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Þ/kkfeZd /kksj.k nSookn fo"k;d Hkwfedkß 
 
 
›üÖò.ÃÖÓ•ÖµÖ �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü 
×¾Ö³ÖÖ�Ö ¯ÖḮ Öã�Ö, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ , ´ÖÖ.Æü.´ÖÆüÖ×›ü�ú ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ´ÖÖê›üØÖ²Ö. 
 
izLrkouk:  

¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü ÃÖÓŸÖÖÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖµÖÖÔÖê •ÖÖ�ÖéŸÖß ¾Ö Ö¾Ö“ÖîŸÖµÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ³Öǽ Öß 
¾Öß¸üÖÓ“Öß, �ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ“Öß , ÃÖÓŸÖ ´ÖÆÓüŸÖÖ“Öß �ú´ÖÔ³Öǽ Öß ´Æü�ÖæÖ †Öêôû�Ö»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ³Öǽ Öß¾Ö¸ü –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü, 
ÖÖ´Ö¤êü¾Ö, ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö, ‹�úÖÖ£Ö, “ÖÖê�ÖÖ´ÖêôûÖ µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖµÖÖÔÖê ÃÖÓŸÖ ´ÖÖ×»Ö�úÖ ŸÖµÖÖ¸ü �êú»Öß. µÖÖ 
´ÖÖ×»Ö�êúŸÖ ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓÖß ¯ÖÖµÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ, ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓÖß ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü �êú»ÖÖ. ÖÖ£ÖÖÓÖß ŸµÖÖ¾Ö¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖ 
²ÖÖÓ¬Ö»Öß, ŸÖã�úÖ¸üÖ´ÖÖÓÖß �úôûÃÖ ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ, ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓŸÖÖÖß �úÖµÖÔ ×ÃÖ¬¤üßÃÖ Öê»Öê. (¯ÖéÂšü �Îú.23)1 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, 
†ÖÓ¬ÖÐ, �úÖÖ Ô™ü�ú, �Öã•Ö¸üÖŸÖ, �ÖÖê¾ÖÖ µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ Ö¾Ö“ÖîŸÖµÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�ÖÖ¸êü †Ö�Öôêû¾Öê�Öôêû ÃÖÓŸÖ ´Æü�Ö•Öê 
�ÖÖ›ü�Öê²ÖÖ²ÖÖ ÆüÖêµÖ. ×¾Ö¾Öê�ú¾ÖÖ¤üß, ²Öã¬¤üß¯ÖÏÖ´ÖÖ�µÖ¾ÖÖ¤üß, ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß µÖÖ ×¾Ö–ÖÖÖ¾ÖÖ¤üß ‡. ¥üÂ™êü ÃÖÓŸÖÖÖê �úÖ´Ö 
�ÎúÖê¬Ö, ´Ö¤ü, ´ÖÃŸÖ¸ü, ¤Óü³Ö, ‡ŸµÖÖ¤üß¾Ö¸ü ×¾Ö•ÖµÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ×•ÖŸÖë¦üßµÖ —ÖÖ»Öê»Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ÃÖÓŸÖ, 
ÃÖ´ÖÖ•Ö�ÎúÖÓŸÖß“Öê †�ÖÏ¤æüŸÖ ¾Öî̧ üÖ�µÖÖ“Öß ´ÖãŸÖá ÛÃ£Ö¯ÖÏŸÖ ÖÓ¤ü×¤ü¯Ö, ´ÖÖÖ¾ÖÃÖê¾ÖÖ ×Æü“Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üÃÖê¾ÖÖ ´ÖÖÖ�ÖÖ¸êü ÃÖÓŸÖÖ“Öê 
ÃÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖê.  
 
“Ö×¸ü¡Ö : �ÖÖ›ü�Öê²ÖÖ²ÖÖ“ÖÖ •Ö´Ö ¾Ö·ÆÖ›ü ¯ÖÏÖŸÖÖÓŸÖß»Ö †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¤üµÖÖÔ̄ Öæ̧ ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¿Öê�Ö�ÖÖ¾Ö µÖê£Ö ê 23 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1876 ¸üÖê•Öß —ÖÖ»ÖÖ. 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô“Öê ÖÖ¾Ö ÃÖ�Öæ²ÖÖ‡Ô ¾Ö ¾Ö×›ü»ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö Ø—Ö�Ö¸üÖ•Öß ÆüÖêŸÖê. �ÖÖ›ü�Öê²ÖÖ²ÖÖ“Öê ´Öãôû ÖÖ¾Ö ›êü²Öæ•Öß Ø—Ö�Ö¸üÖ•Öß •ÖÖ�ÖÖȩ̂ ü�ú¸ü †ÃÖê ÆüÖêŸÖê. ›êü²Öæ•ÖßÓÖÖ 
¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê †Öêôû�Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¾Ö·ÆÖ›üÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ›êü²Öæ•Öß²Öã¾ÖÖ Ø�ú¾ÖÖ ¾Ö¼üßÃÖÖ¬Öæ ´Æü�ÖŸÖ, ÖÖ�Ö¯Öæ̧ üÖŸÖ “ÖÖ±ú¸êü²Öã¾ÖÖ, ´Ö¦üÖÃÖ ¾Ö 
�úÖê�ú�ÖÖŸÖ �ÖÖê¬Ö›êü´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖê™ü�êú´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, �ÖÖê�ú�ÖÖÔŸÖ Ø“Ö¬Öê²Öã¾ÖÖ, ¯Öã�Öê, ²Ö›üÖê¤üÖ, �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ �ÖÖ›ü�Ö ế ÖÆüÖ¸üÖ•Ö †Ö×�Ö ×Ö�ú™ü¾ÖŸÖáµÖ ŸµÖÖÓÖÖ 
ÖãÃÖŸÖê ²ÖÖ²ÖÖ ´Æü�ÖŸÖ. (¯Öé.�Îú..132 ŸÖê 134)2 �ÖÖ›ü�Öê²ÖÖ²ÖÖ ´Æü�Ö•Öê ×ÖŸÖÖÓŸÖ ×Ö¸ü�Ö¸ü, †Ó�ÖšüÖ ²ÖÆüÖ¤ãü¸ü †Ö×�Ö ŸÖ¸üßÆüß ×ÖÂ�ÖÖÓŸÖ ‡Ó×•Ö×Ö†¸ü, �ú»¯Ö�ú 
¾ÖÖÃŸÖã¿ÖÖÃ¡Ö–Ö, †Â™üÖ¾Ö¬ÖÖÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö�ú †Ö×�Ö ÃÖ¾µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Ö�ú ¸üµÖŸÖê“ÖÖ ¾Ö ´Öã�ú †Ö×�Ö ´ÖÖÃÖã́ Ö ¯Ö¿ÖãÖÖÆüß ²ÖÖÆãǖ ÖÖ¿ÖÖŸÖ �ú¾Ö™üÖôæûÖ ‘Öê�ÖÖ¸üÖ 
´ÖÆüÖÃÖê¾Ö�ú †ÃÖÖ •Ö�ÖÖ¾Öê�ÖôûÖ ÃÖÓŸÖ ¯Öé£¾ÖßŸÖ»ÖÖ¾Ö¸ü Ã¾Ö“”ûŸÖê“ÖÖ ¤æüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. (¯Öé.�Îú.13)3  
 
