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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ:
†×ŸÖ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß ´ÖÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×ÖÃÖÖÔ¿ÖŒŸÖß¿Öß ÃÖ¾ÖÕúÂÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ×ÖÃÖÖÔ¿ÖŒŸÖàÖÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖÖê ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬µÖê •ÖÖ¤æü™üÖêµÖÖ“ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ ×ÖÃÖÖÔ¿ÖŒŸÖßÖÖ úÆüµÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê, ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬µÖê ×ÖÃÖÖÔ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ
†ÖãÖµÖ úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. £ÖÖê›üµÖÖ±úÖ¸ü ¾Öî–ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖŸÖß²Ö¸üÖê²Ö¸ü
¯Ö×Æü»Öß ¯Ö¬¤üŸÖß ×ÖÂ¯ÖÏ³Ö —ÖÖ»Öß. ¤ãüÃÖ¸üß ¯Ö¬¤üŸÖß ´ÖÖ¡Ö úÖ»Ö´ÖÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †×¬Öú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß šü¸ü»Öß. ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏÖÖ - ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ¤êü¾ÖŸÖÖ´ÖÖ»Öú ¬ÖÖÙ´Öú ú»¯ÖÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö •ÖÖÖŸÖß»Ö
¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ×šüúÖÖß ³Ö™üúÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖÃÖ´ÖæÆüÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¿ÖêŸÖß“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ÆüÖ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ¿ÖÖê¬Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¿ÖêŸÖß´Öãôêû ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê ³Ö™üêú •Öß¾ÖÖ ÛÃ£Ö¸ü —ÖÖ»Öê; ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯Öé£¾Öß“µÖÖ
×šüúÖÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ 'ÃÖã•Ö»ÖÖÓ ÃÖã±ú»ÖÖ´ÖË' µÖÖ ÖãÖÖÓ“Öß †ÖêôûÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖŸÖé¤êü¾ÖŸÖê“µÖÖ ¯Öæ•Öê“Öê ´ÖÖÆüÖŸ´µÖ ¾ÖÖœü»Öê. ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê ‘Ö™üú ´ÆüÖæÖ ÃÖæµÖÔ, ¯Ö•ÖÔµÖ, ¾ÖÖµÖæ,
†ÖúÖ¿Ö µÖÖÓÖÖ ¤êü¾ÖÃ¾Öºþ¯Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»Öê. ŸÖ¸ü ¯Öé£¾Öß¤êü¾ÖŸÖê¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×Ö:ÃÖß´Ö ³ÖŒŸÖßŸÖæÖ ›üÖëÖ¸ü, ÖªÖ, ¾ÖéÖ-»ÖŸÖÖ †Ö×Ö ÃÖ¯ÖÖÔÃÖÖ¸üÖê ¯ÖÏÖÖß µÖÖÓÖÖÆüß ´ÖÖÖ¾ÖÖÖê
¤êü¾ÖÃ¾Öºþ¯Ö ²ÖÖ×¾Ö»Öê. ±úÖ¸ü úÖµÖ, Ã¡Öß“µÖÖ ×šüúÖÖß ²Öß•Ö¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏÃÖæŸÖß“ÖÖ ÖãÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ»ÖÖÆüß ¤ê¾ÖŸÖÖ ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»Öê. ¯Ö¿Öæ¯ÖÖ»ÖÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ
´ÖÖÖ¾ÖÃÖ´ÖæÆüÖÓÖß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖôûß¾Ö ¯Ö¿ÖæÓÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖ ´ÖÖÖµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß, ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ ÛÃ£Ö¸ü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖéŸÖ ¾µÖŒŸÖß×¾ÖÂÖµÖß †Ö¤ü¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß '¯Öæ¾ÖÔ•Ö ¯Öæ•ÖÖ' ×Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öß. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÃéúŸÖß´Ö¬µÖê •ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ³ÖÖÖÖÓŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö úÖêšêü ×¯Ö¸òü×´Ö›üËÃÖË ²ÖÖÓ¬Ö»Öê Öê»Öê, ŸÖ¸ü úÖêšêü ´ÖÓ×¤ü¸êü
²ÖÖÓ¬Ö»Öß Öê»Öß; úÖêšêü µÖ–ÖÃÖÓÃ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öß.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †ÖµÖÖÕÖß ×ÖÃÖÖÔ-¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ. µÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖÓÖÖ Æü×¾Ö³ÖÖÕêÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß µÖ–ÖÃÖÓÃ£ÖÖ ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœü»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖµÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ µÖêµÖÖ†ÖÖê¤ü¸ü
