
 

 

 

 

 

 

çÆJççÆJçOç uçíKç 
  

DçcçíçÆjkçÀç çÆMç#çCç#çí$ççlç pççiççÆlçkçÀ mhçOçxlç hççÆnu³çç hçç®ççlç lçj mççí[ç®ç 
onçlçmçá×ç vççnçÇ, ní içíu³çç Jç<çça®³çç DççkçÀ[íJççjçÇvçí çÆmç× Pççuçb DçççÆCç 

DçcçíçÆjkçÀvç çÆMç#çCçlçp%ççb®³çç çE®çlçílç Yçj hç[uççÇ. DçcçíçÆjkçíÀ®ççÇ çÆMç#çCçhç×lççÇ cnìuçb kçÀçÇ, mçJç&ÒçLçcç FLçu³çç 
mççJç&pççÆvçkçÀ MççUç iç=nçÇlç Oçju³çç pççlççlç. yçnálççbMççÇ mçJç&®ç cçáuçb ³çç®ç hççÆyuçkçÀ mkçÓÀumçcçO³çí pççlççlç. KççmçiççÇ 
MççUçbb®ççÇ Yçjcçmççþ HçÀçÇ hçjJç[Cççjí hççuçkçÀ Dçl³çuhç Dçmçu³ççvçí mçJç&mççcççv³ç hççuçkçÀ ³çç HçÀçÇ-cçáÊçÀ MççUçbcçO³çí®ç 
cçáuççbvçç hççþJçlççlç. 

pççiççÆlçkçÀ mhçOçxlç çÆìkçÀçJç vç OçjCççjçÇ ³çíLççÇuç çÆMç#çCçhç×lççÇ nç 
hçÓCç&lç: JçíiçUîçç®ç uçíKçç®çç çÆJç<ç³ç þjíuç, hçCç ³ççnçÇ 
çÆMç#çCçhç×lççÇlç kçÀçnçÇ ®ççbiçuçí IçìkçÀ Dççnílç, l³ççlçuçç SkçÀ 
cnCçpçí Jçç®çvç. Jçç®çvçç®ççÇ iççí[çÇ DçiçoçÇ yççuçJç³ççlç uççiçuççÇ lçj 
l³çç®çç Ghç³ççíiç Dçç³çá<³çYçjçmççþçÇ nçílççí. MççUç- kçÀç@uçípçcçO³çí 
hçjçÇ#çímççþçÇ cnCçÓvç hçámlçkçÀ-Jçç®çvç mççÇçÆcçlç vç jçnlçç cçáuçb 
Jçç®çvçç®³çç DççJç[çÇlçÓvç l³ççlç jcçlççlç. ìçÇJnçÇmçcççíj JçíU vç 
IççuçJçlçç hçámlçkçÀb nçlççlç DçmçCççjí hççuçkçÀ hççnÓvç®ç cçáuççbvçç 
Jçç®çvçç®ççÇ iççí[çÇ uççiçlçí, Jçç®çvçÒçícç ní Içjçlç®ç çÆvçcçç&Cç nçíT MçkçÀlçb, ní mçiçUí cçáÎí çÆpçlçkçíÀ Kçjí, çÆlçlçkçÀç®ç FLçu³çç 
ÒççLççÆcçkçÀ MççUçbcçOçÓvç Jçç®çvçç®çb yççÇpç jçíJçC³çç®çç kçíÀuçç pççCççjç Òç³çlvçnçÇ mlçál³ç®ç! 

`n@jçÇ hçç@ìjJçj hçjçÇ#çç çÆouççÇ cççÇ Dççpç, l³ççlç 10 içáCç çÆcçUçuçí`... cçáuçç®çç ®çínjç SkçÀocç Kçáuçuçç nçílçç. 
vçákçÀl³çç®ç YççjlççlçÓvç FLçí DçcçíçÆjkçíÀlç Dççuçíu³çç cççP³çç ®çáuçlç yççÆnCççÇ®³çç ®çínN³ççJçj SkçÀocç Dçç½ç³ç& PçUkçÀuçb. 

