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ef§ºA Ñ¿»¶
ÑÍÕBÃRNmÛA À¶BAÊ ÑvvbNA À¶BA
ÊnåhiúÐ æ Ì {åe7 ni{håH DåL êĆåUÐí ÒĆ[åUÐí NCnå_UÐ ÑÚ ā {e"Ð
.N_+Ì Éí UË DLí NdH}CÐí
ð
DåL nåYnL
PåL p_åH måbiÐ ĽnåCÐ }xnåfx }gI Y xP_UÐí ÜØnUÐ :
ênåS ï|åUÐ ÜnHúÐ wí ,ê¼ÄÄ¼ pfU (¼) SÚ phýn\bUÐ p]dUÐ ëinS Úí{É
åd6) nå*nicYí n*nþhw c= phýn\bUÐ p]ddU _xPUÐí ¢HkCÐ ÊnfUÐ hdL
på=nhfUÐí ,påhýÐ{=øÐí phRnfþåHøÐ TnåCÐí ,nåhd_UÐ påecCÐí ,DåLúÐ Ên\bUÐ
.(ýn\bUÐ haUÐ pþhwí ,pYn_UÐ
åeL ÚnåY : ÒEåT ÓÐÚå]> ëinåbUÐ }eL Y phnCÐ ÒGaUÐ Ó{gI {Sí
Ú[bUÐí SÐfUÐ ëinbdU Me_UÐ h]UÐ éĆB Y qfh> 5T ,phýn\bUÐ p]dUÐ
ò
,ênåL cZ=
ph_UÐ Ón_xPdU pYÛĆY ph_hJ Ò}wnK wí ,É[i _= :
pb=nH wí S> ëíØ ØÐ}]n= Ò}eY Ònh"Ð AnfY pRnT : Ú]UÐ pT}A ëú
påadY Ò{åYn@ påhiinbUÐ Þ[fUÐ ^> ø cUí ._xPUÐ Ú]UÐ pT}A DL
íÌ Ú[åbUÐ n)Zåx åUÐ ëinåbUÐ Þ[åi x{å_> Y {=ĆR U|U SÐUÐ L
oåTÐxí ÓÐ{åCÐ oLåx {åx{@ xPå> = ênhbUÐ íÌ SÐfUÐ ngafc>
. SÐUÐ ßÚÌ DL ÓjZi UÐ ÓÐÚ]UÐ

¿

ef§ºA Ñ¿»¶
phýnfHøÐ TnCÐí p[[CÐ TnCÐ

ð
ëinåS x{å_U Óøínå7 Ò{åL phånY nåYnL
PL f?Ð î{Y DL Ó}@ {bU
n4 ocx 3í ß}`UÐ Ð|4 âíPY Y }TÌ ØÐ{LÎ _aUn= > {Sí phýn\bUÐ p]dUÐ
¦nå"Ð qåSUÐ : nåYÌ .èÐ|åiË påYÛĆUÐ phLCÐ æí}^UÐ }RÐ> ê{_U ÖnfUÐ
L{å= å^² ýn\åbUÐ ÖĆåÉüÐí rx{UÐí }x]dU ênL ×nfY \RÌ }RhR
ð phHnhUÐ ÒØnhbUÐ
,pxÚge!Ð hýÚ yUnÉ āÐ {L ML hý}UÐ ×úÐ pYna= pd,
ð
ð
ÓĆx{å_UÐ åY nYnåiÐí
nhZå/
påheA ÒÚí¦ ëinåbUÐ x{å_> yÉÌ rhA
pdbåY p]dåH Ên\åbUÐ yÉÌ ng@e= UÐí ê¼ÄÄ¿ ênL q/ UÐ pxÚH{UÐ
ð
ð
ð
.>nþhw Y pþhw pYn_UÐ p=nhfUÐí nhUnYí
nxÚÐØÎí
nhýn\S
ê½»»Á ênåL [fY : dhcZ> ÒØnLÎ |fY DLúÐ Ên\bUÐ d6 ëlR U|Uí
pUjåC åY5wÐ å@ OíÌ ïí5åUÐ ÑnwUÐ{L ên[L /pYĆ_UÐ ĽnbUÐ pHný}=
pdåÉÐY Ónåd@ Ò{åL ß}`UÐ Ð|4 [Bí ,phýn\bUÐ p]dUÐ ëinS x{_>
zxÚn= Ò{b_fCÐ d@ : {x{!Ð ëinbUÐ âíPC ZSnfY é5cHÐ Y giÐ A
ð
.ÑÐfUÐ d6 OÎ UnAü Ð{hg/
ê½»»Ã ÜÚnY ¼Â
åY ìådB någªÌ nåxÐ~Y Ò{å_= åex phfehUÐ pxÚge!Ð : ýn\bUÐ ên^fUÐ ëÎ
nåY åwí éåAúÐ åY énA ïj= nwÊnZiÎ ÚH{UÐ }^A UÐ phýnfHøÐ TnCÐ
åSÚ phýn\åbUÐ p]dåUÐ ëinS {@ {Sí ,ÚH{UÐ Y (¼À») ÒØnCÐ hdL q[i
: ëinbUÐ Ûn@Ì 5fh= ,fY (Ì/Ã) ÒØnCÐ : ïÚH{UÐ Ì{CÐ Ð|w ê¼ÄÄ¼ pfU (¼)
pxÚge!Ð Ón^Rn7 : p[[Y phýÐ{=Ð Tn7 ÊnZiÎ ÒØnCÐ ai Y (Ñ) Ò}baUÐ
qåLØ 5ådT é{å_UÐ }åxÛí åY ÖGåbY DåL Ênåf=
ð DLúÐ Ên\bUÐ d6 Y ÚÐ}b=
ð UÙ OÎ ÒÚíUÐ
ÓÐfåUÐ éĆåB > {bR UÙ DL Ênf=í
,Ò|RnfUÐ NiÐbdU nbRí
ð
håH : påxÚge!Ð Ónå^Rn7 êåeL : p[å[Y Tnå7 Ò{åL ÊnZiÎ phnCÐ
éÐåYúÐ Tnå7í påxÚnUÐ TnåCnT phýn\åbUÐ p]ddU ¢HkCÐ ÊnfUÐ é5cHÐ
Úí}åCÐ Tnå7í ÔÐ{åAúÐ Tnå7í ÓnåaUnCÐ Tnå7í oýÐUÐ Tn7í pYn_UÐ
ò ÚnåLÐ éÐåAúÐ Y énA ïj= cex ø rhA ,p[[CÐ phýÐ~!Ð pecCÐí
ïÌ
À
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_= : phýnfHÐ Tn7 Y ýnS w nY ÚÐ}Q DL phýnfHÐ Tn7 TnCÐ ì|w Y
qåĻ phýnfåHÐ Tnå7 ÊnZåiÎ n*n_xPå> ~åh9 åUÐ påhf@úÐ phýn\bUÐ pe^iúÐ
ÙÎ ,zåUÐ ...o_ZåUÐ Tn7í ÒÚUÐ Tn7í pUí{UÐ YÌ TneT pad8 ÓnheY
: åbR åecx ø phýnfåHøÐ TnåCÐí påxØn_UÐ TnåCÐ Nå= pS}aUÐ Únh_Y ëÌ
ï|åUÐ åýÐ}@üÐí LåCÐ åýÐ~!Ð ëinbUÐ : = TnCÐ n) Ò5CÐ pheUÐ
: nå) éåe_CÐ ĽnåbUÐ ÓÐÊÐ}å@Îí påh=nb_UÐ pHnhåUÐ ëÐØ{å² x|dUÐí b]>
ÒÚå^fCÐ nxn\åbUÐ : åbh]= phýnfHøÐ TnCÐ ĺ ï|UÐ ëinbUnR .TnCÐ
ð n) ÞnB ëinS w ngYnYÌ
ngÉn[åBÐ Ø{å² ï|åUÐ ngýnZiÎ ëinS íÌ ÚÐ}bU nbRí
É[åi : åd¶ åwí påhýÐ~!Ð nxn\bUÐ Y Ø{7 âi }^f= ýøUÐí LfUÐ
.pxØn_UÐ TnCÐ @e= e_> ï|UÐ ên_UÐ ëinbUÐ L YncAÌí
ëåT åY på_=ni TnåCÐ ì|åw nå) É> UÐ phýnfHøÐ paÉ ëlR U|Uí
p_xPåUÐ Y ÊnfHÐ
{_>ô ngecĻ UÐ {LÐbUÐí nghR > UÐ ĽnbUÐ ÓÐÊÐ}@Î
ð
ên^fUÐ nghdL Hj> UÐ pehdUÐ phiinbUÐ HúÐí ÏØnCÐ DL êb> UÐ pYn_UÐ
påx}A Ì{Yí Ó5TnCÐ phiĆL Ì{Y ngªÌ Yí ,pxØn_UÐ TnCÐ : CÐ ýn\bUÐ
ò xa>í ai L ânR{UÐ : gCÐ A pUnaTí ânR{UÐ
nåwEQí ,åfL ânR{dU ên7
e\> UÐí ĽnbUÐ : NfJÐCÐ çbA pUnac= pd[UÐ ÓÐÙ phiinbUÐ ÏØnCÐ Y
.pUØnL peTn7 DL é["Ð : gbA {9í
x ï|UÐ _h]UÐ ĽnbUÐ ai w p[[CÐ TnCÐ : c"Ð ĽnS ëÌ 5T
ð
nC nbRíí
(DLúÐ Ên\bUÐ d6) phýn\bUÐ p]dUÐ : p[CÐ pþh4Ð S Y fhh_>
Nå_x ehåR phýn\åbUÐ p]dåUÐ ëinåS : åHÌí àí Y hdL Þ[fY w
ð
.phýnfHøÐ TnCÐ Òn\S : = ée_Y w nY æĆ= ,nhnS
påhýÐ~!Ð TnåCÐ åL ÒÚØn[åUÐ ÓÐÚÐ}bUÐí êncAúÐ ëlR UÙ OÎ pRnün=í
ð
bfåUÐí ænfþåHøn= niinS
ÒÚ}bCÐ _]UÐ ç}J pRnc= _]dU \ĺ p[[CÐ
åL ÒÚØn[åUÐ ÓÐÚÐ}åbUÐí ênåcAúÐ ëjåI åUÙ : n¹jåI }^fUÐ ÒØnLÎ Ü5Un=í
Á

ef§ºA Ñ¿»¶
phýnfHøÐ TnCÐí p[[CÐ TnCÐ

å_]UÐ åY [7 n*ÐÚÐ}S Y ÚÐ}S íÌ cA {@x ĆR î}BúÐ phýÐ~!Ð TnCÐ
på@ÚØ åY Ú{[å> UÐ phýnfHøÐ TnCÐ ÓÐÚÐ}Sí êncAÌ : }RÐx ø nY wí
ð
._]UÐ ç}J Y x}J ïj= _]dU pd=nS EQ phýn¹ ëc> nY nUnQí
Ò{AÐí
nwÊnZåiÎ ÒÚíåUÐ q\åSÐ åUÐ p[å[CÐ påhýÐ~!Ð pecCÐ ëlR U|Uí
ð
nxn\åbUÐ : }å^fdU phýn\åbUÐ p]dåUÐ ëinåS åY (Ñ/Ã) ÒØnCÐ i OÎ ÐØnfHÐ
pfhcåUÐí ënåYún= ÜnCÐ n¹jI Yí p`Un= phL5@Ð ÒÚ]= > UÐ phýÐ~!Ð
pdååCÐ Ón=n[åå_UÐí ÑnååwÚüÐ ýÐ}åå@í påå=Ð}"Ð ýÐ}ååT åeCÐ : pååYn_UÐ
ýÐ}@ wí énCÐ hH DL fJUÐ Øn[Søn= ÚÐ¦üÐ : o> UÐ ýÐ}!Ðí
: B{å> nxn\åbUÐ ì|ågR ,nghR éØn_UÐí xUÐ [aUÐí }^fUÐ ÒÚíUn= od]>
øí påxØn_UÐ TnåCÐ eå ÕÚ{f> UÐ p[[CÐ phýÐ~!Ð pecCÐ Þn[BÐ
LåCÐ åýÐ~!Ð ëinåbUÐ ëú ,çĆåJüÐ DåL ýnfåHøÐ Ên\åbUn= n4 ëjI
ëinåbUÐ ai w n) ĺ UÐ nxn\bUÐ : pecCÐ ì|w b]> ï|UÐ ýÐ}@üÐí
åhdL åi nåY åc= påYn_UÐ påxøUÐ ÓÐÙ î}åBúÐ phýÐ~!Ð TnCÐ b]> ï|UÐ
ð ÊnfHÐ ëíØí NnbedU Óni5í çbA Y ëinbUÐ
Y ÚH{UÐ daT nC nbJ
.phHnHÌ ÏØnY

±jð¾BI j¿¦ fC /ÎyB³ºA
e`TÐ nbBÐ ~gýÚ |w|TÐ ~gýÚ
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ÑÍÇ³¯ºA f¦AË³ºA :Ûô ÊC
ð Ò{LnbUÐ
åe9í qåhUÐ {åLÐbT dåÉÌí ÊVåUÐ ÜnåHÌí ÜnåHúÐ w :p`U
åUS :í%.& någhdL êåbx UÐ eýnLØí inTÚÌ x{UÐ {LÐSí,{LÐS DL Ò{LnbUÐ
õ ÷ Xõ zKÐaTÐ
õ
õ
÷ õ ó Ā On_>
ô õ ó ÷ õ ó pgTÐ
=iåQ
ó ó ó Ā :Onå_> US :í ĂgK5GÎí
ô ó ÷ ó ÙÎí
÷ ó ó ó ó ó ÷ gvÐ|<Î
ô ó ÷ õ Q|w
õ õ ó ÷ Xõ ¹mge<÷ ô¬āÐ
.ĂzKÐaTÐ
ó ó ÷ôó ó ô
%/&
ð
cUí . >nhý~@ h+ DL ]fx MT E_> L ÒÚnL w :nAĆ]ÉÐ
Ò{LnbUÐ
åUÐ {åLÐbUÐ d>í pxií phiinSí phgbR {LÐS ènfgR nghdL êbx {LÐS dL
ð
øí ýnåSUÐ DåL Þ[åfUÐ åh]> ß}å_Y : åfY ÐØng@Ð
Ên\bUÐ ng@}x
åh+ DåL å]fCÐ åx}_UÐ åUÙ åw ÙÎ ëfaUÐ ì|w : Ò{LnbUÐ x}_> d¶
Ñ[åfY = é_aCÐ ëÌí âR}Y LnaUÐ ëÌ Ú}b> UÐ pxfUÐ Ò{LnbUnT Ónhý~!Ð
Tí x}dU gfUÐ ëÌí Ñ@dU }YúÐ ëÌ Ú}b> UÐ phgbaUÐ phUÉúÐ Ò{LnbUÐí
ÊngbaUÐ _= ngR}_xí n*nhý~@ DL ]f> phgbaUÐí pxfUÐ N>{LnbUÐ N>nw Y
åUÐ Ónåhý~!Ð ênåcAÌ påR}_Y cehåR å>nhý~@ h+ DL ]fx MT cA n¹j=
på@Ðí ÒĆ[åUÐ ph\åS åĻ .jå> råhA Ñ@dU }YúnT c"Ð Y Ļ ÕÚ{f>
.(zUÐ...p@Ðí ÒnT~UÐí
ànåfY åiú någhR nY wÌ iÌ ÚnLn= c"Ð n¹j= Ò{LnbUÐ ÊngbaUÐ _= æ}_xí
êåcCÐí = êcCÐ Ø@í ê~dx ìØ@í ëÌ 5T ox|cUÐí x{[UÐí Ò{ýnaUÐ
ð
åx}_> åcexí inåY EåQ åiÌ øÎ nå_Yn@
ënåT ëÎí x}_UÐ Ð|w ëÌ EQ hdL

{å1Ì a][åY êåA}CÐ ÚT{åUÐ ÙnåHúÐ x{åb> ïí{fUÐ {1Ì ML hUj> phgbaUÐ {LÐbUÐ ÑnT }^iÐ (¼)
.¾ÄÞ,ÊnSÚ~UÐ
.Ónax}_UÐ ,©n@}!Ð ÑnT }^iÐ (½)
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ôB®j¦Ê ôBÂËÂB²Ê æÔBz²Ê ôBÇ³® f¦AË³ºA
phgbaUÐ {LÐbUÐ :ðøíÌ

ð
ÒØ{_Y ÑÐ=Ì Y pYnL ph_xP> nYncAÌ
e\x gbR ÉÌ n¹j= phgbaUÐ Ò{LnbUÐ
.%.&LY qĻ B{> UÐ nxn\bUÐ :
5fåh= ðønå6 håÌ =n\UÐ ëÌ rhA Y Ò{LnbUÐí =n\UÐ N= ÊngbaUÐ ç}axí
ð
{AÐí Ñn= âí}R DL Wbx =n\UÐ cUí pad8 ÑÐ=Ì Y nLí}R
Ò{LnbUÐ e9
: =n w ÙÎ (|fI zaQ <Ø ÑmvÎ 5wÌ) rx{"Ð phgbaUÐ =Ð\dU ÕÙ5fUÐ Yí
ð
ð
åS) åUS å_fUÐ hwÐ}=Î ênYüÐ L ïíÚ {Sí nÉ[8
nLY
]`x =n=
.(ãm<Ø fQ Øm`TÐ X zc!Ð eX Ê
oåQ|^Xí `åÉ å bXÌ 5cS) dUÐ Ñn= : phgbaUÐ =Ð\UÐ pdYÌ Yí
cTÐ Ûª ø ìÚÐzaX oQ|^X øí `É  bdw ø mXí ,gQ cTÐ Ûm? ìÚÐzaX
Ò°Zå< oåac^X ïzåaBÐ Ò°åÉ ëÎ) gbaUÐ =n\UÐ ÓÐØn_UÐ : dYÌ Yí (gQ
>ĆåÉ Ûå9í ênåYüÐ ÒĆåÉ Ønåa= {a> ï{bCÐ ÒĆÉ ëÌ f_x Ð|wí (êmXüÐ
Nå_Y Ñn= ngfY {AÐí T ¶ phgbR =Ð L ÒÚnL H nY cR nwÛÐ=
ð
ð
ëÌ åH n, y\xí I ÑÐ=ú pad8 nLí}R
e9 UÐ phgbaUÐ Ò{LnbdU nRĆB
ð
åY eåIÌí åLÌ {åLÐbUnR påhgbaUÐ Ò{åLnbUÐí gbaUÐ =n\UÐ N= nSÚnR
ènfw
ð
,eåIÌ nghin_Y ëÌí I ÑÐ=Ì Y nLí}R
e9 n¹Ì rhA Y phgbaUÐ =Ð\UÐ
ÓÐÊnfåHøÐ ëÌ 5åT =n\UÐí Ò{LnbUÐ N= ç}aUÐ AĆx 3 ÊngbaUÐ _= ëÌ DL
ð
ð
Ð{åAÐí
nLåY
\å> n¹ú phgbaUÐ =Ð\UÐ : ngfL phgbaUÐ {LÐbUÐ : ØÚíÌ
.ð ÐET ÊnfHøÐ nghR Ø}x ĆR
{åLÐbT phgbaUÐ px}^fUÐ L dĺ ø phgbaUÐ Ò{LnbUÐ ëÌ ÊngbaUÐ _= î}xí
å@úÐí àPUÐí zaUÐ {LÐSí YĆHüÐ baUÐ : ÓÐÚnh#Ðí ë5\UÐí phcdCÐ
Ò{åL =}åx edL ß}R n¹j= px}^fdU x}_> ÓíE= p_J adaUÐ _CÐ :í
.{LÐSí êncAÌ
fY f>ô ëÌ cex {AÐí Ì{Y OÎ nwØ}xí _= ng\_= NiÐS
ñ
.¿¾,¿¿,¿À paÉ xí{UÐ ÑnT }^iÐ (¼)

