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−ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¹ý›üÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖúŸÖÖ −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖæ´Ö †¾Ö»ÖÖêú−ÖÖŸÖæ−Ö †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖê¬¤üÖ¸üÖ“µÖÖ †ÖÓŸÖ×¸üú
ŸÖôû´ÖôûßŸÖæ−Ö †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. −ÖÖ£Ö •µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß ŸÖê ¯ÖÖÆüŸÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¹ý›üÖŸÖ ´ÖãŒŸÖ¯ÖÖê ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖŸúÖ»Öß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, †Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö“ÖÖ¸ü, ¹ýœüß-¯ÖÏ£ÖÖ µÖÖÓ“Öê Æüß ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¹ý›üÖŸÖæ−Ö ×¤üÃÖŸÖê.
−ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯Ö¸üúßµÖ ¸üÖ•Ö¾Ö™üß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öæôêû ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö−Ö
úÖÓÆüßÃÖê †ÛÃ£Ö¸ü ²Ö−Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †−ÖßŸÖß, ¤ãü¸üÖ“ÖÖ¸ü ¾ÖÖœæü−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ ²ÖÖêúÖôûŸÖü ÆüÖêŸÖÖ. ØÆü¤æŸÖß»Öü Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ÁÖêÂšü
ÃÖ´Ö•ÖÖÖ¸êü, ×¾Ö¾¤üÖ−Ö ¯ÖÓ×›üŸÖ ÃÖ´Ö•ÖÖÖ¸êü, ¤êü¾ÖÖ-¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü †–ÖÖ−Öß, Ö¸üß²Ö, ³ÖÖêôûµÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ úºþ »ÖÖÖ»Öê.
´ÖãÛÃ»Ö´Ö †¾Ö×»ÖµÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÖ›üÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö úºþ »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû †–ÖÖ−Öß
»ÖÖêúÖÓ“Öß †Ö¤üß êú×¾Ö»Ö¾ÖÖÖß ÛÃ£ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ¥üÂ™üµÖÖ ¤ãü²ÖÔ»Ö ²Ö−ÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ úÖôûß †×ÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ
µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß †¿Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆæü−Ö −ÖÖ£Ö †Ã¾ÖÃ£Öû ÆüÖêŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖ“Öß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ×ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß
ŸÖôû´Öôû †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−Öß ³ÖÖºþ›üÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß. ŸµÖÖŸÖæ−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö ¯Ö›üÖê Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú“Ö ÆüÖêŸÖê.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôêû ÃŸÖ¸ü, ŸµÖÖ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß, ŸµÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß, ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
†Ö“ÖÖ¸ü-×¾Ö“ÖÖ¸ü, ºþœüß-¯ÖÏ£ÖÖ, ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ, ˆ““Ö - ú×−ÖÂšü ³Öê¤ü ‡. ˆ»»Öê=Ö †Ö×Ö ×“Ö¡ÖÖ −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
‹æúÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ²ÖÎÖ´ÆüÖÖ»ÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖŸÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸ü-´ÖÖÓÖ µÖÖÓ−ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ =ÖÖ»Ö“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖŸÖ Ã£ÖÖ−Ö ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ¥üÂ™üß−Öê −ÖÖ£ÖÖÓ“Öß ³Ö™ü-³Ö™üßÖ, ãú¡ÖÖ †Ö×Ö ²ÖÎÖ´ÆüÖ, ´ÖÆüÖ¸üßÖ, ´ÖÖÓÖ, •ÖÖêÆüÖ¸ü ‡. ³ÖÖºþ›êü Ø“ÖŸÖ−ÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ŸÖŸúÖ»Öß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÃÖæ¤êü¾Ö, ÖÖê¬ÖÓôûß, ¾ÖÖ‘µÖÖ-´Öã¸üôûß, ³ÖãŸµÖÖ, ›üÖêÓ²ÖÖ¸üß, ÖÖºþ›üß, úÖê»ÆüÖ™üüß, •ÖÓÖ´Ö,
