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¾ÖÖ´ÖÖ ÆüÖê¾ÖÖôû µÖÖÓ“Öß ú£ÖÖ †Ö×Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖê ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú •Öß¾ÖÖ
¯ÖÖ¸üÃÖê ×²Ö¸üÖ ¤ü¿Ö¸ü£Ö
ÃÖÆüµÖÖêÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖÖ, (¯Öß‹‚Ö.›üß. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ëú¦ü)
ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ“Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ²ÖÖ¿Öá ŸÖÖ. ²ÖÖ¿Öá ×“Ö. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸
: '¾ÖÖ™üÖ-¯Öôû¾ÖÖ™üÖ' Æêü ÖÖ™üú ¤ü×»ÖŸÖ ‚Öôû¾ÖôûßŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ŸÖßÖ ×¯ÖœüµÖÖ †Ö¬ÖÖê¸êü×ÖŸÖ ú¸üŸÖê. ÆüµÖÖ ŸÖßÖÆüß
×¯ÖœüµÖÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ‚µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖÖê †Ö×Ö ×¾Ö‚ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖÖ»ÖßÖê ³ÖÖ¸Ö¾Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö×Æü»Öß ×¯Öœüß ×²ÖÎ×™ü¿Ö
¸üÖ“Ö¾Ö™üßŸÖß»Ö †×¿Ö×ÖŸÖ ‹ÖÖªÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ‚Öß ÃÖÖÖê»Ö ‚Ö‚ÖÖÔ ú¸üÖ¾Öß ‹¾Öœüß •ÃÖÓŸÖ ÖÃÖÖÖ¸üß ‹¾ÖœüÖ ²ÖÖîÛ¬¤üú †Ö¾ÖÖúÖÆüß ÖÃÖ•ÖÖ¸üß ¯Ö•Ö
‚Öôû¾ÖôûßÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú †Ö×Ö ×ÖÂšüÖ¾ÖÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÔ‚Öß †ÖÆêü. ¤ãüÃÖ¸üß ×¯Öœüß ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ £ÖÖê›êü †ÖÙ£Öú Ã£ÖîµÖÔ »ÖÖ³Ö»Öê»Öß,
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ‚µÖÖ †ÖÖ´ÖÖÖ´Öãôêû »ÖÖêú¿ÖÖÆüß “Öß¾ÖÖ¯Ö¬¤üŸÖß‚Öê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß, ŸµÖÖ‚Ö²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ‚µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ‚ÖÖ
ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖê ×¾Ö‚ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üß †¿Öß †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ×ŸÖÃÖ¸üß ×¯Öœüß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ‚Öß ÖŸÖß †Ö×Ö †¯ÖêÖÖ ÆüµÖÖŸÖß»Ö
¾µÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ´Öãôêû ú´ÖÖ»Öß‚Öß ÃÖÓŸÖÖ¯Ö»Öê»Öß ¬ÖÖ›üÃÖß ¯ÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß¾Ö¸ü‚ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ Ö´ÖÖ¾ÖæÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öß †¿Öß †ÖÆê ü. ÆüµÖÖ ŸÖßÖÆüß
×¯ÖœüµÖÖ‚Öê ×‚Ö¡ÖÖ ÃÖ´µÖú¥üÂ™üßÖê ú¸üÖ¾Öê ÆüÖ ÆêüŸÖæ ´ÖÖÖŸÖ ²ÖÖôûÖæÖ »ÖêÖú ¤ü¢ÖÖ ³ÖÖŸÖ µÖÖÓÖß Æêü ÖÖ™üú ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :ÖÖ™üúÖ‚Öê ÖÖÓ¾Ö 'ÃÖÖê¤ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü' †ÃÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ÆüÖŸê Öê. ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú Ö¸ü“Ö ´ÆüÖæÖ ÆüµÖÖ ÖÖ™üúÖ‚Öê '¾ÖÖ™üÖ¯Öôû¾ÖÖ™üÖ' †ÃÖê ÃÖã™üÃÖã™üßŸÖ ÖÖ¾Ö ×ÖÛ¿‚ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÖ™üúÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß‚Öß ¾ÖÖ™ü †µÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¯Öôû¾ÖÖ™ü
¾ÖÖ™üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÖ™üúÖ‚Öê ÖÖ´Öú¸üÖ ú¸üŸÖÖÖÖ Æêü‚Ö ÃÖæ¡Ö ›üÖêôûµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ±ãú»Öê, ¿ÖÖÆæü , †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ‚µÖÖ
×¾Ö‚ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖæÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÖÖ™üúúÖ¸üÖÓ Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ‘Öê‣úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ™üúÖŸÖæÖ ´ÖÖÖæúß‚ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö, ÖÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬ Ö, ´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖÖŸÖß»Ö
ÖãŸÓ ÖÖÖãŸÓ Ö, ÃÖÖ´ÖÖ×“Öú, ¸üÖ“ÖúßµÖ ¯ÖÏ¿Ö, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú †Ö×Ö úÖî™Óãü×²Öú “Öß¾ÖÖ, †ÖŸ´Ö³ÖÖÖ, †ÖŸ´Ö¿ÖÖê¬Ö, Ã¾Ö¢¾ÖÖÓ‚Öß “ÖÖÖß¾Ö
ÖÖ™üúÖ´Ö¬ÖæÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öß. ×¾Ö“ÖµÖ ŸÖë›æü»Öú¸ü, ¾ÖÃÖÓŸÖ úÖÖê™üú¸ü, ×¾Ö. ¾ÖÖ. ×¿Ö¸ü¾ÖÖ›üú¸ü, “ÖµÖ¾ÖÓŸÖ ¤üôû¾Öß, ×‚Ö. ¡µÖÓ. •ÖÖ-ÖÖê»Ö•ú¸ü,
ÃÖŸÖß¿Ö †Öôêûú¸ü, ´ÖÆêü¿Ö ‹»ÖãúÓ ‚Ö¾ÖÖ¸ü, †×Ö»Ö ²Ö¾Öì, ´Ö¬Öãú¸ü ŸÖÖê¸ü›ü´Ö»Ö, †‚‚ÖãŸÖ ¾Ö—Öê ‡. ÖÖ™üúúÖ¸üÖÓ ÖßÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ™üúÖŸÖæÖ
ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ‚Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾µÖŒŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ‚Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖÏê´ÖÖÖÓ¤ü Ö“¾Öß, ¤ü¢ÖÖ ³ÖÖŸÖ, ÃÖÓ“ÖµÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü, “ÖµÖÓŸÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ™êüŒÃÖÖÃÖ ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü,
¸üÖ´ÖÖÖ£Ö ‚Ö¾ÆüÖÖ, ¹ýÃŸÖã´Ö †Ö‚Ö»ÖÖÖÓ²Ö, ¾ÖÃÖÓŸÖ »ÖÖêœêü, ×³Ö. ×¿Ö. Ø¿Ö¤êü, ¯ÖÏúÖ¿Ö ×¡Ö³Öã¾ÖÖ, ‡. ¤ü×»ÖŸÖ ÖÖ™üúúÖ¸üÖÓÖß ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ‚µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö‚ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ‘Öê‣úÖ ¤ü×»ÖŸÖ “Öß¾ÖÖÖ‚Öß ¤üÖÆüúŸÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×“Öú, ¸üÖ“ÖúßµÖ, ¿Öî•Ö×•Öú, †ÖÙ£Öú
ÃÖ´ÖÃµÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ™üµÖ»ÖêÖÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß ¤ü¢ÖÖ ³ÖÖŸÖ µÖÖÓ‚Öê '¾ÖÖ™üÖ -¯Öôû¾ÖÖ™üÖ' Æêü ÖÖ™üú µÖÖ¥üÂ™üßÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ‚Öê †ÖÆêü.
ÃÖŸÖß¿Ö ÖÖê›ü‘ÖÖ™êü Æêü ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú, úÖúÖ Æêü ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ‚µÖÖ ²Ö¸üÖê ²Ö¸ü ‚Öôû¾ÖôûßŸÖ ÃÖ×ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê
¤ü×»ÖŸÖ úÖµÖÔúŸÖì ÃÖŸÖß¿Ö»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖÆüß ×¿Öú¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖÖê ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ´ÖÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü Æêü´ÖÖ ¸üÖÖ›êü ÖÖ¾ÖÖ‚µÖÖ
²ÖÎÖ´ÆüÖ ´Öã»Öß²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü »ÖÖ ú¸üŸÖÖê. †Ö“ÖÆüß Æüß ‘Ö™üÖÖ úÖúÖ ×¾ÖÃÖ¹ý ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ×¤ü¾ÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß úß, úÖúÖÓ‚µÖÖ
“ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ³ÖÖÂÖÖÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ²ÖÎÖ´ÆüÖ “ÖÖŸÖß¾Ö¹ýÖ ²ÖÖê»Ö»Öê»Öê ãú“Öêú ²ÖÖê»Ö Æêü´ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ‹êúÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ ŸÖê
²ÖÖê»Ö ×ŸÖ‚µÖÖ ÆËü¤üµÖÖ¾Ö¸ü †Ö‘ÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸üßÆüß ŸÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÖêÆü´Öß ÃÖ´Ö“ÖæÖ ‘ÖêŸÖê ¯ÖÏÃÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¾Ö¸üŸÖê.