¼¼
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íÌ påhgbR ÓnLåY åw Ónå?üÐí {åb_UÐ px}^fT pYn_UÐ phgbaUÐ px}^fUÐí
àí í ënåTÚÌ någbhbA påhgbR nxn\åS íÌ påhgbR ýnåY DåL eZx âY
ð
åYí nå_h+
nå4 påeTnA phLY Ò{Aí e9 phgbR pdÉ ngfY T N= êncAÌí
Ónå?üÐ påbhbA åw håÐY íÌ £nfL eZ> wí Ón?üÐ px}^i UÙ pdYÌ
phUþY í ÒØngZUÐ L â@}UÐí ÒØngZUÐ ÊÐØÌ phahTí ÒØngZUÐ àí í ÒØngZUÐí
någhAí på=ncUÐ í ĽnbUÐ dL í pfxn_CÐ í ÒF#Ð í ýÐ}bUÐ í ÚÐ}SüÐí {wnZUÐ
.zUÐ...NehUÐí
ï|åUÐ FåTúÐ êgaCÐ íÌ ÚH{UÐ OÎ Ñ}SÌ phgbaUÐ px}^fUÐ ëj= ébUÐ cexí
ð
ð
ð
påx}^fT £nåfL åY åUkY = [x MT c= nhLY
nhSbA
nYn^i
Ukx
åií inTÚÌí É àí í ýnií ì{LÐSí {b_UÐ px}^ií n)nHÌí phcdCÐ
.zUÐ...Un]=Îí Rí iĆ]=í
Ò{åLnbUÐ Få_> ÙÎ påhgbaUÐ Ò{åLnbUÐ L pad8 phgbaUÐ px}^fUÐ qinT nfw Yí
{åLÐS nå¹Ì íÌ påhgbaUÐ påx}^fUÐ OÎ påfUn= påhgbaUÐ =Ð\UÐ OÎ Ñ}SÌ phgbaUÐ
ð
5åcA
e\å> påhgbaUÐ Ò{åLnbUÐ ëÌ ÊngbaUÐ _= î}xí pYnL {LÐS ênYÌ pÉnB
ð
(YåTm< éí}åw ø MagTÐ) Ò{LnbR Ļ b> UÐ âí}aUÐ OÎ æWfx n*ÐÙ : nhgbR
ð
ð
påx}^fUÐ æĆåB Ð|åwí åIí Nbx nghR e« pUjY T : nhgbR
5cA
e\>
ð
ð
ëĆ]åUÐ íÌ zåaUÐ íÌ phcdCÐ px}^fT n*ÐÙ : nhgbR
5cA
e\> ø UÐ phgbaUÐ
åUÐ phgbaUÐ px}^fUÐ æĆB àí í ënTÚÌ DL eZ> ø phgbaUÐ Ò{LnbUÐ ëÌ 5T
åQÚ ênåL âY : p@Ú{fY phUnUÐ {LÐbUÐ F_>í ënTÚÌí àí Y n4 {= ø
:Ónhý~!Ðí âí}aUÐ : ngRĆBÐ
ö ÒØn_UÐ ¼
.pec7
.= e_UÐ o« pA ÜnfUÐ é5_HÐ ½
.ënYÛúÐ E`= æ}_UÐ íÌ pd[CÐ DL phfCÐ êncAúÐ E`> }cfx ø ¾
.qdQ íÌ ÓØ}JÐ ÐÙÎ ÒØn_UÐ F_> 5iÎ ¿
¼½
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ð
ð æí}_CÐ À
.nJ
àíPCnT nR}L
.gfh= àíPCnT ÚnUÐ N= æí}_CÐ Á
.fUn= Nh_UnT æ}_Un= Nh_UÐ Â
oåUn`UÐ ìÚnåLn= æ}å_UÐ px}^i qĻ ngdT pb=nUÐ {LÐbUÐ > ëÌ cexí
.%.&nghdL
ànfåHø pdhåHí Få_> åUÐ phUÉúÐ Ò{LnbUÐ L phgbaUÐ Ò{LnbUÐ dĺí
ð ëÌ DL phde_UÐ phLPUÐ êncAúÐ
åĻ pådBÐ{UÐ Ónåhý~!Ð DåL eZx 5gfY ĆT
āÐ DåÉ éåH}UÐ åí rhA ÒfUÐ WL OÎ n*jZi : phgbaUÐ {LÐbUÐ @}>í
åxØnAÌ ÓÚn[R n) āÐ b]iÌ ï|UÐ dcUÐ YÐ@ w rxØnAÌ dHí UËí hdL
ànfHÐí xPUÐ Ú{[Y w phgbR âí}R ngĻ ÕÚ{f> pYnL phgbR {LÐS paxPUÐ
Ú¥ ø)í (Úmå? måf@|? 5^TÐ)í (ë5[Tm< ÕÐ|#Ð) rxØnAÌ n4nYí êncAúÐ
(ÒØíØ|ååX oååeBÐ)í (|ååbhÌ ååX CååK MåådgTÐí KzååBÐ CååK oååegTÐ)í (ÚÐ¥ øí
āÐ DåÉ éåH}UÐ î}å@Ì 5T (êÚmP gK}TÐ)í (ĿaX wzTÐ)í (ÒÐØjX owÚm^TÐ)í
åcCÐ ågbaUÐ =n\åUÐ OÎ Ñ}SÐ w phgbR {LÐS xØnAÌ : dHí UËí hdL
+ {S rx{"Ð Ð|w ëÌ pheh> =Ð énS {Sí (êÐ|@ cgcaQ ìDS |bGÌ mX) rx{T
åb_UÐ ]Q nY T dcUÐ YÐ@ Y h>íÌ 5= dHí hdL āÐ DÉ āÐ éHÚ hR
ð
.n=íPY
øí ðøTjY icU E?j> øí âií âi N= x}a> ëíØ ì}cHÌí
éåbT phgbaUÐ {LÐbUÐ Y ET p=n[UÐ L pUbfCÐ Ún?ùÐ _= : ØÚí {Sí
påhgbaUÐ {åLÐbUÐ åYí (àíOåTÐ zeK ça"Ð ImaX) Ñn]#Ð = }eL pahd#Ð
å_= éÐåSÌ åY nåfhUÎ ågiÐ nY phgbaUÐ owÐ|CÐ ÊZi S N_=nUÐ L ÒÚ?jCÐ
ð
DåP må^ýmI
`h CK à X) ï{fcUÐ ÔÚn"Ð = yx ĽnbUÐ ébT peýúÐ
då åX) Ñnå]#Ð å= }eL éSí .phd_!Ð àíPUÐ : Ð|wí (gcK fQ ì|bX
.ÀÁ paÉ ïí{fUÐ ÑnT }^iÐ (¼)

¼¾
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ÕÐ|å#Ð) éåH}UÐ rx{A Y Ò{eCÐ phgbaUÐ Ò{LnbUÐ : ìnf_Yí (<Ú cQ ðømX
åT :í .(ìmåwÎ ìmeX}TÌ ÊU< mhzeK |RÌ X) h_i = FB L ïíÚ nYí (ë5[Tm<
åwí N_=nåUÐ WåLí pUnåH}UÐ WåL : phgbaUÐ {LÐbUÐ Ø@í DL pUøØ UÙ
EåT : nåwÍÐ}@Î cex = {AÐí âe= d_> ø n) Ðb]i Ó5dT L ÒÚnL
ýnåCÐí âí}åaUÐ åY EcU p_Yn@ nwÚnLn= àíPUÐ Ó}RÐ> Y JÐCÐ Y
(oå`ge@ -Ì {ågdc=) hwÐ}å=Î = Ñb_x Hx -Ì ĽnbdU ÕÐ}#Ð ÑnT F_xí
ð
:ngfY phgbaUÐ {LÐbUÐ _U ÐÚ{[Y
.ì}`Éí ê}!Ð ^L Ú{S DL ênYüÐ OÎ }x~_UÐ ¼
.énCÐ qhU U5R U ÔÚÐí ø NedCÐ Y ÓnY Y T ½
.æí}_Y q=n? = øÎ {AÌ {x Y Ê¡ â~åfx ø ¾
ð øí Ð}¹
ð hR |x øí ìEQ dY : Ô{² ëÌ {Aú hU ¿
påLÚ~Y øí Ð}åþ=
Ò{LnbUÐ qĻ pb=nUÐ ÓÐÚn_UÐ ÓÊn@ phU{_UÐ êncAúÐ pd6 :í.AnÉ ëÙl= øÎ
eZå> Ò{åLnS åwí (hÙk< øÎ D_TÐ cX 9 æVw ëÌ z@ú Ûª ø) phgbaUÐ
æWåUÐ DåL ~åc>}> UÐ OíúÐ Ò{LnbUÐ æĆ= _aUÐí ébUÐ : NRW> DL
.M_aUÐ
æVåTÐ)ååT åcAÌí Ì î}BÌ {LÐS f_Y : pdBÐØ {LÐS ènfwí À
.(ìÚÐ|Rk< {AÐjX Ê|BÐ) ,(ocZBm< àeX ogK|TÐ CK
ð
Y ÐØ{L
pahfA -Ì ï|hed> {AÌ ©nhZUÐ A = {e7 ênYüÐ HÐ {Sí
ø) ,(øzåK ëmS ÐÙÎ o@ fQ z@ÐTÐ wzTÐ |XÌ X ëmS mX) ngfY phgbaUÐ {LÐbUÐ
ðø{L ënT Uí {AÐí éS nghR acx ø ïÌ (b"Ð 9 Ûª mX øÎ ça"Ð 9 Ûª
.Øn_UÐ çbA wí ëx{UÐ : 5T
åg=iw å@ Tm@ CK T fQ @ T X S) Ò{LnSí nghR x{wnI Y {= ø ÙÎ
DåL åiÌ éí{_UÐ ØgZUÐ ì{fL {gZx íÌ d_x ëÌ NbhUÐí (TÙ æ°A CK MagTÐ
åS) Ò{LnSí (ÒÚíTÐ gQ ÓÛm? mX S 9 Ûª ï|TÐ ÒzKmRí) UÙ æĆB
¼¿
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åSí) (ìí|åbX å^g<í ìÍÐOåQ ì?TÐ X ?í CK < âm`høÐí cSÌ ì|S Ê
.(^g< Üi< °Q < âm`høm< Üi< ø Ê
aåG ÜmeTÐ K aG ÐÙÎ ]KúÐ) _RnZUÐ ênYüÐ {fL phgbaUÐ {LÐbUÐ Yí
}`ÉÌ wí hdL p>GCÐ Ún?ùÐ q]bH ìÐ}Tün= }acUÐ bH ÐÙlR (eX |_ÉÌ v mX
(måfeIÐX må) îzå^w ø A|åTÐ) Ò{åLnSí énåCÐ ÒÚØn[Yí p@í~UÐ çÐ}aT fY
.Na#Ð yY DL xÛnabUÐí pY5_UÐ yY ÜnhS ê{_= pbd_Y
ÜmgaTÐ æ°A CK p> mX) UÙ {_= ÒÚgZCÐ phgbaUÐ Ò{LnbUÐ OÎ Ñ}SÌ wí
pSmG NÎ new ø) _RnZUÐ ênY³U p=fCÐ {LÐbUÐ Yí (gcK Ümaw ø ìD_Q
ÒÚíåUÐ åf_Y :í ,deLí US T OÎ ofx 5iÎí (XmK dK øí ýmR éR
:ngfY {LÐbUÐ _= nfhUÎ qgiÐ
.nwEQ : Û« ø nY ÒÚíUÐ : Û« ¼
.nwEQ : Önx ø nY ÓÐÚíUÐ : Önx {S ½
ÐÙlåR påÉnB åf_CÐ åUÙ : øÎ ² ø f_Y ïÌ : ê}7 Y AÌ nY T ¾
.x}UÐ ÉÌ OÎ ØnL f_CÐ UÙ éÐÛÌ
ÒÚíåUÐ qåUÐÛ ÐÙlåR }]\åedU pddCÐ ÉúÐ : pY}CÐ phCÐ ëÌ U exí
oåUÐS : {åLÐbUÐ åd> åf_Y åL ÊngbaUÐ FL {Sí ,x}UÐ ÉÌ OÎ ÓØnL
(mvÚza< Úza= ÒÚíTÐí) (ÓÐÚ]BÐ xg= ÓÐÚíTÐ) 4b= Ì
ð
på@n"Ðí ÒÚíåUÐ Nå= _RnZåUÐ ênåYüÐ ç}R {Sí
å² ø) Ò{åLnbUÐ ÐÚ}åbY
ð
ådR Eå`UÐ énåY |åBú ÐÚFY
qhU p@n"Ð ëú (ÓÐÚíTÐ 9 øÎ ê|7 o?m"m<
ð
ð nfYn
ëú ë5\åUÐ o@>í ?üÐ b> n¹lR ÒÚíUÐ nYÌ 5?Ëí
ëncU {AÌ ì|BÌ
OÎ Ñ}åSÌ åw påhgbR {LÐS _RnZUÐ ênYüÐ {fLí E`UÐ A ]x ø ÚÐ}]øÐ
:ngfY =Ð\UÐ
.ehS ØGR ÓnR ëlR dY Ø}x Y UnY T ¼
.T}> ÊnI ëÎí ì|BÌ ÊnI ëÎ hUÎ gR Ê¡ U _@ Y T ½
¼À
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.ìÍÐØÌ øÎ fY ýFx ĆR hdL o@í A T ¾
çmå ÐÙÎ |åXúÐ ëÎ) Ò{åLnS _RnZåUÐ ênYüÐ OÎ p=fCÐ phgbaUÐ {LÐbUÐ Yí
ð
Ćå@Ú
nåw}YÌ qåUR }aåH : nghUí ÒÌ}CÐ Ó{bR ÐÙÎ :Ub= UÙ dL {Sí (=Ð
. >Ð çn ÐÙÎ }YúÐ ëÌ Ñn@Ì hT þH nY{fLí UÙ Ûn@
: ØíÐØ å=Ì ênåYüÐ nåwØÚíÌ åfA å= {1Ì ênYüÐ L pxí}Y ÓÐÚnL ènfwí
åfL på4Ð Ñnå= : Ênå@ nY énCÐ hH DL ngfY {LÐbUÐ =nJ n4í ýnCÐ ÑnT
.(v|TÐí oRzZTÐí o4Ð gQ ÛĶ gTÐ gQ Ûm? mX S)
{håH ÊnåhiúÐ >nåB ënåU DL Ó}@ {S phgbaUÐ {LÐbUÐ ëÌ y\x H n,í
{åx DL ? ýnSUÐ oA xPUÐ ß}_Y : êĆUÐí ÒĆ[UÐ hdL {e7 H}UÐ
{åLÐbUÐ qåinT {åSí påhgbaUÐ owÐ|åCÐ ÚågK S UÙ T N_=nUnR p=n[UÐ
Y gh_=n>í x{IÐ}UÐ Ênad#Ð {gL : phýn\bUÐí ÒfUÐ {gL : ph_xPUÐ phgbaUÐ
ð
ëí}åbUÐ : ÓPåiÐí owÐ|åCÐ n) Ó|BÌ UÐ phgbaUÐ {LÐbdU nHnHÌ
p=n[UÐ
å=Ð}UÐ ë}åbUÐ ëÌí någfxc>í påhgbaUÐ {åLÐbUÐ ÊZi pdA}Y wí OíúÐ p?ĆUÐ
ð nwÚnLn= phgbaUÐ {LÐbUÐ WL ënT ï}4Ð
ð
ågbR Ønåg@Ð Ò}åe?í ĆbåY
nåfR
ĽnbUÐí _UÐ âPedU fQ ø phýn\Sí phgbR Òí}? qÉÌ rh= ýn\Sí
ïÌ) phaf"Ð phgbaUÐ {LÐbUÐ + > {Sí n) ØnIGHøÐí ngYngdHÐ Y rAnUÐí
.(ï}4Ð =Ð}UÐ ë}bUÐ : pahfA -Ì ênYüÐ ow|Y DL
:ÒÚgZCÐ e#Ð {LÐbUÐ ngd+ Yí
.nw{Énbe= ÚYúÐ ¼
.ZUn= éí~x ø NbhUÐ ½
.EhUÐ od9 pbZCÐ ¾
.éÐ~x ÚUÐ ¿
 ÒØn_UÐ À
.pec7
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{åLÐbUÐ ÒjZåi : påhinUÐ pdA}CÐ w ï}4Ð =Ð}UÐ ë}bUÐ ëÌ énbx ëÌ cexí
.ngfxí{>í phgbaUÐ
: Ò{åx{L oåT qåaUÌô råhA ï}å4Ð =nUÐ ë}bUÐ : ÓnaUkCÐ Ó}T {Sí
ow|åY DL o@Ú =Ð pYĆ_dU YĆHüÐ baUÐ : {LÐbUÐ Y padCÐ owÐ|CÐ
pfåH ïÚ=nhfUÐ hwÐ}=Î = {eC ph_RnZUÐ âí}aUÐ ÑnTí fA = {1Ì ênYüÐ
êĆUÐ {L = x{UÐ ~L ênY³U êniúÐ yUn[Y : êncAúÐ ÑnT {LÐSí åwÁ¼¾
ëÐåf_= ååwÁÃÀ pfåH påhcUnCÐ ÊnågbR Y ï}cUÐ ÑnTí åw½Á» pfH _RnZUÐ
w|åUÐ Wå_UÐ ï}å4Ð YnUÐ ë}bUÐ F_xí (ow|CÐ {LÐS  : ow|CÐ)
oåcUÐ Wå_UÐ Ð|åw ÓnåaUkY }gIÌ Yí nghR hUjUÐí phgbaUÐ {LÐbUÐ xí{U
:phUnUÐ
.åwÃ¼Á _RnZUÐ hTUÐ =ø }ýn^fUÐí ìnIúÐ ¼
.åwÂÃ» cUnCÐ ï}bedU {LÐbUÐ ÑnT ½
.åwÂÁ¼ _RnZdU ýĆ_dU ow|CÐ {LÐS  : ow|CÐ âeCÐ ¾
.åwÂÂ¼ cUÐ x{UÐ ÕnU }ýn^fUÐí ìnIúÐ ¿
.åwÂÂ½ ïfHúÐ x{UÐ é5! }ýn^fUÐí ìnIúÐ À
.åw ÂÄ¿ VTÚ~dU {LÐbUÐ : ÚfCÐ Á
.åwÂÄÀ Mf"Ð o@Ú =ø phgbaUÐ {LÐbUÐ Â
.åwÂÄÄ af"Ð ï~`UÐ ë5L = M_U âí}aUÐ : {LÐbUÐ Ã
ð
åH nåY DåL ÐØ5åLÐ
î}åBÌ ÓnåaUkY ï}å4Ð HnUÐ ë}bUÐ : Ó{@í 5T
phdcUÐ {LÐbUÐ Yí phdT phgbR {LÐS DL Ón_x}a> nwÚnLÐ cex {LÐS ènfwí
ÒÊÐ|å< åÉúÐ) Ò{åLnSí ,(oå@m<üÐ åÉúÐ) Ò{LnS Ò{x{L Ón_x}a> n4 {9 UÐ
owÐ|åCÐ ânå>Ð åY pa[UÐ ì|w nghR qdeTÐ UÐ phgbaUÐ {LÐbUÐ Yí ,(oX{TÐ
:phUnUÐ {LÐbUÐ phgbaUÐ
.ê{_Un= dY ÚØnfUÐ ¼
¼Â
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.ÒÚn_UÐ ênbY êb> ÒÚnIüÐ ½
.dcU }TÙ _x ø 5hR _UÐ }TÙ ¾
ð
.pbhbA ~_UnT 5cA
~_UÐ ¿
.cYÌ nY ç{[x NYúÐ À
.~hf> ýnT àPU hd_UÐ Á
ì|åw åf> ÙÎ (Ûåª ø ézåBÐí ézåTÐ M< d!Ð) Y phw|Y {LÐS ènfwí
ø å#Ð DåL yåCÐí `UÐ N= e!Ð ëÌ w {AÐí ÉÌ DL phL}aUÐ Ò{LnbUÐ
ëÌ Ò{åLnSí Ûå« ø é{CÐí é{UÐ N= e!Ðí `UÐ L é{= yCÐ ëúí Û«
ÒÚí¦ øí ÒÚídU øÎ Ön> ø êÐ}"Ð Ò nY ëú (5¹vÌ Úm¶ w|Xi< CBÐ)
åUÙ ëÌ OÎ æWåfx 5åiÎ ÉúÐ pedc= phgbaUÐ {LÐbUÐ _= E_>í ÒØnx~UÐ :
qåx åadUÐ oå@Y ëÌ åÉúÐ ëÌ åUnYí ,Ónåhý~!Ðí â}adU ÜnHÌ ÉúÐ
å^aU de² ø nYí phfUn= øÎ qx ĆR adUÐ e7 nYÌ phfUÐ OÎ }bax øí adUn=
ø MagTÐ) Ò{LnS ngfY }gIÐ ÒET {LÐbU Ón_x}a> ènfwí phfUÐ Y A qx ø
ÐÙÎ)í (xgBÐ CK ê|BÐ xg?|=)í (w|TÐ âm[<øÐ 9 ÉúÐ)í (YTm< éí}w
=Ð îínR pLe6 nfhUÎ qgiÐ {Sí (Ia< NíÌ <mTmQ hmbXÎ X ÉúÐ aG
ð
9|å^TÐ ëÙøÐ) Y pad8 ÐY : phgbaUÐ {LÐbUÐ Y ÐØ{L
e\> UÐ pheh>
Ò{LnSí (m4Ðí}< éÐÛ oc^< b"Ð p> ÐÙÎ) Ò{LnSí (]`cTÐ ëÙømS oTmSTÐ w|\<
êízå^BmS o^wOåTÐ 9 éfBÐ) Ò{LnSí (mvÚza< Úzaw ÒÚíTÐ 9 Ú|aBÐ b"Ð)
ð
ð Ôzĵ TÐ ëmgKúÐ) ëÌ Ò{LnSí (eK Û^BÐ
måfdb@ mfcÉÌ Êma< X mþgYQ
mþgH
eåBÐ) Ò{LnSí }þUÐ : ÊnCÐí ëÐh"Ð : dUÐí }ZUÐ : }eUnT (QmeBÐ b@
.(æ|^Tm< eBÐ X îRÌ àOTm<
: ÑÐGUnåT éåÉúÐ Ú|å_> {åfL øÎ någhUÎ Ún[x ø éÐ{=üÐí âí}aUÐ Ò{LnSí
mX) ëÌ Ò{LnSí ÉúÐ {wnI Y â}aUÐ {wnIí NehUÐ ÒÚnaT : ê[UnTí ÒÚng]UÐ
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ð ê|@
{wnZåUÐí oåJndU }å^fUÐ påAn=lT (o?Ð|TÐ ocZdcT xg<Ì o^wÚ{cT ÐzG
.ê}7 }^i iÌ QÚ oh]UÐí
åh> ø nåYí (ìmåHøÐ zeK gQ ï|TÐ Ûª ÒÚíTÐ g= mX) ëÌ Ò{LnSí
.ĆR ÒÚíUÐ
åUÙ pYnL {LÐS phgbaUÐ Ónií{CÐ : ÒPfCÐ {LÐbUÐ h+ ÚnLÐ cex øí
ð
{LÐbUÐ T oc> øí .}BË ëíØ ow|C yd[> {S phw|Y {LÐS ngfY ÐET
ëÌ
åcU p"nåÉ phgbR {LÐS ènfw ëÌ DL ÚØnfUÐ EhUÐ : øÎ êe_UÐ =nJ phgbaUÐ
(o@m<üÐ ÉúÐ) Ò{LnbT n*nhý~@í ngLí}R : p]\fYí pYnL wí ëncYí ënYÛ
ènåfwí (oåX{TÐ ÒÊÐ|å< åÉúÐ) Ò{åLnSí (|aBÐ CK Ò¢mR o@ ÚÐ|RüÐ) Ò{LnSí
ð
ð
íÌ x{å_> OÎ ÕnåĻ ëÌ ëíØ nåhedL
nå_=nJ
Ó|åĺÐí nå*ÐÚnL q]\åiÐ {LÐS
(ëmXÛúÐ D_< êmb@úÐ D_= |bew ø) Ò{LnS Y ÒÚnL íÌ pedT pRnl= èÐÚ{HÐ
(æ|å^TÐí ocZåBÐ CåK oågeBÐ) ÒÚnåL pRnÎ OÎ ÕnĻ n¹Ì ïí{fUÐ î}x rhA
Då_< æ|å^TÐí ocZåBÐ CK ogeBÐ êmb@úÐ D_= |bew ø) Ò{LnbUÐ y[> rh=
.(ëmXÛúÐ
íÌ pRnåÎ OÎ ÕnĻ ÙÎ iÙÎ Ć= ìEQ dY : æWx ëÌ {Aú Û« ø Ò{LnSí
Ò{åLnbUÐ Ì}åb> råh= n*ÐÊnfåHÐ b>í âí}aUÐ }TÌ e9 A âPUÐ Y pAn=Î
{åSí (âOåTÐ X o@m<Î íÌ hÙÎ °< ìDP cX 9 æVw ëÌ z@ú Ûª ø) Ð|cw
owÐ|åCÐ åY åT : {LÐbUÐ ì|w ÚØn[Y phgbaUÐ {LÐbUÐ ÑnT : ïí{fUÐ +
:phgbaUÐ {LÐbUÐ ÚØn[Y Yí ,p_=ÚúÐ

