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ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü µÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÓÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏú™ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ •Öß¾ÖÖÖÖã³Ö¾Öü
¯ÖÏÖ. ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü ÖÖÖÖÖ£Ö Ö¾Ö»Öê
¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü ×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖ»Ö“ÖÓ¤ü ú»ÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Æüß ÃÖÓŸÖÖ“Öß ³Öæ´Öß †ÖÆêü. –ÖÖÖ¤êü¾ÖÖÓÖß ¯ÖÖµÖÖ ¸ü“Ö»ÖÖ, ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖÓÖÖ úôûÃÖÖ“Öê ³ÖÖµÖ »ÖÖ³Ö»Öê ŸÖ¸ü ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡ÔÖß ¬¾Ö•Ö
±ú›üúÖ¾Ö»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»µÖÖ †ŸµÖ»¯Ö †ÖµÖãÂµÖÖ´Ö¬µÖê –ÖÖÖê¿¾Ö¸üß, †´ÖéŸÖÖÖã³Ö¾Ö,
“ÖÖÓÖ¤êü¾Ö ¯ÖÖÃÖÂšüß ¾Ö Æü×¸ü¯ÖÖšüÖ“Öê †³ÖÓÖ Æêü “ÖÖ¸üÆüß ÖÏÓ£Ö ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê. ŸµÖÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ÖÏÓ£Ö ´ÆüÖ•Öê –ÖÖÖê¿¾Ö¸üß. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“Öê ´Öæôû ÖÖ¾Ö " ³ÖÖ¾ÖÖ£ÖÔ ¤üß×¯ÖúÖ " †ÃÖê †ÖÆêü.
¯ÖÖ ÆüÖ ÖÏÓ£Ö " –ÖÖÖê¿¾Ö¸üß " µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê“Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü †ÖÆêü. –ÖÖÖê¿¾Ö¸üß ´ÆüÖ•Öê ÖßŸÖê¾Ö¸üß»Ö
´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂµÖ ÆüÖêµÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã Æêü ³ÖÖÂµÖ ú¸üŸÖÖÖÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓÖß ŸµÖÖŸÖß»Ö ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖÖ ‡ŸÖêú“Ö
¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ¥üÂ™üßÖêÆüß †ŸµÖÓŸÖ ÃÖ¸üÃÖ ¾Ö ÃÖÖï¤üµÖÔ¯ÖæÖÔ †ÃÖÖ †ÖÆêü. †ÖÓ¬ÖôûµÖÖ ³ÖŒŸÖß¯ÖêÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ
›üÖêôûÃÖ ³ÖŒŸÖß ×¯ÖÏµÖ ÆüÖêŸÖß.
ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸ü µÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖ¾Öß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ»ÖÖ ¿Öã¬¤ü ¾Ö ˆ¤üÖ¢Ö ²ÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ
¬Ö´ÖÖÔ´Öãôêû ‘Ö›æüÖ µÖêŸÖê Æêü »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓÖß ¬Ö´ÖÔ×ÖÂšüÖ ¯ÖÏ•¾Ö×»ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ
êú»Öê. ØÆü¤æü“Öê ŸµÖÖÓÖß ‡Ã»ÖÖ´Ößú¸üÖ ÆüÖê‰ú ×¤ü»Öê ÖÖÆüß. Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ÆüÖêŸÖê. –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖµÖ•ÖÖÖÓÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓÖÖŸÖæÖ úÖêÖŸÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ ? ŸµÖÖÓÖß úÖêÖŸµÖÖ •ÖÖÖß¾ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖ ? ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÓÖÖŸÖæÖ úÖµÖ
ÃÖÖÓÖÖµÖ“Öê †ÖÆêü ? ŸµÖÖÓÖß Æêü“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß †³ÖÓÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ êú»Öß.
´Öß ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ úÖ ×Ö¾Ö›ü»ÖÖ ? µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓÖÖ«üÖ¸êü •ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê †Ö•Ö“µÖÖ
ŸÖ¹ýÖ ×¯Öœüß¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö †¯ÖÖ¸ü ³ÖŒŸÖß, ¯ÖÏê´Ö, ˆ¯Ö¤êü¿Ö, ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ
†³ÖÓÖÖŸÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ú»µÖÖÖÃÖÖšüß •ÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ ŸÖê ŸÖã´Ö“µÖÖ ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´Öß ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ
×Ö¾Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü.
–ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓ“Öß •Öß¾ÖÖ¯ÖÏÖÖ»Öß :
ŸÖê¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü ÃÖÖŸÖ¿Öê ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓ“Öß †´ÖéŸÖ¾ÖÖÖß ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÖê×ÆüÖß ‘ÖÖ»ÖŸÖ †ÖÆêü.
†Ö•ÖÆüß, †Ö¤üß ‹ú×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖú›êü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ÃÖã¹ý †ÃÖŸÖÖÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ úÖê¾Öôûßúß»ÖÖ úÖêšêü ²ÖÖ¬ÖÖ †Ö»Öê»Öß ÖÖÆüß. †Ö•ÖÆüß
‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß –ÖÖÖê¿¾Ö¸üß“Öê ¯ÖÖ¸üÖµÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüÖê “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. " –ÖÖÖê¿¾Ö¸ü ´ÖÖ‰ú»Öß " “ÖÖ ÖÖ´Ö‘ÖÖêÂÖ ÃÖŸÖŸÖ ‹êæú µÖêŸÖÖê. †¿ÖÖ
–ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö ‡.ÃÖ. 1275 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»ÖÖ. –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓ¾Ö“Öê ¾Ö›üß»Ö ×¾Ö÷ü»Ö¯ÖÓŸÖ Æêü †Ö¯ÖêÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö ãú»ÖúÖá ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô“Öê
ÖÖ¾Ö ¹ýÖ×´ÖÖß ÆüÖêµÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖ“Öß ÖÖ¾Öê ×Ö¾Öé¢Öß, ÃÖÖê¯ÖÖÖ¤êü¾Ö ¾Ö ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô †ÃÖê ÆüÖêŸÖê. †ÃÖê Æêü ÃÖÆüÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê ÃÖãÖß ãú™ãÓü²Ö
ÆüÖêŸÖê.
×¾Ö÷ü»Ö¯ÖÓ£ÖÖÓÖÖ ÃÖÓµÖÖÃÖ ‘µÖÖ¾ÖÃÖÖ ¾ÖÖ™ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖß ÖéÆüÃ£ÖÖÁÖ´Ö ÃÖÖê›æüÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓµÖÖÃÖ¬Ö´ÖÔ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Öãœêü ŸµÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ Öã¹ý“µÖÖ ÃÖÖÓÖµÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯ÖãÆüÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÁÖ´Ö ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»ÖÖ. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ÃÖÓµÖÖ¿ÖÖ“Öß ´Öã»Öê ´ÆüÖæÖ ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
»ÖÖêúØÖ¤üÖ ¾Ö ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü µÖÖÓÖÖ ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ¤üÖ×¸ü¦ü, ¤ãü:Ö ¾Ö ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü ÆüµÖÖÓÖß ÆüÖê¸ü¯Öôû»Öê»Öê ×¾Ö÷ü»Ö¯ÖÓŸÖ †Öê¸üßÃÖ ²ÖÎÖ´ÆüÖÖÃÖ
¿Ö¸üÖ ÖÖê»Öê. ŸµÖÖÓ“Öß Ö´ÖÖ ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß, ¯ÖÏÖµÖÛ¿“Ö¢ÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ¤ü¿ÖÔ¾Ö»Öß.
–ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓ“Öß †»ÖÖî×úú µÖÖêÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÔ µÖÖÓ“Öß ÖÏÓ£Ö¸ü“ÖÖÖ µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß ×úŸÖá ÃÖÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß.