¤îü¾Ö¾ÖÖ¤ü : ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÔ ÆüÖ ÃÖÖÖŸÖÖ ¬Ö´ÖÔ †ÖÆêü. •Ö�ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖîµÖÖÔ“Öê †³µÖã¤üµÖÖ“Öê †Ö×�Ö ´ÖÖê�ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ´Æü�Ö•Öê ¬Ö´ÖÔ †ÃÖÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ØÃÖ¬¤üÖŸÖ 
†ÖÆêü. ÃÖéÂ™üß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü •Öß¾ÖÖÓ“ÖÖ µÖÖê�Ö �Öê¡Ö “ÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¤ü�ÖŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾ÆüÖ¾Öß †Ö×�Ö ´ÖÖê�Ö ×´ÖôûÖ¾ÖÖ ´Æü�ÖæÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü 
¯ÖÏŸµÖê�ú ÃÖéÂ™üßŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. Æêü ÃÖéÂ™üß“Ö�Îú †ÖÖ×¤ü�úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. µÖÖ “Ö�ÎúÖŸÖæÖ ¯ÖÖ¸ü´ÖÖÙ£Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ ¯Öãœêü †Ö»µÖÖ. (¯Öé.�Îú.2)4  
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö¯Ö�Öê ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ ü̧�Öß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ´ÖÖÖ¾Ö •µÖÖ¾Öêôûß ¤êü¾ÖÖ¾Ö¸ü, Ö¿Öß²ÖÖ¾Ö¸ü, 
�ú´ÖÖÔ¾Ö¸ü ×¾ÖÃÖÓ²ÖæÖ ¸üÖÆæüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ‘Ö™üÖê“µÖÖ �úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¤êü¾Ö“Ö �úÖ¸ü�Ö †ÖÆêü †ÃÖê �Öé×ÆüŸÖ ¬Ö¸üŸÖÖê, ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤üß »ÖÖê�ú �úŸÖÔ¾µÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö Ö ¤êüŸÖÖ Ö×¿Ö²ÖÖ»ÖÖ, 
�ú´ÖÖÔ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êüŸÖ ¤êü¾ÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾ÖŸÖÖŸÖ. ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ †ÃÖÆüÖµµÖ ¾Ö †Ö�Ö×ŸÖ�ú ²ÖÖ¾ÖŸÖÖê. ×¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß £Ö™üÖ �ú¸üßŸÖ †Ó¬ÖÁÖ¬¤êü»ÖÖ •Ö¾Öôû 
�ú¸üßŸÖ †Ö¬Öã×Ö�ú ÃÖã¬ÖÖ¸ü�Öê»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �ú¸üŸÖÖê. †Ö•ÖÆüß ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß »ÖÖê�úÖÓÖÖ †Ö¯Ö»ÖÃÖÓ �ú¹ýÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ ´ÖÖ�ÖÖ ÔÖß 
ŸµÖÖ“Öê ¿ÖÖêÂÖ�Ö �êú»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ¤îü¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ ØÆüÃÖ�ú ¾Ö †×ÆüÃÖÓ�ú ´ÖÖ�ÖÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.  
 
