç oçª®çç cçjçí.. mççOçç p³çÓmç®çç pçjçÇ iuççmç Dççuçç vçç kçÀçÇ DççþJçlçb ní iççCçb.. oíJç Dççvçbo, vçÓlçvç DçççÆCç
çÆoioMç&kçÀ çÆJçpç³ç Dççvçbo!

çÆouç cçíb pççí H³ççj nçí lççí, Dççiç YççÇ ]HçÓÀuç nÌ,
mç®®ççÇ uçiçvç pççí nçí lççí, Hçjyçlç YççÇ OçÓuç nÌ,
lççjí mçpççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí,
oáçÆvç³çç yçmççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí
FkçÀ Içj yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí..


DççHçu³çç DççJç[l³çç iççC³ççb®³çç ³ççoçÇlç ní iççCçb Dççní. l³çç iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí Jç kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ oílç Dççní.

1. FkçÀ Içj yçvççTbiçç... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/-Kjsei9VKrk

2. FkçÀ Içj yçvççTbiçç... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/BYj7bgtnNM4

3. FkçÀ Içj yçvççTbiçç... (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/_VxBTp_fnvw

4. `lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí' (1963)(mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/8jGq3DyDeho

SJnjûççÇvç oíJçDççvçbo ³ççb®³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç Dçvçcççíuç KççÆpçvçç. kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :

1. oíJç Dççvçbo (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/tnNwKCU8Uj0

2. oíJç Dççvçbo (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/6aTTtDgoDUo

3. oíJç Dççvçbo (ìç@Hç 10)(çÆJnçÆ[Dççí - 1)

https://youtu.be/fO3lO4AUU5A

4. oíJç Dççvçbo (ìç@Hç 10)(çÆJnçÆ[Dççí - 2)

https://youtu.be/wj_n8AvesWE

5. oíJç Dççvçbo (ìç@Hç 10)(çÆJnçÆ[Dççí - 3)

https://youtu.be/gdOerc0SF9s

6. oíJç Dççvçbo Jç çÆkçÀMççíj (içbcçlççÇoçj iççCçí)

https://youtu.be/IuZ_ks7ZRLY
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27 : FkçÀ Içj yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí..
çÆ®ç$çHçì : lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí (1963)
çÆvçcçç&lçç : oíJç Dççvçbo (vçJçkçíÀlçvç)
çÆoioMç&kçÀ : çÆJçpç³ç Dççvçbo
içç³çkçÀ : cçnbcço jHçÀçÇ- uçlçç cçbiçíMçkçÀj
iççÇlçkçÀçj : nmçjlç pç³çHçájçÇ
mçbiççÇlçkçÀçj : mççÆ®çvç oíJç yçcç&vç
jHçÀçÇ : FkçÀ Içj yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí..
oáçÆvç³çç yçmççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí
FkçÀ Içj yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí..

~~ Oç=. ~~

uçlçç : Içj kçÀç yçvççvçç kçÀçíF&, Dççmççvç kçÀçcç vçnçÇ,
oáçÆvç³çç yçmççvçç kçÀçíF&, Dççmççvç kçÀçcç vçnçÇ,
jHçÀçÇ : çÆouç cçíb Jç]HçÀçS nçí lççí, lçá]HçÀçB çÆkçÀvççjç nÌ,
çÆyçpçuççÇ ncççjí çÆuçS, H³ççj kçÀç FMççjç nÌ,
lçvç cçvç uçáìçTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí,
oáçÆvç³çç yçmççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí
FkçÀ Içj yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí..

~~ 1 ~~

uçlçç :
jHçÀçÇ :

uçlçç :
jHçÀçÇ :

kçÀnlçí nÌ H³ççj çÆpçmçí, o³çç& nÌ Dççiç kçÀç,
³çç ç]ÆHçÀj vçMçç nÌ kçÀçíF&, pççÇJçvç kçíÀ jçiç kçÀç,
çÆouç cçíb pççí H³ççj nçí lççí, Dççiç YççÇ ]HçÓÀuç nÌ,
mç®®ççÇ uçiçvç pççí nçí lççí, Hçjyçlç YççÇ OçÓuç nÌ,
lççjí mçpççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí,
oáçÆvç³çç yçmççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí
FkçÀ Içj yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí..

~~ 2 ~~

kçÀçBìçí Yçjí nÌ uçíkçÀçÇvç, ®ççnlç kçíÀ jçmlçí,
lçácç kçw³çç kçÀjçíiçí, oíKçíb, Gu]HçÀlç kçíÀ Jççmlçí,
Gu]HçÀlç cçíb lççpç sáìí, ³çí YççÇ lçácní ³çço nçíiçç,
Gu]HçÀlç cçíb lççpç yçvçí, ³çí YççÇ lçácní ³çço nçíiçç,
cçÌb YççÇ kçáÀs yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí,
oáçÆvç³çç yçmççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí
FkçÀ Içj yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí..
oáçÆvç³çç yçmççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí
FkçÀ Içj yçvççTBiçç, lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí..

~~ 3 ~~
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28 : Airanichya Deva Tula..

28 : SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç..
`DççvçboIçvç nçÇ kçÀç³ç Yççvçiç[ Dççní yçáJçç? mìáçÆ[Dççílç lçj kçáÀþí çÆomçlç vççnçÇ. jíkçÀç@çÆ[¥ipçuçç ³çç³çuçç DççJç[lç vççnçÇ kçÀçÇ kçÀç³ç
mççníyççbvçç?'.. `kçÀçíunçHçÓjuçç jçnlççlç lçí. cçábyçF&uçç ³çíT MçkçÀlç vççnçÇlç cnCçÓvç cççÇ DçççÆCç [çJçpçíkçÀj Hççj Hçç[lççí l³ççb®çb kçÀçcç..'
yçápçáiç& mçbiççÇlçkçÀçj oÊçç [çJçpçíkçÀj JçiçUlçç `DççvçboIçvç' kçÀçíCç ³çç®ççÇ mçáªJççlççÇuçç kçáÀCççuçç®ç kçÀuHçvçç vçJnlççÇ. DçiçoçÇ JççokçÀnçÇ
DçvççÆYç%ç nçílçí. YççuçpççÇ Hçíb{çjkçÀj (yççyçç) SkçÀoç uçlççoçÇoçÇbvçç cnCççuçí nçílçí.. `vçJçç çÆmçvçícçç kçÀjlççí³ç. l³ççmççþçÇ lçÓ cçuçç SkçÀ mçbiççÇlççÆoioMç&kçÀ oí.. kçáÀCççuçç kçÀçcç Ðçç³ç®çb lçí lçÓ®ç Hçnç..' oçÇoçÇ cnCççuççÇ.. `lçácnçÇ cnCçlç Dçmççuç.. lçj cççÇ®ç mçbiççÇ lç çÆoioMç&vç kçÀjlçí..'..
YççuçpççÇ cnCççuçí, `vççnçÇ.. vçkçÀçí. lçáuçç ní uçnçvç çÆHçkçw®çj vçkçÀçí. vçblçj uççíkçÀçbvççÇ DçMçç ¢<ìçÇvçí ³ççkçÀ[í HççnÓ vç³çí, kçÀçÇ uçlççvçí SkçÀ uçnçvç
çÆHçkçw®çj kçíÀuçb..'
Lççí[çÇ ®ç®çç& PççuççÇ..`cççÇ mçbiççÇlç oíF&vç.. HçCç mçbiççÇlçkçÀçj cnCçÓvç cççPçb vççJç ìçkçÀC³ççSíJçpççÇ oámçjb vççJç IçíT.. vççJç yçouçÓ..
ìçíHçCçvççJç ìçkçÓÀ..' mçJçç&lç ÒçLçcç `pç³çMçbkçÀj' Dçmçb vççJç çÆJç®ççjçLç& Dççuçb, HçCç mçcçLç& jçcçoçmççb®çb `Dççvçbo Jçvç YçáJçvççÇ' mçlçlç Jçç®çvççlç
Dçmçu³ççcçáUí®ç kçÀçÇ kçÀç³ç, `DççvçboIçvç' ní vççJç Hçá{í Dççuçb. lçí®ç çÆvççÆM®çlç Pççuçb. uçlççoçÇoçÇbvççÇ `DççvçboIçvç' ³çç vççJççvçb mçbiççÇlç-çÆoioMç&kçÀç®çb
kçÀçcç kçÀjC³ççmç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. ÒççÆLçlç³çMç mçbiççÇlçkçÀçj oÊçç [çJçpçíkçÀjpççÇ ³ççbvççÇ mçbiççÇlç-mçb³ççípçvçç®ççÇ pçyççyçoçjçÇ mJççÇkçÀçjuççÇ lçj DçççÆCç
Hçb. Ëo³çvççLçpççÇbvççÇ mçáOoç mçnkçÀç³ç& kçÀjç³ç®çb DççÆYçJç®çvç çÆouçb. cçiç kçÀç³ç çÆJç®ççjlçç! oçÇoçÇvçí mçiçUîççlç DççOççÇ jíkçÀç@[& kçíÀuçb `çÆvçUîçç
DççYççUçÇ kçÀçlçjJçíUçÇ..' lçí mçiçUîççlç DççOççÇ YççuçpççÇbvçç SíkçÀJçuçb. YççuçpççÇbvçç DççÆYçpççlç mçbiççÇlççlç çÆJçMçí<ç ª®ççÇ nçílççÇ çÆMçJçç³ç iççC³çç®çb Dçbiç
nçílçb®ç. ³ççvçblçj jíkçÀç@[& Pççuçb lçí `yççF& yççF& cçvçcççíjç®çç..'. oçívnçÇ iççC³ççb®çí iççÇlçkçÀçj nçílçí pçiçoçÇMç Kçíy çá[kçÀj. iççCççÇ SíkçÀlçç®ç YççuçpççÇbvççÇ
mçcççOççvç J³çkçwlç kçíÀuçb. `mççOççÇ cççCçmçb'(1965) ³çç çÆ®ç$çHçìç®çç DççjçKç[ç lç³ççj Pççu³ççJçj iççÇlçkçÀçj kçÀçíCç IçíT³çç, ³çç çÆJç<ç³ççJçj yçjç®ç
Kçuç Pççuçç. kçáÀCççÇ iççÆocççbvçç çÆJç®ççª³çç cnìuçb lçj DççCçKççÇ kçáÀCçç®çb vççJç mçá®çJçuçb. Kçíyçá[kçÀj ³çççÆJç<ç³ççÇ cnCçlççlç kçÀçÇ, YççuçpççÇ Hçíb{çjkçÀj
mççníyç ní GÊçcç iççCççÇ DçççÆCç mçbJçço çÆuççÆnCççjí. l³ççbvççÇ ³çç çÆmçvçícççmççþçÇ mJçlç: lçmçí®ç kçÀçÆJç ³ççíiçíMç ³ççb®ççÇ iççÇlçí Içílçu³çç®ççÇ yççlçcççÇ l³ççbvççÇ
Jçlç&cççvçHç$ççlç Jçç®çuççÇ nçílççÇ. cnCçpçí pçiçoçÇMçpççÇb®ççÇ iççCççÇ vçmçCççj lçj! ³çç ojc³ççvç Kçíyçá[kçÀjçb®çç kçÀçíunçHçájçlç çÆMç#çkçÀçÇ HçíMçç Dçmçu³ççvçí
lçí Jçiçç&lç çÆMçkçÀJçC³çç®çb kçÀçcçnçÇ GÊçcç Hç×lççÇvçí Hççj Hçç[lç nçílçí. cçjçþçÇ çÆ®ç$çHçìçb®ççÇ l³çç kçÀçUçÇ kçÀçíunçHçájçlç®ç cççíþd³çç ÒçcççCççlç çÆvççÆcç&lççÇ
nçílç Dçmçí. Dçmçç®ç SkçÀoç lççmç jbiççlç Dççuçç nçílçç, HçCç Dç®ççvçkçÀ çÆMçHççF& Dççuçç DçççÆCç cnCççuçç, `lçácnçuçç ní[cççmlçj yççíuçJçl³ççlç..'.
pçiçoçÇMçpççÇ cçáK³ççO³ççHçkçÀçbkçÀ[í içíuçí. l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ, `GHççO³ç#ççb®çç HçÀçívç Dççní.. yççíuçç..' HçÀçívçJçj Òçl³ç#ççlç YççuçpççÇ yççíuçlç
nçílçí.lçí cnCççuçí.. `pçiçoçÇMç..DçmçMççÇuç lçmçç çÆvçIçÓvç ³çí..' Kçíyçá[kçÀj cnCççuçí.. `cççÇ lççmçJçj Dççní..Hçá{®çç lççmç Dçç@HçÀ Dççní, lçíJnç
³çílççí..'. HçCç l³ççvçblçj lçí cçáK³ççO³ççHçkçÀçbyçjçíyçj kçÀç³ç yççíuçuçí, kçáÀCççmç þçTkçÀ. Kçíyçá[kçÀjçbvçç ní[cççmlçj cnCççuçí.. `lçácnçÇ DççÊçç®ç
çÆvçIçç, cççÇ Hçá{®çç çÆMç#çkçÀ lççmççuçç HççþJçlççí..' Kçíyçá[kçÀjçbvççÇ mçç³çkçÀuçJçj ìçbiç ìçkçÀuççÇ DçççÆCç lçí mìáçÆ[Dççílç npçj Pççuçí. Kçíyçá[kçÀj
YççuçpççÇbvçç cnCççuçí.. `yççyçç.. kçÀç³ç yççíuççJçCçb ?' YççuçpççÇ cnCççuçí..`Dçjí pçiçoçÇMç.. cççÇ mççOççÇ cççCçmçb vççJçç®çç çÆmçvçícçç kçÀjlççí³ç.'. lçíJnç
Kçíyçá[kçÀj cnCççuçí.. `nçí, cçuçç cççnçÇlç Dççní.. iççÇlçbnçÇ lçácç®ççÇ®ç Dççnílç.'. YççuçpççÇ cnCççuçí.. `nçí, cççÇ kçÀçnçÇ iççÇlçb çÆuççÆnuççÇlç.. HçCç SkçÀç
iççC³ççmççþçÇ Dç[uçb³ç..' Kçíyçá[kçÀj cnCççuçí.. `kçÀçíCçl³çç mçbkçÀuHçvçíJçj?..' Kçíyçá[kçÀjçbvççÇ nçíkçÀçj oílçç®ç YççuçpççÇ mçáKççJçuçí. çÆ®ç$çHçìçlçu³çç
l³çç vçícçkçw³çç çÆmç®³çáSMçvçJçj ®ç®çç& mçáª PççuççÇ. uççínçjç®³çç YçÓçÆcçkçíÀlçuçç vçç³çkçÀ. içjçÇyç Içj®çç. mççíMççÇkçÀ HçlvççÇ-Òçí³çmççÇ. vçJçN³çç®³çç
Oç[Hç[çÇlç®ç mçcççOççvç cççvçCççjçÇ. l³çç®³ççJçj çÆpçJççHçç[ Òçícç kçÀjCççjçÇ.. pçiçoçÇMç Kçíyçá[kçÀjçbvççÇ kçÀçJ³ç çÆouçb..

`SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç çÆþCçi³ççb®ççÇ HçáÀuçí JççnÓ oíee DççYççUçiçlç cçç³çç lçáPççÇ DççcnçJçjçÇ jçnÓ oí.. '
`yççyçç (YççuçpççÇ), Mçyo Dçmçí Dççuçílç kçÀçÇ.. ³çç iççC³ççuçç ®ççuç®ç yçmçlç vççnçÇ³ç..'
DççOççÇ®ççÇ iççCççÇ cçmlç pçcçÓvç DççuçíuççÇ. uçlçç®³çç mçbiççÇlç-çÆoioMç&vççlçuçí yççjkçÀçJçí l³ççlç mHç<ì Pççuçíuçí. DççÆYçpççlç mçbiççÇlç, vç=l³ç, içç³çvç
GÊçcç kçÀUCççN³çç YççuçpççÇbvçç uç#ççlç ³çíF&vçç kçÀçÇ uçlçç Dç®ççvçkçÀ Dçmçb kçÀç³ç yççíuçÓ uççiçuççÇ Dççní?.. DççÊçç®ç kçÀç³ç çÆyçvçmçuçb?.. `kçÀç³ç
iç[yç[ Dççní? kçÀmçuççÇ Dç[®çCç ³çílçí³ç?'
`kçÀçnçÇ Mçyo KçìkçÀlçç³çlç.. yçjí Jççìlç vççnçÇlç..'
`þçÇkçÀ Dççní.. JçíiçUí Mçyo oílççí..'
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YççuçpççÇ uçlççoçÇoçÇbvçç MççblçHçCçí l³çç iççC³çç®ççÇ HççMJç&YçÓcççÇ çÆJçmlççjçvçb mççbiçÓ uççiçuçí. ³çç kçÀçJ³ççlçÓvç l³ççlçu³çç vçççÆ³çkçíÀ®³çç YççJçvçç,
vçJçN³ççyçÎuç®çç çÆpçJnçUç. l³ççb®ççÇ içjçÇyççÇ lçmçí®ç ÒççHlç HççÆjçÆmLçlççÇMççÇ pçáUJçÓvç Içílç mçbmççj mçáKçç®çç JnçJçç DçMççÇ lçUcçU.. mçiçUb mçiçUb
Dççuçb Dççní Dçmçb mççbçÆiçlçuçb.. `HççÆnu³çç kçÀ[J³ççlçuççÇ.. nçÇ kçÀJççÇ®ççÇ Lçç@ì yçIç..

uçíJçÓ uçíCçb içjçÇyççÇ®çb, ®çCçb KççT uççíKçb[ç®çb... OçvççÇ cççlçÓj cççPçç oíJçç, JççIççJççvççÇ DçmçÓ oí ee
DççYççUçiçlç cçç³çç lçáPççÇ DççcnçJçjçÇ jçnÓ oí..
³çç iççC³çç®ççÇ ®ççuç DçççÆCç mçbiççÇlç l³çç JççlççJçjCçç®çç®ç SkçÀ Yççiç yçvçÓoílç. lççí uççínçj Dççní. lççÇ l³çç®³çç MçípççjçÇ yçmçÓvç Yççlçç
HçáÀuçJçlçí³ç. MJççmç I³ççJçç lçmçç nuçCççjç lççí Yççlçç mçbiççÇlççlçÓvç DççkçÀçjçuçç ³çíT oí. lççÇ SíjCçnçÇ l³ççlçu³çç þíkçw³ççmçkçÀì nJççÇ³ç.
mHçbovççmççjKççÇ! DççHçu³ççmççþçÇ lçí IçCçç®çí IççJç Kçjí HçCç lçí l³ççb®³çç pççÇJçvçç®çç SkçÀ DççÆJçYççp³ç Yççiç Dççnílç. mçbiççÇlç kçÀj l³çç®çb..' uçlççoçÇoçÇ
YççjçJçuççÇ. cççíþîçç GcçíoçÇvçí çÆlçvçb iççCçb kçÀjç³çuçç Içílçuçb. mçbiççÇlç-mçb³ççípçkçÀ cnCçÓvç [çÇ[çÇ (oÊçç [çJçpçíkçÀjpççÇ) DçççÆCç yççU (Hçb.
Ëo³çvççLçpççÇ) cçolççÇuçç nçílçí®ç. yççmçjçÇ, [HçÀ, cççouç, çÆocç[çÇ lçj SíjCççÇJçj IçCçç®çí IççJç Hç[çJçílç l³çç þíkçw³ççmç¢Mç mççTv[-FHçíÀkçwì
JççHçjlç iççCçb mçpçJçuçb. JççlççJçjCççÆvççÆcç&lççÇnçÇ mççOçuççÇ. cçábyçF&lçu³çç cçínyçÓyç mìáçÆ[Dççílç kçÀçÌçÆMçkçÀpççÇbvççÇ lçí jíkçÀç@[& kçíÀuçb. YççuçpççÇbvççÇ
uçlççoçÇoçÇbvçç çÆouçíuççÇ çÆMçkçÀJçCç l³ççbvççÇ lçblççílçblç HççUu³çç®çb iççCçb SíkçÀlçç#çCççÇ pççCçJçlçb.
`mççOççÇ cççCçmçb'®ççÇ mçáªJççlç nçílçí lççÇ Þçí³çvççcççJçuççÇvçí. mçJç& kçÀuççkçÀçjçb®ççÇ lçb$ç%ççb®ççÇ vççJçb ³çílççlç HçCç jbiçYçÓ<çç DçMççÇ HççìçÇ ³çílçí
l³ççKççuççÇ kçáÀCçç®³çç vççJççSíJçpççÇ çÆuççÆnuçb³ç.. `vççnçÇ.' (cçíkçÀ-DçHç vççnçÇ?!) kçÀLççvçáªHç JçíMçYçÓ<çç kçÀjCçb DççÆvçJçç³ç& Dçmçlçb HçCç cçíkçÀ-DçHç vç
kçÀjlçç YççuçpççÇbvççÇ DççHçu³çç kçÀuççkçÀçjçbvçç l³ççbvçç HçjcçíMJçjçvçb çÆouçíu³çç ªHççlç®ç mççoj kçíÀuçb³ç. lççí l³ççb®çç Dççûçn®ç Dçmçç³ç®çç cnCçç vçç!
pççmlç uççíkçíÀMçvmçnçÇ vççnçÇlç. kçÀçíunçHçÓj®³çç pç³çÒçYçç mìáçÆ[Dççílç MçÓçÆìbiç kçíÀuçb Dççní.. `mççOççÇ cççCçmçb'®çb SkçbÀojçÇlç kçÀLççvçkçÀ ní Dçmçb nçílçb.
kçÀçíunçHçÓj pçJçU®³çç nvçyçjJçç[çÇ vççJçç®³çç iççJççlççÇuç vççvççcççcçç®³çç nç@ìíuççMçípççjçÇ MçbkçÀj (mçÓ³ç&kçÀçblç) vççJçç®çç uççínçj DççHçuççÇ HçlvççÇ
HççJç&lççÇmççíyçlç (pç³çÞççÇ iç[kçÀj) jnçlç Dçmçlççí. SkçÀcçíkçÀçbJçj çÆvçjççÆlçMç³ç Òçícç kçÀjCççjb ní pççí[Hçb. DççHçu³çç içç[çÇ®³çç kçÀçnçÇ kçÀçcççmççþçÇ
MçbkçÀj uççínçjçkçÀ[í Dççuçíu³çç skçwkçÀ[jçJçç®³çç vçpçjíuçç Hç[lçí mçámJçªHç HççJç&lççÇ. çÆlç®çb lçí ªHç, uççJçC³ç Hççnlçç®ç skçwkçÀ[jçJç Hççiçuç®ç nçílççí.
çÆlçuçç DççHçuçbmçb kçÀjç³çuçç mççíHçb pççJçb cnCçÓvç lççí kçÀçnçÇ çÆnkçÀcçlççÇ kçÀªvç l³ççbvçç kçÀçíunçHçájçlç vçíTvç yçmlççvç yçmçJçC³ççmç Yççiç Hçç[lççí.
JçmlççÇlçu³çç SkçÀç MçípççN³çç®çç mççív³çç®çç oççÆiçvçç ®ççíjçÇ kçíÀu³çç®³çç DççjçíHççlç MçbkçÀj iççíJçuçç pççlççí. l³ççuçç DçìkçÀ nçílçí. lççí lçáªbiççlç içíu³ççvçí
Dççlçç HççJç&lççÇ SkçÀìçÇ Hç[lçí. mçbOççÇ®çç HçÀç³çoç IçíC³çç®³çç FjçÐççvçí lççí HççJç&lççÇkçÀ[í ³çílççí. l³çç®çç JççF&ì nílçÓ uç#ççlç ³çílçç®ç HççJç&lççÇ çÆyçLçjlçí..
DçççÆCç çÆlç®³çç nçlçÓvç skçwkçÀ[jçJçç®çç KçÓvç nçílççí... vççìîçcç³ç Içìvçç, uççíYçmçJççCççÇ J³ççÆkçwlççÆ®ç$çí. pç³çÞççÇ iç[kçÀj, mçÓ³ç&kçÀçblç, cççmìj
çÆJçùuçjçJç, jçpçMçíKçj, ®çbêkçÀçblç iççíKçuçí DçççÆCç mçáuçí®çvççoçÇoçÇ DçMçç mçJç&®ç kçÀuççkçÀçjçb®çç çÆlçlçkçÀç®ç Glkç=À<ì DççÆYçvç³ç, iççÇlçkçÀçj pçiçoçÇMç
Kçíyçá[kçÀj, ³ççíiçíMç ³ççb®³çç cçççÆcç&kçÀ MçyokçÀUç, `DççvçboIçvç' ³çç ìçíHçCçvççJççvçí uçlççoçÇoçÇbvççÇ uççíkçÀmçbiççÇlçç®çç cççínkçÀ JççHçj kçÀªvç Dçpçjçcçj
kçíÀuçíuççÇ kçÀçnçÇ iççCççÇ.. nçÇ nçílççÇ `mççOççÇ cççCçmçb'®ççÇ þUkçÀ JçÌçÆMç<ìîçí.
çÆ®ç$çHçìçlçuççÇ Hçç$ççb®³çç lççíb[®ççÇ Yçç<çç nçÇ iççJçjçvç Dççní cnCçÓvç oçívnçÇ iççÇlçkçÀçjçbvççÇ nçÇ iççCççÇ çÆuççÆnlççvçç l³çç®çb Dç®çÓkçÀ Yççvç þíJçuçíuçb
Dçç{Ulçb. pç³çÞççÇ iç[kçÀj ³çç vçççÆ³çkçíÀJçj çÆ®ç$çCç Pççuçíu³çç iççC³ççb®ççÇ Yçç<çç nçÇ DçMççÇ iççJçjçvç Dççní.. iççÇlçkçÀçj ³ççíiçíMçvçí çÆuççÆnuçíuççÇ
`cççUîçç®³çç cçUîççcçboçÇ Hççìç®çb..', `Jççì HççnáçÆvç pççÇJç çÆMçCçuçç..', DçççÆCç `jçpçç®³çç jbiçcçnçuççÇ..' sçvç®ç pçcçuççÇlç. `SíjCççÇ®³çç oíJçç
lçáuçç..' ní iççCçb cçç$ç iççÇlçkçÀçj pçiçoçÇMçpççÇb®çb. cçbçÆojçlçu³çç `vçkçÀçí oíJçjç³çç Dçblç Dççlçç HççnÓ..' nçÇ mçblç kçÀçvnçíHçç$çç®ççÇ j®çvçç cçç$ç
JçíiçUîçç®ç HçOolççÇvçí kçíÀuçíuççÇ Dçç{Ulçí.
çÆ®ç$çHçìç®³çç mçáªJççlççÇ®³çç Hçç®çíkçÀ çÆcççÆvçìçlç ³çíCççjb `SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç..' SíkçÀlççvçç kçÀçnçÇ Mçyoçb®ççÇ içbcçlç Jççìlçí. uççíKçb[ç®çb,
JççIççJççvççÇ, çÆkçÀjHçç lçáPççÇ Yççl³ççlçu³çç.. Dçmçí DçvçíkçÀ içí³ç vçmçuçíuçí MçyonçÇ l³çç SíjCççÇ®³çç þíkçw³ççlç yçícççuçÓcçHçCçí çÆcçmçUlç kçÀçvççuçç iççí[
JççìlççÇuç DçMçç lçNnívçí mççoj Pççuçílç. DççHçu³ççuçç iççÇlçkçÀçj pçiçoçÇMç Kçíyçá[kçÀj `cçuçç nçí cnvçl³ççlç uçJçbiççÇ çÆcçj®ççÇ..' DçMçç þmçkçíÀyççpç
uççJçC³ççblçÓvç cçvççuçç YççJçuçí lçmçí®ç lçí DçMçç DççMç³çmçbHçVç iççC³ççblçÓvçnçÇ mçlçlç Yçíìlç jççÆnuçí. çÆJçHçÓuç MçyoYççb[çj, kçÀuHçvçí®³çç YçjçN³çç
cççjC³çç®çb mççcçL³ç&, çÆJççÆJçOçlçí®ççÇ ÞççÇcçblççÇ Dçmçu³ççvçí®ç kçÀçÇ kçÀç³ç l³ççb®ççÇ iççCççÇ DççHçu³çç cçvççJçj uççiçuççÇ®ç þmçlççlç. p³çç vçiçjçÇlç cçjçþçÇ
çÆ®ç$çHçìmç=<ìçÇuçç Oçácççjí HçáÀìuçí, pççÇ KçN³çç DçLçç&vçb çÆlçLçb ÒçmçJçuççÇ, ªpçuççÇ DçççÆCç yçnjçuççnçÇ DççuççÇ, l³çç kçÀjJççÇjvçiçjçÇlç - cnCçpçí®ç
kçÀçíunçHçájçlç pçiçoçÇMç Kçíyçá[kçÀjçb®çç pçvcç Pççuçç. mççcççv³ç Içj DçççÆCç çÆnjJçç çÆvçmçiç& ³ççb®³çç sç³çílç Jçç{uçíu³çç pçiçoçÇMçpççÇbvçç kçÀçÆJç yçvçJçuçb
lçí çÆlçLçu³çç JççlççJçjCççvçí®ç. 1948HççmçÓvç çÆuççÆnlççnílç lçí. pçiçoçÇMç Kçíyçá[kçÀjçbvççÇ Dççpç 2010 Hç³ç¥lç®³çç yççmç<ì Jç<çç&®³çç kçÀçUçlç
Dççpçlççiçç³çlç®³çç pçJçUpçJçU mçJç&®ç mçbiççÇlçkçÀçjçbkçÀ[í mçácççjí mçç[ílççÇvç-®ççj npççjçnÓvç DççÆOçkçÀ iççCççÇ çÆuççÆnuççÇ Dççnílç. SkçÀçHçí#çç SkçÀ
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mçjmç! JçíiçJçíiçUîçç çÆJç<ç³ççbJçj! `uçJçbiççÇ çÆcçj®ççÇ'vçblçj `uççJçCççÇkçÀçj' Dçmçç çÆMçkçwkçÀç yçmçu³ççcçáUí Hçç®çíkçÀMçí uççJçC³ççb®ççÇ yçjmççlç kçíÀuççÇ³ç
l³ççbvççÇ. `lçcççMçç' ³çç çÆJç<ç³ççlç pççmlç jcçlç DçmçlççÇuç Dçmçb mçnpç JççìÓvç içíuçb DçççÆCç lçácnçÇ l³ççbvçç ³çççÆJç<ç³ççÇ sí[uçblç lçj lçí MççblçHçCçí
cnCçlççlç.. `DççÆpçyççlç vççnçÇ! çÆvçJJçU Yçç<çí®çç, mçbkçÀuHçvçí®çç DçççÆCç YççJçvççb®çç HçáÀuççíjç Dçmçlççí Òçl³çíkçÀ iççC³ççcçO³çí. kçÀçíCçlçbnçÇ iççCçb
çÆuçnç³ç®çb lçj HçÀkçwlç lçuuççÇvçlçç DçççÆCç HçjkçÀç³ççÒçJçíMççFlçkçÀçÇ kçáÀJçlç lçácç®³ççlç DçmçuççÇ kçÀçÇ pçcçlçb³ç mçiçUb ..'
DççHçu³çç DççJççpççvçb DççHçuçb OçkçÀçOçkçÀçÇ®çb pççÇJçvç yçN³çç®ç ÒçcççCççlç mçámç¿ç kçÀjCççN³çç uçç[kçw³çç uçlççoçÇoçÇ, mçbiççÇlçkçÀçj cnCçÓvç
DççHçCçç jçÆmçkçÀçbHçá{í mççoj JnçJ³ççlç nçÇ KçjçíKçj®ç Yççi³çç®ççÇ iççí<ì Dççní. cççípçkçÀçÇ®ç iççCççÇ HçCç mçiçUçÇ®ç Dççpç DççHçu³çç DççíþçJçj Dççnílç.
`cççiçlçí cçvç SkçÀ kçÀçnçÇ..', `MçÓj DççcnçÇ mçjoçj..', `Yçmcç çÆJçuçíçÆHçlç..', `jíMçcçç®³çç jíIççbvççÇ..', `çÆvçUîçç DççYççUçÇ kçÀçlçjJçíUçÇ..',
`DçKçíj®çç nç lçáuçç ob[Jçlç..', `yççF& yççF& cçvçcççíjç®çç..', `mççívçmçkçÀçUçÇ mçpçç&..', `cççP³çç kçÀHççUçÇ®çb kçáÀkçáÀ..', `cçjçþçÇ HççTuç Hç[lçí
Hçá{í..' nçÇ iççCççÇ cnCçpçí DççHçu³ççmççþçÇ kçáÀyçíjOçvç Dççní.
cççmìj oçÇvççvççLç! Dç<ìHçÌuçÓ vçì, cçÌHçÀuççÇlçuçí Mççm$çMçáOo içJçF&, jbiçYçÓcççÇJçjçÇuç lççvçmçívç! DçMçç ³çç ÒççÆlçYççmçb HçVç Lççíj
kçÀuççJçblçç®ççÇ nçÇ kçÀv³çç. `uçlçç oçÇvççvççLç cçbiçíMçkçÀj' ní J³ççÆkçwlçcçÊJç çÆncççuç³çç®³çç çÆMçKçjçHçí#ççnçÇ GÊçábiç DçmçÓvçnçÇ l³çç cnCçlççlç kçÀçÇ..
`yççyççb®³çç içUîççlçuçb iççCçb cçuçç HçÓCç&HçCçí Dççlcçmççlç kçÀjlçç Dççuçíuçb vççnçÇ. l³ççb®³çç J³ççÆkçwlçcçÊJççlçuçí mççjí Hçoj çÆvçjKçlçç Dççuçíuçí vççnçÇlç.
kçÀlç=&lJçç®çç þçJç Içílçç Dççuçíuçç vççnçÇ³ç. DççpçnçÇ l³ççb®³çç OJççÆvçcçáçÆêkçÀç SíkçÀlççvçç Jççìlçb kçÀçÇ l³ççb®³ççlçuçç kçÀçnçÇ DçbMç lçjçÇ DççHçu³ççlç Dççuçíuçç
Dççní kçÀç?..' Mçá¬çÀJççj, çÆo. 24 SçÆÒçuç, 1942®ççÇ JçÌMççKç JçÐç Dç<ìcççÇ®ççÇ oáHççj cçbiçíMçkçÀj kçáÀìábyççlç SkçÀ JçCçJçç HçíìJçÓvç içíuççÇ. cçç.
oçÇvççvççLçpççÇ içíuçí. uçlççoçÇoçÇb®³çç®ç Mçyoçlç mççbiçç³ç®çb lçj.. `KçÓHç içáocçju³ççmççjKçb Jççìlç nçílçb. HççCççÇoçj ìHççíN³çç [çíUîççb®çí,
çÆmçbnçmççjK³çç ªHçç®çí, oíKçCçí yççyçç OçjCççÇJçj nçílçí. DçbiççJçj IçjçlçuççÇ®ç Mççuç nçílççÇ.. çÆvçjçíHçnçÇ Oç[ Içílçç Dççuçç vççnçÇ. çÆ®çcçCççÇ YççJçb[b,
cççPçb DçpççCçlçíHçCç, cççF&®çb lççªC³ç cççiçí ìçkçÓÀvç PçHççPçHç HççJçuçí ìçkçÀlç yççyçç SkçÀç DçvçççÆcçkçÀ Dççí{çÇvçb Dç%ççlççlç içíuçí. çÆvçl³ç p³çç®çb vççJç
pçHçç³ç®çí.. l³çç cçbiçíMççkçÀ[í!.. cçç. oçÇvççvççLçpççÇ HçfçÇ®çí iççCççjí Kçjí HçCç cnCçç³ç®çí cççP³çç içUîççlç nákçÀcççÇ `içbOççj' vççnçÇ³ç. nç `içbOççj'
p³çç®³çç içUîççlç, nákçÀcççÇ GHçpçlççí l³ççb®³çç Hçç³ççJçj mçç#ççlç uç#cççÇ uççíUCç Içílçí. yççuçiçbOçJçç&bvçç lççÇ oíCçiççÇ Dççní.. cçuçç vççnçÇ.
HççíjçÇ!..lçáP³çç içUîççlç `içbOççj' Dççní.. F&MJçjçvçí kç=ÀHçç kçíÀuççÇ³ç.. içUîççlçuçç `içbOççj' mççbYççU!!'
uçlççoçÇoçÇvçí DççHçu³çç mJçkçÀlç=&lJççvçb içç³çvç#çí$ççlçuççÇ mçJç&®ç çÆMçKçjb uççÇuç³çç kçÀçyççÇpç kçíÀuççÇ Dççnílç. DçvçíkçÀ Dç[®çCççÇ, uççík çÀçHçJçço,
kçÀçÌìábçÆyçkçÀ IççJç mçnvç kçÀjçÇlç DççpçHç³ç¥lç®ççÇ mçHçÀj lç³ç kçíÀuççÇ³ç. kçÀçÆJçjçpç pçiçoçÇMç Kçíyçá[kçÀjçbvççÇ `mççOççÇ cççCçmçb' cçOçu³çç ³çç iççC³ççlç l³çç
kçÀLççvçkçÀçuçç DçvçáªHç DçMççÇ kçÀçJ³çj®çvçç mçbiççÇlçkçÀçj `DççvçboIçvç' DçLçç&lç DççHçu³çç uçlççoçÇoçÇbvçç mççíHçJçuççÇ KçjçÇ, HçCç l³çç iççC³ççlçuçb
MçíJçì®çb kçÀ[Jçb çÆkçÀlççÇ JççmlçJçHçÓCç&, Ëo³çmHçMççÇ& Dççní Hçnç.. l³ççlçuçç YççJççLç& DççHçu³çç Òçl³çíkçÀç®³çç pççÇJçvççMççÇ FlçkçÀç çÆvçiç[çÇlç Dççní kçÀçÇ lçí
iççCçb pçCçÓ DççHçu³çç Òçl³çíkçÀç®çb `pççÇJçvçiççCçb' JnçJçb..

mçáKç Lççí[b, oá:Kç YççjçÇ, oáçÆvç³çç nçÇ YçuççÇyçájçÇ,
IççJç yçmçuç IççJççJçjçÇ, mççímçç³ççuçç, Pçábpçç³ççuçç,
DçbiççÇ yçU ³çíT oí..
DççYççUçiçlç cçç³çç lçáPççÇ DççcnçJçjçÇ jçnÓ oí..


uçlççoçÇoçÇ (DçLçç&lç mçbiççÇlçkçÀçj `DççvçboIçvç') ³ççb®çç DçççÆJç<kçÀçj Dçmçuçíu³çç kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :

1. uçlçç cçbiçíMçkçÀj (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/dF71gtz15Xo

2. uçlçç cçbiçíMçkçÀj (100 cçjçþçÇ mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/RzfvE1Cj8Bg

3. `DççvçboIçvç' (uçlçç cçbiçíMçkçÀj) (Dçç@çÆ[Dççí)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzszD5D0XpM-AeLZxptPwNlY-GdPdutis
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28 : SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç..
çÆ®ç$çHçì : mççOççÇ cççCçmçb (1965)
çÆvçcçç&lçç/çÆoioMç&kçÀ : YççuçpççÇ Hçíb{çjkçÀj
içççÆ³çkçÀç : uçlçç cçbiçíMçkçÀj
iççÇlçkçÀçj : pçiçoçÇMç Kçíyçá[kçÀj
mçbiççÇlç : DççvçboIçvç
SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç çÆþCçiççÇ çÆþCçiççÇ JççnÓ oíee
DççYççUçiçlç cçç³çç lçáPççÇ DççcnçJçjçÇ jçnÓ oí..
uçíJçÓ uçíCçb içjçÇyççÇ®çb, ®çCçb KççT uççíKçb[ç®çb - 2
çÆpçvçb JnçJçb Dççyçª®çb,
OçvççÇ cççlçÓj cççPçç oíJçç, JççIççJççvççÇ DçmçÓ oíee
DççYççUçiçlç cçç³çç lçáPççÇ DççcnçJçjçÇ jçnÓ oí..
uç#cççÇ®³çç nçlççlçuççÇ ®çJçjçÇ JnçJççÇ JçjKççuççÇ,
F[ç-çÆHç[ç pççF&uç, DççuççÇ
çÆkçÀjHçç lçáPççÇ Yççl³ççlçu³çç, mçájçmçbiç, iççT oí..
DççYççUçiçlç cçç³çç lçáPççÇ DççcnçJçjçÇ jçnÓ oí..
mçáKç Lççí[b, oá:Kç YççjçÇ, oáçÆvç³çç nçÇ YçuççÇyçájçÇ,
IççJç yçmçbuç IççJççJçjçÇ, mççímçç³ççuçç, Pçábpçç³ççuçç,
DçbiççÇ yçU ³çíT oí..
DççYççUçiçlç cçç³çç lçáPççÇ DççcnçJçjçÇ jçnÓ oí....
SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç çÆþCçiççÇ çÆþCçiççÇ JççnÓ oíee
DççYççUçiçlç cçç³çç lçáPççÇ DççcnçJçjçÇ jçnÓ oí..
(jçiç : YçÓHç, vçì)


DççÆlçMç³ç mçJçç&biçmçáboj Dçmçç nç çÆ®ç$çHçì. ³çç iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' lçmçí® ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ oílç Dççní :

1. SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/vHZnbf6CeYE

2. SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç.. (Dçç@çÆ[Dççí - S®ç.Scç.JnçÇ )

https://youtu.be/F1Pne2TjGCk

3. SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/8aTGUrolfBE

4. SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/5F2OY_78Ki4

5. mççOççÇ cççCçmçb (1965) (mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/zVmS4VehXYI
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29 : Subaha Na Aayi..

29. mçáyçnç vç Dçç³ççÇ.. Mççcç vç Dçç³ççÇ..
l³ççb®çb vççJç çÆlçlçkçbÀmçb mçáÒççÆmçOo vççnçÇ³ç. vççJççYççíJçlççÇ Jçuç³ç DçmçC³çç®çç lçj ÒçMvç®ç çÆvçcçç&Cç nçílç vççnçÇ. ní®ç Hçnç vçç! lçí içíu³çç®ççÇ
yççlçcççÇ kçÀçíCçl³çç®ç Jçlç&cççvçHç$ççlç Dççu³çç®çb SíçÆkçÀJççlç vççnçÇ. Kçblç Jççìlçí³ç. lçmçç `Fkçwyççuç kçáÀjíMççÇ' vççJçç®çç kçáÀCççÇ mçbiççÇlçkçÀçj nçílçç ³çç®çç®ç
Dç®çbyçç cççÇ çÆkçÀl³çíkçÀçb®³çç ®çínN³ççJçj HçççÆnuçç. mcçjCçMçkçwlççÇuçç lççCç oílç DççþJçC³çç®çç Jçç³çHçÀU Òç³çlvç kçÀª vç³çí cnCçÓvç cççÇ l³ççb®ççÇ DçcçákçÀ
DçcçákçÀ iççCççÇ nçílççÇ Dçmçb mççbçÆiçlçuçb. iççCççÇ uç#ççlç ³çílçç®ç cçiç cçç$ç DççíUKççÇ®ççÇ KçÓCç Òçl³çíkçÀç®³çç [çíUîççlç çÆomçuççÇ. oÓjoMç&vçJçj®³çç
sç³ççiççÇlç çÆkçbÀJçç iççÇlç-DçlççÇlçcçO³çí nçÇ iççCççÇ HçççÆnuççÇlç KçjçÇ, Dçmçb mççbiçÓ uççiçuçí. 1960mççuççÇ mççOçvçç DçççÆCç pçç@³ç cçákçÀpççÇ&®çb çÆm çcçuçç
ÒçkçÀjCç p³ççbvççÇ HçççÆnuçb Dççní l³ççbvçç `iççuç içáuççyççÇ çÆkçÀmçkçíÀ nÌ..', `Sí yçíyççÇ FOçj Dçç..', `çÆouç Lççcç ®çuçí..' JçiçÌjí iççCççÇ DççþJçlç
DçmçlççÇuç. `çÆyçbçÆo³çç' (1960) HçÀìHçÀìçÇlç kçÀHççUçvçb®ç çÆlççÆkçÀìyççjçÇuçç mççcççíjç içíuçç, HçCç l³ççlçuçb `cçÌb DçHçvçí DççHç mçí, Içyçjç iç³çç nBÓ,
cçáPçí Sí çÆpçboiççÇ..' ní jHçÀçÇ®çb iççCçb ®ççbiçuçb®ç nçílçb. MçMççÇ kçÀHçÓj -jççÆiçCççÇJçj çÆHçÀucççbkçÀvç Pççuçíuçb `çÆHçÀj Dççvçí uçiçç ³çço JççínçÇ H³ççj kçÀç
Dççuçcç..' DçççÆCç l³ççlçuçbb®ç `çÆkçÀlçvççÇ nmççÇvç nçí lçácç..' (³çí çÆouç çÆkçÀmçkçÀçí oÓB -1963) DççHçu³çç Dçl³çblç DççJç[çÇ®ççÇ Dççnílç. Mçí]Kç
cçá]Klççj®çç `Gcçj kçÌÀo' (1961) Hçá{í kçáÀCççÇ HçáÀkçÀì oçKçJçuçç Dçmçlçç lçjçÇ yçIçç³ç®ççÇ F®sç vçmçlççÇ PççuççÇ. HçCç l³ççlç `cçáPçí jçlç çÆovç ³çí
]Kç³ççuç nÌ..' ní cçákçíÀMçvçí içç³çuçíuçb iççCçb yçínílçjçÇvç nçílçb. mçbiççÇlçkçÀçj `Fkçwyççuç kçáÀjíMççÇ' Dççpç DççHçu³ççlç vççnçÇlç. MççÆvçJççj, çÆo. 21 cçç®ç&,
1998 jçípççÇ l³ççb®çb çÆvçOçvç Pççuçb. yççlçcççÇ kçáÀþí®ç DççuççÇ vççnçÇ HçCç l³ççb®ççÇ iççCççÇ cçç$ç DççHçu³çç cçvççlç vçkçwkçÀçÇ®ç KçUyçU cççpçJçlççÇuç...
]KçáMççÇ çÆpçmçvçí KççípççÇ, Jççí Oçvç uçíkçíÀ uççÌìç,

nBmççÇ çÆpçmçvçí KççípççÇ, ®çcçvç uçíkçíÀ uççÌìç,
cçiçj H³ççj kçÀçí, Kççípçvçí pççí ®çuçç Jççí,
vç lçvç uçíkçíÀ uççÌìç, vç cçvç uçíkçíÀ uççÌìç..
iççC³çç DççOççÇ®çç SkçÀ Mçíj! pçCçÓ çÆ®ç$çHçìçlçuçç Òçmçbiç [çíUîççbHçá{í mççkçÀçjCççjç! 1964 mççuççÇ `®çç ®çç ®çç' vççcçkçÀ çÆmçvçícçç
DççÆYçvçílçç Dçmçuçíu³çç ®çbêMçíKçj (YçJçoçÇHç çÆHçÀucçmçd) ³ççbvççÇ çÆvççÆcç&uçíuçç. vçççÆ³çkçÀç nçílççÇ ®çkçwkçÀ níuçvç. (kçÀçíF& çÆcçuçç vçnçÇ kçw³çç?) Jçvç-ìÓ®çç®çç®çç ³çç kçáÀþu³ççM³çç FbçÆiuçMç vç=l³çÒçkçÀçjçlç ÒçJççÇCç DçmçuçíuççÇ vçlç&kçÀçÇ níuçvç DçççÆCç vçç³çkçÀ ®çbêMçíKçj ³ççb®³ççlçuççÇ nçÇ ÒçícçkçÀnçCççÇ.
Dççí.HççÇ.junvç, yçíuçç yççímç, Hççíumçvç, FHçwlçíKççj, ìávçìávç, DçªCçç FjçCççÇ, cçovçHçájçÇ, DççícçÒçkçÀçMç DçMççÇ HçÀçÌpç. Dç@kçwMçvç, [^çcçç, KçáVçmç,
KçÓvç-Kçjçyçç JçiçÌjí ÒçkçÀçj vçmçuçíuçç SkçÀ mJç®s çÆmçvçícçç. kçáÀþu³ççM³çç DçHçIççlççcçáUí ³çç vçlç&kçÀçÇJçj DççHçÊççÇ ³çílçí. DççHçCç ní Dçmçí nlçYççiççÇ.
vçç³çkçÀç®çb Dçç³çá<³ç DççHçu³ççcçáUí {JçUÓvç çÆvçIçíuç ³çç GoçÊç YççJçvçívçí lççÇ çÆyç®ççjçÇ l³çç®³ççHççmçÓvç oÓj nçílçí, Kçmlçç Kççlçí. lççí çÆyç®ççjç çÆJçjnçlç
nçíjHçUlç jçnlççí. Goçmç lçjçCçí sí[Cççjç vçç³çkçÀ DçççÆCç ÒççHlç HççÆjçÆmLçlççÇMççÇ cçákçÀçyçuçç kçÀjC³çç®çç DççìççÆHçìç kçÀjCççjçÇ nlçyçuç Òçí³çmççÇ..
mçáªJççlççÇ®çç oçínç (!) DççUJçÓvç nçílçç®ç jHçÀçÇ®çç DççJççpç DççÆOçkçÀ®ç nUJçç, çÆsVç nçílç SíkçÓÀ ³çílççí³ç..

mçáyçnç vç Dçç³ççÇ, Mççcç vç Dçç³ççÇ,
çÆpçmç çÆovç lçíjçÇ ³çço vç Dçç³ççÇ, ³çço vç Dçç³ççÇ,
mçáyçnç vç Dçç³ççÇ, Mççcç vç Dçç³ççÇ..
kçÌÀmççÇ uçiçvç uçiççÇ ³çí lçáPç mçí kçÌÀmççÇ, uçiçvç ³çí uçiççÇ nÌ,
nBmççÇ Kççí iç³ççÇ, ]KçáMççÇ Kççí iç³ççÇ, DççBmçÓ lçkçÀ Dçyç jnvç nçí iç³çí,
DçLççÇ& lçkçÀ çÆvçuççcç nçí iç³ççÇ, DçLççÇ& lçkçÀ çÆvçuççcç nçí iç³ççÇ,
oáçÆvç³çç vçí oá<cçvççÇ çÆvçYçç³ççÇ, ³çço vç Dçç³ççÇ..
mçáyçnç vç Dçç³ççÇ, Mççcç vç Dçç³ççÇ..
mçbiççÇlçkçÀçj FkçwyççuçpççÇ cçáU®çí DççÌjbiççyçço®çí. mççícçJççj, 12 cçí 1930®çç pçvcç. çÆHçlççpççÇ DççcççÇ&lç. IçjçÇ kçÀ[kçÀ çÆMçmlççÇ®çb
JççlççJçjCç DçmçÓvçnçÇ lçí mçbiççÇlççlç jcçç³ç®çí. Dçyyççpççvç DççcççÇ&lç jç³çHçÀuç nçlççUC³ççlç cççnçÇj lçj Fkçwyççuçuçç sbo nçílçç yççmçjçÇ®çç. mçbiççÇlçç®çb
Jçí[ pççíHççmçuçb lçí ³çç yççmçjçÇvçí®ç. DççkçÀçMçJççCççÇ®³çç DççÌjbiççyçço kçíbÀêçlç kçÀçcç çÆ cçUçuçb.. HçCç Lççí[îçç®ç çÆoJçmççlç l³ççb®çb kçáÀìábyç nÌojçyççoílç
mLçççÆ³çkçÀ Pççuçb. FLçí nÌojçyççoílç kçÀuçç DçkçÀçocççÇ®çb kçÀç³ç& kçÀjlçç kçÀjlçç l³ççb®³ççlçuçç mçbiççÇlçkçÀçj cçÓU Oçª uççiçuçç. DçvçáYçJççvçb nUánUÓ
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ÒçiçuYç nçíT uççiçuçç. vççíkçÀjçÇ çÆcçUçuççÇ lççÇ jíMçvççÇbiç Kççl³ççlç. çÆoJçmçYçj Oççv³ççb®³çç oçC³ççb®çç çÆnMçíyç kçÀjlçç kçÀjlçç mçbiççÇlççkçÀ[í oáuç&#ç
nçíT uççiçuçb. ³çç®ç jíMçvççÇbiç Kççl³ççlçu³çç yçouççÇcçáUí lçí cçábyçF&lç Dççuçí. Dççlçç cçç$ç l³ççbvçç mçbiççÇlçkçÀçj nçíC³çç®³çç cçnÊJççkçÀçb#çívçí PçHççìuçb.
`Hçb®çç³çlç' (1957)vçí ÒççjbYç kçíÀuçç Kçjç, HçCç Hçá{®³çç®ç `çÆyçbçÆo³çç'vçí (1960) YçáF&mçHççì nçíC³çç®çb kçÀlç=&lJç oçKçJçuçb. nlççMç Pççuçí
FkçwyççuçpççÇ! ®çbêMçíKçj nç l³ççb®çç nÌojçyççoílçuçç oçímlç. mççÇ. jçcç®çbê, Mçbk çÀj-pç³ççÆkçÀMçvç Fl³ççoçÇ Oçájboj mçbiççÇlçkçÀçjçb®ççÇ Iççí[oçÌ[ GIç[îçç
[çíUîççbvçç çÆomçlç DçmçÓvçnçÇ ®çbêMçíKçjvçí DççHçuçç `®çç ®çç ®çç' (1964) nç çÆ®ç$çHçì cççíþîçç çÆJçMJççmççvçb FkçwyççuçpççÇ bkçÀ[í mççíHçJçuçç. çÆJçjnçlç
nçíjHçUCççN³çç vçç³çkçÀç®³çç YççJçYççJçvççb®çç kçÀuuççíU Dç®çÓkçÀ J³çkçwlç kçíÀuçíuçb kçÀçJ³ç vççÇjpçpççÇbvççÇ Fkçwyççuç kçáÀjíMççÇbkçÀ[í KçÓHç DçHçí#çí vçí çÆouçb..

lçácç çÆcçuç pççlçí, lççí nçí pççlççÇ,
HçÓjçÇ DçHçvççÇ `jçcçkçÀnçvççÇ',
]Kçb[nj lççpçcçnuç yçvç pççlçç,
içbiççpçuç DççB]Kççí kçÀç HççvççÇ,
mççBmççí vçí nLçkçÀ[çÇ uçiçç³ççÇ, ³çço vç Dçç³ççÇ,
mçáyçnç vç Dçç³ççÇ, Mççcç vç Dçç³ççÇ..
iççC³çç®ççÇ ®ççuç, þíkçÀç DçççÆCç ì^çÇìcçíbì HççnÓvç vççÇjpçpççÇ LçkçwkçÀ®ç Pççuçí. jHçÀçÇvçínçÇ mçcççOççvç J³çkçwlç kçíÀuçb. iççC³çç®³çç OJççÆvçcçáêCççlç
uç#cççÇkçÀçblç, H³ççjíuççuç DçMççbmççjKçí l³ççkçÀçU®çí çÆoiiçpç JççokçÀ nçílçí. Dçjíbpçj mç@yçímìçÇ³çvç Dçmçu³ççvçí®ç kçÀçÇ kçÀç³ç ³çç iççC³ççlçÓvç
JççlççJçjCççÆvççÆcç&lççÇ mççOçuççÇ içíuççÇ³ç. FkçwyççuçpççÇbvççÇ ³çç iççC³çç®³çç çÆvççÆcçÊççvçí kçÀç nçíF&vçç, jHçÀçÇ®³çç `mçáHçj-çÆnìmçd'cçO³çí DççHçuçb cççvçç®çb
mLççvç HçìkçÀçJçuçb, YççjlççÇ³ç çÆ®ç$çHçì mçbiççÇlççlç SkçÀ jlvç pç[Jçuçb. çÆ®ç$çHçìçlçuççÇ Flçj iççCççÇnçÇ Kççmç®ç nçílççÇ. `SkçÀ ®çcçíuççÇ kçíÀ cçb[Jçí
lçuçí..' (jHçÀçÇ-DççMçç, iççÇlçkçÀçj : cçKçoácç cççíF&vçáÎçÇvç), `Jççí ncç vç Lçí, Jççí lçácç vç Lçí..' (jHçÀçÇ, iççÇlçkçÀçj : vççÇjpç), `SkçÀ uçuççÇ Içj mçí
®çuççÇ..' (jHçÀçÇ, iççÇlçkçÀçj : Yçjlç J³ççmç)! SkçíÀkçÀç çÆmçvçícçç®çb DççHçuçb Dçmçb vçMççÇyç Dçmçlçb®ç Dçmçlçb. `®çç ®çç ®çç' (1964) yçç@kçwmçDçç@çÆHçÀmçJçj Oçç[dkçÀvç DççHçìuçç. mHçOçí&lç nçílçí mçbiçcç, oçímlççÇ, uççÇ[j, pçnçB -Dççjç, Dçç³ççÇ çÆcçuçvç kçÀçÇ yçíuçç, kçÀçínjç, MçnvççF&, yçíìçÇ-yçíìí,
çÆ®ç$çuçíKçç, DççHç kçÀçÇ HçjsçF&³ççB, içpçuç, kçÀMcççÇj kçÀçÇ kçÀuççÇ, Jççí kçÀçÌvç LççÇ, çÆpçÎçÇ, mçánçiçvç.. DçMçç lçiç[îççb®³çç mHçOçí&lç Fkçwyççuç kçáÀjíMççÇb®çç
kçÀç³ç çÆìkçÀçJç uççiçCççj nçílçç? çÆyçvççkçÀç iççÇlç cççuçç ³çç kçÀç³ç&¬çÀcççlç ³çç iççC³çç®ççÇ JçCççÇ& uççiçuççÇ, nínçÇ vçmçí Lççí[kçíÀ. çÆHçÀucçHçíÀDçj®ççÇ lçj
yççlç®ç v³ççjçÇ. Hçwuçç@Hç çÆHçkçw®çjuçç çÆlçLçb çÆJç®ççjlçb³ç kçÀçíCç? çÆHçÀucçHçíÀDçj®³çç HçájmkçÀçjçbHçÌkçÀçÇ Hçç®ç lçj SkçÀìîçç `oçímlççÇ'uçç®ç çÆcçUçuçí. `®çç ®çç
®çç' (1964) yçç@kçwmç-Dçç@çÆHçÀmçJçj çÆkçÀlççÇ ®ççuçuçç ? þçTkçÀ vççnçÇ. mçiçUí içíuççyççpççj çÆmçvçícçí ní `³çÓ-ìdîçáyçJçj' ncçKççmç mççHç[lççlç. HçCç
oáoÌ&Jççvçí nç çÆmçvçícçç GHçuçyOç vççnçÇ. HçÓCç& çÆHçÀucç Dçmçb çÆuççÆnuçíuççÇ SkçÀ yçÊççÇmç çÆcççÆvçìçb®ççÇ çÆuçbkçÀ cçç$ç mççHç[uççÇ. (lççÇ mççíyçlç oílç Dççní.)
Kççvçoçvççlç mçbiççÇlç vçJnlçb FkçwyççuçpççÇb®³çç, HçCç l³ççbvçç FMJçjçÇ oívç nçílççÇ GÊçcç mçbiççÇlçç®ççÇ. çÆvçiççj mçáulççvçç, ®çbêMçíKçj, pçiçoçÇHç,
jHçÀçÇkçÀ DçncçopççÇ DçMççb®³çç ÒççílmççnvççcçáUí nç çÆvçiçJççÇ&, mççuçmç DçççÆCç içáCççÇ mçbiççÇlçkçÀçj jçÆmçkçÀçbHçá{í cççí pçkçw³çç iççC³ççb®çç vçpçjçCçç IçíTvç
HçíMç Pççuçç. HçVççmç çÆ®ç$çHçìçb®ççÇ çÆMçoçíjçÇ HçCç `uçJn Fvç çÆmçcçuçç' JçiçUlçç DççvçboçÇDççvçbo. kçÀçjCç! HçojçÇ Hç[ç³ç®çb lçí®ç cçáUçÇ `yççÇ' ûçí[®çb.
Fb[mì^çÇlçuçí vççcç®ççÇvç uççíkçÀ l³ççb®³çç iççC³ççb®ççÇ lçní çÆouçmçí lççjçÇ]HçÀ kçÀjç³ç®çí. HçCç l³ççb®çç kçáÀCççÇ yç[îçç çÆvçcçç&l³ççbMççÇ lççuuçá]kçÀ Iç[JçÓvç DççCçuçç
vççnçÇ. mçiçUîçç JççokçÀ-mçbiççÇlç mçb³ççípçkçÀçbMççÇ l³ççb®ççÇ pççvç-Hçn®ççvç nçílççÇ, ®ççbiçuçí Içjçíy³çç®çí cnCççJçí Dçmçí ¢{ mçbyçbOç nçílçí, HçCç kçÀOççÇ kçáÀCççÇ
l³ççb®ççÇ çÆMçHçÀçjmç kçíÀuççÇ vççnçÇ. uççíkçÀ HçÀkçwlç mçá®çJçç³ç®çí HçCç l³ççlç Hçá{çkçÀçj IçíCççjb kçáÀCççÇ®ç vçJnlçb. kçÀçcççmççþçÇ kçáÀCççkçÀ[í ³çç®çvçç kçÀjçJççÇ
çÆkçbÀJçç kçáÀCçç®çí Gbyçjþí çÆPçpçJçCçb ní FkçwyççuçpççÇb®³çç jkçwlççlç vçJnlçb. MçccççÇ kçÀHçÓj®çç `pççvçJçj' çÆcçUCççj nçí lçç. `uççÇ[j' çÆcçUç³ç®ççÇ Mçkçw³çlçç
nçílççÇ, HçCç kçÀç³ç ®ç¬çíÀ çÆHçÀjç³ç®ççÇ kçáÀCççmç þçTkçÀ, FçÆ®suçíuçb FkçwyççuçpççÇb®³çç Jççìîççuçç ³çç³ç®çb®ç vççnçÇ. lçí nçlçç®³çç yççíìçbJçj cççípçC³ççFlçkçw³çç
mçáHçjçÆnì iççC³ççb®çí OçvççÇ þjuçí. nçlççlç kçÀçcçb ³çílç vççnçÇlç cnCçÓvç nUánUÓ çÆvç<ÒçYç nçílç içíuçí. DçHçí#ççYçbiççvçí Kç®çuçí. çÆvçjçMç Pççuçí. IçjçÇ
HçÀçJçu³çç JçíUçÇ SKççoçÇ OçÓvç mçá®çlçç®ç nçlççlçu³çç cçççÆ®çmçJçj þíkçÀç Oçjlç iççlççvçç çÆkçbÀJçç kçáÀþílçjçÇ MçÓv³ççlç Hççnlç ®ççuççÇbJçj çÆJç®ççj kçÀjlççvçç lçí
³çç#çCççÇ DççþJçlççnílç.. Dçmçb lçjVçÓcç nçÇ l³ççb®ççÇ kçÀv³çç mççbiçlç nçílççÇ. cççP³çç [çíUîççbHçá{í l³ççb®çb mçJJççmçnç HçÓÀì Gb®ç J³ççÆkçwlçcçÊJç GYçb
jççÆnuçb.. Dççcç®³çç mìáçÆ[Dççílç jíkçÀç@çÆ[¥içmççþçÇ ³çíCççjí JççokçÀ FkçwyççuçpççÇbyçÎuç çÆJç®ççjlçç®ç YçjYçªvç yççíuçlççlç. l³ççb®çb jíkçÀç@çÆ[¥iç Dçmçuçb kçÀçÇ
JççokçÀ vçíncççÇ®ç ®ççbiçu³çç cçÓ[cçO³çí Dçmçç³ç®çí.. kçÀçjCç FkçwyççuçpççÇb®çç cç=oÓ mJçYççJç DçççÆCç JççiçCçb Dçmçç³ç®çb SKççÐçç kçáÀìábyçJçlmçuç
çÆHçl³ççÒçcççCçí. yçápçáiç& JççokçÀ pçí cççíþcççíþîçç mçbiççÇlçkçÀçjçbkçÀ[í JççpçJçç³ç®çí l³ççbvçç FkçwyççuçpççÇb®³çç ®ççuççÇlçuçb JçíiçUíHçCç #çCççlç pççCçJçç³ç®çb. lçí
l³ççbvçç vçíncççÇ mçá®çJçç³ç®çí kçÀçÇ Flçkçw³çç ®ççbiçu³çç Oçávçç yçvçJçlçç lçj pçç DçççÆCç I³çç vçç kçáÀCçç®ççÇ çÆMçHçÀçjmç! l³ççlç kçÀç³ç SJç{b! lçácnçuçç SkçÀ vçç
SkçÀ çÆoJçmç cççíþç yç@vçj vçkçwkçÀçÇ®ç çÆcçUíuç. HçCç FkçwyççuçpççÇ vçámçlçb nmçç³ç®çí. Mçç³çjçÇlçÓvç mççbiçç³ç®çí.. cnCçç³ç®çí..
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`cçáPçkçÀçí PçáuçmçlççÇ OçÓHç mçí, oílçç kçw³çç Jççí çÆvçpççlç?
mçç³çç lççí Kçáo Lçç, cçíjí yçovç kçÀçÇ Hçvççn cçíb!
cçíjí jçívçí Hçí pççí nmçlçç nçíiçç
GmçkçÀç ]içcç cçáPçmçí p³ççoç nçíiçç,
Fmç lçjnç nBmç jnç nÓB cçÌb,
HççÇ HççÇ kçíÀ DçMkçÀ-S-]içcç,
³çÓB oámçjç nBmçí, lççí kçÀuçípçç çÆvçkçÀuç Hç[í..'
DçMçç Mçç³çjçÇlçÓvç pççÇJçvçç®çb Yçç<³ç DçvçáYçJçuçíu³ççbvçç kçÀmçuççÇ DççuççÇ³ç DçHçí#ççYçbiçç®ççÇ çÆ®çblçç? nmçlçcçáKç jnçlç ³çíC ççjç çÆoJçmç
mççpçjç kçÀjlç Dçç³çá<³çç®³çç kçÀçlçjJçíUíHç³ç¥lç Jççì®ççuç kçíÀuççÇ FkçwyççuçpççÇbvççÇ. oçívç cççÆnvçí DççpççjçÇ Dçmçu³çç®çb kçÀUuçb DçççÆCç Dç®ççvçkçÀ SkçÀ
mçbO³ççkçÀçUçÇ ÒççCçp³ççílç cççuçJçuççÇ. pçiççlçuçí J³çJçnçj lçmçí®ç mçáª nçílçí. kçáÀCççuçç®ç Kçyçj vçJnlççÇ l³ççb®³çç çÆvçOçvçç®ççÇ. kçÀçjCç?...l³ççb®çb vççJç
çÆlçlçkçbÀmçb mçáÒççÆmçOo vççnçÇ³ç. vççJççYççíJçlççÇ Jçuç³ç DçmçC³çç®çç lçj ÒçMvç®ç çÆvçcçç&Cç nçílç vççnçÇ...


oáuç&çÆ#çlç mçbiççÇlçkçÀçjçb®çb iççCçb Dçmçuçb lçjçÇ lçí DççHçu³çç DççJç[l³çç iççC³ççb®³çç ³ççoçÇlç Dççní. cnCçÓvç l³çç iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ' ³ççb®ççÇ
`³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ oílç Dççní. mççíyçlç ³çç®ç çÆmçvçícççlçuçb `SkçÀ ®çcçíuççÇ kçíÀ cçb[Jçí lçuçí..' DçççÆCç Flçj mçáHçjçÆnìmçd (çÆJnçÆ[Dççí) :

1. mçáyçn vçç Dçç³ççÇ.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/2lDZytVwHto

2. mçáyçn vçç Dçç³ççÇ.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/vWuCjeBUcz4

3. mçáyçn vçç Dçç³ççÇ.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/67uFciRoMng

4. `®çç ®çç ®çç' (1964) (çÆJnçÆ[Dççí çÆuçbkçÀ)

https://youtu.be/uf99lW5ksKw

5. mçbiççÇlçkçÀçj `Fkçwyççuç kçáÀjíMççÇ' çÆnìmçd

https://youtu.be/81z-a7IxSHY


1. SkçÀ ®çcçíuççÇ kçíÀ cçb[Jçí lçuçí (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/Dddz_VWPKnc

³çç®ç ®ççuççÇlççÇuç DççCçKççÇ SkçÀç iççC³çç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ.. DçJçM³ç Hçnç.

1. Dççpç cççÌmçcç kçÀçÇ cçmlççÇ..(jHçÀçÇ-uçlçç)(yçvççjmççÇ-þiç 1963)

https://youtu.be/Ra-wu1eYplg

2. Dççpç cççÌmçcç kçÀçÇ cçmlççÇ..(jHçÀçÇ-uçlçç)(yçvççjmççÇ-þiç 1963)

https://youtu.be/-OgXDJsyMLM

3. Dççpç cççÌmçcç kçÀçÇ cçmlççÇ.. (oçívnçÇ iççCççÇ)

https://youtu.be/Yt7EzloXCQE
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29 : mçáyçnç vç Dçç³ççÇ.. Mççcç vç Dçç³ççÇ..
çÆ®ç$çHçì : ®çç ®çç ®çç (1964)
çÆvçcçç&lçç-çÆoioMç&kçÀ : ®çbêMçíKçj
içç³çkçÀ : cçnbcço jHçÀçÇ
iççÇlçkçÀçj : vççÇjpç
mçbiççÇlçkçÀçj : Fkçwyççuç kçáÀjíMççÇ
KçáMççÇ çÆpçmçvçí KççípççÇ, Jççí Oçvç uçíkçíÀ uççÌìç,
nBmççÇ çÆpçmçvçí KççípççÇ, ®çcçvç uçíkçíÀ uççÌìç,
cçiçj H³ççj kçÀçí, Kççípçvçí pççí ®çuçç Jççí,
vç lçvç uçíkçíÀ uççÌìçee, vç cçvçeeuçíkçíÀ uççÌìç..
mçáyçnç vç Dçç³ççÇ, Mççcç vç Dçç³ççÇ,
çÆpçmç çÆovç lçíjçÇ ³çço vç Dçç³ççÇ, ³çço vç Dçç³ççÇ,
mçáyçnç vç Dçç³ççÇ, Mççcç vç Dçç³ççÇee
kçÌÀmççÇ uçiçvç uçiççÇ ³çí lçáPç mçí kçÌÀmççÇ, uçiçvç ³çí uçiççÇ nÌ,
nBmççÇ Kççí iç³ççÇ, ]KçáMççÇ Kççí iç³ççÇ, DççBmçÓ lçkçÀ Dçyç jnvç nçí iç³çí,
DçLççÇ& lçkçÀ çÆvçuççcç nçí iç³ççÇ, DçLççÇ& lçkçÀ çÆvçuççcç nçí iç³ççÇ,
oáçÆvç³çç vçí oá<cçvççÇ çÆvçYçç³ççÇ, ³çço vç Dçç³ççÇee
mçáyçnç vç Dçç³ççÇ, Mççcç vç Dçç³ççÇee
lçácç çÆcçuç pççlçí, lççí nçí pççlççÇ,
HçÓjçÇ DçHçvççÇ `jçcçkçÀnçvççÇ',
]Kçb[nj lççpçcçnuç yçvç pççlçç,
içbiççpçuç DççB]Kççí kçÀç HççvççÇ,
mççBmççí vçí nLçkçÀ[çÇ uçiçç³ççÇ, ³çço vç Dçç³ççÇee
mçáyçnç vç Dçç³ççÇ, Mççcç vç Dçç³ççÇee
pçÌmçí YççÇ nçí, lçácç Dçç pççDççí - 2,
Dççiç uçiççÇ nÌ, lçvç cçíb DççÌj cçvç cçíb - 2,
SkçÀ lççj kçÀçÇ oÓjçÇ nÌee -2
yçmç, oçcçvç DççÌj kçÀ]HçÀvç cçíb,
náDççÇ cççÌlç mçí mçbiç mçiççF&, ³çço vç Dçç³ççÇee
Dçç pççDççíee, Dçç pççDççíee, Dçç pççDççíee,
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30 : Ganga Jamuna Dolyat Ubhya..

30 : içbiçç pçcçávçç [çíUîççlç GY³çç kçÀç?
`oçoç' içíuçí!.. nçí³ç.. DççHçuçí HççÇ. mççJçUçjçcç!.. pçvçkçÀçÆJç!! jçÆJçJççj, çÆo. 28 çÆ[mçíbyçj, 1997 ®ççÇ þçC³ççlçuççÇ mçkçÀçU
GiçJçuççÇ lççí ³çç®ç cçvçnÓmç yççlçcççÇvçb. oámçN³çç çÆoJçMççÇ mççícçJççjçÇ LçjLçjl³çç nçlççvçb Jçlç&cççvç Hç$çí ®ççUlç nçílççí DççHçCç. yççlçcççÇ OçkçwkçÀçoç³çkçÀ
nçílççÇ. SkçÀç nçlççlç ®çnç®çç Hçíuçç çÆnbokçÀUlç nçílçç, DçççÆCç l³çç®çí HçíHçjJçj Hç[uçíuçí çÆMçblççí[í çÆnCçJçlç nçílçí DççHçCççuçç. `kçÀJççÇ HçÀkçwlç kçÀçJ³ç
kçÀjlççí HçCç l³çç®çç jmçmJçço I³çç³çuçç cçç$ç HçbçÆ[lç uççiçlççí' DçMçç DççMç³çç®çb SkçÀ mçáYçççÆ<çlç Dççní, nçí³ç vçç! HçCç HççÇ. mççJçUçjçcçpççÇbmççjK³çç
cççípçkçw³çç kçÀJççÇb®çb kçÀçJ³ç, l³çç®çç çÆHçb[, DççMç³ç Dçmçç Dçmçlççí kçÀçÇ lçí Lçíì mçJç&mççcççv³ç cççCçmçç®³çç®ç cçvççuçç çÆYç[Cççjb Dçmçlçb. `içí³çlçíJçç®çÓvç
iççCççÇ cnCçpçí Hçí³çlçíJçç®çÓvç HççCççÇ' DçMççÇ DççHçuççÇ yççpçÓ çÆnjçÇjçÇvçí cççb[Cççjí DçvçíkçÀ kçÀJççÇ [bkçÀç çÆHçìlç Dçmçlççlç. kçÀçÆJç ³çMçJçblç, çÆiçjçÇMç çÆkçbÀJçç
DçiçoçÇ mççíHççvçoíJç ®ççÌOçjçÇ DçMçç yçápçáiçç¥vççÇnçÇ `³çç®çç®ç' Goçí Goçí kçÀjlç DççHçuçç mççbÒçoç³ç cçnçjç<ì^çlç Jç®ç&mJç çÆvçcçç&Cç kçÀjç³çuçç nJçç Dçmçç
çÆJç[ç G®çuçuçç nçílçç, ní DççHçCç pççCçlçç®ç. kçÀçìMçn çÆouçç lççí iç. çÆo. cçç[içáUkçÀjçb vççÇ DçççÆCç l³çç®ç vçkçwMç-S-kçÀocçJçj pççlç mçnpçmçáboj
DçççÆJç<kçÀçjçvçí DçJçI³çç pçvçmççcççv³ççb®³çç Ëo³ççJçj DççÆOçjçp³ç kçÀjC³çç®çç cççvç çÆcçUJçuçç lççí HççÇ. mççJçUçjçcçpççÇbv ççÇ.. oçoçbvççÇ!
DçCCçç (iççÆocçç) DçççÆCç oçoçb®çç mvçín mçáHççÆjçÆ®çlç Dççní DççHçu³ççuçç. Dçç®çç³ç& Dç$çbívçç ³çç oçíIççb®³çç ÒççÆlçYçíyçÎuç çÆJçuç#çCç kçÀçÌlçákçÀ
nçílçb. lçí `HççÇ. mççJçUçjçcç'vçç `mççJçUîçç' DçççÆCç `iççÆocççb'vçç `cççJçUîçç' cnCçç³ç®çí. iççÆocççb®³çç DççþJçCççÇbvçç GpççUç oílççvçç oçoçbvççÇ SkçÀ
çÆkçÀmmçç mççbçÆiçlçuçíuçç.. SkçÀoç oçoç HçáC³ççuçç iççÆocççb®³çç IçjçÇ içíuçí nçílçí. Jnjçb[îççlç®ç iççÆocçç Kççbyççuçç ìçbi çuçíu³çç DççjMççlç Hççnlç oç{çÇ
kçÀjlç nçílçí. oç{çÇ kçÀjlçç kçÀjlçç Dç®ççvçkçÀ lçí LçyçkçÀuçí. DççjMççlç, Hçç³çN³çç ®ç{CççN³çç HççÇ. mççJçUçjçcçpççÇb®çb ÒççÆlççÆyçbyç çÆomçlç nçílçb. Pçj&kçÀvç
cççiçí JçUÓvç HçççÆnuçb DçCCççbvççÇ.. cnCççuçí..
`mççJçUîççee Dçjí uçíkçÀç lçÓ kçÀcççuç kçíÀuççÇmç yçIç..'
`cççÇ?.. cnCçpçí?'
`Dçjí, lçÓ cçuçç ®çkçwkçÀ mJç³çbHççkçÀIçjçlçÓvç Jnjçb[îççlç ìçkçÀuçbmç yçIç..'
`kçÀç³ç?..lçí kçÀmçb yçáJçç?'
`uçíkçÀç, Dççlç pççTvç yçIç.. Dççlç mJç³çbHççkçÀIçjçlç cççPççÇ yçç³çkçÀçí, lçáPççÇ iççCççÇ içáCçiçáCçlçí³ç..'
mççJçUçjçcçpççÇbvççÇ Dççlç [çíkçÀçJçuçb. JççÆnvççÇ çÆlçLçuçb kçÀçcç GjkçÀlçç GjkçÀlçç SkçÀçÇkçÀ[í `içbiçç pçcçávçç [çíUîççlç GY³çç kçÀç.. pçç cçáuççÇ pçç
çÆou³çç IçjçÇ lçÓ mçáKççÇ jnç..' içáCçiçáCçlç nçíl³çç. SkçÀç çÆoiiçpç ÒççÆlçYççmçbHçVç kçÀJççÇvçí oámçN³çç kçÀJççÇuçç çÆkçÀlççÇ GlmHçÓÀlç& oço çÆouççÇ³ç Hçnç..
lçmçç ³çç iççC³çç®çç pçvcç HçáC³ççlçuçç®ç. jíuJçí mìíMçvçJçj®çç. 1948 mççuç Dçmçíuç lçí. DçLçç&lç Huç@ìHçÀç@cç&Jçj nçÇ ee içoçÇ& DçççÆCç
içç[çÇlç nçÇee jMç, Dçmçç ÒçkçÀçj vçJnlçç l³çç kçÀçUçÇ. jKçjKççÇlç oáHççj nçílççÇ lççÇ. cçí cççÆnv³ççlçuççÇ®ç. oçoç cçábyçF& kçÀ[í pççCççN³çç içç[çÇlç
yçmçuçí nçílçí. içç[çÇ mçáìç³çuçç DçJçkçÀçMç Dçmçu³ççvçí, içç[çÇ®³çç ®ççÌkçÀçívççÇ çÆKç[kçÀçÇlçÓvç pçí kçÀçnçÇ vçpçjímç Hç[lçb³ç lçí [çíUîççlç mççþJçlç kçÀmççyçmçç
ìçF&cçHççmç kçÀjlççnílç oçoç. mçcççíj®ç SkçÀ uçivçç®çb Jnjç[! vççlçíJççF&kçÀçb®³çç içjç[îççlç SkçÀ vçJç-JçOçÓ! DçbiççJçj YçjHçÓj oççÆiçvçí! MççuçÓ!
vçTJççjçÇ uçáiç[b vçímçuçíuççÇ çÆlç®ççÇ DççF& DççíkçwmççyççíkçwMççÇ j[CççN³çç uçíkçÀçÇ®çb mççblJçvç kçÀjlçí³ç. SkçÀcçíkçÀçb®³çç çÆcçþçÇlç yçOo DçMçç l³çç cçç³çuçíkçÀçÇbvçç
j[lççvçç HççnÓvç HçlLçjçuççnçÇ HççPçj HçáÀìçJçç Dçmçç lççí mççÇvç. oçoç Hççnlç nçílçí. lççÇ DççF& uçíkçÀçÇ®³çç HççþçÇJçj Òçícççvçb nçlç çÆHçÀjJçlçç çÆHçÀjJçlçç
mççbiçlç nçílççÇ..
`j[Ó vçkçÀçímç HççíjçÇ.. içbiçç-pçcçávçç DççCçÓ vçkçÀçímç [çíUîççlç.. pççee çÆou³çç IçjçÇ lçÓ mçáKççÇ jçnç!' içç[çÇvçb HçáCçb mççí[Óvç cçábyçF&kçÀ[í ÒçmLççvç kçíÀuçb
Kçjb HçCç oçoçb®³çç [çíUîççbHçá{Óvç lççí mççÇvç kçÀçnçÇ nuçlç vçJnlçç.. oçoçbvççÇ kçÀçJ³ç çÆuççÆnuçb.. `içbiçç pçcçávçç [çíUîççlç GY³çç kçÀç..pçç cçáuççÇ pçç
çÆou³çç IçjçÇ lçÓ mçáKççÇ jnç..'
oçoç DçççÆCç mçbiççÇlçkçÀçj Jçmçblç ÒçYçÓ ³ççb®ççÇ IççÆvç<þ cçÌ$ççÇ nçílççÇ. oçíIçb çÆuçbyçÓJççuçç cççkçí&Àì®³çç SkçÀç mçbkçí ÀlçmLçUçÇ vçíncççÇ®ç Yçíìç³ç®çí.
içHHççb®çç HçÀ[ jbiçç³ç®çç. lçyçuçpççÇ cççªlççÇ kçÀçÇj DçççÆCç Flçj oçímlççb®³çç iççílççJçUîççlç nç çÆkçÀmmçç l³ççbvççÇ cçiç mçJçç¥vçç SíkçÀJçuçç.
kçÀçJ³çJçç®çvçnçÇ Pççuçb. çÆuçbyççb®³çç Oçábo mçáJççmçç®³çç mçççÆvçO³ççlç ³çç iççC³ççlçu³çç MçyoçbJçj yçjç®ç Kçuç Pççuçç. iççC³ççlç yççkçÀçÇ mçiçUb þçÇkçÀ
Jççìlçb³ç. `[çíUîççlç' nç Mçyo içí³ç vççnçÇ³ç. vç³çvç, vçí$ç, uççí®çvç ní Mçyo kçÀmçí kçÀçJ³ççvçákçÓÀuç Jççìlççlç kçÀçÇ vççnçÇ? `[çíUîççlç' nç Mçyo Lççí[ ç
ª#ç Jççìlççí yçáJçç!.. HçCç oçoçbvççÇ lççí®ç Mçyo kçÀmçç çÆlçLçí ®çHçKçuçHçCçí yçmçlççí ní çÆJçmlççjçvçí mççbçÆiçlçuçb. GHççÆ mLçlççbvççÇ l³ççb®³çç l³çç
mHç<ìçÇkçÀjCççJçj Dçvçácççíovç oílç l³ççb®çb kçÀçÌlçákçÀ kçíÀuçb. mçbiççÇlçkçÀçj Jçmçblç ÒçYçÓbvççÇ nçcççí&çÆvç³çcç Hçá{í Dççí{Óvç Içílç l³çç kçÀçJ³ççuçç cçínvçlççÇvçb ®ççuç
uççJçuççÇ. uçlççoçÇoçÇbkçÀ[í içíuçí nçílçí oçoç. DçJçI³çç SkçÀçíCççÇmç Jç<çí& Jç³çç®³çç nçíl³çç oçÇoçÇ lçíJnç. cçjçþçÇlç cççípçkçbÀ®ç içç³çuçíu³çç. Jçmçblç ÒçYçÓbvççÇ
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®ççuç SíkçÀJçuççÇ. uçlççoçÇoçÇb®ççÇ iççC³ççyçÎ®ççÇ l³ççJçíU®ççÇ ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç kçÀç³ç Dçmçíuç l³ççbvçç®ç þçTkçÀ.. HçCç Jçmçbl ç ÒçYçÓb®³çç mçájçJçìçÇbJçj l³çç
mçcççOççvççÇ nçíl³çç. oçoçb®³çç DççMç³çIçvç kçÀçJ³ççuçç içí³ç DçççÆJç<kçÀçjçlçÓvç mççoj kçÀjlççvçç oçÇoçÇbvççÇ pçí YççJç ÒçkçÀì kçíÀuçí Dççnílç l³ççuçç lççí[
vççnçÇ. uçivç nçíTvç mççmçjçÇ pççCççN³çç uçíkçÀçÇuçç çÆvçjçíHç oíCççN³çç DççF&®³çç cçvççlçuçb JççoU DççHçu³çç DççJççpççlçÓvç vçícçkçbÀ J³çkçwlç kçÀjCççN³çç
oçÇoçÇ DçJçI³çç SkçÀçíCççÇmç Jç<çç¥®³çç DçmçlççÇuç ní pççCçJçlçb `l³çç' mççojçÇkçÀjCççlçÓvç? Dçç<çç{çlç oçìuçíu³çç DççYççUçlçÓvç, Dç®ççvçkçÀ OççíeeOççí
çÆjlçç JnçJçç DçMçç YççJçvççb®çç cçnçHçÓj l³ççb®³çç DççJççpççlç pççCçJçlççí. DççF&®³çç cçvçç®ççÇ mHçbovçb pççCçJçlççnílç. Jççlmçu³ç, cçç³çç, cçcçlçç..
DççHçu³çç cçáuççÇ®³çç YççÆJçlçJ³çç®ççÇ çÆ®çblçç lçmçí®ç DççHçu³ççuçç Dççlçç çÆlç®çç çÆJç³ççíiç çÆpçJçIçíCçç þjCççj Dççní DçMçç mçJç& YççJçvççb®çb SkçÀ$ççÇkçÀjCç
Dçç{Ulçb³ç ³çç iççC³ççlç. lçácnçÇ ³çç iççC³çç®çb kçÀçJ³ç vçámçlçb Jçç®çÓvç Hçnç.. oçoçbvçç mìíMçvçJçj çÆomçuçíuçb lçí ¢<³ç DççHçmçÓkçÀ®ç vçpçjímçcççíj
lçjUlçb..

içbiçç pçcçávçç [çíUîççlç GY³çç kçÀç?.. pçç cçáuççÇ pçç çÆou³çç IçjçÇ lçÓ mçáKççÇ jnç..
kçÀ[kçÀ[ÓçÆvç lçÓ çÆcçþçÇ cççjlçç yççUí, yççuçHçCç Dççuçí Dççuçí, IçácççÆJçlç IçábiçájJççUí,
DççþJçuçí mççjí mççjí, iççÆnJçjuçí [çíUí - 2
kçÀ{ cçç³çí®çí lçáuçç mççbiçlççÇ, pççee pçç cçáuççÇ pçç çÆou³çç IçjçÇ lçÓ mçáKççÇ jnç..
oçjçlç GYççÇ jççÆnuççÇ, çÆKçuuççjçÇ pççí[çÇ, yçIç oçÇj OççkçÀuçí yçmçuçí, KççíUbyçÓvç içç[çÇ,
HçÓmç içb [çíUí ³çç Hçojçvçí, mççJçj nçÇ mçç[çÇ - 2
ªHç oHç&CççÇ cçuçç þíTçÆvç pççee pçç cçáuççÇ pçç çÆou³çç IçjçÇ lçÓ mçáKççÇ jnç..
cççíþîçç®ççÇ lçÓ mçÓvç HççìuççÇCç cççvçç®ççÇ, nmçuçí lçáPçíee içb, çÆnjJçíee çÆyçuJçj vçJççÇvç ®çá[í,
yçIçÓ vçkçÀçímç cççiçí cççiçí, uçç[kçíÀ yçIç Hçá{í - 2
vçkçÀçímç çÆJçmçª HççÆj DççF&uçç, pççee pçç cçáuççÇ pçç, çÆou³çç IçjçÇ lçÓ mçáKççÇ jnç..
DççF& DçççÆCç mççmçjçÇ pççCççN³çç uçç[kçw³çç uçíkçÀçÇ®³çç YççJçmçbyçbOççb®çb GlkçÀì DçççÆCç Òçl³ç³çkçÀçjçÇ oMç&vç ³çç iççÇlççlçÓvç pççCçJçlçb. DççF&®³çç
Dçblç:kçÀjCççvçí içç³çuççÇ³ç uçlççoçÇoçÇ. DçLçç&lç l³çç®çb yçjb®çmçb Þçí³ç oçoçbvçç DçççÆCç mçbiççÇlçkçÀçj Jçmçblç ÒçYçÓbvçç. ³çç çÆlçIççb®³ççnçÇ mç=pçvççlcçkçÀlçícçáUí
ní iççCçb uççKççíb Içjçlç Hççínçí®çuçb. Mçyoçb®çb mççcçL³ç& Dçmçlçb lçí Dçmçb.. ³çç iççC³ççvçb FçÆlçnçmç Iç[Jçuçç nçílçç. DççpçHç³ç¥lç®³çç çÆkçÀl³çíkçÀ çÆHç{îçç ³çç
iççC³ççb®³çç mçájçb®³çç DççOççjçJçj mççmçjçÇ içíu³çç Dççnílç. ní iççCçb Hçávç:Hçávnç SíkçÀJççJçb cnCçÓvç l³çç kçÀçUçÇ DççkçÀçMçJççCççÇJçj Hç$ççb®çç HççTmç
Hç[ç³ç®çç. MçíJçìçÇ ³çç Hç$ççb®çç çÆ{iççjç HççnÓvç nlçyçuç Pççuçíu³çç DççkçÀçMçJççCççÇ kçíbÀêçuçç pççnçÇj çÆvçJçíovç kçÀjçJçb uççiçuçb kçÀçÇ.. `jçÆmçkçÀçb®³çç
DççûçnçmlçJç DçççÆCç l³ççb®³çç çÆJçvçblççÇuçç cççvç oíTvç, `içbiçç pçcçávçç [çíUîççlç GY³çç kçÀç..' ní iççCçb jçípç mçkçÀçU DçççÆCç mçbO³ççkçÀçU®³çç
mçYçílç SíkçÀçÆJçC³ççlç ³çíF&uç.. kç=ÀHç³çç ³ççHçá{í Hç$çb HççþJçÓ vç³çílç..' DççkçÀçMçJççCççÇJçj DçMççÇ JçíU oámçN³çç kçÀçíCçl³çç iççC³ççvçb Dççpçlççiçç³çlç
DççCçuççÇ³ç kçÀç?
HççÇ. mççJçUçjçcç ³ççb®çb Kçjb vççJç çÆvçJç=ÊççÇvççLç jçJçpççÇ HççìçÇuç. Dçç<çç{çÇ SkçÀçoMççÇ. MççÆvçJççj, çÆo. 4 pçáuçÌ 1914 nçÇ pçvcçlççjçÇKç.
mççbiçuççÇ çÆpçu¿ççlççÇuç lççmçiççbJç-çÆvçHççCççÇ ní pçvcçmLçU. 1948 mççuççÇ `jçIçÓ yççíuçí, cçÌvçí®³çç kçÀçvççlç içb..' ³çç oçoçb®³çç iççC³ççuçç
mçbiççÇlçkçÀçj Jçmçblç ÒçYçÓbvççÇ mJçjyçOo kçÀjlçç®ç SkçÀç vçJçkçÀJççÇ®ççÇ ®ççnÓuç uççiçuççÇ. kçÀçíuçbçÆyç³çç jíkçÀç@[& kçbÀHçvççÇ®³çç lçyçkçÀ[çÇJçj Gcçìuçíu³çç `HççÇ.
mççJçUçjçcç' ³çç Dç#çjçbvççÇ ³çç kçÀJççÇ®ççÇ pçiççuçç DççíUKç PççuççÇ. çÆJçOççvçmçYçí®çí lçlkçÀçuççÇvç mçYççHçlççÇ çÆJç. mç. Hççiçí ní oçoçb®çí MççUkçÀjçÇ çÆcç$ç.
nçÆjYççT DççHçìîççb®³çç `G<ç:kçÀçuç' kçÀçobyçjçÇlçu³çç `mççJçUîçç' ³çç J³ççÆkçwlçjíKçílç l³ççbvçç oçoçb®çb ÒççÆlççÆyçbyç Dçç{Uuçb cnCçÓvç l³ççbvççÇ oçoçbvçç
`mççJçUîçç' cnCçÓvç mçbyççíOçç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ cnCçÓvç mççJçUîçç®çç mççJçUçjçcç Pççuçç. lçíJnç DççHçu³çç vççJççDççOççÇ Dçç[vççJçç®çb DççÐçç#çj
çÆuçnç³ç®ççÇ Hç@ÀMçvç nçílççÇ. mççÇ. jçcç®çbê, JnçÇ. Mççblççjçcç lçmçí ní HççÇ. mççJçUçjçcç! çÆJçOççl³ççvçb oçoçbvçç DççHçu³ççkçÀ[í yççíuçJçÓvç Içílçuçb Kçjb HçCç
pççíHç³ç¥lç DççHçuççÇ cçjçþçÇ mçbmkç=ÀlççÇ çÆpçJçblç Dççní lççíHç³ç¥lç `HççÇ. mççJçUçjçcç' ³çç `pçvçkçÀJççÇb'®³çç Dç#ç³ç iççC³ççb®çç ojJçU cçjçþçÇ cçvççcçvççlç
yçkçáÀUçÇ®³çç HçáÀuççbmççjKçç mçoÌJç ojJçUlç jçnçÇuç..
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30 : içbiçç pçcçávçç [çíUîççlç GY³çç kçÀç?
içççÆ³çkçÀç : uçlçç cçbiçíMçkçÀj
iççÇlçkçÀçj : HççÇ. mççJçUçjçcç
mçbiççÇlç : Jçmçblç ÒçYçÓ
içbiçç pçcçávçç [çíUîççlç GY³çç kçÀç? - 2
pçç cçáuççÇ pçç çÆou³çç IçjçÇ lçÓ mçáKççÇ jnç..
kçÀ[kçÀ[ÓçÆvç lçÓ çÆcçþçÇ cççjlçç yççUí,
yççuçHçCç Dççuçí Dççuçí, IçácççÆJçlç IçábiçájJççUí,
DççþJçuçí mççjí mççjí, iççÆnJçjuçí [çíUí - 2
kçÀ{ cçç³çí®çí lçáuçç mççbiçlççÇ, pççee
pçç cçáuççÇ pçç çÆou³çç IçjçÇ lçÓ mçáKççÇ jnç..
oçjçlç GYççÇ jççÆnuççÇ, çÆKçuuççjçÇ pççí[çÇ,
yçIç oçÇj OççkçÀuçí yçmçuçí, KççíUbyçÓvç içç[çÇ,
HçÓmç içb [çíUí ³çç Hçojçvçí, mççJçj nçÇ mçç[çÇ - 2
ªHç oHç&CççÇ cçuçç þíTçÆvç pççee
pçç cçáuççÇ pçç çÆou³çç IçjçÇ lçÓ mçáKççÇ jnç..
cççíþîçç®ççÇ lçÓ mçÓvç HççìuççÇCç cççvçç®ççÇ,
nmçuçí lçáPçíee içb, çÆnjJçíee çÆyçuJçjuçJççÇvç ®çá[í,
yçIçÓ vçkçÀçímç cççiçí cççiçí, uçç[kçíÀ yçIç Hçá{í - 2
vçkçÀçímç çÆJçmçª HççÆj DççF&uçç, pççee
pçç cçáuççÇ pçç, çÆou³çç IçjçÇ lçÓ mçáKççÇ jnç..


1. içbiçç pçcçávçç [çíU³ççlç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/qgfk6OrWuOA

2. içbiçç pçcçávçç [çíU³ççlç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/2ACO_7uaN_0

3. uçlççoçÇoçÇ (YççJçiççÇlçí-cçjçþçÇ Dçuyçcç)

https://youtu.be/q5-KO5fC4vk

4. uçlçç cçbiçíMçkçÀj (100 cçjçþçÇ çÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/RzfvE1Cj8Bg

5. uçlçç cçbiçíMçkçÀj cçjçþçÇ iççCççÇ (çÆJnçÆ[Dççí) :

https://youtu.be/9Md18LQ9XaY

6. uçlçç cçbiçíMçkçÀj cçjçþçÇ iççCççÇ (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpLqaMxppFqTQug3QfM7cpZUf3eCMCY9

7. pçvçkçÀçÆJç HççÇ. mççJçUçjçcç (84 mçáHçjçÆnìmçd) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi942tN3FVEQqGpCP7TLnegod
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31 : Mere Pairo Me Ghungroo..

31 : cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª yçbOçç oí..
`kçÀçnçÇlçjçÇ®ç kçÀç³ç mççbiçlçç³ç lçácnçÇ? l³ççb®³çç sçlççÇJçj GYçb jçnÓvç HçÌbpçCç yççbOçÓvç I³çç³ç®çí?.. GÐçç vçç®çç³çuççnçÇ mççbiççuç lçácnçÇ l³ççb®³çç®ç
sçlçç[çJçj..'
vçççÆ³çkçÀç JçÌpç³çblççÇcççuçç Dç#çjMç: Dççiç DççíkçÀlç nçílççÇ.
`cç@[cç HuççÇpçee! Öçmçbiç®ç lçmçç Dççní FLçb. Hçávnç mççbiçlççí.. ³çç yççiçílçu³çç uçJn-mççÇvçcçO³çí vçç³çkçÀ-vçççÆ³çkçíÀlç sí[sç[ nçílçí, DçççÆCç
Dç®ççvçkçÀ çÆlç®³çç Hçç³ççlçuçç HçÌbpçCç KççuççÇ Hç[lççí.. vçblçj lççí çÆlç®³çç nçlççÇ [ç³çjíkçwì G®çuçÓvç vç oílçç mJçlç: yççbOçç³ç®çí cnCçlççí.. Dççlçç
jçpçíbêkçáÀcççjpççÇ pççÆcçvççÇJçj GlççCçí Hç[uçíuçí DçmçlççÇuç, lçácnçuçç pçJçU yççíuçJçlççÇuç cçiç lçácnçÇ l³ççb®³çç sçlççÇJ çj GYçb jçnÓvç l³ççb®³çç nçlççvçb
HçÌbpçCç yççbOçÓvç I³çç³ç®çí.. lçí lçácç®³çç mççÌbo³çç&®ççÇ lççjçÇHçÀ kçÀjlççÇuç DçççÆCç iççCçb mçáª nçíF&uç.. ní.. ní®ç lçí uçJnmççBiç!..' FçÆlç mçn-çÆoioMç&kçÀ.
`Kç∙îççlç içíuçb lçácç®çb lçí uçJn-mççBiç!..kçÀçnçÇlçjçÇ®ç kçÀç³ç? [çíkçbÀ-çÆyçkçbÀ çÆHçÀjuçb³ç kçÀçÇ kçÀç³ç lçácç®çb? nç.. nç Dçmçuçç Iççiçjç IççuçÓvç cççÇ
l³ççb®³çç sçlççÇJçj GYççÇ jçnÓ?.. MççÇee! ' cçìdkçÀvç Kçá®ççÇ&lç yçmçu³çç yççF&.
`pçj cççÇ nç Öçmçbiç kçÀjç³çuçç lç³ççj Pççuççí³ç lçj lçácnçuçç kçÀç³ç njkçÀlç Dççní?'
çÆyç®ççjç jçpçíbêkçáÀcççj mçcçpççJçC³çç®³çç KçìHçìçÇlç.
`lçácnçuçç kçÀç³ç nçí! lçácnçuçç kçÀç³ç KçìkçÀCççjí³ç.. ní mççÇvç mççbiçCççj DçççÆCç lçácnçÇ lççí DççJç[çÇvçb kçÀjCççj (HççnCççj) cççÇ vççnçÇ yççF&
kçÀjCççj.. nç Dçmçuçç mççÇvç!'
MçíJçìçÇ jçpçíbêkçáÀcççj DçççÆCç l³ççb®çí yçbOçÓ çÆvçcçç&lçí vçjíMçpççÇ ³çç oçíIççbvççÇ Dççûçn kçÀªvç l³ççbvçç nJçí lçmçí kçÀç@m®³çácmç Iççuçç³çuçç çÆouçí.
MçíJçìçÇ SkçÀoç®çb lçí MçÓì GjkçÀuçb. Dççlçç iççC³çç®çç HççíMç&vç! [çvmç-[ç³çjíkçwìjvçí cçiç Hçá{®çb HççTuç cnCçÓvç JçÌpç³çblççÇcççuççuçç jçpçíbêkçáÀcççj®³çç
sçlççÇJçj vç=l³çnçÇ kçÀjç³çuçç uççJçuçb. l³çç kçÀçUçlç çÆnjç@FvmçcçO³çí PççÇjçí çÆHçÀiçj®çb FlçkçbÀ KçÓU vçJnlçb. vçççÆ³çkçÀç yçN³ççHçÌkçÀçÇ Yçjuçíu³çç
Dçbiçç®³çç Dçmçç³ç®³çç. ìkçÀçìkçÀ! lçácnçÇ®ç çÆJç®ççj kçÀjç. mçÊçj lçí HççTCçMçí çÆkçÀuççí Jçpçvçç®³çç yççF&uçç sçlççÇJçj GYçb kçÀjç³ç®çb. lçí Jçpçvç
Hçíuçç³ç®çb. çÆlç®³çç Hçç³ççlç Öçícççvçb HçÌbpçCç yççbOçç³ç®çí.. DçççÆCç kçÀUmç cnCçpçí ³çç mççÇvçcçO³çí jçícççvmç Dççní vçç? cçiç ®çínN³ççJçj çÆvçjççÆlçMç³ç
Dççvçbo, Glmççn DççCçç³ç®çç? ní ÖçYçÓee! jçpçíbêkçáÀcççjvçí lççí mççÇvç kçÀmçç kçíÀuçç Dçmçíuç, lçí l³çç®çb l³ççuçç®ç cççnçÇlç. HçCç yççjkçÀçF&vçb HçççÆnuçb
lçj l³ççvçí Dççí{Óvç-lççCçÓvç kçíÀuçíuçç DççÆYçvç³ç, l³çç®ççÇ Oç[Hç[ mHç<ìHçCçí pççCçJçlçí. JçÌpç³çblççÇcççuçç cçç$ç lççí mççÇvç Svpçç@³ç kçÀjlçí³ç Dçmçb Jççìlçb.
jíuJçí-mìíMçvçcçOçu³çç Jçpçvç-kçÀçìîççJçj GYçb jçnC³ççFlçkçw³çç mçnpçlçívçb jçpçíbêkçáÀcççj®³çç sçlççÇJçj iççí[ ®çínN³çç®ççÇ cççokçÀ JçÌpç³çblççÇcççuçç!
çÆlç®³çç ®çínN³ççJçj çÆÖç³çkçÀjç®³çç nUáJççj mHçMçç&®ççÇ DçvçáYçÓlççÇ Dççní®ç Jçj jçpçíbêkçáÀcççj Içábiçjçb®çç DççJççpç kçÀjlç çÆlç®³çç Hçç³ççJçj yççíìb
çÆHçÀjJçlççvçç®çç jçícççvmç çÆlçvçí ®ççbiçuçç®ç oçKçJçuçç³ç. DççHçu³çç Jçpçvççvçb l³çç®ççÇ nçuçlç Kçjçyç PççuççÇ³ç Dçmçí çÆcççÆMkçÀuç YççJçnçÇ Dççnílç çÆlç®³çç
[çíUîççlç. içBJççj (1970)®çç nç mççÇvç DçççÆCç iççCçb nçílçb..`ncçmçí lççí Dç®sçÇ lçíjçÇ Hçç³çuç iççíjçÇ..' (jHçÀçÇ -uçlçç)
Hçç³çuç-Hççpçíyç-HçÌbpçCç-IçábiçªJçj yçílçuçíuççÇ DçMççÇ DçvçíkçÀ iççCççÇ DççHçu³ççuçç yçmçu³çç yçÌþkçÀçÇlç DççþJçlççÇuç. HçÀ[çJçj®³çç
lçcççMççHççmçÓvç lçí Lçíì kçÀçíþçÇJçj®³çç cçápçN³ççHç³ç¥lç. HçCç `lçí' DççHçu³çç Hçç³ççlç IççuçÓvç vçç®çç³ç®çb nçÇ nçÇjçí®ççÇ DçoçkçÀçjçÇ cçuçç lçjçÇ Jççìlçb kçÀçÇ
`mçbIç<ç&' (1968) HççmçÓvç mçáª PççuççÇ Dçmçíuç kçÀç? çÆouççÇHçkçáÀcççj®ççÇ çÆnjç@Fvç JçÌpç³çblççÇcççuçç®ç nçílççÇ. JçÌpç³çblççÇcççuçç DççHçu³çç DçoçkçÀçjçÇvçí
DçççÆCç çÆLçjkçÀC³ççJçj DçJçI³çç jçÆmçkçÀ Öçí#çkçÀçb®³çç içUîççlçuççÇ lççF&lç yçvçuççÇ nçílççÇ®ç. HçCç FLçí çÆouççÇHçkçáÀcççj Hçç³ççlç ®çkçwkçÀ ®ççU yççbOçÓvç
vçç®çlççí³ç kçÀçÇ kçÀç³ç DçMçç DçJçmLçílç DççHçu³ççuçç çÆomçuçç. `mçbIç<ç&' S®ç. Smç. jçJçíuçmççníyççb®çç. `cçíjí cçínyçÓyç'®³çç ³çMççvçblçj l³ççb®ççÇ HçlvççÇ
Dçbpçvçç®³çç®ç kçÀçobyçjçÇJçj yçílçuçíuçç DççCçKççÇ SkçÀ çÆmçvçícçç. DçþjçJ³çç MçlçkçÀçlçuçb kçÀLççvçkçÀ. vççÌMççopççÇbvççÇ `cçíjí cçínyçÓyç'®ççÇ jçpçíbêkçáÀcççjmççOçvçç nçÇ pççí[çÇ þíT³çç Dçmçb mçnpç mçá®çJçuçb nçílçb, HçCç jçpçíbêpççÇb®çb jçJçíuçmççníyççbyçjçíyçj J³çJçnçjçlç KçìkçÀu³ççcçáUí kçÀçnçÇ pçcçívçç.
jçJçíuçpççÇ jçpçkçáÀcççjkçÀ[í içíuçí, HçCç çÆlçLçb [çU çÆMçpçuççÇ vççnçÇ. mççOçvçç®çb vççJç vçkçwkçÀçÇ nçílçb. Hçá{í HçíÀcçmç mçÆìçÆ[Dççíuçç `mçbIç<ç&'®çí mçíìmçd
uççiçÓvç cçánÓlç& Pççuçç. nçÇjçí çÆouççÇHçkçáÀcççj DçççÆCç çÆnjç@Fvç mççOçvçç. mççOçvçç®çb kçáÀCççMççÇ çÆyçvçmçuçb kçÀçÇ kçÀç³ç, çÆlçvçí Dç®ççvçkçÀ vçkçÀçj kçÀUJçuçç.
Dççlçç vçpçjç çÆKçUu³çç JçÌpç³çblççÇcççuççJçj. çÆlçvçí nçíkçÀçj oílçç®ç MçÓçÆìbiç mçáª Pççuçb. mççíyçlç nçílçí yçuçjçpç mççnvççÇ, mçbpççÇJçkçáÀcççj, pç³çblç,
oáiçç&yççF& Kççíìí Fl³ççoçÇ. MçÓì mçáª nçílçb HçCç SkçíÀ çÆoJçMççÇ yç[íçÆcç³ççB DçççÆCç JçÌpç³çblççÇcççuççcçO³çí KçìkçÀç G[çuçç. ³çç®çç HççÆjCççcç cnCçÓvç kçÀçÇ
kçÀç³ç oçíIççb®çí Dççcçvçí-mççcçvçí Dçmçí mççÇvmç, ÖçCç³çÖçmçbiç jmçnçÇvç Jççìlççlç. çÆvçcçç&l³ççMççÇnçÇ l³ççb®çb KçìkçÀuçb. SkçÀ$ç kçÀçcç kçÀjçJçb uççiçlç nçílçb
HçCç mçJçç¥cçO³çí nçílççÇ SkçÀ çÆlçjmkçÀçjç®ççÇ çÆYçblç. KçáVçmç. mçbIç<ç&! kçwuçç³çcç@kçwmç®³çç çÆ®ç$çCçç®³çç JçíUçÇ lçj jçJçíuçmççníyç ®çkçwkçÀ kçÀMcççÇjuçç çÆvçIçÓvç
içíuçí. mçíì uççiçuçç nçílçç uççKççí ªHç³ççb®çç. l³ççbvççÇ vççÌMççopççÇbvçç mççbiçÓvç çÆouççÇHçkçáÀcççjuçç HçìJçç³ç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ.. cnCççuçí kçÀçÇ nJçblçj cççÇ
mçíìJçj ³çílç vççnçÇ. Dççlçç yç[íçÆcç³ççB nfçuçç Hçíìuçí. vççÌMççopççÇbvççÇ l³çç®ççÇ mçcçpçÓlç IççuçÓv ç kçÀmçbyçmçb mçíìJçj DççCçuçb. lççí mçíìJçj ³çílçç®ç
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jçJçíuçpççÇ çÆvçIçÓvç içíuçí. Dççlçç çÆouççÇHçkçáÀcççjvçí HççÆJç$çç Içílçuçç kçÀçÇ `[ç³çjíkçwìj ³çílç vççnçÇ, mççÇvç mçcçpççJçÓvç mççbiçlç vççnçÇ lççíHç³ç¥lç MçÓç Æìbiç
kçÀjCççj vççnçÇ.' çÆcçMççÇ vççnçÇ lçj vççìkçÀ vççnçÇ. kçÀç³ç cçiçpçcççjçÇ Dççní ³ççj! MçíJçìçÇ çÆoioMç&kçÀ ³çílçç®ç MçÓì Hççj Hç[uçb. çÆ®ç$çHçìç®çb vççJç
`mçbIç<ç&' Dçmçu³ççcçáUí®ç kçÀçÇ kçÀç³ç KçìkçíÀ, ©mçJçí-HçáÀiçJçí DçççÆCç çÆlçjmkçÀçjç®³çç Dççlç<çyççpççÇlç çÆHçkçw®çj HçÓCç&lJççkçÀ[í j[lç-jKç[lç Jççì®ççuç
kçÀjlç nçílçç. vççÌMççopççÇ `mçbIç<ç&'®ççÇ nçÇ DçvçoíKççÇ mìçíjçÇ JçÌ lççiçlç®ç mççbiçlç nçílçí. SkçÀlçj ³çç çÆvçcçç&l³ççbvççÇ l³ççb®³çç mçbiççÇlç-çÆoioMç&vççlç yçjçÇ®ç
{JçUç{JçU kçíÀuççÇ nçílççÇ. cççvçOçvçnçÇ jKç[Jçuçb nçílçb. DççHçCç çÆHçkçw®çj yçIçç³çuçç pççlççí. mçbHçlçç®ç yççníj ³çíTvç lççí ®ççbiçuçç nçílçç çÆkçbÀJçç
sîççee! yçíkçÀçj nçílçç Dçmçb mççbiçÓvç nçlç PçìkçÓÀvç cççíkçÀUí nçílççí. HçCç lççí yçvçJçlççvçç kçÀç³ç kçÀç³ç vççìkçbÀ nçílç DçmçlççÇuç, çÆkçÀlççÇ DçççÆCç
kçÀmçu³çç Öçmçbiççbvçç lççíb[ ÐççJçb uççiçlç Dçmçíuç lçí pççJçí l³ççb®³çç JçbMçç cnCçpçí kçÀUíuç. cçuçç mçáOoç cççvççHçcççvç®çí DçvçíkçÀ SçÆHçmççí[mçd `jíkçÀç@çÆ[¥iç
mìáçÆ[Dççí'lçnçÇ Hçnç³çuçç çÆcçUçuçílç.
çÆ®ç$çHçìçlç DçþjçJ³çç MçlçkçÀçlçuçç pççí kçÀçU GYçç kçíÀuçç nçílçç DçççÆCç pççí cççnçÌuç nçílçç l³ççuçç DçvçáªHç nçíT MçkçÀuçb Dçmçlçb lçí
kçíÀJçU yçvççjmççÇ {biçç®çb uççíkçÀmçbiççÇlç. ³çç çÆmçvçícççmççþçÇ vççÌMççopççÇbvççÇ kçÀpçjçÇ, þácçjçÇ, oçojç, ®ççÌjçÇ JçiçÌj í ÖçkçÀçj nçlççUç³ç®çb þjJçuçb nçílçb.
GlmçJççÇ çÆmç®³çáSMçvçuçç çÆHçÀf yçmçíuç Dçmçb yçvççjmççÇ ìçF&Hç iççÇlç kçÀjçJçb cnCçÓvç MçkçÀçÇuç yçoç³çávççÇbvççÇ cçáKç[ç çÆouçç..

cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª yçbOçç oí, lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçí..
iççJççlçuçí uççíkçÀ DççvçboçílmçJç mççpçjç kçÀjlç Dççnílç. Yççbiç çÆHçTvç mçiçUípçCç vçç®çlççnílç, iççlççnílç. vçç³çkçÀnçÇ l³ççlç mççcççÇuç
Pççuçç³ç. nçÇjçí®ççÇ Fcçípç Kçjçyç nçíT vç³çí cnCçÓvç l³ççuçç [ç³çjíkçwì ®ççU yççbOçÓvç vçç®çç³çuçç vç uççJçlçç çÆlçLçuçí uççíkçÀ l³ççuçç pçyçjomlççÇvçí
Yççbiç Hççpçlççlç DçççÆCç cçiç l³ççuçç Hçç³ççlç ®ççU yççbOçÓvç vçç®çC³ççmççþçÇ Yççiç Hçç[lççlç DçMççÇ GlmçJççÇ çÆmç®³çáSMçvç nçílççÇ lççÇ. vççÌMççopççÇbvççÇ
l³ççyçjnákçáÀcç iççCçb kçÀªvç Içílçuçb. {çíuçkçÀ, ìÓìçÇ (cnCçpçí kçwuç@jçívçíì-MçnvççF&-Dççíyççí lçmçí®ç yççmçjçÇ Dçmçb SkçÀçÆ$çlç Jççovç), Jnç³ççíçÆuçvmç®çç
lççHçÀç DçMçç jbiçlçoçj Dçç@kçí&Àmì^íMçvçvçí mçpçJçuçb. jHçÀçÇvçí vççÌìbkçÀçÇ Lççìçlç, Yççbiç H³ççu³çç®³çç DççJçíMççlç lçí içç³çuçb..

çÆouç Hçç³çç Dçuçyçíuçç cçÌvçíee, lçyççÇ³çlç cçíjçÇ jbiççÇuççÇ, nç³çíee
Dççpç KçáMççÇmçí cçÌvçí YçÌ³ççee, Lççí[çÇmççÇ Yçbiç HççÇ uççÇee
®çuçç.. Dççlçç Hçç³ççlç ®ççU yççbOçç³çuçç cççíkçÀUí..

cçíjí HçÌjçíb cçíb nç³çíee, cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª yçbOçç oí, lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçí..
Dçmmçuç yçvççjmççÇ yççpç Dççní iççC³çç®çç. DççÆcçlççYç nç çÆouççÇHçkçáÀcççj®ççÇ kçÀç@HççÇ kçÀjlççí DçMççÇ DççJçF& GþuççÇ nçílççÇ ní lçácnçuçç
DççþJçlç®ç Dçmçíuç. `[ç@vç' (1978) çÆmçvçícççlçuçb `KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmçJççuçç..' Dççu³ççJçj lçj ³çç iççí<ìçÇuçç KçlçHççCççÇ®ç çÆcçUçuçb.
DççÆcçlççYç®çç nç DçççÆJç<kçÀçj `cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª yçbOçç oí..' ³çç®ç iççC³çç®ççÇ kçÀç@HççÇ, vçJççÇ DççJç=ÊççÇ cnìuççÇ içíuççÇ nçílççÇ ní kçÀç³ç cççÇ mççbiçç³çuçç
nJçb³ç?
lçácnçuçç DççþJçlç Dçmçíuç. 1961 mççuççÇ çÆouççÇHçkçáÀcççj çÆvççÆcç&lç, çÆvçlççÇvç yççímç®çb çÆoioMç&vç Dçmçuçíuçç `içbiçç-pçcçvçç' vççcçkçÀ
çÆmçvçícçç çÆjuççÇpç Pççuçíuçç. ³çç çÆnì çÆ®ç$çHçìçlç ³ççíiçç³ççíiççvçb l³çç®ççÇ vçççÆ³çkçÀç JçÌpç³çblççÇcççuçç®ç nçílççÇ, mçbiççÇlç vççÌMççopççÇb®çb®ç nçílçb. DçMçç®ç
ÖçkçÀçj®çç Öçmçbiç l³ççlç nçílçç. DçMçç®ç mìçF&uç®çb iççCçb l³ççlç nçílçb. HçCç çÆlçLçuçç çÆouççÇHç JçíiçUç Yççmçuçç nçílçç. mJçlç: çÆvçcçç&lçç Dçmçu³ççvçí
DççHçCç vçç®çuççí lçj ®ççÇHç nçíT kçÀçÇ kçÀç³ç DçMççÇ YççÇlççÇ JççìuççÇ DçmççJççÇ. [çvmç-[ç³çjíkçwìj çÆnjçuççuçpççÇbvççÇ njlçNnívçí çÆJçvçJçÓvçnçÇ yç[íçÆcç³ççB
[çvmç kçÀjç³çuçç lç³ççj Pççuçí vççnçÇlç. `sí.sí.. lçmçuçb kçÀçnçÇ kçÀjCççj vççnçÇ cççÇ. lçácnçÇ nJçb lçj mççOççmçç [çvmç kçÀªvç I³çç. vç=l³çí nJççÇlç
lçj JçÌpç³çblççÇcççuçç Dççní®ç kçÀçÇ.. cçuçç kçÀMççuçç vçç®çJçlçç³ç?..' MçíJçìçÇ mçiçUîççbvççÇ®ç Dççûçn kçíÀu³ççcçáUí yç[íçÆc ç³ççB vçç®çuçí Dççnílç DçiçoçÇ
HçÀcçç&mç! iççCçb nçílçb..`vçÌvç uç[ pçF&Sb lççí cçvçJçç cççb kçÀmçkçÀ nçíF& yçí kçÀjçÇ..' mççlç Jç<çç¥vçblçj çÆouççÇHçmççyç Hçávnç SkçÀoç lçMçç®ç ÖçkçÀçj®³çç
iççC³ççlç vçç®çuçí. uççuç ®çávçjçÇ³çç Dççí{Óvç, pçCçÓ Hçç³ççlç ®ççU yççbOçÓvç.
`mçbIç<ç&' (1968)®ççÇ iççCççÇ ®ççbiçuççÇ nçílççÇ. `pçyç çÆouç mçí çÆouç ìkçÀjçlçç nÌ..' (jHçÀçÇ), `F<kçÀ oçÇJ ççvçç námvç YççÇ Içç³çuç..'
(jHçÀçÇ), `cçíjí Hççmç DççDççí vçpçj lççí çÆcçuççDççí..' (uçlçç), `lçmJççÇj -S-cçányyçlç LççÇ çÆpçmçcçíb..' (DççMçç Yççímçuçí) DççpçnçÇ DççþJçlçç³çlç.
cçáK³ç cnCçpçí lççÇ DççBKçí, DççMççÇJçç&o, DçvççíKççÇ jçlç, yçÏïç®ççjçÇ, oçí kçÀçÆuç³ççB, nmççÇvçç cççvç pççSiççÇ, ncçmçç³çç, Fppçlç, PçákçÀ iç³çç
Dççmçcççvç, kçÀv³ççoçvç, çÆkçÀmcçlç, cçíjí ncçocç cçíjí oçímlç, cçíjí nápçÓj, vççÇuçkçÀcçuç, Hç[çímçvç, jçpçç DççÌj jbkçÀ, mççLççÇ, mççOçá DççÌj MçÌlççvç,
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mçjmJçlççÇ®çbê, çÆMçkçÀçj DçMçç çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççC³ççbyçjçíyçj iççpçlç nçílççÇ ní çÆJçMçí<ç. `mçbIç<ç&' (1968) DççÆpçyççlç ®ççuçuçç vççnçÇ HçCç ní iççCçb
DççpçnçÇ DççHçu³çç DççíþçJçj Dççní..

SkçÀ vçpçj mçí çÆouç YçjcççS, oÓpçí mçí uçí pççS,
lççÇpççÇ vçpçj lçÓ, SímççÇ cççjí, pççí oíKçíb uçáì pççS,
mççjçÇ oáçÆvç³çç lçáPç Hçí oçÇJççvççÇ,
cçÌb YççÇ lççí oíKçÓ lçíjçÇ pçJççvççÇ - 2
pçjç cçáKç[í mçí IçáBIçìç nìç oí, lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçí,
cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª yçbOçç oí, lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçí..


çÆouççÇHçkçáÀcççj DçççÆCç cçnbcço jHçÀçÇ®çb iççCçb. ³çç mçáHçjçÆnì iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçí À' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/aZV3_RyjTRk

2. cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/wEHb94UVNHo

3. cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª... (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/X0lN5EYHk7Y

4. `mçbIç<ç&' (1968) : (mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/DyHSOpcpAmI


iççC³ççlç mçboYç& Dççuçç³ç cnCçÓvç l³çç iççC³ççb®³çç mçá×ç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç oílç Dççní..

1. ncç mçí lççí Dç®sçÇ lçíjçÇ.. (içbJççj, 1970)

https://youtu.be/-yK6sb024D0

2. vçÌvç uç[ pçF& nÌ lççí.. (içbiçç pçcçávçç, 1961)

https://youtu.be/ya5h0g39UvI

cçnçvç DççÆYçvçílçç çÆouççÇHçkçáÀcççj ³ççb®³çç kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.

1. çÆouççÇHçkçáÀcççj (50 mçáHçjçÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/i37yd6y5TQU

2. çÆouççÇHçkçáÀcççj (51 mçáHçjçÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/W7ZRUgsdkOA
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31 : cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª yçbOçç oí..
çÆ®ç$çHçì : mçbIç<ç& (1967)
çÆoioMç&kçÀ : S®ç. Smç. jJçíuç
içç³çkçÀ : cçnbcço jHçÀçÇ
iççÇlçkçÀçj : MçkçÀçÇuç yçoç³çávççÇ
mçbiççÇlç : vççÌMçço
jHçÀçÇ
çÆouç Hçç³çç Dçuçyçíuçç cçÌvçíee, lçyççÇ³çlç cçíjçÇ jbiççÇuççÇ, nç³çíee
Dççpç KçáMççÇmçí cçÌvçí YçÌ³ççee, Lççí[çÇmççÇ Yçbiç HççÇ uççÇee
cçíjí HçÌjçíb cçíb nç³çíee, cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª yçbOçç oí, lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçí.
cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª yçbOçç oí, lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçíee
Hçáª<ç mJçj : pçjç pçcçkçíÀ YçÌ³ççee
cççíní uççuççÇ ®çávçj, cççíní uççuççÇ.. ®çávçjçÇ³çç G{ç oí lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçí,
cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª yçbOçç oí, lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçí
m$ççÇ mJçj : kçw³çç ®ççuç nÌ lççíjçÇ
jHçÀçÇ : pçjç PçÓcç uçí iççíjçÇ
jHçÀçÇ : nçuçí [çíuçí çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ vçLçvççÇ, PçÓcçíb çÆkçÀmççÇ kçÀç PçÓcçkçÀç,
nj HççjçÇ çÆouç Lççcç uçí DçHçvçç, Símçç uçiççTB þácçkçÀç,
m$ççÇ mJçj : kçÌÀmçí Yçuçç?
Símçí.. pçyç nçí çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ y³ççn mçiççF&,
cçíjçÇ pçJççvççÇ uçí Dçbiç[çF& - 2
kçÀçíF& cçíjçÇ YççÇ MççoçÇ kçÀjç oí, lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçí,
cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª yçbOçç oí, lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçí.
jHçÀçÇ : kçÀçíF& IçáBIçìJççuççÇ cçíjí, çÆouç Hçí ®çuççS sájçÇ³ççB,
kçÀçíF& vçÌvççíJççuççÇ sçí[í, vçÌvççíb mçí HçáÀuçPç[çÇ³ççB,
ªHç nÌ uççKççíb, DççÌj FkçÀ çÆouç nÌ,
DççHçí cçíb jnvçç YççÇ cçáçÆMkçÀuç nÌ - 2
kçÀçíF& DçBçÆKç³ççíb mçí oçª çÆHçuçç oí, lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçí,
cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª yçbOçç oí, lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçí.
jHçÀçÇ : SkçÀ vçpçj mçí çÆouç YçjcççS, oÓpçí mçí uçí pççS,
lççÇpççÇ vçpçj lçÓ, SímççÇ cççjí, pççí oíKçíb uçáì pççS,
mççjçÇ oáçÆvç³çç lçáPç Hçí oçÇJççvççÇ,
cçÌb YççÇ lççí oíKçÓ lçíjçÇ pçJççvççÇ - 2
pçjç cçáKç[í mçí IçáBIçìç nìç oí, lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçí,
cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª yçbOçç oí, lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçí.
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32 : Lag Ja Gale..

