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´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖß»Ö ¬ÖÖÙ´Öú, †¬µÖÖÛŸ´Öú ÛÃ£ÖŸÖß“Öê ¾ÖÖÔÖ †ÖŸ´µÖÖ“Öß †Ó¬Ö:úÖ¸ü´ÖüµÖ ¸ü•ÖÖß (Darkness night of the soul) †ÃÖê êú»Öê
Öê»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ±îú»Ö¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ´ÖÖÖÖÕÖß †ÖŸ´µÖÖ“µÖÖ ˆ®Ö×ŸÖ ‹ê¾Ö•Öß †¾ÖÖ×ŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¬ÖÖÙ´Öú ÖêŸÖê ¾Ö ¬Ö×Öú Æêü
³ÖÖêÖ¾ÖÖ¤üÖŸÖ †ÖÖ“ÖÖ¸üÖŸÖ ²Öã›üÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖÖ ×¤ü¿ÖÖÆüßÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ×Ö´ÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÖê»Ö²ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸµÖÖÓÖÖ“Ö ´ÖÆüŸ¾Ö
†Ö»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖŸÖÖÖ“µÖÖ ÖÖ‡ÔŸÖ »ÖÖê™ü»ÖÖ Öê»ÖÖ. ¬Ö´ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖêŸÖ †×ÖÂ™ü †ÃÖê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ¾Ö ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
84 ×ÃÖ¬¤üÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖêŸÖ ´ÖÓ¡Ö, ŸÖÓ¡Ö “Ö´ÖŸúÖ¸ü, ¾ÖÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü µÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †Ö»Öê, ²ÖÖî¬¤ü×ÃÖ¬¤üÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ×ÃÖ¬¤üßÃÖÖ¬ÖÖÖ, µÖãÖÖ¬¤ü, ¯ÖÏ–ÖÖê¯ÖÖµÖ,
¾Ö•ÖÏµÖÖÖ ŸÖÓ¡ÖµÖÖÖ, ´ÖÓ¡ÖµÖÖÖ, “Ö´ÖŸéúØŸÖÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôîû ²Öã¬¤üÖ“µÖÖ ´Öãôû“µÖÖ ˆ““Ö úÖê™üß“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖê»ÖÖ ˆŸÖ¸üŸÖß úôûÖ »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ
†ÖÖ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ•Ö»ÖÖ. ¯ÖÓ“Ö´ÖúÖ¸ü ÃÖÖ¬ÖÖê´Öãôêû ´Öª, ´ÖÖÓÃÖ ´ÖŸÃµÖ, ´Öã¦üÖ ¾Ö ´Öî£ÖËãÖÖÃÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †Ö»µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖêÖ¾ÖÖ¤ü ²ÖÖêúÖôû»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÖî¬¤ü¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ
·ÆÖÃÖÖ»ÖÖ, ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ²ÖÎÖ´ÆüÖ ¾Ö ¾Öê¤ü ¯ÖÏÖ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ¿Öî¾Ö ÃÖã¬¤üÖ ¾Öê¤üÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ×Ö´ÖÃŸÖ¸üÖ“ÖÖ ´ÖÖÖŸÖ. ¾Ö•ÖÏµÖÖÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ´Öª, ´ÖÓ¡Ö,
ÆüšüµÖÖêÖ ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖêÃÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ÖÖ£ÖÓ´Ö¬Öß»Ö úÖ¯ÖÖ×»Öú Æêü ²ÖÖ´Ö´ÖÖÖá ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖêŸÖê. •ÖÖ»ÖÓ¬Ö¸ü ¾Ö éúÂÖ¯ÖÖ¤ü Æêü †¬Öì ²ÖÖî¬ ¤ü ¾Ö †¬Öì ¿Öî¾Ö
úÖ¯ÖÖ×»Öú †ÃÖê ÃÖÖ¬Öú ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖæÃÖ ×¤ü¿ÖÖ×ÆüÖ ¾Ö ¯ÖŸÖÖÖ“µÖÖ ÖŸÖìŸÖ »ÖÖê™ü»ÖÖ Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖŸ´ÖÖê®Ö×ŸÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ¤üÖÖ×¾ÖÖÖ¸üÖ
úÖêÖß“Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. Ã¡ÖßµÖÖÓú›êü ³ÖÖêÖ¤üÖÃÖß ¾Öé¢ÖßÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖ‡Ô, ŸµÖÖ´Öãôîû ŸµÖÖÓ“ÖßÆüß ÛÃ£ÖŸÖß Æü»ÖÖ×Ö“Öß“Ö ÆüÖêŸÖß.