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖé¯Öæ•ÖÖ, ×¿Ö¾Ö¯Öæ•ÖÖ, ¾ÖéÖ¯Öæ•ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏÖ×Ö¯Öæ•ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß Æêü ØÃÖ¬Öæ ÃÖÓÃéúŸÖß´Ö¬Öß»Ö ¬ÖÖÙ´Öú •Öß¾ÖÖÖ¾ÖºþÖ Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ
úÖÖÖúÖê¯Ö·µÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ †ÖÖµÖÔ •Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖ ÁÖ¬¤üÖÃ£ÖÖÖß ÆüÖêŸµÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖµÖÖÕÖß †ÖÖµÖÖÕÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü
ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß. †ÖÖµÖÖÕ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤êü¾Ö¤êüŸÖ¾ÖŸÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖÖ ¤êüÖê †ÖµÖÖÕÖÖ ÃÖÖêµÖßÃú¸ü ¾ÖÖ™ü»Öê. úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê †ÖµÖÖÔ“Öß
¤êü¾ÖŸÖê ÆüôæûÆüôæû ´ÖÖÖê ¯Ö›ü»Öß †Ö×Ö †ÖÖµÖÖÕ“µÖÖ †Öêú ¤êü¾ÖŸÖÖÓÖß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß ºþ¯Öê ¬ÖÖ¸üÖ úºþÖ •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê Ã£ÖÖÖ ¥üœü´Öæ»Ö êú»Öê. †ÖÖµÖÖÔ¯Öîúß ¾ÖµÖ •Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ Øú¾ÖÖ
†×ŸÖ¿Öæ¦ü •ÖÖŸÖà“µÖÖÆüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¤êü¾ÖŸÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †ÖµÖÔ †Ö×Ö †ÖÖµÖÔ µÖÖÓ“µÖÖ ×´Ö»ÖÖ±úÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ Öã¦ü ¤êü¾ÖŸÖÖÓÖßÆüß ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖ ´ÆüÖÖ ´ÖÖÖ ×´Öôû×¾Ö»ÖÖ. µÖÖ¤ü¾ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖ×ôûúÖ,
úÖêôûÖ‹, ÃÖã¸üÖ‹, ›üÖê²ÖÖ‹, •ÖÖßÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×úŸÖßŸÖ¸üß Öã¦ü ¤êü¾ÖŸÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üßÃÖ †Ö»µÖÖ ÆüÖŸê µÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ÆüÖ ÃÖÓÎú´ÖÖúÖ»Ö ¬ÖÖÙ´Öú ‹úÖŸ´ÖŸÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
†ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ´ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
´ÖÖîµÖÔ-ÃÖÖŸÖ¾ÖÖÆüÖ úÖôûÖŸÖ ²ÖÖî¬¤ü ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ›üÖëÖ¸ü-ú¯ÖÖ·µÖÖÓŸÖæÖ - “ÖîŸµÖ †Ö×Ö ×¾ÖÆüÖ¸ü úÖê¸ü»Öê •ÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÖÖÖ¸üß †Ö×Ö ÖÏÖ´ÖßÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ †Öêú †ÖµÖÔ †Ö×Ö †ÖÖµÖÔ ¤îü¾ÖŸÖÖÓÖß ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ£ÖÖÃÖ¯ŸÖ¿ÖŸÖß´Ö¬µÖê †Öß, ‡Ó¦ü,
¾ÖºþÖ, éúÂÖ, ÖÖ¯ÖŸÖß, ¯ÖÏ•ÖÖ¯ÖŸÖß, ´Ö¤üÖ, ¸üÖ´Ö-»Ö´ÖÖ, ×¿Ö¾Ö, ÃÖæµÖÔ µÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ŸµÖÖ¯Öîúß ÖÖ¯ÖŸÖß, ‡Ó¦ü †Ö×Ö †ÖµÖÔ ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ˆ»»ÖêÖ
ÃÖ¯ŸÖ¿ÖŸÖß´Ö¬µÖê †ÖÆêüŸÖ. ÖÖÓÖ¸üÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖÆüß ÃÖÖŸÖ¾ÖÖÆüÖ úÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖî¬¤ü¬Ö´ÖßµÖÖÓ“µÖÖ “ÖîŸµÖ´ÖÓ×¤ü¸üÖÓ“µÖÖ ú»¯ÖÖê¾ÖºþÖ Öã¯ŸÖ-¾ÖÖúÖ™üú úÖôûÖŸÖ ´ÖÓ×¤ü¸êü ²ÖÖÓ¬Ö»Öß •ÖÖ¾Öæ
»ÖÖÖ»Öß, †ÃÖê ‹ú ´ÖŸÖ ÖêÆü´Öß ´ÖÖÓ›ü»Öê •ÖÖŸÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¯ŸÖ¿ÖßŸÖß´Ö¬Öß '†••ÖÖ‘Ö¸üÖ' “ÖÖ ˆ»»ÖêÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ¤êü¾ÖŸÖê“Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ÃÖÖŸÖ¾ÖÖÆüÖúÖ»ÖÖŸÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ
ÆüÖêŸÖß, Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¯ŸÖ¿ÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö ú´ÖÖÓú 172 “µÖÖ ÖÖ£Öê´Ö¬µÖê †ÖµÖÖÔ µÖÖ ¤êü¾ÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ´Öê»Öê»µÖÖ ¸êü›üµÖÖ“µÖÖ ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖôûÖ ™üÖÓÖ»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü.
ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ÃÖÖŸÖ¾ÖÖÆüÖúÖôûÖŸÖß»Ö ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖÓ“Öß ¯Öæ•ÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ‘Ö¸üÖãŸÖß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê.