×Ö¾Öé¢ÖßÖÖ£Ö Æêü ÃÖÖôûµÖÖ ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖŸÖ •ÖêÂšü ŸÖê ŸÖ¯ÖÃµÖê“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ¡µÖÓ²Öêú¿¾Ö¸üß Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖÖÖŸÖ Ö×ÆüÖßÖÖ£ÖÖÓÖß ¤ü¿ÖÔÖ
¤êü‰úÖ éúŸÖÖ£ÖÔ êú»Öê. ×Ö¾Öé¢ÖßÖÖ£ÖÖÓÖß Æüß“Ö ÖÖ£Ö¯ÖÓ£ÖÖ“Öß ¤üßÖÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓ ÖÖ ×¤ü»Öß. –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓÖß ¯Öãœêü ÆüÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ÃÖÖê¯ÖÖÖ ¾Ö ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô
ÆüµÖÖÓÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ÃÖÓŸÖ ´ÖÓ›üôûÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖ »ÖÆüÖÖ †ÃÖæÖ †ÖÏÃ£ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê.–ÖÖÖê¿¾Ö¾Ö¸üÖÓÖß Öã¹ý“µÖÖ †Ö–ÖêÖê ‡.ÃÖ. 1296 ¸üÖê•Öß
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†ÖôÓû¤üß µÖê£Öê ÃÖÓ•Öß¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß ‘ÖêŸÖ»Öß. –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓÖß †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †³ÖÓÖ¸ü“ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö¯Öã»Ö †¿Öß †Öê¾Öß ¸ü“ÖÖÖ
êú»Öß. ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ †³ÖÓÖ¾ÖÖÖß´Ö¬Öß»Ö †³ÖÓÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ 1000 ‡ŸÖúß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †³ÖÓÖ ×»Ö×Æü»Öê ŸÖê
¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê .....
ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓ“Öê ¹ý¯ÖúÖŸ´Öú †³ÖÓÖ :
‹ÖÖ¤üß †¾Ö‘Ö›ü ¾ÖÖ™üÖÖ¸üß ÖÖêÂ™ü ÃÖÖê¯Öß ú¹ýÖ ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖÖšüß ¹ý¯ÖúÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ´ÖÖÖÃÖÓÖÖ ÃÖ¸üôû úÖêÖß
ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖÖê †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüß ... ¯ÖÖ ¹ý¯Öú †Ö×Ö ¥üÂ™üÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü êú»Öê»ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ´ÖÖ¡Ö “Ö™ËüúÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖ. –
ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓÖß ¹ý¯ÖúÖÓ“ÖÖ †ÖÁÖµÖ ‘Öê‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ×Ö¹ý¯ÖÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¸ü“ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. Æüß ¹ý¯Öêú
•Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ †Öã³Ö¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêü.
¸üÖ¡Öß ×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖÆüŸÖÃÖê Ø“ÖŸÖÖ… êú¿Ö¾Ö ‘Ö›üÖîŸÖÖ ÆüÖê‡ÔÖ ´Öß……
×Ö¸ü•Ö™ü ‘ÖÖëÖ›êü ±úÖ™üêú ŸÖê úÃÖê… ×¾Ö×“Ö»Öê îúÃÖê ³ÖÖê×Ö•ÖêÖÖ……
×¾Ö¢Ö ÖÖÆüß ÖÖšüß •Öß×¾Ö»ÖÖ †Ö™üß… ˆ‘Ö›üß ¯ÖÖšüß Æüß¾Ö ¾ÖÖ•Öê……
‘ÖÖëÖ›êü ¤êü‡Ô»Ö ŸÖÖê ‹ú¤üÖŸÖÖ… ¸üÖã´ÖÖ¤êü¾Öß¾Ö¸üÖ ´ÖÖÖê ¸êü †ÖŸÖÖ……
¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü éú¯Öê“Öß ‘ÖÖëÖ›üß ¯ÖÖÓ‘Ö¸üŸÖÖê, ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ£ÖÖ-¾µÖÖ¬Öß ¤æü¸ü ¯ÖôûŸÖÖŸÖ ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá
šêü¾ÖæÖ " ‘ÖÖëÖ›üß " “Öß ¸ü“ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. †Ö¯Ö»Öê ×¾ÖÃú™ü»Öê»Öê ´ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖúÖ¸üÖÓÖß ¡ÖÃŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ´ÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ÃÖ¬µÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖú›êü †ÃÖ»Öê»Öß ‘ÖÖëÖ›üß †¿ÖÖ¾Öêôûß ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üÖÖê Ö¾Öß ‘ÖÖêÓÖ›üß ¯ÖÖÓ‘Ö¹ýÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üÖ¾Öê ´Öß ŸÖã—µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü †ÃÖ»ÖÖê
ŸÖ¸üß ŸÖã—µÖÖ éú¯ÖÖÃÖéÂ™üß“ÖÖ ´Ö»ÖÖ »ÖÖ³Ö ×´ÖôûÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öà“µÖÖ ±ãúÖ›üß µÖÖ ÖêôûÖ¾Ö¸üß»Ö ¹ý¯Öú ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê. ÃÖÖôûµÖÖ
×¾ÖúÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¯Ö×»Öú›êü •ÖÖ‰úÖ Æü¸üß¯ÖÖ¿Öß ‹ú¹ý¯Ö ÆüÖêÖê †Ö¯ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“Öß ±ãúÖ›üß ‘ÖÖ»ÖæÖ ×Ö²ÖÎ´ÆüÖ»ÖÖ •ÖÖÖ¾ÖæÖ ²ÖÎ´ÆüÖ¿Öß ‹ú¹ý¯Ö
ÆüÖê‰ú " ±ãúÖ›üß µÖÖ ÖêôûÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ
±ãúÖ›üß ±æú Öê ²ÖÖ‡Ô ±ãúÖ›üß ±æú… ×Ö•Ö²ÖÎ´ÆüÖ ŸÖæ Öê ²ÖÖ‡Ô ¯Ö¸ü²ÖÎ´Æü ŸÖæ Öê ……
´ÖÖ ×“Ö¢Ö ¬Öæ … ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß £Öæ … ‹ú ÖÖ´Ö ´ÖÖÓ›üß… ¤ãü•ÖÖ ³ÖÖ¾Ö ÃÖÖÓ›üß……
Æü×¸ü †Ö»ÖÖ ¸ÓüÖß… ÃÖ••ÖÖÖ“Öê ÃÖÓÖß… –ÖÖÖ¤êü¾ÖÖ ÖÖê›üß êú»ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü ±ãúÖ›üß……
–ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ †¿µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¹ý¯ÖúÖŸ´Öú ¯ÖÏ×ŸÖ³Öê“ÖÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ †Ö¿“ÖÔµÖ“Ö×úŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ×¾ÖšüËšü»ÖÖ¾Ö¸ü
†¯ÖÖ¸ü ³ÖŒŸÖß ÆüÖêŸÖß ŸÖß ³ÖŒŸÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖÆüß ³ÖÛŒŸÖ¯Ö¸ü †³ÖÓÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖê ŸÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê –
–ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“Öê Öã¹ýÖÖî¸ü¾Ö¯Ö¸ü †³ÖÓÖ
†Ö¤üß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃúéŸÖßŸÖ ÃÖ¤üËÖã¹ý“Öê Ã£ÖÖÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÖŸ´Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖß“Ö ´ÖÖµÖ êú»Öê †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
Öã¹ý¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ Æüß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¯Ö×¾Ö¡Ö †¿Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †ÖÆêü. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ µÖÖêµÖ ¾Öêôûß µÖÖêµÖ
Öã¹ý ³Öê™üÖê Æêü †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. Öã¹Óý“µÖÖ µÖÖêµÖ †¿ÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÂµÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. †Ö‡Ô¾Ö›üß»Ö †¯ÖŸµÖÖÓÖÖ
•Ö´Ö ¤êüŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ Ö-µÖÖ †£ÖÖÔÖê ŸµÖÖ †¯ÖŸµÖÖ»ÖÖ ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ Öã¹ý ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÖÔÖê ÃÖ´Ö£ÖÔ ²ÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ.
–ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓÖß ±úÖ¸ü ÃÖÓã¤ü¸ü †¿Öß Öã¹Óý“Öê ´ÖÆüÖŸ´µÖ ¾ÖÙÖ»Öê †ÖÆêü. ŸÖê †ÃÖêÃÖ¤üËÖã¹ýÃÖÖ×¸üÖÖ ÃÖÖêµÖ¸üÖ ÃÖ••ÖÖÖ… ¤üÖ×¾Ö»Öê ×Ö¬ÖÖÖ ¾ÖîÓúã×šü“Öê……
ÃÖ¤üËÖã¹ý ´ÖÖ—ÖÖ •Öß¾ÖÖ“ÖÖ •Öß¾Ö»ÖÖ… ±êú×›üµÖ»ÖÖ ¯ÖÖÓÖ ¯ÖÏ¯ÖÓ“ÖÖ“ÖÖ……
ÃÖ¤üËÖã¹ý ÆüÖ †ÖÖ£Ö ´ÖÖ‰ »Öß… úé¯Öê“Öß ÃÖÖ‰ »Öß êú»Öß ´Ö•ÖÖ……
–ÖÖÖ¤êü¾Ö ´ÆüÖê †¾Ö×“ÖŸÖ ‘Ö›ü»Öê… ×Ö¾Öé¢ÖßÖê ×¤ü¬Ö»Öê ×Ö•Ö²Öß•Ö……
µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ£ÖÔ †ÃÖÖ úß, 'ÁÖß ÃÖ¤üËÖã¹Óý“Öß †Ö´Ö“µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ“ÖÓ›ü úé¯ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê •Öß¾Ö»ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖŸÖ ¾Ö
´ÆüÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¾ÖîÓúãšüÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü×¾Ö»Öê. ÃÖ¤üËÖã¹ý Æêü †ÖÖ£ÖÖÓ“Öß ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ úé¯Öê“Öß
ÃÖÖ¾Ö»Öß ¬Ö¸ü»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ úé¯ÖêÖê“Ö ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. Öã¹ý ´ÖÆüÖŸ´µÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üÖ †ÖË Öã¹ý×¾ÖÂÖµÖß ×ÖŸÖÖÓŸÖ
†Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾Ö ¾µÖŒŸÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ‹ú ÃÖÓã¤ü¸ü †ÃÖÖ †³ÖÓÖ –ÖÖÖ¤êü¾ÖÖÓÖß ¸ü“Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ Öã¹ý ÆüÖ ÃÖÓŸÖãú»Öß“ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ… Öã¹ý
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ÆüÖ ¯ÖÏÖÖ×¾ÖÃÖÖ¾ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ… Öã¹ý ÆüÖ ÃÖãÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÖ¹ý… Öã¹ý ÆüÖ ¯ÖÏê´ÖÖ“ÖÖ †ÖÖ¹ý… Öã¹ý ÆüÖ ¬ÖîµÖÖÔ“ÖÖ ›üÖëÖ¹ý… Öã¹ý ¾Öî¸üÖµÖÖ“Öê ´Öæôû… Öã¹ý ÆüÖ
³ÖŒŸÖÖ»ÖÖÖß ´ÖÖµÖ… ×¿ÖÂµÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêôûµÖÖŸÖ –ÖÖÖÖ“Öê †Ó•ÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¿ÖÆüÖÖê ú¹ýÖ ÃÖÖê›üÖÖê¸ü Öã¹ý Æêü ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê ¹ý¯Ö †ÖÆêü.
–ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“Öê ³ÖÛŒŸÖ¯Ö¸ü †³ÖÓÖ :
–ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ †³ÖÓÖÖŸÖæÖ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸üÖ“Öß †Öã³ÖæŸÖß ¯ÖÏÖµÖ: ÃÖÖãÖ ³ÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †Ö¾ÖŸÖ¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ÃÖãÖÓ¬Ö ÃÖæ¡ÖÖÖê
ÖãÓ±úŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖÓŸÖßÖê ¸üÖÓ•ÖÖ ³Ö¸üŸÖÖ ÃÖêŸÖ ÖÖÆüß. †Ö¤üß ŸÖÃÖê“Ö ×¾ÖšüËšü»Ö †Ö×Ö ¹ýÛŒ´ÖÖß µÖÖÓÖÖ ‹ú´ÖêúÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¾ÖêÖôÓû ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ×¾ÖšüËšü»Ö ´ÆüÖ•Öê –ÖÖÖ´ÖÖ¡Ö ×´Ö¡Ö †Ö×Ö ¹ýÛŒ´ÖÖß ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ ŸÖê ¤üÖê¬Öê ³ÖÖÓ›üŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖß
ŸµÖÖÓ“Öß ×Îú›üÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏßŸÖßú»ÖÆü †ÖÆêü. ŸÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ×¾Ö»ÖßÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ –
×¾ÖšüËšü»Ö ¸üÖã´ÖÖ‡Ô“Öê ³ÖÖÓ›üÖ… úÖêÖ ú¸üß ²Öã—ÖÖ¾ÖÖß…
ŸÖµÖÖ ×¾ÖšüËšü»Ö“Ö¸üÖß… –ÖÖÖ¤êü¾ÖÖê……
–ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ †³ÖÓÖÖÖ£ÖêŸÖ ÃÖÖãÖ ³ÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¸üÃÖÖêŸú™ü ²ÖÎ´ÆüÖ¤ü¿ÖÔÖê ÃÖÆü•ÖŸÖêÖê µÖê‰ Ö Öê»Öß †ÖÆêü. ×¾ÖšüËšü»Ö
´ÖæŸÖá ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖÖŸÖæÖ •ÖÖ¤üßÀ¾Ö¸ü ³Öê™ü»µÖÖ“ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ŸµÖÖÓÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ‹úÖ †³ÖÓÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ¾µÖŒŸÖ
êú»ÖÖ.