:`e"Ð nv{BÐ 9 ¼
{åSí åÉúÐ ëÐf_= ì{LÐS Ì{x wí .åw¾¿» å ½Á») B}cUÐ éÉÌ ¼
:ngfY Ò{LnS (¾Á) q`d=
.ZUn= éí~x ø NbhUn= q? nY ëÌ ÉúÐ x
.US ébUnR }wn^UÐ ì{LnH Y ëÌ ÉúÐ x
¼Ä
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.}wn^UÐ æĆB L{x Y DL pfhUÐ ëÌ ÉúÐ x
:åw¿¾» ={UÐ {xÛ -ú }^fUÐ hHj> ½
påahfA -Ì Nå= æĆå#Ð nghR éínf> {Sí phw|Y Ò{LnS (ÃÁ) DL eIÐ {Sí
gfåh=í åUnY ênYüÐí phaf"Ð ÊngbR N=í 5gfh=í ©nhZUÐí Hx -Ì hAnÉí
._RnZUÐ N=í
{Sí phgbR Ò{LnS (½À) hR ØÚíÌ {Sí åwÄÂ» hi =ø }ýn^fUÐí ìnIúÐ ¾
ÚåTÐ)í (mvzåÉmad< ÚåXúÐ) någfYí phL}R î}BÌí phHnHÌ {LÐS OÎ ngeS
ø)í (DågTÐ åcĴ oaYBÐ)í (YTm< éí}w ø MagTÐ)í (odb7 ÒØm^TÐ)í (éÐ}w
aeååw ø Ømååf?øÐ) ëÌ någfeR phååHnHúÐ EååQ {åLÐbUÐ nååYÌ .(oåågeTm< øÎ ÑÐå>
ogK|TÐ CK êmXüÐ æV=)í (êÐ|"Ð ncP êÐ|"Ðí é°"Ð d?Ð ÐÙÎ)í (Ømf?øm<
.(cS ì|S{S Ì}w ø mX ^< |SÙ) Ò{LnSí (ocZBm< àeX
.åw¼»»À ï~`UÐ x{UÐ æPU }ýn^fUÐí ìnIúÐ DL }ýn[UÐ }xf> ¿
.åw¼»ÄÃ ïedU }ýn^fUÐí ìnIúÐ Ö : }ýn[UÐ ëhL ~eQ À
OÎ¼»½¾ ïEå= å=ø }ýnå^fUÐí ìnåIúÐ ÓnågYÌ " }ýn[UÐ ïíÙ Ò{L Á
.åw¼»ÄÄ
.åw¼¼Â½ fh"Ð Ø_UÐ -ú }ýn^fUÐí ìnIúÐ DL }KnfUÐ Ò{eL Â
.åw¼¼ÂÁ YØn#Ð {h_H -ú ýnb"Ð Yn6 p/nB Ã
ð
någfY påhgbR {åLÐS qåÉÌ UÐ phUÉúÐ {LÐbUÐ Y ÐØ{L
hR ØÚíÌ {Sí
:Y {LÐS nghUÎ ænÌ 5T pb=nUÐ {LÐbUÐ
.c"n= Ø}ax ø =nUÐ x
.ënT nY DL ënT nY Ênb= ÉúÐ x
.ìØÚY DL Wbx ÜnhbUÐ æĆB DL fUÐ x
påhi5_UÐ påUí{UÐ Ê5ådL åY påLe6 hUj> phU{_UÐ êncAúÐ pd6 {LÐS Ä
.ÒØnY¼ÃÀ¼q`d= {Sí åw¼½ÃÁpfH
½»
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.åw¼¾»À fh"Ð ì~1 =ø phgbaUÐ {LÐbUÐ : phgUÐ {ýÐ}aUÐ ¼»

:bTmBÐ nv{BÐ 9 ½
.åw ÁÃ¿ :Ð}bdU çí}aUÐ ¼
:Y peh^L Ò{ýnR ÓÐÙ Ò{x{@ {LÐS ænÌ {Sí
påAn=üÐ åY Õí}#Ð Y }TÌ pAn=üÐ OÎ pY}"Ð Y Õí}#Ð : àn² x
.pY}"Ð OÎ
.p_xPUÐ : oUn`Un= ÚØnfUÐ dx x
.ng"n[C êSÌ w Y pxøí T : ê{bx x
.åwÂÀÃ cUnCÐ ï}bedU {LÐbUÐ ½
ð
xf> : ìEQ DL nSaY
ÉUÐ L « nY phgbaUÐ Òí}UÐ Y =nT 1 {Sí
.%.&ngh>}>í {LÐbUÐ
:{LÐS ï}bCÐ nwØÚíÌ UÐ {LÐbUÐ Yí
ð
ð
.nA
Ú|bCnT nL
Ú|bCÐ x
.ÓÐØn_UÐ : ì}cx ÓÐØn_UÐ : æn_x nY x
.bedU ínY oUn`UÐ ëÎ x
ð
.pbhbA êí{_CnT nL
êí{_CÐ x
.(ngfY ^LÌ íÌ) ngdY OÎ ïØkx ø ëj= àíPY {HnaCÐ ÊÚØ x
.åwÄ¼¿ ¢xPidU UnY ênYüÐ {LÐS OÎ UnCÐ Ön\xÎ ¾
.ow|CÐ {LÐS DL ofCÐ sgfCÐ Ö W8 od]Un= æn_HüÐ ¿

:^QmYTÐ nv{BÐ 9 ¾
ÒnåRUÐ ååwÀÂÂ êĆåUÐ {åL å= ~å_dU êniúÐ yUn[Y : êncAúÐ {LÐS ¼
.åwÁÁ»
.¼Á¼ paÉ ïí{fUÐ ÑnT }^iÐ (¼)

½¼

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

ð
ng\_=í phHnHÌ {LÐS ng\_= pehbUÐ phgbaUÐ {LÐbUÐ Y ÐØ{L
hR ØÚíÌ {Sí
:ngfY phL}R {LÐS
.ngddL éÐí~= êncAúÐ éí~> ëÌ ÉúÐ x
.Ú_Cn= ÚhCÐ bx ø x
.n4Ðí~= éÐ~xí nwÚ{b= Ú{bx p@nA íÌ ÒÚíU AÌ nY x
{åLÐbUÐ åYí åwÂ¼Á pfH _RnZUÐ hTUÐ =ø }ýn^fUÐí ìnIúÐ ÑnT ½
:nwØÚíÌ UÐ
.Ye_U 5¹wÌ o@x ø É[# x}YúÐ ^LÌ o@íÌ nY x
.âPUÐ ÜnhS : F_CÐ w 5ge^LÌ @ú N>{aCÐ BÌ é5AÐ x
Nå= hR + {Sí åwÂÁ¼ pfH ýĆ_dU ow|CÐ {LÐS : ow|CÐ âeCÐ ¾
:=nT : nwØÚíÌ UÐ {LÐbUÐ Yí phgbaUÐ {LÐbUÐí baUÐ éÉÌ {LÐS
øÎ ÛnåCÐ DåL åeĻ ĆåR æĆBøÐ {fL pbhb"Ð ánaUúÐ : ÉúÐ x
.hU{=
.}]#Ð oin@ odQ pAn=Îí }]B e@Ð ÐÙÎ x
:hR ÒØÚÐUÐ {LÐbUÐ Yí åwÂÂ¼ pfH cUÐ =ø }ýn^fUÐí ìnIúÐ ¿
\å_= ànbåHÎí dT ÚnhBnT \_= ÚnhBÐ ëcx h_UÐ bx ø nY x
.dT JnbHlT
åUÐ {åLÐbUÐ åYí ååwÂÄ¿ VåTÚ~dU phgbaUÐ {LÐbUÐ oh>}> : ÚfCÐ À
:Ò{LnS nw{eLÐ
.âCÐ àb= bx =nUÐ x
:ì{LÐS Yí ,åwÃ½Ä pfH f["Ð }c=ú {LÐbUÐ Á
.çĆJüÐ {fL pbhb"Ð ánaUúÐ : ÉúÐ x
.fwÚ Û« ø _h= Û« ø nYí fwÚ Ûn@ _h= Ûn@ nY x
.ĆR ønYí w qÉ _h= Ûn@ nY x
½½
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.åwÄ¼¼ pfH _RnZUÐ JhdU }ýn^fUÐí ìnIúÐ Â
ØÚíÌ 5åT ,påhý~!Ð Ú[åUÐ åY EåT någĻ ÕÚ{åfx hdT {LÐS hR ØÚíÌ {Sí
påbd_CÐ nåw}TÙ åH åUÐ phåHnHúÐ {LÐbUÐ OÎ pRnÎí nghR dCÐ {LÐbUÐ
:Ò{LnS nghUÎ ænÌ {bR .(zUÐ...pY|UÐí ân\=øÐí pAn=üÐí ÒÊÐFUÐ : Éún=
.inY}= oSL iÐíÌ S ÊVUÐ _HÐ Y x
:ì{LÐS Yí ï}cdU ÊnfHøÐí çí}aUÐ : Ênf`HøÐ Ã
.ýnY : øÎ ÚgJ gR E`x 3 d]Y ÊnY T x
.ýnY : øÎ }wn]UÐ f> oJÚ nª{AÌí }wn]= [>Ð i T x