ÃÖÖ¬Öß ÆüÖú “Ö¸üß ´ÖÖ¸ü»Öß ŸÖ¸üß ×ŸÖ»ÖÖ '“Öß' ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê Æüß ŸµÖÖÓ‚Öß ÃÖŒŸÖß ¯ÖÖôûŸÖê. †Ö ŸµÖÖÓÖÖ ²Ö“ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ ÖŸÖê
'•šüÃÖæšü ´ÖÖ—µÖÖ “ÖÖŸÖß‚ÖÓ ÖÖ¾Ö úÖœüÖÓ ²ÖÓ¤ü ú¸üÖ' ¯Ö¸ÓüŸÖã '“ÖÖŸÖ ÆüÖ‡Ô ŸÖß “ÖÖŸÖ' ÆüÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»ÖÖ ×ÃÖ¬¤üÖŸÓ Ö
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ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¯ÖŒúÖ ‘Ö¸ü ú¹ýÖ †ÃÖŸÖÖê. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ŸÖßÃÖ-‚ÖÖôûßÃÖ ¾ÖÂÖì ×±ú¸ü»ÖÖê ¯ÖÖ Öê»Öß úÖ “ÖÖŸÖ? †ÃÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú
ÃÖ¾ÖÖ»Ö †ÃÖŸÖÖê. †¿ÖÖŸÖÆüß úÖúÖÓ‚ÖÖ ÃÖŸÖß¿Ö¾Ö¸ü ³ÖÖ¸üß “Öß¾Ö †Ö‡Ô -¾Ö›üß»ÖÖÓ‚µÖÖ ´ÖÖ‘ÖÖ¸üß úÖúÖÓÖß‚Ö ÃÖŸÖß¿Ö»ÖÖ »ÖÆüÖÖÖ‚Öê ´ÖÖêšêü êú»Öê»Öê
†ÃÖŸÖê.
¾ÖÖ™üÖ -¯Öôû¾ÖÖ™üÖ Æêü ¤ü¢ÖÖ ³ÖÖŸÖ µÖÖÓ‚Öê †ŸµÖÓŸÖ ÖÖ“Ö»Öê»Öê ÖÖ™üú †ÖÆêü. ×£Ö‹™ü¸ü †úÖ¤ü´ÖßÖê 'ÖÖ™üµÖ»ÖêÖÖ úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ'
¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö“ÖµÖ ŸÖë›ãü»Öú¸ü †¬µÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ×Ö¾Ö›ü êú»Öß. ŸµÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÖ™üúÖ‚Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —
ÖÖ»Öß. ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß µÖÖ ÖÖ™üúÖ‚Öê 'ÃÖÖê¤ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü' †ÃÖê ×¤ü»Öê ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú Ö¸ü“Ö ´ÆüÖæÖ µÖÖ ÖÖ™üúÖ‚Öê ÖÖ¾Ö
'¾ÖÖ™üÖ-¯Öôû¾ÖÖ™üÖ' †ÃÖê ÃÖã™üÃÖã™üßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ×£Ö‹™ü¸ü †úÖ¤ü´Öß, ¯ÖãÖê †ÖµÖÖê×“ÖŸÖ 'Ö¾ÖÖÖ™üúúÖ¸ü ÖÖ™üµÖ´ÖÆüÖŸê ÃÖ¾Ö ´Ö¬µÖê
×™üôûú Ã´ÖÖ¸üú ´ÖÓ×¤ü¸ü, ¯ÖãÖê µÖê£Öê ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü. 27 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 1987 ¸üÖê“Öß µÖÖ ÖÖ™üúÖ‚ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
µÖÖ ÖÖ™üúÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ“Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê‚Öê ÃÖæ´Ö ¯Ö¤ü¸ü ÖÖ™üúúÖ¸üÖÓÖ •»ÖÖ›æüÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¤ü×»ÖŸÖ, ²ÖÎÖ´ÆüÖ ¾Ö ´Ö¸üÖ šüÖ †ÃÖê
“ÖÖŸÖß-¾ÖÖÔ Ö™ü Æêü ÃÖ´ÖÖ“Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê‚Öê ú¯¯Öê ¸êüÖÖ™ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. úÖúÖ, ÃÖŸÖß¿Ö, †“ÖãÔÖ Æêü ¤ü×»ÖŸÖ Æêü´ÖÖ, ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö ¾Ö ÃÖÖê-Ö»Ö Æêü
²ÖÎÖ´ÆüÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšüÖ “ÖÖŸÖß Ö™üÖŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÖ™üúÖŸÖ ›üÖò. †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ‚µÖÖ ×¾Ö‚ÖÖ¸üÖÖê ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ŸÖßÖ ×¯ÖœüµÖÖÓ‚Öê ×‚Ö¡ÖÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ×¯Öœüß‚Öß
×¾Ö×¿ÖÂ™ü †¿Öß ‹ú ³Öæ×´ÖúÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÖãÂÖÓÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×“Öú ÃŸÖ¸ü³Öê¤üÖ‚Öê ¤ü¿ÖÔÖ µÖÖ ÖÖ™üúÖŸÖ ‘Ö›üŸÖê. úÖÆüß ¯ÖÖ¡ÖÖÓ‚µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæÖ Æêü
ÃÖÖ´ÖÖ×“Öú ÃŸÖ¸ü “ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö “ÖÖê¿Öß Æêü úÖúÖÓÖÖ 'Ö´ÖÃúÖ¸ü' ‘ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖúÖ ŸµÖÖÓÖÖ '“ÖµÖ³Öß´Ö' ú¸üŸÖÖŸÖ (¯Öé.8)
†ÃÖê ×‚Ö¡ÖÖ ¯Öé.25 ¾Ö 53 ¾Ö¸ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê 'ÖãÃÖŸÖê ØÆü›üÖµÖ ×±ú¸üÖµÖ‚Öê ²ÖÖ´ÖÖß ‚ÖÖôêû'(¯Öé.13) ŸÖÃÖê‚Ö ÃÖ¾ÖÖÖÕÖß ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ¾ÖÃŸÖßŸÖ
ÖÖ¯ÖŸÖß‚Öê ¤êü‣úôû ²ÖÖÓ¬ÖÖê †Ö×Ö ²ÖÖî¬¤üÖÓ Öß ×¾ÖÆüÖ¸ü •³ÖÖ¸üÖê, ØÆü¤æüÖß 'Æü×¸ü×¾Ö“ÖµÖ', '¯ÖÖÓ›ü¾Ö¯ÖÏŸÖÖ¯Ö' µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ‚Öê ¯ÖÖ¸üÖµÖÖ ú¸üÖê ŸÖ¸ü
²ÖÖî¬¤üÖÓÖß ²ÖÖî¬¤ü ÖÏÓ£ÖÖ‚Öê ¯ÖÖ¸üÖµÖÖ ú¸üÖê ²ÖÖî¬¤ü ´ÖæŸÖá»ÖÖ ±ãú»Öê ¾ÖÖÆüÖê †Ö×Ö ´ÖÖ¹ýŸÖß‚µÖÖ ÖôûµÖÖŸÖ ¹ý‚Öúß‚µÖÖ ´ÖÖôûÖ ™üÖúÖê (¯Öé.
52,53) µÖÖŸÖæ×Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃŸÖ¸ü³Öê¤üÖ‚Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›üŸÖê.
ÃÖ´ÖÖ“Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê‚Öê »ÖÖÖ ´ÆüÖ“Öê “ÖÖŸÖßµÖŸÖÖ ÆüÖµê Ö. '“ÖÖŸÖßÃÖÖšüß ´ÖÖŸÖß ÖÖµÖÖ' ‚Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †ÖÆêü. ´ÖÖãÂµÖ †Ö¯Ö¯Ö»µÖÖ “ÖÖŸÖß
¯Ö×¸ü‘ÖÖ´Ö¬µÖê‚Ö ¸üÖÆüŸÖÖê. ŸµÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ÃÖÆüÃÖÖ ŸÖÖê “ÖÖŸÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö “Öê “ÖÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ“Ö Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖ ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ‚Ö ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö Æêü
ÃÖÖêÖ»Ö‚ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü †“ÖãÔÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ö ÆüÖ‣ê ú ¤êüŸÖÖ †¸üØ¾Ö¤ü ¤êü¿Ö´ÖãÖ µÖÖ “ÖÖŸÖßŸÖ»µÖÖ µÖã¾ÖúÖ¿Öß ÃÖÖêµÖ¸ü ßú “Ö´Ö¾ÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö
†ÖÓŸÖ¸ü“ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸üÖÖ·µÖÖ Æêü´ÖÖ-ÃÖŸÖß¿Ö ÃÖÓ¬Öß ×´Öôêû»Ö ŸÖê£Öê ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ‚Ö ŸÖê ÃÖŸÖß¿Ö»ÖÖ ‘Ö¸ü ³ÖÖ›üµÖÖÖê ¤êüŸÖ ÖÖÆüß.