´ÖÖôûß ‡. •ÖÖŸÖß“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖêÆüß −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖŸÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖŸúÖ»Öß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×“Ö¡ÖÖŸÖ úÖî™ãÓü×²Öú •Öß¾Ö−Ö,
•ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ, ÖÖ¾Ö“µÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖßŸÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, ãú»ÖúÖá, ¤êü¿Ö´Öã=Ö, ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, •ÖÖÖ»µÖÖ, “ÖÖê¯Ö¤üÖ¸ü ‡. “ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
Æüß −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß ×“Ö×¡ÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. −ÖÖ£Ö úÖ»Öß−Ö ÖÏÖ´Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ´Öã=Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê úÖÆüß ˆ»»Öê=Ö ×™ü™¾Öß µÖÖ
³ÖÖºþ›üÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ ´Ö¸üê»Ö “ÖÖî'Öã»µÖÖ“Öß ÃÖæ−Ö …
¯ÖÖ™ü»ÖÖ“Öê “ÖÖî‘Öê•Ö Ö…
ãú»Öú µÖÖÔ“Öß »ÖÖ›üúß ÃÖæ−Ö…
†ÖŸÖÖ 'ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¸üÖÆüß»ÖÖê…
¤êü¿Ö´Öã*Ö, ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›,ê ü “ÖÖî¬Ö¸üß •Ö Ö…
¿Öê™êü, ´ÖÆüÖ•Ö−Ö −Öê‡Ô−Ö úÖê Ö… úÖê Ö'ÖÖ……2……
“ÖÖî'Öã»µÖÖ“Öê •Ö¾Öôû ´Ö¸ü Ö …
´ÖÆüÖ¸üÖ, ´ÖÖÓ'ÖÖ“ÖÖ ŸÖã»ÖÖ †ÖÃÖ¸üÖ'ÖÖ…
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»Ö¾ÆüÖ¸ü, ÃÖãŸÖÖ¸ü, ²Ö»ÖãŸÖê²ÖüÖ¸Öü…
´ÖÖôûß, ŸÖê»Öß, ¾ÖÖ µÖÖ“ÖÖ ¤ü¸üÖ¸üÖ……
†ÃÖê µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖŸÖæ−Ö ŸÖŸúÖ»Öß−Ö ÖÏÖ´Ö•Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúÖÖ¸êü ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ:
Ã¾ÖÖ£Öá †Ö×Ö ³ÖÖë¤æü »ÖÖêúÖÓ−Öß ¬Ö´ÖÖÔ“Öê Ã¡ÖÖê´Ö ´ÖÖ•Ö¾Öæ−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖêóµÖÖ-³ÖÖ²Ö›ü¶Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ †–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ
‘Öê‰ú−Ö, ŸµÖÖÓ−Öß †−Öêú ¤îü¾ÖŸÖê, ˆ¯ÖÖÃÖ−ÖÖ †Ö×Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ³ÖŒŸÖß“Öß ÃÖÖ¬Ö−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß
HÖ´ÖŸÖÖ −ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß. ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ›üÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ †Ö×Ö †Ó¬Ö:ÁÖ¬¤êü»ÖÖ =ÖŸÖ¯ÖÖÖß ×´ÖôûÖ»Öê. ˆ¯ÖÖÃÖ−ÖêŸÖ ¯Ö¿Öæ¯ÖHÖß, ¯ÖÏÖÖß µÖÖÓ“µÖÖ ²Öôûß ¤êüµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ£Öê»ÖÖ, Ø»Ö²ÖÖ - −ÖÖ¸üôûÖÓ−ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö µÖê‰ú−Ö ³ÖÖŸÖÖÓ−ÖÖ †¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ´ÖÆüŸ¾Ö ¾ÖÖœü»Öê ´ÆüÖã−Ö
−ÖÖ£ÖÖÓ“Öß µÖêÃÖÖ²ÖÖ‡Ô, µÖ»»Ö´ÖÖ, ÃÖ™ü¾ÖÖ‡Ô, ´Ö¸üß†Ö‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ³ÖÖºþ›êü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúÖÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ.
ŸÖŸúÖ»Öß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ×“Ö¡ÖÖ ú¸üŸÖÖ−ÖÖ −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß ²ÖÎÖ´ÆüÖ, ³Ö™ü, ÃÖÖ¬Öæ, •ÖÖêÖß, ²Öî¸üÖÖß, ±úúß¸ü, ´ÖÖ−Ö³ÖÖ¾Ö ‡.