¾ÖÖúÖ™üú úÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖÓ×¤ü¸êü †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¤ê¾ÖŸÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß Ã¯ÖÂ™ü ú»¯ÖÖÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÏ¾Ö¸ü¯Öæ¸ü (×¾Ö¤ü³ÖÔ) µÖê£Öê ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¸üÖ´ÖÖ“µÖÖ
´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ †¾Ö¿ÖêÂ ÖÖÓ¾ÖºþÖ ×¾ÖÂÖæ“µÖÖ ¤üÆüÖ †¾ÖŸÖÖ¸üÖÓ¯Öîúß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦üÖ»ÖÖ ¾ÖÖúÖ™üúÖ»ÖÖŸÖ ´ÖÖÆüÖŸ´µÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. úÖ×»Ö¤üÖÃÖÖ“µÖÖ '´Öê‘Ö¤æüŸÖÖ' ´Ö¬Öß•Ö ¸üÖ´Ö×Ö¸üß“ÖÖ
†Ö×Ö ¯ÖÏ³Öæ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦üÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¤ãüúÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ¾Ö¸üß»Ö †Öã´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖãÂ ™üß ¤êüŸÖÖê. ²ÖÆãüŸÖêú ¾ÖÖúÖ™üú ¸üÖ•Öê ¿Öî¾Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖúÖ™üúÖÓÖß ×¿Ö¾ÖÖ“Öß ´ÖÓ×¤ü¸êü ²ÖÖÓ¬Ö»Öß †ÃÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ
†ÖÆêü. ¾Öî×¤üú ¬Ö´ÖÖÔ“Öê †×³Ö´ÖÖÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖúÖ™üúÖÓÖß ²ÖÖî¬¤ü ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖÆüß ¸üÖ•ÖÖÁÖµÖ ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû †×•ÖÓšüµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖÁÖêÖßŸÖ ²ÖÖî¬¤ü »ÖêÖß úÖê¸ü»Öß Öê»Öß ¾Ö ŸÖß ×³Ö¢Ö×“Ö¡ÖÖÓÖß
ÃÖã¿ÖÖê×³ÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾ÖîÂÖ¾Ö ¯ÖÓ£ÖÖ»ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ´ÖÖ¡Ö “ÖÖ»ÖãŒµÖúÖ»ÖßÖ ´ÖÓ×¤ü¸êü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ²Ö¤üÖ´Öß (×•Ö.
×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü) µÖê£Öß»Ö »ÖêµÖÖÓ¾ÖºþÖ ¾ÖîÂ Ö¾Ö ¯ÖÓ£ÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»ÖãŒµÖÖÓÖß ¸üÖ•Ö´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß, Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. “ÖÖãŒµÖÖÓ“Öê ÖÖê¡Ö ´ÖÖÖ¾µÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ãú»Ö¤êü¾ÖŸÖÖ '¾Ö¸üÖÆü' Æüß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖã¾ÖÖÔ ÖÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ¾Ö¸üÖÆüÖ“Öê ×“ÖÆü úÖê¸ü»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖê. ¸üÖÂ™Òüæú™üÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¿Öî¾Ö, ¾ÖîÂÖ¾Ö †Ö×Ö •ÖîÖ µÖÖ ¯ÖÓ£ÖÖÓÖÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖŸÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ¾Öêºþôû“µÖÖ 'îú»ÖÖÃÖ' »ÖêµÖÖ´Ö¬µÖê
†Öêú ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖæŸÖá ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ×¿Ö¾Ö µÖÖ ¤êü¾ÖŸÖê“Öß †Öêú ºþ¯Öê, ÃÖ¯ŸÖ´ÖÖŸÖéúÖ, Ö•Ö»Ö´Öß, ÖÖ¯ÖŸÖß, ¾Ö¸üÖÆü, ¾ÖÖ´ÖÖ, Ö¸üØÃÖÆü, úÖ×»ÖµÖÖ ´Ö¤ÔüÖ ú¸üÖÖ¸üÖ éúÂÖ,
¾ÖÖ»Öß¾Ö¬Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ¸üÖ´Ö, ´Ö¤üÖ, ¸üŸÖß, †®Ö¯ÖæÖÖÔ †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ¾Öêºþôû“µÖÖ »ÖêµÖÖÓŸÖæÖ ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ¸üÖÂ™üæú™ü úÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¿Öî¾Ö
†Ö×Ö ¾ÖîÂÖ¾Ö ¯ÖÓ£ÖÖÓ“Öß ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™ü —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê Öã¯ŸÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖÆüß ¯ÖÖî¸üÖ×Öú ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖ¾Öæ
»ÖÖÖ»ÖÖ, Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê Ö¸êü ´ÖÖÖ×“Ö¡Ö ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê µÖÖ¤ü¾Ö úÖ»ÖÖŸÖ“Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ãú»Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤üµÖ µÖÖ¤ü¾ÖúÖ»ÖÖŸÖ“Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê.