Æêü´ÖÖ Ö¸ü‚Ö ²ÖÎÖ´ÆüÖ †ÖÆêü úß úÖµÖ? ¾ÖÖî¸êü (¯Öé.47) †¿Öß ×Ö³ÖÔŸÃÖÔÖÖ ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ‚Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ“ÖÆüß Æêü´ÖÖú›êü ¾ÖêÖôûµÖÖ Ö“Ö¸êüÖê
¯ÖÖÆüŸÖÖê. ''²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ²Ö¹ý²Ö¸ü úÖ´Ö ŒµÖê»ÖµÖ! Æêü‚Ö úÖ´Ö ŒµÖê»ÖÓµÖ. ŸÖßÃÖ-‚ÖÖôûßÃÖ ¾Ö¸üÃÖÓ —Ö™ü»ÖÖê. ¯ÖÖ µÖê»Öß úÖ, µÖê»Öß “ÖÖŸÖ? ×úŸÖß
ÃÖÖ»Ö —ÖÖ»Öê ŸÖã´Ö‚µÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ? ¯ÖÖ‚Ö! ÆüµÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ Ö¾Öú¸üß»ÖÖ µÖê¾ÖæÖ¿µÖÖÖ ²Öß —ÖÖ»ÖÓ úß “ÖÖæ ŸÖßÖ ÃÖÖ›ÓüŸÖßÖ ¾Ö¸üÃÖ! ¯ÖÖ »ÖÖêú
úÖµÖ ´ÆÓüŸÖÖŸÖ †“ÖæÖ! úÖµÖ ´ÆÓüŸÖÖŸÖ? ÃÖŸÖß¿Ö ÖÖê›ü‘ÖÖ™êü, ¯Ö¸ü¬µÖÖ¯Öú ²ÖÖê¬ÖÖ‚ÖÖ †ÖÖË ŸµÖÖ‚Öß ²ÖÖµÖæú ²ÖÖ´ÖÖ, “ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖÖ ¯ÖÖê¸üßÃÖÖ¸üß
¾ÖÖæúÖ¾ÖÖæúÖ ¾ÖÖæúÖ¾ÖÖæúÖ ±úÖŸÖÖŸÖ. úÖµÖ ±úÖŸÖÖŸÖ?'' (¯Öé.3) †ÃÖÖ ¯Ö¸üúßµÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ã¾ÖúßµÖÖÓ‚ÖÖÆüß ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖ ê¬Ö †ÃÖŸÖÖê ´ÆüÖæÖ
úÖúÖ ¤üß›ü ¾ÖÂÖÔ ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ‘Ö¸üß †Ö»Öê Ö¾ÆüŸÖê. (¯Öé.2)
“ÖÖŸÖßµÖŸÖÖ Æüß ÃÖ¾ÖÖÖÔ‚µÖÖ ¸üŒŸÖÖŸÖ‚Ö ×³ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖ‚ÖÖ‚Ö †Öã³Ö¾Ö úÖò»Öê“Ö‚Öê ‹Ö. ‹ÃÖ.‹ÃÖ. ‚µÖÖ òú´¯Ö´Ö¬µÖê µÖêŸÖÖê.
ÃÖÓ›üÖÃÖ‚µÖÖ ÃÖÖê¯µÖÖ ¯ÖÏÖ“ê ÖêŒ™ü‚Öê ¯ÖÏÖŸµÖÖÛÖú ‹úÖ ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖ‚µÖÖ ‘Ö¸üß êú»Öê “ÖÖŸÖê. ŸÖê£Öê ÃÖÖ¾ÖúÖ¸ü ‚ÖÆüÖ ¯ÖÖ“ÖŸÖÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖ ‹ú
¤ü×»ÖŸÖÖÓÃÖÖšüß †ÃÖÖÖ¸üÖ šêü¾ÖÖßŸÖ»µÖÖ ú¯ÖÖŸÖ †¸üØ¾Ö¤ü ¤êü¿Ö´ÖãÖ úÖôûµÖÖ, ãú¹ý¯Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ»ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´Ö“ÖæÖ ŸÖÖê ú¯Ö ×¤ü»ÖÖ “ÖÖŸÖÖê.
(¯Öé.16) ÃÖÖêÖ»Ö»ÖÖ »ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß‚Öß ÃÖ´Ö“ÖæŸÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖÖÖÖÆüß Æêü´ÖÖ ´ÆüÖŸÖê, ''‡£ÖÐ “ÖÖŸÖß²ÖÖÆêü¸ü “ÖÖÖ ÃÖÆü“ÖÖÃÖÆü“Öß †Ö¾Ö›üŸÖÓ ÆüÖµê Ö
•ãú•ÖÖ»ÖÖ'' (¯Öé.29) ŸµÖÖ‚Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ''´ÖÆüÖ¸ü ÃÖÖôêû ×¿Öú»Öê ´ÆüÖ“Öê úÖµÖ †ÖÓ²Öê›üú¸ü ÆüÖŸê ÖÖŸÖ? ŸÖã´Æüß ×úŸÖßÆüß ×¿Öú»ÖÖŸÖ ŸÖ¸üß ŸÖã´Ö‚µÖÖ
ÃÖ¾ÖµÖß “ÖÖµÖ‚µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖ³µÖŸÖÖ ú¿Öß ŸÖß úôûÖÖ¸ü‚Ö ÖÖÆüß ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ. '' ---ŸµÖÖ ÖÖê›ü‘ÖÖ™üµÖÖ‚µÖÖ †Ö¿Öá¾ÖÖ¤üÖ-ÖÓ ±úÖ¸ü ¿Öê±úÖ¸ü»ÖÖÃÖ
úÖ? ŸµÖÖÖÓ ãúšæüÖ ²ÖÖ‡Ô †ÖÖ»Öß úÖêÖÖÃÖ šüÖ‣úú †Ö×Ö ‡£ÖÓ µÖê‣úÖ ´ÖÖ¸êü ŸÖÖë›ü ¾Ö¸ü ú¹ýÖ ´ÆüÖŸÖÖê, ´ÖÖ—Öß ²ÖÖµÖúÖê ²ÖÖ´ÖÖ! ŸÖÖê
´ÆüÖŸÖÖê ´ÆüÖæÖ †Ö´Æüß úÖµÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾ÖÖÖ¸ü £ÖÖê›üÖ‚Ö. ´ÖÖê÷üÖ ÆüÖ‣ê úÖ ×´Ö¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß µÖãŒŸÖß êú»Öß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÖÓ. ''
(¯Öé.34), ÃÖ¾ÖÖÔ ¯Öæ¸üÖÏÃŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß úÖò»Öê“Ö ²ÖÓ¤ü šêü¾ÖÖê (¯Öé.36) ¾Ö ''†Ö‡Ö ™üÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖôêû ÃÖ¾ÖÖÔ ‹ú‚Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ''
(¯Öé.36) ''¯Ö¸ü“ÖÖŸÖßú›êü “ÖÖŸÖ ¾ÖôûŸÖê Æêü‚Ö Ö¸Óü.'' (¯Öé.60) Æüß úÖúÖÓ‚Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ, ŸÖÃÖê‚Ö ¯Öé.9 ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»Öê ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö “ÖÖê¿Öà¿Öß
“ÖÖŸÖß¾Ö¹ýÖ —ÖÖ»Öê»Öß Ö›üÖ“ÖÓÖß ‡ŸµÖÖ¤üß. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖæÖ “ÖÖŸÖßµÖŸÖê‚Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›üŸÖê.
ÃÖ´ÖÖ“Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüß ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÓ¬Öß ÖÖúÖ¸üŸÖê. •¤üÖ. ¤üÖÃÖ¸ü Ö¾ÖÖÓ‚ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓ‚µÖÖ ¸üÖÖß¾Ö “ÖÖÖÖÓ¾Ö¸ü ›üÖôê ûÖ †ÃÖÖê (¯Öé.10) ¾Ö
¯Öæ¸üÖÏÃŸÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓÃÖÖšüß †ÃÖÖÖ¸üß ‘Ö¸êü ¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ Ö ×´Öôæû ¤êüÖê, •»Ö™ü ŸµÖÖÓ‚µÖÖ µÖÖ¤üßŸÖ ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö “ÖÖê¿ÖÖÓÃÖÖ¸ü µÖÖÓ‚Öê ÖÖ¾Ö †ÃÖÖê,
¯Ö¾ÖÖ¸ü úÖò™ÒòüŒ™ü¸üÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖŸÖ»ÖÖÖÓ‚Öß µÖÖ¤üß ¯ÖæÖÔ ÆüÖŸê Ö ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ÓúÛ¯»Ö¿ÖÖ‚ÖÖ ×¸ü¯ÖÖê™üÔ ¤êüµÖÖÃÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß.
ÃÖÖ´ÖÖ×“Öú ÁÖêÂšü-ú×ÖÂšüŸÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×“Öú ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ “Ö¯ÖµÖÖ‚µÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ“Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ú™üÖÖÖÖê ¯ÖÖôû»Öê “ÖÖŸÖê. úÖúÖÓÖß
'“ÖµÖ³Öß´Ö' ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö “ÖÖê¿Öß 'Ö´ÖÃúÖ¸ü' ‘ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ. ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö “ÖÖê¿Öß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×“Öú¥üÂµÖÖ ÁÖêÂšü ÃÖ´Ö“ÖŸÖÖŸÖ.
