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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ:
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öê •Öß¾ÖÖ úÖµÖÔ, ŸµÖÖÓ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÁÖêÂšü¢¾Ö ×ÖÙ¾Ö¾ÖÖ¤ü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖŸê Öê. »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓ“ÖÖ ´ÖéŸµÖãÖÓŸÖ¸ü
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾Öôûß“Öß ÃÖã¡Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß †Ö»Öß. †»¯ÖúÖôûÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÖêŸÖé¢¾ÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖãÖÔ •ÖÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öê
¾ÖêÖôêû †ÃÖê Ã£ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê. úÖ»ÖÔ´ÖÖŒÃÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖã¡Ö²Ö¬¤ü×¸üŸµÖÖ ‹ÖÖªÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ×»ÖÆæüÖ šêü¾Ö»Öê ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
éúŸÖßŸÖæÖ †Ö×Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ‹ú †Ö¤ü¿ÖÔ •Öß¾ÖÖ¯ÖÏÖÖ»Öß ´ÖÖÓ›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏú™ü êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ´Öã»µÖÖ×¬ÖÂšüßŸÖ •Öß¾ÖÖ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ
ÛÃ¾ÖúÖ¸ü êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, Ö¾Æêü ´Öã»µÖÖ×¬ÖÂšüßŸÖ •Öß¾ÖÖ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ´ÆüÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ÃÖŸµÖ †Ö×Ö †ØÆüÃÖÖ µÖÖ ¤üÖêÖ ›üÖ¸üß¾Ö¸ü
ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öß ¾Ö úÖµÖÖÔ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú êú »Öß ÆüÖêŸÖß. ÖÖÓ¬Öß•ÖßÖß Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö¯ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖÓ¤üÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖê †ÃÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ Æüß êú»ÖÖ
ÖÖÆüß. ÃÖÖòÎêú×™üÃÖ ŸÖê ¸üÛÃúÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Öêú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖß µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »ÖœüµÖÖ“Öê
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ˆ³Öê ¸üÖÆæü ¿Öêú»Ö †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úÖêÖßÆüß ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖàÖß ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ Æüß †ÖÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ Öî×ŸÖúŸÖê¾Ö¸ü †×¬ÖÛÂšüŸÖ †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê. •ÖÖ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ‡™üÖ×»ÖµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ×ÖúÖê»ÖÖê ´Öò×úµÖÖ¾Æêü»Öß µÖÖÓÖß
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †Ö×Ö Öî×ŸÖúŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ×³Ö®ÖŸÖÖ †ÖÆêü Æêü ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, †Ö¯Ö»Öê ÃÖÖ¬µÖ µÖÖêµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖÖ¬ÖÖÖÓÖÖÆüß µÖÖêµÖ †Ö×Ö
ˆ×“ÖŸÖ ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ úÖî×™ü»µÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¿Öß ´Öò×úµÖÖ¾Æêü»Öß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Æêü ×´ÖôûŸÖê •ÖãôûŸÖê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ úÖî×™ü»µÖÖÖêÆüß ¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ÖßŸÖß µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †×»Ö¯ŸÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÖßŸÖß †Ö×Ö ¬Ö´ÖÔ
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê¾Ö¸ü †Ö×Ö †ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü“Ö †¾Ö»ÖÓ²ÖãÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖÖÆüß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖæÖ ¸üÖ•Ö¬Ö´ÖÔ
ÆüÖ ¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ÖßŸÖß¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü †ÖÆêü.
´ÖÖ¡Ö µÖÖˆ»Ö™ü ´Ö.ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏÖÖŸÖ ¿Öã¬¤ü ÖßŸÖß“Öê
¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê †Ö×Ö †¬µÖÖŸ´Ö¯Ö¸üÖµÖÖ ÆüÖêÖê µÖÖÓÖÖ ¯Ö¸ü´ÖÖê““Ö
Ã£ÖÖÖ †Ö×Ö ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú Öê¡ÖÖŸÖ ÖßŸÖß»ÖÖ
¯ÖÏê¸üú ¾Ö ¯ÖÖêÂÖú †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖÃÖÖÖê ¾ÖÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †£ÖÔúÖ¸üÖ,
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ, ×¿ÖÖÖ, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖ¾ÖÔ Öê¡ÖÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖÖê ¿Öã¬ ¤ü Öî×ŸÖúŸÖÖ
ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ ¾ÖÖÖÖ¾Öê µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß
ÖÖ.ÖÖê¯ÖÖôûéúÂÖ ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖÖ Öã¹ý ´ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ.ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê
´ÖÖãÂµÖ ÆüÖ Öî×ŸÖú ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü. Öî×ŸÖúŸÖêÖê ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ •Öß¾ÖÖ Æêü ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬µÖ
ˆ×§üÂ™ü †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ Æêü ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“Öê“Ö ‹ú †ÓÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ
Öî×ŸÖúŸÖê¯ÖÖÃÖæÖ †»ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÖÖ.ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“Öê †ÃÖê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê úß,
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß¾ÖÖÖ“Öê †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú¸üÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
Öê¡ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖãúßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ †ÃÖê ´Öæ»µÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ
×ÖúÂÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖÖÖê“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß¾ÖÖ ¿Öã¬¤ü ¸üÖÆæü ¿ÖúŸÖê. ´Ö.ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ.