†¿ÖÖ ¾Öêôêû»ÖÖ ÖÖê¸üÖÖÖ£ÖÓÖ“ÖÖ †×¾Ö³ÖÖÔ¾Ö —ÖÖ»ÖÖ ‡.ÃÖ. 810 ŸÖê 950 ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ úÖôû. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸ü ²ÖÎ´Æü“ÖµÖÖÔ´Öãôêû, µÖÖêÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔÖê
ŸÖŸúÖ×»ÖÖ µÖÖêÖ ´ÖÖÖÖÕ“Öê, ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“Öê ¿ÖËã¬¤üßú¸üÖ ú¹ýÖ ¿Öã¬¤ü µÖÖêÖ ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÖÖ£ÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“Öß ´ÖãÆæüŸÖÔ ´Öêœü ¸üÖê¾Ö»Öß Öê»Öß. ŸµÖÖ¾Öêôû“Öê ¿Öî¾ÖÖÓ“Öê 12
¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¿ÖÖŒŸÖ ¾ÖÖî¸ëü“Öê 18 ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ÖÂ™ü ú¹ýÖ ×¿Ö¾ÖÖ“Öê 6 ¾Ö ÖÖê¸üÖÖ“Öê 6 †ÃÖÖ 12 ¯ÖÓ£ÖÖ“ÖÖ ÖÖ£Ö ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ. ÖÖ»Ö“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖ
úÖœæüÖ ˆ““Ö úÖê×™ü“µÖÖ µÖÖêÖ ÃÖÖ¬ÖÖê»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê. Ã¡Öß»ÖÖ ´ÖÖŸÖê“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¤êü‰úÖ ×ŸÖ“Öß, ˆ““Ö¯Ö¤üß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. †ÓŸÖ¸ÓüÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖßÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ÃÖÖ¬ÖÖÖ ¯Ö¬¤üØŸÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ãÓú›ü×»ÖÖß ÃÖÖ¬ÖÖêÃÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê. ÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ˆŸ£ÖÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ¿ÖÖê¬ÖæÖ ÖÖ£Ö´ÖÖÖÖÔ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ¯ÖÏÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö´ÖµÖ
•µÖÖêŸÖß µÖãŒŸÖ ×ÖÖãÔÖÖê¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÖ»Öê. ÃÖÖ¬ÖÖÖ´ÖÖÖÖÔŸÖ Ö¾ÖÖ×¾ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ú¹ýÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö¬¤üØŸÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê. ŸµÖÖ»ÖÖ ×Ö¹ý¯Ö´Ö ¾Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
†Ö¬Ö¸üÖ“Öß ²Öîšüú ×¤ü»µÖÖÖê ÖÖê¸üÖ ÆüÖ †Ö“ÖÖµÖÔ¯Ö¤üß ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖ. ÖÖ£ÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“ÖÖ Ö×¾ÖÖ ÃÖã¡Ö¯ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß êú»ÖÖ. ¯Öã¾Öá“Öê †Öêú ÃÖÖÓµÖ¾ÖÖ¤üß, ²ÖÖî¬¤ü, •ÖîÖ
¿ÖŒŸÖ †ÃÖê µÖÖêÖ´ÖÖÖá ŸµÖÖÓÖÖ µÖê‰úÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÖÃÖÖê, 6 “ÖÎêú, 10 ¯ÖÏ´ÖãÖ ÖÖ›üµÖÖ, †•Ö¯ÖÖ•Ö¯Ö (ÃÖÖêsÆÓü) ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¹ýÖ ¯ÖÏÖÖÖµÖÖ´Ö ¾Ö ãÓú›ü×»ÖÖß
ÃÖÖ¬ÖÖêÃÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê.