×¾Ö‚ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ‚Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ±úŒŸÖ ²ÖÎÖ´ÆüÖÖŸÖ‚Ö †ÃÖŸÖê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê ´ÆüÖæÖ‚Ö ŸÖê ÃÖŸÖß¿Ö»ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ''---ŸÖã´Ö‚Öß ‡´Öê“Ö “Ö¸üÖ
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¾ÖêÖôûß †ÖÆêü ÃÖ¸ü. †Ö´Æüß ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ †¬Öì ²ÖÎÖ´ÆüÖ‚Ö ÃÖ´Ö“ÖŸÖÖê ÃÖ¸ü, ´ÆüÖ“Öê ×¾Ö‚ÖÖ¸ü µÖÖ †£ÖÖÕÖê! ''(¯Öé.44) ¤ü×»ÖŸÖ ´Æü•Öæ-Ö ×Æü•Ö¾Ö»ÖÖ
Öê»Öê»ÖÖ †¸üØ¾Ö¤ü ¤êü¿Ö´ÖãÖ †Ö¯Ö»Öê “ÖÖŸÖßÁÖêÂšüŸ¾Ö ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖ‚Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûŸÖÖ‚Ö ÃÖ¾ÖÖÖÔ‚µÖÖ ´ÖÖê‚ÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
úÖò»Öê“Ö ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖãœüÖ¸üß¯ÖÖ ‘ÖêŸÖÖê.(¯Öé.41) ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ‚µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´ÖêôûÖ¾µÖÖŸÖ •¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸üÖ,
ÃÖÖ´ÖÖ×“Öú ²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß ´ÖÖÖÖÖ¸üÖ ú¾Öß ×¾Ö“ÖµÖ ãúÓ ›üú¸ü µÖÖ»ÖÖ êú¾Öôû ú¾Öß ´ÆüÖæÖ ×´ÖôûÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ú´Öß ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸÖÖê ´Ö¸üÖšüÖ
†ÖÆêü ´ÆüÖæÖ “Ö´ÖÖÖê ×´ÖôûÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü '¯ÖÖ™üß»Ö' †ÃÖê ×»ÖÆüŸÖÖê (¯Öé.42)
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÖ™üúÖŸÖß»Ö “µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ¾Ö ¥üÛÂ™üúÖêÖ »ÖêÖúÖÓÖß ×‚Ö×¡ÖŸÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ‚Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ ŸµÖÖ
¯ÖÖ¡ÖÖÓ‚Öß ‹ú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾Öê¤üÖÖÆüß †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö †×³Ö¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ “Ö´ÖÖÖê ¤ü×»ÖŸÖ ÖÃÖÖÖ¸üß ¯ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖÖ¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¹ýÖ
Ã¾Ö †Ö×Ö Ã¾ÖêŸÖ¸üÖ‚ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓ¯ÖêÖÖÆüß †×¬Öú ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ‚ÖÖ úÖë›ü´ÖÖ¸üÖ ÃÖÆÖ ú¸üüÖÖ¸üß Æêü´ÖÖ ´ÆüÖŸÖê, ''“ÖÖŸÖ ´ÖÖê›æüÖ »ÖÖ êú»ÖÓ †Ö´Æüß.
•ãú•ÖÖ-ãúÖÖ‚ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ¯ÖŸú¸ü»ÖÖ? †Ö‡Ô¾Ö×›ü»ÖÖÓ‚ÖÖ, ÖÖŸÖ»ÖÖÖÓ‚ÖÖ, ÃÖÖôûµÖÖ ÃÖÖôûµÖÖ. †Ö¤üß ŸÖã´Ö‚ÖÖ¤êüÖß»Ö. '' (¯Öé .2) úÖêÖß‚Ö
×ŸÖ»ÖÖ œãÓüæúÖ ¯ÖÖÆüŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ‚Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ''ÃÖÖêÖ»Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÓ ´Öß †Ö¬ÖÖ¸ü ªÖ¾ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ. úÖ¸üÖ ´Öß †ÖÓŸÖ¸ü“ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü •êú»ÖÖµÖ -ÖÖ.
†Ö×Ö †“ÖãÔÖ! ‹¾ÖœüÖ ‘Ö¸üÖ¤üÖ¸üÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üÖÖ¸üÖ ¯ÖÖê¸üÖÖ; ¯ÖÖ ÃÖÓŸÖÖ¯ÖÖ‚µÖÖ ³Ö¸üÖŸÖ ±úÖ›ü± úÖ›ü ²ÖÖê»Ö»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸ü ´Æü™ü»ÖÓ ŸÖ¸ü ×¿Ö¾Öß šü¸üŸÖê
†Ö×Ö ²ÖÖ´ÖÖ ´Æü™ü»ÖÓ ŸÖ¸ü? ŸÖ¸ü úÖµÖ ŸÖÖê ´ÖÖ—ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö ÆüÖŸê ÖÖê? “ÖÖŸÖ ´ÖÖê›æüÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü êú»ÖÖµÖ ´Öß ÃÖ´Ö“ÖæÖ •´Ö“ÖæÖ. ŸÖß ×¿Ö¾Öß‚Ö †ÖÆêü
´ÖÖ—µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ—Öß ×¾Ö™Óü²ÖÖÖ ú¸üÖÖ¸üß. “ÖÖê ŸÖÖê †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ “ÖÖŸÖß‚µÖÖ Îæú¸ü ÖµÖÖÓÖß †Öê¸ü²ÖÖ›üŸÖÖê ´Ö»ÖÖ. ú¬Öß ÃÖÖ¾Ö¬Ö¯ÖÖê ŸÖ¸ü ú¬Öß
²ÖêÃÖÖ¾Ö¬Ö¯ÖÖê. ÆêüŸÖæ úÖêÖŸÖÖÆüß †ÃÖê»Ö; ¯ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ‘ÖÖ¾Ö ‹êúú “ÖÖ´Ö ú¸üŸÖÖê ´Ö»ÖÖ. †ÖÆêü úÖêÖÖ»ÖÖ µÖÖ‚Öß ¯Ö¾ÖÖÔ? ¾ÖÖ™üŸÖÓµÖ ãúÖÖ»ÖÖ
†Ö¯Ö»Öß ‚Öæú —ÖÖ»Öß †ÃÖÓ? (ÃŸÖ²¬Ö ÆüÖŸê Öê) “Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ´Öß •‘Ö›üµÖÖ ›üÖêôûµÖÖÖÓ Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÓµÖ ŸÖê ÃÖÆüÖ ú¸üµÖÖ‚ÖÓ †ÖŸ´Ö²Öôû ´ÖÖ—ÖÓ
´Ö»ÖÖ‚Ö ×´Öôû¾ÖÖ¾ÖÓ »ÖÖÖê»Ö. ÃÖŸÖß¿Ö, ´ÖÖ—µÖÖ ¤ãü²ÖôûµÖÖ ÖÖß ŸÖæ ±úŒŸÖ ÃÖÖ¾Ö¹ýÖ ‘Öê ´Ö»ÖÖ.'' (¯Öé.48) Æêü´ÖÖ‚Öß ÆüÖêÖÖ¸üß ‘Öã´ ÖÃÖ™ü, ×ŸÖ‚Öß
Æüß ¾Öê¤üÖÖ Öæ¯Ö‚Ö ²ÖÖê»Öúß †ÖÆêü. “Öê¾ÆüÖ “Öê¾ÆüÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ¤ü×»ÖŸÖ ´ÆüÖæÖ •¯ÖêÖÖ ÆüÖŸê Öê. †Ö¯Ö»Öê ŸÖê †Ö¯Ö»Öê ¸üÖÆü ŸÖ ÖÖÆüß ŸÖê¾ÆüÖ †“ÖãÔÖ
ú´ÖÖ»Öß‚ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖÖŸ´Öú ÆüÖŸê ÖÖê. 'ŸÖã—ÖÖ úÖêÖß †¯Ö´ÖÖÖ êú»ÖÖ úÖ? µÖÖ ÃÖŸÖß¿Ö‚µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ»ÖÖ •¢Ö¸ü ¤êüŸÖ ŸÖÖê ´ÆüÖŸÖÖê, ´ÖÖ—µÖÖ
“ÖÖŸÖßÖÓ. “µÖÖ “ÖÖŸÖßŸÖ ´Öß ´ÖÖ—µÖê ‡‚‛êûÖÓ “Ö´Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸµÖÖ “ÖÖŸÖßÖÓ. ×¿ÖúÖµÖ‚ÖÓÆüß ÖÖÆüß ´Ö»ÖÖ. ²ÖêúÖ¸üÖ‚Ó Ö‚Öß ÃÖÓµÖÖ úÖµÖ ú´Öß †ÖÆêü
µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ? ×¿ÖæúÖ ŸÖ¸üß úÖµÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü †ÖÆêü? úÖêÖ ¯ÖãÃÖÖÖ¸ü †ÖÆêü ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü‚ÖÖ “ÖÖŸÖß‚ÖÖ ×¿ÖŒúÖ? ×¿Öú»ÖÖŸÖ úß
