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Research Article

" »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ×¤üÃÖÖÖ¸êü éú×ÂÖÃÖÓÃéúŸÖß“Öê ¤ü¿ÖÔÖ "
ÃÖã ÆüÖ ÃÖ ´Öã ¸ü»Öß¬Ö¸ü ˆ‘Ö›êü
ÃÖÆüÖ. ¯ÖÏÖ ¬µÖÖ¯Öú, ´Ö¶üÖ šüß ×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÃÖãÓ¬Ö¶ü Ö ú»ÖÖ ´ÖÆü Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖ,•Öãôêû ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¶ü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¶ü .
lkjka’k

:

´Ö¶üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¶üÖ †ÖÆêü. ¿ÖÆü¶üÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¶üÖÖ·µÖÖÓÖÖ »ÖÖêúÃÖÖ×Æ üŸµÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ
†³ÖÖ¾ÖÖÖê“Ö ÆüÖêŸÖê. »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾Öî×¿ÖÂ™üµê ´ÆüÖ•Öê ŸÖê ´ÖÖî×Öú ¾Ö ÃÖÓÎú×´ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
•ÖÖµÖÖ“ÖÖ“Ö ‹ú ³ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê •Öê£Öê •Öê£Öê •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖêŸÖÖê ŸÖê£Öê ŸÖê£Öê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ ŸÖ ÁÖ¬¤üÖÃ£ÖÖÖß †ÃÖŸÖÖŸÖ.
´ÖÖãÂµÖ ×ÖÃÖÖÖÔ“ÖÖ ‹ú ‘Ö™üú †ÖÆêü. ‡ŸÖ¶ü ¯ÖÏÖµÖÖÓ¯ ÖêÖÖ ´ÖÖãÂµÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ²Öã¬¤üß“µÖÖ •ÖÖê¶üÖ¾Ö¶ü †Ö¯Ö»Öß ¯ÖÏÖŸÖß úºþÖ •Öß¾ÖÖ ÃÖãÖú¶ü
êú»Öê. ´ÖÖãÂµÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ Ö¶ü•ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖæŸÖáÃÖÖšüß ²Öã¬¤üß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¶ü êú»ÖÖ. ´ÖÖãÂµÖ ÃÖ´ÖæÆüÖÖê ¾ÖÖÃŸÖ¾µ Ö úºþ »ÖÖÖ»ÖÖ, ŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ“Ö
ÃÖÓÃ•éúŸÖß“ÖÖ •¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
izLrkouk %

´ÖÖãÂµÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Ö¶ü•Ö †®Ö, µÖÖú¶üßŸÖÖ ´ÖÖãÂµÖ †Ö×¤ü´ÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ³Ö™üÓúŸÖß ú¶üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¶ÓüŸÖã ŸµÖÖ»ÖÖ ¿ÖêŸ Öß ×¯Öú×¾ÖµÖÖ“ÖÖ
¿ÖÖê¬Ö »ÖÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß ³Ö™üÓúŸÖß ÃÖÓ¯ÖæÖ ŸÖÖê ÛÃ£Ö¶ü —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ¿ÖêŸÖß ú¶üµÖÖÃÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖÖê ¯ÖÏÖ¶Óü³Ö êú»µÖÖÖÓŸÖ¶ü ŸµÖÖÖê úÖÆüß
×Ö¶üßÖÖê úºþÖ †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. †Ö¯Ö»Öê ¿ÖÖ¶üß×¶üú ÁÖ´Ö ú´Öß ¾ÆüÖ¾ÖêŸÖ ´ÆüÖæÖ •ÖÓÖ»Öß ¯Ö¿Öæ -¯ÖµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÖê ´ÖÖÖÃÖÖôûÖ¾Ö»Öê
†ÃÖê»Ö. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ µÖÖ ‹ú¡Ößú¶üÖÖŸÖæÖ“Ö 'éú×ÂÖÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ' •¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
