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´ÖÆüÖú¾Öß úÖ×»Ö¤üÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¸üÖÖ
¯ÖÏÖ. ¯ÖÏ×´Ö»ÖÖ ‹ÃÖ. ²ÖÖê¸üú¸ü
ÃÖÆüÖ. ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú (ÃÖÓÃéúŸÖ) ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ,
¸üÖ¬ÖÖ¤êü¾Öß ÖÖêµÖÖúÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, †úÖê»ÖÖ

´ÖÖãÂµÖ•Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´Æü™ü»ÖÖ ¯ÖÓ“ÖŸÖŸ¾ÖÖ¿Öß µÖêŸÖÖê ŸÖÃÖÖ“Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ¿ÖßÆüß µÖêŸÖÖê. ¯ÖÓ“ÖŸÖŸ¾ÖÖŸÖ“Ö ´ÖÖãÂµÖÖ“ÖÖ •Ö´Ö ´ÖéŸµÖæ
ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¯Öé£¾ÖßŸÖ»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ´ÖÃŸÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ¯ÖÓ“ÖÖŸÖŸ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ×ÖÙ´ÖŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÆüÖ ÃÖã¬¤üÖ ´ÖÖãÂµÖÖ“ÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö
†×¾Ö³ÖÖ•µÖ ‘Ö™üú †ÖÆêü.
´ÖÆüÖú¾Öß úÖ×»Ö¤üÖÃÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ™üúÖÓŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¾Ö ´ÖÖÖ¾Ö ¯ÖÏéúŸÖßŸÖß»Ö ÖîÃÖÙÖú ÃÖ•Öß¾Ö ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖãÂµÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖêÆü¸üß
¥ü¿µÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¿Ö²¤ü“ ¯Ö¸üß+ †Ö+¾Öé+»µÖã™ü ”¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ †ÃÖê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ úß •Ö¸ü ´ÖÖãÂµÖÖ»ÖÖ “ÖÖ¸üÆüß ²ÖÖ•ÖæÖê
¾µÖÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰úÖ ¯ÖÏŸµÖÖ †¯ÖÏŸµÖÖ ¹ý¯ÖÖÖê •ÖÖê›ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏéúŸÖß“µÖÖ ¿Öã¬¤üŸÖê¾Ö¸ü“Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öß ¿Öã¬¤üŸÖÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ¯Öé£¾Öß,†Ö¯Ö,
ŸÖê•Ö,¾ÖÖµÖæ,†ÖúÖ¿Ö µÖÖ ¯ÖÓ“ÖŸÖŸ¾ÖÖÓÖÖ ¿Öã¬¤ü šêü¾ÖÖê Æêü ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“Öê ¯Ö¸ü´Ö úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã Ö¸êü ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÖ¾Ö“Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¿Ö¡Öæ
²ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü úÖ¸üÖ úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖæÖ ¾Ö ¾ÖÖÆüÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÆüÖÖ¸üÖ ¬Öæ¸ü ´ÖÖãÂµÖ“Ö ÃÖÖê›üŸÖÖê †Ö×Ö •Öê †®Ö ÖÖ‰úÖ ´ÖÖãÂµÖ •ÖÖŸÖÖê ŸµÖÖ †®ÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
´ÖÖãÂµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×¤üÖ ¬Öã¸üÆüß ÖÖŸÖÖê •ÖÃÖ•Ö¿Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»Öß ŸÖÃÖŸÖÃÖê úÖ¸üÖÖÖê ¾Ö ¾ÖÖÆüÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü»Öß. ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ´ÖÖãÂµÖÖ»ÖÖ
‘ÖÖŸÖú †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¬Öæ¸ü µÖÖ“ÖêÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœü»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“Öß ú´Öß ´ÆüÖæÖ úß úÖµÖ ¾ÖéÖŸÖÖê›üß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœü»Öê µÖÖ´Öãôêû“Ö ¯Öé£¾Öß“Öê ¾ÖÖµÖã´ÖÓ›ü»Ö
¤æü×ÂÖŸÖ ÆüÖê¾ÖæÖ µÖÖ¾Ö¸ü ×”û¦ü ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. µÖÖµÖÖ“Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ¯Öé£¾Öß“ÖÖ †Ö•Ö ÖÖ ˆªÖ †ÓŸÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖãÂµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¯Öé£¾Öß“ÖÖ †ÓŸÖ