‹êÃÖÖ •ÖÖ•Öß¾ÖÖã •ÖÖÖ¾Ö»ÖÖ… •ÖÖ´ÖæÙŸÖ ¤êü×Ö»ÖÖ…
ŸÖÖê •ÖÖ×¤üÀ¾Ö¸ü ±úôû»ÖÖ… ×Ö¸Óü•ÖÖß ¾ÖÖê ´ÖÖµÖê……
³ÖŒŸÖß¯Ö¸üß ×Ö›üÖ¸ü»ÖÖ… ×Ö•ÖÖÖÓ¤ãü ‘ÖÖÖ¾Ö»ÖÖ……
¸üÖã´ÖÖ¤êü¾Öß¾Ö¹ý ÛÃ£Ö¸üÖ¾Ö»ÖÖ… Çü¤üµÖß ¾ÖÖê ´ÖÖµÖê……
–ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü µÖê£Öê ×ÖÖãÔÖ ×Ö¸üÖúÖ¸üÖ»ÖÖ ÃÖÖãÖ ÃÖÖúÖ¸ü ¹ý¯ÖÖŸÖ ˆ³Öê ú¸üŸÖÖŸÖ †Ö×Ö Æêü ÃÖÖãÖ-ÃÖÖúÖ¸ü ¹ý¯Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê
Ç¤üµÖ ³Ö¹ýÖ µÖêŸÖê. –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Öêú †³ÖÓÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×¾ÖšüËšü»Ö³ÖŒŸÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. ŸÖê ×¾ÖšüËšü»ÖÖ“µÖÖ ³ÖŒŸÖßŸÖ
‡ŸÖêú ¸ü´ÖæÖ Öê»Öê †ÖÆêü úß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¹ý¯Ö ³ÖÖ‰Ö ‘ÖêŸÖ»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖß ¬µÖÖÖß ³ÖŒŸÖ ×¾ÖšüËšü»ÖÖ“Öß“Ö ´ÖæŸÖá ÆüÖêŸÖß †ÃÖê
µÖÖ †³ÖÓÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÓœü¸üß¾Ö¸ü ´ÖÆüÖŸ´Ö ÃÖÖÓÖÖÖ¸êüÆüß úÖÆüß †³ÖÓÖ ¸ü“Ö»Öê †ÖÆêü ŸÖê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê–ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“Öê ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖŸ´Ö ÃÖÖÓÖÖÖ¸êü †³ÖÓÖ
–ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓÖß ÃÖÓŸÖÖÓÖß ¾Ö ÃÖ´ÖÃŸÖ ¾ÖÖ¸üú¸üß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖÖê ÃÖÖ¾ÖôûÖ ×¾ÖšüËšü»Ö ÆüÖ ÁÖßúéÂÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ úéÂÖÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ“Ö
¯ÖÖ×Æü»Öê. ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ“Öê ÃÖÖãÖ ¹ý¯Ö ´ÆüÖ•Öê ×¾ÖšüËš»Ö ! ¯ÖÏŸµÖÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü“Ö ×¾ÖšüËšü»ÖÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ µÖÖ ³Öæ´Öß¾Ö¸ü ˆŸÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓÖß
¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“Öê ´ÖÆüÖŸ´Ö ÃÖÖÓÖÖÖ¸êü †³ÖÓÖ ŸµÖÖÓÖß ¸ü“Ö»Öê †ÖÆêü. –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓÖÖŸÖæÖ µÖÖ ×¾ÖšüËšü»ÖÖ“Öê ÃÖÖãÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê
ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÃÖê ×“Ö¡Ö ¸êüÖÖ™ü»Öê †ÖÆêü.
–ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ×¾ÖšüËšü»Ö †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾Ö Æüß ¹ý¯Öê ‹ú“Ö ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ‹úÖ †³ÖÓÖÖŸÖ ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ¹ý¯Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ »ÖÖê“ÖÖß… ÃÖãÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖê ÃÖ•ÖÖß……
ŸÖÖê ÆüÖ ×¾ÖšüËšü»Ö ²Ö¸ü¾ÖÖ… ŸÖÖê ÆüÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö ²Ö¸ü¾ÖÖ……
²ÖÆãüŸÖÖ ÃÖãúéŸÖÖ“Öß •ÖÖê›üß… ´ÆüÖæ×Ö ×¾ÖšüËšü»Ö †Ö¾Ö›üß……
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖãÖÖ“Öê †ÖÖ¸ü… ²ÖÖ¯Ö ¸üÖã´ÖÖ¤êü¾Öß¾Ö¸ü……
¾Ö¸üß»Ö †³ÖÓÖÖŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓÖß ×¾ÖšüËšü»ÖÖ“Öê ¹ý¯ÖÖ“Öê Æãü²ÖêÆãü²Ö ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ×¾ÖšüËšü»ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖôûµÖÖ ¹ý¯ÖÖ“Öê ŸÖê úÖîŸÖãú
ú¸üŸÖÖŸÖ. ÁÖßúéÂÖ †Ö×Ö ×¾ÖšüËšü»Ö Æüß ÃÖãúéŸÖÖ“Öß •ÖÖêˆß †ÖÆêü. ¤üÖêÆüß ¤îü¾ÖŸÖê ‹úÖ“Ö ¹ý¯ÖÖŸÖ ³Öê™ü»µÖÖÖê –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓÖß ×¾ÖšüËšü»ÖÖ“Öê
ÃÖÖãÖ ¹ý¯Ö ´ÖÖÖŸÖ ÃÖÖ‡×¾Ö»Öê †ÖÆêü.–ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ †³ÖÓÖ¾ÖÖÖßŸÖæÖ ×¾ÖšüËšü»Ö ¯ÖÏê´ÖÖ“ÖÖ —Ö¸üÖ †ÖÓ›ü¯ÖÖê ¾ÖÖÆüŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ×ÖÖãÔÖ
¯Ö¸ü´ÖÖŸ´µÖÖ“Öê ÃÖÖãÖ ¹ý¯Ö ´ÆüÖæÖ ŸÖê ×¾ÖšüËšü»ÖÖú›êü ´ÖÖêšüµÖÖ ÁÖ¤üË¬ÖêÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ. '†Ö›ü ¾ÖÖÆüê ³Öß´ÖÖ… ŸÖÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ ¤êüÆü †ÖŸ´ÖÖ…' †ÃÖê ³Öß´ÖÖ
Ö¤üß“Öê ´ÖÆüÖŸ´µÖ ÃÖÖÓÖæÖ µÖÖ ³Öß¾Ö¸êü“µÖÖ úÖšüß ÃÖã¤ü¿ÖÔÖ šêü¾ÖæÖ ÁÖßÆü¸üßÖê ˆ³Öê êú»Öê»Ö Æêü ´ÖÆüÖÖê¡Ö –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ »ÖêÖÖß“Öê ÃÖÖï¤üµÖÔ •Ö¸ü
ãúÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×ÖôûµÖÖ ¸ÓüÖÖ“Öß ˆ¬ÖôûÖ ¯ÖÖÆüÖ¾Öß ¾Ö †Öã³Ö¾ÖÖ¾Öß. –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓÖß ‡£Öê ×¾ÖšüËšü»ÖÖ“Öê •Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü×¾Ö»Öê
ŸÖê ¯ÖæÖÔŸÖ: †ÖÖôêû ¾ÖêÖôêû †ÖË ´ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÃÖ®ÖŸÖÖ ¤êüÖÖ¸êü †ÖÆêü.