¾µÖÖ�µÖÖ : ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤ü ´Æü�Ö•Öê ´ÖÖãÂµÖÖ“Öê ÃÖã�Ö¤ã:ü�Ö, µÖ¿ÖÖ¯ÖµÖ¿Ö, ÃÖ¾ÖÔ Ö×¿Ö²ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ---†Ö¤ü¿ÖÔ ¿Ö²¤ü�úÖê¿Ö ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤ü ´Æü�Ö•Öê ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ“Ö 
´Öã�µÖ�úŸÖÖÔ ´ÖÖÖ�ÖÖ¸üÖ ³ÖÖ�µÖÖ“µÖÖ ³Ö¸ü¾Ö¿ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆü�ÖÖ¸üÖ, †Öôû¿Öß, ×Ö¹ý¯ÖµÖÖê�Öß-´Ö¸üÖšüß ¿Ö²¤üÃÖÖ�Ö¸ü  
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�ÖÖ›ü�Öế ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖÙ´Ö�ú ¥üÛÂ™ü�úÖêÖ : †Ö¯Ö»Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖß ´Æü�Ö•Öê ÃÖ´µÖ�ú †Ö“ÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ÃÖÓã¤ü¸ü †×¾ÖÂ�úÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖŸµÖ´ÖÓ ×¿Ö¾Ö´ÖÓ 
ÃÖã¤¸ü´ÖÓ Æüß ÃÖÓÃ�éúŸÖß“Öß ×²Ö¹ý¤üê †ÖÆêü. ¯ÖÏế Ö, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ Æüß ÃÖÓÃ�éúŸÖß“Öß ³ÖæÂÖ�Ö ê †ÖÆêüŸÖ. ¤êü¾Ö, ¬Ö´ÖÔ, ³ÖŒŸÖß, ¯Öã•ÖÖ-†“ÖÖÔ †ÖÛ�Ö †×³ÖÂÖê�ú ‡. �ÖÖêÂ™üß 
´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏê×¸üŸÖ ³Öæ�ú †ÃÖæÖ ÖîÃÖÙ�Ö�ú †Ö¯Ö¢Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖÖ¾Ö ÖŸÖ´ÖÃŸÖ�ú ÆüÖêŸÖÖê. ÆüÖ ‡Ô¿Ö�úŸÖÖÔ, ´ÖÓ×¤ü¸ü, ´Ö×¿Ö¤ü, “Ö“ÖỐ Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖÖê �úÖ ?  ‡ŸÖ¸ü¡Ö 
¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖê. �Ö¸ü ŸÖ ü̧ ŸÖÖê ¾ÖÖ·µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †ÖÆêü. ŸÖÖê ´ÖÖ�ÖÃÖÖ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖ�ú¸ü�ÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“ÖÖ ¤êüÆü ŸÖ ü̧ ‹�ú ÃÖãÓ¤ü¸ü ´ÖÓ×¤ü¸ü 
†ÖÆêü. †Öê�ú ´ÖÓ×¤ü¸êü ²ÖÖÓ¬ÖæÖ †Ã¾Ö“”û šêü¾Ö�µÖÖ¯Öê�ÖÖ †Ö¯Ö»Öê †ÓŸÖ�ú¸ü�Ö ×Ö´ÖÔôû šêü¾Ö�µÖÖŸÖ“Ö �Ö¸üÖ †ÖÖÓ¤ü †ÖÆêü. (¯Öé.�Îú78)9 �ÖÖ›ü�Öê²ÖÖ²ÖÖ ´Æü�Ö•Öê 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê “ÖÖ»ÖŸÖê²ÖÖê»ÖŸÖê ×¾ÖªÖ¯Ößšü ÆüÖêµÖ. ×¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ �ú¸ü�ÖÖ¸êü �Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê »ÖÖê�úÖê¢Ö¸ü ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖ ÆüÖêµÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
¹ý¯ÖÖÖê �Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ¤üÖÆü�ú ¾Ö �ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸ü�ú ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß »ÖÖ³Ö»ÖÖ. ²ÖÖ²ÖÖ ×�úŸÖÔÖÖŸÖæÖ †¬µÖÖŸ´Ö ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖ‹ê¾Ö•Öß ³ÖÖî×ŸÖ�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖê™ü 
¬Ö¹ýÖ ×¾Ö–ÖÖÖ ÃÖÖÓ�ÖŸÖ ÆüÖêêŸÖê. ²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓŸÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö, ÃÖÓŸÖ �ú²Öß¸ü µÖÓÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ´Æü�Ö•Öê �Öã»ÖÖ²Öß 
¯ÖÏÃÖ®ÖŸÖÖ, ×Æü´ÖÖ�ÖÖ“Öß ÃÖ±êú¤üŸÖÖ, ÖÓ¤üÖ×¤ü¯ÖÖ“Öß Ã¾Ö•ÖôûŸÖÖ, ¤ü¾ÖØ²Ö¤æü“Öß ¬Ö¾Ö»ÖŸÖÖ, ÃÖãµÖÖÔ“Öß ÃÖ•Öê»ÖŸÖÖ ÆüÖêµÖ. Ã¾Ö“”ûŸÖÖ Æêü“Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê ¤ãüÃÖ¸êü ÖÖ¾Ö, �Ö ü̧Ö™üÖ 
ÁÖ´ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ�ú ÆüÖêŸÖÖ. ÁÖ´ÖÖŸÖæÖ“Ö Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ, Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖÖÖŸÖæÖ Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ, Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖŸÖæÖ †ÖŸ´ÖÖ ê¬¤üÖ¸ü, †ÖŸ´ÖÖê¬¤üÖ¸üÖŸÖæÖ �ÖÏÖ´ÖÖê¬¤üÖ¸ü †Ö×�Ö 
�ÖÏÖ´ÖÖê¬¤üÖ¸üÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖê¬¤üÖ¸ü ÆüÖ ²ÖÖ²ÖÖ“ÖÖ �Ö¸üÖ ¬Ö´ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. (¯Öé.�Îú.111)8  

 
�ÖÖ›ü�Öế ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ“Öê ¤êü¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü : �ÖÖ›ü�Öế ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔÖÖ»ÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ •ÖÖŸÖ ÖÃÖŸÖ. ¤êü¾Ö ¤ü�Ö›üÖŸÖ ÖÃÖæÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖŸÖ †ÖÆêü- 
¿Öë¤æü¸ü ´ÖÖ�ÖÖê×ÖµÖÖ ¬ÖÖë›üÖ … ¯ÖÖµÖÖ ¯Ö›ü´ÖÆü ¯ÖÖȩ̂ êü ü̧ÖÓ›üÖ …… ¤êü¾Ö ¤ü�Ö›üÖ“ÖÖ �êú»ÖÖ … �Ö¾ÖÓ›üß ŸµÖÖ“ÖÖ ²ÖÖ¯Ö     —ÖÖ»ÖÖ …… ¤êü¾Ö ÃÖÖêµÖÖ“ÖÖ ‘Ö›ü×¾Ö»ÖÖ … ÃÖÖêÖÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ 
²ÖÖ¯Ö —ÖÖ»ÖÖ …… ÃÖÖê›êü×ÖµÖÖ �Ö¸üÖ ¤êü¾ÖÖ … ŸÖ¸üß ´ÖÃÖÖê²ÖÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖ ……  
�ÖÖ›ü�Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÖÓ�Ö, “ÖÓÖ³ÖÖ¸ü, œüÖȩ̂ ü ‡ŸµÖÖ¤üßÖÖ »ÖÖÓ²Ö šêü¾Ö�ÖÖ·µÖÖ ¤êü¾ÖÖ¿Öß ŸµÖÓÖÖÖ �úŸÖÔ¾µÖ Ö¾ÆüŸÖê. Ã¾Ö“”ûŸÖê“ÖÖ ÆüÖ“Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¤êü¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. 
(¯Öé.�Îú.64)5   