×ÖÃÖÖÔ •ÖÖµÖÖ»ÖÖ ÖŸÖß ¤êüŸÖÖê, •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ †ÖúÖ¶ü ¤êüŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖß-´ÖÖŸÖß, ×ÖÃÖÖÔ, ¯Ö•ÖÔµÖ, ›üÖëÖ¶ü, Ö¤üß --ÖÖ»Öê, ¾Öé•Ö¾Ö»»Öß, ¯Ö¿Öã-¯ÖÖß, “ÖÓ¦ü-ÃÖæµÖÔ µÖÖÓ“µÖÖ²Ö¤Ëü¤ü»Ö“ÖÖ ×•Ö¾ÆüÖôûÖ ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêüŸÖÖê. ´ÖÖãÂµÖ ×ÖÃÖÖÔ ‘Ö™üúÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖãÖ, ¤ãü:ÖÖ ŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß úºþÖ ‘ÖêŸÖÖê. ÃÖÖ-•ŸÃÖ¾ÖÖ¯ÖÏÃÖÓÖß ÖÖ‡Ô»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÖßŸÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖæµÖÔ -“ÖÓ¦ü, ŸÖÖ¶êü, Ö¤üß --ÖÖ»Öê, ¾ÖÖ¸êü, ¯Ö¿Öã-¯ÖÖß µÖÖ ÃÖÖóµÖÖÓ“ÖÖ
•»»ÖêÖ Æü´ÖÖÖÃÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖê“Ö. Øú²ÖÆãüÖÖ ´ÖÖãÂµÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öß ÖŸÖß“Ö ×ÖÃÖÖÖÔ¾Ö¶ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ×ÖÃÖÖÔ † Öããú»Ö †ÃÖê»Ö ŸÖë¾ÆüÖ
´ÖÖãÂµÖ †ÖÖÓ¤üß †ÃÖŸÖÖê †Ö×Ö ×ÖÃÖÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö †ÃÖŸÖÖê ŸÖë¾ÆüÖ ´ÖÖãÂµÖ ŸµÖÖ“Öß †Ö¶üÖ¬ÖÖÖ ú¶üŸÖÖê.
ÃÖ´ÖæÆü¾Öé¢Öß ²ÖôûÖ¾Ö»µÖÖÖê ´ÖÖãÂµÖ ‹úÖúß Ö ¶üÖÆüŸÖÖ ŸÖÖê ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú ²ÖÖŸÖÖê. •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÖÓÖ ŸÖÖê.
ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖÃÖ´ÖÖê¶ü ÃÖ´ÖÃµÖÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê, ÃÖ´Öã¤üÖµÖ ŸµÖÖ¾Ö¶ü •¯ÖÖµÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÖ ÃÖÖ´Öã×ÆüúŸÖê´Ö¬ÖæÖ ¶Óü•ÖÖÖŸ´Öú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ŸµÖÖÖê
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê, ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê –ÖÖÖ ŸµÖÖÖê †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ êú»Öê †ÃÖÖ¾Öê, Æêü“Ö –ÖÖÖ ¯Öãœüß»Ö ×¯ÖœüßŸÖ ÃÖÓÎú×´ÖŸÖ êú»Öê.
¿ÖêŸÖß“Öß †¾Ö•ÖÖ¶êü, ¿ÖêŸÖß×¾ÖÂÖµÖú –ÖÖÖ, »ÖÖêú¾Öîªú, »ÖÖêú •µÖÖê×ŸÖÂÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ö¶ü•Ö ³ÖÖÖ×¾Ö»Öß.
•Öß¾ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖãÂµÖ †Öêú †Ö¬ÖÖ¶ü ¿ÖÖê¬ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¯Ö¶üÖ¾Ö»ÖÓ²ÖßŸ¾Ö •ÖÖÖ¾ÖŸÖê, µÖÖ ÆüŸÖ²Ö »ÖŸÖê´Ö¬ÖæÖ,
¤ãü²ÖÔ»ÖŸÖê´Ö¬ÖæÖ †Ã¾ÖÃ£Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö Ã¾ÖÃ£Ö×“ÖŸÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¬Öß ú¶üŸÖÖê. †¿ÖÖ ¾Öêôûß ¤êü¾ÖŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¶üÖê, ×ÖÃÖÖÖÔ¾Ö¶ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×Ö¶ü×Ö¶üÖóµÖÖ éúŸÖß´Ö¬ÖæÖ ÁÖ¬¤üÖ ¾µÖŒŸÖ ú¶üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öß ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê Øú¾ÖÖ •ÖÖ×Ö¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ú¶üßŸÖ †Ã ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖ
•Öß¾ÖÖÖŸÖ •ŸÃÖÖÆü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê.