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†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓÖß ×¾ÖšüËšü»ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖÖÖ¸êü †¯ÖÖ¸ü ¯ÖÏê´Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÆüÖ´ŸÖ ¾ÖÙÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖŸ´Öú †³ÖÓÖ
†Ó¬ÖÖ¸üÖŸÖ ×Ö“Ö¯ÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ µÖ£ÖÖµÖÖêµÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ú¹ýÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü †ÖÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ –
ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓÖß êú»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ —Öë›üµÖÖÖÖ»Öß ÃÖ´ÖÃÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ‹ú¡Ö ú¹ýÖ ŸµÖÖÓÖß ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü.
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»µÖÖ ÁÖêµÖÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ŸÖôû´Öôæû »ÖÖÖ»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß †³ÖÓÖ¾ÖÖÖß ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ²ÖÖê»Ö
²ÖÖê»Öæ »ÖÖÖ»Öß. ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ'ÃÖÖÓ›üß ÃÖÖÓ›üß ÆüÖ ÖÖê™üÖ “ÖÖôûÖ…
×ÖŸµÖ Ã´Ö¸üÖ¸êü ÖÖê¯ÖÖôûÖ……'
†ÃÖÖ †£ÖÔ ˆ¯Ö¤ê¿Ö –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ÖÖ´ÖÃ´Ö¸üÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÖê¯ÖÖ ´ÖÖÖÔ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ×¤ü»ÖÖ
†ÖÆêü. ÖÖ´ÖÃ´Ö¸üÖ ãúÖßÆüß êú¾ÆüÖÆüß úÖêšêüÆüß ú¸üÖ¾Öê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸÖê“Ö ²ÖÓ¬ÖÖ ÖÖÆüß. ÖÖ´ÖÃ´Ö¸üÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ú¿ÖÖ“Öß ú¸üÖ¾Öß Øú¾ÖÖ
ÖÖ´ÖÃ´Ö¸üÖÖÃÖÖšüß ú¿ÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÃÖŸÖê. ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö¯ÖÖ ÖÖ´ÖÃ´Ö¸üÖ ú¸üÖ¾Öê. ÖÖ´ÖÖ´Öãôêû ¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖ¯Öê •ÖôæûÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
†ÖË ¯ÖãµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ Öã»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê †ÃÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ Æêü “ÖÓ“Ö»Ö †ÃÖ»µÖÖÖê †¬µÖÖŸ´ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»ÖßŸÖ
ŸÖê ÖêÆü´Öß“Ö †›ü£ÖôûÖ ²ÖÖæÖ ¸üÖÆüŸÖê. ´ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¸ü †ÃÖŸÖê †ÃÖê Ö¾Æêü Æêü ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ- Ã¾Ö¯ÖÖŸÖ
»ÖÖ³Ö»Öê»Öê ¬ÖÖ Æêü Ö¸êü ¬ÖÖ ÖÃÖŸÖê. †Ö¤üß ŸÖÃÖê“Ö “ÖÓ“Ö»Ö ´ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ö¸êü ÖÃÖŸÖÖŸÖ. –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓÖß
†¸êü ´ÖÖÖ ŸÖæ ¯ÖÖ×¯ÖÂ™üÖ… ×úŸÖß ØÆü›üÃÖß ¸êü ÖÂ™üÖ……
†¸êü ´ÖÖÖ ŸÖæ ¾ÖÖÓ•Ö™üÖ… ÃÖ¤üÖ ØÆü›üÃÖß ú´ÖÔÖ……
´ÖÖÖÃÖÖ“Öê ´ÖÖ ´ÖÖêšêü ×¾Ö×“Ö¡Ö †ÃÖŸÖê. ×¾ÖúÖ¸üÖú›êü ŸÖê ÖêÆü´Öß“Ö ¬ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ³ÖÖêÖÖ“Öß †ÖÃÖŒŸÖß †ÃÖŸÖê †ÃÖÖ
ˆ¯Ö¤êü¿Ö ŸµÖÖÓÖß †³ÖÓÖÖŸÖæÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
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