:Le"Ð nv{BÐ 9 ¿
{åLÐbUÐ Yí åwÂ½Ã å åwÁÁ¼ pfH pheh> =ø phgbaUÐ phiÐÚfUÐ {LÐbUÐ ¼
:nw{eLÐ UÐ
åd_R oåx = T}> ox øí d_R o« ø =@í : ècZCÐ x
ð
.nJnhAÐ
.LPUÐ @Un= }BùÐ bHí 5g@ÚÌ ê{S N@ÐUÐ + Ú|_> ÐÙÎ x
qåinT ëÎí RnåfCÐ î}å6 ï}å9 n4ÉÌ Ênb= Y > UÐ {ýÐaUÐ x
ð
ßÚúÐ ÊÐ}åTÎ î}å6 ï}å« Ú5åHĆU }ZåUÐ ÊÐ}åTÎ nå4nYí ninhLÌ
.ânÚ³U }þ^UÐ ÚnþHÐ Ð|Tí âÐÚÛ³U
ådY : Ênå=}UnT åhx ø àPUnR à ëí{= ðnYÐ}A ënT nY Ò{LnSí x
}ågCÐ : ÒØnx~UnT @x àPUnR à ëí{= nð AnY ënT nY nYÌí ,E`UÐ
.ÊnahHøÐ EBj>í w}UÐí eUÐí
DåL ìnå@íÌ nåY ng@Yí x{Sn_CÐ ÊnÚ Øb_UÐ : ÉúÐ Ò{LnSí x
.{Sn_Un= 5ghai
.åwÂÂ¼ pfH Mf"Ð ĽnS =ø phgbaUÐ {LÐbUÐ ½
.(~_Un= o@ÐUÐ àbH) Ò{LnS nghdL ØÐÛí pb=nUÐ {LÐbUÐ hR ØÚíÌ {Sí
½¾
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åYí {åLÐbUÐ : ow|åCÐ oåT Ò{åeL wí Mf"Ð o@Ú =ø {LÐbUÐ ¾
ð pw) :Ò{LnS hR nwØÚíÌ UÐ {LÐbUÐ
någfY ýnåY : (ðø°aGÐ pw ø mX m^=
.ðøĆbHÐ = *ØngZ= qx ø fcUí ofUÐ n) qx ÒØøUn= ÊnfUÐ ÒØngI ëÌ
ï|åUÐí ååwÄ»Ä pfåH ïØn4Ð {L =ø phgbaUÐ =Ð\UÐí phdcUÐ {LÐbUÐ ¿
nTm_Tm< ÒE^TÐí YTÐ CK êzaX ]TÐí ,]TÐ CK êzaX MagTÐ) :Ò{LnS hR ØÚíÌ
.(T b@ ø ÚØmeTÐí
ð
í ÐØ@í
dL Y Úí{x c"Ð Ò{LnS ngfY baUÐ éÉÌ OÎ Ñ}SÌ {LÐS ènfwí
ð
.ÉúÐ Ñn[Hn= ÊnhIúÐ : e_xí nY{L
ÑÍÕBz³ºA f¦AË³ºA :BÍÂBQ
}å^i {åfL ĽnåbUÐ Ønåg@Ð Ò}åe? Ênå¹Ì : påhgbaUÐ {LÐbUÐ L dĺ wí
Y ng@Ð}HÐí phLPUÐ êncAúÐ ànfHÐ ç}J é5LÎí nghR [aUÐí ÓnLÛnfCÐ
.phL}aUÐ ngUØÌ
Ò{LnS T dĺ 5iÎí An\xÎí ì}TÙ =nUÐ f_Cn= phgbR {LÐS qhU wí
ÓnLåY åh+ DL ngehe_> cex øí nwÐØkYí ngLY æĆBn= phýn\S
èÐÚØÎ någhR Dåxí ngLåY : pb]fY n)n= : pÉnB w 5iÎí baUÐ ÑÐ=Ìí
ýnåSUn= YnCÎí ì}^fx ï|UÐ âÐ~åfUÐ oiÐ= JnAÎí phgbaUÐ Þ[fdU ĽnbUÐ
.ng_Y Yn_x UÐ
: å_]UÐ ânåfYÐ Ò{åLnS êncAúÐ Ónií{Y : ÒPfCÐ phýn\bUÐ {LÐbUÐ Yí
ådYÌ yd[åUÐ) phgbaUÐ Ò{LnbUn= pd[Y wí ýn\bUÐ yd[UÐ DL fCÐ c"Ð
ð
ð
åAÌ ndåÉ
ê}åA íÌ nåYÐ}A
øÎ N"n[åedU ê~dY ydÉ Tí) (U êÌ hdL
phýn\åbUÐ {åLÐbUÐ Få_> ÙÎ påYn_UÐ phgbaUÐ ÏØnCn= n4n[>Ð ngfY y\xí (ðøĆA
phýn\ååbUÐ {ååLÐbUÐ åådĺí ,ååLÌí eååIÌ pååhgbR ÏØnååYí {ååLÐbU Ónåå_x}a>
½¿
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ð na_í
ð
>Ú{bYí ĽnbUÐ gaU n_>
ÒS Óína> n¹Ì 5T ĽnbUÐ ow|Y æĆBn=
ÒÚå^fCÐ ýnåSUÐ DåL påhgbaUÐ {LÐbUÐ éÐ~iÎí pUØúÐ ÕÐ}HÐí ànfHøÐ DL
ð
ð
DåL ÒÚ{åS åY ĽnåbUÐ = ex nC naInT
n}_Y
phýn\bUÐ {LÐbUÐ F_>í x{U
ìØnåg@n= êbx nY{fL wí Ú^fCÐ âÐ~åfUÐ DL phgbaUÐ {LÐbUÐ h]>í ànfHøÐ
åd> .jU âÐ~åfUÐ ýnSí DL phgbaUÐ {LÐbUÐ â}ax 5iÎ phýn\bUÐ {LÐbUÐ {h_b> :
Då9í YncAÌ : {h_bUÐí ànfHøÐ DL >Ú{bYí ìØng@Ðí ì}cR Ò}e? {LÐbUÐ
énåA ïÌ DåL wí phgbaUÐ {LÐbUÐ ÚØn[Y Y ðÐÚ{[Y phýn\bUÐ {LÐbUÐ ÚnLÐ
.ÉúÐ OÎ â}aUÐ pfT nghUÎ ngi ëÌ = n) pd[UÐ pdhHí
ð
påxnfL åedi nfw Yí Ên\bUÐí ÊnR³U nHnHÌ
phgbaUÐ {LÐbUÐ ÚnLÐ cexí
ênåYüÐ éåbxí îínåaUÐ : NaUkCÐ {fL ngfL b> ø pxnfL wí {LÐbUn= Òn\bUÐ
Nå= [åaUÐ {fL {LÐbUÐ ì|w é5_HÐ DL Ð@ÚØ Òn\bUÐ ëÎ) ïí{fUÐ {1Ì ML
ëí{fx UÐ {wÐZUÐí phgbaUÐ Þ[fUÐ oin@ OÎ âÐ~åfUÐ Aí NeÉnCÐ
åYí påhgbaUÐ {åLÐbUÐ OÎ {fåY (påxØng@øÐ) phýn\bUÐ {LÐbUÐ odQÌí nghUÎ
åhdL = @}U æGLÐ ehR Ên\bUÐ) ÚÐ}SüÐ phA âY : UÙ Ónbh]>
ø îåLØ ågR Ên\bUÐ ìÍnLØÐ nYÌ hdL pA RÐGLÐ ëlR (ìnxÎ ìn\S iÌ LØÐ ?
ënåiüÐ ëlåR Ð|cwí phgbR Ò{LnS }bCÐ DL ÚÐ}SüÐ phA ëú nghR c"Ð Y {=
.= }SÌ 5hR c"Ð hdL |afhR ìÚÐ}Sl= |BÐkY
åY) yåx ĽnåbUÐ L ÒÚ?jCÐ phgbaUÐ {LÐbdU ðø5LÎ UÙ ÚnLÐ cexí
ð
Ò{åLnbU ðø5åLÎ nåwÚnLÐ åcex 5åT (hdL gR ì}cY EQ n_ýnJ
ai DL à
åY phgbaUÐ {LÐbUÐ Y EcU ÉÌ Ên\bUÐ Øng@Ð ëÌ DL "ìÚÐ}Sl= Ê}CÐ |Bkx"
åU~fe= pRí}_Y qinT ÐÙÎ Ü}BúÐ ÒÚnIÎí pfxn_Cn= q=nUnT pUØn_UÐ pfhUn= q=nUÐ
q> n¹T ÓnfhUÐ yh@}> : ÉúÐí ngaf= pY~dY pA ÚÐ}SüÐí JnfUÐ ÒÚnL
.}wn^UÐ æĆB
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ÑÍ®j§ºA f¦AË³ºA :Bô RºBQ
ð
ð
5TnåA
ÐÚ{[åY
påhýÐ{UÐ Ónå_eCÐ : ënåiüÐ ënåT ëÌ |fY æ}_UÐ éÐ~x ø
ð
ð ëniüÐ hBj= ëniüÐ ÓnSĆ_U n]=n
ð
éÐ~å> øí påLn+ : Ð\åL
êÌ ënåT ÐØ}R
ð
ð æÐ}LúÐí ÓÐØn_UÐ
ì|åw ØÐ}RÌ hUÎ c² n_@}Y
phýÐ{UÐ phdbUÐ Ón_eCn= ÐÊ{=
ð
ð
ĆhåY
íÌ ÐÚí}åY
íÌ n=ð
ngRĆBÐ DL ÓnSna>ÚøÐ ëjZ= âÐ~åfUÐ {fL Ón_eCÐ
ð íÌ
yd[åx nåY íÌ åecA : nåYí p@í~UÐ }gY ëjZ= ÓnLÐ~åfUÐ qinT ÊÐHí nhbH
åd_x nåY íÌ é~åfCÐ ÓÐíØÌí Ôn?Ì Y æ}_UÐí ÒØn_UÐ o= N@í~UÐ Y cU
påRnTí yYnåUÐ åhR ëåcx nåYí påehS UnYí ÓnhbCÐí ÓniíÛCÐí ÓĆhcCn=
.Ònh"Ð Óøn6
ÓnåUÐ någªÌ åY Óna[å= Ò{ýnUÐ ÓÐØn_UÐí phR}_UÐ {LÐbUÐ [>í
ÒåSí (Ø}åUÐ) phLåCÐí ØÐ}åJüÐí êe_UÐí pUg= Eh`dU phd=nbUÐ ê{Lí
phýÐ{= phdS qinTÌ ÊÐH ngLÐiÌ æĆBÐ DL Ón_eCÐ ÒS Y Ò{eCÐ êÐ~UüÐ
: påKa7 êÌ påií{Y æÐ}åLúÐí ÓÐØnå_UÐ d> qinTÌ ÊÐHí ph=nbi êÌ phfgY êÌ
ð UnH L naUnB
ð
ëLPåCÐ h]åx øí {å@ L n=Ìí
énh@úÐ ngdSnf> Úí{[UÐ
qåUÐ> nåfw åYí ÓnåLÛnfCÐ A : nwÚíØ énaQÎ íÌ ngfL Ľn`UÐ ëh_UÐ
ð
nåR}L
æí}å_CÐ) (pec7
ÒØn_UÐ) phR}_UÐ {LÐbUÐ ÚíØ {Tk> UÐ phgbaUÐ {LÐbUÐ
ö
ð
æ}å_UÐ oå_dxí .(zåUÐ...fUnå= Nh_UnåT æ}_Un= Nh_UÐí (nJ
àíPCnT
ð
ð
ð
{åfL åhUÎ cå² nåY ÐEåTí
ÚnUÐ N= ÓnLÛnfCÐ A : ĆLnR
ÐÚíØ
ïÚnUÐ
qåinT påxÚnUÐ æÐ}åLúÐ ëÌ éåbUÐ åcexí pxÚnUÐ ÓnLÛnfCÐ : æĆBøÐ
påxÚnUÐ NiÐåbUÐ n) ÿd/ UÐ phiinbUÐ {LÐbUÐ DL _aUÐí Ø@UÐ : pb=nH
någfY åd_> nåY ÊÐH ÜnHúÐ ëcx ëÌ Øncx ï|UÐ nwÚ{[Y n¹Ì ébUÐ cex =
ð
åhdL æÚnå_> nåYí pxÚnUÐ Øb_UÐí nR}L
ngfY Õ}¶ íÌ nghR B{x nYí ÒÚnUn=
ê~ådx ø nåYí Ľnå`UÐ hR ê~dx nYí ng`hÉí ngÉ àí í n¹nTÚÌ : ÚnUÐ
½Á
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ð
phiinbUÐ {LÐbUÐ :n_=ÐÚ

ð
ð x{Sn_CÐ phUþYí êĆHøÐí hdUÐí
ð
nfwÚí
ÊÐð í n_h=
åUÙ EåQí nå}Sí
NfAnZåUÐ phUþåYí aåUÐí }Unå= åd_> påxÚn9 ÓnåLÛnfY qåinTÌ ÊÐHí
hdåUÐ påhw5= åd_> ênåcAÌ åY åhUÎ nYí pLn\UÐ hd>í ÿiÐCÐí NdSnfUÐí
Ò{LnbUÐ ÒÚ]B y\> nfw Yí .nghh_>í pLn\UÐ èĆw p_>í ì{hLÐYí hahTí
æÐ}åLúÐí {åLÐbUÐ d= x}?jY PUÐ ^x æHí éÐ~x øí nghªÌí phR}_UÐ
æ}å_UÐ Få_xí wnåhiØ ëþåI åY ëjåI : âÐ~i gfh= }I 5dT nghUÎ Nec7
ð
æĆBnå= ådĺ æÐ}LúÐ ëúí _UÐ xPUÐ ÚØn[Y Y ÐÚ{[Y
ì{LÐSí
ð
ð
DåL åhĻ nÉ[åi
e\å> nåY ÐEåT
ph_UÐ NiÐbUÐ ëlR ënYÛúÐí TnYúÐ
ØÐ}Rj= n4n[>ø phR}_UÐ {LÐbUÐ Eh`> gUÐ Y hUí ,i hR hU 5hR æ}_UÐ
ð
påbh?í pdåÉ ÓÐÙ Få_> nåY ÐET
UÐí n*nLÛnfY : nghUÎ cĻ UÐ Ón_eCÐ
.Ê5iøn= wÚ_Ií nwØÐ}RÌ pYÐ}c= pd[Y nw{ýnbLí nwEca=
p_xPåUÐ åY {eCÐ ëinbUÐ ënx DL ©{CÐ ëinbUÐ Y (¼) ÒØnCÐ q[ií
ð É[i n4ínf> UÐ ýnCÐí ÓĆYn_CÐ h+ DL phYĆHüÐ
3 ÐÙlåR f_Yí n^aU
~ýnå!Ð æ}å_UÐ måbe= ĽnåbUÐ cA bh]> cex ëinbUÐ Ð|w : i {@x
ð
ð
p]x êncAúÐ ÚØn[Y Y ÐÚ{[Y
æ}_UÐ FLÐ ëinbUÐ ëÌ yÐUÐ Yí nL
ð
ð
ð ëcx ëÌ
.nL
Ð~ýn@
nR}L
ngLÐiÌí ÓĆYn_CÐ : ÉúÐ ëÌ DL ©{CÐ ëinbUÐ Y (¼½) ÒØnCÐ q[i 5T
ð
naUn8
cx 3 nY hdL ÐÐ}>í ÜnfUÐ æ}L = î}@ nY ? âPUÐ ì}SÌ nY nghahTí
.âPUÐ c"
ÑÍÂËÂB³ºA f¦AË³ºA :Bô §IAi
åh+ : ÒÚØn[UÐ ngRĆBÐ DL NiÐbUÐ : ÒØÚÐUÐ Þ[fUÐí êncAúÐ wí
|åRnfUÐ ÚåH{UÐ oå@e= _åUÐ xPåUÐ p]dåH ådex å, Ònåh"Ð ëþI
½Â
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åeCÐ : ØÐ}åRúÐ yUn[Yí phiniüÐ ÓnSĆ_UÐ w phiinbUÐ Ò{LnbUÐ âYí
:å= phiinbUÐ Ò{LnbUÐ [>í ngRĆBÐ DL g"n[Yí ¹þI h^f= phf_Y gR
.êÐ~UüÐ ÒS
.êe_UÐ
.phLCÐ
ð pUg= Eh`UÐí x{_dU pd=nS wí n¹nx Ê{= DL ÒØnL NiÐbUÐ f>í
n_>
påhgbaUÐ {åLÐbUÐ Få_>í U|åU påhLÐØ ÓÐÚí¦ åY någbh]> åfL Zcx nC
.phiinbUÐ Ò{LnbdU phHnHÌ ÚØn[Y phýn\bUÐí phR}_UÐí
Þ[åi eå ÕÚ{f> A phýn\S êÌ phR}L êÌ phgbR {LÐbUÐ d> éÐ~> øí
någªÌí påhiinbUÐ Ò{LnbUÐ ýn[Bí nxÐ~e= e> phiinS {LÐS y[R NiÐbUÐ
.NfbUÐí xPUÐ : ngbAí pUí{UÐ ÒØnhH Y Ò{eCÐ êÐ~UüÐ ÒS
,Ã ,Â ,Á ,À ,¿) ØÐåCÐ : (ê½»»½ ênå_U/¼¿) SÚ ©{CÐ ëinbUÐ ØÚíÌ {Sí
ð
êzaX zGm`BÐ ÊÚØ) í (éÐ}w ëÌ nª ÚTÐ) ngªÌ {LÐbUÐ Y ÐØ{L
(¼¼ ,¼» ,Ä
ÚåXúÐ)í (ÓÐÚå]BÐ xgå= ÓÐÚíTÐ)í (ßÚm^TÐ zeK xTmZBÐ nc? CK
pSmåT nåew ø)í (¨mBÐí ám`Túm< ø ¨m^BÐí zÉmaBm< ÒE^TÐ)í (mvzÉmad<
Mag< p> mX)í (YTm< éÐ}w ø MagTÐ)í (ìzÉmaX 9 ê°bTÐ é5KÎ nª)í (éR
å/ ådQ |vm]TÐ ÉúÐ)í (< ÒEK ø ìj\A MTÐ ]TÐ)í (Mag< øÎ Q|w ø
påw å@ ëmS mX Êma< ÉúÐ)í (gcK oegTmQ oQ°A KØÐ Xí TR éaTmQ <
åÉúÐ) í (måfdw|ĵ CåK gTzTÐ êaw @ o@m<üÐ ÊmgHúÐ 9 ÉúÐ) í (ìDP
.(oX{TÐ ÒÊÐ|<

½Ã

ôB®j¦Ê ôBÂËÂB²Ê æÔBz²Ê ôBÇ³® f¦AË³ºA
@Ð}CÐ peýnS

¨UAjA Ñ¿ÕB²
 
åwÃ¼Á _RnZUÐ hTUÐ =ø }ýn^fUÐí ìnIúÐ
.åwÂÃ» cUnCÐ ï}bedU {LÐbUÐ ÑnT
.åwÂÁ¼ _RnZdU ýĆ_dU ow|CÐ {LÐS  : ow|CÐ âeCÐ
åwÂÂ¼ cUÐ x{UÐ ÕnU }ýn^fUÐí ìnIúÐ
.åwÂÂ½ ïfHúÐ x{UÐ é5! }ýn^fUÐí ìnIúÐ
.åw ÂÄ¿ VTÚ~dU {LÐbUÐ : ÚfCÐ
åwÂÄÀ Mf"Ð o@Ú =ø phgbaUÐ {LÐbUÐ
.åwÂÄÄ af"Ð ï~`UÐ ë5L = M_U âí}aUÐ : {LÐbUÐ
.åw¾¿» å ½Á») B}cUÐ éÉÌ
:åw¿¾» ={UÐ {xÛ -ú }^fUÐ hHj>
åwÄÂ» hi =ø }ýn^fUÐí ìnIúÐ
.åw¼»»À ï~`UÐ x{UÐ æPU }ýn^fUÐí ìnIúÐ DL }ýn[UÐ }xf>
.åw¼»ÄÃ ïedU }ýn^fUÐí ìnIúÐ Ö : }ýn[UÐ ëhL ~eQ
.åw¼»ÄÄ OÎ¼»½¾ ïE= =ø }ýn^fUÐí ìnIúÐ ÓngYÌ " }ýn[UÐ ïíÙ Ò{L
.åw¼¼Â½ fh"Ð Ø_UÐ -ú }ýn^fUÐí ìnIúÐ DL }KnfUÐ Ò{eL
.åw¼¼ÂÁ YØn#Ð {h_H -ú ýnb"Ð Yn6 p/nB
.åw¼½ÃÁpfH phi5_UÐ pUí{UÐ Ê5dL Y pLe6 hUj> phU{_UÐ êncAúÐ pd6 {LÐS
.åw¼¾»À fh"Ð ì~1 =ø phgbaUÐ {LÐbUÐ : phgUÐ {ýÐ}aUÐ
.åw ÁÃ¿ :Ð}bdU çí}aUÐ
.åwÂÀÃ) cUnCÐ ï}bedU {LÐbUÐ
.åwÄ¼¿ ¢xPidU UnY ênYüÐ {LÐS OÎ UnCÐ Ön\xÎ
.ow|CÐ {LÐS DL ofCÐ sgfCÐ Ö W8 od]Un= æn_HüÐ
.åwÁÁ» ÒnRUÐ åwÀÂÂ êĆUÐ {L = ~_dU êniúÐ yUn[Y : êncAúÐ {LÐS
åwÂ¼Á pfH _RnZUÐ hTUÐ =ø }ýn^fUÐí ìnIúÐ ÑnT
åwÂÁ¼ pfH ýĆ_dU ow|CÐ {LÐS : ow|CÐ âeCÐ
åwÂÂ¼ pfH cUÐ =ø }ýn^fUÐí ìnIúÐ
åwÂÄ¿ VTÚ~dU phgbaUÐ {LÐbUÐ oh>}> : ÚfCÐ
.åwÃ½Ä pfH f["Ð }c=ú {LÐbUÐ
.åwÄ¼¼ pfH _RnZUÐ JhdU }ýn^fUÐí ìnIúÐ
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.ï}cdU ÊnfHøÐí çí}aUÐ : Ênf`HøÐ
åwÂ½Ã å åwÁÁ¼ pfH pheh> =ø phgbaUÐ phiÐÚfUÐ {LÐbUÐ
.åwÂÂ¼ pfH Mf"Ð ĽnS =ø phgbaUÐ {LÐbUÐ
.Mf"Ð o@Ú =ø {LÐbUÐ
.åwÄ»Ä pfH ïØn4Ð {L =ø phgbaUÐ =Ð\UÐí phdcUÐ {LÐbUÐ
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Ñ¿Í² «M Ò»¦ ÑJMA ÁB·YÝA
ÑÌf³ÃºA PÜ¿§ºA
ÏfÇA f¿ ÄI nY /ÎyB³ºA
mgc^TÐ odbBÐ [K