£ÖÖÓ²Ö×¾ÖÖê ÃÖÖšüß “ —ÖÖ›êü »ÖÖ¾ÖÖê —ÖÖ›êü •ÖÖ×¾ÖÖê”ê ŸÖÃÖê“Ö “¯ÖÖÖß †›ü×¾ÖÖê ¾Ö ¯ÖÖÖß ×•Ö¸ü×¾ÖÖê †ŸµÖÖ×¬Öú †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ †Ö×Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓŸÖã»ÖÖ ¸üÖÖÖê Æêü †ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ÃÖÃéúŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ µÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖ ëú×¦üŸÖ êú»Öê †ÖÆêü µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖú¾Öß úÖ×»Ö¤üÖÃÖ µÖÖÓ“µÖÖ úÖ¾µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓÃéúŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ †Öêú
ˆ»»ÖêÖÖßµÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¤üÖÖ»Öê ¾ÖÖµÖÖµÖÖ•ÖÖêÖß †ÖÆêüŸÖ. Ã¾Ö“”û ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ úÃÖê šêü¾ÖÖ¾Öê µÖÖ“Öê ±úÖµÖ¤êü ŸÖÖê™êü úÖêÖŸÖê? µÖÖ“Öß ×¿Öú¾ÖÖ
†•ÖãÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÖÆêü ÃÖÓÃéúŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ¾ÖÖµÖÖµÖÖ•ÖÖêÖê ˆ»»ÖêÖ×ÖµÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¤üÖÖ»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¯Öîúß
úÖ×»Ö¤üÖÃÖÖÓÖß †×³Ö–ÖÖÖ ¿ÖÖãúŸÖ»Ö´Ö´Ö¬µÖê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öß ¸ü´ÖÖßµÖŸÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓã¤ü¸üŸÖêÖê ¾ÖÙÖ»Öê»Öß †ÖÆêü Æêü µÖÖ ¿»ÖÖêúÖŸÖæÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
¸ü´µÖÖÓŸÖ¸ü : ú´Ö×»ÖÖßÆü×¸üŸÖî: ÃÖ¸üÖê ×³Ö¿”ûÖµÖÖ¤ãü´ÖîÙÖµÖ×´ÖŸÖÖÔú´ÖµÖæÖŸÖÖ¯Ö:I
³ÖãµÖÖŸãú¿Öê¿ÖµÖ¸ü´ÖÏã¤ãü¸êüÖã¸üÃµÖÖ:¿ÖÖŸÖÖÖãæú»Ö¯Ö¾ÖÖ¿“Ö×¿Ö¾Ö¿“Ö¯Ö£ÖÖ:II
†×³Ö–ÖÖÖ ¿ÖÖãúŸÖ»Ö´ÖË.
4-10
ú´Ö»ÖßÖß´Öãôêû ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ×Æü¸ü¾Öê —ÖÖ»µÖÖÖê †×ŸÖ¿ÖµÖ ¸ü´ÖÖßµÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¾Ö»Öß´Öãôêû †×ÖµÖ×´ÖŸÖ ÃÖæµÖÖÔ“Öß ˆÂÖŸÖÖ †ÖÆêü.
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Ã¾ÖŸÖ:´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¿Öã¬¤ü Æü¾ÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ •Öß Æü¾ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖãÂµÖ´ÖÖ¡ÖÃÖÖšüß •Öß¾ÖÖ †ÖÆêü ´ÆüÖ•Öê“Ö ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¤ãüÃÖ¸êü
×ŸÖÃÖ¸üê úÖÆüß ÖÃÖæÖ ´ÖÖãÂµÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏÖÖ“Ö ¤êüŸÖÖŸÖ ´ÖÖãÂµÖÖÃÖ ¿Öã¬¤ü Æü¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö †ÖÖÓ×¤üŸÖ ú¸üŸÖê ×¿Ö¾ÖÖµÖ ˆŸÃÖÖÆü ¾ÖÖœü¾ÖŸÖê.
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖê“Ö ‹ú ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¤ËüµÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖú¾Öß úÖ×»Ö¤üÖÃÖÖÖê “ ãú´ÖÖ¸üÃÖÓ³Ö¾Ö´ÖË”µÖÖ ´ÖÆüÖúÖ¾µÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÔÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖÛ¯ŸÖ ÃÖÖšüß ŸÖ¯ÖÃµÖÖ ÃÖÖšüß ÖÖî¸üß ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ¸üÖê¯Ö™êü »ÖÖ¾ÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ ¸üÖê¯Ö™ü¶Ö“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×¤üÖ
ÃÖÓÖÖê¯ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ú¸üŸÖê µÖÖ¾Ö¹ýÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß ¾ÖéÖ ¾Ö †ÖòŒÃÖß•ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¾Ö ´ÖÖãÂµÖ µÖÖÓ“ÖÖ ‘Ö×ÖÂšü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê ´ÖÖãÂµÖ ¾Ö
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ Æêü ‹ú¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ •ÖÖæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß.
µÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÆüÖú¾Öß úÖ×»Ö¤üÖÃÖ ¸ü‘Öã¾ÖÓ¿Ö´Ö ´Ö¬µÖê ‹úÖ ¿»ÖÖêúÖŸÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. •Ö»ÖŸÖ¸ÓüÖÖ´Öãôêû ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖŸÖ ¿ÖßŸÖ»ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öß †ÖÆêü ´ÖÖÖê¸ü´Ö ÃÖãÖÓ¬Ö À¾ÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖÖê †ÖÆêü †¿ÖÖ ÃÖãÖÓ¬Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖÖê ´ÖÖ ¯ÖÏ±ãúÛ»»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü †Ö¸üÖêµÖ ÃÖã¥üœü ¸üÖÆüŸÖê †¿ÖÖ
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖ ´ÖÖãÂµÖÖ»ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ×´ÖôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß ¿Öã¬¤ü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü“Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¯Ö¿Öã¯ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ¤êüÖß»Ö ÆüÖêŸÖÖê.
¸ü‘Öã¾ÖÓ¿Ö´Ö´Ö¬µÖê ¯Ö¿Öã¯ÖÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ´ÖÆüÖú¾Öß úÖ×»Ö¤üÖÃÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ †ÖúÖ¿ÖÖŸÖ ˆ›üÖÖ¸êü ¯ÖÖÖÓ“Öß ‹ú“Ö ¸üÖÓÖ ´ÖÖÖê¸ü´Ö ¿Ö²¤ü ²ÖÖê»ÖÖÖ¸êü
ÃÖÖ¸üÃÖ ¯ÖÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖæ úÖÆüß ±ãú»ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖê¸üÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ³ÖÖÃÖŸÖÖê †ÖÆêü úß †ÖúÖ¿ÖÖŸÖ Ã¾Ö“”Óû¤ü¯ÖÖê ¯Ö¿Öã ¯ÖÖß ×¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö•Ö
¤æü×ÂÖŸÖ ¾ÖÖµÖæ ´ÖÓ›üôûÖ´Öãôê ¯ÖµÖÖÓ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü ×•Ö£Öê ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖéÖ ŸÖê£Öê“Ö ¯ÖÖß ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ÖÖ³Ö¸ü ×¾ÖÃÖÖ¾ÖÖ
‘ÖêŸÖÖŸÖ.
¯Öãœêü ú¾Öß ´Öê‘Ö¤ãüŸÖ ÖÓ›üúÖ¾µÖÖŸÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÖÓœü¸üÖ êú¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ±ãú»ÖÖÓ´Öãôêû ²ÖÖÖê“Öê ãÓú¯ÖÖ À¾ÖêŸÖ ¸ÓüÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü ¯ÖÖÖÓÖß ¾ÖéÖÖÓ¾Ö¸ü ‘Ö¸ü™üß ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ´Öãôêû Ø¯Ö¯Öôû,¾Ö›ü ‡ŸµÖÖ¤üß ¾ÖéÖ
•ÖÖã Ö•Ö²Ö•ÖæÖ Öê»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. úÖôûÖ ¸ÓüÖ •µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü “Öœü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü †¿Öß ×¯Öú»Öê»Öß •ÖÖÓ³ÖôûÖ“Öß ±úôêû †ÃÖ»Öê»µÖÖ †¸üµÖÖŸÖ úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ
×Ö¾ÖÖÃÖ ú¸üŸÖß»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ Óúã•ÖÖÖ “µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖéÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖê“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾ÖêÖÖÖê
¾ÖÖœüÖÖ¸üß ¾ÖéÖŸÖÖê›üß´Öãôûê ÃÖ¬µÖÖŸÖ¸üß †ÃÖê ×“Ö¡Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ú»¯ÖÖêŸÖ“Ö ²Ö‘ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ¾ÖéÖŸÖÖê›üß´Öãôêû ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêüŸÖ
ˆÂÖŸÖê´Öãôêû ¯Ö¤üÖê¯Ö¤üß ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ £ÖÓ›üÖ¾µÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ³ÖÖÃÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¿ÖßŸÖ»ÖŸÖêÃÖÖšüß ´ÖÖÖ¾ÖÖÖê Ã¾Ö¸üÖÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ úÖµÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü Æêü
´ÖÆüÖú¾Öß úÖ×»Ö¤üÖÃÖ µÖÖÓÖß †×³Ö–ÖÖÖ¿ÖãúŸÖ»Ö´ÖË ´Ö¬µÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ¿»ÖÖêúÖŸÖæÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