32 : uçiç pçç içuçí..
uçiç pçç içuçí, kçíÀ çÆHçÀj ³çí, nBmççÇ jçlç nçí, vç nçí,
Mçç³ço çÆHçÀj Fmç pçvçcç cçíb..cçáuççkçÀçlç nçí..vç nçí! uçiç pçç içuçíee
çÆkçÀlççÇ GlkçÀì ®ççuç! jçpçç cçínoçÇ DçuççÇ KççBmççníyççb®ççÇ nçÇ Mçç³çjçÇ, cçvççuçç çÆYç[CççjçÇ. `Jççí kçÀçÌvç LççÇ?' nç çÆ ®ç$çHçì 1964 mççuç®çç
cnCçlçç DççcnçÇ KçÓHç®ç uçnçvç nçílççí. kçÀçnçÇ Jç<çç¥vçblçj ìçÇ.JnçÇ Jçj®³çç sç³ççiççÇlçJçj yçjçÇ®ç pçávççÇ iççCççÇ Hçnç³çuçç çÆcçUÓ uççiçuççÇ. l³ççlç ³çç `Jççí
kçÀçÌvç LççÇ?'®ççÇ iççCççÇnçÇ ³çílç Dçmçlç. jíçÆ[DççíJçªvç lççÇ mçlçlç SíkçÀu³ççcçáUí lçj ³çç çÆ®ç$çHçìç®ççÇ iççCççÇ cçvççJçj iççª[ kçÀjlç nçílççÇ. mçiçUçÇ®ç
iççCççÇ PçkçwkçÀçmç Dçmçu³çç®çb pççCçJçç³ç®çb.. HçCç kçÀç kçÀçíCç pççCçí.. çÆmçvçícçç kçÀçnçÇ oçKçJçuçç pççlç vçJnlçç. kçÀçjCç? kçÀçjCç lççí nçílçç `kçíÀJçuç
Jç³çmkçÀçíb kçíÀ çÆuçS'! HçÀkçwlç ÒççÌ{çbmççþçÇ.. kçÀç? lçj lççí Yç³çHçì Dççní. nç@jj! mçmHçívmç çÆLçÏuçj! YçìkçÀlççÇ Dççlcçç.. YçÓlç, Òçílç, çÆHçMçç®®ç!
Dççcç®ççÇ GlmçákçÀlçç çÆMçiçíuçç Hççínçí®çuççÇ nçílççÇ. kçÀmçç Dçmçíuç nç çÆmçvçícçç? KçÓHç nç@jj Dçmçíuç kçÀç? çÆiçjiççJç, KçílçJçç[çÇHççmçÓvç Lçíì
HçjUHç³ç¥lç®³çç mçJç& içCçíMççílmçJççlç yçjí®ç çÆmçvçícçí jçí[Jçj oçKçJçuçí pççlç.. HçCç kçáÀCççÇ `Jççí kçÀçÌvç LççÇ?' oçKçJçç³ç®ççÇ çÆnccçlç kçíÀuççÇ vçJnlççÇ.
cççÇ Dççcç®³çç içCçíMççílmçJç cçb[UçJçj cççPçí çÆcç$ç kçÀç³ç&jlç Dçmçlççvçç cçáÎçcç ³çç iççí<ìçÇ®çç s[ç uççJçC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç nçílçç.. Hçjblçá nçlççÇ
çÆvçjçMçç®ç DççuççÇ. DççM®ç³ç& cnCçpçí ³çç 16 Scç.Scç. çÆ®ç$çHçìçb®³çç çÆÒçvìmçd®çb cçábyçF&Yçj çÆJçlçjCç kçÀjCççN³çç mççníyççbkçÀ[í `içácçvççcç'®ççÇ çÆÒçvì
nçílççÇ, vçícçkçÀç l³ççlç `Jççí kçÀçÌvç LççÇ?' nç `yuç@kçÀ Dç@C[ JnçF&ì' çÆ®ç$çHçì cçç$ç vçJnlçç. kçÀcççuç Dççní ³ççj! SJç{b Dççní lçjçÇ kçÀç³ç ³çç
çÆmçvçícççlç?.. DçççÆCç nç `cçvççípçkçáÀcççj' Dçmçu³çç YçálççKçílççb®³çç®ç çÆmçvçícççlç kçÀçcç kçÀjlççí kçÀçÇ kçÀç³ç? pçíJnç yçIççJçb lçíJnç lççíb[çJçj nçlç!
`içácçvççcç' mçmHçívmç çÆLçÏuçj! `Jççí kçÀçÌvç LççÇ?' YçálççKçílççb®çç! `HçÓvçcç kçÀçÇ jçlç' Yçálçç®çç!.. Dçmçu³çç Yç³çHçìçb® çç nçÇjçí cçvççípçkçáÀcççj®ç kçÀç
Dçmçlççí? kçÀçíF& Kççmç Jçpçn?.. cçiç l³çç®çí lçí `vççÇuçkçÀcçuç', `DççÆvçlçç', `HçlLçj kçíÀ mçvçcç', `nçÆj³ççuççÇ DççÌj jçmlçç',`Mççíj' JçiçÌjí
çÆmçvçícçí mçáOoç DçMçç®ç Hçþ[çÇlçuçí Dççnílç kçÀçÇ kçÀç³ç? Dçmçç ÒçMvç Hç[uçç nçílçç Dççcnç cçáuççbvçç. cçiç Dççcç®³çç uç#ççlç Dççuçb.. ³çímç! lççí Dçmçí
`nç@jj' çÆmçvçícçí kçÀjç³ç®çç cnCçÓvç®ç HçÓCç& nçlççvçí DççHçuçç ®çínjç PççkçÓÀvç I³çç³ç®ççÇ l³ççuçç mçJç³ç uççiçuççÇ DçmççJççÇ..
`Jççí kçÀçÌvç LççÇ?' (1964)! yuç@kçÀ Dç@C[ JnçF&ì! Dççcnçuçç nçÇ çÆHçÀucç kçÀOççÇ yçIçç³çuçç çÆcçUçuççÇ lçj 1982-83®³çç ojc³ççvç.
mçáHçj kçÀçÇ mJççÆmlçkçÀ çÆmçvçícççlç! cç@çÆìvççÇ!.. (yçjb Pççuçb.. nç@jj Dççní cnCçlçç vççF&ì `Mççí'? vçkçÀçí jí yççHHçç!) Hç=LJççÇ çÆHçkçw®çmç& çÆvççÆcç& lç
(p³ççbvççÇ Hçá{í `içácçvççcç' (1965) mçHlçjbiççlç yçvçJçuçç lçí®ç ní çÆvçcçç&lçí) lçj jçpç Kççímçuççb®çb çÆoioMç&vç! cçvççípçkçáÀcççj, mççOçvçç, ÒçJççÇCç
®ççÌOçjçÇ, kçíÀ.Svç.çÆmçbn, OçácççU, jlvçcççuçç DçççÆCç níuçvç.. iççÇlçkçÀçj jçpçç cçínoçÇ DçuççÇ ™ççB. mçbiççÇlçkçÀçj cçovçcççínvç. jçpç Kççímçuççb®³çç
yçN³çç®ç çÆ®ç$çHçìçlç HççÆnuçç Mçç@ì nç ®ççuçl³çç kçÀçjJçj®çç®ç Dçmçlççí.. FLçínçÇ Dççní. cçvççípçkçáÀcççj lççÇ ®ççuçJçlççí³ç ([ç@. Dççvçbo)!..
oçívç HçÀuçç¥iç pççlçç®ç l³ççuçç mççcççíjçÇ ³çílçí lççÇ `MJçílççbyçjç'! mçábojçÇ mççOçvçç! yççF& kçÀçÇ YçÓlç? ®ççÌkçÀ iç³çí? (®³çç³çuçç, nçÇ Yçálçb
Hççb{jí®ç kçÀHç[í kçÀç Iççuçlççlç yçáJçç? ìîççeeeJç!! Jçç@çÆMçbiç HççJç[j çÆvçjcçç...) lççí çÆlçuçç çÆuçHçwì oílççí. lççÇ vçícçkçÀçÇ mcçMççvçç®³çç içíìJçj Glçjlçí.
mcçMççvçç®çb içíì DççHççíDççHç GIç[lçb. lççÇ Hçç®ç HççJçuçb Dççlç ®ççuçlçí.. içç³çyç! `vçÌvçç yçjmçí, çÆjcççÆPçcç, çÆjcççÆPçcç..' Dçmçb iççCçb Içácçlçb.
Yç..Yç..YçÓlçee! çÆLçSìjçlç ìívmç! cçvççípçkçáÀcççj IçjçÇ Hççínçí®çlççí. DççF& (jlvçcççuççyççF&) `Dçç iç³çí yçíìí?..' Dçmçb cnCçlç l³çç®çb Òçícççvçb
mJççiçlç kçÀjlçí. DççHçCç o®çkçÀlççí! Dçjíee! oçoç kçÀçíb[kçíbÀ®³çç çÆ®ç$çHçìçlç nçÇ®ç jlvçcççuççyççF& l³ççb®ççÇ `Dçç³çí' Dçmçlçí vçç?.. çÆlçLçí lççÇ vçíncççÇ®ç
ÒçícçU oçKçJçlççlç ³ççlç MçbkçÀç®ç vççnçÇ.. HçCç lççÇ DççHçu³çç uçíkçÀç®çb `kçáÀþb GuçLçuçç nçílççmç jí cçá[Ðçç?' Dçmçb mJççiçlç kçÀç yçjb kçÀjlçí?..
Dçmççí! lçj ³çç [ç@. Dççvçbo®ççÇ cçbiçílçj Dçmçlçí níuçvç. (kçÀç³ç ®çç@F&mç Dççní!) çÆlç®³ççyçjçíyçj nç [ç@. Dççvçbo `sçí[kçÀj lçíjí H³ççj kçÀç oçcçvç..'
(içç³çkçÀ cçníbê kçÀHçÓj, uçlçç) Dçmçb cçvççuçç Dççvçbo oíCççjb ³çáiçuçiççÇlç iççlççí.. mìçíjçÇ Hçá{í mçjkçÀlçí. l³çç YçìkçÀl³çç Dççlc³çç®³çç jnm³ççlç®ç
DççHçu³ççuçç içáblçJçÓvç þíJçlçí..
`Jççí kçÀçÌvç LççÇ?' çÆnì Pççuçíuçç, HçCç mçJçç¥vçç®ç lççí çÆlçlçkçÀçmçç DççJç[uçç vçJnlçç cnCçlççlç. DçmçíuçnçÇ! mçmHçívmç ®ççbiçuçç Dççní ³ççlç
Jçço vççnçÇ HçCç HççÆyuçkçÀuçç yçmçu³çç pççiççÇ IççyçjJçC³çç®çç çÆJç[ç G®çuçuçíuçí jçpç Kççímçuçç çÆmçvçícççlçuçç ìívmç lççCç lççCç lççCçlçç³çlç Dçmçb
Jççìlçb. iççCççÇ cçç$ç sçvç®ç pçcçuççÇlç. çÆpç®³ççJçj ní iççCçb çÆ®ççÆ$çlç Pççuçb³ç lççÇ mççOçvçç DççþJçlçí³ç. ³çç iççC³ççlçuççÇ! nç jnm³çHçì Dççní DçççÆCç
uçlççoçÇoçÇb®³çç `iççíu[vç-cçíuç[çÇpç'®³çç ³ççoçÇlç ³çç iççC³çç®çç opçç& HççÆnu³çç Hçç®ççlçuçç Dççní SJç{b®ç þçTkçÀ nçílçb l³çç #çCççHç³ç¥lç. kçÀçnçÇ
iççC³ççb®çb vçMççÇyç®ç Dçmçb Dçmçlçb kçÀçÇ, lçí iççCçb kçáÀþu³çç vçì-vçìçÇJçj çÆHçkçw®çjçF&pç Pççuçb³ç, kçÀçíCçl³çç ÒçmçbiççÇ lçí ³çílçb, kçÀmçb çÆ®ç$çCç Pççuçb³ç JçiçÌjí
iççí<ìçÇ çÆHçÀpçÓuç Dçmçlççlç. l³ççlçuçb kçÀçJ³ç DçççÆCç l³çç iççC³çç®ççÇ ®ççuç cçvççuçç DççjHççj çÆYç[CççN³çç Dçmçlççlç. DççHçu³çç Dçç³çá<³ççlç Iç[uçíu³çç
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kçÀçíCçl³ççlçjçÇ çÆvçmçìuçíu³çç #çCççbMççÇ pçáUCççN³çç, SkçÀªHç Pççuçíu³çç Dçmçlççlç. mçbiççÇlçkçÀçjç®ççÇ mçpç&vçMççÇuçlçç SKççÐçç iççC³ççuçç DççHçu³çç
Ëo³ççJçj kçÀç³çcç kçÀçíjuçb pççC³ççFlçkçÀçÇ ÞççÇcçblççÇ vçkçwkçÀçÇ®ç yçnçuç kçÀª MçkçÀlçí. p³çç içUîççlçÓvç lçí DçJçlçjlçb lççínçÇ cçnÊJçç®ççÇ YçÓçÆcçkçÀç
yçpççJçlççí. l³çç DççJççpççcçáUí®ç lçí Lçíì Ëo³çç®³çç lçUçHç³ç¥lç pççTvç YççJçvççbvçç {JçUÓvç kçÀç{lçb. cçovçcççínvç kçÀçínuççÇ `mìçj c³çáçÆPçkçÀ
[ç³çjíkçwìj' vçJnlçí. `mçáHçj-Hçwuçç@Hç çÆ®ç$çHçìçb®çç mçáHçj-çÆnì c³çáçÆPçkçÀ [ç³çjíkçwìj' cnCçç³ç®çí uççíkçÀ l³ççbvçç. l³ççb®çí mìçmç& FlçkçíÀ JççF&ì kçÀçÇ
nçílçí kçÀçÇ l³ççbvçç yç@vçmç& çÆcçUç³ç®çí lçí `yççÇ' ûçí[®çí. kçíÀJçU SíbMççÇ çÆ®ç$çHçì kçíÀuçí l³ççbvççÇ. `YççF& YççF&' nç mçáHçj-çÆnì, DçççÆCç `DçvçHç{', `Jççí
kçÀçÌvç LççÇ?', `cçíjç mçç³çç' ní çÆnì, yçmmç! yççkçÀçÇ mçiçUí®³çç mçiçUí Lççí[í-HçÀçj ®ççuçuçíuçí çÆkçbÀJçç mçáHçj-Hçwuçç@Hç! HçCç ³çç SkçÀpççlç SíbMççÇ
çÆ®ç$çHçìçlçuçb mçbiççÇlç cçç$ç uççpçJççyç. pçí DççpçnçÇ lççpççlçjçÇvç Jççìlçb. `lçácç pççí çÆcçuç iç³çí nçí..' Dçmçí kçÀçnçÇ mçvcççvçvççÇ³ç DçHçJçço JçiçUlçç
l³ççb®³çç iççC³ççcçO³çí Yçjiç®®ç Dçç@kçí&Àmì^íMçvç lçmçb DçYççJççvçb®ç Dçç{Uç³ç®çb. kçÀçÆJçlçç nçlççlç Hç[uççÇ kçÀçÇ l³ççuçç mççpçíMççÇ ®ççuç DçMççÇ mçuçiçHçCçí
uççJçç³ç®çí cçovçoçoç. JççÐççb®çç iççíbiççì vççnçÇ kçÀçÇ çÆNnocç®çç yç[ípççJç. `Jççí kçÀçÌvç LççÇ?' cçOçuççÇ `sçí[kçÀj lçíjí H³ççj kçÀç oçcçvç..' (içç³çkçÀ
cçníbê kçÀHçÓj, uçlçç) ní ³çáiçuçiççÇlç, `pççí ncçvçí oçmlççb DçHçvççÇ mçávçç³ççÇ..' lçmçí®ç `vçÌvçç yçjmçí..' DçççÆCç `uçiç pçç içuçí..' nçÇ uçlççoçÇoçÇb®ççÇ
çÆlçvnçÇ iççCççÇ cçmlç®ç pçcçÓvç DççuççÇlç. DççMççlççF¥®çb `Mççí™ç vçpçj kçÀçÇ çÆyçpççÆuç³ççB..' ní ³çç®ç çÆ®ç$çHçìçlçuçb yçjb! ³çç iççC³çç®ççÇ ì^çÇìcçíbì
cçovçcççínvçpççÇbvççÇ FlçkçÀçÇ JçíiçUîçç OççìCççÇ®ççÇ çÆouççÇ³ç kçÀçÇ S®çScçJnçÇmççjK³çç cççlçyyçj kçbÀHçvççÇvçí Dççiçç-çÆHçsç vç Hççnlçç l³çç iççC³çç®çç
DçblçYçç&Jç kçíÀJnç®ç `DççMçç çÆmçbipç HçÀç@j Dççí.HççÇ. vç³³çj' ³çç ³ççoçÇlç kçíÀuçç Dççní. kçÀUmç cnCçpçí lççÇ mççÇ.[çÇ., ScçdHççÇLçÏçÇ DçvçíkçÀ Jç<çí& (DççpçnçÇ)
çÆocççKççlç çÆJçkçÀlçç³çlç lçí. yçN³çç®ç pçCççbvçç lçí Dççí.HççÇ vç³³çjpççÇb®çb®ç Jççìlçb lçí ³ççcçáUí®ç. (`cçíjç mçç³çç' cçOçuçb `PçácçkçÀç iççÇjç jí..' ní iççCçb
pçmçb ÒçLçcçoMç&vççÇ mçbiççÇlçkçÀçj cçovçcççínvçpççÇb®çb Jççìlç vççnçÇ lçmçç®ç ÒçkçÀçj nç!)

ncç kçÀçí çÆcçuççÇ nÌ Dççpç ³çí, IççÆ[³ççB vçmççÇyç mçí,
pççÇ Yçj kçíÀ oíKç uççÇçÆpçS, ncç kçÀçí ]kçÀjçÇyç mçí,
çÆHçÀj DççHç kçíÀ vçmççÇyç cçíb, ³çí yççlç nçí.. vç nçíee
Mçç³ço çÆHçÀj Fmç pçvçcç cçíb.. cçáuççkçÀçlç nçí.. vç nçí! uçiç pçç içuçíee
Kççmç JçíU kçÀç{Óvç lçácnçÇ `uçiç pçç içuçí..' ní iççCçb pçjç cçvççHççmçÓvç SíkçÀç. ³çç iççC³ççlç `çÆNnocç' Dçmçç pçJçUpçJçU vççnçÇ®ç.
lçyçu³ççbJçj sHçkçÀçÇ JççpçJçlççlç lçmçç þíkçÀç HçkçÀ[uçç Dççní. yçímç-çÆiçìçj DçççÆCç kçÀç@[&mçd®çb Jççovç iççC³ççuçç HçÀkçwlç DççOççjYçÓlç cnCçÓvç
JççHçjuçb³ç. ³ççlç mçbiççÇlç-mçb³ççípçkçÀ mççíçÆvçkçÀpççÇb®çb (mçbiççÇlçkçÀçj mççíçÆvçkçÀ-DççícççÇ HçíÀcç) ³ççíiçoçvç uç#ççlç ³çílçb. iççC³ççlç þUkçÀHçCçí pççCçJçlçb
kçÀç³ç lçj vçámçlçç Jnç³ççíçÆuçvç-®çíuççí®çç ûçÓHç, ®çJççÇHçájlçí cçíb[çíçÆuçvç Fl³ççoçÇb®çí mì^çíkçwmç. oçívç DçblçN³ççb®³çç cçOçuçb c³çáçÆPçkçÀ KçáuçJçlççvçç oçívç-®ççj
Flçj JççÐççb®ççÇ cççÌpçÓoiççÇ kçÀçvççuçç pççCçJçlçí KçjçÇ, HçCç lççÇ DççíIççvçb Dççu³ççiçlç kçÀçvççuçç mçáKço Jççìlçí. ÒçíÀcç çÆyçIç[Cççj kçÀçÇ kçÀç³ç, DçMççÇ
MçbkçÀç®ç vçkçÀçí. yçN³çç®ç pçáv³çç iççC³ççbcçO³çí mççLççÇ®çb mççBiç-Jnç³ççíçÆuçvç, içç³çkçÀçuçç HçÀç@uççí kçÀjlççvçç yççjçÇkçÀ DççJççpççlç ncçKççmç SíkçÓÀ ³çílç
Dçmçlçb. l³çç®çç DççJççpç DçmHç<ì Dçmçlççí Kçjç HçCç iççCççÇ SíkçÀlççvçç lçí yçN³çç®çoç KçìkçÀlçb. `Jççí kçÀçÌvç LççÇ?'®³çç SkçÀçnçÇ iççC³ççlç mççLççÇ®çb ní
mççBiç-Jnç³ççíçÆuçvç vççnçÇ³ç. kçÀçíCçlçç jçiç Dççní nç? cçovçcççínvçpççÇ Mççm$ççÇ³ç mçbiççÇlç çÆMçkçÀuçí nçílçí kçÀçÇ vççnçÇ kçáÀCççmç þçTkçÀ! HçCç l³ççb®ççÇ
l³ççlçuççÇ pççvçkçÀçjçÇ cçç$ç lççjçÇHçÀ kçÀjC³ççpççíiççÇ nçílççÇ. uçnçvçHçCççÇ uçKçvççÌuçç Dçmçlççvçç yçíœçcç Dç™lçj, yç[í içáuççcç DçuççÇ ™ççBmççníyç,
Gmlçço DçuççÇ DçkçÀyçj ™ççB, Gmlçço Dçyoáuç JçnçÇo ™ççB, jçíMçvçDççjç yçíœçcç DçMçç cççnçÇj ÒçYç=lççÇb®çç mççbiççÇçÆlçkçÀ mçnJççmç®ç l³ççb®³ççlçu³çç
mçbiççÇlçkçÀçjçuçç ÒçíjCççoç³ççÇ þjuçç DçmççJçç. `ncçmçí Dçç³çç vç iç³çç..' (yççiçíÞççÇ), `çÆpç³çç uçí iç³ççí pççÇ cççíjç..'(³çcçvç), `cçíjçÇ yççÇvçç lçácç
yççÇvç jçí³çí..' (DççÆnj-YçÌjJç), `nçuç-S-çÆouç ³çÓB Gvní..' (Hçnç[çÇ), `oçí çÆouç ìÓìí..' (çÆcçÞç cççb[), `yçÌjvç çÆvçbo vç DççS..' (kçÀç]HçÀçÇ),
`cçíjç mçç³çç mççLç nçíiçç..' (vçbo), `vçÌvççíb cçíb yçojç sçS..' (YççÇcçHçuççmç) DçMççÇ Mççm$ççÇ³ç jçiççJçjçÇuç iççCççÇ kçÀç³ç mççbiçlççlç?
cçovçcççínvçpççÇb®ççÇ kçÀçjkçÀçÇo& mçáª nçíC³çç®³çç JçíUí®çç SkçÀ ÒççÆmçOo çÆkçÀmmçç Dççní. Dççcç®³çç uççuçç uçpçHçlçjç³ç kçÀç@uçípççlç cççP³çç
Jçiçç&lç çÆMçkçÀCççN³çç `mçcççÇj kçÀçínuççÇ' ³çç l³ççb®³çç OççkçÀìîçç cçáuççvçb DççCçKççÇ ®çJççÇvçb mççbçÆiçlçuçíuçç.. jç³çyçnçoÓj ®çávççÇuççuçpççÇ ³çç çÆ®ç$çHçì
GÐççíiççlçu³çç yç[îçç MçíþpççÇb®çç cçovçcççínvç nç cçáuçiçç. J³ççÆkçwlçcçÊJç ªyççyçoçj Dçmçu³ççvçí DçççÆCç nçlççlç iç[içbpç mçbHçÊççÇ Dçmçu³ççvçí nç
cçáuçiçç çÆHçkçw®çjcçO³çí nçÇjçí cnCçÓvç mçnpç çÆMçjkçÀçJç kçÀª MçkçÀuçç Dçmçlçç. SKççÐçç mìáçÆ[Dççí, MçÓçÆìbiç-HçwuççíDçj®çç cççuçkçÀ cnCçÓvç Kçá®ççÇ&
GyçJçlç KççíN³ççvçb HçÌmçç kçÀcççJçÓ MçkçÀuçç Dçmçlçç. lççí ®çkçwkçÀ mçÌv³ççlç YçjlççÇ Pççuçç. vçblçj mçÌv³ççlçuçb ª#ç pççÇJçvç DçççÆCç l³çç uç{çF&®çç kçbÀìçUç
Dççuçç. jç³çHçÀuç nçlççUC³ççlç Hçá{í Fvìjímì Jççìlç vçmçu³ççvçí oámçjb cçnç³çáOo mçbHçlçç®ç yçboákçÀçÇuçç kçÀ[kçÀ mç@u³çÓì þçíkçÓÀvç DççHçuçí
cçovçcççínvçpççÇ cçábyçF&uçç Dççuçí. jç³çyçnçoÓj ®çávççÇuççuçpççÇ çÆvçcçç&CççOççÇvç Dçmçuçíu³çç `MçnçÇo' ³çç çÆ®ç$çHçìç®³çç kçÀçcççlç cçivç nçílçí. ³çç
çÆ®ç$çHçìç®çí iççÇlçkçÀçj nçílçí jçpçç cçínoçÇ DçuççÇ ™ççB DçççÆCç kçÀcçj pçuççuççyççoçÇ. içáuççcç nÌojpççÇb®çb mçbiççÇlç. jcçíMç mçniçuçpççÇb®çb çÆoioMç&vç.
çÆouççÇHçkçáÀcççj, kçÀççÆcçvççÇ kçÀçÌMçuç, ®çbêcççínvç, uççÇuçç çÆ®çìCççÇmç DçççÆCç Hççíjiçíuççmçç MçMççÇ kçÀHçÓj!.. 1946 mççuç cnCçpçí uçlççoçÇoçÇ vçJçKççÇ®ç
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nçílççÇ lçíJnç. içç³çuçç DççuçíuççÇ. ³çáiçuçiççÇlç nçílçb. mççíyçlç nç Mçíþ®çç sçík çÀjç cçovçcççínvç iççCççj cnCçlçç OççmlççJçuçíuççÇ nçílççÇ lççÇ.
çÆHçÀçÆucçmlççvç®³çç cççuçkçÀç®çç cçáuçiçç cnCçpçí JççÆMçu³çç®çb lçìdìÓ çÆomçlçb³ç. iççC³çç®çb kçÀçnçÇ Kçjb vççnçÇ JçiçÌjí çÆ Jç®ççj kçÀjlç `çÆHçbpçjí cçíb yçáuçyçáuç
yççíuçí, cçíjç sçíìç mçç cçvç [çíuçí..' jíkçÀç@[& Pççuçb. yççÆnCç-YççJçç®çb iççCçb lçí. (³çç iççC³ççvçblçj ³çç oçíIççbcçO³çí yçbOçá-YççÆiçvççÇ Òçícçç®çí $çÝCççvçáyçbOç
pçáUuçí. uçlççoçÇoçÇbyçjçíyçj®çb ní YççJçç®çb vççlçb cçovçcççínvçpççÇbvççÇ DççHçu³çç MçíJçì®³çç MJççmççHç³ç¥lç çÆ vçYççJçuçb ní çÆJçMçí<ç!) iççC³çç®çç `ìíkçÀ' nçílçç®ç
oçÇoçÇvçí l³çç®ççÇ DçççÆCç l³ççvçí oçÇoçÇ®ççÇ lççjçÇHçÀ kçíÀuççÇ. l³ççvçblçj lççí pçí yççíuçuçç lçí SíkçÓÀvç cçç$ç cçvççlçu³çç cçvççlç kçÀHççUçJçj nçlç cççªvç Içílçuçç
oçÇoçÇvçí. `cçÌb mçbiççÇlçkçÀçj yçvçábiçç..' Dçmçb l³ççvçb sçlççÇþçíkçÀHçCçí mççbiçlçç®ç nmçÓvç `kçw³çç yççlç nÌ!..' SJç{b®ç cnCççu³çç. çÆoJçmç Guçìuçí. kçÀç³ç
®ç¬çíÀ çÆHçÀjuççÇ, kçáÀCççmç þçTkçÀ. l³ççuçç `DççBKçí' çÆcçUçuçç. HçoçHç&Cççlç®ç ®çcçkçÀ oçKçJçlç Hçá{í l³ççvçí `cçonçíMç' Fl³ççoçÇ çÆmçvçícçí çÆKçMççlç
ìçkçÀuçí. ì@uçívì çÆmçOo nçíT uççiçuçb, HçCç cçovçcççínvç®çb vçMççÇyç cçç$ç HçáÀìkçbÀ®ç cnCçç³çuçç nJçb. Jççì®ççuççÇlç Dç[®çCççÇ yçN³çç®ç nçíl³çç. l³ççbvççÇ
mçbiççÇlçyçOo kçíÀuçíuççÇ iççCççÇ uç#ççlç jçnC³ççpççíiççÇ yçíçÆcçmççuç Dçmçç³ç®ççÇ, çÆyçvççkçÀç iççÇlçcççuççcçO³çí iççCççÇ iççpçç³ç®ççÇ HçCç l³çç kçáÀyç[îçç
çÆHçkçw®çjuçç lççªvç vçíC³ççmç DçmçcçLç& þjç³ç®³çç. Hçwuçç@Hç çÆ®ç$çHçìçb®çç mçáHçj-çÆnì mçbiççÇlçkçÀçj þjuçç lççí. `Jççí kçÀçÌvç LççÇ?' ³çç çÆ®ç$çHçìç®çb®ç
GoçnjCç I³çç vçç! 1965 ®³çç çÆHçÀucçHçíÀDçj mççínUîççlç Glkç=À<þ mçbiççÇlçkçÀçjç®³çç HçájmkçÀçjçmççþçÇ `Jççí kçÀçÌvç LççÇ?' vçç@çÆcçvçíì Pççuçí uçç HçCç
l³ççb®³ççkçÀ[í SkçíÀkçÀçUçÇ Jnç³ççíçÆuçvç IççmçCççjí uç#cççÇ-H³ççjí `oçímlççÇ'mççþçÇ lççÇ ì^ç@HçÀçÇ l³ççb®³çç lççíb[çJçj ªyççyççlç IçíTvç içíuçí. Hçíboí nçÇjçí,
mççcççv³ç vçççÆ³çkçÀç, HçÀ[lçÓmç kçÀLççvçkçÀ DçççÆCç uççí-yçpçíì çÆvççÆcç&lççÇcçÓu³çí Dçmçu³ççJçj SkçÀìç cçovçcççínvç kçÀç³ç KççkçÀ kçÀçÆj<cçç kçÀjCççj nçílçç
çÆlççÆkçÀìyççjçÇJçj? MçíJçìçÇ kçÀç³ç! DçHç³çMçç®çb KççHçj HçÀçí[uçb pççF& lçí ³çç cçovçcççínvçJçj®ç. Hçá{í jçpçkçÀçjCçnçÇ kçÀcççuççÇ®çb Jçç{uçb nçílçb.
kçÀOççÇkçÀOççÇ jíkçÀç@çÆ[¥iç çÆLçSìjnçÇ çÆcçUlç vçmçí l³ççbvçç. çÆcçUçuçb®ç lçj GÊçcççíÊçcç JççokçÀçbvçç Kççvç-Hççvç J³çJçmLçímçn Flçj$ç içáblçJçÓvç þíJçC³ççlç
³çíF&. MçíJçìçÇ {çíj cçínvçlç kçÀªvçnçÇ nçlççÇ kçÀç³ç, lçj kçíÀJçU çÆvçjçMçç DçççÆCç çÆvçjçMçç®ç. Hç[lçç kçÀçU Dççuçíuçç. KçÓHç cçvç:mlççHç.
cçovçcççínvçpççÇbvççÇ cççÆojí®çç H³ççuçç DççHçuççmçç kçíÀuçç, lççí yçnáoç ³ççcçáUí®ç.
`uçiç pçç içuçí..' ní kçÀçJ³ç çÆuççÆnlççvçç jçpçç cçínoçÇ DçuççÇ KççBmççníyççbvççÇ Dç#çjMç: `kçÀuçípçç çÆvçkçÀçuçkçíÀ jKKçç nÌ'. mçbiççÇlçkçÀçj
cçovçcççínvçpççÇbvççÇ lçí mJçjyçOo kçÀjlççvçç l³çç kçÀçJ³ççuçç nUJçíHçCçç®çç ì®ç oílç cçmlç®ç KçáuçJçuçb Dççní. mçbHçÓCç& çÆ® ç$çHçìçlç nç vçç³çkçÀ çÆlç®³ççMççÇ
vçHçÀjlç®ç kçÀjlççvçç oçKçJçuçç³ç, cçiç ní iççCçb kçÀçíCçl³çç ÒçmçbiççmççþçÇ ³çílç Dçmçíuç yçjb? Dçmçç çÆJç®ççj cçvççlç ³çílççí. kçÀyç DççSiçç, kçÀyç
DççSiçç, Dçyç DççSiçç.. DçMççÇ ³çç iççC³çç®ççÇ DççHçCç Jççì Hççnlççí. HçCç nç³çee! ³çç iççC³çç®ççÇ çÆ®ç$çHçìçlç ³çíCççjçÇ çÆmç®³çáSMçvç HççnÓvç cççPçç
lçjçÇ YçÏcççÆvçjçmç Pççuçç. çÆlçlçkçbÀmçb ÒçYççJççÇ vççnçÇ Jççìuçb lçí. çÆcçuçvçç®ççÇ Dççmç Dççní, lç[Hç Dççní. mççOçvçç®³çç [çíUîççlç DçÞçÓnçÇ Dççnílç.
yççíuçC³ççlç DççJçíiç Dççní HçCç lççí GiççÇ®ç®ç DççûçnçÇ Jççìlççí. içUíHç[Ó Jççìlççí. `cççÌkçÀç Dçç³çç nÌ GmçkçÀç HçÀç³çoç Gþç uçí..' Dçmçç oHç& ³çílççí çÆlç®³çç
l³çç JççiçC³ççlçÓvç.. sîççee!! kçw³çç mççí®çç Lçç, DççÌj kçw³çç mççcçvçí Hçç³çç! çÆkçÀlççÇ sçvç iççCçb Dççní ní? yçN³çç®ç pçCççbvççÇ nç çÆmçvçícçç HçççÆnuçíuçç®ç
vççnçÇ. iççCçb vçámçlçb SíkçÀuçb³ç. yçN³çç®çoç! sç³ççiççÇlççlçnçÇ KçÓHç JçíUç l³çç®ççÇ Hççjç³çCçb PççuççÇlç! l³ççcçáUí®ç lçí DççHçu³çç DççJç[çÇ®çbnçÇ Dççní.
`sç³ççiççÇlç'cçO³çí vçámçlçb®ç iççCçb oçKçJçlççlç, cnCçÓvç lçí FcÒçíçÆmçJn JççìlçbnçÇ. HçCç Kçjb mççbiçç³ç®çb lçj ní iççCçb vçámçlçb®ç SíkçÀlççvçç JçíiçUîçç®ç
HçÀçÇçÆuçbipç ³çílççlç. lçí SíkçÀlçç®ç Hçç³ççlç cçCççcçCçç®çb DççíPçb Dçmçu³ççiçlç pççiç®³ççpççiççÇ çÆLçpçlççí DççHçCç. #çCççlç nUJçí nçílççí. ÒçícççÇ ³çáiçáuçç®ççÇ lççÇ
MçíJçì®ççÇ Yçíì DçmççJççÇ Dçmçb ÒçlççÇlç nçílçb l³çç kçÀçJ³ççlçÓvç. lçí #çCç Hçávnç kçÀOççÇ®ç ³çíCççj vççnçÇlç kçÀçÇ kçÀç³ç? l³çç #çCççvçblçj l³ççb®ççÇ kçÀOççÇ®ç Yçíì
nçíCççj vççnçÇ³ç kçÀçÇ kçÀç³ç? Dçmçb Jççìlçb.. oáoÌJççvçí p³ççb®³çç pççÇJçvççlç Dçmçuçç #çCç Dççuçíuçç Dçmçlççí l³ççb®³çç cçvççlç lçj DççþJçCççÇb®çç mçÌuççyç
(cçnçHçÓj) G®çbyçUÓvç ³çílççí. jçícççvmç, çÆJçjn, çÆcçuçvçç®ççÇ Dççmç, Dççvçbo, GlmçJç, lç=HlççÇ, ÒçlççÇ#çç, mçcçHç&Cç, mççOçvçç, DççjçOçvçç ³çç DççHçu³çç
cçvçç®³çç DçJçmLçç p³ççb®³çç iççC³ççlçÓvç içJçmçu³çç lççí mçbiççÇlçkçÀçj cçovçcççínvç DççþJçlççí DççHçu³ççuçç. jç$ççÇ®³çç çÆvçjJç Mççblçlçílç DççHçu³çç
jíçÆ[DççíJçj vçícçkçbÀ ní®ç iççCçb uççiçuçb lçj l³çç iççC³ççlçÓvç GlkçÀìHçCçí J³çkçwlç kçíÀuçíu³çç çÆJçjnç®³çç pJççUç `lççÇ' DçJçmLçç KçjçíKçj®ç
GHçYççíiçCççN³çç®³çç cçvççuçç çÆkçÀlççÇ ³ççlçvçç oíT MçkçÀlççlç.. Hçnç.. cçvçç®çç kçÀçíb[cççjç kçÀjlç cççvç lçákçÀJçÓvç lç[pççí[ mJççÇkçÀçjuçíuçb cçvç yçb[
kçÀªvç Gþlçb. vçkçÀUlç HççHçC³ççb®³çç kçÀ[ç DççíuççJçlççlç.. çÆvçjJçççÆvçjJç kçÀjlççvçç G®®ççjuçíuçí lçí Mçyo cçvç Içç³ççU kçÀjC³ççmç Hçájímçí þjlççlç..

Hççmç DççF&³çí, kçíÀ ncç vçnçÇb, Dçç³çíbiçí yççj yççj,
yççníb içuçí cçíb [çuç kçíÀ, ncç jçí uçí lççj lççj,
DççBKççí mçí çÆHçÀj, ³çí H³ççj kçÀçÇ, yçjmççlç nçí.. vç nçí,
Mçç³ço çÆHçÀj Fmç pçvçcç cçíb.. cçáuççkçÀçlç nçí.. vç nçí!
uçiç pçç içuçí, kçíÀ çÆHçÀj ³çí, nBmççÇ jçlç nçí, vç nçí,
Mçç³ço çÆHçÀj Fmç pçvçcç cçíb.. cçáuççkçÀçlç nçí.. vç nçí! uçiç pçç içuçíee
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32 : uçiç pçç içuçí..
çÆ®ç$çHçì : Jççí kçÀçÌvç LççÇ? (1964)
çÆvçcçç&lçç : Hç=LJççÇ çÆHçkçw®çmç&
çÆoioMç&kçÀ : jçpç Kççímçuçç
içççÆ³çkçÀç : uçlçç cçbiçíMçkçÀj
iççÇlçkçÀçj : jçpçç cçínoçÇ DçuççÇ KççB
mçbiççÇlç : cçovçcççínvç
uçiç pçç içuçí, kçíÀ çÆHçÀj ³çí, nBmççÇ jçlç nçí, vç nçí,
Mçç³ço çÆHçÀj Fmç pçvçcç cçíb.. cçáuççkçÀçlç nçí.. vç nçí! uçiç pçç içuçíee ~~Oç=~~
ncç kçÀçí çÆcçuççÇ nÌ Dççpç ³çí, IççÆ[³ççB vçmççÇyç mçí,
pççÇ Yçj kçíÀ oíKç uççÇçÆpçS, ncç kçÀçí ]kçÀjçÇyç mçí,
çÆHçÀj DççHç kçíÀ vçmççÇyç cçíb, ³çí yççlç nçí.. vç nçíee
Mçç³ço çÆHçÀj Fmç pçvçcç cçíb.. cçáuççkçÀçlç nçí.. vç nçí! uçiç pçç içuçíee ~~1~~
Hççmç DççF&³çí, kçíÀ ncç vçnçÇb, Dçç³çíbiçí yççj yççj,
yççníb içuçí cçíb [çuç kçíÀ, ncç jçí uçí lççj lççj,
DççBKççí mçí çÆHçÀj, ³çí H³ççj kçÀçÇ, yçjmççlç nçí.. vç nçí,
Mçç³ço çÆHçÀj Fmç pçvçcç cçíb..cçáuççkçÀçlç nçí.. vç nçí!
uçiç pçç içuçí, kçíÀ çÆHçÀj ³çí, nBmççÇ jçlç nçí, vç nçí,
Mçç³ço çÆHçÀj Fmç pçvçcç cçíb.. cçáuççkçÀçlç nçí.. vç nçí! uçiç pçç içuçíee ~~ 2~~


³çç mçJçç&biçmçáboj iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/br6C4U3Dyfo

2. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/TFr6G5zveS8

3. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/91dB6HxsYWQ

4. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (uçlççoçÇoçÇ uççF&Jn)

https://youtu.be/9v20pa_dDyM

5. `Jççí kçÀçÌvç LççÇ?' (1964) (mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/vfcpd5PH22M

6. uçlççoçÇoçÇ Jç cçovçcççínvç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/I8tVaKhVuBo

Dççlçç ³çç®ç iççC³çç®ççÇ çÆJççÆJçOç ÞçJçCççÇ³ç `Fvmì^Ócçíbìumç'... Òçl³çíkçÀ JççÐçç®³çç JççovççlçÓvç JçíiçUç cçÓ[ pççCçJçlççí, ní çÆJçMçí<ç.

6. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (çÆHç³ççvççí)

https://youtu.be/e_O7KA1_p2U

7. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (mç@kçwmççíHçÀçívç)

https://youtu.be/g8JBFS2vhjo

8. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (Jnç³ççíçÆuçvç)

https://youtu.be/hiUPJGvzgE4

9. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (mçç@Hçwì Fvmì^Ócçíbìuç)

https://youtu.be/gWsVoPe7ahw
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33 : Bolo Subah Shaam..

33. yççíuççí mçáyçn Mççcç.. njí kç=À<Cç njí jçcç
`oáçÆvç³çç vçí ncçkçÀçí çÆo³çç kçw³çç? oáçÆvç³çç mçí ncçvçí çÆuç³çç kçw³çç?
ncç mçyçkçÀçÇ HçjJççn kçÀjíb kçw³ççíb? mçyçvçí ncççjç çÆkçÀ³çç kçw³çç?
ocç cççjçí ocç, cççÇì pççS œçcç, yççíuççí mçáyçn Mççcç.. njí kç=À<Cç njí jçcç..'
oíJç Dççvçbovçí `njí jçcç njí kç=À<Cç' ³çç l³çç®³çç çÆ®ç$çHçìçlç çÆnHHççÇ-mçbmkç=ÀlççÇJçj mçç@çÆuç[ lççMçíjí Dççí{uçí nçílçí. ([çíkçw³çç®çç ®çcçvçiççíìç,
lçjçÇ çÆnHHççÇ! ní kçÀmçb kçÀç³ç yçáJçç?) Içjçlçu³çç iç{ÓU JççlççJçjCççcçáUí mJç®sbo DçMçç çÆnHHççÇ -mçbmkç=ÀlççÇkçÀ[í DççkçÀçÆ<ç&lç Pççuçíu³çç SkçÀç
lçªCççÇ®³çç pççÇJçvçç®çb ËÐç çÆ®ç$çCç l³ççlç Hçnç³çuçç çÆcçUçuçb. ®çjmç, iççbpçç, DçHçÓÀ®³çç J³çmçvççlçuççÇ nçÇ cçb[UçÇ. l³ççlç içáblçu³ççJçj®ç yçÏïççvçboçÇ
ìçUçÇ uççiçlçí Dçmçç ¢{ çÆJçMJççmç! mJç®sboçÇ Dçç³çá<³çç®çç Dçmçç mççíHçç HçÀç@c³çá&uçç cççb[Cççjç çÆnHHççÇ pçlLçç cçábyçF&lç SkçíÀkçÀçUçÇ pççiççípççiç
çÆomçç³ç®çç. `cçvç nçíee jçcçjbiççÇ jbiçuçíee' cnCçlç DççHçu³ççkçÀ[®³çç yçN³çç®ç ìJççU HççíjçbvççÇnçÇ l³ççb®³çç vçkçwMç-S-kçÀocçJçj pççlç mJç®sbo
pççÇJçvçç®ççÇ cçpçç uçáìç³ç®çç ®çbiç yççbOçuçç nçílçç. (DçLçç&lç HçÀç@jívç®³çç iççíN³çç kçÀçlç[çÇ®çb DççkçÀ<ç&Cç nçíl çb l³ççlç).. Dçmççí! ³çç `njí jçcç njí
kç=À<Cç'®ççÇ mìçíjçÇ lçMççÇ JníjçÇ çÆmçbHçuç. SkçÀcçíkçÀçbMççÇ Hçìlç vçmçuçíu³çç DççF&yççHççb®ççÇ cçáuçb! ÖçMççblç (oíJç Dççvçbo) DçççÆCç pçmçyççÇj (PççÇvçlç
Dçcççvç)! IçìmHçÀçíìçcçáUí çÆyçs[u³ççvçblçj nçÇ Hççíjb oçívç JçíiçJçíiçUîçç mçbmkç=ÀlççÇlç Jçç{lççlç. oíJç Dççvçbouçç Öçl³çíkçÀ YççTyççÇpçíuçç yççÆnCççÇ®ççÇ uçF&
uçF& DççþJçCç ³çílçí. yçnáoç SkçÀç jçKççÇ-HççÌçÆCç&cçíuçç çÆlç®çb DççHçu³ççpçJçU vçmçCçb ní çÆpçJnçjçÇ uççiçlçç®ç lççí vçícçkçÀç kçÀçþcççb[Óuçç®ç çÆlç®çç MççíOç
I³çç³çuçç ³çílççí. YçìkçÀ YçìkçÀ YçìkçÀlççí. HçÀçJçu³çç JçíUçlç SkçÀ HççíjiççÇnçÇ HçìJçlççí. HçÀuççC³çç çÆnHHççÇb®³çç kçÀUHççlç SkçÀ {çHçCççÇ çÆomçlçí. nçÇ
DççHçuççÇ yççÆnCç®ç DçmççJççÇ Dçmçç l³ççuçç Jççmç ³çílççí. lççí uççKç çÆJçvçJçlççí. lççÇ DççíUKç®ç oílç vççnçÇ. MççblççÇMççÇ (cçácçlççpç) ÖçícççuççHç kçÀjlçç kçÀjlçç
GiççÇ®ç cçbçÆojçlçu³çç cçÓlççÇ&®³çç ®ççíjçÇ®çb yççuçbì Dççí{JçÓvç Içílççí.. çÆHçkçw®çj®ççÇ mìçíjçÇ nçÇ DçMççÇ®ç mçáª jçnlçí. DççHçCç l³ççlç içáblçlç pççlççí...JJçç!!
iççÇlçkçÀçj Dççvçbo yç#ççÇ Kçjblçj uç#cççÇ-H³ççjíb®³çç kç@ÀcHçcçO³çí pççmlç jcçcççCç nçílççvçç çÆomçuçí HçCç FLçuçí yç#ççÇpççÇ pçj nìkçíÀ®ç.
Dçç[çÇ&®³çç yçíçÆcçmççuç mçájçJçìçÇbJçj DççMççlççF& `ocç cççjçí ocç, cççÇì pççS œçcç..' pççmlç®ç vççÆMçuçb kçÀjlççlç. çÆiçìçj®çç PçbkçÀçj cçíboÓJçj
DççÆOçjçp³ç iççpçJçlççí. vçMçç GÊçjçíÊçj ®ç{lç®ç pççlçí.. l³çç®çç kçÌÀHçÀ kçÀçvççcçvççJçj oçÇIç&kçÀçU jíbiççUlç jçnlççí. Hçb® çcçoçb®çí ní DçççÆJç<kçÀçj
Hçávç:Hçávnç SíkçÀlç jçnçJçímçí Jççìlççlç.
`ocç cççjçí ocç..'®ççÇ DçççÆCç Hç³çç&³ççvçb `njí jçcç njí kç=À<Cç'®ççÇ mìçíjçÇ Dçmçíuç lççÇ Dçmçíuç. HçCç nçÇ iççCççÇ SíkçÀlççvçç cççPçb cçvç
mçÌjYçÌj nçílçb. DççÆlçMç³ç DççJç[çÇ®ççÇ nçÇ iççCççÇ HçCç cççP³ççyççyçlççÇlç cnCççuç lçj ³çç çÆmçvçícççlçu³çç mçiçUîçç®ç iççC³ççbvççÇ cçuçç SkçÀ oo& çÆouçç³ç.
Hçb®çcçoçb®³çç mçájçJçìçÇbJçj cççÇ çÆpçJççHçç[ Òçícç kçÀjlççí cnCçÓvç lçj nçÇ pçKçcç DççÆOçkçÀ®ç KççíuçJçj Dççní. çÆouç çÆo³çç FmççÆuçS oo& çÆuç³çç..! lççÇ
pçKçcç kçáÀþu³çç®ç DççÌ<çOççvçb YçjCççjçÇ vççnçÇ. kçÀOççÇ®ç vççnçÇ. kçÀMççÇ? lçí Dççlçç Hççná³çç.. (HuççÇeepç `ocç cççjçí ocç..'®çç ³çç®³ççMççÇ kçÀç³ç
mçbyçbOç Dçmçç ÒçMvç vçkçÀç çÆJç®ççª! kçíÀJçU cççP³çç YççJçvçç lçácç®³ççMççÇ MçíDçj kçÀjçJ³ççlç cnCçÓvç nç KçìçìçíHç Dççní.. )
`njí jçcç njí kç=À<Cç'vçí 1971 mççuç mçbHçlçç mçbHçlçç Hç[oç HçççÆnuçç. kçÀjíkçwì! (mçboYç& - ³çç çÆmçvçícççuçç mçívmçç@j ÒçcççCçHç$ç
çÆcçUçu³çç®ççÇ lççjçÇKç Dççní lççÇ içáªJççj, 9 çÆ[mçíbyçj, 1971) l³çç®³çç `vçJçkçíÀlçvç Fvìjvç@Mçvçuç' ³çç yç@vçjlçHçí&À l³ççvçí mJçlç:®ç çÆoioçÆMç&lç
kçíÀuçíuçç Dçmçç nç mççíUç çÆjUçb®çç çÆmçvçícçç. oíJç Dççvçbo mJçlç:uçç kçíbÀêmLççvççÇ þíTvç kçÀLççvçkçÀ içábHçÀlççí cnCçlççlç vçç! lçmçb lçí FLçbnçÇ Dççní,
HçCç YçfçÇ ®ççbiçuççÇ®ç pçcçuççÇ³ç. cçácçlççpç, PççÇvçlç Dçcççvç, Òçícç ®ççíÒçç, jçpçíbêvççLç, FçÆHçwlçKççj, p³çá. cçíncçÓo, çÆkçÀMççíj mççnÓ, mçáOççÇj nçÇ
ocçoçj cnCççJççÇ DçMççÇ HçÀçÌpç. Dççj.[çÇ. yçcç&vçoçbvççÇ mçbiççÇlççlç lçj kçÀcççuç kçíÀuççÇ³ç. `HçÓÀuççíb kçÀç lççjçíb kçÀç..' (uçlçç, Hçb®çcçoç Dçmçb SkçÀ, lçj
çÆkçÀMççíj®çb DççCçKççÇ SkçÀ mççíuççí), `ocç cççjçí ocç..' (DççMçç), `nçí jí IçáBiçª kçÀç yççíuçí..' (uçlçç), `oíKççí Dççí oçÇJççvççí..' (çÆkçÀMççíj), `kçÀçb®ççÇ
jí kçÀçb®ççÇ jí..' (çÆkçÀMççíj-uçlçç), DçççÆCç mçJçç&lç GÊçípçkçÀ Dçmçb `Dççee³ç uçJn Dçç@HçÀ ³çÓee..' (G<çç Dç³³çj DçççÆCç DççMçç Yççímçuçí) DçMççÇ
mçiçUçÇ®ç iççCççÇ FlçkçÀçÇ OçcççkçíÀoçj PççuççÇlç kçÀçÇ yçmmç! çÆmçvçícçç oíJçmççníyççb®çç Kçjç HçCç Hçb®çcçoçbvççÇ HçíMç kçíÀuçíuçç iççC³ççb ®çç HçáÀuççíjç
oíJçmççníyççb®³çç lççíHççJçílççí Dçmçuçíu³çç ÒççÆlçcçí®³çç SkçÀocç Guçì Dçmçç. iççC³ççb®³çç ®ççuççÇ, l³ççlçuçb mçbiççÇlç-mçb³ççípçvç, Dçç@kçí&Àmì^íMçvç, HçíMçkçÀMç,
ì^çÇìcçíbì mçiçUb®ç PçkçÀçmç! `ocç cççjçí ocç..' DçççÆCç `Dççee³ç uçJn Dçç@HçÀ ³çÓee..' lçj ìçíìuç Jçímìvçç&F&p[. kçÀçnçÇ uççíkçÀçbvçç iççCçb
`çÆmìçÆjDççí' kçÀç³ç `cççívççí' kçÀç³ç kçÀMççMççÇ®ç IçíCçb-oíCçb vçmçlçb, mççí³çjmçálçkçÀ vçmçlçb. Hçjblçá ®ççíKçboU jçÆmçkçÀ cçç$ç DçMçç iççí<ìçÇlç mçpçiç
Dçmçlççlç. kçÀçjCç `çÆmìçÆjDççí' ³çç ÒçkçÀçjçlçuçb OJççÆvçcçáêCç kçÀçvççuçç HçÀçj mçáKço Dçmçlçb. lçí DççÆOçkçÀ Dççvçbooç³ççÇ Dçmçlçb. Kçjb mççbiçÓ? pçíJnç
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kçÀOççÇ `njí jçcç njí kç=À<Cç'®ççÇ nçÇ iççCççÇ cççÇ SíkçÀlççí vçç, lçíJnç cçvççlç SkçÀ çÆJç®ççj mçnpç [çíkçÀçJçÓvç pççlççí.. nçÇ mçiçUçÇ iççCççÇ jíkçÀç@[&
kçÀjlççvçç `çÆmìçÆjDççí' HçOolççÇvçí kçÀíuççÇ DçmçlççÇ lçj?.. Gmçcçíb `Jççí' yççlç LççÇ.. `cçìíçÆj³çuç' Lçç ³ççj! lçmçí ®ççvmçímçnçÇ nçílçí cnCçlççlç, cçiç
kçÀç vçmçíuç kçíÀuçb?
Hçb®çcçoçb®çí 1971 mççuççÇ DçkçÀjçnÓvç DççÆOçkçÀ çÆ®ç$çHçì ÒçoçÆ Mç&lç Pççuçí nçílçí. Dççlçç Hçb®çcçoçbvççÇ l³çç Jç<ççÇ& p³çç çÆmçvçícççb®ççÇ mçáHçj-çÆnì
cnCççJççÇlç DçMççÇ iççCççÇ jíkçÀç@[& kçíÀuççÇ DçmçlççÇuç l³ççb®³çç vççJççbJçj vçámçlççÇ OççJçlççÇ vçpçj ìçkçÓÀ³çç. (mçboYçç&m ççþçÇ cnCçÓvç kçbÀmççlç l³çç l³çç
çÆmçvçícççbvçç mçívmçç@j-ÒçcççCçHç$ç çÆcçUçu³çç®ççÇ lççjçÇKç çÆouççÇ³ç, cnCçpçí {çíyçU cççvççvçí çÆJç®ççj kçÀjlçç l³ççb®çb jíkçÀç@çÆ[¥iç Pççuçb Dçmçíu ç lçí yçnáoç
oçívç lçí ®ççjíkçÀ cççÆnvçí DççOççÇ..) `cçíuçç' (4 cçç®ç&, 1971), `uççKççíb cçí SkçÀ' (24 cçç®ç&, 1971), `DççÆOçkçÀçj' (28 SçÆÒçuç, 1971),
`yçá{d{ç çÆcçuç iç³çç' (24 cçí, 1971), `kçÀçjJççB' (15 pçÓvç, 1971) DçççÆCç `Dçcçj Òçícç' (27 vççíJníbyçj, 1971)! mçiçUîçç®ç
çÆmçvçícççlçuççÇ iççCççÇ PçkçÀçmç nçílççÇ. HçCç `kçÀçjJççB'®çç DçHçJçço JçiçUlçç (çÆHç³çç lçÓ Dçyç lççí Dççpçç.. Fl³ççoçÇ) Flçj çÆmçvçícççlçu³çç iççC³ççbcçO³çí
DççHçCç cnCçlççí³ç lçmçb `çÆmìçÆjDççí'uçç DçvçáªHç Dçmçb cçìíçÆj³çuç vçJnlçb. `kçÀçjJççB'yççyçlççÇlç yççíuçç³ç®çb lçj vçççÆmçj námçÌvçpççÇb®³çç kç@ÀcHçcçO³çí
l³ççb®³çç çÆmçvçícçç®ççÇ iççCççÇ `çÆmìçÆjDççí' kçÀjC³ççlç l³ççbvçç DççÆpçyççlç Fbìjímì vçJnlçç Dçmçb Dçç[çÇ&mççníyççb®³çç mçbiççÇlç-mçb³ççípçkçÀçbvççÇ mççbçÆiçlçuçb..
`kçÀçjCç vçççÆmçj námçÌvçmççníyç DççHçu³çç çÆ®ç$çHçìç®çb Hççímì-Òçç@[kçwMçvç mJçlç:®³çç cççuçkçÀçÇ®³çç `Svçd. S®çd.' cçO³çí®ç GjkçÀç³ç®çí. çÆlçLçí l³ççkçÀçUçÇ
pççÇ DçMççÇ ³çb$ç-mççcçáûççÇ nçílççÇ, lççÇ FlçkçÀçÇ DçÐç³ççJçlç vçJnlççÇ cnCçí.. l³ççb®ççÇ F®sçnçÇ vçmççJççÇ. `njí jçcç njí kç=À<Cç'®³çç JçíUçÇ lçí Dççcç®³çç
cçvççlç Dççuçíuçb.. HçCç kçÀçnçÇ kçÀçjCççbcçáUí vççnçÇ pçcçuçb.. FlçkçbÀ®ç!' nçÇ iççCççÇ DççHçu³çç Dçl³çblç DççJç[çÇ®ççÇ Dçmçu³ççcçáUí lçácç®³ççcççP³ççmççjK³ççb®³çç yççyçlççÇlç cnCçç³ç®çb lçj ³çç kçÀuHçvçímçjMççÇ DççHçu³çç cçvççlç kçÀçnÓj Gþlçb. Hçb®çcçoçbvççÇ mJçjyçOo kçíÀuçíu³çç `ncç çÆkçÀmççÇ mçí
kçÀcç vçnçÇ', `Mççíuçí', `Mççvç', `pçcççvçí kçÀçí çÆoKççvçç nÌ', `kçáÀojlç', `iççíuçcççuç' DçMçç çÆkçÀl³çíkçÀ çÆmçvçícççlçuççÇ iççCççÇ DççþJçlçç³çlç vçç? lççÇ
SíkçÀlççvçç pççí cç³çájHçbKççÇ Dççvçbo çÆcçUlççí, l³ççuçç lççí[ vççnçÇ. cnCçÓvç®ç `njí jçcç njí kç=À<Cç'®³çç iççC³ççbyçÎuç®ççÇ nçÇ Kçblç cçvççuçç KçÓHç kçwuçí<ç
oílç jçnlçí. ³çç kçÀuHçvçímçjMççÇ cçiç DçvçíkçÀ iççí<ìçÇ cçvççlç çÆHçbiçç IççuçÓ uççiçlççlç. `njí jçcç njí kç=À<Cç'®³çç iççC³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç vçmçlççÇuç
DçMççnçÇ DçvçíkçÀ Içìvççb®çç ¬çÀcç cçvç:HçìuççJçj DççHçmçÓkçÀ®ç GcçìÓvç pççlççí. l³çç®çb ªHççblçj cçiç $ççi³ççlç nçílçb.. Kçjb®ç! nçÇ mçiçUçÇ iççCççÇ
`çÆmìçÆjDççí' DçmçlççÇ lçj kçÀç³ç yçnçj DççuççÇ DçmçlççÇ vççnçÇ? `pçuç çÆyçvç cçsuççÇ vç=l³ç çÆyçvç çÆyçpçuççÇ' ³çç l³çç®ç mççuç®³çç çÆmçvçícçç®ççÇ iççCççÇ
`çÆmìçÆjDççí' nçílççÇ (Dççlçç yççíuçç!) cnCçÓvç nçÇ Kçblç.. cnCçÓvç®ç nçÇ mìçíjçÇ..
kçÀçÌçÆMçkçÀmççníyççbvççÇ `njí jçcç njí kç=À<Cç'®³çç iççC³ççb®çb OJççÆvçcçáêCç kçíÀuçb Dççní. vçíncççÇ®³çç®ç kçáÀMçuçlçívçb. OJççÆvçuçíKçvç
(Dçç@çÆ[DççíûççHçÀçÇ) Dççní lçí Hççb[ájbiç yççíuçÓjpççÇb®çb. cçç$ç çÆ®ç$çHçìçlçuççÇ iççCççÇ, mçbJçço, FHçíÀkçwì DçççÆCç HççMJç&mçbiççÇlççmçn HçÀç³çvçuç cççmìjmççþçÇ
jçÇ-jíkçÀç@çÆ[¥iç kçíÀuçb Dççní lçí mçvcççvçvççÇ³ç OJççÆvçcçáêkçÀ cçbiçíMç oímççF&pççÇbvççÇ. l³ççkçÀçUçÇ jíkçÀç@çÆ[¥iç mìáçÆ[DççípçcçO³çí `çÆmìçÆjDççí lçb$ç%ççvç'
JççHçjC³ççmç mçáªJççlç PççuççÇ vçJnlççÇ, kçÀçjCç `njí jçcç njí kç=À<Cç'®ççÇ nçÇ mçJç& iççCççÇ Dççnílç lççÇ `cççívççí' mJçªHççlç. (lçjçÇ FcHç@kçwì Hçnç.
mççívçí Hçí mçánçiçç cnCçÓvç lççÇ `çÆmìçÆjDççí' DçmçlççÇ Hçb®çcçoçb®³çç Hç@ÀvmçmççþçÇ lççÇ HçJç&CççÇ þjuççÇ DçmçlççÇ.) cçbiçíMç oímççF&pççÇbvçç iççCççÇ Jç mçbJççoçbmçn
Flçj iççí<ìçÇ pçMçç çÆcçUçu³çç lçmçb l³ççbvççÇ l³ççb®çb jçÇ -jíkçÀç@çÆ[¥iç kçíÀuçb Dççní. DçLçç&lç pçí Dçç[çlç Dççní lçí HççínN³ççlç Dççuçb³ç. HçCç JnçÇ.
MççblççjçcçpççÇb®³çç jçpçkçÀcçuçkç=Àlç `pçuç çÆyçvç cçsuççÇ..'®çç cççcçuçç Lççí[ç Dçuçiç nçílçç. ³çç çÆmçvçícççlçuççÇ mçiçUçÇ iççCççÇ ®çkçwkçÀ `çÆmìçÆjDççí'
Dççnílç. (DççHçu³çç YççjlççÇ³ç mçbiççÇlç #çí$ççlçuçb HççÆnuçb-JççÆnuçb `çÆmìçÆjDççí' mççojçÇkçÀjCç!) `pçuç çÆyçvç cçsuççÇ..' ³çç çÆmçvçícççuçç mçívmçç@jÒçcççCçHç$ç çÆcçUçu³çç®ççÇ lççjçÇKç Dççní lççÇ mççícçJççj, 11 pççvçíJççjçÇ, 1971®ççÇ. (cnCçpçí ®çkçwkçÀ SkçÀ Jç<çç&DççOççÇ? kçÀcççuç Dççní!) oíJç
Dççvçbomççníyç DçççÆCç MççblççjçcçyççHçÓ cnCçpçí çÆ®ç$çHçì-çÆvççÆcç&lççÇlçuççÇ lçMççÇ `yççHç' cççCçmçb. oçíIççb®³çç kçÀçcçç®ççÇ HçOolç, DçY³ççmçÓ Jç=ÊççÇ,
kçÀuççkç=ÀlççÇ®³çç Òçl³çíkçÀ DçbiççJçj Dççmlçí kçÀocç pççlç KççíuçJçj çÆJç®ççj kçÀjlç nJçç lççí çÆjPçuì çÆcçUJçC³çç®çç Dççûçn, çÆvççÆcç&lççÇ®çç SkçbÀoj
DççJççkçÀç DçççÆCç vçícçkçíÀHçCçç®çç nJ³ççmç lçj mçJç&Þçálç®ç Dççní. oçívnçÇ çÆvçcçç&l³ççb®³çç kçÀçcçç®ççÇ lçNnç Hççnlçç ³çç oçívnçÇ çÆmçvçícççb®³çç iççC³ççb®³çç
Òçl³ç#ç OJççÆvçcçáêCçç®³çç lççjKçç lçMçç DççmçHççmç®³çç®ç DçmççJ³ççlç Dçmçb cnCçç³çuçç kçÀçnçÇ®ç njkçÀlç vççnçÇ. yçjb! `pçuç çÆyçvç cçsuççÇ..'®ççÇ
iççCççÇ DççOççÇ jíkçÀç@[& PççuççÇ DçmçlççÇuç cnCççJçb lçj oíJçmççníyççbvçç vççnçÇ çÆvçoçvç Hçb®çcçoçbvçç lçjçÇ nç `çÆmìçÆjDççí'®çç HçbÀ[ç çÆkçwuçkçÀ Jnç³çuçç nJçç
nçílçç kçÀçÇ vççnçÇ? ÒçJççnççÆJçªOo HççínC³çç®ççÇ çÆnccçlç DçmçCççjí, `cçíuç[çÇ IçjçCçb' cnCçÓvç MçíKççÇ çÆcçjJçCççN³çç mçbiççÇlçkçÀçjçbHçí#çç yçíOç[kçÀHçCçí
JçíiçUb iççÆCçlç cççb[lç, DççHçuççÇ kçÀçjkçÀçÇo& jlvçcçbçÆ[lç kçÀjCççjí mçbiççÇlçkçÀçj, DçMççÇ K³ççlççÇ Dçmçuçíuçí DççHçuçí Hçb®çcçoç. p³çç cççCçmççvçb
1966mççuççÇ `DççS çÆovç yçnçjkçíÀ' (Suç.HççÇ), `yçnçjíb çÆHçÀj YççÇ DççSiççÇ' DçççÆCç `mççJçvç kçÀçÇ Içìç' (DççíHççÇ), `DçvçáHçcçç' (nícçblçoç),
`oíJçj' (jçíMçvç), `çÆouç çÆo³çç oo& çÆuç³çç' (vççÌMçço), `çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç' (mççíçÆ vçkçÀ-DççícççÇ), lçj `cçcçlçç', `HçÓÀuç DççÌj HçlLçj'
DçççÆCç `oçí yçovç' (jJççÇ), `uçJn Fvç ìçíçÆkçÀ³ççí', `çÆlçmçjçÇ kçÀmçcç' (Smçd.pçí), `cçíjç mçç³çç (cçovçcççínvç) DçMçç l³ççkçÀçU®³çç cççlçyyçjçb®³çç
vççkçÀçJçj çÆì®®çÓvç `çÆlçmçjçÇ cçbpççÇuç'mççjKçb JçíiçUçÇ Jççì ®ççíKççUCççjb yçíçÆcçmççuç mçbiççÇlç oílç Dçuçcç oáçÆvç³çíuçç Dç®çbçÆyçlç kçíÀuçb nçílçb, DçMçç®ç
OçájbOçj mçbiççÇlçkçÀçjçbkçÀ[Óvç Dçmçç vçJçvçJççívcçí<çMççuççÇ DçççÆJç<kçÀçj Jnç³çuçç nJçç nçílçç kçÀçÇ vççnçÇ? HçCç.. lçí vççnçÇ Pççuçb. kçÀOççÇ DçmçbnçÇ Jççìlçb..
kçÀoççÆ®çlç Hçb®çcçoçbvççÇ nçÇ iççí<ì çÆvçcçç&lçç-çÆoioMç&kçÀ DçççÆCç vçç³çkçÀ Dçmçuçíu³çç oíJç mççníyççbvçç çÆkçbÀJçç Flçj mçbyçbçÆOçlççb®³çç çÆvçoMç&vççmç DççCçuççÇnçÇ
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DçmççJççÇ, Hçjblçá l³ççbvççÇ ³ççb®ççÇ [çU çÆMçpçÓ çÆouççÇ vçmççJççÇ. kçÀçjCç `oíJç' pççCçí! Hçb®çcçoçbkçÀ[í cçvççínçjçÇ çÆmçbn, yççmçÓoç, yçyçuçÓoç, cççªlççÇjçJç
kçÀçÇj Dçmçí pçyçjomlç ÒççÆlçYçç Dçmçuçíuçí mçb³ççípçkçÀ nçílçí. FbçÆ[³çvç kçwuçççÆmçkçÀuç, Jçímìvç& çÆkçbÀJçç jç@kçÀ-c³çáçÆPçkçÀ JççpçJçÓ MçkçÀlççÇuç DçMçç
JççokçÀçb®ççÇ cççíþçÇ HçÀçÌpç nçílççÇ.. oíJçmççníyç DççHçu³çç çÆ®ç$çHçìç®çb Hççímì-Òçç@[kçwMçvç mJçlç:®³çç cççuçkçÀçÇ®³çç `Dççvçbo' çÆkçbÀJçç `kçíÀlçvçJç'cçO³çí®ç
GjkçÀlççlç. çÆlçLçí l³ççkçÀçUçÇ DçMççÇ DçÐç³ççJçlç ³çb$ç-mççcçáûççÇ vçJnlççÇ.. F®sçnçÇ vçmççJççÇ. sîçç!! Kçjblçj DççHçCç®ç kçÀcçvççÆMçyççÇ.
cçbiçíMç oímççF&mççníyç ní jçpçkçÀcçuç®çí®ç. jíkçÀç@çÆ[¥içcçOçuçí `[ç@vç'! DççÆlçMç³ç cçínvçlççÇ DçççÆCç Òç³ççíiçMççÇuç cççCçÓmç. l³ççkçÀçUçÇ jíkçÀç@[&mçd
nçíl³çç cnCçÓvç `jíkçÀç@[&-HuçíDçmç&'®ççÇ ®çuçlççÇ nçílççÇ. çÆHçÀçÆuçHmç kçbÀHçvççÇvçí vçákçÀlçí®ç `çÆmìçÆjDççí' jíkçÀç@[& -HuçíDçmç& yççpççjçlç DççCçuçí nçílçí. yçN³çç®ç
FbûçpççÇ (`kçÀcç mçHìíbyçj' cnCçç kçÀçÇ DççCçKççÇ kçÀçnçÇ..) jíkçÀç@[&mçdJçj `çÆmìçÆjDççí' Dçmçb þUkçÀHçCçí çÆuççÆnuçíuçb Dçmçç³ç®çb. (®³ççcççjçÇ! nçÇ kçÀç³ç
Yççvçiç[ cnCçç³ç®ççÇ?) DçY³ççmççDçblççÇ kçÀuççmçkçwlç cçbiçíMç oímççF¥vçç nçÇ `çÆmìçÆjDççí'®ççÇ DççF&çÆ[³çç çÆkçwuçkçÀ PççuççÇ DçmççJççÇ. l³ççbvççÇ SkçÀ yçáuçbo
mJçHvç HçççÆnuçb DçmççJçb. l³ççbvçç pçCçÓ ³çç®ç SkçÀç Jçí[çvçb PçHççìuçb DçmççJçb. DççHçu³ççuçç `çÆÒçÀ[cç' çÆcçUlçí çÆlçLçí®ç cççCçÓmç cçvç:HçÓlç kçÀçcç kçÀjlççí.
Pççuçb! DççHçuçb ní mJçHvç Òçl³ç#ççlç GlçjçÆJçC³çç®³çç Dççlçç lçí lç³ççjçÇuçç uççiçuçí. l³ççb®çb nçícç Òçç@[kçwMçvç Dçmçuçíu³çç jçpçkçÀcçuç®³çç DççiççcççÇ
`pçuç çÆyçvç cçsuççÇ..'®ççÇ iççCççÇ l³ççbvççÇ `çÆmìçÆjDççí' kçÀjç³ç®çb þjJçuçb. mJçlç:®³çç mìçF&uçvçí! `jçpçkçÀcçuç' cçO³çí çÆ®ç$çHçìç®³çç mççTv[
jíkçÀç@çÆ[¥iç DçççÆCç çÆcççÆkçwmçbiçmççþçÇ DçÐç³ççJçlç DçMçç `Jçímì^íkçwmç jíkçÀç@çÆ[¥iç çÆmççÆmìcç' vççcçkçÀ cççÆMçvmç GHçuçyOç Pççu³çç nçíl³çç. ³çç ³çb$ççJçj lçj
SkçÀç Dçç@çÆ[Dççí çÆHçÀucçJçj ®ççj ì@^kçwmç çÆcçUÓ uççiçuçí nçílçí! cçiç kçÀç³ç çÆJç®ççjlçç! DççF&çÆ[³çç kç=ÀlççÇlç DççCçC³ççlç kçÀçnçÇ®ç Dç[®çCç vçJnlççÇ.
mçHççíì&nçÇ çÆcçUçuçç. l³ççbvççÇ mçbiççÇlçkçÀçjçbvçç iççC³ççb® çb OJççÆvçcçáêCç kçÀjC³ççDççOççÇ kçÀçnçÇ mçÓ®çvçç çÆouçíu³çç. Òçl³çíkçÀ JççÐçç®çb Jççovç Dç#çjMç:
JçíiçJçíiçUîçç ìíHmçJçj®³çç Dçuçiç-Dçuçiç ì^@kçwmçJçj IçíC³ççmç mçá®çJçuçb. uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuçpççÇbvççÇ l³ççb®³çç mçÓ®çvçívçámççj iççC³ççb®çb OJççÆvçcçáêCç
kçíÀuçb. iççC³ççb®çb OJççÆvçcçáêCç nJçb lçmçb kçÀjC³çç®çb mJççlçb$³ç çÆcçUçuçb, cnCçÓvç l³ççbvççÇ DççHçu³ççuçç nJçb lçmçb jík çÀç@çÆ[¥iç kçíÀuçb. `çÆmìçÆjDççí'®çç cçÓU
iççYçç Dççní lççí `uçíDçmç&'®çç. mlçj çÆkçbÀJçç Lçj. Òçl³çíkçÀ JççÐçç®çç DççHççHçuçç Dçmçç SkçÀ DççJççkçÀç Dçmçlççí. `yçB[-çÆJç[dLç' Dçmçlçí. OJççÆvçcçáêCççlç
uççí-çÆcççÆ[³çcç-nç³ç DçMçç çÆÒçÀkçwJçívmççÇpç®çç çÆJç®ççj kçÀjçJçç®ç uççiçlççí. cçbiçíMç oímççF&mççníyç cnCçpçí OJççÆvçcçáêCççlçuçí mçJç& yççjkçÀçJçí,
vççÇj#ççÇjçÆJçJçíkçÀ pççCçCççjí. l³ççlçu³çç mçiçUîçç Kçç®ççKççí®çç ®çkçwkçÀ kçÀçíUÓvç H³çç³çuçíuçí. oímççF&mççníyççbvççÇ SkçÀ yçímç-uççF&vç jíkçÀç@[& kçíÀuççÇ DçççÆCç
Hçá{í DççOççjYçÓlç DçMçç SkçíÀkçÀ kçbÀHççíçÆPçì ì@^kçÀ®³çç cçolççÇvçb `çÆmçb¬çÀçívççF&pç' kçÀjlç kçÀjlç SkçíÀkçÀ JççÐçcçíU jíkçÀç@[& kçíÀuçç cnCçí! mçíHçjíì
ì^@kçÀJçj! içç³çkçÀçb®çb [çÆyçbiçnçÇ DççHçu³ççuçç nJçb lçmçb kçíÀuçb. iççCççÇ cçvççmççjKççÇ jíkçÀç@[& PççuççÇ KçjçÇ HçCç Skçí ÀkçÀç iççC³çç®³çç {çÇiçYçj ìíHmç
Pççu³çç! lççí Hçmççjç HççnÓvç mçiçUí®ç iççíbOçUuçíuçí. l³çç OJççÆvçcçáêCçç®çí Òçl³ç#ç mçç#ççÇoçj nçíC³çç®çb Yççi³ç uççYçuçíuçí DçvçíkçÀ JççokçÀ nçÇ DççþJçCç
DççpçnçÇ ®çJççÇvçb mççbiçlççlç. l³ççkçÀçUçÇ kçáÀCççÇ l³ççbvçç Jçí[îççlçnçÇ kçÀç{uçb Dçmçíuç cnCçç. HçCç ³çç cççCçmçç®çb kçÀmçyç Hçnç. kçÀçÌMçu³ç Hçnç.
HççÆjÞçcçHçÓJç&kçÀ yçvçJçuçíuçb ní `çÆmìçÆjDççí' çÆcççÆkçwmçbiç mJçiççÇ&³ç ÞçJçCççvçbo oíCççjb þjuçb nçílçb. l³ççbvççÇ iççC³ççlçuçç içç³çkçÀç®çç DççJççpç `cççívççí'®ç
þíJçuçç HçCç iççC³ççlç Jççpçuçíu³çç Òçl³çíkçÀ JççÐçç®çç `uçíDçj' l³ççbvçç pçmçç ³ççíi³ç Jççìuçç lçmçç `uçíHçwì' çÆkçbÀJçç `jçF&ì' DçMççÇ çÆJçYççiçCççÇ kçÀjlç
`çÆcçkçwmç' kçíÀuçç. çÆjPçuì kçÀç³ç lççí lçácç®³ççmçcççíj Dççní. cçbiçíMç oímççF¥vççÇ mJçlç: mçbMççíçÆOçlç kçíÀuçíu³çç DçççÆC ç FLçí Òçl³ç#ççlç JççHçjuçíu³çç ³çç
lçb$çç®çb kçÀçíCçlçbnçÇ HçámlçkçÀ GHçuçyOç vççnçÇ³ç. lççí l³ççb®çç mJçlçb$ç HçbÀ[ç nçílçç. mJçlç:®ççÇ kçÀvmçíHì nçílççÇ. l³ççkçÀçUçlçu³çç HçççÆM®çcççl³ç
`çÆmìçÆjDççí'FlçkçÀçÇ l³ççlç Yçuçí mçHçÀçF& vçmçíuç HçCç `pçuç çÆyçvç cçsuççÇ..'®ççÇ `Símçí lç[HçÓB kçíÀ pçÌmçí..', `Dççí çÆc çlçJçç..', `kçÀpçjç uçiçç kçíÀ..',
`lççjçíb cçíb mçpçkçíÀ..' JçiçÌjí iççCççÇ SíkçÀlççvçç lçácnçuçç DççHçuçí ní cçbiçíMç oímççF&mççníyç DççþJçlççÇuç®ç DççþJçlççÇ uç.. `pçuç çÆyçvç cçsuççÇ..' lçmçb®ç
`njí jçcç njí kç=À<Cç' ³çç 1971 mççuççlçuçí®ç. l³ççb®³ççkçÀ[í `njí jçcç njí kç=À<Cç'®çb OJççÆvçcçáêCç mççíHçJçuçb Dçmçlçb lçj Òçç@yuçícç®ç vçJnlçç.
l³ççb®³çç nçlççlç l³çç ìíHmç JçíUçÇ®ç Hç[u³çç Dçmçl³çç, lççÇ iççCççÇ `çÆmìçÆjDççí' kçÀjç DçMççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ DçmçlççÇ lçj kçÀoççÆ®çlç çÆ®ç$ç JçíiçUb Dçmçlçb.
nçlççlçÓvç çÆvçmçìuçíu³çç Dççvçboç®³çç #çCççyçÎuç kçáÀCççuççnçÇ Kçblç nçÇ lçj JççìCççj®ç.. cnCçÓvç®ç nç TnçHççín.. Hçb®çcçoçb®³çç SkçÀç Hç@Àvç®çç
Dçç¬çÀçíMç!.. sîçç!! Kçjblçj DççHçCç®ç kçÀcçvççÆMçyççÇ...
uç#ççlç I³çç lçí mççuç nçílçb 1971. cnCçpçí DççcnçÇ nçílççí kçíÀJçU DçkçÀjç Jç<çí& Jç³çç®çí. Dççlçç lçácnçÇ cnCççuç kçÀçÇ ní kçbÀHççíçÆPçì ì@^kçwmçd,
çÆmçb¬çÀçívççF&pçíMçvç JçiçÌjí cçuçç kçÀmçí kçÀç³ç cççnçÇlç? Dçnçí.. cççÇ ní Dçmçuçb®ç SkçÀ ÒçkçÀjCç Yççíiçuçb³ç. çÆvçmlçjuçb ³ç. DçMçç®ç ÒçkçÀçj®çí mçiçUí
mççíHçmkçÀçj kçíÀuçílç, kçÀjJçÓvç Içílçuçílç. cçbiçíMç oímççF&mççníyççb®çb GoçnjCç [çíUîççmçcççíj nçílçb cnCçÓvç lçj ÒçíjCçç çÆcçUçuççÇ. l³ççbvçç içáªmLççvççÇ
cççvçÓvç DçY³ççmç kçíÀuçç cnCçÓvç lçí mçiçUb çÆvçmlçjlçç Dççuçb. ³çç ÒçmçbiççcçáUí®ç lçj l³ççkçÀçUçÇ ³çç cçbiçíMç oímççF&pççÇbmççjK³çç DçvçíkçÀ çÆoiiçpççbvççÇ
vçJ³çç mçbkçÀuHçvçívçí SkçíÀkçÀ GÊçábiç DçMççÇ mJçjçÆMçuHçí GYççjC³ççmççþçÇ kçÀç³ç HççÆjÞçcç Içílçuçí DçmçlççÇuç lçí cçuçç kçÀUuçb.. nuuççÇ®ç! `³çímç yçç@mç'
(1997)®³çç JçíUçÇ. (iççC³çç®³çç cçíçÆkçbÀiçcçO³çí yçjí®ç Oçccççuç çÆkçÀmmçí Iç[lç Dçmçlççlç. ³çç mçiçUîçç iç[yç[çÇlç SkçÀ içbcçlççÇoçj çÆkçÀmmçç
Iç[uçíuçç. nç çÆkçÀmmçç, cççÇ SkçÀ mççcççv³ç cççCçÓmç, lçácç®³çç JçlççÇvçb Oç[Hç[ kçÀjlççí³ç DçMçç cççvççÆmçkçÀlçívçí Jçç®çç. Dçmççí! cççÇ `jíkçÀç@çÆ[¥içDçç@çÆHçÀmçj' lçmçí®ç `Dçç@çÆ[Dççí-Fvçd®ççpç&' cnCçÓvç cççÇ vçákçÀlççÇ®ç mçÓ$çí nçlççÇ IçílçuçíuççÇ. ³çç `³çímç yçç@mç'®³çç®çJçíUçÇ ³ççíiçç³ççíiççvçb `njí jçcç njí
kç=À<Cç'®ççÇ mçiçUçÇ iççCççÇ `JnMç&vmç' kçÀªvç IçíC³çç®çb kçÀçcç cççP³ççJçj mççíHççÆJçC³ççlç Dççuçb nçílçb. Dççcç®çí `Dçjíbpçj' cççP³ççmçcççíj l³çç
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iççC³ççb®ççÇ vççíìíMçvmç kçÀç{C³ççlç içáblçuçí nçílçí. Dçç[çÇ&mççníyççb®³çç iççC³ççbcçOçuççÇ LçkçwkçÀ kçÀjCççjçÇ SkçíÀkçÀ mççÌo³ç&mLçUb ¢iiççí®çj nçílç nçílççÇ.
FmççÆuçS ³çç `ocç cççjçí ocç..'®³çç DççþJçCççÇmçjMççÇ, `³çímç yçç@mç'®çç `lççí' çÆkçÀmmçç DççþJçCçb mJççYçççÆJçkçÀ®ç nçílçb. lççí lççpçç Dççní, cçuçç lççÇ
Oçccççuç `DççHçyççÇlççÇ' lçácç®³ççyçjçíyçj MçíDçj kçÀjç³ç®ççÇ³ç cnCçÓvç nç uçíKçÒçÒçb®ç.. SkçÀçÇkçÀ[í Hçb®çcçoçb®³çç cçocçmlç iççC³çç®ççÇ cçpçç Içílçç Içílçç
®çuçç, Lççí[çmçç JçíiçUç Dçmçç SkçÀç iççC³çç®³çç cçíçÆkçbÀiç®çç DççmJçço IçíT³çç..)

`®ççní çÆpçSbiçí cçjíbiçí, ncç vçç çÆkçÀmççÇmçí [jíbiçí,
ncçkçÀçí vçç jçíkçíÀ pçcççvçç, pççí ®ççníbiçí ncç kçÀjíbiçíee
ocç cççjçí ocç, cççÇì pççS œçcç,
yççíuççí mçáyçn Mççcç.. njí kç=À<Cç njí jçcç..'
`³çímç yçç@mç'®ççÇ `cçÌb kçÀçíF& Símçç iççÇlç iççTB..', `®ççBo lççjí lççí[ uççTB..' DçMççÇ mçiçUçÇ®ç iççCççÇ DççcnçÇ DççûçnHçÓJç&kçÀ `çÆmìçÆjDççí'
kçíÀuççÇ nçílççÇ. kçÀcç&Oçcç&mçb³ççíiççvçí cnCçç çÆkçbÀJçç Dççcç®³çç oáoÌJççvçí, `®çÓ[çÇ yçpççÇ nÌ..' ní l³ççlçuçb SkçÀcçíJç iççCçb lçyyçuç lççÇvç Jç<çç¥DççOççÇ (cnCçpçí
1993®³çç mçácççjçmç) cçínyçÓyçuçç jíkçÀç@[& Pççuçíuçb. vçç@cç&uç Dçç@çÆ[Dççí çÆHçÀucçJçj. çÆmçbiçuç ì@^kçÀ! cççí vççí!! DççJççpç nçílçç mççívçÓ çÆvçiçcçDçuçkçÀç®çç. Dççlçç `³çímç yçç@mç'cçO³çí ³çç iççC³çç®ççÇ çÆmç®³çáSMçvç-mççBiç cnCçÓvç JçCççÇ& uççiçu³ççcçáUí lçí cçnÊJçç®çb þjuçb nçílçb. mççívçÓ®çç DççJççpç
MççnªKçuçç DççÆpçyççlç cç@®ç nçílç vççnçÇ³ç Dçmçç Dç@kçwìj-[ç³çjíkçwìjmçkçÀì mçJç& ìçÇcçvçí mçÓj uççJçuçç. kçÀçbiççJçç kçíÀuçç. çÆoioMç&kçÀ DçpççÇpç
çÆcçpçç&mççníyç DççÆlçMç³ç cç=oÓ mJçYççJçç®çí (DççHçu³çç mççvçí içáªpççÇbmççjKçí.) HçCç l³ççbvççÇnçÇ vççjçpççÇ J³çkçwlç kçíÀuççÇ. Flçj mçiçUçÇ iççCççÇ
DççÆYçpççÇlç®³çç DççJççpççlç nçílççÇ. SkçÀ iççCçb kçáÀcççj MççvçÓ®³çç Jççìîççuçç Dççuçíuçb. Hçjblçá ³çç iççC³ççlç kçíÀJçU GçÆolç vççjç³çCç®çç®ç DççJççpç
®çHçKçuçHçCçí yçmçíuç Dçmçç l³ççb®çç Dççûçn nçílçç. nf nçílçç. cçlçÒçJççn nçílçç. yçjb Dççlçç l³ççbvççÇ FLçí®ç LççbyççJçb kçÀçÇ vççnçÇ.. Jççnd Jççnd kçÀjlç lçí
³çÓçÆvçì HçjoíMççlç `MçÓì'mççþçÇ pççlçç®ç, DççiçççÆHçsç vç Hççnlçç l³ççbvççÇ Flçj mççÇvmçyçjçíyçj ®ççbiçuçb uççíkçíÀMçvç çÆcçUçuçb cnCçÓvç mççívçÓ-DçuçkçÀç®³çç
DççJççpççlçuçb lçí iççCçb çÆlçLçu³çççÆlçLçí MçÓìnçÇ kçÀªvç ìçkçÀuçb. Dççcnçuçç Jççìuçb.. ®çuçç PçbPçì çÆcçìuççÇ! DççcnçÇ çÆvççÆM®çblç Pççuççí. HçCç ³çÓçÆvçì
Hçjlçlçç®ç l³ççbvççÇ JçíiçUç®ç mçÓj DççUJçç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. ®çkçwkçÀ `MçÓì' Pççuçíu³çç ³çç iççC³ççlç mççívçÓ®³çç pççiççÇ GçÆolç®çç®ç DççJççpç nJçç
cnCçÓvç Dççcç®³çç KçvçHçìçÇuçç yçmçuçí lçí.. Dççlçç PççuççÇ kçÀçÇ Hçb®ççF&lç! Dççlçç SJççÇlçíJççÇ vçJççÇvç kçÀjCççj®ç Dçmççuç lçí `çÆmìçÆjDççí'®ç kçÀjç
cnCççuçí!.. nuçJçç nÌ kçw³çç? Dççcç®³çç nçlççlç içç³çkçÀçb®³çç DççJççpçç çÆJçjçÆnlç Dçmçç vçámçlçç c³çáçÆPçkçÀ-ì^@kçÀ Dçmçlçç vçç lçj çÆ®çblçç®ç vçJnlççÇ. HçCç
l³ççkçÀçUçÇ c³çáçÆPçkçÀ-ì^@kçÀ kçÀç{ç³çuçç nJçç Dçmçb kçáÀCçç®³çç O³ççvççÇ-cçvççÇnçÇ vçJnlçb. lçmçç ì^@kçÀ GHçuçyOç Dçmçlçç vçç lçj l³ççJçj GçÆolç®ç kçÀç³ç,
kçÀJJççuç DçpççÇpç vççpççb®ççnçÇ DççJççpç mçnpç [yç kçÀjlçç Dççuçç Dçmçlçç. HçCç Dççlçç lçí Mçkçw³ç vçJnlçb.. lçmçb mççívçÓ®³çç DççJççpççcçáUí kçÀçnçÇ
DççYççU kçÀçímçUCççj vçJnlçb. ®ççbiçuçb içç³çuçíuçç, HçCç lçíJnç çÆyç®ççjç vçJçKçç nçílçç lççí. uççKççí ªHç³çí Kç®çÓ&vç `MçÓì ' Pççuçíu³çç ³çç pçáv³çç
iççC³ççMççÇ `çÆmçb¬çÀçívççF&pç' kçÀªvç HçÓCç&lç: vçJçb iççCçb kçÀjç³ç®çb lçj cçnç Kç®ççÇ&kçÀ kçÀçcç. oçívç-lççÇvç uççKççb®çç ®çájç[ç. lççínçÇ DçkçwkçÀuçKççlççÇ!
(p³çç®çb pçUlçb l³ççuçí kçÀUlçb!) çÆoJçmç mçjlç nçílçí. çÆHçkçw®çj HçÓCç&lJççuçç ³çílç nçílçb. Dççlçç iççC³ççb®³çç Dçç@çÆ[Dççí kç@Àmçíìmçd-mççÇ[çÇpç yççpççjçlç
ìçkçÀC³çç®ççÇ JçíU pçJçU ³çíTvç þíHçuççÇ nçílççÇ. `³çímç yçç@mç'®ççÇ SkçÀçHçí#çç SkçÀ DçMççÇ mçjmç iççCççÇ, Hçjblçá lççÇ jíkçÀç@[& PççuçíuççÇ JçíiçJçíiçUîçç
mìáçÆ[Dççílç. JçíiçJçíiçUîçç ÒçkçÀçj®³çç jíkçÀç@[&jJçj. kçáÀCççÇ çÆ[çÆpçìuç lçj kçáÀCççÇ Dç@vççuçç@iç. kçáÀCçç®çb kçÀç³ç lçj kçáÀCçç®çb kçÀç³ç! kçÀMçç®çç kçÀMççuçç
cçíU vççnçÇ. Òçl³çíkçÀç®çb çÆcççÆkçwmçbiç JçíiçUb. lçNnç çÆvçjçUçÇ. mçiçUçÇ iççCççÇ Dççcç®³çç mìáçÆ[Dççí®³çç SkçÀç sHçjçKççuççÇ Dçç@çÆ[Dççí-cççmìjçÇbiçuçç
³çílçç®ç cççÇ kçÀmçuçç n[yç[uççí³ç cnCçÓvç mççbiçÓ! `®çÓ[çÇ yçpççÇ nÌ..' ³çç cçínyçÓyçuçç kçíÀuçíu³çç iççC³çç®ççÇ lçj HçÓjlççÇ Jçç³çd-Pçí[d PççuçíuççÇ. ìíHmç®ççÇ lççÇ
DçJçmLçç HççnÓvç cççmìjçÇbiç kçÀjCççN³ççvçí lçj PçájU PçìkçÀlççlç lçmçb PçìkçÓÀvç kçÀçKçç Jçj kçíÀu³çç. `Dçç@çÆ[Dççí-Fvçd®ççpç&' cççÇ®ç l³ççcçáUí cçuçç lçí
çÆvçmlçjCçb Yççiç nçílçb. nlçyçuç Pççuççí cççÇ. ®ççj-Hçç®ç ìíHmç nçíl³çç. HçCç l³ççJçj çÆJçiçlçJççj cçççÆnlççÇ çÆuççÆnuçíuççÇ vçJnlççÇ. l³çç lççÇvç Jç<çç& lç
çÆvçmçiçç&vçb l³çç ìíHmçJçj `HçbÀiçmç'®çç ®ççbiçuçç®ç Lçj çÆouçíuçç. p³çç ìíHçJçªvç `MçÓì'mççþçÇ iççC³çç®çb sçíìb mHçÓuç yçvçJçuçb nçílçb lççÇ ìíHç çÆþkçÀþçkçÀ
nçílççÇ cnCçç HçCç lççÇ JççHçªvç ®ççuçCççj vçJnlçb. Flçj ìíHmç JççpçJçÓvç HçççÆnu³çç lççí kçÀç³ç! HçíkçÀçìçlç uççLç cççju³ççJçj SKççobb kçáÀ$çb çÆJçJnUlçb
vçç, lçmçí çÆ®ç$ç-DççJççpç ³çíT uççiçuçí. lççÌyçç lççÌyççee! cççP³çç lççíb[®çb HççCççÇ HçUçuçb lçj yçç@mç®³çç Hçç³ççKççuç®ççÇ pçcççÇvç YçámçYçáMççÇlç PççuççÇ.
mçiçUîçç iççC³ççblç ³çç iççC³çç®çb DççÆmlçlJç cnCçpçí Hçb®çHçkçwJççvççlç kçáÀCçç oá<ìçvçí çÆcçþç®çç Kç[ç ìçkçÀçJçç lçodJçlç KçìkçÀlç nçílçb.. FkçÀ[í
çÆoioMç&kçÀ DçççÆCç l³çç®³çç cçb[UçÇb®çç lçiççoç mçáª®ç nçílçç. mçcççíj çÆomçuçí kçÀçÇ l³ççb®çç Gþu³çç-yçmçu³çç SkçÀ®ç mçJççuç.. `YççF&pççvç.. iççvçíkçÀç
kçáÀs náDçç kçw³çç?!!..' ÒçkçÀjCç ®ççbiçuçb®ç YççíJçCççj cnCçlçç MçíJçìçÇ Jnç³ç®çb lçí®ç Pççuçb. yççHç oçKçJç vççnçÇlçj ÞççOo kçÀj, DçMççÇ HççÆjçÆmLçlççÇ
çÆvçcçç&Cç PççuççÇ. MçíJçìçÇ kçÀç³ç? lçj yçç@mçvçb `HçÀcçç&vç' mççí[uçb.. lççí `HçÀlçJçç'nçÇ kçÀmçç lçj.. `..cççuçkçÀçb®çb Dçç%ççHç$ç mçáìuçb.. DççHçu³çç
mJçjçp³ççJçj JççjbJççj ®ççuçÓvç ³çíCççN³çç (³çç) iççÆvçcççbmç iççÆo&mç çÆcçUçÆJçu³çççÆJçCçç Dççcnçmç `ní[ -Dçç@çÆHçÀmç'uçç lççíb[ oçKçJçÓ vçkçÀç..' çÆHçbpçN³ççlç
mççHç[uçíu³çç GbojçmççjKççÇ HççÆjçÆmLçlççÇ PççuçíuççÇ cççPççÇ.. nçlççlç lç³ççj Dçmçuçíu³çç Pçyçu³çç®³çç cççHçç®çb Hççíjiçb MççíOçCçb SkçÀJçíU pçcçíuç
Òç³çlvççblççÇ. HçCç Jnç@F&mç-çÆjHuçímçcçíbì? lççÇnçÇ DçMçç DçJçmLçílçu³çç ìíHmçdJçj? çÆkçÀlççÇ çÆkçÀ®çkçÀì kçÀçcç! çÆocççiç kçÀç onçÇ! çÆ Jç®ççj®ç¬çÀí çÆHçÀª
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uççiçuççÇ. Dç#çjMç: Yçpçb Pççuçb [çíkçw³çç®çb. cççÇ oçívçíkçÀ çÆoJçmççbmççþçÇ YçÓçÆcçiçlç Pççuççí. `pçuç çÆyçvç cçsuççÇ..'®ççÇ iççCççÇ çÆcçkçwmç kçÀjlççvçç cçbiçíMç
oímççF&pççÇbvççÇ l³ççkçÀçUçÇ kçÀç³ç kçíÀuçb Dçmçíuç yçjb.. Dçmçç SkçÀuçJ³ççiçlç DçY³ççmç mçáª kçíÀuçç. `Dçç@çÆ[Dççí-SçÆ[çÆìbiç'MççÇ cççÇ ®ççbiçuçç®ç JçççÆkçÀ]HçÀ
nçílççí. cççPçí HçbÀ[ç çÆkçwuç³çj nçílçí. HçCç mççbiçç³ç®çb kçáÀCççuçç? `çÆmìçÆjDççí'lç Dçmçlççlç lçMçç uçíDçmç&®çç GHç³ççíiç kçíÀuçç lçj Mçkçw³ç nçíF&uç Dçmçb
JççìÓvç içíuçb. GHçuçyOç Dçmçuçíu³çç mçiçUîçç `çÆmìçÆjDççí' iççC³ççb®ççÇ Hççjç³çCçb kçíÀuççÇ. YççÇkçÀ cççiçlç çÆHçÀjçJçb lçmçí DçvçíkçÀ kçÀcH³çáìjìíçÆkçwvççÆMç³çvmç®çí Gbyçjþí çÆPçpçJçuçí. YççvççcçlççÇ uççiçu³ççiçlç YçìkçÀuççí. `jçpçkçÀcçuç'uççnçÇ içíuççí, HçCç cçbiçíMç oímççF&mççníyç l³ççb®³çç J³çmlç
çÆovç®ç³çí&cçáUí YçíìÓ®ç MçkçÀlç vçJnlçí. lçí mçoçvçokçÀç kçÀçcççlç DççkçbÀþ yçá[çuçíuçí Dçmçç³ç®çí.. cççPçç mçbiççÇlçkçÀçj pççÆlçvç-uççÆuçlçpççÇbMççÇ ®ççbiçuçç®ç
oçímlççvçç Dçmçu³ççvçí l³ççb®³çç®çkçÀ[í kçÌÀçÆHçÀ³çlç cççb[uççÇ. HçÓCç& iççCçb vçJ³ççvçb kçÀjC³ççHçí#çç `Dçmçb kçíÀuçb lçj, Dçmçb nçíF&uç kçÀç?..' Dçmçb vçcçÏHçCçí
çÆJç®ççjuçb. l³ççbvççÇ uççiçuççÇ®ç nçíkçÀçj Yçjuçç. l³ççb®³çç ìçÇcçcçO³çí (SkçíÀkçÀçUçÇ Hçb®çcçoçb®çí mçnkçÀçjçÇ Dçmçuçíuçí) cçvççínçjçÇ çÆmçbn, yçyçuçÓoç Dçmçí
cççnçÇj mçb³ççípçkçÀ Dççnílç, l³ççbvçç nçÇ kçÀuHçvçç HçìuççÇ-DççJç[uççÇ. ®ç@uçívpç mJççÇkçÀçjuçb. çÆpçLçí ³çç®ç çÆmçvçícççlçuçb `mçáçÆvçS lççí, ªçÆkçÀS lççí..'
jíkçÀç@[& Pççuçb nçílçb lççí®ç mçvççÇ mìáçÆ[Dççí iççþuçç. Dçç@çÆ[Dççí-ìíHmç (çÆHçÀucçmç)®çí ®ççj-Hçç®ç [yçí çÆHçPPçç IçíTvç pççlççlç vçç, lçmçí mççbYççUlç vçíuçí.
®ççj mHçç@ì-yçç@F&pçvçç nçlççMççÇ Oçªvç l³çç ìíHmçdJçj®çç `HçbÀiçmç' Hçámçç³ç®çb kçÀçcç jçípçboçjçÇJçj çÆouçíuçb cççÇ. oáHçìîççlçu³çç yççUç®ççÇ MççÇeeMççÇ
vç@HççÆkçÀvçvçí nUáJççjHçCçí Hçámçlççlç lçM³çç mìçF&uçvçí çÆyç®ççjí kçÀçcç kçÀjlç nçílçí. ìíHmç Hçámçlç nçílçí. l³ççb®³çç Dçb iççJçj Dç@Òçvç DçççÆCç lççíb[çuçç nçílçç
cççmkçÀ! kçÀçjCç l³çç mçHçÀçF&mççþçÇ JççHçju³çç pççCççN³çç kçíÀçÆcçkçÀuç®çç Jççmç FlçkçÀç Gûç nçílçç kçÀçÇ vççkçÀçlçuçí kçíÀmç pçUÓvç pççlçç³çlç kçÀçÇ kçÀç³ç
Dçmçb Jççìç³ç®çb. ®çkçwkçÀjnçÇ ³çíC³çç®çí ®ççvmçímç nçílçí. çÆMçJççpççÇ mççìcç®³çç `mççÇ.Dçç³ç.[çÇ.'lç HçÀçíjíçÆvmçkçÀ uç@yçcçO³çí Dçmçlçí vçç lçMçç (vçç@vç-SmççÇ
HçCç) çÆvçJççblç pççiççÇ nçÇ cçb[UçÇ kçÀç³ç&jlç nçílççÇ. (kçÀjí kçÀçÌvç Yçjí kçÀçÌvç!) SkçÀoç®ççÇ lççÇ mççHçÀmçHçÀçF& mçbHçuççÇ. mçáìuççí SkçÀoç®çí! mçiçUîçç®ç
ìíHçJçj SkçÀ®ç SkçÀ ì^@kçÀ! lççínçÇ cççívççí! jç$çHççUçÇ kçÀªvç ì^@kçwmç yççTvmç kçÀªvç Içílçuçí. Dççlçç mçbiçCçkçÀçJçj SçÆ[ì mçáª. Dççcç®³çç
mçÓ®çvçívçámççj jíkçÀç@çÆ[&mì `lçHçvç'vçí DçuçkçÀç®çç DççJççpç kçÀìd-Hçímì kçÀjlç `mçíHçÀ Pççívç'uçç (cnCçpçí JçíiçUîçç ì^@kçÀuçç) ìçkçÀuçç. mççívçÓ®çç `[yç'
Dçmçuçíuçç DççJççpç mçJç&mçcççJçíMçkçÀ DçMçç kçbÀHççíçÆPçì ì^@kçÀJçj þíTvç çÆouçç. Dççlçç mçbiççÇlçkçÀçjçbvççÇ mçiçUb kçÀmçyç HçCççuçç uççJçÓvç ³çç®ç mçvççÇ
mìáçÆ[Dççílç l³çç kçbÀHççíçÆPçì ì^@kçÀ®³çç Dçvçá<çbiççvçí vçJ³çç kçÀçíN³çç ìíHmçJçj Òçl³ç#ç JççokçÀçbkçÀ[Óvç Dç@çÆ[Mçvçuç çÆN nocç-c³çáçÆPçkçÀ JççpçJçÓvç Içílç lçí
jíkçÀç@[& kçíÀuçb. pçCçÓ lçí mçbHçÓCç& iççCçb Dççcç®³ççmççþçÇ Hçávçcç&áçÆêlç Pççuçb. (kçÀHç[í çÆMçJçC³ççlç çÆpçlçkçbÀ mkçÀçÇuç uççiçlç vççnçÇ çÆlçlçkçbÀ jHçÓÀ kçÀjC³ççlç
uççiçlçb.. ní Gcçiçuçb.) cççÇ ní mçiçUb `Dçvçd-çÆcçkçwm[d cçìíçÆj³çuç' Dççlçç `nç³ç-Sì'vççJçç®³çç çÆ[çÆpçìuç ìíHmçJçj yççTvmç kçÀªvç Içílçuçb.
kçÀçjCç l³çç cççÆMçvmç cççP³çç mìáçÆ[Dççílç nçíl³çç. DçççÆMç³çç Kçb[çlçuçç SkçÀcçíJçççÆJolççÇ³ç Dçmçç `DççíìçjçÇ -kçÀvmçíHì Jçvç' vççcçkçÀ mççTv[çÆcçkçwmçj nçílçç. MçkçÀçÇuçmççjKçç mççbiçÓ lçí cçvç:HçÓJç&kçÀ kçÀjCççjç jíkçÀç@çÆ[&mì nçílçç.. náMMç! Dçyç cççcçuçç DçHçvçí nçLç cçíb Dçç³çç! GçÆolç
mççníyççbvçç mççbiççJçç Oçç[uçç. (cççíyççFuç vçJnlçí) mççníyç lçíJnç ìç@Hçuçç nçílçí, l³ççcçáUí l³ççbvçç DççÆpçyççlç JçíU vçJnlçç. Lççbyçuççí oçívç çÆoJçmç. HçCç
nç³çee! GçÆolç DçççÆCç mçvççÇ mìáçÆ[Dççí®³çç [íìmçd®çb iççÆCçlç kçÀçnçÇ pçcçívçç. vçblçj GçÆolçvçí ®çkçwkçÀ vçkçÀçj kçÀUJçuçç. iççCçb DççOççÇ mççívçÓvçí
içç³çuçb³ç vçç! cççÇ oámçN³ççb®ççÇ iççCççÇ `[yç' kçÀjlç vçmçlççí. cççPçb lçÊJç Dççní lçí. cççÇ vççnçÇ pçç ee! (Dçjí ³ççj.. ³çnçB cçíjçÇ pççvç Hçí yçvç Dçç³ççÇ nÌ,
lçÓ `lçÊJç' uçíkçíÀ yçÌþç nÌ!?) ìçíuçJççìçíuçJççÇ mçáª®ç nçílççÇ. ní iççCçb DçpçÓvçnçÇ çÆvçcçç&CçççÆOçvç Dççní, çÆjuççÇpç Pççuçíuçb vççnçÇ JçiçÌjí LççlçÓjcççlçÓj
mççbiçÓvç DççHçu³çç oçímlççÇ®çç Jççmlçç oílç l³ççuçç HçìJçuçb SkçÀoç®çb. cççcçuçç çÆHçÀf nçí jnç nÌ cnCçlçç MçíJçìçÇ cççÇ iççÇlççbpçuççÇ çÆLçSìj l³çç
jç$ççÇmççþçÇ çÆyçvçOççmlç yçákçÀ kçÀªvç ìçkçÀuçb. FlçkçbÀ mçiçUb çÆvçmlçjlççí³ç lçj çÆlçLçuçç jíkçÀç@çÆ[&mì `³çí kçÌÀmçç nçíS içç?..' DçMçç (uçIçá)MçbkçíÀlç
Dç[kçÀuçç. Dççlçç ³çç®çç kçÀHççUcççí#ç kçÀjçJçç kçÀç? Dçmçç oá<ì çÆJç®ççj cçvççlç Dççuçíuçç. HçCç cççÇ mJçlç:uçç mççJçjuçb. Mççblç jççÆnuççí.
mçcçpççJçuçb. pççlçç pççlçç `OçÓ cnìu³ççJçj OçÓJçç³ç®çb..' Dçmçç kçÀ[Jçì ocç cçç$ç Yçjuçç. yçç@mçvçí `GçÆolç vçnçÇ Dçç³çç lççí?!..' Dçmçç ÒçMvç
kçÀjlçç®ç (kçÀç³ç çÆMçb®çç $ççmç Dççní!.. HçCç çÆ®ç[Cççj kçÀmçç?) MççblçHçCçí cnCççuççí.. `kçÌÀmçç vçnçÇ DççSiçç? Jççí DççSiçç! pçªj DççSiçç! nj
nçuç cçíb DççSiçç! nj kçÀçÇcçlç Hçj DççSiçç!..' Dçmçb mççbiçÓvç cççÇ cççíçÆncçíJçj çÆvçIççuççí. jç$ççÇ vçT Jççpçu³ççHççmçÓvç®ç çÆlçkçÀ[í çÆLçSìjçlç
mçbiççÇlçkçÀçjJo³ç, yçç@mç DçMççÇ çÆHçÀçÆu[biç uççJçuçíuççÇ. lçí çÆlçkçÀ[í, çÆcçUçuçíuçç Dçç@çÆ[Dççí, `MçÓì' kçíÀuçíu³çç iççC³ççMççÇ çÆmçb¬çÀçívççF&pç kçÀjC³ççlç
içáblçuçí nçílçí, lçj cççÇ cççiççJçj nçílççí GçÆolç®³çç. Yçíìuçç kçÀçÇ G®çuçç³ç®çç DçMççÇ lç³ççjçÇ. l³çç jç$ççÇ®ç iççþuçç GçÆolçuçç. jç$ççÇ yççjçvçb lçj LçkçÓÀvçYççiçÓvç IçjçÇ Dççuçíuçç çÆyç®ççjç. cçuçç oçjçlç HççnÓvç lççí LçyçkçÀuçç®ç. cçiç kçÀç³ç! çÆ[vçj®çç DççmJçço Içílçç-Içílçç mççníyççbvçç yççyçç-Hçálçç kçÀªvç,
çÆJçvçblççÇ kçÀªvç.. HçCç oçJçCççÇuçç yççbOçlççlç lçmçç çÆLçSìjçlç DççCçuçç SkçÀoç®çç. l³ççuçç HççnÓvç mçiçUîççb®³çç®ç ®çínN³ççJçj çÆmcçlçjí<çç GcçìuççÇ.
DççíJnj[çÆyçbiç kçÀjCçb mççíHçb vçmçlçb. SkçÀçÇkçÀ[í DççHçuçç mçÓj mççbYççUç³ç®çç, iççC³ççlç YççJç Dççílçç³ç®çí DçççÆCç Hç[ÐççJçj çÆomçCççN³çç J³çkçwlççÇ®³çç
Dççíþçb®³çç nçuç®ççuççÇÒçcççCçí içç³ç®çb, ní mçnpçmççíHçb kçÀçcç vççnçÇ³ç. cççcçuçç mçbiççÇvç nçílçç. HçCç GçÆolçvçí ní çÆMçJçOçvçá<³ç uççÇuç³çç Hçíuçuçb. mççívçÓDçuçkçÀçvçí içç³çuçíuçb lçí ³çáiçuçiççÇlç HçCç GçÆolçmççþçÇ MçyoMç: JobJoiççÇlç! GçÆolç DçççÆCç mççívçÓ®³çç DççJççpçç®ççÇ pççlçkçáÀUçÇ Dç#çjMç: oçívç ìçíkçÀç®ççÇ
Dççní. mççívçÓ çÆvçiçcç nç lçíJnç vçJçKçç içç³çkçÀ nçílçç. l³çç®³çç JçkçáÀyççvçámççj l³ççvçí GccççÇo mçí yç{kçÀj içç³çuçíuçb ³ççlç MçbkçÀç®ç vççnçÇ. l³çç®ççÇ lççÇ
kçÀçnçÇMççÇ jHçÀçÇ®³çç Dçbiççvçb pççCççjçÇ HçíMçkçÀMç. Lççí[çÇMççÇ mççÌc³ç®ç. lçj GçÆolç®çç DççJççpç kçÀçnçÇmçç Dçç¬çÀcçkçÀ. pçyçjomlç LçÏçí! FkçÀ[í
MççnªKçvçí mççívçÓ®³çç DççJççpççvçámççj G®®ççjCç kçíÀuçíuçb, DççÆYçvç³ç kçíÀuçíuçç Jç lçmçuçç®ç Dç@çÆììîçÓ[ çÆouçíuçç. nçÇ®ç lçj KçjçÇ iççí®ççÇ nçílççÇ.. HçCç
GçÆolç vççGcçío Pççuçç vççnçÇ. Dççcç®çç çÆJçMJççmç l³ççvçí mççLç& þjJçuçç. lççí DççÆlçMç³ç cçínvçlççÇ, Òç³ççíiçMççÇuç içç³çkçÀ Dçmçu³ççvçí ncççjçÇ vçÌ³çç Hççj
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náDççÇ. (GçÆolç Dççpç ³çMççíçÆMçKçjçJçj çÆJçjçpçcççvç Dççní lççí Dçmçu³çç içáCççbcçáUí®ç) lçácnçuçç DççM®ç³ç& Jççìíuç.. ³çç iççÇlççbpçuççÇlç cçO³çjç$ççÇ
oçÇ[-HççJçCçíoçívç Jççpçlçç Dççcç®çí GçÆolçpççÇ, m¬çÀçÇvçJçj çÆomçCççN³çç pçánçÇuçç Hççnlçç®ç DççHçuççÇ mçiçUçÇ cçjiçU PçìkçÓÀvç çÆlç®³ççkçÀ[í ®ççíjìí
kçÀìç#ç ìçkçÀlç MççnªKç®³çç Dççíþçb®³çç nçuç®ççuççÇyçjnákçáÀcç iççlç nçílçí. uççÇHç-çÆmçbkçÀ! Dççcç®³çç mçÓ®çvçívçámççj çÆlçLçuçç jíkçÀç@çÆ[&mì l³çç®çí
çÆcçUlççÇuç çÆlçlçkçíÀ `ìíkçwmç' SkçíÀkçÀç vçJ³çç `ì^@kçÀ'Jçj jíkçÀç@[& kçÀjlç nçílçç. mççívçÓ®³çç DççJççpççJçj GçÆolç®³çç DççJççpçç®çb cçççÆmkçbÀiç nçílç nçílçb.
(lçácnçuçç GçÆolç Yçíìuçç lçj ní vçkçwkçÀçÇ çÆJç®ççjç, kçÀçjCç l³çç®³çç kçÀçjkçÀçÇoçÇ&lç Dçmçç Òçmçbiç kçíÀJçU SkçÀoç DçççÆ Cç SkçÀoç®ç Iç[uçç³ç. içávnç
kçÀjCççjç çÆkçÀlççÇnçÇ náMççj Dçmçuçç lçjçÇ SKççoç oáJçç lççí mççí[Óvç pççlççí®ç pççlççí, nçí³ç vçç? ní iççCçb mççívçÓ içç³çuçç nçílçç ³çç®ççÇ SkçÀ pççiçç
DççcnçÇ HçámçÓ®ç MçkçÀuççí vççnçÇ. kçáÀþuççÇ? ní cçç$ç lçácç®çb lçácnçÇ®ç MççíOçç. cçpçç DççSiçç!) Hçnçìí oÓOçJççuçí-HçíHçjJççuçí ³çílççlç l³çç JçíUíHç³ç¥lç
GçÆolçmççníyç iççlç nçílçí. çÆJçvççGmçblç! l³çç®³ççlç Gpçç& ³ççJççÇ cnCçÓvç cçmlççÇ -cçpççkçÀ kçÀjlç DççcnçÇ l³ççuçç pççiçlçç þíJçlç nçílççí. `lççjçÇHçÀ kçíÀ
HçÓuç' yççbOçlç nçílççí. lççí iççlç nçílçç. ìíkçwmç-jçÇìíkçwmç nçílç nçílçí, HçCç iç[îççvçb nçj cççvçuççÇ vççnçÇ. ocçsçkçÀ lçj vççnçÇ®ç vççnçÇ. cççvç iç³çí
Gmlçço! SkçÀoç®çç DççíkçíÀ `ìíkçÀ' çÆcçUçuçç. mçbiççÇlçkçÀçj pççÆlçvç-uççÆuçlçvçí `Hç@kçÀ-DçHç' cnìu³ççJçj kçíÀJç{ç Dççvçbo Pççuçç³ç cnCçÓvç mççbiçÓ!
(vçJçmçmçç³ççmççvçí DçvçíkçÀ Jç<çç¥vçblçj Hçá$çjlvç Pççuçíu³çç yççHççHçí#ççnçÇ kçÌÀkçÀHçì!) MçíJçìçÇ ³çç ìíHmç Dççcç®³çç mìáç Æ[Dççílç HçÀç³çvçuç çÆcççÆkçwmçbiçuçç
DççCçu³çç. mçbmkçÀçj-mççíHçmkçÀçjçbvçblçj l³çç®çç kçÀç³ç çÆjPçuì Dççuçç³ç lççí lçácnçÇ Dçç@çÆ[DççíJçj SíkçÀç DçççÆCç çÆmçvçícççlç lçj vçkçwkçÀçÇ®ç Hçnç.. (³çç
kçÀçjvççc³ççcçáUí®ç `³çímç yçç@mç'®³çç Þçí³çvççcççJçuççÇlç cççPçb vççJç Dççní, yçj& kçÀç!)
ní FlçkçbÀ oUCç oUC³çç®çb kçÀçjCç ní®ç kçÀçÇ Dççpç GHçuçyOç Dçmçuçíu³çç çÆ[çÆpçìuç lçb$ç%ççvççcçáUí DççcnçÇ Dççcç®çí kçÀç³ç&Yççj cçpçílç
GjkçÀlç Dçmçlççí. OJççÆvçcçáêCççmççþçÇ Dççpç Dççcç®³çç çÆocçlççÇuçç `kçÀcH³çáìmç&' Dçmçlççlç. ìíHmç lçj JççHçju³çç®ç pççlç vççnçÇlç. [çÆyçbiçmççþçÇ
GÊçcççíÊçcç cççF&kçwmç Dçmçlççlç. Dçç@çÆ[Dççí-çÆcççÆkçwmçbiçmççþçÇ DçÐç³ççJçlç Dçmçí çÆcçkçwmçmç& Dçmçlççlç. p³ççJçj yçímçájkçÀjçb®çí DççJççpç mçájçÇuçí
kçÀjC³çç®ççÇnçÇ mççí³ç Dçmçlçí. ³çç mçbiçCçkçÀçbJçj, GHçuçyOç Dçmçuçíu³çç nç[&JçíDçmç& -mçç@HçwìJçíDçmç&®³çç cçolççÇvçb DççcnçÇ nJçb lçí, nJçb lçmçb [yç DçççÆCç
SçÆ[ì kçÀjlç Dçmçlççí. l³ççkçÀçUçlçu³çç cçbiçíMç oímççF¥mççjK³çç lçb$ç%ççbvçç SKççoçÇ iççí<ì kçÀjC³ççmççþçÇ çÆkçÀlççÇ {çíj cçínvçlç I³ççJççÇ uççiçuççÇ
Dçmçíuç nç çÆJç®ççj cçvççlç mçnpç ®çcçkçÓÀvç pççlççí.. pççJçí l³ççb®³çç JçbMçç cnCçpçí®ç mçcçpçlçb³ç mçiçUb..
cççÇ `njí jçcç njí kç=À<Cç'®ççÇ iççCççÇ `JnMç&vmç' kçÀjlççvçç DççûçnHçÓJç&kçÀ `çÆmìçÆjDççí' HçOolççÇlç jíkçÀç@[& kçíÀuççÇ KçjçÇ HçCç içç³çkçÀçb®³çç
yççyçlççÇlç kçÀç³ç mççbiççJçb? Dççcç®ççÇ PççíUçÇ HçÀçìkçÀçÇ®ç jççÆnuççÇ kçÀçÇ nçí! çÆkçÀMççíjkçáÀcççj, uçlççoçÇoçÇ, DççMççlççF& DçççÆCç G<çç Dç³³çj ³ççb®çí DççJççpç
DççCçCççj kçáÀþÓvç? lçí `ì^@kçwmç' lçmmçí®ç Hç[Óvç Dççnílç. Dççpçlççiçç³çlç. Dçmççí! MçíJçìçÇ `njí jçcç njí kç=À<Cç'®ççÇ iççCççÇ `çÆmìçÆjDççí' mJçªHççlç
³çíCçb, DççHçu³ççuçç l³çç®çç Dççvçbo uçáìlçç ³çíCçb ní DççHçu³çç®ç vççÆMçyççlç vçJnlçb, vççnçÇ kçÀç? oíJçmççníyççb®³çç `njí jçcç njí kç=À<Cç' ³çç
çÆmçvçícççlçu³çç Hçb®çcçoçbvççÇ Dçuçbkç=Àlç kçíÀuçíu³çç ³çç GHçjçíuuçíçÆKçlç yçíçÆcçmççuç mçájçJçìçÇbyçÎuç®ççÇ nçÇ pçKçcç cçç$ç DçMççÇ®ç DççíuççÇ jçnCççjí³ç..
kçÀç³çcç®ççÇ! Dççpç DççHçu³çç nçlççÇ `cçç@juç Dçç@HçÀ o mìçíjçÇ' cnCçÓvç Gjuçb³ç kçÀç³ç lçj..

ocç cççjçí ocç, cççÇì pççS œçcç,
yççíuççí mçáyçn Mççcç.. njí kç=À<Cç njí jçcç..