�ÖÖ›ü�Öế ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÖÖÛÃŸÖ�ú Ö¾ÆüŸÖê ŸÖê ‹�êúÀ¾Ö¸ü¾ÖÖ¤üÖ“Öê ¯Öã̧ üÃ�úŸÖì ÆüÖêŸÖê †Ö×�Ö ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÔ ´ÖÖÖ�ÖÖ¸êü ÆüÖêŸÖê. ØÆü¤æü, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö, ×õÖ¿“ÖÖ †Ö×�Ö ‡ŸÖ¸ü 
�úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê»ÖÖ ¤êü¾Ö ‹�ú“Ö †ÖÆêü. †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ÁÖ¬¤üÖ ÆüÖêŸÖß. ¬Ö´ÖÔ ¯ÖÖôû�Öê µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ �ãúšü»Öê �ú´ÖÔ�úÖÓ›ü ¯ÖÖôû�Öê Æêü �ÖÖ›ü�Öê´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÖÖ 
†×³Ö¯ÖÏêŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ‡ÔÀ¾Ö¸ü ÆüÖ ´ÖãŸÖáŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÔ •Ö�ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ •Ö�ÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ �ú¸üÖ, �ÖÖȩ̂ ü�Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ �ú¸üÖ •ÖÖÃÖê¾ÖÖ ×Æü“Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üÃÖê¾ÖÖ ´ÖÖÖÖ. 
(¯Öé.�Îú..3)6  ü¤êü¾Ö ×ŸÖ£ÖÖÔŸÖ ÖÖÆüß, ´ÖæŸÖáŸÖ ÖÖÆüß. ¸üÖÖÖ¾ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖÖê ŸÖã́ Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü, ¤ü×¸ü¦üßÖÖ¸üÖµÖ�Ö“µÖÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖ�Ö ˆ³ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öß“Ö •Öß¾ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖÖ ê 
ÃÖê¾ÖÖ �ú¸üÖ, ³Öã�ú»Öê»µÖÖ †®Ö ¤üµÖÖ, ŸÖÆüÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ�Öß ¤üµÖÖ, ˆ‘Ö›üµÖÖ ÖÖ�Ö›üµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÃ¡Ö ¤üµÖÖ, ²Öê‘Ö¸üÖ»ÖÖ †ÖÃÖ¸üÖ ¤üµÖÖ, ²Öȩ̂ üÖê•Ö�ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¸üÖê•Ö�ÖÖ¸ü ¤üµÖÖ, 
¤ãü:�Öß, ×Ö¸üÖ¿Ö            —ÖÖ»Öê»µÖÖÖÖ ØÆü´ÖŸÖ ¤üµÖÖ, �Ö¸üß²Ö ´Öã»ÖÖÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö �ú¸üÖ, �Ö×¸ü²ÖÖÓ“µÖÖ »Ö�ÖÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸üÖ, †Ó¬Ö¯ÖÓ�Öæ ¸üÖê�µÖÖ»ÖÖ †ÖîÂÖ¬Ö ¤üµÖÖ, ´ÖãŒµÖÖ 
¯ÖÏÖ�µÖÖ»ÖÖ †³ÖµÖ ¤üµÖÖ, ×Æü“Ö †ÖÆêü ¤êü¾Ö¯Öæ•ÖÖ †Ö×�Ö ÆüµÖÖê“Ö †ÖÆêü ¸üÖê�ú›üÖ ¤êü¾Ö¬Ö´ÖÔ. (¯Öé.�Îú.76)7 ²ÖÖ²ÖÖÖß ¤êü¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖŸÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ¤êü¾ÖÖ¯Öãœêü ÆüÖŸÖ •ÖÖê›æüÖ 
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ �ú¸üŸÖ ²ÖÃÖ�µÖÖ¯Öê�ÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ �Ö¸üÖ™üÖ ‘Öê¾ÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö Ã¾Ö“”ûŸÖê“ÖÖ ÃÖãÓ�Ö¬Ö ¯ÖÃÖ¸ü×¾Ö»ÖÖ, ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ †×³ÖÂÖê�ú ‘ÖÖ»Ö�µÖÖ¯Öê�ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖê�µÖÖ»ÖÖ †Ó‘ÖÖêôû ‘ÖÖ»ÖæÖ 
†Ó�Ö³Ö¸ü ¾ÖÃ¡Öê ×¤ü»Öß. ¤êü¾ÖÖ¯Öãœêü ×´ÖÂ™üÖÖÖ“ÖÖ Öî¾Öê¤üµÖ šêü¾Ö�µÖÖ¯Öê�ÖÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ³Öã�êú�Óú�ÖÖ»Ö �Ö×¸ü²ÖÖÓÖÖ �ÖÖê›ü¬ÖÖë›ü •Öß¾ÖÖ ×¤ü»Öê. ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ ³Ö¸ü•Ö¸üß �ú¯Ö›üµÖÖÖê 
Ö™ü×¾Ö�µÖÖ¯Öê�ÖÖ Šú�Ö´ÖÖê“ÖÖÖ»ÖÖ Æü•ÖÖ¸üÖê �Ö×¸ü²ÖÖÓÖÖ ‘ÖÖë�Ö›üß †Ö×�Ö ²ÖÖµÖ�úÖÖÖ »ÖãÓ�Ö›üß ×¤ü»Öß. ¤êü¾ÖÖ“Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü ´ÖÓ×¤ü¸êü ²ÖÖÓ¬Ö�µÖÖ¯Öê�ÖÖ ×šü�ú×šü�úÖ�Öß ¸üÖê�Öß †Ö×�Ö 
¾ÖÖ¸ü�ú¸üß »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß �úÖê™üµÖÖ¾Ö¬Öß ¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖôûÖ ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ �ÖÖȩ̂ ü�Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ×Æü“Ö �Ö¸üß ¤êü¾ÖÖ“Öß ¯Öã•ÖÖ †ÃÖê ²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. �Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öß 
¤ãü:�Öê ¤æü̧ ü �ú¸üŸÖ ×±ú¸ü�ÖÖ¸êü �ÖÖ›ü�Öê²ÖÖ²ÖÖ Æêü“Ö �Ö¸êü ¤êü¾Ö¤æüŸÖ ÆüÖêŸÖê (¯Öé.�Îú.76,77)8 ¤ü�Ö›üÖ“µÖÖ ¤êü¾ÖÖ“Öê £ÖÖêŸÖÖÓ›ü ´ÖÖ•Ö¾ÖæÖ “ÖÖ»ÖŸµÖÖ ²ÖÖê»ÖŸµÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“Öß ˆ¯Öê�ÖÖ 
�ú¸ü�Öê ÆüÖ �úÖÆüß ¬Ö´ÖÔ Ö¾Æêü ¤ü�Ö›üß ¤êü¾ÖÖ“Öß †Ö¸üÖ¬ÖÖÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÓÖ“Öß ²ÖÖ²ÖÖ ×¬ÖŒ�úÖ¸ü �ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¤êü¾Ö¤êü¾Ö ´Æü�Ö�ÖÖ·µÓÖÖ“Öß †Ö×�Ö ‹�úÖ“Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Öê�ú 
¤êü¾Öôêû ²ÖÖÓ¬Ö�ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ²ÖÖ²ÖÖ ™ü̧ ü ˆ›ü×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. †Ó¬ÖÁÖ¬¤êü»ÖÖ ´Öôû»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ´ÖÖê›æüÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÃÖŸµÖÃÖãµÖÖÔ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü×¾Ö�Öê Æêü“Ö ²ÖÖ²ÖÓÖ“Öê µÖã�Ö¯ÖÏ¾ÖŸÖÔ�ú 
�úÖµÖÔ ÆüÖêŸÖê. (¯Öé.�Îú.20)9 ²ÖÖ²ÖÖÓÖß »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ †ÖÓ¬ÖôûµÖÖ ³ÖŒŸÖß³ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ö‘ÖÖŸÖ �êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ¤êü¾ÖÖ“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ»ÖÖ ±úÖ™üÖ ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ»ÖÖ 
ÃÖ¾ÖÔ¾µÖÖ¯Öß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ �îú¤ü �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ¾Öé¢Öß»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �êú»ÖÖ. †Ö¯Ö»ÖÖ ³ÖŒŸÖß³ÖÖ¾Ö �êú¾Öôû ¤êü¾ÖÖ¯Öã̧ üŸÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ Ö šêü¾ÖŸÖÖ ×¤üÖ-¤ü×»ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖÖê ¾µÖÖ¯Ö�ú 
�ú¸üÖ¾ÖÖ. †ÃÖÖ †Ö�ÖÏÆü ¬Ö¸ü»ÖÖ. ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖŸÖ ¤êü¾Ö �ú¬Öß �ãú�ÖÖ»ÖÖ ³Öê™üŸÖ ÖÖÆüß. Ã¾Ö¯ÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß, �úÖÆüß ´ÖÖ�ÖŸÖ ÖÖÆüß, ¿ÖÖ¯Ö ¤êüŸÖ ÖÖÆüß, ŸÖã́ Ö“Öê ³Ö»Öê ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖê 
´Æü�ÖŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÖ, †ÃÖê ÃÖÖÓ�ÖŸÖ ÖÖÆüß. ¤æü¬Ö, ŸÖã̄ ÖÖ“ÖÖ †×³ÖÂÖê�ú ‘ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖ ÖÖÆüß. �ÖÓ¬Ö ±ãú»Öê ¾ÖÖ×Æü»µÖÖÖê ŸÖÖê ¯ÖÏÃÖ®Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. 
(¯Öé.�Îú.39)9 ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖã�ÖÖÃÖÖšüß �êú»Öê»µÖÖ ÁÖ´ÖÖŸÖæÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß ³ÖÖ�ú¸üß ×Æü“Ö �Ö¸üß ¤êü¾ÖÖ“Öß “ÖÖ�ú¸üß ÆüÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã�ÖÖÃÖÖšüß ÁÖ´ÖÖŸÖæÖ ‘ÖÖ´ÖÖÖ ê 
›ü²Ö›ü²Ö»Öê»µÖÖ ¿Ö¸üß¸ü ÆüÖ“Ö ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ †×³ÖÂÖê�ú ÆüÖêŸÖÖ. ÁÖ´ÖÃÖÖ¬ÖÖÖŸÖæÖ �êú»Öê»Öê �úÖ´Ö ´Æü�Ö•Öê ×Æü“Ö �Ö¸üß ¤êü¾ÖÖ“Öß ´ÖÆüÖ¯Öæ•ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �ãú¤üôû, ±úÖ¾Ö›êü 
´Æü�Ö•Öê ÁÖ´ÖÃÖÓÃ�éúŸÖß“µÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖß»Ö ™üÖôû-´ÖéÓ¤ü�Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã�ÖÖÃÖÖšüß †×¾Ö¸üŸÖ ÁÖ´ÖÃÖÖ¬ÖÖÖ, Æêü“Ö ²ÖÖ²ÖÖ“Öê †³ÖÓ�Ö ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ÁÖ´Ö †Ö×�Ö ÃÖê¾ÖÖ , 
ÁÖ´Ö †Ö×�Ö ÃÖÓÃ�úÖ¸ü, ÁÖ´Ö †Ö×�Ö ¯Öã•ÖÖ, ÁÖ´Ö †Ö×�Ö †×³ÖÂÖê�ú, ÁÖ´Ö †Ö×�Ö †³ÖÓ�Ö, µÖÖ“Öß ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß ÃÖÖÓ�Ö›ü ´Æü�Ö•Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã�ÖÖŸÖæÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü ³ÖŒŸÖß“ÖÖ 
´ÖÖ�ÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ÆüÖêŸÖê. (¯Öé.�Îú.36)8 
 