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‹ÖÖ¤êü ¾ÖÂÖá ¯ÖÖ‣úÃÖ Ö ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê¯ÖêÖÖ ú´Öß ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ Öê›üµÖŸÖß»Ö •Öß¾ÖÖ ×¾ÖÃúôûßŸÖ ÆüÖêŸÖê. »ÖÖ ê•úÖÓ-ÖÖ
úÖ´Ö ×´ÖôêûÖÖÃÖê ÆüÖêŸÖê, »ÖÖêú Æü¾ÖÖ»Ö×¤ü»Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¿ÖêŸÖß¾Ö¶ü“Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß •¯Ö•Öß×¾ÖúÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ó¬Ö:úÖ¶ü ×Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêŸÖÖê. †¿ÖÖ ¾Öêôûß ¯ÖÖ‣úÃÖ ¯Ö›üÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ »ÖÖêú ¤êü¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¶üŸÖÖŸÖ, Ö¾ÖÃÖ ú¶üŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖú›êü ‘Ö Ö»ÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖÆüß
ŸÖÖê›üÖê ú¶üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ‣úÃÖ ¯Ö›üÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ¯Ö¶Óü¯Ö¶êüÖê úÖÆüß ×¾Ö¬Öß êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¤êü¾ÖŸÖê¿Öß ÖÃÖŸÖÖê, ŸµÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö
µÖÖŸÖã×ÎúµÖÖŸ´Öú †ÃÖŸÖê (›üÖò. ¯ÖÏ³ÖÖú¶ü ´ÖÖÓ›êü, 2008).
¯ÖÖ‣úÃÖ ¯Ö›üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¬Öß ú¶üµÖÖ²Ö¶üÖê ²Ö¶ü“Ö úÖÆüß ¾ÖêôûÖ ÖÖÖß ÖÖ‡Ô»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ‣úÃÖ †Ö×Ö ¯ÖÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
‘Ö™üúÖ“ÖÖ •»»ÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
" ¤üÖ›üÖ“ÖÖ ¤êü¾Ö, ¯ÖÖÖß ´ÖÖêšüÖ µÖê¾Ö "
" ´Öê‘Ö¶üÖ•ÖÖ ¯ÖÖÖß ¤êü, ÃÖÖôûß ¤üÖôûß ×¯Öæú ¤êü "
Ø•ú¾ÖÖ
" ¯ÖÖ‣úÃÖ¯ÖÖÖß †Ö²ÖÖ¤üÖÖß, úµÖÖ“Öê ´Ö›üêú úÖúÖ ³Ö¶üß "
Ø•ú¾ÖÖ
•ÖÓÖ»Ö ÃÖãÖÖ, ²Öî»Ö ³ÖãúÖ …
†»»ÖÖ×´ÖµÖÖÑ ¯ÖÖÖß ¤êü, ³ÖÖ•Öß ¶üÖê™üß ÖÖÖ ¤êü
´Ö¶üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¶ü êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ »ÖÖêú•Öß¾ÖÖÖ“Ö ß •Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ºþ¯Öê
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Ö¬Öß»Ö éú×ÂÖ•ÖÖÃÖ´ÖæÆü, Ã¡Öß, ¿Öæ¦ü, Ö¶üß²Ö ‘Ö™üúÖÓÖÖ ëú¦üÃ£ÖÖÖß šêü¾ÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“ÖÖ † -¾ÖµÖÖ£ÖÔ »ÖÖ¾Ö•ÖÖ·µÖÖ
•Öß¾ÖÖÖ×³Ö´ÖãÖ »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÆüÖêÖê Ö¶ü•Öê“Öê ¾ÖÖ™üŸÖê .