ŸÖã´Æüß--- †ÖÓŸÖ¸ü“ÖÖŸÖßµÖ »ÖÖ êú»ÖÓŸÖ. ×¤ü»ÖÓ úÖ ‘Ö¸ü ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö Öã¹ý“ÖßÖÓ? †Ö×Ö †Ö¾Ö †ÖÖŸÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ‚ÖÖ! ''(¯Öé.23)
¤ÓüÖ»Ö ÆüÖ‣ê úÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖãÆüÖ †ŸµÖÖ‚ÖÖ¸ü êú»Öê “ÖÖŸÖÖŸÖ, ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê ÃÖŸÖß¿Ö»ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖê, ''---‚ÖÖ¸ü Ø³ÖŸÖß‚µÖÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ
²ÖÖê»ÖÖÓ ÃÖÖê¯ÖÓ †ÃÖŸÖê ÃÖ¸ü. ¾ÖÂÖÖÔÖã¾ÖÂÖÔ ÖôûŒµÖ —ÖÖê¯Ö›üßŸÖ ¸üÆüÖ¾ÖÓ »ÖÖÖŸÖÓ ŸÖê¾ÆüÖ ×¾Ö¾Öêú †Ö×Ö ×¾Ö‚ÖÖ¸ü ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ‛û¯¯Ö¸ü ¬Ö¸üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
†Ö´Ö‚µÖÖú×¸üŸÖÖ ´ÆüÖæÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ †Ö´Ö‚µÖÖ¤êüÖŸÖ “Ö¸ü ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö “ÖÖê¿ÖÖÓÃÖÖ¸üÖê »ÖÖêú ¸üÖ“Ö¸üÖê“Ö¯ÖÖê ¸üÖÆüÖÖ¸ü †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê
úÃÖÓ ‚ÖÖ»Öê»Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ? ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ‚ÖÖ»Öê»Ö? ³ÖÖ›üµÖÖ‚ÖÓÃÖã¬¤üÖ ‘Ö¸ü ªÖ‚ÖÓ ÖÖúÖ¸ü»ÖÓ µÖÖ ÖéÆü Ã£ÖÖÖÓ ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ. Æü¸üÖ´ÖÖÖê¸ü ÃÖÖ»ÖÖ. Æêü
´ÆüÖ“Öê ŸµÖÖÓ‚Ö ŸÖê ŸµÖÖ‚ÖÓ †Ö×Ö †Ö´Ö‚ÖÓ ŸÖêÆüß ŸµÖÖÓ‚ÖÓ‚Ö? ´ÖÖ †Ö´Ö‚ÖÓ úÖµÖ †ÖÆêü ÃÖ¸ü ‡£ÖÓ? úÖµÖ †ÖÆêü? †Ö´Ö‚Öß Ã¾ÖŸÖ:‚Öß ‹ú‚Ö
ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü ÃÖ¸ü! ¾Öê¤üÖÖ!(¯Öé.49) ›üÖò. †ÖÓ²Öê›üú¸üÖ‚Ó Öß 'I have no mother land' †ÃÖê ´ÆüÖµÖÖŸÖ “Öß ¾Öê¤üÖÖ ÆüÖŸê Öß, ŸÖß‚Ö
¾Öê¤üÖÖ ‡£Öê †“ÖãÔÖ‚Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ ×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü¯ÖÖÖ‚Öß ¾Öê¤üÖÖ †ÃÖÆüµÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
úÖúÖ Æêü ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ‚µÖÖ ÖÖÓªÖ»ÖÖ ÖÖÓ¤üÖ »ÖÖ¾ÖæÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ÆüÖŸê Öê. “ÖÖŸÖß‚µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓ‚Öß ¾Öê¤üÖÖÆüß ×¾Ö‚ÖÖ¸üÖ»ÖÖ
¯ÖÏ¾Öé¢Ö ú¸üÖÖ¸üß †ÖÆêü. ''---´µÖÖ ŸÖ¸ü ÆüÖµÖ †Ö›üÖÖß ´ÖÖÖæÃÖ. ´Ö»ÖÖ ÆüµÖÖŸÖ»ÖÓ úÖµÖ úôûŸÖ ÖÖµÖ. ¯Ö¸ü “ÖÖŸÖßú›êü “ÖÖŸÖ ¾ÖôûŸÖê Æêü‚Ö
Ö¸Óü.'' (¯Öé.60) 'úÖôûß“Ö ÃÖã¯ÖÖ‹¾ÖœÓü —ÖÖ»ŸÖÓ ÆüµÖÖ †“ÖãÔÖÖ‚ÖÓ ¬ÖÖ›üÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ'. Æü¢Öß‚Ö ²Öôû ÃÖÓ‚ÖÖ¸ü»Ö ¾ÆüŸÖÓ ´ÖÖ—µÖÖ †ÓÖÖŸÖ. ´Æü»ÖÓ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖ ‹ú ´Ö¤Ôü Ö›üß. ŸÖãÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖê ¾ÖÖµÖÖ Öê»Öê. ×ÃÖæúÖÃÖ¾Ö¹ýÖ ¾ÖÖµÖÖ Öê»Öê ¯Ö¸ü ÆüµÖÖÓÖ ¤üÖ¾Ö»ŸÖß †Ö¿ÖÖ. ¯Ö¸ü Æòü™ü! ÃÖŸÖß¿ÖÖ, †Ö¸Óü
¤üÖ¤üÖÃÖÖµÖ²Ö ÃÖ¢Öê´ÖÖÖÓ ¬ÖÖ¾Ö»Öê ŸÖ¾ÖÖ µÖê›üÖ ²ÖÖ¾Ö¸üÖ —ÖÖ»ŸÖÖ “Öß¾Ö. ´ÖÓÖ ³ÖÓ›üÖ¸êü ²Öß Öê»ÖÖ ¹ý¯Ö¾ÖŸµÖÖÓÖ ²Öß ŸÖß‚Ö ¾ÖÖ™ü ¬Ö¸ü»Öß. Ö¾Ö‡Ô,
ÖÖê²ÖÎÖÖ›êü ÆüÖ‡Ô Öê»Öê ¯ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß‚Öß ‘ÖÖ‡Ô —ÖÖ»Öß úß ¯ÖãÆüÖ ÃÖ´¤êü ×ŸÖ£ÖÓ‚Ö. ´ÖãÃÖôû¬ÖÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÖÓ Öœüß “ÖÖÖ‚µÖÖ “ÖÖÖß
‡¸ü‘ÖôûÖ¾ÖÓ ŸÖÃÖÓ —ÖÖ»ÖÓ ÃÖ´¤Óü. ÃÖÖôûÖ ×‚ÖÖÖê»Ö. ÃÖ´¤üß •´Öß¤ü‚Ö Ö‚Ö»Öß ¾ÆüŸÖß, ¯Ö¸ü ÆüµÖÖ ¯ÖÖê¸üÖµÖ‚ÖÓ ú¸üŸÖãú ¯ÖÖÆüµÖ»ÖÓ †ÖÖ “Öß¾ÖÖ»ÖÖ
•³ÖÖ¸üß †Ö»Öß. ¯ÖÖ Æêü ²Öß ŸµÖÖ‚Ö ¾ÖÖ™ÓüÖê ×Ö‘ÖÖµÖ»ÖêŸÖ. †Ö¸êü, “ÖÖ ÃÖ´¤êü “ÖÖ! ÆüÖ úÖúÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖ‚Öß †ÖÃÖ»Öß †Ö¾Ö»ÖÖ¤ü ÆüÖµÖ. ‘µÖÖ
ŸÖã´Öß‚Ö ÆüÖ¸üŸÖã¸êü. ¯Ö›üÖ ¯ÖÖµÖÖ úÖêÖÖ‚µÖÖ ¯Ö›üÖµÖ‚µÖÖ. ´µÖÖ ÆüÖ‡Ô —ÖãúÖÖ¸ü! úÖêÖ ÆüÖµÖ ¸Óü ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖ‚Ö¿Öê ¹ý¯ÖµÖê ¤êüÖÖ¸ü? ´ÖÓ¡Öß?
¯ÖÖ»Öú´ÖÓ¡Öß? úÖêÆüÖ‚ÖÖ, úÖêÆüÖ‚ÖÖ ¯ÖÖ»Öú? ×´Öôû¾Ö ŸÖæ‚Ö ÃÖ¸ü¤üÖ¸üúß. ÆüÖ ¯Ö÷üµÖÖ ´ÖÖê›ü»Ö, ¯ÖÖ ¾ÖÖúÖÖ¸ü ÆüÖ‡Ô. Ö²Ö¸ü¤üÖ¸ü úÖêÖß
ÆüÖŸÖ »ÖÖ¾ÖÓ»Ö ŸÖ ÆüµÖÖ ´ÖæŸÖá»ÖÖ! ŸÖãÊÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÖãÖß ´ÖÖÖÃÖÖ‚Öß ŸÖ ÃÖÖ¾Ö»Öß ²Öß ¯Ö›æü Ö¾ÆüÖê. ¿Öê¾ÖŸÖÓŸÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸ü»ÖßÃÖ ŸÖæ. ‹ú ¸üÖÓ›ü¾Ö
¯ÖÖê¸üß‚ÖÖ “Öß¾Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖÃÖ ŸÖæ. ×Ö‘Ö ----''(¯Öé.63-64) •úÖêÖŸÖßÆüß ÖÖêÂ™ü ú¸üÖµÖ‚Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃ¾Ö †¯ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.
—ÖÖêæúÖ ªÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß Øú´ÖŸÖ ´ÖÖê“ÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ‚Ö ‚Öôû¾Öôûß‚ÖÖ •¦êüú ´ÆüÖÖÖ·µÖÖ ÃÖŸÖß¿Ö»ÖÖ †“ÖãÔ Ö ´ÆüÖŸÖÖê,
''•¦êüú? ÃÖ¾ÖÔÖÖ¿Ö ú¸üÖÖ¸ü? †Ö×Ö †ÖŸÖÖ ÆüÖŸê ÖÖêµÖ ŸµÖÖ»ÖÖ úÖµÖ ´ÆüÖÖµÖ‚ÖÓ? “ÖÖôû¯ÖÖêôû ú¸üÖÖ¸êü ÃÖÆüßÃÖ»ÖÖ´ÖŸÖ ÃÖã™üŸÖÖÆêüŸÖ ÆüÖ
ÃÖ¾ÖÔÖÖ¿Ö ÖÖÆüß? ÃÖ¸ü µÖêŸÖÖê ´Öß. ¾Öêôû ×´ÖôûÖ»Öß ´ÆüÖ“Öê ‚Ö‚ÖÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖê‡»Ô Ö. ´ÆüÖ“Öê ´ÖÖ—Öß ú¸ü´ÖÖæú ÆüÖ‡ê »Ô Ö †Ö×Ö
ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖÆüß Öæ¯Ö úÖÆüß êú»µÖÖ‚ÖÓ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ×´Öôêû»Ö. Øú´ÖŸÖ ´ÖÖê“ÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê, ‚Öôû¾ÖôûßŸÖ •ŸÖ¸üÖµÖ‚ÖÓ ŸÖ¸ü Øú´ÖŸÖ ´ÖÖê“ÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê
†ÃÖÓ ŸÖã´Æüß‚Ö ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÓŸÖ ÖÖ? Øú´ÖŸÖ ´ÖÖê“ÖÖÓ ´ÆüÖ“Öê úµÖ? ÖÖêú¸üß †Ö×Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ÃÖÖÓ³Ó ÖÖôûŸÖ ²Ö¤üÖÖ´Öß»ÖÖ ŸÖÖë›ü ¤êüÖÓ?