µÖÖ“ÖÖ“Ö ¯Ö×¸ü¯ÖÖú ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Öã¹Óý“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ´ÖŸÃÖë¦üÖÃÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ÖÖ¸êüÖÖÃÖÖ 84 †ÖÃÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ¯ÖÖê Ã£ÖÖÖÖ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öê.
ÖÖê¸üÖÖÖ£Ö“µÖÖ †ÃÖÖ´ÖÖµÖ úÖ´Ö×Ö¸üß ´Öãôêû †Ö“ÖÖµÖÔ ¸ü•Ö×Ö¿ÖÓÖß ³ÖÖ¸ü×ŸÖµÖ †¬µÖÖŸ´ÖÖŸÖß»Ö “ÖÖ¸ü ŸÖôû¯ÖŸµÖÖ ŸÖÖ·µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖê¸üÖÖ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü;
ŸÖê †ÃÖê éúÂÖ, ¯ÖŸÖÓ•Ö»Öß, ²Öã¬¤ü ¾Ö ÖÖê¸üÖ.
ÖÖê¸üÖÖÓÖß ´ÖÖãÂµÖëú×¦üŸÖ ÖÖ£Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖ ¾Ö ÖÖ£ÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖêÆüß ×ÃÖ¬¤ü ¯Ö¤üÖ»ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öß. ÆüÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´Ö¸üÃÖŸÖê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖŸÖ •ÖÖŸÖ, ¯ÖÖŸÖ, Ø»ÖÖ³Öê¤ü, ¬Ö´ÖÔ, ¯ÖÓ£Ö ³Öê¤ü µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖŸÖ ´ÖŸÃµÖë¦üÖÖ£Ö,
ÖÖê¸üÖÖÖ£Ö, •ÖÖ»ÖÓ¬Ö¸üÖÖ£Ö, úÖ×Ö±úÖÖ£Ö, Ö×ÆüÖßÖÖ£Ö, ³ÖŸÖéÔÆü¸üßÖÖ£Ö, †›ü³ÖÓÖÖÖ£Ö, “Ö¯ÖÔ™üßÖÖ£ÖË, ¸êü¾ÖŸÖÖÖ£Ö †ÃÖê 9 ÖÖ£Ö ¾Ö 84 ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»ÖêŸÖ. †Öêú
×ÃÖ¬¤ü ŸÖ¸ü ÆüÖ›üß, ›üÖë²Ö, †¿ÖÖ ŸµÖÖ•µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ. µÖÖŸÖ Ã¡Öß, ¿Öã¦ü, µÖÖÓÖÖÆüß ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ÖÖ£Ö ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖŸÖ “ÖÖŸÖã¾ÖÔµÖ, ¾Öê¤ü, µÖ–Ö, ²ÖÎÖ´ÆüÖ,
¯Öæ•ÖÖ, ŸÖß£ÖÔµÖÖ¡ÖÖ µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÖÆêü.