'Ã£ÖÖÖ¯ÖÖê£Öß' ´Ö¬µÖê †Ö×Ö '»Öß»ÖÖ“Ö×¸ü¡ÖÖ' ´Ö¬µÖê ˆ»»Öê×Ö»Öê»µÖÖ ×úŸÖßŸÖ¸üß ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖ †Ö•ÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×ÖŸµÖ †ÖêôûÖß“µÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ´ÖÓ×¤ü¸êü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öê ¿ÖÖÃ¡Ö
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µÖÖ¤ü¾ÖúÖôûÖŸÖ ¯ÖÏÖŸÖ —Ö»Öê. ×¿Ö¾ÖÖ“Öß †Öêú »ÖÆüÖÖ´ÖÖê™üß ´ÖÓ×¤ü¸êü µÖÖ¤ü¾ÖúÖôûÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öß Öê»Öß. ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“Öê ×¾Ö÷ü»Ö´ÖÓ×¤ü¸ü µÖÖ¤ü¾Ö úÖôûÖŸÖ“Ö ˆ³ÖÖ¸ü»Öê Öê»Öê. ¸üÖÂ™Òüæú™ü-“ÖÖ»ÖãŒµÖ
(ú»µÖÖÖß) úÖôûÖÖÓŸÖ¸ü ‹ú ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ²Ö¤ü»Ö µÖÖ¤ü¾Ö úÖôûÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê, ŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê ¸üÖÂ™Òüæú™üÖÓÖß ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÖî¸üÖ×Öú ¤êü¾ÖŸÖÖÓ¯ÖêÖÖ Ã£ÖÖ×Öú
¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öê ´ÖÖÆüÖŸ´µÖ µÖÖ¤ü¾ÖÖÓÖß ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê, †Ö×Ö µÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÖÖÃÖ ãú»Ö¤êü¾ÖŸÖÖ ²ÖÖ»µÖÖ. ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö, •Öê•Öã¸üß“ÖÖ ÖÓ›üÖê²ÖÖ, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öß ´ÖÆüÖ»Ö´Öß, ´ÖÖŸÖÖ¯Öæ¸ü“Öß
¸êüÖãúÖ, úÖêúÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö †Ö×Ö ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü“Öß ³Ö¾ÖÖÖß µÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö.
‡Ã»ÖÖ´Öß ¸üÖ•Ö¾Ö™üßŸÖÆüß ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÃ£Ö ú´Öß —ÖÖ»Öê»Öê ´Öãôûß“Ö †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß; ˆ»Ö™ü¯ÖÖßü ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ ³Ö¸ü“Ö ¯Ö›ü»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. Ö¾ÖÃÖÃÖÖµÖÖÃÖ,
ãú»ÖÖ“ÖÖ¸ü, ãúôû¬Ö´ÖÔ, µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¸ü ¿ÖÖÆüß ¸üÖ•Ö¾Ö™üßŸÖÆüß ¯Öã¸üÃúÖ¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖœôûæüÖ µÖêŸÖÖê. ÖÓ›üÖê²ÖÖ, ×¾ÖšüÖê²ÖÖ, ³Ö¾ÖÖÖß, ´ÖÆüÖ»Ö´Öß ‡ŸµÖÖ¤üß ´ÖãµÖ ¤êü¾ÖŸÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Öß¸ü, —ÖÖêØ™üÖ, ¾ÖêŸÖÖôû,
¸ü¾ÖÓúÖôû, ´ÖêÃÖúÖê, ÖÖ¸üúÖê, ´ÖîÖÖôû, ´ÖêÃÖÖ²ÖÖ‡Ô, •ÖÖ´ÖÖ‡Ô, •ÖÖêÖÖ‡Ô ¾ÖÖî¸êü ¤î¾ÖŸÖê »ÖÖêúÖÓÖß ×šüúúšüúÖÖß Ã£ÖÖ¯ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú×¸üŸÖÖ ²Öú¸üß-úÖë²Ö›üß ´ÖÖ¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖ ºþœü êú»ÖÖ.
'×¿Ö¾ÖúÖ»ÖÖ' ´Ö¬µÖêÆüß µÖÖ¤ü¾ÖúÖ»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †Öêú ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖÖ¾Öß. ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö Æêü ×¿Ö¾ÖúÖ»ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖÖ“Öê »ÖÖ›üêú ¤î¾ÖŸÖ.
•Öê•Öã¸üß“ÖÖ ÖÓ›üÖê²ÖÖ, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü“Öß ³Ö¾ÖÖÖß, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öß ´ÖÆüÖ»Ö´Öß µÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öê ´ÖÖÆüÖŸ´µÖÆüß ×¿Ö¾ÖúÖ»ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ³Ö¾ÖÖÖß Æüß ŸÖ¸ü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öß“Ö
ãú»ÖÃ¾ÖÖ×´ÖÖß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ÁÖ¬¤üÖÃ£ÖÖÖ ²ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. †ÖïœüÖ ÖÖÖÖÖ£Ö, ‘ÖéÂÖêÀ¾Ö¸ü, ³Öß´ÖÖ¿ÖÓú¸ü, ¯Ö¸üôûß ¾Öî•ÖÖÖ£Ö, ¡µÖÓÖ²ÖêúÀ¾Ö¸ü µÖÖ •ÖÖê×ŸÖÚ»ÖÖÖÓÖÖ •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ
´ÖÖêšêü Ã£ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“µÖÖ †ÖÂÖœüß-úÖÙŸÖúß ¾ÖÖ¸üàÖÖ Ø¤ü›üµÖÖ-¯ÖŸÖÖúÖ ‘Öê¾ÖæÖ Æü•ÖÖ¸üÖë“µÖÖ ÃÖÓµÖêÖê ¾ÖÖ¸üú¸üß †Ö×Ö ³ÖÖ×¾Öú »ÖÖêú •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖ×¿Öú, ×¿ÖÖ¸ü-Ü¿ÖÖÖÖ¯Öæ¸ü, ¯ÖÖ»Öß
‡ŸµÖÖ¤üß Öê¡ÖÖÓÖÖÆüß ×¿Ö¾ÖúÖ»ÖÖŸÖ †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‡Ã»ÖÖ´Öß ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÓ“ÖÖ •Öã»Öæ´Ö ú´Öß ÆüÖê¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖß£ÖÔµÖÖ¡ÖÖ,
Ö¾ÖÃÖÃÖÖµÖÖÃÖ, ¾ÖÎŸÖ¾Öîú»µÖê µÖÖÓÖÖ ˆ¢Öê•ÖÖ ×´ÖôæûÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ˆ¸ü•ÖÖôûÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ.