¯ÖÖê™ü³Öºþ †Ö×Ö Ã¾ÖÖ£Öá ¾Öé¢Öß“ÖÖÆüß †ŸµÖÓŸÖ ¯Ö¸ü=Ö›ü¯ÖÖê ³ÖÖºþ›üÖŸÖæ−Ö ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖ™ü¾ÖÖ‡Ô µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖŸÖæ−Ö
ŸÖ£ÖÖú×£ÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖ−ÖÖ ×¾Ö¬Öß“Öê ¾ÖÖÔ−Ö ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü †šü¸üÖ•Ö Ö ú¯ÖÖôûß »ÖÖ×¾ÖŸÖß ×¾Ö³ÖæŸÖß…
−Ö¾ÖÃÖü ²ÖÖê−Ö ú¸üŸÖß…
¾Ö¸ü ¯ÖÖôû ÖÖ ™üÖÓ'ÖŸÖß ²ÖµÖÖ ²ÖîÃÖ…
†Ö×Ö ÃÖÓ−µÖÖ¿ÖÖÓ“Öê −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß êú»Öê»Öê ¯Öãœüß»Ö ¾ÖÖÔ−Ö ¾Ö¸ü ¾Ö¸ü ¿Öë›üß ²ÖÖê›üß…
•ÖÖ−Ö¾Öê ŸÖÖê›æü−Öê ¬ÖÖê¡Öê ±úÖ›üß…
ÆüÖŸÖß ‘Öê‰ú×−Ö ¤Óü›ü »ÖÖú›üß… ÃÖÖ¾Ö¬Ö ÆüÖê‡…Ô …
¾Ö¸ü ¾Ö¸ü ´Æü ÖŸÖß −ÖÖ¸üÖµÖ Ö…
†ÓŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖµÖÖ ¾Ö¸üß ¬µÖÖ−Ö…
úÖÃÖµÖÖ ÃÖÓ−µÖÖÃÖ ‘Öê‰ú−Ö… ÃÖÖ¾Ö¬Ö ÆüÖê‡…Ô …
¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ³ÖŒŸÖßÃÖÖšüß ÃÖÓ−µÖÖ¿Öß —ÖÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß ú¿Öß ÆüÖêŸÖß µÖÖ“Öê ¯Ö¸ü=Ö›ü ×“Ö¡ÖÖ −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß êú»Öê †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö œüÖëÖß,
¤üÖÓ×³Öú †×Ö Ã¾ÖÖ£Öá ÃÖÖ¬ÖæÓ“ÖÖ ¯Ö¸ü=Ö›ü ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü −ÖÖ£Ö ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ‘ÖêŸÖÖŸÖ ¯ÖÖê™ü ³Ö¸üÖµÖÖ ±úúß¸ü —ÖÖ»ÖÖ…
†»ÆüÖ - †»ÆüÖ ´Æü ÖŸÖÖ •Ö−´Ö 'Öê»ÖÖ…
—ÖÖ»ÖÖê ´Æü ÖŸÖß ´ÖÖ−Ö³ÖÖ¾Ö…
†ÓŸÖ¸üß ¿Öã¨ü −ÖÖÆüß ³ÖÖ¾Ö…
¯ÖÖê™ü ³Ö¸üÖµÖÖ ×úŸÖÔ Ö ú×¸üŸÖß…
»ÖÖêúÖ †£ÖÔ ÃÖ¾ÖÔ ¤üüÖ×¾ÖŸÖß…
³ÖÖêôêû - ³ÖÖêôêû ³ÖÖë×¤üüŸÖß…
†Ö¯Ö Ö ¾Ö´ÖÔ −Öê ÖŸÖß ×úŸÖÔ−ÖÖ“Öê úß……
†−Öêú ¯ÖÏúÖ¸üÖ“Öß ¤îü¾ÖŸÖê ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ−Öê Ã¾ÖÖ£ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖÖ¸üÖ ‹ú ¾ÖÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú ¯ÖÖÆüŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ¾Öºþ−Ö ŸÖŸúÖ»Öß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ´Ö−ÖÖ“Öê ºþ¯Ö †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖHÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ²ÖÆãü•Ö−Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ †Ó¬ÖÁÖ¨üÖÓ−ÖÖ ²Öôûß ¯Ö›æü−Ö ¤üÖÓ×³Öú ¾Ö œüÖëÖß ÃÖÖÓ¬Öæ“µÖÖ −ÖÖ¤üÖ»ÖÖ »ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ÆüôæûÆüôæû −ÖÂ™ü
ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖú•ÖÖÖéŸÖß“Öê ‹ú ´ÖÖ¬µÖ´Ö ´ÆüÖæ−Ö −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß ³ÖÖºþ›üÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ.
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£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×•Ö¾Ö−ÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÖÔ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê Æüß †ÓŸµÖŸÖ ´ÖÖê»ÖÖ“Öê Ã£ÖÖ−Ö †ÖÆêü. »ÖÖî×úú
†Ö×Ö ¯ÖÖ¸ü»ÖÖî×úú µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖŸÖ ÃÖÖ¬Öæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß ‹úÖ“Ö¾Öêôûß ¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö †Ö×Ö ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÔ µÖÖ ¤üÖê−Æüß“Öß
“Ö“ÖÖÔ êú»Öß Æêü ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÆêü.