ÃÖ¾ÖÔ ´ÖŸÖÖÓÖÖ ¾Ö •ÖÖŸÖàÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ †ÖÓ›ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ‹ú ¯ÖÏ“ÖÓ›ü Ö¾ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ µÖÖ ÖÖ£ÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖú›æüÖ —ÖÖ»ÖÖ. ‹ú •ÖÖŸÖ ØÆü¤æÓü“ÖÖ †³Öêª ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ ú»¯ÖÖê“Öß ´ÖãÆæüŸÖÔ´Öêœü µÖÖ¯Öã¾Öá“Ö ´ÖŸÃµÖë¦ü
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ÖÖê¸üÖ×¤üúÖÓú›æüÖ Ö¾Ö¾µÖÖ-¤üÆüÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖê¾Ö»Öß Öê»Öß. ÖÖ£Ö¯ÖÓ£Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓÖÏÖÆüú ¾Öé¢Öß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö×ŸÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü úÖ´Ö µÖÖ
¯ÖÓ£ÖÖú›æüÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
68 ŸÖß£Öì ¿Ö¸üß¸üÖŸÖ“Ö †ÃÖ»µÖÖÖê úÖµÖÖµÖÖêÖ, úÖµÖÖÃÖÖ¬ÖÖê»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †ÖÆêü. µÖÖŸÖ Ø¯Ö›üß ŸÖê ²ÖÎ´ÆüÖÓ›üß, ¿Ö¸üß¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖ“Öß, ¯ÖÏ×ŸÖéúŸÖß µÖÖ»ÖÖ Ã£ÖÖÖ
†ÖÆêü. `ÆÓü×ÃÖ²ÖÖ Öê×»Ö²ÖÖ, ¬Ö×¸ü²ÖÖ ¬µÖÖÖ´ÖË` µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÆü•Ö ÃÖÖ¬ÖÖê¾Ö¸ü ³Ö¸ü †ÖÆêü. ÖÖ£Ö ŸÖŸ¾Ö Æêü `×Ö¸Óü•ÖÖ` (•µÖÖêŸÖß ¹ý¯Ö) Ã¾Ö¹ý¯Ö †ÖÆêü. ŸÖê `†»ÖÖ`
´ÆüÖ•Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ¯Ö×»Öú›ü»Öê, ¥üÛÂ™ü“µÖÖ ¯Ö»µÖÖ›ü †ÖÆêü. `†Ö¤êü¿Ö` ÆüÖ †×³Ö¾ÖÖ¤üÖÖ“ÖÖ ¿Ö²¤ü †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ †ÖŸ´ÖüÖ+¤êü¾Ö+¿Ö¸üß¸ü µÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÖ›ü †ÖÆêü.
×¿Ö¾Ö+¿ÖÛŒŸÖ ÃÖÖ´Ö¸üÃµÖ (ÃÖ´Ö¸ü×ÃÖú¸üÖ) Æêü ¿Ö¸üß¸üÖ¾¤üÖ¸êü ãÓú›ü×»ÖÖß µÖÖêÖÖ“Öê ÃÖÖ¬µÖ †ÖÆêü. Æüß“Ö Æü+šü (“ÖÓ¦ü+ÃÖæµÖÔÖÖ›üß) ÃÖÖ¬ÖÖÖ †ÖÆêü †ÖëúÖ¸ü ÃÖÖ¬ÖÖÖ Æüß
ÃÖÖ¬ÖÖê“ÖÖ ³ÖÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÖêsÆÓü Æüß †•Ö¯ÖÖ•Ö¯Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖ¯Ö µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖŸÖ †ÖÆêü.
ÆüÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖ³Ö¸ü †ÃÖæÖ µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü Öê¯ÖÖôû, ×ŸÖ²Öê™ü, ×“ÖÖ, ¯ÖÖ×úÃŸÖÖÖ, †±úÖ×ÖÃŸÖÖÖ, †¸ü²ÖÃŸÖÖÖ ¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. `ØÆü¤æü
¬µÖÖ¾Öê ¤êüÆãü¸üÖ, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ´Ö×ÃÖŸÖ| •ÖÖêÖß ¬µÖÖ¾Öê ¯Ö¸ü´Ö¯Ö¤ü | •ÖÆüÖÑ ´ÖÓ×¤ü¸ü Ö ´Ö×ÃÖŸÖ |` µÖÖ ×ÖÖãÔÖ ×Ö¸üÖúÖ¸ü¾ÖÖ¤üß ‡ÔÀ¾Ö¸üß ÃÖÖ¬ÖÖê´Öãôêû ´ÖãÃ»Öß´ÖÆüß •ÖÖêÖß —ÖÖ»ÖêŸÖ.