×¿Ö¾ÖúÖ»ÖÖŸÖ ¯ÖÖê¸üÖ×Öú ¤êüŸÖ¾ÖŸÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öê ´ÖÖÆüÖŸ´µÖÆüß ¯Ö¸üÖúÖê™üßÃÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öê»Öê †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. ÖÖ¾ÖÖêÖÖ¾Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ,
“ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖß. •ÖÖŸÖß¯Ö¸üŸ¾Öê, ¯ÖÏÖÓŸÖ¯Ö¸üŸ¾Ö µÖÖ ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ´Ö¬µÖê ×³Ö®ÖŸÖÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. µÖ´ÖÖ‡Ô, ŸÖãúÖ‡Ô, ÖÖÖÖ‡Ô, ÃÖ™ü¾ÖÖ‡Ô, ´Ö¸üß†Ö‡Ô, ´ÖÖµÖ¸üÖÖß, ´ÖêÃúÖê, ³Öî¸ü¾Ö ´ÆüÃÖÖê²ÖÖ, úÖôûúÖ²Ö‡Ô,
´ÖêÃÖÖ‡Ô ×¾ÖÖÖ‡Ô ‡ŸµÖÖ¤üß ×úŸµÖêú ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öß ¯Öæ•ÖÖ ×¿Ö¾ÖúÖ»ÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.
úÖ´ÖÖÖ¯ÖæŸÖáÃÖÖšüß ¤êü¾ÖŸÖÖÓÖÖ Ö¾ÖÃÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ. Ö¾ÖÃÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÓ›üÖê²ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ÆüÖêŸÖê. úÖ´ÖÖÖ¯ÖæŸÖáÃÖÖšüß •Öê•Öã¸üß“µÖÖ ÖÓ›üÖê²ÖÖ»ÖÖ †Öêú
¯ÖÏúÖ¸ü“Öê Ö¾ÖÃÖ »ÖÖêú ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. •Öê•Öã¸üß“µÖÖ ÖÓ›üÖê²ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ •µÖÖ Ö¾ÖÃÖÃÖÖµÖÖÃÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê Ö¾ÖÃÖ ×¿Ö¾ÖúÖ»ÖÖŸÖ ºþœü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
´Öã¸üôûµÖÖÓ“Öê ¾ÖŸÖÔÖ ´ÖÖ¡Ö Öß×ŸÖ²ÖÖÆüµÖ †ÃÖÖ¾Öê. ŸÖÃÖê ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¾ÖÖ›Ëü.´ÖµÖÖ¾ÖºþÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖŸê Öê. Ö¾ÖÃÖÃÖÖµÖÃÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖúÖ´Ö ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¬ÖãÃÖÓŸÖÖÓÖß
×ŸÖ¸üÃúÖ¸ü“Ö êú»ÖÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖ¾Ö¸ü †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, Ö¾ÖÃÖÃÖÖµÖÖÃÖ, ´ÖÓ¡ÖŸÖÓ¡Ö, ¤îü¾Öß “Ö´ÖŸúÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö úÖµÖ´Ö ×™üæúÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ŸÖß“Ö ¾Öé¢Öß Öã¦ü ¤êü¾ÖŸÖÖ³ÖÖŒŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖÆüß
†ÖœüôûŸÖê. –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü-ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖÓŸÖÖÓÖß Öã¦ü ¤êü¾ÖŸÖÖ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. 'µÖÖêÖÃÖÓÖÏÖ´ÖÖ' “ÖÖ úŸÖÖÔü ¿ÖêÖ ´ÖÆÓü´Ö¤ü Öã¦ü ¤êü¾ÖŸÖÖ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ×ŸÖ¸üÃúÖ¸ü
ú¸üŸÖÖÖÖ ´ÆüÖŸÖÖê, "¯ÖÖÂÖÖÖ —ÖÖë›üß ¯ÖÖ£Ö¸ü¾Ö™ü ²ÖîÃÖÖê×Ö ¾Ö¸ü… ŸµÖÖÃÖß »ÖÖ×¾ÖŸÖß êú»µÖÖ ¯ÖîŒµÖÖ“µÖÖ ¿Öë¤æü¸ü… ¯Öæ•ÖÖ ú×¸üŸÖß »ÖÆüÖÖ £ÖÖê¸ü… ³ÖÖÖ¾ÖÓŸÖÖ Öê¾ÖŸÖÖ…" ÃÖ´Ö£ÖÔ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖÃ¾ÖÖ´ÖàÖßÆüß Öã¦ü
¤êü¾ÖŸÖÖ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ú›üÖ›æüÖ ×ÖÂÖê¬Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. "¤êü¾Ö —ÖÖ»Öê ˆ¤Óü›ü… ¤êü¾ÖÖ“Öê ´Ö¯ÖÖÓ×›ü»Öê ³ÖÓ›ü ³ÖæŸÖÖ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öê £ÖÖêŸÖÖÓ›ü… ‹ú×“Ö •ÖÖÆü»Öê…" ¸üÖ´Ö¤üÖÃ¾ÖÖ´ÖàÖßÆüß ³Öî¸ü¾Ö, ´Ö»ÆüÖ¸ü,
µÖ×ÖÖß, ¾ÖêŸÖÖôû, —ÖÖêØ™üÖ, úÖôûß, ÓúúÖôûß, ²ÖÖôûÖ, ²ÖÖãôûÖ ‡ŸµÖÖ¤üß †Öêú ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ úºþÖ '×•ÖŸÖãêú ¤êü¾Ö ×ŸÖŸÖãêú ´ÖÓ¡Ö' †¿Öß ™üßúÖ êú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ
»ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê Öã¦ü ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÃÖÖÖ ×úŸÖß ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß, Æêü ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖÖ¬ÖãÃÖÓŸÖÖÓÖß Öã¦ü ¤êü¾ÖŸÖÖ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ú›üÖ›æüÖ ×ÖÂÖê¬Ö •Ö¸üß êú»Öê»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖß»Ö