`n@jçÇ hçç@ìjJçj? cnCçpçí lççí uçnçvç cçáuççbmççþçÇ®çç mçO³çç iççpçlççí³ç lççí çÆ®ç$çhçì vçç? l³çç®³ççJçj hçjçÇ#çç?` çÆlçvçí 
kçáÀlçÓnuççvçí çÆJç®ççjuçb. 

`nçí. FLçb kçÀmçu³çç hçjçÇ#çç DçççÆCç Òççípçíkçwì mççbiçlççÇuç MççUçbcçO³çí l³çç®çç vçícç vççnçÇ. nç kçíÀpççÇcçO³çí nçílçç lçíJnç 
cçáuççb®³çç MçjçÇjç®çç kçÀìDççTì kçÀjç³çuçç mççbçÆiçlçuçç nçílçç. l³çç®³çç DççpççÇvçí lçíJnç l³ççuçç [ç³ççEvçiç ìíyçuçJçj 
kçÀçiçoçJçj PççíhçJçÓvç lçí kçÀçcç kçíÀuçb nçílçb,` cççÇ nmçlç cnCççuçí, `SJç{í YççjçYççj Òççípçíkçwìmçd DçççÆCç iç=nhççþ Dçmçlççí, 
kçÀçÇ lçí hçÓCç& vççnçÇ Pççuçí lçj cçáuçb MççUílç pçç³çuçç lç³ççj nçílç vççnçÇlç cnCçÓvç yçN³çç®çoç hççuçkçÀ®ç lçí kçÀjlççlç.` 

http://loksatta.com/front.html
http://loksatta.com/daily/20030322/rajay.htm
http://loksatta.com/daily/20030322/mumbai.htm
http://loksatta.com/daily/20030322/vividh.htm
http://loksatta.com/daily/20030322/sport.htm
http://loksatta.com/daily/20030322/eco.htm
http://loksatta.com/daily/20030322/editor.htm
http://loksatta.com/daily/20030322/lokma.htm
http://loksatta.com/daily/20030322/extra.htm
http://loksatta.com/daily/20030322/today.htm
http://loksatta.com/daily/20030322/astro.htm
http://loksatta.com/daily/20030322/vishesh.htm
http://loksatta.com/daily/20030322/cartoon.htm
http://loksatta.com/daily/20030322/lokkal.htm
http://loksatta.com/upakram/prabho.htm
http://loksatta.com/upakram/vachak.htm
http://loksatta.com/greet/ecard.htm
http://loksatta.com/lokarchives.html
http://loksatta.com/daily/20030322/main.htm


`®çuç içb kçÀçnçÇlçjçÇ®ç mççbiçlçímç. cçuçç lçj Jççìç³ç®çb, DçcçíçÆjkçíÀlç cçáuççbvçç HçÀçjmçç DçY³ççmç, iç=nhççþ vçmçlççí®ç.` 

Yççjlççlç®ç cçáuçb IççC³ççuçç pçábhçu³ççmççjKççÇ DçY³ççmççuçç pçKç[uçíuççÇ Dçmçlççlç ³çç mççJç&çÆ$çkçÀ mçcçpççcçáUí çÆlçuçç cççPçb 
cnCçCçb hçìJçÓvç IçíCçb pç[ hç[lç nçílçb. 

`DçY³ççmç Dçmçlççí içb. HçÀÊçÀ lççí kçÀªvç IçíC³çç®³çç hç×lççÇ çÆvçjçUîçç.` 

`hçCç cçiç ní n@jçÇ hçç@ìj ÒçkçÀjCç kçÀç³ç Dççní?` 

`lççí cçç$ç FLçu³çç MççUçbcçOçuçç ®ççbiçuçç Òç³çlvç Dççní.` yççíuçlçç yççíuçlçç cççÇ DçcçíçÆjkçíÀlçu³çç MççUç DçççÆCç Jçç®çvç 
³ççyçÎuç çÆlçuçç mççjçÇ cçççÆnlççÇ mççbçÆiçlçuççÇ. 

