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´Ö¸üÖšüß †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ
¯ÖÎÖ. ›üÖò. ×¿Ö¸üßÂÖ ¯ÖÖ™üß»Ö,
ú»ÖÖ, ¾ÖÖ×Ö•µÖ, ×¾Ö–ÖÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,
•ÖÖ´ÖÖê¸, ŸÖÖ. •ÖÖ´ÖÖê¸ü ×•Ö. •ÖôûÖÖ¾Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ³ÖÖ¸üŸÖü.
´ÖÖÖ¾Öß ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ¯ÖÖê †³µÖÖÃÖ ú¸üÖµÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×šüúÖÖß ²ÖÖê»Ö»µÖÖ
•ÖÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ×ÖÆüÖµÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖÓ“Öß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¾Ö ÃÖÓ¸üÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¹ýÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. µÖÖ ²ÖÖê»Öß
²ÖÖê»ÖÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ µÖæÖŸ¾ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“ÖßÆüß úÖôû•Öß ‘ÖêÖÓ Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. †³µÖÖÃÖúÖÓÖß
×¿ÖÂ™ü ³ÖÖÂÖÖ Æüß“Ö ÁÖêÂšü ³ÖÖÂÖÖ †ÖÆêü †ÃÖÖ Ö¾ÖÖ¾ÖÖ Ö ú¸üŸÖÖ ²ÖÖê»Öß ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ ŸÖ¸ü ³ÖÖÂÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö,
ÃÖÓÃéúŸÖß ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¸üÖ×Æü»Ö. ¾Ö ³ÖÖ×ÂÖú “ÖîŸÖµÖÖ“ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ —Ö¸üÖ ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖÆüŸÖ ¸üÖ×Æü»Ö Æêü ¯ÖÖÆüÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ´Ö¸üÖšüß Æüß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ²ÖÖê»Ö»Öß •ÖÖÖÖ¸üß ³ÖÖÂÖÖ †ÖÆêü. ×ŸÖ“Öê Öê¡Ö ¾µÖÖ¯Öú †ÖÆêü. ´ÖÖêšü¶Ö ³Öæ³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ŸÖß
²ÖÖê»Ö»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ Öê¡ÖÖŸÖ ÖîÃÖÙÖú¥üÂ™ü¶Ö úÖÆüß ³ÖÖÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: úÖêúÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ ÃÖÊÖ¦üß´Öãôêû †»ÖÖ
—ÖÖ»µÖÖÖê ŸÖÖê Ã¾ÖÓµÖ´Öê¾Ö †ÃÖÖ ‘Ö™üú ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ŸÖ¸ü ¾Ö·ÆÖ›ü ³ÖÖÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ, ÃÖ¯ÖÖ™ü, ´Öî¤üÖÖß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ‘Ö™üú
¾ÖÖ™üŸÖÖê. Æêü ×ÖÃÖÖÔ×ÖÙ´ÖŸÖ ‘Ö™üú •Ö¸üß ‹úÖ ³ÖÖÂÖÖ Öê¡ÖÖ“Öê ³ÖÖÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ´Ö¬µÖê £ÖÖê›êüÃÖê †ÓŸÖ¸ü ¤êü Öß»Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû
‹úÖ ³ÖÖÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö ¾ÖêÖôûß †ÖÆêü, ×³Ö®Ö †ÖÆêü. µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ÃÖß´ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖÃÖ
×´ÖôûÖ»Öê»Öß †ÖÆêü ŸÖê£Öê ×³Ö®Ö ×³Ö®Ö ³ÖÖÂÖê“Öê ¿Ö²¤ü ×´ÖôæûÖ ³ÖÖÂÖÖ ³Öê¤ü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´Ö¸üÖšüß •Ö¸üß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ²ÖÖê»Ö»Öß
•ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ²ÖÖê»ÖµÖÖŸÖ ‹ú¹ý¯ÖŸÖÖ ÖÖÆüß. ×ŸÖ£Öê ³ÖÖÂÖê“Öê ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ³Öê¤ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯ÖÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öß ×•ÖŸÖúß ¹ý¯Öê
†ÖÆêüŸÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ ²ÖÖê»Öß ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. ²ÖÖê»Öß †Ö×Ö ³ÖÖÂÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ“Ö Æüß ¹ý¯Öê ´ÖÖÓ›ü»Öß Öê»Öß
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö¸üÖšüß †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ×³Ö®Ö×³Ö®Ö ÃÖ´ÖæÆüÖ“Öß ¯ÖÏéúŸÖß, ³ÖÖ×ÂÖú ÃÖ´Ö•Ö,
²ÖÖê»Öà“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö µÖÖ ÖÖêÂ™üß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¹ý¯Öê, ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ³Öê¤ü µÖÖÓÖÖ †Ö¯ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖÂÖÖ (úÖêÖŸµÖÖÆüß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ †×¬Öú •Ö¾Öôû
†ÃÖ»Öê»Öê ²ÖÖê»Öà“Öê ÃÖ´ÖæÆü •Öê ‹úÖ Öê¡ÖÖŸÖ ²ÖÖê»Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ) ŸÖê ŸµÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ»µÖÖ ´ÖÖÖú ³ÖÖÂÖê¯ÖêÖÖ ×³Ö®Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ˆ¯Ö³ÖÖÂÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê
†Öêú ²ÖÖê»Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖæÆü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯ÖÖê †ÃÖŸÖÖê. ³ÖÖÂÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ •Ö¸ü ¤üÆüÖ ²ÖÖê»Öß †ÃÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯ÖÖ¯ÖÃÖÖŸÖ •Ö¾Öôû
†ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖÆüß ³ÖÖÂÖÖÓ“Öê ×´ÖôæûÖ ŸÖßÖ ÃÖ´ÖæÆü ²ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ŸÖßÖ ˆ¯Ö³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»µÖÖ. ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖ
•Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 15 ŸÖê 20 Ã£ÖÖ×Öú ¹ý¯Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ³ÖÖîÖÖê×»Öú ¥üÂ™ü¶Ö ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖßÖ“Ö ˆ¯Ö³ÖÖÂÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
úÖêúÖß, ¾Ö·ÆÖ›üß, ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá †¿Öß Æüß ×¾Ö³ÖÖÖÖß †ÖÆêü. ˆ¯Ö³ÖÖÂÖÖÓ“Öê Æêü ³Öê¤ü ¯ÖÏúÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ´Öãôêû ¯Ö›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
úÖêúÖß Æêü ÖÖ¾Ö ³ÖÖ×ÂÖú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖê¯ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ×Öú™ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¤üÖÖ×¾ÖÖÖ¸êü ÖÃÖæÖ êú¾Öôû ³ÖÖîÖÖê×»Öú Ã£ÖÖÖ
×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸êü †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Öß ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ‘ÖÖ™ü ¾Ö †¸ü²Öß ÃÖ´Öã¦ü µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖÖÖ»ÖÖ úÖêúÖ †ÃÖê
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´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö ÃÖß´ÖÖ ¤ü´ÖÖ ¾Ö ¤ü×ÖÖêú›üß»Ö ÖÖê¾µÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¸êüÖÖê»Ö Øú¾ÖÖ ´ÆîüÃÖæ¸ü“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÆüÖ ³ÖÖÖ
ú´Öß ¹Óý¤üß“ÖÖ ¾Ö •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 300 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Öß“ÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ µÖÖ»ÖÖ úÖêúÖ¯Ö¼üß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. µÖÖÃÖÓ¯ÖæÖÔ ³ÖÖÖÖŸÖ †Öêú
²ÖÖê»Öß ²ÖÖê»Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ úÖêúÖß Æêü ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. úÖêúÖß Æüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ³ÖÖÂÖÖ ÖÃÖæÖ ŸµÖÖ Öê ¡ÖÖŸÖ ²ÖÖê»Ö»µÖÖ
•ÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖæÆüÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê»Öê ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ úÖêúÖß“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖßÆüß ÆüÖêŸÖê.
¤îü×Öêú, ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüêú, ´ÖÖ×ÃÖêú ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †ÖúÖ¿Ö¾ÖÖÖß¾Ö¹ýÖ úÖêúÖß úÖµÖÔÎú´ÖÆüß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÖÖ™üú Æü Ö »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ
¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü úÖêúÖßŸÖæÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ÆüÖêŸÖÖê. úÖêúÖß Æüß ´Ö¸üÖšüß¯ÖêÖÖ ŸÖ¿Öß ±úÖ¸ü¿Öß ¾ÖêÖôûß ÖÖÆüß. ¬¾ÖÖß †Ö×Ö ¾ÖÖŒµÖ ¸ü“ÖÖÖ µÖÖŸÖ
†Ö¤üß £ÖÖê›êüÃÖê †ÓŸÖ¸ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ˆ““ÖÖ¸üÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö Öæ¯Ö ±ú¸üú †ÖÆêü. †ÖãÖÖ×ÃÖú ¹ý¯Öê †×¬Öú ŸÖß¾ÖÎ¯ÖÖê •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ.
úÖêúÖß“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖêÖôêû¯ÖÖÖ´Öãôêû úÖÆüß »ÖÖêú úÖêúÖß»ÖÖ ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ³Öê¤ü Ö ´ÖÖÖŸÖÖ ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³Öê¤ü ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú¥üÂ™ü¶Ö úÖêúÖß Æüß ´Ö¸üÖšüß“Öß“Ö ˆ¯Ö³ÖÖÂÖÖ †ÖÆêü. †³µÖÖÃÖú ×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ²ÖÖê»Öß ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. úÖêúÖß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ †³µÖÖÃÖ ›üÖò. úÖ¡Öê µÖÖÓÖß The Foundation of Konkani µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖÂÖê“µÖÖ
6 ²ÖÖê»Öß ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ ´ÆüÖ•Öê, úÖÖÔ™üú Øú¾ÖÖ ×“Ö¡Ö¯Öæ¸ü ÃÖÖ¸üÃ¾ÖŸÖÖÓ“Öß úÖêúÖß, ÖÖï›ü ÃÖÖ¸üÃ¾ÖŸÖÖÓ“Öß úÖêúÖß, ÁÖß
¾ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Ößú¸ü ˆ±Ôú ¿ÖÖî ÖÖêµÖ²ÖÖ²Ö µÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖµÖÖ»ÖÖ µÖêÖÖ¸üß ÖÖê¾µÖÖ“µÖÖ ˆ““Ö¾ÖÙÖµÖ ØÆü¤æÓü“Öß úÖêúÖß,
´ÖÓÖôæû¸ü †Ö×Ö ¤ü×ÖÖ úÖÖÔ™üú ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ×õÖ¿“ÖÖÖÓ“Öß úÖêúÖß, ˆ¢Ö¸ü úÖÖÔ™üú ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ×õÖ¿“ÖÖÖÓ“Öß úÖêúÖß †Ö×Ö
ÖÖê¾µÖÖ“µÖÖ ×õÖ¿“ÖÖÖÓ“Öß úÖêúÖß. Æêü ÃÖÖôêû ³Öê¤ü •ÖÖŸÖß Øú¾ÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÖÆêŸÖ. ³ÖÖîÖÖê×»Öú¥üÂ™ü¶Ö
úÖêúÖß“Öê ±úŒŸÖ ¤üÖêÖ“Ö ³Öê¤ü ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ˆ¢Ö¸ü úÖêúÖß, ¤ü×ÖÖ úÖêúÖß.