´Ö.ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖÖ¬µÖ ¾Ö ÃÖÖ¬ÖÖ µÖÖ ¤üÖêÆüß ÖÖêÂ™üß“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖ¸üÖ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖÃÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ, ¬ÖÖÙ´Öú †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê¡ÖÖÓŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †¿ÖÖ “ÖÖîú™üßŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ
Öê¡Öê ‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß ×ÖÖ×›üŸÖ †ÃÖê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ †ÃÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ¿Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ
×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ú¸üÖê µÖÖêµÖ ÖÖÆüß. ‹ÖÖ¤üÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ¾ÖÖ´Ö´ÖÖÖÖÔÖê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖîÃÖÖ ×´Öôû¾ÖßŸÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¬ÖÖ ¤êü¾Ö¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü Ö“ÖÔ ú¹ýÖ
†Ö¯ÖÖ ¯ÖÖ¯Ö´ÖãŒŸÖ ÆüÖê‰ú †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öß“Ö ±úÃÖ¾ÖÖæú ú¸üŸÖÖêµÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. úÖ¸üÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê ¤îüÖÓ×¤üÖ ¾ÖŸÖÔÖ,
•Öß¾ÖÖ †Ö×Ö “ÖÖ×¸ü¡µÖ Æêü ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ú¬ÖßÆüß ¾ÖêÖôêû ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ¬ÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖ¬µÖ µÖÖÓÖÖÆüß ×¾Ö³ÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖ
Øú¾ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖÖ¬ÖÖ ÆüÖ ÃÖÖ¬µÖÖ“ÖÖ“Ö ³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ “ÖÖÓÖ»ÖµÖÖ †Ö×Ö ¿Öã³Ö ÃÖÖÓ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ“Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖ ¾Ö †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
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†ÃÖŸÖê. ÃÖÖ¬ÖÖê •Ö¸ü Ö×»Ö“”û, ØÆüÃÖÖŸ´Öú ¾Ö ×ÆüÖúÃÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû “ÖÖÓÖ»Öê, ˆ““Ö, †Ö×Ö ˆ¤üÖ¢Ö ÃÖÖ¬µÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ú¬Öß“Ö
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ¯Öê¸üÖ¾Öê ŸÖÃÖê ˆÖ¾ÖŸÖê, ÆüÖ ÃÖéÂ ™üß“ÖÖ ×ÖµÖ´Ö †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öß, ×¿Ö¾ÖÖ“Öß, ´ÖÖÓÖ»µÖÖ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ †¿Öã¬¤ü ¾Ö †ÃÖã¸üß ´ÖÖÖÖÔÖê
ú¸üÖê Æêü †–ÖÖÖÖ“Öê ¾Ö ´ÖãÖÔ¯ÖÖÖ“Öê »ÖÖÖ †ÃÖŸÖê.