(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

fÍÇ

 
åilR påhSÚUÐ px{bfUÐ ÓĆe_UÐ pehS E`> DL p>GCÐ êncAúÐ : éB{UÐ S
,R}_Yí nx{Aí 5x{S ÓĆe_UÐ pehS E`> Ñn_hHÐ ÒÚí¦ OÎ EZi ëÌ nf= Ú{«
qåhU påde_UÐ påehS Eå`> pUjåeR ,ìÚ[> â}R énbx 5T ÊVUÐ DL c"Ð ëú
ï|åUÐ {bfUÐ ên^i ÚnLn= ,phYĆHüÐ p_xPUÐ ÊngbR n4ínf> 5iÎí , SÐUÐ : Ò{x{@
ð
qåinT åUÐ ,ph\åaUÐí phw|UÐ ØbfUnT ë5?úÐ Y Þ[8 Únh_e= n]>}Y
ënT
,åinh=í ,åUÙ yh> .jhH 5T ,Únh_CÐ UÙ OÎ pfUn= af>í a>}> ngehS
ð ö óô
3 åilR êåhUÐ påhSÚUÐ påde_dU ï{bfUÐ ên^fUÐ nYÌ ,gAí ÊngbaUÐ pUØj= 5L{Y
/ px{bfUÐ çÐÚíúÐ ì|w 5iÎí ,p\aUÐí ow|UnT ,n*ÐÙ pde_dU e= n]>}Y cx
påfUn= någehS Óína> ĆR ,n4 ÒÚ{[CÐ ngg@ ÖĆ]Én= ,pÉ[8 phýÐ ÒS
5ådcR ,ng[åBÚí ÊnhåIúÐ ÊĆå`= Óínåa> 5iÎí ,ë5?úÐ Y Þ[8 Únh_Y OÎ
5ådTí ,någehS q[åbiÐ 5ijcR ngýÐ ÒS q[biÐ çÐHúÐ : ýn\UÐ Ó}T
ëÌ Øn[SøÐ Ê5dL ÒÚn_=í ,ngehS q_a>ÚÐ 5ijcR ngýÐ ÒS ÓØÐÛ ýn\UÐ qdS
: Øå@CÐ ,Ý5åciøÐ íÌ \åUÐ ÚÐ{åbY DåL êåhUÐ åff> 5åiÎ ØåbfUÐ pehS
qå_a>ÚÐ Ý5åciøÐ ØÐÛ 5ådTí ØbfUÐ pehS q[biÐ \UÐ ØÐÛ 5dcR ,%.&ØĆUÐ
ÓnY{å#Ðí ýn\åUÐ Ún_åHÌ îåY afåx ëÌ pUn"Ð ì|w L sfxí .ngehS
q\åainR oåd]UÐ DL ØÐÛ ß}_UÐ ëø Ý5ciøÐ pUnA : ênL BÚ Ô{hR
åY ÒEåT påheT ØbfUnå= ïGZåx ëÌ Ý5åciøÐ pUnA : Ê}CÐ h]hR ,Ún_HúÐ

Ø{å_UÐ påYn#Ð ÒÚí{åUÐ YĆåHüÐ åbaUÐ e6 pd6 : Ún_HúÐ peýnb= ng]=Úí pde_UÐ pehS E`> pUjY (¼)
.nw{_= nYí ¼ÃÀ¼ Þ ©5_UÐ b> {e7 ÚT{UÐ pdh\R ØÐ{LÎ ê¼ÄÃÃ åw¼¿»Ä Yn#Ð

¾½

ÑÌf³ÃºA PÜ¿§ºA Ñ¿Í² «M Ò»¦ ÑJMA ÁB·YÝA
{hg/

åSÌ pheT øÎ ïGZx ëÌ \UÐ pUnA : ØbfUÐ ì|) h]x ø fcUí , ýn\UÐ
.Ý5ciøÐ pUnA : xGZx ënT n,
påýnCÐ Y \UÐ pUnA : énxÚ UÌ pýnCÐ F_> w êhUÐ Öí}]CÐ éÐkUÐí
ådY ß}båHÐ Yí ,ÓnYÐ~UøÐí çb"Ð ÊÐØÌ : Ý5ciøÐ pUnA : énxÚ UÌ
ÊnågbaUÐ ëÌ åY åw 5åT ê½»»Â ênåL : nå0Økx ê¼ÄÃ» ênL : énxÚ UÌ pýnY
pehS E`>í \UÐ }?Ð DL p>GCÐ êncAúÐ w nYí ß}bUÐ : pd?5CÐ ëJGZx
.zUÐ....ÓøínbCÐí ÒÚnUÐ ØbL : pde_UÐ
ÜnfUÐ ÒnhA Y Ò{x{L oiÐ@ DL Ún?Ë U ï{bfUÐ \UÐ ëÌ hR Iø n,í
ð
åw ÐÚå>
ÓnåþaUÐ {åIÌ ëÌí ,phHnhåUÐí påhL5@øÐí phTdUÐí pxØn[SøÐ
îåY DåL ÏÚnå]UÐ Eå`UÐ oåTÐ> ø 4BØ ëT p=nUÐ éB{UÐ ÑnÉÌ
, eCÐ ÓnþR oUnQ ëĆ/ ënþaUÐ ën>nwí ,pþh]UÐ éB{UÐ ÑnÉÌí Ún_HúÐ
¹låR p_xåUÐ éB{åUÐ í éÐYúÐ ÜíÍÚ ÑnÉÌ nYÌ ,hR p\x}_UÐ Ò{LnbUÐí
ð
ð
ÐEåT
nå@}A
cZåx nY UÙí ,px{bfUÐ 4BØ : ÒØnxÛ \UÐ Y ëí{hax
,{åbfUÐ ÒÚ{[åY èåfUÐ U|åT í , åeCÐ yýÐ d8í nghaKY Y pUí{dU
ÜnåfUÐ e²í ,ØbfUÐ ýnKí wÌ {AÌ _\x ØbfdU phýÐPUÐ ÒbUÐ ßnainR
åY ÓÐ}B{åCÐ ÑnåTÐ OÎ Öåf!Ðí påx{bfUÐ påde_Un= ánaAøÐ : {w~UÐ DL
,pfY EQ ÓnLn]S : Ú5HøÐ OÎ ìn9øÐí ,ÓÐÚnb_UÐ ÊÐ í ,p\aUÐí ow|UÐ
ågR ï{åbfUÐ \Un= ngdeL Ñn[> UÐ ëÐ{dUÐ DL Ò}Y{Y
¬ Ún?Ë U UÙ Tí
íÌ ÓøínbY ØbL qinT ÊÐH ÜnfUÐ N= px{Sn_UÐ ÓnSĆ_Un= ÚÐ¦üÐ OÎ Ŀax
åhwni ,ÒET UÙ T : ÒÚn#nR ÓnfxÐ{Y ØbL íÌ ,pdxJ ÓÐÚn@Î íÌ {xÚ>
ëcU Ð}^i ,Ón_eCÐ : }baUÐ Ò}ýÐØ hH> : ĆLnR nYngHÎ gx UÙ ëÌ L
Tn"Ð N= ÒaUÐ e_x nY UÙí , eCÐ ÓnþR oUnQ w \Un= xÚCÐ
ð
ð
: nåhýÚ
nåH
cZåx åUÙ ëT L Ć\R ,ÊÐ}baUÐí ÊnhfQúÐ N=í ,êcCÐí
ååaUÐ ÒÚnåå?Îí ,ÒååI}UÐ Jnåå_>í ,âíPååCÐ EååQ oååcUÐ OÎ _ååUÐí ØnååaUÐ
¾¾
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UÙ DL o>Gxí ,pxØGCÐ pxØn[SøÐ âníúÐ o= ,Ón=Ð}]øÐí SĆbUÐí
ënåT ÊÐåH ph[ZUÐí ,phýnf!Ðí ,pxÚnUÐí ,phi{CÐ ÓĆYn_CÐ oin@ : êncAÌ
,ÓnåbafUÐ ß}åR íÌ ë5\UÐ {bL íÌ pdx]UÐ ÒÚn@üÐ ØbL íÌ ÓøínbCÐ ØbL :
íÌ ,phååÉUÐ íÌ ,pS{[ååUÐ íÌ ,ÒnååT~UÐ íÌ ,Ónx{ååUÐ íÌ ,pSååUÐ Ñn[ååi }x{ååb> íÌ
Øn[SÐ a" pxØn[SÐ ÒÚí¦ F_x ï{bfUÐ ÚÐ}bHøÐ hbĻ ëlR Ð|4í ,ß}bUÐ
oåd]x ï|åUÐ ØåbfUÐ {åhU> : åHUÐ oå= ,oådbUÐí ,éĆBøÐ Y pYúÐ
å? åYí ,åHnhS ç}åJ påR}_Yí ,\UÐ ÑnHÌí YÐL pHÐÚØ én"Ð p_h]=
pehS E`> DL p>GCÐ phLPUÐ êncAúÐ pR}_Yí ,=nHÌí ìÚØn[Y ÚnLn= ahf[>
ÓÐE`UÐí ,ngLÐiÌí ØbfUn= x}_UÐí ,Ún_HúÐ Ø_É pT}Aí ,phSÚUÐ pde_UÐ
ngaýnKíí ,phSÚUÐí ,phi{_CÐí ,ph_dUÐ ØbfdU gbaUÐ hhcUÐí ,nghdL pýÚn]UÐ
Uínf> ï|UÐ phSÚUÐ pde_UÐ pehS E`> DL p>GCÐ êncAúÐ L îjfe= hU U|R
ëÎ å= åUÙ yåfH 5T ,heUÐí pHÐÚ{Un= nx{Aí 5x{S Ê5d_UÐ Y EcUÐ
pdcZåY åw 3nå_UÐ éíØ åd8 å@Ð> UÐ îFcUÐ pxØn[SøÐ ÓĆcZCÐ wÌ
,nwÚÐ}båHÐ â~åL~xí ,éí{åUÐ Y ET ÓnxØn[SÐ Ø{gx ï|UÐ ï{bfUÐ \UÐ
Ð|åw DLí phªúÐ ì|) ÓĆe_UÐ pehS E`>í {bfUÐ \> ënT nCí ,nwei h_xí
,YĆåHüÐ åbaUÐ : ØÚí nåY Ê DL UÙ pHÐÚØ hR ÒÚ]#Ð Y îCÐ
ênåcAúÐ ÚnågKÎ : nYngHÎ Øn[SøÐ Ê5dL inh= DL >Ì nYí ,ph_UÐ NiÐbUÐí
p_xPåUÐ é5åcU Ön\åxÎ åUÙ :í n*nhd9í ï{bfUÐ \UÐ DL p>GCÐ phgbaUÐ
ÜnåfUÐ Ýnå_C ngAĆåÉÎí Ú[å_UÐ æĆåBÐ DåL ÜnåfUÐ éÐAú n)n_hHÐí
ÒåbUÐ åY YĆåHüÐ baUÐ = [x nY ënh=í ,*n, {_=í *nhA : 4ÐAÌí
yUn[CÐ n) b> UÐ éd"Ð ex{b>í ,Ú[_UÐ Ónh]_C Ñn_hHøÐí p_UÐí
åRí Ónå!n_Cn= pAGbCÐ éd"Ð x{b> : nYngHÎí ,{HnaCÐí Ún\CÐ n) R{f>í
på@n"Ð håC Ð}^i phL}CÐ baUÐí pUÐ{_UÐ {LÐS Ê :í ,phLPUÐ Þ[fUÐ
ëÌ nå) dåCÐ ÚåYúÐ åeR phLPåUÐ ênåcAúÐ påR}_Yí ýnåCÐ ì|w r= OÎ
¾¿
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{hg/

énåCÐ åaA : oå@ÐUÐ påYnSl= ê5åwøÐ åY F_x ØbfUÐ E`> êncAj= ê5wøÐ
Y UÙ DL o>Gx nYí ,çbA Y énCÐ : nY ÊÐØÌ Y _x nY ÚnLn= hef>í
:phUnUÐ rAnCÐ : UínffH nY UÙí pxhi{UÐí phfx{UÐ Ón@ÐUÐ
.ØbfUÐ pehS E`> :éíúÐ rCÐ
.êncAúÐí ÓĆYn_CÐ DL ØbfUÐ pehS E`> Ún?Ë :©nUÐ rCÐ
.ØbfUÐ pehS E`> Ún?Ë p!n_Y :rUnUÐ rCÐ

¾À
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eË³ÃºA Ñ¿Í² «M :½ÊÝA SZJA
oh[åx ënåcYí ënYÛ T : ØbfUÐ pehS E`> pdcZY ëÌ n) dCÐ ÚYúÐ Y
.*ĆYn_Y : Un= Ú= ÓnL5!Ðí ØÐ}RúÐ
ënåT ÊÐåH
(påde_UÐ) ØåbfUÐ pehS E`> âY pHÐÚØ Y {= ø ënT U|Uí
ð
ÓÐEå`UÐ âÐiÌ NhR ,ÊĆ`UÐ íÌ ân]biøÐ íÌ B}UÐí ØncUÐ íÌ `Un= E`UÐ
ð
ð {bfUÐ DL Ì}]> UÐ
\Un= rx{"Ð W_UÐ : æ}_x nY U|Tí ,nx{Aí
5x{S
OÎ L{x nY UÙí ,E`UÐ Ð|4 ØbfUÐ ß}_> ÑnHÌ ënh= Ön\xÎ OÎ niØbx nY w
ð
nåax}_>
ådi åUÙ åS nåffcUí ,på!n_CÐ ýnHíí hdL p>GCÐ êncAúÐ ënh=
:phUnUÐ ànbfUÐ : ØbfUÐ pehS DL ÏÚn]UÐ E`dU

:_Tm< ØaeTÐ odgR D_= ¼
ð
:ébfR nAĆ]ÉÐí
p`U `Un= ØÐ}CÐ OÎ nfw EZií
ÝZå`Y åU :énbx ,pd[CÐ EQ Nx~>í y[fUÐ ê{L f_x :p`dUÐ : `UÐ
:påT}7 Zå`UÐ ,Unå#Ð Eå`UÐ :ÝZ`CÐ :ÜYnbUÐ :í ,%.&ÊnCn= àd8 ïÌ
.%/&ÑZCÐ Ú{cUÐ
âåi {åbfUÐ åQ Få_xí ,ìE`= {bfUÐ dB f_x :ÖĆ]ÉøÐ : {bfUÐ Qí
ð ënT ÊÐH
ëåcx {åSí ,åUÙ EQ íÌ wÐÚ{U íÌ Eini{U nZQ
,pde_UÐ pehbU Eh`>
ð
åI ø nå,í ,n)¦í pde_UÐ = êb> UÐ Óng!Ð íÌ ØÐ}RúÐ _R Y `UÐ
ph\åS åheTí ìÚÐ{ÉÎí >naÉí Li rhA Y {bfUÐ DL ênUÐ æÐ üÐ ëÌ hR
ð pYnw
påUí{UÐ ÚíØ åL Ðåedc> {åS phYĆåHüÐ p_xPåUÐ ÊngbR ëlR U|Uí ,Ð{@
ýnåbUÐ TnådU påfUn= ØbfUÐ Ñ¦ =Ð Lí ,oin!Ð Ð|w : nghUþYí
.ê½»»»åw¼¿½¼ p_J ,½ÁÁÞ ï}bCÐ YhaUÐ {e7 = {1Ì pYĆ_dU EfCÐ Ön[CÐ (¼)
.Á»»Þ hCÐ ÜYnbUÐ (½)

¾Á

ÑÌf³ÃºA PÜ¿§ºA Ñ¿Í² «M Ò»¦ ÑJMA ÁB·YÝA
ØbfUÐ pehS E`> :éíúÐ rCÐ

ò ïj= Û« ø ij= ÐA£í ,NedCÐ pd[Y DL
îÌ}Y DL `UÐ ëcx ëÌ énA
ð ëcx UÙ ëú ,fY eYí
.n)Ð}]Ðí NedCÐ ÚYÌ ØnRÎ : nH
pIZåå`CÐ wÐÚ{ååUÐ Ñ¦ ênååY³U ì}ååcx :āÐ åå1Ú _RnZååUÐ ênååYüÐ énååSí
(nåfY håU nfZQ Y) :énS dHí UËí hdL āÐ DÉ fUÐ ëÌ yh[UÐ rx{dU
ð
ØåbfdU ÐØnåRÎ
å`UÐ : ëúí ,%.&Ò}åx}w -Ì rx{åA åY ìEQí dY @}BÌ
ð
åY åUÙ EåQí ÑĆå@úÐ ânå]biÐí Ún_åHúÐ ÊĆåQí çb"Ð ïí|= ÐÚÐ¦Îí
.%/&{HnaCÐ
ð 7 `UÐ ënT {Sí
åUÙ OÎ EZfH 5T YĆHüÐ zxÚjUÐ ÓÐGR _= : ÐØí{
.pde_UÐ E`> Ún?Ë L nfx{A {fL

:ØmbTm< ocd^TÐ D_= ½
ó ó æĆB :p`dUÐ : ØncUÐ
: Onå_>í inåH å"Ð éåS åfYí \hbií çnafUÐ
ØÐ}CnR ngSnaió ó ê{Lí ngehS bi ïÌ %0&{mvØmS
ñ ó ó õ ó } :p=UÐ ÒÚH
ó ÷ ó ÷ ó ÒÚmĶí
ó ó ó ó ëYĴ
ó ó ê{åLí påehbUÐ ën[bi pex}cUÐ pxùÐ : ØncUn=
:håCÐ ÜYnåbUÐ :í ,çnåafUÐ
ð
ð
ÐØnT
{T
.%1&ëí{UÐ {hcUÐí ,afx 3 ÐØTí

L gfUÐ Ñn= âhUÐ ÑnT ØíÐØ -Ì fHí ,(¼Á¿) rx{A ë5xüÐ ÑnT : dY ênYüÐ yhÉ }^iÌ (¼)
.(¼½¾Á) rx{åA å`UÐ påhwÐ}T : Ênå@ nåY Ñn= âhUÐ ÑnT : ï|YGUÐí ,(½ÄÄÀ) rx{A `UÐ
.{fCÐ : {1Ìí
.ÓíE= }caUÐ ÚÐØ : nfUÐ (¼»¼ ¼»»)Þ¼Õ JhUÐ x{UÐ éĆ@ ênY³U ïínadU ïín"Ð :}^iÌ (½)
.(½¿) p=UÐ ÒÚH (¾)
.¾¼ÀÞ hCÐ ÜYnbUÐ (¿)

¾Â

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åY âåf= éíÐ{åUÐ åY âåi ]x ëÌ w :ÊngbaUÐ ÖĆ]ÉÐ : ØbfUÐ ØnTí
.%.&ëÐ{dUÐ h+ : ng@ÐíÚ bxí pde_UÐ
åY {åd= : ØbfUÐ Y = Yn_UÐ è}> nY ëÌ OÎ phaf"Ð ÊngbR _= owÙ {Sí
ð
ënT Uí ØncUÐ hdL d]x ilR ëÐ{dUÐ
.%/&ìEQ : nýÐÚ

:âm\ahøm< ØaeTÐ odgR D_= ¾
åC çåUÐ : }Råx øí ÜnfUÐ ï{xÌ Y {bfUÐ {bax ëÌ w ân]biøn= ØÐ}CÐí
ð
ënT Uí ì{x}x
.%0&pRÚnh[UÐ ï{xÌ íÌ ÓhUÐ : ÐØ@Y