ˆ¢Ö¸ü úÖêúÖß †Ö×Ö ¯ÖãµÖÖ“Öß ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ´Ö¸üÖšüß ²ÖÖê»Öß µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÃÖÖ ±ú¸üú ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ˆ¢Ö¸ü
úÖêúÖß´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÖê»ÖÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ •ÖÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê Øú¾ÖÖ ×ŸÖ£Ö»µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ“Ö²Ö¸ü Öê²Ö¸ü »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
¬ÖÓªÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÖÖß úÖÆüß ¯ÖÖê™ü³Öê¤ü ¯Ö›ü»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ²ÖÖÖúÖê™üß, ¤ü´ÖÖß, ‘ÖÖ™üß, ´ÖÖ¾Öôûß, ÃÖÓÖ´ÖêÀ¾Ö¸üß ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÖê™ü³Öê¤ü
×ŸÖ£Ö»µÖÖ Ã£ÖÖÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯Ö›ü»Öê †ÃÖæÖ †ÖÖÏß, ³ÖÓ›üÖ¸üß, ¬ÖÖÖ¸üß, ú·ÆÖ›üß, úÖêôûß, ãúÖ²Öß, šüÖú¸üß, ¯Ö¸ü³Öß ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÖê™ü³Öê¤ü
×ŸÖ£Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖß¾Ö¹ýÖ ¾Ö ¬ÖÓªÖ¾Ö¹ýÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú †Ö×Ö •ÖÖŸÖßú ¯ÖÖê™ü³Öê¤üÖŸÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ¾Ö ¾µÖÖú¸üÖ
ÃÖÖ¸üÖê“Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ²ÖÖÖúÖê™üß ²ÖÖê»Öß Æüß ²ÖÖÖúÖê™ü“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ²ÖÖê»Ö»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¯Öæ¾Öá ´ÖãÃ»Öß´Ö »ÖÖêú¾ÖÃŸÖß ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ²ÖÖê»Öß¾Ö¸ü ˆ¤æÔü“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ˆ¤æÔü ¿Ö²¤üÖ¾Ö»Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¤æÔü ¾ÖÖŒµÖ ¸ü“ÖÖÖ †Ö×Ö ˆ““ÖÖ¸ü ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö µÖÖ ²ÖÖê»Öß¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ ¯ÖæÖÔ šü¸üŸÖê. ŸÖ¸ü ´ÖÖ¾Öôûß ²ÖÖê»ÖßÆüß ´ÖÖ¾Öôû ÖÖê·µÖÖŸÖ ²ÖÖê»Ö»Öß
•ÖÖŸÖê. ‘ÖÖ™üß ²ÖÖê»Öß úÖêúÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ »ÖÖŸÖ“µÖÖ ÃÖÊÖ¦üß“µÖÖ ‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü ²ÖÖê»Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ”ûÖê™ü¶Ö ”ûÖê™ü¶Ö ÃÖ´ÖæÆüÖÓ´Ö¬µÖê µÖÖ²ÖÖê»Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß
šü¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯ÖÖê •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓÖ´ÖêÀ¾Ö¸üß Æüß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ²ÖÖê»Öß ÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê.
¸üŸÖÖ×Ö¸üß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¤êü¾ÖºþÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖÓÖ´ÖêÀ¾Ö¸üß Æüß ²ÖÖê»Öß †ÖÆêü. µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖŸÖ ‘‹'†Ö×Ö
‘†Öê'Æêü ¤üÖêÆüß Ã¾Ö¸ü ·ÆÃ¾Ö †Ö×Ö ¤üß‘ÖÔ †¿ÖÖ ¤üÖêÆüß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ˆ““ÖÖ¸ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ¤êü×Ö»Ö †Ö×Ö ×¤ü×Ö»Ö Æêü ¤üÖêÆüß ˆ““ÖÖ¸ü
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¹ýœü †ÖÆêüŸÖ. ¤ü¿ÖÔú ÃÖ¾ÖÔÖÖ´Ö †Ö×Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖ¾ÖÔÖÖ´Ö ÊÖÓ“Öê ¯ÖãÜ»»ÖÖß ‹ú ¾Ö“ÖÖ ÊÖ ²ÖÖê» ÖßŸÖ “Ö´ÖŸúÖ×¸üú ¸üßŸÖßÖê ú¸üŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ.