ÒççLççÆcçkçÀ MççUílç Dçmçlççvçç Dççcnçuçç Dçmçb MççUçbcçOçÓvç mçÊçÀçÇ®çb Jçç®çvç nçílçb kçÀç, Dçmçç ÒçMvç hç[uçç. Dççlçç®³çç 
DçY³ççmç¬çÀcççlçnçÇ Jçç®çvççuçç çÆkçÀlççÇ cçnÊJç çÆouçb pççlçb ³çç®ççÇ kçÀuhçvçç vççnçÇ. çÆMç#çkçÀ, `Jçç®çvççuç³ççlçÓvç hçámlçkçÀb 
DççCçÓvç Jçç®çç,` ní lçíJnç DççJçpçÓ&vç mççbiçlç. DççlççnçÇ mççbiçlç DçmçlççÇuç®ç. Jçç®çkçÀÒçícççÇ çÆMç#çkçÀçvçí Jçiçç&lç hçámlçkçÀçb®çç 
içrç cçáuççbvçç Jçç®çvççuç³ççmççjKçç Ghç³ççíiç kçÀjC³ççmççþçÇ þíJçu³çç®çb DçLçJçç yç#ççÇmç cnCçÓvç iççíäçÇ®ççÇ hçámlçkçÀb oíC³çç®ççÇ 
ÒçLçç SKççÐçç MççUívçí mçáª kçíÀuçíuççÇ SíkçÀu³çç®çb DçbOçákçÀ çÆ®ç$ç `Jçç®çvç` cnìuçb kçÀçÇ GYçb jçnlçb. iççíäçÇ®ççÇ hçámlçkçÀb 
cnìuçb kçÀçÇ, YçÊçÀ Òçunço, MçyçjçÇ, ®ççboçíyçç cçççÆmçkçÀ DçMççÇ vççJçb hçCç ®çìkçÀvç lççW[çlç ³çílççlç. nçÇ hçámlçkçÀb DççF&-Jç
[çÇuç kçíÀJnç çÆJçkçÀlç I³çç³ç®çí. Dççcnçuçç lççÇ yç#ççÇmç cnCçÓvç çÆcçUç³ç®ççÇ, kçÀçÇ kçÀçkçÀç, cççJçMçç DççJçpçÓ&vç Ðçç³ç®çí, lçí cçç$ç 
uç#ççlç vççnçÇ. 

FLçí MççUívçí®ç vçícçÓvç çÆouçíuççÇ DçvçíkçÀ hçámlçkçÀb Jçç®çÓvç oámçjçÇ lçí hçç®çJççÇhç³ç¥lç cçáuçb MççUílç kçÀç@ch³çáìjJçj l³çç 
hçámlçkçÀçbyçÎuç®³çç ÒçMvççbJçj hçjçÇ#çç oílççlç. SkçÓÀCç 100 içáCç çÆcçUJçuçí kçÀçÇ cçáuççb®çç HçÀçíìçí MççUí®³çç Jçç®çvççuç³ççlç 
uççJçuçç pççlççí. Jç<çç&®³çç MçíJçìçÇ hçokçÀ çEkçÀJçç çÆjyççÇvçnçÇ yç#ççÇmç cnCçÓvç çÆcçUlçí. DçMçç JçíUímç ³çç cçáuççb®çç vçkçwkçÀçÇ®ç 
níJçç Jççìlççí. Dççcnçuçç iççíäçR®ççÇ hçámlçkçÀb MççUílç uçhçJçÓvç Jçç®çç³çuçç uççiçç³ç®ççÇ DçççÆCç ³çç MççUçbcçO³çí ®çkçwkçÀ 
iççíäçR®ççÇ hçámlçkçÀb Jçç®çC³ççyçÎuç içáCç DçççÆCç yç#ççÇmç. 

