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Research Article

Öê›ü¶ÖÓ“Öß ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ †Ö×Ö ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¯ÖÏÖ. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÖÓÖÖ¾ÖÖê
×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ , ´ÖÖ‰ú»Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¾Ö›üÖôûÖ, ŸÖÖ. ˆ. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×•Ö. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü .
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ †Ö•Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖÖê Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê ¤îü¤üß¯µÖ´ÖÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß êú»Öß †ÖÆêü. ´ÖÖÖÃÖÖÖê µÖê£Öß»Ö ×ÖÃÖÖÖÔ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ×ÖÃÖÖÖÔ“Öß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖÖß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. †Ö×Ö ŸµÖÖ´ÖÓôêû ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê ÃÖÓŸÖã»ÖÖ ×²Ö‘Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ
†Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓÖÖ ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖÃÖÖÖê µÖÓ¡Öê ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖŸÖæ Ö †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¬¾ÖÖß ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ,
Æü¾ÖÖ ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ •Ö»Ö ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ µÖÖ“Öê ¤ãüÂ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¸üÖêÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖêšüß ¿ÖÆü¸üê ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ¯Ö¸ÓüŸÖã ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖêÚöó“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖæÖ
¿ÖÖÓŸÖß »Öã¯ŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ´ÖÖÖÃÖê †Ö•Ö Æü¾ÖÖ»Ö×¤ü»Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ †Ö•Ö ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß †×ŸÖ¿ÖµÖ Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
ÖÖÓ¬Öß•ÖßÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ×ÖÃÖÖÔ, ÃÖÓŸÖã»ÖÖ, †Ö¸üÖêµÖ¯ÖãÖÔ •Öß¾ÖÖ, ÃÖÖ¬Öê ¸üÖÆüÖê , ÖÖ¾ÖÖÓ“Öê †Ö¸üÖêµÖ, ¸üÖêÖÖÓ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü, ¿Öã¬¤ü †ÖÆüÖ¸ü ÖÏÖ´Ö
Ã¾Ö¸üÖ•µÖ, ÖÖ‡ÔÖã¸üÖÓ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ, ÖÏÖ´ÖßÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¾Ö¸ü †×ŸÖ¿ÖµÖ †³µÖÖÃÖ¯ÖãÖÔ ×¾Ö¾Öê“ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. ÖÖÓ¬Öß•ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
†ØÆüÃÖú ´ÖÖÖÖÔÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ÖÖÓ¬Öß•ÖßÖß ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öß ‡ŸÖúß ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö¾ÖÖ¸ü ¾Ö ˆ¤Ëü²ÖÖê¬Öú ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ×Ö¸üÖôêû ³ÖÖÂµÖ
ú¸üµÖÖ“Öß •Ö¹ý¸ß ÖÖÆüß. †Ö•Ö ×¾Ö–ÖÖÖÖÖê ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¯ÖÏÖŸÖß êú»Öß †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¾Öêôûß ÖÖÓ¬Öß•Öß“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß Ö¸ü•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ×¾Ö–ÖÖÖ
×¾ÖÀ¾ÖÖ»ÖÖ ‹ú¡Ö †ÖÖãÖ ³ÖÖîÖÖê×»Öú ãú™Óüã²Ö ²ÖÖ×¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾Ö ´ÖÖ¡Ö ×¾Ö–ÖÖÖ ³ÖÖêÖÖ“µÖÖ ÖÖ¤üÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê ãú™ãÓü²Ö ˆ¬¾ÖÃŸÖ ú¹ýÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ ÖÏÖ´Ö ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ²Ö¬¤ü´Öæ»Ö —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¾ÖÀ¾Öãú™Óüã²Ö Æüß ú»¯ÖÖÖ“Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
†Ö¤ü¿ÖÔ Öê›ê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖßÖß †Ö¤ü¿ÖÔ Öê›êüÖÖ¾Ö úÃÖê †ÃÖÖ¾Öê µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ “ÖÖÓÖ»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. Öê›ü¶Ö´Ö¬µÖê Ã¾Ö“”ûŸÖÖ †ÃÖÖê Æêü
Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ‘Ö¸üÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¿Öã¬¤ü Æü¾ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏúÖ¿Ö µÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ¯Öãœêü