ÆüÖ, ŸÖÖ, •ÖÖ, †ÃÖÖê ‡ŸµÖÖ¤üß ¬ÖÖŸÖæÓ“Öß ¹ý¯Öê 'ÆüÖÑµÖ', 'ÆüÖÑ¾Ö'†ÃÖê ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû Æüß ³ÖÖÂÖÖ ‹êúŸÖÖÖÖ “Ö´ÖŸúÖ×¸üŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖê ¾Ö
ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö Æêü ³ÖÖÂÖÖ ³Öê¤ü ºþœü ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
ˆ¢Ö¸ü úÖêúÖß ¾Ö ¤ü×ÖÖ úÖêúÖß µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¤ü×ÖÖ úÖêúÖß †×¬Öú ÖÖ¾ÖÖ¹ý¯ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ´Ö¸üÖšüß
³ÖÖÂÖê¯ÖÖÃÖæÖ Æüß ³ÖÖÂÖÖ ¾ÖêÖôûß ŸÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖê“Ö ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×ŸÖ“µÖÖ †ÖÃÖÖ¾ÖŸÖá •µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêúÖß ²ÖÖê»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖÆüß ×³Ö®Ö
×¤üÃÖŸÖê. 15 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖêŸÖãÔÖ•ÖÖÓ“ÖÖ †Ö×Ö ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ •Ö¾Öôû“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»µÖÖÖê ÆüÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ±úŒŸÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ²ÖÖ²ÖŸÖß“Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¸üÖ×Æü»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ³ÖÖ×ÂÖú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¤êüÖß»Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ¯ÖÖêŸÖãÔÖß•Ö
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖêú›æüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ÃÖæ´Ö¥üÂ™üßÖê ×Ö×¸üÖÖ êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ¤ü×ÖÖ úÖêúÖÖŸÖ ÃÖÖôûßú›êü ‹úÃÖÖ¸üÖß ³ÖÖÂÖÖ
²ÖÖê»Ö»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ £ÖÖê›üÖ †×¬Öú ±ú¸üú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¯ÖÏÖÓŸÖ, ¬ÖÓ¤üÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß µÖÖ úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ¤ü×ÖÖ
úÖêúÖß“ÖêÆüß ¯ÖÖê™ü³Öê¤ü ¯Ö›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê ˆ““ÖÖ¸üÖ ²Ö¸êü“ÖÃÖê ÖÖ×ÃÖŒµÖú †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤üÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß †
ÃÖÖ¸üÖÖ ·ÆÃ¾Ö Ã¾Ö¸ü •ÖÖê›üµÖÖ“Öß »Öúú µÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´ÆüÖËæÖÆüß ŸÖß ³ÖÖÂÖÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖŸÖ ¾ÖêÖôûß ²ÖÖê»Öß
´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ˆ¢Ö¸ü †Ö×Ö ¤ü×ÖÖ úÖêúÖß µÖÖ ¤üÖêÖ ²ÖÖê»Öà“Öß •Öß ÃÖß´ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ÃÖß´Öê¾Ö¸ü ãú›üÖôûß ²ÖÖê»Öß ²ÖÖê» Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ¯Öæ¾Öá
µÖÖ ²ÖÖê»Öß“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ˆ¢Ö¸êüÃÖ ¤üÖ³ÖÖêôû¯ÖµÖÕŸÖ ¾Ö ¤ü×ÖÖêÃÖ ÖÖê¾µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ¡Ö ÃÖ¬µÖÖ ¤êü¾ÖÖ›ü¯ÖÖÃÖæÖ ¤ü×ÖÖêÃÖ ÖÖê¾µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ
³ÖÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê µÖêŸÖÖê. ãú›üÖôûß ³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †×¬Öú †ÖÆêü. Æüß ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»ÖÖÖ¸êü »ÖÖêú †×¬ÖúŸÖ¸ü ¿Öã¬¤ü ´Ö¸üÖšüß
¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ãú›üÖôûß ²ÖÖê»Öß“Öê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¾Ö³ÖŒŸÖß ¯ÖÏŸµÖµÖ ¾Ö ×ÎúµÖÖ¯Ö¤üÖÓ“Öß ¹ý¯Öê
¾ÖÖ¯Ö¹ýÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü Æêü»Ö úÖœæüÖ ˆ““ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖ ×»Ö×Æü»Öê Öê»Öê»Öê ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö •µÖÖÖ¯Ö¤ü Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê
†ÖÆêüŸÖ. ãú›üÖôûß ²ÖÖê»Öß“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÆüÖ•Öê ´Ö¸üÖšüßŸÖ •µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß '‡'†Ö¸ü µÖêŸÖê ŸµÖÖ×šüúÖÖß ãú›üÖôûß 'µÖ'¹ý¯Ö µÖêŸÖê ˆ¤üÖ.
ÃÖ´Ö‡Ô - ÃÖ´ÖµÖ, “ÖŸÖã¸üÖ‡ - “ÖŸÖã¸üÖµÖ ‡ŸµÖÖ¤üß. ãú›üÖôûßŸÖ †ÖúÖ¸üÖŸÖ ÖÖ´Öê †ÖêúÖ¸üÖŸÖ ¾Ö ‹úÖ¸üÖŸÖ ÖÖ´Öê †ÖúÖ¸üÖŸÖ
ˆ““ÖÖ¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ˆ¤üÖ. †ÖÓ²ÖÖ - †ÖÓ²ÖÖê, ´ÖæôûÖ - ´ÖæôûÖê, úÖêôû´Öë - úÖêôûÖµÖÖÓ, ÖÖÖë - ÖÖÖÖÓ ‡ŸµÖÖ¤üß.