FLçu³çç mççJç&pççÆvçkçÀ MççUçbcçO³çí hççÆnuççÇ, oámçjçÇ®³çç Jçiçç&mççþçÇ Jçiçç&lçuçç®ç SkçÀ kçÀçíhçjç Jçç®çvççmççþçÇ Dçmçlççí. jçípç 
30 lçí 45 çÆcççÆvçìb cçáuçb DçççÆCç çÆMç#çkçÀ hçjçÇkçÀLçíhççmçÓvç oíJç, oçvçJç, oÌl³ççb®ççÇ mçÌj kçÀjlççlç. hçávnç çÆoJçmççDçKçíjçÇmç çÆ
[Dçj ìçF&cç Dçmçlççí. kçÀOççÇ cçáuççbvççÇ MççblçhçCçí Jçç®çç³ç®çb lçj kçíÀJnç Pçáuçl³çç Kçá®ççalç yçmçÓvç çÆMç#çkçÀ DççjçcçMççÇjhçCçí 
iççíä mççbiçCççj. Jçç®çvççuç³ç çÆoJçmç JçíiçUç®ç. lçíJnç cçáuçb lççÇvç lçí ®ççj hçámlçkçÀb SkçÀç JçíUçÇ MççUí®³çç Jçç®çvççuç³ççlçÓvç 
DççCçÓ MçkçÀlççlç. 

uçb®çìçFcçcçO³çí SKççÐçç çÆJçÐççL³çç¥®çí hççuçkçÀ Jçiçç&lç pçíJçCçç®³çç JçíUímç ®ççj-hçç®ç pçCççb®³çç içìçbvçç iççíä Jçç®çÓvç 
oçKççÆJçlççlç. Òçl³çíkçÀ MççUílç Jçç®çvçç®ççÇ iççí[çÇ uççJçC³çç®çí Òç³çlvç nçílççlç lçí DçMçç mJçªhçç®çí. DçLçç&lç JçíiçJçíiçUîçç 
vççJççbvççÇ! 

Jç<çç&lçÓvç lççÇvç lçí ®ççj yçákçÀ çÆjhççíì& Òçl³çíkçÀ Jçiçç&lç cçáuççbvçç kçÀjCçb yçnálççbMççÇ MççUílç mçÊçÀçÇ®çb Dççní. hçámlçkçÀ hççÆj®ç³ç 
kçÀªvç oíC³ççmççþçÇ®çí hç³çç&³çnçÇ kçÀuhçkçÀ Dçmçlççlç. ³çç J³ççÆlççÆjÊçÀ cççÆnv³ççuçç `cçÌ$ççÇ`, `hçjçíhçkçÀçj` DçMçç mççjK³çç 
çÆMç#çkçÀçbvççÇ çÆouçíu³çç kçÀuhçvçíJçj DççOçççÆjlç ®ççj hçámlçkçÀb MççíOçCçb, çÆvçJç[Cçb, Jçç®çCçb ní kçÀçcç cçáuççb®çb. ³ççyçÎuçnçÇ 
l³ççbvçç içáCç çÆouçí pççlççlç. SkçÀbojçÇlç mçiçUîçç®ç MççUçbcçO³çí Jçç®çvçç®ççÇ iççí[çÇ uççJçC³çç®çí Òç³çlvç ³çç vçç l³çç ÒçkçÀçjí 



kçíÀuçí pççlççlç. 

çÆMç#çkçÀ DçççÆCç cçáuçb `hçámlçkçÀçlçuççÇ nçÇ J³ççÆÊçÀjíKçç DççJç[uççÇ, lçí hçámlçkçÀ cçuçç HçÀçj®ç DççJç[lçb`, DçMçç 
çÆpçJnçUîçç®³çç içhhçç cççjlççlç. Jçç®çvçç®³çç DççJç[çÇ®ççÇ cçáUb DçMççÇ ©pçJçC³çç®çb kçÀçcç YççjlççÇ³ç çÆMç#çCçhç×lççÇ 
Òç³çlvçhçÓJç&kçÀ kçÀjlç DçmççJççÇ, Dçmçb Jççìlç vççnçÇ. 