ÖÖê¸üÖÖÖ£ÖÓ“Öê ×¿ÖÂµÖ ÖÖê¸üÖÃÖÖÖ, ²Ö»Öã×“ÖÃŸÖÖÖ ¾Ö †±úÖ×ÖÃŸÖÖÖ ú›êü ¯ÖãÂ úôû ¯ÖÃÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖ²ÖÖ¸üŸÖÖ ÆüÖ•Öß (¯Öê¿ÖÖ¾Ö¸ü) ÆüÖ ÖÖê¸üÖÖÓ“ÖÖ ×¿ÖÂµÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÖÖ£Ö¯ÖÓ£ÖÖŸÖ ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ×ÓÆÓü¤æü ´ÖãÃ»Ö´Ö ‹êŒµÖÖ“Öß ×²Ö•Öê µÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ¾Ö ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ´ÖãÃ»Öß´Ö •ÖÖêÖß ³Ö¸ü¯Öæ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ¤êü¿Ö,
¬Ö´ÖÔ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ÖÖê¸üÖÖÖ£ÖÖÖê ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÓÃÖÖšüß ´Ö»»Ö×¾Ö§êü“Öê †ÖÖ›êü Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖêŸÖ. ŸÖê“Ö †Ö•Ö ÖÖ£ÖÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÓ“Öê †ÖÖÖ›üÖŸÖ
×¾Ö³ÖÖÖ»Öê Öê»ÖêŸÖ. ÖÖê¸üÖÖÖê ÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÓÖ ¿ÖÃ¡Öê ¤êü‰úÖ, ¿ÖÃ¡Ö×¾ÖªÖÆüß ×¿Öú×¾Ö»Öß. •ÖôûÖÖÓ¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ``´ÖêÆü¹ýÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö`` ÖÖê¸üÖÖÖê ‡£Ö»µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖê‡ÔÃÖÖšüß ÖÖê¤ü»µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü †ÖÆêü.
ÖÖê¸üÖÖÖê ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü-¯ÖÏÃÖÖ¸üÖÃÖÖšüß »ÖÖêú³ÖÖÂÖê“ÖÖ,- ØÆü¤üß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ØÆü¤üßŸÖ 40 ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖ´Ö¬µÖê 28 ÖÏÓ£Ö †ÖÆêüŸÖ.
»ÖÖêú³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ú¹ýÖ ŸÖê †Öª ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üß ØÆü¤üß“Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ú×¾Ö ¾Ö »ÖêÖú —ÖÖ»ÖêŸÖ. ÖÖê¸üÖ Æêü ØÆü¤üß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ÖÓÖÖê¡Öß †ÖÆêüŸÖ; ŸÖÃÖê“Ö ˆ¢Ö¸ü
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤üß ÃÖÓŸÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖÃÖã¬¤üÖ ÖÖê¸üÖ“Ö †ÖÆêüŸÖ; ÖÖê¸üÖ ÖÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö ú×²Ö¸ü, ÖÖÖú, ¤üÖ¤æü ¤üµÖÖ»Ö, ¾ÖÖ×•Ö¤ü, ±ú×¸ü¤ü, ´Öß¸üÖ †Ö×¤ü
ÃÖÓŸÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ“Ö •Ö´ÖÖÃÖ †Ö»Öß ÖÃÖŸÖß. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ¸ü“ÖÖêŸÖ ÖÖê¸üÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖÖ, ŸÖŸ¾Öê ¾Ö ³ÖÖ×ÂÖú ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖÆüß ÖÖ£ÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †ÖÆêüŸÖ. 1) ×¾Ö¾Öêú ØÃÖ¬ÖæúŸÖì ´ÖãæÓú¤ü¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öß †Ö×¤üÖÖ£Ö, Æü×¸üÖÖ£Ö, ¸ü‘ÖãÖÖ£ÖË, ´ÖãæÓú¤ü¸üÖ•Ö.
´ÖãæÓú¤ü¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖêúØÃÖ¬Öæ ÆüÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖ»ÖÖ †Öª ÖÏÓ£Ö †ÖÆêü. ´Ö¸üÖšüß“Öß ÖÓÖÖê¡Öß Æüß ÖÖ£Ö ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ“Ö †ÖÆêü.