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ¿Ö²¤ü ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ×ÖÆüÖµÖ ²ÖÖê»Öß ³Öê¤ü •ÖÖ´ÖÖµÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. úÖêúÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¾Ö·ÆÖ›üß ²ÖÖê»Öß Æüß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ¾Ö
´ÖÖêšü¶Ö ÃÖ´ÖæÆüÖ“Öß ²ÖÖê»Öß ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ˆ¢Ö¸ü ÃÖß´Öê¾Ö¸üß»Ö ¾Ö·ÆÖ›üß ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ Æüß ²Öã»ÖœüÖµÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ³ÖÖÖÖŸÖ
‹ê×»Ö“Ö¯Öæ¸ü, ²ÖîŸÖæ»Ö, ×¿Ö¾ÖÖß, ²ÖÖ»ÖÖ‘ÖÖ™ü µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¤ü×ÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ “ÖÖÓ¤üÖ, ³ÖÓ›üÖ¸üÖ †Ö×Ö ¾ÖÖ×¿Ö´Ö µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ
²ÖÖê»Ö»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ¾Ö¹ýÖ µÖÖ ²ÖÖê»Öß“Öê Öê¡Ö ×¾ÖÃŸÖéŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ²ÖÖê»Öß“Öê µÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ •ÖÖŸÖß, ¬ÖÓ¤üÖ, ¯ÖÏ¤êü¿Ö µÖÖ
‘Ö™üúÖÓ¾Ö¹ýÖÆüß ‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü“Öß ¾Ö·ÆÖ›üß †Ö×Ö ‘ÖÖ™üÖ ÖÖ»Ö“Öß ¾Ö·ÆÖ›üß †ÃÖê ¤üÖêÖ ³Öê¤ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †ÖÖÖß ÖÖÖ¯Öæ¸üß,
Æüôû²Öß, ²ÖÖ»ÖÖ‘ÖÖ™üß, ¬ÖÖÖ¸üß, ãúÖ²Öß †ÃÖê †Öêú ³ÖÖÂÖÖ ˆ¯Ö³Öê¤ü ¯Ö›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ¾Ö·ÆÖ›üß¯ÖÖÃÖæÖ úÖÆüß
ÃÖæ´Ö ³Öê¤ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ÖÖÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ÖÖÖ¯Öæ¸üß ²ÖÖê»Öß ²ÖÖê»Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ¾Ö·ÆÖ›üßŸÖ ´ÖãµÖŸÖ: ¤ßü‘ÖÔ Ã¾Ö¸ü ·ÆüÃ¾Ö ˆ““ÖÖ¸ü»Öê
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•ÖÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ´Öß - ×´Ö, ŸÖÃÖê“Ö ‡ Øú¾ÖÖ ¾Ö ²Ö§ü»Ö ‹ Øú¾ÖÖ µÖ ¾ÖÖÔ µÖêŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ×¤ü»Öê - ¤êü»»Ö, ¬Ö»»Ö, ‡ú, µÖêôû - ¾Öêôû
‡ŸµÖÖ¤üß ¾Ö·ÆÖ›üß ²ÖÖê»ÖßŸÖ †ÖãÖÖ×ÃÖúÖÓ“ÖÖ ˆ““ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖ Ö ²Ö§ü»Ö Ö “ÖÖ ¯ÖÏµ ÖÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖê.
ŸÖ¸ü ÖÖÖ¯Öæ¸üß ²ÖÖê»ÖßŸÖ Æüß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ˆ»Ö™ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ˆ¤üÖ. úÖêÖ - úÖêÖ, ÖÖÖê - ÖÖÖê ‡ŸµÖÖ¤üß. ¾Ö·ÆÖ›üßŸÖ ‘‹Ñ'úÖ¸üÖŸÖ ŸÖê
†úÖ¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ˆ¤üÖ. ¯ÖÖê¸üÖê - ¯ÖÖê¸üÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ Ø»ÖÖÖÓ“ÖÖ ‘ÖÖê™üÖôûÖ “ÖÖÓ¤ü Ö, ³ÖÓ›üÖ¸ü Ö, †úÖê»ÖÖ µÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖÆüß
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾µÖÖú¸üÖÖŸÖß»Ö “ÖŸÖã£Öá»ÖÖ »ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß »Öê ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ. '´Öß
•ÖÖŸÖÖê'†ÃÖÖ ¿Ö²¤ü ¯ÖÏµÖÖêÖ Ã¡ÖßµÖÖÓú›æüÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû Æüß ³ÖÖÂÖÖ ‹êúŸÖÖÖÖ ´ÖÖêšüß ´Ö•Öê¿Öß¸ü ¾ÖÖ™üŸÖê.
´Ö¬µÖ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÃŸÖ¸ü, úÖÓêú¸ü, “ÖÖÓ¤üÖ, ³ÖÓ›üÖ¸üÖ, ¸üÖµÖ¯Öæ¸ü µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ Æüôû¤ü »ÖÖêúÖÓ“Öß Æüß Æüôû²Öß ²ÖÖê»Öß ÆüÖêµÖ.