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ŸÖêÆüß ±úŒŸÖ ‚Ö‚ÖÖÔ ú¹ýÖ! ‹¾ÖœüÖ‚Ö ÃÖÖêµÖß‚ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖŸÖ †Ö»ÖÖŸÖ ŸÖã´Æüß! ŸÖã´Ö‚µÖÖ †Ö¾Ö›üŸµÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖÓ‚ÖÖ! '' (¯Öé.75-76) Æüß ŸµÖÖ‚Öß
‚Öß¸ü¾Öê¤üÖÖ úÖŸÖ›üß²Ö‚ÖÖ¾Ö ¬ÖÖê¸üÖ Ã¾ÖßúÖ¸üÖÖ·µÖÖÓ‚ÖÖ ¯Ö¤üÖ±Ô úÖ¿Ö ú¸üÖÖ¸üß †ÖÆêü.
'¾ÖÖ™üÖ-¯Öôû¾ÖÖ™üÖ' Æêü ÖÖ™üú ¤ü×»ÖŸÖ ÖÖ™üµÖ ‚Öôû¾Öôû †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ“Ö“Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü‚Öß ‹ú “Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÔ¿ÖÖ»Öß ¾Ö ¤ü×»ÖŸÖ
‚Öôû¾Öôûß †Ö×Ö ÃÖ´Ö“Ö“Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü‚Öß ‹ú ÃÖÓÃÖéŸÖß™üßúÖ †ÖÆêü. †“ÖãÔÖ †ÖÎú´Öú, ×¾Ö¦üÖêÆüß, ²ÖÓ›üÖÖê¸ü ¾Ö ¤ü×»ÖŸÖÖÓ‚ÖÖ ÃÖ‚‚ÖÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ
†ÖÆêü. µÖÖ †“ÖãÔÖ»ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖÖÔÖê ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ µÖ¿Ö Æü¾Öê †ÃÖŸÖê. ¯Öæ¸üÖÏÃŸÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸ü Öê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ‘Ö¸üÖ‚Ó ÖÖ
“Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖßÖê ŸÖÖ²ÖÖ ‘ÖêµÖÖ‚Öß ŸµÖÖ‚Öß ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖÖ Æüß ŸµÖÖ‚µÖÖ ²ÖÓ›üÖÖê¸ü, †ÖÎ ú´Öú ¾Ö ×¾Ö¦üÖêÆßü Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ‚Öê ªÖêŸÖú †ÖÆêü. µÖÖ œüÖëÖß
ÃÖ´ÖÖ“Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê‚ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ Öæ¯Ö ¸üÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ‚Öê ¯ÖÏ´ÖêµÖ ¾Ö ×ÃÖ¬¤üÖŸÓ ÖÖÓÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ‚µÖÖ ×¾Ö‚ÖÖ¸üÖÓ‚Öê ¾Öî‚ÖÖ×¸üú †×¬ÖÂšüÖÖ †ÖÆêü.
•‚‚Ö¾ÖÖáµÖÖÓ²Ö§ü»Ö‚ÖÖ ú´ÖÖ»Öß‚ÖÖ ¸üÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ''Æü“ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÖÕ‚Öß ÃÖÖ‚Ö»Öê»Öß ÃÖ´ÖÖ“ÖÖŸÖß»Ö ‘ÖÖÖ ¬Öã‣úÖ úÖœüÖµÖ‚Öß ŸÖ¸ü ¿ÖÓ³Ö¸ü
¾ÖÂÖÖÕ‚Öê †ÖµÖãÂµÖ¤êüÖß»Ö †¯Öã¸Óü ¯Ö›êü»Ö. '' (¯Öé.20) Æüß ŸµÖÖ‚Öß ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ “µÖÖÓ‚µÖÖÃÖÖšüß ‘Ö¸êü ²ÖÖÓ¬ Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ‚Ö
“Ö¸ü ‘Ö¸êü ×´ÖôûÖÖ¸ü ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê úÖêÖŸÖßÆüß ÖÖêÂ™ü ú¸üÖµÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê.
†“ÖãÔÖÖ»ÖÖ ¾Ö›üß»Ö ÖÖÆüßŸÖ. ±úŒŸÖ †Ö‡Ô †ÖÆêü †Ö×Ö ŸÖÆüß ´ÖÖê»Ö´Ö“Öã¸üß ú¸üŸÖê. ÖÖ™üúÖ‚µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ †ÓúÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
ú¸üŸÖÖÖÖ‚Ö '“ÖµÖ ³Öß´Ö ÃÖ¸ü' µÖÖ ŸµÖÖ‚µÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖ¾Ö¹ýÖ ŸÖÖê ¬ÖÖ›üÃÖß, ú¸üÖ¸üß úÖµÖÔúŸÖÖÔ ¾ÖÖ ¯ÖãœüÖ¸üß †ÖÆêü Æêü †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö‚Ö úôûŸÖê.
¯Öæ¸üÖÃŸÖÖÓÃÖÖšüß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß ŸµÖÖ‚µÖÖ ÖÖŸÖ»ÖÖÖÓ‚Öß ÖÖ¾Öê µÖÖ¤üßŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖê. ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö “ÖÖê¿ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖÓ‚Öê ÖÖ¾ÖÆüß µÖÖ
µÖÖ¤üßŸÖ †ÃÖŸÖê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÆæüÖ †“ÖãÔÖ‚ÖÖ ÃÖÓŸÖÖ¯Ö †ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸê ÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ‘Ö¸üÖÓ‚Öß ãú»Ö¯Öê ŸÖÖê›æüÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ ‘Ö¸üÖ‚ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ
¤êüŸÖÖê. µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ †™üúÆüß ÆüÖŸê Öê.
ŸµÖÖ‚µÖÖ ‚Öôû¾ÖôûµÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ‚Öê úÖúÖÓÖÖ ´ÖÖ¡Ö úÖîŸ Öãú ¾ÖÖ™üŸÖê ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ. ÃÖŸÖß¿Ö ÖÖê›ü‘ÖÖ™êü µÖÖÓÖÖ ŸÖß ²Öê×±úúß¸ü ¾Öé¢Öß ¾ÖÖ™üŸÖê.
¿Öê¾ÖÓŸÖÖ Æüß ¤ü×»ÖŸÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ Ã¡Öß ŸµÖÖ‚µÖÖ“Ö¾Öôû “Ö´ÖÖ ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ ¾ÖÖÔÖß‚µÖÖ ¯Öî¿ÖÖÓ‚ÖÖ ×Æü¿Öê²Ö ´ÖÖÖŸÖê. ´ÖÖê‚ÖÖÔ‚µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ×ŸÖ‚Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ
‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü †ÃÖŸÖê. ¤ÓüÖ»ÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ ×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖ¹ýÖ ™üÖúŸÖÖŸÖ. ×ŸÖ‚µÖÖ ÖãÖÖ‚Öê ÖÖ¯Ö¸üÆüß †“ÖãÔÖÖ‚µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ±úÖê›ü»Öê “ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
ŸÖÖê ÖãÖß †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ´Ö“ÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ úÖò»Öê“Ö´Ö¬ÖæÖ úÖœæüÖ ™üÖúµÖÖ‚ÖÖ ×¾Ö‚ÖÖ¸ü ÆüÖŸê ÖÖê; ¯ÖÖ ¯ÖÏÖ. ÃÖŸÖß¿Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.
×¾ÖªÖ£Öá ŸµÖÖ»ÖÖ úÖò»Öê“Ö´Ö¬ÖæÖ úÖœæüÖ ™üÖúµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖê‚ÖÖÔÆüß úÖœüŸÖÖŸÖ.
ÃÖÖêÖ»Ö Æüß ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö “ÖÖê¿Öà‚Öß ´Öã»ÖÖß ŸµÖÖ‚µÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖŸÖ ¯Ö›üŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖ‚Öß “ÖÖÖß¾Ö ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß ´Æü ÖæÖ ÖÖê™üê ‚Ö
×»Ö×Æü»Öê»Öê ¯ÖÏê´Ö¯Ö¡Ö ŸÖß ¤üÖÃÖ¸üÖ¾ÖÖÓ‚µÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †ÖÖæÖ ¤êüŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖ‚ÖÖ •»Ö™üÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖŸê ÖÖê. ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö “ÖÖê ¿Öß †“ÖãÔÖ‚Öß
¤ü×»ÖŸÖ ´ÆüÖæÖ Æêü™üÖôûÖß ú¸üŸÖÖê; ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÏÃÖÓÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ú´ÖÖ»Öß‚ÖÖ “ÖÖÖéŸÖ ÆüÖŸê ÖÖê. ´ÆüÖæÖ‚Ö Æêü´ÖÖú›êü †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÖêÖ»Ö‚ÖÖ ŸÖÖê
¯ÖÖÖ•ŸÖÖ¸üÖ ú¸üŸÖÖê. ¯ÖÖ †ÃÖê †ÃÖæÖÆüß ¤ÓüÖ»Ö ‚ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÖÖ‚µÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ “Öê¾ÆüÖ ŸÖÖê ¾Öêôû ×Ö³ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖŸÖß¿Öú›êü µÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ
ŸµÖÖ»ÖÖ úÖúÖ‚Öê ÖÖ¾Ö ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †ÖÁÖµÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ, †ÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. Æêü´ÖÖ “Öê¾ÆüÖ ÃÖÖêÖ»Ö‚µÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖ»ÖÖ
×¾Ö‚ÖÖ¸üŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê ´ÆüÖŸÖÖê, ---''²Ö¸Óü —ÖÖ»ÖÓ, ×ŸÖ‚ÖÓ »ÖÖ šü¸ü»ÖÓ. ×ŸÖÖÓ ‡‚‛ûÖ ¾µÖŒŸÖÓ êú»Öß †ÃÖŸÖß ŸÖ¸üß ´Öß »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖê
ÖÃÖŸÖÖê. ÃÖÖêÖ»Ö ´ÆüÖ“Öê ±ãú»Ö¯ÖÓÖß ¾ÖÖ¤üôû ÆüÖŸê ÖÓ. ×ŸÖÖÓ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ‚Öôû¾Öôûß¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü Öê»Ö †ÃÖŸÖÓ. ´Ö»ÖÖ ‚Öôû¾Öôû ÃÖÖê›üÖµÖ‚Öß
ÖÖÆüß. '' (¯Öé. 75) ŸµÖÖ‚µÖÖ µÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖú›êü ¯ÖÖ×Æü»Öê ´ÆüÖ“Öê ãúÃÖã´ÖÖÖÏ“ÖÖÓ‚µÖÖ †Öêôûß †Öšüü¾ÖŸÖÖŸÖ.