³ÖÖÂÖÖ¿Öî»Öß :´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öê ‹ê¿¾ÖµÖÔ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ‡ŸÖúß ³ÖÖºþ›üÖÓ“Öß
³ÖÖÂÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ †ÖÆêü. −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»Öß ÖÏÓ£Ö¸ü“Ö−ÖÖ Æüß ¯ÖÏÖ´Öã=µÖÖ−Öê ×»ÖÆüßŸÖÖ - ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß êú»Öß. ¯ÖÖ
•Ö−ÖÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖÓ−ÖÖ, †×¿Ö×HÖŸÖÖÓ−ÖÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖ−Öß »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ †¬µÖÖŸ´Ö–ÖÖ−Ö ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−Öß ³ÖÖºþ›êü ×»Ö×Æü»Öß
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖß ³ÖÖÂÖÖ ¸üÖê•Ö“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ»Öß ¾Ö †Öêôû=Öß“Öß ÛÃ¾ÖúÖ¸ü úºþ−Ö ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öê ¾Öî³Ö¾Ö ¤üÖ=Ö¾Öæ−Ö ×¤ü»Öê. µÖÖ¾Öºþ−Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÓ£Ö»Öê=Ö−ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÂÖê¯ÖêHÖÖ ³ÖÖºþ›üÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ¯ÖÏÖ»³Ö †ÃÖæ−ÖÆüß †Ö–ÖÖ−Öß »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ “Ö™üú−Ö »ÖHÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸üß †ÖÆêü.
−ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ Æüß »ÖÖêú³ÖÖÂÖÖ, ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖºþ›üÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ, ŸµÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß, ŸµÖÖÓ“Öê
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖ−Ö, ³ÖÖºþ›üÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß - ‘Ö™ü−ÖÖ - ¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö×Ö †−Öã³Ö¾Ö •µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö Ö™üÖŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ™üÖ“Öß
²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ, ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ¿Ö²¤ü¾Öî³Ö¾Ö ³ÖÖºþ›üÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ›üÖë²ÖÖ¸üß, ÓúÃÖÖ¸üüÖß, ¾Öî×¤üÖß, ³Ö™ - ü²ÖÖ´ÖÖÖ“Öß, ´ÖÆüÖ¸üÖ ´ÖÖÓÖÖ“Öß ‡. ³ÖÖºþ›üÖÓŸÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“Öß“Ö ³ÖÖÂÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖºþ›üÖ»ÖÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¯ÖÖÖ »ÖÖ³Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ŸÖê»ÖÖæ, úÖ−Ö›üß, ØÆü¤üß, ˆ¤æÔü µÖÖ ³ÖÖÂÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÖ¤ü ÃÖÖ¬ÖÖÖ¸üß †ÖÆêü.
³ÖÖºþ›üÖŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖÖ †−Öêú ¾ÖôûÖê ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ »Ö¾Ö×“Öú¯ÖÖÖ Æüß µÖÖ ³ÖÖÂÖê»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
³ÖÖºþ›üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¡ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖê“Öê ºþ¯Ö, ¸ÓüÖ, œÓüÖ †Ö×Ö ÃÖÖ•Ö −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. −ÖÖ£ÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ¯ÖÖÆüŸÖÖ †Öê²Ö›ü - ¬ÖÖê²Ö›ü ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üßÆüß ŸÖß †ÓŸÖ¸ÓüÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ú¬Öß
ˆ¯Ö¸üÖê×¬Öú ²Ö−ÖŸÖê, ŸÖ¸ü ú¬Öß ŸÖß †¤Ëü³ÖæŸÖŸÖê−Öê †Ö¿“ÖÔ“Ö×úŸÖ ú¸üŸÖê, ú¬Öß ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“Öê ²Öê¬Ö›üú¯ÖÖê ¤ü¿ÖÔ−Ö ‘Ö›ü¾ÖŸÖê, ú¬Öß ×´ÖÛÃú»Ö,
£Ö¼üÖ úºþ−Ö ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü =Öôûß ˆ´Ö™×¾ÖŸÖê, ú¬Öß ¸üÖê=ÖšüÖêú ²ÖÖê»Öæ−Ö ‹êúÖÖ¸üÖ»ÖÖ Ö¯¯Ö ²ÖÃÖ×¾ÖŸÖê. ú¬Öß †Ó¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ÃÖÖ•Ö »Öê¾Öæ−Ö
†Ö¯Ö»Öê ¾Öî³Ö¾Ö ¤üÖ=Ö¾Öæ−Ö ¤êüŸÖê, ú¬Öß ×−Ö¸ü»ÖÓéúŸÖ ÆüÖê‰ú−Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ³ÖÖºþ›üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¡ÖÖ“µÖÖ
ÃÖÓÃéúŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖ“Öß ³ÖÖÂÖêŸÖÆüß ÖÏÖ´µÖŸÖÖ, †Û¿»Ö»ÖŸÖÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üßÆüß ×ŸÖ“Ö ´Öæôû³ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¡Ö ÃÖÖÛŸ¾Öú“Ö
†ÃÖŸÖÖê.