µÖÖ ²ÖÖê»Öß“ÖÖ ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ³Öê¤ü ´ÆüÖæÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. Æüß ²ÖÖê»Öß ²ÖÖê»ÖÖÖ¸êü »ÖÖêú ´Öæôû“Öê †ÖÖµÖÔ †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †ÖµÖÔ
³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»ÖÖ. µÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖ ´Ö¸üÖšüß, ²ÖÓÖÖ»Öß, ˆ×›üµÖÖ, ”û×ŸÖÃÖÖœüß µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÓ“Öê ×´ÖÁÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê “Ö ØÆü¤üß ¿Ö²¤üÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖÆüß †×¬Öú †ÖÆêü. ¿Ö²¤ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ¾Ö ¯ÖÏŸµÖµÖ ´Ö¸üÖšüß »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû Æüôû²Öß»ÖÖ ´Ö¸üÖšüß“Öß“Ö ˆ¯Ö³ÖÖÂÖÖ
´ÆüÖÖê †×¬Öú ÃÖÖê‡Ãú¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö. µÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖ ŸÖÖ»Ö¾µÖ ¾µÖÓ•ÖÖ ØÆü¤üß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ †ÖÆêü. ÖÖ´ÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¹ý¯Ö
ŸµÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖæÖ ÖÖ´ÖÖ»ÖÖ“Ö ×¾Ö³ÖÛŒŸÖú ¯ÖÏŸµÖµÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´Ö‡ - ´Öê, †Ö´Öß - Æü´ÖÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß.
µÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö ÂÖÂšüß“µÖÖ ¾Ö ³ÖæŸÖúÖôûÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖÖÓŸÖ ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö³ÖŒŸÖß“µÖÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖÆüß ¹ý¯ÖÖÓŸÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ³ÖÖÂÖÖÓ“ÖÖ
šüÃÖÖ ˆ´Ö™ü»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ ²ÖÖê»ÖßÃÖ ´Ö¸üÖšüß“Öß ¯ÖÖê™²ÖÖê»Öß ÃÖ´Ö•ÖµÖÖ²Ö§ü»Ö †³µÖÖÃÖúÖÓ´Ö¬µÖê ¿ÖÓúÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
†£ÖÖÔŸÖ †ÃÖê ´ÖŸÖ³Öê¤ü Æê †ÃÖŸÖÖŸÖ“Ö †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üŸÖÖŸÖ.
´Ö¸üÖšüßŸÖ»µÖÖ ²ÖÖê»Öß ÃÖ´ÖæÆüÖŸÖ»Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ²ÖÖê»Öß ´ÆüÖ•Öê †×Æü¸üÖÖß (ÖÖÖ¤êü¿Öß) Æüß ÆüÖêµÖ. µÖÖ ³ÖÖÂÖê“Öê Öê¡Ö ´ÖÖêšêü ×¾ÖÃŸÖßÖÔ
†ÖÆêü. ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ÖÖÖ¤êü¿Ö, ˆ¢Ö¸ü ÖÖ×¿Öú ×•Ö»ÆüÖ, ²Ö·ÆÖÖ¯Öæ¸ü¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×Æü“µÖÖ úÖêŸÖ µÖêŸÖÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÆüÖ•Öê Æêü ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿Ö
×ÖÃÖÖÔ×ÖÙ´ÖŸÖ †›ü£ÖóµÖÖÓÖß ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ ²ÖÖê»Öß´Ö¬µÖê ²Ö¸êü“Ö ¯ÖÖê™ü³Öê¤ü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ×¿ÖÂ™ü ´ÖÖµÖŸÖÖ,
†×³Ö•ÖÖŸÖ¯ÖÖÖ Øú¾ÖÖ »ÖêÖÖŸÖÓ¡Ö µÖÖ ÖãÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû µÖÖ ²ÖÖê»Öß»ÖÖ Ã£ÖîµÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ˆ¢Ö¸ü ÖÖÖ¤êü¿Ö ÆüÖ ×³Ö»»ÖÓ,
úÖŸÖú¸üß µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖà“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ØÃÖ¬Ö ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †Ö³Öß¸ü µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ Ö™üß •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ
»ÖÖêúÖÓÖß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß êú»µÖÖ. Æêü »ÖÖêú •Öß ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê »ÖŸÖ ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖê»ÖÖ †×Æü¸üÖÖß Øú¾ÖÖ †Ö³Öß¸üÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ †ÃÖê ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê»Öê †ÖÆêü.
Öê´ÖÖ›ü, ÖÖ×¿Öú ‡ŸµÖÖ¤üß ×šüúÖÖß †Ö³Öß¸ü »ÖÖêúÖÓ“Öß ¾ÖÃŸÖß ×¾ÖÃŸÖéŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
†ÖœüôûŸÖÖê. ÖÖÖ¤êü¿Ö“µÖÖ ˆ¢Ö¸êüú›ü“ÖÖ ³ÖÖÖ Öã•Ö¸üÖ£Ö»ÖÖ »ÖÖÖæÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÖÖÖ¤êü¿Öß ³ÖÖÂÖÖ Æüß ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öß ²ÖÖê»Öß †ÖÆêü úß
Öã•Ö¸üÖŸÖß ³ÖÖÂÖê“Öß µÖÖ²Ö§ü»ÖÆüß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´ÖŸÖ³Öê¤ü †ÖÆêü.