†Ö×Ö ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê ´ÖÖêúôûß •ÖÖÖÖ ÃÖÖê›üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ ´ÖÖêúóµÖÖ •ÖÖÖê´Ö¬µÖê ‘Ö¸üÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸üÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, ŸÖÃÖê“Ö
•ÖÖÖ¾Ö¸êü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß Æüß •ÖÖÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ³ÖÖÖÏÆü †ÃÖê»Ö, ÖÖ¾ÖÖ“Öß Öã¸êü “ÖÖ¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ‹ú
ÃÖÖ´ÖÖ‡Ôú ãú¸üÖ †ÃÖê»Ö. ÃÖÆüúÖ¸üß ¤ãü¬Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ëú¦ü †ÃÖê»Ö, ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖÃÖê“Ö ŸÖê£Öê †ÖîªÖ×Öú ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ
´Ö¬µÖ¾ÖŸÖáú Ã£ÖÖÖ †ÃÖê»Ö, ŸÖÃÖê“Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÖÖ¾Ö“Öß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †ÃÖê»Ö ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ŸÖÓ™êü ×´Ö™ü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖß»Ö, ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ »ÖÖÖÖÖ¸üÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ,
±úôêû †Ö×Ö ¬ÖÖµÖ µÖÖÓ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ÖÖ¾Ö“Ö ú¸êü»Ö. †¿Öß †Ö¤ü¿ÖÔ ÖÖ¾ÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öß ú»¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. ÖÖ¾Ö“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
»ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ‹ú´ÖêúÖŸÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ †ÃÖÖê •Ö¹ý¸üß †ÖÆêü. Öê›ü¶ÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ¾ÖÃŸÖã ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ×¾ÖúµÖÖÃÖÖšüß †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ ±úŒŸÖ
ÖÖ¾ÖÖÃÖÖšüß †ÃÖŸÖß»Ö.
ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ ¿Öã¬¤ü Æü¾ÖÖ †Ö¸üÖêµÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö ŸÖÖ•Öê ÖÖ‡Ô“Öê ¤ãü¬Ö, ÖÖ‡ÕÖÖ ŸÖÖ•Öê Ö¾ÖŸÖ, ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ ŸÖÖ•ÖÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ±úôêû
×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¾ÖÃŸÖã †Ö¯ÖÖ •Ö¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ †ÖÖ»ÖÖê ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ ãúšêüŸÖ¸ü ß ú´Öß ¯Ö›ü»ÖÖê †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‹ú¤ü´Ö
‘Ö›æüÖ µÖêŸÖß»Ö †ÃÖê ÖÖÆüß Æêü ÖÖÓ¬ÖßÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ŸÖê ´ÆüÖŸÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖß ¥üœü ×Ö¿“ÖµÖ ú¹ýÖ úÖ´Ö êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
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Öê›ü¶Ö“Öß ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ Æüß úÖµÖ´ÖÃ¾Ö¹ý¯Öß ¾ÆüÖ¾Öß ÆüÃŸÖÖêªÖêÖ, ú»ÖÖ, †Ö¸üÖêµÖ, ×¿ÖÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ‹ú¡Ö ú¹ýÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß. Öê›ü¶ÖŸÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ú¾Öß, ÖÏÖ´ÖßÖ ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ , ÖÏÖ´ÖßÖ úÖê¾Öß¤ †Ö×Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß»Ö. Öê›üß ´ÆüÖ•Öê ˆúß¸ü›ü¶ÖÓ“Öê
×œüÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ Æüß“Ö Öê›üß ×“Ö´Öãú»Öß ÖÓ¤üÖ¾ÖÖê ÆüÖêŸÖß»Ö ŸÖê£Öê ÁÖêÂšü ¤ü•ÖÖÔ“Öê »ÖÖêú ¸üÖ ÆüŸÖß»Ö. †¿ÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ úÖêÖßÆüß ±úÃÖ¾ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ØÆü¤æüÃŸÖÖÖ ÆüÖ
¿ÖÆü¸üÖÓ“ÖÖ ÖÃÖæÖ Öê›ü¶Ö“ÖÖ †ÖÆêü. ÖÏÖ´ÖßÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖæÖ Öê»Öê»ÖÖ ÆüÃŸÖÖêªÖêÖ ÃÖã¹ý ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ÆüÃŸÖÖêªÖêÖ ÃÖã¹ý êú»µÖÖ´Öãôê ŸÖê ¿ÖÆü¸üÖ¾Ö¸ü
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
ÖÖ¾Ö“Öê †Ö¸üÖêµÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖßÖß ÖÏÖ´ÖßÖ ÃÖ±úÖ‡Ô¾Ö¸ü †×¬Öú ³Ö¸ü ×¤ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ÖÖ¾Ö“Öß Ã¾Ö“”ûŸÖÖ Æüß ÖÖ¾Ö“Öß Ö¸êü ¯Öã¹ýÂÖÖ£ÖÔ †ÖÆêü. †Ö´Ö“Öß Öê›ß
´ÆüÖ•Öê ‘ÖÖÖß“Öê ´ÖÖÆêü¸ü‘Ö¸ü ²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû Öê›ü¶ÖŸÖ ²ÖÖ»Ö´ÖéŸµÖã †Ö×Ö †¯Ö´ÖéŸµÖã Æü ÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÖÃÖÓÖÖÖ •Öê †Ö•ÖÖ¸ü •Ö›üŸÖÖŸÖ. ŸÖê †Ã¾Ö“”ûŸÖê´Öãôê.
ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¸üÖêµÖúÖ¸üß ÃÖ¾Ö‡Ô †ÃÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. †Ö¸üÖêµÖÖú›êü »ÖÖ ×¤ü»µÖÖ´Öãôûê ¿Ö¸üß¸ü ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ÃÖÓ¯Ö¢ÖßŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖê ‡Ô»Ö úÖµÖÔ¿ÖŒŸÖßŸÖ
¾ÖÖœü ÆüÖê‡Ô»Ö. †Ö¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™Óüã²ÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. ¯ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Ã¾Ö“”ûŸÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖ ÖÖÆüß. †Ö¯ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¸üÃŸÖê
†Ö×Ö ÃÖ›üúÖ ‘ÖÖÖ ™üÖæúÖ †Ã¾Ö“”û ú¸üŸÖÖê ŸÖÃÖê“Ö ÖÖ¾Ö“µÖÖ ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ŸÖóµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ ‘ÖÖÖ ™üÖúŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“Öê ¤ãüÂ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ
³ÖÖêÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ¾Ö“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ¾Ö“Öß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Ã¾Ö“”ûŸÖÖ šêü¾ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Ã¾Ö“”ûŸÖêú›êü
»ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. Æêü ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Ö úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü. †Ö×Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÖÖ¾Ö“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö.
ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ×´ÖôûÖÖ¸üÖ •ÖÖê ú“Ö¸üÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖÖê ‹ú¡Ö ú¸üÖ¾ÖÖ ŸµÖÖ ú“Ö-µÖÖ“Öê ³ÖÖÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÖŸÖ ²ÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê. ÆüÖ ÖŸÖ
ÃÖ¾ÖÖìŸéúÂšü †ÃÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. †Ö•Ö †Öêú ×šüúÖÖß ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü êú¸ü-ú“Ö¸üÖ ™üÖú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ¸üÃŸÖê ‘ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖßÖß µÖÖ“Ö
ú“Ö-µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ »ÖÖÖê ¹ý¯ÖµÖê ×ú´ÖŸÖß“Öê ÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆê.
ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ŸÖôê †ÖÓ‘ÖÖêôûßú¸üŸÖÖ ú¯Ö›êü ¬ÖãµÖÖÃÖÖšüß, ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ. †Öêú¤üÖ µÖÖ ŸÖóµÖÖŸÖ ÖÖ‡Ô ¾Ö ´Æü¿Öß
»ÖÖêôûŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû Æêü ¯ÖÖÖß ×¯ÖµÖÖµÖÖêµÖ ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß. †ÃÖê ¯ÖÖÖß ×¯Ö»µÖÖ´Öãôê †Öêú †Ö•ÖÖ¸ü •Ö›üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê Öã¸êü •ÖÖ‰ú ¤êü‰ú
ÖµÖê.