'ú¬Öß Ö £ÖÖÓ²Ö»ÖÖê ×¾ÖÁÖÖÓŸÖßÃŸÖ¾Ö, ¯ÖÖ×Æü»Öê -Ö ´ÖÖ•Öê
²ÖÖÓ¬Öæ Ö ¿Öú»Öê ¯ÖÏßŸÖß‚Öê ¾ÖÖ úßŸÖá‚Öê ¬ÖÖÖê,
‹ú ŸÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö×Öú, ¯ÖÖµÖŸÖôûß †ÓÖÖ¸ü ---''
µÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖ»µÖÖ ¬µÖê¾Öê›üµÖÖ‚Öß †Öšü¾ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß. ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ‚µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¤ü×»ÖŸÖ
‚Öôû¾Öôûß²Ö§ü»Ö‚Öß †“ÖãÔÖÖ‚Öß †ÖŸ´ÖßµÖŸÖÖ µÖÖŸÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖŸê Öê.
ŸµÖÖ‚µÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸üÖ›üŸÖÖ “ÖÖÖ¾ÖŸÖê. ¯ÖÏÃÖÓÖß ŸÖÖê ÃÖŸÖß¿Ö»ÖÖÆüß †ÖÎú´Öú ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÃÖÖÓÖÖµÖ»ÖÖ ú´Öß ú¸üŸÖ -ÖÖÆüß.
´ÆüÖæÖ ¿Öê¾Ö™üß ÃÖŸÖß¿Ö †Ö¯Ö»µÖÖ “Öß¾ÖÖ¿Öî»ÖßŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖÖê ¾Ö †“ÖãÔÖ‚ÖÖ “ÖÖ´ÖßÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖŸê ÖÖê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ, ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ¿Öß»Ö, ¬µÖêµÖ¾Öê›üÖ, éú×ŸÖ¿Öß»Ö, ¬Ö›üÖ›üß‚ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ, †ÖÎú´Öú ¯ÖÏÃÖÓÖß úÖµÖ¤üÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘ÖêÖÖ¸üÖ ,
‚Öôû¾ÖôûßÃÖÖšüß †Ö¯Ö»Öê “Öß¾ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ¤êüÖÖ¸üÖ '¾ÖÖ™üÖ-¯Öôû¾ÖÖ™üÖ' ‚ÖÖ ÖÖµÖú ¤ü×»ÖŸÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖÖ ‹ú ¾ÖêÖôûß ×¤ü¿ÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖÖÖ¸üÖ
¯Ö£Ö¤ü¿ÖÔú šü¸êü»Ö, †ÃÖê ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸ü ¾ÖÖÖÖê šü¹ý ÖµÖê.
'¾ÖÖ™üÖ-¯Öôû¾ÖÖ™üÖ' ÖÖ™üúÖŸÖÆüß ‡ŸÖ¸ü †Öêú ¾µÖÛŒŸÖ¸êüÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêüŸÖ. úÖúÖ Æüß ÖÖ™ü úÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ‚Öß
¾µÖÛŒŸÖ¸êüÖÖ †ÖÆêü. †ÖÓ²Öê›üú¸üß ×¾Ö‚ÖÖ¸üÖÖê ŸÖß ¾µÖÛŒŸÖ¸êüÖÖ ³ÖÖ¸üÖ¾Ö»Öê»Öß †ÃÖæÖ éúŸÖß †Ö×Ö ×¾Ö‚ÖÖ¸üÖÖê †ÖÓ²Öê›üú¸ü¾ÖÖ¤üß †ÖÆêüŸÖ.
†ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖÓ‚µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æüß ¤ü×»ÖŸÖ ‚Öôû¾ÖôûßŸÖ éú×ŸÖµÖãŒŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ¸êüÖê‚µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¤ü¢ÖÖ ³ÖÖŸÖ
×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ, ''----¯Ö×Æü»Öß ×¯Öœüß ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¸üÖ“Ö¾Ö™üßŸÖß»Ö †×¿Ö×ÖŸÖ, ‹ÖÖ¤üµÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ‚Öß ÃÖÖÖê»Ö ‚Ö‚ÖÖÔ ú¸üÖ¾Öß ‹¾Öœüß •ÃÖÓŸÖ ÖÃÖÖÖ¸üß,
‹¾ÖœüÖ ²ÖÖî×¬¤üú †Ö¾ÖÖúÖÆüß ÖÃÖÖÖ¸üß, ¯ÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú †Ö×Ö ×ÖÂšüÖ¾ÖÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ‚Öß, '' µÖÖ‚Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬Ö¢¾Ö ú¸üÖÖ¸üß úÖúÖÓ‚Öß
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¾µÖÛŒŸÖ¸êüÖÖ ÆüÖµê Ö. »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ÃÖŸÖß¿Ö‚Öê †Ö‡Ô -¾Ö›üß»Ö ¾ÖÖ¸ü»Öê ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖ‚ÖÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôû úÖúÖÓÖß‚Ö êú»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. úÖúÖ
†ÖÓ²Öê›üú¸üß ×¾Ö‚ÖÖ¸üÖ-Öê —Ö¯ÖÖ™ü»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÃÖŸÖß¿ÖÖê ²ÖÎÖ´ÆüÖ ´Öã»Öß¿Öß êú»Öê»ÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü“ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ ÖÃÖŸÖÖê. ÃÖÆüÖ
´Ö×ÆüÖê ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ‘Ö¸üß µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ‚ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üß ¥üÂ™üßúÖêÖ †ÃÖŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ‚Ö “ÖÖŸÖß‚Öß ‹ú ´Öã»ÖÖß ÃÖã•ÖÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß
†ÃÖŸÖß Æüß ŸµÖÖÓ‚Öß ³Öæ×´ÖúÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖŸÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ‚ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖê´ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖê. ‹¾Öœêü‚Ö Ö¾Æêü
ŸÖ¸ü ¿Öê¾ÖÓŸÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö¬Ö¾Öê»ÖÖ ›üß. ‹›Ëü. ú¹ýÖ, ×ŸÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:‚µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü •³ÖÖ ¸üÖÆüŸÖÖ µÖÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö Öã¹ý“Ößú›êü ÖÖê™êü
†Öã³Ö¾ÖÖ‚Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ µÖÖ¾Ö¹ýÖ ŸµÖÖÓ‚ÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖú›êü †Ö×Ö ‹æúÖ‚Ö ¤ü×»ÖŸÖ “Öß¾ÖÖÖú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ‚ÖÖ ¥üÂ™ü ß•úÖê-Ö ×¤üÃÖæ-Ö
µÖêŸÖÖê.
ÖÖ™üúÖÓ‚µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß‚Ö úÖúÖ †Ö×Ö Æêü´ÖÖ µÖÖÓ‚µÖÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖŸê ÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. úÖúÖ ×ŸÖ‚ÖÖ ÖêÆü´Öß '²ÖÖ´ÖÖ' ´ÆüÖæÖ •»»ÖêÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖß †×ŸÖ¿ÖµÖ ¾µÖ×£ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê 'úÖúÖ, ‹ú™üß †ÃÖŸÖÖÖÖ ²ÖÖê»Ö»ÖÖŸÖ ŸÖê šüßÓúµÖ; ¯ÖÖ ×Ö¤üÖÖ ‚ÖÖ¸ü‚ÖÖî‘ÖÖŸÖ ŸÖ¸üß †ÃÖÖ
¯ÖÖÖ•ŸÖÖ¸üÖ êú»µÖÖÃÖÖ¸üÖÓ ²ÖÖê»ÖŸÖ “ÖÖ‣ú ÖúÖ.'' ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö ÆüÖ ²ÖÎÖÊµÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß‚ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ‚ÖÖÆüß Æêü´ÖÖ, úÖúÖ ÃÖŸÖß¿Ö
†Ö×Ö †“ÖãÔÖ µÖÖÓ‚µÖÖ¿Öß µÖÖ ÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖŸê Ö‚Ö †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ:‚Ö úÖúÖÓÖÖ ³Öê™ü»µÖÖ¾Ö¸ü úÖúÖ ŸµÖÖÓÖÖ '“ÖµÖ³Öß´Ö'
ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ŸÖê 'Ö´ÖÃúÖ¸ü' ‘ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ. ¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ ×¤ü»µÖÖ “ÖÖÖÖ·µÖÖ ¸üÖÖß¾Ö “ÖÖÖÖÓ¾Ö¸ü ¤üÖÃÖ¸üÖ¾ÖÖÓ‚Öß ²ÖÖ¸üßú Ö“Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ‚Öê
úÖúÖÓ‚µÖÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ úÖúÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×ÖúÖÓ‚µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ‘ÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ‚ÖÓ úÖµÖ? †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.