:Ê°_Tm< ØaeTÐ odgR D_= ¿
HøÐí ,d`x }_UÐ ĆQ :Ön[CÐ :í ,âna>ÚøÐí ÒØnx~UÐ w :p`dUÐ : ÊĆ`UÐ
Ò~e4nå= î{_xí ,ĆQ {S a>ÚÐí ØÐÛ ÐÙÎ ÊVdU énbxí , a>ÚÐ {CÐí yaUn= ÊĆ`UÐ
.%2&BÚ { ĆQ :ÜYnbUÐ :í ,%1&}_UÐ āÐ ĆQÌ énbhR
. a>}>í ØbfUÐ pehS {x~> ëÌ w :ÊngbaUÐ ÖĆ]ÉÐ : ØbfUÐ ÊĆQí

(¼À¾) åSÚ ÒØnåCÐ få"Ð åegR YnCÐ ox}_> Ú{hA M_U êncAúÐ pd6 Ö êncAúÐ ÚÚØ :}^iÌ (¼)
.Á»Þ =nH Ú{[Y– YĆHüÐ baUÐ : ï{bfUÐ \UÐí , OíúÐ p_]UÐ , ¼½ÀÞ¼Õ
ÔÐGåUÐ ÊnåhAÎ ÚÐØ : nåfUÐ (Á» ÀÂ)Þ½Õ x{å=nL å=Ð ýnåHÚ påLe6 e ØS}UÐ hf> :}^iÌ (½)
.ÓíE= -}_UÐ
YĆåHüÐ åbadU <nå_UÐ {g_CÐ ,Øn1 x~i ÚT{dU ÊngbaUÐ p`U : pxØn[SøÐ Ónd][CÐ _Y :}^iÌ (¾)
.åw¼¿¼À phinUÐ p_]UÐ ,ÃÂÞ
.½ÁÄÞ EfCÐ Ön[CÐ (¿)
.¼¾¼ÃÞ hCÐ ÜYnbUÐ (À)

¾Ã
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:A|Tm< ØaeTÐ odgR D_= À
ð
åY håBÚ ågR n[åBÚ
ÊVUÐ BÚ :Ön[CÐ :í ,ÊĆ`UÐ { :B}UÐ
.%.&}_UÐ āÐ BÚÌ :énbhR Ò~e4n= î{_xí ,ÊĆ`UÐ { wí Ñ}S Ñn=
påfUn= bf>í ØbfUÐ pehS é~f> ëÌ w :ÊngbaUÐ ÖĆ]ÉÐ : ØbfUÐ BÚí
.%/&Eini{UÐí wÐÚ{dU

:[Tm< ØaeTÐ odgR D_= Á
DåL é{åx å å?ĆUÐ dåÉÌí ,\> _adU Ú{[Y :p`dUÐ : \UÐ
Øn\åUÐ :ÜÚnåR å=Ð énåSí ,%0&Ê¡ åT åY h^_UÐ \UÐí ,ÊVUÐ : ^_UÐ
.%1&ÊVUÐ : ^L DL é{x yhÉ ÉÌ :hCÐí Ên#Ðí
,ï{åbfUÐ \ådU åx}_> DåL phånCÐ ëí}bUÐ : p_xPUÐ ÊngbaU bi 3í
âåY ënåT ëÎí ,é5_åHøÐ rx{åA yd][åCÐ Ð|åw ëÌ OÎ @}x UÙ _Uí
ÊĆåQ U|Tí nwØnTí ØbfUÐ BÚ yd][Y qĻ ÕÚ{fx n, _h]= \UÐ
.%2&ÑngHl= p_xPUÐ ÊngbR ZSnií ëBÚkCÐ hUÎ ç}]> n, UÙ Tí ,Ún_HúÐ
WåL : ååwÂÄ¿ ênL : î}@ nY ï{bfUÐ \UÐ ØÐ{L : e^i cex n,í
ßnaiÐ OÎ îØÌ n, phTdeCÐ ÜdaUÐ Ñ¦ ØÐÛ rhA WY : phTdeCÐ pUí{UÐ
nåY U|åTí åhU5CÐ WåL }åBË OÎ UÙ }eHÐí ØbfdU phýÐPUÐ phUØnUÐ ÒbUÐ
.¼¾ÁÞ EfCÐ Ön[CÐ (¼)
. =nH Ú{[Y– ¼½ÀÞ êncAúÐ ÚÚØ (½)
.¼¼¾¼Þ hCÐ ÜYnbUÐ (¾)
.Á¼¿Þ ÜÚnR =ø p`dUÐ : hxnbCÐ _Y (¿)
nåYí ¾»Þ ï~åx}bCÐ {1Ì = ML x{UÐ bU pe`UÐ Zc= pYúÐ p?nQÎ W"Ð ø énCÐ hH DL }^iÌ (À)
åx{Aí }w{åUÐ x{åS : pcY ÚnBÌí , åw¼¿½½ pUnUÐ p_]UÐ phYbUÐ ocUÐ ÚÐØ p_]Y nfUÐ nw{_=
oåh]#Ð {å1Ì å= MåL RnådU ØÐ{å`= zxÚjå>í ,½¿½Þ¾Õ håwØ å= dCÐ {L hbĻ gTnadU
, ½½½ÞÂÕ E?úÐ =ø YncUÐí , ¼ÄÁÞ¼¾Õ

¾Ä

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

}åTí åUÙ }eåHÐí ænfÉúÐ h+ qdQ rhA WY : åw¼½¼À ênL : î}@
åcex ënå?Øn"Ð ënå>nwí ,ÊnhIúÐ Ún_HÌ q=}]nR pIZ`CÐ Óønx}UÐ Ñ¦
.%.&ï{bfUÐ \UÐ ÓønA Y 5¹j= 5gaÉí
ëÌí {åx{= håU Ún_HúÐ ÊĆQí ØbfUÐ BÚ âY ëÌ {Tkx UÙ Tí
Eå`> êncAÌ ënh= yd][CÐ Ð|w L Ðf`HÐ {S gd_Uí ,UÙ ÐZSni {S ÊngbaUÐ
yd][åCÐ Ð|åw åL Ð}LÌ ¹Ìí ØncUÐ íÌ ØbfUÐ BÚ é[A {fL pde_UÐ
âna>ÚÐ ÑnHÌ ëú {bfUÐ pehS ßnaiÐí Ún_HúÐ ÊĆQ L gx{A {fL rx{"Ð
åY åUÙ EåQí Únå]YúÐ pådSí bUnT Sí w nY ngfeR ,ÒØ{_Y dUÐ pehS
.\> ij= Éx Ún_H±U âna>ÚÐ T hUí ,pxØn[SøÐ ÓÐE`CÐ
påhi dUÐ Ún_HÌ âna>ÚÐ L ÒÚnL :ij= NAnUÐ _= \UÐ æ}L {Sí
ð Ên@ x}_UÐ Ð|wí .%/&ÓnY{#Ðí dUÐ pheT OÎ pfUn= ØbfUÐ pheT ÒØnx~U
n_>
.Øn[SøÐ Ê5dL x}_U
ð 5\>
ð
.nhUnY
ØbfUÐ pehS Úw{> ex {Sí
: Ø}]\åY ânåa>ÚÐ åw :ï{bfUÐ \UÐ :Øn[SøÐ Ónd][Y _Y :í
.%0&Ún_H±U ên_UÐ îCÐ
Ún_åHúÐ : ï{Ln[åUÐ ânåa>ÚønR ,ØåbfUÐ påheT : påHedCÐ ÒØnx~UÐ w íÌ
ð UÙ ëcx {Sí ,ï{bfUÐ \Un= Éx
èĆgåHÐ DL od]UÐ ÒØnxÛ L n9ni
: ÒØnåx~UnR ,ØbfUÐ ß}L ÒØnxÛ DL íÌ ,nghR Ú5HøÐ DL íÌ ,ÓnY{#Ðí dUÐ

.dbUÐ ÚÐØ nfUÐ ¼½¾ ¼½½Þ {e7 1}UÐ {L ÚT{dU nw¦nAí nghnY ØbfUÐ UÙ : }^iÌ (¼)
påHkY nåfUÐ , ¼»Þ pxnfL NA ÚT{dU <nCÐ \UÐí .ÂÁ½ÞÀÕ <nhcdU pHnhUÐ pLHY (½)
.åw¼¿»½ ÚØnÉ ÚÐØ nfUÐ ÂÁÞ YĆHüÐ baUÐ : ï{bfUÐ \UÐí ,åw¼¿»À p_Yn!Ð ÑnI
påcY nåfUÐ ,½ÃÁÞ Ün]Q hi YnCÐ ØÐ{LÎ é5LúÐ ÒÚÐØÎí énCÐí Øn[SøÐ Ónd][Y _Y (¾)
.OíúÐ p_]UÐ ënfU

¿»
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nY w çÐHúÐ : ÒØ@CÐ dUÐí ÓnfCÐ ÓnheT bií éíÐ{CÐ {bfUÐ pheT
.\Un= fL F_x
àåw åwí Ý5ciønå= æ}_x nY :Øn[SøÐ dL : ï{bfUÐ \UÐ =nbxí
.%.&pde_UÐ pehS : pþ@naY ÒØnxÛ íÌ Ún_HúÐ : ÿ@naY
pheT ÒØnxÛ OÎ \UÐ í~_> UÐ px}^fUÐ w \UÐ Ea> Ónx}^i }gIÌí
.ÓnY{#Ðí dUÐ pheT OÎ pfUn= ØbfUÐ
Øn[åSøÐ ÖĆ]åÉÐ : \åUÐ ëÌ }åTÙ {bR :©5_UÐ b> {e7 ÚT{UÐ nYÌ
ØåbfUÐ ÚÐ{åbY nghR ØÐØ~x ,Þ[8 {d= : pxØn[SÐ pUnA L ÒÚnL w :£n_CÐ
sýnåfUÐ åYí ,ØbfUn= nwÍÐ cex UÐ ÓnY{#Ðí ýn\UÐ ÚÐ{bY DL pdýnUÐ
ëú ênå_UÐ ÊĆ`UÐ Ô{hR ÓnY{#Ðí ýn\UÐ Ún_HÌ a>}> ëÌ pUn"Ð ì|4 pYÛĆUÐ
ØĆUÐ : ÒØ@CÐ ÓnY{#Ðí ýn\dU eCÐ odJ / ØĆUÐ : pdýnUÐ ØbfUÐ
5åT ,Ún_åHúÐ ÓØÐØÛÐ ß}_UÐ DL od]UÐ ØÐØÛÐ rhAí , eedU ng}L /
.phHnHúÐ Øn[SøÐ {LÐS Y êd_Y w
pdýnåUÐ ØbfUÐ ÚÐ{bY nghR bfx pxØn[SÐ pUnA L ÒÚnL gR Ý5ciøÐ nYÌ
ëÌ påUn"Ð ì|åw påhií Þ[å8 {d= : Ò}RCÐ ÓnY{#Ðí ýn\UÐ ÚÐ{bY L
ØÐÛ {S ß}_UÐ ëú BÚ Ô{hR ,ÓnY{#Ðí ýn\UÐ Ún_HÌ îY afx
%/&
.Ún_HúÐ q\ainR od]UÐ DL
:âÐiÌ p?Ć? [TÐ âÐhÌ ëÌ Øn[SøÐ Ê5dL î}xí

ph=}_UÐ p\gfUÐ ÚÐØ ,½¼ÂÞ chw ~x~_UÐ {L ÚT{dU phýn[AüÐí pxØn[SøÐ Ónd][CÐ pLHY (¼)
.åw¼¿»Ä phinUÐ p_]UÐ ënfU
.¼ÃÀ¼Þ Yn#Ð Ø{_UÐ YĆHüÐ baUÐ e6 pd6 (½)

¿¼

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

ëú ï{åbfUÐ \åUÐ âÐåiÌ BÌ Y wí :@Ð}TÐ [TÐ :éíúÐ âfUÐ
ð
%À OÎ %¼ N= ÖíÐG> Ún_HúÐ îY âna>ÚÐ pi
.%.&nxfH
DL Ún_HúÐ âna>ÚÐ pi hR {x~> ï|UÐ w :âÚmBÐ [TÐ w :©nUÐ âfUÐ
ð
%¼»
.%/& xUÐ \Un= pxØn[SøÐ ÓnHÐÚ{UÐ _= : æ}_xí nxfH
\åUÐ âÐåiÌ {åIÌ âåfUÐ Ð|åw {_xí :xXm!Ð [TÐ w :rUnUÐ âfUÐí
ênå_UÐ îåCÐ ânåa>ÚÐ påi {x~> rhA éí{UÐ ÓnxØn[SÐ DL ÒÚ]B ï{bfUÐ
%0&
ð
.%¼»» OÎ [> {Sí nx}gI
%À» DL hR Ún_H±U
DL Ênf= ënT iÌ :Øn[SøÐ Ê5dL S Y hbUÐí hÉUÐ Ð|w Y }wn^UÐí
: oåfUÐ ì|å) {_x øí ,ï{bfUÐ \UÐ Ò}wnK pHÐÚØ {fL UÐí ÊÐ}bHøÐ
påi E`> ëÌ ÛÐ! p=n? hxnbYí Exn_Y n¹Ì DL p?ĆUÐ ï{bfUÐ \UÐ âÐiÌ
ð
nåHnHÌ
någfY |åx fcUí ,}TÌ íÌ SÌ w 5= p?ĆUÐ âÐiúÐ : ï{bfUÐ \UÐ
.p!n_CÐ ç}]U

.ê¼ÄÃ» Ön[UÐ pHkY : nfUÐ .ÁÄÁÞ hdB YnH ÚT{dU McUÐ Øn[SøÐ ÏØnY }^iÌ (¼)
YĆåHüÐ åbaUÐ : ï{åbfUÐ \UÐí , ¾ÀÃÞ phýn[AüÐí pxØn[SøÐ Ónd][CÐ pLHY }^iÌ (½)
.ÃÂÞ
LnåR}UÐ {å1Ì ÚT{åUÐí ©ÛåUÐ {åUnB ÚT{ådU åh]UÐí påx}^fUÐ Nå= McUÐ Øn[SøÐ ÏØnY :}^iÌ (¾)
.ê¼ÄÄÄ p_J PfdU ýÐí ÚÐØ nfUÐ ,½ÀÂÞ
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PÜ¾B§A Ò»¦ eË³ÃºA Ñ¿Í² «M iBQE :ÎÂBRºA SZJA
ÓĆcZåCÐ ÜÌÚ êåhUÐ å=G> ÓĆåe_UÐ påehS E`> pdcZY ëÌ hR I ø n,
ó
qå]>ÚÐ ëÌ {å_= nÉ[B
Cn_UÐ îCÐ DLí MCÐ îCÐ DL pxØn[SøÐ
éí{UÐ ì|w qÉÌí ,îFcUÐ éí{UÐ ÓĆe_= phYnfUÐí ÒE`[UÐ éí{UÐ ÓĆeL
ð nxØn[SÐ
ð
ð
nfåed> {åfLí ,påhý}UÐ någdeL ÒåS éĆB Y nYn>
5cĻ
n) pecY
nåYí ÓĆe_UÐ pehS wí pxØn[SøÐ pd\_CÐ ì|w : YĆHüÐ baUÐ }^i pg@U
phªj= ^A {S ïØn[SøÐ oin!Ð Ð|w ëÌ {fH nfilR ,Ún?Ë Y UÙ DL o>Gx
āÐ {hA> OÎ ÜnfUÐ L{U ÓÊn@ p_xPUÐ ëÌ ÚnLn= YĆHüÐ xPUÐ : ÒET
pxØn[åSøÐ någiÐ@ åhe= Ònåh"Ð ëþåI hå^f> OÎí >ØnLí On_>í inH
påUí{Un= gSĆLí gfh= 5hR ØÐ}RúÐ pSĆL h^f= qewnR phL5@øÐí phRnbUÐí
åU åYncY ïØn[åSÐ ênå^f= ÓÊnå@í AÐfUÐ h+ Y nwE`= pUí{UÐ pSĆLí
ÓĆcZåY å² ï|åUÐ é{_UÐ DL peýnbUÐ fxÛÐYí HÌí pÉn#Ð aÉí >~hY
.ëncYí ënYÛ T : pUí{UÐí eCÐ : ÜnfUÐ
phYĆåHüÐ p_xPåUÐ ÊnågbRí Ê5ådL nå4 ß}_> UÐ ÓĆcZCÐ ì|w N= Yí
íÌ p\åaUÐí ow|åUÐ Y ØbfUÐ pehS E`= d_x 5hR ÊÐH
{bfUÐ pehS E`> pdcZY
ð
L ~h/ {S ow|UÐ Y âf[CÐ {bfUÐ ënT ëÎí ,%.&phAĆ]ÉøÐ ØbfUn= d_x 5hR
.jå>í ,Eåx åe7 Eå`> ågR E`> Y hdL Ì}]x {S nYí ,i ÚÐ}bHn= ìEQ
ð T Óína> ngfcU phfUÐ ngehS ÚÐ}bHÐ : phinUÐ p@Ú{UÐ : p\aUÐ
OÎ pfUn= ÐE
.ow|UÐ pehS
Eå`dU på}L nå¹lR êhUÐ pRí}_CÐ phAĆ]ÉøÐ pxÚnLøÐ phUnCÐ çÐÚíúÐ nYÌ
pdcZåY nåYí px{bfUÐ çÐÚíún= Yn_UÐ éí{UÐ ÚÐ}S Ì{= |fY én"Ð w 5T ,}eCÐ

ð
ð ÊngbaUÐ n4 ß}_> UÐ phAĆ]ÉøÐ ØbfUÐ (¼)
.ìEQí ÜnfUÐ Y nHdR
pTcCÐ w 5x{S

¿¾

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

på_h]U påh_SÐí ÒÚåÉ øÎ Ún?Ë Y nghdL o>Gx nYí êhUÐ peýnbUÐ ÓĆe_UÐ E`>
ð E`dU pd=nbUÐ çÐÚíúÐ ì|w
.phL5@Ðí pxØn[SÐí phHnhH Ò{x{L ÓÐE`C nbRí
påhdeL ýnåY :í , åÐY Ò{L : pde_UÐ E`> âC ÊngbaUÐ ç}]> {Sí
ð ënT ÊÐH
ð
p[åUnB EiniØ íÌ wÐÚØ Ð{bi
,ÜnfUÐ N= Yn_UÐ : ÐET
bx n, ,pYnw
ð
.UÙ EQ íÌ pIZ`Y íÌ
,påY|UÐ : nY h=í ,dUÐí ,ß}bUÐ : nghUÎ ÐS}]>í n4 Ð}_> pUjY wÌí
:í ,{åHnaUÐ hUnå= ßåbCÐí ,o[`UÐ é{=í ,æWUÐí ,çÐ{[UÐí ,Ò}@úÐí
åUÙ ~h« Y ïÌÚ DL x~dU Eini{UÐí wÐÚ{UÐ ÒÚnLÎ :í ,o[Q Ć= æĆ>üÐ
:phUnUÐ ànbfUÐ : {bfUÐ pehS E`> Ún?Ë OÎ Ûn«l= EZií ,zUÐ......í