MççUkçÀjçÇ Jç³ççlç nçlççlç kçÀLçç, kçÀçobyçN³çç çÆomçu³çç kçÀçÇ ncçKççmç cççíþçÇ cççCçmçb mççbiçlççlç- `kçÀçnçÇlçjçÇ ®ççbiçuçb 
Jçç®ççJçb.` ní kçÀçnçÇlçjçÇ ®ççbiçuçb cnCçpçí kçÀç³ç, ní cçç$ç kçáÀCççÇ Oç[hçCçí mççbiçlç vççnçÇ. 

`DççOçáçÆvçkçÀ pççÇJçvçmçjCççÇ®çç DççoMç& DççhçCç DçcçíçÆjkçíÀkçÀ[Óvç G®çuçuçç. çÆlçLçÓvç Dçç³ççlç kçíÀuçíu³çç lçb$ç%ççvçç®çí iççí[Jçí 
DççhçCç iççlççí. hçCç DçcçíçÆjkçíÀ®³çç pççÇJçvççlçÓvç hçámlçkçíÀ nÎhççj PççuçíuççÇ vççnçÇlç` ní `uççíkçÀcçáêç`cçOççÇuç ÞççÇ. hçá. YççiçJçlç 
³ççb®çb çÆJçOççvç DçiçoçÇ Kçjb Dççní. 

DçcçíçÆjkçíÀlç Jçç®çvççuç³ççlç iççíäçÇ Jçç®çC³ççmççþçÇ þjççÆJçkçÀ JçíU Dçmçlçí. ³çç `mìçíjçÇ-ìçFcç`cçO³çí Jçç®çvççuç³ççlççÇuç 
kçÀcç&®ççjçÇ cçáuççbvçç sçvç iççíäçÇ Jçç®çÓvç oçKççÆJçlççlç. uçíKçkçÀ- uçíçÆKçkçÀç Dççhçu³çç hçámlçkçÀçbyçÎuç yççíuçC³ççmççþçÇ 
Jçç®çvççuç³ççlç ³çílççlç. Kççmç hçámlçkçÀçb®ççÇ oákçÀçvçb cnCçÓvç DççíUKçu³çç pççCççN³çç yçç@[&j, yççvmç& DçB[ vççíyçuç DçMçç 
kçÀçnçÇ oákçÀçvççblç uçíKçkçÀ mJçç#çjçÇ oíTvç hçámlçkçÀçb®³çç ÒçlççÇ çÆJçkçÀlççlç. Jçç®çvççuç³çbnçÇ oÓjçÆ®ç$çJççCççÇJçªvç DçMçç 
kçÀç³ç&¬çÀcççb®³çç pçççÆnjçlççÇ kçÀjlççlç. nuuççÇ lçj oÓjçÆ®ç$çJççCççÇJçj DçmçbK³ç yçákçÀ kçwuçyç®ççÇ ®çuçlççÇ Dççní. hçámlçkçÀb, 
l³ççlççÇuç Òçmçbiç, J³ççÆÊçÀjíKçç ³ççyçÎuç mçJç&mççcççv³ç Jçç®çkçÀ DçççÆCç uçíKçkçÀ ³ççb®çç hççÆjmçbJçço, Dçmçb l³ççb®çb mJçªhç 
Dçmçlçb. yçákçÀ kçwuçyçcçáUí çÆkçÀlççÇ lçjçÇ uçíKçkçÀ l³ççb®³çç hçámlçkçÀçbmçn ÒçkçÀçMçPççílççlç Dççuçí. kçÀçnçÇ YççjlççÇ³ç uçíKçkçÀçb®³çç 
FbçÆiuçMç mçççÆnl³çç®ççnçÇ ³ççlç mçcççJçíMç Dççní. 

ÒçiçlççÇkçÀ[í PçíhççJçCççN³çç DçcçíçÆjkçíÀ®çb DçvçákçÀjCç kçÀª hççnCççN³çç Yççjlççuçç DçMçç ®ççbiçu³çç iççíäçR®çb DçvçákçÀjCç 
kçíÀu³ççmç lç©Cç çÆhç{çÇuççnçÇ kçÀçnçÇ ÒçcççCççlç Jçç®çvççkçÀ[í JçUJçlçç ³çíF&uç. 