152 | DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ

33 : yççíuççí mçáyçn Mççcç.. njí kç=À<Cç njí jçcç
çÆ®ç$çHçì : njí jçcç njí kç=À<Cç (1971)
iççÇlçkçÀçj : Dççvçbo yç#ççÇ
mçbiççÇlç : Dççj. [çÇ. yçcç&vç
içç³çkçÀ : DççMçç Yççímçuçí
ocç cççjçí ocç, cççÇì pççS œçcç
yççíuççí mçáyçn Mççcç.. njí kç=À<Cç njí jçcç..2
oáçÆvç³çç vçí ncçkçÀçí çÆo³çç kçw³çç?
oáçÆvç³çç mçí ncçvçí çÆuç³çç kçw³çç?
ncç mçyçkçÀçÇ HçjJççn kçÀjíb kçw³ççíb?
mçyçvçí ncççjç çÆkçÀ³çç kçw³çç?
ocç cççjçí ocç, cççÇì pççS œçcç
yççíuççí mçáyçn Mççcç.. njí kç=À<Cç njí jçcç..2
®ççní çÆpçSbiçí cçjíbiçí,
ncç vçç çÆkçÀmççÇmçí [jíbiçí
ncçkçÀçí vçç jçíkçíÀ pçcççvçç
pççí ®ççníbiçí ncç kçÀjíbiçíee
ocç cççjçí ocç, cççÇì pççS œçcç
yççíuççí mçáyçn Mççcç.. njí kç=À<Cç njí jçcç..2


³çç çÆ®ç$çHçìçlççÇuç mçJç& iççCççÇ DççHçu³çç DççJç[çÇ®ççÇ Dççnílç cnCçÓvç mçJç& iççC³ççb®³çç Dçç@çÆ[Dççípç®ççÇ `³çÓ -ìîçáyç' çÆuçbkçÀ oílç Dççní. ³çç iççC³çç®çç `çÆJnçÆ[Dççí Jç kçÀjçDççíkçíÀ
ì^@kçÀ' oílç Dççní. Hçb®çcçoçbMççÇ mçbyçbçÆOçlç çÆuçbkçÀ lçácnçuçç KççÆ®çlç®ç DççJç[lççÇuç. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç çÆuçbkçÀ' cçç$ç GHçuçyOç vççnçÇ.

1. yççíuççí mçáyçn Mççcç njí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/xKU4q0JELTQ

2. yççíuççí mçáyçn Mççcç njí.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/-8whyNAc88k

3. `njí jçcç njí kç=À<Cç' (1971) (çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCççÇ)

https://youtu.be/GoS1kAKpPI4

4. Hçb®çcçoç Jç çÆkçÀMççíjkçáÀcççj (100 iççCççÇ-Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/uA67M0Lihz0

5. Hçb®çcçoç Jç DççMççlççF& (50 iççCççÇ-Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/IAXwD4pRcSw

6. Hçb®çcçoçb®ççÇ mçáÒççÆmç× iççCççÇ (JççÐçmçbiççÇlç- lççyçÓvç mçÓ$çOççj)

https://youtu.be/IZkhYy4sYac

7. Hçb®çcçoçb®ççÇ mçáÒççÆmç× iççCççÇ (Dçç@ççÆ[Dççí)

https://youtu.be/KfwsWOBd6lA

8. Hçb®çcçoçb®ççÇ mçáÒççÆmç× iççCççÇ (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/5-iu86NhFfc

9. oíJç Dççvçbo (vçJçkçíÀlçvç çÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/erIY5DoohNM
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34 : Chal Akela Chal Akela..

34 : ®çuç DçkçíÀuçç ®çuç DçkçíÀuçç..
l³ççb®çç Dççí{ç Kçjblçj cçíuç[çÇkçÀ[í pççmlç nçílçç. Ëo³çç®ççÇ lççj sí[uççÇ pççJççÇ DçMççÇ®ç iççCççÇ çÆcçUç³çuçç nJççÇlç Dçmçç kçÀìç#ç Dçmçç³ç®çç
l³ççb®çç. HçCç vççnçÇ! DççHçCç çÆkçÀlççÇnçÇ þjJçuçb lçjçÇ DççHçu³ççuçç nJççÇ lçMççÇ HççÆjçÆmLçlççÇ DççHçCç vççnçÇ çÆvçcçç&Cç kçÀª MçkçÀlç. JççlççJçjCç DççHçu³çç
cçvççpççíiçlçb Hççí<çkçÀ vçmçlçb. cçvççmççjKçb kçÀçcç kçÀjç³çuçç çÆcçUíuç Dçmçb kçÀLççvçkçÀ®ç Jççìîççuçç vççnçÇ ³çç³ç®çb kçÀOççÇ. HçÀkçwlç lççÇvç-®ççj çÆ®ç$çHçìçlç
cççíþí nçÇjçí çÆcçUçuçí. vç³çç oçÌj, mççÇ.Dçç³ç.[çÇ., oçí Gmlçço DçççÆCç kçÀMcççÇj kçÀçÇ kçÀuççÇ, yçmmç! çÆvçcçç&lçí l³çç®³ççkçÀ[í ³çílçç®ç Dççí.HççÇ. vç³³çjpççÇ
Dççvçboç³ç®çí. kçÀLççvçkçÀ SíkçÓÀvç l³ççlçu³çç FcççíMçvçuç mççÇvmçmççþçÇ iççCççÇ yçílçç³çuçç mJçlç:Hçá{í nçcççí&çÆvç³çcç Dççí {ç³ç®çí çÆkçbÀJçç çÆHç³ççvççíJçj yççíìb
çÆHçÀjJçlç SkçíÀkçÀ oo&YçjçÇ ®ççuç SíkçÀJçç³ç®çí. HçCç Jnç³ç®çb Yçuçlçb®ç. çÆvçcçç&lçí Lçb[HçCçí DççjHççj, mççÇ.Dçç³ç.[çÇ. kçÀ[í yççíì oçKçJçlç Dçmçlç. lçMçç®ç
çÆkçbÀJçç l³ççnçÇ Hçí#çç mçjmç HçÀ[kçÀl³çç ®ççuççÇ nJ³ççlç cnCçÓvç lçj lçáP³ççkçÀ[í Dççuççílç Dçmçb lççíb[çJçj mççbiçlç. HççÆyuçkçÀvçb yçmçu³çç pççiççÇ þíkçÀç
Oçjlç G[ç³çuçç nJçb! çÆLçSìjçlç SkçÀ vççÆMçuçç cççnçÌuç çÆvçcçç&Cç Jnç³çuçç nJçç. oiç[îçç nçÇjçí, HçÀçjmçb vççJç vçmçuçíuççÇ çÆnjç@F&vç, ®ççuçmçí ìçF&Hç
mìçíjçÇ DçmçÓvçnçÇ iççCççÇ cçç$ç PçkçÀçmç Jnç³çuçç nJççÇlç Dçmçb mççbiçç³ç®çí. HçÀçìkçÀçÇ PççíUçÇ IçíTvç Dççuçíuçí ní çÆvçcçç&lçí cçiç mJçlç:uçç nJ³çç lçMçç
®ççuççÇ DçççÆCç cçonçíMç þíkçÀç Hçojçlç Hçç[Óvç Içílç `cç@vç Dçç@HçÀ oçÇ cç@®ç' Dç@Jçç@[& çÆcçUçu³çç®³çç Dççvçboçlç MççÇU Iççuçlç çÆvçIçÓvç pççlç. l³ççb®³çç
HççþcççíN³çç Dççkç=ÀlççÇkçÀ[í nlççMçHçCçí Hççnlç jçnC³çççÆMçJçç³ç kçÀç³ç kçÀjCççj çÆyç®ççjí! DççíHççÇ lç[HçÀ[ç³ç®çí. l³ççb®³çç çÆpçJçç®ççÇ nçÇ lçiçcçiç l³ççb®³çç
kçÀçnçÇ iççC³ççbcçO³çí ncçKççmç Dçç{Uç³ç®ççÇ. ®ççvmç çÆcçUlçç®ç yçvçJçuçíuççÇ SKççoçÇ cçíuç[çÇ DçMççÇ pçcçç³ç®ççÇ kçÀçÇ lçí iççCçb jçÆmçkçÀçb®³çç kçÀçvççlç
DçÊçjç®³çç HçÀç³ççÖçcççCçí pç[Óvç pçç³ç®çb. `mçbyçbOç' 1969®çç. Lççí[çmçç GlçjCççÇ®çç kçÀçU nçílçç Dççí.HççÇ. vç³³çjpççÇb®çç. HçCç oyçoyçç nçílçç.
çÆoioMç&kçÀ Dçpç³ç çÆJçMJççmçpççÇbvççÇ l³ççbvçç kçÀLççvçkçÀ SíkçÀJçuçb nçílçb. DççÆ®çvl³çkçáÀcççj mçívçiçáHlççb®ççÇ kçÀçobyçjçÇ. ÒççíLçcç Òçícç! yçbiççuççÇ kçÀLççvçkçÀ
cnCçÓvç oíyç cçáKçpççÇ&, Dçbpçvçç, ÒçoçÇHçkçáÀcççj, DççÆvçlçç oÊç Dçmçí kçÀuççJçblç çÆv çJç[uçí nçílçí. iççÇlçuçíKçvç kçÀçÆJç ÒçoçÇHçpççÇb®çb nçílçb nç SkçÀcçíJç
çÆouççmçç cnCçlçç ³çíF&uç..

®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuççee
lçíjç cçíuçç çÆHçsí sáìç jçnçÇ ®çuç DçkçíÀuçç..
kçÀçÆJç ÒçoçÇHçpççÇbvççÇ çÆouçíuçç cçáKç[ç pçyçjomlç nçílçç. DççíHççÇ YççjçJçuçí nçílçí. mççÌc³ç ®ççuççÇlç yçílçlçç ³çíF&uç Dçmçb iççCçb KçÓHç çÆoJçmççbvççÇ
nçlççlç Hç[uçb nçílçb. kçÀçÆJç ÒçoçÇHçpççÇb®³çç kçÀçJ³ççlç®ç pççoáF& ÒççCçMçkçwlççÇ nçílççÇ, içí³çlçç nçílççÇ. l³ççb®³çç l³çç kçÀçÆJçlçç Jçç®çvççlçÓvç iççC³çç®çb ®çuçvç
mçnpç uç#ççlç ³çílç nçílçb. içpçuç®³çç çÆcçìjcçOçuçb iççCçb! DçJçI³çç Hçç®ç çÆcççÆvçìçlç OçÓvç lç³³ççj! ÒçoçÇHçpççÇb®³çç iççC³ççlçuçí pççÇJçvçç®çb mçl³ç
mççbiçCççjí DççMç³ç, cçvççlçu³çç kçÀuuççíUç®ççÇ mçájçb®³çç cççHç&Àlç Mçyoçbv ççÇ kçÀªvç çÆouçíuççÇ mççþJçCç, kçÀçnçÇ Yççíiçuçíu³çç.. kçÀçnçÇ cçnmçÓmç kçíÀuçíu³çç
YççJçvççb®ççÇ kçÌÀçÆHçÀ³çlç, cçvççJçj çÆJçuçíHçvç kçÀjC³çç®çç HçkçwkçÀç Fjçoç.. ní mçiçUb mçiçUb nçílçb ³çç iççC³ççlç. ÒçoçÇH çpççÇbvççÇ çÆouçíu³çç iççC³ççlç
lçákçÀyçboçÇ kçÀOççÇ®ç Dçç{Uç³ç®ççÇ vççnçÇ. `ì' uçç `ì' pççí[Óvç kçÀççÆHçÀ³çç çÆcçuççvçíkçÀçÇ ®çuççKççÇ vçmçç³ç®ççÇ. ³çç iççC³ççlçÓvç kçÀçÆ Jçjçpç ÒçoçÇHçpççÇbvççÇ
GYççjuçíuçb JççlççJçjCç Goçmç Pççuçíu³çç çÆkçbÀJçç çÆsVççÆJççÆsVç Dçç³çá<³çç®çí lçákçÀ[í iççíUç kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjCççN³çç çÆpçJççuçç çÆkçÀlççÇ çÆouççmçç
oílççlç lçí SkçíÀkçÀ kçÀ[J³ççlçÓvç vçámçlçb DçvçáYçJçç³ç®çb. kçÀçJ³çç®çb ní nUJçíHçCç, kçÀçUpççuçç çÆYç[CççjçÇ ®ççuç, cçvç ní uççJçÓvç mççí[CççjçÇ kçÀjçcçlç nçÇ®ç
lçj yçuçmLççvçb nçílççÇ `mçbyçbOç' çÆmçvçícççlçu³çç ³çç iççC³ççlç..

npççjçí cççÇuç uçbyçí jçmlçí lçáPçkçÀçí yçáuççlçí,
³çnçB oáKç[í mçnvçíkçíÀ Jççmlçí lçáPçkçÀçí yçáuççlçí,
nÌ kçÀçÌvçmçç Jççí Fvmççvç ³çnçBHçj çÆpçmçvçí oá:Kç vçç Pçíuççee
®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuççee, lçíjç cçíuçç çÆHçsí sáìç jçnçÇ ®çuç DçkçíÀuçç..
DççíHççÇ ³ççbvççÇ iççC³ççuçç çÆouçíuççÇ ì^çÇìcçíbì mç@u³çÓì kçÀjC³ççmççjKççÇ Dççní. l³ççcçáUí®ç kçÀçJ³ççuçç JçíiçUçÇ Gb®ççÇ çÆcçUçuççÇ Dççní. cçákçíÀMç
Dççí.HççÇ.vç³³çjpççÇbkçÀ[í KçÓHç®ç kçÀcççÇ içç³çuçç. cççP³çç cçççÆnlççÇÒçcççCçí çÆcçmç kçÀçíkçÀçkçÀçíuçç, mçbyçbOç DçççÆC ç SkçÀ yççj cçámkçáÀjç oçí.. FlçkçÀç®ç.
FLçuçç cçákçíÀMç ®çkçwkçÀ MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç çÆkçbÀJçç kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇkçÀ[í Kçáuçlççí lçmçç Kçáuçuçç³ç. cçvçç®³çç lçUçHççmçÓvç içç³çuçç³ç lççí.
iççC³çç®çí Dçblçjí Hçnç. kçíÀJçU oçívç Dçblçjí. HçÀçHçÀìHçmççjç DççÌ<çOççuççnçÇ vççnçÇ³ç. kçÀíJçU lççÇvç-lççÇvç DççíUçÇlç pççÇJçvçç®çb Yçç<³ç kçíÀuçb³ç. oçívç
DçblçN³ççbcçOçuçí mçbiççÇlçç®çí lçákçÀ[ínçÇ HççÆjCççcçkçÀçjkçÀ. ®çç³ç-yççiççvçcçO³çí kçÀçíçÆjDççíûççHçÀçÇ Dçmçuçíu³çç iççC³ççlç pçmçç DççuççHç oíCççjç kçÀçí jmç
Dçmçlççí lçmçç (m$ççÇ) kçÀçíjmç içç³çkçÀç®³çç Òçl³çíkçÀ DççíUçÇmçjMççÇ ³çílç DççHçu³ççuçç nábokçÀç oíC³ççmççþçÇ pçCçÓ JçíU yçnçuç kçÀjlççí. iççC³çç®çç ÒçYççJç
cçvççJçj pççmlç ÒçcççCççlç þmççJçç cnCçÓvç kçÀçÇ kçÀç³ç FLçí kçÀçíjmç®³çç DççuççHççÇb®çç ®ççb içuçç®ç GHç³ççíiç kçíÀuçç Dççní. `nÌ kçÀçÌvçmçç Jççí Fvmççvç
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³çnçBHçj çÆpçmçvçí oá:Kç vçç Pçíuççee..' DçMççÇ iççC³çç®ççÇ ¬çÀç@mç-uççF&vç ³çílçç®ç Hçá{®ççÇ cçáKç[îçç®ççÇ SkçÀ DççíU kçÀçíjmç iççlççí.. Hçávnç cçákçíÀMç®çç
DççJççpç `lçíjç cçíuçç çÆHçsí sáìç jçnçÇ ®çuç DçkçíÀuçç..' Dçmçb cnCçlç HçÓCç& cçáKç[ç iççlç mççcççíjç ³çílççí. iççlççvçç cçákçíÀMçpççÇbvçç Yçªvç Dççuçb
Dçmçíuç kçÀç? Mçkçw³çlçç vççkçÀçjlçç ³çílç vççnçÇ. kçÀçjCç l³ççb®³çç Flçj iççC³ççbHçí#çç FLçí lçí pççmlç nUJçí Pççuçíuçí Dçç{Ulççlç. SíkçÀlççvçç
DççHçu³ççuççnçÇ KçÓHç®ç Yçªvç ³çílçb. kçÀçJ³çç®çb ní [ç³çjíkçwì kçÀçUpççuçç çÆYç[Cçb, níuççJçÓvç mççí[Cçb çÆkçbÀJçç [çíUîççbJ ççìí HççPçjCçb nçÇ kçÀçJ³ççlcçkçÀlçç
ÒçoçÇHçpççÇb®ççÇ..! l³ççuçç mçbiççÇlçç®çí DçuçbkçÀçj ®ç{JçCççN³çç Dççí.HççÇ.vç³³çjpççÇb®ççÇ! DçççÆCç iççCççN³çç cçákçíÀMç®ççÇ.. Dççlçç oámçN³çç kçÀ[J³ççlç cçç$ç
GHçoíMçç®çç [çímç Dççní. pçCçÓ pçKçcçíJçj®ççÇ cçuçcçHçfçÇ!

lçíjç kçÀçíF& mççLç vçç oí lççí, lçÓ ™çáo mçí ÒççÇlç pççí[ uçíee
çÆyçsçÌvçç OçjlççÇ kçÀçí kçÀjkçÀí.. Dçjí DççkçÀçMç Dççí{ uçíee
³çnçB HçÓjç Kçíuç DçYççÇ pççÇJçvçkçÀç, lçÓvçí kçÀnçB nÌ Kçíuçç?
®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuççee, lçíjç cçíuçç çÆHçsí sáìç jçnçÇ ®çuç DçkçíÀuçç..
kçÀçÆJç ÒçoçÇHçpççÇ cnCçpçí `çÆkçÀlçvçç yçouç iç³çç Fvmççvç..', `çÆHçbpçjí kçíÀ HçbsçÇ..', `kçÀYççÇ OçÓHç kçÀYççÇ sçBJç..', `kçÀçíF& uççKç kçÀjí
®çlçájçF&..', `DççDççí yç®®ççíb lçácníb..', `lçíjí Joçj Kç[ç YçiçJççvç..' lçmçí®ç `Sí cçíjí Jçlçvç kçíÀ uççíiççíb..' çÆuççÆnCççjí. ÒçyççíOçvç DçççÆCç cçvççíjbpçvç
kçÀjCççjçÇ iççCççÇ çÆuççÆnCççjí. kçÀçÆJç ÒçoçÇHçpççÇb®çb kçÀçJ³ç cnCçpçí DçÒççÆlçcç YççJçiççÆYç&lç kçÀçJ³çj®çvçç. DççHçCç çÆu ççÆnuçíu³çç kçÀçJ³ççuçç DççHçu³çç®ç
®ççuççÇlç vçìJçÓvç mçbiççÇlçkçÀçjçbvçç oíCçb l³ççbvçç KçÓHç DççJç[ç³ç®çb. DçLçç&lç l³ççb®ççÇ nçÇ uçá[yçÓ[ DçvçíkçÀ mçbiççÇlçkçÀçjçbvçç Dç[®çCççÇ®ççÇ Jççìç³ç®ççÇ.
Dççí.HççÇ.vç³³çjpççÇ cçç$ç l³çç kçÀçJ³ççJçj çÆHçÀoç Pççuçí nçílçí. kçÀçÆJç ÒçoçÇHçpççÇbvççÇ kçÀçJ³çJçç®çvç kçÀjlççvçç vçkçÀUlç ®ççuçnçÇ içáCçiçáCçuççÇ nçílççÇ. lççÇ®ç
®ççuç Ðçç³çuçç nJççÇ Dçmçç çÆyçukçáÀuç Dççûçn çÆkçbÀJçç nf vçJnlçç, HçCç ³çç cççí[kçw³ççlççí[kçw³çç ®ççuççÇlç®ç iççÆnjç DçLç& mççcççJçuçíuçç Dççní ³çç®çb Yççvç
DççíHççÇbvçç nçílçb. ní®ç YççJç kçÀç³çcç þíTvç iççCçb DççHçu³çç mìçF&uçvçí Dçuçbkç=Àlç kçÀjç³ç®çb þjJçuçb l³ççbvççÇ.. l³çç®çç çÆjPçuì kçÀç³ç, lççí Dççpç
DççHçu³ççmçcççíj Dççní. DççíHççÇb®³çç Jççìîççuçç DçJçKçUHçCçç, cçmlççÇ, cççokçÀHçCçç, jçícççvmç DçmçuçíuççÇ iççCççÇ çÆ®çkçwkçÀçj DççuççÇ. l³çç lçáuçvçílç
cçíuççíçÆ[³çmç iççCççÇ oíC³çç®çí ®ççvmçímç KçÓHç kçÀcççÇ JçíUç Dççuçí. HçCç pçíJnç-pçíJnç Dçmçç cççÌkçÀç çÆcçUçuçç lçíJnç-lçíJnç l³ççbvççÇ Ëo³çç®çç þçíkçÀç
®çákçÀJçíuç DçMççÇ iççCççÇ HçíMç kçíÀuççÇ. DçMçç JçíUçÇ lçí DççHçuçç mçoçmçánçiçvç Iççí[îççb®³çç ìçHççb®çç DççJççpç lçmçí®ç HçbpççyççÇ þíkçÀç oÓj mççjç³ç®çí. l³ççuçç
DççíHççÇ ì®ç Dçmçç³ç®çç HçCç cçíuç[çÇnçÇ Dçmçç³ç®ççÇ®ç. `DçbOçíjí cçíb pççí yçÌþí nÌ..'(mçbyçbOç), `jçlçYçjkçÀç nÌ cçncççb..' (mççívçí kçÀçÇ çÆ®ççÆ[³ççB), `çÆouç kçÀçÇ
DççJççpç YççÇ mçÓvç..' (ncçmçç³çç), `çÆHçÀj çÆcçuççíiçí kçÀYççÇ..' lçmçí®ç `³çnçÇb Jççí pçiçnç nÌ..' (³çí jçlç çÆHçÀj vçç Dçç³çíiççÇ), `DççB®çuç cçíb mçpçç uçívçç
kçÀçÆuç³ççB..' (çÆHçÀj JççínçÇ çÆouç uçç³çç nÓB), `cçíjçÇ çÆvçboçí cçíb lçácç..' (vç³çç Dçboçpç), `®çÌvç mçí ncçkçÀçí kçÀYççÇ..' (ÒççCç pççS Hçj Jç®çvç vç pççS)
DçMçç çÆkçÀl³çíkçÀ iççC³ççlçÓvç l³ççbvççÇ cçíuç[çÇ®ççÇ vçmç Dç®çÓkçÀ HçkçÀ[uççÇ Dççní. DççMçç, MçcçMçço, jHçÀçÇ, iççÇlçç oÊç, cçníbê kçÀHçÓj DçMçç Yççb[JçuççJçj
lçí ³çMççíçÆMçKçjçJçj jççÆnuçí. Hçojçlç DçvçíkçÀoç HçÀ[lçÓmç çÆ®ç$çHçì®ç Hç[ç³ç®çí. kçÀOççÇ þçíkçÀUç nçÇjçí, kçÀOççÇ ®ççuçmçí ìçF&Hç [ç³çjíkçwìj, kçÀvHçw³çápç
kçÀjCççjçÇ mìçíjçÇ, kçáÀþu³ççnçÇ iççí<ìçÇuçç Jççn! Jççn! kçÀjCççjí çÆvçcçç&lçí Dçmçç³ç®çí. HçCç DççíHççÇpççÇ DççHçuçb kçÀçcç cçínvçlççÇvçí kçÀjç³ç®çí. l³ççbvççÇ
kçíÀuçíu³çç Òçl³çíkçÀ çÆ®ç$çHçìçlçuçb SkçÀ lçjçÇ iççCçb mçáHçjçÆnì Jnç³ç®çb®ç. l³ççbvççÇ cçákçíÀMç DçççÆCç çÆkçÀMççíj DçiçoçÇ ®çJççÇHçájlçí®ç JççHçjuçç. HçCç l³ççbvçç
çÆouçíuççÇ iççCççÇ çÆvçjKçuççÇ lçj lççÇ l³çç DççJççpççuçç v³çç³ç oíCççjçÇ nçílççÇ. DççHçuçb jçiçoçjçÇ iççCçb çÆkçÀMççíjuçç iççCçb pçcçCççj vççnçÇ cnCçÓvç
Hç[ÐççJçj çÆkçÀMççíj DçmçávçnçÇ l³ççuçç Huçí-yç@kçÀ çÆouçç lççí jHçÀçÇ®çç. (cçvç cççíjç yççJçjç..) `®çuç DçkçíÀuçç..' ní çÆHçÀuçç@mçç@HçÀçÇ mççiçCççjb iççCçb nçílçb.
cçákçíÀMç l³ççmççþçÇ çÆHçÀf Jççìuçç. iççCçb vçç³çkçÀç®³çç lççíb[çÇ vççnçÇ³ç. yç@kçÀ-ûççTv[uçç Jççpçlçb lçí. HçCç l³ççlçuçí YççJç oíyç cçáKçpççÇ&vçí lçblççílçblç J³çkçwlç
kçíÀuçílç ³ççlç MçbkçÀç®ç vççnçÇ. (çÆvçoçvç lçí YççjlçYçÓ<çCçHçí#çç yçjb®ç mçámç¿ç Jççìlçb.) ³çç iççC³çç®çç HçÀç@jcç@ì MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç ìçF&Hç Jççìlççí Dçmçç
cçlçÒçJççn Dççní. (DççMççlççF¥vççÇ içç³çuçíuçb Jççí kçÀçÌvç LççÇ?(1964) cçOçuçb `MççíKç vçpçj kçÀçÇ çÆyçpççÆuç³ççB..' ní iççCçb cçáUçlç cçovçcççínvçvçí
mçbiççÇlçyçOo kçíÀuçíuçb Dççní. HçCç lçí kçíÀJçU DççíHççÇ Lççìç®çb Jççìlçb cnCçÓvç S®ç.Scç.JnçÇ.vçí lçí Dççí.HççÇ.vç³³çj çÆnìmçd®³çç ³ççoçÇlç ìçkçÀuçb Dççníí, lçj
DççHçuççÇ kçÀç³ç kçÀLçç?) iççCçb vççÇì SíkçÀç. l³ççuçç DççíHççÇ ì®ç Dççní®ç Dççní. Dççpç Dç®ççvçkçÀ GoçmççÇ®çí #çCç Dççuçí çÆ kçbÀJçç kçÀçíCçl³ççlçjçÇ Yçivç
DççþJçCççÇbvççÇ DççHçCç Jçí[íçÆHçmçí Pççuççí kçÀçÇ ní iççCçb SíkçÀçJçbmçb Jççìlçb. l³ççlçuççÇ Lçç@ì DçççÆCç SkçbÀojçÇlç HçíMçkçÀMç cçvççJçj vçkçwkçÀçÇ®ç HçábÀkçÀj Iççuçlçí.
kçÀçÆJç ÒçoçÇHç, cçákçíÀMç çÆkçbÀJçç Dççí.HççÇ.vç³³çj Dççpç DççHçu³ççlç vççnçÇlç HçCç l³ççbvççÇ çÆouçíu³çç ³çç iççC³ççlç pççÇJçvçç®çb çÆkçÀlççÇ mçl³ç mççcççJçuçb³ç
Hçnç..

³çnçB HçÓjç Kçíuç DçYççÇ pççÇJçvçkçÀç, lçÓvçí kçÀnçB nÌ Kçíuçç?
®çuç DçkçíÀuçç, ®çkçÀ DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuççee, lçíjç cçíuçç çÆHçsí sáìç jçnçÇ ®çuç DçkçíÀuçç..
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34 : ®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuççee
çÆ®ç$çHçì : mçbyçbOç (1969)
çÆvçcçç&lçç : jçcç cçáKçpççÇ&
çÆoioMç&kçÀ : Dçpç³ç çÆJçMJççmç
içç³çkçÀ : cçákçíÀMç
iççÇlçkçÀçj : kçÀçÆJç ÒçoçÇHçpççÇ
mçbiççÇlçkçÀçj : Dççí. HççÇ. vç³³çj
cçákçíÀMç :
®çuç DçkçíÀuçç, ®çkçÀ DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuçç..ee, lçíjç cçíuçç çÆHçsí sáìç jçnçÇ ®çuç DçkçíÀuçç..
®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuççee, lçíjç cçíuçç çÆHçsí sáìç jçnçÇ ®çuç DçkçíÀuçç..
cçákçíÀMç :
npççjçí cççÇuç uçbyçí jçmlçí lçáPçkçÀçí yçáuççlçí, kçÀçíjmç : Dççee
³çnçB oáKç[í mçnvçíkçíÀ Jççmlçí lçáPçkçÀçí yçáuççlçí, kçÀçíjmç : Dççee
nÌ kçÀçÌvçmçç Jççí Fvmççvç ³çnçBHçj çÆpçmçvçí oá:Kç vçç Pçíuççee
kçÀçíjmç :
®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuççee
cçákçíÀMç :
lçíjç cçíuçç çÆHçsí sáìç jçnçÇ ®çuç DçkçíÀuçç.. ®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuççee
lçíjç cçíuçç çÆHçsí sáìç jçnçÇ ®çuç DçkçíÀuçç..
cçákçíÀMç :
lçíjç kçÀçíF& mççLç vçç oí lççí, lçÓ ™çáo mçí ÒççÇlç pççí[uçíee, kçÀçíjmç : Dççee
çÆyçsçÌvçç OçjlççÇ kçÀçí kçÀjkçÀí.. Dçjí DççkçÀçMç Dççí{uçíee, kçÀçíjmç : Dççee
³çnçB HçÓjç Kçíuç DçYççÇ pççÇJçvçkçÀç, lçÓvçí kçÀnçB nÌ Kçíuçç?
kçÀçíjmç :
®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuççee
cçákçíÀMç :
lçíjç cçíuçç çÆHçsí sáìç jçnçÇ ®çuç DçkçíÀuçç..
®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuçç, ®çuç DçkçíÀuççee. lçíjç cçíuçç çÆHçsí sáìç jçnçÇ ®çuç DçkçíÀuçç..


³çç çÆ®ç$çHçìçlççÇuç mçJç& mçáHçjçÆnì iççC³ççb®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí', mçbyçbçÆOçlç iççC³çç®çç `çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. `mçbyçbOç' (1969).. (çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCççÇ)

https://youtu.be/6X1kkdk3MM4

2. ®çuç DçkçíÀuçç ®çuç DçkçíÀuçç.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/1HsLqPcayh4

3. ®çuç DçkçíÀuçç ®çuç DçkçíÀuçç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/6FKCeDHUbuE

4. `mçbyçbOç' (1969)(mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/41ZCdyZqifs

5. cçákçíÀMç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/Ks0k3YQRu90
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35 : Chadhta Suraj Dheere Dheere..

35. ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí {uçlçç nÌ {uç pççSiçç..
`kçáÀCççÇ mìívçiçvçJççu³ççb®ççÇ çÆmçkçw³çáçÆjìçÇ Dçmçuçíuçí oç{çÇJççuçí JnçÇDçç³çHççÇ Dççuçíuçí, lçí yçnálçíkçÀ FLçuçí vçiçjmçíJçkçÀ DçmççJçílç,
lçácç®³ççmççþçÇ kçÀmçuçbmçb kçÀç[& oíTvç içíuçílç..' cççÇ kçÀvHçw³çápçuççí. kçÀçíCç Dçmçíuç yçáJçç? (oç{çÇJççuçç DçççÆCç mìívçiçvç cnìuçb kçÀçÇ ìívMçvç®ç ³çílçb
yçIçç.) çÆvçJç[CçákçÀç pçJçU ³çílçç³çlç cnCçlçç, Dççlçç Òçl³çíkçÀpçCç yççlçcççÇlç jçnÓ Hççnlççí³ç.. kçÀçÌcççÇ SkçÀlçç, pçvçpççiçjCç JçiçÌjí kçíÀuçb kçÀçÇ
çÆcççÆ[³ççJççuçí Dçç³çlçb kçÀJnjípç oílççlç.. ³çç®çb®ç HçÀçÆuçlç cnCçÓvç®ç kçÀçÇ DççpçkçÀçuç iççJççíiççJççÇ, Kçí[çíHçç[çÇ yçN³çç®ç mçbcçíuçvçç®çí cççb[Jç ìçkçÀuçí
pççlçç³çlç. Hççíl³ççvçb çÆvçcçb$çCçb ³çílççlç. mìáçÆ[Dççílç Dçpç¥ì kçÀçcç vçmçuçb lçj yçN³çç®ç çÆþkçÀçCççÇ DççJçpçÓ&vç pççlççí lçj kçáÀþí Hç$çkçÀçj cnCçÓvç
cçpçyçájçÇvçí npçíjçÇ nçÇ uççJççJççÇ®ç uççiçlçí. ìíyçuççkçÀ[í pççTvç kçÀOççÇ SkçÀoç Kçá®ççÇ&lç yçÓ[ ìíkçÀlççí³ç DçççÆCç lçí kçÀç[& Hççnlççí³ç, Dçmçb Pççuçb.. ³çboç®ççÇ
çÆoJççUçÇ, l³ççvçblçj v³çÓ-F³çj, yçkçÀjçÇ-F&o, cççiççícççiç Dççuçíuçç uçJn-[í (GmçkçÀçí `Jn@uçíbìçF&vç [í' yççíuçvçíkçÀç vçÌ!).. HçCç kçÀçÆJçlJç mçbHçuçb
vçJnlçb. kçáÀþu³ççM³çç kçÀçíkçÀCççÇ æcçámçuçcççvç Kççmçoçjçvçb Hçá{çkçÀçj IçíTvç `cçáMçç³çjç' Dçç³ççíçÆpçlç kçí Àuçíuçç.. Dççcç®³çç DçvJçj jçpçç vççJçç®³çç
Kççmç çÆcç$ççvçb l³çç®çb Dççûçnç®çb çÆvçcçb$çCç HççþJçuçb nçílçb. HçÀçívçnçÇ kçíÀuçç.. cnCççuçç.. `yçjKçájoçj.. ncççjí cçáMçç³çjí cçíb pçªj lçMçjçÇHçÀ
uççvçç.. Dç]pççÇpçYççF& nÌ, pççvççÇYççF& nÌ.. FvMççuuçç lçyççÇ³çlç KçÓ<ç nçí pççSiççÇ.. `DççHç kçÀçÇ KççlççÇj'kçÀçÇ yççlç cççuçácç Hç[çÇ kçÀçÇ vçnçÇ?'.. cççÇ
vççnçÇ cnCçlçç®ç lççí yçá®çkçÀUîççlç Hç[uçç.. vçblçj l³ççvçí pçí mççbçÆiçlçuçb lçí SíkçÓÀvç ncç lççí obiçnçÇ jn iç³çí.. l³ççb vççÇ `DççHç kçÀçÇ KççlççÇj' vççJçç®çb
mçbcçíuçvç Dçç³ççíçÆpçlç kçÀjC³çç®çb þjJçuçb nçílçb.. vçç®ççí-iççDççí-KççDççí-çÆHçDççí mìçF&uç®çb! `DççívuççÇ vçç@vç-Jnípç KççÐç-®çUJçU!' cçnçílmçJç!
®çkçwkçÀ mçuçcççvç ³çç FJníbì®çç `yç´B[ DçByçímçí[j' DçmçCççj nçílçç! DçvJçj jçpçç kçÀçíkçÀCççÇ l³ççcçáUí DççcnçÇ cçjçþçÇ pçmçí uç{Jç³³çí Dçmçlççí lçmçí®ç
KçJç³³çínçÇ Dççnçílç ní l³ççuçç þçTkçÀ nçílçb. kçÀcç-Jçvç, kçÀcç-Dçç@uç! KççlççÇjoçjçÇ! cçíncççvç vçJççpççÇ! DççHçuçç `kçÀçíkçÀCç cçnçílmçJç' Dçmçlççí
lçmçb l³çç®çb ní `DççHç kçÀçÇ KççlççÇj'!.. mìáçÆ[Dççílç oámçN³çç çÆoJçMççÇ Dç]pççÇpç vççpççb®çb jíkçÀç@çÆ[¥iç DçmçCççj nçílçb. çÆjuç@kçwmç! l³çç®ç vçMçílç IçjçÇ
içíuççí.. jç$ççÇ PççíHçuççí lçj [çíkçw³ççlç lçí®ç çÆJç®ççj! ní mçbcçíuçvç Dçmçíuç lçjçÇ kçÀmçb ³çç vçámçl³çç mJçHvçjbpçvççvçb çÆ®çkçÀvç çÆyç³çç&CççÇ®çç cçmlç Jççmç
vççkçÀçlç çÆMçjuçç DçççÆCç.. `cçáMçç³çjç' yçjçíyçj®çb `DççHç kçÀçÇ KççlççÇj' mçbcçíuçvç [çíUîççbYççíJçlççÇ içjçiçjç çÆHçÀª uççiçuçb...
HçáÀkçÀì Hççmçímç çÆcçUlçç³çlç cnCçÓvç vççnçÇ HçCç kçáÀlçánuç cnCçÓvç DççcnçÇ mçJçç¥vççÇ pçç³ç®çb þjJçuçb nçílçb. vççiçHçç[ç lçí iççb[Ó yççÆiç®ççiççíuççÆHçþç-cçnbcço DçuççÇ jçí[-cççÆvç<ç cççkçí&ÀìHç³ç¥lç®³çç DççHçu³çç Fuççkçw³ççlç ³çç uççíkçÀçbvççÇ cççíþcççíþçÇ nçíçÆ[¥ipç uççJçuççÇ nçílççÇ. çÆouuççÇ ojyççj
Dçç³ççíçÆpçlç, mçáuçícççvç Gmcççvç çÆcçþçF&Jççuçç Hçájmkç=Àlç DçMçç ³çç YçJ³ç KççÐç-mçbcçíuçvççuçç ncçKççmç içoçÇ& nçíCççj, ³ççlç MçbkçÀç lççÇ kçÀç³ç?
®³çç³çuçç! kçÀcççuç Dççní nb ³çç uççíkçÀçb®ççÇ? DççHçuçí `kçÀçíkçÀCç cçnçílmçJç' mçáHçj-çÆnì nçílçç³çlç cnCçlçç, ³çç oç{çÇJççu³ççbvççÇ DççHçu³çç kçáÀl³çç&®³çç
Dçmlçv³çç Jçj kçíÀu³çç DçmççJ³ççlç. l³ççbvççÇ kçíÀuçb, DççHçÓvç YççÇ kçÀjíbiçí.. cnCçÓvç®ç ³çç oç{çÇJççu³ççbvççÇ ní mçbcçíuçvç Dçç³ççíçÆpçlç kçíÀuçb³ç ní Mçíbyç[îçç
HççíjçvçbnçÇ mççbçÆiçlçuçb Dçmçlçb. `cç@kçw[ç@vçu[mçd'cçO³çí uçJçkçÀj®ç DççHçuçç `Jç[ç-HççJç' ³çíCççj ní SíkçÓÀvç nçílççí. ³ççbvççÇ l³ççuçç lççí[çÇmç lççí[ cnCçÓvç
`cçç@çÆvpççÆvçpç'uçç HçìJçuçb. mçuçcççvç ³çç FJníbì®çç yç´B[ DçByçímçí[j Dççní cnCçlçç cççíþcççíþí GÐççípçkçÀ PçkçÀ cççjlç SDçj-FbçÆ[³çç®³çç
cçnçjçpççmççjKçí DçoyççÇvçb nçpççÇj Pççuçí ³ççlç vçJçuç lçí kçÀç³ç?
`cçáMçç³çjç'®çç çÆoJçmç Gpçç[uçç. DççcnçÇ mçnç çÆcç$ç Dçvpçácçvç Fmuççcç®³çç ûççTb[Jçj DçvJçj jçpçç®³çç mçÓ®çvçíÒçcççCçí Lççí [ç JçíU
DççOççÇ®ç Hççínçí®çuççí. `DççHç kçÀçÇ KççlççÇj' çÆuççÆnuçíuçb cççíùb, DççkçÀ<ç&kçÀ DçççÆCç kçÀuHçkçÀlçívçb yçvçJçuçíuçb ÒçJçíMçJoçj! jçí<çCççF&! (®³çç³çuçç, FLçínçÇ
çÆvçlççÇvç oímççF&?) vçíHçL³ç çÆJçMççuç nçílçb. oíJçvççiçjçÇ çÆuçHççÇlç `DççHç kçÀçÇ KççlççÇj' DçMççÇ cççíùçuççÇ Dç#çjb. cçç@ çÆvpççÆvçpç DçççÆCç Lçcmç-DçHç®çí
uççíiççí. cçáK³ç cnCçpçí Jçj GpçJççÇkçÀ[í DççHçuçç jç<ì^OJçpç DçççÆCç `cçíjç Yççjlç cçnçvç' DçMççÇ Dç#çjbnçÇ kçÀçíjuççÇ nçílççÇ. yçjb Jççìuçb! Yç³³ççb®³çç
sìHçÓpçç çÆkçbÀJçç jçcçuççÇuçç ÒççíûççcçcçO³çí jçF&®³çç lçíuçç®³çç Jççmççvçb ncçKççmç [çíkçbÀ Gþlçb. FLçí Dççmçcçblççlç Gb®ççÇ DçÊçjç®çç IçcçIçcççì nçílçç!
(Dççpç nçÇ ncçvçí yçouçí nÌ kçÀHç[í..Dççpç nçÇ ncç vçnç³çí náS nÌ.. F<kçÀ cçíb ncç lçácníb kçw³çç yçlççS...) çÆlçLçuçç cççnçÌ uç yçIçÓvç Lççí[mçb o[HçCç
Dççuçb. vççiçHçç[ç, cçovçHçájç, cçnbcço DçuççÇ jçí[Jçªvç SkçÀìb ®ççuçlç pççlççvçç pçmçb çÆvçiçíçÆìJn-ìívMçvç ³çílçb lçmçb #çCçYçj Jççìuçb. HçCç
çÆmçkçw³çáçÆjìçÇ mçç@çÆuç[ nçílççÇ. ®çíçÆkçbÀiç PççuççÇ. l³ççbvççÇ Dççcç®³çç içUîççlç Dçç³ç-kçÀç[& uçìkçÀJçuççÇ. nuççuç kçÀjç³çuçç vçílççvçç yçkçÀN³ççb®³çç içUîççlç
pçMççÇ vçbyçj çÆuççÆnuçíuççÇ cççU Iççuçlççlç vçç lçmçuçb Yç³çbkçÀj ¢<³ç [çíUîççmçcççíj lçjUlçb³ç lççí®ç DçvJçjvçí Hçá{í ³çílç `pç³ç cçnçjç<ì^' cnCçlç
DçmKçuççÇlç cçjçþçÇlç Dççcç®çb mJççiçlç kçíÀuçb. mçJç&$ç mççÇmççÇìçÇJnçÇ. `cçáMçç³çjç'mççþçÇ cççírç mìípç GYççjuçíuçç nçílçç! Dççlçç DççcnçÇ mìípçkçÀ[í..
lç³ççjçÇ lçj pç³³çlç nçílççÇ. Jçíuç-Huç@v[! içç³çkçÀ kçÀJJççuç Dç]pççÇpç vççpççb®çç HççÆnuçç ìvç& nçílçç. cççÇ l³ççbvçç DçççÆCç JççokçÀçbvçç Yçíìuççí. DççcnçÇ
Dççuççílç cnCçlçç mçiçUí®ç KçÓ<ç Pççuçí. DçvJçj jçpçç içç³çkçÀ cnCçÓvç vççJç kçÀç{lç nçílçç HçCç Dç]pççÇpçYççF¥mçcççíj lççí cnCçpçí DçiçoçÇ®ç
p³çáçÆvç³çj.. l³ççuçç Dççcç®ççÇ KççlççÇjoçjçÇ kçÀjC³çç®³çç OçcçkçÀçÇ -mìçF&uç mçÓ®çvçç çÆou³çç içíu³çç.. Dççlçç Dççcç®ççÇ Jçjçlç KççDççí-çÆHçDççíkçÀ[í..
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cççípçkçÀçÇ®ç cçjçþçÇ cçb[UçÇ çÆomçlç nçílççÇ. pççmlç mçbK³çívçí nçílçí lçí HçþçCççÇlç. sçíìîçç cçáuççÇ mçuçJççj-kçÀcççÇpçcçO³çí, lçj lçªCç cçáuççÇ-yçç³çkçÀç
yçájK³ççlç! (jçbiççíUîçç yçIçç³çuçç çÆcçUCççj vççnçÇlç cnCçÓvç jçpçÓ®çç ®çínjç Hç[uçç..) cççÇ DçvJçjuçç KçáMççuççÇ çÆJç®ççjlççí³ç lççí®ç jçpçÓ-mçbpçÓ-vçboÓ
içHHçç cççjlç cççjlç Hçá{í içíuçí. Pççuçb! l³ççb®³çç kçÀçJçN³ççyççJçN³çç vçpçjç HççnÓvç çÆHçJçU³çç HçþçCççÇlçuçç SkçÀ Dçç[oçb [ cçuuç Pçìkçw³ççlç l³ççbvçç
mççcççíjç Dççuçç.. `Dçmmçuççcç JççuçíkçáÀcç.. YççF&pççvç.. sçíìí kçÀç.. kçíÀ yç[í kçÀç?' yççHç jí! vçboÓ pççcç Iççyçjuçç. sçíìç jçpçvç-yç[ç jçpçvç
lçmçç sçíìç DçvJçj-yç[ç DçvJçj DçmçbnçÇ ÒçkçÀjCç Dççní kçÀç? l³ççbvççÇ DçvJçj®³çç çÆoMçívçí yççíì oçKçJçuçb.. Dç®sç? kçÀçíkçÀvççÇ? lççí DççHç Gmç
lçjHçÀ pççF&³çí.. FOçj yç[í kçÀç nÌ! DççcnçÇ yuç@bkçÀ! vçboÓ lççíHççJçílççí Dççcç®³ççpçJçU Dççuçç nçílçç. DçvJçj KçUçUÓvç nmçuçç.. cnCççuçç
`yçkçÀN³çç®çb cnCçpçí sçíìí kçÀç, yçÌuçç®çb.. JçiçÌjíuçç yç[í kçÀç cnCçlççlç! GpçJççÇkçÀ[í `sçíìí kçÀç', [çJççÇkçÀ[í `yç[í kçÀç'!' DççcnçÇ nmçlç nmçlç
GpçJ³çç Yççiççlç çÆMçjuççí. Dççlçç iççbiççjuçíuçç mçbpçÓ HçáìHçáìuçç `HççíçÆuçmççb®ççÇ HçÀçÌpç Dççní®ç. HçCç lçí kçÀçíCç? cçuçç Jççìlçb lçí pçí çÆnjJ³çç HçþçCççÇlçuçí
ûççTb[®³çç çÆYçblççÇ®³çç DççmçHççmç jíbiççUlçç³çlç vçç, lçí HççnÓCçí vçmççJçíl ç! l³ççb®ççÇ vçpçj mçiçUçÇkçÀ[í çÆYçjçÆYçjlçí³ç.. l³ççb®³çç HççþçÇJçj l³çç
kçÀmçuççÇMççÇ yç@içnçÇ çÆomçlçí³ç.. Dççlçç lçj lçí mççjKçí FkçÀ[í®ç yçIçlçç³çlç, sáHççÇ çÆmçkçw³çáçÆjìçÇ Dççní kçÀçÇ kçÀç³ç?..' DçvJçjvçb cççvçívçb®ç nçí cnìuçb.
DççcnçÇ FkçÀ[í-çÆlçkçÀ[í yçIçlç cççiç&mLç Pççuççí. Dççlçç DçÊçjç®çç IçcçIçcççì uçáHlç Pççuçç nçílçç, vçç@vç-Jnípç J³çbpçvççb®çç lçáHçÀçvç Jççmç mçáìuçíuçç.
pççiççípççiç cççíùçu³çç kçÀ{³çç, oçívç cççCçmçb cççJçlççÇuç SJç{îçç cççíþîçç [íiç®³çç cççb[uçíu³çç. çÆcçMçç Yççojuçíuçí oç{çÇJççuçí cçáIçuç mçjoçj nçlççlç
uççbyçuç®çkçÀ Pççjí, kçÀçuçLçí IçíTvç DççHççHçu³çç `HççkçÀ'kçÀuçílç cçivç nçílçí. GHççÆmLçlç cççCçmçb HuçíìcçO³çí lçí pçí Jçç{lççÇuç lçí IçíTvç yçkçÀçCçí Yçªvç
Kççlç nçílçí. (pççí pçí JççbçÆsuç lççí lçí uççnçí, (Kçç) ÒççCççÇ pççlç!) SkçÀ lçiç[ç Fmçcç çÆyç´ìççÆvç³çç yç´í[®ççÇ HçççÆkçÀìb, kçÀçíbyç[çÇ çÆvço&³çHçCçí mççíuççJççÇ
lçodJçlç HçÀç[Óvç HççJççb®ççÇ ®çUlç j®çlç nçílçç. SkçÀ çÆcç³ççB mçáN³ççbvççÇ mçHççmçHç Jççj kçÀjlç vççvç kçÀçHçlç nçílçç. HççnáC³ççbcçO³çí Glmççn oçb[içç nçílçç.
kçáÀCççÇ çÆ®çkçÀvç-uçç@çÆuçHçç@Hç®çç HçÀ[Mçç Hçç[lççnílç lçj kçáÀCççÇ çÆKçcçç-HççJç KççC³ççlç cçivç Dççnílç. DççíUçÇvçb mìç@umç nçílçí. jbiççJçuççÇ ÒçoMç&vç
oçKçJççJçb lçmçç DçvJçj Glmççnçvçb SkçÀ SkçÀ mìç@uç oçKçJçlç nçílçç. `nb.. Dççjçcç mçí .. nçÇ JçíiçJçíiçUçÇ mçÓHmç ! Hçç³çç-mçÓHç, pçyççvç-mçÓHç,
mççÇvçç..Fl³ççoçÇ Fl³ççoçÇ. lççÇ cççíþçÇ YçfçÇ çÆomçlçí³ç vçç l³ççuçç lçboÓj cnCçlççlç. l³ççlç `jçvç' çÆMçpçlçí³ç.. jçvç cnCçpçí yçkçÀN³çç®çç DçKKçç
Hçç³ç.. vçámçjlç HçÀlçín DçuççÇb®ççÇ nçÇ DççJç[lççÇ çÆ[Mç.. yçjb kçÀç? Hçá{®³çç kçÀçTbìjJçj çÆJçjçj®çb mHçíMçuç YçápççÇbiç, uççuçyççiç®³çç oÊç-yççíçÆ[¥iç®ççÇ nçÇ
Dçmmçuç cççuçJçCççÇ Jç[í-mççiçálççÇ, nç yçÌoç-çÆKçcçç Iççíìçuçç, ní çÆKçcçç HçuìçÇ, çÆKçcçç-Jç[í, cçìCç-çÆyç³çç&CççÇ, kçáÀcçç&, çÆ®çkçÀvç-lçboájçÇ, yççjç nb[çÇ,
®ççHç, Yçípçç-ÒçÀç³ç, mççÇiç-kçÀyççyç, yççíìçÇ-kçÀyççyç, kçÀuçípççÇ-ÒçÀç³ç, Hççíìç-ÒçÀç³ç, oçuç iççíMlç, JçpçjçÇ, çÆKç®ç[ç, nçÆuçcç.. lççí `mJççÇì çÆ[Mç' cçíb
çÆHçÀvççÇ& (KççÇj), cççuçHçáDçç, HçÀçuçáoç, kçÀmìj DççÌj vç pççvçí çÆkçÀlçvççÇ lçjnç kçÀçÇ DççF&mç¯çÀçÇcç!.. Dçjí, ³çí lççí çÆmçHç&À PççBkçÀçÇ nÌ, Hçoç& Kçáuçvçç
DçYççÇ yççkçÀçÇ nÌ!' yççHç jí yççHç çÆkçÀlççÇ nçÇ vççJçb! (®³çç³çuçç, çÆkçÀlççÇ mçHçÀçF&vçí yççíuçlççí³ç! nç çÆ®ççÆuç³çç®³çç nç@ìíuççlç `Jçíìj' nçílçç kçÀçÇ kçÀç³ç?
DçMççÇ vççJçb Içílççí³ç kçÀçÇ l³ççlçu³çç çÆkçÀl³çíkçÀ HçoçLçç¥®ççÇ vççJçbnçÇ DççcnçÇ kçÀOççÇ SíkçÀuççÇ vçJnlççÇ.) FLçí ³çç³ç®çb, níJ ççÇ Kçç³ç®çb cnCçÓvç Hççíì çÆjkçÀçcçb
þíJçuçb nçílçb l³ççcçáUí SkçíÀkçÀ HçoçLçç&®³çç cçmlç Jççmççvçb pçþjçivççÇ ÒçoçÇHlç nçílç nçíl çç. ³çç DçivççÇvçb Dççlçç Hçá{í pJççuççcçáKççÇ®çb ªHç IçíT vç³çí
cnCçÓvç DççcnçÇ Lççbyçç³ç®çb þjJçuçb. Hççíìçlç kçÀçJçUí Dççíj[lç nçílçí®ç. Dççlçç lçj l³ççbvçç vççlçJçb[bnçÇ nçíC³çç®ççÇ JçíU PççuççÇ DçmççJççÇ FlçkçÀçÇ YçÓkçÀ
uççiçuçíuççÇ. (HçÓJççÇ& uç{çF&lç Mç$çÓJçj lçáìÓvç Hç[lççvçç `nj nj cçnçoíJç' DçMççÇ içpç&vçç kçÀjlç Dçmçlç, vçícçkçíÀ lçí®ç Mçyo DççHçu³ççkçÀ[í
HçbiçlççÇlçu³çç MuççíkçÀçMçíJçìçÇ kçÀç cnìuçí pççlççlç lçí Dççpç kçÀUuçb.) ®çuçç çÆcç$ççbvççí.. cçáIçuççbvççÇ yçvççÆJçuçíu³çç cççíiçuççF&-çÆ[MçJçj nuuççyççíuç
kçÀjç! HçjOççvçpççÇ yçIçlçç kçÀç³ç.. kçÀçHçç l³çç®çç. lçáìÓvç Hç[ç... yçmmç!! `DçvJçjYççF&, mçç@çÆuç[ YçÓkçÀ uççiçuççÇ³ç..DççHçCç Dççlçç KççT³çç
kçÀç?!' DçvJçj ®çcçkçÀuçç.. `DçYççÇ!?..içuçç `çÆiçuçç' vçnçÇ kçÀjçíiçí?' Dç®sç ! nçÇ HçCç mççí³ ç Dççní Jççìlçb FLçb?.. `kçÀç³ç kçÀjCççj,
JnçÇDçç³çHççÇbmççþçÇ kçÀjçJçb uççiçlçb ³ççj'.. DççcnçÇ vçkçÀçjIçbìç JççpçJçuççÇ.. `vçnçÇ ³ççj.. çÆHç³çíbiçí lççí KççvçíkçÀç cçpçç çÆkçÀjçÆkçÀjç nçíiçç..' DçvJçj
KçÓ<ç! `lççí DççHç cçíjçÇ çÆyçjçojçÇ kçíÀ náS.. yççíuççí, kçw³çç kçw³çç KççDççíiçí? yçço cçíb cçÌb DççHç kçÀçí Hççvç çÆKçuççTbiçç.. DçvççjkçÀuççÇ.. sHçjçÇ -Hçuçbiç..
cçmlç-cçuçbiç..' DççcnçÇ mìçì&j cnCçÓvç Huçíì Yçªvç vçuuççÇ-v³ççnçjçÇ KççuuççÇ. (yç®çHçvçç içíuçç, pçJççvççÇ içíuççÇ HçCç yçkçÀN³çç®³çç ìçbiçílçuççvçuuççÇlçuçç nç cçíJçç Flçkçw³çç pççmlç ÒçcççCççlç vçç kçÀOççÇ HçççÆnuçç nçílçç vçç Kççuuçç nçílçç.) Hçá{®ççÇ çÆ[Mç çÆKçc³çç®ççÇ. mççíyçlç çÆMçbHçu³ççbmççjKçí
`Dççee' Jççmçuçíuçí lççpçí HççJç DçççÆCç Dççlç cçmkçw³çç®çç çÆHçJçUçOçccçkçÀ SíJçpç. kçÀçboç, çÆuçbyçÓ, lçUuçíu³çç çÆcçj®³çç, onçÇ kçÀ®çábyçj! JJçç! cçpçç
Dçç³çç.. Flçkçw³ççlç içíìkçÀ[í iç[yç[ G[çuççÇ. mçcççíj®çí ®ççÌIçí nçlççlçu³çç Huçíìmçd ìçkçÓÀvç HçUçuçí. mçiçUí uççíkçÀ içíìkçÀ[í OççJçlçç³çlç cnCçlçç
DççcnçÇ Iççyçjuççí. kçÀçnçÇ uçHçÀ[b-Yççvçiç[ PççuççÇ kçÀçÇ kçÀç³ç!.. DççHçu³ççuçç kçáÀCççÇ vç[uçç lçj DççHçCç pççmlççÇlç pççmlç kçÀç³ç kçÀjlççí? l³çç®ççÇ
kçÀç@uçj Oçjlççí.. þçTkçÀ Dçmçuçíu³çç oçívç-®ççj çÆMçJ³çç nçmç[lççí.. yçIçÓvç IçíF&vç cnCçlççí.. HçCç ní oç{çÇJççuçí? HçÀçj lççHçì yçáJçç. lçí [ç³çjíkçwì
nl³ççj®ç kçÀç{lççlç nç DççpçJçj®çç DçvçáYçJç. o³ççcçç³çç kçáÀs vçnçÇ. DççcnçÇ ìívmçcçO³çí Dççuçíuççí HççnÓvç DçvJçjYççF& KçUKçUÓvç nmçuçç. `Dçjí
³ççj ìívMçvç vçnçÇ uçívçç.. kçáÀCççÇ mìçj Dççuçç DçmçCççj cnCçÓvç iç[yç[ G[çuççÇ³ç. lçí ®ç@vçuçJççuçí Dççnílç. `yççF&ìmçd'mççþçÇ HçUçuçílç.
MççnªKç-DçççÆcçj-pçç@vç, ³çç çÆHçÀj DçHçvçç mçuçcççvç..Dçç³çç nçíiçç!' DççcnçÇ n[yç[uççí. `çÆHçÀucç-mìçmç&? FLçí?..' nçlççlçu³çç uçç@çÆuçHçç@Hç®çç
uç®çkçÀç lççí[lç DçvJçj Dççvçboçvçb cnCççuçç.. `mçuuçÓYççF& ³çç FJníbì®çç yç´B[ DçByçímçí[j Dççní ³ççj! l³ççlç DççcnçÇ kçÀçíkçÀCççÇ.. cnCçpçí jç<ì^ÒçícççÇ.
(cççÇ iççíjçcççíjç Pççuççí. lççí oçTo kçÀçíkçÀCççÇ®ç vçç? HçCç nçÇ MçbkçÀç FLçb çÆJç®ççjCçb DçMuççI³ç þjíuç cnCçÓvç cççÇ lçUuçíu³çç çÆcçj®ççÇ®çç kçÀ®çdkçÀvç
uç®çkçÀç lççí[uçç) Dççcç®³çç mçcççpççlçuçí mçiçUí ³çílççlç®ç. oçímlççÇ-³ççjçÇ Dçmçu³ççvçí Dççcç®³çç HçbÀkçwMçvçuçç FlçjnçÇ içímì ³çílççlç. Òçícççvçb ³çílççlç.
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vççí Hçç@çÆuççÆìkçwmç! cçb$ççÇ-mçb$ççÇ, vçç³çkçÀ-Kçuçvçç³çkçÀ, çÆHçÀucççÇ nmlççÇ³ççB lçj ³çílççlç®ç. Dççpç®³çç FJníbìmççþçÇ lçj HççkçÀ-Dçjyç JçiçUlçç uçb[vçÒçÀçvmç-ìçíçÆkçÀ³ççí-v³çÓ³çç@kç&ÀJçªvç HçjoíMççÇ HççnáCçínçÇ Dççuçílç. mçiçUí Dççcç®çí cçíncççvç! mçiçUí çÆHçÀucçmìçmç& ³çíCççj.. SJç{b®ç vççnçÇ lçj
mççÆ®çvç, mçínJççiç, ³çáJçjçpç, pçcyççí, YçppççÇnçÇ ³çílççÇuç, yçIçç®ç lçácnçÇ! nç vçámçlçç®ç KççÐçcçíUçJçç vççnçÇ.. cççcçáuççÇ içíì-ìáiçíoj vççnçÇ³ç.
kçÀjçí[çíb®çç FJníbì Dççní ³ççj! jçlç DçYççÇ yççkçÀçÇ nÌ çÆYç[Ó. Dççiçí Dççiçí oíKççí, nçílçç nÌ kçw³çç! cçáMçç³çN³çç®çç mìíp ç HçççÆnuççlç vçç? Dççlçç
Dç]pççÇpçYççF¥®ççÇ kçÀJJççuççÇ PççuççÇ jí PççuççÇ kçÀçÇ DçMççíkçÀ nçb[í®çç `ncç çÆnvoámLççvççÇ' nç Òççíûççcç nçíF&uç.. vçblçj sçíìí ³çámçáHçÀ DççPçço DçççÆCç
cçávvççÇ yçíiçcç®çç kçÀJJççuççÇ cçákçÀçyçuçç nçíF&uç. Dççnçlç kçáÀþb? c³çáçÆPçkçÀ-[çvmç-Kççvçç-Kçpççvçç! ®çuçç! Dççlçç Kççlç Kççlç®ç mçiçUç vçpççjç
yçIçç³ç®çç.' SJç{b mççbiçÓvç DçvJçj Lççí[ç vçpçjíDçç[ nçílçç®ç, cçuçç yççpçÓuçç Içílç çÆov³çç Hç®çkçÀuçç.. `SJç{ç cççíþç FJní bì cnCçpçí kçíÀJç{çÇ
kçÀÊçuç? yççHç jí! yçkçÀjçÇ-F&oHçí#ççnçÇ pççmlç KçÓvçKçjçyçç Pççuçç DçmçCççj, vççnçÇ kçÀç? npççjçí yçkçÀjí, uççKççí kçÀçíbyç[îçç kçÀçHçu³çç DçmçlççÇuç!
jkçwlçç®ççÇ lçj vçoçÇ®ç! Dçjí, cçìvç-Mçç@HçcçO³çí kçÀçíbyç[çÇ®çb Jçpçvç kçÀjlççvçç, pçj çÆlçvçí ³çç®çvçí®³çç vçpçjívçb cççP³ççkçÀ[í vçámçlçb HçççÆnuçb vçç lçjçÇ
DççHçu³çç kçÀçUpçç®çb HççCççÇ HççCççÇ nçílçb ³ççj. DçççÆCç FLçí? ®çkçwkçÀ kçÀluç-S-Dççcç? ³çç FJníbìuçç pçJçUpçJçU HçvvççmçíkçÀ npççjçb®ççÇ lçjçÇ
GHççÆmLçlççÇ DçmçCççj. cççbmç KççTvç ìçkçÀuçíu³çç nç[çb®çç pççí Kç®ç Hç[íuç vçç, l³ççlç cçnçjç<ì^çlçu³çç mçJç& DçYç³ççjC³ççlçu³çç ÒççC³ççb®ççÇ pçbiççÇ
HççìçÇ&®ç nçíF&uç HççìçÇ&! sîççee!! Dççlçç cçuçç Kççlççvçç kçÀmçbmçb®ç nçílçb³ç!' M³ççcç GmçUuçç. `Dççí ee HçjOççvçpççÇ!.. kçÀç³ç ®ççuçuçb³ç kçÀç³ç?
lçámmççÇ ûçíì nçí ³ççj! lçÓ cççbmççnçjçÇ vçç? cçiç içácççvç Svpçç@³ç kçÀj kçÀçÇ! DççHçCç kçÀçíbyç[îçç-yçkçÀN³ççb®ççÇ MççíkçÀmçYçç I³çç³çuçç FLçí Dççuçíuççí
vççnçÇ. jíuJçí®³çç ìç@³çuçíìcçO³çí vççFuççpççvçí pççlççlç lçmçç lçÓ FLçí Dççuçç DçmçMççÇuç lçj ìU FLçÓvç. mççíJçUb -DççíJçUb Dççcnçuçç çÆMçkçÀJçÓ vçkçÀçímç.
cççÇ yçjí®ç HççKçb[çÇ HçççÆnuçí³çlç. pççvçJçb yç@içílç þíTvç yççjcçO³çí IçámçCççjí, çÆoJçmçYçj njçÇ-njçÇ cnCçç³ç®çb DçççÆCç jç$ççÇ oíJnçN³ççlçuçb çÆvçjçbpçvç
Guçìb kçÀªvç oçª®çç Hçíiç cççHçCççjí cçnçYççiç pçíJnç DççHçu³çç [çíUîççvçb yçIçMççÇuç vçç lçíJnç DçmçuççÇ çÆHçÀuçç@mçç@HçÀçÇ lçÓ l³ççbvçç mççbiç. Dççcnçuçç
vçkçÀçí. DççcnçÇ mçJç&mççcççv³ç Dççnçílç. kçÀç@cçvç cç@vç! kçÀMççuçç Dççcç®³çç cçÓ[®ççÇ ee..!' kçÀçnçÇlçjçÇ iç[yç[ Dççní Dçmçb uç#ççlç ³çílçç®ç cçIçç®çç lççí
Dçç[oçb[ Hçávnç Dççuçç. `kçw³çç náDçç? kçáÀs ìívMçvç nÌ kçw³çç ?' DççcnçÇ çÆJçvçcç´HçCçí cnCççuççí. `vçnçÇ.. DççcnçÇ mìç@uçJçj®çç nç vçJçç Dçç³çìcç
yçIçlççí³ç.' `oíKççí cçlç. KççDççí!.. pççÇ Yçj kçíÀ KççDççí. DççHç ncççjí cçíncççvç nÌ. mçYççÇ uçnípçç SkçÀmççLç, Símçç cççÌk çÀç jçípç Lççí[çÇ vçç Dççlçç
nÌ?!' `Kçjb³ç yççyçç.' cnCçlç DççcnçÇ çÆlçLçvçb kçÀuìçÇ IçílçuççÇ. `HçjOççvçpççÇ.. l³çç®ççÇ yçç@[çÇ HçççÆnuççÇlç? s$çHçlççÇ çÆMçJçjç³ççbvççÇ MçççÆnmlçíKççvçç®ççÇ
yççíìb sçìuççÇ, lççí jçiç pçj l³çç®³çç cçvççlç DçpçÓvç KçoKçolç Dçmçíuç vçç lçj lçáPççÇ KçÌj vççnçÇ. nçÇ DçmçuççÇ çÆHçÀuçç@mçç@HçÀçÇ l³ççvçb SíkçÀuççÇ lçj
lçáPççÇ yççíìb®ç kçÀç³ç, nçlçnçÇ kçÀuçcç kçÀjçÇuç lççí kçÀmççF&. nçíçÆMç³ççj! çÆvçiççn jKKççí !'

náS vççcç-Jçj, yçí-çÆvçMççB.. kçÌÀmçí..kçÌÀmçí! pçcççÇb ™çç iç³ççÇ.. vççÌpçJççB.. kçÌÀmçí.. kçÌÀmçí!
Dççpç pçJççvççÇHçj FlçjçvçíJççuçí kçÀuç Hçslçç³çíiçç, ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí {uçlçç nÌ {uç pççSiçç..
Dç]pççÇpçYççF& iççlç nçílçí. l³ççb®çç yçáuçbo DççJççpç Dççmçcçblççlç Içácçlç nçílçç.. Dççcç®ççÇ DççJç[lççÇ kçÀJJççuççÇ mççoj nçí lç nçílççÇ. lçboájçÇ®çí
uç®çkçíÀ lççí[lçç-lççí[lçç DççcnçÇ kçÀJJççuççÇ®çç cçpçç Içílç nçílççí. HçíHçj-vç@HççÆkçÀvçcçO³çí çÆ®çkçÀvç®ççÇ DçKKççÇ ìçbiç DççF&çÆm¯çÀcç®çç kçÀçívç HçkçÀ[çJçç lçMççÇ
vçç®çJçlç DççcnçÇ SkçíÀkçÀ iç[ mçj kçÀjçJçç lçmçb SkçíÀkçÀ oçuçvç HççuçLçb Iççuçlç nçílççí. DççcnçÇ vçç@vç-Jnípç Kççlççí HçCç cuçíbs, cçáIçuç, ³çJçvç,
HçþçCç, HçbpççyççÇ, çÆHçÀjbiççÇ, FbûçpççbFlçákçíÀ l³ççlç mçjçF&lç vççnçÇ ³çç®ççÇ Kçblç JççìuççÇ. çÆMçpçuçíu³çç cççbmçç®çínçÇ uç®çkçíÀ yçíiçácççvçHçCçí lççí[C³ççmç
çÆvçOç[çÇ sçlççÇ uççiçlçí. JçíiçUîçç oç{ç uççiçlççlç (oç{çÇnçÇ uççiçlçí kçÀç?) ní cçvççícçvç Hçìuçb. DçvJçjcçáUí Dççcnçuçç Kççmç JnçÇDçç³çHççÇ ì^çÇìcçíbì
çÆcçUlç nçílççÇ. DççcnçÇ içíìmçcççíj®³çç mìç@uçpçJçU DçmçC³çç®çç SkçÀ HçÀç³çoç Pççuçç. kçÀJJççuççÇ kçÀçvççJçj Hç[lç nçíl ççÇ.. lçj kçÀçíbyç[îççyçkçÀN³ççb®³çç cççbmççJçj lççJç cççjlçç cççjlçç yçN³çç®ç mçíuçíçÆyç´çÆìpçvçç DçiçoçÇ pçJçUÓvç Hççnlçç Dççuçb. ìçÇJnçÇJçj Skçí ÀkçÀ pçCç [çSì-³ççíiçç JçiçÌjí
yççlçç cççjlççvçç çÆomçlççlç, HçCç FLçí cçç$ç mçJç&®çpçCç l³çç iççí<ìçÇ yççmçvççlç içáb[çUÓvç Dççuçí DçmççJçílç. mççÆ®çvç pçmçç SkçíÀkçÀç yçç@uçJçj lçáìÓvç
Hç[lççí lçmçí ní uççíkçÀ ®çÌlçv³ççvçí mçUmçUlç mçççÆcç<ç HçoçLçç&Jçj Dç#çjMç: lçáìÓvç Hç[lç nçílçí. kçÀcççuççÇ®çb çÆJçuççíYçvççÇ³ç ¢<³ç..

lçÓ ³çnçB cçámççç]ÆHçÀj nÌ, ³çí mçjç³ç ]HçÀçvççÇ nÌ, ®ççj jçípç kçÀçÇ cçíncççB, lçíjçÇ çÆpçboiççvççÇ nÌ~
]pçvç, ]pçcççÇvç, ]pçj, ]pçíJçj, kçáÀs vç mççLç pççSiçç, ]KççuççÇ nçLç Dçç³çç nÌ, ]KççuççÇ nçLç pççSiçç~ ..
Dççpç mçcçPçuçíee kçÀuç ³çí cççÌkçÀç, nçLç vç lçíjí DççSiççee
Dççí iç]HçÀuçlç kçÀçÇ çÆvçbo cçíb mççívçíJççuçí, Oççí]Kçç ]KççSiçç, ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí {uçlçç nÌ {uç pççSiçç..
içoçÇ& Jçç{lç nçílççÇ.. DççcnçÇ lçboájçÇ®çç ³çLçí®s mçcçç®ççj Içílç Dçmçlççvçç pççvççÇYççF& Dççuçí.. l³ççb®³ççMççÇ içHHçç cççjlççí³ç lççí®ç ûççTb[®³çç
cçO³ççJçj kçÀçnçÇ iç[yç[ Pççu³ççmççjKçb çÆomçuçb, DçvJçj njCçç®³çç ®çHçUçF&vçb l³çç çÆoMçívçí HçUçuçç. DççcnçÇnçÇ içíuççí. SkçÀç DçHçÀPçuç
KççvççmççjK³çç lçiç[îçç çÆcç³ççBvçí SkçÀç HçÀç@jívçj®ççÇ iç®®ççÇ OçjuççÇ nçílççÇ. l³çç çÆcç³ççB®çí Flçj mçnkçÀçjçÇ lçj cççjçcççjçÇ®³çç®ç cçÓ[cçO³çí nçílçí.
jç[ç! Pççuçíuçb kçÀç³ç kçÀçÇ l³çç HçÀç@jívçjvçí kçÀçnçÇlçjçÇ nJçb nçílçb cnCçÓvç l³ççvçí mìç@uçJçj®³çç l³çç ìi³ççuçç yççíuççJçuçb. `Dçç³ç Jçç@vì ³ççíiççlç&..
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³ççíeeiççlç&!' kçáÀCççuçç kçÀçnçÇ®ç kçÀUuçb vççnçÇ, cnCçÓvç lçí l³çç®ççÇ ìj G[JçÓ uççiçuçí.. `Dçç³ç Jçç@vlç.. ³ççíiççlç&..³çÓ vççí kçÀçTpç çÆcçukçÀ?
çÆmuççÆHçbiç Fvç o vççF&ì, cçç@çÆvç¥iç çÆyçkçÀcmç ìçF&ì!' `Dçyçí..lçíjçÇ cççB.. onçÇ yççíuç vçç yçí! mççcçvçí lççí jKKçç nÌ çÆoKçlçç vçnçÇ kçw³çç lçíjíkçÓÀ?..
mççuçç çÆocççiç kçÀç onçÇ kçÀj [çuçç njçcçpççoívçí.. iççíjçÇ ®çcç[çÇ kçÀç!'.. l³çç çÆcç³ççBvçí nçlç Giççjuçç.. l³ççbvçç Yçç<çç mçcçpçlç vçmçíuç HçCç
DççHçu³çç DççÆJçYçç&JççJçªvç çÆMçJ³çç çÆou³çç®çb l³ççbvçç uççiçuççÇ®ç mçcçpçlçb. DççF&Jçjvçb çÆMçJççÇ çÆou³çç®çb l³çç®³çç uç#ççlç Dççuçb DçmççJçb.. lççí çÆ®ç[uçç.
l³ççvçí jçmkçÀuç.. mçvç Dçç@HçÀ.. JçiçÌjí yççíuçlçç®ç Dççcç®çí çÆcç³ççB HçíìÓvç Gþuçí. çÆou³çç oçívç þíTvç!'. jç[ç! DççcnçÇ cçO³çí Hç[uççí. HçÀç@jívçj
`Dçç³ç Jçç@vlç..³ççíiççlç&.. Dçç³ç Jçç@vlç..³ççíiççlç&..' Dççíj[lç®ç nçílçç. Jçç®çJçç³çuçç içíuççí lçj cçuçç SkçÀ þçímçç uççiçuçç®ç..
cççÇ Kçç[kçÀvç pççiçç Pççuççí.. yçç³çkçÀçí içoçiçoç nuçJçÓvç GþJçlç nçílççÇ. `kçÀç³ç `³ççíiççlç& ³ççíiççlç&' ®ççuçuçb³ç? kçÀçcççJçj vççnçÇ kçÀç
pçç³ç®çb'... mJçHvçjbpçvç? cççÇ mJçHvç yçIçlç nçílççí? vççnçÇ! kçÀçuç®³çç DççHç kçÀçÇ KççlççÇj®çç `nBiçDççíJnj` DçpçávçnçÇ Glçjuçç vçJnlçç lçj!
Dçjí®®çç! HçCç lçí Dç]pççÇpçYççF& kçÀmçí çÆomçuçí?.. DççOççÇ pç³ççÖçoçmççjK³çç çÆ®çkçÀv³çç HççíjçÇb®ççÇ mJçHvç Hç[ç³ç®ççÇ.. Dççlçç jçJçCççmççjK³çç
lçy³çílççÇ®³çç Dç]pççÇpçYççF¥®ççÇ? uççnçÌuç Jçuçç kçÓÀJJçlç!.. Dçjí nçí! Dççpç l³ççb®çb®ç jíkçÀç@çÆ[¥iç Dççní kçÀçÇ! PçìHçì lç³ççjçÇ kçÀªvç cççÇ kçÀçcççJçj npçj
Pççuççí. mìáçÆ[Dççílç Dç]pççÇpçYççF& DççHçu³çç mçççÆpçbÐççbmçn GHççÆmLçlç nçílçí. cççÇ l³ççb®³ççMççÇ DççíUKççÇ®çb nmçuççí.
`®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí..' DçççÆCç DçpççÇpçYççF¥®³çç Flçj mçáHçj-çÆnì kçÀJJççuççÇb®çb `kçÀJnj-JnMç&vmç' kçÀjC³ççmççþçÇ `ì^@kçwmç' yçvçJçCçb
mçáª nçílçb. l³ççcçáUí cççÇ uçíKççmççþçÇ ní®ç iççCçb I³çç³ç®çb þjJçuçb. lçMççÇ Kççmç cçÌHçÀuççÇbvçç-cçákçÀçyçu³ççbvçç pççTvç kçÀJJççuççÇ SíkçÀC³çç®ççÇ nçÌmç
nçílççÇ®ç kçáÀCççuçç? jíçÆ[DççíJçªvç mççoj nçíCççN³çç DçYçbiç, vççìîçmçbiççÇlç, kçÀçíUçÇiççÇlçb, uççíkçÀiççÇlçb, YççJçiççÇlççb®³çç J³çbpçvççb®³çç yçjçíyçjçÇvçb
çÆ®ç$çHçìmçbiççÇlçç®çç pççí jlççÇyç Iççlçuçç pçç³ç®çç l³ççlç `Jçvmç Fvç Dç yu³çÓ cçÓvç' ³çç³ç®ççÇ SKççoçÇ kçÀJJççuççÇ. lççìçlç uççí Cç®³çç®ççÇ HçÀçí[ ìHçkçÀvç
Hç[çJççÇ lçMççÇ. `pççÇvçlç' çÆ®ç$çHçìçlçu³çç `Dççní vç YçjçÇ çÆMçkçÀJçí vç çÆkçÀS..' ³çç vçÓjpçnçB, kçÀu³ççCççÇ DçççÆCç pççínjçyççF& ³ççbvççÇ içç³çuçíu³çç kçíÀJçU
lççÇvç çÆcççÆvçìçb®³çç kçÀJJççuççÇvçí çÆ®ç$çHçìçlçu³çç kçÀJJççuççÇ®çç oçÌj mçáª Pççuçç. vçblçj `ncçíb lççí uçÓì çÆuç³çç..' (Dçuç çÆnuççuç), `lçíjçÇ cçnç]ÆHçÀuç cçíb
çÆkçÀmcçlç..' (cçáIçuç-S-DççPçcç), `vçç lççí kçÀçjJççB kçÀçÇ lçuççMç..' (yçjmççlç kçÀçÇ jçlç) DçMçç kçÀJJççuççÇ cçvç çÆjPçJçÓ uççiçu³çç. l³ççlçuççÇ cçmlççÇ
pççíMç DçççÆCç çÆouç cçíb nukçÀçmçç mçáªj HçábÀkçÀC³çç®ççÇ lççkçÀo kçÀççÆyçuç-S-lççjçÇHçÀ nçílççÇ. `®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí, {uçlçç nÌ {uç pççSiçç..' nç
DçççÆJç<kçÀçj cçç$ç Lççí[îçç JçíiçUîçç çÆcçpççpç®çç. GHçoíMçç®çí [çímç HççpçCççjç. kçÌÀmçj jlvçççÆiçjJççÇb®çç kçÀuççcç, kçÀJJççuç DçpççÇpç vççpççb®çç yçáuçbo
DççJççpç.. mçiçUb®ç kçÀmçb PçHççìÓvç ìçkçÀCççjb.. DççHçCç nlççMç Pççu³ççJçj kçáÀCççÇlçjçÇ ³çíTvç Òçícççvçí HççþçÇJçj nçlç çÆHçÀjJçlç mççbiçlçb kçÀçÇ `vçMçícçvç
Hçj vçMçícçvç Fmç kçÀoj lççcççÇj kçÀjlçç pçç kçíÀ çÆyçpçuççÇ çÆiçjlçí-çÆiçjlçí DççHç ™çáo yçípççj nçí pççS' HçCç `®ç{lçç mçÓjpç..' ³çç iççC³ççlç DçMççÇ
[ç³çjíkçwì vçmççÇnlç vççnçÇ³ç. Þççíl³ççuçç mçcççíj þíTvç.. l³ççuçç GÎíMçÓvç. FbûçpççÇlç `³çÓ -Dç@çÆììîçÓ[' cnCçlççlç lçmçb Lçíì mçbyççíOçvç. kçÀçnçÇ oçKçuçí
oílç-oílç pççÇJçvçç®çb JççmlçJç mççbçÆiçlçuçb³ç. kçÀOççÇ kçÀçnçÇmçb cçççÆcç&kçÀ lçj kçÀOççÇ vçcçkçÀçÇvç. cçáKç[îççlç Mçç³çj çÆKçpçJçC³çç®³çç cçÓ[cçO³çí Jççìlççí
Kçjç, HçCç DçblçN³ççlç lççí DççHçu³ççuçç ®ççbiçuçí®ç HçÀìkçíÀ cççjlççí..
cççÌlç vçí ]pçcççvçí kçÀçí, ³çí mçcçç çÆoKçç [çuçç, kçÌÀmçí kçÌÀmçí `ªmlçcç' kçÀçí ]KççkçÀ cçíb çÆcçuçç [çuçç~
³çço jKç `çÆmçkçbÀoj' kçíÀ nçÌmçuçí lççí DççuççÇ Lçí, pçyç iç³çç Lçç oáçÆvç³çç mçí, oçívççí nçLç KççuççÇ Lçí~
Dçyç vç Jççí `nuççkçÓÀ' nÌ, DççÌj vç GmçkçíÀ mççLççÇ nÌ, pçbiç-pçÓ `HççÌjmç' nÌ, Dççíj vç GmçkçíÀ nçLççÇ nÌ~
kçÀuç pççí lçvç kçíÀ ®çuçlçí Lçí, DçHçvççÇ Mççvç-MççÌkçÀlç Hçj, Mçccçç lçkçÀ vçnçÇb pçuçlççÇ, Dççpç GvçkçÀçÇ lçájyçlç Hçj~
Dçovçç-Dççí-(³çç)-Dççuçç nçí mçyçkçÀçí uççÌì pççvçç nÌ, cçá]HçÀçÆuçmççíb, lçJççbiçj kçÀç, kçÀyçÏ nçÇ çÆþkçÀçvçç nÌ~
pçÌmççÇ kçÀjvççÇee, pçÌmççÇ kçÀjvççÇ JçÌmççÇ YçjvççÇ, Dççpç çÆkçÀ³çç kçÀuç Hçç³çíiçç~
mçj kçÀçí GþçkçÀj ®çuçvçíJççuçç, FkçÀ çÆovç þçíkçÀj KççSiççee ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí {uçlçç nÌ {uç pççSiçç
`GoÓ&' ³çç DçHçmçJ³ç çÆuçHççÇyççyçlç DççHçCç DçvççÆYç%ç Dççnçílç vçç? njkçÀlç vççnçÇ. lçmçb FLçuçb `GoÓ&' Hç®çvççÇ Hç[C³ççmççjKçb Dççní.
`kçÀJJççuççÇ' cnìuçb kçÀçÇ [çíUîççbmçcççíj SkçÀ®ç çÆ®ç$ç lçjUlçb. çÆlçjsçÇ ìçíHççÇ Iççlçuçíuçç cçmlç-kçÀuçboj, DçbiççJçj uççuç çÆkçbÀJçç çÆnjJçç DçMçç iç[o
jbiççlçuçç ®çá[çÇoçj DçççÆCç vç#ççÇkçÀçcçç®çb pççkçÀçÇì IççuçÓvç [çJ³çç kçÀçvççJçj nçlç þíTvç GpçJçç nçlç Gb®ççJçlç cnCçlççlç lççÇ `kçÀJJççuççÇ'! yççpçáuçç
{çíuçkçÀ, mççjbiççÇ, yçívpççí JççpçJçCççjí mçççÆpçboí DçççÆCç ìçUîççbvççÇ çÆJççÆMç<ì þíkçÀç oíCççjç kçÀçíjmç. DçLçç&lç ní çÆ® ç$ç DççHçu³ççJçj þmçJçuçb lçí
çÆHçÀucçJççu³ççbvççÇ. ³çç mçáÒççÆmçOo iççC³çç®çí `]HçÀvçkçÀçj, kçÀJJççuç Dç]pççÇpçYççF&' cççP³çç çÆJçMçí<ç HççÆj®ç³çç®çí. cççÇ l³ççbvçç®ç ³çç kçÀJJççuççÇ ÒçkçÀçjçyçÎuç
çÆJç®ççjuçb. l³ççbvççÇ yçjçÇ®ç cçççÆnlççÇ mççbçÆiçlçuççÇ.. `kçÀJJççuççÇ' Yçpçvç kçÀçÇ mçÓjlçcçíbnçÇ LççÇ Hçnuçí.. Fyççolç cnCççJççÇ DçMççÇ. cçÓU HççÆMç&³çvç Mçyo
`kçÀçÌuç'! mçblç kçÀyççÇj DçççÆCç cççÇjçyççF¥®³çç j®çvçç çÆkçbÀJçç Yçpçvçb Dçmçlççlç lçí®ç ªHç nçílçb ³çç `kçÀçÌuç'®çb. nçÇ kçÀJJççuççÇ DççuççÇ³ç lççÇ oi³çç&lçÓvç®ç,
cnCçÓvç®ç iççvçíJççuçí mçjHçj ìçíHççÇ Hçnvçlçí nÌ.. vçbiçí mçjmçí kçÀJJççuççÇ iççCçb HççHç mçcçpçlççlç DçpçÓvçnçÇ. mççlç-DççþMçí Jç<çç&¥HçÓJççÇ& Dçjyç oíMççlçÓvç
Kçá<kçÀçÇ®³çç cççiçç&vçí pçiçÖçJççmç kçÀjlç `]KJççpçç cççíF&vçáÎçÇvç çÆ®çMlççÇ' (]KJççpçç içjçÇyç vçJççpç) ní mçÓHçÀçÇ HçbLçç®çí mçblç Yççjlççlç Dççuçí. Dçpçcçíj ní
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l³ççb®çb mLççvç. mçblç %ççvçíMJçjçb®³çç kçÀçUçlç®ç ³çç `]KJççpçç içjçÇyç vçJççpçpççÇbvççÇ' pçvçpççiç=lççÇ DçççÆCç Oçcç&ÖçmççjçLç& kçÀç³ç& kçíÀuçb Dççní. lçí `kçÀçÌuç'
iççlç çÆnb[ç³ç®çí. nçlççlç cççíþç [HçÀ IçíTvç mççíyçlç®³çç uçJççpçc³ççmçn `Fmuççcç'®çb Kçjb ªHç pçvçmççcççv³ççbvçç kçÀUçJçb cnCçÓvç l³ççb®çb ní kçÀç³ç&
lçácç®³çç mçblççbFlçkçbÀ®ç kçÀUkçÀUçÇ®çb Dçmçç³ç®çb. ]KJççpççbvççÇ cçáçÆmuçcç Oçcçç&yçÎuç mççO³çç-mççíH³çç Yçç<çílç kçÀuççcç çÆuççÆnuçí nçílçí. lçácç®³çç DççíJ³çç
Dçmçlççlç lçmçç®ç nç uçíKçvç-ÖçkçÀçj. `mçÓçÆ]HçÀ³ççvçç kçÀuççcç' cnCçlççlç DçMçç içç³çkçÀçÇuçç. ]KJççpççbvççÇ mçáª kçíÀuçíuçç nç içç³çvç-ÖçkçÀçj ª{çLçç&vçí
uççíkçÀçbvçç DççJç[Ó uççiçuçç. ]KJççpççbvççÇ®ç `mçÓHçÀçÇ' HçbLçç®ççÇ mLççHçvçç kçíÀuççÇ. l³ççb®³çç kçÀç³çç&uçç Kçjç mçvcççvç çÆcçUJçÓvç çÆouçç lççí DçcççÇj Kçámçªvçí.
çÆnvoámLççvççÇ Mççm$ççÇ³ç mçbiççÇlççlç yçN³çç®ç cçáçÆmuçcç içç³çkçÀçb®çb pçmçb ³ççíiçoçvç Dççní lçmçb®ç ³çç DçcççÇj Kçámçªb®çbnçÇ. ®çlçájmçÏ kçÀuççJçblç nçílçç lççí.
nuuççÇ cç=oábiç Hçnç³çuççnçÇ çÆcçUlç vççnçÇ HçCç l³çç®çb Jççovç kçÀjç³ç®çí DçcççÇj Kçámçª. ³çç DçcççÇj KçámçªbvççÇ®ç cç=oábiçç®çí oçívç Yççiç kçÀªvç
`lçyçuçç' yçvçJçuçç. oíJççÇ mçjmJçlççÇ®³çç nçlççlç çÆomçlçí l³çç JççÇCçíJçj mçbMççíOçvç kçÀªvç `mçlççj' yçvçJçuççÇ. pçíJnç ní mçÓHçÀçÇ mçblç içç³ç®çí lçíJnç
l³ççbvçç mççLç oíCççjí içç³çkçÀ l³çç kçÀJçvççlçuçí DçcçákçÀ DççMç³çmçbHçVç Mçyo Þççíl³ççb®³çç cçvççJçj þmççJçí cnCçÓvç Hçávç:Hçávnç DççUJçÓvç cnCçç³ç®çí.
SkçÀ YççÆkçwlçHçÓCç& cççnçíuç lç³ççj Jnç³ç®çç. mçyç çÆcçuçkçÀj `kçÀçÌuç' yç³ççB kçÀjlçí Lçí cnCçÓvç l³ççuçç `kçÀJJççuççÇ' Dçmçb vççJç Hç[uçb. çÆnvoámLççvççÇ
Mççm$ççÇ³ç mçbiççÇlç HçjbHçjílççÇuç çÆouuççÇ, Dççûçç, cçíjþ, HççÆlç³ççUç, çÆkçÀjçCçç, pç³çHçÓj, iJççuníj DçMçç IçjçC³ççbyçjçí yçj®ç `kçÀJJççuç-yç®®çí' ní
IçjçCçb çÆvçcçç&Cç Pççuçb. kçÀJJççuççÇ®çç oçÌj nç mçáª®ç nçílçç HçCç kçÀçUçvçáªHç pçMççÇ çÆmLçl³çblçjb DçHççÆjnç³ç& Dçmçlççlç lçmçí ³çç `kçÀJJççuççÇ '
içç³çkçÀçÇlçnçÇ yçouç nçíT uççiçuçí. kçÀçnçÇ DççÆYçª®ççÇmçbHçVç (?) uççíkçÀçbvççÇ lççÇ pç$çílç DçççÆCç cçíUîççlç DççCçuççÇ. l³çç®ç vçlçê<ìçb®³çç ³çç
kç=Àl³ççcçáUí lççÇ ®çkçwkçÀ kçÀcççÆMç&³çuç PççuççÇ. içç³çkçÀçbvççÇ Þççíl³ççb®³çç HçmçblççÇHçá{í cççvç lçákçÀJçÓvç lççÇ l³ççb® ³çç ®çJççÇvçámççj mççoj kçÀjç³çuçç mçáªJççlç
kçíÀuççÇ. FLçí®ç kçáÀþílçjçÇ `iç]pçuç' ÒçkçÀçj mçáª Pççuçç. GHç-Mççm$ççÇ³ç Dçmçb uçíyçuç uççJçuçb içíuçb. cçÓU HççÆMç&³çvç mçbkçÀuHçvçílçuçb ní içç³çvç DççOççÇ
vç]pcç vçblçj iç]pçuç cnCçÓvç SíkçÀç³çuçç çÆcçUÓ uççiçuçb. Mççm$ççÇ³ç mçbiççÇlççlçuççÇ DçvççkçÀuçvççÇ³ç jçiçoçjçÇ l³ççlç vçJnlççÇ cnCçÓvç uççíkçÀçbvçç iç]pçuç
DçççÆCç kçÀJJççuççÇ ní oçívnçÇ ÒçkçÀçj DççJç[Ó uççiçuçí. lçácç®³çç ÖççmçççÆokçÀ Yçpçvçç®çb pçmçb Hçá{í [yçuç-yççjçÇlç ªHççblçj Pççuçb lçMççÇ nçÇ kçÀJJççuççÇ
`F<kçÀ-S-nkçÀçÇkçÀçÇ' ³çç FyççolçmççjK³çç ÖçkçÀçjçkçÀ[Óvç `F<kçÀ-S-çÆcçpççpççÇ' ³çç H³ççj-cçányyçlç®³çç ÖçkçÀçjçkçÀ[í JçUuççÇ. oçÆ#çCç cçábyçF&lçu³çç
[çíbiçjçÇ-cçnbcço DçuççÇ jçí[ Yççiççlç Dççpç pççmlç vççbolçí lççÇ içávníiççjçÇ, HçCç l³ççkçÀçUçÇ çÆlçLçí mçbiççÇlç vççboç³ç®çb. FmcççF& uç Dççpçço, Dçyoáuç
jnícççvç kçÀçB®çJççuçç, MçíKç uççuç çÆcç³ççB Dçmçí çÆoiiçpç kçÀJJççuççÇ içç³çkçÀ nçílçí. DççHçuçí uçç[kçíÀ içç³çkçÀ cçnbcço jHçÀçÇnçÇ ³çç®ç Yççiççlçuçí. pççvççÇ
yççyçÓ, MççÆkçÀuçç yççvçÓ YççíHççuççÇ, jçÆMçoç KççlçÓvç, Dç™lçj Dççpçço, Dçyoáuç jyç ®ççTmç DçMççb®³çç kçÀJJççuççÇ®çí pçuçmçí Hçnç³çuçç çÆcçUç³ç®çí. çÆnboÓnçÇ
³çç `kçÀJJççuççÇ' cçákçÀçyçu³çç®çí MççÌçÆkçÀvç nçílçí. DççHçu³çç Öçunço çÆMçboíbvçç lçj kçÀJJççuç-içç³çkçÀ cnCçÓvç mçvcççvç çÆcçUç³ç®çç. (`G[ pççSiçç FkçÀ
çÆovç HçbsçÇ, jníiçç çÆHçbpçjç KççuççÇ.. ' nçÇ l³ççb®ççÇ®ç mçáHçjçÆnì kçÀJJççuççÇ) HççC³çç lçáPçç jbiç kçÀmçç?.. kçÀJJççuççÇ®çb ªHç ní HççC³ççmççjKçb Dççní.
p³çç jbiççlç yçá[Jççuç l³ççmççjKçb. çÆ®ç$çHçìçbcçáUí kçÀJJççuççÇuçç ÖççÆlç<þç çÆcçUçuççÇ ní çÆpçlçkçbÀ Kçjb, çÆlçlçkçbÀ®ç Kçjb kçÀçÇ nçÇ kçÀJJççuççÇ Mçjçyç,
sí[sç[, H³ççj-cçányyçlç DçMçç çÆJç<ç³ççJçªvç Dççpç®³çç ìHH³ççHç³ç¥lç Hççínçí®çuççÇ Dççní. cçíncçÓovçí lçj ³çç kçÀJJççuççÇ ÖçkçÀçjçlç çÆnpç[ínçÇ DççCçuçí.
HçÓJççÇ&®ççÇ lçcççÇpç, lçnípççÇyç, Fppçlç jççÆnuççÇ vççnçÇ..
`®ç{lçç mçÓjpç..' cçO³çí cçç$ç Dçmçb KçìkçÀC³ççmççjKçb kçÀçnçÇ®ç vççnçÇ³ç. lççÇ DççHçu³çç DççJç[çÇ®ççÇ Dççní lççÇ ³ççcçáUí®ç. `pçÌmççÇ kçÀjvççÇ JçÌmççÇ
YçjvççÇ..' ní MççMJçlç mçl³ç mççbiçCççjç nç `kçÀuççcç' SíkçÓÀvç DççHçCç içç³çkçÀ DçpççÇpç vççpççb DçççÆCç Mçç³çj kçÌÀmçj jlvçççÆiçjJççÇbvçç cçvççícçvç
`mçuççcç' kçÀjlççí..

cççÌlç mçyç kçÀçí DççvççÇ nÌ, kçÀçÌvç Fmç mçí sÓìç nÌ, lçÓ ]HçÀvçç vçnçÇ nçíiçç, ³çí ]Kç³ççuç PçÓþç nÌ~
mççBmç ìÓìlçínçÇ mçyç, çÆjMlçí ìÓì pççSbiçí, yççHç-cççB-yçnvç-çÆyçJççÇ, yç®®çí sÓì pççSbiçí~
lçíjí çÆpçlçvçí nÌ YççF&, Jçkçwlç kçÀç ®çuçvç oíbiçí, çÆsvçkçÀj lçíjçÇ oçÌuçlç, oçí nçÇ içpç kçÀ]HçÀvç oíbiçí~
çÆpçvçkçÀçí DçHçvçç kçÀnlçç nÌ, kçÀyç ³çí lçíjí mççLççÇ nÌ, kçÀyçÏ nÌ lçíjçÇ cçb]pççÇuç, DççÌj ³çí yççjçlççÇ nÌ~
uçç kçíÀ kçÀyçÏ cçíb lçáPçkçÀçí, cçálç&HççkçÀ [çuçíbiçí, DçHçvçí nçLççíb mçí lçíjí cçáBnHçí ]KççkçÀ [çuçíbiçí~
lçíjçÇ mççjçÇ GuHçÀlç kçÀçí, ]KççkçÀ cçíb çÆcçuçç oíbiçí, lçíjí ®ççnvçíJççuçí, kçÀuç lçáPçí Yçáuçç oíbiçí~
FmççÆuçS ³çí kçÀnlçç nÓB, ]KçÓyç mççí®ç uçí çÆouç cçíb, kçw³çBÓ HçÀmççS yçÌþç nÌ, pççvç DçHçvççÇ cçáçÆMkçÀuç cçíb~
kçÀj içávççnçíb mçí lççÌyçç, Dçç]kçÀyçlç mçbYçuç pççS~ ocç kçÀç kçw³çç Yçjçímçç nÌ, pççvçí kçÀyç çÆvçkçÀuç pççS~
cçárçÇ yççBOç kçíÀ DççvçíJççuçíee cçárçÇ yççBOç kçíÀ DççvçíJççuçí, nçLç Hçmççjí pççSiçç~
Oçvç-oçÌuçlç-pççiççÇj mçí lçávçí, kçw³çç Hçç³çç, kçw³çç HççSiçç~ ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí {uçlçç nÌ {uç pççSiçç..
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35 : ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí, {uçlçç nÌ {uç pççSiçç..
içç³çkçÀ/mçbiççÇlç : kçÀJJççuç DçpççÇpç vççpççb Dç@C[ HççìçÇ&
kçÀuççcç : Mçç³çj kçÌÀmçj jlvçççÆiçjJççÇ
náS vççcç-Jçj, yçí-çÆvçMççBeekçÌÀmçíeekçÌÀmçí!
pçcççÇb ™çç iç³ççÇee vççÌpçJççB eekçÌÀmçíeekçÌÀmçí!
Dççpç pçJççvççÇHçj FlçjçvçíJççuçí kçÀuç Hçslçç³çíiçç,
kçÀçíjmç : Dççpç pçJççvççÇHçj FlçjçvçíJççuçí kçÀuç Hçslçç³çíiçç,
®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí {uçlçç nÌ {uç pççSiçç..
kçÀçíjmç : ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí {uçlçç nÌ {uç pççSiçç -2
{uç pççSiçç..{uç pççSiçç, {uç pççSiçç..{uç pççSiçç..

~~ Oç= ~~

lçÓ ³çnçB cçámççç]ÆHçÀj nÌ, ³çí mçjç³ç ]HçÀçvççÇ nÌ, ®ççj jçípç kçÀçÇ cçíncççB, lçíjçÇ çÆpçboiççvççÇ nÌ~
]pçvç, ]pçcççÇvç, ]pçj, ]pçíJçj, kçáÀs vç mççLç pççSiçç, ]KççuççÇ nçLç Dçç³çç nÌ, ]KççuççÇ nçLç pççSiçç ~
pççvçkçÀj YççÇ Dçvpççvçç, yçvç jnç kçÌÀ oçÇJççvçí, DçHçvççÇ GcçÏ-S-]HçÀçvççÇHçj lçvç jnç nÌ oçÇJççvçí~
Fmç kçÀoj lçÓ ]Kççí³çç nÌ, Fmç pçnçB kçíÀ cçíuçí cçíb, lçÓ ]Kçáoç kçÀçí YçÓuçç nÌ ]HçÀmç kçíÀ Fmç Pçcçíuçí cçíb~
DççpçlçkçÀ ³çí oíKçç nÌ, HççvçíJççuçç Kççílçç nÌ, çÆpçvoiççÇ kçÀçí pççí mçcçPçç, çÆpçvoiççÇ Hçí jçílçç nÌ ~
çÆcçìvçíJççuççÇ oáçÆvç³çç kçÀç Sílçyççj kçÀjlçç nÌ, kçw³çç mçcçPç kçíÀ lçÓ Dçç™ççÇj Fmçmçí H³ççj kçÀjlçç nÌ~
DçHçvççÇ DçHçvççÇ çÆHçÀ¬çÀçíb cçíb, pççí YççÇ nÌ Jççí GuçPçç nÌee
kçÀçíjmç : pççí YççÇ nÌ Jççí GuçPçç nÌ -2
çÆpçvoiççÇ nçÆ]kçÀ]kçÀlç cçíb, kçw³çç nÌ kçÀçÌvç mçcçPçç nÌee
kçÀçíjmç : kçw³çç nÌ kçÀçÌvç mçcçPçç nÌ -2
Dççpç mçcçPçuçíee Dççpç mçcçPçuçí, kçÀuç ³çí cççÌkçÀç, nçLç vç lçíjí DççSiççee
Dççí iç]HçÀuçlç kçÀçÇ çÆvçbo cçíb mççívçíJççuçí, Oççí]Kçç ]KççSiçç,
®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjíee
kçÀçíjmç : {uçlçç nÌ {uç pççSiçç..
®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí {uçlçç nÌ {uç pççSiçç
{uç pççSiçç..{uç pççSiçç, {uç pççSiçç..{uç pççSiçç..
~~ 1 ~~
cççÌlç vçí ]pçcççvçí kçÀçí, ³çí mçcçç çÆoKçç [çuçç, kçÌÀmçí kçÌÀmçí `ªmlçcç' kçÀçí ]KççkçÀ cçíb çÆcçuçç [çuçç~
³çço jKç `çÆmçkçbÀoj' kçíÀ nçÌmçuçí lççí DççuççÇ Lçí, pçyç iç³çç Lçç oáçÆvç³çç mçí, oçívççí nçLç KççuççÇ Lçí~
Dçyç vç Jççí `nuççkçÓÀ' nÌ, DççÌj vç GmçkçíÀ mççLççÇ nÌ, pçbiç-pçÓ `HççÌjmç' nÌ, Dççíj vç GmçkçíÀ nçLççÇ nÌ~
kçÀuç pççí lçvç kçíÀ ®çuçlçí Lçí, DçHçvççÇ Mççvç-MççÌkçÀlç Hçj, Mçccçç lçkçÀ vçnçÇb pçuçlççÇ, Dççpç GvçkçÀçÇ lçájyçlç Hçj~
Dçovçç-Dççí-(³çç)-Dççuçç nçí mçyçkçÀçí uççÌì pççvçç nÌ,
kçÀçíjmç : mçyçkçÀçí uççÌì pççvçç nÌ -2
cçá]HçÀçÆuçmççíb, lçJççbiçj kçÀç, kçÀyçÏ nçÇ çÆþkçÀçvçç nÌ~
kçÀçíjmç : kçÀyçÏ nçÇ çÆþkçÀçvçç nÌ -2
pçÌmççÇ kçÀjvççÇee, pçÌmççÇ kçÀjvççÇ JçÌmççÇ YçjvççÇ, Dççpç çÆkçÀ³çç kçÀuç Hçç³çíiçç~
mçj kçÀçí GþçkçÀj ®çuçvçíJççuçç, FkçÀ çÆovç þçíkçÀj KççSiççee
®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjíee
kçÀçíjmç : {uçlçç nÌ {uç pççSiçç..
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®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí {uçlçç nÌ {uç pççSiçç
{uç pççSiçç..{uç pççSiçç, {uç pççSiçç..{uç pççSiçç..

~~ 2 ~~

cççÌlç mçyç kçÀçí DççvççÇ nÌ, kçÀçÌvç Fmç mçí sÓìç nÌ, lçÓ ]HçÀvçç vçnçÇ nçíiçç, ³çí ]Kç³ççuç PçÓþç nÌ~
mççBmç ìÓìlçínçÇ mçyç, çÆjMlçí ìÓì pççSbiçí, yççHç-cççB-yçnvç-çÆyçJççÇ, yç®®çí sÓì pççSbiçí~
lçíjí çÆpçlçvçí nÌ YççF&, Jçkçwlç kçÀç ®çuçvç oíbiçí, çÆsvçkçÀj lçíjçÇ oçÌuçlç, oçí nçÇ içpç kçÀ]HçÀvç oíbiçí~
çÆpçvçkçÀçí DçHçvçç kçÀnlçç nÌ, kçÀyç ³çí lçíjí mççLççÇ nÌ, kçÀyçÏ nÌ lçíjçÇ cçb]pççÇuç, DççÌj ³çí yççjçlççÇ nÌ~
uçç kçíÀ kçÀyçÏ cçíb lçáPçkçÀçí, cçálç&HççkçÀ [çuçíbiçí, DçHçvçí nçLççíb mçí lçíjí cçáBnHçí ]KççkçÀ [çuçíbiçí~
lçíjçÇ mççjçÇ GuHçÀlç kçÀçí, ]KççkçÀ cçíb çÆcçuçç oíbiçí, lçíjí ®ççnvçíJççuçí, kçÀuç lçáPçí Yçáuçç oíbiçí~
FmççÆuçS ³çí kçÀnlçç nÓB, ]KçÓyç mççí®ç uçí çÆouç cçíb, kçw³çBÓ HçÀmççS yçÌþç nÌ, pççvç DçHçvççÇ cçáçÆMkçÀuç cçíb~
kçÀj içávççnçíb mçí lççÌyçç, Dçç]kçÀyçlç mçbYçuç pççS~
kçÀçíjmç : Dçç]kçÀyçlç mçbYçuç pççS -2
ocç kçÀç kçw³çç Yçjçímçç nÌ, pççvçí kçÀyç çÆvçkçÀuç pççS~
kçÀçíjmç : pççvçí kçÀyç çÆvçkçÀuç pççS -2
cçárçÇ yççBOç kçíÀ DççvçíJççuçíee cçárçÇ yççBOç kçíÀ DççvçíJççuçí, nçLç Hçmççjí pççSiçç~
Oçvç-oçÌuçlç-pççiççÇj mçí lçávçí, kçw³çç Hçç³çç, kçw³çç HççSiçç~
®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjíee
kçÀçíjmç : {uçlçç nÌ {uç pççSiçç..
®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí {uçlçç nÌ {uç pççSiçç
{uç pççSiçç..{uç pççSiçç, {uç pççSiçç..{uç pççSiçç..
~~ 3 ~~


1. ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí.. (cçÓU kçÀJJççuççÇ)

https://youtu.be/Qs0_68k7_rk

2. ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí.. (JnMç&vç)

https://youtu.be/L05wsnjpkX0

3. ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/KvC5gT5-keA

4. ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí.. (kçÀjçDççíkçíÀ - 1)

https://youtu.be/x0QgWASls8s

5. ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí.. (kçÀjçDççíkçíÀ - 2)

https://youtu.be/_mHOTDOSdjI

mçáHçjçÆnì (kçÀJJççuççÇ) Huçí-çÆuçmì `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi97DlH6sk-Xmi_NyWGUCcaww

mçáHçjçÆnì (çÆHçÀucççÇ kçÀJJççuççÇ) Huçí-çÆuçmì `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgbkVdghvEyxwapSfbG9w37RdWdhGC6bH
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36 : Kabhi Kabhie Mere Dil Me..

36 : kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb..
kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb ™ç³ççuç Dççlçç nÌ~
kçÀçÇ çÆ]pçboiççÇ lçíjçÇ pçáuHçÀçíb kçÀçÇ vçcç& sçBJç cçíb içápçjvçí HççlççÇ,
lççí Mççoçyç, nçí YççÇ mçkçÀlççÇ LççÇ~
³çí jbpç-Dççí-œçcç kçÀçÇ m³ççnçÇ, pççí çÆouç Hçí sçF& nÌ,
lçíjçÇ vçpçj kçÀçÇ MçáDççDççíb cçíb ™ççí YççÇ mçkçÀlççÇ LççÇ~
cçiçj ³çí nçí vç mçkçÀç~
cçiçj ³çí nçí vç mçkçÀç DççÌj Dçyç ³çí Dççuçcç nÌ~
kçÀçÇ lçÓ vçnçÇ lçíjç œçcç ~ lçíjçÇ pçámlçpçáB YççÇ vçnçÇ..
içápçj jnçÇ nÌ, kçáÀs Fmç lçjn çÆ]pçboiççÇ pçÌmçí,
Fmçí çÆkçÀmççÇ kçíÀ mçnçjí kçÀçÇ DççjpçÓ YççÇ vçnçÇ~
vç kçÀçíF& jçn, vç cçbpççÇuç, vç jçíMçvççÇ kçÀç mçájçiç,
YçìkçÀ jnçÇ nÌ DçbOçíjçíb cçíb çÆ]pçboiççÇ cçíjçÇ,
FvnçÇ DçbOçíjçí cçíb jn pççTBiçç kçÀYççÇ Kççí kçÀj..
cçÌ pççvçlçç nÓB, cçíjçÇ ncçvç]HçÀmç.. cçiçj ³çÓB nçÇ..
kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb ™ç³ççuç Dççlçç nÌ~..
MççÆvçJççj, çÆovççbkçÀ 24 pçáuçÌ, 1982 ®çç çÆoJçmç DççþJçlççí³ç ³çç #çCççÇ. yçbiçuççíj®³çç `kçáÀuççÇ'®³çç mçíìJçj DççÆcçlççYç yç®®çvçuçç
kçÀçnçÇlçjçÇ Yç³ççvçkçÀ DçHçIççlç Pççu³çç®ççÇ Jççlçç& kçÀçvççlç kçáÀCççÇlçjçÇ lçHlç çÆMçmçb DççílççJçb lçMççÇ Lç[kçÀuççÇ. lççí DççHçu³ççHçÌkçÀçÇ kçáÀCçç®çç®ç pçJçU®çç
vççlçíJççF&kçÀ vçJnlçç. Hç[ÐççJçj çÆcçUçuçíuççÇ YçÓçÆcçkçÀç DççlcççÇ³çlçívçí jbiçJçCççjç SkçÀ DççÆYçvçílçç pçç³çyçboçÇ Pççuçç³ç SJç{çÇ®ç cççcçáuççÇ iççí<ì, HçCç
mççjí®ç nJççuççÆouç Pççuçíuçí. DççHçu³çç®ç Içjçlçuçb kçáÀCççÇlçjçÇ DççpççjçÇ Hç[Óvç mççN³çç IçjçJçj DçJçkçÀUç ³ççJççÇ lçmçç Goçmç cççnçÌuç nçílçç IçjçíIçjçÇ.
HçávççÇlç Fmmççj®çç þçímçç lççí kçÀç³ç? p³ççuçç `çÆcçmìj vçìJçjuççuç'(1979) cçO³çí JççIççMççÇ ³çMçmJççÇ Pçábpç oílççvçç HçççÆnuçb nçílçb l³çç
`MçíjçÆouç' vçç³çkçÀçvçb SkçÀç þçíMççlç pçKçcççÇ JnçJçb? uççnçÌuç Jçuçç kçÓÀJJçlç! cnCçlççlç vçç, JçíU JççF&ì DçmçuççÇ kçÀçÇ GbìçJçj yçmçuçíu³çç
cççCçmççuççnçÇ KçápçuççÇJççuçç kçáÀ$çç ®ççJçÓ MçkçÀlççí. JççIççuçç uççíUJçCççjç, çÆyçvçOççmlç kçÀç®çç HçÀçí[Óvç çÆvçmçìCççjç, SkçÀç®ç JçíUçÇ onç KçuçÒçJç=ÊççÇ®³çç
cçákçÀçyçuçç kçÀjlç l³ççb®çç Kççlçcçç kçÀjCççjç, mçç³çkçÀuç HççmçÓvç çÆJçcççvççHç³ç¥lç®ççÇ mçJç& Jççnvçí uççÇuç³çç ®ççuçJçCççjç Dçmçç mçJç&içáCçmçbHçVç nçÇjçí
DççpççjçÇ Hç[uçç³ç nçÇ iççí<ì®ç cçvççuçç kçwuçíMç oíCççjçÇ. yçÏçÇpç-kç@ÀC[çÇ®³çç Dçç³çmççÇ³çÓlç lççí cç=l³çÓMççÇ Pçábpç oílççí³ç nçÇ yççlçcççÇ®ç mçáVç kçÀjCççjçÇ.
HçCç.. lççí Jçç®çuçç.. mçnçÇmçuççcçlç! cçOçuçç lççí mçácççjí mçnç cççÆnv³ççb®çç kçÀçU pçCçÓ kçÀçUçvçb®ç çÆiçUÓvç ìçkçÀuçç Dçmçç vçÓj ®çínN³ççJçj JççiçJçlç
DççÆcçlççYç Hçjlçuçç nçílçç.. DççHçu³ççmççþçÇ.. ªHçíjçÇ Hç[ÐççJçj Hçávnç JççoU DççCçC³ççmççþçÇ..
`kçÀYççÇ-kçÀYççÇ' ³çç ³çMç ®ççíÒççpççÇb®³çç çÆ®ç$çHçìçlçu³çç GHçjçíçÆuuççÆKçlç kçÀçJ³çHçbkçwlççÇ omlçájKçáÎ DççÆcçlççYç®³çç®ç DççJççpççlç Hçávç:Hçávnç
SíkçÀlççvçç l³çç®çç mçáªJççlççÇ®çç kçÀçU DçiçoçÇ kçÀçuç®ç Iç[u³ççmççjKçç DççþJçÓ uççiçuçç. `kçÀYççÇ -kçÀYççÇ' çÆ®ç$çHçìçuçç mçívmçç@j ÒçcççCçHç$ç
çÆcçUçu³çç®ççÇ lççjçÇKç Dççní lççÇ cçbiçUJççj, 27 pççvçíJççjçÇ, 1976. 1973®³çç SçÆÒçuçcçO³çí uççiçuçíu³çç `pçbpççÇj'cçáUí DççÆcçlççYç®çb vççJç
Jçuç³ççbçÆkçÀlç Pççuçb nçílçb. l³çç®ç DççmçHççmç Dççuçíu³çç `içnjçÇ ®ççuç'kçÀ[í cçç$ç kçáÀCççÇ içbYççÇjHçCçí HçççÆnuçb vççnçÇ . (p³ççlç çÆpçlçíbê-nícçç cçççÆuçvççÇ
cçáK³ç YçÓçÆcçkçíÀlç, DççÆcçlççYç FLçí nçílçç ®çkçwkçÀ çÆvçiçíçÆìJn jçíuçcçO³çí!) vçblçj DççíUçÇvçí Dççuçíuçí `DççÆYçcççvç', `vçcçkçÀ njçcç' (mçáHçj-mìçj
jçpçíMç KçVçç kçíÀ mççLç.. pçCçÓ cçákçÀçyçuçç®ç!), `jçíìçÇ kçÀHç[ç DççÌj cçkçÀçvç' (DççÆcçlççYç vççJççHçájlçç yçjb!), 1975®³çç mçáªJççlççÇuçç®ç ³çç®ç
³çMçpççÇbvççÇ çÆoioçÆMç&lç kçíÀuçíuçç `oçÇJççj' uççiçuçíuçç. DççÆcçlççYç ³çç çÆmçvçícççlç cçvççuçç KçÓHç YççJçuçç. cçç®ç&®çç HçbOçjJç[ç mçbHçlççí³ç lççí®ç `pçcççÇj'
(çÆoio. jJççÇ ®ççíÒçç) lçj SçÆÒçuçcçO³çí `®çáHçkçíÀ ®çáHçkçíÀ' (çÆoio. ËçÆ<çoç) ÒçoçÆMç&lç Pççuçç. vçblçj Lççí[îçç®ç çÆoJçmççbvççÇ ËçÆ<çoçb ®çç®ç `çÆcçuççÇ'
uççiçuçç. ³çç kçÀçUçlç kçÀçnçÇ uççíkçÀçbvççÇ çÆkçbÀJçç HçiççjçÇ mçcççÇ#çkçÀçbvççÇ Dçmçç (yçí)mçÓj uççJçuçíuçç kçÀçÇ DççÆcçlççYç DççHçuçí mçiçUí®ç çÆmçvçícçí SkçÀìç
lççªvç vçíT®ç MçkçÀlç vççnçÇ cnCçí! l³ççuçç mççíyçlç kçáÀCççÇlçjçÇ uççiçlçb®ç uççiçlçb. `oçÇJççj'cçO³çí DççÆcçlççYçmççíyçlç nçílçç lççí MçMççÇ kçÀHçÓj.
`pçcççÇj'cçO³çí MçccççÇ kçÀHçÓj DçççÆCç çÆJçvççío KçVççnçÇ nçílçí. `®çáHçkçíÀ ®çáHçkçíÀ'lç lçj Oçcçí¥ê nçílçç mççLççÇuçç. HçCç kçÀçnçÇnçÇ cnCçç, DççÆcçlççYç
Dççcç®³çç cçvççJçj nUÓnUÓ iççª[ kçÀª uççiçuçíuçç! 15 Dçç@iç<ì 1975 uçç `Mççíuçí' çÆjuççÇpç Pççuçç. DççÆcçlççYç Dççlçç Dççcç®³çç içUîççlçuçç
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lççF&lç yçvçuçç. DçkçÀjçJççÇ-yççjçJççÇlç Dçmçlççvçç®³çç ³çç kçÀçUçlç mçkçÀçUçÇ DçkçÀjçuçç kçÀç@uçípç mçáìlçç®ç kçÀçcç kçÀç³ç? lçj cçjçþç cçbçÆoj lçí
jç@kçwmççÇ çÆkçbÀJçç Hçá{Hç³ç¥lç pçç³ç®çb lçj cçíì^çíHç³ç¥lç çÆpçLçí-çÆpçLçí cnCçÓvç DççÆcçlççYç®çí çÆHçkçw®çmç& uççiçç³ç®çí lçí Hçnç³ç®çç Oç[çkçÀç uççJçuçíuçç. l³çç®³çç ³çç
çÆmçvçícççb®çç `nBiçDççíJnj' çÆouççí çÆocççiçJçj kçÀç³çcç Dçmçlççvçç®ç `kçÀYççÇ-kçÀYççÇ' oçKçuç Pççuçç.

kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb ™ç³ççuç Dççlçç nÌ~. kçíÀ pçÌmçí lçáPçkçÀçí yçvçç³çç iç³çç nÌ cçíjí çÆuçS..
lçÓ Dçyç mçí Hçnuçí, çÆmçlççjçíb cçíb yçmç jnçÇ LççÇ kçÀnçÇb, lçáPçí pçcççÇb Hçí, yçáuçç³çç iç³çç nÌ cçíjí çÆuçS..
`kçÀYççÇ-kçÀYççÇ'yçÎuç mççbiçç³ç®çb lçj ³çMçpççÇb®³çç `³çMçjçpç çÆHçÀucçmçd' lçHçí&À ÒçoçÆMç&lç Pççuçíuçç lççí SkçÀ YççJççÆJçYççíj Dçmçç cçnÊJççkçÀçb#ççÇ
çÆ®ç$çHçì. JççÆnoç jnícççvç, MçMççÇ kçÀHçÓj, jçKççÇ, vççÇlçÓ çÆmçbn, $çÝ<ççÇ kçÀHçÓj, Gcçç oÊç, çÆmçcççÇ, HççÆjçÆ#çlç mççnvççÇ DçççÆCç DççHçuçç DççÆcçlççYç!
iççÇlçkçÀçj mççnçÇjpççÇb®çç kçÀuççcç DçççÆCç mçbiççÇlçkçÀçj Kç³³ççcçpççÇ. mçbiççÇlç mçb³ççípçvç nçílçb pçiçpççÇlç kçÀçÌj DçççÆCç Svçç@kçwmç [@çÆvç³çuçmççníyççb®çb.
mçiçUçÇ®ç iççCççÇ mçjmç PççuçíuççÇ. `cçÌb Hçuç oçí Hçuç kçÀç Mçç³çj nÓB..', `cçÌb nj FkçÀ Hçuç kçÀç Mçç³çj nÓB..' nçÇ oçívç iççCççÇ cçákçíÀMçpççÇbvççÇ
içç³çuçíuççÇ. `kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb..' ní oçí HçnuçÓJççuçb iççÇlç SkçÀoç cçákçíÀMçpççÇb®çb mççíuççí lçj vçblçj uçlççoçÇoçÇ DçççÆCç cçákçíÀMç Dçmçb [îçáSì
cnCçÓvç mççcççíjb Dççuçb. Dçmmçuç ÒçícçiççÇlç cnCççJçb Dçmçb `lçíjí ®çínjí mçí vçpçj vçnçÇb nìlççÇ..' (çÆkçÀMççíjkçáÀcççj-uçlççoçÇoçÇ) lçj `H³ççj kçÀj
çÆuç³çç lççí kçw³çç..' ní çÆkçÀMççíjkçáÀcççj®çb mççíuççínçÇ ÞçJçCççÇ³ç nçílçb. DçbiççF&iççÇlçç®ççÇ [Óyç Dçmçuçíuçb `cçíjí Içj Dçç³ççÇ SkçÀ vçvnçÇ HçjçÇ..' (uçlççoçÇoçÇ)
uççíkçÀçbvçç DççJç[Óvç içíuçb lçj $çÝ<ççÇ kçÀHçÓj-vççÇlçÓ çÆmçbnJçj çÆ®ççÆ$çlç Pççuçíuçb `lçíjç HçÓÀuççí pçÌmçç jbiç..' (çÆkçÀMççíjkçáÀcççj-uçlççoçÇoçÇ) pçjç JçíiçUîçç
Hçþ[çÇlçuçb nçílçb.
`yçç@cyçí ìÓ iççíJçç'cçO³çí çÆkçÀMççíjkçáÀcççj®³çç DççJççpççlç GsuçkçÓÀo kçÀjCççjç DççÆcçlççYç `pçbpççÇj'cçOçÓvç `DçBiçÏçÇ ³çbiç cç@vç' cnCçÓvç
DçJçlçjlçç®ç Lççí[bmçb JçíiçUb FbÒçíMçvç Pççuçíuçb pçvçcççvçmççlç. Dççlçç nç Dçmçí®ç mççÇçÆj³çmç jçíuç kçÀjCççj kçÀçÇ kçÀç³ç? yçjb, l³ççuçç iççCççÇ çÆouççÇ lçj
`DççJççpç' kçáÀCçç®çç Ðçç³ç®çç nínçÇ HçkçwkçbÀ þjuçb vçJnlçb lççíHç³ç¥lç. çÆkçÀMççíj? jHçÀçÇ? kçÀçÇ cçákçíÀMç? Dçjí, DççHçuçb mççí[ç! ®çkçwkçÀ ËçÆ<çoçbmççjKçí
kçÀmçuçíuçí çÆoioMç&kçÀ çÆkçbÀJçç ÒççÆLçlç³çMç mçbiççÇlçkçÀçj mççÆ®çvçoç kçÀvHçw³çÓpçuçí nçílçí, DççÆcçlççYçuçç vçícçkçÀç kçÀçíCçlçç DççJççpç mçÓì nçíF&uç ³çç
çÆJç<ç³ççJçj. 1973 mççuççÇ®ç Dççuçíu³çç `DççÆYçcççvç'cçO³çí DççÆcçlççYç SkçÀç vççcççÆ®çvç içç³çkçÀç®³çç YçÓçÆcçkçíÀlç HçíMç kçíÀuçç nçílçç. içç³çkçÀç®çç
`DççJççpç' nçÇ®ç l³çç®ççÇ Hçn®ççvç Dçmçlçí. cçiç l³ççb®çç nç mçáÒççÆmçOo Dçmçuçíuçç `içç³çkçÀ çÆkçÀjoçj' SkçÀç®ç `DççJççpççlçÓvç' iççlççvçç çÆomçç³çuçç
nJçç kçÀçÇ vççnçÇ? l³çç®çç `iççlçç içUç' cnCçpçí l³ççuçç SkçÀç®ç içç³çkçÀç®çç `Huçí -yç@kçÀ' çÆouçç HçççÆnpçí nçílçç kçÀçÇ vççnçÇ? HçCç l³çç®³çç lççíb[®ççÇ
iççCççÇ ®çkçwkçÀ lççÇvç JçíiçJçíiçUîçç DççJççpççlçÓvç (çÆkçÀMççíj, jHçÀçÇ DçççÆCç cçvçnj GOççmç) mççoj PççuççÇlç ³çç çÆmçvçícççlç.. Dççlçç yççíuçç! pçMççÇ
iççC³çç®ççÇ Òçkç=ÀlççÇ nçílççÇ l³ççvçámççj mçbiççÇlçkçÀçjçbvççÇ DççHçu³çç ®çç@F&mç®³çç içç³çkçÀçbvçç iççCççÇ çÆouççÇ. çÆoioMç&kçÀçbvççÇ lççÇ ³çç vçç³çkçÀç®³çç lççíb[çÇ
IççlçuççÇ.. PçbPçì Kçlçcç! `kçÀYççÇ-kçÀYççÇ'cçO³çí cçç$ç DççÆcçlççYçuçç `Huçí-yç@kçÀ' Dççní lççí cçákçíÀMç®çç. (HçjJççvçç, SkçÀ vçpçj, mççÌoçiçj, yçvmççÇ
çÆyçjpçÓ, jíMcçç DççÌj Mçíjç.. nìçDççí ³ççj!) mççnçÇj uçáçÆOç³ççvçJççÇ®çb kçÀçJ³ç YççJçvççbvççÇ DççíLçbyçuçíuçb iççCçb nçíTvç mççcççíjb ³çílçb..

kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb ™ç³ççuç Dççlçç nÌ, kçíÀ ³çí yçovç, ³çí çÆvçiççníb, cçíjçÇ Dçcççvçlç nÌ -2
³çí içímçáDççíb kçÀçÇ IçvççÇ sçBJç kçÌÀ cçíjçÇ ™ççlççÇj, ³çí nçíbþ DççÌj ³çí yççníb, cçíjçÇ Dçcççvçlç nÌ -2
Dçmmçuç `iç]pçuç' Dççní lççÇ. cçáKç[ç Hçnç, çÆcçmçjç Hçnç! mççnçÇj®³çç kçÀçJ³ççlçuççÇ mçççÆnçÆl³çkçÀ cçÓu³çí DçmçCççjçÇ `Lçç@ ì' MçyoçiççÆCçkçÀ
pççCçJçlçí. oçí HçnuçÓJççuçb iççÇlç Dççní ní. ì@C[cç-mççBiç cnCçlççlç DçMçç iççC³ççbvçç. SkçÀ Yççiç `jçícçBçÆìkçÀ' cçÓ[®çç lçj oámçjb l³çç®ç ®ççuççÇlçuçb
DçmçÓvçnçÇ cçvççJçj çÆJçjniççÇlççmççjKçç DççIççlç kçÀjCççjb. jçKççÇ DçççÆCç DççÆcçlççYçJçj çÆ®ççÆ$çlç Pççuçíuçb cçákçíÀMç®çb mççíuççí l³çç çÆmç®³çáSMçvçcçáUí
Dçl³çblç `jçícçBçÆìkçÀ' Jççìlçb. içç³çkçÀ cçákçíÀMç®çç DçvçávçççÆmçkçÀ mJçj Kçjç HçCç FLçí lççí nUáJççj Òçícç kçÀjCççN³çç vçç³çkçÀç®³çç mJçYççJççMççÇ lççí
çÆcçUlççpçáUlçç Dçmçç®ç Jççìlççí. DççÆcçlççYçvçí DççHçu³çç mçb³çlç DççÆYçvç³ççlçÓvç lçí YççJç çÆpçJçblçnçÇ kçíÀuçí Dççnílç. `iç]pçuç'®çb ªHç IçíTvç ³çíCççjç
cçáK³ç çÆJç<ç³ç FLçí `Òçícç J³çkçwlç kçÀjCçb' FlçkçÀç mççOçç-mççíHçç DçmçÓvçnçÇ mççnçÇjvçí l³ççlç Mçyoj®çvçç®ç DçMççÇ kçíÀuççÇ Dççní, kçÀçÇ Hçá{í lçí pçíJnç
çÆJçjniççÇlç cnCçÓvç mççcççíjb ³çílçb lçíJnçnçÇ lçí DççHçCç DççHçuçbmçb kçÀjlççí. vçççÆ³çkçÀç pçíJnç lççÇ iççCççj lçíJnç l³ççlçuçb kçÀçJ³ç yçouçCççj çÆkçbÀJçç cçiç
³çç kçÀçJ³ççlçuçí `HçáçÆuuçbiççÇ' Mçyo Dççlçç `m$ççÇçÆuçbiççÇ' nçíCççj kçÀçÇ kçÀç³ç Dçmçb Jççìlçb Kçjb HçCç çÆ®ç$çHçìçlçuçç lççí Òçmçbiç Dçmçç Dççní kçÀçÇ lççÇ
vçççÆ³çkçÀç lçí iççCçb pçmçb Dççní lçmçb HçíMç kçÀjlçí. vçç³çkçÀ MçMççÇkçÀHçÓj çÆlçuçç lçí lçmçb®ç cnCçç³çuçç Yççiç Hçç[lççí. DççHçu³ççuçç kçÀçnçÇ®ç KçìkçÀlç
vççnçÇ. Mçyo lçí®ç Dççnílç. HçCç Dççvçboç®³çç #çCççb®³çç JçíUçÇ p³çç MçyoçbvççÇ Òçícçç®³çç çÆMçb lççí[îççlç çÆ®çbyç çÆYçpçJçuçb lçí®ç Mçyo Hçá{®³çç ³çáiçuçiççÇlçç®³çç
JçíUçÇ cçç$ç çÆJçjnç®çç SkçÀ OçiçOçiçlçç Dçbiççj uçíJçÓvç kçÀçUpççuçç Pççíbyçlççlç. Mçç³çj mççnçÇj uçáçÆOç³ççvçJççÇpççÇb®ççÇ nçÇ kçÀçÆMçoçkçÀçjçÇ pçíJç{çÇ DççHçu³çç
cçvççuçç YççJçCççjçÇ lçodJçlç®ç Kç³³ççcçpççÇb®çb mçbiççÇlçnçÇ LçkçwkçÀ kçÀjCççjb. HççÆjHççí<çkçÀ, ÒçmçbiççvçáªHç! mçbiççÇlçkçÀçj Kç³³ççcçpççÇbvççÇ ³çç kçÀçJ³ççuçç
mçJç&mççcççv³ç iççÇlçç®çb ªHç[b çÆouçíuçb®ç vççnçÇ. mçJç&mççcççv³ç iççC³ççbcçO³çí Dçblçjç mçbHçlççvçç içç[çÇ Hçáv nç cçáKç[îççJçj ³çílçí kçÀçÇ vççnçÇ? FLçí
ÒçkçÀçj Lççí[çmçç GjHçÀçìç Dççní. FLçuçç Dçblçjç mçáª nçílççí lççí®ç cçáUçÇ cçáKç[îçç®³çç®ç MçyoçbvççÇ.. oçívnçÇ iççC³ççb®çí mççTv[-ì^@kçwmç vççÇì
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SíkçÀç. pçJçUpçJçU SkçÀç®ç lççuççlç SkçÀç®ç ®ççuççÇlç DçmçÓvçnçÇ, oçívnçÇ iççC³ççb®çí `cçÓ[' DçiçoçÇ oçívç ìçíkçÀçb®çí. SkçÀ DççÆYçpççlç `iç]pçuç'
JçíiçJçíiçUí YççJç kçÀmçí mçcçLç&HçCçí J³çkçwlç kçÀª MçkçÀlçí ³çç®çb ní GÊçcç GoçnjCç. çÆJçjniççÇlç cnCçÓvç ³çíCççN³çç ³çç ³çáiçuçiççÇlççlç HçÀkçwlç HççÆnuççÇ
DçççÆCç MçíJçìçÇ®ççÇ DççíU cçákçíÀMçvçí içç³çuççÇ Dççní. DççÆcçlççYç iççC³çç®³çç MçíJçì®³çç HçbkçwlççÇ iççlç pçíJnç mççcççíjç ³çílççí lçíJnç DççHçu³çç cçvççlç
kçÀuuççíU oçìÓvç ³çílççí. Òçí³çmççÇ®ççÇ DççþJçCç, ÒçícçYçbiçç®çb oá:Kç, vçÌjçM³ç, çÆJçHçÀuçlçç! lçjçÇ MçyoçMçyoçlçÓvç ojJçU çÆomçlççí³ç lççí MççMJçlç Òçícçç®çç.
lççí SkçÀ®ç DççíU cnCçlççí.. HçCç l³çç SkçÀç DççíUçÇlç Dçç³çá<³çç®çç [çJç GOçUuçç içíu³çç®ççÇ yççí®ç DççÆcçlççYçvçí l³çç#çCççÇ DççHçu³çç [çíUîççlçÓvç
lçblççílçblç J³çkçwlç kçíÀuççÇ Dççní. cçákçÀÎj (vçMççÇyç) DçççÆCç nçuççlç (ÒççHlç HççÆjçÆmLçlççÇ) ³ççb®³ççkçÀ[í çÆHçÀ³çç&o cççb[uççÇ³ç. çÆMçkçÀç³çlç kçíÀuççÇ³ç. HçÀkçwlç
SkçÀ®ç DççíU.. `cçÌb pççvçlçç nÓB, kçíÀ lçÓ içÌj nÌ cçiçj ³çÓBnçÇ.. kçÀYççÇ -kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb ™ç³ççuç Dççlçç nÌee'.. Jççìlçb..Jççìlçb.. GþçJçb lçl#çCççÇ!
l³çç®ç çÆlçjçÆcçjçÇlç pççÇJçç®ççÇ yççpççÇ uççJçÓvç l³çç®ççÇ Òçí³çmççÇ çÆpçLçb Dçmçíuç l³çç çÆþkçÀçCççnÓvç G®çuçÓvç DççCçÓvç l³çç®³çç mJççOççÇvç kçÀjçJççÇ.. ní
mçJç&mççcççv³ç iççCçb vççnçÇ³ç. mççnçÇj®ççÇ nçÇ HçáKlçç Mçç³çjçÇ DçmççJççÇ. mJç³çbmHçÓÀlç& kçÀçJ³ç! kçÀçjCç DçMçç Mçç³çjuçç yçbçÆomlç cççÇìjJçj Mçyoçb®ççÇ
iççíOç[çÇ çÆJçCçCçb DççJç[lç vçmçlçb.

kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb ™ç³ççuç Dççlçç nÌ, kçíÀ pçÌmçí yçpçlççÇ nÌ MçnvççF&³ççB mççÇ jçnçíb cçíb - 2
mçánçiçjçlç nÌ, IçáBiçì Gþç jnç nÓB cçÌb – 2, çÆmçcçì jnçÇ nÌ, lçÓ Mçjcçç kçíÀ DçHçvççÇ yççnçíb cçíb ee
1976mççþçÇ pçíJnç 1977 mççuççÇ çÆHçÀucçHçíÀDçj Dç@Jçç@[&mçd®ççÇ Iççí<çCçç PççuççÇ lçíJnç `kçÀYççÇ -kçÀYççÇ' SkçÓÀCç onç HçççÆjlççíçÆ<çkçÀçbmççþçÇ
vçç@çÆcçvçíìí[ nçílçç. cççÌmçcç, sçíìçÇ mççÇ yççlç, çÆ®çlç®ççíj, lçHçm³çç, vçççÆiçvç, cçínyçÓyçç, Oçjcç kçÀjcç. yçÌjçiç, Dçpçá&vç HçbçÆ[lç, yççªo, HçÀkçÀçÇjç,
mçyçmçí yç[ç ªHç³³çç, yçççÆuçkçÀç yçOçÓ, yçáuçíì, ®çuçlçí ®çuçlçí, ®çjmç, omç vçbyçjçÇ, níjç HçíÀjçÇ, kçÀçuççÇ®çjCç, uçÌ uçç cçpçvçÓb Dçmçí SkçíÀkçÀ mçjmç
çÆ®ç$çHçì nçílçí l³çç Jç<çç&lçuçí. `kçÀYççÇ-kçÀYççÇ'®³çç ³çç®ç iççC³ççmççþçÇ içç³çkçÀ cçákçíÀMç, Mçç³çj mççnçÇj DçççÆCç mçbiççÇlçkçÀçj Kç³³ççcç çÆHçÀucçHçíÀDçj
HçájmkçÀçjç®çí OçvççÇ þjuçí. Kç³³ççcçpççÇb®³çç ³çç mçJçç¥içmçáboj iç]pçuçí®³çç DçççÆJç<kçÀçjçbcçáUí®ç DççÆcçlççYç ÒçíçÆcçkçÀçb®³çç cçvççcçvççlç ªpçuçç SJç{b
cçç$ç vçkçwkçÀçÇ. kçÀíJçU yçáìçbJçj kç@Àcçíjç Dçmçlççvçç®ç ìçUîçç IçíCççjç DçççÆCç vçblçj DççHçu³çç mçbJççoHçíÀkçÀçÇJçj oçÌuçlçpççoç JçmçÓuç kçÀjCççjç
jçpçkçáÀcççj, Kççboí JççkçÀ[í kçÀjlç JççkçÀ[ç GYçç jçnÓvç Mçyoç-MçyoçJçj pççíj oílç [ç³çuçç@içyççpççÇ kçÀjCççjç Mç$çÓ uççíkçÀçbvççÇ kçÀçnçÇ kçÀçU
[çíkçw³ççJçj Içílçuçç nçílçç. jçpçíMç KçVççmççjKçç ÒçícççUÓ nçÇjçí Hç[ÐççJçj DçJçlçjlçç®ç pççÇlçÓ, MçccççÇ, OçjçÆcçboj, çÆHçÀjçípç Kççvçuçç JççUçÇlç
ìçkçÀCççjí jçÆmçkçÀ Òçí#çkçÀ vçblçj KçjçKçÓjí YçpçvççÇ uççiçuçí lçí DççÆcçlççYç®³çç®ç. jçpçíMç KçVççuçç mçáHçj-mìçj cnCçç³ç®çí uççíkçÀ. JççoUçmççjKçç
Hç[oç J³ççHçuçíuçç ³çç jçpçíMç KçVççvçí. HçCç lççÇ #çCçYçj çÆìkçÀCççjçÇ JççJçìU þjuççÇ DççÆcçlççYç®³çç PçbPççJççlççHçá{í. mçnç HçÓÀì oçívç Fb®ç Gb®ççÇ®³çç
DççÆcçlççYçvçí yçIçlçç yçIçlçç HçÓCç& Hç[oç®ç J³ççHçÓvç ìçkçÀuçç..

kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb ™ç³ççuç Dççlçç nÌ, kçíÀ pçÌmçí lçÓ cçáPçí ®ççníbiççÇ GcçÏYçj ³çÓB nçÇ - 2
GþíiççÇ cçíjçÇ lçjHçÀ, H³ççj kçÀçÇ vçpçj ³çÓB nçÇ, cçÌb pççvçlçç nÓB, kçíÀ lçÓ içÌj nÌ cçiçj ³çÓBnçÇ - 2
kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb ™ç³ççuç Dççlçç nÌee..