Öã¦ü ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖÖ ŸÖÃÖæ³Ö¸üÆüß ú´Öß —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ¯ÖÏÖ. ÖÓ.²ÖÖ. ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß ´Æü™ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, '–ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü-ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓŸÖÖÓÖß Öã¦ü ¤êü¾ÖŸÖÖ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ×ÖÂÖê¬Ö êú»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖÆüß Æüß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †Ö¤üß ×“Ö¾Ö™ü¯ÖÖê ¿ÖŸÖúÖÖã¿ÖŸÖêú ×™üæúÖ ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖÃ¾ÖÖ´ÖàÖß "Ö´ÖÔ¤üÖ ´ÖÓ›üúß ŸÖß¸üß… ¤êü¾Ö ¯Ö×›ü»Öê »ÖÖ¾Ö¸üß…" †¿Öß †Öêú ¤êü¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ™üßúÖ
úºþÖ ¿Öê¾Ö™üß "†×¬ÖúÖ¸êü ÖÖÖÖ ¤êü¾ÖŸÖê… ³Ö•ÖŸÖ •ÖÖ¾Öß…" †ÃÖÖ“Ö ÃÖÓ¤êü¿Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ•ÖÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê; ŸµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ †ÃÖê úß ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ÁÖ¬¤üÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üµÖÖ
»ÖÖêúÖÓŸÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ÖÖê»Ö¾Ö¸ü ºþ•Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. Öã¯ŸÖúÖôûüÖŸÖ ãúôû¤êüæ¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤üÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüÖê “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖÖ †œüôû“Ö ¸üÖ×Æü»Öê.
¬Ö´ÖÔ•ÖÖÖéŸÖßÃÖÖšüß ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖÃ¾ÖÖ´ÖàÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÓŸÖÖÓÖÖ '¿Öë¤ü·µÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öê' ´ÖÖÆüÖŸ´µÖ †Öê¸üßÃÖ ´ÖÖµÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.' µÖÖ ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ‹ú ÖÖêÂ™ü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê ŸÖß ´ÆüÖ•Öê
¿ÖŸÖúÖÖã¿Öúêú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ •Öß¾ÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¸üÖÖ, ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¸ü×Æü¾ÖÖ¿Öüß µÖÖÓ“Öê ¸üÖÖ Æüß ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖê, †Ö×Ö
´ÆüÖæÖ ×ŸÖ“Öß †Ö¸üÖ¬ÖÖÖ ÁÖ¬¤üÖµÖãŒŸÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖÖê êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê; †ÃÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ ×¯ÖœüµÖÖÖË×¯ÖœüµÖÖ ÖÖê»Ö¾Ö¸ü ºþ•ÖæÖ ²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. µÖÖ ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ÆüÖ ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖæÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ †³µÖÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö ¯Ö›æü ¿Öêú»Ö.
ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ³Öî¸ü¾Ö, ´Ö»ÆüÖ¸üß ´ÖÖŸÖÕ›ü, ´ÖÖºþŸÖß, ¾ÖêŸÖÖôû, ´ÆüÃÖÖê²ÖÖ, ÖÖ¯ÖŸÖß, Ö¸üÃÖÖê²ÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖæÖ µÖ»»Ö´ÖÖ, ¸êüÖãúÖ, ‹ú×¾Ö¸üÖ, ŸÖãúÖ‡Ô,
µÖ´ÖÖ‡Ô, •ÖÖ¤Óü²ÖÖ, ´Ö¸üß†Ö‡Ô, ÃÖ™ü¾ÖÖ‡Ô ‡ŸµÖÖ¤üß Ã¡Öß¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú ¤êü¾ÖŸÖÖ ÖÏÖ´Ö¸üÖú ´ÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¸üÖÖ µÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ †¿Öß
ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖß. Æêü µÖÖ †ÖúÖ¸üÖÖê £ÖÖê›ê ±úÖ¸ü ×¾Ö×Ö¯ŸÖ †Ö×Ö ºþ¯ÖÖÖê ×“Ö¡Ö×¾Ö×“Ö¡Ö †ÃÖê †ÃÖŸÖ. ²ÖÖî¬¤ü ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´ÖÆüÖµÖÖÖ ¯ÖÓ£ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÃÖŸÖÖÓÖÖ
†Öêú µÖÖÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ÖÏÖ´Ö¸üÖú ´ÆüÖæÖ —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ µÖÖÖÓ“Öê“Ö ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü Ö¾Ö¾µÖÖ ¤üÆüÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖê ´ÖŸÖ †ÖÆêü.