�ÖÖ›ü�Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÓÖ“Öê �ú´ÖÔ�úÖÓ›ü ×¾ÖÂÖµÖ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü : ØÆü¤æüÃ£ÖÖÖ ÆüÖ ±úŒŸÖ �éú×ÂÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¤êü¿Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¤êü¾Ö¯Ö¯ÖÏ¬ÖÖÖ Æüß †ÖÆêü. ¤ü�Ö›üÖŸÖ ¤êü¾Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö ÆüÖê�ÖÓ 
†ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü. ˆ»Ö™ü ¿Öê�ú›üÖê ¾ÖÂÖÖ Ô̄ ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖ“Öß ¯Öã•ÖÖ �ú¸ü �ú¹ýÖ ³ÖŒŸÖÖÓ“Öê ´ÖÖÓÆüß ¤ü�Ö›ü ²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖæÖ ´ÖÖ�ÖãÃÖ�úß“ÖÖ ¯ÖÖ—ÖÓ̧ ü ±ãú™ü�Ö †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. 
³ÖÖ×¾Ö�ú ´ÖÖ�ÖÃÖÓ ´ÖãŸÖá¯Öã̧ üŸÖê“Ö †ÖÛÃ£Ö�ú †ÃÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÖÖÛÃŸÖ�ú      —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. (¯Öé.�Îú.14)3  µÖÖ¡ÖÖ-•Ö¡ÖÖ, ŸÖß£ÖÔ, ¯Öã•ÖÖ, ¯ÖÖšü, 
†¿ÖÖ �ú´ÖÔ�úÖÓ›üÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÖÃÖê. ¤ü�Ö›üÖ»ÖÖ ¿Öë¤æü¸ü ±úÖÃÖÖµÖ“ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †×³ÖÂÖê�ú ‘ÖÖ»ÖÖµÖ“ÖÖ, ±ãú»Öê ¾ÖÖÆüÖµÖ“Öß, ÖÖ¸üôû ±úÖê›üÖµÖ“ÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ 



 
 
Þ/kkfeZd /kksj.k nSookn fo"k;d Hkwfedkß                                                                                             Volume - 5 | Issue - 4 | dECEMBER - 2018 

_____________________________________________________________________           

________________________________________________________________________________________ 
Available online at www.lbp.world 

3 
 

 

ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ²Ö�ú¸êü,�úÖë²Ö›êü �úÖ¯ÖÖµÖ“Öê †ÃÖê �êú»µÖÖÖê ¤êü¾Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖÖê, ¯ÖÏÃÖ®Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ “Öã�úß“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¤êü¾Ö �úÖê�ÖÖ»ÖÖ �úÖÆüß ¤êüŸÖ ÖÖÆüß. 
�úÖê�ÖÖ»ÖÖÆüß �úÖÆüß ´ÖÖ�ÖŸÖ ÖÖÆüß ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“Öê ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü »ÖÖê�ú³ÖḮ Ö ¾ÖÖœü¾Ö�ÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. �úÖë²Ö›üµÖÖ, ²Ö�ú·µÖÖ»ÖÖ �úÖ¯Ö»µÖÖÖê 
¤êü¾Ö ¸üÖê�Ö¸üÖ‡Ô ¤æü¸ü �ú¸üŸÖ ÖÖÆüß ŸµÖÖÃÖÖšüß �ÖÖ¾Ö Ã¾Ö“”û šêü¾ÖÖ, ¿Öã¬¤ü ¯ÖÖ�Öß ¯µÖÖ. ¯ÖÏÃÖÓ�Öß ›üÖòŒ™ü¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ‘µÖÖ. (¯Öé.�Îú12)9 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ •Ö¡Öê“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß 
�úÖë²Ö›üµÖÖ, ²Ö�ú¸üß ´ÖÖ¹ýÖ ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ †×³ÖÂÖê�ú ‘ÖÖ»ÖÖµÖ“ÖÖ. œüÖë�Öß, Ã¾ÖÖ£Öá, ¤üÖÓ×³Ö�ú †Ö×�Ö ØÆüÃÖÖ“ÖÖ¸üÖ »ÖÖê�ú ¯ÖÖÆæüÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ÃÖÓŸÖÖ¯Ö µÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ. –ÖÖÖ-×¾Ö–ÖÖÖ 
ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö�Ö›üÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ¤êü�Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¤ãü¬Ö�ÖãôûÖ ÆüÖê¾ÖæÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆêü. �ú´ÖÔ�úÖÓ›üÖ»ÖÖ ‰úŸÖ µÖêŸÖÖê. †Ó¬ÖÁÖ¬¤êü»ÖÖ ²ÖÖôûÃÖê µÖêŸÖê. 
“ÖÓ�Öôû¾ÖÖ¤üÖ“Öê ¯Öß�ú ¾ÖÖœüŸÖê. ÃÖÖ¸üÖÃÖÖ¸üÖ ×¾Ö¾Öê�ú ²Öã¬¤üß »ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖê. ×ÖÃÖ�ÖÔ“Ö�ÎúÖ»ÖÖ ²ÖÖ¬ÖÖ µÖêŸÖê. �ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß¯Ö�ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖê †Ö×�Ö ´ÖÖ�ÖãÃÖ ¤ãü�Öß ÆüÖêŸÖÖê. 
(¯Öé.�Îú.78)8 ´ÖÖ�ÖÃÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ �Ö¸ü•Öê̄ ÖḮ ÖÖ�Öê ¤êü¾ÖÖ“Öê †Öê�ú ¤êü¾Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¤êü¾Öôêû ²ÖÖÓ¬Ö»Öß. ŸµÖÖŸÖ ¤êü¾ÖÖ“Öß ¤ü�Ö›üß ´ÖæŸÖá ²ÖÃÖ×¾Ö»Öß. ¯Öã•ÖÖ 
†“ÖÖÔ ÃÖã¹ý �êú»Öß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã•ÖÖ¸üß ¯Öãœêü †Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû �ú´ÖÔ�úÖÓ›üÖ»ÖÖ ‰úŸÖ †Ö»ÖÖ. ¤ü�Ö›üß ´ÖæŸÖá»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ �ÖÖîê�ÖŸ¾Ö †Ö»Öê. �Ö¸üÖ 
¤êü¾Ö ¤ü�Ö›üÖ“µÖÖ Ø�ú¾ÖÖ ÃÖÖêµÖÖ-“ÖÖÓ¤üß“µÖÖ ´ÖæŸÖáŸÖ �úÖë›üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ “ÖÖ¸ü Ø³ÖŸÖßŸÖ ²ÖÓ¤ü �ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ²ÖÖ²ÖÖ ÓÖß ´ÖÖ�ÖÃÖÖŸÖ ¤êü¾Ö ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ 
´ÖÖÖŸÖ �Ö¸êü ¤êü¾ÖÖ“Öê ×šü�úÖ�Ö †ÃÖŸÖê. (¯Öé.�Îú.65)9    
 
�ÖÖ›ü�Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÓÖ“Öê †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ×¾ÖÂÖµÖ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü : ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖ Ô“ÖÖ šêü�úÖ ŸÖ£ÖÖ�ú×£ÖŸÖ ˆ““Ö×¿Ö×�ÖŸÖ ØÆü¤æü ´Ö¬µÖê ¤üÖÖê, ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖ, ŸÖß£ÖÔµÖÖ¡ÖÖ, µÖÖ“ÖÖ“Ö ¯ÖÏ“ÖÓ›ü 
²ÖÓ›ü ´ÖÖ•Ö¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¤êü¾Ö�Öãôû ×Ö ¬Ö´ÖÔ¾Öê›Óü ²ÖÖ¾Ö»ÖÓ. ¤ü�Ö›ü ´ÖÖŸÖß, ¬ÖÖŸÖæ“µÖÖ ´ÖæŸÖá“Öê ³Ö•ÖÖ ¯Öã•ÖÖ µÖÖŸÖ“Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ †›ü�ú¾ÖæÖ ×³Ö�êú»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÓ †®Ö 
†ÖÃÖ·µÖÖ»ÖÖ †Ö“Ö¾Ö»Öê»µÖÖ �Ö×¸ü²ÖÖÓÃÖÖšüß �úÖÆüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü �ú¸ü�µÖÖ‹ê¾Ö•Öß ¤êü¾Ö¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�ÖßÃÖÖšüß †Ö×�Ö ‹î¤üß, ²Öî¸üÖ�Öß, �ÖÖêÃÖÖ¾Öß, ³Ö™ü, ×³Ö�Öã�úÖÓÖÖ 
×ÖÂ�úÖ¸ü�Ö ¯ÖÖêÃÖ�µÖÖÃÖÖšüß †²•ÖÖ¾Ö¬Öß ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ¬Ö �Öî̧ üÖŸÖß ×¾Ö¹ý¬¤ü ŸµÖÖÓÖß ×�úŸÖÔÖÖŸÖæÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾Ö»ÖÖ. (¯Öé.�Îú.13,14)3     

‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¸üÖê�Ö�ÖÏÃŸÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ †ÖîÂÖ¬Ö ¯ÖÖ�Öß Ö ¤êüŸÖÖ »ÖÖê�ú ¤êü¾ÖŠúÂÖß“µÖÖ †Ó�ÖÖ¸üÖ ¬Öã̄ ÖÖ¸üÖ �úÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ ? �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯»Öê�Ö“Öß ÃÖÖ£Ö ¯ÖÃÖ¸ü»Öß ŸÖ¸ü ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖ“ÖÖ �úÖê̄ Ö 
—ÖÖ»ÖÖ ´Æü�ÖæÖ �úÖÓêÓ²Ö›üß, ²Ö�ú¸üß �úÖ �úÖ¯ÖŸÖÖŸÖ ? ÁÖ¬¤êü“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖ ê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ•ÖÖÓÖÖ ÃÖÓŸÖãÂ™ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ³Ö™ü•Öß ´ÖÓ›üôûßÖÓÖ ÃÖã�ÖÏÖÃÖ •Öê¾Ö�Ö �úÖ ¤êüŸÖÖŸÖ 
? ´Öã»Ö ¾ÆüÖ¾Öê ´Æü�ÖæÖ ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ Ö¾ÖÃÖ �úÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ ? †Ö¯Ö»Öß ‡“”ûÖ †Ö�úÖÓ�ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ ¾ÆüÖ¾µÖÖŸÖ ´Æü�ÖæÖ ÃÖŸµÖÖÖ¸üÖµÖ�ÖÖ“Öß ¯Öã•ÖÖ �úÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ. ? 
(¯Öé.�Îú.34)8    ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ“Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÃÖ»µÖÖ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖæŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ ×ÖµÖŸÖß¿Ö¸ü�Ö ²ÖÖ×¾ÖŸÖê. ¤êüî¾Ö¾ÖÖ¤üß ²ÖÖ×¾ÖŸÖê. 
¤îü¾Ö¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ †ÃÖÆüÖµµÖ ²ÖÖ×¾ÖŸÖÖê. ´Ö×ŸÖ �ÖãÓ™ü×¾ÖŸÖÖê, ²Öã¬¤üß �ÖÆüÖ�Ö šêü¾ÖŸÖÖê. ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ †›ü×¾ÖŸÖÖê. ×¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß £Ö™üÖ �ú¸üŸÖÖê. ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Öß ´ÖÖ�ÖæÃÖ 
†Ó¬¤üÁÖ¬¤êü»ÖÖ ¿Ö¸ü�Ö •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ �ÖÖ êÂ™üß´Öãôêû ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÖµÖ •Ö�Ö›ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. †Öêšü ×¿Ö¾Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ´Æü�ÖæÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¤ü»ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ 
™üÖôûÖ, †Ö×�Ö ×¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ ¬Ö¸üÖ. ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¯Öã̧ üÖê×ÆüŸÖ �Ö¸üß²ÖÖ“Öß ×¯Öôû¾Ö�Öæ�ú �ú¸üŸÖÖŸÖ. Æêü ²ÖÖ²ÖÖÖß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. (¯Öé.�Îú 60)9   †Ó�ÖÖŸÖ ¤êü¾Ö 
†Ö»µÖÖ“Öê ÃÖÖêÓ�Ö �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ²ÖÖ²ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öê“Ö ±îú»ÖÖ¾Ö¸ü ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¿Ö�ãúÖ ¯ÖÖÆü�ÖÖ¸êü †Ó�ÖÖ¸, ¬Öã̄ ÖÖ¸êü ¤êü�ÖÖ¸êü, ŸÖÖ‡ÔŸÖ �ÖÓ›êü ¤üÖȩ̂ êü ²ÖÖÓ¬Ö�ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ 
ÃÖã¬¤üÖ •ÖÖŸÖÖ �úÖ´ÖÖ ÖµÖê. †ÃÖê ²ÖÖ²ÖÖ ´Æü�ÖŸÖ. ¤êü¾Ö ²ÖÎÖ´Æü�ÖÖ“µÖÖ, ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üµÖÖ“µÖÖ †Ó�ÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ´Ö�Ö �Ö¸üß²ÖÖÓ“µÖÖ ×¤üÖ-¤ü×»ÖŸÖÓÖ“µÖÖ †Ó�ÖÖŸÖ �úÃÖÖ µÖêŸÖÖê ? 
†Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÖµÖ�úÖÓ“µÖÖ †Ó�ÖÖŸÖ ¤êü¾Ö †Ö»ÖÖ �úß, Ö¾Ö¸üÖê²ÖÖÖê †¿Öß £ÖÖê²ÖÖ›üßŸÖ ´ÖÖ¸üÖ¾Öß �úß, ‹�úÖ ±ú™üÖŒµÖÖŸÖ ‘Öã́ ÖÖ¸üÖ ²ÖÓ¤ü ! (¯Öé.�Îú.94)1  ²ÖÖ²ÖÖÓÖß •ÖÖ¤æü™üÖê�ÖÖ, 
´ÖÓ¡Ö-ŸÖÓ¡Ö µÖÖ“ÖßÆüß ×�Ö»»Öß ˆ›ü×¾ÖŸÖ ×�úŸÖÔÖÖŸÖæÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ÃÖÖ Ó�ÖŸÖ ´Öæšü ´ÖÖ¹ýÖ •Ö¸ü ´ÖÖ�ÖÃÖê ´Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü �ú¿ÖÖ»ÖÖ ²ÖÓ¤æü�úÖ †Ö×�Ö †™ǘ Ö²ÖÖò́ ²Ö. 
¾Öî·µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸üÖµÖ»ÖÖ ´Öãšü ´ÖÖ¸üÖ. ¾Öî̧ üß ´Öê»ÖÖ ´Æü�ÖËæÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ. (¯Öé.�Îú.76)5     ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ´ÖãŸÖá ¯Öã•Öê»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �êú»ÖÖ. †Ó¬ÖÁÖ¬¤êü»ÖÖ ´Öãšǘ ÖÖŸÖß ×¤ü»Öß. ¯ÖÖê£Öß×ÖÂšü 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¬ÖŒ�úÖ¸ü �êú»ÖÖ. ×¾Ö–ÖÖÖ×ÖÂšü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ �êú»Öê. ÁÖ´ÖÃÖÓÃ�éúŸÖß»ÖÖ ×¿Ö¸üÖê¬ÖÖ£ÖÔ ´ÖÖÖ»Öê. ´ÖÖÖ¾ÖÃÖê¾Öê»ÖÖ ¯Ö¸ü´Ö¬Ö´ÖÔ ´ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÓÖÖß ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü�ú 
¤êü¾Ö �ú»¯ÖÖÖ ÖÖ�úÖ¸ü»Öß. ¤êü¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †ÓÖ¬ÖôûµÖÖ ÁÖ¬¤êü¾Ö¸ü †Ö‘ÖÖŸÖ �êú»ÖÖ. (¯Öé.�Îú.69)9    
 