Ö¸Óü“Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“µÖÖ ÃÖ´Öé¬¤üßÖê ´ÖÖãÂµÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖ ÃÖãÖú¸ü ÆüÖê‰ú ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ¾ÖéÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ‹ú †×¾Ö³ÖÖ•µÖ ‘Ö™üú †ÖÆêü
´ÆüÖæÖ ¾ÖéÖ »ÖÖ¾ÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÃÖ ×•Ö¾ÖÖ¯ÖÖ›ü •Ö¯ÖÖê Æêü †×¬Öú ´ÖÆüŸŸÖ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
†×³Ö–ÖÖÖ ¿ÖÖãúŸÖ»Ö´ÖË ´Ö¬µÖê ¾ÖéÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÓúãŸÖ»Öê“Öê ³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×•Ö¾ÖÖ¯ÖÖ›ü ¯ÖÏê´Ö †ÖÆêü Æêü µÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê ´Ö™üúÖ
µÖÖ¾Ö¹ýÖ ¾ÖéÖ »ÖÖÖ¾Ö›üß“Öê ¾Ö ÃÖÓÖÖê¯ÖÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úÖ¸üÖ ¾ÖéÖ Ã¾ÖŸÖ: ˆÆüÖ“ÖÖ ŸÖÖ¯Ö ÃÖÆüÖ ú¹ýÖ ¯Ö×£ÖúÖÓÖÖ ÃÖÖ¾Ö»Öß
¤êüŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖÖãÂµÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê ÖÖŸÖê ‘Ö×ÖÂšü †ÖÆêü Æêü ÖÖŸÖê ÃÖÓ¯Ö×¾ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖãÂµÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ÃÖÓ¯Ö×¾ÖÖê ÆüÖê‡Ô»Ö.
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¤æü×ÂÖŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Öê ¤ãüÂ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖœü»µÖÖ´Öãôêû ‹¿ÖßÃÖÖ¸üµÖÖ
¾ÖÃŸÖæ¾Ö¸ü ´ÖÖãÂµÖÖ»ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÖÆêü ¾ÖéÖŸÖÖê›üß´Öãôêû ¯Ö¿Öã¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÃÖ¸üÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. †ÖòŒÃÖß•ÖÖ ¾ÖÖµÖæ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ¾Ö
¯ÖÏ¤æü×ÂÖŸÖ ¾ÖÖµÖæ“Öê ¯ÖÏÖ´ÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖê ÃÖ¬µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö ¾ÖéÖŸÖÖê›üß´Öãôêû ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖéÖŸÖÖê›üß´Öãôêû ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖÆüß ú´Öß ÆüÖêŸÖÖÖÖ
×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã ¿Öã¬¤ü Æü¾ÖêÃÖÖšüß ¾ÖéÖÖÓ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üµÖÖ“Öß †ŸµÖÖ×¬Öú Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ¾ÖéÖ ŸÖÖê›ü ±úÖ¸ü“Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ“Ö êú»Öß
•ÖÖ¾Öß ¿Öã¬¤ü Æü¾ÖÖ ¾Ö ¯Öé£¾Öß“ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖéÖ»ÖÖÖ¾Ö›ü ú¹ýÖ ÃÖÓÖÖê¯ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏÖ´ÖÖê
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖÆüß ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖŸÖ †ÖÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ´Öãôêû“Ö ¯Ö¿Öã¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¾ÖÖÃÖÖ¾Ö¸ü ãú·ÆÖÔ›ü ™üÖú»Öß •ÖÖŸÖê.
´ÖÖãÂµÖ ¯Ö¿Öæ¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ ÆüŒúÖ“µÖÖ ¾ÖÖÃŸ¾µÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß ×¿Ö¸üŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖÖŸÖ ¾ÖéÖŸÖÖê›ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ †®Ö ¾ÖÃ¡Ö
×Ö¾ÖÖ¸üÖ Ö¸ü•ÖÖÓ¯Öîúß µÖÖ ¯Öîúß ´ÖÖãÂµÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ÆüÖ ¯Ö¿Öã¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÆüÖê‰ú ÖµÖê µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖÖéŸÖß
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
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