ÞçJçCççÇ³ç DçççÆCç mçbûççÔ³ç iççC³ççb®³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :

1. iççÇlçkçÀçj mçççÆnj uçáçÆOç³ççvçJççÇ (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/JV74z_Uf9H4

2. mççnçÇj uçáçÆOç³ççvçJççÇ (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/outkSx58IjQ

3. mçbiççÇlçkçÀçj Kç³³ççcç (100 mçáHçjçÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/sN1EQEg4tSo

4. mçbiççÇlçkçÀçj Kç³³ççcç (cçíuç[çÇ çÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/PzsCL5x2tDY

5. mççnçÇj uçáçÆOç³ççvçJççÇ (mçáHçjçÆnìmçd - Huçí-çÆuçmì)
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLF5418A667BE6DD41

36 : kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb..
çÆ®ç$çHçì : kçÀYççÇ kçÀYççÇ (1976)
çÆvçcçç&lçç : ³çMçjçpç çÆHçÀucçmçd
çÆoioMç&kçÀ : ³çMç ®ççíÒçç
içç³çkçÀ : cçákçíÀMç
Mçç³çj : mççnçÇj uçáçÆOç³ççvçJççÇ
mçbiççÇlç : Kç³³ççcç
kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb ™ç³ççuç Dççlçç nÌ~
kçíÀ pçÌmçí lçáPçkçÀçí yçvçç³çç iç³çç nÌ cçíjí çÆuçS..
lçÓ Dçyç mçí Hçnuçí, çÆmçlççjçíb cçíb yçmç jnçÇ LççÇ kçÀnçÇb,
lçáPçí pçcççÇb Hçí, yçáuçç³çç iç³çç nÌ cçíjí çÆuçS.. kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb ™ç³ççuç Dççlçç nÌee
kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb ™ç³ççuç Dççlçç nÌ,
kçíÀ ³çí yçovç, ³çí çÆvçiççníb, cçíjçÇ Dçcççvçlç nÌ -2
³çí içímçáDççíb kçÀçÇ IçvççÇ sçBJç kçÌÀ cçíjçÇ ™ççlççÇj,
³çí nçíbþ DççÌj ³çí yççníb, cçíjçÇ Dçcççvçlç nÌ -2
kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb ™ç³ççuç Dççlçç nÌ,
kçíÀ pçÌmçí yçpçlççÇ nÌ MçnvççF&³ççB mççÇ jçnçíb cçíb - 2
mçánçiçjçlç nÌ, IçáBiçì Gþç jnç nÓB cçÌb - 2
çÆmçcçì jnçÇ nÌ, lçÓ Mçjcçç kçíÀ DçHçvççÇ yççnçíb cçíb - 2
kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb ™ç³ççuç Dççlçç nÌ,
kçíÀ pçÌmçí lçÓ cçáPçí ®ççníbiççÇ GcçÏYçj ³çÓB nçÇ - 2
GþíiççÇ cçíjçÇ lçjHçÀ, H³ççj kçÀçÇ vçpçj ³çÓB nçÇ,
cçÌb pççvçlçç nÓB, kçíÀ lçÓ içÌj nÌ cçiçj ³çÓBnçÇ - 2, kçÀYççÇ-kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb ™ç³ççuç Dççlçç nÌee..


³çç iççC³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç mçJç& `Dçç@çÆ[Dççí', `çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' ³ççb®³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ GHçuçyOç vççnçÇ.

1. kçÀYççÇ kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb.. (çÆJnçÆ[Dççí 1)
https://youtu.be/pdXZJ6dsaW4
2. kçÀYççÇ kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb.. (çÆJnçÆ[Dççí 2)
https://youtu.be/EKMPf737pp0
3. kçÀYççÇ kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb.. (uçlçç-Dçç@çÆ[Dççí)
https://youtu.be/o-j2hFfLOSE
4. kçÀYççÇ kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb.. (Dçç@çÆ[Dççí)
https://youtu.be/R1QwN9faDZw
5. kçÀYççÇ kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)
https://youtu.be/ffRq1Ve9XZ4
6. kçÀYççÇ kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb.. (DççÆcçlççYç)
https://youtu.be/cr2CmVf-HUg
7. kçÀYççÇ kçÀYççÇ.. (mçJç& iççCççÇ) https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCoHsJ9oLedmtKeWhhiZDlCSsyKEHgrC
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37 : Navika Re Vara Vahe..

37. vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní..
`DçMççíkçÀ! Dçjíee DçMççíkçÀ!!.. kçáÀþb GuçLçuçç³ç kçáÀCççmç þçTkçÀ! HçççÆnuçblç? Hçç³ççbvçç Lççjç Dçmçíuç lçj MçHçLç! vççkçÀçÇ vçT
DççCçuçílç ³çç Hççíjçvçb.. çÆyçIç[uçç³ç lççí! yçIçç.. l³çç®³ççmççþçÇ SKççoçÇ vççíkçÀjçÇ. GHçkçÀçj nçílççÇuç lçácç®çí.. Dçnçí, kçÀç³ç lçyçuçí yç[Jçlççí³ç, yççpçç
JççpçJçlççí³ç.. [çíkçw³ççuçç lççHç Pççuçç³ç cççP³çç.. çÆMçb®³çç DçyçÏÓ JçíMççÇJçj ìçbiçCççjí³ç, JçíMççÇJçj..' iççíçÆJçbojçJç pççíjpççíjçlç kçÀjJççolç nçílçí. DçMççíkçÀ
nUÓ®ç oçjçDçç[Óvç lççÇ içbcçlç Hççnlç nçílçç. pççí vççlçíJççF&kçÀ Yçí ìíuç lççí l³ççuçç iuç@kçwmççílç çÆ®çkçÀìJçlççí, iççíojípçcçO³çí uççJçlççí Dçmçb mççbiçç³ç®çç.
DçMççíkçÀ lçí nmçC³ççJççjçÇ vçílç l³ççbvçç kçÀmçbyçmçb ìçUç³ç®çç. l³ççuçç mçbiççÇlçkçÀçj Jnç³ç®çb nçílçb. yççyçápççÇbmççjKçb! nçí³ç! uçnçvçHçCççHççmçÓvç l³ççvçb
lççÇ®ç cçnÊJççkçÀçb#çç GjçMççÇ yççUiçuççÇ nçílççÇ. mçbiççÇlçkçÀçj yçvçç³ç®çb ní®ç l³çç®çb mJçHvç nçílçb. MçípççjçÇ HçíF¥iç-içímì cnCçÓvç jçnCççjí mçç#ççlç
mJçjçb®çí uçíCçí DçççÆCç mJççlçb$³ç uç{îççlçuçí çÆoiiçpç ÒçYç=lççÇ mçáOççÇj HçÀ[kçíÀ ní®ç ÞçOoçmLççvç nçílçb l³çç®çb. yççyçápççÇb®³çç mçbiççÇlç JçìJç=#çç®³çç
HçCç&mçbYççjçvçb DçMççíkçÀ PçHççìuçç nçílçç. kçÀçboíJçç[çÇlçuçb l³ççb®çb Içj. DççpçÓyççpçÓuçç yçjçÇ®ç yçB[HçLçkçbÀ nçílççÇ. yçHçÀç&®çç iççíUç çÆkçbÀJçç DççF&m¬çÀçÇcç
Kççlç DçMççíkçÀ l³çç®çb iççCçb-yçpççJçCçb kçáÀlçánuççvçb v³ççnçUlç yçmçç³ç®çç. lççmçvçlççmç! yççyççb®³çç s[çÇ®çç Òçmçço çÆcçUCççj ³çç®ççÇ Kçç$ççÇ DçmçÓvçnçÇ!
l³çç®³çç Jç³çç®ççÇ Hççíjb jílççÇlç, cççlççÇlç çÆkçbÀJçç içìçjçlç-cçÌoçvççJçj KçíUlç Dçmçç³ç®ççÇ HçCç DçMççíkçÀ cçç$ç çÆjkçÀçcçí [yçí IçíTvç l³çç®ççÇ JççÐçí yçvçJçÓvç
JççpçJçC³ççlç cçMiçáuç Dçmçç³ç®çç. Lççí[mçb cççíþb nçílçç®ç ®ççUí kçÀç³ç? lçj çÆouççÇHç içáHlçí vççJçç®çç çÆcç$ç (pççí vçblçj mçáÒççÆmçOo çÆ¬çÀkçíÀìHçìÓ cnCçÓvç
vççJç kçÀcççJçlçç Pççuçç) mççíyçlç IçíTvç lçç[oíJç®³çç HçíÀcçmçcçO³çí pççTvç MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvçpççÇ lçmçí®ç kçÀu³ççCçpççÇYççF¥®çí `ìíkçÀ' SíkçÀC³ççlç
Oçv³çlçç cççvçç³ç®çç. ®ççjoç nçkçÀuçÓvçnçÇ Jçç@®çcçvç®³çç Dççíj[C³ççkçÀ[í oáuç&#ç kçÀjCççjç nç sçíkçÀjç Hçá{í mçbiççÇlçkçÀçj cnCçÓvç vççJç kçÀç{íuç Dçmçb
Jççìuçb Dçmçíuç çÆlçLçu³çç kçáÀCççuçç? DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇ Iç[lç nçílçç. J³çJççÆmLçlç cç@çÆì^kçÀ Pççuçíuçç DççHçuçç nç Hççíjiçç SKççoçÇ `Hçjcçvçbì' vççíkçÀjçÇ
kçÀjç³ç®ççÇ mççí[Óvç, yççpççHçíìçÇ JççpçJçC³ççmççþçÇ çÆHçÀucç-uçç³çvççÇlç pççlççí³ç ³çç yççyççb®³çç Dççíj[C³ççkçÀ[í ®çkçwkçÀ oáuç&#ç kçÀªvç!
lçí çÆoJçmç®ç lçmçí nçílçí. mççícçJççj çÆo. 25 Dçç@içmì, 1941 jçípççÇ pçvcçuçíuçç DçMççíkçÀ. l³çç kçÀçUçlçuçb YççíJçlççuç®çb JççlççJçjCç lçmçb®ç
lçlkçÀçuççÇvç mçcçpç-DçHçmçcçpçç®çb DçJç[byçj F. F. iççí<ìçÇbcçáUí l³çç®ççÇ kçÀuçç Dç#çjMç: Içámçcçìlç nçílççÇ. mçbJçççÆovççÇ JççokçÀ mçvcçç. cçvççínj
çÆ®çcççíìípççÇbkçÀ[í nçcççí&çÆvç³çcç JççpçJçC³çç®çb Mççm$çMçáOo çÆMç#çCç I³çç³çuçç çÆcçUçuçb ní l³çç®çb mçáoÌJç. Hçb. çÆpçlçí bê DççÆYç<çíkçÀçÇ ní DççHçu³çç
`cçlm³çiçbOçç' vççìkçÀç®³çç mçbiççÇlç-mçb³ççípçvççlç içáblçuçí Dçmçlççvçç l³ççbvçç kçáÀCççÇlçjçÇ DçMççíkçÀ®çb vççJç mçá®çJçuçb. DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇb®çç vççìîçmç=<ìçÇlçuçç
ÒçJçíMç nç Dçmçç Pççuçç. kçÀçcçb çÆcçUÓ uççiçuççÇ. JçjUçÇ®³çç yççJçVç ®ççUçÇlç jçnCççN³çç yççU Hççìí&¥vççÇ l³ççb® ççÇ SkçÀoç mçbiççÇlçkçÀçj kçÀu³ççCçpççÇYççF¥MççÇ
DççíUKç kçÀªvç çÆouççÇ. kçÀu³ççCçpççÇb®³çç JççÐçJç=boçlç JçCççÇ& uççiçlçç®ç DçMççíkçÀ®³çç DçvçáYçJçç®³çç kçÀ#çç çÆJçkçÀçÆmçlç Pççu³çç. uçlççoçÇoçÇ, DççMççlççF&,
jHçÀçÇmççníyç, çÆkçÀMççíjoç, cçVççoç DçççÆCç mçácçvçlççF¥MççÇ DççíUKççÇ Pççu³çç. DçMççíkçÀpççÇb®çç cçvççÆcçUçJçÓ mJçYççJç Dçmçu³ççcçáUí $çÝCççvçáyçbOçnçÇ
ÒçmLçççÆHçlç Pççuçí. mçácçvçlççF¥®çç mJççÇ³ç mççÆ®çJç Dçmçuçíu³çç Mçª yçJçí&MççÇ oçímlççÇ nçílçç®ç mçácçvçlççF¥yçjçíyçj oçÌN³ççbJçj pççC³çç®ççÇ mçbOççÇ çÆcçUçuççÇ.
DçMçç mçbiççÇlç oçÌN³ççbJçj Dçmçlççvçç Òçl³çíkçÀ `Mççí'vçblçj mçiçUí®ç kçÀuççJçblç ní Lççí[ímçí çÆjuç@kçwmç Dçmçlççlç. HçÀçJçu³çç JçíUçlç kçÀçuHççÆvçkçÀ kçÀçJ³ççuçç
®ççuççÇ uççJçC³çç®çç sbo pç[uçç lççí DçMçç oçÌN³ççbcçO³çí®ç. DçMççíkçÀ pççÇ . HçjçbpçHçíb®ççÇ SkçÀ-oçívç kçÀJçvçb nçílççÇ HçlkçÀçÇbkçÀ[í. mçnpç®ç ®ççuç uççJçuçíuççÇ,
l³ççlçu³çç SkçÀ j®çvçíuçç.. ³çç j®çvçç jíkçÀç@[& Pççu³çç lçj? Dçmçb mçnpç JççìÓvç içíuçb.. kçÀç³ç&¬çÀcççvçblçj®³çç HçáÀjmçoçÇ ®³çç #çCççÇ mçácçvçlççF¥vçç
Lççí[çÇMççÇ mçJç[ Dççní cnCçlçç DçMççíkçÀvçí DççHçuçç cçvçmçáyçç mççbçÆiçlçuçç. SkçÀ-oçívç iççCççÇ kçíÀuççÇlç DçmçbnçÇ mççbçÆiçlçuçb. DçMççíkçÀ®çí mìçmç& l³çç#çCççÇ
kçÀçíCçl³çç mLççvççÇ nçílçí kçáÀCççmç þçTkçÀ! mçácçvçlççF& cnCççu³çç.. `®ççuççÇ kçíÀu³ççlç lçj l³çç cçuçç vçkçÀçí.. S®çScçJnçÇlçu³çç kçÀçcçíjkçÀjçbvçç
SíkçÀJçç..' cçÓ[ Dçç@HçÀ Pççuçç DçMççíkçÀ®çç. cçábyçF& iççþlçç®ç l³ççbvççÇ kçÀçcçíjkçÀjçb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ. oçívç-®ççj ®ççuççÇ SíkçÀJçlççí cnCççuçí. l³ççb®çç kçÀç³ç
Òçç@yuçícç nçílçç oíJççuçç cççnçÇlç. l³ççbvççÇnçÇ vçkçÀçjIçbìç JççpçJçuççÇ. `mçácçvçlççF& iççCççj Dççnílç cnCçlçç vçç! cçiç SíkçÀJçç kçÀçÇ l³ççbvçç! l³ççbvçç yçN³çç
Jççìu³çç lçj DçJçM³ç kçÀª..' DçMççíkçÀ Hçávnç mçácçvçlççF¥kçÀ[í. ní ìíyçuç-ìíçÆvçmç kçÀçÇ uçç@vç-ìíçÆvçmç? ìçíuçJççìçíuçJççÇ®³çç ³çç KçíUçlç vççGcçío
Pççuçí DçMççíkçÀpççÇ. Flçj kçÀçcçb mçáª®ç nçílççÇ. cçO³çí Jç<ç& mçjuçb. kçÀu³ççCçpççÇYççF¥®³çç jíkçÀç@çÆ[¥imç, mçácçvçlççF¥®çí oçÌjí nç çÆmçuççÆmçuçç mçáª®ç
nçílçç. SkçÀ çÆoJçmç mçácçvçlççF¥vçç®ç kçÀmçb DççþJçuçb lçí l³çç YçiçJçblççuçç®ç cççnçÇlç. Dç®ççvçkçÀ cççiçí kçíÀuçíu³çç `l³çç' ®ççuççÇbçÆJç<ç³ççÇ DçMççíkçÀpççÇbvçç
l³ççbvççÇ mJçlç:nÓvç çÆJç®ççjuçb. npççj nÊççÇb®çb yçU ³ççJçb lçmçç DçMççíkçÀ mçáKççJçuçç. yç@içí®çç kçÀçíHçjç vç kçÀçíHçjç Oçáb[çUlç lçí iççCçb çÆuççÆnuçíuçç kçÀçiço
MççíOçÓvç kçÀç{uçç. kçÀçiço pççÇCç& Pççuçíuçç. çÆHçJçUçÇ Hçáìb ®ç{uçíuççÇ l³ççJçj. DçMççíkçÀ®³çç ®çínN³ççJçj cçç$ç Dççvçbo Dççímçb[lç nçílçç. nçcççí&çÆvç³çcç Hçá{í
Dççí{Óvç l³ççJçj mçjçF&lçHçCçí yççíìb çÆHçÀjJçlç DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇ l³çç®çb HççÆnuçbJççÆnuçb kçÀcHççíçÆPçMçvç iççTvç oçKçJçlç nçílçç..

vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní jí.. [çÌuççvçí nçkçÀ pçjç, Dççpç vççJç jíee
mççbpçJçíU PççuççÇ Dççlçç, HçÌuç cççPçí iççJç jí, vçççÆJçkçÀç jíee
vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní.. [çÌuççvçb nçkçÀ pçjç, Dççpç vççJç jíeevçççÆJçkçÀç jí ee
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FLçí vççJç Dççní, vççJçç[çÇ Dççní HçCç kçÀçíUçÇiççÇlç vççnçÇ³ç ní! Hçb. Ëo³çvççLç cçbiçíMçkçÀjçbvççÇ `cççÇ [çíuçkçÀj o³çç&®çç jçpçç..', `JççoU
Jççjb mçáìuçb içb..', `jçpçç mççjbiçç..', `Dçmçç yçíYççvç nç Jççjç..' DçMççÇ pççÇ kçÀçíUçÇiççÇlçb kçíÀuççÇ Dççnílç l³çç ÒçYççJçUçÇlçuçb lçj cçáUçÇ®ç vççnçÇ³ç lçí.
vççKçáoç iççÇlç (yççíìJççu³çç®çb iççCçb) cnCçç nJçb lçj. iççC³ççlç çÆÒç³çkçÀjç®³çç Dççiçcçvçç®ççÇ Dççlçájlçívçb Jççì HççnCççjçÇ Òçí³çmççÇ Dççní. çÆJçjn Dççní,
jçícççvmç®çç nuçkçÀçmçç çÆMç[kçÀçJççnçÇ Dççní. çÆlç®çb cçvç G®çbyçUÓvç ³çíCçb, l³çç®³çç Dççiçcçvçç®ççÇ nájnáj, Dççlçájlçç Flçkçw³çç mçiçUîçç YççJçvççb®çç
kçÀuuççíU MçyoçbçÆkçÀlç kçíÀuçíuçb lçí kçÀçJ³ç mçácçvçlççF¥vçç Hçmçblç vç Hç[lçb lçj vçJçuç®ç. JçíU vç oJç[lçç uççiçuççÇ®ç HçÀçívç kçíÀuçç l³ççbvççÇ
kçÀçcçíjkçÀjçbvçç. DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇb®çb vçMççÇyç KçjçíKçj®ç FlçkçbÀ pççíjçJçj nçílçb kçÀçÇ mçiçUb PçìHçì pçcçÓvç Dççuçb. Mçª yçJçí&®³çç IçjçÇ çÆjnmç&umçvçç
Tlç Dççuçç. HççÆnuçb®ç iççCçb cnCçÓvç DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇ cçvççmççjKçç mkçÀçíDçj kçÀjC³ççlç içáblçuçí nçílçí. iççC³çç®çç cçÓ[ GþçJçoçj kçÀjC³ççmççþçÇ
yççmçjçÇ cçnÊJçç®ççÇ YçÓçÆcçkçÀç yçpççJçCççj nçílççÇ. cçOçu³çç c³çáçÆPçkçÀcçO³çí mç@kçwmççíHçÀçívçnçÇ JççpçJçç³ç®çb þjuçb nçí lçb. mçbiççÇlç-mçb³ççípçvççlç kçáÀþínçÇ
kçÀmçÓj jçnCççj vççnçÇ DçMçç DççlcççÆJçMJççmççvçb DçMççíkçÀvçí S®çScçJnçÇ®³çç mìáçÆ[Dççílç cç³çç&çÆolç yçpçíìcçO³çí kçÀç nçíF &vçç, HçCç cçmlç iççCçb jíkçÀç@[&
kçíÀuçb. mçácçvçlççF& pççÇJç DççílçÓvç içç³çu³çç..

Dçç<çç{ç®çí çÆomç içíuçí, ÞççJçCçç®çç cççmç mçjí, YççoJçç Dççuçç,
cççPçç jçT, cçvççcçboçÇ, yççíuçáçÆvç içíuççee
OççJç IçíF& yçIç cççPçí cçvç, vççnçÇ l³ççuçç þçJç jíee
vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní.. [çÌuççvçb nçkçÀ pçjç, Dççpç vççJç jí..vçççÆJçkçÀç jí ..
1972mççuççÇ OJççÆvçcçáçÆêlç Pççuçíuçb ní iççCçb DççpçnçÇ çÆlçlçkçbÀ®ç lççpççlçjçÇvç Jççìlçb lçí l³ççlç HçkçÀ[uçíu³çç cçÓ[cçáU í. DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇ ní
vççJç vçblçj `kçíÀlçkçÀçÇ®³çç yçvççÇ..', `içç iççÇlç lçÓ mçlççjçÇ..', `Jççì FLçí mJçHvççlççÇuç mçbHçuççÇ pçCçÓ..', `HçÌuçlççÇjçÇ jçvççcççpççÇ..' Fl³ççoçÇ
iççC³ççbcçáUí mçJç&lççícçáKççÇ Pççuçb. mçácçvç kçÀu³ççCçHçÓj ³çç içáCççÇ içççÆ³çkçíÀ®³çç Jççì®ççuççÇlç DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇb®çb nçÇ ³ççíiçoçvç Dççní Dçmçb cnCçCçb
DççÆlçMç³ççíkçwlççÇ þª vç³çí. DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇb®çb vççJç Dççpç vççìîçmç=<ìçÇlç KçÓHç mçvcççvççvçb Içílçuçb pççlç. vççìkçÀç®çb HççMJç&mçbiççÇlç kçÀjçJçb lçí DçMççíkçÀ
HçlkçÀçÇbvççÇ®ç, Dçmçb DççÆYçcççvççvçí mççbçÆiçlçuçb pççlçb. vççìkçÀç®çb mçbiççÇlç DçççÆCç HççMJç&mçbiççÇlç kçÀjC³ççlç lçí DççpçnçÇ vçbyçj-Jçvç Dççnílç.
Hçb. çÆpçlçíbê DççÆYç<çíkçÀçÇb®³çç, Hçb. DççÆpçlç kçÀ[kçÀ[í (³çímç! HçbçÆ[lç! DççcnçÇ l³ççbvçç mçvcççvççvçb HçbçÆ[lç cnCçlççí . DççÆpçlçpççÇbvçç mJçlç:uçç
HçbçÆ[lç cnCçJçÓvç IçíCçb DççJç[lç vçmçuçb lçjçÇ!) ³çç çÆMç<³ççíÊçcçç®çb vççJç Mççm$ççÇ³ç mçbiççÇlç #çí$ççlç vççJççpçuçíuçb Dçmçuçb lçjçÇ l³çç®³çç DççJççpççlç
DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇbvççÇ ÞçJçCççÇ³ç, mçbûçç¿ç DçMççÇ mçájíuç YççJçiççÇlçb kçÀªvç IçílçuççÇ Dççnílç. kçÀçÆJçjçpç Mççblççjçcç vççboiççbJçkçÀjçb®ççÇ `mçpçuç vç³çvç vççÇlç
Oççj yçjmçlççÇ..', `vçYç Yçjuçí..' nçÇ oçívç YççJçiççÇlçb lçj çÆkçÀjCç çÆ®ç$çíb®çb `GoçmççÇvç jç$ç DçMççÇ..', DçççÆCç uççÆuçlçç yççHçì ³ççbvççÇ çÆuççÆnuçíuçb
`cçÌçÆHçÀuççÇ®çí iççÇlç cççPçí..' nçÇ YççJçiççÇlçb DççpçnçÇ lçácnç jçÆmçkçÀçb®³çç DççJç[çÇ®ççÇ Dççnílç. `YççÆkçwlçJçç®çáçÆvç cçákçwlççÇ®ççÇ cçpç pç[uççÇ jí J³ççOççÇ..' ní Hçb.
DççÆpçlç kçÀ[kçÀ[íbvççÇ içç³çuçíuçb kçÀçÆJç jçcç pççOçJççb®çb YççÆkçwlçiççÇlç DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇbvççÇ KçÓHç®ç ®ççbiçu³çç ®ççuççÇlç mççoj kçíÀuçb Dççní. (Hçb. DççÆpçlçpççÇbMççÇ
Dççcç®çí yçbOçáYççJçç®çí, çÆpçJnçUîçç®çí mçbyçbOç Dçmçu³ççcçáUí cççÇ lççÇ mçJç& YççJçiççÇlçb, lçmçí®ç `YççÆkçwlçJçç®çáçÆvç cçákçwlççÇ®ççÇ..' ní YççÆkçwlçiççÇlç vçJ³ççvçí jíkçÀç@[&
kçíÀuçb³ç. cççkçí&Àìuçç l³çç®ççÇ mçlçlç cççiçCççÇ Dçmçlçí. Hçb. DççÆpçlçpççÇ oámçN³çç kçáÀCçç®ççÇ iççCççÇ kçÀOççÇ®ç `JnMç&vmç' cnCçÓvç iççlç vçmçlççlç. HçCç `ÞççÇ
oÊçiçáªbJçj®ççÇ' l³ççb®ççÇ DçHççj ÞçOoç DçççÆCç cççPçç nf cnCçç, DççHçu³çç uçnçvçHçCççHççmçÓvç kçÀçvççcçvççlç mççþJçuçíuççÇ Dççj.Svç.
Hçjç[kçÀjpççÇb®ççÇ mçiçUçÇ®ç mçáÒççÆmçOo DçMççÇ `ÞççÇ oÊçiçáª iççÇlçí' l³ççb®³çç DççJççpççlç, l³ççb®³çç mìçF&uçvçí vçJ³ççvçb jíkçÀç@[& kçÀjC³çç®çb Yççi³ç cçuçç
uççYçuçb³ç.)
`mçá³ççíiç'mççjK³çç DçvçíkçÀ vççcçJçblç vççìîçmçbmLççb®³çç vççìkçÀçb®çb mçbiççÇlç DçççÆCç HççMJç&mçbiççÇlç DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇ b®çb®ç Dçmçlçb. DçMççíkçÀ
HçlkçÀçÇbvççÇ `cççíª®ççÇ cççJçMççÇ' DçççÆCç `yçÏïç®ççjçÇ' ³çç ÒçMççblç oçcçuçí®³çç vççìkçÀçlçuççÇ iççCççÇ vçJ³çç ®ççuççÇlç HçíMç kçíÀuççÇ. `³çcçávççpçUçÇ..' JçiçÌjí
iççpçuçíuççÇ iççCççÇ vçJ³çç ®ççuççÇlç SíkçÀlççvçç KçÓHç®ç Dççvçbo Pççuçç. `ìçbiç çÆìbiç çÆìbiççkçÀ..' ³çç iççC³ççvçí lçj mçiçUí G®®ççbkçÀ cççí[uçí. DççpçnçÇ lçí
mçáHçj-çÆnì Dççní, ní çÆJçMçí<ç. l³ççb®³ççkçÀ[í `ìçÇJnçÇ cçççÆuçkçÀçb®çb' MççÇ<ç&kçÀiççÇlç lçmçí®ç HççMJç&mçbiççÇlç kçÀjç³çuçç DççpçnçÇ uççF&vç uççiçlçí. `yççÇpç
DçbkçáÀjí DçbkçáÀjí..' ní MççÇ<ç&kçÀ-iççÇlç DççþJçlçb³ç vçç?
kçÀu³ççCçpççÇYççF& DçççÆCç Hçb®çcçoçb®³çç JççÐçJç=boçlç mçvcççvçvççÇ³ç nçcççí&çÆvç³çcç JççokçÀ cnCçÓvç kçÀç³ç&jlç Dçmçlççvçç Dç®ççvçkçÀ SkçíÀ çÆoJçMççÇ
l³ççbvçç pçççÆnjçlç-#çí$ç KçáCçJçÓ uççiçuçb. jíçÆ[DççíJçj pçççÆnjçlççÇ ³çç³ç®³çç KçN³çç HçCç l³ççlç mçbiççÇlç vçmçç³ç®çb. SKççÐçç GlHççovçç®ççÇ pçççÆnjçlç
mçbiççÇlçcç³ç kçíÀuççÇ lçj lççÇ pçççÆnjçlç pççmlç `kç@À®ççÇ' nçíF&uç nçÇ mçbkçÀuHçvçç mçJç&ÒçLçcç cççb[uççÇ Dçmçíuç lççÇ DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇbvççÇ®ç. vççÇuçç jJççÇbê çÆYç[í
³çç iççí[ içUîçç®³çç çÆvçJçíçÆokçíÀuçç içç³çuçç uççJçÓvç SkçÀ çÆpçbiçuç jíkçÀç@[& kçíÀuççÇ. mççOçç mççyçCç lççí kçÀç³ç? Þççíl ³ççbHçÌkçÀçÇ çÆkçÀl³çíkçÀçbvççÇ lççí JççHçjuççnçÇ
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vçmçíuç HçCç l³çç `[yçuç-yççÇ' mççyçCçç®ççÇ çÆpçbiçuç DççpçnçÇ Dççcnç Òçl³çíkçÀç®³çç DççíþçJçj Dççní.. `³çí {íj mçí kçÀHç[í cçÌb kçÌÀmçí OççíTB..' FlçkçbÀ
iççpçuçb kçÀçÇ çÆJç®ççjlçç mççí³ç vççnçÇ. (lççí kçÀçU Dçmçç nçílçç kçÀçÇ Dççcnç cçáuççbvçç DçY³ççmççlçu³çç kçÀçÆJçlçç ®çìkçÀvç Hççþ nçílç vçmçlç, HçCç
jíçÆ[DççíJçj®³çç pçççÆnjçlççÇ, çÆpçbiçumç DççpçnçÇ uç#ççlç Dççnílç. `³çí {íj mçí kçÀHç[í cçÌb kçÌÀmçí OççíTb..', `uçbyçç HçÌj , sçíìç HçÌj - oáyçuçç HçÌj,
cççíìç HçÌj..', `jbiç pçcççlçç nÌ kçÀçíkçÀçkçÀçíuçç..', `HççHçç HççHçç DççS, ncççjí çÆuçS kçw³çç uççS..', `lçbo©mlççÇ kçÀçÇ j#çç kçÀjlçç nÌ...' JçiçÌjí
JçiçÌjí..) DçMççíkçÀpççÇ Dççlçç ³çç pçççÆnjçlç-çÆJçMJççlç®ç jcçuçí.. FlçkçíÀ kçÀçÇ l³ççbvççÇ YççJçiççÇlç #çí$ççkçÀ[í Hççþ®ç çÆHçÀjJçuççÇ. çÆjìç³çj Pççuçí kçÀçÇ kçÀç³ç
Dçmçb JççìçJçb FlçHçlç. ®ççÌmç<ì kçÀuçç Dççnílç Dçmçb cnCçlççlç, Hççmç<ìçJççÇ kçÀuçç kçÀçíCçlççÇ? lçj pçççÆnjçlç-#çí$ç! DççHçu³ççuçç þçTkçÀ Dççní,
çÆpçbiçumç yçvçJçCçb ní Kçç³ç®çb kçÀçcç vççnçÇ. Mççm$ççÇ³ç mçbiççÇlççlç SKççoç jçiç l³ççlçu³çç mçJç& vçpççkçÀlççÇbmçn mççoj kçÀjç³ç®çç lçj DçO³çç&-HççTCç
lççmççb®ççnçÇ DçJçOççÇ GHçuçyOç Dçmçlççí. YççJçiççÇlç-içpçuçmççþçÇ mççlç lçí onç çÆcççÆvçìí çÆcçUÓ MçkçÀlççlç. HçCç pçççÆnjçlççÇb®çb lçmçb vçmçlçb. DçJçI³çç lççÇmç
mçíkçbÀoçb®çç kçÀçjYççj. l³ççlçuçí mçbiççÇlçkçÀçjçbvçç çÆcçUlççlç DçJçIçí Hçb®çJççÇmç mçíkçbÀo! l³çç GlHççovçç®çb vççJç, l³çç®ççÇ KçççÆmç³çlç, GlHççokçÀ, yçÏB[,
Hç@çÆkçbÀiç, çÆkçbÀcçlç ní mçiçUb Hçb®çJççÇmç-lççÇmç mçíkçbÀoçlç mççbiçç³ç®çb lçj kçáÀMçuç mçbiççÇlçkçÀçj®ç nJçç. DçMççíkçÀpççÇbvççÇ lççÇ vçmç vçícçkçÀçÇ HçkçÀ[uççÇ³ç.
Dççpç Hççmç<ìçJ³çç kçÀuçí®çç MçnívçMççn cnCçlççlç l³ççbvçç. `çÆcçuçí mçÓj cçíjç lçácnçjç..' çÆkçÀlççÇ sçvç ®ççuççÇlç içábHçÀuçb nçílçb ní jçÆmçkçÀ kçÀOççÇ
çÆJçmçª MçkçÀlççÇuç? JççF&ì FlçkçbÀ®ç Jççìlçb kçÀçÇ nç FlçkçÀç ÒççÆlçYççmçbHçVç mçbiççÇlçkçÀçj DçmçÓvçnçÇ l³çç®³çç KççlççÇ MçbYçjíkçÀ YççJçiççÇlçb-YççÆkçwlçiççÇlçb
DçççÆCç Hçç®ç-onç çÆ®ç$çHçì®ç DçmççJçílç? yççyçápççÇbmççjK³çç J³ççmçcçávççÇb®³çç mçççÆvçO³ççlç jçnÓvç l³çç JçìJç=#çç®³çç sç³çílç HçÀkçwlç SJç{çÇ®ç çÆMçoçíjçÇ
nççÆmçuç kçíÀuççÇ Dçmçíuç lçj vççjçpç Dççnçílç DççcnçÇ lçácç®³ççJçj.. Dççcnçuçç DççCçKççÇ YççJçiççÇlçb-YççÆkçwlçiççÇlçb nJççÇ³çlç lçácç®³çç kçÀ[Óvç..
vçççÆJçkçÀçvçb HççTmç Dçmççí, Jççjç Dçmççí kçÀçÇ lçáHçÀçvç Dçmççí, vççJç nçÇ nçkçÀuççÇ®ç HçççÆnpçí.. Dçyç YççÇ Jçkçwlç nÌ cçí jí oçímlç.. DçMççíkçÀ pççÇ.
HçjçbpçHçíb®³çç®ç Mçyoçlç mççbiçç³ç®çb lçj..

vçJçç mççpç u³çççÆ³çuçíuççÇ, iççÌjçÇJççCççÇ mçpçuçíuççÇ, ®ççboJçç u³ççuçç,
cççPçç pççÇJç, GjçcçboçÇ, KçáuçáçÆvç Dççuççee
vçç®çlçí jí yçIç cççPçí lçvç, mçbiç l³çç®³çç OççJç jíee
vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççníee [çÌuççvçb nçkçÀ pçjç, Dççpç vççJç jíeevçççÆJçkçÀç jí ee


mçácçvçlççF&b®³çç ³çç mçJçç&biçmçáboj iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ'®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ . mççíyçlç MçbYçj iççCççÇ.

1. vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní.. (Dçç@çÆ[Dççí 1)

https://youtu.be/2gvPExKhtfM

2. vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní.. (Dçç@çÆ[Dççí 2)

https://youtu.be/LoZIXu_0RPk

3. vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/ApAnR5T2d28

4. mçácçvç kçÀu³ççCçHçÓj (100 mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/K77t706fcnE

5. mçbiççÇlçkçÀçj DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇ (ûçíì Yçíì)

https://youtu.be/KrkhvOA1EIk

6. mçbiççÇlçkçÀçj DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇ (ìçÇ.JnçÇ. cçççÆuçkçÀç)

https://youtu.be/m_4izgQ9mXU
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37 : vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní..
içççÆ³çkçÀç : mçácçvç kçÀu³ççCçHçÓj
j®çvçç : DçMççíkçÀ pççÇ. HçjçbpçHçí
mçbiççÇlç : DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇ
vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní jíee [çÌuççvçí nçkçÀ pçjç, Dççpç vççJç jíee - 2
mççbpçJçíU PççuççÇ Dççlçç, HçÌuç cççPçí iççJç jí, vçççÆJçkçÀç jíee
vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní jíee [çÌuççvçí nçkçÀ pçjç, Dççpç vççJç jíee

~~ Oç= ~~

Dçç<çç{ç®çí çÆomç içíuçí, ÞççJçCçç®çç cççmç mçjí, YççoJçç Dççuçç,
cççPçç jçT, cçvççcçboçÇ, yççíuçáçÆvç içíuççee
Dçç<çç{ç®çí çÆomç içíuçí, ÞççJçCçç®çç cççmç mçjí, YççoJçç Dççuçç,
cççPçç jçT, cçvççcçboçÇ, yççíuçáçÆvç içíuççee
OççJç IçíF& yçIç cççPçí cçvç, vççnçÇ l³ççuçç þçJç jíee
vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççníee [çÌuççvçb nçkçÀ pçjç, Dççpç vççJç jíee vçççÆJçkçÀç jí ee ~~ 1 ~~
vçJçç mççpç u³çççÆ³çuçíuççÇ, iççÌjçÇJççCççÇ mçpçuçíuççÇ, ®ççboJçç u³ççuçç,
cççPçç pççÇJç, GjçcçboçÇ, KçáuçáçÆvç Dççuççee
vçJçç mççpç u³çççÆ³çuçíuççÇ, iççÌjçÇJççCççÇ mçpçuçíuççÇ, ®ççboJçç u³ççuçç,
cççPçç pççÇJç, GjçcçboçÇ, KçáuçáçÆvç Dççuççee
vçç®çlçí jí yçIç, cççPçí lçvç, mçbiç l³çç®³çç OççJç jíee
vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççníee [çÌuççvçb nçkçÀ pçjç, Dççpç vççJç jíee vçççÆJçkçÀç jí ee ~~ 2 ~~
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38 : Chingari Koi Bhadke..

38 : çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ..!!
`cçiç kçÀç³ç? cçppçç Dçmçíuç vççnçÇ GÐçç?..' nçlççJçj lççÇUiçáU þíJçlç iççí[ yççíuççlç®çb mççí[Óvç IççªDçCCççb®çç KçJç®çì ÖçMvç!
`lççÇ kçÀMççÇ kçÀç³ç yçáJçç? cççPçí Hçç®ç npççj SkçÀjkçÀcççÇ ®çákçÀlçí kçÀjCççj Dççnçlç kçÀçÇ kçÀç³ç?..GÐçç®ç? kçÀçnçÇnçÇ çÆJ ç®ççjlççvçç, Kççí®çkçÀHçCçí®ç kçÀç
çÆJç®ççjlçç nçí?' cçkçÀj mçb¬çÀçblççÇ PççuççÇ lçjçÇ jLçmçHlçcççÇHç³ç¥lç ní lççÇUiçáUç®çb kçÀçÆJçlJç kçÀçnçÇ mçbHçCççj vçJnlçb ..
`vççnçÇ cnìuçb.. GÐçç çÆHçÀucçHçíÀDçj®çb HçbÀkçwMçvç Dççní.. çÆvçcçb$çCç Dççuçb®ç Dçmçíuç.. cçiç kçÀç³ç, jç$ççÇ jí[-uçíyçuç, Dçç@çÆHçÀmçmç&, ìçÇ®çmç&..'
cççÇ KççuççÇ JççkçÀuççí DçççÆCç Hçç³ççpçJçU Hç[uçíuçç SkçÀ YçkçwkçÀcç oiç[ G®çuçuçç.
`oiç[? oiç[ kçÀMççuçç?..' IççªDçCCçç HçíbÀoçjuçí®ç..
`uçç[Ó kçÀmçç HçÀçí[ç³ç®çç ³çç®çb ìívMçvç çÆomçuçb vçç cnCçÓvç.. nç I³çç oiç[!.. cçuçç nuuççÇ çÆvçcçb$çCç ³çílç vççnçÇlç DçççÆCç cççÇ pççlç vççnçÇ..
mçcçpçuçb?..'
DçCCçç sçlççÇ HçáÀiçJçlç mççbiçÓ uççiçuçí.. `cçuçç ³çç³ç®çb.. $³ççnÊçjHç³ç¥lç! DçiçoçÇ vç ®çákçÀlçç! Dççlçç lçácnçÇ ìçÇJnçÇJçj yçIçlçç HçCç lçí HçbÀkçwMçvç
Öçl³ç#ç DçvçáYçJçC³ççlç çÆ®çkçwkçÀçj cçppçç ³çç³ç®ççÇ uçíkçÀçí.. Dçjí kçÀç³ç lççÇ GlkçbÀþç? DççkçÀçMççlçuçí lççjí OçjlççÇJçj Dççuçí³çlç kçÀçÇ kçÀç³ç Dçmçç
cççnçÌuç.. SkçíÀkçÀ mìçj®ççÇ PçkçÀçmç Svì^çÇ..JJçç! Pçiçcçiçl³çç kçÀHç[îççlçu³çç çÆnjç@Fvmç Hçnç³çuçç Hçjí[ yçIçç³çuçç içoçÇ& kçÀjlççlç vçç lçMççÇ içoçÇ&
kçÀjç³ç®çí uççíkçÀ.. cçíì^çí çÆLçSìjçyççníj..'
`kçáÀþí jççÆnuçí³çlç lçí çÆoJçmç? Dççlçç Dç@Jçç@[&®ç FlçkçÀçÇ PççuççÇ³çlç kçÀçÇ çÆJç®ççjlçç mççí³ç vççnçÇ. HçbÀkçwMçvmçvçç pççC³ççHçí#çç ®ç@vçumçJçj yçIçç³ç®ççÇ cçpçç
Içílççí DççcnçÇ..'
DçCCçç Dççlçç cçÓ[cçO³çí Dççuçí.. `SkçíÀkçÀ mççínUç DçiçoçÇ kçÀçuç Iç[u³ççiçlç DççþJçlççí³ç yçIç.. $ççJçCçkçÀçíj çÆmçmìmç&®çb çÆlçuuççvçç, SkçÀoç
Smçd.[çÇ.®çç vçblçj SkçÀoç nícçblçoçb®çç, vçblçj kçÀOççÇlçjçÇ Smçd.pçí.®çç Dçç@kçí&Àmì^ç DççþJçlççí³ç.. çÆouççÇHçkçáÀcççj®ççÇ Dç@Jçç@[&mç®ççÇ n@ìd-çÆì^kçÀ, DççOççÇ
JçÌpç³çblççÇcççuçç®çç ªmçJçç-HçáÀiçJçç cçiç Hçá{®³çç®ç Jç<ççÇ& çÆlç®çb mìípçJçj iççCçbnçÇ DççþJçlçb³ç yçIç. çÆvçkçÀçíHç mHçOçç& Dçmçç³ç®ççÇ. SkçíÀkçÀ Dç@J çç@[&®çç
HçákçÀçjç nçílçç®ç pçuuççí<ç Jnç³ç®çç HççÆyuçkçÀcçO³çí..' cççÇ çÆHçuuçÓ mççí[lççí.. `kçÀç³ç nçí DçCCçç? jçpçkçÀçjCç Jnç³ç®çb kçÀç l³ççkçÀçUçÇ?..' DçCCçç
uçiçí®ç mççJçªvç yçmçlç cnCççuçí.. `Jnç³ç®çb vçç! cçuçç Jççìlçb.. lçmçb SkçbÀoj mçájUçÇlç ®ççuçuçíu çb $³ççnÊçjHç³ç¥lç! vçkçwkçÀçÇ DççþJçç³ç®çb lçj
SçÆÖçuç®ççÇ SkçÀJççÇmç lççjçÇKç nçílççÇ 1973®ççÇ. Dççcç®³çç `nçÇ'®çç Jçç{çÆoJçmç, cnCçÓvç uç#ççlç Dççní lççí çÆoJçmç. Mçá¯çÀJççj nçílçç lççí. çÆjìPçd nç@ìíuç
DçmççJçb yçnáoç. cççÇ OççJçlç-HçUlç içíuçíuççí HçbÀkçwMçvçuçç. DççÆcçlççYç-pç³çç®³çç Svì^çÇuçç mçç@çÆuç[ ìçUîçç Hç[uçíu³çç. SkçíÀkçÀ Dç@Jçç@[&®çç HçákçÀçjç nçílç
nçílçç..HçCç uççíkçÀçb®çç pçuuççí<ç nUánUÓ cççJçUlç ®ççuçuçç nçílçç. lçyyçuç mççlç ì^ç@çÆHçÀpç SkçÀç®ç mççí -mççí çÆ®ç$çHçìçuçç DçççÆCç Gjuçíu³çç yççkçÀçÇ®³çç
®ççbiçu³çç çÆ®ç$çHçìçbvçç çÆkçÀjkçÀçíU kçÀ@ì@içjçÇlç, JççìçC³çç®³çç Dç#çlçç Dçmçç ÖçkçÀçj [çíUîççboíKçlç Iç[uçç Dççcç®³çç..'
cççÇ Hçávnç çÆþCçiççÇ HçíìJçuççÇ.. `kçáÀCçç®çí uçíKç Jçç®çÓvç cnCçlçç³ç kçÀçÇ kçÀç³ç?..'
DçCCçç çÆ®ç[uçí.. `vçç@vçmçívmç! cçvççípçkçáÀcççj®³çç `yçíF&cççvç'uçç mçJçç¥içmçáboj çÆ®ç$çHçì cnCçMççÇuç lçÓ?.. DçççÆCç lçín çÇ yçímì çÆHçÀucç, yçímì
[ç³çjíkçwìj, Dç@kçwìj, mçHççíçÆì¥iç Dç@kçwìj, iççÇlçkçÀçj, mçbiççÇlç, içç³çkçÀ DçMçç Flçkçw³çç mçiçUîçç kçÀ@ì@içjçÇlç? Dçjí uççíkçÀ kçÀç³ç ®ç... Dççnílç?!
HççÆyuçkçÀ®³çç [çíkçw³ççlç uçKKç JççÇpç, kçíÀJnç ®çcçkçÀuççÇ þçTkçíÀ³ç?.. pçíJnç ÖççCçmççníyççbvççÇ mçHççíçÆì¥iç Dç@ kçwìj®ççÇ ì^ç@HçÀçÇ çÆyçvçOççmlç vççkçÀçjuççÇ
DçççÆCç çÆvç<çíOç J³çkçwlç kçíÀuçç lçíJnç. HççÆyuçkçÀ Hççiçuç vççnçÇ³ç! kçábÀovçuççuç mçÌiçuç lçí yççyçç mçniçuçHç³ç¥lç®³çç mçiçUîçç içç³çkçÀçb®ççÇ iççCççÇ kçÀçíUÓvç
H³ççuçílç lçí. ®ççbiçuçb kçÀç³ç, JççF&ì kçÀç³ç uçiiçí®ç mçcçpçlçb³ç. DççþJç! Dçç[çÇ&®çí `Dçcçj Öçícç', `DçHçvçç oíMç', `cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ', `yçç@cyçí ìÓ
iççíJçç', `njí jçcç njí kç=À<Cç', `pçJççvççÇ oçÇJççvççÇ'.. ³çç®ç mççuççlçuçí. `Dçvçájçiç', `oá<cçvç', `HçççÆkçÀpçç', `oçmlççvç', `SkçÀ yççj cçámkçáÀjç
oçí', `jçpçç-jçvççÇ', `mçcççOççÇ', `çÆcçuççHç', `mççÇlçç DççÌj iççÇlçç', `yççJç®ççÇ&', `HççÆj®ç³ç', `uççuç HçlLçj', `Mççíj' cçO³çí iççCççÇ vçJnlççÇ kçÀçÇ
kçÀç³ç ®çJççÇvçb SíkçÀC³ççmççjKççÇ?..'
`yçíF&cççvçuçç®ç kçÀçÌuç çÆcçUçuçç vçmçíuç kçÀMççJçªvç? DççHçwìj-Dçç@uç Fìmçd HççÆyuçkçÀ ®çç@F&mç!'
`cçáUçÇ®ç vççnçÇ! p³çájçÇ DçççÆCç HççÆyuçkçÀ Dçmçç çÆHçÀHçwìçÇ-çÆHçÀHçwìçÇ cççcçuçç Dçmçlççí vçç? cççÇ çÆHçÀucç-HçíÀDçj mçbmLçíuçç DçvçHçíÀDçj cnCçÓvç oçí<ç
oílç vççnçÇ³ç, çÆmçmìçÇcç iç[yç[ Dççní. kçáÀþílçjçÇ uççuç®ç, yçíF&cççvççÇ nçílççÇ- DçmççJççÇ SJç{b cçç$ç vçkçwkçÀçÇ! Dççlçç `Dçcçj Öçícç'®çb iççCçb Içí..

çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ, lççí mççJçvç Gmçí yçáPçç³çí~ mççJçvç pççí Dçiçvç uçiççS, Gmçí kçÀçÌvç yçáPçç³çí..~
`cçáKç[îççlç®ç yççpççÇ cççjCççjç çÆkçÀMççíj, iççÇlçkçÀçj Dççvçbo yç#ççÇ, mçbiççÇlçkçÀçj Dçç[çÇ&uçç çÆJçmçjíuç ní HççÆyuçkçÀ? ní iççCçb içç³çkçÀ DçççÆCç
iççÇlçkçÀçj ³çç oçívnçÇ Dç@Jçç@[&mçdmççþçÇ vçç@çÆcçvçíìí[ nçílçb. DçMçç mçjmç iççC³ççJçj Dçv³çç³ç nçíTvç Dç@Jçç@[& cçç$ç kçÀcçDçmmçuç iççC³ççuçç? JJçç!..
cçákçíÀMçuçç HçájmkçÀçj çÆcçUçuçç ³çç®çb oá:Kç vççnçÇ³ç, HçCç lçí Dçmçç³çuçç nJçb nçílçb l³çç®³çç `kçÀ³ççÇ mççÆo³ççíbmçí, kçÀ³ççÇ pçvcççíb mçí lçíjí H³ççj kçÀçí lçjmçí
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cçíjç cçvç.. Dçç pççDççíee' (çÆcçuççHç) ³ççmççþçÇ. uççíkçÀçÆÖç³çlçí®ççÇ®ç HçáÀìHçfçÇ uççJçuççÇlç lçj, çÆkçÀMççíj®ççÇ `Dççí cçíjí çÆouç kçíÀ ®çÌvç' (cçíjí pççÇJçvç
mççLççÇ) çÆkçbÀJçç `lçÓ DççÌjçíbkçÀçÇ kçw³çÓB nçí iç³ççÇ' (SkçÀ yççj cçámkçáÀjç oçí) kçÀç³ç JççF&ì iççCççÇ nçílççÇ? içáuçpççjkç=Àlç `cçámççHçÀçÇj nÓB ³ççjçí..'(HççÆj®ç³ç)
mçáOoç nçílçb ³ççoçÇlç.. DçiçoçÇ®ç vççnçÇ lçj `oíKçç vçç nç³ç jí mççí®çç vçç..' (yçç@cyçí ìÓ iççíJçç) ®ççuçuçb Dçmçlçb kçÀçÇ. .' DçCCçç yççíuçlç jççÆnuçí, cççÇ
cçç$ç Dççlçç iççC³ççlç jcçuççí nçílççí.

ncç mçí cçlç Hçásçí kçÌÀmçí, cçbçÆoj ìáìç mçHçvççíb kçÀç, uççíiççíbkçÀçÇ yççlç vçnçÇ nÌ, ³çí çÆkçÀmmçç nÌ DçHçvççíbkçÀç,
kçÀçíF& oá<cçvç þímç uçiçç³çí, lççí cççÇlç çÆpç³çç yçnuçç³çí, cçvçcççÇlç pççí IççJç uçiçç³çí, Gmçí kçÀçÌvç çÆcçìç³çí..
`yççíìJççu³çç®çb iççCçb pçCçÓ.. cççBPççÇ çÆkçbÀJçç vçç]Kçáoç.. yçbiççuç®³çç vçoçÇçÆkçÀvççjçÇ yçmçu³ççJçj mçcççíªvç mçbLçHçCçí cççiç&¯çÀcçCç kçÀjCççN³çç
yççíìçÇbkçÀ[í HççnÓvç mçá®çu³ççiçlç.. p³çç Dçç[çÇ&vçb `njí jçcç njí kç=À<Cç'®çb c³çáçÆPçkçÀ kçíÀuçb, l³ççb®³çç®çkçÀ[Óvç Dçmçb nUáJççj mçbiççÇlççÆMçuHç GYççjuçb
içíuçb³ç nçÇ yççyç çÆvççÆM®çlç®ç DçOççíjíçÆKçlç kçÀjC³ççmççjKççÇ. JççÐççb®çç iççíbiççì vççnçÇ kçÀçÇ Dçç¯çÀcçkçÀ c³çáçÆPçkçÀ HççÇmçímç. çÆiçìçj vçámçlççÇ®ç sí[uççÇ³ç
HçCç l³ççlçÓvç ®çkçwkçÀ JççlççJçjCççÆvççÆcç&lççÇ nçílçí³ç. YççvçÓ içáHlçç (YççvçÓoç) ³ççbvççÇ lççÇ JççpçJçuççÇ³ç. (cçO³çblçjçÇ `Jnçìmçd -Dç@HçJçj' SkçÀ çÆJnçÆ[Dççí
Jçç³çjuç Pççuçç nçílçç. kçáÀþu³ççM³çç Dçç@kçí&Àmì^ç®³çç mççojçÇkçÀjCççlççÇuç çÆvçJçíokçÀ, mçbiççÇlçç®çb DçiççOç %ççvç Dçmçu³ççiçlç yçíOç[kçÀHçCçí cnCçlççí³ç
kçÀçÇ.. Hçb®çcçoçb®³çç ³çç iççC³çç®³çç mççÇçÆìbipçcçO³çí çÆiçìçj JççpçJçlççvçç SkçÀ ®çákçÀçÇ®ççÇ `vççíì' JççpçuççÇ JçiçÌjí.. Hçb®çcçoçb®ççÇ mçbHçÓCç& ìçÇcç nçÇ
ÒççÆlçYççmçbHçVç Dççní. lçí ®çÓkçÀ kçÀjlççÇuç?) Hçb®çcçoçbvççÇ®ç çÆouçíu³çç mçbkçÀuHçvçívçámççj nçlççlçuçb Jçunb HççC³ççJçj cççjlçç#çCççÇ, l³ççYççíJçlççÇ pçMççÇ
iççíuççkçÀçj Jçlçá&Ub çÆvçcçç&Cç nçílç-nçílç YççíJçlççuççÇ Hçmçjlççlç lçmçç DççYççmç çÆiçìçj®³çç çÆHçmçímçcçOçÓvç Dççuçç HçççÆnpçí Dçmçb DççJçpçÓ&vç mççbçÆiçlçuçí uçb.
oçoçbvçç pçí DçHçíçÆ#çlç nçílçb lçí FLçí ¢iiççí®çj nçílçb³ç.. SkçÀçÇkçÀ[í mçbiççÇlçççÆJç<kçÀçj JççlççJçjCç vççÆMçuçb kçÀjlççí ³ç.. lçj yççmçjçÇ®çí nUJçí mJçj l³ççlç
JçíiçUçÇ®ç DçvçáYçÓlççÇ oílçç³çlç, Hç[ÐççJçj®³çç Öçl³çíkçÀ ÖçíÀcçcçO³çí çÆpçJçblçHçCçç DççCçlççnílç. `Hçá<Hççee Dçç³ç níì ìçÇDçmç&..' cnCçCççjç
yççyçácççíMçç³çsçHç jçpçíMç KçVçç.. MççÆcç&uçç ìçiççíj®çç mçnpçmçáboj DççÆYçvç³ç.. sîçç ee! DçjçÆmçkçÀ uçíkçÀç®çí!.. ³çç Dçmçu³çç iççC³ççmçcççíj
çÆouççÇHçkçáÀcççj®ççÇ YçÏ<ì vçkçwkçÀuç cnCçÓvç JççUçÇlç ìçkçÀuçíuçç cçvççípçkçáÀcççj çÆpçbkçÀçJçç?' DçCCççb®ççÇ DççiçHççKç[ mçáª®ç nçílççÇ.. `kçÀLççvçkçÀç®³çç
Öçkç=ÀlççÇuçç DçvçáªHç, vçícçkçw³çç pççiççÇ SkçÀç FcççíMçvçuç JçíUíuçç®ç ³çíCççjb ní iççCçb®ç mçjmç nçílçb ní DççpçnçÇ sçlççÇ þçíkçÀHçCçí mççbiçíuç kçáÀCççÇnçÇ..
pççÇJçvçç®çb Yçç<³ç nçílçb jí l³ççlç. DççHçu³çç, lçáP³çç-cççP³çç, kçáÀCçç®³ççnçÇ çÆpçboiççÇlçuçb.. lççÇvç kçÀ[JççÇ. MçyomççcçL³ç& FlçkçbÀ mçjmç kçÀçÇ DççpçnçÇ lçí
lççpççlçjçÇvç Jççìlçb..'

cççvçç lçáHçÀçB kçíÀ Dççiçí, vçnçÇb ®çuçlçç pççíj çÆkçÀmççÇkçÀç, cççÌpççíb kçÀç oçí<ç vçnçÇ nÌ, ³çí oçí<ç nÌ DççÌj çÆkçÀmççÇ kçÀç
cçbPçOççj cçíb vçÌ³çç [çíuçí, lççí cççBPççÇ Hççj uçiçç³çí, cççBPççÇ pççí vççJç [áyççí³çí, Gmçí kçÀçÌvç yç®çç³çí..
`jçpçkçÀçjCççcçáUí cnCç çÆkçbÀJçç JççÆMçu³ççcçáUí yçN³çç®ç iççC³ççb®çí yçUçÇ içíuçíuçí HçççÆnuçí³çlç cççÇ.. Kçjb mççbiçlççí..³çç mççínUîççvçblçj
Dç@Jçç@[& vççF&ìuçç pçç³ç®çb®ç mççí[uçb³ç cççÇ. `GÐçç cçppçç Dçmçíuç vççnçÇ?..' nç lçáuçç çÆJç®ççjuçíuçç ÖçMvç HççìçÇ&®çç vçJnlçç.. cçppçç cnCçpçí
OçkçwkçÀçlçb$ç! `l³çç' Dç@Jçç@[&mçd®çb! kçáÀCççuçç kçÀç³ç çÆcçUCççj Dçmçí Dçç[çKçí yççbOçÓvç içíuççmç lçj OççíyççÇHçsç[... nuuççÇ lççÇ Dç@Jçç@[&mçd Dçç@mkçÀj®³çç
HçOolççÇÖçcççCçí oílççlç cnCçí.. uççíkçÀççÆYçcçÓKç Pççu³ççvçí yçjb®ç Pççuçb³ç.. kçÀç³ç jí ? HçCç.. nuuççÇ jçpçkçÀçjCç nçílçb kçÀç jí?..'


lçácç®³ççmççþçÇ kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.. SíkçÀç, Hçnç DçççÆCç [çTvçuççí[ kçÀjç.

1. çÆkçÀMççíjkçáÀcççj-Hçb®çcçoç (100 mçáHçjçÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/uA67M0Lihz0

2. iççÇlçkçÀçj Dççvçbo yç#ççÇ (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/OkBMp70xdXc

3. Dççj. [çÇ. yçcç&vç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/iyP0zN-Ce2U

4. `Dçcçj Òçícç' (1971) çÆ®ç$çHçìç®³çç GHçuçyOç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE969EA6B46902034
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38 : çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ..!!
çÆ®ç$çHçì : Dçcçj Öçícç (1971)
içç³çkçÀ : çÆkçÀMççíjkçáÀcççj
iççÇlçkçÀçj : Dççvçbo yç#ççÇ
mçbiççÇlç : Dççj. [çÇ. yçcç&vç
çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ, lççí mççJçvç Gmçí yçáPçç³çí~
mççJçvç pççí Dçiçvç uçiççS, Gmçí kçÀçÌvç yçáPçç³çí~
DççíeeGmçí kçÀçÌvç yçáPçç³çíee~
HçlçPç[ pççí yççiç Gpçç[í, Jççí yççiç yçnçj çÆKçuçç³çí~
pççí yççiç yçnçj cçíb Gpç[í, Gmçí kçÀçÌvç çÆKçuçç³çí~
DççíeeGmçí kçÀçÌvç çÆKçuçç³çíee~
ncç mçí cçlç Hçásçí kçÌÀmçí, cçbçÆoj ìáìç mçHçvççíb kçÀç -2
uççíiççíbkçÀçÇ yççlç vçnçÇ nÌ, ³çí çÆkçÀmmçç nÌ DçHçvççíbkçÀç~
kçÀçíF& oá<cçvç þímç uçiçç³çí, lççí cççÇlç çÆpç³çç yçnuçç³çí,
cçvçcççÇlç pççí IççJç uçiçç³çí, Gmçí kçÀçÌvç çÆcçìç³çí..
vçç pççvçí kçw³çç nçí pççlçç, pççvçí ncç kçw³çç kçÀj pççlçí - 2
HççÇlçí nÌ lççí çÆpçboç nÌ ee, vç HççÇlçí lççí cçj pççlçí~
oáçÆvç³çç pççí H³ççmçç jKKçí, lççí cççÆojç H³ççmç yçáPçç³çí
cççÆojç pççí H³ççmç uçiçç³çí, Gmçí kçÀçÌvç yçáPçç³çí..
DççíeeGmçí kçÀçÌvç yçáPçç³çíee~
cççvçç lçáHçÀçB kçíÀ Dççiçí, vçnçÇb ®çuçlçç pççíj çÆkçÀmççÇkçÀç - 2
cççÌpççíb kçÀç oçí<ç vçnçÇ nÌ, ³çí oçí<ç nÌ DççÌj çÆkçÀmççÇ kçÀç~
cçbPçOççj cçíb vçÌ³çç [çíuçí, lççí cççBPççÇ Hççj uçiçç³çí
cççBPççÇ pççí vççJç [áyççí³çí, Gmçí kçÀçÌvç yç®çç³çí..
DççíeeGmçí kçÀçÌvç yç®çç³çíee~
çÆ®çbiççjçÇ ee nÓb ee çÆ®çbiççjçÇ ee nÓb ee..


1. çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ.. (Dçç@ççÆ[Dççí- çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/ARtIHBg2ve0

2. çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/dDepa9OMAE4

3. çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/qFpUd7fMV3s

4. çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ.. (JççÐçmçbiççÇlç)

https://youtu.be/jz0pBgLk9T0

5. çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ.. (çÆkçÀMççíjkçáÀcççj)

https://youtu.be/AksD5sGO01c

6. Dççvçbo yç#ççÇ (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/CvKNwM7qM2w
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39 : To ‘Rajhans’ Ek..

39 : lççí `jçpçnbmç' SkçÀ..
`kçÀçÌvç ®çççÆnS?' mçkçÀçUçÇ®ç kçÀçíCç çÆHç[ç³çuçç Dççuçb³ç? kçÀHççUçJçj Dççþîççb®çb pççUb.
`pççÇ..cç.. cçuçç kçÀçíjiççJçkçÀjmççníyççbvçç Yçíìç³ç®çb³ç..'
`kçáÀþuçí kçÀçíjiççJçkçÀj?'
`lçí.. lçí.. lçí mçbiççÇlç oílççlç lçí kçÀçíjiççJçkçÀj! oÊççíHçblç kçÀçíjiççJçkçÀj.'
`nb! cççÇ®ç lççí! yççíuç, kçÀç³ç kçÀçcç nçílçb?'
`Lççí[b kçÀçcç nçílçb lçácç®³ççkçÀ[í.. Dççlç ³çíT kçÀç?'
`Dç®sç!' Jççì cççíkçÀUçÇ nçílçç®ç lççí cçáuçiçç Dççlç çÆMçjuçç. mçcççíj®³çç pçç[ mçlçjbpççÇJçj yçmçuçç. Iççcçípçuçíuçb Dçbiç. Gvnçvçb jçHçuçíuçç ®çínjç.
®çínN³ççJçj®çç Iççcç çÆìHçlç lççí yççíuçÓ uççiçuçç.. `cççÇ ÞççÇçÆvçJççmç.. ÞççÇçÆvçJççmç KçUí. yç[çíÐççnÓvç Dççuççí³ç!'
`yç[çíÐççnÓvç? FLçí cçábyçF&lç kçáÀþí jçnlççímç? Içj.. DççF&-JççÆ[uç..'
`HçUÓvç Dççuççí³ç cççÇ IçjçlçÓvç. cçuçç mçbiççÇlççlç kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀjç³ç®çb³ç.. mçbiççÇlçkçÀçj Jnç³ç®çb³ç. yççyççb®çç çÆJçjçíOç nçílçç cnCçÓvç DçççÆCç jíuJçí
mìíMçvççlç uççuç-çÆnjJçí yççJçìí nuçJçlç vççíkçÀjçÇ kçÀjçJççÇ uççiçCççj nçílççÇ cnCçÓvç HçUÓvç Dççuççí³ç, mççÆJçmlçj çÆ®çùçÇ çÆuçnÓvç Dççuççí³ç cççÇ..'
kçÀçíjiççJçkçÀjpççÇ `Dççee' JççmçÓvç Hççnçlç®ç jççÆnuçí..
`kçÀcççuç Dççní nb lçáPççÇ! cnCçí mçbiççÇlççlç kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀjç³ç®çb³ç! JJçç!'
`Hçblç, cççÇ yç[çíÐçç®³çç YççjlççÇ³ç mçbiççÇlç çÆJçÐççuç³ççlç Mççm$ççÇ³ç-mçbiççÇlç çÆMçkçÀuççí³ç DçççÆCç cççÇ ®ççuç uççJçuçíuçb SkçÀ iççCçb çÆlçLçu³çç
DççkçÀçMçJççCççÇJçj mççoj Pççuçb³ç..'
`kçÀç³ç?' Hçblç çÆkçbÀ®ççUuçí®ç. ní HççCççÇ kçÀçnçÇ JçíiçUb®ç Dççní ³çç®ççÇ #çCççlç pççCççÇJç PççuççÇ. cçiç HçblççbvççÇ l³ççb®ççÇ DççmLçívçb çÆJç®ççjHçÓmç kçÀjlç
DççHçyççÇlççÇ pççCçÓvç IçílçuççÇ. l³çç®ç çÆoJçMççÇ oáHççjçÇ KçUîççbvçç yççíuççJçÓvç IçíTvç jçpçç yç{í DçççÆCç DççkçÀçMçJççCççÇlçu³çç çÆovçkçÀjjçJççb®ççÇ DççíUKç
kçÀªvç çÆouççÇ. l³ççbvçç kçÀçnçÇ ®ççuççÇ SíkçÀJçlçç®ç l³çç yçápçáiçç¥Hçá{í l³çç®çí içáCç DççHççíDççHç®ç çÆmçOo Pççuçí.
1952®³çç mçácççjçmç HççílçvççÇmççbvççÇ `uç#cççÇHçÓpçvç' vççJçç®³çç çÆ®ç$çHçìç®ççÇ pçáUJççpçáUJç mçáª kçíÀuççÇ nçílççÇ. çÆoioMç&kçÀ jçcç içyççuçíbvççÇ
mçbiççÇlçkçÀçj cnCçÓvç ÞççÇçÆvçJççmç KçUíb®çb vççJç mçá®çJçuçb nçílçb. kçÀLçç-HçìkçÀLçç DçççÆCç mçbJçço-iççÇlçb DçMççÇ nákçáÀcçç®ççÇ mçJç&®ç Hççvçb nçlççlç Dçmçuçíu³çç
iççÆocççbvççÇ (kçÀçÆJçJç³ç& iç. çÆo. cçç[içÓUkçÀj) HçáC³ççlçu³çç HççÆnu³çç®ç yçÌþkçÀçÇlç KçUîççb®³çç vççJççJçj HçáÀuççÇ cççjuççÇ. KçUíb®çç ®çínjç Kçç[dkçÀvç
Glçjuçç. HççílçvççÇmç DçççÆCç içyççuçí içYç&içUçÇlç Pççuçí Kçjí HçCç, iççÆocççbHçá{í l³ççbvçç nçlç ìíkçÀCçb ¬çÀcçÖççHlç nçílçb. KçUîççb®çb cçvççíOçÌ³ç& Kç®®ççÇ
Pççuçb. iççÆocççbvççÇ mçáOççÇj HçÀ[kçíbÀ®çb vççJç mçá®çJçlç DççûçnçÇ YçÓçÆcçkçÀç IçílçuççÇ kçÀçÇ, ³ççb®³ççkçÀ[í®ç mçbiççÇlçç®çb kçÀçcç Ðçç lçj®ç Hç[ÐççJçj®³çç
Þçí³çvççcççJçuççÇuçç Jníìípç ³çíF&uç. HççílçvççÇmç kçÀçnçÇ®ç yççíuçuçí vççnçÇlç cçç$ç lçí DççHçu³çç çÆvçCç&³ççJçj þçcç nçílçí . DççM®ç³çç&®ççÇ iççí<ì cnCçpçí içyççuçí
oçívçíkçÀ çÆoJçmççbvçblçj iççÆocççbÖçcççCçí®ç `mçáOççÇj HçÀ[kçíÀ' ³çç vççJçççÆJç<ç³ççÇ HççílçvççÇmççbkçÀ[í nf Oçª uççiçuçí. vçblçj `mçáO³çç' (yççyçápççÇ) ³çç
ìçÇcçcçO³çí vçmçíuç lçj iççCççÇ oíCççj vççnçÇ DçMççnçÇ kçÀçíb[çÇlç HçkçÀ[uçb iççÆocççbvççÇ. HççÆJç$çç LçkçwkçÀ kçÀjCççjç nçíl çç. MçíJçìçÇ HççílçvççÇmç, içyççuçí Dçmçç
uçJççpçcçç cçábyçF&lç [íjíoçKçuç Pççuçç lçíJnç HççílçvççÇmççbvççÇ Hçá{çkçÀçj IçíTvç jçcç içyççuçíbvçç KçU³ççb®³çç ®ççuççÇ Sík çÀJçu³çç. HçÀçj®ç ÖçYçççÆJçlç Pççuçí
lçí. cnCççuçí.. `kçÀçnçÇnçÇ Dçmççí. Dççlçç ³çç çÆ®ç$çHçìç®çç mçbiççÇlçkçÀçj lçÓ®ç jçnMççÇ uç. cçç[içáUkçÀjçb®çb kçÀç³ç lçí yçIçlççí cççÇ..' jçcç içyççuçíbvççÇ
cçç[içáUkçÀjçbvçç kçÀç³ç mççbçÆiçlçuçb, kçÀmçb HçìJçuçb kçáÀCççmç þçTkçÀ.. HçCç cççípçÓvç mççlçJ³çç çÆoJçMççÇ lçí KçUîççbkçÀ[í ®ççj iççC³ççb®çí kçÀçiço IçíTvç
GiçJçuçí. KçUîççb®çç Dççvçbo içiçvççlç cççJçívçç. HççílççÆvçmççbkçÀ[í Hççínçí®çíHç³ç¥lç OççÇj kçáÀþuçç? yçímì yçmç®³çç ÖçJççmççlç®ç l³ççbvçç oçívç iççC³ççb®çí
cçáKç[í mçá®çuçí. yçmç®³çç çÆlççÆkçÀìçJçj®ç l³ççbvççÇ vççíìíMçvç çÆuççÆnuçb. HççílçvççÇmççbkçÀ[í pççTvç l³ççbvççÇ nçÇ iççí[ yççlçcççÇ mççbçÆiçlçuççÇ. Dççlçç Hçjlç IçjçÇ
Hççínçí®çlçç®ç l³çç iççC³ççbJçj lçáìÓvç Hç[ç³ç®çb nçílçb. ÞççJçCç mçbHçlçç®ç çÆ®çkçÀvç-cçìCççJçj uççíkçÀ p³ççÖçkçÀçjí lçáìÓvç Hç[lççlç lçmçç nç YçákçíÀuçç JççIç
çÆcçUçuçíu³çç mççJçpççJçj PçíHç Içílçç Pççuçç. içyççuçí çÆlçmçN³çç çÆoJçMççÇ ³çíCççj nçílçí.. ®ççuççÇ SíkçÀç³çuçç! içyççuçíbvççÇ lççÇ iççCççÇ SíkçÀlçç®ç#çCççÇ
HççCççJçuçíu³çç [çíUîççbvççÇ KçUîççb®çb lççíb[ Yçªvç kçÀçÌlçákçÀ kçíÀuçb. iççÆocçç DççþJç[îççYçjçvçí cçábyçF&uçç Dççuçí. içyççuçí Glmççnçvçb cnCççuçí..
`cçmlç®ç ®ççuççÇ kçíÀu³ççlç ³ççvçb.. lçácnçuçç SíkçÀJçÓ kçÀç?..' iççÆocçç Kççí®çkçÀHçCçí cnCççuçí.. `mçáO³çç®³çç IçjçÇ pçç. ³çílççí DççcnçÇ mçbO³ççkçÀçUçÇ!..'
kçÀç yçjb ní Dçmçb kçÀjlç DçmççJçílç? Dçç[cççiçç&vçb çÆJçkçíÀì I³çç³ç®çç lçj Huç@vç vçmçíuç vçç? KçUí cçç$ç Mççblç nçílçí. l³ççbvçç þçTkçÀ nçílçb. cççíjç®³çç
çÆHçmççN³ççmççjKççÇ ÖççÆlçYçç uççYçuçíu³çç mçáOççÇjYççTbHçá{í DççHçCç SkçÀ mççcççv³ç kçáÀªHç-Jçí[b çÆHçuuçÓ Dççnçílç. lçájç DçççÆCç HçbKç vçmçuçíuçb. oáHççjçÇ
HççílçvççÇmççbyçjçíyçj KçUí yççyçápççÇbkçÀ[í içíuçí. kçÀçnçÇ ®ççuççÇ SíkçÀJçu³çç. `GÊçcç! kçÀçnçÇ lçjçÇ JçíiçUb Dççní ní!' yççyçápççÇbvççÇ KçUîççb®ççÇ Hççþ LççíHçìuççÇ.
Flçkçw³ççlç iççÆocçç DçççÆCç jçcç içyççuçí Dççuçí. yçÌþkçÀ pçcçuççÇ. iççÆocççb®³çç ®ççjnçÇ iççC³ççbvçç KçUîççbvççÇ çÆouçíu³çç HççÆjHççí<çkçÀ ®ççuççÇ SíkçÓÀvç,
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yçmçu³çç pççiçíJçªvç Gþlç iççÆocççbvççÇ GlmHçÓÀlç&HçCçí çÆcçþçÇ®ç cççjuççÇ KçUîççbvçç. iççCççÇ ®ççbiçuççÇ Jççìlç vçmçlççÇuç lçj onçoç vçJççÇvç çÆuçnÓvç oílççí
cnCççuçí. KçUîççbvçç KçÓHç®ç Dççvçbo Pççuçç. [çíUîççb®³çç kçÀ[ç DççíuççJçu³çç. vççÆMçyçç®çç KçíU Hçnç. kçáÀþu³ççM³çç Dç[®çCççÇbcçáUí nç çÆ®ç$çHçì
Pççuçç®ç vççnçÇ. Hçá{í lçí m¬çÀçÇHì çÆJçkçÀuçb içíuçb. jçpçç yççjiççÇj ³ççb®³çç çÆoioMç&vççlç `mçáKçç®çí mççíyçlççÇ' vççJççvçb lççí PçUkçÀuçç. mçbiççÇlç nçílçb Jçmçblç
HçJççjçb®çb. (³çç uçíKççmççíyçlç mçbyçbçÆOçlç iççC³çç®ççÇ çÆuçbkçÀ çÆouççÇ Dççní. DçJçM³ç Hçnç.) iççÆocçç, yççyçápççÇ, jçcç içyççuçí nUnUlç nçílçí KçUîççbvççÇ
çÆouçíu³çç DçÖççÆlçcç ®ççuççÇbmççþçÇ. KçUîççbvççÇ mçbiççÇlçyçOo kçíÀuçíuçb l³çç ®ççj iççC³ççlçuçb SkçÀ iççCçb nçílçb...

SkçÀç lçUîççlç nçílççÇ, yçokçíÀ çÆHçuçí mçájíKç
nçílçí kçáÀªHç Jçí[í, çÆHçuuçÓ lç³ççlç SkçÀee- 2
DççMççoçÇoçÇb®³çç DççJççpççlç lçí iççCçb F&HççÇ jíkçÀç@[&Jçj mççoj Pççuçb lççíHç³ç¥lç®çç Öçl³çíkçÀ #çCç KçUímççníyççbvçç DçiçoçÇ kçÀçuç®ç
Iç[u³ççÖçcççCçí DççþJçlççí. ³çç iççC³çç®ççÇ DççþJçCç l³ççbvççÇ kçÀçnçÇmçb nUJçb nçílç®ç mççbçÆiçlçuççÇ nçílççÇ. lçlkçÀçuççÇvç cççíþcççíþîçç mçbiççÇlçkçÀçjçb®³çç
ÖçYççJçUçÇmçcççíj KçUí Dçmçí®ç nçílçí? kçáÀªHç Jçí[îçç çÆHçuççmççjKçí?

kçÀçíCççÇ vç l³ççmç IçíF&, KçíUçJç³ççmç mçbiçí -2
mçJçç¥náçÆvç çÆvçjçUí, lçí JçíiçUí lçjbiçí,
oçTvççÇ yççíì l³ççuçç -2, cnCçlççÇ nmçÓvç uççíkçÀee
Dççní kçáÀªHç Jçí[í, çÆHçuuçÓ lç³ççlç SkçÀee
mçbiççÇlçkçÀçj ÞççÇçÆvçJççmç KçUí ní vççJç iççpçÓ uççiçuçb lçí 1960 mççuççvçblçj®ç. l³ççb®çç `ÞççJçCççlç IçvççÆvçUç yçjmçuçç..', `Mçá¬çÀlççjç
cçboJççjç..', `uççpçÓvç nçmçCçí..', `³çç çÆ®çcçC³ççbvççí Hçjlç çÆHçÀjç..', `DçYçbiç lçákçw³çç®çí' lçí DççpçHç³ç¥lç®çç ÖçJççmç mçJç&Þçálç®ç Dççní. Dçç³çá<³çç®³çç
Jççì®ççuççÇlç KçUímççníyççb®³çç Jççìîççuçç çÆkçÀl³çíkçÀ oá:Kç DççuççÇlç. oámçN³ççmççjKçç kçÀcçkçáÀJçlç cçvçç®çç l³çç DççIççlççbvççÇ kçíÀJnç®ç vçímlçvççyçÓlç Pççuçç
Dçmçlçç.. Hçjblçá lçí kçÀOççÇ®ç vççGcçío Pççuçí vççnçÇlç. KçUímççníyç mJçlç: kçÀOççÇ®ç mççbiçlç vççnçÇlç HçCç yçN³çç®çoç jçpçkçÀçjCçnçÇ Pççuçb DçmççJçb
cnCçlççlç. KçUímççníyççbvççÇ lçí mçiçUí Jççj þçcçHçCçí HçjlçJçÓvç uççJçuçí. l³ççb®³çç HççþçÇMççÇ KçbyççÇjHçCçí GYççÇ Dççní lççÇ l³ççb®ççÇ mçáçÆJçÐç HçlvççÇ. cççCçÓmç
mJçlç: ÖççcçççÆCçkçÀ DçççÆCç þçcç Dçmçuçç vçç kçÀçÇ çÆkçÀlççÇnçÇ cççíþ-cççíþîçç mçbkçÀìçb®ççÇ Oççj DççHççíDççHç®ç yççíLçì nçílç Dçmçlçí Dçmçb lçí mççbiçlççlç.
iççC³çç®³çç Hçá{®³çç kçÀ[J³ççlç DçMçç®ç ÖçkçÀçj®ççÇ ìçí®çCççÇ kçÀçÆJçjçpç iççÆocççbvççÇ kçÀMççÇ mçcçLç&HçCçí J³çkçwlç kçíÀuççÇ³ç Hçnç..

çÆHçuuççmç oá:Kç YççjçÇ, YççíUí j[í mJçlç:MççÇ,
YççJçb[b vçç çÆJç®ççjçÇ, (mççbiçíuç lçí kçáÀCççMççÇ - 2)
pçí lçí lç³ççmç ìçí®ççÇ, oçJççÇ Giçç®ç OççkçÀ,
nçílçí kçáÀªHç Jçí[í, çÆHçuuçÓ lç³ççlç SkçÀ..
KçUímççníyç DççÆlçMç³ç ÖççÆlçYççmçbHçVç mçbiççÇlçkçÀçj Dççnílç. l³ççb®³çç ®ççuççÇ içç³çuçç DççÆlçMç³ç DçJçIç[ Dçmçlççlç Dçmçb mçvcççvçvççÇ³ç
içç³çkçÀÖçYç=lççÇ DççJçpçÓ&vç mççbiçlççvçç cççÇ mJçlç: SíkçÀuçb³ç. DçªCç oçlçípççÇ, mçájíMç Jçç[kçÀj, uçlççoçÇoçÇ, DççMççlççF&, kçÀçÆJçlçç kç=À<CçcçÓlççÇ& lçí
DççpçHç³ç¥lç®çí DçvçíkçÀ içç³çkçÀ l³ççbvçç içáªmçcççvç cççvçlççlç ³ççlç®ç mçJç&kçÀçnçÇ Dççuçb. l³ççb®çç çÆMç<³ç DçççÆCç Dççpç®³çç çÆHç{çÇ®³çç içUîççlçuçç lççF&lç
DçmçCççjç cççPçç HçjcççÆcç$ç MçbkçÀj cçnçoíJçvç lçj l³ççb®ççÇ lççíb[ HçÀçìíHç³ç¥lç mlçálççÇ kçÀjlç Dçmçlççí. mJçjçb®³çç ®ççboC³ççb®ççÇ yçjmççlç kçÀjCççjç nç
Dççvçbo³çç$ççÇ DççpçnçÇ mçbiççÇlç oíC³ççlç cçivç Dççní. jçÆmçkçÀçbvççÇ YçjYçªvç çÆouçíu³çç Öçícçç®³çç kçÀçíboCççlç pç[çÆJçuçç içíuçç Dççní nç kçÀçíçÆnvçÓj
çÆnjç. l³ççcçáUí Dççpççj, DççIççlç Dçmçuçí Jççj l³ççb®³ççHç³ç¥lç Hççínçí®çCçí kçíÀJçU DçMçkçw³ç. l³ççb®³çç GcçíoJççjçÇ®³çç kçÀçUçlç `kçáÀªHç Jçí[b çÆHçuuçÓ'
Dçmçb mçcçpçC³çç®ççÇ kçáÀCççÇ içámlççKççÇ kçíÀuççÇ®ç Dçmçíuç lçj l³ççbvçç iççÆocççb®³çç®ç Mçyoçlç mççbiççJçbmçb Jççìlçb..

SkçíÀ çÆovççÇ Hçjblçá, çÆHçuuççmç l³çç kçÀUçuçí -2, Yç³ç Jçí[ Hççj l³çç®çí, JççN³ççmçJçí HçUçuçí.
HççC³ççlç Hççnlççvçç -2, ®ççíªçÆvç³çç #çCçÌkçÀ, l³çç®çí®ç l³çç kçÀUçuçí, lççí `jçpçnbmç' SkçÀ
SkçÀç lçUîççlç nçílççÇ, yçokçíÀ çÆHçuçí mçájíKç, nçílçí kçáÀªHç Jçí[í, çÆHçuuçÓ lç³ççlç SkçÀ - 2
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39 : lççí `jçpçnbmç' SkçÀ..
içççÆ³çkçÀç : DççMçç Yççímçuçí
iççÇlçkçÀçj : iç. çÆo. cçç[içÓUkçÀj
mçbiççÇlç : ÞççÇçÆvçJççmç KçUí
SkçÀç lçUîççlç nçílççÇ, yçokçíÀ çÆHçuçí mçájíKç
nçílçí kçáÀªHç Jçí[í, çÆHçuuçÓ lç³ççlç SkçÀee- 2
kçÀçíCççÇ vç l³ççmç IçíF&, KçíUçJç³ççmç mçbiçí -2
mçJçç&bnáçÆvç çÆvçjçUí, lçí JçíiçUí lçjbiçí,
oçTvççÇ yççíì l³ççuçç -2, cnCçlççÇ nmçÓvç uççíkçÀee
Dççní kçáÀªHç Jçí[í, çÆHçuuçÓ lç³ççlç SkçÀee
çÆHçuuççmç oá:Kç YççjçÇ, YççíUí j[í mJçlç:MççÇ,
YççJçb[b vçç çÆJç®ççjçÇ, (mççbiçíuç lçí kçáÀCççMççÇ - 2)
pçí lçí lç³ççmç ìçí®ççÇ, oçJççÇ Giçç®ç OççkçÀ,
nçílçí kçáÀªHç Jçí[í, çÆHçuuçÓ lç³ççlç SkçÀee
SkçíÀ çÆovççÇ Hçjblçá, çÆHçuuççmç l³çç kçÀUçuçí -2
Yç³ç Jçí[ Hççj l³çç®çí, JççN³ççmçJçí HçUçuçí.
HççC³ççlç Hççnlççvçç -2, ®ççíªçÆvç³çç #çCçÌkçÀ
l³çç®çí®ç l³çç kçÀUçuçí, lççí `jçpçnbmç' SkçÀ
SkçÀç lçUîççlç nçílççÇ, yçokçíÀ çÆHçuçí mçájíKç
nçílçí kçáÀªHç Jçí[í, çÆHçuuçÓ lç³ççlç SkçÀee- 2


³çç mçJçç&biçmçáboj iççC³çç®ççÇ Jç Flçj GHçuçyOç `Dçç@çÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ'®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. SkçÀç lçUîççlç nçílççÇ.. (YççJçiççÇlç) (Dç@çÆvçcçíMçvç) :

https://youtu.be/Zfsw0B4fRAA

2. SkçÀç lçUîççlç nçílççÇ.. (YççJçiççÇlç) (kçÀjçDççíkçíÀ) :

https://youtu.be/n8ah5hdxauE

3. SkçÀç lçUîççlç nçílççÇ.. (mçáKçç®çí mççíyçlççÇ-çÆJnçÆ[Dççí 1):

https://youtu.be/zMmvH_BvgLs

4. SkçÀç lçUîççlç nçílççÇ.. (mçáKçç®çí mççíyçlççÇ-çÆJnçÆ[Dççí 2):

https://youtu.be/UFvDYxyiKCY

5. ÞççÇçÆvçJççmç KçUí ³ççb®ççÇ 100 mçáÒççÆmç× iççCççÇ :

https://youtu.be/ylCJF3z418c

6. DççMçç Yççímçuçí (100 cçjçþçÇ çÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí):

https://youtu.be/tAxfLcrtOP0
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40 : Mere Jeevan Saathi..

40 : cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ..
J³çJççÆmLçlç çÆnboÓ çÆjlççÇçÆjJççpççÖçcççCçí l³ççb®çb uçivç Pççuçb³ç. vçJçJçOçÓ HççÆnu³ççboç®ç mççmçjçÇ DççuççÇ³ç. nçÇjçí HçuçbiççJçj vçámçlçç Hçná[uçç³ç.
`mçánçiç-jçlç'®ççÇ mJçHvçí jbiçJçlç? JçOçÓ KççíuççÇlç ÖçJçíMçlçí. çÆlç®ççÇ Oç[kçÀvç Jçç{uççÇ³ç. ÖçLçcç vçpçj Hç[lçí lççÇ mçcççíj®³çç oíJnçN³ççJçj. çÆvçjçbpçvç
cçbo cçbo ÖçkçÀçMç oílçb³ç. kç=À<Cçç®ççÇ iççíçÆpçjçÇ cçÓlççÇ& mçánçm³ç Jçovççvçb çÆlç®³çç mçáKççÇ mçbmççjç®çí jbiç oçKçJçlç mJççiçlç kçÀjlçí³ç. HçÓpçí®çb mççcççvçnçÇ
çÆlçLçí cççÌpçÓo Dççní. Dççlçç nçÇ yç³çç `cçÌb lççí DççjlççÇ Glççª jí..' ìçF&Hç iççCçb cnCçlç vçç®çCççj kçÀçÇ kçÀç³ç? vççnçÇ! lççÇ MççblçHçCçí DççHçuçç iççíuç
iççíuç ®çínjç DççCçKççÇ iççíuç kçÀjlç iççí[ nmçlçí. oíJnçN³ççkçÀ[í pççlçí. kçábÀkçÀJçç®çç kçÀjb[ç GIç[Óvç çÆmçboÓj Içílçí DçççÆCç DççHçuççÇ cççBiç Yçjlçç Yçjlçç
HçjcçíMJçjç®ççÇ DççUJçCççÇ kçÀjlç.. `YçiçJççvç, cçíjçÇ uççpç jKçvçç..' Hçá{®³çç ÖçíÀcçcçO³çí `kçÀìd -ìÓ' lççÇ DççHçu³çç HçlççÇpçJçU pççlççvçç çÆomçlçí³ç.
nuçkçw³çç HççJçuççbvççÇ. lççí lçmçç®ç Mççblç Hçná[uçç³ç. lççÇ yççbiç[îççb®çç çÆkçÀCççÆkçÀCççì kçÀjlçí. lççí [çíUí çÆkçÀuççÆkçÀuçí kçÀjlç #çCçYçj çÆlç®³ççkçÀ[í yçIçlç
®çìkçÀvç nçlç HçkçÀ[lççí.. DçjíeeJççpçJçç jí JççpçJçç! HçCç iççCçb kçáÀþuçb yçjb? ®çuçç kçÀª³çç Mçyoçb®ççÇ kçÀmçjlç.. (lçç.kçÀ. : HçáCçíjçÇ mìçF&uç :
kç=ÀHç³çç ³çç mççÇvçyçÎuç içÌjmçcçpç kçÀªvç IçíT vç³çí. nçÇ `çÆmç®³çáSMçvç' SkçÀç pçáv³çç çÆ®ç$çHçìçlççÇuç Dççní. jçKççÇ kçÀç mJç³çbJçjçMççÇ ³çç®çç
kçÀç[çÇcçç$çnçÇ mçbyçbOç vççnçÇ, Jççìu³ççmç lççí çÆvçJJçU ³ççíiçç³ççíiç mçcçpççJçç)

cçmlççÇ vçpçj cçíb kçÀuç kçíÀ KçácççjkçÀçÇ,
cçáKç[í Hçí uççuççÇ nÌ, çÆHç³çç lçíjí H³ççj kçÀçÇ..
KçáMçyçÓ mçí lçíjçÇ, lçvç kçÀçí yçmçç kçíÀ,
uçnjçTB [çuççÇ mççÇ, lçíjí içáuçpççj kçÀçÇ..
kçÀìd-kçÀìd!! vçnçÇ pçc³çç ³ççj! kçáÀs iç[yç[ nÌ.. Dçbee Dçmçb kçíÀuçb lçj?

mçpçOçpç kçíÀ cçÌb mçJçíjí mçJçíjí, cçnkçÀçÇ cçnkçÀçÇ, kçÀjlççÇ nÓB HçíÀjí,
uçiçlççÇ nÓB kçÌÀmççÇ, lçÓ YççÇ lççí oíKçí, Kççíuç oí DçBçÆKç³ççB mççpçvç cçíjí,
lçíjí nçLççíb mçí, ³çí IçáBIçìç GþçTBiççÇ, lçíjí Dçbiçvçç, cçÌb mççjçÇ GcçjçÇ³çç çÆyçlççTBiççÇ...
`DçççÆMç³ççvçç' yçbiçu³çç®³çç içíìpçJçU Hççb{jçÇ uçábiççÇ içáb[çUuçíuçí cçêçmççÇ Dççlç çÆMçjç³ç®³çç Öç³çlvççlç Dçmçu³çç®çb HççnÓvç yçnçoÓj®³çç
cçvççlç lçíJnç®ç Hççuç ®çákçÀ®çákçÀuççÇ nçílççÇ. Kçjblçj OççmlççJçuçç nçílçç lççí. Gb®ççÇ yçílçç®ççÇ DçmçÓvçnçÇ kçbÀHççTv[-Jçç@uçJçªvç pçJçUpçJçU nç³ç pçbHç
cççªvç l³ççvçí lç[kçÀ pççÇvçç iççþuçç nçílçç. Jçj mì[çÇlç yçmçuçíu³çç DççHçu³çç cççuçkçÀçbvçç.. vççÌMççopççÇbvçç l³ççvçí yçUí yçUí®ç iç@uçjçÇkçÀ[í Dççí{lç
DççCçuçb nçílçb. yçnálçíkçÀ nçÇ JçjoçYçç³ç®ççÇ cççCçmçb DçmççJççÇlç.. Yççvçiç[ DçmçCççj! çÆHç®ççÆHç®çí [çíUí cççíþí kçÀjlç yçnçoÓj oám çN³çç vççíkçÀjçbvçç mççbiçlç
nçílçç. vççÌMççopççÇbvççÇ cçç$ç l³çç DççiçblçákçÀçbvçç Hççnlçç#çCççÇ DççíUKçuçb. cçêçmç®³çç JnçÇvçmç çÆHçkçw®çmç&®çí Smçd. kç=À<CçcçÓlççÇ& DçççÆCç çÆoioMç&kçÀ ÞççÇOçj
(HçÀ[kçíÀ vçJnílç.. `çÆouç SkçÀ cçbçÆoj' HçíÀcç) SkçÀç vçJ³çç çÆ®ç$çHçìç®³çç mçbiççÇlççyçÎuç JççìçIççìçÇ kçÀjç³çuçç Dççuçíuçí . jçpçíbêkçáÀcççj,
mçbpççÇJçkçáÀcççj, JçÌpç³çblççÇcççuçç DçççÆCç çÆmçcççÇ içjíJççuç JçiçÌjívçç IçíTvç l³ççbvççÇ `mççLççÇ'(1968)®çç cçánÓlç& kçíÀuçç nçílçç. cççÇ FkçÀ[í, lçácnçÇ
cçêçmçcçO³çí kçÀmçb kçÀç³ç pçcçç³ç®çb yçáJçç? DççcnçÇ lçácnçuçç SkçíÀkçÀ `çÆmç®³çáSMçvç' J³çJççÆmLçlç çÆuçnÓvç HççþJçÓ.. lçác nçÇ lçácç®³çç mìçF&uçvçí iççCççÇ
kçÀjç.. vççÌMççopççÇbvççÇ l³ççb®³çç ÖçmlççJççuçç nçíkçÀçj oílçç®ç, l³çç uçábiççÇJççu³çç içBiçcçOçu³çç SkçÀçvçí `YççF&' uççíkçÀ mçáHççjçÇ oílççlç lçMççÇ HçíMçiççÇ®ççÇ
®çUlç ìçÇ-Hçç@³çJçj þíJçuççÇ. kçÀjçjvççcçç DççCçuçç®ç nçílçç. mçnçÇ kçÀjlççvçç pçCçÓ OçcçkçÀçÇJçpçç mçÓ®çvçç çÆouççÇ.. `ncç uççíiçkçÓÀ cçç@j[vç ì®çJççuçç
cçápççÇkçÀ ®ççnçÇS..' DçççÆCç l³ççbvççÇ çÆlçLçÓvç kçÀç{lçç Hçç³ç Içílçuçç.
Hçá{®³çç®ç DççþJç[îççlç SkçÀ ìHççuç Dççuçb. mççíyçlç nçílçç cççíþç çÆvçyçbOç DçççÆCç vçççÆ³çkçÀç JçÌpç³çblççÇcççuççJçj çÆ®ççÆ$çlç kçÀjC³ççmççþçÇ ³çç
DçcçákçÀ ÖçmçbiççvçáªHç iççCçb kçÀªvç HççþJçç Dçmçç DççoíMç çÆcçUçuçç. uçiççíuçiç Mçç³çj cçpçªn mçáulççvçHçájçÇvçç mççbiççJçç Oçç[Óvç mççÇçÆìbipç
kçíÀu³çç. uçlççoçÇoçÇbvçç IçíTvç iççCçb jíkçÀç@[& kçíÀuçb. yççmçjçÇ, çÆmçlççj, lçyçuçç-{çíuçkçÀ Dçmçí mççpç uçíJçÓvç YçÌjJççÇ®ççÇ sçHç DçmçCççjb lçí iççCçb cçmlç®ç
pçcçÓvç Dççuçíuçb. vççÌMççopççÇbvççÇ mçcççOççvççvçb l³çç®çí cççmìj-mHçÓumç cçêçmçuçç Oçç[uçí. HçCç kçÀç³ç çÆyçvçmçuçb kçÀçíCç pççCçí? Dç®ççvçkçÀ ì^bkçÀ-kçÀç@uç
Dççuçç kçÀçÇ vççÌMççopççÇbvççÇ lççyç[lççíyç cçêçmçuçç Hççínçí®ççJçb. vççÌMççopççÇ cçêçmçuçç FçÆ®slç mLçUçÇ Hççínçí®çuçí cçç$ç, pççlçç®ç#çCççÇ l³ççbvçç
uçábiççÇJççu³ççbvççÇ Içíjuçb. kçÀç³ç yççíuçlç nçílçí l³ççb®çb l³ççbvçç®ç cççnçÇlç. çÆnvoçÇ Fuuçí! Smçd. kç=À<CçcçÓlççÇ¥vççÇ mçiçUîççbvçç Mççblç kçíÀuçb..`vççÌMççopççÇ..
iççvçç lççí Dç®®çç yçvçç³çç pççÇee uçíkçÀçÇvç ncçkçÀçí uçiçlçç³ç, lççíee[ç cçç@j[vç ì®ç nçílçç lççí cçpçç Dççlçç lçç!' ÞççÇOçjpççÇbvççÇnçÇ yççíuç pçcçÓjíÖçcççCçí
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l³ççb®ççÇ®ç jçÇ Dççí{uççÇ.. `nçB mçjpççÇ, Fmç iççvçíkçÀçí Lççí[ç Jçímìvç& mìçF&uçmçí mçpççJç! vçuuççF&jkçÓÀcç!!'.. vççÌMççopççÇbvççÇ cçvççlçu³çç cçvççlç
kçÀHççUçJçj nçlç cççªvç Içílçuçç. cçíoÓJç[îççÖçcççCçí yçnáoç ³ççb®³ççHçÌkçÀçÇ Öçl³çíkçÀç®³çç cçíboÓuçç DçkçwkçÀuçMçÓv³ç YççíkçÀ DçmççJçb DçMçç kçÀuHçvçílç lçí
jbiçuçí.. `þçÇkçÀ nÌ!.. cççÇ oámçjb iççCçb kçÀªvç HççþJçlççí. l³çç®çb kçÀçJ³ç, ®ççuç DçççÆCç Dçç@kçí&Àmìí^Mçvç mçiçUb®ç JçíiçUb Dçmçíuç. yçmmç?'
`vççjçpç lççí vçnçÇ nÌ vçç vççÌMççomççyç?'
`vççjçpç kçw³çç nçívçíkçÀç pççÇ? lçácnçuçç nJçb vçç, lçmçb®ç kçÀjlççí cççÇ!..'
`cçlç lçj kçÀUÓ Ðçç lçácç®çb!..'
`çÆmç®³çáSMçvç kçÀMççÇ³ç? nçÇjçí-çÆnjç@F&vç®çb uçivç çÆnboÓ HçOolççÇÖçcççCçí Pççuçb Dççní. oáunvç HççÆnu³ççboç®ç mççmçjçÇ DççuççÇ Dççní..yuçç..yuçç.. yuçç..
çÆlçvçí kçíÀuçíu³çç yççbiç[îççb®³çç çÆkçÀCççÆkçÀCççìçvçí lççí pççiçç nçílççí DçççÆCç Öçícççvçí çÆlç®³ççkçÀ[í yçIçlç ®çìkçÀvç çÆlç®çç nçlç HçkçÀ[lççí..'
`nçB! çÆmç®³çáSMçvç lççí çÆyçukçáÀuç þçÇkçÀ nÌ! iççvçç iç[yç[ nÌ pççÇ!..'
`kçw³çç iç[yç[ nÌ? FLçí cçç@[vç& iççCçb nJçb Dçmçíuç lçj yçouçç Öçmçbiç.. uçivç nçíToí çÆmççÆJnuç kçÀçíìç&lç. mçç[çÇSíJçpççÇ ³çíToí lççÇ mkçÀì& -ìç@Hç, Gb®ç
mçB[uçcçO³çí! vçJçN³ççuççnçÇ cçç@[vç& mçáìçlç oçKçJçç cnCççJçb!..'
`³çç®çç iççC³ççMççÇ kçÀç³ç mçbyçbOç?'
`mçbyçbOç?' Mççblç mJçYççJçç®³çç vççÌMççopççÇb®çç DççJççpçnçÇ Dççlçç çÆkçbÀçÆ®çlç Jçj®³çç HçfçÇlç mçjkçÀlççí³ç.. `vçkçwkçÀçÇ®ç Dççní mçbyçbOç! çÆlçvçí Yççbiççlç çÆmçboÓj
Yçjlçç®ç cççÇ yççmçjçÇ®ççÇ mçájçJçì ìçkçÀç³ç®ççÇ kçÀçÇ mç@kçwmççíHçÀçívç, çÆiçìçj®çí mì^çíkçwmç JççpçJçlç [^cçmçíì yç[Jçç³ç®çç? ní ª®çíuç HççÆyuçkçÀuçç? cççÇ iççCçb
kçíÀuçb³ç lçí çÆJç®ççjHçÓJç&kçÀ.. SJç{b DçmçÓvçnçÇ cççÇ çÆoioMç&kçÀç®³çç mçÓ®çvçíuçç cççvç oíTvç oámçjb iççCçb HççþJçlççí.. DççíkçíÀ? ìívMçvç vçnçÇ uçívçíkçÀç....'
Smçd. kç=À<CçcçÓlççÇ& DçççÆCç çÆoioMç&kçÀ ÞççÇOçj KçáMç Pççuçí. cçábyçF&uçç ³çílçç®ç vççÌMççopççÇbvççÇ HççÆnuçb kçÀçcç kçÀç³ç kçíÀuçb Dçmçíuç lçj.. DççHçu³çç
mçbiççÇlç mçb³ççípçkçÀ DçççÆCç JççÐçJç=bo çÆvç³ççípçkçÀçbvçç mççbiççJçç Oçç[lççvçç DççHçu³çç ìçÇcçcçO³çí kçíÀjmççÇ uçç@[& mçá ×ç nJçílç Dçmçb DççJçpçÓ&vç mççbçÆiçlçuçb.
çÆvçcçç&lçç/çÆoioMç&kçÀçbvçç vçícçkçbÀ kçÀç³ç nJçb³ç lçí J³çJççÆmLçlç mçcçpççJçÓvç mççbçÆiçlçuçb. cçínvçlçHçÓJç&kçÀ OçÓvç yçvçJçuççÇ. cçpçªnpççÇbkçÀ[Óvç l³ççJçj iççCçb
çÆuçnÓvç Içílçuçb. mççÇçÆìbipç Pççu³çç. uçlççoçÇoçÇb®³çç DççJççpççlç lçí iççCçb jíkçÀç@[& nçílççvçç cçç$ç vççÌMççopççÇb®ççÇ JççokçÀçb®ççÇ mçbHçÓCç& ìçÇcç DçJççkçÀd PççuççÇ
nçílççÇ. iççCçb lçÎvç çÆnvoçÇlçuçb. lçj HçíMçkçÀMç ®çkçwkçÀ Jçímìvç&. lçmçuçb Dçç@kçí&Àmì^íMçvç vççÌMççopççÇb®³çç mçbiççÇlççlç HççÆnu³ççboç®ç jíkçÀç@[& nçílç nçílçb.
çÆiçìçj, yçímç-çÆiçìçj, Dç@kçÀç@çÆ[&³çvç, mç@kçwmççíHçÀçívç, [^cçmçíì, lçábyçç! vçíncççÇ jçiçoçjçÇ iççC³ççbvççÇ jçÆmçkçÀcçvççuçç çÆjPçJçCççN³çç vççÌMççopççÇb®çb ní
iççCçb Jçímìvç& Dçç@kçí&Àmì^íMçvçvçí cçmlç®ç mçpçuçb nçílçb. mçbiççÇlç mçb³ççípçvççlçuççÇ kçÀçÆMçoçkçÀçjçÇ DçvçáYçJçç³ç®ççÇ Dçmçíuç lçj ní iççCçb kç=ÀHç³çç SkçÀoç
SíkçÓÀvç Hçnç®ç. uçlççoçÇoçÇb®çç DççJççpç, cçpçªnpççÇb®çí Mçyo DçççÆCç vççÌMççopççÇb®³çç mçájçJçìçÇbJçj lçácnçÇ vçkçwkçÀçÇ®ç çÆHçÀoç Jnçuç.
vççÌMççopççÇbvççÇ ³çç iççC³çç®çí `cççmìj-mHçÓumç' cçêçmçuçç Oçç[uçí. ®ççjíkçÀ çÆoJçmççlç vççÌMççopççÇbvççÇ Hçávnç cçêçmçuçç ³ççJçb Dçmçç çÆvçjçíHç
Dççuçç. Dççlçç cçç$ç vççÌMççopççÇ JçÌlççiçuçí. kçÀç³ç çÆMçb®ççÇ kçÀìkçÀì Dççní! ³çç uççíkçÀçbvçç DçkçwkçÀuçMçÓv³ç cnCççJçb kçÀçÇ `vçç@vç-ìíçÆkçwvçkçÀuç?' Mççblç
mJçYççJçç®çí vççÌMççopççÇ nçlççlçuççÇ mçiçUçÇ kçÀçcçb yççpçÓuçç mççªvç cçêçmçuçç Hççínçí®çuçí. çÆlçkçÀ[í pççlççlç lçj JçíiçUçÇ®ç cçiçpçcççjçÇ. Dççlçç l³çç
uççíkçÀçbvççÇ `oçívnçÇ iççCççÇ ®ççbiçuççÇ Dççnílç. HççÆnuçç pççoç Dç®sç uçiçlçç nÌ, uçíkçÀçÇvç kçÀvHçw³çápçvç nÌ mçjpççÇ!' Dçmçç mçÓj uççJçuçç. ³çç mçiçUîçç
ÒçkçÀçjçvçí vççÌMççopççÇ Kçjblçj kçbÀìçUuçí®ç.. HçCç Fuççpç vçJnlçç. DççHçuçç Fiççí kçáÀjJççUC³çç®ççÇ çÆkçbÀJçç DççHçuçb lçí Kçjb kçÀjç³ç®ççÇ l³ççbvçç mçJç³ç
vçmçu³ççvçí lçí Mççblç nçílçí. DççHçuçb cnCçCçb HçìçJçb, HçìJççJçb, KçábìçÇ nuçJçÓvç HçkçwkçÀçÇ kçÀjçJççÇ cnCçÓvç vççÌMççoçÆcç³ççBvççÇ çÆlçLçu³çç kçÀçnçÇ
(J³çJççÆmLçlç!) çÆnvoçÇ kçÀUCççN³çç iç=çÆnCççÇbvçç yççíuççJçÓvç oçívnçÇ iççCççÇ SíkçÀJçÓ³çç Dçmçb mçá®çJçuçb. mçb¬çÀçblççÇ®³çç nUoçÇkçábÀkçÀJççuçç pçcççJ³çç lçMçç
kçÌÀkçÀ yçç³çkçÀç Dççu³çç. l³ççbvçç çÆ®ç$çHçìçlçuççÇ l³çç iççC³çç®ççÇ çÆmç®³çáSMçvç mççÆJçmlçjHçCçí mçcçpççJçÓvç mççbiçC³ççlç DççuççÇ. oçívnçÇ iççCççÇ SíkçÀJçuççÇ.
vççÌMççopççÇb®³çç cçlççuçç mçJçç¥vççÇ®ç oápççíjç çÆouçç.. cçiç ní HççÆnuçb iççCçb ³çç®ç Öçmçbiççuçç JççHçjuçb. oámçjbnçÇ iççCçb sçvç®ç Pççuçb nçílçb. çÆoioMç&kçÀçvçí
MçkçwkçÀuç uç{JçÓvç lçí çÆmçcççÇ içjíJççuçJçj JçíiçUîçç çÆmç®³çáSMçvmçmççþçÇ çÆ®ççÆ$çlç kçíÀuçb..
`mççLççÇ' nç çÆ®ç$çHçì 1968 mççuç®çç. jçÆmçkçÀçbvççÇ l³çç DççOççÇ 1966 mççuççÇ Hçb®çcçoçbvççÇ mçbiççÇlçyçOo kçíÀuçíu³çç MçccççÇ kçÀHçÓj-DççMçç
HççjíKç DççÆYçvççÇlç `çÆlçmçjçÇ cçbpççÇuç' (çÆoioMç&kçÀ : çÆJçpç³ç Dççvçbo) ³çç çÆmçvçícççlçu³çç iççC³ççblçÓvç HçççÆM®çcççl³ç {biçç®³çç mçbiççÇlçç®çb DççkçbÀþHççvç
kçíÀuçíuçb. DçLçç&lç l³çç iççC³ççb®çç yççpç JçíiçUç nçílçç. mçbiççÇlç mçb³ççípçvççlçuççÇ ì^çÇìcçíbì Jçí içUçÇ nçílççÇ. l³ççcçáUí®ç lççÇ HçíMçkçÀMç vçJççÇ JççìuçíuççÇ.. HçCç
DçMçç HçççÆM®çcççl³ç ÖçkçÀçjçlçuçb mçbiççÇlç vççÌMççopççÇbkçÀ[Óvç HçíMç JnçJçb (`iççícçÓ cççníjuçç pççlçí nçí vççKçJçç..' ní iççCçb Hçb. çÆpçlçíbê DççÆYç<çíkçÀçÇbvççÇ
içç³çuçb³ç cnCçç çÆkçbÀJçç `®çuç iççí ®çbHçç..' ní kçÀçíUçÇiççÇlç Hçb. DççÆpçlç kçÀ[kçÀ[íbvççÇ içç³çuçb³ç ní SíkçÓÀvç DççM®ç³ç& JççìçJçb FlçkçbÀ®ç) ní DççM®ç³ç&®ç
vççnçÇ kçÀç? `mççLççÇ'®ççÇ mçiçUçÇ®ç iççCççÇ HççÆM®çcççÇ mççpç uçíJçÓvç DççuçíuççÇ. vççÌMççopççÇbvççÇ ³çç çÆmçvçí cçç®³çç HççMJç&mçbiççÇlççlçnçÇ cçç@[vç& Dçç@kçí&Àmì^ç
JççHçjuçíuçç. `cçíjç H³ççj YççÇ lçÓ nÌ..' (cçákçíÀMç-mçácçvç kçÀu³ççCçHçÓj) ní SkçÀç Mççm$ççíkçwlç jçiççJçj yçílçuçíuçb nçílçb, `pççí ®çuçç iç³çç Gmçí YçÓuç
pçç..' (cçákçíÀMç DçççÆCç cçníbê kçÀHçÓj) ®çkçwkçÀ çÆcçÞç çÆYçcçHçuççmççÇ jçiççJçj®çb. `námvç-S-pççvçç FOçj Dçç..' (cçákçíÀMç) nçÇ lçj YçÌjJççÇ. `³çí kçÀçÌvç
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Dçç³çç jçÌMçvç nçí iç³ççÇ..' (uçlççoçÇoçÇ) ní iççCçbnçÇ DçMçç®ç cçáMççÇlçuçb nçílçb. HçCç l³ççb®çb mçbiççÇlç-mçb³ççípçvç nçílçb HçççÆM®çcççl³ç {biçç®çb. DççHçu³çç
kçíÀjmççÇ uçç@[& ³çç ÒççÆlçYççmçbHçVç JççokçÀ, mçb³ççípçkçÀçvçí DççHçuçb kçÀmçyç HçCççuçç uççJçuçb nçílçb. YççjlççÇ³ç jçiçoçjçÇ iççC³ççbvçç HçççÆM®çcççl³ç
JççÐçcçíUçvçí Dçuçbkç=Àlç kçÀjC³çç®çç vççÌMççopççÇb®çç nç Öç³ççmç KççÆ®çlç®ç JççKççCçC³ççmççjKçç, vççnçÇ kçÀç?
Dççlçç DççHçCç DççHçu³çç DççþJçCççÇlçu³çç ³çç iççC³ççbkçÀ[í JçUÓ³çç.. ³çç iççC³ççb®³çç yççyçlççÇlç yççíuçç³ç®çb, lçj oçívnçÇ iççCççÇ DççHçu³çç
Dçl³çblç DççJç[çÇ®ççÇ Dççnílç. DççþJçCççÇb®³çç kçáÀHççÇlç DççHçCç lççÇ yçbçÆomlç kçÀªvç þíJçuççÇlç. uçlççyççF¥vççÇ l³ççlç vçíncççÇÖçcççCçí pççvç DççílçuççÇ³ç.
vççÌMççopççÇbvççÇ `Fmì Dç@C[ Jçímì' cçmlç®ç mççbYççUuçb³ç. `mççLççÇ'(1968)®³çç ³çç iççC³çç®ççÇ çÆmç®³çáSMçvç lçj lçácnçuçç SJnçvçç kçÀUuççÇ³ç,
nçí³ç vçç! ³ççmççþçÇ Iç[çYçj lçíuç Dççílç Dççílç DççílçÓvç Pççuçb³ç HçCç kçáÀþuççÇ yçjb nçÇ iççCççÇ..? HçÌpçíJçj mççbiçlççí! iççCççÇ DççþJçlçç®ç DçbiççJçj
HçáÀuççíjç HçáÀuçuçç®ç cnCçÓvç mçcçpçç.. HççÆnuçb iççCçb nçílçb..

cçÌb lççí H³ççj mçí lçíjí çÆHç³çç cççBiç mçpççTBiççÇ,
lçíjí Dçbiçvçç cçíb mççjçÇ GcçjçÇ³çç çÆyçlççTBiççÇ..
DçççÆCç l³çç®ç çÆmç®³çáSMçvçmççþçÇ kçíÀuçíuçb oámçjb iççCçb nçílçb, pçí lçácnçuçç DççÆOçkçÀ®ç DççJç[lçb!

cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ, kçÀuççÇ LççÇ cçÌb lççí H³ççmççÇ,
lçávçí oíKçç náDççÇ çÆKçuçkçíÀ yçnçj..
cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ...