* †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖ †Ö×Ö éú×ÂÖÃÖÓÃéúŸÖß :»ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ »ÖÖêú•Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ‹ú †×¾Ö³ÖÖ•µÖ ³ÖÖÖ †ÖÆêü. »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêÖÖ¶êü •Öß¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö •ÖÖ ŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
»ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß úÖêÖŸÖß ŸÖ¶üß Ö¶ü•Ö ¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•Ö •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ †ÖúÖ¶ü ¤êüµÖÖ“Öê ´ÖÆüÖÖ úÖµÖÔ
»ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖú›æüÖ ‘Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖ ¯Ö×¶ü¾ÖŸÖÔÖ¿Öß»Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖŸÖŸÖ Æü ÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ
»ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´ÆüÖ•Öê »ÖÖê úÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖß ÆüÖêµÖ. »ÖÖêú•Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖÖê›æüÖ »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ †¿ÖŒµÖ
†ÖÆêü.
†ÖîªÖê×Öú¶üÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖŸÖ ¯Ö×¶ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›æüÖ †Ö»Öê. ¿ÖÖ¶üß×¶üú ÁÖ´Ö ú´Öß —ÖÖ»Öê, •Ÿ¯ÖÖ¤üÖÖŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß.
µÖÖÓ×¡Öúßú¶üÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¾Ö×ÖúŸÖÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß, ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ“Öê ´ÖÖê»Ö ú´Öß —ÖÖ»Öê, •ÖÖŸµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ ×¯ÖšüÖ“µÖÖ ×Ö¶üÖßÖê ‘ÖêŸÖ»Öß.
ŸµÖÖ“Ö²Ö¶üÖê²Ö¶ü úÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ ³Öã¶üôû ‘ÖÖ»ÖÖÖ¶üß ¯ÖÆüÖ™êü“Öß ÖÖê›ü ÖÖÖß »Öã¯ŸÖ —ÖÖ»Öß. ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê™ü ÆüÖúŸÖÖÖÖ ¶üÖ•ÖÖ, ÃÖ•ÖÖÔ, ¯Ö¶ü¤üÖµÖÖ µÖÖ
²Öî»ÖÖÃÖÖšüß“Öß ÖÖÖß ÃÖÓ¯Ö»Öß, ÖÖÖ¯ÖÓ“Ö´Öß, ×¤ü¾ÖÖôûß, ÆüÖêôûß µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ÖÖ‡Ô»Öß •ÖÖÖÖ¶üß ÖÖÖß úÖôûÖ“µÖÖ †Öê‘ÖÖ ŸÖ ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß. ™ÒòüŒ™ü¶ü´Öãôêû
²Öî»Ö•ÖÖê›üßú›êü ¤ãü»ÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ´Öôû•Öß µÖÓ¡ ÖÖ´Öãôêû ÁÖ´Ö •ú´Öß —ÖÖ»Öê. ¯Ö¶ÓüŸÖã ÃÖÓ‘Ö ³ÖÖ¾ÖÖê“Öê úÖµÖ ? ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö †Öã¢Ö¶üßŸÖ“Ö ¶üÖÆüŸÖÖê.