ÃÖ´Ö¯ÖÔú ¿Ö²¤ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê −ÖÖ£ÖÖÓ“Öê úÖî¿Ö»µÖ ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖ−ÖßµÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¿Ö²¤üÃÖÓÖÏÆü ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ÆüÖêŸÖÖ. ¿Ö²¤üÖ“Öß
•Ö›üÖ - ‘Ö›üÖ Æüß “Ö´ÖŸéúŸÖß•Ö−µÖ †Ö×Ö †−Öã¯ÖÏÖÃÖµÖãŒŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ−ÖÖ −ÖÖ¤ü µÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÁÖ¾ÖÖÃÖã=ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏŸµÖµÖ ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖê»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»ÖÖ ‹ú Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÆêü. −ÖÖ£ÖÖÓ“Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ¾Ö¸ü ¯Öú›ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ¬µÖÖ
¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖê ãú™üüÖŸ´Öú - ÖÆü−Ö †¿ÖÖ †£ÖÖÔ“µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Æüß †Ö¤üß ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê ú¸üŸÖÖŸÖ. ³ÖÖÂÖê»ÖÖ Æü¾Öê ŸÖÃÖê
¾ÖÖú×¾ÖµÖÖ“Öê úÃÖ²Ö −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÁÖÖêŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê, ¯ÖÖ¡ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê −ÖÖ£ÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ Æüß ºþ¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üŸÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖºþ›üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¡Öê †Ö×Ö ¸ü×ÃÖúúµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÃÖÖ¬Öæ−Ö ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß •Ö¾Öôûßú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê.
´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖÓÃÖÖšüß −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß ×úŸÖß ÃÖ´Ö£ÖÔ¯ÖÖê ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ³ÖÖºþ›üÖŸÖæ−Ö µÖêŸÖÖê. ±ãú»ÖÖê¸üÖ, •ÖÖêÖ¾ÖÖ, †×¤ü´ÖÖµÖÖ ‡. ³ÖÖºþ›üÖÓ“Öê ¾ÖôûÖ ¾ÖêÖôêû †ÖÆêü. ÓúÃÖÖ¸üßÖ, ´ÖÆüÖ¸üßÖ, •ÖÖêÆüÖ¸ü ÃÖÖÃÖã¸ü¾ÖÖÃÖß−Ö ‡. ³ÖÖºþ›üÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖÆüß ¾ÖêÖôêû ºþ¯Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. −ÖÖ£ÖÖÓ“Öê †−Öã³Ö¾Ö ×¾Ö¿¾Ö ÃÖÖ•Ö¸ü ú¸üÖÖ¸üß ³ÖÖÂÖÖ †ÖÆêü. ‹¾Öœêü“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
−ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö²¤üÃÖÓÖÏÆüÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ¿Ö²¤ü ¯ÖÖÆüŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖ ¯ÖÏ³ÖæŸ¾ÖÖ“Öß †Öêôû=Ö ¯Ö™üŸÖê. úÖÆüß ¿Ö²¤ü ÃÖÖÓÖŸÖÖ
µÖêŸÖß»Ö. ÃÖî¸üÖ™ü, ÆüÖ™ü, ²ÖÖê³ÖÖ™ü, ¯Öêšü, ´ÖÃÖß, Ö¾ÆüÖ¸ü, ²ÖÖ‡Ô»Ö, ²ÖÃÖ¾Öß, Ø¿Ö¤ôû, ¤üÖ¤ü»ÖÖ, −ÖÖê¾Ö¸üß, ÆãÓü›üÖß, Ö·Æ¾ÖÖ¸,ü »ÖÖ»Ö“ÖÖ¾ÖÖê,
¤üüÖ¸ü¾ÖÓ™üÖ, •ÖÖ›Óü²Ö¸ü, ×œüÃÖÖôûû, ÆüÖê›ü, ²Öã¸üÖãÓ›üÖ ‡. ¿Ö²¤ü Æêü ¤ü¸ü¸üÖê•Ö“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖß»Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû −ÖÖ£Ö Æêü ¿Ö²¤ü ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê
³ÖÖºþ›üÖÓŸÖæ−Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖÂÖê»ÖÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê “ÖîŸÖ−µÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
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−ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ Æüß •Ö−ÖÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖÓ“Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öß ÃÖÓ¯Ö®ÖŸÖÖ, ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öê ¾Öî³Ö¾Ö †Ö×Ö
´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öê †−Öêú ×¾Ö»ÖÖÃÖÆüß ³ÖÖÂÖêŸÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖê»ÖÖ †ÓŸÖ¸üß“ÖÖ ×•Ö¾ÆüÖôûÖ †Ö×Ö †−Öã³Ö¾Ö
×¾Ö¿¾ÖÖ“Öê ²Öôû ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû Æüß ³ÖÖÂÖÖ †×¬Öú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ²Ö−Ö»Öß †ÖÆêü. ÃÖÖ¬ÖãŸ¾Ö †Ö×Ö ú×¾ÖŸ¾Ö Æêü −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ“Öê
¤üÖê−Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ/¯Öî»Öæ Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ éúŸÖß †Ö×Ö ˆŒŸÖßŸÖæ−Ö ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. −ÖÖ£ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖ»ÖÖ Ö¾ÖÃÖÖß ‘ÖÖ»ÖÖÖ¸üß
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêú ³ÖÖºþ›ü ´ÆüÖ•Öê •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ‹úü ¾µÖŒŸÖ ºþ¯Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖÓŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ
†Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. »ÖÖî×úúÖú›æü−Ö - †»ÖÖî×úúÖú›êü, ¯ÖÏ¯ÖÓ“ÖÖú›æü−Ö - ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÖÔú›êü †ÃÖÖ −ÖÖ£ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ †ÖÆêü.
†Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖÓŸÖæ−Ö −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ´Ö−ÖÖ“Öß †Ö×Ö •Ö−Ö´Ö−ÖÖ“Öß Ã¯ÖÓ¤ü−Öê †×³Ö¾µÖŒŸÖ úºþ−Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖŸÖ ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü
ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö ¾Ö ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÖÔ“Öß =Ö¸üß †Öêôû=Ö úºþ−Ö ×¤ü»Öß. •Öß ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖê“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê †ŸµÖÓŸÖ
´ÖÖê»ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖŸÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †Ö¿ÖµÖÖŸÖ †−Öã³Ö¾ÖÖÓ“Öß =ÖÖê»Öß †Ö×Ö ÃÖÓ¯Ö®ÖŸÖÖ †ÖÆêü. ú»¯Ö−ÖÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖÖ
²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¾Öî³Ö¾Ö †ÖÆêü †Ö×Ö µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖŸÖæ−Ö ³ÖÖºþ›üÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öß ú»ÖÖŸ´ÖúŸÖÖ †ÖÆêü. Æüß ú»ÖÖŸ´ÖúŸÖÖ †³Öß¾µÖŒŸÖßŸÖæ−Ö
‘Ö›üÖÖ·µÖÖ •Öß¾Ö−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖŸÖ Æüß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖŸÖ †−Öêú ÖÖêÂ™üß ‹ú¡Ö —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. úÖ¾µÖ †Ö×Ö −ÖÖ™ü¶, †¬µÖÖŸ´Ö
†Ö×Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, »ÖÖî×úú †ÖÛÖ ¯ÖÖ¸ü»ÖÖî×úú, »ÖÖêú ú»ÖÖ †Ö×Ö »ÖÖêú ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, †×³Ö¬ÖÖ †Ö×Ö »ÖHÖÖÖ, ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾Ö †Ö×Ö
»ÖÖêú´ÖÖ−ÖÃÖ, ¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö †Ö×Ö ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÔ, ¸Óü•Ö−Ö †Ö×Ö ˆ¤Ëü²ÖÖê¬Ö−Ö ‡. “ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ‹ú †¯Öæ¾ÖÔ
ÃÖÓÖ´Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê.
•Ö−ÖÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖÓ¿Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖÓ“µÖÖ ºþ¯ÖÖ−Öê −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß ÃÖÖ¬Ö»Öê»ÖÖ/‘ÖÖŸÖ»Öê»ÖÖ ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÆüÖ †Ö•ÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öê †ŸÖæ™ü
−ÖÖŸÖê úÖµÖ´Ö ¸üÖ=Ö»Öê †ÖÆêü. µÖÖ¾Öºþ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß, ³ÖÖºþ›üÖÓ“Öê †HÖ¸üŸ¾Ö ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖ»Ö−ÖÖŸÖ
−ÖÖ£ÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖÓ“µÖÖ ºþ¯ÖÖ−Öê ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß ³Ö¸ü Æüß ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖ−Ö †ÃÖæ−Ö ŸÖß ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖÖ“Öê ¾Öî³Ö¾Ö ¤üÖ=Ö¾ÖÖÖ¸üß †¿Öß“Ö
†ÖÆêü.
¾µÖŒŸÖß¤ü¿ÖÔ−Ö :
¾µÖŒŸÖß¤ü¿ÖÔ−Ö ÆüÖ −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖÓ“ÖÖ ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ
¾µÖŒŸÖßÓ“Öß ×−Ö¾Ö›ü úºþ−Ö ŸµÖÖ - ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öºþ−Ö −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖæH´Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö
†¾Ö»ÖÖêú−ÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖŸúÖ»Öß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×•Ö¾Ö−ÖÖ“Öê ×“Ö¡ÖÆüß −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖÓŸÖæ−Ö ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.
−ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖÓŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß“Öê Ã£Öæ»Ö´ÖÖ−ÖÖ−Öê ³ÖÖÖ ¯ÖÖ›üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
´Ö¸üÖšüß »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß“Öê ˆ¯ÖÖÃÖú :- −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖÓŸÖ ´Ö¸üÖšüß »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖ−ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ úÖÓÆüß ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú
ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ‘Ö›üŸÖê. µÖÖŸÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö, ÖÖë¬Öôûß, ¾ÖÖ‘µÖÖ - ´Öã¸üôûß, ³ÖãŸµÖÖ ‡. “ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
¯ÖÖê™üÖÃÖÖšüß ³Ö™üú ÖÖ·µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß :- ˆ¤üÖ¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß, ¯ÖÖê™üÖÃÖÖšüß úÖÆüß •Ö´ÖÖŸÖß ÆüµÖÖ ×úŸµÖêú ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö
³Ö™üÓúŸÖß ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê =Öêôû úºþ−Ö µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö »ÖÖêú ´Ö−ÖÖê¸Óü•Ö−Ö úºþÖ †Ö¯Ö»ÖÖ
ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆü ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖ ›üÖë²ÖÖ¸üß, ÖÖºþ›üß ‡. “ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
¤êü¾Ö - ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öê ˆ¯ÖÖÃÖú :- ÁÖ¨üÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †Ö×Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖÃÖ−ÖêŸÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖÓÆüß ¾µÖŒŸÖß ¾Ö¸üÆüß −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß
³ÖÖºþ›êü ¸ü“Ö»Öß. ŸµÖÖŸÖ ÃÖÓ−µÖÖ¿Öß, •ÖÓÖ´Ö, =ÖêôûßµÖÖ ‡. “ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
'ÖÖ¾Ö úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß :-ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †Ö×Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü Ã£ÖÖ−Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖŒŸÖßÓ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö Æüß
³ÖÖºþ›üÖÓŸÖ ‘Ö›üŸÖê. ¯ÖÖ™üß»Ö, ãú»ÖúÖá, ¤êü¿Ö´Öã=Ö, ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, “ÖÖîÖã»Öê, −ÖÖ‡Ôú¾ÖÖ›êü, •ÖÖÖ»µÖÖ, “ÖÖê¯Ö¤üÖ¸ü ‡. ¾µÖŒŸÖà“ÖÖ ×−Ö¤ìü¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
ˆ““Ö¾Ö ÖáµÖ 'Ö™ü :- ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ˆ““Ö¾ÖÖáµÖ ¾µÖŒŸÖß ´ÆüÖ•Öê ³Ö™ü, ²ÖÎÖ´ÆüÖ, ´ÖÆüÖ•Ö−Ö ‡. “Öê ×“Ö¡ÖÖ Æüß ³ÖÖºþ›üÖÓŸÖ µÖêŸÖê.
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*ÖÖ»Ö“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖŸÖüß»Ö 'Ö™ü :- ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö =ÖÖ»Ö“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖŸÖüß»Ö ¾µÖŒŸÖß ´ÆüÖ•Öê ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÖÓÖ ‡. ¾µÖŒŸÖà“ÖÖÆüß ³ÖÖºþ›üÖÓŸÖ −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß
¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ.
†¯ÖÓ'Ö ¾µÖŒŸÖß :- ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾µÖÓÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÆüß −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖæH´Ö ¥üÂ™üßŸÖæ−Ö ÃÖã™ü»Öê»µÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ. †ÖÓ¬ÖôûÖ, ¯ÖÖÓÖôûÖ, ´ÖãúÖ,
²Ö×Æü¸üÖ †Ö×Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ¾µÖÓÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß ´ÆüÖ•Öê ¾Öê›üÖ µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü Æüß ³ÖÖºþ›êü ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß.
Ã¡Öß ¾µÖŒŸÖß¸êü*ÖÖ :- ¯ÖãºþÂÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ³ÖÖºþ›üÖÓŸÖæ−Ö −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖêÆüß ×“Ö¡ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê Æüß ¾ÖêÖôêû¯ÖÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê.
³Ö™üßÖ, ´ÖÆüÖ¸üßÖ, úÖê»ÆÖü™üßüÖ, ›ÓüúÖ¸üßÖ, ÃÖÖî¸üß, ¾Öî¤ü ßÖ, ÃÖÖÃÖã¸ü¾ÖÖ¿ÖßÖ, ¿ÖÓ=ÖßÖ - ›üÓ=ÖßÖ †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß ¸êüÂÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö £Ö¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬ÖßŸ¾Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß µÖÖ ¾µÖŒŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üúŸÖÖ •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ‡. ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Ö−Öß µÖãŒŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ¾µÖŒŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¸ü“Ö−ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Ö−ÖãÃÖÖ¸ü †¬µÖÖŸ´Ö - ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÔ ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ú»ÖÖŸ´Öú ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþ−Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ
³ÖÖºþ›üÖÓŸÖ µÖÖ ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ−ÖÖ ‹ú †ÖÖôêû - ¾ÖêÖôêû ´ÖÆüŸ¾Ö †Ö»Öê †ÖÆêü.