DççCçKççÇ SkçÀ GuuçíKçvççÇ³ç kçÀç³ç&¬çÀcç Dççní lççí mçnçJççÇ lçí DççþJççÇ®³çç Jçiçç&mççþçÇ®çç! cnCçpçí çÆcç[uç mkçÓÀuçcçOççÇuç 
çÆJçÐççL³çç¥mççþçÇ DçmçuçíuççÇ `yç@ìuç Dçç@HçÀ o yçákçÀ` vççJçç®ççÇ ³ççípçvçç. 1940 mççuç®³çç jíçÆ[Dççí Òççíûç@cçJçj DççOçççÆjlç nç 
kçÀç³ç&¬çÀcç ÒçLçcç DçcçíçÆjkçíÀlççÇuç Jçç®çvççuç³ççbvççÇ jçyççÆJçuçç lççí 1981 mççuççÇ. l³ççvçblçj lççí FlçkçÀç uççíkçÀçÆÒç³ç Pççuçç, 
kçÀçÇ hçámlçkçÀçJçj ÒçMvççíÊçjçb®³çç mJçªhççlç mhçOçç& ®ççuçÓ kçÀªvç MççUçbvççÇnçÇ lççÇ ³ççípçvçç DçbçÆiçkçÀçjuççÇ. 

içíu³çç Jç<çça cçáuççb®çç çÆÒç³ç uçíKçkçÀ [ç@. mçámç®³çç Jçç{çÆoJçmçççÆvççÆcçÊç mçáª Pççuçíu³çç `jçÇ[ Dç¬çÀç@mç DçcçíçÆjkçÀç` ³çç 
³ççípçvçívçínçÇ uççíkçÀçÆÒç³çlçí®çç kçÀUmç iççþuçç. MççUçbcçO³çí çÆMç#çkçÀ, yçmç®ççuçkçÀ, cçáuçb mçiçUípçCç l³çç çÆoJçMççÇ [ç@. 
mçámç®³çç hçámlçkçÀçblççÇuç J³ççÆÊçÀjíKçç yçvçÓvç JççJçjlç nçílçí. iççíäçÇ mççbiçC³ççmççþçÇ Dççuçíu³çç ÒççÆlççÆvçOççRvççÇnçÇ hçámlçkçÀçblççÇuç 
J³ççÆÊçÀjíKçí®ççÇ JçíMçYçÓ<çç kçÀªvç KçN³çç DçLçça [ç@. mçámç®çç Jçç{çÆoJçmç mççpçjç kçíÀuçç®ç, hçCç l³ççvçblçj Jç<ç&Yçj nçÇ 
³ççípçvçç ³çMçmJççÇjçÇl³çç jçyççÆJçC³ççlç DççuççÇ. 

³çç çEkçÀJçç kçÀçíCçl³ççnçÇ kçÀç³ç&¬çÀcççlç hççuçkçÀçb®³çç DçhçíçÆ#çlç DçmçCççN³çç mçnYççiççhçí#çç çÆkçÀlççÇ lçjçÇ DççÆOçkçÀ hçìçÇvçí l³ççb®çç 
ÒççÆlçmçço vçíncççÇ®ç MççUçbvçç çÆcçUlççí. YççjlççlçnçÇ kçÀçnçÇ KççmçiççÇ çÆMç#çCçmçbmLçç Jçç®çvçç®ççÇ iççí[çÇ uççiççJççÇ, Jçç{çJççÇ 
cnCçÓvç JçíiçJçíiçUîçç ³ççípçvçç nuuççÇ jçyççÆJçlççvçç çÆomçlççlç. MçíJçìçÇ `Jçç®çíuç lççí çÆìkçíÀuç` ní DççíUKçÓvç DçMççÇ hççJçuçí 
ìçkçÀç³çuçç nJççÇ. 
cççínvçç pççíiçUíkçÀj 
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