´Ö.ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, ÃÖŸµÖÖ¯ÖÏ×ŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×ÖÂšêüÖê ´Ö»ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ µÖêÖê ³ÖÖÖ ¯Ö›ü»Öê. ´ÖÖ—Öß †¿Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü
úß, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö Öî×ŸÖúŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖ ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Öî×ŸÖú ˆ®ÖŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔŸÖß»Ö ‹ú
¯ÖÏ´ÖãÖ †›üÃÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ“Ö ÆüÖ †›üÃÖ¸ü ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ´Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»ÖÖê. ´Ö.ÖÖÓ¬Öß•Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖê´Öãôêû ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê ´ÖãµÖŸÖ: ‹ú ¬ÖÖÙ´Öú, ¬Ö´ÖÔ¯Ö¸üÖµÖÖ¾Öé¢Öß“Öê ÖéÆüÃ£Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ø¯Ö›ü ‹ÖÖªÖ ¬Ö´ÖÔÖã¹ýÃÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´Ö.ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¯ÖÏŸÖßêú ¾Ö ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öß ¬Ö´ÖÔ×ÖÂšüÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂšü ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ “ÖÖîú™üßŸÖ ²ÖÃÖÖÖ¸üß
Ö¾ÆüŸÖß. ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ú¸üÖê ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔú»¯ÖÖêŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¯ÖÓ£Ö, ¹ýœüß, ú´ÖÔúÖÓ›ü, †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ µÖÖÓÖÖ
´Öãôûß“Ö Ã£ÖÖÖ ÖÃÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê Öî×ŸÖú †Ö“Ö¸üÖÖÖŸÖ“Ö ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖê. •ÖÖê ¬Ö´ÖÔ ¿Öã¬¤ü ÖßŸÖß»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü Ã£ÖÖÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüß ŸÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ
ÖÃÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ¿Öêú›üÖê ¾ÖÂÖÔ “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ, ¿Öã¬¤üß ¾Ö ´ÖÖÓÖ»µÖ µÖÖÓÖÖ“Ö
´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖîÖ, ²ÖÖî¬¤ü, ×õÖ¿“ÖÖ †Ö×Ö ‡Ã»ÖÖ´Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÖÕ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ´Ö.ÖÖÓ¬Öß•Öà¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
‹úÖ †£ÖÖÔÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÔÃÖ´Ö³ÖÖ¾Ö Æüß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü»Öß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖ †Ö×Ö ˆÖß¾ÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖµÖ êú»µÖÖ. ØÆü¤æü
¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¾ÖÖ¸üÃÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ †×³Ö´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ´Öæôêû“Ö ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ×¾ÖÀ¾Ö¾µÖÖ¯Öú ¯ÖêÆü¸üÖ¾Ö “Öœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üßŸÖ ¾Ö ÃÖŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ
¬Ö´ÖÔ †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ ú¸üßŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ¸üÖ•µÖ¯Ö¬¤üŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß Æêü ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖÓÖß '¸üÖ´Ö ¸üÖ•µÖ' µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ êú»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öê
Ã¾Ö¹ý¯Ö ¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖÂšüßŸÖ Ö¾ÆüŸÖê ŸÖ¸ü µÖÖµÖ †Ö×Ö Öß×ŸÖ´Ö¢ÖÖ µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ´Ö.ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ´ÖŸÖê ÖßŸÖß ¾Ö ¬Ö´ÖÔ Æêü ‹úÖ“Ö †£ÖÖÔ“Öê
¿Ö²¤ü †ÖÆêüŸÖ. ¬Ö´ÖÔ¿ÖæµÖ Öß×ŸÖ×ÖµÖ´Ö †ÃÖ»Öê»Öê •Öß¾ÖÖ ¾ÖÖôæû¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ‡´Ö»µÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü †Ö×Ö Öß×ŸÖ¸ü×ÆüŸÖ ¬Ö´ÖÔ Æüß ú¾Ö›üß Øú´ÖŸÖß“Öß ¾ÖÃŸÖæ
†ÖÆêü. †Ö¯Ö»Öê Öî×ŸÖú †×¬ÖÂšüÖÖ ÃÖã™ü»Öê úß, †Ö¯ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß. ÖßŸÖß“Öß ¯ÖÖµÖ´Ö»»Öß ú¸üÖÖ¸üÖ ¬Ö´ÖÔ †ÃÖæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ´Ö.ÖÖÓ¬ÖàÖß ¬Ö´ÖÖÔú›êü
úŸÖÔ¾µÖ µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖêÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ µÖÖŸÖ ±ú¸üú êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖê ´ÆüÖŸÖ úß, ´ÖÖ—Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ Æêü ´ÖÖ—µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÖêÂÖú
†ÖÆêü. ´Öß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖÖê µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—Öê †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú •Öß¾ÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ÃÖê¾Öê“Öê •Öß¾ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †×¬Öú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê
ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ •Ö¸ü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ´Öß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ÃÖÖê›æüÖ ¤êü‡ÔÖ. ¬Ö´ÖÖÔ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öß
´Öß ú»¯ÖÖÖ“Ö ú¹ý ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖêÖÃÖÖ¬ÖÖê“Öê ‹ú ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÆüÖæÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê.
†£ÖÔúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ´Ö.ÖÖÓ¬ÖàÖß Öî×ŸÖúŸÖê“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê Ö¸êü †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖ•Öê µÖÖµÖÖ“Öê
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