ÖÖÖ¤êü¿Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ 'ÃÖ'²Ö§ü»Ö '”û'“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ. ÃÖÖê›ü - ”ûÖê›ü, ÃÖÖ¾Ö»Öß - ”ûÖ¾Ö»Öß ‡ŸµÖÖ¤üß ŸÖÃÖê“Ö
'Ö'‹ê¾Ö•Öß 'Ö'µÖêŸÖÖê. ˆ¤üÖ. ¯ÖÖÖß - ¯ÖÖÖß, ¯ÖÖ - ¯ÖÖ, •ÖÖÖê - •ÖÖÖê ‡ŸµÖÖ¤üß. ŸÖÖ»Ö¾µÖ ¾ÖÖÔ ÖÖÖ¤êü¿Öß´Ö¬µÖê ´Öé¤æü ˆ““ÖÖ¸ü»ÖÖ
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•ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖ †ÖÆêü. •µÖÖ •µÖÖ ×šüúÖÖß ´ÖÆüÖ¯ÖÏÖÖµÖãŒŸÖ ¾ÖÖÔ µÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ´ÖÆüÖ¯ÖÏÖÖ ÖÖôæûÖ ™üÖúµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖ
†ÖÆêü. ˆ¤üÖ. †Ö´Æüß - †Ö´Öß, ŸÖã´Æüß - ŸÖã´Öß. ÖÖÖ¤êü¿Öß´Ö¬µÖê ‹ú¾Ö“ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖµÖÖÃÖ 'ÃÖ' †ÖÖ´Ö »ÖÖ¾ÖæÖ †Öêú¾Ö“ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖµÖ
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ´Ö¸üÖšüß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ×ŸÖÆüß Ø»ÖÖÖÓ“Öê ¿Ö²¤ü ¾Ö ¾Ö“ÖÖê ÃÖ´ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖ¡Ö ±ú¸üú
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. †×»Öú›êü †×Æü¸üÖÖßŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. †³µÖÖÃÖúÖÓÖß ×ŸÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÖê»Öß“ÖÖ
¤ü•ÖÖÔ ªÖ¾ÖÖ, ŸÖß ´Ö¸üÖšüß¯ÖêÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ»ÖÖ úÖêúÖß ³ÖÖÂÖê»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ •ÖÖê ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¤ü•ÖÖÔ †ÖÆêü ŸÖÖê ×´ÖôûÖ¾ÖÖ
†ÃÖê ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖã¹ý †ÖÆêüŸÖ. ‹ú´ÖÖ¡Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ úß Æüß ²ÖÖê»Öß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖŸÖÖ †³µÖÖÃÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü .
´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ²ÖÖê»Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ›üÖÓÖßÆüß ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ ÃÖã¬¤üÖ µÖêŸÖê. ›üÖÓÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ²ÖÖê»Ö»Öß •ÖÖÖÖ¸üß ›üÖÓÖß ²ÖÖê»Öß
†×Æü¸üÖÖß¿Öß ÃÖÓ»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ÆüÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö Öã•Ö¸üÖŸÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖß´Öê¾Ö¸ü µÖêŸÖÖê. ›üÖëÖ¸üÖôû ¾Ö ¤üÖ™ü •ÖÓÖ»ÖÖÓÖß
¾µÖÖ¯Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×³Ö»»ÖÓ, ¾ÖÖ¸ü»Öß, úÖêúÖß µÖÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖÖê ¾µÖÖ¯Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ
¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ²ÖÖê»Öß ´ÆüÖ•Öê ›üÖÓÖß ²ÖÖê»Öß ÆüÖêµÖ. µÖÖ ²ÖÖê»Öß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß ×¾Ö«üÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ³Öê¤ü †ÖÆêü. ×¾Ö«üÖÖÖÓ“µÖÖ´ÖŸÖê Æüß
²ÖÖê»Öß ´Ö¸üÖšüß“Öß ¯ÖÖê™ü³ÖÖÂÖÖ †ÖÆêü µÖÖ“Öê ´Öã µÖ úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ¾µÖÖú¸üÖ¥üÂ™ü¶Ö µÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öß“Ö †×¬Öú »ÖÖÖê
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ´Ö¸üÖšüß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ›üÖÓÖß´Ö¬µÖêÆüß ÆüÖ, ŸÖÖê, •ÖÖê Æüß ÃÖ¾ÖÔÖÖ´ÖÖ“Öß ¹ý¯Öê ×ŸÖÆüß Ø»ÖÖÖÓŸÖ Û³Ö®Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
¿Ö²¤üµÖÖêÖß †¾µÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ´Ö¸üÖšüß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸÖ£ÖÖ¯Öß µÖÖ ²ÖÖê»Öß“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö Öã•Ö¸üÖŸÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ Â™Òü ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖß´Öê¾Ö¸ü
µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖÆüÖ×•Öú“Ö µÖÖ ²ÖÖê»Öß¾Ö¸ü ¤üÖêÆüß ³ÖÖÂÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ú´Öß •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü
•Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 650 “ÖÖî¸üÃÖ ´Öî»ÖÖÓ“ÖÖ †ÃÖæÖ µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ¾ÖÃŸÖß 40,000 ¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öã ôêû ÆüßÃÖã¬¤üÖ
´Ö¸üÖšüß“Öß ‹ú ¯ÖÏ´ÖãÖ ²ÖÖê»Öß ´ÆüÖæÖ ÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ‹¾Öœü¶Ö ´ÖÖêšü¶Ö »ÖÖêúÃÖ´ÖæÆüÖ»ÖÖ µÖÖ ²ÖÖê»Öß²Ö§ü»Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö †ÖŸ´ÖßµÖŸÖÖ †ÃÖÖê
Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †ÖÆêü.
µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ²ÖÖê»Öà“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ¯ÖãÖê, ÖÖ¸ü, ÖÖ×¿Öú, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü, †Œú»ÖúÖê™ü, ³ÖÖê¸ü,
±ú»Ö™üÖ, †Öï¬Ö, ×´Ö¸ü•Ö, ÃÖÖÓÖ»Öß µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ²ÖÖê»Ö»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ³ÖÖÂÖêŸÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ¯Ö¸üŸ¾Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ³Öê¤ü †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. •Öê
úÖÆüß †ÖœüôûŸÖÖŸÖ ŸÖê †Ö¤üß ÃÖæ´Ö †ÖÆêü. ÖÖ×¿Öú“µÖÖ ³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÖÖÖ¤êü¿Öß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ŸÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü ˆ¢Ö¸ü
úÖêúÖß“ÖÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ú›üß»Ö ³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü úÖÖ›üß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ, ÖÖ¸ü µÖÖú›üß»Ö ³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü
¤êü¿ÖÃ£Öß ´Ö¸üÖšüß“ÖÖ ¯ÖÖ›üÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö ×ú¸üúÖêôû ³Öê¤ü ¾ÖÖôûŸÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ´Ö¸üÖšüß Æüß ¾Ö¸ü ˆ»»ÖêÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÖÖÓ´Ö¬µÖê
•Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ‹úÖ“Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´Ö¸üÖšüß“µÖÖ ²ÖÖê»Öà“ÖÖ ¯ÖÖê™ü ²ÖÖê»Öà“ÖÖ •ÖÖê úÖÆüß †³µÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü³Ö¸ü
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Ö¹ýÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ²ÖÖê»Öß ÃÖ´ÖæÆüÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü •Öê¾Öœü¶Ö
²ÖÖê»Öß ÃÖ´Öé¬¤ü ÆüÖêŸÖß»Ö ŸÖê¾Öœüß ³ÖÖÂÖÖ ÃÖ´Öé¬¤ü ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÏ´ÖÖÖ ³ÖÖÂÖÖ •Öß ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÖµÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü ×ŸÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
µÖÖ ²ÖÖê»Öà¾Ö¸ü“Ö †ÖÆêü. ÖÏÓ£Ö, ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ, ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×ÎúµÖê´Ö¬µÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ²ÖÖê»Öà“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üÖÖ¸êü ¾Ö ²ÖÖê»ÖÖÖ¸êü »ÖÖêú ×¿ÖÂ™ü ³ÖÖÂÖÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ µÖÖ ÖÏÖ´µÖ ¾Ö ú´Öß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ
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†ÖÆêüŸÖ †ÃÖÖ ÃÖ´Ö•Ö ãúÖßÆüß ú¹ý ÖµÖê. ˆ»Ö™ü ²ÖÖê»Öß ³ÖÖÂÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“ÖÖ †×¬Öú †×¬Öú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üÖê,
ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÖÏÓ£Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üÖÓ, †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖ´ÖæÆüÖ“Öß ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ †³µÖÖÃÖÖÓ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêü. ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ
•Ö¸ü ÃÖ´Öé¬¤ü ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö »ÖÖêúÃÖ´ÖæÆüÖ“µÖÖ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê †³µÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖ»Öß »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß †×¬Öú
ÃÖ´Öé¬¤ü ú¸üÖê, Ö¾µÖÖ ×¯Öœü¶ÖÓÃÖÖšüß ²ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö ¿Ö²¤üúÖê¿Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ¾Ö ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖê“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üßú¸üÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Ößú¸üÖÖÃÖÖšüß
†³µÖÖÃÖúÖÓÖß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê Æüß Ö¸üß úÖôûÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
´ÖÖÖ¾Öß ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ¯ÖÖê †³µÖÖÃÖ ú¸üÖµÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×šüúÖÖß ²ÖÖê»Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ
¯ÖÏÖÓŸÖ×ÖÆüÖµÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖÓ“Öß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¾Ö ÃÖÓ¸üÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¹ýÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. µÖÖ ²ÖÖê »Öß ²ÖÖê»ÖÖÖ·µÖÖ
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ µÖæÖŸ¾ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“ÖßÆüß úÖôû•Öß ‘ÖêÖÓ Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. †³µÖÖÃÖúÖÓÖß ×¿ÖÂ™ü ³ÖÖÂÖÖ Æüß“Ö ÁÖêÂšü
³ÖÖÂÖÖ †ÖÆêü †ÃÖÖ Ö¾ÖÖ¾ÖÖ Ö ú¸üŸÖÖ ²ÖÖê»Öß ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ ŸÖ¸ü ³ÖÖÂÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö, ÃÖÓÃéúŸÖß ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¸üÖ ×Æü»Ö. ¾Ö ³ÖÖ×ÂÖú
“ÖîŸÖµÖÖ“ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ —Ö¸üÖ ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖÆüŸÖ ¸üÖ×Æü»Ö Æêü ¯ÖÖÆüÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¸üÖšüß ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ ²ÖÖê»Öß, ¯ÖÖê™ü²ÖÖê»Öß µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÖŸÖóµÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖŸÖŸÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö •ÖÖÃÖ´ÖæÆüÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖéŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ úÖµÖÔ
šü¸êü»Ö.
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