•ÖÖÓ³ÖÖ»Ö úã²Öê¸üÖ“Öê ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ÖÖ¯ÖŸÖß´Ö¬µÖê —ÖÖ»µÖÖ“Öß †Öêú ˆ¤üÖÆü¸üÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ¯Öã¸üÖŸÖ¢¾Ö ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö ´Ö.Ö. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓÖß "™üÖÖÖ»ÖÖ" µÖê£Öß»Ö
²ÖÖî¬¤ü »ÖêµÖÖÓ¾Ö¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ´Öæôû µÖÖ ´ÖæŸÖá“Öê ÖÖ¯ÖŸÖß“µÖÖ ´ÖæŸÖáŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ“Öß †Öêú ˆ¤üÖÆü¸üÖê ×¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ›ü µÖê£Öß»Ö ÖÖ¯ÖŸÖß 'úÖë›üÖÖê †Ó×²Ö¾Ö»Öß' µÖÖ
»ÖêµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ êÖê»ÖÖ. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ‘ÖÖ™üÖÓ“µÖÖ¸üÃŸµÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÓ¸üÖú µÖÖÖÓ“Öß ¯Öæ•ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖÖ¾Öß, †Ö×Ö ²ÖÖî¬¤ü ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯Ö›üŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ
µÖê£Öê ÖÖ¯ÖŸÖß Öê¡Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖÖ¾Öê. ¾Öêºþôû“µÖÖ ¤ü¿ÖÖ¾ÖŸÖÖ¸ü »ÖêµÖÖÓŸÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß ²ÖÖî¬¤ü ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ²Ö¤ü»ÖæÖ ØÆü¤æü ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öê ºþ¯Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ
µÖÖÖ“ÖÖ ÖÖê¿Ö êú»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê, †Ö×Ö ´ÖÆüÖ´ÖÖµÖÖê¤üß»ÖÖ úÖÙŸÖúÖ“Öê ºþ¯Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ÖÖ¯ÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ´ÖÖºþŸÖß, ÖÓ›üÖê²Ö¸ü, ³Öê¸ü¾Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖ šüôûú¯ÖÖê »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öê ´ÖÖÆüÖŸ´µÖ ÃÖÆüµÖÖ¦üß“µÖÖ ¸üÖÓÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾Ö úÖêúÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¾ÖÖœü»Öê»Öê
†ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÛŒŸÖ¤êü¾ÖŸÖÖ µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¥üœü —ÖÖ»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯Öæ¾ÖÔ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÖŒŸÖ ¯ÖÓ£ÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê
´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß¯ÖÖ ¿ÖÖŒŸÖ ¯ÖÓ£ÖÖ“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †¯Ö¸üÖÓŸÖ ´ÆüÖ•Öê úÖêúÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖê úÖÆüß ¯Öã¸üÖŸÖ¢¾ÖßµÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖ
µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. ´Ö.Ö. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓÖß '¯ÖÆüÖôêû úÖ•Öß' µÖê£Öß»Ö ²ÖÖî¬¤ü »ÖêµÖÖÓŸÖß»Ö ×¿Ö»¯Ö¯Ö™üÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂ ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖÓ¡Ö´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ †¯Ö¸üÖÓŸÖÖ´Ö¬µÖê ú¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ×¿Ö¸üúÖ¾Ö —
ÖÖ»ÖÖ Æêü Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÆüÖôêû úÖ•Öß µÖÖ ×šüúÖÖß ŸÖÖÓ×¡Öú ¾ÖÎ•ÖµÖÖÖ ëú¦ü ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ´Ö.Ö. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê †ÖÆêü. µÖê£Öß»Ö »ÖêµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ“ÖÓ›ü¸üÖêÂÖÖ µÖÖ ŸÖÖÓ×¡Öú
¤êü¾ÖŸÖê“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ †ÃÖæÖ µÖÖ ´ÖæŸÖá“Öß ¯Öæ•ÖÖ Öê¯ÖÖ³ôû´Ö¬µÖê †Ö×Ö ×ŸÖ²Öê™ü´Ö¬µÖê ´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ´ÖæŸÖá ±úÖ¸ü †ÎúÖôû×¾ÖÎúÖôû †ÃÖæÖ ×ŸÖ“Öß †Ö¸üÖ¬ÖÖÖ †‘ÖÖê¸üß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß †ÖÆêü.
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ '†ÖÖê³µÖ ´ÖæŸÖá' '†¾Ö»ÖÖê×úŸÖêÀ¾Ö¸ü', '´ÖÓ•ÖãÁÖß' ¾Ö '¯ÖÏ–ÖÖ ¯ÖÖ¸ü´ÖßŸÖÖ' ‡ŸµÖÖ¤üß ¾Ö•ÖÏµÖÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖŸÖß»Ö ´ÖæŸÖáî“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü.