¯Ö¶üÃ¯Ö¶üÖ¾Ö¶üß»Ö ÁÖ¬¤üÖ, ×ÖÂšüÖ, ¯ÖÏê´Ö µÖÖ ´Öæ»µÖÖÓ“Öê ¾Ö ³ÖÖ¾ÖÖê“Öê úÖµÖ ? ‘Ö¶üÖ“Öß ¾Ö ¿ÖêŸÖÖ“Öß ‡´ÖÖÖê ¶üÖÖÖ ú¶üÖ Ö¶üÖ ãú¡ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¶üß»Ö
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ, ¯ÖÏê´Ö µÖÖ“Öê ¯Ö›üÃÖÖ¤ü »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê“Ö ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
•éú×ÂÖÃÖÓÃéúŸÖß ÖÖî¶ü¾Ö¿ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¶üÃ¯Ö¶üÖÓ²Ö¤Ëü¤ü»Ö ¯ÖÏê´Ö, ×•Ö¾ÆüÖôûÖ, †Ö¯Öã»Öúß, ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ, †Ö¤ü¶ü, ×Ö ÂšüÖ, ÁÖ¬¤üÖ µÖÖ
²ÖÖ²Öß ³Ö¶ü³ÖºþÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸ ÖÖŸÖ. ¿ÖêŸÖú¶üß ÃÖ•ÖÔÖ¿Öß»Ö †ÖÆêü, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖÖê ´ÖÖÖÖê £ÖÖê¶ü †Ö×Ö •¤üÖ¶ü †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖú¶üß ŸµÖÖ“µÖÖ
¿ÖêŸÖÖ“Öê Öê¡Ö±úôû »ÖÆüÖÖ †ÃÖÖê úß ´ÖÖêšêü ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖãÖß“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¯ŸÖêÂ™üÖÓÖÖ Æãü¶ü›üÖ †Ö×Ö ¶üÖÖ´ Öê¾ÖÖ ÖÖ‣ú ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
úÖÆüß ¾ÖêÖôûÖ“Ö †ÖÖÓ¤ü ×´ÖôûŸÖÖê. µÖÖ¯ÖÏÃÖÓÖß ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¶üú ×¾Ö“ÖÖ¶ü µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ “Ö ¬ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
†¿ÖÖ ¤üµÖÖôãû ´ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšêü¯ÖÖÖ •Ö¯ÖÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¿Öã¬ÖÖÖ»ÖÖ ¿Ö²¤ü² Ö¬¤ü úºþÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖÖ
¤êüµÖÖ“Öß úÖ´Ö×Ö¶üß úÖÆüß ú»µÖÖÖúÖ¶üß ÃÖÓŸÖÖÖß êú»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¶ü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ²Ö¤Ëü¤ü»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÛÃ£Ö ŸÖß²Ö¤Ëü¤ü»Ö Ø“ÖŸÖÖ úºþÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ Ã£ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ úÖ´Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓÖß êú»Öê. ×¾ÖÂÖ´Ö ¿ÖÖêÂÖÖ¾ÖÖ¤üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ²Ö¤ü»ÖµÖÖÃÖÖšüß Öã¯Ö
¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê. »ÖÖêú´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¶ü¿Öß»Ö ¾Ö éú×ŸÖ¿Öß»Ö ²ÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¯Öã»Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß.
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20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ †Öê¶ü •ÖÖÖ×ŸÖú ÃŸÖ¶üÖ¾Ö¶ü ²Ö¤ü»ÖÖ“Öê ¾ÖÖ¶êü ¾ÖÖÆæü »ÖÖÖ»Öê. ÁÖß´ÖÓŸÖ ¶üÖÂ™ÒüÖÓÖß Ö¶üß²Ö ¶üÖÂ™ÒüÖÓÖÖ ¾Ö ¤êü¿ÖÖÓÖÖ ¾Öê×šüÃÖ
¬Ö¶üµÖÖ“Öê Ö¾Öê ŸÖÓ¡Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê †Ö×Ö ÖÖ•ÖÖßú¶üÖ, •¤üÖ¶üßú¶üÖ ¾Ö •ÖÖÖ×ŸÖúßú¶üÖ µÖÖ Ö¾µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖê“ÖÖ •¤üµÖ
—ÖÖ»ÖÖ.