:_Tm< zaeTÐ odgR D_= ¼
ð
í}eL L ïÚÙĆUÐ ïíER nY{bY
ënT ìE`= ]dB f_e= {bfUÐ Q ëÌ í{x
åL {åhL å= iåx nf?{åA :énåS 5åT hwÐ}=Î = hL5HÎ nf?{A :énS :{SnfUÐ
ÜnåfUÐ Y wÚ{UÐ Ð|w ÐY ÐR}L {S }aT wÌ wí ÜnfUÐ ënT :énS ,"Ð
å= }åeL ënåT {bUí ,ì/{RÐí ,ìeZZQ chUÎ ÚnÉ 5dR ,ì[dBÌí ìíØR
ð :åhbR ,å=üÐ Ød@ Y wÚ{UÐ _@Ì ëÌ qeª :énS fL āÐ ĽÚ Ñn]#Ð
ÐÙÎ
.%.&YjR ,E_= ø
ëÐ{dUÐ d8 : ÝZ`Y {bi ÚgK YĆHüÐ zxÚjUÐ Y ÒGR : ânI {bUí
,}TÌ ngZQí SÌ ngfY p\aUÐ ÚÐ{bY ënT nY wí :p@}gCn= :ex nY ngfY ëncR
åd]x nåY någfYí ,någdbx wnCÐ wí g\_=í ,nwØ}x ÚnUÐ _= ënT Ð|Uí
ð pIZ`CÐ :wí nRxÛ
ð
énåCÐ qh= ënTí ,ÚnUÐ US : Ûx nZQ
ÊngbaUÐ hdL
ê¼ÄÂÃåw¼¾ÄÃ phed_UÐ ocUÐ ÚÐØ : nfUÐ , ¿ÀÁÞ ïÚÙĆUÐ "Ð -Ì ênY³U ëÐ{dUÐ ÖR :}^iÌ (¼)
.ënfU ÓíE=
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ð
ð
é{å_UÐ åfYí ,%.&Ð{åxÐÛ
nZåQ
pIZå`CÐ :åwí çåUÐ ex nY ngfYí ,nwØ}x
wÐÚ{UÐí ,%/&ï{fcUÐ Ên]L = x}]Q OÎ p=fY pRÚn]`UÐí é{_UÐ OÎ p=fCÐ
oådQ nå, nåªí påx{x~hUÐí pxF]UÐí ,pÉ[8 paÉ DL ÜdR wí :pxÚnUÐ
påUn_UÐ ì|åw å> ø åUÐ ÝZå`CÐ {åbfUÐ âÐåiÌ åY UÙ EQ OÎ ,%0&ZQ
.nw}TÙ h[aU
DåL åUíÐ{>í å=¦ råhA Y ÝZ`CÐ {bfUÐ : gYncAÌ ÊngbaUÐ f= {Sí
ìÚnåLÐ ê{åL íÌ hdL gAĆ]ÉÐí U ÜnfUÐ ÚnLÐ DLí @ÐíÚ ê{L íÌ @ÐíÚ
ÒÚåÉ c"Ð ÊÐ{=Î {fL |Bj> ngdT ì|wí ,edL ê{L íÌ = Yn_x Y dL DLí
.%1&ÝZ`CÐ {bfdU =Ð
ØÚí ÒnåT~UÐ ÊÐØÌ DåL ì}å?Ìí ÝZå`CÐ {åbfUn= åYn_UÐ åcA OÎ nåfw EZií
.YĆHüÐ baUÐ Ê5dL ì}TÙ 5hR ß}bUÐ
Øåbi nå¹Ì OÎ nåi Ì {åS nfT ëÎí 0{U pRí}_Y c> 3 n¹lR phSÚUÐ ØbfUÐ nYÌ
åh+ åY ÜådaUÐ åw åUÐ phAĆ]åÉøÐ ØbfUÐ Y qhU n¹lR phAĆ]ÉÐ
ënåT ÐÙÎ øÎ Ò{åAÐUÐ påSÚUÐ : åd#Ð hH DL nghR `UÐ Ú[x øí ì@UÐ
.nw}xí~= êbx Y ÑnbL o@xí n) Yn_UÐ ]x }YÌ U|R nw}xí~>í ngahx~=
OÎ ÊnågbaUÐ å_= owÙ {bR ìií p\aUÐí ow|UÐ Y x{bfUÐ : `UÐ nYÌ
.ØhSí h[a> DL ÝZ`CÐ {bfUn= Yn_UÐ ÛÐ= ébUÐ
ð
ÐÚnåLÐ
,Eini{åUÐí wÐÚ{åUÐ åY å`UÐ oåUn`UÐ h= ÛÐ@ OÎ phaf"Ð ow|R
ënåT ëÎ Eini{åUÐí wÐÚ{åUÐ åY Unå#n= å`UÐ oåUn`UÐ åh= y[hR ,oUn`dU
ÊnåhAÎ ÚÐØ ,ýnåH}UÐ påLe6 ,ÀÄÞ x{å=nL å= NåYÌ {å1Ì pYĆ_dU ØbfUÐ ýnY DL ØS}UÐ hf> (¼)
.ÓíE= -}_UÐ ÔÐGUÐ
.phinUÐ p_]UÐ }caUÐ ÚÐØ nfUÐ ,¾Ã½ÞÀÕ af"Ð ê54Ð = x{UÐ é5T ênY³U }x{bUÐ yR Ö (½)
.ÓíE= ocUÐ 3nL nfUÐ ¿À»Þ .gUÐ xÚØÎ ix = Ú[fC ânfSüÐ Y L ânfbUÐ ænZT (¾)
Ynå#Ð Ø{å_UÐ YĆåHüÐ baUÐ e6 pd6 ÓnaÉ DL eZfUÐ Hn@ hL ÚT{dU ÚZfY r= (¿)
.¼Á¾½Þ åw¼¿»Ä

¿À

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

ð
ð
: =nåbUÐ àP= ĆnaY
f= n\xÌ
_h= y[xí ÝZ`CÐ Y }TÌ Un#Ð
.dCÐ
, åhUÐ y[åx ĆåR ïÚ{åx ø íÌ fY SÌ íÌ `UÐ oUnQ Y Un#Ð ënT ëÎí
ådbx ënåT ëÎí ,å= Nå_x Õ}åx 3 ëÎí Nh_Unå= Nå_x 3 `UÐ oUnQ ÕÐÚ ÐÙÎí
ð
ënåT ëÎ nåaxÛ
åf= = fh_= hUÐ d_x ø æx~UnT gR _UÐ ëíØ _UÐ
FåLÐí ,å= åd_x 3 ëÎí Ønåh!Ð Y f=í ,fY n}UÐ bU UnA d_x ýnUÐ
Ûå« ĆåR åhdLí ,ßÐ}båHøÐí på_xnCÐ : Unå#Ð oåUn`T ïínCÐ phaf"Ð
bfåx øí ,pþxØ}UÐ wÐÚ{UÐ pU~fe= gR ëÛUn= øÎ ngÐGSÐ í ,n) hUÐ w{fL
Wåx 3í pbhbA n) Ø@Y Un#Ð ëú ngdY h]_xí hdUÐ S ngTĆ) {b_UÐ
ð
ð
ëÛUn= nwÚnLÐ ohR n=d`Y
.%.&p[Un#Ð : 5T nghUÎ ÚnZx ëÌ øÎ ,nL
: ëåcx ëjåT NåL ÊïØÚ x{åbfUÐ {åAÌ : ZåciÐ ÐÙÎ iÌ :px{x~UÐ qUnSí
få@ ÊïØÚ nª{åAÌ : Zåcfx íÌ ÜnåfUÐ åY íÌ {x{"Ð Y w nY nª{AÌ
æWåUÐ Y ]= n4{T ÒØ!Ð Y qhU qa> pþxØÚ p\R Y ècY wÚ{T
ð ìÚ{b=
DåL ëĆ]åUÐ Ì}åJ 5åiÎí yhåÉ {b_UÐ ëú ,ÊïØ}UÐ UÙ Ú{b= ïÌ niÛí
:) Nå_UÐ ÊïØÚ åwí (éíúÐ é{åx ëÌ øÎ) ÊïØ}åUÐ å=nS nY S ê{_U \_=
{å_= ïÌ ådCÐ {å_= åUÐ{=Î yåÉ åU nåYÌí ,|þfhA yÉ (bR æWUÐ d6
êÌ NåL åwí ?æWUÐ ad= íÌ hUÐ ad= >Ì w }^fx cUí y[x 3 çÐGRøÐ
?ø
åilR NåL ÊïØÚ ZåcinR hUÐ ad= Ên@í ,NL iÌ :énbx ëÌ UÙ h[a>í
ð ëcx
ð
,Ćwn@
ënT ëÎ oh_Un= Ø}UÐ U ëcxí pdh"Ð {[bx 3í pehS U ënT ëÎ n_h=

åh!Ð ÚÐØ ½»ÀÞ½Õ fhå"Ð åegR YnåCÐ ox}_> Ú{hA M_U êncAúÐ pd6 Ö êncAúÐ ÚÚØ (¼)
.åw¼¿¼» OíúÐ p_]UÐ ÓíE=

¿Á
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ð
åeR nfh_Y
cx 3 ëÐí ,.jx 5T = hUÐ {b_fx ĆR æWUÐ ad= Ên@ ëÐí
.%.&ìÚ{b= ]= nSGRÐ ëlR ýÐ~dU cA ĆR æWUÐ S bUÐ
íÌ ,wÐÚ{åUÐ : å`U Únfx{åUÐ }_åH {åxÐ~> ÐÙÎ ÕnUÐ Y }BË Y : }TÙí
Y ehS ê~U phAnfUÐ : ê{L ëlR ÊÐH ß}bUÐ Y Ø}x ëÌ ß}bCÐ ê~U ,pa#Ð
.%/&Eini{UÐ
ådY ÝZå`e= p\åaUÐí ow|åUÐ Y ÝZ`CÐ h= ÛÐ@ OÎ phcUnCÐ owÙí
ð åxÌ w{ååfL Ûåå«í ,nååªEQ íÌ pååUØnY íÌ påådJÐ}Y ø êÌ åå`UÐ îínåå>
å h= n\å
,Unå#n= ÝZå`CÐ åh= ïÌ åRĆB }gKúÐí ,ow|CÐ DL Un#n= ÝZ`CÐ
ø ï|åUÐ ÝZ`CÐ : w{fL æĆ#Ðí ,ìÛÐ@ : æĆB ø Ð|gR de= _h= nYÌí
ìcx C ânx ëÌ ß}`= Uí ÝZ`CÐ h= ÛÐ@ à í ìE`T ÜnfUÐ N= ï}«
,ì}åchR = `x ëÌ Ykx ø C _h= nYÌ ,~ýn@ @= = æWx = = `x ø íÌ
.%0&_ýn= DL ìØÚ ohR = `x iÌ d_x , zRí
någhR å`UÐ ënåT ëlåR ,pIZ`CÐ wÐÚ{Un= pdYn_CÐ : }^fx :ph_RnZUÐ qUnSí
ð
ìEåQ íÌ zhiÚ~å= påhd]CÐ wÐÚ{åUnT ÒÚÉ U cx 3 qhaÉ U rh= ncdgY
Ð|w Ø@í ëú n\xÌ px{x~UÐ qwÙ Ð|w Y OÎí,çna>øn= nghdL pdYn_CÐ qÉ
ð
ÞnåÉÚ íÌ Ünåf= ÝZ`CnR ,ÝZ`CnT ncdgY
cx 3 ëÎí ê{_UnT `UÐ
någfhL DåL pådYn_CÐ påÉ ådĺ ø påYd_Y nghR p\aUÐ qinT ëlR ,nªií
ð
NhSÐ}_UÐ Y ìEQí ïØÚínCÐ = Ö£ hdL aY Ð|wí ,n\xÌ
pY|UÐ :í Ò¦n"Ð
åaR pUg6 nghR UÐ p\aUÐ qinT ëÎí ,NhinHÐ}#Ð Y wEQí NY}"Ð ênYÎí
åJ

ow|ååCÐ ênååcAú ow|ååCÐ ÕnååUÐ (¼)
.¿ÄÃí¿ÄÂÞ½Õ
.¿ÃÄÞ½Õ ow|CÐ ÕnUÐ (½)
ÊnåhAüÐ ÚÐØ på_J ,¿¾Þ¾Õ SåH{UÐ påR}L å= {åe7 ênY³U EcUÐ ÖPUÐ DL SH{UÐ phInA (¾)
.We= ph=}_UÐ
¢ååf_UÐ ååHnbUÐ åå= {åå1Ì pååYĆ_UÐ ĽnååbdU ÚnååwÛúÐ ååY Ö

¿Â

(Ä) Ø{_UÐ
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: Ênå@í ,%.&ÛÐå!Ð ngåÉÌ å@íÌ på_=ÚÌ påY|UÐ :í påfh_Y nå) pdYn_CÐ pÉ
qÉ Ú{bUÐ êd_Y `UÐ ënT ëÎ n¹Ì :pIZ`CÐ wÐÚ{UÐ L ïífdU âeCÐ
ð
påfh_Y nå) pådYn_CÐ y[> :ngÉÌ @íÌ p_=ÚjR ðøg6 ënT ëlR n_]S
n) pdYn_CÐ
øí hUnå= pY|UÐ : q> øí pfh_Y y[> :rUnUÐí ,y[> ø :©nUÐí ,pY|UÐ :í
ð
`UÐ ënT ëÎ : =Ð}UÐí ,ìE`=
.%/&y[R øÎí y[> ø nUnQ
å`UÐ æ}å_x 3 ïÌ f@ Y ÝZ`Y {bf= pdYn_CÐ ÛÐ@ OÎ pd=nf"Ð owÙí
.%0&f@ E`= ÝZ`Y {bf= pdYn_CÐ Û« Ð|Tí ,Ú}`UÐ ê{_U
å`UÐ Ú{åS dL ÐÙÎ ÝZ`CÐ {bfUÐ h= Û« iÌ ÊngbaUÐ ÊÐÚË Y Nx ï|UÐí
.Ú}`UÐ aiÐí
: ÒnåT~UÐ Ñ@í DL ëbax ÊngbaUÐ ëlR ÒnT~UÐ DL `Un= {bfUÐ E`> }?Ì nYÌ
ð
ð
ëÌ åUÙ : påd_UÐí ,ĆYnåT
n=n[åi
p\aUÐí ow|UÐ Y 5ghR nY d= ÐÙÎ ÝZ`CÐ
ow|åUÐ på]Une= ÒFåL ĆR âÚnZUÐ Y ÒÚ{bY p\aUÐí ow|UÐ Y {bfUÐ Ñn[i
.Ñn[fUÐ d= ÐÙÎ ìE`U p\aUÐí

:êmb@úÐ CK ØmbTm< ØaeTÐ D_= |>Ì ½
ð {bfUÐ pehS E`U ëÎ hR oxÚ ø n, iÎ
Y ØbfUÐ Ó{T ÐÙlR ,ÓĆYn_CÐ : Ð}?Ì
-Ì éåS Ð|wí ngehS ØÚ o« ilR ,ng\S Sí n) Yn_UÐ {_= p\aUÐí ow|UÐ
.%3&pd=nf"Ð {fL ow|CÐí ,phaf"Ð Y %2&"Ð = {e7í %1&Hx
ð
påxn¹ U|åTí ,ÄÄÞ¼Õ JhåUÐ x{åUÐ éĆå@ ênåY³U ïínåaUÐ : ïínå"Ð : HíÌ Ćh[a>
}^iÌ (¼)
.¾ÄÄÞ¾Õ ÕnCÐ
.½Á½ÞÄÕ ïífdU âeCÐ :}^iÌ (½)
.½Â¼Þ¾Õ ânfbUÐ ænZT (¾)
.åw¼Ã½ pfH :> pahfA -Ì ÑnÉÌ FTÌ Hx -j= EgZUÐ Òn\bUÐ ĽnS ohA hwÐ}=Î Ñb_x Hx -Ì (¿)
.åw¼ÃÄ pfH :> pahfA -Ì ÑnÉÌ ©n? wí ©nhZUÐ {S}R =Ð "Ð = {e7 (À)
.¾¼Àí¾¼¿Þ¾Õ ânfSüÐ Y L ânfbUÐ ænZT :}^iÌ (Á)
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{å_= p\åaUÐí ow|åUÐ åY ØåbfUÐ Ó{åT ÐÙÎ åiÌ Ê5d_UÐ Y paýnJ qwÙí
{åfL ÚgZåCÐ åw Ð|åwí påY|UÐ : q? nY ØÚ o@ÐUnR ng\S Sí n) Yn_UÐ
.%/&ph_RnZUÐ {fL ow|CÐí ,%.&phcUnCÐ
ow|åUÐ Y ØbfUÐ Ó{T ÐÙÎ n¹Ì wí :h[aUÐ OÎ pahfA =Ì ênYüÐ owÙí
ð
åY Ò}å@Ì íÌ åhUÐ : nåfe?
ëåc> ëÌ nåYlR ng\S Sí n) Yn_UÐ {_= p\aUÐí
Ò}å@Ì }@jåCÐ DåL o«í hUÐ {bL : hCÐ : ýnUÐ @}xí ,ëÐ{ahR ÒÚn@Î
ð
,5ghåR åCÐ ØÚ oå@ÐUnR åbx 3 Ð}ågY
ëåc> ëÌ nYÌí ,ÒÚn@üÐ {bL : CÐ
.%0&ìØnT {_= {b_UÐ zR ÐÙÎ Ò}@úÐí ìØnR {_= Ćxnb> ÐÙÎ eUÐ ØÚ : U|Tí
qåinT ÊÐåH
nå) åYn_CÐ wÐÚ{åUÐ ëÌ ow|CÐ ÕnUÐ : px{x~UÐ bR : Ên@í
ð
y[åx phdY gR n) Yn_Y pbRni UÙ Y n¹lR Øn_CÐ `UÐ nghR ënT êÌ p[UnB
øÎ åhdL åw åY DåL o« 3 Ó{T dR pdYn_CÐ ØbL h+ : pY|UÐ : n*?
.pY|UÐ : p=nUÐ ÓnhdCÐ }ýnT ngdY
åf_Yí någhUnY å]x {åS p\aUÐí ow|UÐ Y ØbfUÐ ØnT ëÌ yÐUÐ Yí
åÉUÐ Ð|åwí ,påehbUÐ åbi f_x phUnCÐ bfR ,ngehS bfx íÌ nghR phfeUÐ
påhdY nå¹ú åCÐ ØåbfUÐ ë5 : ÉúÐí ,hdL ÓnR C i5 ohR Ø[bY
åCÐ ëíÛ« ÊngbaUÐ ëlR éÐAúÐ Y ET : ÒÚ|_Y pYnUÐ phdCÐ qinT nC cU
ënå@Ú Ð|w Y Nxí ,ìÚ|_> {fL U~fe= ÊÐPUÐ pehS ëú pehbUÐ wí £nbUÐ
Ó{åT ÐÙlåR .ÚnCÐ : px{x~UÐí pd=nf"Ðí pahfA -Ì ênYüÐ nAnÉ hUÎ owÙ nY
.ngdY íÌ ngehS ØÚ o@í ng\S Sí n) Yn_UÐ {_= ØbfUÐ
nåfUÐ ,¼»½¿Þ½Õ å"Ð {åL hå2 ÚT{åUÐ hbĻ ïØÐ{`UÐ ÑnwUÐ {L ĽnbdU pi_CÐ :}^iÌ (¼)
.åw¼¿»Â OíúÐ p_]UÐ ßnx}UÐ pY}cCÐ pcY ÛnUÐ a][Y ,ÚÐ~i pcY
påcCÐ nåfUÐ ,¾ÁÀÞ¾Õ ïífUÐ nx}TÛ = x{UÐ æ ênY³U NaCÐ Ò{eLí NUn]UÐ píÚ :}^iÌ (½)
.åw¼¿»À phinUÐ p_]UÐ ,ÓíE= phYĆHüÐ
, ½À¾Þ½Õ ënåB ĽnåS îínåRí , ÀÁÞ½Õ =nåH Ú{[åY– x{å=nL =Ð ýnHÚ pLe6 }^iÌ (¾)
.¼¼¿ÞÁÕ ýÐ}UÐ }UÐí
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:âm\ahøm< ØaeTÐ odgR D_= |>Ì ¾
åw Ð|åwí någehS ØÚ o@í ng\S Sí n) Yn_UÐ {_= ØbfUÐ q_]biÐ ÐÙlR
ð
påhcUnCÐ {åfL ÚgZåCÐ åwí påhaf"Ð Y "Ð = {e7í Hx -Ì éS n\xÌ
.%.&px{x~UÐí pd=nf"Ðí ph_RnZUÐ {fL ow|CÐí