¤æüÃÖ¸üß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“Öß †ÖÆêü. ŸÖß †¿Öß †Ö×¤üÖÖ£Ö-´Ö“”ëû¦üÖÖ£Ö-ÖÖê¸üÖÖÖ£Ö- Ö×ÆüÖßÖÖ£Ö- ×Ö¾Öé¢ÖßÖÖ£Ö-–ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü. –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓÖßÆüß
ÖÖê¸üÖÖÖ£ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †¬µÖÖÛŸ´Öú ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú³ÖÖÂÖê“ÖÖ, ´Ö¸üÖšüß“ÖÖ“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ. ÃÖÓÃÎúŸÖ ÖßŸÖê“Öê ³ÖÖÂµÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö¸üÖšüßŸÖ †ÖÖ»Öê; Æêü ¯ÖÖ –
ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“Öê ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üŸ¾Ö“Ö †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ˆ¢Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓŸÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ •ÖÃÖê ÖÖê¸üÖ †ÖÆêüŸÖ; ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÓŸÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“Ö ¯ÖÖµÖÖÆüß
–ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü“Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖêÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö, ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö, ‹úÖÖ£Ö, “ÖÖêÖÖ, Ö¸üÆü¸üß, ¤üÖ´ÖÖ•Öß, ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ, •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô, úÖÆüÖê¯ÖÖ¡ÖÖ Æüß ÃÖÓŸÖ ´ÖÓ›üôûß †šü¸üÖ¯ÖÖ›ü
•ÖÖŸÖßŸÖ ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öß. Æêü ÖÖ£Ö ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü¯ÖÖ †ÖÆêü.
×ÖÂúÂÖÔ :1) ÖÖê¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÖÖ£ÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ µÖÖ Ö×¾ÖÖ †¬µÖÖÛŸ´Öú ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ.
2) ÖÖ£ÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ »ÖÖêú³ÖÖÂÖê“Öê ˆ¤ËüÖÖŸÖê (ØÆü¤üß ¾Ö ´Ö¸üÖšüß)
3) ÖÖê¸üÖ ØÆü¤üß“Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖúÖ¸ü, ŸÖ¸ü ´ÖãæÓú¤ü¸üÖ•Ö ´Ö¸üÖšüß“Öê †Öª
ÃÖÖ×ÆüŸµÖúÖ¸ü- ¤üÖêÆüß ³ÖÖÂÖÖŸÖß»Ö †Öª ÃÖÖ×ÆüŸµÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ ÖÖ£ÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖú›êü“Ö •ÖÖŸÖÖê.
4) ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÔ ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´Ö×Æü´ÖÖ¿ÖÖ»Öß »ÖÖêúÖêŸÖÖ ÖÖê¸üÖ ÆüÖêµÖ.
5) ÖÖ£ÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ÆüÖ ØÆü¤üß ¾Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÓŸÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“Öß ÖÓÖÖê¡Öß †ÖÆêü.
(×ÓÆÓü¤üßŸÖ ÖÖê¸üÖ- ´Ö¸üÖšüßŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü)
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10) ØÆü¤æü-´ÖãÃ»Öß´Ö ‹êŒµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ µÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ Öê»ÖÖ.
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2) ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖÖ úÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ - ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ¿Ö´ÖÖÔ
3) ÖÖ£ÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ - ¸üÖ. Ø“Ö. œêü¸êü
4) ÖÖ£ÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ - Æü•ÖÖ¸üß ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ×¡Ö¾Öê¤üß
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8) ÖÖê¸üÖ²ÖÖÖß - ÃÖÓ. ›üÖò. ×¯ÖŸÖÖ´²Ö¸ü ¤ü¢Ö ²Ö›ü£¾ÖÖ»Ö.
9) ¾Öî×¤üú ¤êü¾ÖŸÖÖ †ÖÛÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ - »Öê. ¿ÖÓ. ²ÖÖ. •ÖÖê¿Öß, ÃÖÓ. ›üÖò. ú»µÖÖÖ úÖôêû.
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