DççHçu³çç DççJç[çÇ®ççÇ iççCççÇ SíkçÀC³ççlç SkçÀ JçíiçUç®ç Dççvçbo Dçmçlççí. ³çç I³çç l³çç çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççC³ççb®³çç GHçuçyOç `Dçç@çÆ[Dççí, çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ'
lçmçí®ç, mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçìç®ççÇ, iççC³ççb®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ :

1. cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ..

(Dçç@ççÆ[Dççí)

2. cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ..

(çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/P1FscJwjKyY

3. cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ..

(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/sWUOpPY96YU

https://youtu.be/qLcXrP6rXUQ

4. `mççLççÇ' (1968) : (mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/TroEr0-hplE

5. `mççLççÇ' (1968) :

https://youtu.be/DK64x1BBGyU

(mçJç& iççCççÇ)

6. cçÌb lççí H³ççj mçí lçíjí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/rkyAcMP0dmg

7. vççÌMçço-uçlççoçÇoçÇ (50 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/wrxo4IyQmDY

8. vççÌMçço (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/A9YSJ6uWptg
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40 : cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ..
çÆ®ç$çHçì : mççLççÇ (1968)
çÆvçcçç&lçç : Smçd. kç=À<CçcçÓlççÇ&
çÆoioMç&kçÀ : ÞççÇOçj
içççÆ³çkçÀç : uçlçç cçbiçíMçkçÀj
iççÇlçkçÀçj : cçpçªn mçáulççvçHçájçÇ
mçbiççÇlçkçÀçj : vççÌMçço
cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ, kçÀuççÇ LççÇ cçÌb lççí H³ççmççÇ,
lçávçí oíKçç náDççÇ çÆKçuçkçíÀ yçnçj.. cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ...
cçmlççÇ vçpçj cçíb, kçÀuç kçíÀ KçácççjkçÀçÇ,
cçáKç[í Hçí uççuççÇ nÌ, çÆHç³çç lçíjí H³ççj kçÀçÇ,
KçáMçyçÓ mçí lçíjçÇ, lçvç kçÀçí yçmçç kçíÀ,
uçnjçTB [çuççÇ mççÇ, lçíjí içáuçpççj kçÀçÇ..
cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ, kçÀuççÇ LççÇ cçÌb lççí H³ççmççÇ..
kçÀnçB kçÀç Gpççuçç, DçYççÇ JççínçÇ jçlç nÌ,
iççíjçÇ iççíjçÇ yççnçíb cçíb, pçÌmçí lçíjç nçLç nÌ,
yçpçlççÇ nÌ ®çÓ[çÇ, lçíjí Oç[kçÀvç mçí,
kçÀçvççíb cçíb Dçyç lçkçÀ, JççínçÇ lçíjçÇ yççlç nÌ
cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ, kçÀuççÇ LççÇ cçÌb lççí H³ççmççÇ..
lçáPçkçÀçí cçÌb mçpçvçç, çÆyçbçÆo³çç kçÀç H³ççj oÓB,
®çávçjçÇ kçíÀ jbiç mçí, Içj kçÀçí mçBJççj oÓB,
pçáuHçÀçíb kçÀç içpçjç, vçÌvççíb kçÀç kçÀçpçuç,
lçíjí vçpçjçvçí nÌ, lçáPçHçí nçÇ Jççj oÓB,
cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ, kçÀuççÇ LççÇ cçÌb lççí H³ççmççÇ..


lçácç®³çç mçbûçnçÇ Dçmçç³çuçç®ç nJ³ççlç DçMçç kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.. SíkçÀç, Hçnç DçççÆCç [çTvçuççí[ kçÀjç.

1. uçlççoçÇoçÇ Jç mçuççÇuç ®ççÌOçjçÇ (80 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/oQuWK_DWnLs

2. uçlççoçÇoçÇ Jç uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/BQliGOFZSf4

3. uçlççoçÇoçÇ Jç MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/bD_Hk3wcoCo

4. uçlççoçÇoçÇ Jç cçovçcççínvç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/I8tVaKhVuBo

5. uçlçç cçbiçíMçkçÀj (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/dF71gtz15Xo

6. çÆHçÀucçHçíÀDçj mçvcççvç ÒççHlç 100 çÆnìmçd

https://youtu.be/fsPmp_u1nwc
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41 : Swapnatalya Kalyanno..

41 : mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí..
jíKççkç=ÀlççÇ mçáKçç®³çç, çÆ®çÊççÇ çÆ®çlççjuçíu³çç,
mççMçbkçÀ kçÀuHçvççbvççÇ, mçnpççÇ çÆJçªvç içíu³çç,
kçÀçÆOç mççíçÆMçuçç GvnçUç, kçÀçÆOç uççYçuçç çÆJçmççJçç,
mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí, GcçuçÓ vçkçÀç®ç kçíÀJnç,
iççí[çÇ DçHçÓCç&lçí®ççÇ, uççJççÇuç Jçí[ pççÇJçç,
mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí, GcçuçÓ vçkçÀç®ç kçíÀJnç..
`yçímì' GHç¬çÀcçç®³çç kçáÀuççyçç [íHççílçu³çç `ìbkçÀuçíKçvç' çÆJçYççiççlç ìçF&Hçjç³çìj yç[Jçlçç yç[Jçlçç mçá®çuçíu³çç ³çç DççíUçÇ. lçí iççÆocçç
vçJnlçí, yçç. Yç. yççíjkçÀj vçJnlçí çÆkçbÀJçç mçájíMç Yçì, Hçç[iççbJçkçÀjnçÇ vçJnlçí. nçílçç SkçÀ mççÇOççmççOçç ìç³ççÆHçmì-cç.Hççb.YççJçí. iççÇlçkçÀçj cnCçÓvç
YççJ³ççb®çb vççJç SKççÐçç ûççcççíHçÀçívç jíkçÀç@[&Jçj kçÀçíjuçb içíuçb Dçmçíuç Dçmçb Dççcç®³ççHçÌkçÀçÇ kçáÀCççuçç mJçHvççlçoíKççÇuç Jççìuçb vçJnlçb. yçímì
GHç¯çÀcççlç ÒçMççblç oçcçuçí, cççÇ DçççÆCç cççP³ççmççíyçlç ®ççjíkçÀ pçCççbvççÇ `Dç@ÒçíbçÆìmç kçwuçkç&À' cnCçÓvç vççíkçÀjçÇ HçlkçÀjuçíuççÇ. Dççcç®çç yçímì
J³çJçmLççHçvçç®çç ìbkçÀuçíKçvç çÆJçYççiç. YççJçímççníyç ní Dççcç®çí Hç³ç&Jçí#çkçÀ (mçáHçjJççF&pçj). Jçíuç®ççÇ KççuuççÇ lçj mçoçÇ& nçíF&uç DçççÆCç uçJçbiç KççuuççÇ
lçj içjcç Hç[íuç DçMççÇ lççíUçcççmçç lçy³çílç. DççÆlçMç³ç mççOççÇ jçnCççÇ. Mççbl ç mJçYççJç. DççcnçÇ mçiçUí cçmlççÇKççíj-Joç[! YççJçímççníyç
mççvçíiçáªpççÇbmççjK³çç cç=oÓ mJçYççJçç®çí. Içªvç DççCçuçíu³çç [y³ççlçÓvç DççCçuçíuççÇ HççíUçÇYççpççÇ KççTvç PççuççÇ kçÀçÇ DççcnçÇ çÆ[Hççì&cçíbì®³çç
kçÀçíHçN³ççlç içHHçç cççjç³ç®ççí çÆkçbÀJçç ÒçMççblç®³çç iççC³ççuçç ìíyçuççJçj þíkçÀç oílç ìçF&cçHççmç kçÀjç³ç®ççí. yçç³çkçÀç-HççíjçÇ SkçÀçÇkçÀ[í kçáÀ®ççUkçw³çç
kçÀjC³ççlç cçivç Dçmçç³ç®³çç. YççJçí cçç$ç DççHçu³çç ìçF&çÆHçbiç-cçMççÇvçJçj®ç [çíkçbÀ ìíkçÓÀvç MççblçHçCçí kçÀmçuççmçç çÆJç®ççj kçÀjlç yçmçuçí uçí çÆomçç³ç®çí.
Dççcç®³çç oámçN³çç mçáHçjJççF&pçj yççF¥vççÇ pçíJnç ní iç=nmLç `mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí..' ³çç iççC³çç®çí iççÇlçkçÀçj Dççní lç Dçmçb Dççcnçuçç
mççbçÆiçlçuçb, lçíJnç yçíMçáOo nçíCçb®ç kçÀç³ç lçí çÆMçuuçkçÀ nçílçb. ÒçMççblç vçblçj vçíncççÇ l³ççbvçç l³ççb®³çç iççC³ççbyçÎuç sí[ç³ç®çç. HçCç kçÀOççÇ lçí DççHçu³çç
kçÀçí<ççlçÓvç yççníj Dççuçí DçmçlççÇuç lçj MçHçLç. lçy³çílççÇvçb jfí Ðçç³çuçç mçáªJççlç kçÀjlçç®ç nçlççJçj lçáUMççÇHç$ç þíJççJçb lçmçb `mJçHvççlçu³çç
kçÀUîççbvççí..' vççJçç®çb SkçíÀkçÀ HçámlçkçÀ Dççcç®³çç nçlççlç oíTvç, jçpççÇvççcçç Kçj[Óvç l³ççbvççÇ yçímìuçç içá[yçç³ç kçíÀuçb. mJçHvççlçu³çç kçÀUîçç
Dççcç®³ççmçcççíj Gcçuçu³çç®ç vççnçÇlç. þçC³çç®³çç vççÌHçç[îççlç cç.Hççb.YççJçíb®³çç Içjçlç l³çç kçÀOççÇ DçççÆCç kçÀMçç Gcçuçlç DçmçlççÇuç kçáÀCççmç
þçTkçÀ..

vçÌjçM³ç kç=À<CçcçíIççÇ, DççMçç kçÀOççÇ yçá[çJççÇ,
çÆJçjnçlç çÆ®çbyç çÆYçpçávççÇ, ÒççÇlççÇ HçáÀuççívççÇ ³ççJççÇ,
kçÀçìîçççÆJçvçç vç nçlççÇ, kçíÀJnç içáuççyç ³ççJçç,
mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí, GcçuçÓ vçkçÀç®ç kçíÀJnç..
cçuçç DççM®ç³ç& Jççìlçb lçí ³çç DççíUçÇb®çb. HççÆnu³çç DçblçN³ççlçuççÇ ®ççuç FLçí LçyçkçÀuççÇ³ç. JçíiçUçÇ Jççì ®ççíKççUuççÇ³ç. HççÆnu³çç DççíUçÇ®çç
DçLç& mçcçpçÓvç I³ççJçç cnCççJçb lçj YçUçYçUç JççnCççN³çç pçKçcçç LççíHççÆJçC³çç®çç DççìçíkçÀçì Òç³çlvç çÆomçlççí HçCç Hçá{®ççÇ DççíU DççMççJççoçÇ
Dççní.. çÆvçJççblçHçCçí ³çç iççC³çç®ççÇ Hççjç³çCçb kçÀjlç DçY³ççmç kçÀjçJçç lçj Òçl³çíkçÀ JçíUçÇ ³çç MçyoçbcçOçávç SkçíÀkçÀ vçJçç DçLç& DççHçu³çç YçíìçÇuçç ³çílççí.
DçmJçmLç kçÀjlççí. DççMççlççF¥vççÇ pççÇJç Dççílçuçç³ç iççC³ççlç. mçbiççÇlçkçÀçj Jo³ç DççÆvçuç-DçªCç (DççÆvçuç cççíçÆnuçí DçççÆCç DçªCç HççÌ[Jççuç) ³ççbvççÇ
³çç kçÀçJ³ççuçç YççJççÆJçYççíj ®ççuç çÆouççÇ DçmçuççÇ lçjçÇ þmçþMççÇlç DççÆmlçlJç pççCçJçlçb lçí içççÆ³çkçíÀ®çb. DççMççlççF¥® çb! `mJçHvççlçu³çç' ³çç SkçÀç®ç
MçyoçJçj çÆlçvçb Òçl³çíkçÀJçíUçÇ JçíiçJçíiçUîçç mìçF&uçvçí IçílçuçíuççÇ uççpçJççyç njkçÀlç DçvçáYçJçç³çuçç mç®®³çç jçÆmçkçÀçb ®çí®ç kçÀçvç nJçílç. çÆkçÀcç³ççiççj
Dççní lççÇ. YççÆkçwlçiççÇlç, YççJçiççÇlç, þácçjçÇ, vççìîçmçbiççÇlç, içpçuç, uççJçCççÇ, DçYçbiç, cçápçjç, ÒçícçiççÇlç Dçmççí kçÀçÇ kç@ÀyçíÏ kçÀçíCçlççnçÇ ÒçkçÀçj I³çç.
³çç mJçjçvçí kçÀOççÇ vçVçç®çç Hçç{ç Jçç®çuçíuçç vççnçÇ. `mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí..' ní lçmçb mççOçb -mççíHçb iççCçb, HçCç DççÆvçuçpççÇbvççÇ ®ççuç içáCçiçáCçÓvç
oçKççÆJçu³ççvçblçj lçí DççHçu³çç JççokçÀçbmççíyçlç kçÀç³ç&cçivç nçílçç®ç FkçÀ[í DççMççlççF& YççJçíbMççÇ l³çç iççC³ççlçu³çç içYççÇ&lç DçLçç&mçb yçbOççÇ ®ç®çç& kçÀjçÇlç
yçmçu³çç. YççJçvççb®çç uçHçb[çJç Dçmçuçíu³çç ³çç kçÀçJ³ççlç DçççÆCç `iççí[çÇ DçHçÓCç&lçí®ççÇ' ³çç Mçyoçlç SkçÀ Mçu³ç uçHçuçíuçb çÆomçlçb. Hçá{®³çç®ç `uççJççÇuç
Jçí[ pççÇJçç' ³çç Mçyoçlç pçKçcçç uçHççÆJçC³çç®ççÇ Oç[Hç[ Dççní ³çç®çb Yççvç þíTvç DççMççvçb DççHçu³ççHçjçÇvçb cçáKç[îççlç®ç yççpççÇ cççjuççÇ Dççní. iççCçb
kçÀçUpççuçç nçlç Iççuçlçb lçí ³ççcçáUí®ç.
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mçbiççÇlçkçÀçj DççÆvçuç-DçªCç ³çç oçíIççbcçO³çí pçyçjomlç ì@uçíbì Dççní. pççÇJçvççkçÀ[í mçlçlç vçJ³çç lççpçíHçCççvçí yçIçC³çç®çç l³ççb®³çç
¢<ìçÇcçáUí®ç kçÀçÇ kçÀç³ç lçí mçlçlç Òç³ççíiçMççÇuç jççÆnuçí. l³ççb®³çç Dç<ìHçÌuçÓ mççbiççÇçÆlçkçÀ içáCççbyçÎuç kçÀç³ç mççbiççJçb? pçí pçí kçÀçJ³ç nçlççlç Hç[uçb lçí
lçí l³ççbvççÇ DççHçu³çç kçÀuççkçáÀmçjçÇvçí jlvçcçbçÆ[lç kçÀªvç jçÆmçkçÀçbmçcççíj mççoj kçíÀuçb. cçiç lçí YççJçiççÇlç Dçmççí kçÀçÇ çÆ®ç$çHçìmçbiççÇlç. mJçjmçcçÏç%ççÇ
uçlççoçÇoçÇb®çí mçJçç&lç çÆJçMJççmçÓ DçççÆCç DççJç[lçí mJçjmçb³ççípçkçÀ DçmçlççÇuç lçj lçí DççÆvçuç-DçªCç. HçCç Kçjb mççbiçÓ? l³ççb®çç mçnçÇ GHç³ççíiç pçCçÓ
kçáÀCççÇ kçÀªvç®ç Içílçuçç vççnçÇ. mçbiççÇlç-mçb³ççípçvççlç lçj lçí yççHç Dççnílç. YçHHççÇ uçççÆnjçÇ®ççÇ pççÇ kçÀçnçÇ iççCççÇ lçácç®³çç DççJç[çÇ ®ççÇ Dççnílç l³çç®çb
mçbHçÓCç& Þçí³ç Ðçç³çuçç nJçb lçí ³çç®ç pççí[iççíUçÇuçç Dçmçb DççcnçÇ c³çáçÆPçkçÀ-Fb[mì^çÇlçuçí uççíkçÀ sçlççÇþçíkçÀHçCçí mççbiçÓ. kçÀçjCç l³çç kçÀçUçlç çÆnvoçÇ
çÆ®ç$çHçìmçbiççÇlççlç SkçÀ vçJçç ÒçJççn DççCçuçç içíuçç nçílçç. cçíuç[çÇ mçbHçuçíuççÇ. HççÆyuçkçÀcçO³çí `çÆNnocç-DççíçÆjSvìí[' iççC³ççb®ççÇ DççJç[ çÆvçcçç&Cç
PççuçíuççÇ. mçbiççÇlçkçÀçj YçHHççÇ uçççÆnjçÇbvçç vççJçb þíJçç³ç®çç DççÆOçkçÀçj vççnçÇ DççHçu³ççuçç HçCç pçávçí -pççCçlçí DçççÆCç içáCççÇ JççokçÀ çÆJç<çCCçHçCçí
mççbiçlççlç kçÀçÇ.. cççíþ-cççíþîçç vççcçJçblç oákçÀçvççbmçcççíj®³çç HçáÀìHççLçJçj SKççÐççvçb ìHçjçÇ ìçkçÓÀvç `jçmlçíkçÀç cççuç mçmlçí cçíb' çÆJçkçÀçJçb lçmçb
oákçÀçvç Lççìuçíuçb YçHHççÇvçí. mJçlç:®çç cççnçíuç çÆvçcçç&Cç kçíÀuçíuçç. Hçb®çcçoçbvççnçÇ ®ç@uçívpç çÆvçcçç&Cç kçíÀuçíuçb l³ççbvççÇ. YçHHççÇ uçççÆnjçÇ `uçbyççÇ jímç kçÀç
Iççí[ç' vçmçíuç þjuçç HçCç l³ççvçí mçbiççÇlççlçu³çç ÒçJççnçuçç cççªvç cçáìkçÓÀvç JçíiçUîçç JçUCççJçj DççCçÓvç mççí[uçb, ní kçÀyçÓuç kçÀjçJçb®ç uççiçíuç.
l³çç®ççÇ kçÀçnçÇ iççCççÇ lçj çÆ®çkçwkçÀçj iççpçuççÇ. YçHHççÇvçí DççHçuçb SkçÀ Jçuç³ç çÆvçcçç&Cç kçíÀuçb. l³çç®çí çÆkçÀl³çíkçÀ Hç@ÀvmçnçÇ Dççnílç, l³ççb®çç lççí
`Dçç³ç[ç@uç' Dççní. mçbiççÇlç-mçb³ççípçvç, lçmçb®ç JççÐçJç=bo mçbj®çvçç nç®ç YçHHççÇ®³çç l³çç kçÀçUçlçu³çç iççC³ççb®çç Dççlcçç nçílçç DçççÆ Cç ³çç®çb Þçí³ç pççlçb
lçí mçbiççÇlçkçÀçj DççÆvçuç-DçªCç ³çç pççí[iççíUçÇuçç. DççÆvçuç-DçªCçpççÇbvçç Hçá{í DçvçíkçÀ cçjçþçÇ iççCççÇ kçÀjlççvçç HçççÆnuçb -SíkçÀuçb. `jpçvççÇiçbOçç
pççÇJçvççÇ ³çç..', `ªHçíjçÇ JççUÓlç cçç[çb®³çç yçvççlç..', `mçmçç lççí kçÀmçç..', lçí mççÆ®çvç-cçníMç kçÀçíþçjíb®³çç SkçíÀkçÀ oí Oçccççuç çÆ®ç$çHçìçbHç³ç¥lç lçí
DççHçuççÇ kçÀçjkçÀçÇo& HçáÀuçJçlççvçç çÆomçuçí, HçCç `mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí..' ³çç iççC³ççlç l³ççbvççÇ kçíÀuçíuçç DçççÆJ ç<kçÀçj Hçá{í DççÌ<çOççuççnçÇ mççHç[uçç
vççnçÇ, Dçmçí l³ççb®çí DçvçíkçÀ ®ççnlçí oá:Kççvçí mççbiçlç Dçmçlççlç. kçíÀJçU kçÀçnçÇ Jnç³ççíçÆuçvmç, mçlççj, oçívç lçyçuçpççÇ JççHçªvç l³ççbvççÇ ní iççCçb p³çç
ÒçkçÀçjí mçpçJçuçb³ç lççÇ mçpç&kçÀlçç Hçá{í içíuççÇ kçáÀþí kçáÀCççmç þçTkçÀ? içççÆ³çkçÀç cnCçÓvç DççMççlççF¥®ççÇ kçíÀuçíuççÇ çÆvçJç[ çÆkçÀlççÇ mççLç& nçílççÇ ³çç®çç
Òçl³ç³ç DççÊçç ³çç#çCççÇ ní iççCçb Hçávç:Hçávnç SíkçÀlççvçç ³çílççí³ç. SkçíÀkçÀ vçJçç DçLç& ¢iiççí®çj nçílçç®ç kçÀçUpçç®³çç çÆþkçÀN³çç nçílç Dççnílç.
JççF&ì Jççìlçb³ç lçí ní iççCçb jíkçÀç@[& Pççuçb `l³çç' kçÀçUç®çb. l³çç kçÀçUçlç F&HççÇ jíkçÀç@[&mçdvçç DççÆlçMç³ç cççiçCççÇ Dçmçu³ççvçí
S®ç.Scç.JnçÇ.vçí iççCççÇ F&HççÇJçj mççoj kçÀjC³çç®çç Oç[çkçÀç uççJçuçç nçílçç. l³çç mJçmlçnçÇ Hç[ç³ç®³çç. S®ç.Scç.JnçÇ.vçí çÆ kçÀl³çíkçÀ ®ççbiçuççÇ iççCççÇ
³çç F&HççÇ®³çç Jçí[çHçç³ççÇ mçbkçÀuçvçç®ççÇ kçÀç$ççÇ ®ççuçJçÓvç çÆvço&³çHçCçí kçÀçHçuççÇ. lççÇ F&HççÇJçj mççoj PççuççÇ KçjçÇ HçCç kçÀçnçÇ iççC³ççbJçj Kçjb®ç Dçv³çç³ç
Pççuçç. OççílççÇ kçÀçí HçÀç[kçíÀ ªcççuç kçÀj çÆo³çç. kçáÀþí SKççob kçÀ[Jçb®ç G[Jçuçb³ç, lçj kçáÀþí kçÀç³ç! iççCçb DçOç&Jçì Dççní Dçmçb uç#ççlç ³çílçç®ç
DççHçCç mJçlç:MççÇ®ç MççíkçÀ J³çkçwlç kçÀjç³ç®çç, o@ìmçd Fì! oáoÌ&Jçç®ççÇ DçççÆCç oá:Kçç®ççÇ iççí<ì cnCçpçí Dççpç®³çç Iç[çÇuçç l³ççb®³ççkçÀ[í kçÀçnçÇ
kçÀç³ç&¯çÀcççb®³çç-Dçuyçcmç®³çç kçíÀJçU ³çç®ç cççmìmç& GHçuçyOç Dççnílç. pçáv³çç Kçjçyç Pççu³çç, içnçU Pççu³çç çÆkçbÀJçç mççHç[lç vççnçÇlç cnCçí.
mçO³çç l³çç®ç cççmìmç&Jçªvç yçvççÆJçuçíu³çç OJççÆvççÆHçÀlççÇ, mççÇ[çÇpç, ScçHççÇLçÏçÇpç yççpççjçlç GHçuçyOç Dççnílç. DççHçu³çç cççLççÇ cççju³çç pççlç
Dççnílç. JçíUí®çb yçbOçvç DçmçC³çç®³çç ³çç lççbçÆ$çkçÀ Dç[®çCççÇcçáUí jíkçÀç@[& kçÀjlççvçç Hçá{í lçí kçÀçUpççÇ IçíT uççiçuçí. Dççlçç OJççÆvçcçáêCç kçÀjç³ç®çb
cnìuçb kçÀçÇ mçç[ílççÇvç çÆcççÆvçìçb®çb yçbOçvç Dçmçç³ç®çb. lçMççÇ pçCçÓ OçcçkçÀçÇJçpçç mçÓ®çvçç mçbiççÇlçkçÀçjçbvçç çÆouççÇ pçç³ç®ççÇ. iççCçb lçíJç{îççlç®ç GjkçÀçJçb
uççiçí. cççíþb Pççuçb®ç lçj kçÀçìsçì kçÀªvç lçí l³çç JçíUílç yçmçJççJçb uççiçí. cç.Hççb. YççJçíb®ççÇ nçÇ kçÀçÆJçlçç Kçjblçj lççÇvç kçÀ[J³ççb®ççÇ Dççní. JçíUí®³çç ³çç
lçLççkçÀçÆLçlç yçbOçvççcçáUí SkçÀ sçvçmçb kçÀ[Jçb OJççÆvçcçáçÆêkçíÀlç mçcçççÆJç<ì kçÀjlçç Dççuçíuçb vççnçÇ. YççJçíbvççÇ pççÇJç DççílçÓvç çÆuççÆnuçíuçb ní kçÀ[Jçb
DççHçu³çç nçlçÓvç kçÀç³çcç®çb çÆvçmçìuçb³ç -

çÆmçOoçÇmç kçÀç³ç& pççlçç, ³çílçí mçáKççmç pç[lçç,
pç[lçílç ®çílçvçíuçç, Gjlççí vç kçÀçíçÆCç $ççlçç,
Dçlç=Hlç YççJçvççbvççÇ, pççÇJççlç pççÇJç ³ççJçç,
mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí, GcçuçÓ vçkçÀç®ç kçíÀJnç..
DççMççlççF¥vççÇ ní kçÀ[Jçb kçÀmçb içç³çuçb Dçmçlçb? yçjçÇ®ç pçávççÇ iççCççÇ JnMç&vmç®³çç ªHççlç DççHçu³çç kçÀçvççJçj DççoUlç Dçmçlççlç HçCç
kçáÀCççÇnçÇ ní çÆvçmçìuçíuçb kçÀ[Jçb iççC³çç®ççÇ çÆnbcçlç kçíÀuçíuççÇ vççnçÇ. kçÀªnçÇ vç³çí. DççMççlççF¥vççÇ iççC³ççlçu³çç çÆ JççÆJçOç Dçbiçç®³çç mçJç&®ç DççIçç[îçç
Hççoç&¯çÀçblç kçíÀuçíu³çç Dççnílç nçÇ JçmlçáçÆmLçlççÇ vççkçÀçjlçç ³çíF&uç kçÀç? mçiçUçÇ iççCççÇ JnMç&vmç kçÀjç HçCç HuççÇpç DççMççlççF¥®ççÇ iççCççÇ kçÀjç³ç®çb
Oçç[mç kçÀª vçkçÀç. lçí pçcçCççj vççnçÇ ³çç®ççÇ Kçç$ççÇ Dççní HçCç lççÇ iççCççÇ oámçN³çç kçáÀCçç®³çç DççJççpççlç SíkçÀC³çç®ççÇ kçÀuHçvçç®ç kçÀjJçlç vççnçÇ nçí!
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41 : mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí..
içççÆ³çkçÀç : DççMçç Yççímçuçí
kçÀçÆJç : cç. Hççb. YççJçí
mçbiççÇlç : DççÆvçuç-DçªCç
mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí, GcçuçÓ vçkçÀç®ç kçíÀJnç,
iççí[çÇ DçHçÓCç&lçí®ççÇ, uççJççÇuç Jçí[ pççÇJçç,
mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí, GcçuçÓ vçkçÀç®ç kçíÀJnç..
jíKççkç=ÀlççÇ mçáKçç®³çç, çÆ®çÊççÇ çÆ®çlççjuçíu³çç,
mççMçbkçÀ kçÀuHçvççbvççÇ, mçnpççÇ çÆJçªvç içíu³çç,
kçÀçÆOç mççíçÆMçuçç GvnçUç, kçÀçÆOç uççYçuçç çÆJçmççJçç,
mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí, GcçuçÓ vçkçÀç®ç kçíÀJnç,
vçÌjçM³ç kç=À<CçcçíIççÇ, DççMçç kçÀOççÇ yçá[çJççÇ,
çÆJçjnçlç çÆ®çbyç çÆYçpçávççÇ, ÒççÇlççÇ HçáÀuççívççÇ ³ççJççÇ,
kçÀçìîçççÆJçvçç vç nçlççÇ, kçíÀJnç içáuççyç ³ççJçç,
mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí, GcçuçÓ vçkçÀç®ç kçíÀJnç..
çÆmçOoçÇmç kçÀç³ç& pççlçç, ³çílçí mçáKççmç pç[lçç,
pç[lçílç ®çílçvçíuçç, Gjlççí vç kçÀçíçÆCç $ççlçç,
Dçlç=Hlç YççJçvççbvççÇ, pççÇJççlç pççÇJç ³ççJçç,
mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí, GcçuçÓ vçkçÀç®ç kçíÀJnç..
(ní kçÀ[Jçí OJççÆvçcçáçÆêkçíÀlç mçcçççÆJç<ì kçÀjlçç Dççuçíuçb vççnçÇ.)


DççMççlççF&b®³çç ³çç mçJçç&biçmçáboj iççC³çç®ççÇ `Dçç@çÆ[Dççí'®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ. mççíyçlç kçÀçnçÇ iççCççÇ.

1. mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí..

(Dçç@ççÆ[Dççí)

https://youtu.be/BwGB3CwJX8o

2. mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí.. (Dçç@ççÆ[Dççí)

https://youtu.be/6sTpFj-EkAM

3. DççMççlççF& ³ççb®ççÇ 100 cçjçþçÇ iççCççÇ

https://youtu.be/tAxfLcrtOP0

4. DççMçç Yççímçuçí (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/J5CFFXgRwX0
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42 : Aadha Hai Chandrama..

42 : DççOçç nÌ ®çbêcçç jçlç DççOççÇ..
çÆÒçvmçímç mì^çÇì®³çç içPçoj nçTmçcçOçÓvç SkçÀ kçÀçUçÇ cççíìçj YçjOççJç çÆvçIççuççÇ nçílççÇ. içç[çÇlç nçílçí oçíIçí®ç. [^ç³çJnj DçççÆCç cççiç®³çç
mççÇìJçj jíuçÓvç yçmçuçíuçç SkçÀ yççjç Jç<çí& Jç³çç®çç ®çáCç®çáCççÇlç sçíkçÀjç. içç[çÇ ®çkçwkçÀ cçnbcçoDçuççÇ jçí[®³çç çÆoMçívçí çÆvçIççuççÇ nçílççÇ. 1946mççuç!
oíMçç®çb mJççlçb$³ç nçlççlççíb[çMççÇ Dççuçíu³çç l³çç çÆoJçmççlç, ³çç Fuççkçw³ççlç kçÀmçuçç çÆJççÆ®ç$ç lçCççJç Dçmçç³ç®çç lçí lççí DçvçáYçJçuçíu³ççbvçç®ç þçTkçÀ.
içuuççÇyççíUçlçÓvç mçHçÀçF&oçj JçUCçí Içílç Lççí[îçç®ç JçíUçlç lççÇ cççíìçj Yçíb[çÇyççpççjçlçu³çç `çÆkçÀlççyç cçbpççÇuç'®³çç oçjçHççMççÇ LççbyçuççÇ. lççí cçáuçiçç
l³çç cççíìçjçÇlçÓvç G[çÇ cççªvç®ç Glçjuçç. GÊçábiç çÆMçuHçkç=ÀlççÇHçá{í GYçb jçnÓvç YççÆkçwlçYççJçHçÓCç& vçpçjívçb lççÇ v³ççnçUçJççÇ lçmçb l³çç FcççjlççÇ®çb oMç&vç
Içílçuçb. l³çç DçJçOççÇlç [^ç³çJnjvçí içç[çÇ®ççÇ oçjb, kçÀç®çç J³çJççÆmLçlç yçbo kçÀªvç Içílçu³çç DçççÆCç cçáuçç®çç nçlç Oçªvç oámçjç cçpçuçç iççþuçç.
oçjç®³çç HççìçÇJçj Go&Ólç kçÀçnçÇlçjçÇ çÆuççÆnuçíuçb Hççnlçç Hççnlçç l³ççvçí HçÊçç çÆuççÆnuçíuçç kçÀçiço lçmçç®ç çÆKçMççlç kçÀçíbyçuçç. oçí Iççb®³ççnçÇ ®çínN³ççJçj
GlkçbÀþç nçílççÇ. oçjçJçj omlçkçÀ oílççvçç nçlçnçÇ LçjLçjlç nçílçç. MçíjJççvççÇ Iççlçuçíu³çç SkçÀçvçb oçj GIç[uçb. [^ç³çJnjvçí `Dçmmçuççcç
JççuçíkçáÀcç' Dçmçç mçuççcç þçíkçÀuçç. l³ççvçí `JççuçíkçáÀcç Dçmmçuççcç' Dçmçb Òçl³çáÊçj oílç oçíIççbvçç Dççlç Içílçuçb. oçíI çbnçÇ Dççlç ³çíTvç yççpçá®³çç Kççì
kçÀcç çÆoJççCççJçj yçmçuçí. HççC³çç®çç iuççmç çÆjkçÀçcçç kçÀjlçç kçÀjlçç [^ç³çJnj cçáuççvçb Hç{Jçu³ççÒçcççCçí HççíHçìHçb®ççÇ kçÀª uççiçuçç. `..pçvççyç..
Fmç uç[kçíÀkçíÀ YççF& kçÀçí DççHçmçí mçbiççÇlç mççÇKçvçç nÌ..' l³ççb®çb DçmKçuççÇlç GoÓ&lç mçbYçç<çCç mçáª®ç nçílçb, HçCç lççí cçáuçiçç l³çç MçíjJççvççÇlçu³çç
Fmçcççuçç SkçÀìkçÀ v³ççnçUlç nçílçç. ]HçÀvçkçÀçj cçnbcço jHçÀçÇ - l³çç cçáuçç®çb DççjçO³ç oÌJçlç mçç#ççlç mçcççíj nçílçb. Yçkçwlç Hçáb[çÆuçkçÀçvçí DçnçÆvç&Mç
oMç&vç çÆouçíu³çç Hççb[ájbiççkçÀ[í HçnçJçb çÆlçlçkçw³çç lçvcç³çlçívçb lççí jHçÀçÇmççníyççbvçç DççHççocçmlçkçÀ v³ççnçUlç nçílçç, [çíUîççlç mççþJçlç nçílçç. l³çç®ççÇ
kçÀçJçjçÇyççJçjçÇ vçpçj, ®çuççÆyç®çuç, ®çáUyçáU, [çíUîççlçuçí #çCççí#çCççÇ yçouçlç pççCççjí YççJç l³çç®ç ªcçcçO³çí cççÌpçÓo Dçmçuçíuçí ncççÇoYççF&
Hçnçlç®ç nçílçí. lçí ®çìkçÀvç cnCççuçí..`yçíìç, FvMçç-Dçuuçç Dçiçuçí FlçJççj kçÀçí lçácç lçácnçjí YççF& DççÌj Dçyyççpççvç kçÀçí uçíkçÀj lçMçjçÇ]HçÀ
uççvçç..' yçmmç! mçbHçuççÇ cçáuççkçÀçlç. DççÆvç®sívçb®ç oçÇIç& MJççmç Içílç lççí cçáuçiçç çÆlçLçÓvç Gþuçç. cçCççcçCçç®çb Dççí Pçb JççnçJçb lçmçç ªcçyççníj
Hç[uçç, HçCç vçblçj cçç$ç kçÀçnçÇlçjçÇ içJçmçu³çç®çç mçç#ççlkçÀçj nçílçç®ç njCçç®³çç ®çHçUçF&vçí Oçç[Oçç[ çÆpçvçí Glçjlç KççuççÇ Dççuçç. l³çç®çb vççJç
nçílçb cçníbê kçÀHçÓj. jHçÀçÇuçç YçíìC³ççmççþçÇ l³ççvçí çÆpçJçç®çb jçvç kçíÀuçb nçílçb. Hçá{®³çç jçÆJçJççjçÇ pçíJnç lççí DççHçuçí çÆHçlççpççÇ DçççÆCç Lççíju³çç
çÆyçÏpçcççínvçmççíyçlç jHçÀçÇmççníyççbkçÀ[í Dççuçç lçíJnç lçmçç®ç KçáUçJçu³ççmççjKçç jHçÀçÇmççníyççbvçç v³ççnçUÓ uççiçuçç. ncççÇoYççF¥vççÇ kçÀç³ç lçí
DççíUKçuçb. ®ççjíkçÀ Jççkçw³ççb®ççÇ oíJççCç IçíJççCç PççuççÇ Dçmçíuç.. ncççÇoYççF¥vççÇ `iççvçç ³çí yç[í kçÀçí vçnçÇ, Fmç sçíìí mççnyç kçÀçí mççÇKçvçç nÌ.. nÌ
vçç?' Dçmçç yçç@cyç ìçkçÀlçç®ç sçíìîçç cçníbê®çb lççkçÀçmççþçÇ uçHçJçuçíuçb Yççb[b GIç[kçÀçÇmç Dççuçb. GHççÆmLçlççbHçÌkçÀçÇ mçiçUí KçÓHç nmçuçí. jHçÀçÇvçí cçiç
cçníbêuçç iççCçb cnCçÓvç oçKçJçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. l³çç®çb iççCçb SíkçÀu³ççJçj çÆlçLçu³çççÆlçLçí®ç l³ççuçç DççHçuçç MççiççÇ o& yçvçJçC³çç®çb DççMJççmçvç çÆouçb.
yççÇ. Scç. J³ççmçpççÇbkçÀ[í pçç DçççÆCç kçwuçççÆmçkçÀuç çÆMçkçÀ Dçmçç mçuuççnçÇ çÆouçç. cçnbcço jHçÀçÇbkçÀ[í çÆMçkçÀlçç çÆMçkçÀlçç cçníbê Hçb. cçvççínjpççÇ
Hççílçoçj (iJççuníj IçjçCçb), Gmlçço çÆvç³ççpç Dçncço KççB (çÆkçÀjçCçç), Gmlçço Dçyoáuç jncççvç KççB (HççÆlç³ççUç), Hçb. pçiçVççLçyçáJçç HçájçíçÆnlç
(Dççûçç) ³ççb®³ççkçÀ[í lçyyçuç ®ççj-®ççj Jç<çí& mçbiççÇlçç®çí Oç[í Içílç jççÆnuçí.
SímçHçÌmç [yçuç-ªcç nçílççÇ l³ççb®ççÇ içPçoj nçTmçcçO³çí. çÆkçÀ®çvçcçO³çí Hçnçìí ®ççj Jççpçlçç sçíìç cçníbê çÆj³ççpççuçç yçmçç³ç®çç.
mJçjçb®³çç vçícçkçw³çç pççiçç MççíOçC³çç®çç KçìçìçíHç, DççuççHççÇ- lççvçç IçíC³çç®ççÇ kçÀmçjlç ³çç®çç $ççmç Mçípççj®³çç lç[kçÓÀ HççjM³ççuçç nçíT uççiçuçç.
kçÀçíìç&lç ³çççÆ®çkçÀç oçKçuç kçÀjCçí JçiçÌjí ÒçkçÀçj lçíJnç DççÆmlçlJççlç vçmçu³ççvçí HççjMççÇ vçámçlççÇ®ç çÆ®ç[çÆ®ç[ kçÀjç³ç®çç SJç{b®ç. Yççb[Cçb nçíC³çç®ççÇ
HççÆjçÆmLçlççÇ çÆvçcçç&Cç nçílçç®ç l³çç®³çç JççÆ[uççbvççÇ cççiç®ççÇ yççukçÀvççÇ uççkçÀ[çÇ HçÀUîççbvççÇ yçbo kçÀªvç sçíìçÇMççÇ `mççTb[ -ÒçÓHçÀ' ªcç lç³ççj kçíÀuççÇ.
jçípç®³çç çÆj³ççpççcçáUí sçíìîçç cçníbê®çç DççJççpç nUánUÓ HççÆjHçkçwJç nçílç nçílçç. kçwuçççÆmçkçÀuç çÆMçkçÀC³ççcçáUí l³çç DççJççpççuçç HçÌuçÓ Hç[lç nçílçí.
cçÌçÆHçÀuççÇlçuçb iççCçb JçíiçUb, jíkçÀç@çÆ[¥iç®çb JçíiçUb. çÆHçÀucç-c³çáçÆPçkçÀ lçj l³ççnÓvçnçÇ JçíiçUb. ³çáiçuçiççÇlç iççlççvçç mçniçç³çkçÀçMççÇ pçcçJçÓvç Içílç kçÀmçb
içç³ç®çb ³çç®çç HçbÀ[çnçÇ JçíiçUç®ç Dçmçlççí. jHçÀçÇmççníyççbvççÇ l³ççuçç DçMçç çÆJççÆJçOçlçílçuçí vççÇj#ççÇjçÆJçJçíkçÀ DççHçáuçkçÀçÇvçí çÆMçkçÀJçuçí. l³çç®ççÇ YççÇ[ ®çíHççJççÇ
cnCçÓvç yçN³çç®çoç lçí jíkçÀç@çÆ[¥imçvçç, kçÀç³ç&¬çÀcççbvçç l³ççuçç mççíyçlçnçÇ vçílç Dçmçlç. DçMççlçÓvç l³çç®³çç DççíU KççÇ nçílççÇuç. içç³çkçÀçÇ®³çç kçÀ#çç
©boçJçlççÇuç nç HçÀç³çoç nçílçç®ç. `DççHçu³ççuçç Dççpç pçí kçÀçnçÇ ³çMç çÆcçUçuçb³ç l³çç ³çMççlç jHçÀçÇmççníyççb®çb yçjb®ç ³ççíiçoçvç Dççní. l³ççb®ççÇ
çÆMçkçÀJçCç, ÒçícçU JççiçCçb DçççÆCç Òççílmççnvç ³ççcçáUí®ç cççÇ Iç[uççí.. ' Dçmçb HççHççpççÇ DççpçnçÇ mççbiçlç Dçmçlççlç. lçj..1952mççuççÇ
`cçocçmlç'cçO³çí JnçÇ. yçuçmççjç vççJçç®³çç mçbiççÇlçkçÀçjçvçí pçíJnç cçníbêuçç HççÆnuçç yçÏíkçÀ çÆouçç, lçíJnç l³çç®³çç Flçkçw³çç Þçcçç®çb mççHçÀu³ç
Pççu³çç®çb mçcççOççvç çÆcçUçuçb. 1957 cçO³çí `cçíì^çí-ì^ç@HçÀçÇ' nçÇ Dçç@uç FbçÆ[³çç ì@uçíbì kçÀç@vìímì PççuççÇ. vççÌMççopççÇ, Jçmçblç oímççF&pççÇ, mççÇ
jçcç®çbêpççÇ, cçovçcççínvçpççÇ DçççÆCç lçuçlç cçncçÓomççníyç ní Hçç®ç çÆoiiçpç HççÆj#çkçÀ nçílçí. cçníbêpççÇbvççÇ jHçÀçÇmççní yççbvççÇ çÆMçkçÀJçuçíuççÇ `FuççnçÇ
kçÀçíF& lçcçVçç vçnçÇ pçcççvçí cçíb..' nçÇ içpçuç HçíMç kçíÀuççÇ, DçççÆCç HççÆnuçb HçççÆjlççíçÆ<çkçÀ HçìkçÀçJçuçb. DççjlççÇ cçákçÀpççÇ&®çç oámçjç ¬çÀcççbkçÀ Dççuçç. ³çç
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mHçOçí&lç çÆpçbkçÀuçíu³ççbvçç cççíþîçç yç@vçj®çí çÆvçcçç&lçí DççHçu³çç çÆ®ç$çHçìçlç HççMJç&içç³çvçç®ççÇ mçbOççÇ oíCççj nçílçí. SkçÀç cçjçþcççíUîçç mçbiççÇlçkçÀçjçvçí
l³çç®³ççlçuçç mHççkç&À kçíÀJnç®ç níjuçç nçílçç. kçÀçnçÇ çÆoJçmççlç®ç cçníbêuçç çÆvçjçíHç Dççuçç. mìáçÆ[Dççílç Hççínçí®çC³çç®çç! ³çáiçuçiççÇlç jíkçÀç@[& Jnç³ç®çb
nçílçb. l³çç mçbiççÇlçkçÀçjçkçÀ[í çÆHçÀcçíuç JnçF&mçmççþçÇ yçnálçíkçÀoç uçlççoçÇoçÇ®ç Dçmçlççlç l³ççcçáUí cçníbêuçç mçç@çÆuç[ ìívMçvç Dççuçíuçb. ®çínN³ççJçjcçvççJçj çÆJçuç#çCç o[HçCç JççiçJçlç lççí SkçÀoç®çç mìáçÆ[Dççílç Hççínçí®çuçç. c³çáçÆPçkçÀ DçççÆCç çÆNnocç mçíkçwMçvç DççHççHçuççÇ JççÐçí ìîçÓvç kçÀjC³ççlç
içáblçuççÇ nçílççÇ. mçJç& JççÐççb®çç DççJççpç SkçÀcçíkçÀçlç çÆcçmçUu³ççcçáUí SkçÀ çÆJççÆ®ç$ç kçÀçíuççnuç SíkçÓÀ ³çílç nçílçç. ®çnçJççuçç Içj®çb kçÀç³ç& Dçmçu³ççiçlç
mçiçUîççbvçç ®çnç Hççpçlç nçílçç. cçníbêmççþçÇ ní JççlççJçjCç lçmçb vçJçKçb vçJnlçb HçCç cçáK³ç içç³çkçÀ cnCçÓvç Dççpç l³çç®³çç [çíkçw³ççJçj cçáb[çJçUîçç
yççbOçC³ççlç Dççu³ççcçáUí lççí KçÓHç®ç OççmlççJçuçíuçç. lççí Dçbiç ®ççíªvç SkçÀç Kçá®ççÇ&lç çÆJçmççJçuçç. mçbiççÇlçkçÀçj mççÇ . jçcç®çbêpççÇ Dççuçí. Dççu³ççDççu³çç vçJçK³çç cçníbê®³çç HççþçÇJçj LççíHçìlç l³ççuçç çÆ®çDçj-DçHç kçíÀuçb. Hçá{®çç SkçÀ lççmç lçí mçnç³³çkçÀçbyçjçíyçj iççC³çç®çb ®çuçvç, þíkçÀç Fl³ççoçÇ
iççí<ìçÇJçj Kçuç kçÀjlç nçílçí. FkçÀ[í cçníbê®ççÇ vçpçj mççjKççÇ ojJççpççkçÀ[í pççlç nçílççÇ. oçÇoçÇ Dççlçç ³çílççÇuç, cçiç ³çílççÇuç.. kçÀç³ç yççíuççJçb? l³çç
kçÀMçç JççiçlççÇuç? DççHçu³ççuçç mççbYççUÓvç IçílççÇuç vçç? kçÀçÇ.. nçÇ vçámçlççÇ®ç ì^ç³çuç lçj vçmçíuç?.. cçvç çÆ®çblççÇ lçí JçÌjçÇ vç çÆ®çblççÇ!.. çÆlçkçÀ[í mççBiçJnç³ççíçÆuçvç®³çç mççLççÇvçb çÆjnmç&umç mçáª nçílçç®ç DçCCçç (mççÇ. jçcç®çbêpççÇ) uçiçí®ç cçníbêkçÀ[í Dççuçí. oçívç Mçyo yççíu çuçí DçççÆCç iççC³çç®çç kçÀçiço
l³çç®³çç nçlççÇ çÆouçç. nçcççí&çÆvç³çcç Hçá{í Dççí{lç cçníbêuçç DçiçoçÇ DççHçuçíHçCççvçí Òççílmççnvç oílç oílç SkçíÀkçÀ DççíU çÆMçkçÀJçuççÇ. l³ççuçç iççCçb HçkçwkçÀb
mçcçpçuçb³ç ní uç#ççlç ³çílçç®ç lçí çÆvççÆM®çblç Pççuçí. DççCçKççÇ SkçÀoç ®çnçHççvç nçílçb³ç lççí®ç oçÇoçÇ Dççu³çç®ççÇ Kçyçj çÆcçUçuççÇ.. cçníbê®³çç Hçç³ççlçÓvç
cçíboÓkçÀ[í SkçÀ Lçb[ çÆMçjçÆMçjçÇ içíuççÇ. #çCçYçj OççmlççJçuçí®ç cçníbêpççÇ.. FkçÀ[í `ìíkçÀ'®çç HçákçÀçjç Pççuçç. mçáUçJçj ®ç{Jçç³çuçç kçÌÀoçÇ vçílççlç lçmçb
kçáÀCççÇlçjçÇ cçníbêuçç çÆmçbiçmç&-kç@ÀyççÇvçkçÀ[í vçíuçb. nçlççHçç³ççlç cçábi³çç Dççuçíu³çç. mçcççíj oçÇoçÇbvçç Hççnlçç®ç lççí pççiç®³ççpççiççÇ LçyçkçÀuçç. mçcççíj
®çkçwkçÀ DççMççoçÇoçÇ GY³çç. uçlççoçÇoçÇ vççnçÇlç? náMMç! ìívMçvç Lççí[bHçÀçj kçÀcççÇ Pççuçb. DççHçu³ççyçjçíyçj DççMççoçÇoçÇ iççCççj? JJçç! çÆouçKçáuççmç
mJçYççJçç®³çç DççMççlççF¥vççÇ cçníbêuçç OççkçÀìîçç YççJççiçlç mççbYççUlç oçívç çÆjnmç&umç çÆou³çç. Dççlçç `ìíkçÀ'®çç HçákçÀçjç. mçç³çuçívmç! jçÆvçbiç!
ìíkçÀ! Jçvç-ìÓ-LçÏçÇ-HçÀçíj.. çÆMçmlçyçOo kçÀJçç³çlç DçmççJççÇ l³ççÒçcççCçí ®ççUçÇmçíkçÀ `yççí' Jnç³ççíçÆuçvmçJçj çÆLçjkçÀuçí. DçCCççb®³çç mçbiççÇ lççlç vnçuçíuçb
`vçJçjbiç' (1959)®çb lçí ³çáiçuçiççÇlç DççMççlççF¥®³çç mççLççÇvçb iççlç nçílçí.. cçníbê kçÀHçÓj!

DççOçç nÌ ®çbêcçç jçlç DççOççÇ, jn vç pççS lçíjçÇ cçíjçÇ yççlç DççOççÇ, cçáuççkçÀçlç DççOççÇ...DççOçç nÌ ®çbêcçç..
MççblççjçcçyççHçÓb®³çç `vçJçjbiç'mççþçÇ mçbO³çç DçççÆCç cççÆnHççuçJçj çÆ®ççÆ$çlç nçíCççjb ní ³çáiçuçiççÇlç çÆlçLçí DççkçÀçj Içílç nçílçb. ³çç iççC³çç®³çç
DççþJçCççÇbmçjMççÇ DççHçu³çç yç®çHçvç®ççÇ ³çço lççpçç Pççuçíuçí HççHççpççÇ (cçníbê kçÀHçÓj) jçícççbçÆ®çlç Pççuçí. uçlççoçÇoçÇ DçççÆCç DçCCççbcçO³çí lçLççkçÀçÆLçlç
içÌjmçcçpç çÆvçcçç&Cç Pççu³ççvçí `vçJçjbiç'cçOçu³çç iççC³ççbcçO³çí DççMççlççF& Dççnílç. DççHçu³çç DççMççlççF¥®³çç içç³çkçÀçÇ® çb DççCçKççÇ SkçÀ þUkçÀ
JçÌçÆMç<ìîç Dççní, pçí lçácnçuççnçÇ cççnçÇlç Dççní. l³çç GÊçcç vçkçwkçÀuç kçÀjlççlç. DççHçCç iççlççí³ç lçí iççCçb kçáÀþu³çç vçççÆ³çkçíÀJçj çÆ®ççÆ$çlç nçíCççj Dççní
ní l³çç DççOççÇ®ç çÆJç®ççªvç Içílççlç DçççÆCç l³çç çÆnjç@F&vç®ççÇ yççíuçC³ççlçuççÇ {yç mçjUmçjU JççHçjlç çÆlç®³ççmççþçÇ iççCçb iççlççlç. `mçç#ççlç
yççyçápççÇb®ççÇnçÇ mçnçÇmçnçÇ vçkçwkçÀuç kçÀjlç cççÇ içç³ç®çí cnCçÓvç lççÇ iççCççÇ, l³ççbvçç nJççÇ lçMMççÇ®ç jíkçÀç@[& Jnç³ç®ççÇ..' ní omlçájKçáÎ DççMççlççF¥vççÇ
DçvçíkçÀoç mççbçÆiçlçu³çç®çb DççþJçlçí³ç vçç? vçJçjbiç®çb ní iççCçb DççMççlççF& vçíncççÇHçí#çç pçjç nUáJççjHçCçí içç³çu³ççlç Dçmçb cççÇ cnCçlçç®ç SkçÀ
yçápçáiç& JççokçÀ kçÀç³ç cnCççuçí nçílçí þçTkçÀ Dççní?.. `yçjKçájoçj, l³çç mçç@HçwìuççÇ JçiçÌjí içç³çu³çç vççnçÇlç.. ®çkçwkçÀ uçlççyççF¥®³çç ìçívçuç
kçwJççuççÇìçÇlç içç³çu³çç Dççnílç l³çç!.. vçkçwkçÀuç kçíÀuççÇ³ç oçÇoçÇb®ççÇ.. DçiçoçÇ Òçícççvçí. pçjç vççÇì SíkçÓÀvç lçj yçIç?..' cççÇ Dçç¯çÀcçkçÀ nçíTvç l³ççb®çç
cçáÎç Kççí[Óvç kçÀç{uçç.. `DççMççlççF&vççÇ vçkçwkçÀuç JçiçÌjí kçÀçnçÇ kçíÀuçíuççÇ vççnçÇ³ç. iççC³ççlç pçmçí YççJç içjpçí®çí nçílçí lçMçç l³çç içç³çu³çç Dççnílç..
DççHçCç l³ççb®³çç Flçj iççC³ççbMççÇ ní iççCçb lçç[Óvç Hççnlççí cnCçÓvç lçácnçuçç l³çç FLçí JçíiçUîçç Jççìlççnílç, mçcçpçuçb?'

çÆHç³çç DççOççÇ nÌ H³ççj kçÀçÇ Yçç<çç, DççOççÇ jnívçí oçí, cçvçkçÀçÇ DççÆYçuçç<çç- 2
DççOçí suçkçíÀ vç³çvç, DççOçí {uçlçí vç³çvç, DççOççÇ HçuçkçÀçíb cçíb YççÇ nÌ, yçjmççlç DççOççÇee
DççOçç nÌ ®çbêcçç jçlç DççOççÇ..
JnçÇ. MççblççjçcçpççÇb®³çç `jçpçkçÀcçuç kçÀuçç cçbçÆoj'®ççÇ HçíMçkçÀMç `vçJçjbiç'! iççÆocççb®çb kçÀLççvçkçÀ. mçbO³çç, cççÆnHççuç, kçíÀMçJçjçJç oçlçí,
yççyçájçyç Hçíb{çjkçÀj, cçjçþçÇlçuçç mìçj ®çbbêkçÀçblç, Dççiçç DçMççÇ mìçjkçÀçmì. çÆHçkçw®çj mçáª nçílçb `jçpçkçÀcçuç'®³çç l³çç mçáÒççÆmçOo ìç³çìuçvçí.
JnçÇ. MççblççjçcçpççÇ mççcççíjí ³çílççlç `oçí DççBKçí yççjn nçLç'®³çç JçíUçÇ Iç[uçíu³çç DçHçIççlççÇ IçìvçícçáUí [çíUîççbvçç Fpçç Pççu³ççvçblçj yçjí Pççu³çç®ççÇ
iççí[ yççlçcççÇ oílççlç.. DççHçu³çç Dçç³çá<³ççlç Hçávnç SkçÀoç vçJçb FbêOçvçá<³ç Dççuçb Dççní.. cnCçÓvç `vçJçjbiççb®ççÇ' nçÇ GOçUCç lçácnç jçÆmçkçÀçbmççþçÇ..
DçççÆCç Hç[ÐççJçj®çb çÆ®ç$çCç Hçá{®³çç®ç #çCççÇ jbiççÇlç nçílççvçç çÆomçlçb.. JJçç! MççblççjçcçpççÇ JJçç!

Dççmç kçÀyç lçkçÀ jníiççÇ DçOçájçÇ, H³ççmç nçíiççÇ vçnçÇ kçw³çç ³çí HçÓjçÇ - 2
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H³ççmçç H³ççmçç HçJçvç, H³ççmçç H³ççmçç içiçvç, H³ççmçí lççjçíb kçÀçÇ YççÇ nÌ yççjçlç DççOççÇ,
DççOçç nÌ ®çbêcçç jçlç DççOççÇ..
vççJç kçÀç{uçb Hççíjçvçb. cçníbêpççÇb®çí çÆHçlççpççÇ cçvççícçvç mçáKççJçuçí. `vçJçjbiç'®³çç iççC³ççbvççÇ OçácççkçáÀU Iççlçuçç nçílçç. mçiçUçÇ®ç iççCççÇ
iççpçuççÇ. lçÓ sáHççÇ nÌ kçÀnçB.., M³ççcçuç M³ççcçuç yçjvç.., Dçjí pçç jí nì vçìKçì.. DççpçnçÇ DççHçu³çç DççJç[çÇ®ççÇ Dççnílç. jíkçÀç@[& nçlççlç ³çílçç®ç
lççÇ lçMççÇ®ç HççíìçMççÇ Oçªvç cçníbêpççÇ DççOççÇ jHçÀçÇmççníyççbvçç DçççÆCç cçiç l³ççb®³çç mççbiçC³ççJçªvç mçbiççÇlçkçÀçj Dççí. HççÇ. vç³³çjpççÇbvçç Yçíìç³çuçç
içíuçí nçílçí. HçCç nçee³ç! DççíHççÇ l³çççÆoJçMççÇ Yçíìuçí®ç vççnçÇlç. jçpçç cçínboçÇ DçuççÇ KççB Yçíìuçí. lççíb[ Yçªvç kçÀçÌlçákçÀ kçíÀuçb l³ççbvççÇ. kçáÀþÓvçlçjçÇ
kçÀUuçb kçÀçÇ kçíÀJçuçYççF& kçÀM³çHç DççíHççÇb®³çç HççÇDççjDççí®çb kçÀçcç Hççnlççlç. lç[kçÀ kçáÀuççy³ççlçu³çç çÆ®çjçiççÆovç ìíuçmç&mçcççíj®³çç FcççjlççÇlçuççÇ
l³ççb®ççÇ ªcç iççþuççÇ. iççJçkçÀçÇ®ççÇ KççíuççÇ DçmççJççÇ lçMççÇ DçmlççJ³çmlç nçílççÇ lççÇ. Oçcçíbê DçççÆCç cçvççípçkçáÀcççj DççHçu³çç mì^içuç®³çç çÆoJçmççlç
FLçí®ç jnç³ç®çí. kçíÀJçuçpççÇbcçáUí l³çç mçiçUîççbMççÇ oçímlççvçç Pççuçç. jHçÀçÇmççníyç l³ççbvçç vçíncççÇ Òççílmççnvç oílç Dçmçlç. HççHççpççÇb®çb (cçníbê
kçÀHçÓjpççÇbvçç Fb[mì^çÇlçuçí mçJç&pçCç ³çç®ç vççJççvçí mçbyççíOçlççlç.) vççJç iççpçlç jççÆnuçb. cçvççípçkçáÀcççjMççÇ FlçkçbÀ mçK³ç Pççuçb kçÀçÇ Hçá{í l³ççb®³çç
Òçl³çíkçÀ çÆ®ç$çHçìçlç PçákçÀlçb cççHç Dçmçç³ç®çb lçí HççHççpççÇbvçç®ç. `®ççBo sáHçç DççÌj lççjí..' (mççínvççÇ cççÆnJççuç-1959) HççmçÓvç mçáª Pççuçíuçç
çÆmçuççÆmçuçç `lçíjí H³ççj kçÀç Dççmçjç..' (uçlççoçÇoçÇbyçjçíyçj-Oçáuç kçÀç HçÓÀuç-1959) JçiçÌjí iççC³ççbvçblçj yçnjlç®ç jççÆnuçç. `Dççpç kçÀçÇ
cçáuççkçÀçlç yçmç FlçvççÇ..' (uçlççoçÇoçÇbyçjçíyçj-Yçjçímçç-1963) vçblçj l³ççbvççÇ kçÀOççÇ cççiçí JçUÓvç HçççÆnuçb®ç vççnçÇ, lçí Dççpçlççiçç³çlç. `jn vç
pççS lçíjçÇ cçíjçÇ yççlç DççOççÇ..' cnCçlç DççHçu³çç içç³çkçÀçÇ®ççÇ mçHçÀj DççjbYç kçÀjCççN³çç ³çç içç³çkçÀç®ççÇ yççlç kçÀOççÇ®ç `DççOççÇ' jççÆnuççÇ vççnçÇ.. ní
çÆJçMçí<ç.

mçÓj DççOçç nçÇ M³ççcç vçí mççOçç, jnç jçOçç kçÀç H³ççj YççÇ DççOçç - 2
vçÌvç DççOçí çÆKçuçí, nçíþ DççOçí çÆnuçí, jnçÇ cçvç cçíb çÆcçuçvç kçÀçÇ Jççí yççlç DççOççÇ,
DççOçç nÌ ®çbêcçç jçlç DççOççÇ, jn vç pççS lçíjçÇ cçíjçÇ yççlç DççOççÇ,
cçáuççkçÀçlç DççOççÇ... DççOçç nÌ ®çbêcçç..


³çç iççC³ççMççÇ lçmçí®ç çÆ®ç$çHçìçMççÇ mçbyçbçÆOçlç GHçuçyOç Pççuçíu³çç mçJç& `Dçç@çÆ[Dççí', `çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' ³ççb®³çç `³çÓ -ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.

1. DççOçç nÌ ®çbêcçç.. (Dçç@çÆ[Dççí)
2. DççOçç nÌ ®çbêcçç.. (çÆJnçÆ[Dççí)
3. DççOçç nÌ ®çbêcçç..(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)
4. vçJçjbiç (1959) (çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCççÇ)
5. çÆ®ç$çHçì : vçJçjbiç (1959)
6. cçníbê kçÀHçÓj (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)
7. cçníbêkçÀHçÓj (mçáHçjçÆnìmçd-Dçç@çÆ[Dççí)
8. cçníbê kçÀHçÓj (cçjçþçÇ çÆnìmçd- Huçí-çÆuçmì) :

https://youtu.be/zxukLSnWs68
https://youtu.be/aasw1WDNhgY
https://youtu.be/L3qlwoZ_BLE
https://youtu.be/HbbWoLOoNM0
https://youtu.be/aWQQx5V1LK4
https://youtu.be/-_eVjUb4dUI
https://youtu.be/PALOIKSXOME

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi97NF0ZlryzS2X9e1xrteluc

9. cçníbê kçÀHçÓj - (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç 1) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy8fICElsXJv22OdZoP7lR1QepFPTBExJ

10. cçníbê kçÀHçÓj – (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç 2) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8XAFwYHVKblC30ShbBY6SA7PsXwPTKJQ
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42 : DççOçç nÌ ®çbêcçç jçlç DççOççÇ..
çÆ®ç$çHçì : vçJçjbiç (1959)
iççÇlçkçÀçj : Yçjlç J³ççmç
mçbiççÇlç : mççÇ. jçcç®çbê
içç³çkçÀ : DççMçç Yççímçuçí - cçníbê kçÀHçÓj
cçníbê kçÀHçÓj :
DççOçç nÌ ®çbêcçç jçlç DççOççÇ, jn vç pççS lçíjçÇ cçíjçÇ yççlç DççOççÇ,
cçáuççkçÀçlç DççOççÇ... - 2 DççOçç nÌ ®çbêcççee
DççMçç Yççímçuçí :
çÆHç³çç DççOççÇ nÌ H³ççj kçÀçÇ Yçç<çç, DççOççÇ jnívçí oçí, cçvçkçÀçÇ DççÆYçuçç<çç - 2
DççOçí suçkçíÀ vç³çvç, DççOçí {uçlçí vç³çvç, DççOççÇ HçuçkçÀçíb cçíb YççÇ nÌ, yçjmççlç DççOççÇee
DççOçç nÌ ®çbêcçç jçlç DççOççÇ, jn vç pççS lçíjçÇ cçíjçÇ yççlç DççOççÇ,
cçáuççkçÀçlç DççOççÇ... DççOçç nÌ ®çbêcççee
cçníbê kçÀHçÓj :
Dççmç kçÀyç lçkçÀ jníiççÇ DçOçájçÇ, H³ççmç nçíiççÇ vçnçÇ kçw³çç ³çí HçÓjçÇ - 2
H³ççmçç H³ççmçç HçJçvç, H³ççmçç H³ççmçç içiçvç, H³ççmçí lççjçíb kçÀçÇ YççÇ nÌ yççjçlç DççOççÇee
DççOçç nÌ ®çbêcçç jçlç DççOççÇ, jn vç pççS lçíjçÇ cçíjçÇ yççlç DççOççÇ,
cçáuççkçÀçlç DççOççÇ... DççOçç nÌ ®çbêcççee
DççMçç Yççímçuçí :
mçÓj DççOçç nçÇ M³ççcç vçí mççOçç, jnç jçOçç kçÀç H³ççj YççÇ DççOçç - 2
vçÌvç DççOçí çÆKçuçí, nçíþ DççOçí çÆnuçí, jnçÇ cçvç cçíb çÆcçuçvç kçÀçÇ Jçí yççlç DççOççÇee
DççOçç nÌ ®çbêcçç jçlç DççOççÇ, jn vç pççS lçíjçÇ cçíjçÇ yççlç DççOççÇ,
cçáuççkçÀçlç DççOççÇ... DççOçç nÌ ®çbêcççee


kçÀçnçÇ mçáHçjçÆnì iççC³ççb®³çç Huçí-çÆuçmì (`³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç). iççCççÇ Hçnç, SíkçÀç DçççÆCç [çTvçuççí[ kçÀjç :

01. cçníbê kçÀHçÓj - ³çáiçuçiççÇlçí (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi95BsZ1K-B1r5y3l_8aEgKpB

02. mççÇ. jçcç®çbê Jç uçlçç cçbiçíMçkçÀj (oácççÇ&U iççCççÇ) (Dçç@çÆ[Dççí) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi97q9v9epzuwjZORU_O8iSsU

03. mççÇ. jçcç®çbê (YçáuççS vç yçvçí) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi97WHTSn9W_6ajFR6J8SVW9N
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43 : Pal Do Pal Ka Saath..

43 : Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç..
vçámçlçb vçíHçL³ç PçkçÀçmç Dççní cnCçÓvç lçácç®ççÇ SKççÐçç vççìkçÀçuçç pçç³ç®ççÇ lç³ççjçÇ Dççní? cçáUçÇ®ç vççnçÇ! J³çmlç oÌvçbçÆovç kçÀçcççlçÓvç
mçJç[ kçÀç{Óvç, Dçmçu³çç cçnçiççF&lç Hçojcççí[ kçÀªvç HçáÀjmçlççÇ®³çç #çCççÇ oçívç IçìkçÀç kçÀjcçCçÓkçÀ JnçJççÇ, çÆJçjbiçáUç çÆcçUçJçç cnCçÓvç DççHçCç
vççìkçÀç®³çç çÆLçSìjkçÀ[í JçUlç Dçmçlççí. vçíHçL³ççuçç ìçUçÇ oíC³ççmççþçÇ vççnçÇ. l³çç jbiçcçb®ççJçj Iç[Cççjb vççìîç DçvçáYçJçC³ççmççþçÇ DççHçCç
Dççmçámçuçíuçí Dçmçlççí. kçÀLççvçkçÀ nJçb Dçmçlçb. DççÆYçvç³çç®ççÇ pçáiçuçyçboçÇ, Dççlç<çyççpççÇ -vççìîç-jnm³ç-Lçjçj-çÆJçvççío-mçbiççÇlç F.F. cçç$ç
l³ççlçuççÇ SKççoçÇ iççí<ìnçÇ ª®çuççÇ vççnçÇ. Hç®çvççÇ Hç[uççÇ vççnçÇ lçj Hççþ çÆHçÀjJçlççí DççHçCç l³çç kçÀuçkç=ÀlççÇkçÀ[í. cçiç lççÇ oçívç npççjçb®³çç
çÆvççÆcç&lççÇcçÓu³çç®ççÇ Dçmççí Jçç uççKççí ªHç³ççb®³çç. lççbçÆ$çkçÀ¢<ìîçç mçjmç DçmçuçíuççÇ DçMççÇ çÆkçÀl³çíkçÀ vççìkçbÀ DçççÆCç çÆmçvçícçí DççHçCç çÆlççÆkçÀìyççjçÇJçj
DççHçìuçíuçí HçççÆnuçílç. çÆkçÀlççÇnçÇ iççpççJççpçç kçÀjç, pçççÆnjçlççÇ kçÀjç. cççíþí mìçmç& I³çç, Oççí Oççí HçÌmçç Dççílçç. Öçí#çkçÀçbvçç DçHçíçÆ#çlç DçmçCççN³çç
iççí<ìçÇb®çç DçYççJç Dçmçíuç lçj lçí uççiçuççÇ®ç Hççþ çÆHçÀjJçlççlç. HçÀkçwlç DçcçákçÀ iççí<ì YçJ³ç-çÆoJ³ç mJçªHççlç mççoj kçÀjC³çç®³çç nJ³ççmççHççíìçÇ,
YçfçÇ pçcçuççÇ®ç vççnçÇ çÆHçÀucç®ççÇ Dçmçb çÆkçÀl³çíkçÀoç Pççuçb³ç kçÀçÇ vççnçÇ?.. `kçw³çç MçÓçÆìbiç çÆkçÀ³çç nÌ yççHç!..' Dçmçb mççbiçCççjç Òçí#çkçÀ Hçá{®çb®ç
Jççkçw³ç.. `uçíkçÀçÇvç yççkçÀçÇ ®ççÇpççíb cçíb ocç vçnçÇ ³ççj!..' Dçmçb mççbiçlççí lçíJnç DççþJçlççí lççí yççÇ. Dççj. ®ççíÒççb®çç `oçÇ yççÆvç¥iç ì^ívç'! 1980 mççuç®çç!
70ScçScç. çÆmìçÆjDççíHçÀçíçÆvçkçÀ mççTv[! kçÀç³ç l³çç pçççÆnjçlççÇ? 1975®ççÇ `Mççíuçí'®ççÇ vçMçç DçççÆCç kçÌÀHçÀ cçvççJçj lççpçç Dçmçlççvçç®ç
l³ççvçblçj ªHçíjçÇ Hç[ÐççJçj ®çcçlkçÀçj Iç[JçCççjç ®ççíÒççb®çç SkçÀ cçnÊJççkçÀçb#ççÇ çÆmçvçícçç ³çílççí³ç DçMççÇ yççlçcççÇ DççuçíuççÇ.. `oçÇ yççÆvç¥iç ì^ívç'! jJççÇ
®ççíÒççb®çb kçÀLççvçkçÀ DçççÆCç çÆoioMç&vç! Oçcçí¥ê, çÆpçlçíbê, çÆJçvççío KçVçç, çÆJçvççío cçínjç, nícçç, HçjJççÇvç, vççÇlçÓ çÆmçbn DçMççÇ lçiç[çÇ HçÀçÌpç Dççní
cnCçlçç Öçí#çkçÀçb®ççÇ GlkçbÀþç çÆMçiçíuçç Hççí®çuçíuççÇ. 70ScçScç Dçmçu³ççvçí lççí yçnáoç çÆcçvçJnç&uçç®ç ³çíCççj Dçmçb yçN³çç®çoç kçÀçvççJçj Hç[ç³ç®çb. HçCç
çÆlçLçí lçj `Mççíuçí' DçpçÓvç cç@çÆìvççÇuçç cçákçwkçÀçcç þçíkçÓÀvç nçílçç.. cçiç kçÀmçb kçÀç³ç yçáJçç? MçíJçìçÇ cçjçþç cçbçÆo juçç nçÇ ®ççíÒççb®ççÇ `ì^ívç' ³çíCççjí³ç
DçMççÇ içjcç nJçç nçílççÇ. MçÓçÆìbiç®çí çÆkçÀmmçí, çÆ®ç$çHçìç®ççÇ ÖçiçlççÇ DçMçç yççlçc³ççbvççÇ jkçÀçvçí YçjYçªvç çÆuçnç³ç®ççÇ Jç=ÊçHç$çí DçççÆCç mçcççÇ#çkçÀ..
(vçMççÇyç! lçíJnç Dççpç®³ççmççjKççÇ ®ç@vçumç vçJnlççÇ! vççnçÇlçj jçípç-jçípç lççí®ç lççí `Dççpç®çç mçJççuç' IçíTvç Yççª[ jbiçuçb Dçmçlçb.) p³çççÆoJçMççÇ
cçjçþç cçbçÆojuçç çÆLçSìjuçç `oçÇ yççÆvç¥iç ì^ívç'®ççÇ Hççímìmç& PçUkçÀuççÇ l³çççÆoJçmççHççmçÓvç jçípç mçkçÀçU-mçbO³ççkçÀçU çÆlçLçí Hççímìmç& yçIçç³çuççnçÇ
lçáHçÀçvç içoçÇ& Jnç³çuçç uççiçuççÇ...
KçÓHç vççJç nçílçb ®ççíÒççpççÇb®çb. yçuçoíJç jçpç ®ççíÒçç (yççÇ.Dççj.®ççíÒçç) ³çç vççJççuçç YçjHçÓj Jçpçvç nçílçb DçççÆCç DççpçnçÇ Dççní. uççnçí j
çÆJçÐççHççÇþçlçÓvç FbçÆiuçMç çÆuçìjí®çj IçíTvç Scç.S. kçíÀuçíuçí yçuçoíJç ®ççíÒçç çÆmçvçíHç$çkçÀççÆjlçç kçÀjç³ç®çí. 1951®çç `DçHçÀmççvçç' nç l³ççb®çç
çÆoioMç&kçÀ cnCçÓvç HççÆnuçç Öç³çlvç. 1957®³çç `vç³çç oçÌj'vçí lçí ®ç®çí&lç Dççuçí. çÆouççÇHçkçáÀcççj-JçÌpç³çblççÇcççuçç DççÆYçvççÇlç `vç³çç oçÌj'cçO³çí DççOççÇ
cçOçáyççuçç DçmçCççj nçílççÇ DçççÆCç lçmçç kçÀjçjvççcççnçÇ Pççuçíuçç cnCçí ! DççTì[çíDçj®³çç MçÓçÆìbiçJçªvç kçÀçnçÇ Jçço Pççuçç nçílçç. ®ççíÒççpççÇbvççÇ
çÆlçuçç kçÀçíìç&lç Kçí®çuçb. ÖçkçÀjCç yçjb®ç iççpçuçíuçb. Hçá{í ®ççíÒççpççÇb®çç nç `vç³çç oçÌj' mçáHçjçÆnì Pççuçç Kçjç, HçCç Öçl³ç#ççlç Iç[uçíu³çç DçMçç kçÀçíì&ªcç [^çcçç®ççÇ DççþJçCç lççpççÇ jçnçJççÇ cnCçÓvç®ç kçÀçÇ kçÀç³ç lçí Hçá{®³çç yçN³çç®ç çÆ®ç$çHçìçbcçO³çí kçÀçíìç&®çç mççÇvç þíJçç³ç®çí®ç. (DççþJçç.. `kçÀçvçÓvç',
`Jçkçwlç', `oçmlççvç', `FvmççHçÀ kçÀç lçjçpçÓ') 1959 mççuççÇ OççkçÀìîçç ³çMç ®ççíÒççuçç çÆoioMç&kçÀ cnCçÓvç yçÏí kçÀ çÆouçç. `Oçáuç kçÀç HçÓÀuç' ³çMçmJççÇ
þjuçç. `Jçkçwlç', `DççocççÇ DççÌj Fvmççvç',`içácçjçn',`ncçjçpç' DçMçç çÆkçÀl³çíkçÀ çÆ®ç$çHçìçbvççÇ yççÇ.Dççj. ®ççíÒççb®³çç yç@vçjuçç ³çMç ®ççKçç³ç®ççÇ mçbOççÇ
çÆouççÇ. 1970 mççuççÇ OççkçÀìîçç ³çMçvçí mJçlç:®çb yç@v çj kçÀç{ç³ç®çç cçvçmçáyçç J³çkçwlç kçÀjlçç®ç yçuçoíJçpççÇ {çmçUuçí. SkçÀ$ç kçáÀìábyçç®çb, SkçÀç®ç
yç@vçj®çb mJçHvç OçáUçÇuçç çÆcçUçuçb. ³çMçvçí JçíiçUçÇ ®çÓuç cççb[lçç®ç SkçÀçkçÀçÇ Hç[uçíu³çç yçuçoíJçpççÇb®çí `oçmlççvç' (1972) DçççÆCç `kçÀcç&'
(1977) kçÀç kçáÀCççmç þçTkçÀ Dç³çMçmJççÇ þjuçí. SkçÀçÇkçÀ[í ³çMç ®ççíÒççb®çç `oçÇJççj' (1975) iççpçlç Dçmçlççvçç®ç yçuçoíJçpççÇbvççÇ `oçÇ yççÆvç¥iç
ì^ívç'®³çç m¬çÀçÇHìJçj kçÀçcç mçáª kçíÀuçb nçílçb. 70ScçScç.. çÆmìçÆjDççíHçÀçíçÆvçkçÀ mççTv[! `Mççíuçí' mççjKççÇ®ç YçJ³ç kçÀuççkç=ÀlççÇ çÆvçcçç&Cç kçÀjç³ç®ççÇ
cnCçÓvç yçuçoíJçpççÇ PçHççìuçíuçí nçílçí. cççÆuì-mìçjkçÀçmì HçÀç@c³çáuçç çÆouçç lçj lççí ncçKççmç ®ççuçCççj Dçmçç l³ççb®çç nçíjç nçílçç. kçÀjç³ç®çb lçí
oCçkçw³ççlç! SkçÀç FbûçpççÇ çÆHçÀucç®³çç OçlççÇ&Jçj yçílçuçíuçb kçÀLççvçkçÀ. OççJçl³çç ì^ívçcçOçuçb Lçjçjvççìîç! uççKççí ªHç³çí Kç®ç& kçÀjC³çç®ççÇ lçpçJççÇpç
kçíÀuçíuççÇ. SkçíÀkçÀç Mçç@ìmççþçÇ FLçuçí lçmçí®ç `ìdJçívìçÇSLç mçíb®³çájçÇ HçÀç@kçwmç'®çí lçb$ç%ç kçÀçcç kçÀjlç nçílçí. mçbi ççÇlçç®ççÇ mçÓ$çí l³ççbvççÇ Dççj.[çÇ.
yçcç&vçpççÇbkçÀ[í mççíHççÆJçuççÇ nçílççÇ HçCç iççÇlçuçíKçvç cçç$ç Dççcç®çí mççnçÇjpççÇ kçÀjlççÇuç DçMççÇ çÆJçvçblççÇJçpçç mçÓ ®çvçç kçíÀuççÇ nçílççÇ Hçb®çcçoçbvçç. Mçç³çj
mççnçÇj uçáçÆOç³ççvçJççÇpççÇ cnCçpçí ®ççíÒççpççÇb®³çç Kççmç cçpççÇ&lçuçí. ®ççíÒçç kç@À cHçMççÇ l³ççb®çç pçCçÓ $çÝCççvçáyçbOç®ç. kçÀJJççuççÇ®çç oçÌj nçílçç l³ççkçÀçUçÇ.
`®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí..', `PçÓcç yçjçyçj PçÓcç MçjçyççÇ..', `oíKç lçcççMçç uçkçÀ[çÇkçÀç..', `yç[ç uçálHçÀ Lçç pçyç kçá BÀJççjí Lçí ncç lçácç..',
`kçÌÀmçí yçíMçcç& DçççÆMçkçÀ nÌ ³çí Dççpç kçíÀ..' DçMçç kçÀJJççuççÇb®çç. DçpççÇpç vççpççb, pççvççÇyççyçÓ, ³çámçáHçÀ Dççpçço, jçÆMçoç KççlçÓvç Dçmçí DçvçíkçÀ kçÀJJççuç
iççpçlç nçílçí. l³ççb®³ççlçuçç DççHççHçmççlçuçç cçákçÀçyçuçç ní lçj cçvççíjbpçvçç®çb mççOçvç. `Mççíuçí'mççþçÇ Hçb ®çcçoçbvççÇ cçmlç kçÀJJççuççÇ jíkçÀç@[& kçíÀuççÇ
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nçílççÇ. `®ççBomçç kçÀçíF& ®çínjç vç HçnuçÓ cçíb nçí..' (çÆkçÀMççíj, yçuçyççÇj, Dççvçbo yç#ççÇ F.) HçCç lççÇ çÆ®ç$çHçìçlçÓvç kçÀç{Óvç ìçkçÀC³ççlç DççuçíuççÇ.
(`Mççíuçí'(1975) ³çç çÆ®ç$çHçìç®³çç mçbiççÇlçç®çí nkçwkçÀ `Hçç@çÆuç[ç@j' (Dççlçç ³çáçÆvçJnmç&uç)kçÀ[í Dççnílç. l³ççbvççÇ `Mççíuçí'®³çç iççCççÇ Jç mçbJççoçb®ççÇ
`Suç.HççÇ. jíkçÀç@[&' kçÀç{uçíuççÇ. l³çç kçÀçUçlç lç[çKçíyçbo çÆJç¬çÀçÇ PççuçíuççÇ l³çç®ççÇ. Dççpç Hçb®çcçoçbvçç ÞçOoçbpçuççÇ cnCçÓvç ÒççÆmçOo kçíÀuçíu³çç
`ScçdHççÇLçÏçÇ'cçO³çí ní iççCçb l³ççbvççÇ DççHçu³ççmççþçÇ mçáoÌJççvçí GHçuçyOç kçíÀuçb³ç. DçJçM³ç SíkçÀCçíyçuç!) `oçÇ yççÆvç¥iç ì^ívç' cçO³çí DçMççÇ SKççoçÇ
mçáHçj-HçÀçmì kçÀJJççuççÇ DçmççJççÇ Dçmçb þjuçb. cçvççmççjKççÇ kçÀJJççuççÇ kçÀjç³çuçç çÆc çUCççj cnCçÓvç Hçb®çcçoç KçÓ<ç. mççnçÇjpççÇbvççÇ cçáKç[ç lçj
®ççbiçuçç®ç pçcçJçÓvç DççCçuçíuçç..

Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç, Hçuç oçí Hçuç kçíÀ ³ççjçvçí nÌ,
Fmç cçbpççÇuç Hçj çÆcçuçvçíJççuçí, Gmç cçbpççÇuçHçj Kççí pççvçí nÌ,
Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç, Hçuç oçí Hçuç kçíÀ ³ççjçvçí nÌee
iççC³ççlç SkçÀ içbcçlç Dççní. iççCçb ³çáiçuçiççÇlç Dççní. kçÀJJççuççÇ®çç yççpç! jHçÀçÇ DçççÆCç DççMççlççF&.. HçCç cçákçÀçyçuçç vççnçÇ³ç lççí. nçjpççÇlçkçÀç cççcçuçç®ç vççnçÇ. pççÇJçvççlçu³çç MççMJçlç iççí<ìçÇ çÆJç<ço kçÀªvç mççbiçC³çç®çç Òç³ççmç Dççní mçbHçÓCç& iççC³ççlç. lçí `jçiç kçíÀoçj'Jçj yçílçuçb³ç.
(cçvççínçjçÇ oçoç JçiçÌjí ÒçYç=lççÇbyçjçíyçj Pççuçíu³çç içHHççbcçOçÓvç mçcçpçuçb kçÀçÇ ³çç jçiçç®³çç mçájçJçìçÇbJçj DççOçççÆj lç mçnmçç kçÀJJççuççÇ ÒçkçÀçj
kçbÀHççípç kçíÀuçç pççlç vççnçÇ. GoçnjCçoçKçuç l³ççbvççÇ ³çç jçiççlç `DççHç kçÀçÇ DççBKççíb cçí kçáÀs..', `DççHç ³çÓb nçÇ Dçiçj ncç mçí..', `yççíuçí lççí
yççbmçájçÇ kçÀnçÇb..', `ncç kçÀçí cçvç kçÀçÇ MçkçwlççÇ oívçç..', `GþçS pçç Gvç kçíÀ çÆmçlçcç..' DçMççÇ iççCççÇ Dçmçu³çç®çb mççbçÆiçlçuçb.) iççC³çç®çb SkçbÀoj
mJçªHç Dçmmçuç kçÀJJççuççÇmççjKçb Dçmçuçb lçjçÇ l³ççuçç Dçç[çÇ& ì®ç Dççní®ç Dççní. iççC³çç®ççÇ cçO³çí®ç uç³ç yçouçlçí, þíkçÀçnçÇ yçícççuçácçHçCçí yçouçlççí
HçCç l³çç mçbiççÇlç-mçb³ççípçvççlç®ç FlçkçbÀ ®çÌlçv³ç, ®ççHçu³ç Dççní kçÀçÇ DççHçCç içábiç nçíTvç pççlççí. cçO³çí®ç ì^ívç®çí mççTv[-FHçíÀkçwìmçdnçÇ ³çílççlç HçCç
lçí iççC³çç®³çç ÒçJççnçuçç DççÆpçyççlç yççOçç DççCçlç vççnçÇlç, ní çÆJçMçí<ç. iççC³çç®çb OJççÆvçcçáêCç HçjHçíÀkçwì çÆmìçÆjDççíHçÀçíçÆvçkçÀ Dççní, l³ççcçáUí lçí pçjç
pççmlç®ç DçbiççJçj ³çílçb. çÆmçvçícççlç ní iççCçb cçáK³çlç: çÆpçlçíbê, DççMçç mç®çoíJç DçççÆCç vççÇlçÓ çÆmçbnJçj çÆHçkçw®çjçF&pç Pççuçíuçb Dççní. mççnçÇ j DçççÆCç
Hçb®çcçoç nçÇ pççí[çÇ HççÆnu³ççboç®ç DççuççÇ DççHçCççmçcççíj. Hçb®çcçoçb®³çç iççC³çç®çç DçY³ççmç kçÀjlççvçç DççHçCç vçíncççÇ®ç HçççÆnuçb³ç kçÀçÇ l³ççb®ççÇ
JçíiçUîçç DçççÆCç pçjç nìkçíÀ DçMçç iççÇlçkçÀçjçMççÇ pççí[çÇ pçcçlçç®ç cçmlç iççC³ççb®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ PççuççÇ³ç. içáuçpççj, cçpçªn DçççÆCç Dççlçç ®çkçwkçÀ
mççnçÇj! mççnçÇj cnCçpçí lççþ kçÀC³çç®çí, DççHçuçç Fiççí kçáÀjJççUCççjí cçvçmJççÇ Mçç³çj Dçmçç uççÌçÆkçÀkçÀ Dçmçlççvçç FLçí l³ççb®çç Dçç[çÇ&MççÇ ®ççbiçuçç®ç
oçímlççvçç nçílççí cnCçlçç vçJçuç Jççìlçb #çCçYçj. mççÆ®çvçoçbyçjçíyçj 1951 mççuççÇ `vççÌpçJççvç'cçO³çí iççÇlçuçíKçvç (þb[çÇ nJçç³çíb..) kçÀjCççjí
mççnçÇjpççÇ vçblçj Yçíìlç jççÆnuçí lçí l³ççb®³çç Òçl³çíkçÀ yçíçÆcçmççuç iççC³ççblçÓvç. `pçç³çí lççí pçç³çí kçÀnçB..', `lçoyççÇj mçí çÆyçiç[çÇ..', `Hçjyçlççíb kçíÀ
Hçí[çíbHçj..', `pççÇJçvç kçíÀ mçHçÀj cçíb..', `oá:KççÇ cçvç cçíjí..', `vçç lççí kçÀçjJççB kçÀçÇ lçuççMç nÌ..', `ncç Fblçpççj kçÀjíbiçí..', `pççí Jççoç çÆkçÀ³çç
Jççí..', `cçvç jí lçÓ kçÀçní vç OççÇj..' DçMçç DçvçíkçÀ iççC³ççblçÓvç. ®ççíÒççb®³çç `Oçáuç kçÀç HçÓÀuç'uçç mçbiççÇlçkçÀçj nçí lçí Svç. oÊçç. lçj `Jçkçwlç',
`DççocççÇ DççÌj Fvmççvç', `içácçjçn', `ncçjçpç', `Oçábo'uçç mçbiççÇlçkçÀçj nçílçí jJççÇpççÇ. HçCç iççÇlçb nçílççÇ lççÇ mççnçÇ jpççÇb®ççÇ®ç. lçí mçbiççÇlçkçÀçj Yçuçí
yçouçç³ç®çí HçCç iççÇlçkçÀçj SkçÀ®ç! mççnçÇj uçáçÆOç³ççvçJççÇpççÇ! MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvçvçç l³ççbvççÇ `DççHçu³çç çÆ®ç$çHçìçbvçç mçbiççÇlç Ðççuç kçÀç?' DçMççÇ vçcçÏ
çÆJç®ççjCçç kçíÀuççÇ nçílççÇ. HçCç pçíJnç l³ççbvççÇ DççHçu³ççMççÇ oçÇIç&kçÀçU ìîçÓçÆvçbiç Dçmçuçíu³çç MçÌuçíbê DçççÆCç nmçjlç pç³çHçájçÇbvçç mççí[C³ççmç vçkçÀçj
çÆouçç, lçíJnç ®ççíÒççbvççÇ l³ççb®³çç®ç vççJççJçj ®ççíkçÀ[çÇ cççjuççÇ. `vç³çç oçÌj'cçO³çí DççíHççÇ vç³³çjpççÇbyçjçíyçj mççnçÇj DççCçuçí l³ççbvççÇ. Dççj.[çÇ.
yçcç&vçpççÇbvççÇ Mçç³çj cnCçÓvç mççnçÇj DçmçlççÇuç nçÇ Dçì çÆyçvçMçlç& cççv³ç kçíÀuççÇ. DççHçu³çç JççÆ[uççbyçjçíyçj kçÀçcç kçíÀuçíu³çç mççnçÇj DçbkçÀuç®çb kçÀçJ³ç
çÆcçUCçb nç DççHçuçç®ç mçvcççvç Dççní Dçmçb l³ççb®çb cçlç nçílçb. DççHçuççÇ ÒççÆlçYçç HçCççuçç uççJçÓvç l³ççb®³çç kçÀçJ³ççuçç mçájíKç ®ççuççÇlç içábHçÀuçb. Dççpç
DççHçu³ççmçcççíj Dççní lççí SkçÀ yçíçÆcçmççuç iççC³ççb®çç içáuçomlçç.

vç]pçjçíb kçíÀ Mçç]íKç vç]pçjçvçí, nçíþçíb kçíÀ içcç& HçÌcççvçí,
nÌ Dççpç DçHçvççÇ cçnçÆ]HçÀuç cçíb, kçÀuç kçw³çç nçí kçÀçíF& kçw³çç pççvçíee
³çí Hçuç ]KçáMççÇ kçÀçÇ ]pçVçlç nÌ, Fmç Hçuç cçíb pççÇ uçí oçÇJççvçí,
Dççpç kçÀçÇ ]KçáçÆMç³ççB, SkçÀ nçÆkçÀkçÀlç, kçÀuç kçÀçÇ ]KçáçÆMç³ççB Dç]HçÀmççvçí nÌ,
Hçuç oçí Hçuç kçÀç, mççLç ncççjç, Hçuç oçí Hçuç kçíÀ ³ççjçvçí nÌee
KçÓHç DçHçí#çç IçíTvç çÆLçSìjçlç içíuçíu³çç Òçí#çkçÀçbvçç `oçÇ yççÆvç¥iç ì^ívç' (1980) DççJç[uççÇ®ç vççnçÇ. DçHçí#ççYçbiç Pççuçç nçílçç.
uççíkçÀçbvçç yçímì®ççÇ yçmç, uççíkçÀuç ì^ívç nçÇ pçíJç{çÇ çÆpçJnçUîçç®ççÇ lçíJç{çÇ®ç kçÀcççÇ Kç®çç&lç pçvcçiççJççÇ çÆkçbÀJçç çÆHçÀjç³çuçç vçíCççjçÇ Smç.ìçÇ., DçççÆCç
Dççiçiçç[çÇ cçnÊJçç®ççÇ! HçCç FLçí HççÆnu³çç®ç `Mççí'uçç yççníj Hç[Cççjb HççÆyuçkçÀ çÆHçkçw®çj®ççÇ lççjçÇHçÀ kçÀjC³çç®³çç cçÓ [cçO³çí®ç vçJnlçb. `lçíjçÇ ³çí
pçcççÇb..', `HçnuççÇ vçpçj cçíb..', `cçíjçÇ vçpçj nÌ lçáPç Hçí.., `Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç..' nçÇ mçJç&®ç iççCççÇ ÞçJçCççÇ³ç nçílççÇ. ÒçcçáKç
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kçÀuççJçblççb®ççÇ kçÀçcççÆiçjçÇ lçj GuuçíKçvççÇ³ç nçílççÇ. MçÓì lçj PçkçwkçÀçmç nçílçb. mHçíMçuç-FHçíÀkçwìmçd DçbiççJçj ³çílççÇuç Dçmçí ®ççbiçuçí®ç pçcçuçíuçí.
mìçíjçÇ-yççí[& yçjç cnCçC³ççFlçHçlç HçCç.. iççÆCçlç kçáÀþílçjçÇ ®çákçÀuçb nçílçb. HççÆyuçkçÀ®çb SkçÀ®ç cnCçCçb nçílçb... `yççlç kçáÀs iç[yç[ nÌ ³ççj! ìí^vç
oçKçJçuççÇ³ç lççÇ pçJçUpçJçU lççmççYçjçvçblçj. nçÇ YççjlççlçuççÇ HççÆnuççÇ mçJçç&lç `HçÀçmì' ì^ívç Dççní vçç? HçCç lççÇ kçáÀþu³çç FbOçvççJçj ®ççuçlçí lçí®ç
mHç<ì kçíÀuçíuçb vççnçÇ. Fuçíkçwì^çÇkçÀJçj ®ççuçlçí cnCççJçb lçj, Jçj®çb Jçç³çjçÇbiç kçáÀþç³ç? mçáHçjHçÀçmì ì^ívçJçj FlçkçbÀ mçnpçiçl³çç ®ç{Óvç yççiçílç
OççJçlççlç lçmçb kçÀmçb OççJçlçç ³çíF&uç? l³çç lçLççkçÀçÆLçlç FbçÆpçvççÇ³çjvçí mçáHçjHçÀçmì Dçmçb SkçÀ®ç FbçÆpçvç yçvçJçuçíuçb vçç? cçiç l³çç®³çç®ç yççpçÓuçç
OççJçCççjb çÆlçlçkçbÀ®ç HçÀçmì Dçmçuçíuçb oámçjb FbçÆpçvç DççCçuçb lçjçÇ kçáÀþÓvç?' ³çç®ççÇ GÊçjb ®ççíÒççpççÇbHççMççÇ®ç vçJnlççÇ, lçj DççHçCç kçÀç³ç KççkçÀ
mççbiçCççj? DççHçCç HçÀkçwlç mççnçÇj®³çç kçÀçJ³ççlç DçççÆCç Hçb®çcçoçb®³çç mçájçJçìçÇlç jcçç³ç®çb.. cnCçç³ç®çb kçÀçÇ..

nj ]KçáMççÇ kçáÀs oíj kçÀçÇ cçíncççvç nÌ, Hçájç kçÀj uçí çÆouç cçíb pççí Dçjcççvç nÌ,
çÆ]pçboiççÇ FkçÀ lçípç-jçÌ-lçá]HçÀçvç nÌ, FmçkçÀç pççí çÆHçsç, kçÀjí vççoçvç nÌ
içácçMçáoç KçáçÆMç³ççíb Hçí kçw³çÓB nÌjçvç nÌ, Jçkçwlç uççÌìí FmçkçÀç kçÀyç FvkçÀçvç nÌ
PçÓcçee pçyç lçkçÀ PçÓcçee PçÓcç pçyç lçkçÀ, Oç[kçÀvçí cçíb pççvç nÌ,
PçÓcçvçç nçÇ çÆ]pçboiççÇ kçÀçÇ Mççvç nÌ,
DçJJçuçç çÆHçÀj nj kçÀçíF& Dçvpççvç nÌ, çÆ]pçboiççÇ yçmç jçn kçÀçÇ Hçn®ççvç nÌ
oçímlççíb DçHçvçç lççí ³çí F&cççvç nÌ, pççí YççÇ çÆpçlçvçç mççLç oí, Dçnmççvç nÌ
GcçÏ kçÀç çÆjMlçç pççí[vçíJççuçíee DçHçvççÇ vçpçj cçíb oçÇJççvçí nÌ,
Hçuç oçí Hçuç kçÀç, mççLç ncççjç, Hçuç oçí Hçuç kçíÀ ³ççjçvçí nÌ..


³çç çÆ®ç$çHçìçMççÇ mçbyçbçÆOçlç GHçuçyOç Pççuçíu³çç mçJç& `Dçç@çÆ[Dççí', `çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' ³ççb®³çç `³çÓ -ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.

1. Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç..

(Dçç@çÆ[Dççí 1)

https://youtu.be/bYmfFtHbLPs

2. Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç..

(Dçç@çÆ[Dççí 2)

https://youtu.be/1l_LGh-iMPI

3. Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç..

(çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/z2WUSvHbQ2c

4. Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç..

(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ 1)

https://youtu.be/Ft8Op2Ql-bk

5. Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç..

(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ 2)

https://youtu.be/1Bwxe5E_imQ

6. çÆ®ç$çHçì : oçÇ yççÆvç¥iç ì^ívç (1980)
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https://youtu.be/PPC482DzYM0

43 : Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç..
çÆ®ç$çHçì : `oçÇ yççÆvç¥iç ì^ívç' (1980)
çÆvççÆcç&lççÇ : yççÇ.Dççj. çÆHçÀucçmçd
uçíKçkçÀ/çÆoioMç&kçÀ : jJççÇ ®ççíÒçç
içç³çkçÀ : cçnbcço jHçÀçÇ, DççMçç Yççímçuçí
iççÇlçkçÀçj : mççnçÇj uçáçÆOç³ççvçJççÇ
mçbiççÇlç : Dççj.[çÇ. yçcç&vç
jHçÀçÇ : Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjçee
Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç, Hçuç oçí Hçuç kçíÀ ³ççjçvçí nÌ - 2
Fmç cçb]pççÇuç Hçj çÆcçuçvçíJççuçí,
kçÀçíjmç : Fmç cç]bpççÇuç Hçj çÆcçuçvçíJççuçíee
jHçÀçÇ : Fmç cçb]pççÇuç Hçj çÆcçuçvçíJççuçí, Gmç cçb]pççÇuçHçj Kççí pççvçí nÌ,
Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç, Hçuç oçí Hçuç kçíÀ ³ççjçvçí nÌee
DççMçç : Dççee Oçe çÆvçe Oçe Hç cçe Dççee
Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç,
Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç, Hçuç oçí Hçuç kçíÀ ³ççjçvçí nÌ,
Fmç cçb]pççÇuç Hçj çÆcçuçvçíJççuçíee
kçÀçíjmç : çÆcçuçvçíJççuçí Dççníee çÆcçuçvçí Jççuçíee
DççMçç : Fmç cçb]pççÇuç Hçj nç³çee çÆcçuçvçíJççuçí, Gmç cçb]pççÇuçHçj Kççí pççvçí nÌ,
jHçÀçÇ - DççMçç : Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç, Hçuç oçí Hçuç kçíÀ ³ççjçvçí nÌ,
jHçÀçÇ : oçí Hçuç, Hçuç oçí, Hçuç kçÀç, mççLç ncççjç ncççjçee
DççMçç : ncççjç ncççjç, oçí Hçuç, Hçuç oçí Hçuç kçÀç, mççLç ncççjç ncççjç
kçÀçíjmç : Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç, Hçuç oçí Hçuç kçíÀ ³ççjçvçí nÌ ~~ Oç= ~~
jHçÀçÇ : Dççee vç]pçjçíbkçíÀ Mçç]íKç vç]pçjçvçí, nçíþçíb kçíÀ içcç& HçÌcççvçí - 2
nÌ Dççpç DçHçvççÇ cçnçÆ]HçÀuç cçíb, kçÀuç kçw³çç nçí kçÀçíF& kçw³çç pççvçíee
DççMçç : vçpçjçíbkçíÀ Mççí]Kç vçpçjçvçí, nçíþçíb kçíÀ içcç& HçÌcççvçí,
nÌ Dççpç DçHçvççÇ cçnçÆ]HçÀuç cçíb, kçÀuç kçw³çç nçí kçÀçíF& kçw³çç pççvçí,
³çí Hçuç ]KçáMççÇ kçÀçÇ ]pçVçlç nÌ, Fmç Hçuç cçíb pççÇ uçí oçÇJççvçí nç³çíee
jHçÀçÇ : ³çí Hçuç ]KçáMççÇ kçÀçÇ ]pçVçlç nÌ, Fmç Hçuç cçíb pççÇ uçí oçÇJççvçí nç³çí
DççMçç : Dççee Dççpç kçÀçÇ ]KçáçÆMç³ççB, SkçÀ nçÆkçÀkçÀlç, kçÀuç kçÀçÇ ]KçáçÆMç³ççB Dç]HçÀmççvçí nÌ,
jHçÀçÇ - DççMçç : Hçuç oçí Hçuç kçÀç, mççLç ncççjç, Hçuç oçí Hçuç kçíÀ ³ççjçvçí nÌ,
jHçÀçÇ : oçí Hçuç, Hçuç oçí, Hçuç kçÀç, mççLç ncççjç ncççjç,
DççMçç : ncççjç ncççjç, oçí Hçuç, Hçuç oçí Hçuç kçÀç, mççLç ncççjç ncççjç
kçÀçíjmç :
Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç, Hçuç oçí Hçuç kçíÀ ³ççjçvçí nÌ ~~ 1 ~~
DççMçç : Dççee nj ]KçáMççÇ kçáÀs oíj kçÀçÇ cçíncççvç nÌ, HçÓjç kçÀj uçí çÆouç cçíb pççí Dçjcççvç nÌ,
m$ççÇ kçÀçíjmç : Dçjcççvç nÌ, Dçjcççvç nÌee
DççMçç : HçÓjç kçÀj uçí çÆouç cçíb pççí Dçjcççvç nÌee
jHçÀçÇ : Dççee çÆ]pçboiççÇ FkçÀ lçípç-jçÌ-lçá]HçÀçvç nÌ, FmçkçÀç pççí çÆHçsç, kçÀjí vççoçvç nÌ
kçÀçíjmç : nj ]KçáMççÇe, nj ]KçáMççÇe, nj ]KçáMççÇee
DççMçç : nj ]KçáMççÇ kçáÀs oíj kçÀçÇ cçíncççvç nÌ, HçÓjç kçÀj uçí çÆouç cçíb pççí Dçjcççvç nÌ,
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jHçÀçÇ : ç]ÆpçboiççÇ FkçÀ lçípç-jçÌ-lçá]HçÀçvç nÌ, FmçkçÀç pççí çÆHçsç, kçÀjí vççoçvç nÌ
DççMçç : içácçMçáoç ]KçáçÆMç³ççíb Hçí, Dççní içácçMçáoçee
m$ççÇ kçÀçíjmç : içácçMçáoç ]KçáçÆMç³ççíb Hçíee
DççMçç : nç³çíe içácçMçáoç KçáçÆMç³ççíb Hçí kçw³çÓB nÌjçvç nÌ, Jçkçwlç uççÌìí FmçkçÀç kçÀyç FvkçÀçvç nÌ
m$ççÇ kçÀçíjmç : FvkçÀçvç nÌee
DççMçç : PçÓcçee pçyç lçkçÀ PçÓcçee PçÓcç, pçyç lçkçÀ PçÓcç..
kçÀçíjmç : PçÓcç PçÓcçee, PçÓcç PçÓcçee
DççMçç : PçÓcçee pçyç lçkçÀ, Oç[kçÀvçí cçíb pççvç nÌ, PçÓcçvçç nçÇ çÆ]pçboiççÇ kçÀçÇ Mççvç nÌ,
PçÓcçee pçyç lçkçÀ, PçÓcçee
jHçÀçÇ : PçÓcçee pçyç lçkçÀ PçÓcçee PçÓcç pçyç lçkçÀ, Oç[kçÀvçí cçíb pççvç nÌ,
PçÓcçvçç nçÇ çÆ]pçboiççÇ kçÀçÇ Mççvç nÌ,
DçJJçuçç çÆHçÀj nj kçÀçíF& Dçvpççvç nÌ, çÆ]pçboiççÇ yçmç jçn kçÀçÇ Hçn®ççvç nÌ
PçÓcçee pçyç lçkçÀ PçÓcçee, PçÓcçee pçyç lçkçÀ PçÓcçee
kçÀçíjmç : PçÓcç PçÓcçee, PçÓcç PçÓcçee, PçÓcç PçÓcçee, PçÓcç PçÓcçee
PçÓcçee pçyç lçkçÀ, Oç[kçÀvçí cçíb pççvç nÌ, PçÓcçvçç nçÇ çÆpçboiççÇ kçÀçÇ Mççvç nÌ,
DçJJçuçç çÆHçÀj nj kçÀçíF& Dçvpççvç nÌ, çÆ]pçboiççÇ yçmç jçn kçÀçÇ Hçn®ççvç nÌ
jHçÀçÇ : oçímlççíb DçHçvçç lççí ³çí F&cççvç nÌ, pççí YççÇ çÆpçlçvçç mççLç oí, Dçnmççvç nÌ - 2
Dççíeee GcçÏ kçÀç çÆjMlçç pççí[vçíJççuçíee
jHçÀçÇ - DççMçç : GcçÏ kçÀç çÆjMlçç pççí[vçíJççuçí, DçHçvççÇ vçpçj cçíb oçÇJççvçí nÌ,
Hçuç oçí Hçuç kçÀç, mççLç ncççjç, Hçuç oçí Hçuç kçíÀ ³ççjçvçí nÌ - 2
~~ 2 ~~


lçácç®³çç mçbûçnçÇ Dçmçç³çuçç®ç nJ³ççlç DçMçç kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.. SíkçÀç, Hçnç DçççÆCç [çTvçuççí[ kçÀjç.

1. iççÇlçkçÀçj mçççÆnj uçáçÆOç³ççvçJççÇ (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/JV74z_Uf9H4

2. Dççj. [çÇ. yçcç&vç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/iyP0zN-Ce2U

3. DççMççlççF& Jç Dççj.[çÇ.yçcç&vç (50 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/IAXwD4pRcSw

4. DççMççlççF& Jç Dççj.[çÇ.yçcç&vç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/65BuNb1VANE

5. uçlççoçÇoçÇ Jç Dççj.[çÇ.yçcç&vç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/zXJwGmCGD94



193 | DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ

44 : Aaj Re..Pardesi..

44 : Dççpçç jíee HçjoímççÇ..
`Dçyç YççÇ Jçkçwlç vçnçÇ iç³çç çÆyçcçuçoç, mççí®ç uççí! cçíjçÇ cççvççí lççí ³çí çÆHçÀucç kçÀç c³çáçÆPçkçÀ çÆkçÀmççÇ DççÌj kçÀçí vçnçÇ! vççÌMçço kçÀçí oçí!..
kçw³çç mìçF&uç nÌ.. JJçç! jlçvç, Dçvçcççíuç Iç[çÇ, MçnçpçnçB, oo&, cçíuçç, oáuççjçÇ, Dçvoçpç, çÆouuçiççÇ, yççyçáuç, Dççvç, yçÌpçÓ yççJçjç, G[vç
Kçìçíuçç!.. yç[í çÆcç³ççB.. ®çÓHç kçw³çÓB nçí ³ççj? yççíuççí vçç! mçcçPççDççí FvçkçÀçí!..' çÆouççÇHçkçáÀcççj MççblçHçCçí GYçç nçílçç. yççíuçlç nçílçç lççí çÆJçlçjkçÀ.
çÆyçcçuçoç pççCçÓvç nçílçí. nç çÆJçlçjkçÀ DççHçu³çç Hçoj®çb yççíuçlç vççnçÇ³ç. ³ççuçç kçáÀCççÇlçjçÇ HçÓÀmç uççJçuççÇ³ç.. lççÇ kçáÀCççÇ uççJçuççÇ Dçmçíuç l³çç®ççnçÇ
l³ççbvçç Dçboçpç nçílçç.. lçí vçámçlçí nmçlç nçílçí, cçvççlçu³çç cçvççlç. DççíþnçÇ çÆJçuçiç vç kçÀjlçç. l³ççbvçç çÆJçMJççmç nçílçç. `cçOçácçlççÇ' ³çç l³ççb®³çç
cçnÊJççkçÀçb#ççÇ çÆ®ç$çHçìçuçç v³çç³ç oíT MçkçÀuçí Dçmçlçí lçí kçíÀJçU mçuççÇuçoç. l³ççb®³çç çÆ®ç$çHçìçlç çÆvçmçiç& nçílçç. HçJç&lçjçpççÇlç çÆvçmçiçç&®³çç®ç
mçnpçlçívçb GcçuçCççjb, HçáÀuçCççjb Öçícç nçílçb. ÖçCç³çççÆJç<kçÀçj nçílçç. DççMçç-çÆvçjçMçç, çÆJçjn-çÆcçuçvç ³ççb®çç uçHçb[çJç nçílçç. vççnçÇ! vççÌMçço,
mççÆ®çvçoç, MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç ûçíì Dççnílç ³ççlç Jçço vççnçÇ. HçCç DççHçu³çç ³çç çÆHçÀucçmççþçÇ nJçí lçí mçuççÇuçoç. HçÀkçwlç mçuççÇuçoç®ç.
çÆyçcçuçoçb®çç `cçOçácçlççÇ' (1958)! çÆouççÇHçkçáÀcççj, JçÌpç³çblççÇcççuçç Dçmçí vçç³çkçÀ-vçççÆ³çkçÀç þjlçç®ç kçÀç kçÀçíCç pççCçí, çÆ®ç$çHçìç®³çç
mçJç&®ç DççIçç[îççbJçj DçcçákçÀ®ç Dçmçç³çuçç nJçç Dçmçuçí mçuuçí, ìçÇkçÀç-çÆìHHçCççÇ SíkçÀç³çuçç çÆcçUÓ uççiçuççÇ çÆyçcçuçoçbvçç. JçÌlççiçuçí nçílçí lçí, HçCç lççí
JçÌlççiç çÆiçUçJçç uççiçuçç. kçÀLçílç Dçmçuçíuçç çÆvçmçiç&, çÆlçLçb Iç[Cççjb vççìîç, kçÀLçç Guçiç[lç pççJççÇ lçmçlçmçí l³çç Dçvçá<çbiççvçí ³çíCççjí Öçmçbiç-iççCççÇ
³çç®çç kçÀ®®çç cçmçáoç yçvçuçç. çÆyçcçuçoçbvççÇ DçY³ççmçHçÓJç&kçÀ DççHçu³çç cçvçç®³çç kç@ÀvçJnçmçJçj lççí çÆ®çlççjuçç. SkçíÀkçÀç pççiççÇ ³çíCççN³çç iççC³ççb®³çç
çÆmç®³çáSMçvçuçç mçbiççÇlçkçÀçj kçÀçíCç Dçmçb LçyçkçÀlçç®ç.. mçuççÇuç ®ççÌOçjçÇ ní SkçÀ®ç vççJç ³ççíi³ç Jççìlç nçílçb. `oçí çÆyçIçç pçcççÇvç' ³çç l³ççb®³çç
çÆ®ç$çHçìç®³çç HçìkçÀLçç, mçbJçço DçççÆCç mçbiççÇlç ³çç DççIçç[îçç mççbYççUCççN³çç mçuççÇuçoçbvççÇ HçáÀjmçlççÇ®³çç #çCççÇ DççHçu³çç DçvçíkçÀ Oçávçç SíkçÀçÆJçu³çç
nçíl³çç.
Öçmçbiç sçíìçmçç®ç. yçN³çç®ç çÆ®ç$çHçìçlç Iç[lççvçç çÆomçlççí lçmmçç®ç. Pçábpçácçábpçá Pççuçb³ç. HççKçjçbvçç ³çç®ççÇ ®ççnÓuç uççiçlçç®ç l³ççbvççÇ YçjçjçÇ
cççjuççÇ³ç DççHççHçu³çç kçÀç³ç&#çí$ççkçÀ[í. JççlççJçjCççlç OçákçbÀ Dççní, HçCç mçÓ³çç&®ççÇ çÆkçÀjCçb DççHçuçí nçlçHçç³ç Hçmçª uççiçuçílç ³çç®ççÇ HçámçìMççÇ kçÀuHçvçç
³çílçç®ç Oçákçw³ççvçí ìjçìjç HçÀçìÓvç pççlç Hççíyççjç kçíÀuçç Dççní. [çíbiçjcççLçç çÆomçlççí³ç DçççÆCç lççÇ Kççíuç ojçÇ.. HçuççÇkçÀ[Óvç HçákçÀçjç kçÀjçJçç lçMççÇ
nçUçÇ oílç lççÇ vçççÆ³çkçÀç iççCçb iççlçí³ç..iççC³çç®çç çÆJç<ç³ç Hçnç!...iççC³ççlçÓvç lççÇ DççHçu³çç çÆÖç³çkçÀjçuçç mçço Iççuçlçí³ç Dçmçb cnCççJçb, kçÀçÇ lçí
OçjlççÇ®çb iççCçb cnCççJçb?.. iççÇlçkçÀçjçvçb Mçyoçb®çç KçíU kçÀjlç DççHçu³ççuçç kçÀmçb PçáuçbJçuçb³ç Hçnç...