³ÖÖºþ›üÖÓŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß †ŸµÖÓŸÖ ¸êü=Öß¾Ö †Ö×Ö ˆ¤Ëü²ÖÖê¬Öú †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö •Ö−ÖÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖ¿Öß ÃÖÖ¬Ö»Öê»ÖÖ
ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤,ü ¯ÖÏ¯ÖÓ“Öê †Ö×Ö ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÔ µÖÖÓ“Öê ÃÖÖê¯µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ú¸üÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öî¤üßÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú
¾Öê¿Ö³ÖæÂÖêŸÖæ−Ö †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ×−Ö¿Öß •Öê¾ÆüÖ †ÓÖÖÖŸÖ ˆ³Öê ¸üÖÆæü−Ö “ÃÖãµÖÖ ‘µÖÖ, ¯ÖÖêŸÖß ‘µÖÖ, ¾ÖÖµÖß“Öê, ¾ÖÖŸÖß“Öê †ÖîÂÖ¬Ö ‘µÖÖ ¾ÖÖê
´ÖÖµÖ” †¿Öß »Ö»ÖúÖ¸üß ¤êüŸÖê ŸÖêÓ¾ÆüÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö Öé×ÆüÖß †ÓÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê †Ö×Ö ¾Öî×¤üÖß¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¸ü´ÖÖÙ£Öú ÖÖêÂ™üß
ú¸üŸÖê. −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÓ“Öê ¸êü=ÖÖ™ü−Ö ú¸üŸÖÖ−ÖÖ »ÖÖî×úú •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê ºþ¯Ö ¤ü¿ÖÔ¾Öæ−Ö •Ö−ÖÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖ“Öß †Ö×Ö µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß
¯ÖÏ£Ö´Ö ÖÖšü ‘ÖÖ»Öæ−Ö ×¤ü»Öß †Ö×Ö ´ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¾Ö¤üÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖ¸ü»ÖÖî×úú •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖêÖôêû¯ÖÖ ×ÃÖ¨ü êú»Öê»Öê
†ÖÆêü. µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê
•Ö¾Öôûßú ÃÖÖ¬Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæ−Ö †ÖŸ´ÖÖ - ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´ÖÖ, ¤êüÆü, ¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö †Ö×Ö ×•Ö¾ÖÖ»ÖÖ ÖÏÖÃÖÖÖ¸êü ×¾ÖúÖ¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê
•ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üúŸÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê.
−ÖÖ£ÖÖÓ−Öß •ÖÖê¿ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü ´Ö−ÖÖ•Öß ¯ÖÖ™üß»Ö ¤êüÆü'ÖÖ¾Ö“ÖÖ…
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¬Öºþ −ÖúÖ ŸµÖÖ“ÖÖ…
ÆüÖ ‘ÖÖŸÖ ú¸üß»Ö −Öê´ÖÖ“ÖÖ…
¾ÖÖÃÖ−ÖÖ ²ÖÖµÖúÖê ¿Öê•ÖÖ¸üß Ö…
—Ö'Ö›üÖ ‘ÖÖ»Öß ´ÖÖêšüÖ ¤üÖºþ Ö…
ŸÖÃÖê“Ö −ÖÖ£ÖÖÓ“Öß úÖê»ÆüÖ™üüßÖ Æüß †–ÖÖ−ÖÖ“Öê ¯Ö™ü»Ö ¤æü¸ü ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö ÃÖÖÓÖŸÖê ³ÖÏÖÓŸÖß »Öã'Ö›êü ×±ú™æü−Ö 'Öê»Öê…
úÖµÖÖ —ÖÖ»Öß ˆ'Ö›üß…
¯Öæ ÖÔ †−Öã³Ö¾Ö úôæû×−Ö…
ŸµÖÖÓÃÖß ´ÖÖ×›ü»Öß ±ãú'Ö›üß…
‹=ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ »ÖHÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü †¬µÖÖŸ´µÖÖ“Öê ¸üÖê¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß −ÖÖ£ÖÖÓ“Öß ×ú´ÖµÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß
´ÖÖÖß»Ö ¾ÖêÖôêû¯ÖÖ ×ÃÖ¨ü ú¸üŸÖê.
−ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖºþ›üÖŸÖß»Ö †¿ÖÖ †−Öêú ¾µÖŒŸÖß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓÃÖÆü »ÖÖêúÖÓ¯Öãœüê µÖê‰ú−Ö †ÖŸ´Ö²ÖÖê¬Ö ú¸üŸÖÖ−ÖÖ
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Ö¬Öæ−Ö −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ³Öê“Öß, ú»¯ÖúŸÖê“Öß †Ö×Ö ×¾ÖÂÖµÖ×−Ö¾Ö›üßŸÖß»Ö •ÖÖ¤æü »ÖHÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß, ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ú×¾ÖŸ¾ÖÖ“Öß,
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