×ÖÃÖÖÔ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖìŸéúÂ™ü ¾Öîª †ÖÆêü. Æêü †Ö¯ÖÖ »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ¾Ö. ´ÖÖÖÃÖÖÖê •Öê ×²Ö‘Ö›ü×¾Ö»Öê ŸÖê ¤ãü¹ýÃŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ×ÖÃÖÖÔ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
ŸÖê ¯ÖÖ ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ šêü¾Ö»Öê ´ÆüÖæÖ ×ÖÃÖÖÔ ÃÖÓŸÖã»ÖÖ šêü¾ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
Öã¸üÖÓ“Öß ¾Ö ÖÖµÖß“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖßÖß ÖÖµÖß“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¾Ö¾Öê“ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. †Ö•Ö •ÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÖÖµÖß“Öß ú¢Ö»Ö êú»Öß
•ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ÖÖµÖ †Ö•Ö ÖÂ™ü ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸ü †ÖÆêü. µÖã¸üÖê¯ Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖµÖß ¯ÖÖôûÖê ¤ãü¬ÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ´ÖÖîÃÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ †Ö¯Ö»Öß ÃÖÓÃéúŸÖß †ØÆüÃÖê¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêü. †Öêú¤üÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ÖÖ‡ÕÖÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß šêü¾ÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¤üÖ×¸ü¦üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ ŠúÂÖß´ÖãÖß ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ úß, ÖÖµÖÖß“Öê ¸üÖÖ
ú¸üÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ¸üÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. Öã¸êü ¯ÖÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ úß, ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ¯ÖÖ»ÖÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ µÖÖêµÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ¿ÖêŸÖú-µÖÖ»ÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú¸üßŸµÖÖ
Öã¸üÖÓ“Öß ¯ÖÖ»ÖÖ¯ÖÖêÂÖÖ ú¸üÖê †¾Ö‘Ö›ü •ÖÖŸÖê. ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ¯Ö¬¤üŸÖßÖê •ÖÖÖ¾Ö¸üê ¯ÖÖôû»Öß ŸÖ¸ü ŸÖê ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû ‘ÖÖÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖê£Öß»Ö Æü¾ÖÖ¯ÖÖ ¤ãü×ÂÖŸÖ
ÆüÖêµÖÖ“Öß ×³ÖŸÖß ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ‹ãúÖ“Ö •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. Öã¸êü †Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›ü»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú
¯Ö¬¤üŸÖßÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú Öã¸êü ¯ÖÖ»ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß´Öãôûê †Öêú ÖÖ‡Ôú¸üŸÖÖ ‹ú“Ö ¾Öôæû šêü¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ‡Ô
ãú¸üÖ šêü¾ÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü Öã¸êü “ÖÖ¸üÖê ÃÖÖêµÖßÃú¸ü •ÖÖŸÖê ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖ ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ¤ãü¬ÖÖ“Öß ×¾ÖÎúß¯ÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
ÖÖ‡Ô †Ö×Ö ´Æü¿Öß“Öê ¸üÖÖ êú»Öê ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¤ãü¬Ö †Ö×Ö ŸÖã¯Ö ³Ö¸ü¯Öã¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×´Öôêû»Ö ŸÖê ¯ÖÖ ¿Öã¬¤ü. •ÖÖÖ¾Ö¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¿ÖêŸÖßúÖ´ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸êü •ÖÖÖ¾Ö¸êü, ÖÖµÖ ´Öê»ÖßŸÖ¸ü ŸÖß †×ŸÖ¿ÖµÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß šü¸üŸÖê ×ŸÖ“µÖÖ ÆüÖ›üÖ“ÖÖÃÖ, úÖŸÖ›ü¶Ö“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ÖÖÓ¬Öß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, ÖÖ™üúÖ»ÖÖ †Ö¯ÖÖ ¤üÖêÂÖ ¤êü‰úÖ ´ÖÖêúôûÖ ÆüÖêŸÖÖê ¯ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¤üÖêÂÖ ¤êü µÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÖ‡Ô“Öê ÖÖ™üúÖ»ÖÖ ×¾ÖúÖµÖ“Öê ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôîû
ÖÖ‡Ô“Öê ¸üÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö, ÖÖ‡Ô“Öê ¸üÖÖ êú»Öê ÖÖÆüßŸÖ¸ü ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ¯Öãœêü †Öêú ¯ÖÏ¿Ö ˆ³Öê ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ ÖÖ‡Ô †×ÖÖ ´Æü¿Öß µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¿ÖêÖÖŸÖ
×´ÖôûŸÖê. †Ö•ÖÆüß †Ö¯ÖÖ ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖê ´Ö»Ö´Öã¡ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖë¦üßµÖ ÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖê †×ŸÖ¿ÖµÖ Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
†ÖÆüÖ¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖßÖß †ÖÆüÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß †Ö¯Ö»Öê ´ÖÖî»Ößú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ †ÖÆüÖ¸üÖŸÖ
¯ÖÖêÂ™üßúŸÖê“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖÖêµÖÖ²ÖßÖ, “Ö¸ü²Öß ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ¤ãü¬ÖÖ“Öß ¯Öãœü †Ö×Ö ³ÖÖ•µÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ †ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ
†ÖÆüÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ×Æü¸ü¾ÖÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ™üÖò´Öê™üÖê, ú¾ÖšüÖ“Öß ³ÖÖ•Öß ¯ÖÖêÂÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÖÖê² Ö¸ü, Ø“Ö“Ö ÆêüÆüß ¯ÖÖêÂÖú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
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