Dççpçç jíee HçjoímççÇ.. cçÌb lççí kçÀyç mçí Kç[çÇ FmçHççj, ³çí DççÆKç³ççB, LçkçÀ iç³ççÇ HçbLç çÆvçnçj! Dççpçç jíee HçjoímççÇ..
mçuççÇuçoç Dççmççcç®çí. ®çnç®³çç cçUîççbvççÇ Jçí{uçíu³çç çÆvçmçiç&jc³ç iççJççlç pçvcçuçíuçí. cçUîççlç kçÀç³ç&cçivç Mçílçcçpçá jçb®³çç lççíb[®çb
Hçnç[çÇ uççíkçÀmçbiççÇlç SíkçÀç³çuçç çÆcçUç³ç®çb, lçj Içjçlç yççÇLççíJçvç, cççíPççì&, MçÓyçì& DçMçç çÆoiiçpççb®³çç mçbiççÇlçç®çç KççÆpçvçç nçílçç. çÆoJççCçKççv³ççlç
SímçHçÌmç Hçmçjuçíuçç çÆHç³ççvççí ní®ç l³çç®çb KçíUCçb. çÆoJçmçYçj çÆHç³ççvççíMççÇ KçíUlç jç$ççÇ pçíJçCçb GjkçÀlçç®ç cçUîççJçj®³çç cçpçájçb®³çç JçmlççÇJçj
HçíÀjHçÀìkçÀç nç þjuçíuçç®ç. kçÀçcçiççj oíMççÇ oçª®³çç yçínçíMççÇlç nçlççlç nçlç içábHçÓÀvç HçíÀj Oçªvç vçç®çlççvçç çÆomçç³ç®çí. l³ççb®³çç lççíb[®ççÇ iççCççÇ
DçççÆCç vçç®ççlçÓvç ¢iiççí®çj Jnç³ç®çb uççíkçÀmçbiççÇlç. çÆPçbiç DççCçCççjç uç³çyçOo þíkçÀç. çÆMçmlçyçOo Hçov³ççmç! mçuççÇuçoç ³çç®ç yççUkçÀ[ÓJçj Hççímçuçí
pççlç nçílçí. kçÀuçkçÀÊ³çç®³çç kçÀçkçÀçbkçÀ[í kçÀçnçÇ çÆoJçmç jçnÓvç Hçávnç iççJççkçÀ[í Hçjlçlçç®ç çÆlçLçuçb JççlççJçjCç HççnÓvç iççíbOçUÓvç®ç içíuçí lçí. cçpçájçb®çb
Mççí<çCç Jç l³ççvçblçj®çç YççÇ<çCç oá<kçÀçU DçvçáYçJçç³çuçç çÆcçUlçç®ç mçuççÇuçoçbvççÇ çÆkçÀmççvç Dççboçíuçvççlç mJçlç:uçç PççíkçÓÀvç çÆouçb. ³ççlçu³çç
kçÀuççmçkçwlç kçÀc³çáçÆvç<ìçbvççÇ `FHìç' vççJçç®ççÇ mçbmLçç mLççHçvç kçíÀuççÇ nçílççÇ. Dççlçç ³çç FHìç®çí mç¬çÀçÇ³ç kçÀç³ç&kçÀlçí& Pççuçí mçuççÇuçoç. iççÇlçkçÀçj
MçÌuçíbê FLçí®ç Yçíìuçí. `yçjmççlç'vçblçj Dççj.kçíÀ.kç@ÀcHçMççÇ pççmlç pçJçUçÇkçÀ mççOçuççÇ lçjçÇ MçÌuçíbêvçí mçuççÇuçoç ³çç DççHçu³çç oçímlççMççÇ kçÀOççÇ®ç
ÖçlççjCçç kçíÀuççÇ vççnçÇ. mçuççÇuçoçbvççÇ çÆouçíu³çç Lçç@ìJçj lççí pççÇJç DççílçÓvç çÆuçnç³ç®çç.
Dççj.kçíÀ.kç@ÀcHç®³çç Öçkç=ÀlççÇ®çb vççnçÇ HçCç çÆouç kçÀçí sÓ uçívçíJççuççÇ kçÀçíF& HçÀ[kçÀlççÇ ®ççÇpç yçvçuççÇ®ç lçj lççí mçuççÇuçoçbvçç DçJçM³ç oçKçJçç³ç®çç.
`cçOçácçlççÇ'®çb®ç GoçnjCç I³çç vçç! `mçánçvçç mçHçÀj DççÌj ³çí cççÌmçcç nBmççÇ..' (cçákçíÀMç), `Iç[çÇ Iç[çÇ cççíjç çÆouç Oç[kçíÀ..' (uçlçç), `çÆouç
lç[Hç lç[Hç kçíÀ kçÀn jnç nÌ..' (cçákçíÀMç-uçlçç), `o³³çç jí o³³çç jí ®ç{ iç³ççí HççHççÇ çÆyçsáJçç..' (uçlçç), `pçáucççÇ mçbiç DççBKç uç[çÇ jí..'
(uçlçç), `ìÓìí náS KJççyççíbvçí..' (cçnbcço jHçÀçÇ) DçMççÇ mçJçç¥içmçáboj iççCççÇ DççHçu³çç çÆ®ç$çHçìçlç vççnçÇlç cnCçÓvç jçpç kçÀHçÓj HçmlççJçuçç
vçmçíuç? iççÇlçkçÀçj MçÌuçíbê®çb kçÀçJ³ç DçççÆCç mçuççÇuçoçb®çb mçbiççÇlç nç oáiOçMçkç&Àjç ³ççíiç ³çç iççC³ççlçÓvç jçÆmçkçÀçbvçç DçvçáYçJçç³çuçç çÆcçUçuçç..
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cçÌb çÆo³çí kçÀçÇ SíímççÇ yççlççÇ, pçuç vç mçkçÀçÇ pççí yçáPç YççÇ vç HççlççÇ, Dçç çÆcçuç cçíjí, pççÇJçvçmççLççÇ Dççíee
Dççpçç jíee cçÌb lççí kçÀyç mçí Kç[çÇ FmçHççj, ³çí DççÆKç³ççB, LçkçÀ iç³ççÇ HçbLç çÆvçnçj! Dççpçç jíee HçjoímççÇ..
`cçOçácçlççÇ' ³çç kçÀuççkç=ÀlççÇlç mçbiççÇlçkçÀçj cnCçÓvç mçuççÇuçoç DçççÆCç çÆoioMç&kçÀ cnCçÓvç çÆyçcçuçoçb®çb yçjb®ç ³ççíiçoçvç Dççní. Öçl³çíkçÀ
iççC³çç®ççÇ pççiçç, Öçmçbiç vçícçkçíÀ HçkçÀ[uçí Dççnílç. iççCççÇ kçáÀþílçjçÇ ìçkçÀç³ç®ççÇ Dççnílç cnCçÓvç çÆþ içUb pççí[uçíuççÇ vççnçÇlç. jçpç kçÀHçÓj pçmçb
kçÀLççvçkçÀç®³çç DççíIççvçb vçícçkçw³çç pççiççÇ iççCççÇ Hçíjç³ç®çç lçmçb®ç mççOçu³ççmççjKçb Jççìlçb FLçí. çÆyçcçuçoçb®çç HççÆ jmçmHçMç& ncçKççmç pççCçJçlççí.
mçbiççÇlççlç mçuççÇuçoç kçáÀþí kçÀcççÇ Hç[uçí nçílçí kçÀç? ®ççbiçuçb mçbiççÇlç kçÀmçb DçmççJçb DçMççÇ kçáÀCçç®ççÇ kçÀçnçÇ JçíiçUçÇ J³ççK³çç Dçmçíuç lçj l³çç
J³ççK³çílçnçÇ mççcççJçCççj vççnçÇ FlçkçbÀ mçjmç mçbiççÇlç nçílçb `cçOçácçlççÇ'®çb. DççHçuçb kçÀçcç DççÆYçvç³çç®çb. cçínvçlççvçç çÆcçUlççí³ç lççí kçíÀJçU
DççÆYçvç³ççmççþçÇ®ç cçiç çÆ®ç$çHçìç®³çç vçç³çkçÀçvçí DççÆYçvç³ç mççí[Óvç Flçj DççIçç[çÇJçj kçÀç cnCçÓvç uçá[yçÓ[ kçÀjçJççÇ? HçCç Dçmçb Iç[lçb. DççpçnçÇ
Iç[lçb. cççÇ mJçlç: lçí DçvçáYçJçuçb³ç. Dççcç®³çç yçç@mç®³çç ®çínN³ççJçj®ççÇ HçjíMççvççÇ cççÇ HçççÆnuççÇ³ç. çÆJçlçjkçÀçuçç Hçá{í kçÀªvç `DçcçákçÀ®ç mçbiççÇlçkçÀçj
I³çç' DçMççÇ içU IççuçCççjí vçç³çkçÀnçÇ cççÇ HçççÆnuçílç. çÆouççÇHçkçáÀcççj cnCçpçí cçnçvçç³çkçÀç®ççÇ kçÀJç®ç kçábÀ[uçí OççjCç kçíÀuçíuçç cçíiççmìçj, HçCç
l³ççvçb DççHçuçb®ç Iççí[b Hçá{í oçcçìC³ççDççOççÇ çÆyçcçuçoçbvççÇ JçíUçÇ®ç uçiççcç Iççlçuçç cnCçÓvç `cçOçácçlççÇ'mççjKççÇ mçbiççÇlçcç³ç kçÀuççkç=ÀlççÇ
mçuççÇuçoçb®³çç nçlçÓvç Iç[uççÇ, ní cçç$ç vçkçwkçÀçÇ. Dçmçb cnCçlççlç kçÀçÇ çÆouççÇHçkçáÀcççj ³çç DççOççÇ SkçÀoç mçuççÇuçoçbk çÀ[Óvç çÆ[Jç®çuçí içíuçí nçílçí.
l³çç®çç®ç KçáVçmç nçílçç cnCçí. Pççuçíuçb kçÀç³ç kçÀçÇ, 1957 cçO³çí çÆoioMç&kçÀ cnCçÓvç HçoçHç&Cç kçÀjCççN³çç ËçÆ<çkçíÀMç cçá kçÀpççÇ&®çç `cçámçççÆHçÀj' nç
HççÆnuçç®ç çÆ®ç$çHçì. mçuççÇuçoçb®çb mçbiççÇlç nçílçb. çÆouççÇHçkçáÀcççj, G<çç çÆkçÀjCç, mçáçÆ®ç$çç mçívç, çÆkçÀMççíjkçáÀcççj, oáiçç& Kççíìí F. kçÀuççJçblç Dçmçuçíu³çç
³çç çÆ®ç$çHçìçlç `uççiççÇ vççnçÇ sáìí jçcç, ®ççní çÆpç³çç pçç³ç' ní iççCçb jíkçÀç@[& Jnç³ç®çb nçílçb lçíJnç çÆouççÇHçkçáÀcççj nfçuçç Hçíìuçí nçílçí,
uçlççoçÇoçÇyçjçíyçj lçí `[îçáSì' cnCçÓvç içç³çuçç. çÆkçÀMççíjkçáÀcççj mJçlç: içç³çkçÀ Dçmçu³ççvçí l³çç®³ççJçj çÆ®ççÆ$çlç nçíCççjb `cçáVçç yç[ç H³ççjç DçccççÇ
kçÀç oáuççjç..' içç³çuçb nçílçb. çÆouççÇHçmççníyççb®çç iççC³çç®çç nç nf mçuççÇuçoçbvççÇ mçnpççmçnpççÇ HçájJçÓ çÆouçç vçJnlçç cnCçlççlç. ní iççCçb
mçuççÇuçoçbvççÇ uçlççoçÇoçÇb®çb mççíuççí DçççÆCç vçblçj cçpçyçÓjvç çÆouççÇHçmççníyççbyçjçíyçjnçÇ `[îçáSì' Dçmçb jíkçÀç@[& kçí Àuçb. ³ççlçuçb Kçjb Kççíìb kçÀçnçÇ Dçmççí
HçCç çÆouççÇHçmççníyç vççjçpç Pççuçí. `cçOçácçlççÇ'®çb SkçíÀkçÀ iççCçb jíkçÀç@[& nçílç nçílçb. jíkçÀç@çÆ[¥iç DçççÆCç çÆ®ççÆ$çkçÀjCçç®³çç JçíUçÇ lççÇ SíkçÓÀvç yç[í çÆcç³ççB
DççM®ç³ç&®ççÆkçÀlç nçílç nçílçí. nUánUÓ jçiç çÆvçJçUlç içíuçç. `cçOçácçlççÇ' uççiçuçç. mçáHçj-çÆnì Pççuçç. iççC³ççbvççÇ kçÀç³ç jíkçÀç@[& kçíÀuçç³ç lçí lçácnçÇ
pççCçlçç®ç. (SkçÀ DççþJçCç mççbiçç³ç®ççÇ lçj, ËçÆ<çkçíÀMç cçáKçpççÇ& ³ççb®³çç `içá·çÇ' (1971) ³çç çÆ®ç$çHçìçlç ní iççCçb DççÆYçvçí$ççÇ pç³çç YççoájçÇ®³çç
lççíb[çÇ Hçnç³çuçç çÆcçUlçb.) DççÊçç ³çç#çCççÇ DççþJçlçí³ç lççÇ MççÆvçJççj çÆo. 25 SçÆÖçuç, 1959®³çç jç$ççÇ®ççÇ cçmççuçíoçj kçÀnçCççÇ. çÆHçÀucçHçíÀDçj®ççÇ
jç$ç! `cçOçácçlççÇ' yçímì çÆHçÀucç, çÆoioMç&kçÀ, vçç³çkçÀ, vçççÆ³çkçÀç, mçbiççÇlç, mçnvçç³çkçÀ, kçÀLççvçkçÀ DçMçç yçN³çç®ç HçççÆjlççíçÆ<çkçÀçbmççþçÇ vçç@çÆcçvçíìí[
nçílçç. çÆyçcçuçoç mçáKççJçuçí nçílçí. çÆouççÇHçkçáÀcççj®çí `³çnáoçÇ' DçççÆCç `cçOçácçlççÇ' Dçmçí oçívç çÆ®ç$çHçì Mç³ç&lççÇlç nçílçí cnCçÓvç çÆouççÇHçmççníyç
çÆvççÆJç&kçÀçj ®çínN³ççvçí Öçí#çkçÀçlç yçmçuçí nçílçí. Dççou³çç®ç Jç<ççÇ& çÆouççÇHçuçç yçímì Dç@kçwìj cnCçÓvç `vç³çç oçÌj'mççþçÇ iççÌjJçuçb içíuçb nçílçb. `cçojFbçÆ[³çç'®ççÇ Hçç®ç Dç@Jçç@[&mçd IçíTvç pççCççN³çç cçínyçÓyç Kççvç®çb kçÀçÌlçákçÀ kçÀjlç kçáÀCççÇlçjçÇ çÆKçpçJçuçíuçb cnCçí yç[í çÆcç³ççBvçç. ³ççJç<ççÇ& `cçOçácçlççÇ'uçç
kçÀç³ç çÆcçUCççj kçÀçíCç pççCçí HçCç DççHçu³ççkçÀ[í oçív ç yçímì Dçç@HMçvmç Dçmçu³ççvçí DççHçuçç iççÌjJç nçíCççj®ç DçMçç KçáMççÇlç iççpçjb Kççlç nçílçí lçí.
³ççJç<ççÇ& Öçí#çkçÀçlç yçmçuçíu³çç çÆyçcçuçoçbkçÀ[í Hççnlç lçí DçMçç®ç çÆJç®ççjçlç iç{uçí DçmççJçílç. iççÇlçkçÀçj MçÌuçíbê l³çç®³çç®ç `³çnáoçÇ'®ççÇ ì^ç@HçÀçÇ IçíTvç
içíuçí. Dççlçç kçÀç³ç nçíCççj ³çç®ççÇ GlmçákçÀlçç Öçí#çkçÀçlçu³çç mçJçç¥®³çç®ç ®çínN³ççJçj nçílççÇ. Dç®ççvçkçÀ Iç[çJçb lçmçb lçí Iç[uçb. `cçOçácçlççÇ'Jçj ì^ç@HçÀçÇb®ççÇ
yçjmççlç®ç mçáª PççuççÇ. Glkç=À<ì çÆ®ç$çHçì, çÆoioMç&kçÀ, vçççÆ³çkçÀç, mçbiççÇlç, mçnvçç³çkçÀ, sç³ççbkçÀvç, mçbkçÀuçvç, kçÀuçç-çÆoioMç&vç, mçbJçço.. vçT
ì^ç@HçÀçÇpç çÆcçUçu³çç. Öçl³çíkçÀ yççÆ#çmçí IçíTvç ³çíCççN³çç DççHçu³çç kçÀuççJçblçç®çb kçÀçÌlçákçÀ kçÀjlçç kçÀjlçç çÆyçcçuçoç çÆouççÇHçkçÀ[í Hçnç³ç®çí. lçí nmçÓvç
oço Ðçç³ç®çí. MçíJçìçÇ Glkç=À<ì vçç³çkçÀç®³çç HçççÆjlççíçÆ<çkçÀçmççþçÇ vççJçç®çç HçákçÀçjç Pççuçç..Dç@v[ o çÆJçvçj Fpçee.. oí Jç Dççvçbo! oíJç mççníyççbvçç
`kçÀçuçç HççvççÇ'mççþçÇ çÆcçUçuçíu³çç l³çç ì^ç@HçÀçÇyçÎuç Öçl³çíkçÀpçCç GlmHçÓÀlç& oço oílç nçílçç. çÆouççÇHçnçÇ! HçCç l³çç®³çç cçvççlçuçb JççoU lççí kçÀçnçÇ
uçHçJçÓ MçkçÀuçç vççnçÇ.. pçJçU®³çç jçbiççbcçOçu³çç Öçí#çkçÀçbvçç lçí mçnpç uç#ççlç ³çílç nçílçb.. MçíJçìçÇ çÆvç³çlççÇ®çç Kçí U kçáÀCççuçç mçcçpçuçç³ç?
kçÀçnçÇnçÇ cnCçç mHççíì&mçcçvç çÆmHçjçÇì DçmççJçb®ç uççiçlçb ³ççj!

cçÌb vççÆo³çç çÆHçÀj YççÇ cçÌb H³ççmççÇ, Yçío ³çí içnjç yççlç pçjçmççÇ, yççÇvç lçíjí nj mççBmç vç pççlççÇ Dççíee
Dççpçç jíee cçÌb lççí kçÀyç mçí Kç[çÇ FmçHççj,
³çí DççÆKç³ççB, LçkçÀ iç³ççÇ HçbLç çÆvçnçj! Dççpçç jíee HçjoímççÇ..
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44 : Dççpçç jíee HçjoímççÇ..
çÆ®ç$çHçì : cçOçácçlççÇ (1958)
çÆvçcçç&lçç/çÆoioMç&kçÀ : çÆyçcçuç jç@³ç
içççÆ³çkçÀç : uçlçç cçbiçíMçkçÀj
iççÇlçkçÀçj : MçÌuçíbê
mçbiççÇlç :mçuççÇuç ®ççÌOçjçÇ
cçÌb lççí kçÀyç mçí Kç[çÇ FmçHççj, ³çí DççÆKç³ççB, LçkçÀ iç³ççÇ HçbLç çÆvçnçj!
Dççpçç jíee HçjoímççÇ..
cçÌb çÆo³çí kçÀçÇ SíímççÇ yççlççÇ, pçuç vç mçkçÀçÇ pççí yçáPç YççÇ vç HççlççÇ - 2
Dçç çÆcçuç cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ Dççíee
Dççpçç jíee cçÌb lççí kçÀyç mçí Kç[çÇ FmçHççj,
³çí DççÆKç³ççB, LçkçÀ iç³ççÇ HçbLç çÆvçnçj! Dççpçç jíee HçjoímççÇ..
lçácç mçbiç pçvçcç pçvçcç kçíÀ HçíÀjí, YçÓuç iç³çí kçw³ççíb mççpçvç cçíjí,
lç[Hçlç nÓB cçÌb mççbpç mçJçíjí Dççíee
Dççpçç jíee cçÌb lççí kçÀyç mçí Kç[çÇ FmçHççj,
³çí DççÆKç³ççB, LçkçÀ iç³ççÇ HçbLç çÆvçnçj! Dççpçç jíee HçjoímççÇ..
cçÌb vççÆo³çç çÆHçÀj YççÇ cçÌb H³ççmççÇ, Yçío ³çí içnjç yççlç pçjçmççÇ,
yççÇvç lçíjí nj mççBmç vç pççlççÇ Dççíee
Dççpçç jíee cçÌb lççí kçÀyç mçí Kç[çÇ FmçHççj,
³çí DççÆKç³ççB, LçkçÀ iç³ççÇ HçbLç çÆvçnçj! Dççpçç jíee HçjoímççÇ..


³çç iççC³ççMççÇ lçmçí®ç çÆ®ç$çHçìçMççÇ mçbyçbçÆOçlç GHçuçyOç Pççuçíu³çç mçJç& `Dçç@çÆ[Dççí', `çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' ³ççb®³çç `³çÓ -ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.

01. Dççpçç jí..HçjoímççÇ..(Dçç@çÆ[Dççí)
02. Dççpçç jí..HçjoímççÇ.. (çÆJnçÆ[Dççí)
03. Dççpçç jí..HçjoímççÇ.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)
04. Dççpçç jí..HçjoímççÇ.. (çÆ®ç$çHçì :içá·çÇ)
05. Dççpçç jí..HçjoímççÇ.. (uçlççoçÇoçÇ uççF&Jn)
06. cçOçácçlççÇ (1958) (Dçç@çÆ[Dççí p³çákçÀyçç@kçwmç)
07. mçánçvçç mçHçÀj DççÌj ³çí.. (mçHlçjbiççlç)
08. çÆ®ç$çHçì : cçOçácçlççÇ (1958)
09. mçbiççÇlçkçÀçj mçuççÇuç ®ççÌOçjçÇ (50 mçáHçjçÆnìmçd)
10. mçbiççÇlçkçÀçj mçuççÇuç ®ççÌOçjçÇ (mçáHçjçÆnìmçd)
11. uçlççoçÇoçÇ Jç mçuççÇuç ®ççÌOçjçÇ (80 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)
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https://youtu.be/s0ZiLUoTLH8
https://youtu.be/Mm21SSgUHe8
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https://youtu.be/gLO-MTxnqYg
https://youtu.be/JHXH7hR7508
https://youtu.be/vTnAvikqB_8
https://youtu.be/WJBnBi2JLog
https://youtu.be/2aXVLT8vCc0
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45 : Tere Chehre Me Wo..

45 : lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌ..
`Yççiçvçí kçÀç vççcç nÌ pçJççvççÇ, Lçcç iç³ççÇ lççí þnjç HççvççÇ!..' içJçlçç®ççÇ kçÀç[çÇ oçlççKççuççÇ ®ççJçlç kçáÀçÆlmçlç nmçlç nícçç [@vççÇuçç
çÆKçpçJçlç nçílççÇ. [@vççÇ®çí çÆHç®ççÆHç®çí [çíUí Dçbiççj DççíkçÀlççlç, DçççÆCç lççí çÆlç®³ççMççÇ PççíbyççPççíbyççÇ®ç kçÀjç³çuçç uççiçlççí. SkçÀç HççíjçÇMççÇ l³ççuçç nçlççHççF&
kçÀjlççvçç HççnÓvç, vçákçÀlçç®ç Iççí[îççJçªvç Dççuçíuçç jCçJççÇj vççJçç®çç MçÓjJççÇj (çÆHçÀjçípç Kççvç) ìçUîçç JççpçJçÓvç oço oílççí.. `nç GHçN³çç
kçÀçíCç?..' (cçábyçF&nÓvç ®ççUçÇlçuççÇ KççíuççÇ çÆJçkçÓÀvç JçmçF&lç SímçHçÌmç Hçwuç@ìcçO³çí jnç³çu³çç Dççuçíu³ççbkçÀ[í pçmçí FLçuçí mLçççÆ³çkçÀ iççJçkçÀjçÇ
yçIçlççlç lçMçç) pçUpçUçÇlç vçpçjívçb yçIçlç [@vççÇ ®ççkçÓÀ®ç kçÀç{lççí.. nícçç nmlç#çíHç kçÀjlç mçbYççJ³ç uçHçÀ[b ìçUlçí. [@ vççÇ OçámçHçáÀmçlç lçj nícçç
cççiçí-cççiçí JçUÓvç yçIçlç kçÀçÆyçu³ççkçÀ[í Hçjlçlçí. jíMçcççMççÇ jCçJççÇj®ççÇ nçÇ HççÆnuççÇ cçáuççkçÀçlç! iççJçjçvç jíMçcçç l³ççuçç pççcç DççJç[lçí HçCç
[@vççÇ®³çç nçlççlçuççÇ nl³ççjb yçIçÓvç lççí yçnáoç uççUIççíìíHçCçç kçÀjlç vççnçÇ. ®çáHç®ççHç cçovçHçájçÇMççÇí DççíUKç kçÀªvç cçmkçÀç cççªvç kçÀçÆyçu³ççlç
oçKçuç nçílççí. [@vççÇ Òçl³çíkçÀ JçíUçÇ l³çç®³ççJçj içájiçájlççí, JçmmçkçÀvç Dççíj[lççí DçççÆCç nçkçÀuçÓvç kçÀç{lççí.. HçCç çÆHçÀjçípç Kççvç cçç$ç çÆ®çJçìHçCçí
HçìJçlççí-jíMçcççuçç! SkçÀçÇkçÀ[í S[kçw³ççb®ççÇ Pçábpç, Iççí[ímJççjçb®çç kçáÀþuççmçç çÆJçkç=Àlç KçíU, kçÀçÆyçu³çç®çí jmcç-Dççí-çÆjJççpç oçKçJçlç, l³ççb®³ççlçuçb
Òçícç HçáÀuçlççvçç oçKçJçuçb³ç. çÆHçÀjçípç cçO³çí®ç cçábyçF&lç ³çílççí.. mìçíjçÇ YçjkçÀìlçí³ç kçÀçÇ kçÀç³ç? mìçíjçÇ cçíb ìdçÆ Jçmì?.. vçnçÇ ³ççj! lççí Hçjlç
³çílççí.. kçÀçÆyçu³çç®³çç HççÆjmçjçlç HççTuç þíJçlçç#çCççÇ lççí yçíbyççÇ®³çç oíþçHççmçÓvç vçámlçç kçÀçíkçÀuçlç jçnlççí.. jíMçcçç..jí eeMçcçç.. (kçáÀþí GuçLçuççÇ³ç
nçÇ?) jíeeMçcçç.. çÆHçÀjçípç®³çç l³çç DççJççpççvçb Kçjblçj DççHçuçí kçÀçvç çÆkçÀìlççlç lççí®ç mçbiççÇlç mçáª nçílçb.. DçççÆCç çÆkçÀMççíjkçáÀcççj DççHçu³çç iççí[
DççJççpççlç iççT uççiçlççí.

lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌ, çÆyçvç [çíj ç]ÆKçb®çç pççlçç nÓB,
pççvçç nçílçç nÌ DççÌj kçÀnçÇb, lçíjçÇ Dççíj ®çuçç Dççlçç nÓB,
lçíjçÇ Dççíj ®çuçç Dççlçç nÓB.. lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌee
`Oçcçç&lcçç' (1975)! Fb[mì^çÇlçu³çç KççvççJçUçÇlç çÆMçpçuçíuççÇ SkçÀ uçppçlçoçj çÆKç®ç[çÇ. çÆ®ç$çHçì FçÆlçnçmççlçu³çç KççvççJçUçÇlç lçmçí
Scç. [yu³çÓ. Kççvç lçí DççpçHç³ç¥lç®³çç MççnªKç, mçÌHçÀ DçuççÇ, DççcççÇj, mçuçcççvç.. yçjí®ç Kççvç DççHçCç HçççÆnuçílç. kçÀçnçÇ Hç®çJçuçílç lçj kçÀçnçÇ
Dççpç DççHçu³çç çÆpçJççYççJçç®çí Pççuçílç. pçí Jçj®³çç Jçlçá&Uçlçuçí DçcçákçÀ Kççvç, lçcçákçÀ Kççvç.. ³ççlçuçç®ç nç SkçÀ Kççvç-çÆHçÀjçípç Kççvç! `çÆjHççíì&j
jçpçÓ' (1962)vçí DççHçuççÇ kçÀuççkçÀçÇo& mçáª kçíÀuçíuçç çÆHçÀjçípç Kççvç kçÀçuç-HçjJçç®³çç `JçíuçkçÀcç' (2008)Hç³ç¥lç DççHçu³çç ®ççbiçu³çç®ç
HççÆj®ç³çç®çç. lççí vçámçlçç®ç Dç@kçwìj vççnçÇ, [ç³çjíkçwìj DçççÆCç ³çMçmJççÇ Òççí[îçÓmçj mçáOoç Dççní. çÆ®ç$çHçì yçvççÆJçC³ççlç cççnçÇj. `çÆHçÀjçípç' ³çç
Mçyoç®çç çÆ[kçwMçvçjçÇlçuçç DçLç&®ç cçáUçÇ cçáyççjkçÀ, kçÀçcç³ççyç, mçHçÀuç.. lççí mçáHçj-mìçj nçílçç Dçmçb cnCçC³çç®çb Oçç[mç kçáÀCççÇ kçÀª MçkçÀlç vççnçÇ
HçCç lççí uççíkçÀçbvçç DççJç[ç³ç®çç. lççí yçvçJçç³ç®çç lçí mçiçUí®ç çÆmçvçícçí cçmççuçíoçj Dçmçç³ç®çí. HççÆ yuçkçÀuçç DççHçu³çç Kçá®ççÇ&lç Hçç³ç iç®®ç DççJçUÓvç
kçÀmçb yçmçJçlçç ³çíF&uç ³çç®ççÇ vçmç l³ççuçç yçN³çç®çoç mççHç[uçíuççÇ. `yçmçblç çÆHçkçw®çmç&' kç=Àlç nçícççÇ JçççÆ[³çç çÆvççÆcç&lç-çÆoioçÆMç&lç `®ççj ojJçíMç'
(1964) ³çç çÆ®ç$çHçìçlç kçÀçcç kçÀjlççvçç l³ççuçç yçjb®ç kçÀçnçÇ çÆMçkçÀç³çuçç çÆcçUçuçb. cçáK³ç cnCçpçí ³çç `Hç@Àvì@mççÇ mìçíjçÇlç' lççí mçlçlç
kç@ÀcçíN³ççmçcççíj Dççní. ³çç çÆHçkçw®çj®çç çÆvçcçç&l³ççuçç çÆkçÀlççÇ HçÀç³çoç Pççuçç kçÀçíCççuçç cççnçÇlç HçCç ³çç JçççÆ[³ççmççníyççb®³çç ìçÇcçcçOçu³çç pçcç&vç
lçb$ç%ççb®çb kçÀçÌMçu³ç cçç$ç çÆHçÀjçípçuçç pçJçUÓvç Hçnç³çuçç çÆcçUçuçb. lççí çÆomçç³ç®çç n@v[mçcç, l³ççcçáUí l³ççvçí kçÀmçoçj DççÆYçvç³ç kçÀjç³çuçç®ç nJçç
DçMççÇ pçCçÓ DçìkçÀU vçmçç³ç®ççÇ®ç. l³ççcçáUí ní mççníyç çÆjnmç&uçSíJçpççÇ MçÓçÆìbiç-HçwuççíDçjJçj Gb[çjlççvçç çÆomçç³ç®çí. HççíjçÇyççUçÇcçO³çíb pççcç
Fvìjímì Dçmçç³ç®çç HçCç lçí kçÀçcççvçblçj. kçÀçcççlç Dçmçlççvçç nUÓ®ç kç@ÀcçíN³çç®çb HuçíçÆmçbiç yçIç, DçBiçumç kçÀç³ç uççJçuçílç lçí DçY³ççmç, çÆJççÆJçOç
uçívmç®çí GHç³ççíiç kçÀç³ç Dçmçb kçÀjlçç kçÀjlçç l³çç®³ççlç DçvççnÓlçHçCçí mHççkç&À çÆvçcçç&Cç nçílç içíuçç. [ç³çjíkçwìj yçvçç³ç®ççÇ Kççpç nçÇ nj SkçÀ vçìçlç
Dçmçlçí®ç Dçmçlçí. FÊçHçÀçkçÀmçí çÆHçÀjçípçcçO³çí lççÇ pççmlç ÒçcççCççlç nçílççÇ. `yçnájçvççÇ', `mçHçÀj', `DççocççÇ DççÌj Fvmççvç', `GHççmçvçç',
`DççjpçÓ', `cçíuçç', `SkçÀ mçHçíjç SkçÀ uçáìíjç' Fl³ççoçÇ çÆ®ç$çHçìçlçÓvç onç-SkçÀ Jç<çí& jKç[u³ççvçblçj l³ççuçç yçjb®ç çÆMçkçÀç³çuçç çÆcçUçuçb.
`DççocççÇ DççÌj Fvmççvç' (1969) vçblçj l³çç®çç nçÌmçuçç Jçç{uçç nçílçç. ³çç çÆ®ç$çHçìçlç ³çMç ®ççíÒçç®ççÇ çÆoioMç&vççlçuççÇ mçHçÀçF& HççnÓvç l³ççuççnçÇ
DççHçCç çÆoioMç&kçÀ JnçJçb Dçmçb JççìÓ uççiçuçb. {JçUîççMçípççjçÇ HçJçUîçç yççbOçuçç.. ®³çç ®ççuççÇJçj çÆHçÀjçípçuçç [ç³çjíkçwìj yçvçC³çç®çç JççCç vççnçÇ
HçCç içáCç uççiçuçç. `Oçcçç&lcçç'mççjKçç cçmççuçíoçj çÆ®ç$çHçì oíTvç l³ççvçí ní®ç çÆmçOo kçíÀuçb³ç. l³çç®çb HççÆnuçb çÆHçkçw®çj `DçHçjçOç' (1972)
l³ççvçí ®çkçwkçÀ pçcç&vççÇlç pççTvç MçÓì kçíÀuçb. HçjkçÀçÇ³ç ®çuçvçç®çí Òç®çb[ JççbOçí DçmçÓvçnçÇ vçámçlçb DççTì-[çíDçj®çb yçpçíì HçVççmç npççj [ç@uçmç&Jçj
içíuçb nçílçb. cçácçlççpç Hçí çÆouç Dçç iç³çç Lçç cnCçç³ç®çí uççíkçÀ. l³ççlçuççÇ `ncççjí mççÇJçç lçácnçjí DççÌj çÆkçÀlçvçí oçÇJççvçí nÌ..', `lçácç çÆcçuçí H³ççj
mçí..' nçÇ oçívnçÇ iççCççÇ iççpçuçíuççÇ. `Oçcçç&lcçç' ³çç çÆmçvçícçç®³çç MçÓìmççþçÇ cçç$ç lççí DçHçÀiççCççÇmlççvççlç içíuçç nçílçç. pçççÆno Mççn vççJçç®³çç
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yççoMçnç®³çç kçÀçjçÆkçÀoçÇ&lç. vçícçkçbÀ l³çç®ç JçíUçÇ DçHçÀiççCççÇmlççvç jçpçkçÀçÇ³ç yçb[çvçb Hçíìuçb nçílçb. mçbHçÓCç& oíMç SkçÀç çÆJçuç#çCç lçCççJççKççuççÇ nçílçç.
mçjíDççcç kçÀluç, yçb[ç®çç GêíkçÀ! yççoMçnç®³çç mçnkçÀç³çç&cçáUí®ç çÆHçÀjçípç®çb lççª iççílçí vç Kççlçç çÆkçÀvççN³ççuçç uççiçuçb. DççTì-[çíDçj®³çç JçíUçÇ
pçyçjomlç lçCççJççKççuççÇ MçÓçÆìbiç ®ççuçí. nícçç, jCçpççÇlç, HçÀjçÇoç, FçÆclç³ççpç, mçáOççÇj, cçovçHçájçÇ DçMçç cçáK³ç kçÀuççkçÀçjçbyçjçíyçj®ç MçbYçjíkçÀ
p³çáçÆvç³çj kçÀuççJçblççb®çç lççHçÀç çÆHçÀjçípçmççþçÇ pççvç kçÀçÇ yççpççÇ uçiççkçÀj kçÀçcççlç cçmçªHçÀ nçílçç. DçHçÀiççCççlçu³çç l³çç jKçjKççÇlç JççUJçbìçlç
jKç[lç nçílçç. `Oçcçç&lcçç'®³çç kçÀLçílç lçmçb kçÀçnçÇ vççJççÇv³ç vçJnlçb. nájUÓvç pççTvç [çíkçw³ççJçj IçíTvç vçç®ççJçb Dçmçb kçÀçnçÇ uççpçJççyç vçJnlçb.
HçCç ÒçíPçívìíMçvç PçkçÀçmç nçílçb.. Oçcç&oçmç (ÒçícçvççLç) vççJçç®çç Mçíþ. cçìkçÀç, mcçiççÆuçbiç DçççÆCç pçíJç{í kçÀçnçÇ %ççlç-Dç%ççlç kçÀçUí Oçboí Dççnílç lçí
mçiçUb-mçiçUb kçÀªvç Yççiçuçíuçç HçCç vççJçuççÌçÆkçÀkçÀ cçç$ç `Oçcçç&lcçç'! jCçJççÇj nç l³çç®çç cçáuçiçç kçÀçnçÇ kçÀçcçççÆvççÆcçÊç DçHçÀiççCççÇmlççvççlç
kçÀ[cç[ç³çuçç içíuçíuçç Dçmçlççí. Mçnjçlç JçUmçíoçj lçy³çílççÇ®ççÇ jíKçç cççÌpçÓo DçmçávçnçÇ lççí iççJçjçvç DçMçç yççUmçíoçj jíMçcççJçj uçìdìÓ nçílççí.

lçíjçÇ nçÇjí pçÌmççÇ DççBKçí, DççBKççbí cçíb nÌ uççKççíb yççlçí, yççlççíb cçíb jmçkçÀçÇ yçjmççlçí, cçáPçcçíb H³ççjkçÀçÇ H³ççmç pçiççSee
lçÓ pççí SkçÀ vçpçj [çuçí, pççÇ Gþí cçjvçíJççuçí, uçyç lçíjí Dçcç=lç kçíÀ H³ççuçí, çÆouç cçíb çÆpçvçíkçÀçÇ Dççmç yç{çS,
®çuç Hç[lçí nÌ lçíjí mççLç kçÀocç, cçÌb jçíkçÀ vçnçÇ Hççlçç nÓBee, cçÌb jçíkçÀ vçnçÇ Hççlçç nÓB, lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌee
Dçmçb cnCçlç çÆlç®³ççYççíJçlççÇ iççíb[ç IççíUlççí. mìçíjçÇ Hçá{í mçjkçÀlçí. kçÀçÆyçu³çç®çç mçjoçjnçÇ nícçç-çÆHçÀjçípç mçbyçbOççbvçç çÆnjJçç kçbÀoçÇuç
oçKçJçlç uçivççuçç nçíkçÀçj Yçjlççí. FkçÀ[í Hççb{N³çç kçÀç@uçjvçí `Oçcçç&lcçç' yçvçÓvç jçpç kçÀjCççN³çç Oçcç&oçmç®çb SkçÀ çÆo Jçmç yç@[uçkçÀ Kçjçyç nçílçb.
lççí kçÀJç[çÇcççíuç Dçmçlççvçç®çí l³çç®çí ncçmçHçÀj pççÇJçvç DçççÆCç mçl³çívç kçÀHHçÓ Dç®ççvçkçÀ Oçcç&oçmç®³çç kçÀçíþçÇlç ìHçkçÀlççlç. kçáÀþuçç lçjçÇ Dç@kçwMçvçHuç@vç mççiçlççlç HçCç l³ççb®ççÇ [çU çÆMçpçlç vççnçÇ. Dççlçç lçí jCçpççÇlç-mçáOççÇjuçç DçHçÀiççCççÇmlççvççlç HççþJçÓvç çÆHçÀjçípçuçç G[JçC³çç®ççÇ mçáHççjçÇ
oílççlç. DçbOçíjçÇnÓvç oçojuçç pççJçb Flçkçw³çç PçìHçì lçí DçHçÀiççCççlç ³çílççlç. Lçíì nícçç-çÆHçÀjçípç®³çç ÒçícççuççHç kçÀjC³çç®³çç pççiççÇ! pççÇHçcçO³çí
ìçF&cç-yçç@cyç! Dççlçç ³çç jCçJççÇj®ççÇ kçÀJçìçÇ kçÀOççÇ HçáÀìlçí³ç DçççÆCç DççHçCç cççíkçÀUí kçÀOççÇ nçílççí³ç ³çç®çb ìívMçvç oçíIççb®³çç ®çínN³ççJçj. nícçç
cçmlççÇlç OççJçlç ³çíTvç [^ç³çJnj®³çç pççiççÇ yçmçlçí. çÆvçJçç&CççÇ®çb kçÀçnçÇmçb yççíuçlçí. iççJçjçvç DçmçÓvçnçÇ mçjçF&lççmççjKççÇ çÆkçÀuuççÇMççÇ ®ççUç kçÀjlçç
kçÀjlçç içç[çÇ mìçì& kçÀjlçí. çÆyçvçOççmlç! DçççÆCç...OçÓcçee! Oçç[! Oç[çcçee!! Kçuuççmç! jíMçcçç Kçuuççmç! Dçç@vç-o-mHçç@ì! Pççuçb? çÆHçÀjçípç
Dççlçç jíKççmççþçÇ cççíkçÀUç...
1975 mççuç lçmçb yçN³çç®ç çÆ®ç$çHçìçbmççþçÇ uç#ççlç jççÆnuçb nçílçb. `Oçcçç&lcçç' cçí cççÆnv³ççlç uççiçuçíuçç. cçmççuçíoçj Dçmçu³ççvçí
yçN³ççHçÌkçÀçÇ ®ççuçlç nçílçç. HçCç Hçá{í Dçç@içmìcçO³çí `Mççíuçí'®ççÇ içcç& nJçç nçílççÇ. `Dçuçyçíuçç' cçjçþç cçbçÆojuçç jçÇçÆHçì jvçuçç OçácççkçáÀU Iççuçlç
nçílçç. `pç³ç mçblççí<ççÇ cççB' nç OçççÆcç&kçÀ çÆmçvçícçç lçj jíkçÀç@[&yçÏíkçÀ Oçboç kçÀjlç nçílçç., lçj mHçOçí&lç nçílçí.. `DççBOççÇ', `Dçcççvçá<ç', `oçÇJççj',
`mçv³ççmççÇ', `çÆcçuççÇ', `KçáMçyçÓ', `p³çáuççÇ', `cçpçyçÓj', `oçí PçÓþ', `jHçÓÀ ®çkçwkçÀj', `®ççíjçÇ cçíjç kçÀçcç', `kçÌÀo', `oáunvç', `Kçíuç Kçíuç cçíb'
DçççÆCç `HçÀjçj'! nJ³çç l³çç çÆmçvçícçç®çb çÆlççÆkçÀìb vç çÆcçUçuçíuçb HççÆyuçkçÀ `Oçcçç&lcçç'kçÀ[í ncçKççmç JçUç³ç®çb. yçuççlkçÀçj, KçÓvç, yçç@cyçmHçÀçíì,
HçÀçF&ìmçd, Dç@kçwMçvç, FcççíMçvç Dçmçç cçmççuçç Kç®®çÓvç Yçjuçíuçç `Oçcçç&lcçç' yçN³ççHçÌkçÀçÇ ®ççuçuçç lççí ³ççcçáUí®ç. çÆHçÀjçípç®çb SkçÀ cçç$ç yçjb³ç.
l³ççuçç mçbiççÇlçç®çç kçÀçvç Dççní. l³çç®çb ní çÆmçuçíkçwMçvç uççpçJççyç Dçmçlçb. HççÆyuçkçÀ®ççÇ vçç[çÇ HçkçÀ[Cççjb. kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇbMççÇ l³çç®çb mçç@çÆuç[
ìîçÓçÆvçbiç. l³ççb®çç mçnç³çkçÀ Dçmçuçíuçç yççyçuçç nç Òç³ççíiçMççÇuç mçbiççÇlç-mçb³ççípçkçÀ lçj l³çç®çç Kççmç çÆcç$ç. yçápçáiç& iççÇlçkçÀçj FbçÆoJçjpççÇbMççÇ l³çç®çç
oçímlççvçç. cçiç kçÀç³ç çÆJç®ççjlçç? `Oçcçç&lcçç'®çb Òçl³çíkçÀ iççCçb ní Kççmç®ç pçcçÓvç Dççuçb³ç. `cçíjçÇ iççÆuç³ççíb mçí uççíiççíb kçÀçÇ...'(uçlççoçÇo çÇ-cçníbê
kçÀHçÓj), `kçw³çç KçÓyç uçiçlççÇ nçí...'(cçákçíÀMç-kçbÀ®çvç), `lçácçvçí çÆkçÀmççÇmçí kçÀYççÇ H³ççj çÆkçÀ³çç nÌ...'(cçákçíÀMç-kçbÀ®çvç), `lçíjí ®çínjí cçíb
Jççí...'(çÆkçÀMççíjkçáÀcççj), `içáuçMçvç içáuçMçvç cçnkçÀç nÌ...' (cçníbê kçÀHçÓj) DçMççÇ mçJç&®ç iççCççÇ DççpçnçÇ uççíkçÀçÆÒ ç³ç Dççnílç. ³çç çÆ®ç$çHçìç®çb
DççCçKççÇ SkçÀ JçÌçÆMç<ìîç cnCçpçí l³çç®çb HççMJç&mçbiççÇlç. `çÆNnocç-çÆkçbÀiç' cnCçÓvç lçlkçÀçuççÇvç HçblçÒçOççvç ÞççÇcçlççÇ FbçÆojçpççÇbvççÇ iççÌjçÆJçuçç içíuçíuçç
`yççyçuçç' FLçí kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇb®³çç JççÐçJç=boçlç mçbiççÇlç-mçb³ççípçkçÀç®ççÇ YçÓçÆcçkçÀç Hççj Hçç[lççvçç çÆomçlççí. l³ççvçí DççHçu³ççlççÇuç kçÀuçí®çç FLçí
®ççbiçuçç®ç JççHçj kçíÀuçíuçç Dçç{Ulççí. çÆ®ç$çHçìç®çb `MççÇ<ç&kçÀ-mçbiççÇlç', `LççÇcç-c³çáçÆPçkçÀ', `HçþçCççÇ-vç=l³çmçbiççÇlç', `kç@ÀyçÏí-c³çáçÆPçkçÀ' lçmçí®ç
HççMJç&mçbiççÇlççlçu³çç GuuçíKçvççÇ³ç `LççÇcmç' lçíJnç ÒççÆmçOo kçíÀuçíu³çç Suç.HççÇ jíkçÀç@[&mçdJçj GHçuçyOç nçíl³çç. içççÆ³çkçÀç cnCçÓvç l³çç®ççÇ mçáçÆJçÐç
HçlvççÇ kçbÀ®çvç ³çç çÆmçvçícççcçáUí ®ç®çí&lç DççuççÇ. ³çç Fb[mì^çÇlç HççÆnuçç `kçÀçÇ -yççí[&' cnCççJçç p³ççuçç `kçwuçí-Jnç³ççíçÆuçvç' cnCçÓvç mçbyççíOçç³ç®çí lçí
DççCçuçb ³çç kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇbvççÇ®ç. (DççþJçç nícçblçkçáÀcççjpççÇb®³çç mçbiççÇlççlçuçç `vççiççÇvç' (1955)! kçÀu³ççCçpççÇYççF¥®çç cçáuçiçç, Dççcç®çç
Hçjcç çÆcç$ç DçççÆCç mçbiççÇlçkçÀçj çÆJçpçÓ Mççnvçí lççí DççpçnçÇ lççí GÊçcç çÆmLçlççÇlç þíJçuçç Dççní. l³çç®çç lççí DççHçu³çç mçbiççÇlççlç-HççMJç&mçbiççÇlççlç
GHç³ççíiç kçÀjlç Dçmçlççvçç cççÇ HçççÆnuçb³ç) `çÆ[mkçÀçí' mçJç&ÒçLçcç YççjlççÇ³ç çÆ®ç$çHçìmçbiççÇlççlç DççCçuçç lççí ³çç kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇbvççÇ®ç Dçmçb
yçápçáiç& mçbiççÇlç-mçb³ççípçkçÀ, JççokçÀ DççÆYçcççvççvçb mççbiçlççlç. (çÆyçÎÓ®³çç mççLççÇvçb kçíÀuçíuçç çÆHçÀjçípç Kççvç kç=Àlç `kçáÀyçç&vççÇ' DççþJçlççí vçç?)
l³ççkçÀçUçÇ vçJçjç$ççÇlçuçç içjyçç nçÇ kçíÀJçU içápçjçlççÇ mçcççpçç®ççÇ cçkçwlçíoçjçÇ Dçmçç³ç®ççÇ. nç içjyçç mçcçmlç pçvçlçív çb `çÆ[mkçÀçí-oçbçÆ[³çç'®³çç
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mJçªHççlç kçÀmçç KçíUç³ç®çç ní Dççcç®³çç çÆHç{çÇuçç çÆMçkçÀJçuçb Dçmçíuç lçj lçí ³çç `yççyçuçç'vçí®ç. Dççpç oçbçÆ[³çç®çb pçí mJçªHç lçácnçÇ Hççnlç Dççnçlç
l³çç®çç pçvçkçÀ Dççní lççí cççPçç nç çÆiçjiççJççlçuçç çÆpçJçuçiç çÆcç$ç `yççyçuçç'! Dçmççí! `lçíj í ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌ...' ní iççCçb çÆkçÀMççíjkçáÀcççjuçç
çÆouçb³ç HçCç l³ççvçb lçí GsuçkçÓÀo mìçFuçvçí vç iççlçç vçç³çkçÀ çÆHçÀjçípç®³çç FcçípçÒçcççCçí jçícççvmç®³çç cçÓ[cçO³çí içç³çuçb³ç. Kçjb mççbiçÓ! lçí DççOççÇ®çb
`jíMçcçç.. jíeeMçcçç..' Dçmçb Dççíj[CçbnçÇ mçbiççÇlçkçÀçjçbvççÇ çÆkçÀMççíj®³çç®ç DççJççpççlç [yç kçÀjç³çuçç nJçb nçílçb. çÆvçoçvç lçí KçÓHç mçájíuç Jççìuçb
Dçmçlçb. (`oí oí H³ççj oíee..' ³çç iççC³ççlç `cççÇvçç.. Dçjí cççÇvççee.. Dçç iç³çç lçíjç oçÇJççvçç..' DçMççÇ lççÇ mçço mçájíuç Jççìlçí vçç lçmçb!)
çÆHçÀjçípç Kççvç FLçí Dç#çjMç: jíkçÀlççí³ç Dçmçb Jççìlçb. iççCçb DççHçu³çç KçÓHç KçÓHç DççJç[çÇ®çb Dççní, HçCç iççC³çç®³çç mçáªJççlççÇ®çí çÆHçÀjçípçmççníyççb®³çç
ní jíkçÀC³çç®çí yçÊççÇmç mçíkçbÀo kçÀOççÇ mçbHçlçç³çlç Dçmçb nçílçb... çÆHçÀjçípç Kççvç cnCçpçí kçáÀCççÇ DççÆYçvç³ç-mçcçÏçì JçiçÌjí vççnçÇ lççí cnCçpçí çÆ®çkçÀvçç
çÆ®çkçÀvçç çÆomçCççjç þçíkçÀUç®ç, HçCç çÆkçÀMççíjkçáÀcççj®³çç DççJççpççcçáUí lççí DçççÆCç l³çç®³çç lççíb[®çb ní iççCçb DççHçuçb®ç nçíTvç pççlçb. iççCçb iççpçuçb.
çÆyçvççkçÀç iççÇlç cççuççcçO³çínçÇ lçí Jç<ç&Yçj SíkçÓÀ ³çílç nçílçb. HçCç ³çç iççC³çç®ççÇ uççíkçÀçÆÒç³çlçç l³çç iççC³ççuçç çÆHçÀucçHçí ÀDçj HçájmkçÀçj çÆcçUJçÓvç oíT
MçkçÀuççÇ vççnçÇ. l³çç Jç<ççÇ&®³çç çÆHçÀucçHçíÀDçj mççínUîççcçO³çí `Mççíuçí'uçç mçbkçÀuçvçç®çb JçiçUlçç SkçÀnçÇ cçnÊJçç®çb Dç@Jçç@[& çÆcçUçuçb vççnçÇ çÆlçLçí
`Oçcçç&lcçç'®ççÇ kçÀç³ç kçÀLçç? `Dçcççvçá<ç'®çb `çÆouç Símçç çÆkçÀmççÇ vçí cçíjç lççí[ç...' iççÇlçkçÀçj FbçÆoJçj DçççÆCç içç³çkçÀ çÆkçÀMççíjkçáÀcççjuçç Dç@Jçç@[&
oíTvç içíuçb. `p³çáuççÇ'mççþçÇ mçbiççÇlçkçÀçj jçpçíMç jçíMçvçvçç iççÌjçÆJçC³ççlç Dççuçb. `lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌ...' HçççÆjlççíçÆ<çkçÀHçç$ç þjuçb vçmçí uç
HçCç çÆkçÀMççíj®ççÇ jçícç@vìçÇkçÀ iççC³ççb®ççÇ ³ççoçÇ kçÀç{ç³ç®ççÇ PççuççÇ kçÀçÇ ní iççCçb KçÓHç Jçj®³çç ¯çÀcççbkçÀçJçj Dçmçlçb ní®ç ³çç iççC³çç®çb ³çMç. ¯çÀíçÆ[ì
DçLçç&lç®ç çÆHçÀjçípç, FbçÆoJçjpççÇ, kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ, yççyçuçç DçççÆCç l³çç®çí JççokçÀ.. lçmçí®ç DççHçuçç uçç[kçÀç çÆkçÀMççíjkçáÀcççj! iççCçb DççpçnçÇ
DççHçu³çç cçvççlç Dç{U mLççvç çÆcçUJçÓvç Dççní..

pçyç mçí lçáPçkçÀçí oíKçç nÌ, oíKç kçíÀ ]Kçáoç kçÀçí cççvçç nÌ, cççvç kçíÀ çÆouç ³çí kçÀnlçç nÌ, cçíjçÇ ]KçáçÆMç³ççíb kçÀç lçÓ nÌ ]Kçpççvççee
çÆHçÀjçípç®çç çÆ®ç$çHçì cnìuçç kçÀçÇ kçÀç kçÀçíCç pççCçí, l³ççlçuççÇ `m$ççÇ' Hçç$çb Hççnlççvçç cçvççlç Giçç®ç®ç kçÀçnçÇ çÆJç®ççj ³çílç jçnlççlç.
çÆoioMç&kçÀ cnCçÓvç çÆHçÀjçípç®³çç çÆmçvçícççlçuççÇ `m$ççÇ' DçççÆCç Flçj çÆoioMç&kçÀçb®³çç vçpçjílçÓvç `m$ççÇ' kçÀMççÇ Dçmçlçí ³çç®ççÇ lçáuçvçç kçÀjççÆJçMççÇ Jççìlçí.
çÆ®ç$çHçì ní yçnálççbMççÇ ÒçícçkçÀLçç, mçÓ[kçÀLçç JçiçÌjí JçiçÌjí çÆ®çkçwkçÀçj çÆJç<ç³ççJçj yçvçJçuçí pççlççlç. HçCç l³ççlçuççÇ vçççÆ³çkçÀç cnCçç çÆkçbÀJçç m$ççÇ Hçç$ç
cnCçç.. l³ççb®çb çÆmçvçícççlçuçb mLççvç DççÆlçMç³ç cçnÊJçç®çb Dçmçlçb®ç Dçmçlçb. mìçíjçÇ kçÀMççÇnçÇ Dçmççí HçCç `yççF& vçç®çuççÇ®ç Hçç³çpçíuç..'! (DççHçu³çç
oç{çÇ®³çç yuçí[ çÆkçbÀJçç mççyçCçç®³çç pçççÆnjçlççÇlç yççF& uççiçlçí®ç lçj çÆmçvçícçç cnìu³ççJçj lççÇ HçççÆnpçí®ç HçççÆnpçí!) DççHçCç Hççnlççí kçÀçÇ içáªoÊç..
³çMç ®ççíÒçç DçMçç çÆkçÀl³çíkçÀçb®³çç çÆ®ç$çHçìçlçuççÇ `m$ççÇ' KçÓHç®ç çÆjmHçíkçwìvçí HçíMç kçíÀuçíuççÇ Dçç{Ulçí. oíJç DççvçbonçÇ. l³çç®³çç vçJçkçíÀlçvç yç@vçj®³çç
mçáªJççlççÇ®³çç çÆHçkçw®çjcçOçu³çç vçççÆ³çkçÀç Dçmççí kçÀçÇ mçnvçççÆ³çkçÀç, l³çç®ççÇ HçíMçkçÀMç lçMççÇ mççíyçj®ç Jççìç³ç®ççÇ. HçCç `pçç@vççÇ cçíjç vççcç'
(1970)HççmçÓvç l³çç®ççnçÇ mçb³çcç mçáìuçç Dçmçb cnCçç³çuçç njkçÀlç vççnçÇ. (námvç kçíÀ uççKççí jbiç..) cçç$ç jçpç kçÀHçÓj®³çç mçiçUîçç®ç
çÆmçvçícççlçuççÇ `m$ççÇ' nçÇ DççÆlçMç³ç JçíiçUçÇ Yççmçlçí. Lççí[çÇMççÇ yççíu[, çÆyçvçOççmlç. Dçç¯çÀcçkçÀ!.. `cçíjç vççcç pççí kçÀj' 1970cçOçuççÇ lççÇ çÆmçcççÇ
içjíJççuç! Dççí içç@[!.. HçCç HççÆyuçkçÀ cnvçuçb.. uçF& iJçç[! çÆHçÀjçípç Kççvç®ççÇ lçj iççí<ì®ç JçíiçUçÇ. l³çç®³çç Òçl³çíkçÀ çÆmçvçícççlçuççÇ `m$ççÇ' nç
DçY³ççmçç®çç çÆJç<ç³ç nçíT MçkçÀlççí. lççÇ yçíOç[kçÀ-çÆyçvçOççmlç lçj Dçmçlçí®ç HçCç cççíkçÀUçÇ-{çkçÀUçÇnçÇ Dçmçlçí. kçÀOççÇ lçj lççÇ `Yççíi³ç' JçmlçÓ®ç
Dçmçu³ççmççjKççÇ Jççìlçí Dçmçb DçvçíkçÀ mçcççÇ#çkçÀçb®çb cnCçCçb Dççní. `Oçcçç&lcçç'®³çç mçáªJççlççÇuçç®ç yçuççlkçÀçj Dççní. Hç@ÀçÆcçuççÇyçjçíyçj nç çÆHçkçw®çj
yçIçlççvçç Lççí[çÇ kçáÀ®çbyçCçç Jnç³ç®ççÇ KçjçÇ. HçCç kçÀçnçÇnçÇ cnCçç jçJç.. FLçí nícççuçç HçíMç kçÀjlççvçç cçç$ç lççí Dççyç jçKçÓvç Dçmçu³çç®çb pççCçJçlçb.
(`kçÀcççÇvçí kçáÀÊçíee cçÌb lçíjç KçÓvç HççÇ pççTBiçç..' Dçmçb kçáÀCççÇ oj[çJçuçb nçílçb kçÀçÇ kçÀç³ç!) cç³çç&oç HççUuççÇ DçmççJççÇ kçÀç?.. (`mçHçvççíb kçÀç
mççÌoçiçj'-1968 ³çç DççHçu³çç HççÆnu³çç-JççÆnu³çç çÆmçvçícçç®³çç JçíUçÇ çÆlçvçí ®çkçwkçÀ jçpçkçÀHçÓjuçç kçbÀì^çíuç kçíÀuçíuçb cnCçlçç çÆHçÀjçípç cnCçpçí
çÆkçÀmç Pçç[kçÀçÇ HçÊççÇ..) `lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌ...' ³çç iççC³ççlç çÆHçÀjçípçmìçF&uç sí[sç[ Dççní HçCç l³ççuçç [çJç mççOçlçç Dççuçíuçç vççnçÇ...
Dçç@HçÀjcçO³çí mçiçUb®ç çÆcçUlç vçmçlçb ³ççj!

oí oí H³ççj kçÀçÇ cçbpçÓjçÇ, kçÀj oí kçÀcççÇ cçíjçÇ HçÓjçÇ, lçáPçmçí Lççí[çÇ YççÇ oÓjçÇ, cçáPçkçÀçí kçÀjlççÇ nÌ oçÇJççvççee
Hççvçç lçáPçkçÀçí cçáçÆMkçÀuç nçÇ mçnçÇ, Hççvçí kçÀçí cç®çuç pççlçç nÓBee Hççvçí kçÀçí cç®çuç pççlçç nÓB,
lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌee çÆyçvç [çíj çÆKçb®çç pççlçç nÓB, pççvçç nçílçç nÌ DççÌj kçÀnçÇb, lçíjçÇ Dççíj ®çuçç Dççlçç nÓB,
lçíjçÇ Dççíj ®çuçç Dççlçç nÓB.. lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌee
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45 : lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌ..
çÆ®ç$çHçì : Oçcçç&lcçç (1975)
çÆoioMç&kçÀ : çÆHçÀjçípç Kççvç
içç³çkçÀ : çÆkçÀMççíjkçáÀcççj
iççÇlçkçÀçj : FbçÆoJçj
mçbiççÇlç : kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ
lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌ, çÆyçvç [çíj ç]ÆKçb®çç pççlçç nÓB,
pççvçç nçílçç nÌ DççÌj kçÀnçÇb, lçíjçÇ Dççíj ®çuçç Dççlçç nÓB,
lçíjçÇ Dççíj ®çuçç Dççlçç nÓB.. lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌee
lçíjçÇ nçÇjí pçÌmççÇ DççBKçí, DççBKççbí cçíb nÌ uççKççíb yççlçí,
yççlççíb cçíb jmçkçÀçÇ yçjmççlçí, cçáPçcçíb H³ççjkçÀçÇ H³ççmç pçiççSee
lçÓ pççí SkçÀ vçpçj [çuçí, pççÇ Gþí cçjvçíJççuçí,
uçyç lçíjí Dçcç=lç kçíÀ H³ççuçí, çÆouç cçíb çÆpçvçíkçÀçÇ Dççmç yç{çS,
®çuç Hç[lçí nÌ lçíjí mççLç kçÀocç, cçÌb jçíkçÀ vçnçÇ Hççlçç nÓBee
cçÌb jçíkçÀ vçnçÇ Hççlçç nÓB, lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌee
pçyç mçí lçáPçkçÀçí oíKçç nÌ, oíKç kçíÀ ]Kçáoç kçÀçí cççvçç nÌ,
cççvç kçíÀ çÆouç ³çí kçÀnlçç nÌ, cçíjçÇ ]KçáçÆMç³ççíb kçÀç lçÓ nÌ ]Kçpççvççee
oí oí H³ççj kçÀçÇ cçbpçÓjçÇ, kçÀj oí kçÀcççÇ cçíjçÇ HçÓjçÇ,
lçáPçmçí Lççí[çÇ YççÇ oÓjçÇ, cçáPçkçÀçí kçÀjlççÇ nÌ oçÇJççvççee
Hççvçç lçáPçkçÀçí cçáçÆMkçÀuç nçÇ mçnçÇ,
Hççvçí kçÀçí cç®çuç pççlçç nÓBee Hççvçí kçÀçí cç®çuç pççlçç nÓB,
lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌeeçÆyçvç [çíj çÆKçb®çç pççlçç nÓB,
pççvçç nçílçç nÌ DççÌj kçÀnçÇb, lçíjçÇ Dççíj ®çuçç Dççlçç nÓB,
lçíjçÇ Dççíj ®çuçç Dççlçç nÓB.. lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ nÌee


³çç iççC³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç GHçuçyOç Pççuçíu³çç mçJç& `Dçç@çÆ[Dççí', `çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' ³ççb®³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.

1. lçíjí ®çínjí cçíb Jççí.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/1Ca6tTs60I4

2. lçíjí ®çínjí cçíb Jççí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/p1LFu6sq1ZE

3. lçíjí ®çínjí cçíb Jççí..(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/mPczdr_ECsc

4. çÆ®ç$çHçì : Oçcçç&lcçç (1975)

https://youtu.be/qr-tIj5A5So

5. çÆHçÀjçípçKççvç (mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/HRe_hf7CS5g

6. çÆkçÀMççíjkçáÀcççj (uççF&Jn mççojçÇkçÀjCç)

https://youtu.be/9c0NjQ3tX7I

7. çÆkçÀMççíjkçáÀcççj (oÓjoMç&vç -uççF&Jn)

https://youtu.be/FvqvlYR_YlQ
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46 : Malyachya Malyamandi..

46 : cççUîçç®³çç cçUîççcçboçÇ kçÀçíCç..
DçiçoçÇ cççípçkçíÀ®ç Þççílçí nçílçí l³çç Öçí#ççiççjçlç. cçb®ççJçj lççí lçªCç lçvcç³çlçívçb iççlç nçílçç. içpçuçí®ççÇ ®ççuç, l³ççlçuçç DççÆYçÖçílç
Dçmçuçíuçç YççJççLç& mçcçpçÓvç lççí vçícçkçÀç J³çkçwlç kçÀjlç nçílçç. l³ççuçç ÒçmçVç ®çínN³ççvçí iççlççvçç HççnÓvç mçcççíj®³çç jçbiçílç yçmçuçíuçí yçápçáiç&
yççmçjçÇJççokçÀ cçOçÓ içç[iççÇU YççjçJçÓvç®ç içíuçí. iççCçb mçbHçuçb. GHççÆmLçlççbvççÇ ìçUîççb®çç kçÀ[kçÀ[çì kçíÀuçç. lççÇ GlmHçÓÀlç& oço mçánçm³ç Jçovççvçb
mJççÇkçÀçjlç l³ççvçí jçÆmçkçÀçbvçç kçáÀçÆvç&mççlç kçíÀuçç. içç[iççÇUçbvçç jçnJçívçç. lçí lçlHçjlçívçí GþÓvç l³çç®³ççkçÀ[í içíuçí. nmlççboçíuçvç kçÀjlç l³çç®çb
DççÆYçvçbovç kçíÀuçb. DççHçuçç HççÆj®ç³ç oílç lçí cnCççuçí.. `sçvç iççlççímç! lçáPçb vççJç DçççÆCç HçÊçç oí.. jçcçuçç oíF&vç cnCçlççí..' Dççlçç ní jçcç
kçÀçíCç? mççÇ. jçcç®çbê kçÀçÇ DççCçKççÇ kçÀçíCççÇ? l³çç®³çç ®çínN³ççJçj®çb DççM®ç³ç& HççnÓvç içç[iççÇU nmçuçí.. `jçcç cnCçpçí jçcçYççT! mçbiççÇlçkçÀçj
jçcç kçÀocç! l³ççbvçç lçáP³ççyçÎuç mççbiçívç cnCçlççí..' `Dç®sç! DççYççjçÇ Dççní nb!..' l³ççvçb ®çínN³ççJçj kç=ÀçÆ$çcç nçm³ç DççCçlç kçÀç[& oíTvç
l³ççb®ççÇ yççíUJçCç kçíÀuççÇ. l³ççuçç cççnçÇlç nçílçb. DçMçç cçÌçÆHçÀuççÇlç DçççÆCç kçÀç³ç&¯çÀcççlç kçÀçÌlçákçÀ kçÀjCççjí yçjí®ç ³çílççlç. MççyççmçkçÀçÇ oílççlç. iççí[iççí[ yççíuçlççlç. DççMJççmçvçb oílççlç. kçÀçnçÇpçCç GppJçuç YççÆJçlçJ³çççÆJç<ç³ççÇ MçáYçí®sç oílççlç. oçívç çÆoJçmççbvççÇ lçí çÆJçmçªvçnçÇ pççlççlç. DçbiçJçUCççÇ
Hç[uçb nçílçb lçí. HçbOçjJç[ç içíuçç Dçmçíuç cçO³çí. Dç®ççvçkçÀ SkçÀ çÆoJçmç SkçÀ Hç$ç Dççuçb. kçáÀCççkçÀ[Óvç Dççuçb Dçmçíuç ³çç GlmçákçÀlçívçb Jçj®çç cçç³çvçç,
cçOçuçç cçpçkçÓÀj vç Jçç®çlçç mçjU Kççuç®ççÇ mJçç#çjçÇ HçççÆnuççÇ. JçUCçoçj Dç#çjçlç `jçcç kçÀocç' ní Mçyo çÆomçlçç®ç lççÇvçlçç[ G[çuçç lççí
yçmçu³ççpççiççÇ. l³çç®çç çÆJçMJççmç®ç yçmçívçç. Hçávç:Hçávnç Jçç®çuçí lçí Mçyo. `jçcçee kçÀocç'! LçjLçjl³çç nçlççbvççÇ cçiç l³ççvçb Hç$ç Jçç®çç³çuçç
Içílçuçb. ÞççÇ. pç³çJçblç kçáÀuçkçÀCççÇ&, mç.vç.çÆJç.çÆJç. cççPçí mvçínçÇ ÞççÇ... Hçá{®çç mçiçUç cçpçkçÓÀj l³çç®³çç vçmççvçmççlç ®çÌlçv³ç pççiççÆJçC³ççmç Hçájímçç
nçílçç. lççí njKçÓvç içíuçç. l³çç®³ççlçu³çç kçÀuççJçblççuçç mççív³çç®çb kçÀçíboCç çÆcçUCççj nçílçb. uçJçkçÀj®ç..
iççíjíiççJç®çç HçÊçç MççíOçlç l³ççvçb içç³çkçÀJçç[çb®çb Içj iççþuçb nçílçb. ní mçáÒççÆmçOo çÆvçcçç&lçí oÊççjçcçpççÇ içç³çkçÀJçç[çb®çb Içj. (Lççbyç uç#cççÇ
kçábÀkçáÀ uççJçlçí HçíÀcç) jçcçYççT çÆlçLçí®ç nçílçí. mççíyçlç mççÇçÆìbiç cçíbyçmç&®çç iççílççJçUç. çÆyç®çkçÀlç®ç Dççlç çÆMçjuçç lççí. jçcçYççTbvçç vçcçmkçÀçj kçÀªvç
l³ççvçb mJçlç:®ççÇ DççíUKç kçÀªvç çÆouççÇ. #çCççlç vçÓj HççuçìçJçç lçmçç jçcçYççTb®çç ®çínjç Kçáuçuçç. DçiçoçÇ DççHçuçíHçCççvçí mJçlç:®³çç pçJçU
yçmçJçlç pçápçyççÇ çÆJç®ççjHçÓmç kçíÀuççÇ. oÊççpççÇbMççÇ DççíUKç kçÀªvç oílç cnCççuçí.. `nç pç³çJçblç! pç³çJçblç kçáÀuçkçÀCççÇ&! ®ççbiçuçb iççlççí yçjb kçÀç!'
`ì^ç³çuçuçç yççíuççJçuççlç Jççìlçb!' oÊççjçcçpççÇbvççÇ kçÀçnçÇlçjçÇ çÆJç®ççjç³ç®çb cnCçÓvç çÆJç®ççjuçb. `ì^ç³çuçuçç? sîçç ee!! ì^ç³çuç kçÀmçuççÇ kçÀjlççí³ç?
jíkçÀç@çÆ[¥içmççþçÇ yççíuççJçuçb³ç l³ççuçç. DççHçu³çç çÆ®ç$çHçìçlç l³ççuçç ®ççvmç Ðçç³ç®çb cnCçlççí³ç..'
çÆcç$ççJçj®çç çÆJçMJççmç Hçnç. DççHçu³çç çÆpçiçjçÇ oçímlççvçb HççþJçuçb³ç cnCçlçç ní vççCçb KçCçKçCççÇlç®ç DçmçCççj ³çç®çç mççLç& DççÆYçcççvç
l³ççb®³çç ®çínN³ççJçj çÆJçuçmçlç nçílçç. `iççDççí Gmlçço iççDççí'! cnCçlç HçÀcçç&F&Mç PççuççÇ. pç³çJçblç içç³çuçç. lççÇ®ç içpçuç. l³çç®ç vçpççkçÀlççÇlç.
Dççlçç oço Ðçç³ç®ççÇ HççUçÇ nçílççÇ oÊççjçcçpççÇb®ççÇ. DççHçu³çç `JçÌYçJç' ³çç çÆ®ç$çHçìçlçuçb.. `vççkçÀçlç JççkçÀ[ç vçLççÇ®çç DççkçÀ[ç..' ní iççCçb nç®ç
iççCççj ní çÆlçLçu³çç çÆlçLçí vçkçwkçÀçÇ kçíÀuçb. DççHçu³çç ®ççuççÇyçjnákçáÀcç l³çç®ç yçÌþkçÀçÇ lç iççTvçnçÇ Içílçuçb pç³çJçblçkçÀ[Óvç. mçiçUí KçÓ<ç nçílçí.
uçJçkçÀj®ç jíkçÀç@çÆ[¥iç kçÀjC³çç®çb çÆvççÆM®çlç Pççuçb. DççþJç[ç mçjuçç Dçmçíuç. Dç®ççvçkçÀ jçcçYççTbkçÀ[Óvç mççbiççJçç Dççuçç.. HçáC³ççuçç pçç³ç®çb³ç!
çÆjnmç&umçmççþçÇ! kçÀcççuç Dççní. çÆvçJç[ lçj PççuçíuççÇ. pçí içç³çuççí lççÇ çÆjnmç&uç vçJnlççÇ kçÀçÇ kçÀç³ç? Hçávnç HçáC³ççuçç? kçÀMççmççþçÇ? MçbkçíÀ®ççÇ
Hççuç ®çákçÀ®çákçÀuççÇ cçvççlç. ÖçJççmççlç jçcçYççT Flçj içHHççbyçjçíyçj HççMJç&içç³çvççmççþçÇ GHç³çákçwlç Dçmçí mçuuçí, mçÓ® çvçç oílç nçílçí Kçjí HçCç DççHçuçí
pç³çJçblçjçJç cçvççlçÓvç OççmlççJçuçíuçí. vçJççÇ Hçíþ, HçáCçí FLçu³çç cçákçwkçÀçcççÇ Hççínçí®çíHç³ç¥lç cçvççlç SkçÀ®ç MçbkçÀç. DççHçu³ççuçç yççíuççJçuçb³ç lçí
çÆjnmç&umçuçç. kçáÀCççmççþçÇ lçjçÇ [cççÇ DççJççpç cnCçÓvç yççíuççJçuçb vçmçíuç vçç?! Öçl³ç#ç jíkçÀç@çÆ[¥içuçç kçáÀCççÇlçjçÇ vççcçJçblç içç³çkçÀ I³çç³ç®çb þjuçb
DçmçCççj.. çÆjnmç&umç mçáª Pççu³çç. ÖçYççlç kçbÀHçvççÇ®çí ìç@Hç®çí cnCççJçí Dçmçí JççokçÀ nçílçí çÆlçLçb. iççCçb vççÇì DççkçÀçjçuçç ³çílç nçílçb. pç³çJçblç
cçvççHççmçÓvç iççlç nçílçí. jçcçYççTb®çb mçcççOççvç nçílçç®ç JççokçÀçbmçn lççí mçJç& uçJççpçcçç cçábyçF& cçákçwkçÀçcççÇ [íjíoçKçuç Pççuçç. OJççÆv çcçáêCçç®ççÇ
lççjçÇKç þjuççÇ. pç³çJçblçjçJç mìáçÆ[Dççílç Hççínçí®çuçí Kçjí HçCç l³ççb®ççÇ vçpçj MççíOçlç nçílççÇ `l³çç' vççcççÆ®çvç içç³çkçÀçuçç. iççC³ççmççþçÇ çÆjnmç&uç
kçíÀuççÇ cççÇ, pççÇ lççí[ cçínvçlç kçíÀuççÇ cççÇ, DçççÆCç lçí mççníyç Dççlçç Dçç³çlçb ³çíTvç iççCçb iççCççj! JJçç! DççHçuçb vçMççÇyç®ç HçáÀìkçbÀ.. `cçínvçlç kçÀjí
cçáiçç&.. Dçb[ç KççS HçÀkçÀçÇj' nçÇ cnCç GiççÇ®ç®ç cçvççJçj DççIççlç kçÀjlç nçílççÇ. jçcçYççTb®³çç Lççí[îçç®ç JçíUçlç uç#ççlç Dççuçb lçí. l³ççbvççÇ
ÖçícçYçjçvçb LççíHçìuçb l³ççb®³çç HççþçÇJçj.. `kçáÀCççuçç MççíOçlççí³çmç? cççÇ lçáuçç HçáC³ççuçç çÆjnmç&umçvçç vçíuçb cnCçÓvç OççmlççJçuçíuççmç vçç! cçáÎçcç
kçíÀuçíuçb cççÇ lçí. lçáP³çç®ç Yçu³ççmççþçÇ! lçáuçç HççMJç&içç³çvççlçu³çç mçiçUîçç Kçç®ççKççí®çç mçcçpççJ³çç, iççCçb vççÇì lç³ççj JnçJçb DçççÆCç lçáPçç
DççlcççÆJçMJççmç Jçç{JçCçb içjpçí®çb nçílçb. Dçjí, cççP³çç JççÐçJç=boçlç ÖçYççlç kçbÀHçvççÇ®çí ní ìç@Hç®çí JççokçÀ Dçmçlççlç. cççF&kçÀJçj kçáÀCççÇnçÇ GYçç jççÆnuçç
lçjçÇ Öçl³çíkçÀ ìíkçÀ-çÆjìíkçwmçvçblçj Yçu³ççYçu³ççbvçç Iççcç HçáÀìuçíuçç Hççnlççí DççcnçÇ. lçÓ lçj vçJçKçç. cçáK³ç cnCçpçí ³çç iççC³ççlç lçáP³ççmççíyçlç
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mçáÖççÆmçOo içççÆ³çkçÀç G<çç (cçbiçíMçkçÀj) DçmçCççj Dççnílç! lçáuçç FLçí [ç³çjíkçwì cççF&kçÀJçj Içílçuçç Dçmçlçç lçj iç[yç[Óvç içíuçç Dçmçlççmç,
yçápçuçç Dçmçlççmç lçÓ.. iççCçb jíkçÀç@[& nçílççvçç pçj Dçmçç JçíUkçÀç{ÓHçCçç Pççuçç lçj KçÓHç®ç cçvç:mlççHç nçíl ççí. mìáçÆ[Dççí®çb Yçç[b Jçç{lçb lçí JçíiçUb®ç!
lçÓ l³ççb®³ççlç ªUçJççmç, l³ççbvçç HççÆjçÆ®çlç JnçJççmç cnCçÓvç lçáuçç HçáC³ççuçç vçíuçíuçb... Dççlçç yçIç kçÀmçç PçkçwkçÀçmç iççMççÇuç lçí!... çÆyçvçOççmlç,
yçíOç[kçÀ!'
pç³çJçblçjçJççbvçç DççHçCç HççMJç&içç³çkçÀ nçíT Dçmçb DççÆpçyççlç Jççìuçb vçJnlçb. l³ççb®çb cçvç lçyçu³ççlç pççmlç jcçç³ç®çb. J³ççmç mçbiççÇlç
çÆJçÐççuç³ççlç lçyçuçç çÆMçkçÀç³ç®çí lçí. DççF&cçáUí YççÆkçwlçcççiçç&®ççÇ Dççí{ uççiçuçíuççÇ. HççíJçç[îççb®ççÇnçÇ. DççF&uçç HççíJçç[í Hççþ Dçmçu³ççvçí lççÇ l³ççbvçç
mçççÆYçvç³ç cnCçç³çuçç uççJçç³ç®ççÇ. Kçjb lçj DççHçCç MççnçÇj JnçJçb Dçmçb Jççìç³ç®çb pç³çJçblçjçJççbvçç. mççJç&pççÆvçkçÀ içCçíMççílmçJç, çÆMçJçpç³çblççÇ,
MççUçb®çí iç@oçÆjbiç FlçkçbÀ®ç cç³çç&çÆolç #çí$ç nçílçb. MççUí®³çç SkçÀç kçÀç³ç&¯çÀcççlç iççlççvçç Hçá.uç.oíMçHççb[ímççníyççbvççÇ SíkçÀuçb, kçÀçÌlçákçÀ kçíÀuçb.. `sçvç
iççlççímç.. lçáP³çç DççJççpççuçç `Pççj' Dççní yçjb! iççC³çç®çç DçY³ççmç kçÀj, çÆj³ççpç kçÀj.. vççJç kçÀç{MççÇuç lçÓ!' pç³çJçb lçjçJççb®³çç mçáoÌJççvçí l³ççbvçç
mçbiççÇlçkçÀçj Jçmçblç oímççF&pççÇb®çç mçnJççmç uççYçuçç. vçblçj uç#cçCçjçJç oíJççmçkçÀjçbkçÀ[í mçbiççÇlçç®çb çÆMç#çCçnçÇ çÆcçUÓ uççiçuçb. sçíìí-cççíþí
kçÀç³ç&¯çÀcç kçÀjlçç-kçÀjlçç cççCçmçç-cççCçmççb®çb çÆvççÆj#çCç kçÀjç³ç®ççÇ mçJç³ç pç[uççÇ DçççÆCç l³çç®çç®ç HççÆjCççcç cnCçÓvç kçÀçÇ kçÀç³ç DççHçu³çç
DççJççpççlç DççÆYçvç³ç, YççJçvçí®çç DçççÆJç<kçÀçj oçKçJçC³çç®çb kçÀmçyçnçÇ içJçmçuçb. pç³çJçblçjçJç mçbiççÇlçkçÀçj jçcç kçÀocççb®³çç nçlççlç Hç[lçç®ç
l³ççb®³ççlçu³çç içç³çkçÀçÇ®³çç kçÀ#çç ªboçJçu³çç.
`mççíbiçç[îçç' (1971) ³çç oçoç kçÀçíb[kçíbÀ®³çç çÆ®ç$çHçìçlç lçáPçç `Huçí-yç@kçÀ' DçmçCççj Dççní nçÇ iççí[ yççlçcççÇ pçíJnç jçcçYççTbvççÇ
mççbçÆiçlçuççÇ lçíJnç pç³çJçblçjçJççb®çç Dççvçbo içiçvççlç cççJçívçç. jçpç kçÀHçÓjmççþçÇ pçmçç cçákçíÀMç, MçccççÇ kçÀHçÓj -çÆouççÇHçkçáÀcççjmççþçÇ pçmçç jHçÀçÇ,
lçmçç DççHçu³çç oçoçbmççþçÇ l³ççb®³çç HççÆnu³çç çÆmçvçícççHççmçÓvç®ç lçáPçç®ç DççJççpç DçmçCççj Dççní Dçmçb DççMJççmçkçÀ mççb çÆiçlçuçb. KçÓ<ç Pççuçí
pç³çJçblçjçJç. jçcçYççTbvççÇ oçoçbMççÇ DççíUKç kçÀªvç çÆouççÇ. iççC³ççmççþçÇ mççÇçÆìbipç nçíT uççiçu³çç. oçoçbvççÇ kçÀçnçÇ iççCççÇ mJçlç: çÆuççÆnuçíuççÇ
nçílççÇ, lçj kçÀçnçÇ Jçmçblç mçyçvççÇmççb®ççÇ nçílççÇ. oçoç mJçlç: ®ççuç kçÀMççÇ Dçmçç³çuçç nJççÇ ³çç®çç DççjçKç[ç oílç. ÒçmçbiçnçÇ jbiçJçÓvç mççbiçlç. jçcçYççT
iççC³ççlç kçÀuççkçáÀmçj kçÀjC³ççlç içábiç Jnç³ç®çí. pç³çJçblçjçJç iççCçb yçvçlççvçç l³çç®çí mçiçUí ìHHçí Òçl³ç#ç Hçnç³ç®çí. `çÆJç®sç cççPççÇ HçájçÇ kçÀjç' ³çç
mçáHçj-HçÀçmì Jçiçvççìîççlçuçí oçoç DçççÆCç çÆmçvçícçç yçvçJçCççjí oçoç ³çç®çç ®ççbiçuçç®ç DçY³ççmç kçÀjç³çuçç çÆcçUçuçç pç³çJçb lçjçJççbvçç. l³ççb®ççÇ
yççíuçC³çç®ççÇ {yç, kçÀçíìîçç kçÀjC³çç®ççÇ mçJç³ç pç³çJçblçjçJç çÆvçjKçÓvç Hçnç³ç®çí. mì[çÇ kçÀjç³ç®çí. `mççíbiçç[îçç' nç oçoçb®çç çÆ®ç$çHçì! mçyçkçáÀs oçoç!
çÆ®ç$çHçìç®çç {çB®çç pçCçÓ YçiçJççvçoçoçb®³çç `Dçuçyçíuçç'mççjKçç®ç. çÆmçvçícççlçuçç lççí Òçmçbiç DççþJçlççí? jç$ççÇ lçcççMçç HççnÓvç Dççuçíuçç vçç³çkçÀ
mçkçÀçUçÇ vççbiçj IçíTvç Mçílççlç ³çílçç®ç çÆlçLçuçb GYçb yçápçiççJçCçb l³ççuçç vçlç&kçÀçÇmççjKçb®ç Jççìlçb. l³çç®³çç çÆouçç®ççÇ Oç[kçÀvç Dçmçuçíu³çç
G<ççmççjKçb Jççìlçb. JççN³çç®³çç Pççílççyçjçíyçj yçápçiççJçC³çç®çb `lçí' çÆHçÀjCçb G<ççvçí Içílçuçíu³çç çÆiçjkçÀçÇmççjKçb Jççìlçb. lççí Jçí[çJçlççí. l³ççuçç l³çç®³çç
cçvççlçuççÇ `lççÇ' DççþJçlçí. DççHçu³çç pçJçU®ç lççÇ GYççÇ Dççní Dçmçb Yççmçlçb. lççí l³çç yçápçiççJçC³çç®³çç pçJçU ³çílççí. pçCçÓ DççHçu³çç Òçí³çmççÇ®³çç®ç
kçÀçvççlç kçáÀpçyçápççJçb lçmçb HçáìHçáìlççí...

`lççí' : cççUîçç®³çç cçUîççcçboçÇ kçÀçíCç içb GYççÇ..
`lççÇ' : jçKçvç kçÀjlçí cççÇ jçJçpççÇ.. jçJçpççÇ, nçlç vçkçÀç uççTpççÇ, HçççÆnuç kçáÀCççÇlçjçÇ...
`mççíbiçç[îçç' ³çç oçoçbvççÇ çÆvççÆcç&uçíu³çç HççÆnu³çç®ç çÆ®ç$çHçìçuçç uççíkçÀçbvççÇ [çíkçw³ççJçj Içílçuçb. iççCççÇ lçáHçÀçvç ®ççuçuççÇ. oçoçbvççÇ çÆuççÆnuçíuççÇ DçççÆCç
pç³çJçblçjçJççbmççíyçlç G<ççlççF& DçmçuçíuççÇ ³çáiçuçiççÇlçb nçílççÇ.. `cççUîçç®³çç cçUîççcçboçÇ..' DçççÆCç `kçÀç³ç içb mçKçÓ..'! Jçmçblç mçyçvççÇmççb®ççÇ lççÇvç
iççCççÇ nçílççÇ.. `jç³çç cçuçç HççJçmççlç vçíT vçkçÀç..' (Hçá<Hçç HççiçOçjí), `içíuçç mççí[áçÆvç cçpçmççÇ kçÀçvnç..' (mçácçvçlççF& kçÀu³ççCçHçÓj), `jç³çç
®çuçç Iççí[îççJçjlççÇ yçmçÓ..' (G<ççlççF& Jç kçÀçíjmç)! lçj pçiçoçÇMç Kçíyçá[kçÀjçb®çb `yççÇyçb I³çç yççÇyçb..' (kç=À<Cçç kçÀuuçí kçÀçíjmçmçn)! iççCççÇ
mçiçUçÇkçÀ[í Jççpçlç nçílççÇ. çÆ®ç$çHçìnçÇ iççpçuçç. mçáHçj-çÆnì Pççuçç. oçoç kçÀçíb[kçíÀ mçáHçj-mìçj Pççuçí DçççÆCç l³ççb®çç `DççJççpç' Dçmçuçíu³çç
pç³çJçblç kçáÀuçkçÀCççÇ¥®çb vççJç Fb[mì^çÇlç DçoyççÇvçb Içílçuçb pççT uççiçuçb. l³ççbvçç Dççlçç FlçjnçÇ iççCççÇ iççC³çç®ççÇ mçbOççÇ çÆcçUlç içíuççÇ. `nçÇ ®ççuç
lçáªlçáª..', `cçvçç®³çç OçáboçÇlç uçnjçÇlç..', `çÆvçUí içiçvç çÆvçUçÇ Oçjç..', `cççÇ lçj Dççní cçmlç kçÀuçboj..', `mççJçOç nçÆjCççÇ mççJçOç içb..',
`uççJçç Yççb[îççuçç kçÀunF&..', `DççF& lçáPçb uçíkçÀª..', `nçÇ oáçÆvç³çç nç³ç SkçÀ pç$çç..' DçMççÇ DçvçíkçÀ iççCççÇ içç³çuçç çÆcçUçuççÇ. `mççíbiçç[îçç'
(1971) vçblçj oçoçb®çí®ç `SkçÀìç pççÇJç mçoççÆMçJç' (1972), `DççbOçUç cççjlççí³ç [çíUç' (1973), `Hççb[Ó nJççuçoçj' (1975) çÆcçUçuçí
nçílçí. mçiçUçÇ®ç iççCççÇ mçáHçj-[áHçj çÆnì! 1971 lçí 1975 nç kçÀçU pç³çJçblçjçJççbmççþçÇ lçj KçÓHç®ç mçáKço nçílçç. yççoMççnlç nçílççÇ l³ççb®ççÇ.
`lçácç®çb Dççcç®ç pçcçuçb' (1976)®³çç JçíUçÇ vçkçwkçÀçÇ kçÀç³ç Iç[uçb kçáÀCççmç þçTkçÀ. oçoçb®³çç ³çç çÆ®ç$çHçìçlç pç³çJçblçjçJççbvçç çÆjHuçímç kçíÀuçb lçí
cçníbê kçÀHçÓjpççÇbvççÇ. mçbiççÇlç nçílçb jçcç-uç#cçCçpççÇb®çb. ³ççlçuççÇ cçníbê kçÀHçÓjpççÇbvççÇ içç³çuçíuççÇ `DçbpçvççÇ®³çç mçÓlçç..', `cççPçb cççPçb cnCççÇlç
nçílçç..', `®çbovçç®³çç HççìçJçj..', `pçjç Lççbyç içb HççíjçÇ..' nçÇ iççCççÇ uççíkçÀçbvçç HçÀçj®ç DççJç[uççÇ. l³ççlçuççÇ `Dççu³çç Dççu³çç pççT vçkçÀç..',
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`Pççu³çç çÆlçvnçÇ mççbpçç..' nçÇ G<ççlççF¥®ççÇ mççíuççípçnçÇ uççíkçÀçÆÖç³ç PççuççÇ. oçoçbvççÇ Dççlçç çÆ®ç$çHçìçlçuçç DççHçuçç DççJççpç cnCçÓvç cçníbê
kçÀHçÓjpççÇb®³çç vççJççJçj çÆMçkçwkçÀçcççílç&yç kçíÀuçb. pç³çJçblçjçJç `DççTì'! Hçá{í oçoçbvççÇ KçÓHç çÆHçkçw®çmç& yçvçJçuçí HçCç l³ççlç içç³çkçÀ pç³çJçblçjçJç vçJnlçí.
cççÇ ³ççyçÎuç pç³çJçblçjçJççbvçç çÆkçÀl³çíkçÀoç KççíoÓvç-KççíoÓvç çÆJç®ççjuçb, HçCç l³ççbvççÇ kçÀçjCç mççbiçC³ççmç vçkçÀçj çÆouçç. oçoç kçÀçíb[kçíÀ mççníyççbvççÇ
l³ççbvçç DççHçu³çç ìçÇcçcçOçÓvç yççníj kçÀç yçmçJçuçb ³çç®çb GÊçj l³ççb®³ççkçÀ[í vçJnlçb. cnCççuçí kçÀçÇ `nç oçoçb®çç Öçç@yuçícç vçJnlçç. lçí cççP³ççMççÇ
®ççbiçuçí Jççiçç³ç®çí. HçCç iççC³ççmççþçÇ yççíuçJçç³ç®çb yçbo kçíÀuçb nçílçb..' SJç{b®ç cççHçÀkçÀ yççíuçuçí. mçbiççÇlçkçÀçjçb vççÇ jçpçkçÀçjCç kçíÀuçb cnCççJçb lçj
DççHçuçí ÖçYççkçÀj pççíiç, jçcç-uç#cçCç lçmçu³çç HçbÀoçlç kçÀOççÇ®ç Hç[uçí vççnçÇlç ní mçJç&Þçálç®ç Dççní. cçníbê kçÀHçÓjpççÇbvççnçÇ l³ççb®³çç cçáuççKçlççÇlç
nç®ç ÖçMvç çÆJç®ççjuçíuçç cççÇ. `Dçyççíuç PççuççÇmç kçÀç mççpçCççÇ..', `ní çÆ®çb®çí®çí Pçç[ çÆomçí cçpç..', `cçOçÓ FLçí Dçvçd ®çbê çÆlçLçí..', `mJçHvççlç HçççÆnuçí
pçí lçí ªHç..', `mçÓj lçí®ç síçÆ[lçç..', `mççbiç kçÀOççÇ kçÀUCççj lçáuçç YççJç cççP³çç cçvççlçuçç..', `jç$ççÇmç KçíU ®ççuçí. .' DçmçuççÇ SkçÀçHçí#çç SkçÀ
mçjmç iççCççÇ iççlçç iççlçç SkçÀocç oçoçb®³çç çÆmçvçícççkçÀ[í kçÀmçí kçÀç³ç JçUuççlç yçáJçç? `Gvnçívçí yçáuçç³çç, cçÌb ®çuçç iç³çç..' SJç{b çÆmçbHçuç GÊçj
çÆouçb l³ççbvççÇ. DçiçoçÇ ÒççbpçUHçCçí! cçníbê kçÀHçÓjpççÇ (HççHççpççÇ) mçjUmççíì mJçYççJçç®çí, DççÆlçMç³ç mççuçmç DçççÆCç ÖçícçUnçÇ. cnCçpçí nç Öçç@yuçícç
HççHççpççÇb®çç vçJnlçç, oçoçb®çç vçJnlçç, mçbiççÇlçkçÀçjçb®ççnçÇ vçJnlçç cçiç kçáÀCçç®³çç OçcçkçÀçÇJçpçç mçÓ®çvçívçí pç³çJçblçjçJççbvçç mçkçwlççÇ®³çç çÆJçÞççblççÇJçj
Oçç[uçb içíuçb Dçmçíuç? vçkçwkçÀçÇ kçÀçíCç? kçÀçíCçlçb IçjçCçb? l³ççb®ççÇ ÖçiçlççÇ kçáÀCçç®³çç [çíUîççlç KçáHçlç nçílççÇ kçÀç? kçÀçíCç Dçmçíuç ³çç cççiçí? çÆJçpç³ç
kçÀçíb[kçíÀpççÇ cççPçí Kççmç HççÆj®ç³çç®çí HçCç l³ççbvççÇnçÇ kçÀçnçÇ mççbiçC³ççmç vçkçÀçj çÆouçç. DçcçákçÀ pçCççbvçç çÆJç®ççjuçb lçj ³çç ÖçMvçç®çb GÊçj çÆcçUíuçnçÇ
HçCç lçí J³çkçwlç kçÀjç³ç®çb Oçç[mç pç³çJçblçjçJççbkçÀ[í vçJnlçb lçj DççHçCç kçÀç³ç kçÀHççU yç[JçCççj? KçÌj! çÆvç³çlççÇvçí®ç DççHçu³ççMççÇ HççþçÆMçJçCççÇ®çç
KçíU KçíUuçç, Dçmçb lçí cnCçlç. lçí çÆvçjçMçí®³çç içlçí&lç içíuçí. Goçmç Dçmçç³ç®çí HçCç kçáÀCççyçÎuç kçÀìÓ Mçyo yççíuçç³ç®çí vççnçÇlç. l³ççb®çb cçvç iççC³ççlç
jcççJçb cnCçÓvç l³ççb®³çç iççC³ççb®³çç pçíJnç-pçíJnç JnMç&vçmçd kçíÀu³çç lçíJnç l³ççbvçç DççcnçÇ mçvcççvççvçb yççíuçJçç³ç®ççí. HçCç DççHçCç SkçíÀkçÀçUçÇ
MçnívçMççn nçílççí Dçmçç cççpç l³ççb®³çç JççiçC³ççlç kçÀOççÇ®ç Dçç{Uuçç vççnçÇ. jçcçYççTbcçáUí cççÇ Iç[uççí, oçoçbcçáUí cççPçb vççJç Pççuçb ³çç iççí<ìçÇ lçí
MçíJçì®³çç MJççmççHç³ç¥lç mççbiçlç Dçmçç³ç®çí. HçCç.. Dççcnç jçÆmçkçÀçbvçç cçç$ç Kçblç Jççìlçí kçÀçÇ l³ççb®ççÇ®ç vçícçkçÀçÇ çÆHçsínçì kçÀç JnçJççÇ? DççHçu³çç
cçjçþçÇ cççCçmçç®³çç kçÀlç=&lJççuçç `Jçíiç' ³çç³çuçç nJçç cnCçÓvç lççí GlççjçJçj®ç {kçÀuçuçç içíuçç HçççÆnpçí kçÀç?.. lççínçÇ cçjçþcççíUîçç nçlççbvççÇ?..
`cççUîçç®³çç cçUîççcçboçÇ kçÀçíCç içb GYççÇ?' vçkçwkçÀçÇ kçÀçíCç? mççbiçç HççnÓ? DççcnçÇ vççnçÇ..pçç ee! cççÇ mççbiçCççj vççnçÇ.. nç iç=nHççþ
lçácç®çç lçácnçÇ kçÀjç³ç®çç³ç.


³çç iççC³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç GHçuçyOç Pççuçíu³çç mçJç& `Dçç@çÆ[Dççí', `çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' ³ççb®³çç `³çÓ -ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.

1. cççUîçç®³çç cçUîççcçO³çí kçÀçíCç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/9LZEpcgSdWc

2. cççUîçç®³çç cçUîççcçO³çí kçÀçíCç.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/qbN4JU-ZV1o

3. cççUîçç®³çç cçUîççcçO³çí kçÀçíCç..(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/8TS-qxOl4XU

4. oçoç kçÀçíb[kçíÀ (mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/1ZyKxhCGizg

5. G<çç cçbiçíMçkçÀj (100 cçjçþçÇ çÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/373Yb49G0l4

6. G<çç cçbiçíMçkçÀj (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/VD0kM1kKPZQ

7. pç³çJçblç kçáÀuçkçÀCççÇ& (mçáHçjçÆnìmçd - Huçí-çÆuçmì)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYeGk45nneuvxTtjIMbw1eSFDxZdIR9JT


203 | DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ

46 : cççUîçç®³çç cçUîççcçboçÇ kçÀçíCç..
çÆ®ç$çHçì : mççíbiçç[îçç (1971)
çÆvçcçç&lçç/çÆoioMç&kçÀ : oçoç kçÀçíb[kçíÀ
içç³çkçÀ : pç³çJçblç kçáÀuçkçÀCççÇ&, G<çç cçbiçíMçkçÀj
iççÇlçkçÀçj : oçoç kçÀçíb[kçíÀ
mçbiççÇlç : jçcç kçÀocç
`lççí' : cççUîçç®³çç cçUîççcçboçÇ kçÀçíCç içb GYççÇ..
`lççÇ' : jçKçvç kçÀjlçí cççÇ jçJçpççÇ..
`lççí' : cççUîçç®³çç cçUîççcçboçÇ kçÀçíCç içb GYççÇ..
`lççÇ' : jçKçvç kçÀjlçí cççÇ jçJçpççÇ..
`lççí' : See cççUîçç®³çç cçUîççcçboçÇ kçÀçíCç içb GYççÇ..
`lççÇ' : jçKçvç kçÀjlçí cççÇ jçJçpççÇee
jçJçpççÇ nçlç vçkçÀç uççTpççÇ, HçççÆnuç kçáÀCççÇlçjçÇ
jçJçpççÇ nçlç vçkçÀç uççTpççÇ, HçççÆnuç kçáÀCççÇlçjçÇ ~~Oç=~~
`lççÇ' : DççÌboç®çb içb JçjçÇmç yççF& cççÇ, mççíUçJçb iççþuçb içb..
®ççíUçÇ oçìuççÇ Dçbiççuçç yççF&, kçÀçHç[ kçÀç HçÀçìuçb içb..
kçÀçUçÇpç cççPçb Oç[Oç[ kçÀjçÇ, G[lçí HççHçCççÇ Jçj®çíJçjçÇ
jçJçpççÇ nçlç vçkçÀç uççTpççÇ, HçççÆnuç kçáÀCççÇlçjçÇ - 2
`lççí' : vççj iççícçìçÇ, lçÓ oíKçCççÇ, þámçkçÀç yççbOçç þmçuçç cçvççÇ - 2
HçáÀuçjçCççÇ, pççÇJç cççPçç mççpçCççÇ içb pç[uçç lçáP³ççJçjçÇ - 2
`lççÇ' : jçJçpççÇ nçlç vçkçÀç uççTpççÇ, HçççÆnuç kçáÀCççÇlçjçÇ - 2
`lççí' : cççUîçç®³çç cçUîççcçboçÇ kçÀçíCç içb GYççÇ..
`lççÇ' : JççbiççÇ lççí[lçí cççÇ jçJçpççÇ..
jçJçpççÇ nçlç vçkçÀç uççTpççÇ, HçççÆnuç kçáÀCççÇlçjçÇ - 2 ~~1~~
`lççÇ' : iççíN³çç iççuççJçjçÇ içb cççP³çç, uççuççÇ uççiçuççÇ çÆomçÓ içb,
DççbIççíUçÇuçç yçmçuçí, cççPçb cçuçç®ç ³çíF& nmçÓ içbee
Hçoj jççÆnvçç KççbÐççJçjçÇ, çÆHçmççì Jççjb Yçjuçb GjçÇ,
jçJçpççÇ nçlç vçkçÀç uççTpççÇ, HçççÆnuç kçáÀCççÇlçjçÇ - 2
`lççí' : S.. Mçá¬çÀç®ççÇ içb lçÓ ®ççboCççÇ, uççpçÓ vçkçÀçí içb vççnçÇ kçáÀCççÇ- 2
cçbpçáUç, pççÇJç lçáP³ççJçj KçáUç içb Pççuçç KçjçíKçjçÇ - 2
`lççí' : cççUîçç®³çç cçUîççcçboçÇ kçÀçíCç içb GYççÇ..
`lççÇ' : JççbiççÇ lççí[lçí cççÇ jçJçpççÇ..
jçJçpççÇ nçlç vçkçÀç uççTpççÇ, HçççÆnuç kçáÀCççÇlçjçÇ.. ~~2~~
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47 : Ae Mere Dil Kahi Aur Chal..

47 : Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj ®çuç...
`yçolçcççÇpç! kçw³çç mçcçPçlçí nçí DçHçvçí DççHçkçÀçí? lççÇvç cççÆnvçí lçáuçç mçlçlç çÆvçjçíHç Oçç[lççí³ç.. lçÓ mJçlç:uçç mçÌiçuç®çç yççHç mçcçpçlççímç
kçÀçÇ kçÀç³ç? DççHçu³çç®ç cçmlççÇlç? nçB!.. yçÌþ ³çnçBHçj.. ní Içí iççCçb!' SjJççÇ Mççblç JççìCççN³çç DççÆvçuç çÆJçMJççmçpççÇ b®çç ©êçJçlççj HççnÓvç
nçlçHçç³ç®ç içUçuçí nçílçí lçuçlç®çí. Kçjb lçj l³ççuçç mçiçUí®ç çÆvçjçíHç çÆcçUçuçíuçí, HçCç lççí®ç pççcç ìjkçÓÀvç nçílçç DççÆvçuçpççÇbvçç. lçí DççÆlçMç³ç cççíþí
mçbiççÇlçkçÀçj Dççnílç nçÇ Dççoj³çákçwlç YççÇlççÇ. ìçUçìçU kçÀjçÇlç nçílçç. ®ççj çÆvçjçíHççbvçblçj cçç$ç lççí DççÆvçuçpççÇb®³çç IçjçÇ Hççínçí®çuçç nçílçç. lçíJnç
Jççbêîççuçç pçyyççj námçívçkçÀ[í lçuçlç jnç³ç®çç. çÆvçlççÇvç yççímç®çç mçnç³çkçÀ Dçmçuçíu³çç ³çç pçyyççj námçívçvçí®ç çÆvçjçí Hç DççCçuçíuçí. DççÆvçuçpççÇb®³çç
oçoj®³çç IçjçÇ HççTuç þíJçlçç®ç #çCççÇ DçMçç HçÀç³çjçÇbiçuçç mçáªJççlç PççuççÇ nçílççÇ. lçuçlç cççvç KççuççÇ IççuçÓvç lçí yççíuç çÆvçcçÓìHçCçí Pçíuçlç nçílçç.
JççokçÀ cçb[UçÇb®³çç içjç[îççlç yçmçuçíu³çç DççÆvçuçpççÇbvççÇ l³çç®ççÇ çÆyçvçHççC³ççvçí kçíÀuççÇ..
`içámlççKççÇ cççHçÀ DççÆvçuçpççÇ.. cçáPçí uçiçç.. DççHç Hçmçblç vçnçÇ kçÀjíbiçí cçíjçÇ DççJççpçkçÀçí.. DççHç yçápçáiç&..'
`DçyçlçkçÀ Flçvçí iççvçí içç ®çákçíÀ nçí, çÆHçÀj YççÇ [jlçí nçí? Dçyç DççJççpç kçÀçÇ Hçn®ççvç kçÌÀmççÇ? çÆpçvnçíbvçí vçnçÇ Hçn®ççvçç Jççí yçíJçkçÓÀHçÀ! yçÌþ Dççjçcç
mçí! cçpçªnpççÇ kçÀç ³çí kçÀuççcç oíKç!'
`DççjpçÓ' (1949) ³çç çÆouççÇHçkçáÀcççj, kçÀççÆcçvççÇ kçÀçÌMçuç, Òçícç OçJçvç, MççÆMçkçÀuçç DçççÆCç iççíHç DççÆYçvççÇlç çÆ®ç$çHçìçmççþçÇ DççÆvçuçoçbvççÇ
iççCçb çÆouçb.. Kççmç lçuçlçmççþçÇ. `Sí çÆouç cçáPçí SímççÇ pçiçn uçí ®çuç..' lçççÆuçcççÇ mçáª Pççu³çç.. oçívç®ç çÆoJçmççbvççÇ mìáçÆ[Dççílç yççíuççJçuçb. Hçávnç
çÆjnmç&umç! ®ççj-Hçç®ç `ìíkçÀ' nçíTvçnçÇ iççCçb vççÇì pçcçívçç. çÆouççÇHçkçáÀcççjnçÇ npçj nçílçç çÆlçLçí. lçuçlç pççcç ìjkçÀuçíuçç. DççÆvçuçoçbvççÇ cççíþîçç
cçvççvçb mçcçpçÓvç Içílçuçb. HçbOçjç çÆoJçmççb®³çç iç@Hçvçblçj Hçávnç yççíuççJçÓvç Içílçuçb. HççÆnuçç®ç `ìíkçÀ' DççíkçíÀ Pççuçç. DççjpçÓ®çb ní iççCçb uççíkçÀçÆÒç³ç Pççuçb.
çÆ®ç$çHçìmç=<ìçÇuçç lçuçlç cçncçÓo nç SkçÀ cç=oÓ $çÝ=pçálçç uççYçuçíuçç içç³çkçÀ çÆcçUçuçç.
çÆouççÇHçkçáÀcççj®³çç DççOççÇ®³çç çÆ®ç$çHçìçlçÓvç lçuçlç nç®ç l³çç®çç iççlçç içUç cnCçÓvç pçvçmççcççv³ççlç SkçÀ ÒççÆlçcçç çÆvçcçç&Cç PççuççÇ.
yçN³çç®ç çÆmçvçícççlç lççí lçmçç®ç cçvççuçç YççJçuçç nçílçç. içbcçlç DççþJçlçí SkçÀç iççC³çç®ççÇ. `cçonçíMç' (1951) ní l³çç çÆ®ç$çHçìç®çb vççJç. vçççÆ³çkçÀç
cççÇvççkçáÀcççjçÇ nçílççÇ yçnálçíkçÀ. `cçíjçÇ ³çço cçíb lçácç vçç DççBmçÓ yçnçvçç..' ní iççCçb çÆouççÇHçkçáÀcççjJçj çÆ®ççÆ$çlç Pççuçb³ç Dçmçb ®ç@uçíbpç uççJçuçíuçb SkçÀçvçb.
®ç@uçíbpç HçáÀmçkçbÀ nçílçb. vçámçlçb iççCçb SíkçÓÀvç nçÇjçí kçÀçíCç DçmçCççj JçiçÌjí Dçç[çKçí yççbOçCçb çÆHçÀpçÓuç nçílçb. iççC³çç®çb mççojçÇkçÀjCç cçovçcççínvçpççÇb®çb
nçílçb. iççC³ççlçuçí HçnuçÓ Hççnlçç lçí çÆouççÇHçkçáÀcççjJçj®ç çÆHçkçw®çjçF&pç Pççuçb DçmççJçb Dçmçb çÆvçoçvç ÒçLçcçoMç&vççÇ lçjçÇ Jççìlç nçílçb. cçO³çí yçjí®ç
çÆoJçmç içíuçí. Dççcç®çç SkçÀ çÆcç$ç, SkçÀ çÆoJçmç yççlçcççÇ IçíTvç Dççuçíuçç kçÀçÇ lçí iççCçb cçvçnj oímççF& vççcçkçÀ kçáÀCçç þçíkçÀUîçç vçìçJçj çÆ®ççÆ$çlç
Pççuçb³ç. Dççlçç yççíuçç! `DçbOçí pçnçvç kçíÀ DçbOçí jçmlçí..' (HççÆlçlçç -1953) ®çkçwkçÀ çÆJçvççíoJççÇj DççiççJçj DçççÆCç içpçuç MçÌuççÇlçuçb `³çí nJçç ³çí
jçlç ³çí ®ççBovççÇ..' (mçbiççÆouç-1952) Dçmçuçb KçáyçmçÓjlç iççCçb DçUá®çb HçÀlçHçÀlçb cnCççJçb DçMçç MçccççÇ vççcçkçÀ vçìçÇuçç GÎíMçÓvç DçmççJçb
³ççmççjKçç oÌJçoáçÆJç&uççmç lççí kçÀçíCçlçç? HçCç lçuçlç®çç DççJççpç SJç{çÇ SkçÀ®ç iççí<ì cçvççuçç mçcççOççvç oíCççjçÇ nçílççÇ. lçuçlç cçncçÓo mçbiççÇlçkçÀçj
cçovçcççínvç DçççÆCç mççÇ. jçcç®çbêpççÇbkçÀ[í pçíJç{b içç³çuçç l³çç lçáuçvçílç MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvçpççÇbkçÀ[í lççí KçÓHç kçÀcççÇ iççlççvçç çÆomçuçç.
çÆouççÇHçkçáÀcççj®çç `oçiç' (1952) lçácnçuçç DççþJçlç®ç Dçmçíuç. 1954 mççuççÇ HççÆnu³çç-JççÆnu³çç çÆHçÀucçHçíÀDçj Dç@Jçç@[& vççF&ìcçO³çí
çÆouççÇHçkçáÀcççj yçímì Dç@kçwìj cnCçÓvç iççÌjJçuçç içíuçç nçílçç, lççí ³çç®ç `oçiç'mççþçÇ. `ÒççÇlç ³çí kçÌÀmççÇ yççíuç jí oáçÆvç³çç..' DçççÆCç `kçÀçní kçÀçí oíj
uçiççF& jí..' nçÇ uçlççoçÇoçÇb®ççÇ iççCççÇ mçjmç nçílççÇ. HçCç Dççlçç ³çç#çCççÇ lçuçlç cçncçÓo DçççÆCç uçlççoçÇoçÇvçí mJçlçb$ çHçCçí içç³çuçíuçb ì@v[cç-mççBiç
DççþJçlçb³ç. ní iççCçb DççþJçç³ç®çb DçMççmççþçÇ kçÀçÇ Dççpç mççþ Jç<çí& mçjuççÇ lçjçÇnçÇ lçí DççHçCçç mçJçç¥vçç mçáHççÆjçÆ®çlç Dççní..

Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj ®çuç.. œçcç kçÀçÇ oáçÆvç³çç mçí çÆouç Yçj iç³çç..
{áb{ uçí Dçyç kçÀçíF& Içj vç³çç.. Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj ®çuç..
MçÌuçíbê®çí yççíuç l³ççuçç MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvçpççÇb®ççÇ mçájçJçì! lçuçlçpççÇb®çç DççJççpç FLçí yçjç®çmçç Kçáuçuçíuçç. iççC³çç®çb mçbiççÇlç-mçb³ççípçvç
lçlkçÀçuççÇvç iççC³ççbHçí#çç Lççí[bmçb cçç@[vç&. KçáuççJçì Dçmçuçíuçb Dçç@kçí&Àmì^íMçvç. HçCç lçuçlç®çç kçbÀHçvç³çákçwlç DççJççpç l³ççlç FlçkçÀç ®çHçKçuçHçCçí
yçmçuçíuçç kçÀçÇ iççCçb DççHçu³ççuçç KçÓHç®ç mçcççOççvç oílçb. DççHçu³çç içç³çkçÀçÇ®ççÇ mçáªJççlç kçÀjCççjí pçJçUpçJçU mçJç&® ç içç³çkçÀ kçábÀovçuççuç
mçÌiçuç®³çç mìçF&uçvçí içç³ç®çí. lçuçlçnçÇ l³ççuçç DçHçJçço vçJnlçí. cçnbcço jHçÀçÇ DçççÆCç çÆkçÀMççíjkçáÀcççjvçí uçiçí®ç®ç lççÇ kçÀçíb[çÇ HçÀçí[uççÇ. HçCç
lçuçlç®çç DççJççpç kçbÀHçvç³çákçwlç®ç jççÆnuçç. lççí kçbÀHçvç³çákçwlç Dççní, $ççmçoç³çkçÀ Dççní DçMççÇ yççí®çjçÇ ìçÇkçÀç uççí kçÀ kçÀjç³çuçç uççiçuçí. lçuçlçvçç
DçHçjçOççÇ Dçmçu³ççiçlç Jççìç³ç®çb. vçJn&mç Jnç³ç®çí Dçç³çl³çç JçíUçÇ. iççC³çç®çb jíkçÀç@çÆ[¥iç nçílççvçç ní o[HçCç uçiçí®ç®ç pççCçJçç³ç®çb Dçmçí yçápçáiç&
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JççokçÀ/mçbiççÇlçkçÀçj mççbiçlççlç. oíJç Dççvçbo `Dççjçcç' (1951)®çç vçç³çkçÀ nçílçç. SkçÀç HççìçÇ&cçO³çí lçuçlç cçncçÓo iççlççí Dçmçç çÆ®ç$çHçìçlç SkçÀ
mççÇvç nçílçç. DççÆvçuçoçb®çb mçbiççÇlç nçílçb. lçuçlç içç³çuçç GYçí jççÆnuçí. ®çkçwkçÀ Hçç®ç jçÇìíkçÀ Pççuçí. mçbiççÇlçkçÀçj DççÆvçuçoçb®çb mçcççOççvç nçíF&vçç.
çÆyç®ççjí lçuçlç DççJççpççlçu³çç kçbÀHçvççcçáUí KçÓHç®ç çÆ[Jç®çuçí içíu³ççvçí kçbÀHçvçb ìçUÓvç içç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjlç nçílçí. HçCç JçíiçUîçç mìçF&uçvçí
mçjUmççíì iççCçb pçcçlç®ç vçJnlçb. `³çí kçw³çç náDçç nÌ lçácníb? YççJçvçç DççílçÓvç içç.. kçÀçÆJçlçç Jçç®çlççí lçmçb vçkçÀçí³ ç cçíjí uççuç.. ®çuç.. Jçvç-ìÓ..'
Hçávnç lçmçb®ç! pççcç çÆ®ç[uçí DççÆvçuçoç. mççOççÇ-mççíHççÇ ®ççuç nçílççÇ. lççvçç-njkçÀlççÇ vçmçlççvççnçÇ ní cçnçMç³ç mçjUmççíì iççC³çç®³çç Òç³çlvççlç
Dç#çjMç: ®çç®çHç[lç nçílçí. SkçÀçÇkçÀ[í mìáçÆ[Dççí®çb Yçç[b Jçç{lç nçílçb®ç Jçj JççokçÀnçÇ kçbÀìçUuçíuçí. `³çí kçw³çç kçÀj jní nçí? ³çí iççvçç lçácçkçÀçí iççvçç
nÌ ³çç vçnçÇ? kçw³çÓB Símçç kçÀjlçí nçí?..' DççÆvçuçoç jçiççvçí LçjLçjlç nçílçí. cççjç³çuçç®ç OççJçuçí.. `cçÌb.. cçÌb..uççíiç kçÀnlçí nÌ kçíÀ cçíjçÇ DççJççpç..'
l³çç®çb Jççkçw³ç cçO³çí®ç lççí[lç cnCççuçí.. `Yçç[ cçíb iç³çí Jççí uççíiç.. lçácnçjçÇ DççJççpç LçjLçjçlççÇ nÌ ³çnçÇb vçç? lççí®ç DççJççpç nJçç³ç FLçb.
mçjUmççíì iççCççjí çÆ®çkçwkçÀçj Dççnílç. DççJççpççlç lçí kçbÀHçvç Dççní cnCçÓvç lçÓ `lçuçlç' Dççnímç. mçjU içç³çuççmç lçj Òçl³çíkçÀ içuuççÇlç DçvçíkçÀ
`içuçlç' çÆcçUlççÇuç DççHçu³ççuçç. lçáP³çç DççJççpççlç, lçáP³çç mìçF&uçvçí®ç içç.. mçcçPçí!' ³çç kçÀçjoçj mìáçÆ[Dççí®³çç çÆYçblççÇ Hç[Óvç DççHçCç içç[uççí
içíuççí lçj GÊçcç, Dçmçç çÆJç®ççj kçÀjlç lçuçlç Hçávnç cççF&kçÀJçj. iççCçb jíkçÀç@[& Pççuçb. DçiçoçÇ J³çJççÆmLçlç. `MçáçÆ¬çÀ³çç MçáçÆ¬çÀ³çç, Sí H³ççj lçíjç
MçáçÆ¬çÀ³çç..' lçuçlç cçncçÓopççÇbvççÇ DççÆvçuçoçb®çb cnCçCçb ÒçcççCç cççvçÓvç DççHçu³çç cçÓU mìçF&uçvçí içç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. Jç<çç&Yçjçlç®ç `Sí cçíjí
çÆouç kçÀnçÇb DççÌj ®çuç.. œçcç kçÀçÇ oáçÆvç³çç mçí çÆouç Yçj iç³çç..' ní iççCçb jíkçÀç@[& Pççuçb Dççní. MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvçpççÇbvççÇ mçbiççÇlçyçOo kçíÀuçíu³çç
oçiç (1952) ³çç çÆouççÇHçkçáÀcççj, çÆvçccççÇ, G<çç çÆkçÀjCç, uççÆuçlçç HçJççj DççÆYçvççÇlç çÆ®ç$çHçìçmççþçÇ. lçuçlç FLçí DçiçoçÇ cçvç:HçÓJç&kçÀ içç³çuçí
Dççnílç. DççHçuçç Dç@mçíì Dçmçuçíu³çç kçbÀHçvççmçn. çÆouççÇHçkçáÀcççj®³çç J³ççÆkçwlçcçÊJççuçç MççíYçíuçmçb.. iççC³çç®çb kçÀ[Jçb vçámçlçb Jçç®çlççvççnçÇ
çÆ®ç$çHçìçlçuççÇ çÆmç®³çáSMçvç vçícçkçÀçÇ kçÀç³ç Dçmçíuç ³çç®çb çÆ®ç$ç yçbo [çíUîççbmçcççíjnçÇ DççHçmçákçÀ®ç mççkçÀçjlçb..