µÖÖ ¬ÖÖê¶üÖÖ´Öãôêû ×ÖÛ¿“ÖŸÖ úÖêÖÖ“Öê ³Ö»Öê ÆüÖêÖÖ¶ü ÆüÖêŸÖê ? ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö †Öã¢Ö¶üß“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ³ÖÖ¶üŸÖßµÖ ¶üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖß »Ö ú»µÖÖÖúÖ¶üß ¶üÖ•µÖ Æüß
ÃÖÓú»¯ÖÖÖ“Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖê›üßŸÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß †ÖÆêü. éú×ÂÖ, ¬ÖÖµÖ, ÖŸÖê -×²ÖµÖÖÖê, ¶üÖòêú»Ö, ¯Öê™Ò üÖê»Ö, ×›ü —Öê»Ö, †Ö¶üÖêµÖ †Ö×Ö ×¿ÖÖÖ µÖÖ
Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †Öã¤üÖÖ ™ü¯¯µÖÖ-™ü¯¯µÖÖÖê ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æêü ¬Öê¶üÖ •ªÖêÖ¬ÖÖÙ•ÖÖê †ÖÆêü. ´ÆüÖ•Öê“Ö ¬Ö×Öú †×¬Öú ¬ÖÖ¾ÖÖÖ
ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß“Öß Æüß µÖÓ¡ÖÖÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¿Öê ŸÖú¶üß, úÂ™üú¶üß, ÁÖ×´Öú, ´Ö•Öæ¶ü, ¤üßÖ-¤ü×»ÖŸÖ, †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß µÖÖ´Ö¬µÖê
úÖÆüß“Ö ÖÖÆüß. †Ö•Ö ´ÖÆüÖ¶üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ, Æêü“Ö ÖÖ•ÖÖßú¶üÖ , •¤üÖ¶üßú¶üÖ ¾Ö
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¶üÖ ÃÖÓ ÃéúŸÖß“Öê ¥ü¿µÖ ¯Ö×¶üÖÖ´Ö †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖÓÖÖú µÖãÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖ“Ö Öê›êü úºþÖ ™üÖú»Öê, ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öæ¶ü †Ö»ÖÖ, ´Öæ»µÖê ²Ö¤ü»Ö»Öß, Öî×ŸÖúŸÖê“ÖÖ ·ÆÖÃÖ
ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤ü ÃÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ, ´ÖÖÖæÃÖ ‹úÖúß —ÖÖ»ÖÖ. †Ö¯Ö»Öß ¤ãü:Öê ‡ŸÖ¶üÖÓÖÖ Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“µÖÖ ²Öã¶üµÖÖŸÖ ¶üÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏê´Ö, †Ö¯Öã»Öúß,
×•Ö¾ÆüÖôûÖ µÖÖ‹ê¾Ö•Öß ŸÖã™ü»Öê¯ÖÖ †Ö»Öê. †Ö¤ü¶ü, ÁÖ¬¤üÖ, ×ÖÂšüÖ Æüß ´Öæ»µÖê ±úŒŸÖ •““ÖÖ¶üµÖÖ¯Öã¶üŸÖß •¶ü»Öß. ÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ “ÖÖ ¶üÖÆüÖß´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ
•Ó“ÖÖ¾Ö»ÖÖ •ÖÖ¾ÖÖ, ´Æü•ÖæÖ †ÖÖ¾Ö¿µÖú ÖÖêÂ™üß Ö¶êü¤üß ú¶üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖò»Ö ÃÖÓÃéúŸÖß †Ö»Öß, “ÖÓÖôû¾ÖÖ¤ü ±úÖê±úÖ¾Ö»ÖÖ, ³ÖÖ‣ú - ²Ö×ÆüÖ µÖÖÓ“Öê
¯Ö×¾Ö¡Ö ÖÖŸÖê ŸµÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ ÃÖÖ ¶üÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖ. ‹ÖÖªÖ ³ÖÖ¾ÖÖÃÖ ¶üÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃÖ¶ü ¯Ö›üŸÖÖê, ¯Ö¶ÓüŸÖã '±Ïëú›ü×¿Ö¯Ö › êü' †Ö¾Ö•ÖæÔÖ »ÖÖÖŸÖ ¶üÖÆüŸÖÖê.