''†ÖŸÖÖ ×ÃÖúÖµÖ»ÖêŸÖ ¯ÖÖê¸Óü †Ö´Ö‚Öê. “Ö¸üÖ ×ÃÖæú ªÖ, ´ÖÖêšÓü ¾Æü¾Öæ ªÖ. ´ÖÓÖ ‘µÖÖ úß ŸÖã´Ö‚ÖÓ ŸÖã´Ö‚Öß. '' (¯Öé.10) †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ²ÖãÓú ¾ÖÖ‚ÖæÖ
†ÖÓ²Öê›üú¸ü úôûŸÖ ÖÖÆüß, †ÃÖê ´ÆüÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖŸÖ»Öê úŸÖì¯ÖÖ ŸÖê ¤üÖÃÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ; ´ÖÖ¡Ö úÖúÖÓ‚ÖÓ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ‘Öê‣ú ÖµÖê, ''ŸÖê
±úŒŸÖ ÖÖê‚Öú ²ÖÖê»ÖŸÖÖŸÖ. ÖÖê‚Öú ¾ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖã´Ö‚µÖÖÃÖÖ¸üÖÓ. ''(¯Öé.14) †ÃÖê Æêü´ÖÖ ¤üÖÃÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖê †Ö×Ö ÃÖŸÖß¿Ö ¤ü×»ÖŸÖ
´ÆüÖæÖ ¤üÖÃÖ¸üÖ¾ÖÖÖê ‘Ö¸ü ³ÖÖ›üµÖÖÖê ×¤ü»Öê ÖÃÖ»µÖÖ‚ÖÖ ¾Ö‚Ö¯ÖÖ úÖœüŸÖÖê.
ÃÖÖêÖ»Ö»ÖÖ ‹Ö. ‹ÃÖ. ‹ÃÖ. ‚µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸üÖ»ÖÖ Ö ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ‚ÖÖ ¥üÂ™ü ÆêüŸÖæ ÃÖŸÖß¿Ö ŸµÖÖ‚µÖÖ Ö“Ö¸êü¿Ö †ÖÖæÖ ¤êüŸÖÖê.
µÖÖ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ÃÖŸÖß¿Ö †¸üØ¾Ö¤ü ¤êü¿Ö´ÖãÖ»ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´Ö“ÖæÖ ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÖÖãúßŸÖæÖ ÃÖ¾ÖÖÔ ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖê»ÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö
¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖê. ¤üÖÃÖ¸üÖ¾ÖÖú›æüÖ ¯Öæ¸üÖÃŸÖÖÓÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‘Ö¸üÖÓ‚ÖÖ †“ÖãÔÖ “Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖßÖê ŸÖÖ²ÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ‚Öê úôûŸÖê. ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ‚Öê
úÖò™Òüò Œ™ü¸ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü Æêü ¯ÖÏÖ. ÃÖŸÖß¿Ö‚µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê‚Öê †¬µÖÖ †ÃÖ»µÖÖ‚ÖêÆüß ŸÖÖê ÃÖÓÃÖæ‚ÖÖ ú¸üŸÖÖê. µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †“ÖãÔÖ»ÖÖ ÃÖŸÖß¿ÖÖê ÃÖ´Ö“Ö
ªÖ¾Öß †ÃÖê ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖê.
¯Öæ¸üÖÏÃŸÖÖÓÃÖÖšüß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ‘Ö¸üÖÓ‚ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ªÖµÖ»ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ÖÃÖŸÖÖŸÖ úÖ¸üÖ ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖ‚µÖÖ ÖÖŸÖ»ÖÖÖÓ‚Öß µÖÖ¤üß ¯Öæ•ÖÔ
ÆüÖŸê Ö Ö¾ÆüŸÖß. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ “Ö¾Öôû µÖêŸÖÖê ´ÆüÖæÖ ‘Ö¸üÖ‚Öß ãú»Ö¯Öê ŸÖÖê›æüÖ †“ÖãÔÖÖê ¤ü×»ÖŸÖ ¯Öæ¸üÖÏÃŸÖÖÓÖÖ ‘Ö¸êü ×¤ü»Öß. †¿Öß ''Æü“ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÖÕ‚Öß
ÃÖÖ‚Ö»Öê»Öß ‘ÖÖÖ ¬Öã‣úÖ úÖœüÖµÖ‚Öß ŸÖ¸ü ¿ÖÓ³Ö¸ü ¾ÖÂÖÖÕ‚Ö †ÖµÖãÂµÖ¤êüÖß»Ö †¯Öã¸Óü‚Ö ¯Ö›êü»Ö. ''(¯Öé.20) †ÃÖê †“ÖãÔ Ö ÃÖŸÖß¿Ö»ÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖê. ¯ÖÖ
‘Ö¸üÖ‚Ó Öß ãú»Ö¯Öê ŸÖÖê›üÖê Æêü éúŸµÖ ²ÖêúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †ÖÆêü, ŸÖß Öã›Ó ü×Ö¸üß †ÖÆêü, ŸÖã—µÖÖÃÖú™ü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ»ÖÖ ÖÖ‡ÔŸÖ »ÖÖê™üŸÖÖê †ÖÆêü µÖÖ
ÃÖŸÖß¿Ö‚µÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö»ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ †Ö×Ö †Ö¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ “ÖÖŸÖß‚ÖÖ ×¾Ö‚ÖÖ¸ü ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ †ÃÖê ŸÖÖê •¢Ö¸ü ¤êüŸÖÖê. ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö
“ÖÖê¿ÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖÓ‚Öê ÖÖ¾Ö µÖÖ¤üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †“ÖãÔÖ ÃÖÓŸÖÖ¯ÖŸÖÖê. †Ö¯Ö»ÖÖ †¯Ö´ÖÖÖ ''´ÖÖ—µÖÖ “ÖÖŸÖßÖÓ''(¯Öé.23) êú»ÖÖ. Æüß †“ÖãÔÖ‚Öß
¾Öê¤üÖÖ ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö ²ÖÖÖã»ÖÖÓ‚µÖÖ '“Öê¾ÆüÖ ´Öß “ÖÖŸÖ ‚ÖÖê¸ü»Öß' µÖÖ ú£ÖêŸÖß»Ö '´Ö»ÖÖ ´ÖÖæÖê ´ÖÖ¸ü»Öê' †ÃÖê ´ÆüÖÖÖ·µÖÖ ÖÖµÖúÖ‚Öß †Öšü¾ÖÖ
ú¹ýÖ ¤êüŸÖê.

ÃÖ´ÖÖ¸üÖê¯Ö
ú´Öß ¯ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¾µÖÛŒŸÖ¸êüÖÖ, ÃÖ´Ö¯ÖÔú ¿ÖßÂÖÔú, ŸÖßÖ ×¯ÖœüµÖÖÓ‚ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ †Ö×Ö ŸµÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê ¾µÖÖ¯Ö•ú Ã¾Ö¹ý¯Ö,
ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ‚Öß ‚ÖœüŸÖß ú´ÖÖÖ †Ö×Ö µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ¾Öî‚ÖÖ×¸üú †×¬ÖÂšüÖÖ ÖÖ™üúÖ‚Öß •Ó‚Öß ¾ÖÖœü¾ÖæÖ “ÖÖŸÖê.
µÖ¿ÖÃ¾Öß †ÖÓŸÖ¸ü“ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü (Æêü´Ö-ÃÖŸÖß¿Ö) †Ö×Ö ÃÖÖêÖ»Ö-†“ÖãÔÖ‚Öê †¯ÖµÖ¿Öß †ÖÓŸÖ¸ü“ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö »ÖµÖßŸÖæÖ ÖÖ™üúÖ»ÖÖ
‹ú ú»ÖÖŸ´Öú ¯Ö×¸ü´ÖÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê †ÖÆêü.
ÖÖ™üúúÖ¸üÖÃÖ †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖÖ´ÖÖ×“Öú ¾Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ³ÖÖÖ, ú»ÖÖŸ´Öú ŸÖ™üÃ£ÖŸÖÖ µÖÖ´Öãôêû ÖÖ™üúÖ»ÖÖ ¾ÖÖ’´ÖµÖßÖ •Ó‚Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¤ü×»ÖŸÖ ‚Öôû¾Öôûß‚Öê, ¤ü×»ÖŸÖÖÓ‚µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×“Öú ÃŸÖ¸ü³Öê¤üÖ‚Ó Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ×‚Ö¡ÖÖ ÖÖ™üúÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. ÖÖ™üúÖ»ÖÖ
×´ÖôûÖ»Öê»Öê ¾µÖÖ¯Öú ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß -†ÖÓ²Öê›üú¸ü¾ÖÖ¤üß ¾Öî‚ÖÖ×¸üú †×¬ÖÂšüÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×“Öú, ¸üÖ“ÖúßµÖ, †ÖÙ£Öú, ¿ÖîÖ×Öú †Ö×Ö “Öß¾ÖÖ¯Ö™ü ¤ü¢ÖÖ ³ÖÖŸÖ µÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü •³ÖÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ''Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ †Ö×Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ‚Öê †ÖŸÖ»Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö, ŸµÖÖŸÖ»ÖÖ
³Ö»Öê²Öã¸êü¯ÖÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö †Ó¬ÖÖ¸ü-•“Öê›ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ ÖÖ™üúúÖ¸üÖ»ÖÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê †ÖÆêü.
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ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ“Ö “Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¯Ö™ü ´ÖÖÓ›üµÖÖ‚ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ¤ü¢ÖÖ ³ÖÖŸÖ '¾ÖÖ™üÖ -¯Öôû¾ÖÖ™üÖ' µÖÖ ÖÖ™üúÖŸÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ¯ÖÖê
ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ¾Ö¹ýÖ ŸµÖÖÓ‚ÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ‚ÖÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¥üÂ™üßúÖêÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
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