ŸÖÓ¡Ö´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ ÖÖ£Ö¯ÖÓ£ÖÖ¾Ö¸ü úÃÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ¯ÖÆüÖôûß úÖ•Öß µÖê£Öß»Ö “ÖÖî¤üÖ¾µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“µÖÖ »ÖêµÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üßê ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓÖß êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
µÖÖ »ÖêµÖÖŸÖß»Ö ÖÖ£Ö ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“Öß ×¿Ö»¯Öê “ÖÖî¤üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö †ÃÖæÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓÖß †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê †ÖÆêü úß ¾Ö•ÖÏµÖÖÖ ¯ÖÓ£ÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ ´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖ úÖêúÖÖŸÖ ÖÖ£ÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖÖê
‘ÖêŸÖ»Öß. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖêúÖÖŸÖß»Ö ÖÖ£Ö¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ˆ¢Ö¸üúÖ»ÖÖŸÖÆüß “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖß. ¸üŸÖÖ×Ö¸üß ×•Ö»ÆüµÖÖüŸÖß»Ö ÁÖéÓÖÖ¸ü¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö ‹ú ×¿Ö¾ÖµÖÖêÖß ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ¸üÖœüÖ µÖê£Öß»Ö
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b÷Éì.xÉÒ®úVÉÉ ¨ÉÉvÉ´É EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ |Éä¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉ
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×ÃÖ¬¤üÖ¯ÖÖ¿Öß Öê»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ¤üß‘ÖÔúÖôûÖü¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖê¾ÖÖ úºþÖ Ã¾ÖŸÖ: ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»ÖÖ. †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ¾Öß ¯Ö¸üŸÖ µÖê¾ÖæÖ ŸµÖÖÖê †Ö¯Ö»Öß ´Öšüß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß. µÖÖ ×¿Ö¾ÖµÖÖêµÖÖ“Öê ´Ö¸üÖšüÖ
¸üÖ•ÖÖ ”û¡Ö¯ÖŸÖß ÃÖÓ³ÖÖ•Öß µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ŸÖÓ¡Ö´ÖÖÖÖÔŸÖ ×Ö¯ÖãÖ †ÃÖÖ ú×¾Öú»Ö¿Ö ”û¡Ö¯ÖŸÖß ÃÖÓ³ÖÖ•Öß“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ²ÖÖ»ÖÖ. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæ´ÖÖ µÖêŸÖê úß ´Ö¬µÖµÖãÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÓ£ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ úÖôûÖÓ›üÖŸÖ ú´Öß-•ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö×Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö-•Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯ÖÖê ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÓ£ÖÖÓ“ÖÖ, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“ÖÖ †³µÖÖÃÖ, ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ ¯Öã¸üÖŸÖ¢¾ÖßµÖ †Ö×Ö ¯Öã¸üÖ×³Ö»ÖêÖßµÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÆüÖê Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö ÃÖæ“Öß :(1) ¯ÖÖ›üß ÃÖêŸÖæ ´ÖÖ¬Ö¾Ö - ´Ö¸üÖšêü ¾Ö †Öî¸ÓüÖ•Öê²Ö - –ÖÖÖ¸üÖ•Ö ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ ¯ÖæÖê
(2) ²Öë¦üê ¾ÖÖ.×ÃÖ. - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê ÖÓ›ü 3 - ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´Ö¸üÖšüß ÖÏÓ£Ö ÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
(3) ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›êü ×¾Ö.úÖ. - ´Ö¸üÖšüµÖÖÓ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê ÖÓ›ü 10 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¯ÖæÖê, 1909
(4) æúôûúÖá †.¸üÖ., Ö¸êü Ö.Æü. (ÃÖÓ¯ÖÖ.) - ´Ö¸üÖšüµÖÖÓ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÖÓ›ü 2 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªÖ¯Ößšü ÖÏ£Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß ´ÖÓ›üôû ÖÖÖ¯Öæ¸ü, ‡.ÃÖ. 1986
(5) úšüÖ¸êü ›üÖò. †×Ö»Ö ¾Ö ú¤ü´Ö ›üÖò. ¾ÖÃÖÓŸÖ - ´Ö¸üÖšüê úÖ»ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö, ÖãÆêü, ¤Óü›ü †Ö×Ö ×¿ÖÖÖ - ˆÂÖÖ ¾ÖÖ‘Ö ÃÖãÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¯Öêšü, ¯ÖæÖê ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾ÖÌé¢Öß, ‡.ÃÖ. 2009
(6) ¯Ö¾ÖÖ¸ü •ÖµÖØÃÖÖ¸üÖ¾Ö - ´Ö¸üÖšüß ÃÖ¢Öê“ÖÖ ˆ¤üµÖ - •Ö´ÖÖÖ¤üÖÃÖ †Ö×Ö Óú¯ÖÖß Û¾¤ü×ŸÖµÖ †Ö¾Öé¢Öß, ‡.ÃÖ. 1988
(7) ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ›üÖò. ¯ÖÏ.Ö. - ÖæŸÖÖ ÃÖéÂ™üß“ÖÖ •ÖÖú ÁÖß×¿Ö¾Ö ”û¡Ö¯ÖŸÖß - ÃÖêÆü¾Ö¬ÖÔÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ ¯ÖæÖê ‡.ÃÖ. 26 •ÖÖÖê 2008
(8) ²ÖîÃÖÖÖê †×Ö»Ö, ¯ÖÖ×™ü»Ö ÃÖã³ÖÖÂÖ - ´Ö¸üÖšêü úÖ»ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×Ö †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ - ×›ü.‹´Ö. ²ÖÓ›üÖôêû ú»¯ÖÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß, ‡.ÃÖ. 2005
(9) ÃÖ¸ü¤ü‡êÃÖÖ‡Ô ÖÖê.ÃÖ. - ´Ö¸üÖšüÖë úÖ Ö×¾ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÖÓ›ü 2 - ×¿Ö¾Ö»ÖÖ»Ö †ÖÏ¾ÖÖ»Ö ‹›ü Óú¯ÖÖß †ÖÖÏÖ, ŸÖé.†Ö. 1 •ÖÖÖê 1972
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