‹ú¡Ö ãú™ãÓü²Ö ¯Ö¬¤üŸÖß ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ †Ö•Öß - †Ö•ÖÖê²ÖÖ ‘Ö¶üÖŸÖæÖ Æü¤Ëü¤ü¯ÖÖ¶ü ÆüÖê‣úÖ ¾Öé¬¤üÖÁÖ´ÖÖŸÖ ¯ÖÖêÆü“Ö»Öê. ´ÖÖ
¯ÖÖôûÖÖ ‘Ö¶üÖŸÖ ¶üÖÆüÖÖ·µÖÖ µÖÖ ×“Ö´ÖÖÖ-¯ÖÖÖ¶üÖÓÖÖ ¿Öæ¶ü ¾Öß¶üÖÓ“µÖÖ úÆüÖµÖÖ úÖêÖß ÃÖÖÓÖÖµÖ“µÖÖ. ¯Ö¶üÖê¯ÖúÖ¶ü ú¶üÖ¾ÖÖ, ´ÖãŒµÖÖ ¯ÖÏÖµÖÖÓ¾Ö¶ü ¯ÖÏê´Ö
ú¶üÖ¾Öê, ŸµÖÖ“µÖÖ²Ö¤Ëü¤ü»Ö ¤üµÖÖ ²Öã¬¤üß šêü¾ÖÖ¾Öß, Æêü ²ÖÖôûú›æü †×¬ÖúÖ¶ü ¾ÖÖÖßÖê úÖêÖ ¯ÖÖ•Ö¾ÖÖÖ¶ü ? µÖÖÃÖÖ¶üµÖÖ † ÃÖÓµÖ ²ÖÖ²Öß †Öã¢Ö¶üßŸÖ“Ö
†ÖÆêüŸÖ, µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß“Öê •ÖŸÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê, †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö ÃÖæ“Öß :
1) »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê †ÓŸÖ:¯ÖÏ¾ÖÖÆü - ›üÖò. ¯ÖÏ³ÖÖú¶ü ´ÖÖÓ›êü, ÖÖê¤üÖ¾Ö¶üß ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, †Öî¶ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü.
2) »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ : ÃÖÖ•Ö×¿ÖÖÖÖ¶ü - ›üÖò. ÃÖ¶üÖê×•ÖÖß ²ÖÖ²Ö¶ü, ´ÖÆüÖ¶üÖÂ™Òü ¶üÖ•µÖ »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß.
3) »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ : ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †³µÖÖÃÖÖê¡Ö - ›üÖò. ÖÓÖÖ¬Ö¶ü ´ÖÖê¶ü•Öê, ¤üÖÃŸÖÖÖê ¶üÖ´Ö“ÖÓ¦ü †Ö×Ö Óú¯ÖÖß, ¯ÖãÖê.
4) »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ : †Öú»ÖÖ †Ö×Ö †ÖÃ¾ÖÖ¤ü - ›üÖò. ¿ÖÓú¶ü ¶üÖ‣úŸÖ, Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, †Öî¶ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü.
5) ÃÖÓŸÖÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×Ö »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ : úÖÆüß †Öã²ÖÓ¬Ö - ¶üÖ. Ø“Ö. œêü¶êü, ÁÖß×¾ÖªÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ.
6) »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß - †×Ö»Ö ÃÖÆüÃ¡Ö²Öã¬¤êü - ¤üÖÃŸÖÖÖê ¶üÖ´Ö“ÖÓ¦ü †Ö×Ö Óú¯ÖÖß, ¯ÖãÖê.
7) »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ : ¶ÓüÖ †Ö×Ö ¶êüÖÖ - ›üÖò. ¿Ö¶ü¤ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¶êü, ×¾ÖÀ¾Ö³ÖÖ¶üŸÖß ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ÖÖÖ¯Öæ¶ü.
8) »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ : †Öú»ÖÖ †Ö×Ö †ÖÃ¾ÖÖ¤ü - - ›üÖò. ÖÓÖÖ¬Ö¶ü ´ÖÖê¶ü•Öê, ¤üÖÃŸÖÖÖê ¶üÖ´Ö“ÖÓ¦ü †Ö×Ö Óú¯ÖÖß, ¯Öã•Öê.
9) »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¿ÖÖê¬Ö †Ö×Ö ÃÖ´ÖßÖÖ - ¶üÖ. Ø“Ö. œêü¶êü, ÁÖß×¾ÖªÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ.
10) »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ (ÃÖÓú»¯ÖÖÖ Ã¾Öºþ¯Ö) - ›üÖò. ¾µÖ¾ÖÆüÖ¶êü, ×ŸÖºþ¯ÖŸÖß ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ¯Ö¶ü³ÖÖß.
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