®ççj DççBmçÓ kçÀçíF& jçí çÆo³çç, HçíÀj kçíÀ cçáBn kçÀçíF& ®çuç çÆo³çç,
ªkçÀ jnç Lçç çÆkçÀmççÇ kçÀç pçnçB, oíKçlççÇ jn iç³ççÇ ³çí pçcççÇb
®çÓHç jnç yçíjncç DççmçcççB, Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj ®çuç..
oçívç kçÀ[J³ççb®çb iççCçb HçCç çÆouç Kççíuç kçíÀ içç³çuçílç lçuçlç cçncçÓo.. Kçjb mççbiçÓ? lçácç®³ççmççjKçç®ç cççÇnçÇ lçuçlç cçncçÓopççÇb®çç SkçÀ
®ççnlçç Dççní. l³ççb®ççÇ mçiçUçÇ®ç iççCççÇ cçuçç çÆkçbÀJçç cççP³çç çÆHç{çÇuçç þçTkçÀ vççnçÇ³çlç. mçbûçnçlç vçmçlççÇuç HçCç pççÇ cççnçÇlç Dççnílç, pççÇ mçlçlç
kçÀçvççJçj Hç[uççÇ, DççJç[uççÇ çÆlçlçkçw³çç iççC³ççbcçOçÓvç lçuçlç cçncçÓo Dççcnçuçç YççJçuçí. l³çç cççípçkçw³çç®ç iççC³ççbJçj DççHçCç çÆouççípççvçmçí Òçícç
kçíÀuçb³ç. cçnbcço jHçÀçÇmççjKççÇ jíbpç vççnçÇ l³ççb®³çç DççJççpççlç. cçákçíÀMçmççjKçb DçvçávçççÆmçkçÀ vççnçÇ iççlç kçÀçÇ nícçblçoçbmççjKçç jmçiçáuu³çç®çç
iççí[Jçç. çÆkçÀMççíjmççjKçç njnáVçjçÇHçCçç lçj DççÌ<çOççuççnçÇ vççnçÇ mççHç[Cççj. HçÀkçwlç SkçÀ kçbÀHçvç. DççHçu³çç Òçí³çmççÇ ®³çç HççÆnu³çç mHçMçç&mççjKçb.
jmçjMççÇlç-Gyçoçj-çÆpçJççYççJçç®çb. l³ççb®çb iççCçb nçÇ mççcççv³ç cççCçmçç®ççÇ mçnpçÒçJç=ÊççÇ JççìçJççÇ FlçkçbÀ mççíHçb. DççJççpççuçç cç³çç&oç Dççnílç ní
kçÀyçÓuç! HçCç Mçno kçÀçÇ çÆcçþçmç DçççÆCç çÆouç kçÀç oo& ³çç®çb Dçpçyç jmçç³çvç nçílçb lçuçlç®³çç DççJççpççlç. Òçí³çmççÇkçÀ[í DççHçuçb Òçícç HççÆnu³ççboç
J³çkçwlç kçÀjlççvçç pççÇ DçvçáYçÓlççÇ çÆcçUlçí lççÇ®ç ÒççÆ®çlççÇ lçácnçuçç lçuçlç®çb Òçl³çíkçÀ iççCçb SíkçÀlççvçç ³çílçí. DççHçu³çç cçáuçç³çcç jíMçcççÇ DççJççpçç®ççÇ
cççíçÆnvççÇ jçÆmçkçÀçbJçj IççuçCççjç mçÌiçuçpççÇbvçblçj®çç nç oámçjç pççoáiççj. HçjçkçÀçíìçÇ®³çç cçOççU DççJççpçç®çç MçnívçMççn. mçvçyççÇcç
Dç@Hççì&cçíbìcçOçu³çç mçnçJ³çç cççUîççJçj®³çç lçuçlçpççÇb®³çç Içjçlç cççÇ yçmçuççí³ç. cçKçcçuççÇ DççJççpçç®ççÇ SkçÀ içpçuç DççHçu³ççMççÇ mçç#ççlç içHHçç
cççjlçí³ç nçÇ kçÀuHçvçç®ç Tyçoçj Jççìlçí kçÀçÇ vççnçÇ? lçuçlçpççÇ yççíuçlç jçnlççlç. cçO³çí®ç l³ççb®³çç cçolççÇuçç Dçmçlççí l³ççb®çç mçbiççÇlçkçÀçj cçáuçiçç
KççuççÇo cçncçÓo. l³ççb®ççÇ nçÇ cçáuççkçÀçlç cçiç Dçç³çá<³çç®çç SkçÀ ³ççoiççj çÆnmmçç yçvçÓvç pççlçí.
1960 Hç³ç¥lç®³çç oMçkçÀçlç MçccççÇ kçÀHçÓjvçí jHçÀçÇ®³çç DççJççpççlç `³ççeenÓ' DçMççÇ DççjçíUçÇ þçíkçÓÀvç vçJçç ì^íb[ DççCçíHç³ç¥lç lçuçlç
®ççbiçuçí®ç yçnjuçí nçílçí. içpçuç DçççÆCç ³çáiçuçiççÇlçb DççHçu³çç cçKçcçuççÇ DççJççpççvçí mçpçJçlç nçílçí. oyçoyçç nçílçç l³ççb®çç l³ççkçÀçUçÇ. mçnpç
içáCçiçáCçlçç ³çílççÇuç DçMççÇ l³ççb®ççÇ çÆkçÀl³çíkçÀ iççCççÇ jçÆmçkçÀçb®çb YççJççÆJçMJç HçáÀuçJçlç jççÆnuççÇ. J³ççÆkçwlçcçÊJç ªyççyçoçj Dçmçu³ççvçí l³ççbvçç DççÆYçvç³ç
kçÀjC³çç®ççÇnçÇ mçbOççÇ çÆcçUçuçíuççÇ. [çkçÀyççyçÓ, JççjçÇmç, jHçwlççj, çÆoJççuççÇ kçÀçÇ jçlç, SkçÀ iççBJç kçÀçÇ kçÀnçvççÇ, uççuçç ª™ç, cçççÆuçkçÀ, mççívçí kçÀçÇ
çÆ®ççÆ[³ççB.. Dçmçí lçíjç çÆ®ç$çHçì! çÆouççÇHçkçáÀcççj lçí MçMççÇ kçÀHçÓjHç³ç¥lç®³çç DçvçíkçÀ vçç³çkçÀçbmççþçÇ Gmçvçç DççJççpç çÆouçç. çÆouççÇHçkçáÀcççj (oçiç), oíJç
Dççvçbo (HççÆlçlçç), DçMççíkçÀkçáÀcççj (SkçÀ mççuç), jçpç kçÀHçÓj (DçççÆMç³ççvçç), ÒçoçÇHçkçáÀcççj (mçáyçn kçÀç lççjç), MçccççÇ kçÀHçÓj (uçÌuçç cçpçvçÓ),
Yççjlç YçÓ<çCç (çÆcçPçç& œçççÆuçyç, pçnçB Dççjç), kçÀjCç çÆoJççCç (lççÇvç yçÊççÇ ®ççj jçmlçç), mçávççÇuç oÊç (mçápççlçç), Mçí Kçj (oçí jçnç), ®çílçvç
Dççvçbo (çÆkçÀvççjí çÆkçÀvççjí), içáªoÊç (yççpç), vçççÆmçj Kççvç (vççpçvççÇvç), JnçÇ. Mççblççjçcç (HçjsçF&), ÒçícçvççLç (yçáPççÆouç), cççÆnHççuç
(jbiççÇuçç jçpçç), cçvççípçkçáÀcççj (jíMçcççÇ ªcççuç), MçMççÇ kçÀHçÓj (ÒçícçHç$ç) DçMçç çÆ®ç$çHçìçlçÓvç içç³çuçíuççÇ iççCççÇ nç DççHçu³çç mçJçç¥mççþçÇ SkçÀ
Dçvçcççíuç þíJçç Dççní. l³ççb®³çç Kççl³ççJçj kçÀçnçÇ cçjçþçÇ iççCççÇnçÇ Dççnílç. DçªCç oçlçí ³ççbvçç cçjçþçÇlçuçí lçuçlç cçncçÓo cnCçlççlç Kçjí HçCç
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l³ççb®³çç vççJççJçj SkçÀnçÇ cçjçþçÇ çÆmçvçícçç vççnçÇ³ç. lçuçlçpççÇ cçç$ç `cççíuçkçÀjçÇCç' ³çç çÆ®ç$çHçìçlç Jçmçblç oímççF&pççÇb®³çç mçbiççÇlç-çÆoioMç&vççlç
DççMççlççF¥yçjçíyçj SkçÀ cçmlç®ç ³çáiçuçiççÇlç içç³çuçí Dççnílç, pçí DççpçnçÇ SíkçÀlç jçnçJçmçb Jççìlçb. `nmçuçí DçççÆOç kçáÀ CççÇ, lçÓ kçÀç cççÇ?..' iççC³çç®çí
yççíuç ®çkçwkçÀ FbûçpççÇlç çÆuçnÓvç IçíTvçnçÇ l³ççbvççÇ DççMççlççF¥®³çç mççLççÇvçb ³çç iççC³ççlç pççvç DççílçuççÇ Dççní. `Hçá$ç JnçJçç Símçç' ³çç çÆ®ç$çHçìçlçu³çç
`³çMç ní Dçcç=lç Pççuçí' (iççÇlç : HççÇ.mççJçUçjçcç, mçbiççÇlç : Jçmçblç ÒçYçÓ) ³çç iççC³ççuçç Mççmçvçç®çç 1961mççuççÇ mçáª Pççuçíuçç HççÆnuçç
HçájmkçÀçj çÆcçUçuçç nçílçç. lçuçlçpççÇb®ççÇ `Içí PççkçÓÀvç cçáKç ní ®çbêcçáKççÇ..', `pçíJnç lçáuçç cççÇ HçççÆnuçí..', `vçç Kçblç vçç Kçío..' nçÇ cçjçþçÇ
iççCççÇnçÇ DçvçíkçÀ jçÆmçkçÀçb®³çç mcçjCççlç Dççnílç. lçuçlçpççÇbvçç DçvçíkçÀ HçájmkçÀçjçbvççÇ mçvcçççÆvçlç kçÀjC³ççlç Dççuçb Dççní. cçO³çblçjçÇ l³ççbvçç vççÌMçço
HçájmkçÀçj çÆcçUçuçç. Yççjlç mçjkçÀçjvçínçÇ `Hç¨çYçÓ<çCç' oíTvç l³ççb®çç iççÌjJç kçíÀuçç Dççní. 1985 mççuççÇ mçbiççÇlçkçÀçj çÆ®ç$çiçáHlç ³ççbvççÇ `JçuççÇS-DççPçcç'mççþçÇ lçuçlçvçç Hçç®ççjCç kçíÀuçb nçílçb.. ní®ç iççCçb l³ççb®çb DçKçíj®çb çÆ®ç$çHçìiççÇlç þjuçb. `cçíjçÇ MçjçÇkçÀ-S-mçHçÀj lçíjç ™çáoç
nççÆHçÀpç..' Dçmçb cnCçlç pçCçÓ çÆHçÀucçFb[mì^çÇ®çç çÆvçjçíHç®ç Içílçuçç. Dççpç®³çç mçbiççÇlçç®³çç SkçbÀoj Jççì®ççuççÇkçÀ[í lçí lçìmLçHçCçí Hççnlç Dçmçç³ç®çí.
çÆ®ç$çHçìmç=<ìçÇlçu³çç DççkçÀçMççlç kçÀuçíkçÀuçívçb Jçj ®ç{lç pççCççjç nç ®ççBo Dççlçç {Uuçç nçílçç... 1964®³çç `pçnçB -Dççjç'Hç³ç¥lç ªHçíjçÇ
Hç[ÐççJçj DççHçu³çç JçíiçUîçç DççJççpçç®ççÇ pççoáiçjçÇ kçÀjCççjç nç mJçj nUánUÓ Dçmlççuçç içíuçç. jçpçkçÀçjCç JçiçÌjí kçÀçnçÇ vççnçÇ. cçKçcçuççÇ
DççJççpççmççþçÇ iççCççÇ®ç yçvçCçb yçbo Pççuçb, lçj lçuçlçpççÇ lçjçÇ kçÀç³ç kçÀjCççj? çÆ®ç$çHçìmçbiççÇlçç®³çç kçÀvmçíHì®ç yçouçÓvç içíu³çç nçíl³çç.
lçuçlçpççÇbvççÇ pçCçÓ HçU kçÀç{uçç. IçjçÇ Dççjçcç kçÀjCçb Hçmçblç kçíÀuçb. jHçÀçÇvçb `³çç eenÓ' DçMççÇ DççjçíUçÇ cççjlçç®ç lçuçlçvçç HçU kçÀç{C³ççmç GÐçákçwlç
kçíÀuçb, lçmçb®ç çÆkçÀMççíjvçí DççjçOçvççJoçjí `ªHç lçíjç cçmlççvçç..' cnCçlç jHçÀçÇuçç çÆJçÞççblççÇJçj Oçç[uçb. MçíJçìçÇ çÆv ç³çlççÇ®çç KçíU lççí. HçCç lçuçlçpççÇ
mçcççOççvççÇ nçílçí. Dç#çjMç: cççíjHçbKççÇ Dçç³çá<³ç pçiçç³çuçç çÆcçUçuçb nçílçb. içç³çkçÀçbcçO³çí lçí SkçÀcçíJç Dçmçí kçÀçÇ pçí mJçlç:nÓvç çÆvçJç=Êç Pççuçí.
Jç³ççícççvççvçb ³çç pçiçç®ççnçÇ çÆvçjçíHç Içílçuçç. DççHçu³çç cçKçcçuççÇ, kçbÀHçvç³çákçwlç, cçáuçç³çcç DçççÆCç Ëo³çmHçMççÇ& iççC³ççb®ççÇ cçvççlç ìJçìJççÇlç DççþJçCç
oíTvç.. DççHçu³çç iççC³ççlçÓvç mçcçHç&kçÀ Dçmçb mççbiçlç kçÀçÇ...

®çuç pçnçB œçcç kçíÀ cççjí vç nçí, PçÓþçÇ DççMçç kçíÀ lççjí vç nçí,
Fvç yçnçjçíbmçí kçw³çç HçÀç³çoç, çÆpçmçcçíb çÆouç kçÀçÇ kçÀuççÇ pçuç iç³ççÇ,
pç™cç çÆHçÀj mçí njç nçí iç³çç, Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj ®çuç..


³çç iççC³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç GHçuçyOç Pççuçíu³çç mçJç& `Dçç@çÆ[Dççí', `çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' ³ççb®³çç `³çÓ -ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.

01. Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj.. (çÆJnçÆ[Dççí-1)

https://youtu.be/1B9sm1HHAlQ

02. Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj.. (çÆJnçÆ[Dççí-2)

https://youtu.be/b7yfJcZc2VU

03. Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj.. (mçbHçÓCç&)

https://youtu.be/tc-wIfdIOwY

04. Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj.. (uçlççoçÇoçÇ)

https://youtu.be/RezieKUl6ls

05. Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj.. (uççF&Jn)

https://youtu.be/z4BPYQTHqrQ

06. Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj..(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/RyI7sDdkctk

07. çÆ®ç$çHçì : oçiç (1952)

https://youtu.be/6KsHgQQ7gc8

08. lçuçlç cçncçÓo – mçáHçjçÆnìmçd (50 iççCççÇ)

https://youtu.be/vWVaB9qXLhc

09. lçuçlç cçncçÓo (çÆkçbÀiç Dçç@HçÀ içpçumç)

https://youtu.be/CkLstaeVet8

03. lçuçlç cçncçÓo (cçjçþçÇ mçáHçjçÆnìmçd) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi95MqZJWDLC8pRgOqgbhsfya
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47 : Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj ®çuç...
çÆ®ç$çHçì : oçiç (1952)
içç³çkçÀ : lçuçlç cçncçÓo
iççÇlçkçÀçj : MçÌuçíbê
mçbiççÇlçkçÀçj : MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç
Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj ®çuç.. œçcç kçÀçÇ oáçÆvç³çç mçí çÆouç Yçj iç³çç..
{áb{ uçí Dçyç kçÀçíF& Içj vç³çç.. Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj ®çuç..
œçcç kçÀçÇ oáçÆvç³çç mçí çÆouç Yçj iç³çç, {áb{ uçí Dçyç kçÀçíF& Içj vç³çç..
Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj ®çuç..
®çuç pçnçB œçcç kçíÀ cççjí vç nçí, PçÓþçÇ DççMçç kçíÀ lççjí vç nçí - 2
PçÓþçÇ DççMçç kçíÀ lççjí vç nçí..
Fvç yçnçjçíbmçí kçw³çç HçÀç³çoç, çÆpçmçcçíb çÆouç kçÀçÇ kçÀuççÇ pçuç iç³ççÇ,
pç™cç çÆHçÀj mçí njç nçí iç³çç,
Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj ®çuç..
®ççj DççBmçÓ kçÀçíF& jçí çÆo³çç, HçíÀj kçíÀ cçáBn kçÀçíF& ®çuç çÆo³çç - 2
HçíÀj kçíÀ cçáBn kçÀçíF& ®çuç çÆo³çç..
ªkçÀ jnç Lçç çÆkçÀmççÇ kçÀç pçnçB, oíKçlççÇ jn iç³ççÇ ³çí pçcççÇb
®çÓHç jnç yçíjncç DççmçcççB,
Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj ®çuç..
œçcç kçÀçÇ oáçÆvç³çç mçí çÆouç Yçj iç³çç, {áb{ uçí Dçyç kçÀçíF& Içj vç³çç..
Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj ®çuç..


1. `YççYççÇ (1957)' çÆ®ç$çHçìçlççÇuç `®çuç G[ pçç jí HçbsçÇ..' ní iççCçb lçuçlç cçncçÓo®³çç cçKçcçuççÇ DççJççpççlç mçá×ç S®ç.Scç.JnçÇ.vçí®ç jíkçÀç@[& kçíÀuçb nçílçb. Hçjblçá
`lçuçlç cçncçÓo' l³ççb®³çç kçÀçíCçl³çç®ç DçuyçcçcçO³çí mççHç[uçb vççnçÇ. mçáoÌJççvçí lçí `³çÓ-ìîçáyç'Jçj cçç$ç GhçuçyOç Dççní.
https://youtu.be/MwWaXZB8-4k

2. `mçáçÆMçuçç (1963)' çÆ®ç$çHçìçlççÇuç cçnbcço jHçÀçÇ Jç lçuçlç cçncçÓo ³ççb®³çç mçájíuç DççJççpççlççÇuç `œçcç kçÀçÇ DçbOçíjçÇ jçlç cçíb..' ní iççCçb DçJçM³ç SíkçÀç.
https://youtu.be/G7HEGnogL8Q
https://youtu.be/GYqbgYPbz9U

3. lçuçlç cçncçÓo nç DççHçuçç uçç[kçÀç içç³çkçÀ. ³çç I³çç l³ççb®³çç mçáHçjçÆnì iççC³ççb®³çç kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.]
1. lçuçlç cçncçÓo (mçáHçjçÆnìmçd-1)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/oygbljt-i-k

2. lçuçlç cçncçÓo (mçáHçjçÆnìmçd-2)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/QL9alA089fs
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48 : Phool Gendava Na Maro..

48 : HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçí..
`içç³çkçÀvçì' (cnbpçí DçLçç&lç DççHçu³çç®ç çÆmçvçícççlç DççHçu³çç DççJççpççlç SKççob iççCçb DçmççJçb DçMççÇ F®sç cçvççÇ yççUiçCççjí vçì..)
DççHçu³ççuçç DççÆlçMç³ç DççJç[lççlç, nçí³ç kçÀçÇ vççnçÇ? lçí nfçÇ Kçjí HçCç çÆvç©HçêJççÇ ÒççCççÇ çÆyç®ççjí! Dççcç®çç uçç[kçÀç yç®®çç (lççí cçuçç DçbkçÀuç
cnCçlççí cnCçÓvç) iççÇlçkçÀçj çÆvçlççÇvç jç³çkçÀJççjkç=Àlç `içáuççcç'®çb `S!..kçw³çç yççíuçlççÇ lçÓ?..' ní `çÆcçmìj HçjHçíÀkçwì' DççcççÇj Kççvç®çb DçççÆCç
`DççHçÓvç yççíuçç..' ní `yççoMççn' MççnªKç Kççvç®çb iççCçb cççP³çç J³çJçmLççHçvççlç cççP³ççmçcççíj jíkçÀç@[& Pççuçb vçç lçíJnçHççmçÓvç Dçmçuçí
`içç³çkçÀvçì' cçuççnçÇ DççÆlçMç³ç DççJç[Ó uççiçuçí. cçppçç DççuççÇ nçílççÇ ³ççj! çÆmçvçícççlç SkçÀç®ç JçíUçÇ onç pçCççbvçç uççíUJçCççjí ní Jçmlçço
cççF&kçÀJçj iççCçb cnCçç³çuçç cnCçÓvç GYçí jççÆnuçí kçÀçÇ kçÀmçuççÇ kçÀjcçCçÓkçÀ nçílçí cnCçÓvç mççbiçÓ! ¿çç DççÆYçvçílçç DççcççÇj®ççÇ Jç MççnªKç®ççÇ DçMççÇ®ç
Oççbouç, Oçccççuç yçIçç³çuçç çÆcçUçuççÇ DçJçI³çç nçlçYçj DçblçjçJçªvç. ³çç DçvçáYçJççJçªvç cçuçç lçjçÇ Dçmçb Jççìç³çuçç uççiçuçb nçílçb kçÀçÇ SKççob
`Dçç³çìcç-mççBiç' kçÀç nçíF&vçç HçCç SkçÀ iççCçb lçjçÇ l³çç çÆMçCçácçç®³çç vçç³çkçÀçbvçç içç³çuçç ÐççJçb®ç ÐççJçb. `iççCçb' vçkçÀçí çÆv çoçvç `yççíuçiççCçb' lçjçÇ!
(yççíuçiççCçb cnCçpçí `j@Hç'! kçÀç kçÀçíCç pççCçí, içápçjçlççÇ uççíkçÀ `nç@uç' vç cnCçlçç `nçíuç' cnCçlççlç vçç lçmçb `j@Hç'®çç yçíOç[kçÀHçCçí `jíHç' Dçmçç
G®®ççj kçÀjlççlç! `kçÀçuçí mçábojçyççF&vççÇ nçíuç cççb yççyçç mçniçuç jíHç kçÀjJççvççí sí!' kçÀª oí yççHç[í!) lçj ní `yççíuçiççCçb' l³çç®çb l³ççvçí®ç iççJçb,
kçÀçjCç SkçÀ®ç kçÀçÇ l³çç HçÀuççC³çç DççJççpçç®ççÇ vçícçkçÀçÇ pççlçkçáÀUçÇ mçcçpçlçí. Hççíìçlç pçí Dçmçlçb lçí ncçKççmç Dççíþ çJçj ³çílçb. DççHçCç ³çç
vçìçbmççjKçí çÆ®çkçÀCçí-®çáHç[í, nB[mçcç çÆomçlç vçmçuççí lçj kçÀç³ç Pççuçb! ³çç vçç³çkçÀçbcçO³çí DçççÆCç DççHçu³ççcçO³çí SkçÀ mçcççvç Oççiçç Dççní..
DççHçuçb®ç I³çç vçç! DççHçu³ççuçç içç³ç®ççÇ HçÀçj F®sç Dçmçlçí, KçácçKçácççÇ Dçmçlçí kçÀçÇ vççnçÇ? HçCç lççÇ F®sç DççHçCç cçvççlçu³çç cçvççlç oçyçÓvç
þíJçlççí. mçnuççÇuçç içíu³ççJçj cnCçç çÆkçbÀJçç yççLçªcçcçO³çí kçÀç nçíF&vçç DççHçCç iççCçb içç³ç®ççÇ nçÌmç YççiçJçlççí®ç YççiçJçlççí. ¿çç çÆmçvçícçç vçìçbvçç
DçmçuççÇ KçácçKçácççÇ ³çílç vçmçíuç? kçíÀJç{ç Òçç@yuçícçnçÇ nçílç Dçmçíuç l³çç uççíkçÀçbvçç? oámçN³çç®³çç DççJççpççJçj çÆkçÀlççÇoç Dççíþ nuçJçç³ç®çí? kçÀOççÇ
®ççvmç çÆcçUçuçç kçÀçÇ lçínçÇ cçiç DççHçuççÇ nçÇ KçácçKçácççÇ HçÓCç& kçÀjlççlç®ç. `yçí -$çCç uççKç Dççísç DççHççí.. HçCç iççCçb Ðçç yçáJçç!' Dçmçb mççbiçlç
Dçmçlççlç kçÀçnçÇ Dç@kçwìmç&.. nç®ç lçj ³çç vçç³çkçÀçbcçO³çí DçççÆCç DççHçu³ççcçO³çí SkçÀ mçcççvç Oççiçç Dççní.. l³ççbvçç Jç DççHçu³ççuçç jçiçoçjçÇ
kçÀMççMççÇ Kççlççlç lçí þçTkçÀ vçmçuçb lçjçÇ çÆnvoámLççvççÇ Mççm$ççÇ³ç mçbiççÇlç HçjbHçjílççÇuç çÆouuççÇ, Dççûçç, cçíjþ, HççÆ lç³ççUç, çÆkçÀjçCçç, pç³çHçÓj,
iJççuníj DçMçç IçjçC³ççb®ççÇ vççJçb SíkçÓÀvç lçjçÇ þçTkçÀ Dçmçlççlç. DçççÆCç nçí! l³ççb®çb mJçlç:®çb Dçmçb mJçlçb$ç mçbiççÇlç-IçjçCçb Dççní. içáªkçáÀuç
HçOolççÇÒçcççCçí çÆMç#çCç-çÆyç#çCç vçmçÓvçnçÇ nç mçcçmlç cççv³çJçj çÆMç<³çJç=bo (DçLçç&lç DççHçuçí ní içáª -yçbOçÓ) çÆHçÀucç Fb[mì^çÇmçkçÀì DçKçb[
çÆnvoámLççvççlç çÆJçKçájuçílç. DççJççpç uççJçC³çç®ççÇ mJçlç:®ççÇ DçMççÇ MçÌuççÇ l³ççbvççÇ pççÇ lççí[ cçínvçlç kçÀªvç nççÆmçuç kçíÀuççÇ³ç. çÆJçkçÀçÆmçlç kçíÀuççÇ³ç.
`içbOççj' uççJçuçç jí uççJçuçç kçÀçÇ mçbmçoílç çÆcç$çHç#ççvçí lçç[kçÀvç GþÓvç Dçvçácççíovç ÐççJçí lçmçí `$çÝ<çYç' DçççÆCç `cçO³çcç' DççHçmçÓkçÀ®ç SíkçÓÀ
³çílççlç. l³ççb®³çç iççC³ççlç Mçkçw³çlççí DççuççHççÇ-lççvçç vçmçlççlç HçCç pçj Içílçu³çç kçÀçÇ l³ççlç cçb[çÆuçkçÀ mçbmLçççÆvçkçÀçbÒçcççCçí nìkçÓÀvç mçJç&®³çç mçJç&
Hççb{N³çç Hçfîçç `nçcç&vççÇ' oílçç³çlç kçÀçÇ kçÀç³ç Dçmçç Yççmç nçílççí. `SkçíÀkçÀ DççíJççÇ DçvçáYçJççJççÇ.. ' lçmçç nç DçvçáYçJç cççÇ Içílçuçç³ç! içç³çkçÀ(!)
cnCçÓvç jçÆmçkçÀçb®çç Jçjonmlç, HççþyçU uççYçuçíuçí Jçmlçço nmçvç pçnçbiççÇj (nJçç nJçç..), Jçmlçço DçlççTuuçç KççBmççníy ç (Dç®sç çÆmçuçç
çÆo³çç..) DçççÆCç DççHçuçí DçvçíkçÀ `vçíkçÀ' DççÆYçvçílçí ³ççbvççÇ ³çç IçjçC³çç®ççÇ OJçpçç kçÀMççÇ DççmçílçáçÆncçç®çuç HçÀ[kçÀJçuççÇ³ç DççþJçlçb³ç vçç? l³ççb®ççÇ lççÇ
iççCççÇ Jç lçí çÆkçÀlççÇ mçáHçj-çÆnì Pççuçíuçí ní kçÀç³ç c³çç Hççcçjçvçb mççbiçç³ç®çb? GppJçuç FçÆlçnçmç Dççní ³çç mçbiççÇlç-IçjçC³ççuçç. pçjç&mçb cççiçí
JçUÓvç HçççÆnuçb lçj SkçíÀkçÀ ìHHçí ¢<ìçÇHçLççlç ³çílççlç.. HçÀçj kçÀMççuçç! cçnbcço jHçÀçÇyçjçíyçj, çÆkçÀMççíjkçáÀcççj yçjçí yçj DçççÆCç cçVççoçbyçjçíyçj
içç³çuçç çÆcçUlçç®ç l³çç DçvçáYçJççJçj DççHçu³çç YççF&pççvçvçí.. cnCçpçí cçíncçÓovçí ®ççvmç çÆcçUlçç®ç `lççí[çÇ vççKç lçyçuçç vçí HçÀçí[çÇ vççKç HçíìçÇ..'
lçmçí®ç `vçç çÆyçJççÇ vçç yç®®çç..' çÆkçÀlççÇ HççíìçÆlç[kçÀçÇvçb içç³çuçb nçílçb! JJçç jí cçíjí Mçíj!
pçíJnç DççcççÇj Kççvç `içáuççcç' ³çç çÆmçvçícççmççþçÇ `S!.. kçw³çç yççíuçlççÇ lçÓ?..' (mçbiççÇlçkçÀçj : pççÆlçvç-uççÆuçlç) lçmçb®ç vçblçj kçÀçnçÇ
çÆoJçmççbvççÇ MççnªKç Kççvç Dççcç®³çç `pççíMç' ³çç çÆmçvçícççmççþçÇ (mçbiççÇlç : DçvçÓ cççÆuçkçÀ) `DççHçÓvç yççíuçç..' ní iççCçb iççC³ççmççþçÇ cççF&kçÀJçj
GYçç jççÆnuçç nçílçç l³çç#çCççÇ cçuçç ÒçkçÀ<çç&vçb kçÀçíCçç®ççÇ DççþJçCç nçílç nçílççÇ cççnçÇlç Dççní? çÆJçvççíoJççÇj Dççiçç®ççÇ! ³çímç! Dççiçç®ççÇ! (kçÀmçb lçí Hçá{í
Hççná³çç..) çÆMçCçácçç®³çç Hç[ÐççJçj mçÌiçuç, DçMççíkçÀkçáÀcççj, lçuçlç cçncçÓo Fl³ççoçÇ mçvcççvçvççÇ³ç DçHçJçço JçiçUlçç Hçá{í `içç³çkçÀvçì' yçvçÓ®ç
çÆouçç vççnçÇ nçí çÆvçcçç&lçç uççíkçÀçbvççÇ! cçákçÀ-çÆ®ç$çHçìçb®çb iççÆCçlç Dçmçb nçílçb kçÀçÇ vçç³çkçÀ nfç-kçÀfç Dçmçíuç, çÆ®çkçÀCçb-®çáHç[b ªHç Dçmçíuç kçÀçÇ Pççuçb!
Hçjblçá yççíuçHçìçb®³çç DççiçcçvççmçjMççÇ yçjí®ç JççbOçí nçíT uççiçuçí. HççMJç&içç³çvçç®çç HçbÀ[ç kçÀOççÇ uç#ççlç Dççuçç Dçmçíuç yçjb? yççíuçHçìçb®³çç
mçáªJççlççÇ®³çç çÆoJçmççlç ®ççbiçuççÇ DççÆYçvç³ç#çcçlçç DçççÆCç ®ççbiçuçí `içç³çkçÀvçì' cnCççJçí Dçmçí vçì nçlçç®³çç yççíìçJçj cççípçC³ççFlçkçíÀ®ç nçílçí. çÆlçLçí
kçáÀþílçjçÇ `cççívççíHçç@uççÇ' çÆvçcçç&Cç nçílçí³ç. DççHçu³çç çÆJççÆJçOç kçÀuHçvççbvçç cçÓlç& mJçªHç oíC³ççlç çÆkçbÀJçç l³çç DçççÆJç<kç=Àlç kçÀjç³çuçç çÆvçyç¥Oç ³çílçç³çlç ní
yçN³çç®ç pçCççbvçç KçìkçÀlç nçílçb. çÆvçlççÇvç yççímç (pçvcç 26 SçÆÒçuç, 1897, cç=l³çÓ 14 SçÆÒçuç, 1986) vççJçç®³çç SkçÀ njnáVçjçÇ yçbiççuççÇ
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çÆoioMç&kçÀçbuçç yçN³çç®ç DçY³ççmççDçblççÇ nçÇ HççMJç&içç³çvçç®³çç DççF&çÆ[³çí®ççÇ kçÀuHçvçç çÆkçwuçkçÀ PççuççÇ. `v³çÓ çÆLçSìmç&'®³çç `oíJçoçmç'(1928)
HççmçÓvç sç³ççkçÀçj (çÆmçvçícç@ìçíûççHçÀj) cnCçÓvç kçÀçjkçÀçÇo& DççjbYç kçÀjCççN³çç ³çç DçJççÆuç³ççvçí 1935 ®³çç `Yççi³ç ®ç¬çÀ' ³çç yçbiççuççÇ çÆmçvçícççlç
mçJç&ÒçLçcç HççMJç&içç³çvç kçÀjJçuçb. (l³çç®ç mççuççÇ `OçÓHç sçBJç' ní l³çç®çb®ç çÆnvoçÇ ªHç Hçnç³çuçç çÆcçUçuçb.) HççMJç&içç³çkçÀ cnCçÓvç nçílçí kçíÀ.mççÇ.[í,
Hççªuç Iççí<ç DçççÆCç mçáÒçYçç mçjkçÀçj! DççHçuççÇ nçÇ kçÀuHçvçç l³ççbvççÇ mçbiççÇlçkçÀçj jç³ç®çbo yççíjçuçpççÇbkçÀ[í cççb[uççÇ. `v³çÓ çÆLçSìmç&'cçO³çí
OJççÆvçcçáêkçÀ cnCçÓvç kçÀç³ç&jlç DçmçCççN³çç cçákçáÀuç yççímç ³çç DççHçu³çç mçKK³çç YççJççkçÀjJççÇ lççÇ Òçl³ç#ççlç DççCçuççÇ. vçç³çkçÀ-vçççÆ³çkçÀçbvçç iççlçç
³çílç vçmçíuç lçj l³ççb®³çç lççíb[çÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ içç³çkçÀç®çç `Huçí -yç@kçÀ' oílçç ³çíT MçkçÀlççí ní kçÀUlçç®ç, cçiç kçÀç³ç çÆJç®ççjlçç! `içç³çkçÀvçì' nçÇ
mçb%çç®ç Hçá{í Dç[içUçÇlç ìçkçÀuççÇ ¿çç mçbiççÇlçkçÀçj uççíkçÀçbvççÇ. çÆkçÀlççÇ nuç®çuç, KçUyçU G[çuççÇ Dçmçíuç vççnçÇ? DççHçu³çç mçáoÌJççvçí çÆnvoámLççvççÇ
çÆ®ç$çHçì-mçbiççÇlç çÆ#ççÆlçpççJçj vçblçj DçvçíkçÀ içç³çkçÀªHççÇ lççjí GiçJçuçí. ¿çç mJçjçÆkçÀVçjçbvççÇ DççHçuççÇ kçÀçjkçÀçÇo& jlvçcçbçÆ[lç kçíÀuççÇ (³ççyçÎuç
DççHçuçb Dçç@ypçíkçwMçvç vççnçÇ³ç. lçlkçÀççÆuçvç vçì cçb[UçÇb®çbb Dçmçíuç lçj cçuçç cççnçÇlç vççnçÇ.. DççHçCç kçÀMMççuçç Dçç@ ypçíkçwMçvç I³çç³ç®çb yçjb! çÆkçÀlççÇ
mçájçÇuçí nçílçí lçí içç³çkçÀ. mìáçÆ[Dççílç DççpçkçÀçuç DçMçç SkçíÀkçÀ ìi³ççbMççÇ Dççcç®çç Hççuçç Hç[lççí kçÀçÇ HçÓsçí cçlç! mçbiççÇlççlç mçájíuç içç³çvç Jç HçkçwkçÀç
mçÓj ³ççmççþçÇ `HçÀçíj-HçÀç@ìçÇ&' DçMççÇ mçb%çç Dççní. ®ççjMçí®ççUçÇmç?! nçí³ç! mmççuçç, Dççpç Fb[mì^çÇlç `HçÀçíj- ìdJçívìçÇ' uççíkçÀçb®çí çÆoJçmç Dççuçí³çlç,
oáoÌJççvçí l³ççb®ççÇ®ç ®çuçlççÇ Dççní.. ®ççjmççí-yççÇmç uçíkçÀç®çí!) lçmçb Hçnç³çuçç içíuçb lçj pçç@vççÇ Jçç@kçÀj, cçíncçÓo, pçiçoçÇHç JçiçÌjí kçÀuççkçÀçjçb®çí DççJççpç
kçÀçnçÇ JççF&ì vçJnlçí Dçmçí lçí mJçlç: mçíìJçj®³çç DççHçu³çç ®çcç®³ççbvçç KççpçiççÇlç mççbiçç³ç®çí cnCçí. HçCç l³ççb®³çç lççíb [®ççÇ iççCççÇ çÆvçcçç&l³ççbvççÇ Jç
nfçÇ mçbiççÇlçkçÀçjçbvççÇ jHçÀçÇ, çÆkçÀMççíj DçççÆCç cçVççoçbkçÀ[Óvç iççTvç IçílçuççÇ, Dçmçç l³ççb®çç cçlçÒçJççn nçílçç cnCçlççlç. `Hç[ÐççJçj lçácnçÇ HçÀkçwlç
Dççíþ nuçJçç³ç®çí..' Dçmçç mçppç[ ocç Yçjuçç nçílçç. mçç#ççlç çÆkçÀMççíjkçáÀcççjuçç Mççm$ççÇ³ç yçímç DçmçuçíuççÇ cnCçç çÆkçbÀ Jçç lççÇ iççCççÇ l³ççuçç
içç³çuçç kçÀþçÇCç pççlççÇuç ní þjJçÓvç l³çç®³ççJçj çÆ®ççÆ$çlç nçíCççN³çç oçívç iççC³ççlç ®çkçwkçÀ cçnbcço jHçÀçÇ®çç Huçí -yç@kçÀ I³ççJçç uççiçuçç nçílçç, ní
DççþJçlçb³ç vçç! `cçvç cççíjç yççJçjç..' (mçbiççÇlç : Dççí. HççÇ. vç³³çj - jççÆiçvççÇ - 1958) lçj `Dçpçyç nÌ oçmlççb lçíjçÇ ³çí çÆpçboiççÇ..' (mçbiççÇlç :
MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç - Mçjçjlç 1959) ³çç oçívç iççC³ççlç Hç[ÐççJçj çÆkçÀMççíj lçj l³ççuçç Huçí -yç@kçÀ Dççní lççí jHçÀçÇ®çç. (`Hçç³çuçJççuççÇ oíKçvçç..'
(SkçÀ jçpç), `DççHç kçÀçÇ DççBKççíb cçíb kçáÀs cçnkçíÀ náS mçí jçiç..' (Içj) nçÇ iççCççÇ kçÀç³ç mççOççÇmçáOççÇ nçílççÇ? lççÇ çÆkçÀMççíjkçáÀcççj içç³çuçç®ç kçÀçÇ
vççnçÇ? Dçmççí!).. DççcççÇj Kççvç lçmçb®ç kçÀçnçÇ çÆoJçmççbvçblçj MççnªKç Kççvçuçç mçcççíj iççlççvçç HççnÓvç cçvççHççmçÓvç JççìÓ uççiçuçb kçÀçÇ ®³çç³çuçç
Òçl³çíkçÀ çÆmçvçícçç-vçìçvçí içç³çuçç®ç nJçb.. DççHçu³çç®ç DççJççpççlç! `Jçvmç Fvç Dç yu³çÓ cçÓvç..'! cçpçç Dççlçç nÌ ³ççj! mççjí mççjí iççT³çç.. ®çuçç
pçiç çÆpçbkçÓÀ³çç!
DççiçççÆJç<ç³ççÇ yççíuçç³ç®çb lçj nç çÆkçÀlççÇ içáCççÇ vçì!.. ³çç®ç DççiççJçj çÆ®ççÆ$çlç Pççuçíuçb lçí `çÆovç nÌ mçá nçvçç Dççpç HççÆnuççÇ lççjçÇKç nÌ..'
(içç³çkçÀ - çÆkçÀMççíjkçáÀcççj) çÆkçÀÊççÇ çÆkçÀÊççÇ DççJç[lçb cnCçÓvç mççbiçÓ? cççÆnv³çç®³çç SkçÀ lççjKçíuçç Hçiççj kçÀOççÇ®ç çÆcçUlç vçJnlçç HçCç ní iççCçb
vççnçÇ SíkçÀuçb lçj DççpçnçÇ HçÀçj ®çákçÀu³çç-®çákçÀu³ççmççjKçb Jççìlçb yçIçç! lççí mJçlç: ní iççCçb iççT MçkçÀuçç Dçmçlçç kçÀç? l³ççvçí kçÀçíçÆMçMç vçkçwkçÀçÇ
kçíÀuççÇ DçmççJççÇ. lçLçççÆHç çÆvçcçç&lçç çÆkçbÀJçç mçbiççÇlçkçÀçjçvçí (mçáOççÇj HçÀ[kçíÀpççÇ) PççHçuçb Dçmçíuç Dçmçb Jççìlçb ³ç.. kçÀçjCç lçíJnç `JnçF&mç [çÆyçbiç'
JçíiçUb kçÀjlçç ³çíCçb Mçkçw³ç®ç vçJnlçb. jíkçÀç@çÆ[¥iç®çç SkçÀmççLç Dçmçç cççcçuçç Dçmçç³ç®çç. (çÆouç mçí kçÀçcç çÆuç³çç Lçç ncçvçí!.. DççcççÇj DçççÆCç
MççnªKç®çí DççJççpç [yç kçÀjlççvçç çÆkçÀlççÇ lççmç Kç®ççÇ& Hç[uçí DçmçlççÇuç lçácnçuçç kçÀuHçvçç Dççní? yççíuçiççCççÇ nçílççÇ lççÇ.. lçjçÇnçÇ l³ççbvçç l³çç
iççC³ççlçuçç lççUcçíU mçcçpçç³çuçç.. nJçç lççí mçÓj HçkçÀ[ç³çuçç.. vçblçj lçí içç³çuçç FlçkçíÀ lççmç içíuçílç kçÀçÇ çÆJç®ççjlçç mççí³ç vççnçÇ! vç LçkçÀlçç
lççmçvçlççmç içç³ç®çí çÆyç®ççjí ní `mìçmç&'. çÆoJçmçHççUçÇ, jç$çHççUçÇ, DççÆJçjlç! `cçuçç pççT Ðçç vçç IçjçÇ, Dççlçç Jççpçuçí kçÀçÇ yççjç..' DçMççÇ JçíU
Dççcç®³ççJçj DççuççÇ®ç vçJnlççÇ kçÀçjCç Dççcç®çínçÇ `mìçmç&' kçÀçnçÇ JççF&ì vçJnlçí! `oyçç kçíÀ' DççíJnj-ìçF&cç çÆcçUç³ç®çç Dççcnç mçiçUîççbvçç!
(cçb[U DççHçuçb DççYççjçÇ Dççní!) vçMççÇyç! l³çç çÆmçvçícççlç ³çç `mìçmç&'®çb SkçíÀkçÀ®ç iççCçb nçílçb. çÆ®ç$çHçìçlçuççÇ mçJç&®³çç mçJç& iççCççÇ Ðçç³ç®ççÇ ³çç
çÆvçcçç&l³ççb®ççÇ, l³çç kçÀuççkçÀçjçbMççÇ `kçÀçÆcçìcçíbì' DçmçlççÇ vçç lçj kçÀç³ç Pççuçb Dçmçlçb cççnçÇlç Dççní? çÆvçcçç&l³ççb®çb DçLç&kçÀçjCç Hççj çÆKçUçÆKçUb
Pççuçb Dçmçlçb. DççíJnj-ìçF&cç®³çç HçÌMççlç Dççcç®çç mçiçUç jíkçÀç@çÆ[¥iç mìçHçÀ DçççÆCç cç@vçípçj cnCçÓvç cççÇ.. Dççpç Dççcç®³çç mçiçUîççb®³çç oçjçlç
`FbçÆ[kçÀç', `FbçÆ[iççí' çÆkçbÀJçç Pççuçb®ç lçj SKççoçÇ vçJççÇ kçÀçíjçÇ `yççF&kçÀ' çÆomçuççÇ DçmçlççÇ.. kçÀoççÆ®çlç çÆvçcçç&l³ççbvçç iççJççÇ MçílççÇJçç[çÇnçÇ kçÀjçJççÇ
uççiçuççÇ DçmçlççÇ.. `FbçÆ[iççí'- mHçç@F&uç ³çáJnjmçíuHçÀ!)
`oÓpç kçÀç ®ççBo' (1964)®çí çÆoioMç&kçÀ cçç$ç náMMççj! DççHçuçí çÆvçlççÇvç yççímçmççníyç! l³ççbvççÇ ³çç yççyçlççÇlç çÆocççiç mçí kçÀçcç çÆuç³çç.
çÆmçvçícççlç HççMJç&içç³çvç mçiçUîççlç DççOççÇ `Fbì^çí[îçÓmç' kçÀjCççjç yççHç cççCçÓmç lççí! kçÀMççÇ DççF&çÆ[³çç kçíÀuççÇ Hçnç.. ³çç `oÓpç kçÀç ®ççBo' cçO³çí
DççHçu³çç ³çç®ç Dççiççuçç HçìJçç³ç®ççÇ Dçmçlçí HççíjiççÇ. DççHçu³çç mçJç&mççcççv³ç Dçç³çá<³ççlç iççCçb cnCçÓvç HççíjiççÇ HçìJçCçb kçÀoççÆHç Mçkçw³ ç vçmçuçb lçjçÇ
çÆmçvçícççlç HççíjiççÇ HçìJçç³ç®ççÇ Dçmçíuç lçj iççCçb Dççuçb®ç Hçç³çpçíuç Dçmçç ob[kçÀ Dççní jçJç! `DççHçÓvç kçÀçí iççvçí kçÀç MççÌkçÀ nÌ..' JçiçÌjí yç{ç³çç
l³ççvçí DççOççÇ®ç cççjuçíu³çç Dçmçlççlç. yççiçílç l³çç®³ççyçjçíyçj çÆvçcçáìHçCçí Pçç[çbYççíJçlççÇ HçUç³ç®çb kçÀçÇ vççnçÇ? HçCç lççÇ pççÇJçvçkçÀuçç l³ççuçç
`SKççoçÇ ®ççÇpç lçjçÇ SíkçÀJç jí..' DçMççÇ içU Iççuçlçí. Dççiçç®³çç içUîççlç pçCçÓ cçìCççlçuççÇ n∙çÇ Dç[kçÀlçí. lççí Iççyçjlççí. Hçá{®³çç mçbYççJ³ç
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Dç[®çCççÇbvççÇ lççí HçÀçHçÀuçlççí. SkçÀç #çCççÇ DçmçbnçÇ Jççìuçb.. ®çuç nçíTvç pççT oí! uççJçÓ³çç DççJççpç!.. (DçMçç `içç³çkçÀvçì' yçvçÓ FçÆ®sCççN³çç
IçjçC³çç®çç SkçÀ ªuç Dççní.. cççíkçÀUîçç yççiçílç, cnCçpçí mççJç&pççÆvçkçÀ çÆþkçÀçCççÇ KçáuuçcçKçáuuçç DççJççpç uççJçCçb l³ççbvçç ÒçMçmlç Jççìlç vççnçÇ.
uççíkçÀçb®ççÇ cççvççÆmçkçÀlçç, Dççjçíi³ç DçMçç®çç çÆJç®ççj lçí vçíncççÇ®ç kçÀjlççlç.. DçççÆCç yçnáoç cnCçÓvç®ç lçí Huçí -yç@kçÀ Içílççlç.) HçCç Dççiçç®çb lçmçb
vççnçÇ³ç. Dççiçç DççF&çÆ[³çç kçÀjlççí. yççHççvçí Hçojcççí[ kçÀªvç cçínvçlççÇvçí pçcçJçuçíuçb jíkçÀç@[&mçd®çb kçÀuçíkçwMçvç HçÀ[lççUçlç Dçmçlçb. kçÀç{lççí
l³ççlçuççÇ SkçÀ jíkçÀç@[&. Iççmçuçíì JçiçÌjí lçlmçcç êJçHçoçLç& uççJçÓvç lççÇ mJç®s kçÀjlççí.. ®ççJççÇJççuçç `ûççcççíHçÀçívç' Içílççí, Hççíumçvçuçç cçmkçÀç
cççjlççí, çÆ[mkçÀmç kçÀjlççí. vçç³çkçÀ YççjlçYçÓ<çCçnçÇ cçolç kçÀjç³ç®çb DççÆYçJç®çvç oílççí. cçiç kçÀç³ç! Dççiçç cçÌçÆHçÀuççÇ iççpçJçCççN³çç içJç³³çç®³çç
ªyççyççlç l³çç Lççìç®çç çÆuçyççmç kçÀªvç `lççvçHçÓjç' ³çç Dçç³çáOççmçn l³çç HççíjçÇmçcççíj, çÆlçuçç `uççF&Jn-kçÀç@vmçì&' Jççìíuç Dçmçb içç³ç®çb þjJçlççí.
mJçlç:®³çç `iççÆvçcççÇ' IçjçC³çç®ççÇ Fppçlç jçKçç³ç®ççÇ nç SkçÀ®ç çÆkçÀ[ç Dççlçç l³çç®³çç [çíkçw³ççlç JçUJçUlççvçç çÆomçlççí³ç. yçmmç þjuçb lçj!
vçoçÇkçÀçþ®çç cçmlç cççnçíuç. mççojçÇkçÀjCççmççþçÇ J³çJççÆmLçlç pççiçç.. iççCçb vççnçÇlçjçÇ lççíb[Hççþ Dççní®ç. Pçç[çDçç[ ®ççj nçlç DçblçjçJçj
ûççcççíHçÀçívç þíJçç³ç®çç, cçÌçÆHçÀuççÇuçç yçmçlççlç lçMççÇ cççb[ þçíkçÀç³ç®ççÇ, jíkçÀç@[&cçOçÓvç cçVççoçb®çç DççJççpç Dççuçç kçÀçÇ l³ççyçjnákçáÀcç Dççíþ nuçJçç³ç®çí.
³ççeenÓb! kçw³çç çÆocççiç Hçç³çç nÌ ³ççj!

HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçíee vç cççjçí, uçiçlç kçÀjípçJçç cçíb ®ççíì, oáBiççÇ cçÌb oánçF&, kçÀçní ®çlçáj yçvçlç, çÆssçíjçÇ kçÀjlç njpççF&,
HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçíee vç cççjçí, uçiçlç kçÀjípçJçç cçíb ®ççíìee
çÆkçÀlççÇ çÆJçuççíYçvççÇ³ç ¢<³ç! Dççiçç DççHçuççÇ `kçÀuçç' oçKçJçlççí³ç lçj `pççÇJçvçkçÀuçç' þácçkçÀç uççJçlçí³ç.. Dçjí®®çç! ní kçÀç³ç? Dç[kçÀuççÇ
kçÀçÇ HççÇvç! pçáv³çç lçáUlçáUçÇlç jíkçÀç@[&®³çç ì@^kçÀJçj HççÇvç SkçÀç®ç pççiççÇ Dç[kçÓÀvç çÆpçuçíyççÇmççjKççÇ iççíuç iççíuç iççílçí Kççlçí. Dççlçç kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb?
#çCççlç Iççcç HçáÀìlççí Dççiççuçç. Dççlçç çÆHçJçUçÇ nçíCççj Flçkçw³ççlç Dççiçç®ççÇ oçímlç kçbÀHçvççÇ SkçÀvççLç mççíuçkçÀj®³çç ®çHçUçF&vçb mçÓj cççªvç HççÇvç
Hçávnç pççiçíJçj DççCçÓvç l³ççuçç yççuç-yççuç Jçç®çJçlççlç. jíkçÀç@[&®ççÇ HççÇvç (kçÀçì&jípç) Dç[kçÀC³çç®çí #çCç JççjbJççj ³çíCççj ní uç#ççlç ³çílçç®ç lçí
pçJçUHççmç yçmçlççlç. kçÀçnçÇ-yççnçÇ Kççlççlç.. DçbHçç³çj çÆkçbÀJçç çÆJçkçíÀì-çÆkçÀHçjHçí#ççnçÇ Dçuçì& jçnÓvç.. ®ççCçç#ç vçpçj þíTvç.

onkçÀç náDçç ³çí Dçbiççjç, pççí içíboJçç kçÀnuççS nÌ, DçpççÇ, lçvçHçj pçnçB çÆiçjí HççHççÇ, JçnçÇb oçiç Hç[ pççS nÌ,
Dçbiç Dçbiç cççíjç yççÇj kçÀjí, DççÌj kçÀj kçíÀ kçÀní, HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçíee vç cççjçí, uçiçlç kçÀjípçJçç cçíb ®ççíìee
Hçávnç Dç[kçÀuççÇ HççÇvç. HçCç Dççlçç [çíUîççlç lçíuç IççuçÓvç oçímlç çÆlçLçí cççÌpçÓo Dççnílç cnCçlçç Dççiçç l³çç Dç[kçÀC³ççuçç mçHçÀçF&oçj
DççuççHççÇ®ççÇ [Óyç oílç cççíkçÀUíHçCççvçí iççlççí. Dççiçç®³çç ³çç iççC³çç®çç, mççojçÇkçÀjCçç®çç ÒçYççJç Hçnç. mçç#ççlç vççiçjçpç l³çç mçájíuç DçççÆJç<kçÀçjçvçb
cçb$çcçáiOç nçíTvç ûççcççíHçÀçívç®³çç çÆoMçívçb Jççì®ççuç kçÀjlççlç. l³çç®çb DçnçÆvç&Mç oMç&vç nçílçç®ç mçiçUîççb®ççÇ Yçbyçíj çÇ G[lçí. Dççiççmççníyç DççHçuççÇ
pççiçç mççí[lççlç. GYçí jçnlççlç. Dççiçç-çÆHçsç vç Hççnlçç SkçÀçÇkçÀ[í pççÇJçvçkçÀuççuçç lçj oámçjçÇkçÀ[í vççiçjçpççuçç `ªkçÀ pççDççí, ªkçÀ
pççDççí,ªkçÀ pççDççí.. vçç mçlççDççí cççíní pçáucççÇ yçuçcç, Dççí yçuçcç ee' Dçmçí GY³çç GY³çç çÆJçvçblççÇ®çí HçCç Kç[í yççíuç mçávççJçlççlç. Yççb[b HçáÀìlçb
HçCç vçÌ³çç Hççj nçílçí.. Jnç@ì Dç@vç DççF&çÆ[³çç mçjpççÇee! ní cçç$ç çÆoioMç&kçÀçÇ³ç kçÀçÌMçu³ç yçjb!
`oÓpç kçÀç ®ççBo' (1964) nç çÆHçÀçÆucçmlççvç yç@vçj®çç çÆ®ç$çHçì. DçMççíkçÀkçáÀcççj, yççÇ. mçjçípççoíJççÇ, Yççjlç YçÓ<çCç, ®çbêMçíKçj,
pççÇJçvçkçÀuçç, Hççíumçvç DçççÆCç jlvçç Fl³ççoçÇ kçÀuççkçÀçj ÒçcçáKç YçÓçÆcçkçÀçbcçO³çí nçílçí. jçíMçvçoçb®çb mçbiççÇlç nçílçb. `®ççBo lçkçÀlçç nÌ FOçj..' (jHçÀçÇmçácçvçlççF&), `cçníçÆHçÀuç mçí Gþ..' (jHçÀçÇ), `Hç[í yçjKçç HçáÀDççj kçÀjí..' (uçlççoçÇoçÇ), lçj `mçpçvç mçuççÌvçç cççBiç uççí..' (uçlççoçÇoçÇDççMççlççF&), `mçÓvç Sí cçnpçyççÇb..' (jHçÀçÇ), `PççBkçÀlççÇ nÌ kçÀpçç cçíjçÇ DççBKççí mçí..'(mçácçvçlççF& Jç l³ççb®ççÇ OççkçÀìçÇ yççÆnCç M³ççcçç çÆ®çÊççj), `uççí
DçHçvçç pçnçB oáçÆvç³ççJççuççíb..' (DççMçç çÆmçbiç cçmlççvçç) DçççÆCç `HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçí ee vç cççjçí..' (cçVççoç) DçMççÇ mççnçÇjpççÇb®³çç
uçíKçCççÇlçÓvç DçJçlçjuçíuççÇ iççCççÇ nçílççÇ. çÆmçvçícçç®çç mìçíjçÇyççí[& mççí-mççí nçílçç HçCç Dççiççvçí JçþJçuçíuçb çÆJçvççíoçÇ Hçç$ç çÆoioMç&kçÀ çÆvçlççÇvç yççímçpççÇbv ççÇ
J³çJççÆmLçlç [íJnuçHç kçíÀuçb nçílçb. þçíkçÀUîçç Yççjlç YçÓ<çCçmççþçÇ `cçníçÆHçÀuç mçí Gþ pççvçíJççuççí lçÓcç uççíiççíbHçj kçw³çç Fupççcç..' (içç³çkçÀ-jHçÀçÇ)
DçMçç çÆvçnç³çlçnçÇ KçáyçmçÓjlç iççC³çç®ççÇ ³ççípçvçç lçj kçíÀuçíuççÇ HçCç ³çç oiç[îçç®ççÇ DççÆYçvç³ç#çcçlçç uç#ççlç Dçmçu³ççvçí, l³çç®çç oá<HççÆjCççcç
cnCçÓvç HççÆyuçkçÀvçb cçÌçÆHçÀuççÇlçÓvç (cnCçpçí çÆLçSìjçlçÓvç) KçjçíKçj®ç GþÓvç pççT vç³çí cnCçÓvç Dççiçç®³çç lççíb[çÇ SKççob çÆJçvççíoçÆvççÆcç&lççÇ kçÀjíuç
Dçmçb iççCçb ìçkçÀç³ç®çb þjJçuçb DçmççJçb. mçbiççÇlçkçÀçj jçíMçvçoçbyçjçíyçj mççÇçÆìbipç Pççu³çç. Dççiççuçç iççC³çç®ççÇ F®sç PççuççÇ Dçmçíuç kçÀoççÆ®çlç HçCç
Dçmçu³çç vçìçbyçÎuç HçÓJç& JçÌcçvçm³ç Dçmçu³ççcçáUí cnCçç çÆkçbÀJçç yçpçíì®çb ìívMçvç Dçmçu³ççcçáUí®ç l³ççbvççÇ Dççiççuçç l³çç®çb iççCçb l³ççuçç®ç içç³ç®ççÇ
HçjJççvçiççÇ çÆouççÇ vçmççJççÇ. SjJççÇ Hç[ÐççJçj l³çç®³çç çÆJçvççíoçvçí nmç nmç nmçJçCççjç Dççiçç IçjçÇ pççTvç j[ j[ j[uçç Dçmçíuç kçÀç? (þçTkçÀ
vççnçÇ.) l³çç®³çç HççMJç&-DççJççpççmççþçÇ cçVççoçbvçç Hçç®ççjCç kçÀjC³ççlç Dççuçb. jçpç kçÀHçÓjkç=Àlç `yçÓì Hçç@çÆuçMç'cçO³çí MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvçpççÇbvççÇ
jçpç®³çç®ç mççbiçC³ççJçªvç `pçç@vç'kçÀçkçÀç ([íçÆJn[) ³çç çÆkçÀçÆjmlççJç Hçç$çç®³çç lççíb[çÇ ìçkçÀuçíuççÇ `uçHçkçÀ PçHçkçÀ lçÓ Dçç jí yçojJçç..' DçMççÇ
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Mççm$ççÇ³ç ®ççÇpç YççJç KççTvç içíuçíuççÇ cçiç FLçínçÇ lçmçb®ç kçÀª³çç kçÀçÇ! FLçí lçj cçmlç çÆmç®³çáSMçvç çÆvçcçç&Cç kçÀjC³çç®çç ®ççvmç nçílçç. mJçlç:®³çç
yç{ç³çç cççªvç HçÀmçiçlç kçÀªvç IçíCççN³çç Dççiçç®³çç lççíb[çÇ SkçÀ DçMççÇ®ç Mççm$ççÇ³ç ®ççÇpç®ç ìçkçÀç³ç®çb þjJçuçb. Dççiçç®³çç IçjçC³çç®³çç (cnCçpçí®ç
`içç³çkçÀvçì' yçvçÓ FçÆ®sCççN³çç®³çç) kçÀçíCçlççnçÇ jçiç kçÀçíCçl³ççnçÇ JçíUçÇ DççUJçC³çç®³çç HçjbHçjíMççÇ jçíMçvçoç JçççÆkçÀ]HçÀ nçílçí. Yçj oáHççj®³çç ³çç
mççÇvçcçO³çí Dççiçç®³çç lççíb[çÇ l³ççbvççÇ ®çkçwkçÀ `YçÌjJççÇ' jçiçç®ççÇ çÆyçvçOççmlç çÆvçJç[ kçíÀuççÇ (mçcçmlç Þççíl³ççbvççnçÇ lçí KçìkçÀuçb vççnçÇ, ní çÆJçMçí<ç!)
[ç³çjíkçwì Dçblç:kçÀjCççuçç çÆYç[CççN³çç kçÀçícçuç mJçjçbJçj®³çç®ç kçÀmçjlççÇ kçÀjCççjç nç jçiç mçpç&vçMççÇuç mçbiççÇlçkçÀçj jçíMçvçoçbvççÇ çÆJçvççíoçÇ DçbiççbvççÇ
HçáÀuçJçuçç. jçíMçvçoç, mççnçÇjpççÇ, cçVççoç DçççÆCç çÆvçlççÇvç yççímç ³ççb®³çç ³çç iççC³ççJçj yçN³çç®ç yçÌþkçÀç Pççu³çç. HççÇvç Dç[kçÀC³çç®ççÇ lççÇ OççBmçÓ
DççF&çÆ[³çç nçílççÇ çÆvçlççÇvçoçb®ççÇ. mçjiçcç iççlççvçç®ççÇ kçÀmçjlç cçVççoçbvççÇ mJçkçÀlç=&lJççJçj lççªvç vçíuççÇ. oçívç mçlççjçÇ, oçívç®ç lçyçuçí DçççÆCç
nçcç&vççÇmççþçÇ mççBiç-Jnç³ççíçÆuçvç ³çç SJç{îçç®ç cççípçkçw³çç JççÐçcçíUç®³çç mççLççÇvçb iççCçb DççkçÀçjçuçç DççCçuçb.. `yçç@cyçí -uç@yçcçOçuçb lçí jíkçÀç@çÆ[¥iç
cçuçç DççpçnçÇ DççþJçlçb³ç..' Dçmçb cçVççoç l³ççb®³çç cçáuççKçlççÇlç cnCççuçí..

ªkçÀ pççDççí, ªkçÀ pççDççí,ªkçÀ pççDççí, vçç mçlççDççí cççíní pçáucççÇ yçuçcç, Dççí yçuçcç -2
cççvç pççDççí çÆyçvçlççÇ Dçyçuçç kçÀçÇ.. oíKççí oíKççí Dçyç oáBiççÇ oánçF&, kçÀçní ®çlçáj yçvçlç, çÆssçíjçÇ kçÀjlç njpççF&,
HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçíee vç cççjçí, uçiçlç kçÀjípçJçç cçíb ®ççíì..
mççÆ®çvçoçbvççÇ `cçMççuç' (1950) ³çç çÆ®ç$çHçìçlç kçÀçÆJç ÒçoçÇHçpççÇb®çb `GHçj içiçvç çÆJçMççuç..' ní iççCçb jíkçÀç@[& kçÀjlçç®ç cçVççoçb®çb vççJç
Pççuçb. mçcçkçÀçuççÇvç HççMJç&içç³çkçÀ cnCçÓvç vççJççªHççuçç Dççuçíuçí lçuçlç cçncçÓo, jHçÀçÇ, çÆkçÀMççíjkçá Àcççj, cçákçíÀMç ³çç ÒçYççJçUçÇlç cçVçç
[ímççníyççb®çç DççJççpç JçíiçUç®ç nçílçç. Dçmmçuç Mççm$ççÇ³ç mçbiççÇlçç®ççÇ [Óyç Dçmçuçíuçç. çÆj³ççpççÇ! cçVççoçbvççÇ içç³çuçíuççÇ Mççm$ççÇ³ç mçbiççÇlççJçj
DççOçççÆjlç DçMççÇ kçÀçnçÇ `mççíuççí' iççCççÇ lçj FlçkçÀçÇ uççpçJççyç Dççnílç kçÀçÇ vçJçK³çç içç³çkçÀçbvççÇ lççÇ ®çkçwkçÀ DçY³ççmççuçç I³ççJççÇlç. (Kççmç ìçÇHç :
cçVççoçbvççÇ DççHçu³çç DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇb®³çç mçbiççÇlç mçb³ççípçvççlç ³ççlçuççÇ cççípçkçÀçÇ iççCççÇ Hçávnç vçJ³ççvçí mJçlç:®ççÇ®ç JnMç&vmç cnCçÓvç
S®ç.Scç.JnçÇmççþçÇ jíkçÀç@[& kçíÀuççÇ Dççnílç. lççÇ mçnpç GHçuçyOçnçÇ Dççnílç. DçJçM³ç SíkçÀç) ³çç®ç mJçjçlçÓvç `Dççpçç mçvçcç..', `³çí jçlç YççÇiççÇ
YççÇiççÇ..', `pçnçB cçÌb pççlççÇ nÓB..' , `lçácç içiçvç kçíÀ ®çbêcçç..', `vçÌvç çÆcçuçí ®çÌvç kçÀnçB..', `cçíjí çÆouç cçíb nÌ FkçÀ yççlç..' `çÆouç kçÀçÇ çÆiçjçn
Kççíuç oçí..' DçMçç uçlççoçÇoçÇyçjçíyçj®³çç DçvçíkçÀ ³çáiçuçiççÇlççbvççÇ KçÓHç®ç Dççvçbo çÆouçç. nç mJçj yçnjlç®ç nçílçç. kçÀOççÇ cçmlç ³çáiçuç iççÇlçb, kçÀOççÇ
Mççm$ççÇ³ç yçÌþkçÀ DçmçuçíuççÇ mççíuççípç! kçÀOççÇ PçìçHçì DçmçuçíuççÇ `H³ççj kçÀçÇ Dççiç cçíb lçvçyçovç..', `SkçÀ ®çlçájvççj..', `cçÌb lçíjí H³ççj cçíb kçw³çç
kçw³çç vç yçvçç..', `pççí[çÇ nccççjçÇ..' DçMççÇ çÆJçvççíoçÇ iççCççÇnçÇ Jççìîççuçç DççuççÇ HçCç cçVççoçbvççÇ l³çç®çb mççívçb®ç kçíÀuçb. `HçÓÀuç içíboJçç..' ³çç®ç
ÒçCççuççÇlçuçb. çÆlççÆkçÀìyççjçÇJçj DçççÆCç Dç@Jçç@[& HçbÀkçwMçvçcçO³çí cçç$ç nç `oÓpç kçÀç ®ççBo', DçcççJçmçkçÀç þjuçç. `oçí mlççÇ', `mçbiçcç', `Jçn kçÀçÌvç
LççÇ?', `uççÇ[j', `DççF& çÆcçuçvç kçÀçÇ yçíuçç', `pçnçB Dççjç', `kçÀçínjç', `MçnvççF&', `çÆpçÎçÇ' DçMçç DçvçíkçÀ mçbiççÇlçcç³ç çÆ®ç$çHçìçb®³çç mHçOçí&lç
®ççjçÇ cçáb[îçç ®ççÇlç Pççuçç. cçVççoçb®çb ní iççCçb cçç$ç Dç#ç³³ç þjuçb. yçkçáÀUçÇ®³çç HçáÀuççmççjKçb.
cçuçç `içç³çkçÀvçì' yçvçÓ FçÆ®sCççN³çç vçìçb®³çç ³çç lçLççkçÀçÆLçlç IçjçC³çç®³çç lçjkçwkçÀçÇyçÎuç DççÆpçyççlç çÆHçÀkçÀçÇj vççnçÇ³ç, kçÀçjCç DçvçíkçÀ
OçájbojçbvççÇ nçÇ OJçpçç KççboíHççuçì kçÀjlç kçÀjlç Hçá{í v³çç³ç®çç çÆvçOçç&j kçíÀuçç³ç. yçN³çç®ç çÆJç®ççjçblççÇ Dçmçb uç#ççlç Dççuçb kçÀçÇ `içç³çkçÀvçì' JçiçÌjí
mçyç PçÓþ nÌ! yçkçÀJççmç nÌ! Hçjblçá lçí DççHçu³ççuçç ìçUlçç ³çíCççj vççnçÇ³ç nç oÌJçoáçÆJç&uççmç Dççní. uççíkçÀçbvççnçÇ Dççlçç l³çç®ççÇ ®çìkçÀ uççiçuççÇ³ç.
Kçjb mççbiçÓ! mçþçÇmççcççMççÇ içbcçlç cnCçÓvç çÆmçvçícçç®³çç vçç³çkçÀçuçç çÆkçbÀJçç vçççÆ³çkçíÀuçç SKççob iççCçb Ðçç³çuçç njkçÀlç vççnçÇ HçCç lççÇ mçkçwlççÇ, Dççûçn
DçççÆCç nf Jnç³çuçç vçkçÀçí³ç. JçíUçÇ®ç LççbyçJçç³çuçç nJçb³ç lçí. Dççiçç®³çç l³çç iççC³ççlç pçmçç mççHç Dççuçç nçílçç lçmçç nç çÆJç<ççjçÇ mçHç& Dççní. JçíUçÇ®ç
lççí þí®çç³çuçç nJçç³ç. `cnçlççjçÇ cçíu³çç®çb oá:Kç vççnçÇ HçCç kçÀçU mççíkçÀçJçlççí..' cnCçlççlç vçç lçmmçb! DçLçç&lç ³çç IçjçC³ççcçáUí DççHçu³çç opçí&oçj
içç³çkçÀçbvçç kçÀçnçÇ HçÀjkçÀ Hç[lç vççnçÇ³ç, Hçá{í Hç[CççjnçÇ vççnçÇ.
içç³çkçÀ ÒçYç=lççÇ cçnbcço jHçÀçÇ, cçákçíÀMç, lçuçlç cçncçÓo, nícçblçkçáÀcççj, çÆkçÀMççíjkçáÀcççj ³çç mJçjçÆkçÀVçjçb®³çç ÒçYççJçUçÇlçnçÇ cçVççoçb®çç
mJçj yçnjlç nçílçç vçç? Flçjçb®çí mJçj DççHçCç DçÊçjç®³çç HçÀç³ççÒçcççCçí mçlçlç mJçlç:mççíyçlç JççiçJçuçí, HçCç l³çç içoçjçí Uçlç cçVççoçb®çç mçájíuç
mJçj Hçá{í kçÀmçç kçÀç³ç HçOolçMççÇjHçCçí PççkçÀçíUÓvç içíuçç Dçmçíuç yçjb? vçkçwkçÀçÇ kçÀç³ç Pççuçb Dçmçíuç? jçpçkçÀçjCç? cçVççoçbmççjKçç içç³çkçÀ Hçá{í
mçkçwlççÇ®³çç çÆJçÞççblççÇJçj Oçç[uçç içíuçç, ní®ç mçl³ç.. DçççÆCç ní Mçu³ç DççHçu³çç cçvççlç kçÀç³çcç jçnCççjí³ç. pçánÓuçç Dççcç®³çç Dçç@çÆHçÀmçpçJçU®ç
l³ççb®çb Içj nçílçb. `uççF&Jn Mççípç', `FJníbìmçd', `jíkçÀç@çÆ[¥iç' DçMçç DçvçíkçÀ kçÀçcççbçÆvççÆcçÊç yçN³çç®çoç Yçíìuçíuççí cççÇ l³ççbvçç. çÆJçÞççblççÇ®³çç ³çç
kçÀçUçlçnçÇ lçí lçmçí lç=Hlç®ç Dçmçç³ç®çí. DççvçboçÇ.. Svçpçí&çÆìkçÀ! içlçkçÀçUçlçu³çç DççþJçCççÇb®³çç çÆnboçíUîççJçj Pçáuçlç Dçmçç³ç®çí.. lçjçÇ Giçç®ç®ç
Jççìlç jçnlçb. cçvççlçu³çç cçvççlç kçÀç nçíF&vçç HçCç çÆvç³çlççÇuçç GÎíMçÓvç l³çç®çb cçvç Dçmçb®ç kçÀçnçÇ cnCççuçb Dçmçíuç kçÀç?..
..HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçí ee vç cççjçí, uçiçlç kçÀjípçJçç cçíb ®ççíì..
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³çç iççC³ççMççÇ lçmçí®ç, cçVçç [í mççníyççbMççÇ mçbyçbçÆOçlç GHçuçyOç Pççuçíu³çç mçJç& `Dçç@çÆ[Dççí', `çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' ³ççb®³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.

1. HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçí.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/Wk_Lyoy8OLA

2. HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/jX_8TpSCyBY

3. çÆ®ç$çHçì : oÓpç kçÀç ®ççBo (1964)

https://youtu.be/1iq3aZA9N30

4. cçVçç [í (mçáHçjçÆnìmçd-uççF&Jn)

https://youtu.be/mOAwDE_TXIQ

5. cçVçç [í (kçwuçççÆmçkçÀuç çÆnìmçd)

https://youtu.be/iH4ZmnIDg4w

6. cçVçç [í (100 mçáHçjçÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/fUjS-uZq0Bg

7. cçVçç [í (cçjçþçÇ mçáHçjçÆnìmçd - 1)

https://youtu.be/x8StbAt-YgI

8. cçVçç [í (cçjçþçÇ mçáHçjçÆnìmçd - 2)

https://youtu.be/OFEQCn2DyxQ


48 : HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçí..
çÆ®ç$çHçì : oÓpç kçÀç ®ççBo (1964)
çÆvçcçç&lçç : çÆHçÀçÆucçmlççvç
çÆoioMç&kçÀ : çÆvçlççÇvç yççímç
içç³çkçÀ : cçVçç [í
iççÇlçkçÀçj : mççnçÇj uçáçÆOç³ççvçJççÇ
mçbiççÇlç : jçíMçvç
HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçíee vç cççjçí, uçiçlç kçÀjípçJçç cçíb ®ççíì
oáBiççÇ cçÌb oánçF&, kçÀçní ®çlçáj yçvçlç, çÆssçíjçÇ kçÀjlç njpççF&,
HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçíee vç cççjçí, uçiçlç kçÀjípçJçç cçíb ®ççíì
onkçÀç náDçç ³çí Dçbiççjç, pççí içíboJçç kçÀnuççS nÌ,
DçpççÇ, lçvçHçj pçnçB çÆiçjí HççHççÇ, JçnçÇb oçiç Hç[ pççS nÌ,
Dçbiç Dçbiç cççíjç HççÇj kçÀjí, DççÌj kçÀj kçíÀ kçÀní,
HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçíee vç cççjçí, uçiçlç kçÀjípçJçç cçíb ®ççíì
ªkçÀ pççDççí, ªkçÀ pççDççí,ªkçÀ pççDççí,
vçç mçlççDççí cççíní pçáucççÇ yçuçcç,
cççvç pççDççí çÆyçvçlççÇ Dçyçuçç kçÀçÇ..
oíKççí oíKççí Dçyç oáBiççÇ oánçF&,
kçÀçní ®çlçáj yçvçlç, çÆssçíjçÇ kçÀjlç njpççF&,
HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçíee vç cççjçí, uçiçlç kçÀjípçJçç cçíb ®ççíì..
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49 : Mere Mehboob Tujhe..

49 : cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí..
cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí cçíjçÇ cçányyçlç kçÀçÇ kçÀmçcç, çÆHçÀj cçáPçí vçjçÆiçmççÇ DççBKççí kçÀç mçnçjç oí oí,
cçíjç ]Kççí³çç náDçç, jbiççÇvç vç]pççjç oí oí, cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí cçíjçÇ cçányyçlç kçÀçÇ kçÀmçcç..
uçKçvçJççÇ mçbmkç=ÀlççÇ®ççÇ HçíMçkçÀMç çÆnvoçÇ çÆ®ç$çHçìçlç vçícçkçÀçÇ kçÀOççÇ mçáª PççuççÇ kçáÀCççmç þçTkçÀ. HçCç cççP³ççcçlçí lçjçÇ içáªoÊç®çç
`®ççÌonJççÇ kçÀç ®ççBo' nç ³çç oçÌjcçOçuçç yçnálçíkçÀ HççÆnuçç çÆmçvçícçç DçmççJçç. `cçíjí cçínyçÓyç' ní mJçHvç nçílçb S®ç. Smç. jçJçíuçmççníyççb®çb. HçìkçÀLçç
uçíKçkçÀ nçílçí çÆJçvççíokçáÀcççj. jçpçíbêkçáÀcççj DçççÆCç jçJçíuçmççníyççb®³çç mçbIçìçÇlç HççÆjÞçcççlçÓvç nçÇ kçÀuççkç=ÀlççÇ DççkçÀçjçuçç ³çíCççj nçílççÇ.
jçpçíbêkçáÀcççj®ç ³çç çÆ®ç$çHçìç®³çç mçbiççÇlçç®çç ÒçmlççJç IçíTvç vççÌMççopççÇbkçÀ[í Dççuçíuçí. jlçvç, yçÌpçÓ yççJçjç, Dçbo çpç, kçÀçíçÆnvçÓj, içbiçç pçcçávçç DçMçç
DçvçíkçÀ çÆ®ç$çHçìçlççÇuç mçJççí&Êçcç mçbiççÇlçç®çí mçpç&kçÀ l³ççb®³çç `cçíjí cçínyçÓyç'mççþçÇ (1963) içJçmçlçç®ç jçJçíuçmççníyççbvççÇ vçççÆ³çkçÀç cnCçÓvç
mççOçvçç, mçnvçççÆ³çkçÀç DççÆcçlççmçn DçMççíkçÀkçáÀcççj, ÒççCç DçççÆCç çÆJçvççíoJççÇj pçç@vççÇ Jçç@kçÀj DçMççÇ ocçoçj mìçjkçÀçmì IçíTvç DççHçu³çç
HçlvççÇ®³çç ³çç kçÀLçíuçç mççív³çç®çb kçÀçíboCç çÆcçUJçÓvç çÆouçb. cçánÓlç& cnCçÓvç çÆmçvçícçç®çb `LççÇcç-mççBiç' jíkçÀç@[& kçÀjç³ç®çb þjuçb. HçìkçÀLçíJçj ®ç®çç&
kçÀjlççvçç®ç jçJçíuçpççÇbvççÇ MçkçÀçÇuç yçoç³çávççÇpççÇb®çç kçÀuççcç cçbpçÓj kçíÀuçç nçílçç.
jçJçíuçmççníyççbvççÇ DççHçu³çç içáªpççÇbvçç çÆJç®ççªvç J³çJççÆmLçlç DçççÆCç mçJçç¥vçç mççí³ççÇ®çç Dçmçç cçánÓlç& kçÀç{uçç. þjuçíu³çç çÆoJçMççÇ lçí
DççHçu³çç DççHlç-mJçkçÀçÇ³ç-çÆcç$çHççÆjJççjçmçn DçiçoçÇ Glmççnçlç mìáçÆ[Dççílç JçíUíDççOççÇ®ç npçj Pççuçí. HçÀç³çvççvmçmç&, ÒçímçJççuçínçÇ DççJçpçÓ&vç
GHççÆmLçlç nçílçí. vççÌMççopççÇ l³ççb®çç Glmççn HççnÓvç KçáMç Pççuçí. jçJçíuçpççÇbvççÇ mçHçlvççÇkçÀ HçÓpççDç®çç& kçíÀuççÇ. ÞççÇHçÀU Jçç{JçÓvç mçJçç¥vçç Dççvçboçvçí
çÆcçþçF& çÆouççÇ. Dççlçç Fblçpççj nçílçç lççí jíkçÀç@çÆ[¥iç®çç. SkçíÀkçÀ JççokçÀ ³çílç nçílçç. Flçkçw³ççlç jHçÀçÇmççníyçnçÇ Dççuçí. mçJçç¥vççÇ l³ççb®çb cçvç:HçÓJç&kçÀ
mJççiçlç kçíÀuçb. Dççlçç MçkçÀçÇuç DçççÆCç vççÌMççopççÇ jHçÀçÇmççníyççbyçjçíyçj iççC³çç®ççÇ ®ççuç mçcçpççJçC³ççlç içáblçuçí. cçç$ç Iç[îççUç®çç kçÀçìç pçmçpçmçç
Hçá{í mçjkçÀlç nçílçç lçmçç jçJçíuçpççÇb®³çç kçÀçUpçç®çç þçíkçÀç ®çákçÀlç nçílçç. c³çáçÆPçkçÀ-nç@uçcçO³çí mçiçUí JççokçÀ Dççuçí Dççnílç kçÀç ní Hçnç³çuçç lçí
®ççj-Hçç®çoç içíuçí. onç JççpçÓvç içíuçí lçjçÇ c³çáçÆPçkçÀ-nç@uçcçO³çí HçÀkçwlç Hçç®çíkçÀ c³çáçÆPççÆMç³çvmç JççÐçí ìîçÓvç kçÀjlççnílç ní HççnÓvç jçJçíuçpççÇ
®ç¬çÀçJçuçí®ç. mçiçUîçç JççokçÀçbvçç cç@mçípç içíuçí vçmçlççÇuç kçÀç? kçÀçÇ oámçjb kçáÀþuçb cççíþb jíkçÀç@çÆ[¥iç çÆcçUçuçb cnCçÓvç FLçí DççHçu³ççuçç l³ççbvççÇ þíbiçç
lçj oçKçJçuçç vçmçíuç? cçánÓlçç&®çb iççCçb Dççní ³çç®ççÇ pçjçnçÇ mççÇjçÇ³çmçvçímç vçmççJççÇ? kçÀcççuç Dççní! HççÆnuçb®ç iççCçb cnCçÓvç l³ççbvççÇ SJç{ç
Fblçpççcç kçÀªvçnçÇ SívçJçíUçÇ Dçmçb lççíb[IçMççÇ Hçç[ç³ç®çb? mçç@çÆuç[ JçÌlççiçuçí jçJçíuçpççÇ.. l³çç®ç çÆlçjçÇçÆcçjçÇlç Dççlç cçç@çÆvçìj-ªcçcçO³çí pççTvç
l³ççbvççÇ vççÌMççopççÇbvçç çÆJç®ççjuçb.. `Dççpç jíkçÀç@çÆ[¥iç Dççní kçÀçÇ vççnçÇ?' vççÌMççopççÇbvççÇ ÒççÆlçÒçMvç kçíÀuçç.. `kçáÀCççÇ mççbçÆiçlçuçb.. vççnçÇ³ç cnCçÓvç?'
jçJçíuçpççÇ.. `cçiç c³çáçÆPççÆMç³çvmç kçáÀþç³çlç?' Dççlçç vççÌMççopççÇ.. `ní kçÀç³ç.. Dççuçílç kçÀçÇ mçiçUí!' jçJçíuçpççÇ DççM®ç³çç&lç.. `ní..ní FlçkçíÀ®ç?
®ççj-Hçç®ç? kçÀcççuç kçÀjlçç nb lçácnçÇ! Dçnçí, cçánÓlçç&®çb iççCçb Dççní.. DçççÆCç cçáK³ç cnCçpçí ní DççHçu³çç çÆHçÀucç®çb LççÇcç-mççBiç Dççní.. LççÇcçmççBiç!.. yçpçíì nçílçb vçç?' vççÌMççopççÇ Mççblç DççJççpççlç cnCççuçí.. `LççÇcç-mççBiç Dççní, YçjHçÓj yçpçíì Dççní cnCçÓvç MçbYçj yççpççJççuçí
yççíuçJçç³ç®çí kçÀçÇ kçÀç³ç?.. cçuçç pçíJç{îçç JççokçÀçb®ççÇ içjpç Dççní lçíJç{îççbvçç®ç yççíuççJçuçb³ç..' jçJçíuçpççÇ nlççMç nçíTvç Oçç[kçÀvç Kçá®ççÇ&lç yçmçuçí.
jçpçíbêkçáÀcççjvçí l³ççbvçç mçcçpççJçuçb. l³çç®çç vççÌMççopççÇb®³çç kçÀlç=&lJççJçj HçÓCç& çÆJçMJççmç nçílçç. vççÌMççopççÇ l³ççbvçç mçcçpççJçlç cnCççuçí.. `jçJçíuçpççÇ,
³çç iççC³ççlç mçbiççÇlç HçÀkçwlç `uçínjç'FlçkçbÀ®ç Dçmçíuç.. lççíb[çÇ uççJçC³ççHçájlçb®ç! lçínçÇ oçívç DçblçN³ççcçO³çí cççípçÓvç Hçç®çíkçÀ mçíkçbÀoçb®çb... pççÇ pççvç
Dççní lççÇ ³çç Hçç®ç DçblçN³ççbcçO³çí Dççní.. lçácnçÇ kçÀçUpççÇ kçÀª vçkçÀç.. cççÇ kçÀç³ç kçíÀuçb³ç lçí Hçnç®ç lçácnçÇ..' SJç{ç cççíþç mçbiççÇlçkçÀçj
sçlççÇþçíkçÀHçCçí mççbiçlççí³ç cnCçlçç jçJçíuçpççÇ çÆvççÆM®çblç Pççuçí. Hçá{®³çç lççmççYçjçlç®ç vççÌMççopççÇbvççÇ DççHçuçb cnCçCçb Kçjb kçíÀuçb. jHçÀçÇ®³çç
DççJççpççlç MçkçÀçÇuçpççÇb®çb kçÀçJ³ç vççÌMççopççÇb®³çç mçbiççÇlççlç pçíJnç mççTb[ -ìíHçJçj jíkçÀç@[& Pççuçb lçíJnç jçJçíuçpççÇbvççÇ DççvçboççÆlçjíkçÀçvçí OççJçlç®ç
c³çáçÆPçkçÀ-nç@uç iççþuçç. Pççu³ççÒçkçÀçjçyçÎuç cççHçÀçÇ cççiçlç vççÌMççopççÇbvçç çÆcçþçÇ®ç cççjuççÇ. iççCçb JçjJçj mççOçb Jççìlç Dçmçuçb lçjçÇ FcHç@kçwì
pçyçjomlç nçílçç. oçívç lçyçuçí DçççÆCç mçblçÓj®³çç HççÇmçímçvçí mçbHçÓCç& iççCçb mçpçJçuçb nçílçb. kç@Àcçíjç nçÇjçíJçj®ç çÆK çUuçíuçç Dçmçlççvçç ní kçÀ[Jçb ³çílçb...

YçÓuç mçkçÀlççÇ vçnçÇ DççBKçí Jççí mçánçvçç cçbpçj, pçyç lçíjç námvç cçíjí F<kçÀ mçí ìkçÀjç³çç Lçç,
DççÌj çÆHçÀj jçn cçíb çÆyçKçjí Lçí npççjçíb vç]içcçíb, cçÌb Jççí vç]içcçíb lçíjçÇ DççJççpç kçÀçí oí Dçç³çç Lçç,
mçç]pç-S-çÆouçkçÀçí, GvnçÇb iççÇlççíb kçÀç mçnçjç oí oí, cçíjç ]Kççí³çç náDçç, jbiççÇvç vçpççjç oí oí,
cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí cçíjçÇ cçányyçlç kçÀçÇ kçÀmçcç..
vçç³çkçÀ-vçççÆ³çkçíÀ®ççÇ HççÆnuççÇ cçáuççkçÀçlç Hçwuç@Mç-yç@kçÀvçí ³çílçí. SkçÀcçíkçÀçbMççÇ ìkçwkçÀj. HçámlçkçbÀ KççuççÇ Hç[Óvç çÆJçKçájCçb , lççÇ G®çuçÓvç oílççvçç
vçpçjç SkçÀcçíkçÀçblç içáblçu³ççvçí nçíCççjç ®ççíjìç mHçMç&.. mçiçUb-mçiçUb HççÆyuçkçÀuçç DççHçuçbmçb Jççìuçb. çÆ®ç$çHçì cçáçÆmuçcç mçcççpççlçu³çç
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JççlççJçjCçç®çç DçmçÓvçnçÇ uççíkçÀçbvçç cçvççHççmçÓvç YççJçuçç. HçÓJçç&ÞçcççÇ®³çç vçJççyççb®ççÇ mJçlç:®ççÇ ÒççÆlç<þç, IçjçvçíkçÀçÇ Fppçlç, Fiççí kçáÀjJççUC³ççmççþçÇ
®ççuçuçíuççÇ Oç[Hç[ FLçí ÒçYççJççÇHçCçí cççb[C³ççlç DççuççÇ nçílççÇ. `cççíþîçç Içjç®çç HççíkçÀU Jççmçç..' ³çç GkçwlççÇÒçcççCçí ³çç vçJççyççÇ ÒçJç=ÊççÇJçj FLçí yççíì
þíJçuçb içíuçb³ç.. Mççuçpççí[çÇlçÓvç nçCçuçb³ç. ÒççÌ{ çÆvçccççÇ lçJçç³çHçÀ Dçmçlçí, HçCç DçMççíkçÀkçáÀcççj®ççÇ jKçíuç Dçmçb uçíyçuç lççÇ YççUçÇ JççiçJçlç Dçmçlçí.
DççHçu³çç çÆpçboiççÇ®³çç ³çç vççiçJ³çç mçl³ççcçáUí OççkçÀìîçç YççJçç®çb kçÀçÆjDçj Dç[®çCççÇlç ³çíT vç³çí cnCçÓvç lççÇ l³çç®ççÇ Mçnjçlç jJççvçiççÇ kçÀjlçí.
kçÀç@uçípççlç p³çç mççOçvççMççÇ Ëo³çç®³çç lçUçHççmçÓvç lççí Òçícç kçÀjlç Dçmçlççí, lççÇ Dçmçlçí vçícçkçÀçÇ DçMççíkçÀkçáÀcççj®ççÇ yçnçÇCç. DçMççíkçÀkçáÀcççj
KççvçoçvççÇ vçJççyç. DççHçuçç v³çç³çççÆOçMç nç náÎç DçççÆCç mçcççpç ³çç iççí<ìçÇ oá³³çcç mçcçpçÓvç l³ççvçí çÆvçccççÇuçç cççiçCççÇ IççlçuçíuççÇ Dçmçlçí. HçCç
çÆvçccççÇvçí l³ççuçç mçcççpççlç GpçU cççL³ççvçb, mçvcççvççvçb pçiçlçç ³ççJçb cnCçÓvç vçkçÀçj çÆouçíuçç Dçmçlççí. çÆoioMç&kçÀ jçJçíuçpççÇbvççÇ cççvçJççÇ
YççJçYççJçvççb®çí kçbÀiççíjí ³çMçmJççÇHçCçí mççkçÀçjuçílç. jçpçíbêkçáÀcççj®çç HççÆnu³çç YçíìçÇlç®ç mççOçvççJçj pççÇJç pç[lççí .. uçJn Dç@ì HçÀmì& mççF&ì!
MçkçÀçÇuçvçí iççC³ççlçÓvç nçÇ YççJçvçç kçÀMççÇ lçblççílçblç J³çkçwlç kçíÀuççÇ Dççní Hçnç..

mççcçvçí Dçç kçíÀ pçjç Hçoç& Gþç oí ª]Kç mçí, FkçÀ ³çnçÇb cçíjç Fuççpçí, œçcç-S-lçvnçF& nÌ,
lçíjçÇ HçáÀkç&Àlç vçí HçjíMççvç çÆkçÀ³çç nÌ cçáPçkçÀçí, Dçyç lççí çÆcçuç pçç, kçíÀ cçíjçÇ pççvç Hçí yçvç DççF& nÌ,
çÆouçkçÀçí YçÓuççÇ náDççÇ ³ççoçíb kçÀç mçnçjç oí oí, cçíjç ]Kççí³çç náDçç, jbiççÇvç vçpççjç oí oí,
cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí cçíjçÇ cçányyçlç kçÀçÇ kçÀmçcç..
vçç³çkçÀ-vçççÆ³çkçÀç SkçÀcçíkçÀçb®³çç ÒçícçHççMççlç içájHçÀìlç Dçmçlççvçç®ç DççÆcçlçç ³çç çÆlç®³çç cçÌçÆ$çCççÇ®³çç SkçÀlçHçÀçÇ& Òçícçç®ççÇ PççuçjnçÇ Dççní
³çç kçÀLççvçkçÀçcçO³çí. (DççþJçç `cçíjí cçínyçÓyç cçíb kçw³çç vçnçÇb..kçw³çç vçnçÇb..' ní iççÇlç).. DçMççíkçÀkçáÀcççj®ççÇ çÆu çuççJççlç çÆvçIççuçíuççÇ nJçíuççÇ KçjíoçÇ
kçÀjç³çuçç nJççÇ cnCçÓvç l³çç jkçÀcçímççþçÇ DççÆcçlçç®ççÇ DççF& SkçÀ Dçì Iççuçlçí.. DççÆcçlççMççÇ mççí³çjçÇkçÀ kçÀj.. JçiçÌjí JçiçÌjí.. DççÆcçlçç DççHçu³çç
SkçÀlçHçÀçÇ& Òçícççlç kçÀç³ç DçççÆCç kçÀMççÇ kçáÀyçç&vççÇ oílçí nç ³çç çÆ®ç$çHçìç®çç kçwuçç³çcç@kçwmç JçíiçUçÇ®ç Gb®ççÇ iççþlççí. `cçíjí cçínyçÓyç' mçáHçjçÆnì Pççuçç.
iççCççÇ lçj mçiçUçÇ®ç iççpçuççÇ. `Sí námvç pçjç pççiç..', `pççvçícçvç FkçÀ vçpçj oíKç uçí..', `Dçuuçç yç®ççS vççÌpçJççvççíb mçí..', `cçíjí cçínyçÓyç cçíb
kçw³çç vçnçÇb..', `lçíjí H³ççj cçíb çÆouçoçj..', `³çço cçíb lçíjçÇ pççiç pççiç kçíÀ ncç..', `lçácçmçí Fpçnçj-S-nçuç kçÀj yçÌþí..', DçMççÇ SkçÀçnÓvç SkçÀ
mçjmç iççCççÇ. çÆvçcçç&lçí jçJçíuçpççÇ ³çç MççÇ<ç&kçÀiççÇlçç®³çç SJç{îçç Òçícççlç Hç[uçí kçÀçÇ vçJçí Dçblçjí çÆuçnÓvç Içílç uçlççoçÇoçÇbkçÀ[Óvç lçí iççTvç Içílçuçb.
çÆ®ç$çHçìçlç Kççmç pççiçç çÆvçcçç&Cç kçÀªvç lçí IçámçJçuçí. jçpçíbêkçáÀcççjuçç çÆouççÇHçkçáÀcççj®ççÇ YçÏ<ì vçkçwkçÀuç cnCçÓvç çÆnCçJçuçb pçç³ç®çb. `içábpç GþçÇ
MçnvççF&'Hçí#çç FLçí lççí DççÆOçkçÀ ®ççbiçuçç DççÆYçvç³ç kçÀjlççí³ç, YçÓçÆcçkçÀç pçiçlççí³ç Dçmçb JççìÓvç pççlçb. l³ççuçç `p³çáçÆyçuççÇ-mìçj' nçÇ GHççOççÇ yçnáoç
³çç®ç çÆmçvçícççvçblçj çÆcçUçuççÇ Dçmçíuç kçÀç? jçpç kçÀHçÓj®çç `mçbiçcç' nç çÆmçvçícçç `cçíjí cçínyçÓyç'vçblçj SkçÀ Jç<çç&vçí PçUkçÀuçç. `oçímlç oçímlç vçç
jnç..' ní jçpç kçÀHçÓj®çb çÆHç³ççvççíJçj®çb iççCçb mçáª Dçmçlççvçç jçpçíbêkçáÀcççjvçí DççHçu³çç ®çínN³ççJçj YççJçvççb®çç kçÀuuççíU Dçmçç®ç ÒçYççJççÇHçCçí HçíMç
kçíÀuçíuçç. `pççí Gmç iççÇlçkçÀçjHçj içápçjçÇ Gmçvçí DçHçvçí iççÇlç cçíb kçÀn çÆo³çç. cçiçj... cçiçj cçíjí oçímlç, kçáÀs uççí iç Símçí YççÇ nçílçí nÌb.. çÆpçvçHçí
içápçjlççÇ nÌ, cçiçj Jççí ®çÓHç jnlçí nÌ..' ³çç sçíìîççM³çç mççÇvçcçO³çí jçpçíbêkçáÀcççjvçí jçpç kçÀHçÓjuçç kçÀ®®çç Kççuuçç³ç. (ní cççPçb cçlç yçjb kçÀç!)
Mçç³çj®çç kçÀuççcç, mçbiççÇlçkçÀçjç®ççÇ ÒççÆlçYçç, pççÇJç DççílçÓvç iççCççjç içç³çkçÀ DçççÆCç ®çínN³ççJçj lçí YççJç lçblççílçblç J³çkçwlç kçÀjCççjç vçç³çkçÀ, SKççÐçç
iççC³ççuçç yççJçvçkçÀMççÇ mççív³ççmççjKçb kçÀmçb lçUHçJçÓ MçkçÀlççí ³çç®çb ní SkçÀ GÊçcç GoçnjCç..

{Ób{lçç nÓB lçáPçí nj jçn cçíb nj cçnç]ÆHçÀuç cçíb, LçkçÀ iç³çí nÌ, cçíjí cçpçyçÓj lçcçVçç kçíÀ kçÀocç,
Dççpç kçÀç çÆovç cçíjçÇ GccççÇo kçÀç nÌ Dçç]KçjçÇ çÆovç, kçÀuç vç pççvçí, cçÌ kçÀnçB, DççÌj kçÀnçB lçÓ nçí mçvçcç,
oçí Iç[çÇ DçHçvççÇ çÆvçiççnçíb kçÀç mçnçjç oí oí, cçíjç ]Kççí³çç náDçç, jbiççÇvç vçpççjç oí oí,
cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí cçíjçÇ cçányyçlç kçÀçÇ kçÀmçcç..
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49 : cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí..
çÆ®ç$çHçì : cçíjí cçínyçÓyç (1963)
çÆoioMç&kçÀ : S®ç. Smç. jçJçíuç
içç³çkçÀ : cçnbcço jHçÀçÇ
iççÇlçkçÀçj : MçkçÀçÇuç yçoç³çávççÇ
mçbiççÇlç : vççÌMçço
cçíjí cçnyçÓyç lçáPçí cçíjçÇ cçányyçlç kçÀçÇ kçÀmçcç
çÆHçÀj cçáPçí vçjçÆiçmççÇ DççBKççí kçÀç mçnçjç oí oí,
cçíjç ]Kççí³çç náDçç, jbiççÇvç vçpççjç oí oí,
cçíjí cçnyçÓyç lçáPçí cçíjçÇ cçányyçlç kçÀçÇ kçÀmçcç..
YçÓuç mçkçÀlççÇ vçnçÇ DççBKçí Jççí mçánçvçç cçbpçj,
pçyç lçíjç námvç cçíjí F<kçÀ mçí ìkçÀjç³çç Lçç,
DççÌj çÆHçÀj jçn cçíb çÆyç]Kçjí Lçí npççjçíb vç]içcçíb,
cçÌb Jççí vç]içcçíb lçíjçÇ DççJççpç kçÀçí oí Dçç³çç Lçç,
mçç]pç-S-çÆouç kçÀçí GvnçÇb iççÇlççíb kçÀç mçnçjç oí oí,
cçíjç ]Kççí³çç náDçç, jbiççÇvç vçpççjç oí oí,
cçíjí cçnyçÓyç lçáPçí cçíjçÇ cçányyçlç kçÀçÇ kçÀmçcç..
³çço nÌ cçáPçkçÀçí cçíjçÇ GcçÏ kçÀçÇ HçnuççÇ Jççí Iç[çÇ,
lçíjçÇ DççBKççí mçí kçÀçíF& pççcç çÆHç³çç Lçç cçÌvçí,
cçíjçÇ jiç-jiç cçíb kçÀçíF& yçkç&ÀmççÇ uçnjç³ççÇ LççÇ,
pçyç lçíjí cçjcçjçÇ nçLççíb kçÀçí sáDçç Lçç cçÌvçí,
Dçç cçáPçí çÆHçÀj GvnçÇb nçLççíb kçÀç mçnçjç oí oí,
cçíjç ]Kççí³çç náDçç, jbiççÇvç vçpççjç oí oí,
cçíjí cçnyçÓyç lçáPçí cçíjçÇ cçányyçlç kçÀçÇ kçÀmçcç..
cçÌvçí FkçÀ yççj lçíjçÇ SkçÀ PçuçkçÀ oíKççÇ nÌ,
cçíjçÇ nmçjlç nÌ kçíÀ cçÌb çÆHçÀj lçíjç oçÇoçj kçÀªb,
lçíjí mçç³çí kçÀçí mçcçPçkçÀj cçÌb nBmççÇ lççpçcçnuç,
®ççBovççÇ jçlç cçíb, vçpçjçíb mçí lçáPçí H³ççj kçÀªb,
DçHçvççÇ cçnkçÀçÇ náDççÇ, pçáuHçÀçíb kçÀç mçnçjç oí oí,
cçíjç ]Kççí³çç náDçç, jbiççÇvç vçpççjç oí oí,
cçíjí cçnyçÓyç lçáPçí cçíjçÇ cçányyçlç kçÀçÇ kçÀmçcç..
{Ób{lçç nÓB lçáPçí nj jçn cçíb nj cçnçÆHçÀuç cçíb,
LçkçÀ iç³çí nÌ, cçíjí cçpçyçÓj lçcçVçç kçíÀ kçÀocç,
Dççpç kçÀç çÆovç cçíjçÇ GccççÇo kçÀç nÌ DççKçjçÇ çÆovç,
kçÀuç vç pççvçí, cçÌ kçÀnçB, DççÌj kçÀnçB lçÓ nçí mçvçcç,
oçí Iç[çÇ DçHçvççÇ çÆvçiççnçíb kçÀç mçnçjç oí oí,
cçíjç ]Kççí³çç náDçç, jbiççÇvç vçpççjç oí oí,
cçíjí cçnyçÓyç lçáPçí cçíjçÇ cçányyçlç kçÀçÇ kçÀmçcç..
216 | DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ

mççcçvçí Dçç kçíÀ pçjç Hçoç& Gþç oí ªKç mçí,
FkçÀ ³çnçÇb cçíjç Fuççpçí, içcç-S-lçvnçF& nÌ,
lçíjçÇ HçáÀkç&Àlç vçí HçjíMççvç çÆkçÀ³çç nÌ cçáPçkçÀçí,
Dçyç lççí çÆcçuç pçç, kçíÀ cçíjçÇ pççvç Hçí yçvç DççF& nÌ,
çÆouçkçÀçí YçÓuççÇ náDççÇ ³ççoçíb kçÀç mçnçjç oí oí,
cçíjç ]Kççí³çç náDçç, jbiççÇvç vçpççjç oí oí,
cçíjí cçnyçÓyç lçáPçí cçíjçÇ cçányyçlç kçÀçÇ kçÀmçcç..
çÆHçÀj cçáPçí vçjçÆiçmççÇ DççBKççí kçÀç mçnçjç oí oí,
cçíjç ]Kççí³çç náDçç, jbiççÇvç vçpççjç oí oí,
cçíjí cçnyçÓyç lçáPçí cçíjçÇ cçányyçlç kçÀçÇ kçÀmçcç..
(HççÆnu³çç, çÆlçmçN³çç DçççÆCç Hçç®çJ³çç DçblçN³çç®ççÇ ®ççuç mççjKççÇ Dççní.
oámçN³çç DçççÆCç ®ççÌL³çç DçblçN³ççlççÇuç ®ççuç JçíiçUçÇ Dççní.)


³çç iççC³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç GHçuçyOç Pççuçíu³çç mçJç& `Dçç@çÆ[Dççí', `çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' ³ççb®³çç `³çÓ -ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.

1. cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí.. (Dçç@çÆ[Dççí)
2. cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí.. (çÆJnçÆ[Dççí-1)
3. cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí.. (çÆJnçÆ[Dççí-2)
4. cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí..(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)
5. çÆ®ç$çHçì : cçíjí cçínyçÓyç (1963)

https://youtu.be/uatCyNzgL3o
https://youtu.be/o-WzgHmelsA
https://youtu.be/xzPGBnKt8z0
https://youtu.be/cEG0_DSKg68
https://youtu.be/lLT4RcMa2fo

Dççlçç.. cçnbcço jHçÀçÇbMççÇ mçbyçbçÆOçlç kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç®çç yççívçmç.

1. cçnbcço jHçÀçÇ ³ççb®çí FbûçpççÇ Yçç<çílççÇuç iççCçí-1
2. cçnbcço jHçÀçÇ ³ççb®çí FbûçpççÇ Yçç<çílççÇuç iççCçí-2
3. cçnbcço jHçÀçÇ ³ççb®çí FbûçpççÇ Yçç<çílççÇuç iççCçí-3
4. cçnbcço jHçÀçÇ (uççF&Jn mççojçÇkçÀjCç-1)
5. cçnbcço jHçÀçÇ (uççF&Jn mççojçÇkçÀjCç-2)
6. cçnbcço jHçÀçÇ (oÓjoMç&vç-uççF&Jn)
7. cçnbcço jHçÀçÇ (mìáçÆ[DççílççÇuç SkçÀ DççþJçCç)
8. cçnbcço jHçÀçÇ, MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç vççF&ì
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https://youtu.be/q1kwUGvQY5Q
https://youtu.be/OZa9XJ1bJtY
https://youtu.be/_qC-3-6pd1c
https://youtu.be/DVDGo9hvEnM
https://youtu.be/TE6e3eAtLSM
https://youtu.be/VHsJxphnAF8
https://youtu.be/mCyU2cNXjCs
https://youtu.be/I7nAbmQ_Crg

50 : Mehbooba Mehbooba Bana Lo..

50 : cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç yçvçç uççí cçáPçí oáunç..
mçç³çkçÀuç cççÇ Jç³çç®³çç mççlçJ³çç Jç<ççÇ& çÆMçkçÀuççí, lçí nçÇ uçHçÓvç sHçÓvç. IçjçpçJçU®ç lççÇ Yçç[îççvçb çÆcçUç³ç®ççÇ. ®ççj DççCçí lççmç. lççÇvç
çÆcç$ç çÆcçUÓvç yçpçíì nçílçç®ç lççmççYçjçmççþçÇ DççCçç³ç®ççí. cçÌoçvççlç SkçÀcçíkçÀçuçç jçTb[ oílç cçvçcçájço çÆHçÀjJçç³ç®ççí.. yçmmç! mçç³çkçÀuçMççÇ
Dççcç®ççÇ SJç{çÇ®ç pççvç-Hçn®ççvç nçílççÇ. kçÀmçjlç lçj oÓj, DççcnçÇ lçj HçÀçmì ®ççuçJçç³çuççnçÇ Iççyçjç³ç®ççí. GvnçUîçç®³çç çÆkçbÀJçç çÆnJççUîçç®³çç
mçáfçÇlç Dççcç®³çç ®ççUçÇpçJçU®³çç cçÌoçvççlç SkçÀ sçíìçÇ kçÀvççlç GYççÇ jççÆnuççÇ kçÀçÇ mçcçpçç³ç®çb, Dççlçç mçç³çkçÀuçJççuçç ³çíCççj! cçO³çí
GYççjuçíu³çç sçíìîçç kçÀvççlççÇYççíJçlççÇ lççÇvç çÆkçbÀJçç ®ççj çÆoJçmç lççí DççÆJçjlç çÆiçjkçw³çç cççjCççj. vçç@vç-mìç@Hç! pççíkçÀj®³çç vçkçÀuçç,
mçç³çkçÀuçJçj®³çç kçÀmçjlççÇ yçIçç³çuçç çÆcçUCççj! DççM®ç³ç& DçççÆCç kçáÀlçánuç! Dççlçç lççÇvç-®ççj çÆoJçmç cçmlç ìçF&cçHççmç! kçÀcççuç Jççìç³ç®ççÇ.
kçÀmçb pçcçlç Dçmçíuç yçáJçç? l³çç®çb pçíJçCç-KççCçb-DççbIççíU-Flçj DçççÆvnkçbÀ?.. mçiçUb mçiçUb mçç³çkçÀuçJçj®ç? lççÇvç çÆkçbÀJçç ®ççj çÆoJçmç, MçbYçj
lççmç mçlçlç mçç³çkçÀuç ®ççuçJçC³çç®çç çÆJç¬çÀcç?! nç mçç³çkçÀuçJççuçç yçnáoç mçnkçáÀìábyç ³çç³ç®çç. uççT[-mHççÇkçÀj, uççF&çÆìbiç, mçpççJçì! l³çç®³çç
mççíyçlç SKçço-oámçjç yçáìkçÀç çÆJçvççíoJççÇj çÆkçbÀJçç mçç³çkçÀuçJçj®³çç kçÀmçjlççÇ kçÀjCççjç kçÀuççkçÀçj Dçmçç³ç®çç. içjçÇyç Dçmçç³ç®ççÇ lççÇ cçb[UçÇ. lçí
kçÀçíCçç®ççÇ HçjJççvçiççÇ I³çç³ç®çí, kçáÀCçç®³çç mçHççíì&vçí ³çç³ç®çí, l³ççbvçç kçÀçíCç mçáHççjçÇ Ðçç³ç®çç, l³ççb®ççÇ J³çJçmLçç kçÀçíCç yçIçç³ç®çç, SJç{ç çÆpçJççJçj®çç
içícç KçíUÓvç l³ççuçç vçícçkçbÀ kçÀç³ç çÆcçUç³ç®çb ³ççlçuçb cçuçç kçÀçnçÇ cnCçÓvç kçÀçnçÇ þçTkçÀ vççnçÇ³ç. kçáÀCççuçç çÆJç®ççjçJçb lçj lçí l³ççbvçç DççÊçç
DççþJçlç vççnçÇ³ç. HçCç Dççcnç cçáuççbvçç nç ÒçkçÀçj Hçnç³çuçç cçpçç Jççìç³ç®ççÇ. Oçcççuç ³çç³ç®ççÇ. SKççÐçç Yçu³çç Hçnçìí HçÓpçç-Dç®ç&vçç kçÀªvç nç
mçç³çkçÀuçmJççj Mçkçw³çlççí içáªJççjçÇ-Mçá¬çÀJççjçÇ ³çç lçLççkçÀçÆLçlç çÆJç¬çÀcççuçç mçáªJççlç kçÀjí. cçiç lççí mçbHçÓCç& çÆoJçmç ³çç®ç kçÀçÌlçákçÀçlç pççF&.
SkçÀçÇkçÀ[í çÆJç¬çÀcç kçÀjC³çç®ççÇ pçyççyçoçjçÇ çÆMçjçJçj Içílçuçíuçç yçboç DççHçuççÇ mçç³çkçÀuç çÆvçcçáìHçCçí Jçlçá&UçkçÀçj çÆHçÀjJçlç jçnçÇ. yççpçáuçç l³çç®çí
mççLççÇ-kçÀuççkçÀçj l³çç çÆJç¬çÀcçJççÇjçuçç çÆ[mìyç&, uçá[yçÓ[ nçíCççj vççnçÇ ³çç®ççÇ kçÀçUpççÇ Içílç DççHçuççÇ kçÀuçç mççoj kçÀjçÇlç. l³ççb®³çç vçkçÀuçç
DçççÆCç kçÀmçjlççÇ HççnÓvç uççíkçÀ oçÌuçlçpççoç kçÀjlç Dçmçlç. Kççmç Dçç³çìcçJçj lçj SkçÀ-oçívç-Hçç®ç ªHç³ççb®³çç vççíìçb®ççÇ KçÌjçlç nçílç Dçmçí. KçÓHç
içoçÇ& Jnç³ç®ççÇ ní Hçnç³çuçç. Dççcnç Hççíjç-ìçíjçb®ççÇ pçjç pççmlç®ç. IçjçlçuççÇ kçÀçcçb DççìçíHçuççÇ kçÀçÇ Dççcç®³çç Dçç³çç-yççÆnCççÇ ®ççUçÇ®³çç iç@uçjçÇlçÓvç
Hçnç³ç®³çç. ®ççuçl³çç mçç³çkçÀuçJçj lçí ®çkçwkçÀ kçÀmçjlççÇ DçççÆCç vç=l³ç kçÀjlç. mçbO³ççkçÀçUçÇ ®ççj lçí jç$ççÇ onç JççpçíH ç³ç¥lç®çç JçíU kçÀmçç cçpçílç
pçç³ç®çç. jç$ççÇ onçvçblçj içoçÇ& Hççbiçç³ç®ççÇ. çÆJç¬çÀcçJççÇj mçç³çkçÀuç çÆHçÀjJçlç jnç³ç®çç. jç$ççÇ®çb Yççípçvç cnCçÓvç l³ççuçç cççímçbyççÇ Jçç lçlmçcç p³çÓmç®çç
kçÀçíìç çÆouçç pççF&. l³çç®³çç kçáÀìábyççlçuçç SkçíÀkçÀpçCç DççUçÇHççUçÇvçb l³çç®³ççmççþçÇ pççiçí. GIç[îçç cçÌoçvççJçj PççíHçCççN³ççbHçÌkçÀçÇ kçÀçnçÇpçCç l³ççuçç
mççLç Ðçç³ç®³çç çÆvççÆcçÊççvçí HçÊçí kçáÀìlç yçmçç³ç®çí. jç$ççÇ oçívç-lççÇvç Jççpçlçç pççiç DççuççÇ®ç lçj DççcnçÇ nìkçÓÀvç cçÌoçvççlç vçpçj ìçkçÀç³ç®ççí.
SKççoç®ç yçuyç mçáª Dçmçç³ç®çç DçççÆCç l³çç Gpçí[çlç lççí çÆJç¬çÀcçJççÇj mçç³çkçÀuç çÆHçÀjJçlç®ç Dçmçç³ç®çç. Lççí[çÇ muççí -jcçlçiçcçlç! oçívç çÆoJçmç
mçjlçç®ç jçÆJçJççj! nç çÆoJçmç MçíJçì®çç. pçCçÓ kçÀUmççO³çç³ç. kçwuçç³çcç@kçwmç! ³çç çÆoJçMççÇ mçç³çkçÀuçJçj®³çç kçÀmçjlççÇ kçÀjCççjç kçÀuççkçÀçj,
vçkçÀuççkçÀçj, yçáìkçÀç çÆJçvççíoJççÇj mçiçUí®ç DçHçÀuççlçÓvç HçjHçÀç@cç&vmç Ðçç³ç®çí. Svçpçí&çÆìkçÀ! cççF¥[ -yuççíF¥iç! cççF&kçÀJçj SkçíÀkçÀ Dçç³çìcç
mççbçÆiçlçuçç kçÀçÇ ìçUîçç! çÆMçfîçç! jç$ççÇ kçáÀþu³ççM³çç ÒçcçáKç HççnáC³ççb®³çç GHççÆmLçlççÇlç l³çç çÆJç¬çÀcçJççÇjç®çç mçlkçÀçj kçíÀuçç pçç³ç®çç. mLçççÆvçkçÀ
cçb[UçÇ l³ççJçíUçÇ®ç yçnáoç l³ççuçç yççÆ#çmçç®³çç ªHççlç DçççÆLç&kçÀ cçolç oílç DçmççJçílç. `ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç ná Dçç..', `ncçkçÀçí lçácç Hçí H³ççj
Dçç³çç..', `çÆHçÀjkçÀçÇJççuççÇ lçÓ kçÀuç çÆHçÀj Dççvçç..', `cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª yçbOçç oí, lççí çÆHçÀj cçíjçÇ ®ççuç oíKç uçí..', `yç[í çÆcç³ççB oçÇJççvçí. .',
`oáçÆvç³çç Hççiçuç nÌ..', `oá<cçvç nÌ pçcççvçç þíbiçí mçí..', `cçmlç yçnçjçí kçÀç cçÌb DçççÆMçkçÀ..', `³çí çÆouç vç nçílçç yçí®ççjç..', ` cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç
yçvçç uççí cçáPçí oáunç..' DçMççÇ kçÌÀkçÀ iççCççÇ mçJç&ÒçLçcç SíkçÀuççÇ lççÇ ³çç®ç çÆoJçmççlç. lççÇ pççmlç mçáHçj-çÆnì kçíÀuççÇ DçmçlççÇuç lçj ³çç
mçç³çkçÀuçJççu³ççbvççÇ®ç, Dçmçb cççPçb cçlç Dççní. DççcnçÇ DçJçIçí DççþíkçÀ Jç<çç¥®çí HçCç ³çç iççC³ççbvççÇ Dççcç®³ççJçj mçç@çÆuç[ iççª[ kçíÀuçíuçb. `YççíuççÇ
mçÓjlç..' ³çç iççC³ççlç vçámçlçí DçbiççÆJç#çíHç nçílçí, HçCç ³çç iççC³ççlç çÆLçjkçÀCçb nçílçb. `cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç yçvçç uççí cçáPçí oáunç..' ní iççCçb FLçí®ç
HççÆnu³ççboç SíkçÀuçíuçb.. Flçj iççC³ççb®³çç þíkçw³ççJçj mçç³çkçÀuç G[Jçlç, kçÀmçjlç kçÀjlç vçç®çç³ç®çí. HçCç `ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç..', DçççÆCç
`cçníyçáyçç cçníyçáyçç yçvçç..'®çb ÒçkçÀjCç pçjç JçíiçUb Dçmçç³ç®çb. Dçbiççlç mççOççÇMççÇ yççÆvç³ççvç DçççÆC ç KççuççÇ uçábiççÇ içáb[çUuçíuçç l³ççb®³ççlçuçç®ç
SKççoç kçÀuççkçÀçj oí-Oçccççuç vçç®çç³ç®çç. cçíncçÓomççjKçç cçíkçÀ-DçHç.. çÆnìuçjkçÀì çÆcçMççÇ. oçívnçÇ iççC³ççbJçj®çç vçç®ç pçJçUHççmç mççjKçç®ç.
lçmmçb®ç lçí uçábiççÇ G[Jçlç vçlç&vç.. iççC³ççlçuççÇ Yçç<çç kçáÀþuççÇ nçílççÇ kçáÀCççmç þçTkçÀ HçCç l³çç iççC³ççb®³çç ®ççuççÇlçÓvç DçççÆCç mçbiççÇlççlçÓvç pççÇ Gpçç&
pççCçJçlç nçílççÇ lççÇ çÆmçbHçuççÇ ûçíì!

Dçjí pçáçÆvç³ççee Dçjí çÆkçÀOçj nÌ jí lçÓee, cçíjí çÆouç kçÀçÇ jçvççÇ, cçíjí vçJççmççíb kçÀçÇ vççvççÇee Dçç iç³çç nÓB cçÌF&ee
Dçjí oíKç uçí cçÌb Dçç iç³çç HçjçÆcçMçvç uçíkçÀçíee
cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvçç u³ççí c³çápçí oáunç, pçuçç Ðççí cçíjç ®çÓuçç - 2
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®ççjçÆcçvççj sçí[ç, yçí®çkçÀçí ìçbiçç-Iççí[ç, Dçç³çç cçÌF& oçÌ[ç oçÌ[ç,
Kçç YççÇ uççí jçncç Lççí[ç, cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvçç u³ççí c³çápçí oáunç, pçuçç Ðççí cçíjç ®çÓuçç – 2
`ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç..' ní `içácçvççcç' (1965) cçO³çí Dçmçu³çç®çç mçáiççJçç uççiçuçíuçç. lççí ÒççÌ{çbmççþçÇ Dççní cnCçlçç çÆvçjçMç
Pççuçíuççí DççcnçÇ. ` cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç yçvçç uççí cçáPçí oáunç..' ní DççÊçç®ç uççiçuçíu³çç `mççOçÓ DççÌj Mçílççvç' (1968) cçO³çí Dççní Dçmçb Jçiçç&lç
kçáÀCççÇlçjçÇ yççíuçuçb. `ncçíb kçÀçuçí nÌb..'Hçí#çç ³ççlç cçìíçÆj³çuç Dççní DçççÆCç `jíkçÀç@[& -[çvmç'mççþçÇ, mHçOçí&mççþçÇ lçí yçmçJçç³çuçç ®ççbiçuçb Dççní Dçmçb
Dççcç®³ççHçí#çç Jç³ççvçb cççíþîçç Dçmçuçíu³çç Mçípççj®³çç oçoçvçb mççbçÆiçlçuçíuçb. mçç³çkçÀuçJççu³ççkçÀ[®³çç DçbkçÀuçvçí oçí vç çÆoJçmç l³çç iççC³ççJçj
þácçkçÀç uççJçuçíuçç Dçmçu³ççvçí Dççcnçuçç [çvmç®çb yçíçÆmçkçÀ ì^í çÆvçbiç lçj çÆcçUçuçb nçílçb. mçHçÀçF& ³çç³çuçç, çÆ®ç$çHçìçlçuçb cçÓU iççCçb yçIçCçb içjpçí®çb
nçílçb. lçíJnç `ìçÇJnçÇ' vçJnlçí®ç l³ççcçáUí çÆLçSìjuçç pççTvç lççí çÆHçkçw®çj yçIçCçb ¬çÀcçÒççHlç nçílçb. SkçÀoç, oçívçoç çÆ kçbÀJçç çÆcçUçu³ççmç DççCçKççÇ
pççmlç JçíUç.. yççyççb®³çç Jç³çç®³çç cççCçmççb®çç Dççí{ç nçílçç lççí l³ççkçÀçUçlç uççiçuçíu³çç `DççBKçíb', `vççÇuçkçÀcçuç', `nçÆmçvçç cççvç pççSiççÇ',
`kçÀv³ççoçvç', `cçíjí ncçocç cçíjí oçímlç', `cçíjí nápçÓj', `mçjmJçlççÇ®çbê', `çÆMçkçÀçj' ³ççkçÀ[í. yç®®çíkçbÀ HçvççÇmçkçÀì pçç³ç®çb lçj `Hç[çímçvç',
`jçpçç DççÌj jbkçÀ', `oçí kçÀçÆuç³ççB', `PçákçÀ iç³çç Dççmçcççvç', `yçÏïç®ççjçÇ' nçílçí®ç kçÀçÇ!.. FlçkçÀç JççF&[ ®çç@F&mç nçílçç lçj `mççOçÓ DççÌj Mçílççvç'uçç
pçç³ç®çb? cçíncçÓo®³çç? lçínçÇ kçáÀþí?.. lçj `çÆcçvçJnç&'uçç? nç çÆmçvçícçç `çÆcçvçJnç&' çÆLçSìjuçç uççiçuçíuçç. DçiçoçÇ pçáv³çç `çÆcçvçJnç&'uçç.
KçìcçuçsçHç `çÆcçvçJnç&'uçç! GþmçÓì çÆmçvçícçç yçIçç³çuçç pçç³ç®çb DçMççÇ Hç@ÀMçvç vçJnlççÇ lçíJnç.. SKççoç HçççÆnuçç lçj yçN³çç®ç çÆoJçmççlç oámçjç
yçIçç³ç®çí ®ççvmçímç uçiçí®ç ³çç³ç®çí vççnçÇlç. `Hç[çímçvç' DçççÆCç `PçákçÀ iç³çç Dççmçcççvç' yçIçÓvç Pççuçí nçílçí. `jíkçÀç@[& -[çvmç'mççþçÇ nç çÆmçvçícçç
yçIçç³çuçç uççiçCççj ní kçÀçjCç Hçá{í kçÀªvç DççcnçÇ cçáuççbvççÇ nf®ç Oçjuçç. DççF&uçç cçmkçÀç cççjuçç. kçÀçcç Pççuçb. oçívç-lççÇvç Hç@ÀçÆcçuççÇ çÆcçUÓvç
`mççOçÓ DççÌj Mçílççvç' yçIçç³çuçç içíuççí SkçÀoç®çí `çÆcçvçJnç&'uçç. kçÀç³ç YçkçÀçmç JççlççJçjCç nçílçb çÆlçLçuçb. mçiçUçÇkçÀ[í HçÀUkçáÀìçb®çí {çÇiç. pçCçÓ
DççJçjçDççJçj®ç ®ççuçuçíuççÇ. SkçÀoç kçÀç ³çç çÆmçvçícççvçí iççMçç içáb[çUuçç kçÀçÇ lçí vçÓlçvççÇkçÀjCççmççþçÇ yçbo nçíCççj nçílçb, Dçmçb kçÀUuçb. DççÆvççÆM®çlç
kçÀçUçmççþçÇ! lçí ®çkçwkçÀ Hçç[C³ççlç ³çíCççj nçílçb. (³çç çÆ®ç$çHçìçvçblçj `çÆcçvçJnç&' çÆLçSìj Hçç[C³ççlç Dççuçb. vçJççÇ Fcççjlç GYççjC³ççlç DççuççÇ.
`çÆcçvçJnç&'- ÒççF&[ Dçç@HçÀ cçnçjç<ì^! vçÓlçvççÇkçÀjCççvçblçj SHçÀ.mççÇ.cçínjç (F&içuç çÆHçÀucçmç) ³çç çÆcçvçJnç&®³çç cççuçkçÀçbvççÇ l³ççb ®çç HççÆnuçç
çÆmçvçícçç uççJçuçç lççí `uççuç HçlLçj' (1971)! Hçá{í `Mççíuçí' uççiçuçç, iççpçuçç lççí FLçí®ç. DççÆlçMç³ç cçnÊJçç®çb çÆLçSìj Dçmçç vççJçuççÌçÆkçÀkçÀ
nçílçç çÆkçÀl³çíkçÀ Jç<çí&. (Dççlçç lçí Hçávnç Hçç[C³ççlç Dççuçb³ç. Hç$çí uççJçuçílç. çÆlçLçí kçÀç³ç nçíCççjí³ç kçáÀCççmç þçTkçÀ. HçCç mçO³ççlçjçÇ çÆlçLçí
`çÆcçvçJnç&'®ççÇ HçámçìMççÇ KçÓCçnçÇ vççnçÇ³ç.) `mççOçÓ DççÌj Mçílççvç' ®ççbiçuçç ®ççuçlç DçmççJçç, kçÀçjCç yçjçÇ®ç cçb[UçÇ nçílççÇ çÆLçSìjçlç. cçuçç HçkçwkçbÀ
DççþJçlçb³ç.. Dççcç®³ççmççíyçlç®ççÇ cççíþçÇ cççCçmçb SJç{çÇ KçÓ<ç vçJnlççÇ FLçí ³çíC³ççJçj. HçÀ[lçÓmç çÆLçSìj Dçmçç mçcçpç nçílçç l³ççb®³çç uçíKççÇ. Dççcnç
cçáuççbvçç oçKçJçç³ç®çç cnCçÓvç Dççuçíuçí lçí. kçíÀJçU `l³çç' iççC³ççmççþçÇ! yççníj Dçmç¿ç GkçÀç[ç lçj Dççlç kçÀçíb[Jçç[ç. lççÇvç lççmççlç IçámçcçìÓvç
pççT kçÀçÇ kçÀç³ç DçMçç çÆJçJçb®çvçílç DççcnçÇ mççÇìJçj yçmçuççí. mççÆì&çÆHçÀkçíÀì oçKçJçuçb.. vçblçj kçÀçìá&vç mìçF&uç®³çç çÆ®ç$ççbmçbiçí ìç³çìumç oçKçJçu³çç
pççT uççiçu³çç.. ®ççj-Hçç®ç vççJçb JçiçUlçç mçiçUçÇ®ç cçêçmççÇ vççJçb.. KçíU mçáª Pççuçç. çÆmçvçícçç®ççÇ mçáªJççlç®ç PççuççÇ lççÇ SkçÀç Yçpçvççvçb.
`vçbouççuç iççíHççuç o³çç kçÀj kçíÀ..' (içççÆ³çkçÀç DççMçç, G<çç) yçjb Jççìuçb. cçíncçÓo nçÇjçí. kçáÀCççÇ cçêçmççÇ vçìçÇ l³çç®ççÇ vçççÆ³çkçÀç, (nçÇ YççjlççÇ yçjb
kçÀç!) çÆJçvççíoJççÇj DçççÆCç içç³çkçÀ çÆkçÀMççíjkçáÀcççjnçÇ nçílçç. cçíncçÓo nçílçç ì@kçwmççÇJççuçç. lççÇ vçìçÇ nçílççÇ ìçÇ® çj. ì@kçwmççÇJççu³ççb®ççÇ DçmççíçÆmçSMçvç
SkçÀ kçÀç³ç&¬çÀcç kçÀjç³ç®çb þjJçlçí. cçíncçÓo SkçÀ çÆlççÆkçÀì çÆlç®³çç içUîççlç cççjlççí. çÆlççÆkçÀìç®çí HçÌmçí I³çç³çuçç cnCçÓvç çÆlç®³çç IçjçÇ pççlççí.
çÆkçÀMççíjkçáÀcççj çÆlç®çç YççT. l³çç®ççÇ Svì^çÇ®ç cçáUçÇ mçç@çÆuç[ Dççní,. lççí SkçÀ `Mççm$ççÇ³ç ®ççÇpç' DççUJçlççvçç oçKçJçuçç³ç (çÆHç³ççyççÇvç kçÀçuççÇ
vçççÆiçvç jçlç..) lççí içç³çkçÀ Dççní, kçÀuççJçblç Dççní cnCçÓvç cçnícçÓo Dççlçç l³ççuçç DççHçu³çç kçÀç³ç&¬çÀcççlç çÆnmmçç I³çç³çuçç içU Iççuçlççí.
(çÆ®ç$çHçìçlç lççí kçíÀJçU cçO³çí-cçO³çí npçíjçÇ uççJçC³ççHçájlçç®ç nçílçç cnCçç³ç®çb. l³ççuçç SkçÀnçÇ iççCçb vçJnlçb ní çÆJçMçí<ç.) çÆkçÀMççíjkçáÀcççjuçç
HçìJçlçç®ç Dççlçç cçncçÓo l³çç vçìçÇuççnçÇ kçÀç³ç&¬çÀcççlç Yççiç I³çç³çuçç mççbiçlççí.. çÆmçvçícççlçuçb vççìkçÀ mçáª nçílçb.. `lççbiçíJççuçíkçÀç mçHçvçç'
nÌojçyççoçÇ mìçF&uç! `cçíjíkçÀçí ®çç³ç vçkçÀçí, kçÀç@HçÀçÇ návçç..' DçMçç mìçF&uç®ççÇ Yçç<çç.. nç ®ççjçÆcçvççjkçÀç `jçcç' vççJçç®çç lççbiçíJççuçç cçjlççí.
l³çç®çí ÒççCç v³çç³çuçç ³çcçoÓlç ³çílççí. l³ççuçç mJçiçç&lç vçílççí. mJçiç& oçKçJçuçç pççlççí.. Dçjí®®çç! nç lçj nÓyçnÓ `Pçák çÀ iç³çç Dççmçcççvç'mççjKçç
JççìçJçç Dçmçç mççÇvç. mJçiçç&lç pçç³ç®ççÇnçÇ çÆ[fçí Hççípç! DçcçákçÀ cççCçÓmç cçjCçb.. ³çcçoÓlçç®³çç vçpçj®çákçÀçÇcçáUí lççí oámçjç®ç DçmçCçb. çÆlçLçí HçÀkçwlç
çÆ®ç$çiçáHlç lçj FLçí mçç#ççlç ³çcçjçpççMççÇ mççcçvçç. ³çcçjçpç Pççuçílç çÆkçÀMççíjkçáÀcççj. cçnícçÓo ³çcçoÓlççuçç cnCççuçíuçç Dçmçlççí.. ³çí lççí Jççí
DççmçcççvçJççuççÇ çÆHçÀucç pçÌmçç®ç nÌ.. (cnCçpçí kçÀç@HççÇ kçÀyçÓuç kçíÀuççÇ³ç!) ³çcçjçpççHçá{í kçÌÀçÆHçÀ³çlç cççb[lççvçç lççí Hçávnç cnCçlççí.. `cçÌb cçíjí iççBJç cçíb
SkçÀ çÆHçÀucç oíKçç Lçç Gmçcçíb YççÇ SímççÇ®ç çÆcçmìíkçÀ LççÇ.. ' FlçkçbÀ uçnçvç DçmçÓvçnçÇ Dççcç®³çç uç#ççlç Dççuçb kçÀçÇ (vççjçpç) cçíncçÓovçí `PçákçÀ
iç³çç Dççmçcççvç'®ççÇ FLçí çÆKçuuççÇ G[JçuççÇ³ç. (çÆJç[byçvçç®³çç HççkçÀçlç IççíUuçíuçç Fjmççuç Dçkç&À mççoj kçíÀuçç³ç. çÆ[uççFìHçáÀuç kçÀç@cçí[çÇ
kçíÀuççÇ³ç.) FLçí cç=lç cçíncçÓomççíyçlç vççjo Dççní pççÇJçvç! (lççí®ç.. p³ççvçí MçíkçÀ[çí çÆmçvçícççlçÓvç nç®ç çÆkçÀjoçj çÆvçYççJçuçç³ç.) yççívçmç cnCçÓvç
oíJçuççíkçÀ.. uç#cççÇ-vççjç³çCç, MçbkçÀj-HççJç&lççÇ Dççnílç (lçí®ç.. p³ççbvççÇ OçççÆcç&kçÀ-HççÌjççÆCçkçÀ çÆmçvçícççlçÓvç l³çç®ç YçÓçÆcçkçÀç kçíÀu³çç Dççnílç) JJçç!
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yçnçílç KçÓyç! ³çcçjçpç l³ççuçç mççícçjmç Hççpçlççlç. oámçN³çç®³çç MçjçÇjçlç pççF&vç HçCç cçuçç mçábojçÇ `pçáçÆvç³çç'uçç Yçíì Jçç.. lçLççmlçá! Dççlçç
mJçiçç&lç cçnícçÓo ní iççCçb içç³çuçç uççiçlççí. (çÆ[fçí lçmmçb®ç! `içácçvççcç'®³çç iççC³ççlç çÆomçuçíu³çç lçMçç ÒçkçÀçj®³çç®ç SkçÀç mçíìJçj.)