�ÖÖ›ü�Öế ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ“Öê ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¾ÖÂÖµÖ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü :  

•Ö�ÖÖŸÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ ‹�ú™üÖ“Ö µÖêŸÖÖê. ‹�ú™üÖ“Ö •ÖÖŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ �úÖÆüß ‡£Öê“Ö šêü¾ÖŸÖÖê. ´Ö�Ö •Ö�ÖŸÖÖÖÖ ŸÖÖê †´Ö¸ü¯Ö¼üÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ †Ö»µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ �úÖ ¾ÖÖ�ÖŸÖÖê ? 
¤Óü³Ö«êüÂÖ †Ö×�Ö �Îãú¸ü¯Ö�ÖÖ �úÖ �ú¸üŸÖÖê ? ÃÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖã�ÖÖÖê, ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖÖê, Ã¾ÖÖÃ£ÖÖÖê, ¿ÖÖÓŸÖßÖê †Ö×�Ö †ÖÖÓ¤üÖÖê �úÃÖê •Ö�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖÖê 
´Æü�ÖæÖ Ö¤üµÖÖ-ÖÖ»Öê ¾ÖÖÆüŸÖÖŸÖ, ŸÖôêû-×¾Ö×Æü¸üß ³Ö¸üŸÖÖŸÖ. ´Öê‘Ö¸üÖ•Ö ¯ÖÖ‰úÃÖ ¤êüŸÖÖê †Ö×�Ö ´ÖÖ�ÖæÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö�ú ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖôûµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ�Öß •ÖÖÖ¾Ö¸êü ×¯ÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö�Ö 
´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖ‡Ô �êú»Öß •ÖÖŸÖê. ¯ÖÓ̧ üŸÖæ �ÖÖ›ü�Öê²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖŸÖ»µÖÖ ´ÖÖ�ÖãÃÖ�úß»ÖÖ ÃÖÖ¤ü ‘ÖÖ»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ�ÖÃÖÖŸÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖ ÆüÖê êŸÖê. (¯Öé.�Îú.18,19)8   
¯ÖÏŸµÖê�ú ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¸ü�Öê“Ö ¿ÖÖ×¸ü×¸ü�ú †¾ÖµÖ¾Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏŸµÖê�úÖ»ÖÖ †®Ö »ÖÖ�ÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖê�úÖ“ÖÖ •Ö´Ö †Ö‡Ô“µÖÖ ˆ¤ü¸üÖŸÖæÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´Ö�Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖŸÖ 
±ú¸ü�ú �úÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö ÃÖÖ¸ü�Öê“Ö †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖÖ¸ü�Öê“Ö ÆüŒ�ú ¾Ö �úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêüŸÖ. (¯Öé.�Îú69)10   ´ÖÖ�ÖÃÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖŸÖ 
×¿Ö¾ÖÖ×¿Ö¾Ö �ú¿ÖÖÃÖÖšüß ? ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖß ´ÖÖ�ÖÃÖÖÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. (¯Öé.�Îú69)8   †Ö¯Ö»ÖÖ ¤êüÆü ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß “ÖÓ¤üÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ 
×—Ö•ÖÖ¾ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¤êüÆü ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê�ÖÖÃÖÖšüß •Ö�Ö¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ´Öãôû †×¬Ö�ú †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ�ÖãÃÖ¯Ö�Ö µÖêŸÖê. ¤êü¾Ö¯Ö�Ö µÖêŸÖê 
(¯Öé.�Îú.05)9    

²ÖÖ²ÖÖÓÖß ×¿Ö�Ö�Ö, Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ †Ö×�Ö ´ÖÖ�Öã�ú�úß“Öê ¬Ö›êü ×¤ü»Öê, »ÖÖê�úÖÓÖÖ �Ö¸üÖ ¤êü¾Ö¬Ö´ÖÔ †Ö×�Ö »ÖÖê�ú¬Ö´ÖÔ ×¿Ö�ú×¾Ö»ÖÖ. ¤ãü×ÖµÖÖ Æêü“Ö �Ö¸êü ¤êü¾ÖÖ“Öê 
¹ý¯Ö †ÖÆêü. ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ±ãú»Ö †Ö�ÖæÖ ŸÖê ¤ü�Ö›üß ´ÖãŸÖá¾Ö¸ü ¾ÖÖÆü�µÖÖ¯Öê�ÖÖ “ÖÖ»ÖŸµÖÖ ²ÖÖê»ÖŸµÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ´Öã�ÖÖŸÖ ³ÖÖ�ú¸üß“ÖÖ ‘ÖÖÃÖ ‘ÖÖ»ÖÖ. ŸÖ¸ü •Ö´ÖÖ“Öê ÃÖÖ£ÖÔ�ú 
ÆüÖê‡Ô»Ö. (¯Öé.�Îú.153)8 ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¾ÖÀ¾Ö¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ¯Ö�ÖÖ �êú»Öß. †×�Ö»Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾Ö ¯ÖÏÖ�ÖÖ“Öß ‹�ú“Ö ´ÖÖÖ¾Ö •ÖÖŸÖ , ‹�ú“Ö 
´ÖÖÖ¾Ö¬Ö´ÖÔ †ÖÖ×�Ö ‹�ú“Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓÃ�éúŸÖß“Öê ¯Öã̧ üÃ�úŸÖì ²ÖÖ»Öê. (¯Öé.�Îú.58)8   �ÖÖ›ü�Öê²ÖÖ²ÖÖ ´Æü�Ö•Öê »ÖÖ ê�ú×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê “ÖÖ»ÖŸÖê ²ÖÖê»ÖŸÖê »ÖÖ ê�ú 
×¾ÖªÖ¯Ößšü“Ö ÆüÖêŸÖê. "•ÖÖß •ÖÖÖ¤ÔüÖ" Æêü ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öê ²ÖÎß¤ü¾ÖÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. "ÃÖê¾ÖÖ" ÆüÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. "×ÖÂ�úÖ´Ö �ú´ÖÔµÖÖê�Ö" ÆüÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö 
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ÆüÖêŸÖÖ. "´ÖÖ�ÖÃÖÖÖê ´ÖÖ�ÖÃÖÖÃÖÖ¸ü�Öê •Ö�ÖÖ¾Öê" ÆüÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“ÖÖ ÃÖÓÃ�úÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ�ÖæÖ ´Æü�ÖæÖ •Ö�Öæ ¤êü�µÖÖ“Öê ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ ÃÖÖÓ�Ö�ÖÖ¸êü Æêü ‹�ú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
ÆüÖêŸÖê. (¯Öé.�Îú.165)8    
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