Oçlçd lçíjí içímçÓB, GHçÀd lçíjçÇ DçBK³çç, nç³ç lçíjçÇ yççlççb.. HççÇ pççTB IççíuçkçÀçí..
GHçÀd lçíjçÇ cçmlççÇ, GHçÀd lçíjç pçuçJçç, cçjiçç cçjiçç cçÌF&, çÆyçkçÀç çÆyçvçç cççíuçkçÀçí, çÆyçkçÀç çÆyçvçç cççíuçkçÀçí..
Dçyç kçíÀ pççí cçáBn nçí cççí[ç, Dçyç kçíÀ pççí çÆouçkçÀçí lççí[ç, Dçccçç kçÀçÇ Kçmçcç KççkçÀçí, Kçç uçáBiçç pçnj Lççí[ç.. cçínyçÓyçç..
mçyçkçáÀs cçíncçÓo DçMççÇ lççÇ mìçíjçÇ Hçá{í mçjkçÀlç nçílççÇ. DçççÆCç.. cççípçÓvç HçmlççÇmççJ³çç çÆcççÆvçìçuçç Dççcnçuçç nJçb lçí iççCçb uççiçuçb
nçílçb. kçÀç kçÀçíCç pççCçí, cçíncçÓo®³çç ³çç iççC³ççvçblçj yçjb®çmçb HççÆyuçkçÀ GþÓvç içíuçb. çÆHçkçw®çj®³çç mìçíjçÇlç ocç vççnçÇ kçÀçÇ kçÀç³ç? kçÀç içíuçí ní
uççíkçÀ? cççÇ Dççpçáyççpçáuçç HçççÆnuçb. p³ççbvçç Hçá{®çç çÆmçvçícçç Hçnç³ç®çç nçílçç lçí cçákçÀçì yçmçuçí nçílçí. HçÌmçç JçmmçÓuç kçÀjç³çuçç! çÆmçvçícççlç lçmçç ocç
nçílçç. SkçÀ ì@kçwmççÇJççuçç. SkçÀ mççOçájçcç (DççícçÒçkçÀçMç) vççJçç®çç mçblçÒçJç=lççÇ®çç yçBkçÀ-kç@ÀçÆMç³çj.. lççí HçÀmçJçuçç pççlççí. ÒççCç HçÓCç& çÆmçvçícççlç Dççní
HçCç çÆpçJçblç DçJçmLçílç l³ççuçç FLçí cççípçkçíÀ®ç mçbJçço Dççnílç, yççkçÀçÇ çÆHçkçw®çj mçbHçíHç³ç¥lç l³çç®ççÇ uççMç®ç çÆomçlçí! ì@kçwmççÇlçuççÇ! jnm³ç Dçmçb vççnçÇ..
çÆvçJJçU ìçF&cçHççmç! cçíncçÓo®çb lçí PçkçÀçmç vçlç&vç, jHçÀçÇmççníyççb®çb iççCçb cçvççlç mççþJçÓvç, DççíþçJçj içáCçiçáCçlç DççcnçÇ IçjçÇ Hçjlçuççí. Hçá{í
Mçípççj®³çç mçájíMçoçoçvçb, pççí Dççcç®çç kçÀçíçÆjDççíûççHçÀj nçílçç l³ççvçí nç çÆmçvçí cçç ®ççjoç oçKçJçuçç. mJçKç®çç&vçb! Hççmç<ì HçÌMççb®³çç çÆlççÆkçÀìçlç.
iççCçb HçkçwkçbÀ cçvççJçj þmççJçb cnCçÓvç! çÆmçvçícçç oçívçoç HçççÆnuçç. HçCç çÆlçmçN³ççboç cçç$ç ní iççCçb mçbHçlçç®ç cçç$ç DççcnçÇ Içj®ççÇ Jççì OçjuççÇ.
çÆmçvçícçç®ççÇ mìçíjçÇ cççnçÇlç Dçmçu³ççvçí ®ççJçÓvç ®ççJçÓvç jJçbLç kçÀjC³ççlç Fvìjímì vçJnlçç..
1982-83®³çç ojc³ççvç 16ScçScçJçj®³çç çÆmçvçícçç®çb Hç@À[ mçbHçuçb. `JnçÇmççÇDççj'vçí l³çç®ççÇ pççiçç IçílçuççÇ. nç Oçboç ®ççbiçuçç®ç
HçÀçíHçÀçJçuçç nçílçç. `JnçÇmççÇDççj'®çç pçcççvçç ³çílçç®ç ®ççUçÇlçu³çç JççÇmç Kççíu³ççblçÓvç Jçiç&CççÇ kçÀç{Óvç ìçÇJnçÇ-JnçÇmççÇDççj SkçÀç jç$ççÇmççþçÇ Yçç[îççvçí
DççCçuçç pçç³ç®çç. kçáÀCççkçÀ[í HçÓpçç JçiçÌjí DçmçuççÇ lçjçÇ kçÀjcçCçákçÀ cnCçÓvç lççí DççCçuçç pçç³ç®çç. mçbHçÓCç& jç$ç pççiçÓvç lççÇvç-®ççj çÆmçvçícçí yçIçç³ç®çí
uççíkçÀ. ³çç pJçjçvçí DççcnçuççnçÇ Hçsç[uçíuçb. cçpçç ³çç³ç®ççÇ. PçákçÀ iç³çç Dççmçcççvç, mççOçÓ DççÌj MçÌlççvç.. SkçÀçcççiççícççiç SkçÀ yççÆIçlçuçí.
HçávçYçí&ìçÇ®çç Dççvçbo çÆcçUçuçç. `PçákçÀ iç³çç Dççmçcççvç' (1968) nç Dççj.[çÇ. yçvmçuç Òçç@[kçwMçvmç®çç. uçíKç ìb[vç çÆoioMç&kçÀ nçílçí.
DççíbkçÀçjmççníyç vççcçkçÀ nmlççÇ®ççÇ kçÀLçç DçççÆCç HçìkçÀLçç nçílççÇ. JoçjkçÀç çÆoJçí®ççb®çb sç³ççbkçÀvç DçççÆCç yççyçáYççF& GoíMççÇb®çí ì^çÇkçÀ-mççÇvmç Dçmçuçíuçç
nç c³çáçÆPçkçÀuç-çÆnì! (nç çÆmçvçícçç `çÆnDçj kçÀcmç çÆcçmìj pçç@[&vç' (1941) ³çç nç@çÆuçJçÓ[Hçìç®çç jçÇcçíkçÀ nçílçç.) MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvçpççÇb®çb
mçbiççÇlç Dçmçuçíuçç `PçákçÀ iç³çç Dççmçcççvç' kçáÀCççuççnçÇ DççJç[íuç Dçmçç®ç nçílçç. kçÀLççvçkçÀçlç HççÆnu³çç HççTCç lççmççlç®ç nçÇjçí®çç KçíU
Kçuuççmç! mJçiçç&lç çÆ®ç$çiçáHlçç®³çç KççlçíJçnçÇlç [çÇ.kçíÀ.mççníyç (Hçávnç jçpçíbêkçáÀcççj-ncçMçkçÀuç) ³çç yç@[-cç@vç®çç cç=l³çÓ çÆuççÆnuçíuçç Dçmçlççí HçCç
³çcçoÓlçç®³çç vçpçj®çákçÀçÇcçáUí mçbpç³çkçáÀcççj®çí (jçpçíbêkçáÀcççj) ÒççCç njCç kçÀªvç DççCçuçí pççlççlç. nçÇ ®çákçÀçÇ®ççÇ çÆcçmìíkçÀ çÆvçmlçjç³çuçç MçíJçìçÇ
mçbpç³çkçáÀcççj ³çç içá[-yçç@³ç®³çç Dççlc³ççuçç [çÇ.kçíÀ.mççníyç ³çç yç@[-yçç@³ç®³çç MçjçÇjçlç cçpçyçájçÇvçí ÒçJçíMç kçÀjçJçç uççiçlççí.. MçjçÇj çÆcçL³çç Dççní..
mçl³ç lççí Dççlcçç nÌ JçiçÌjí JçiçÌjí.. SkçÀçcççiççícççiç ³çíCççN³çç mçJçç¥içmçáboj iççC³ççb®³çç vçMçílç kçÀLççvçkçÀ ®ççbiçuçb®ç Kçáuçlçb..
`mççOçÓ DççÌj MçÌlççvç' nç çÆmçvçícçç S. YççÇcççÆmçbiç DçççÆCç Svç.mççÇ.çÆmçHHççÇb®çç. GmççÇuççF& mççícçvççLçvç ³çç kçáÀCçç oçÆ#çCç YççjlççÇ³ç
uçíKçkçÀç®çb kçÀLççvçkçÀ. S. YççÇcççÆmçbiç®ççÇ®ç HçìkçÀLçç DçççÆCç çÆoioMç&vç. `ì@kçwmççÇlçuççÇ uççMç' ³çç SkçÀç®ç iççí<ìçÇuçç kçíbÀêmLççvççÇ þíTvç kçÀLççvçkçÀ
çÆHçÀjlçb. Òçílçç®çç çÆJç<ç³ç DçmçÓvçnçÇ kçÀç@cçí[çÇ kçÀjlçb. cçíncçÓo®çí yçnçjçÇ®çí çÆoJçmç nçílçí. lççí p³çç çÆmçvçícççuçç nçlç uççJçç³ç®çç l³çç®çb mççívçb nçílç nçílçb.
mççF&[-jçíuç DçmçÓvçnçÇ l³çç®³ççJçj pççÇ pççÇ iççCççÇ çÆ®ççÆ$çlç PççuççÇ nçílççÇ lççÇ lççÇ iççpçlç nçílççÇ. lççí KçÓHç cççíþç mìçj Pççuçíuçç pçCçÓ. `mççOçÓ DççÌj
MçÌlççvç' cnCçpçí mçyçkçáÀs cçnícçÓo! l³çç®çb lççÇvç Jç<çç¥HçÓJççÇ®çb `içácçvççcç'cçOçuçb `ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç..' ®ççbiçuçb®ç iççpçuçíuçb. DççHçu³çç ³çç
çÆmçvçícççlç Dçmçb®ç SKççob nÌojçyççoçÇ mìçF&uç®çb Oçccççuç iççCçb kçÀªvç ìçkçÓÀ³çç Dçmçb cçíncçÓovçí mçá®çJçuçb. mçJçç¥vçç®ç lççÇ kçÀuHçvçç DççÆlçMç³ç
DççJç[uççÇ.. iççÇlçkçÀçj MçÌuçíbêpççÇbvççÇ `lçboçvçç' nç %ççlç Dçmçuçíuçç SkçÀ®ç lççÆkçÀ³çç-kçÀuççcç JççHçªvç mçjmç iççCçb çÆuççÆnuçb Dçmçíuç HçCç Dççlçç vçJçb
kçÀjlççí®ç Dççnçílç lçj l³ççlç pçjç DççCçKççÇ cçpçç ³çíT oílç. iççC³ççlçuçí Dçblçjí lçiç[í nçíToílç.. iççCçb pçjç pççmlç mçjmç, DççÆOçkçÀ vçcçkçÀçÇvç
kçÀjç Dçmçç DççoíMç çÆouçç pçCçÓ iççÇlçkçÀçj jçpçíbêkç=À<CçpççÇbvçç. ³çáçÆvçìcçO³çí nÌojçyççoçÇ uççíkçÀ Dççnílç. I³çç HçÀç³çoç l³ççb®çç. uç#cççÇkçÀçblçH³ççjíuççuçpççÇbvççÇ Oçávççb®çç kçÀçÇmç Hçç[uçç. iççÇlçkçÀçj jçpçíbêkç=À<CçpççÇbvççÇ kçÀçJ³ç lçj cçmlç®ç pçcçJçÓvç DççCçuçíuçb. iççC³ççlç nÌojçyççoçÇ ì®ç nJçç
cnCçÓvç ³çáçÆvçìcçOçu³çç®ç SkçÀç cççCçmççvçí (vççJç cççnçÇlç vççnçÇ) kçÀçJ³ççJçj nÌojçyççoçÇ mçbmkçÀçj kçíÀuçí cnCçlççlç. iççCçb lçj lç³ççj Pççuçb nçílçb
HçCç cçç$ç SkçÀ Òçç@yuçícç nçílçç. vçç³çkçÀ Dçmçuçíuçç cçíncçÓo FLçí ì@kçwmççÇJççu³çç®³çç YçÓçÆcçkçíÀlç Dççní. lççí mçlçlç Hççb{N³çç MçáYçÏ ³çáçÆvçHçÀç@cç&cçO³çí
JççJçjlççvçç oçKçJçuçç³ç. l³çç®ççÇ nçÇ YçÓçÆcçkçÀç çÆJçvççíoçÇ DçmçuççÇ lçjçÇ kçwuççÇvç cnCççJççÇ DçMççÇ®ç. l³çç®³ççJçj nÌojçyççoçÇ mìçF&uç®çb iççCçb? ní kçÀmçb
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kçÀç³ç pçcçCççj yçáJçç! [yçuç-jçíuç ìçkçÀç³ç®çç kçÀç? HçCç l³ççvçí çÆþiçU uççJçu³ççmççjKçb Jççìíuç.. `[^çÇcç-çÆmçkçwJçívmç' kçíÀuçç lçj? ³çímç! HçCç
vçíncççÇ mJç®s Hççb{N³çç ³çáçÆvçHçÀç@cç&cçO³çí DçmçCççjç cççCçÓmç mJçHvçí HççnCççj lççÇ jçpçç cçnçjçpççb®ççÇ, ÞççÇcçblç nçíC³çç®ççÇ.. lççí `ncçíb kçÀçuçí nÌb..'
mççjK³çç cçUkçÀì kçÀHç[îççlçuççÇ kçÀUkçÀì mJçHvçb kçÀMççuçç yçIçíuç? çÆmçvçícççlç SkçÀ kçÀç³ç&¬çÀcç nçílççvçç oçKçJçÓ³çç, Dçmçb þjuçb. mìípçJçj!
Flçkçw³ççlç HçjçÇ#çí®çç HçíHçj HçáÀìlççí lçmçç `PçákçÀ iç³çç Dççmçcççvç'cçOçu³çç mççÇvç®çç HçbÀ[ç cççnçÇlç Pççuçç. `PçákçÀ iç³çç Dççmçcççvç' l³çç Jç<çç&®³çç
mçáªJççlççÇuçç®ç uççiçuçíuçç. ³çç kçÀLççvçkçÀçlçuççÇ mJçiç&-uççíkçÀçÇ®ççÇ Hç@Àvì@mççÇ ³çç uççíkçÀçbvçç YçÓuç Hçç[Óvç içíuççÇ kçÀçÇ kçÀç³ç, ™çáoç pççvçí! HçCç lççÇ
kçÀvmçíHì ³çç uççíkçÀçbvççÇ Dç#çjMç: {çHçuççÇ. ³çç mççÇvç®ççÇ çÆKçuuççÇ G[JçÓvç kçáÀCççuçç KçáVçmç kçÀç{ç³ç®çç nçílçç, kçÀçnçÇ Òçç@yuçícç nçílçç ní l³ççb®çb l³ççbvçç
cççnçÇlç. Dççiçí-çÆHçsí kçÀçnçÇlçjçÇ nJçb cnCçÓvç l³çç mççÇvçmççþçÇ sçíìbmçb kçÀLççvçkçÀ çÆuççÆnuçb. kçÀuHçvçç G®çuçuççÇ DçmçuççÇ lçjçÇ HçíMçkçÀMç JçíiçUçÇ
JççìçJççÇ, lççí mççÇvç Lççí[ç çÆJçvççíoçÇnçÇ Jnç³çuçç nJçç cnCçÓvç l³çç Òçmçbiççuçç Lççí[b Hçç@çÆuçMç kçíÀuçb. IççmçÓvç-HçámçÓvç uçKKçb kçíÀuçb. Hçoj®çí mçbJçço
Iççlçuçí. HççnáCçç kçÀuççkçÀçj cnCçÓvç çÆkçÀMççíjkçáÀcççj nçlççMççÇ nçílçç®ç, l³ççuçç ³çcçjçpçç®ççÇ Jçm$çí ®ç{JçuççÇ. `[^çÇcç-çÆmçkçwJçívmç' MçíJçìçÇ HçÀç³çvçuç
Pççuçç. p³çç çÆcçvçÓ kçÀç$çkçÀpççÇb®³çç mìáçÆ[Dççílç `ncçíb kçÀçuçí nÌb..' jíkçÀç@[& Pççuçíuçb, vçícçkçbÀ çÆlçLçí®ç `cçníyçÓy çç, cçníyçÓyçç..' OJççÆvçcçáçÆêlç Pççuçb. MçÓì
nçíF&uç lçíJnç cçíncçÓo®³çç mççojçÇkçÀjCççyçÎuç çÆ®çblçç vçJnlççÇ. HçCç p³çç DççJççpççlçÓvç lçí içç³çuçb pççCççj Dççní lçí cçnÊJçç®çb nçílçb. iççC³ççlç Gpçç&
nçílççÇ. Dçç¬çÀcçkçÀ HççÆJç$çç nJçç nçílçç. lçcççcç Òçí#çkçÀçbvçç iççC³ççlçuçí G®®ççj Lççí[í çÆJççÆ®ç$ç JççìCççj nçílçí.. HçCç Jççìívçç kçÀç! nÌojçyççoçÇ çÆyç³çç&CççÇ
pçMççÇ l³ççbvççÇ DççHçuççÇMççÇ kçíÀuççÇ lçmçb ní nÌojçyççoçÇ ì®çd Dçmçuçíuçb iççCçb DççJç[C³ççlç kçÀçnçÇ®ç Dç[®çCç vçJnlççÇ. iççC³ççlç ocç nçílçç. lçí
iççpçC³çç®çí mçíbì-Hçjmçíbì ®ççvmçímç nçílçí. jHçÀçÇmççníyççbvççÇ lçí çÆMçJçOçvçá<³ç Hçíuçuçb. [çíbiçjçÇuçç MçípççjçÇ -HççpççjçÇ nÌojçyççoçÇ JçmlççÇ Dçmçu³ççvçí l³ççb®çb
lçí níuç kçÀç{Óvç yççíuçCçb jHçÀçÇbvçç cççnçÇlç nçílçb. l³çç Yçç<çílç lçí l³çç uççíkçÀçbMççÇ yççíuçç³ç®çínçÇ. cçíncçÓo®ççÇ lççÇ lçj pçCçÓ yççíuççÇYçç<çç®ç. uç#cççÇkçÀçblç
(kçáÀ[çUkçÀj) DçççÆCç H³ççjíYççF& (Mçcçç&) l³ççcçáUí çÆjuç@kçwmç Pççuçí. jHçÀçÇ cçmlç®ç içç³çuçí. Dçmçç HçjHçÀç@cç&vmç çÆouçç³ç kçÀçÇ cççvç iç³çí Gmlçço!
cçíncçÓovçí l³çç®³çç Jççìîçç®çb mçbJççoçlcçkçÀ ®ççbiçuçb®ç cnìuçb. iççÇlçkçÀçj jçpçíbêkç=À<CçpççÇbvççÇ iççC³ççlç DççCçuçíuççÇ `Lçç@ì' yçIçç. jHçÀçÇmççníyççbvççÇ
pçmçí G®®ççj kçíÀuçílç lçí SíkçÓÀvç DçpççÇyç Jççìlççlç Kçjí HçCç ³çç iççC³ççlç lççÇ®ç lçj içbcçlç Dççní, Mçyoçb®çç DçLç& mçcçpçuçç kçÀçÇ kçÀMççÇ cçpçç ³çílçí
Hçnç.. Hçç³ç DççHççíDççHç þíkçÀç Oçª uççiçlççlç.. nÌojçyççoçÇ ®çJççÇ®çb ní çÆnvoçÇ iççCçb DççHçu³çç vçkçÀUlç DççHçuçb®ç nçíTvç pççlçb..

vçç lçácçíb DççlçÌ, vç ncçkçÀçí yçáuççlçÌ, DçpççÇ pççÇ kçÀçí pçuççlçÌ, LçHçkçÀ uçáBiçç oíKçvçç..
Símçç kçw³çÓB kçÀjlçÌ, pçáucç kçw³çÓB {çBlçÌ, kçw³çç vçKçjç çÆoKççlçÌ, LçHçkçÀ uçáBiçç oíKçvçç, LçHçkçÀ uçáBiçç oíKçvçç..
kçÀç³ç kçíÀ ³çí uçìkçÀç, kçÀç³ç kçíÀ ³çí PçìkçÀç, kçÀç³ç kçíÀ ³çí cçìkçÀç, kçÀj u³ççíJç çÆouç ®ççÌ[ç..
cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvçç u³ççí c³çápçí oáunç, pçuçç Ðççí cçíjç ®çÓuçç..


³çç iççC³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç GHçuçyOç Pççuçíu³çç mçJç& `Dçç@çÆ[Dççí', `çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' ³ççb®³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.

1. cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvççuççí.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/mwyevT_vgTI

2. cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvççuççí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/mwyevT_vgTI

3. cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvççuççí..(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/Q7wpHUGmAB0

4. çÆ®ç$çHçì : mççOçÓ DççÌj MçÌlççvç (1963)

https://youtu.be/fa_kUOPq8JU

5. cçíncçÓo (mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/wZbH_8PN9ac

6. cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvçç uççí.. (p³çáçÆvç³çj cçíncçÓo)

https://youtu.be/UGfD21oVErk
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50 : cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç yçvçç uççí cçáPçí oáunç..
çÆ®ç$çHçì : mççOçÓ DççÌj MçÌlççvç (1968)
çÆvçcçç&lçç : S. YççÇcççÆmçbiç DçççÆCç Svç.mççÇ.çÆmçHHççÇ
çÆoioMç&kçÀ : S. YççÇcççÆmçbiç
içç³çkçÀ : cçnbcço jHçÀçÇ DçççÆCç cçíncçÓo
iççÇlçkçÀçj : jçpçíbêkç=À<Cç
mçbiççÇlç : uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuç
cçíncçÓo : Dçjí pçáçÆvç³ççee Dçjí çÆkçÀOçj nÌ jí lçÓee, cçíjí çÆouç kçÀçÇ jçvççÇ,
cçíjí vçJççmççíb kçÀçÇ vççvççÇee Dçç iç³çç nÓB cçÌF&ee
Dçjí oíKç uçí cçÌb Dçç iç³çç HçjçÆcçMçvç uçíkçÀçíee
jHçÀçÇ : cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvçç u³ççí c³çápçí oáunç, pçuçç Ðççí cçíjç ®çÓuçç - 2
®ççjçÆcçvççj sçí[ç, yçí®çkçÀçí ìçbiçç-Iççí[ç, Dçç³çç cçÌF& oçÌ[ç oçÌ[ç,
Kçç YççÇ uççí jçncç Lççí[ç,
cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvçç u³ççí c³çápçí oáunç, pçuçç Ðççí cçíjç ®çÓuçç - 2
jHçÀçÇ : Oçlçd lçíjí içímçÓB, GHçÀd lçíjçÇ DçBK³çç, nç³ç lçíjçÇ yççlççb HççÇ pççTB IççíuçkçÀçíee
GHçÀd lçíjçÇ cçmlççÇ, GHçÀd lçíjç pçuçJçç, cçjiçç cçjiçç cçÌF&,
çÆyçkçÀç çÆyçvçç cççíuçkçÀçí, çÆyçkçÀç çÆyçvçç cççíuçkçÀçíee
Dçyç kçíÀ pççí cçáBn nçí cççí[ç, Dçyç kçíÀ pççí çÆouçkçÀçí lççí[ç
Dçccçç kçÀçÇ Kçmçcç KççkçÀçí, Kçç uçáBiçç pçnj Lççí[çee
cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvçç u³ççí c³çápçí oáunç, pçuçç Ðççí cçíjç ®çÓuçç - 2
cçíncçÓo : Dççnçnçee kçw³çç çÆLçjkçÀ jnçÇ lçÓcçíb! pççí GHçj kçÀçÌvçmçç [çvmçcççmìj Dçç iç³çç,
çÆpçmmçí çÆmçKç çÆuç³çç lçÓcçíbee oçlçç kçw³çç çÆoKçç jnçÇ! vçpççÆokçÀ Dçç pççÇ!
vçKçjí kçÀj jnçÇbee LçHçkçÀ uçáBiçç..
jHçÀçÇ : vçç lçácçíb DççlçÌ, vç ncçkçÀçí yçáuççlçÌ, DçpççÇ pççÇ kçÀçí pçuççlçÌ, LçHçkçÀ uçáBiçç oíKçvççee
Símçç kçw³çÓB kçÀjlçÌ, pçáucç kçw³çÓB {çBlçÌ, kçw³çç vçKçjç çÆoKççlçÌ,
LçHçkçÀ uçáBiçç oíKçvçç, LçHçkçÀ uçáBiçç oíKçvççee
kçÀç³ç kçíÀ ³çí uçìkçÀç, kçÀç³ç kçíÀ ³çí PçìkçÀç,
kçÀç³ç kçíÀ ³çí cçìkçÀç, kçÀj u³ççíJç çÆouç ®ççÌ[çee
cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvçç u³ççí c³çápçí oáunç, pçuçç Ðççí cçíjç ®çÓuçç - 2
cçíncçÓo : ®çÓuçç pçuçç oçí pççÇee DçpççÇ Iççmçuçíì [çuçkçÀçí HçÓBÀkçÀ [çuççí vçç
çÆvç®®çímçí cçççÆ®çmç kçÀçÇ kçÀçb[çÇ uççTB kçw³çç? DçHçvçí nçLççmçí Kççvçç yçvçç oçí,
cçáPçíb çÆKçuççvçç.. Dçjí cçíjçÇ jçvççÇ.. Dçjí ®³çáçÆvç³ççee, kçÀnçB pçç jnçÇ lçácçíb
JççHçmç Dççee Hçuçì, Hçuçì, Hçuçì, Hçuçì, Hçuçì, Hçuçì...
(ní iççCçb nÌojçyççoçÇ çÆnvoçÇ mìçF&uç®çb Dççní. iççC³ççlç pçmçí G®®ççj Dççnílç lçmçí®ç lçí çÆuççÆnuçí Dççnílç.)
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51 : Shatada Prem Karave..

51 : Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí!
`pçjç Dççlç ³çílçç kçÀç?'
`Dçiçb Lççbyç! kçÀç³ç ®ççÇpç yççbOçuççÇ³ç Hçùîççvçb! pçjç SíkçÓÀvç®ç ³çílççí..'
DççF& çÆlçLçí®ç ®çáUyçáU kçÀjlç GYççÇ. cçÌHçÀuç jbiççlç DççuçíuççÇ. çÆJçuç#çCç mJçjcç³ç JççlççJçjCççlç jçcçÓYç³³çç DççkçbÀþ yçá[çuçíuçí, lçj GHççÆmLçlç
onç-yççjçpçCç cçb$çcçáiOç nçíTvç l³çç kçÀuççkçÀçjçuçç mç®®çíHçCççvçí oço oíC³ççlç içáblçuçíuçí.. DçMçç cççnçÌuçcçO³çí çÆ[mìyç&? jçcçÓYç³³ççbvççÇ ®çìkçÀvç
Dççlç ³ççJçb cnCçÓvç DççF& oyçkçw³çç DççJççpççlç OççÇj kçÀªvç Hçávnç cnCççuççÇ..
`Dçª.. vççHççmç Pççuçç³ç!!'
jçcçÓYç³³çç cççb[çÇJçj lççuç oílç çÆvççÆJç&kçÀçjHçCçí HçáìHçáìuçí.. `cçiç kçÀç³ç!.. nçíF&uç Hçá{®³çç Jç<ççÇ& Hççmç!!'
`Dçnçí, j[lççí³ç lççí Dççlç..'
kçÀç³ç çÆMçb®ççÇ kçÀìkçÀì Dççní DçMçç DççÆJçYçç&Jççlç yççyçç Gþuçí. Dççlç Dççuçí. Dçª çÆyç®ççjç cççvç KççuççÇ IççuçÓvç DççmçJçb {çUlççí³ç. lççí vççHççmç
Pççu³çç®ççÇ cçvçnÓmç Kçyçj IçíTvç Dççuçíuçç l³çç®çç çÆcç$ç kçÀçíHçN³ççlç Dçbiç ®ççíªvç GYçç nçílçç.
`FbçÆpçvççÇ³ççÆjbiç®çç DçY³ççmç mççí[Óvç oíCççjí³ç cççÇ. iççCçboíKççÇuç! iççC³ççcçáUí çÆMç#çCç DçççÆCç çÆMç#çCççcçáUí iççCçb oçívnçÇ pçcçlç vççnçÇ³ç, nJçb lçmçb!
vççíkçÀjçÇ kçÀjç³ç®çb þjJçuçb³ç cççÇ!'
`Dçª! Dçjí Jçí[ç kçÀç lçÓ?.. j[lççímç kçÀMççuçç? Kçjb lçj cççÇ j[ç³çuçç nJçb.. HçCç cççÇ lçj Dççvçboçlç Dççní. HçjJçç p³çç oçívç içpçuçç içç³çuççmç
vçç! HçÀçj sçvç cnìu³ççmç. Flçkçw³çç, kçÀçÇ l³ççHçá{í lçáPçb ní vççHççmç nçíCçb, oá:Kçç®çb Jççìlç vççnçÇ³ç cçuçç. çÆkçÀlççÇ cçáuçb Dççnílç jí lçáP³çç Jçiçç&lç?
JççÇmç cçáuçb! nçí³ç vçç? mçcçpç! SkçÀçíCççÇmç Hççmç PççuççÇlç DçççÆCç lçÓ vççHççmç Pççuçç³çmç! HçCç..HçCç lçáP³ççmççjKçb iççCçb cnCçÓ MçkçÀlççÇuç Dçmçí
çÆkçÀlççÇpçCç Dççnílç?'
`kçáÀCççÇ®ç vççnçÇ.. mçiçUí®ç náMççj DçççÆCç DçY³ççmçÓ Dççnílç..'
`nçí³ç vçç? çÆnvoámLççvççlç FbçÆpçvççÇ³çmç&, [ç@kçwìmç& çÆkçÀlççÇ DçççÆCç uçlçç, çÆkçÀMççíjçÇ DçççÆCç kçáÀcççj içbOçJç& çÆkçÀlççÇ? GÐçç lçÓ ®ççbiçuçb iççT uççiçuççmç
kçÀçÇ vççJç nçíF&uç lçáPçb.. FbçÆpçvççÇ³çjuçç l³çç®ççÇ kçbÀHçvççÇ çÆkçbÀJçç l³çç J³çJçmçç³ççlçuçí uççíkçÀ JçiçUlçç SjJççÇ kçÀçíCç çÆJç®ççjlççí? SkçÀçíCççÇmç SkçÀçÇkçÀ[í
DçmçlççÇuç DçççÆCç lçÓ SkçÀçÇkçÀ[í - vççcçJçblç içç³çkçÀ cnCçÓvç. Hçá{®³çç Jç<ççÇ& Hççmç nçíMççÇuç®ç lçÓ, l³ççcçáUí iççCçb çÆkçbÀJçç çÆMç#çCç mççí[C³çç®çç
çÆJç®ççjmçáOoç kçÀª vçkçÀçímç..mçcçpçuçb?..'
Dçª®³çç (cnCçpçí DççHçuçí DçªCçpççÇ oçlçí) [çíUîççlçuçb HççCççÇ Lççbyçuçb nçílçb. yççyçç pçJçU IçíTvç HççþçÇJçj LççíHçìlç mççblJçvç kçÀjlç nçílçí..
vççHççmç Pççu³çç®ççÇ Kçyçj IçíTvç Dççuçíuçç l³ççb®çç çÆcç$ç pççiç®³çç-pççiççÇ çÆLçpçuçç nçílçç. yççyççbvççÇ mçoN³çç®³çç çÆKçMççlçÓvç HçÌmçí kçÀç{uçí..
`pçjç FkçÀ[í ³çí.. nb.. pçç, çÆcçþçF& IçíTvç ³çí DçççÆCç mçJçç¥vçç Jççì. Dççcç®çç Dçª mçáboj içpçuçç içç³çuçç uççiçuçç Dççní l³ççyçÎuç çÆcçþçF&
nJççÇ®ç, vççnçÇ kçÀç?' DçªCçpççÇ cçvççícçvç mçáKççJçuçí. DççF&-yççyççbvçç cçvç uççJçÓvç iççCçb çÆMçkçíÀvç DçççÆCç DçY³ççmçnçÇ cçvççHççmçÓvç kçÀjívç Dçmçb Jç®çvç
çÆouçb. FbçÆpçvççÇ³çj lçj lçí Pççuçí®ç. içç³çkçÀ cnCçÓvçnçÇ mçbiççÇlçç®³çç DççkçÀçMççlç Mçá¯çÀlççN³ççÖçcççCçí lçUHçÓ uççiçuçí .
cçç³çÓmç Pççuçíu³çç DççHçu³çç cçáuççuçç DççCçKççÇ vççcççínjcç kçÀjlç Jçílçç®³çç s[çÇvçb HçÀçí[Óvç kçÀç{Cççjí `yççHç' DçççÆCç DçªCç oçlçíb®³çç
JççÆ[uççbvççÇ l³çç®çç kçÀuçílçuçç nçÌmçuçç yçáuçbo kçÀjC³ççmççþçÇ çÆouçíuçç `[çímç' ³ççlç çÆkçÀlççÇ DçLç& mççcççJçuçíuçç Dççní Hçnç. Mçç³çj Fkçwyççuçvçí
cnìu³ççÖçcççCçí.. `æKçáoçÇ kçÀçí kçÀj yçáuçbo Flçvçç, kçíÀ nj lçnjçÇj mçí Hçnuçí, æKçáoç yçboí mçí æKçáo Hçásí - yçlçç lçíjçÇ jpçç kçw³çç nÌ!' (æ`KçáoçÇ'
cnCçpçí DçnbkçÀçj vçç!, æKçáo nçÇ Dçmçb kçÀç vççnçÇ cnCçlç! yçjb .. lçkçÀoçÇj vçJní, Kçjb lçj lçnjçÇj! lçkçÀoçÇj cnCçpçí vçMççÇyç, Yççi³ç DçççÆCç
lçnjçÇj cnCçpçí uçíKç.. uçuççìuçíKç DçMçç DçLççÇ&! Hç#ççÇ, Mçç³çj çÆvçoçb HçÀçpçuççÇ.) DçªCç oçlçípççÇb®³çç cçlçí kçÀçÆJçÞçí< þ cçbiçíMç Hçç[iççbJçkçÀjçbvççÇ
çÆuççÆnuçíuçb `³çç pçvcççJçj, ³çç pçiçC³ççJçj Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí..' ní iççCçb DçMçç®ç kçÀçnçÇMçç lçÊJç%ççvççJçj yçílçuçb³ç Kçjb. j[lç, jKç[lç
Dçç³çá<³çç®çb iççþçí[b KççbÐççJçj IçíTvç ocçsçkçÀ kçÀjC³ççFlçkçbÀ yçkçÀJççmç Dçç³çá<³ç pçiçC³ççHçí#çç çÆcçUçuçíu³çç iççí<ìçÇl ç mçcççOççvç MççíOçC³ççlç®ç
nMççÇuç Dççní, vççnçÇ kçÀç? Hçç[iççbJçkçÀjpççÇb®ççÇ çÆkçÀl³çíkçÀ ÖçícçiççÇlçb, çÆJçjniççÇlçb DçªCçpççÇ içç³çuçílç, HçCç Dçç³çá<³ççJçj cçççÆcç&kçÀHçCçí Yçç<³ç
kçÀjCççjb ní iççCçb, DççHçu³çç Öçl³çíkçÀç®³çç Dçç³çá<³ççuçç çÆkçÀlççÇ mçcçHç&kçÀHçCçí çÆHçÀf yçmçlçb DçççÆCç DççHçu³ççlç kçÀmçb mHçáÀçÆuuçbiç pççiç=lç kçÀjlçb..
Hçnç..

³çç pçvcççJçj ³çç pçiçC³ççJçj Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí..
®çb®çuç Jççjç, ³çç pçuçOççjç, çÆYçpçuççÇ kçÀçUçÇ cççlççÇ -2
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çÆnjJçí çÆnjJçí ÖççCç lçMççÇ nçÇ, ©pçÓvç DççuççÇ HççlççÇ,
HçáÀuçí uççpçjçÇ, yçIçÓvç kçáÀCçç®çí-2, nUJçí Dççíþ mcçjçJçíee
³çç pçvcççJçj ³çç pçiçC³ççJçj Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí..
kçáÀojlç kçíÀ yçíçÆcçmççuç kçÀçÆj<cçíHçj Hçç[iççbJçkçÀjçb®çb cçvç çÆHçÀoç Pççuçíuçb çÆomçlçb³ç, vççnçÇ? ³çMçJçblç oíJçmççníyççb®ççÇ HççÆnu³çç kçÀ[J³ççlçuççÇ
®ççuç Dççlçç oámçN³çç DçblçN³ççlç kçÀMççÇ cçmlç Dçbiç[çF& Içílçí³ç Hçnç. kçÀçJ³ççlççÇuç DççMç³çmçbHçVç Mçyoçbvçç HççÆjHççí<çkçÀ DçMççÇ JççlççJçjCççÆvççÆcç&lççÇ,
mçbiççÇlç mçb³ççípçvççlçÓvç çÆkçÀlççÇ GlkçÀìHçCçí J³çkçwlç nçíT MçkçÀlçí lçí Hçnç. Jnç³ççíçÆuçvç®çç lççHçÀç, yççmçjçÇ®çí mçÓj DçççÆCç cçmlç þíkçw³ççJçj mçlççjçÇ®çç
çÆLçjkçÀlçç mççpç!

jbiççb®çç GIç[áçÆvç³çç HçbKçç, mççbpç kçáÀCççÇ nçÇ kçíÀuççÇ - 2
kçÀçUçíKçç®³çç oçjçJçjlççÇ - 2, vç#ç$ççb®³çç JçíuççÇ,
mçnç $çÝlçáb®çí, mçnç mççínUíee - 2, ³çíLçí Yççvç njçJçí
³çç pçvcççJçj ³çç pçiçC³ççJçj Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí..
DçªCçpççÇb®çb YççJçiççÇlç-içç³çvç cnCçpçí mçç#ççlç HçJç&CççÇ Dçmçlçí DççHçCççb jçÆmçkçÀçbmççþçÇ. HçCç ìçÇkçÀçkçÀçj kçÀç içHHç yçmçlççlç?
kçáÀþu³ççnçÇ iççí<ìçÇuçç vççJçb þíJçç³ç®ççÇ nç Jçmçç IçílçuçíuççÇ cçb[UçÇ cnCçç³ç®ççÇ - `oçlçímççníyç mçiçUçÇ®ç YççJçiççÇlç iççlççlç. YççÆkçwlçiççÇlçb çÆkçbÀJçç Yçpçvçb
kçÀç vççnçÇ?' JççmlççÆJçkçÀ Yçpçvçb iççC³çç®³çç çÆJçjçíOççlç kçÀOççÇ®ç vçJnlçí DçªCçpççÇ. HçCç Jççìîççuçç YççJçiççÇlçb®ç ³çílç içíuççÇ DçççÆCç cçáK³ç cnCçpçí lççÇ
mçiçUçÇ®ç uççíkçÀçÆÖç³ç PççuççÇ. mçbHçÓCç& kçÀuççkçÀçÇoçÇ&lç (kçÀçÆJç Mççblççjçcç vççboiççbJçkçÀj, mçbiççÇlç : DççÆvçuç cççíçÆnuçí ³ççb®çb `ÞççÇjbiç mççJçUç lçÓ cççÇ
iççÌjkçÀç³ç jçOçç..' ní kç=À<Cçç kçÀuuçíyçjçíyçj içç³çuçíuçb ³çáiçuçiççÇlç, Yçpçvç vççnçÇ³ç HçCç lçí JçiçUlçç) lçj SkçÀcçíJç Yçpçvç kçíÀuçb l³ççbvççÇ!
(DççÆJçjlç DççíþçÇ ³ççJçí vççcç, ÞççÇjçcç pç³ç jçcç, pç³ç pç³ç jçcç.. - çÆuçbkçÀ çÆou³çç Dççnílç.) HçCç.. lçí kçÀjC³ççDççOççÇ ìçÇkçÀçkçÀçjçb®³çç Dçm$ççbvççÇ
Içç³ççU DçMçç DçªCçpççÇbvçç, HçáuçbvççÇ kçÀç³ç mççbçÆiçlçuçb nçílçb þçTkçíÀ³ç? `Dçjí, ní ìçÇkçÀçkçÀçj cnCçpçí yççínçjCççÇb®ççÇ Hççíjb Dçmçlççlç. Içjçlçu³çç
HçÀçìkçw³çç kçÀHç[îççbSíJçpççÇ DçiçoçÇ Dççou³çç çÆoJçMççÇ Içílçuçíuçç YçjpçjçÇ yçvççjmççÇ MççuçÓ ìçkçÀç l³ççb®³çç Hçá{îççlç! oámçjb kçÀçnçÇlçjçÇ ®ççbiçuçb -Oç[kçbÀ,
vçJççÇvç oçKçJçç cnCçlççÇuç uçíkçÀç®çí!' Dçç³çá<³ççlç ìçÇkçÀçkçÀçj, çÆkçbÀJçç DçvçJçOççvççvçí ®çákçÀuçíu³çç DççHçu³çç sçíìîççM³çç iççí<ìçÇuççnçÇ DçOççíjíKççÇlç
kçÀªvç, l³çç®çç®ç yççT kçÀjCççjí çÆ®çkçwkçÀçj Dçmçlççlç DçJçlççÇYçJçlççÇ. (lçácnçuçç þçTkçÀ®ç Dççní. Yççjlççvçb çÆ¬çÀkçíÀì®çç mççcçvçç pççÇ-lççí[ cçínvçlç
kçÀªvç cççíþîçç HçÀjkçÀçvçb çÆpçbkçÀuçç kçÀçÇ ní cçnçYççiç cnCçlççlç.. `sîççee!!, cçpçç vçnçÇ Dçç³çç! içícç, Jçvç-mççF&[í[ nçí iç³çç ³ççj!', oáoÌ&Jççvçb
lççí mççcçvçç njuçç kçÀçÇ ní®ç uççíkçÀ cnCçlççlç. `Mçç³ço çÆHçÀçÆkçwmçbiç nçí³çíiçç! mççuççíbvçí vççkçÀ kçÀìJçç oçÇ. mççÆ®çvçuçç çÆjìç³çj nçí cnCççJçb!') ³çç
kçÀçÆJçlçílç Hçç[iççbJçkçÀjçbvççÇ kçÀmçuçínçÇ oçKçuçí çÆouçíuçí vççnçÇlç. kçáÀCççJçj DççmçÓ[ Dççí{uçíuçí vççnçÇlç. ³çç kçÀçJ³ççlçÓvç DççHçuçç-DççHçCç DçLç& MççíOçuçç
lçj kçÀçÆJçJç³çç¥vççÇ pççÇJçvççlçu³çç çÆJççÆJçOç HçÌuçÓJçj Hç@Àvì@mççÇ®çç DççOççj Içílç cçççÆcç&kçÀHçCçí ìçíu çí nçCçuçílç Dçmçb vççnçÇ Jççìlç?

yççUç®³çç çÆ®çcçC³çç DççíþçlçÓvç -2, nçkçÀ yççíyç[çÇ ³çílçí..
yççUç®³çç çÆ®çcçC³çç DççíþçlçÓvç, nçkçÀ yççíyç[çÇ ³çílçí..
JçíuççÇJçjlççÇ Öçícç çÆÖç³çí®çí, pçvcç HçáÀuççbvççÇ Içílçí,
vçoçÇ®³çç kçÀçþçÇ mçpçCççmççþçÇ -2, iççCçí iççlç PçájçJçí..
³çç pçvcççJçj ³çç pçiçC³ççJçj Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí..
FboçÌjmçbmLççvççÇ nçíUkçÀj mçjkçÀçj nçílçb. DçªCçpççÇb®çí çÆHçlççpççÇ jçcçÓYç³³çç oçlçí nç jçÆmçkçÀçûçCççÇ FboçÌj®³çç mçájçb® ³çç oáçÆvç³çílçuçç
mçjlççpç nçílçç. DççM®ç³çç&®ççÇ iççí<ì cnCçpçí jçpçJçç[îççJçj çÆvçcçbçÆ$çlç Dçmçuçíuçí mçvcççvçvççÇ³ç içç³çkçÀ-içççÆ³çkçÀç-JççokçÀ-vçlç&kçÀ DççOççÇ
jçcçÓYç³³ççb®³çç Gbyçjþîççuçç mHçMç& kçÀªvç l³ççb®çç DççMççÇJçç&o I³çç³ç®çí. l³ççb®çb FLçí Dççiçlç-mJççiçlç nçíF&. lçí DççJç[çÇvçb çÆlçLçb cçÌHçÀuç kçÀjç³ç®çí.
çÆ®çcçákçÀu³çç Þççíl³çç®³çç YçÓçÆcçkçíÀlçuçç Dçª l³ççcçáUí®ç içç³çvçkçÀuçíkçÀ[í DççkçÀçÆ<ç&lç Pççuçç. lççí ³çç içç³çvç#çí$ççkçÀ[í JçUuçç kçÀç³ç, ³çMçç®ççÇ SkçíÀkçÀ
Hçç³çjçÇ ®ç{lç Mçá¬çÀlççN³çç®çb GÊçábiç mLççvç çÆcçUJçlçç Pççuçç kçÀç³ç! JççìíJçj cçT içççÆuç®çç®ç vçJnlçç Öçl³çíkçÀ JçíUçÇ. kçÀçìínçÇ Jçí®ççJçí uççiçuçí.. HçCç
ocçsçkçÀ nçíT çÆouççÇ vççnçÇ.. kçÀçjCç çÆHçlççpççÇb®çb ÖçícçU Öççílmççnvç!.. æKçáoçÇ kçÀçí kçÀj yçáuçbo Flçvçç.. Dçmçç nçÌmçuçç. Hçç[iççbJçkçÀjçbvççÇ MçíJçì®³çç
kçÀ[J³ççlç Dçmçb®ç kçÀçnçÇlçjçÇ iççÆnjb mççbçÆiçlçuçb³ç..

³çç DççíþçbvççÇ ®çábyçávç IçíF&vç npççjoç nçÇ cççlççÇ -2
Dçvçblç cçjCçí PçíuçÓvç I³ççJççÇ -2, FLçu³çç pçiçC³ççmççþçÇ,
FLçu³çç çÆHçbHçUHççvççJçjlççÇ - 2, DçJçIçí çÆJçMJç lçjçJçí..
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³çç pçvcççJçj ³çç pçiçC³ççJçj Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí..
DçªCçpççÇ cnCççuçí.. ` SkçÀ çÆ®çvççÇ uççíkçÀkçÀLçç DççþJçlçí³ç ³çç #çCççÇ.. SkçÀ iççJç. çÆlçLçuçí oçívç içjçÇyç çÆcç$ç. HççÆj çÆmLçlççÇ nuççKççÇ®ççÇ..
DçvçJççCççÇ, GHççMççÇ çÆHçÀjlççvçç jml³ççlç oçívç ªHç³çí mççHç[lççlç. nUÓ®ç lçí G®çuçÓvç Içílç lççí cnCçlççí.. `yçIç, oçívç ªHç³çí mççHç[uçí³çlç..YçjHçíì
pçíJçÓvç IçíT³çç..' oámçjç uçiçí®ç cnCççuçç..`Lççbyç! oçívnçÇ ªHç³ççb®çb pçíJçCç vçkçÀçí DççCçÓmç. SkçÀ ªHç³ççlç pçíJç{b ³çíF &uç lçíJç{b DçVç DççCç.. DçççÆCç
SkçÀ ªHç³çç®ççÇ HçáÀuçb..'
`HçáÀuçb?.. lççÇ jí kçÀMççuçç?'
`DçVç DççHçu³ççuçç pçiçJçíuç!.. DçççÆCç kçÀMççmççþçÇ pçiçç³ç®çb lçí lççÇ HçáÀuçb mççbiçlççÇuç!'


mçvcçç. DçªCç oçlçímççníyççb®³çç iççC³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç GHçuçyOç Pççuçíu³çç mçJç& `Dçç@çÆ[Dççí', `çÆJnçÆ[Dççí DçççÆCç kçÀjçDççíkçíÀ' ³ççb®³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.

1. Mçlçoç Òçícç kçÀjçJçí.. (Dçç@çÆ[Dççí-1)

https://youtu.be/ky0osqfJPDE

2. Mçlçoç Òçícç kçÀjçJçí.. (Dçç@çÆ[Dççí-2)

https://youtu.be/j4Qhx36ku7A

3. Mçlçoç Òçícç kçÀjçJçí..(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/2FA0kj3KYkw

4. DçªCç oçlçímççníyç (mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/S3Vee6DjK-8

5. DççkçÀçMçiçbiçç (JnçÇvçmç®çç Dçuyçcç)

https://youtu.be/uB8jKp6Ixkg

6. DçªCç oçlçímççníyç (jíçÆ[Dççí kçwuçççÆmçkçÀ Mççí)

https://youtu.be/kQwAZBKPlM4

7. DçªCç oçlçímççníyç (YççJçiççÇlçí)

https://youtu.be/NsC9_Gwakm8

8. kçÀçÆJçjçpç cçbiçíMç Hçç[iççbJçkçÀj (Mçlçoç Òçícç kçÀjçJçí-kçÀçÆJçlçç)

https://youtu.be/Ewxv8PwbYSQ

9. ÞççÇjçcç pç³ç jçcç.. (DçªCç oçlçí-YççqkçwlçiççÇlç)

https://youtu.be/Ms8lSRO_NdU

10. ÞççÇjbiç mççJçUç lçÓ.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/Q5OpYTAtawI
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51 : Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí
içç³çkçÀ : DçªCç oçlçí
iççÇlçkçÀçj : cçbiçíMç Hçç[iççbJçkçÀj
mçbiççÇlç : ³çMçJçblç oíJç
³çç pçvcççJçj ³çç pçiçC³ççJçj Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí..
Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí-2
³çç pçvcççJçj ³çç pçiçC³ççJçj Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí..
®çb®çuç Jççjç, ³çç pçuçOççjç, çÆYçpçuççÇ kçÀçUçÇ cççlççÇ -2
çÆnjJçí çÆnjJçí ÖççCç lçMççÇ nçÇ, ©pçÓvç DççuççÇ HççlççÇ,
HçáÀuçí uççpçjçÇ, yçIçÓvç kçáÀCçç®çí-2, nUJçí Dççíþ mcçjçJçíee
³çç pçvcççJçj ³çç pçiçC³ççJçj Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí..
jbiççb®çç GIç[áçÆvç³çç HçbKçç, mççbpç kçáÀCççÇ nçÇ kçíÀuççÇ - 2
kçÀçUçíKçç®³çç oçjçJçjlççÇ - 2, vç#ç$ççb®³çç JçíuççÇ,
mçnç $çÝlçáb®çí, mçnç mççínUíee - 2, ³çíLçí Yççvç njçJçí
³çç pçvcççJçj ³çç pçiçC³ççJçj Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí..
yççUç®³çç çÆ®çcçC³çç DççíþçlçÓvç -2, nçkçÀ yççíyç[çÇ ³çílçíee
yççUç®³çç çÆ®çcçC³çç DççíþçlçÓvç, nçkçÀ yççíyç[çÇ ³çílçíee
JçíuççÇJçjlççÇ Öçícç çÆÖç³çí®çí, pçvcç HçáÀuççbvççÇ Içílçí,
vçoçÇ®³çç kçÀçþçÇ mçpçCççmççþçÇ -2, iççCçí iççlç PçájçJçíee
³çç pçvcççJçj ³çç pçiçC³ççJçj Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí..
³çç DççíþçbvççÇ ®çábyçávç IçíF&vç npççjoç nçÇ cççlççÇ -2
Dçvçblç cçjCçí PçíuçÓvç I³ççJççÇ -2, FLçu³çç pçiçC³ççmççþçÇ,
FLçu³çç çÆHçbHçUHççvççJçjlççÇ - 2, DçJçIçí çÆJçMJç lçjçJçíee
³çç pçvcççJçj ³çç pçiçC³ççJçj Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí..
Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí-2
³çç pçvcççJçj ³çç pçiçC³ççJçj Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí..
Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí- 3
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52 : Karaoke Club
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01. çÆnboçÇ çÆ®ç$çHçì iççÇlçí - çÆJnçÆ[Dççí kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç (mçácççjí 1994 iççCççÇ):
https://www.youtube.com/playlist?list=PL213D03AC396296D6

02. çÆnboçÇ çÆ®ç$çHçìiççÇlçí - çÆJnçÆ[Dççí kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç (416 iççCççÇ):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqmyrg-fPmgAnf_NFreMuoWWL7D1bVHse

03. çÆkçÀMççíjkçáÀcççj - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0KuC4SCB5tRMDUVXfIW0kWzEYJb8xRnv

04. cçnbcço jHçÀçÇ - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp5QdUI4R30fda0N8es6an7o3P0Oq3TRh

05. cçákçíÀMç - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLslizi6EXQ3fy3nHjrAOnUGWBxxN9xbH
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06. cçníbê kçÀHçÓj - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy8fICElsXJv22OdZoP7lR1QepFPTBExJ

07. cçníbê kçÀHçÓj - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8XAFwYHVKblC30ShbBY6SA7PsXwPTKJQ

08. [ç@. ³çímçáoçmç - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7uPRgOb1WTYJ5EbZv89uDxx4e8DJdwTl

09. [ç@. Smç. HççÇ. yççuçmçáyç´cçC³çcç - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7uPRgOb1WTZ1eOG7jMnrnYYrCjZp_li9

10. nícçblçkçáÀcççj - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsoWIWU4pYsOpMwRySF4KxPucxA86lBgB

11. uçlçç cçbiçíMçkçÀj - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkJQbWdVOPR4W6thFj3um04ZWqSm4G1Mb

12. DççMçç Yççímçuçí - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqmyrg-fPmgBHrl27F_CeD_w5zqQS0WTp

13. cçVçç [í - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç - 1:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0sNyVv-JDuO6-VXEr5sMoMtnot5izeBz

14. cçVçç [í - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç - 2:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLR-KlU3SZ4amCRI0vtu-WTheWDFopqmru
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15. lçuçlç cçncçÓo - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç - 1: (20 iççCççÇ)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi94NaPZmppepvbA4UYvwfJG&jct=bsWnUM1yMOCdF9_R5JP3kD7hPmHfjA

16. lçuçlç cçncçÓo - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç - 2: (6 iççCççÇ)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlTckkY1Lwo4RZ-TW5nLtNbD5jJcoEOQP

17. lçuçlç cçncçÓo - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç - 3 : (39 iççCççÇ) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn2DL1lKCqK63sdiocgiU2cfW6_3-CmTZ

18. çÆkçÀMççíjkçáÀcççj - ³çáiçuçiççÇlçí kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkJQbWdVOPR47Q7Me5ENeJAoMEfcROnNg

19. cçnbcço jHçÀçÇ - ³çáiçuçiççÇlçí kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkJQbWdVOPR7B3dGowFnPffimDH9m5Qe-

20. cçákçíÀMç - ³çáiçuçiççÇlçí kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLASPUkYD49aVqBUyO9efYSanQeL-Mttfa

21. mçájíMç Jçç[kçÀj - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç (mçáHçjçÆnìmçd) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi9437c2aW6jdibkorkWPUebU

22. GçÆolç vççjç³çCç - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç (mçáHçjçÆnìmçd) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi95Sev44qNPHuvt_PZN0wq-l

23. kçáÀcççj mççvçÓ - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç (mçáHçjçÆnìmçd) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi94GmNqunTng-9NWmwf8_yNa
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24. DççÆYçpççÇlç - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç (mçáHçjçÆnìmçd) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi94vNKxMre7Oxl4zXwGs5Ts8

25. MçÌuçíbê çÆmçbn - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç (mçáHçjçÆnìmçd) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi96xHIQUyo1e_tSAVgY_ttKY

26. HçbkçÀpç GOççmç- kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç (mçáHçjçÆnìiççÇlç-içpçuç) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi94m-Ke3qzOGolY4WTkAxx2F

27. çÆnboçÇ içpçuç (233 mçáHçjçÆnìmçd) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtpgyWr2TLC8f6couq3iLlHQQK-GzvK5g

28. çÆnboçÇ mçáHçjçÆnì ³çáiçuçiççÇlçí - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBFh5gNhkxYlPqh2qMtdvWA3TOud_SDV_

29. Dççj.[çÇ.yçcç&vç - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPxqSWGNPR1g5JpmHaqAmBl2LQbRqNZDY

30. çÆnboçÇ mçáHçjçÆnì mççíuççípç - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç 1:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqlCbO6JQG-sR5sjTVDyb-0qdJJpU-c3h

31. çÆnboçÇ mçáHçjçÆnì mççíuççípç - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç 2:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOUjvRtfHUB0C67edvPnqXdZDmBKpPhqw

32. cçjçþçÇ - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç -1:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_cmn6eLm0WpOgBtlQAU99pX-sBowAdBI
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33. cçjçþçÇ - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç -2:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB0s71kFUaXRNHkLeI2r1qHOSdFCA4AKa

34. cçjçþçÇ - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç -3:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_cmn6eLm0WqGTHKThwBFshJhYUGoWIFd

35. cçjçþçÇ - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç -4:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL02hYHZOT3sQTMYF9QjfX65Ius62ue4f-https

36. cçjçþçÇ - kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç -5:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB0s71kFUaXRNHkLeI2r1qHOSdFCA4AKa

37. jçpç kçÀHçÓj - mçáHçjçÆnìmçd - çÆJnçÆ[Dççí kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAwZmt75SBoaqoRo6PhG3x-u9glUZUoKD

DççHçu³çç mJçlç:®³çç Dç@[^ç@F&[ - mcççì&HçÀçívçJçj iççC³çç®çç `kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç' yçvççÆJçC³ççyçÎuç®³çç kçÀçnçÇ cççiç&oMç&vçHçj `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç mççHç[u³çç.

01. kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç yçvçJçç (cççiç&oMç&vç - 01) :

https://youtu.be/2ND0GNJCObo

02. kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç yçvçJçç (cççiç&oMç&vç - 02) :

https://youtu.be/IMgb9odbhcU

03. kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç yçvçJçç (cççiç&oMç&vç - 03) :

https://youtu.be/dkv8462khqY
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mçbiççÇlç çÆmç×çblç
(Theory of Music)

1. mçbiççÇlç DççmJçço (lççvçHçÓjç)- uçíKç :

https://www.maayboli.com/node/50909

2. çÆj³ççpçç®çí cçnÊJç :

http://m.lokmat.com/editorial/importance-riyaz/

3. çÆj³ççpçç®çí HçÀç³çoí :

https://youtu.be/cduY07Rd00g

4. mçkçÀçUçÇ çÆj³ççpç kçÀç ?:

https://youtu.be/w9UuSvmY5SI

5. cççíyççF&uç®³çç cçolççÇvçí çÆj³ççpç kçÀmçç kçÀjçuç :

https://youtu.be/younpYpLzlk

6. kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmçJçj iççC³çç®³çç ìçÇHmç :

https://youtu.be/HcGeQE3VZOw

7. çÆHç³ççvççí®çb mJçªHç pççCçÓvç I³çç :

https://goo.gl/images/vAWQMS

8. nçcççí&çÆvç³çcçyçÎuç ìçÇHmç :

https://youtu.be/zhzRT1MxYp4

9. nçcççí&çÆvç³çcçJçj DççHçuçç mkçíÀuç pççCçÓvç I³çç :

https://youtu.be/jD8FiQ1H6WY

DççHçCç DççHçu³çç cççíyççF&uçJçj lççvçHçÓjç Jççovçç®çí `Dç@Hç' [çTvçuççí[ kçÀª MçkçÀlçç.

1. lççvçHçÓjç Jççovçç®çí `Dç@Hç' - 1 :

https://play.google.com/store/apps/details?id=nr.co.yourtanpura

2. lççvçHçÓjç Jççovçç®çí `Dç@Hç' - 2 :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swarsystems.is

3. `Dç@Hç' kçÀmçí [çTvçuççí[ kçÀjçuç ? :
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https://youtu.be/HMcXkkHvJho

mçJç& mçájçb®çí lççvçHçájí (Òçl³çíkçÀçÇ mçácççjí 15 çÆcççÆvçìçb®çí) : (kç=ÀHç³çç [çTvçuççí[ kçÀªvç þíJçç. ) :
01. mçÓj : mçHçíÀo 1

(C )

https://youtu.be/z6y2IST7lbk

02. mçÓj : kçÀçUçÇ 1

(C#)

https://youtu.be/U8MtLItCHSw

03. mçÓj : mçHçíÀo 2

(D )

https://youtu.be/xbW94-sHLF0

04. mçÓj : kçÀçUçÇ 2

(D#)

https://youtu.be/IXGUEOeZmyQ

05. mçÓj : mçHçíÀo 3

(E )

https://youtu.be/HaV6sOsABMk

06. mçÓj : mçHçíÀo 4

(F )

https://youtu.be/UMzpL9UaPRE

07. mçÓj : kçÀçUçÇ 3

(F#)

https://youtu.be/4SnRCz0KX3Q

08. mçÓj : mçHçíÀo 5

(G )

https://youtu.be/fCtMNklEQKM

09. mçÓj : kçÀçUçÇ 4

(G#)

https://youtu.be/X2QVrOBGjHw

10. mçÓj : mçHçíÀo 6

(A )

https://youtu.be/5ddMfvsmTkQ

11. mçÓj : kçÀçUçÇ 5

(A#)

https://youtu.be/wUN8Dh8nzKQ

12. mçÓj : mçHçíÀo 7

(B )

https://youtu.be/BmF9UolUDs4

mçáÒççÆmç× mçbiççÇlçkçÀçj Hç¨çÞççÇ MçbkçÀj cçnçoíJçvç ³ççb®ççÇ `Dçç@vç-uççF&vç c³çáçÆPçkçÀ DçkçÀçocççÇ':
Hç¨çÞççÇ MçbkçÀj cçnçoíJçvç ³ççb®çí cççiç&oMç&vç (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi940FF5GGLkDPVnsdUmSnN1u


çÆnvoámLççvççÇ Mççm$ççÇ³ç mçbiççÇlççlççÇuç mçácççjí yççjçMçí `Mççm$ççÇ³ç jçiç' DçççÆCç mçácççjí mçnçMçí jçiççb®³çç `Dçç@çÆ[Dççí çqkçwuçHmç' GHçuçyOç kçÀªvç
oíCççjçÇ `DççíçÆMç³çvç Dçç@HçÀ jçiççpç' nçÇ JçíyçmççF&ì cnCçpçí mçbiççÇlçÒçícççÇbmççþçÇ lçmçí®ç DçY³ççmçkçÀçbmççþçÇ SkçÀ HçJç&CççÇ®ç þjuççÇ Dççní.
çÆnvoámLççvççÇ Mççm$ççÇ³ç mçbiççÇlç (Ocean of Ragas)
DççYççj : `mçáOççÇj çÆJçMJçvççLç içêí' (HçáCçí)



234 | DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ

http://www.oceanofragas.com

mçboYç& mçÓ®ççÇ
³çç `F&-yçákçÀ'cçOççÇuç uçíKçcççuçíMççÇ mçbyçbçÆOçlç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.

01 : Jççn!.. lççpç !
1. SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ.. (çÆJnçÆ[Dççí) :

https://youtu.be/1GRrNnEy1WE

2. cçíjçÇ cçnyçÓyç! kçÀnçÇb DççÌj.. (çÆJnçÆ[Dççí) :

https://youtu.be/Hts4cb2zzso

3. SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ.. (Dçç@çÆ[Dççí) :

https://youtu.be/7pdoScP2FrU

4. cçíjçÇ cçnyçÓyç! kçÀnçÇb DççÌj..(Dçç@çÆ[Dççí) :

https://youtu.be/e9pc2b2FbCQ

5. SkçÀ MçnvçMççn vçí yçvçJççkçíÀ.. (kçÀjçDççíkçíÀ) :

https://youtu.be/Vesp3_lULdY

6. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : uççÇ[j (1964)

https://youtu.be/cAUHnULslnw

7. mçbiççÇlçkçÀçj vççÌMçço Jç iççÇlçkçÀçj MçkçÀçÇuç yçoç³çávççÇ

https://youtu.be/ZGXY_Jzrsso

8. iççÇlçkçÀçj MçkçÀçÇuç yçoç³çávççÇ (mçáHçjçÆnì iççCççÇ) (Huçí-çÆuçmì- çÆJnçÆ[Dççípç) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIYKbqcYVljiMYVf8vQaWx68-OTHnLwS_
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02 : mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç..
1. mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç.. (cçÓU Dçç@çÆ[Dççí - S®ç.Scç.JnçÇ.)

https://www.youtube.com/watch?v=MYDNTW4BCyU

2. mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç.. (JnMç&vç - ìçÇ.mççÇçÆjpç)

https://www.youtube.com/watch?v=-FEXjivniCs

3. mçbçÆOçkçÀçuççÇ ³çç DçMçç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=76gpE0SFhOs

4. DçªCç oçlçímççníyç (mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/S3Vee6DjK-8

5. DççkçÀçMçiçbiçç (JnçÇvçmç®çç Dçuyçcç)

https://youtu.be/uB8jKp6Ixkg

6. DçªCç oçlçímççníyç (jíçÆ[Dççí kçwuçççÆmçkçÀ Mççí)

https://youtu.be/kQwAZBKPlM4

7. DçªCç oçlçímççníyç (YççJçiççÇlçí)

https://youtu.be/NsC9_Gwakm8


03 : pççÇvçç FmççÇ kçÀç vççcç nÌ..
1. çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ cçámkçáÀjçnìçíb Hçí nçí çÆvçmççj.. (cçÓU iççCçí)

https://www.youtube.com/watch?v=LN2yMXEXQcE

2. çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ cçámkçáÀjçnìçíb Hçí nçí çÆvçmççj.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=69pPYkGiEAQ

3. çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ cçámkçáÀjçnìçíb Hçí nçí çÆvçmççj.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=V6VcxhqFxrl

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : Dçvçç[çÇ (1959)

https://www.youtube.com/watch?v=HujdhyUcfrw

5. cçákçíÀMç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/Ks0k3YQRu90

6. iççÇlçkçÀçj MçÌbuçíbê (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/LVZIHLAd9h0

7. cçákçíÀMç Jç MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/fhpH_dnnTjs

8. MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/nit17BZINHo

9. MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/ZIfujSgsmBo

10. DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/qsRt3JPhsPk

11. jçpçkçÀHçÓj Jç vççÆiç&mç (ìç@Hç 20)

https://youtu.be/bmE-2iKo2qc


04 : cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ..
1. cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=jwlyMhykshM

2. cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=DyrJrCx1HcU

3. cçíjí oíMç kçÀçÇ OçjlççÇ.. (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=m7R8Xsg5Mll
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4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì: GHçkçÀçj (1967)

https://www.youtube.com/watch?v=7bCjMk38lA

5. cçníbê kçÀHçÓj (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/-_eVjUb4dUI

6. kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/BATjXGCXYHs


05 : Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ..
1. Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=Q2xXclJyfoc

2. Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/_cWPiclr5eo

3. Dççpç çÆHçÀj pççÇvçí kçÀçÇ.. (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=JVnlaxPhxcU

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì: iççF&[ (1965)

https://youtu.be/kfA9jjljJu0

5. uçlççoçÇoçÇ Jç Smç. [çÇ. yçcç&vç (100 mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/vllmp7tY4BM

6. iççÇlçkçÀçj MçÌbuçíbê (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/LVZIHLAd9h0

7. Smç. [çÇ. yçcç&vç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/q21zbX-NHy0

8. Smç. [çÇ. yçcç&vç (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/Uw7NXIzYCn0


06 : ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç..
1. ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/b2ACRzcKXWQ

2. ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/7KlcWTV3MME

3. ³ççjçÇ nÌ F&cççvç cçíjç.. (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://youtu.be/uF2B0rPwJzM

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì: pçbpççÇj (1972)

https://youtu.be/ETGDA2f4roo


07 : lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç..
1. lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/1a4wGMOAqn0

2. lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç.. (vç#ç$ççb®çí oíCçí)

https://youtu.be/7YaMnvWnYBl

3. lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç.. (uççF&Jn çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/c3umoZhf2Mw
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4. lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç.. (mçvcçç. DççjlççÇ DçbkçÀuççÇkçÀj)

https://youtu.be/y1j3nP1E6cc

5. lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç.. (MçbkçÀj cçnçoíJçvç)

https://youtu.be/49r4SbuEoUw

6. lçªCç Dççní jç$ç DçpçáçÆvç.. (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://youtu.be/2aPrDkewFXs

7. kçÀçÆJçjçpç mçájíMç Yçì (Huçí-çÆuçmì)

http://www.youtube.com/watch?v=1Oczz2Mpz2M&list=RDQMDxiYraZ6fKI

8. jbiç cçÌçÆHçÀuççÇ®çç (mçájíMç Yçì-mçájíMç Jçç[kçÀj)

https://youtu.be/VsEyBLNauBc

9. Hçnçìí Hçnçìí cçuçç.. (mçájíMç Yçì-mççÇ. jçcç®çbê)

https://youtu.be/MuIyUx_QhY0


08 : pççÇvçç ³çnçB cçjvçç ³çnçB..
1. pççÇvçç ³çnçB, cçjvçç ³çnçB.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=5XOi1GzOgfc

2. pççÇvçç ³çnçB, cçjvçç ³çnçB.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=9PdueQlstQw

3. pççÇvçç ³çnçB, cçjvçç ³çnçB.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=pql1qD50A3o

4. çÆ®ç$çHçì : cçíjç vççcç pççíkçÀj (1970) - (mçbHçÓCç&)

https://youtu.be/9BDOzVIlttY

5. çÆ®ç$çHçì : cçíjç vççcç pççíkçÀj (1970) - (mçbkçÀuççÇlç)

https://youtu.be/mYDtcft4Um8

6. jçpç kçÀHçÓj çÆnìmçd.. (Dçç@çÆ[Dççí p³çákçÀyçç@kçwmç)

https://www.youtube.com/watch?v=XHMd2nAlhjo


09 : çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç..
1. çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç.. (GHçuçyOç Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=a9jHJLt4p70

2. çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç.. (çÆ®ç$çHçìçlççÇuç mçbHçÓCç& iççCçí)

https://www.youtube.com/watch?v=2YohEL8ZkFg

3. çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=pTMeqWCiLaE

4. çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç (mçJç& iççC³ççb®çí çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=zggOhE8b8KQ

5. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : çÆouç vçí çÆHçÀj ³çço çÆkçÀ³çç (1966)

https://www.youtube.com/watch?v=x-JfbgvpNAU

6. mçbiççÇlçkçÀçj mççíçÆvçkçÀ-DççícççÇ (120 mçáHçjçÆnìmçd)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNQiZGbUnWvRwieCk6xpQsED0tYyPnyWY

7. Dççpç kçíÀ HçÀvçkçÀçj - 1 (Þç×çbpçuççÇ-DççícççÇpççÇ)

https://youtu.be/qCyYBXyWL2M

8. Dççpç kçíÀ HçÀvçkçÀçj - 2 (Þç×çbpçuççÇ-DççícççÇpççÇ)

https://youtu.be/kvm2wr6e5ug
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10 : çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç..
1. çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç.. (çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCçí)

https://www.youtube.com/watch?v=v62_-JTtVlU

2. çÆouç kçÀç mçÓvçç mççpç.. (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=PWs6MitP-gU

3. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : SkçÀ vççjçÇ oçí ªHç (1973)

https://www.youtube.com/watch?v=JlITqlriQHw

4. cçnbcço jHçÀçÇ ³ççb®ççÇ SkçÀ cçáuççKçlç

https://youtu.be/CC7qnwOe1qw

5. cçnbcço jHçÀçÇ – (DççJççpç SkçÀ Dçboçpç DçvçíkçÀ)

https://youtu.be/9FtdW5Zs4oc

mçbiççÇlçkçÀçj içCçíMç ³ççb®ççÇ DççCçKççÇ kçÀçnçÇ ÞçJçCççÇ³ç iççCççÇ :

1. ®ççBo kçw³çç nÌ, ªHç kçÀç oHç&vç.. (OçcçkçÀçÇ-1973)

https://youtu.be/JnNbf-njjig

2. çÆouç kçÀç vçpçjçvçç uçí.. (®ççuççkçÀ-1973)

https://youtu.be/4w2uy7_NIZs

3. ncç lçíjí yççÇvç pççÇ vçç.. (þçkçÓÀj pçvçí&uç çÆmçbiç-1968)

https://youtu.be/EZrLXyEAg7A

4. SkçÀ vçvnçÇ cçáVççÇ.. (SkçÀ vçvnçÇ cçáVççÇ uç[kçÀçÇ LççÇ' (1970)

https://youtu.be/Ancst3eTx04

5. çÆpçvçkçÀçÇ lçmJççÇj çÆvçiççnçíb.. (námvç DççÌj F<kçÀ-1966)

https://youtu.be/UmOx99wR2zQ

6. çÆouç vçí H³ççj çÆkçÀ³çç nÌ Fmç.. (Mçjçjlç-1972)

https://youtu.be/ezWAHkxQEAY

7. kçÀuç jçlç mçHçvçíb cçíb DççS.. (Mçjçjlç-1972)

https://youtu.be/1UeJI1elEGs


11 : ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç..
1. ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç..

(çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=lLgrhR9rjyM

2. ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç..(yç´ïç®ççjçÇ)(çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=wBABkzlbcT4

3. ncçíb kçÀçuçí nÌb lççí kçw³çç náDçç..

https://www.youtube.com/watch?v=NHeqqlyubng

(kçÀjçDççíkçíÀ)

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : içácçvççcç (1965)

https://www.youtube.com/watch?v=G5sTlDelaKs

5. `ncçíb kçÀçuçí nÌ lççí..' (FbûçpççÇ kçÀçJ³ç-Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/0NAbnClam7U


12 : ³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆ]HçÀuç..
1. ³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆHçÀuç.. (GHçuçyOç Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=q5i-qZIUR_Y

2. ³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆHçÀuç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=7_JAMBmnY54

3. ³çí oáçÆvç³çç ³çí cçnçÆHçÀuç.. (çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCçí)

https://www.youtube.com/watch?v=6L8OPIWVyrM

239 | DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : nçÇj-jçbPçç (1970)

https://www.youtube.com/watch?v=97wp7w1k6-Q


13 : lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb..
1. lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb..

(Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=V8Fhn61CuL0

2. lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb..

(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=1F8o3P_vvyY

3. lçÓ içbiçç kçÀçÇ cççÌpç cçÌb..

(çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCçí)

https://www.youtube.com/watch?v=TpRVP9qmpmE

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : yçÌpçÓ yççJçjç (1952)

https://www.youtube.com/watch?v=CF35-vCIKfY


14 : jçæpç kçÀçí jçæpç jnvçí..
1. jçpç kçÀçÇ yççlç kçÀn oÓb lççí.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=a4DINZe7Gdo

2. jçpç kçÀçÇ yççlç kçÀn oÓb lççí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=UHpIkRhwzgk

3. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : Oçcçç& (1973)

https://www.youtube.com/watch?v=7JxpxZywhrg


mçáHçjçÆnì (kçÀJJççuççÇ) Huçí-çÆuçmì `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :
1. PçÓcç yçjçyçj PçÓcç MçjçyççÇ..
3. kçÌÀmçí yçíMçcç& DçççÆMçkçÀ nÌ ³çí..
5. oíKç lçcççMçç uçkçÀ[çÇ kçÀç..
7. ncçíb lççí uçÓì çÆuç³çç çÆcçuç kçíÀ..
9. cççìçÇ kçíÀ Hçálçuçí lçáPçí..
11. ocçç ocç cçmlç kçÀuçboj..

2. sçí[ oí çÆHçvçç sçí[ MçjçyççÇ..
4. yç[ç uçálHçÀ Lçç pçyç..
6. G[ pççSiçç FkçÀ çÆovç HçbsçÇ..
8. ³çí cççvçç cçíjçÇ pççB cçánçíyyçlç..
10. Jççí FkçÀ YççíuççÇ mççÇ uç[kçÀçÇ..

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi97DlH6sk-Xmi_NyWGUCcaww

mçáHçjçÆnì (çÆHçÀucççÇ kçÀJJççuççÇ) Huçí-çÆuçmì `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgbkVdghvEyxwapSfbG9w37RdWdhGC6bH
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15 : yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç..
1. yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=Wn5T5scOa_w

2. yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=rIX_UGulNK8

3. yççyçápççÇ OççÇjí ®çuçvçç... (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=4DQlE_Xqgk8

4. `DççjHççj' çÆmçvçícççlççÇuç iççCççÇ (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=iBSvoj-aLNo&t=30s

5. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : `DççjHççj' (1954)

https://www.youtube.com/watch?v=EWdldzwfjC4

6. Dççí. HççÇ. vç³³çj (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/42xMVE3ApDM

7. Dççí.HççÇ.vç³³çj (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/naI3YxwScwc

iççÇlçç oÊç ³ççbvççÇ kçÀçnçÇ cçjçþçÇ iççCççÇnçÇ içç³çuççÇlç. kçÀçÌlçákçÀ cnCçÓvç l³çç mçJç& iççC³ççb®³çç `Dçç@çÆ[Dççí'®³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ oílççí³ç.

1. içCçHçlççÇ yççHHçç cççíj³çç..

(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/lkM8_1hQDxo

2. pçç mççbiç uç#cçCçç mççbiç..

(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/bUWAKoz6Ly0

3. cçákçw³çç cçvçç®çí yççíuç..

(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/1n5Kesno_ys

4. pç³ç cççlç&C[ pç³ç cçunçj.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/kCxVrife8i0


16 : [cç [cç çÆ[içç çÆ[içç..
1. [cç [cç çÆ[içç çÆ[içç... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=I2Oi7inSVoc

2. [cç [cç çÆ[içç çÆ[içç... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=pZsmUHNwsas

3. [cç [cç çÆ[içç çÆ[içç... (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=VAPn2RZXfRE

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : `sçÆuç³çç' (1960)

https://www.youtube.com/watch?v=mMND0b9UMLM

5. `sçÆuç³çç' çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCççÇ (çÆJnçÆ[Dççí) :

https://youtu.be/z7dILkTutl0

6. mççþ®³çç oMçkçÀçlççÇuç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí) :

https://youtu.be/R0OvMThBD64

7. mççþ®³çç oMçkçÀçlççÇuç ÒçCç³çiççÇlçí (Dçç@çÆ[Dççí) :

https://youtu.be/6rhF0JoBwh8

8. jçpçkçÀHçÓj (100 mçáHçjçÆnìmçd Dçç@çÆ[Dççí) :

https://youtu.be/V5UsKBBXMn4

9. cçákçíÀMç (çÆJçkçÀ- SC[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/NbPmQyWsWyU

10. kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ (51 mçáHçjçÆnìmçd)(çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/b3BehOefIms

11. cçákçíÀMç Jç kçÀu³ççCçpççÇ-DççvçbopççÇ (çÆJnçÆ[Dççí Huçí-çÆuçmì)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBfuJwnweBgv6a7Se2_xEUOdSW88eLcQD
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17 : YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçcçOçuççÇ...
1. YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçcçOçuççÇ... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=GG0rfmCrMDk

2. YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçcçOçuççÇ... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=RjG-Us8IRJA

3. YççlçákçÀuççÇ®³çç KçíUçcçOçuççÇ... (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=lhvOjqT46h8

4. `çÆJçkçÀ-SC[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí' (kçÀç³ç&¬çÀcç)

https://www.youtube.com/watch?v=kQwAZBKPIM4


18 : pççvçíJççuççíb pçjç..
1. pççvçíJççuççíb pçjç, cçá[kçíÀ oíKççí cçáPçí... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=H8vnR89ml_Y

2. pççvçíJççuççíb pçjç, cçá[kçíÀ oíKççí cçáPçí... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=tjB61sfhojo

3. pççvçíJççuççíb pçjç, cçá[kçíÀ oíKççí cçáPçí... (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=34NQ6P8Qsps

4. `oçímlççÇ' (çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCççÇí)

https://www.youtube.com/watch?v=BI4VJ3ZJ4jY

5. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : `oçímlççÇ' (1964)

https://www.youtube.com/watch?v=FUcnEx-jjOs

6. cçnbcço jHçÀçÇ Jç uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/MFnLpuYz_T0

7. uçlççoçÇoçÇ Jç uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/BQliGOFZSf4

8. uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/WssoEe5XvMQ

9. iççÇlçkçÀçj cçpçªn mçáulççvçHçájçÇ (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/HXd4floYyjY


19 : uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj..
1. Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=6jSE-Zilkfc

2. Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=X1B3dW7gCt8

3. Dççí uçíkçíÀ Hçnuçç Hçnuçç H³ççj... (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=Lj0rDRU_C9g

4. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : `mççÇ.DççF&.[çÇ' (1956)

https://www.youtube.com/watch?v=enkstu6n-E8

MçcçMçço yçíiçcç (1919-2013)! SkçÀ JçÌçÆMçädîçHçÓCç& DççJççpç uççYçuçíuççÇ içççÆ³çkçÀç. l³ççb®³çç mçáHçjçÆnì iççC³ççb®³çç kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.

1. MçcçMçço yçíiçcç (50 mçáHçjçÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/WPklTciei-c

2. MçcçMçço yçíiçcç (10 mçáHçjçÆnìmçd) (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/243j36qFDyo
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3. MçcçMçço yçíiçcç-jHçÀçÇ (³çáiçuç iççÇlçí) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/61hTEtITAXU

4. cçíjçÇ çÆvçboçíb cçíb lçácç.. (çÆkçÀMççíjkçáÀcççjmçn)

https://youtu.be/aNgOqEhP-8g

5. çÆcçuçlçínçÇ DççBKçí çÆouç.. (lçuçlç cçncçÓomçn)

https://youtu.be/89Mz6gUFvcg

6. YççÇiçç YççÇiçç H³ççj kçÀç.. (cçnbcço jHçÀçÇmçn)
7. cçÌB YçbJçjç lçÓ nÌ HçÓÀuç.. (cçákçíÀMçmçn)

https://youtu.be/QuoX9FhJMX0
https://youtu.be/g6rkE_Y31-g


20 : cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç..
1. cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=8xLGdI9_jak

2. cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç... (cçÓU çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=Vmo2LTC3iC0

3. cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç... (vçJçç çÆJnçÆ[Dççí)

https://www.youtube.com/watch?v=QCGh8s3mShQ

4. cçÌb çÆpçboiççÇ kçÀç mççLç... (kçÀjçDççíkçíÀ)

https://www.youtube.com/watch?v=3GKOsPwRD-8

5. `ncç oçívççí' (1961) (mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://www.youtube.com/watch?v=ruLdKqijp8Q

6. mçbiççÇlçkçÀçj pç³çoíJç (mçáHçjçÆnìmçd - 01)

https://youtu.be/c3fuT8dOuUo

7. mçbiççÇlçkçÀçj pç³çoíJç (mçáHçjçÆnìmçd - 02)

https://youtu.be/9GEZZrK-V2Y


21 : H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç..
1. H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/yBuz0eWC598

2. H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/6Au_J6jHKE0

3. H³ççj çÆkçÀ³çç lççí [jvçç kçw³çç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/biSsnR6I3gk

4. `cçáIçuç-S-DççPçcç' (mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/rq8MktR_Ctc


22 : çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç..
01. çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/jeKYYTQ8L28

02. çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/cI7_7ntHgu8

03. çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ - 1)

https://youtu.be/jeKYYTQ8L28
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04. çÆJçkçÀlç Içílçuçç M³ççcç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ - 2)

https://youtu.be/OOSmGrPNV1I

05. `pçiçç®³çç HççþçÇJçj' (1960) (çÆ®ç$çHçì iççÇlçí)

https://youtu.be/xxT0PaeKAfk

06. DççMçç Yççímçuçí (100 cçjçþçÇ çÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/tAxfLcrtOP0

07. DççMçç Yççímçuçí (cçjçþçÇ)(çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/J5CFFXgRwX0

08. mçáOççÇj HçÀ[kçíÀ (100 mçáHçjçÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/3KOwiWDLZos

09. mçáOççÇj HçÀ[kçíÀ (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/uYAz-safsbI

10. cçjçþçÇ (kçwuçççÆmçkçÀ mçáHçjçÆnìmçd - 1)

:

https://youtu.be/-ceyEAuKIbg

11. cçjçþçÇ (kçwuçççÆmçkçÀ mçáHçjçÆnìmçd - 2) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD_7Loqe1ChfgjJtotq7kwEDnh1nimzpx

12. mçáOççÇj HçÀ[kçíÀ (ìç@Hç cçjçþçÇ mççBiçmçd) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ-s1vIRDL691QoXYX22tetvtPY7KYdDl


23 : DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí..
1. DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/6kuSZQI6sIk

2. DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/J6cfWroNcNY

3. DçHçvçí Hçí Yçjçímçç nÌ lççí.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/rbjEYNOdPzg

4. `yççpççÇ' (1951)(mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/x-kBoQjEDik

5. iççÇlçç oÊç (50 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/KsMrpO0YuxY


24 : KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmçJççuçç..
1. KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmçJççuçç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/Dp731wPQiNk

2. KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmçJççuçç.. (DççÆcçlççYç)

https://youtu.be/I08ex7M5WTw

3. KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmçJççuçç.. (MççnªKç)

https://youtu.be/4F4peofF5kc

4. KççF& kçíÀ Hççvç yçvççjmçJççuçç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/Wk0KbUWMkhA

5. `[ç@vç' (1978)(mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/_9rOTAT6RAM

6. `[ç@vç' (2006)(mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/_UXT8e7tMI8

7. `[ç@vç' (1978) (kçwuçç³çcç@kçwmç mççÇvç) (çÆJnçÆ[Dççí) :

https://youtu.be/TNlDiIb0c58
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25 : cççÇ DççíUKçÓvç Dççní..
1. cççÇ DççíUKçÓvç Dççní.. (Dçç@çÆ[Dççí) :

https://youtu.be/qPagzGnhwgk

2. cççÇ DççíUKçÓvç Dççní.. (kçÀjçDççíkçíÀ):

https://youtu.be/c2cUnblPIWk

3. ÞççÇçÆvçJççmç KçUí ³ççb®ççÇ 100 mçáÒççÆmç× iççCççÇ :

https://youtu.be/ylCJF3z418c

4. Hçbb. Ëo³çvççLç cçbiçíMçkçÀj ³ççb®ççÇ kçÀçnçÇ mçáÒççÆmç× iççCççÇ :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu7XRhdK0XiGwtDNM3iPmQJNhlyengH2T


26 : Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆHçÀj..
1. Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆHçÀj... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/Jfjgx9RbJrI

2. Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆHçÀj... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/pD7HziV7204

3. Dççí oÓj kçíÀ cçámçççÆHçÀj... (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/KRRSOOR0HUo

4. `G[vç Kçìçíuçç' (1955)(mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/lm9rYcmzRAI

cçnbcço jHçÀçÇ ³ççb®ççÇ iççCççÇ cnCçlçç lççí jçÆmçkçÀçb®çç DçiçoçÇ çÆpçJnçUdîçç®çç çÆJç<ç³ç. oílç Dççní kçÀçnçÇ `³çÓ -ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :

1. cçnbcço jHçÀçÇ (cççPççÇ cçjçþçÇ iççCççÇ)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/3uPAspK_7T8

2. cçnbcço jHçÀçÇ (100 mçáHçjçÆnìmçd-1)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/v9GqSMg1tj0

3. cçnbcço jHçÀçÇ (100 mçáHçjçÆnìmçd-2)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/4zpd7CHihiE

4. cçnbcço jHçÀçÇ (ìç@Hç 20)(çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/C-ZsXUUwrQs

5. cçnbcço jHçÀçÇ (³çáiçuçiççÇlçí)(çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/iI1rEuXZlS8

6. cçnbcço jHçÀçÇ (mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/UBydW3L-yl8


27 : FkçÀ Içj yçvççTBiçç..
1. FkçÀ Içj yçvççTbiçç... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/-Kjsei9VKrk

2. FkçÀ Içj yçvççTbiçç... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/BYj7bgtnNM4

3. FkçÀ Içj yçvççTbiçç... (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/_VxBTp_fnvw

4. `lçíjí Içj kçíÀ mççcçvçí' (1963)(mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/8jGq3DyDeho
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SJnjûççÇvç oíJçDççvçbo ³ççb®³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç Dçvçcççíuç KççÆpçvçç. kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :

1. oíJç Dççvçbo (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/tnNwKCU8Uj0

2. oíJç Dççvçbo (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/6aTTtDgoDUo

3. oíJç Dççvçbo (ìç@Hç 10)(çÆJnçÆ[Dççí - 1)

https://youtu.be/fO3lO4AUU5A

4. oíJç Dççvçbo (ìç@Hç 10)(çÆJnçÆ[Dççí - 2)

https://youtu.be/wj_n8AvesWE

5. oíJç Dççvçbo (ìç@Hç 10)(çÆJnçÆ[Dççí - 3)

https://youtu.be/gdOerc0SF9s

6. oíJç Dççvçbo Jç çÆkçÀMççíj (içbcçlççÇoçj iççCçí)

https://youtu.be/IuZ_ks7ZRLY


28: SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç..
1. SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/vHZnbf6CeYE

2. SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç.. (Dçç@çÆ[Dççí - S®ç.Scç.JnçÇ )

https://youtu.be/F1Pne2TjGCk

3. SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/8aTGUrolfBE

4. SíjCççÇ®³çç oíJçç lçáuçç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/5F2OY_78Ki4

5. `mççOççÇ cççCçmçb ' (1965) (mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/zVmS4VehXYI

uçlççoçÇoçÇ (DçLçç&lç mçbiççÇlçkçÀçj `DççvçboIçvç') ³ççb®çç DçççÆJç<kçÀçj Dçmçuçíu³çç kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :

1. uçlçç cçbiçíMçkçÀj (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/dF71gtz15Xo

2. uçlçç cçbiçíMçkçÀj (100 cçjçþçÇ mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/RzfvE1Cj8Bg

3. `DççvçboIçvç' (uçlçç cçbiçíMçkçÀj) (Dçç@çÆ[Dççí)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzszD5D0XpM-AeLZxptPwNlY-GdPdutis


29 : mçáyçnç vç Dçç³ççÇ, Mççcç..
1. mçáyçn vçç Dçç³ççÇ.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/2lDZytVwHto

2. mçáyçn vçç Dçç³ççÇ.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/vWuCjeBUcz4

3. mçáyçn vçç Dçç³ççÇ.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/67uFciRoMng

4. `®çç ®çç ®çç' (1964) (çÆJnçÆ[Dççí çÆuçbkçÀ)

https://youtu.be/uf99lW5ksKw

5. mçbiççÇlçkçÀçj `Fkçwyççuç kçáÀjíMççÇ' çÆnìmçd

https://youtu.be/81z-a7IxSHY
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6. SkçÀ ®çcçíuççÇ kçíÀ cçb[Jçí lçuçí (çÆJnçÆ[Dççí) `®çç ®çç ®çç' (1964)

https://youtu.be/Dddz_VWPKnc

³çç®ç ®ççuççÇlççÇuç DççCçKççÇ SkçÀç iççC³çç®ççÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçÀ.. DçJçM³ç Hçnç.

7. Dççpç cççÌmçcç kçÀçÇ cçmlççÇ..(jHçÀçÇ-uçlçç)(yçvççjmççÇ-þiç 1963)

https://youtu.be/Ra-wu1eYplg

8. Dççpç cççÌmçcç kçÀçÇ cçmlççÇ..(jHçÀçÇ-uçlçç)(yçvççjmççÇ-þiç 1963)

https://youtu.be/-OgXDJsyMLM

9. Dççpç cççÌmçcç kçÀçÇ cçmlççÇ.. (oçívnçÇ iççCççÇ)

https://youtu.be/Yt7EzloXCQE


30 : içbiçç pçcçávçç [çíUîççlç..
1. içbiçç pçcçávçç [çíU³ççlç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/qgfk6OrWuOA

2. içbiçç pçcçávçç [çíU³ççlç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/2ACO_7uaN_0

3. uçlççoçÇoçÇ (YççJçiççÇlçí-cçjçþçÇ Dçuyçcç)

https://youtu.be/q5-KO5fC4vk

4. uçlçç cçbiçíMçkçÀj (100 cçjçþçÇ çÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/RzfvE1Cj8Bg

5. uçlçç cçbiçíMçkçÀj cçjçþçÇ iççCççÇ (çÆJnçÆ[Dççí) :

https://youtu.be/9Md18LQ9XaY

6. uçlçç cçbiçíMçkçÀj cçjçþçÇ iççCççÇ (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpLqaMxppFqTQug3QfM7cpZUf3eCMCY9

7. pçvçkçÀçÆJç HççÇ. mççJçUçjçcç (84 mçáHçjçÆnìmçd) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi942tN3FVEQqGpCP7TLnegod


31 : cçíjí HçÌjçíb cçíb IçáBiçª..
1. cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª... (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/aZV3_RyjTRk

2. cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª... (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/wEHb94UVNHo

3. cçíjí HçÌjçíb cçíb Içábiçª... (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/X0lN5EYHk7Y

4. `mçbIç<ç&' (1968) : (mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/DyHSOpcpAmI

iççC³ççlç mçboYç& Dççuçç³ç cnCçÓvç l³çç iççC³ççb®³çç mçá×ç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç oílç Dççní..

1. ncç mçí lççí Dç®sçÇ lçíjçÇ.. (içbJççj, 1970)

https://youtu.be/-yK6sb024D0

2. vçÌvç uç[ pçF& nÌ lççí.. (içbiçç pçcçávçç, 1961)

https://youtu.be/ya5h0g39UvI

3. çÆouççÇHçkçáÀcççj (50 mçáHçjçÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/i37yd6y5TQU

4. çÆouççÇHçkçáÀcççj (51 mçáHçjçÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/W7ZRUgsdkOA
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32 : uçiç pçç içuçí kçíÀ..
1. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/br6C4U3Dyfo

2. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/TFr6G5zveS8

3. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/91dB6HxsYWQ

4. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (uçlççoçÇoçÇ uççF&Jn)

https://youtu.be/9v20pa_dDyM

5. `Jççí kçÀçÌvç LççÇ?' (1964) (mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/vfcpd5PH22M

6. uçlççoçÇoçÇ Jç cçovçcççínvç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/I8tVaKhVuBo

Dççlçç ³çç®ç iççC³çç®ççÇ çÆJççÆJçOç ÞçJçCççÇ³ç `Fvmì^Ócçíbìumç'... Òçl³çíkçÀ JççÐçç®³çç JççovççlçÓvç JçíiçUç cçÓ[ pççCçJçlççí, ní çÆJçMçí<ç.

6. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (çÆHç³ççvççí)

https://youtu.be/e_O7KA1_p2U

7. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (mç@kçwmççíHçÀçívç)

https://youtu.be/g8JBFS2vhjo

8. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (Jnç³ççíçÆuçvç)

https://youtu.be/hiUPJGvzgE4

9. uçiç pçç içuçí kçíÀ çÆHçÀj.. (mçç@Hçwì Fvmì^Ócçíbìuç)

https://youtu.be/gWsVoPe7ahw


33 : njí jçcç njí kç=À<Cç..
1. yççíuççí mçáyçn Mççcç njí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/xKU4q0JELTQ

2. yççíuççí mçáyçn Mççcç njí.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/-8whyNAc88k

3. `njí jçcç njí kç=À<Cç' (1971) (çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCççÇ)

https://youtu.be/GoS1kAKpPI4

4. Hçb®çcçoç Jç çÆkçÀMççíjkçáÀcççj (100 iççCççÇ-Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/uA67M0Lihz0

5. Hçb®çcçoç Jç DççMççlççF& (50 iççCççÇ-Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/IAXwD4pRcSw

6. Hçb®çcçoçb®ççÇ mçáÒççÆmç× iççCççÇ (JççÐçmçbiççÇlç- lççyçÓvç mçÓ$çOççj)

https://youtu.be/IZkhYy4sYac

7. Hçb®çcçoçb®ççÇ mçáÒççÆmç× iççCççÇ (Dçç@ççÆ[Dççí)

https://youtu.be/KfwsWOBd6lA

8. Hçb®çcçoçb®ççÇ mçáÒççÆmç× iççCççÇ (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/5-iu86NhFfc

9. oíJç Dççvçbo (vçJçkçíÀlçvç çÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/erIY5DoohNM

10. ³çáiçuçiççÇlçí (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/e5ff83TbWR4
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34 : ®çuç DçkçíÀuçç ®çuç DçkçíÀuçç..
1. ®çuç DçkçíÀuçç ®çuç DçkçíÀuçç.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/1HsLqPcayh4

2. ®çuç DçkçíÀuçç ®çuç DçkçíÀuçç.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/6FKCeDHUbuE

3. `mçbyçbOç' (1969).. (çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCççÇ)

https://youtu.be/6X1kkdk3MM4

4. `mçbyçbOç' (1969)(mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/41ZCdyZqifs

5. cçákçíÀMç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/Ks0k3YQRu90


35 : ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí..
1. ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí.. (cçÓU kçÀJJççuççÇ)

https://youtu.be/Qs0_68k7_rk

2. ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí.. (JnMç&vç)

https://youtu.be/L05wsnjpkX0

3. ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/KvC5gT5-keA

4. ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí.. (kçÀjçDççíkçíÀ - 1)

https://youtu.be/x0QgWASls8s

5. ®ç{lçç mçÓjpç OççÇjí OççÇjí.. (kçÀjçDççíkçíÀ - 2)

https://youtu.be/_mHOTDOSdjI

mçáHçjçÆnì (kçÀJJççuççÇ) Huçí-çÆuçmì `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi97DlH6sk-Xmi_NyWGUCcaww

mçáHçjçÆnì (çÆHçÀucççÇ kçÀJJççuççÇ) Huçí-çÆuçmì `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgbkVdghvEyxwapSfbG9w37RdWdhGC6bH


36 : kçÀYççÇ kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb..
1. kçÀYççÇ kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb.. (çÆJnçÆ[Dççí 1)

https://youtu.be/pdXZJ6dsaW4

2. kçÀYççÇ kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb.. (çÆJnçÆ[Dççí 2)

https://youtu.be/EKMPf737pp0

3. kçÀYççÇ kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb.. (uçlçç-Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/o-j2hFfLOSE

4. kçÀYççÇ kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/R1QwN9faDZw

5. kçÀYççÇ kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/ffRq1Ve9XZ4

6. kçÀYççÇ kçÀYççÇ cçíjí çÆouç cçíb.. (DççÆcçlççYç)

https://youtu.be/cr2CmVf-HUg

7. kçÀYççÇ kçÀYççÇ.. (mçJç& iççCççÇ)
249 | DççþJçCççÇlçuççÇ iççCççÇ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCoHsJ9oLedmtKeWhhiZDlCSsyKEHgrC

ÞçJçCççÇ³ç DçççÆCç mçbûççÔ³ç iççC³ççb®³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç :

1. iççÇlçkçÀçj mçççÆnj uçáçÆOç³ççvçJççÇ (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/JV74z_Uf9H4

2. mççnçÇj uçáçÆOç³ççvçJççÇ (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/outkSx58IjQ

3. mçbiççÇlçkçÀçj Kç³³ççcç (100 mçáHçjçÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/sN1EQEg4tSo

4. mçbiççÇlçkçÀçj Kç³³ççcç (cçíuç[çÇ çÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/PzsCL5x2tDY

5. mççnçÇj uçáçÆOç³ççvçJççÇ (mçáHçjçÆnìmçd - Huçí-çÆuçmì)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF5418A667BE6DD41


37 : vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní..
1. vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní.. (Dçç@çÆ[Dççí 1)

https://youtu.be/2gvPExKhtfM

2. vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní.. (Dçç@çÆ[Dççí 2)

https://youtu.be/LoZIXu_0RPk

3. vçççÆJçkçÀç jí Jççjç Jççní.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/ApAnR5T2d28

4. mçácçvç kçÀu³ççCçHçÓj (100 mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/K77t706fcnE

5. mçbiççÇlçkçÀçj DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇ (ûçíì Yçíì)

https://youtu.be/KrkhvOA1EIk

6. mçbiççÇlçkçÀçj DçMççíkçÀ HçlkçÀçÇ (ìçÇ.JnçÇ. cçççÆuçkçÀç)

https://youtu.be/m_4izgQ9mXU


38 : çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ..
1. çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ.. (Dçç@ççÆ[Dççí- çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/ARtIHBg2ve0

2. çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/dDepa9OMAE4

3. çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/qFpUd7fMV3s

4. çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ.. (JççÐçmçbiççÇlç)

https://youtu.be/jz0pBgLk9T0

5. çÆ®çbiççjçÇ kçÀçíF& Yç[kçíÀ.. (çÆkçÀMççíjkçáÀcççj)

https://youtu.be/AksD5sGO01c

6. `Dçcçj Òçícç' (1971) çÆ®ç$çHçìç®³çç `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç : https://www.youtube.com/playlist?list=PLE969EA6B46902034
8. iççÇlçkçÀçj Dççvçbo yç#ççÇ (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/OkBMp70xdXc

9. Dççvçbo yç#ççÇ (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/CvKNwM7qM2w

9. Dççj. [çÇ. yçcç&vç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/iyP0zN-Ce2U
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39 : lççí `jçpçnbmç' SkçÀ..
1. SkçÀç lçUîççlç nçílççÇ.. (YççJçiççÇlç) (Dç@çÆvçcçíMçvç) :

https://youtu.be/Zfsw0B4fRAA

2. SkçÀç lçUîççlç nçílççÇ.. (YççJçiççÇlç) (kçÀjçDççíkçíÀ) :

https://youtu.be/n8ah5hdxauE

3. SkçÀç lçUîççlç nçílççÇ.. (mçáKçç®çí mççíyçlççÇ-çÆJnçÆ[Dççí 1):

https://youtu.be/zMmvH_BvgLs

4. SkçÀç lçUîççlç nçílççÇ.. (mçáKçç®çí mççíyçlççÇ-çÆJnçÆ[Dççí 2):

https://youtu.be/UFvDYxyiKCY

5. ÞççÇçÆvçJççmç KçUí ³ççb®ççÇ 100 mçáÒççÆmç× iççCççÇ :

https://youtu.be/ylCJF3z418c

6. DççMçç Yççímçuçí (100 cçjçþçÇ çÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí):

https://youtu.be/tAxfLcrtOP0


40 : cçíjí pççÇJçvç mççLççÇ..
01. cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ..

(Dçç@ççÆ[Dççí)

02. cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ..

(çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/P1FscJwjKyY

03. cçíjí pççÇJçvçmççLççÇ..

(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/sWUOpPY96YU

https://youtu.be/qLcXrP6rXUQ

04. `mççLççÇ' (1968) : (mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì)

https://youtu.be/TroEr0-hplE

05. `mççLççÇ' (1968) : (mçJç& iççCççÇ)

https://youtu.be/DK64x1BBGyU

06. cçÌb lççí H³ççj mçí lçíjí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/rkyAcMP0dmg

07. vççÌMçço (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/A9YSJ6uWptg

08. uçlççoçÇoçÇ Jç vççÌMçço (50 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/wrxo4IyQmDY

09. uçlççoçÇoçÇ Jç mçuççÇuç ®ççÌOçjçÇ (80 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/oQuWK_DWnLs

10. uçlççoçÇoçÇ Jç uç#cççÇkçÀçblç-H³ççjíuççuç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/BQliGOFZSf4

11. uçlççoçÇoçÇ Jç MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/bD_Hk3wcoCo

12. uçlççoçÇoçÇ Jç cçovçcççínvç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/I8tVaKhVuBo

13. uçlççoçÇoçÇ Jç Hçb®çcçoç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/zXJwGmCGD94

14. uçlççoçÇoçÇ Jç nícçblçkçáÀcççj (40 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/ao--ravywJc

15. uçlççoçÇoçÇ Jç cçákçíÀMç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/PT2UaSJAgCM

16. uçlçç cçbiçíMçkçÀj (51 DççÆYçvçí$ççÇbmççþçÇ HççMJç&içç³çvç)

https://youtu.be/FSWLxF2RJzQ

17. uçlçç cçbiçíMçkçÀj (51 çÆvçJç[kçÀ mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/5lXREyojnBA
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41 : mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí..
1. mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí..

(Dçç@ççÆ[Dççí)

https://youtu.be/BwGB3CwJX8o

2. mJçHvççlçu³çç kçÀUîççbvççí.. (Dçç@ççÆ[Dççí)

https://youtu.be/6sTpFj-EkAM

3. DççMççlççF& ³ççb®ççÇ 100 cçjçþçÇ iççCççÇ

https://youtu.be/tAxfLcrtOP0

4. DççMçç Yççímçuçí (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/J5CFFXgRwX0


42 : DççOçç nÌ ®çbêcçç..
1. DççOçç nÌ ®çbêcçç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/zxukLSnWs68

2. DççOçç nÌ ®çbêcçç.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/aasw1WDNhgY

3. DççOçç nÌ ®çbêcçç..(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/L3qlwoZ_BLE

4. vçJçjbiç (1959) (çÆ®ç$çHçìçlççÇuç iççCççÇ)

https://youtu.be/HbbWoLOoNM0

5. çÆ®ç$çHçì : vçJçjbiç (1959)

https://youtu.be/aWQQx5V1LK4

6. cçníbê kçÀHçÓj (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/-_eVjUb4dUI

7. cçníbê kçÀHçÓj (mçáHçjçÆnìmçd-Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/PALOIKSXOME

8. cçníbê kçÀHçÓj (cçjçþçÇ çÆnìmçd-Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi97NF0ZlryzS2X9e1xrteluc

9. cçníbê kçÀHçÓj - (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç 1) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy8fICElsXJv22OdZoP7lR1QepFPTBExJ

10. cçníbê kçÀHçÓj – (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçwmç 2) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8XAFwYHVKblC30ShbBY6SA7PsXwPTKJQ

11. cçníbê kçÀHçÓj - ³çáiçuçiççÇlçí (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi95BsZ1K-B1r5y3l_8aEgKpB

12. mççÇ. jçcç®çbê Jç uçlçç cçbiçíMçkçÀj (oácççÇ&U iççCççÇ) (Dçç@çÆ[Dççí) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi97q9v9epzuwjZORU_O8iSsU

13. mççÇ. jçcç®çbê (YçáuççS vç yçvçí) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi97WHTSn9W_6ajFR6J8SVW9N
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43 : Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç..
1. Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç..

(Dçç@çÆ[Dççí 1)

https://youtu.be/bYmfFtHbLPs

2. Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç..

(Dçç@çÆ[Dççí 2)

https://youtu.be/1l_LGh-iMPI

3. Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç..

(çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/z2WUSvHbQ2c

4. Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç..

(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ 1)

https://youtu.be/Ft8Op2Ql-bk

5. Hçuç oçí Hçuç kçÀç mççLç ncççjç..

(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ 2)

https://youtu.be/1Bwxe5E_imQ

6. çÆ®ç$çHçì : oçÇ yççÆvç¥iç ì^ívç (1980)

https://youtu.be/PPC482DzYM0

lçácç®³çç mçbûçnçÇ Dçmçç³çuçç®ç nJ³ççlç DçMçç kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.. SíkçÀç, Hçnç DçççÆCç [çTvçuççí[ kçÀjç.

1. iççÇlçkçÀçj mçççÆnj uçáçÆOç³ççvçJççÇ (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/JV74z_Uf9H4

2. Dççj. [çÇ. yçcç&vç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/iyP0zN-Ce2U

3. DççMççlççF& Jç Dççj.[çÇ.yçcç&vç (50 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/IAXwD4pRcSw

4. DççMççlççF& Jç Dççj.[çÇ.yçcç&vç (100 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/65BuNb1VANE


44 : Dççpçç jí cçÌb lççí kçÀyç..
01. Dççpçç jí..HçjoímççÇ..(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/s0ZiLUoTLH8

02. Dççpçç jí..HçjoímççÇ.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/Mm21SSgUHe8

03. Dççpçç jí..HçjoímççÇ.. (kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/oAaNxUz1xtQ

04. Dççpçç jí..HçjoímççÇ.. (çÆ®ç$çHçì :içá·çÇ)

https://youtu.be/lq0uItK7VpY

05. Dççpçç jí..HçjoímççÇ.. (uçlççoçÇoçÇ uççF&Jn)

https://youtu.be/gLO-MTxnqYg

06. cçOçácçlççÇ (1958) (Dçç@çÆ[Dççí p³çákçÀyçç@kçwmç)

https://youtu.be/JHXH7hR7508

07. mçánçvçç mçHçÀj DççÌj ³çí.. (mçHlçjbiççlç)

https://youtu.be/vTnAvikqB_8

08. çÆ®ç$çHçì : cçOçácçlççÇ (1958)

https://youtu.be/WJBnBi2JLog

09. mçbiççÇlçkçÀçj mçuççÇuç ®ççÌOçjçÇ (50 mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/2aXVLT8vCc0

10. mçbiççÇlçkçÀçj mçuççÇuç ®ççÌOçjçÇ (mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/gSBO-VSTKrk

11. uçlççoçÇoçÇ Jç mçuççÇuç ®ççÌOçjçÇ (80 mçáHçjçÆnìmçd)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/oQuWK_DWnLs
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45 : lçíjí ®çínjí cçíb Jççí pççoÓ..
1. lçíjí ®çínjí cçíb Jççí.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/1Ca6tTs60I4

2. lçíjí ®çínjí cçíb Jççí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/p1LFu6sq1ZE

3. lçíjí ®çínjí cçíb Jççí..(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/mPczdr_ECsc

4. çÆ®ç$çHçì : Oçcçç&lcçç (1975)

https://youtu.be/qr-tIj5A5So

5. çÆHçÀjçípçKççvç (mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/HRe_hf7CS5g

6. çÆkçÀMççíjkçáÀcççj (uççF&Jn mççojçÇkçÀjCç)

https://youtu.be/9c0NjQ3tX7I

7. çÆkçÀMççíjkçáÀcççj (oÓjoMç&vç -uççF&Jn)

https://youtu.be/FvqvlYR_YlQ

8. çÆHçÀucçHçíÀDçj mçvcççvç ÒççHlç 100 çÆnìmçd

https://youtu.be/fsPmp_u1nwc


46 : cççUîçç®³çç cçUîççcçboçÇ..
1. cççUîçç®³çç cçUîççcçO³çí kçÀçíCç.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/9LZEpcgSdWc

2. cççUîçç®³çç cçUîççcçO³çí kçÀçíCç.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/qbN4JU-ZV1o

3. cççUîçç®³çç cçUîççcçO³çí kçÀçíCç..(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/8TS-qxOl4XU

4. oçoç kçÀçíb[kçíÀ (mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/1ZyKxhCGizg

5. G<çç cçbiçíMçkçÀj (100 cçjçþçÇ çÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/373Yb49G0l4

6. G<çç cçbiçíMçkçÀj (çÆJçkçÀ-Sv[ kçwuçççÆmçkçÀ jíçÆ[Dççí Mççí)

https://youtu.be/VD0kM1kKPZQ

7. pç³çJçblç kçáÀuçkçÀCççÇ& (mçáHçjçÆnìmçd -Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYeGk45nneuvxTtjIMbw1eSFDxZdIR9JT


47 : Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj..
01. Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj.. (çÆJnçÆ[Dççí-1)

https://youtu.be/1B9sm1HHAlQ

02. Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj.. (çÆJnçÆ[Dççí-2)

https://youtu.be/b7yfJcZc2VU

03. Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj.. (mçbHçÓCç&)

https://youtu.be/tc-wIfdIOwY

04. Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj.. (uçlççoçÇoçÇ)

https://youtu.be/RezieKUl6ls

05. Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj.. (uççF&Jn)

https://youtu.be/z4BPYQTHqrQ

06. Sí cçíjí çÆouç kçÀnçÇb DççÌj..(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/RyI7sDdkctk
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07. mçbHçÓCç& çÆ®ç$çHçì : oçiç (1952)

https://youtu.be/6KsHgQQ7gc8

08. lçuçlç cçncçÓo – mçáHçjçÆnìmçd (50 iççCççÇ)

https://youtu.be/vWVaB9qXLhc

09. lçuçlç cçncçÓo (çÆkçbÀiç Dçç@HçÀ içpçumç)

https://youtu.be/CkLstaeVet8

03. lçuçlç cçncçÓo (cçjçþçÇ mçáHçjçÆnìmçd) (Huçí-çÆuçmì) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IktVe6Pi95MqZJWDLC8pRgOqgbhsfya

1. `YççYççÇ (1957)' çÆ®ç$çHçìçlççÇuç `®çuç G[ pçç jí HçbsçÇ..' ní iççCçb lçuçlç cçncçÓo®³çç cçKçcçuççÇ DççJççpççlç mçá×ç S®ç.Scç.JnçÇ.vçí®ç jíkçÀç@[& kçíÀuçb nçílçb. Hçjblçá
`lçuçlç cçncçÓo' l³ççb®³çç kçÀçíCçl³çç®ç DçuyçcçcçO³çí mççHç[uçb vççnçÇ. mçáoÌJççvçí lçí `³çÓ-ìîçáyç'Jçj cçç$ç GhçuçyOç Dççní.
https://youtu.be/MwWaXZB8-4k

2. `mçáçÆMçuçç (1963)' çÆ®ç$çHçìçlççÇuç cçnbcço jHçÀçÇ Jç lçuçlç cçncçÓo ³ççb®³çç mçájíuç DççJççpççlççÇuç `œçcç kçÀçÇ DçbOçíjçÇ jçlç cçíb..' ní iççCçb DçJçM³ç SíkçÀç.
https://youtu.be/G7HEGnogL8Q
https://youtu.be/GYqbgYPbz9U

3. lçuçlç cçncçÓo nç DççHçuçç uçç[kçÀç içç³çkçÀ. ³çç I³çç l³ççb®³çç mçáHçjçÆnì iççC³ççb®³çç kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç.]
1. lçuçlç cçncçÓo (mçáHçjçÆnìmçd-1)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/oygbljt-i-k

2. lçuçlç cçncçÓo (mçáHçjçÆnìmçd-2)(Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/QL9alA089fs


48 : HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçí..
1. HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçí.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/Wk_Lyoy8OLA

2. HçÓÀuç içíboJçç vç cççjçí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/jX_8TpSCyBY

3. çÆ®ç$çHçì : oÓpç kçÀç ®ççBo (1964)

https://youtu.be/1iq3aZA9N30

4. cçVçç [í (mçáHçjçÆnìmçd-uççF&Jn)

https://youtu.be/mOAwDE_TXIQ

5. cçVçç [í (kçwuçççÆmçkçÀuç çÆnìmçd)

https://youtu.be/iH4ZmnIDg4w

6. cçVçç [í (100 mçáHçjçÆnìmçd) (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/fUjS-uZq0Bg

7. cçVçç [í (cçjçþçÇ mçáHçjçÆnìmçd - 1)

https://youtu.be/x8StbAt-YgI

8. cçVçç [í (cçjçþçÇ mçáHçjçÆnìmçd - 2)

https://youtu.be/OFEQCn2DyxQ
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49 : cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí..
1. cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/uatCyNzgL3o

2. cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí.. (çÆJnçÆ[Dççí-1)

https://youtu.be/o-WzgHmelsA

3. cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí.. (çÆJnçÆ[Dççí-2)

https://youtu.be/xzPGBnKt8z0

4. cçíjí cçínyçÓyç lçáPçí..(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/cEG0_DSKg68

5. çÆ®ç$çHçì : cçíjí cçínyçÓyç (1963)

https://youtu.be/lLT4RcMa2fo

Dççlçç.. cçnbcço jHçÀçÇbMççÇ mçbyçbçÆOçlç kçÀçnçÇ `³çÓ-ìîçáyç' çÆuçbkçwmç®çç yççívçmç.

1. cçnbcço jHçÀçÇ ³ççb®çí FbûçpççÇ Yçç<çílççÇuç iççCçí-1

https://youtu.be/q1kwUGvQY5Q

2. cçnbcço jHçÀçÇ ³ççb®çí FbûçpççÇ Yçç<çílççÇuç iççCçí-2

https://youtu.be/OZa9XJ1bJtY

3. cçnbcço jHçÀçÇ ³ççb®çí FbûçpççÇ Yçç<çílççÇuç iççCçí-3

https://youtu.be/_qC-3-6pd1c

4. cçnbcço jHçÀçÇ (uççF&Jn mççojçÇkçÀjCç-1)

https://youtu.be/DVDGo9hvEnM

5. cçnbcço jHçÀçÇ (uççF&Jn mççojçÇkçÀjCç-2)

https://youtu.be/TE6e3eAtLSM

6. cçnbcço jHçÀçÇ (oÓjoMç&vç-uççF&Jn)

https://youtu.be/VHsJxphnAF8

7. cçnbcço jHçÀçÇ (mìáçÆ[DççílççÇuç SkçÀ DççþJçCç)

https://youtu.be/mCyU2cNXjCs

8. cçnbcço jHçÀçÇ, MçbkçÀj-pç³ççÆkçÀMçvç vççF&ì

https://youtu.be/I7nAbmQ_Crg


50 : cçníyçÓyçç cçníyçÓyçç yçvçç uççí..
1. cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvçç uççí.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/mwyevT_vgTI

2. cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvçç uççí.. (çÆJnçÆ[Dççí)

https://youtu.be/mwyevT_vgTI

3. cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvçç uççí..(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/Q7wpHUGmAB0

4. çÆ®ç$çHçì : mççOçÓ DççÌj MçÌlççvç (1963)

https://youtu.be/fa_kUOPq8JU

5. cçíncçÓo (mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/wZbH_8PN9ac

6. cçínyçÓyçç cçínyçÓyçç, yçvçç uççí.. (p³çáçÆvç³çj cçíncçÓo)

https://youtu.be/UGfD21oVErk
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51 : Mçlçoç Öçícç kçÀjçJçí..
1. Mçlçoç Òçícç kçÀjçJçí.. (Dçç@çÆ[Dççí-1)

https://youtu.be/ky0osqfJPDE

2. Mçlçoç Òçícç kçÀjçJçí.. (Dçç@çÆ[Dççí-2)

https://youtu.be/j4Qhx36ku7A

3. Mçlçoç Òçícç kçÀjçJçí..(kçÀjçDççíkçíÀ ì^@kçÀ)

https://youtu.be/2FA0kj3KYkw

4. DçªCç oçlçímççníyç (mçáHçjçÆnìmçd)

https://youtu.be/S3Vee6DjK-8

5. DççkçÀçMçiçbiçç (JnçÇvçmç®çç Dçuyçcç)

https://youtu.be/uB8jKp6Ixkg

6. DçªCç oçlçímççníyç (jíçÆ[Dççí kçwuçççÆmçkçÀ Mççí)

https://youtu.be/kQwAZBKPlM4

7. DçªCç oçlçímççníyç (YççJçiççÇlçí)

https://youtu.be/NsC9_Gwakm8

8. kçÀçÆJçjçpç cçbiçíMç Hçç[iççbJçkçÀj (Mçlçoç Òçícç kçÀjçJçí-kçÀçÆJçlçç)

https://youtu.be/Ewxv8PwbYSQ

9. ÞççÇjçcç pç³ç jçcç.. (DçªCç oçlçí-YççqkçwlçiççÇlç)

https://youtu.be/Ms8lSRO_NdU

10. ÞççÇjbiç mççJçUç lçÓ.. (Dçç@çÆ[Dççí)

https://youtu.be/Q5OpYTAtawI
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