:A|TÐí Ê°_Tm< ØaeTÐ D_= |>Ì ¿
íÌ ØåbfUÐ ÊĆQ énA : o« ø ilR p\aUÐí ow|UÐ Y {bfUÐ pehS ÓE`> ÐÙÎ
påhaf"Ð åY ÊnågbaUÐ Nå= åUÙ : æĆB øí ,ngfY pY|UÐ : q? nY øÎ ng[BÚ
DåL ýnf[UÐ ýÐ{= : ân+üÐ cA {Sí ,ph_RnZUÐí phcUnCÐí px{x~UÐí pd=nf"Ðí
.%/&UÙ
ë5å?Ì p\åaUÐí ow|åUÐ Y pLf[CÐ ØbfUÐ ëj= UÙ DL ÊngbaUÐ é{HÐ {Sí
E`= E`> cUí nghfe? = ê{_f> ø ng[BÚ íÌ nwÍĆ`R ÖĆ]Éøn= ø ng_h]=
ÐÙÎ p\åaUÐí ow|UÐ ëÎ :ÐUnSí ,nwEQ o« ĆR F_Y EQ UÙí ,ÜnfUÐ oýnQÚ
ð
íÌ E_åI íÌ }å= oå@í åU nY DL nHnhS
ngehS ën[bfU n4{= o« 3 ngehS q?
.%0&ìEQ o« ø ilR ìEQ

â{CÐí , ½ÃÀÞ¿Õ ÕnCÐ paĻí , ½½ÀÞ¾Õ px{f4Ð îínaUÐí , åw¼Á¾ÞÀÕ ÚnCÐ ØÚ :}^iÌ (¼)
, OíúÐ påå_]UÐ ZåYØ YĆååHüÐ oåcCÐ : nååfUÐ ½»ÃÞ¿Õ yådaY åå= hwÐ}å=ü åfbCÐ Ö :
.¿ÃÄÞ½Õ ow|CÐ ÕnUÐí , ¿ÀÞ¾Õ SH{UÐ phInAí
: nfUÐ ½½½ÞÀÕ af"Ð ©nHncUÐ Ø_Y = }c= -Ì pYĆ_dU ýÐPUÐ oh>}> : ýnf[UÐ ýÐ{= }^iÌ (½)
ÚnCÐ ØÚ phInAí , Á½Þ½Õ ØS}UÐ hf> x{=nL =Ð ýnHÚí , åw¼¿»Á ÓíE= phed_UÐ ocUÐ ÚÐØ
.À¾¿Þ¿Õ
.À¾¿Þ¿Õ ÚnCÐ ØÚ phInA (¾)
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ð m4R CK ÜmeTÐ xc\ÉÐ TÐ ØaeTÐ D_= |>Ì À
:Üc`TmS med>
å`dx någhR Eå`UÐ ëlåR ØnåcUn= ÜdaUÐ Y phAĆ]ÉøÐ ØbfUÐ ÓE`> ÐÙÎ
måbYí ,%.&phfeUÐ qaiÐ ÖĆ]ÉøÐ aiÐ ÐÙlR ÖĆ]Éøn= nghUnY ëú ngehS
åiÌ îÌÚ åY ÊnågbaUÐ Yí ,ng\S S n) Yn_UÐ > ÐÙÎ ngehS OÎ Øn_> ëÌ UÙ
@í hRí :ïífUÐ fL énS {Sí ,ýn\YÎ N=í {b_UÐ zR N= Únh#Ð ýndU ëcx
.%/&E8 iÌ h_í ÙnI
nåY åUÙ : ëíÚ}åbx ÊnågbaUÐ ëlåR ânå]biøn= phAĆ]åÉøÐ ØbfUÐ E`> nYÌí
éÐåSÌ åY y@Ð}åUÐ ëlR B}Un= nwE`> nYÌí ,ph_h]UÐ ØbfUÐ ân]biÐ : ií}bx
åSí nå) åYn_UÐ {å_= q[åBÚ íÌ phAĆ]åÉøÐ ØbfUÐ qdQ ÐÙÎ n¹Ì ÊngbaUÐ
.%0&ngehS ØÚ o@ÐUnR ng\S
*nAÚn]Yí 4ÐSÌ ØÐ}xÎ : HUÐ ÒÚíUÐ Y }i 3 ÒET BÐ{Y ÊngbadUí
åY phAĆ]ÉøÐ ØbfUn= {_x 3 Yn_UÐ ëú wÐ}UÐ qSUÐ : UÙ îí{@ ê{_U
OÎ nåi Ì 5åiÎí ,çÐÚíúÐ Y phAĆ]ÉøÐ ØbfUn= Yn_UÐ ÚnÉ fcUí ,ÜdaUÐ
ØååbfUÐ pååehS Eåå`> }åå?Ì DååL oåå>GCÐ ååc"Ð ØÚfååH nååfiú nååfw ÊnåågbaUÐ éÐååSÌ
.UÙ OÎ ÒÚnIüÐ ÒÚíU Ð|w niWL : çÐÚíúÐ Y phAĆ]ÉøÐ

mX ví Ð{v mhVK 9 owzaeTÐ çÐÚíúÐ X og@°\ÉøÐ ØaeTÐ odgR D_= |>Ì Á
:«[TÐ»å< eK E^w
påhSÚUÐ ØbfUÐ ïG_x ï|UÐ \UÐ ëÌ OÎ NAnUÐí ÊngbaUÐ Y pLn+ owÙ
ÊnågbaUÐ åfL ådc> ï|åUÐ (ÜådaUÐ) phAĆ]åÉøÐ ØbfUÐ BÚ hS Y w
.¾ÄÀÞÂÕ ýnf[UÐ ýÐ{= (¼)
.½Ã½ÞÄÕ ïífdU âeCÐ }^iÌ (½)
.¼¾»Þ YĆHüÐ baUÐ : ï{bfUÐ \UÐ (¾)

À¼
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DåL ÏÚn]UÐ ï{bfUÐ \UÐ ëÌ OÎ ÊngbaUÐ Y }BË _= owÙí ,%.&ëY{bCÐ
Ð|åw ÚnåBÐí éÐåYúÐ oh[å> åUÐ yýÐå!Ð åY pýn@ F_x px{bfUÐ çÐÚíúÐ
ênåL påYn#Ð å>ÚíØ : YĆåHüÐ 3nå_UÐ p]=Ð}U =nUÐ gbaUÐ eCÐ sx}UÐ
åhdL oå>Gxí åSY EåQ ï{åbfUÐ \åUÐ ënT ÐÙÎ 5= ì{hS fcUí ,åw¼¿»½
éåbUÐ Ð|å4 såAÐ {åSí ,%/&@úÐ pdx]UÐ Øb_UÐ : ÒØn_Y EQ peh@ }ýnB
å= }åYÌ dåHí åUËí hdL āÐ DÉ fUÐ ëÎ :fL āÐ ĽÚ }=n@ éS êe_=
.%0&(A E`= hBÌ énY |Bj> =) :énbR yýÐ!Ð
ð
}ýnåH : bfåUÐ n\åxÌ
eZå> å= bR Ú5Un= ĺ ø yýÐ!Ð ëj= :ÐUnSí
:}J {AÌ ëÌ : pýn!Ð èÚnZx ï{bfUÐ \UÐ ëj= :ÐUnSí ,ÓĆYn_CÐí Øb_UÐ
\åUÐ ÊÐ}å@ åÉn"Ð bfUnå= ÚåY }åBùÐí ìØ[åbY [åA
 {S {b_UÐ
bfåUÐí åÉn"Ð ÚUÐ ëT : pýn!Ð èÚnZx ï{bfUÐ \UÐ ëÌí ,ï{bfUÐ
.U[A : U {x øí _RØ cex ø {b_UÐ :}J {AÐ DL BÐ{UÐ
:ÐUnbR x£n_CÐ Ê5d_UÐ Y NAnUÐ _= sx}UÐí s"Ð ì|w Sni {Sí
oh[åx ï|åUÐ ï{bfUÐ \UÐ N=í éÐYúÐ : yýÐ!Ð N= ç}R ènfw :ðøíÌ
: bfUÐ ëÌ wí ,Ú5Un= ĺ ø yýÐ!Ð ëj= ébUÐ DL A px{bfUÐ çÐÚíúÐ
: nY pxnQ ëÌ ? ,nghR }?kx nY DL íÌ Ò nY hdL Øb_CÐ NL DL BÐØ yýÐ!Ð
{åAÌ Úå> haR ï{bfUÐ \UÐ nYÌ ,U ï|Un= æ}J T â@Ú yýÐ!Ð í
åUÙ {å_x ĆåR ,påY|UÐ : på=nUÐ ØåbfUÐ åBÚ åwí ,ÕÚnB }Yj= {b_UÐ :}J
qådbiÐ åC Ê¡ å= qx ø nghdL {b_UÐ {_= N_UÐ }_H àn]iÐ ëúí ,pýn@
.{b_Un= hUÎ

.¼Â¿Þ ÊnSÚ~dU phgbaUÐ {LÐbUÐ Ö (¼)
.¾¿¼Þ Á Ø{_UÐ YĆHüÐ baUÐ e6 pd6 (½)
.(¼ÀÀ¿) rx{A yýÐ!Ð í Ñn= ÒnSnCÐ ÑnT hÉ : dY ìÐíÚ (¾)

À½
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ð
åaA å@ú x{åSn_CÐ {åAj= ÚÐ¦üÐ e\åx ø yýÐå!Ð í ëÎ :mghm>
énåS U|åUí .åA Eå`= énCÐ |BÌ ê{L w fY {[bx ï|UÐ = ,}BùÐ pd[Y
åhBÌ énåY |åBj> =) :yýÐ!Ð í rx{A : dHí UËí hdL āÐ DÉ fUÐ
påýn@ påx{bfUÐ çÐÚíúÐ DåL ÏÚnå]UÐ ï{bfUÐ \UÐ ÚnLÐ nYÌ ,(? A E`=
phgbaUÐ {LÐbUÐ Yí }BùÐ L ahaU {b_UÐ :}J {Aj= ÚUÐ çn"Î e\hR
åY OíÌ x{åSn_UÐ {åAÌ åA ÒnLÐ}Y qhdR ,Ú= éÐ~x ø ÚUÐ ëÎ ÒÚgZCÐ
.%.&}BùÐ
ÚÐ{åbY : yýÐå!Ð pådYn_Y åYn_x ï{bfUÐ \UÐ ëj= ëdýnbUÐ dBÐ {Sí
iÌ OÎ _UÐ owÙí ,yýÐ!Ð Y pýn@ \UÐ nghR F_x UÐ \UÐ pi
åYn_x åUÐ \UÐ pi ëÎ :î}BÌ paýnJ qUnSí ,æ}_UÐ OÎ ì{x{Ļ : @}x
[åi åY }åTÌ hSí ngehS rd? phSÚUÐ ØbfUÐ Ó{bR ÐÙÎ yýÐ!Ð pdYn_Y nghR
w ÑÐ[UÐ OÎ éÐSúÐ ì|w Ñ}SÌ _Uí ,%/&ngehS d? Ó{bR ÐÙÎ hSí ,ngehS
ÒØnåå_UÐ OÎ ì{ååx{Ļ : @}CnååR âPååUÐ : Ø{åå² 3 nååY ååT ëú ,æ}åå_UÐ OÎ Ø}ååUÐ
.%0&æ}_UÐí
ÊnågbaUÐ ìÚ}S nY gR phSÚUÐ ØbfdU phUØnUÐ pehbUÐ ßnaiÐ DL o>Gx nY nYÌ
ÊÐØÌ DåL ï{bfUÐ \UÐ Ún?Ë OÎ EZií ,phAĆ]ÉøÐ ÜdaUÐ B}U pfUn=
:phUnUÐ ànbfUÐ : UÙí ,êncAúÐí ýÐ}aUÐí Øb_UÐí çb"Ð

.¼¾Âí¼¾ÁÞ phYĆHüÐ baUÐ : ï{bfUÐ \UÐ (¼)
.(ÁÁ¿ Á¾¼)Þ phinUÐ ÒÚí{UÐ ÜØnUÐ Ø{_UÐ YĆHüÐ baUÐ e6 pd6 : éÐSúÐ ì|w :}^iÌ (½)
.¼¾ÃÞ ï{bfUÐ \UÐ (¾)

À¾
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:Óma`eTÐ 9 Ì
ð
ð p@ÐUÐ ÓnbafUÐ : F_CÐ ÉúÐ ënT ÐÙÎ
afCÐ Ên]LÎ w niinSí
Ên\Sí
ngbR
ð
oå= cYí dYí ÑPYí TjY Y hacx nY {UÐíí {Uíí ÕíÛ Y hdL
õ
õ ÷ ó ÷ ó åvØøíÌ
ð
hdL o9 Y énA
MTå@
ô ó õ ó ÷ ó Ā :On_> US Y Ð|BÌ
¬ ô ó ó ^|w
ó ÷ ÷ ô ÓÐzTÐTÐí
õ
õ
õ ô ó÷ CKí
õ
õ õ óõ ó
óø æí|^Bmå<
ó ó ó ¬ w
¬ ô ô ó ÷ ó åfRÛÚ
¬ ô ô ÷ õ Tô ó ØTBÐ
÷ ó ó oKm|TÐ
ó ó ó B
÷ ó McXmS
ô ÷ ó÷ õ *åSí
¬ ô ëÌó ØÐÚÌ
÷
õÔÚÐåTÐ
õ
õ
õ
õ
õ ó ÷ CåKí
ó ó ó ìzTó <ó õ Tô ¬ ØTX
ô ¬ó ô
ñ ó ó Ú¬ m[=
ó ô óø mf^Gí
ó ó ÷ ô ¬øÎõ ~`h
ó ó ó õ ÒzTÐí
ñ ô ÷ ó óøíó mvzT<
ñ ÷ ó cb=
%.&
õ ó ÚzåR
õ
õ õ X o^G
ò
ô÷õ
ó õ ó X
åRÛÚ
÷ õ ô õ Ā :ĆLí @ USí ĂTÙ
ô ô ÷ õ ågcK
ó ó « ó ó íÙô `egT
÷ ó ó ô Xí
ó ó ^G
õ ÷õ ÷ó
ð
āÐ ĽÚ pZýnL rx{A : ØÚí nY n\xÌ
UÙ DL é{x n,í ,%/&Ăô¬āÐ ìm=Ë
ô ó m,¬ `egcQ
ô
åhdL āÐ DåÉ fUÐ OÎ pL qf= {fw ÓÊn@) :qUnS dYí ïÚnUÐ {fL ngfL
påbafUÐ Y fh]_x ø yhI @Ú ënhaH n=Ì ëÎ āÐ éHÚ nx :qUnbR dHí UËí
åY åUÙ : MåL
 ågR edL ëí{= UnY Y Ó|BÌ nY øÎ f= acxí fhacx nY
nåY æí}_Cnå= åUnY åY ï|B :dHí UËí hdL āÐ DÉ āÐ éHÚ énbR ?Önf@
ÊĆåQ nåwEQí påbafUÐ : åLÐ}x åiÌ ÊngbaUÐ }TÙ {Sí ,%0&(hf= acxí hacx
.ng[BÚí Ún_HúÐ
qåinT }_åH ïÌ DL Eini{UÐí wÐÚ{Un= p@í~UÐ pbai Ú{b> øí :©nHncUÐ énS
ð
hR ëú
.%1&B}xí d`x {S }_UÐ ÙÎ N@í~UÐ {Aj= ÐÚÐ¦Î
nghR @}x = nghR }x{b> ĆR pbafUÐ nYÌí :px{x~UÐ bR : ow|CÐ ÕnUÐ : Ên@í
Få_hR êÐØøÐ nåYÌí ,ënåcCÐí ënY~UÐí ÚnxüÐí ÚnLüÐ o= Tn"Ð ïÌÚ OÎ
ì|åwí énåS å? ,æ}å_UÐ å= î}å@ nYí 54nA Ú{S D_R cUÐ nYÌí ,>Øn_= T
.(½¾¾) Ò}bUÐ ÒÚH (¼)
.(Â) çĆ]UÐ ÒÚH (½)
,(À¾Á¿) rx{åA edL ëí{= |Bj> ëÌ ÒÌ}eddR @}UÐ afx 3 ÐÙÎ Ñn= ÓnbafUÐ ÑnT ïÚnUÐ yhÉ (¾)
.(¼Â¼¿) rx{A {fw ph\S Ñn= px|QúÐ ÑnT hÉ : dYí
.½¿Þ¿Õ ýnf[UÐ ýÐ{= (¿)
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ënåhLÌ åw 5åiÎí wÐÚ{Un= Ê¡ ngfY Ú{bx ø pbafUÐ Y p@í~dU p@ÐUÐ ÊnhIúÐ
.%.&pYÛø
åUÙ åd¶í" :på@í~UÐ pbai Y o« 5hR āÐ 1Ú eh4Ð }A =Ð énSí
ên_]UÐ Ć`R ÒÌ}edU pbafUÐ ß}R ÐÙÎ :ĽnbUÐ hi =Ð énSí ,"ÊĆ`UÐí B}Un=
}x{åbUÐ ïÌ ìEå`x ĆåR :.ågUÐ énSí .c"Ð UÙ E`x ĽnbUÐ ëlR ,BÚ íÌ
: ìLí ìhT oUÐ E`x 3 nY Øng@øn= bfx ø Øng@øÐ ëú ,pbafUÐ fU
Ønåg@øn= åeL åiú ìEåQ
ö E`> ëlR CÐ Ò}@Ì : BÚí ÊĆQí ÒTí pbai
.%/&éíúÐ Øng@øn= hUí ©nUÐ
}x{åb> DåL Ún_HúÐ âna>ÚÐ E?j> {ha> ÊngbaUÐ nghUÎ ÚnIÌ UÐ Þ[fUÐ ì|wí
åY pLf[åCÐ ØåbfUÐ åY åhR ØåbfUÐ qåinT Ú[L : Ð|wí ng}Rí ÓnbafUÐ
ØbfUnå= éÐåAúÐ oåUnQ : åx ÓnåbafUÐ ß}Rí êhUÐ nfUn= 5R p\aUÐí ow|UÐ
ð
å"Ð å]_x nåY åUÙí Ún_åHúÐ åd`R nå_x
nghdL Ì}]x \UÐí ,phSÚUÐ
nåfaUkY : nåi Ì {åSí ,ß}å_UÐ ÒØnåxÛí påbafUÐ }x{åb= pUn]CÐ ÒØnLl= ÚedU
ð
åY ìÚnåLn= p_@Ð}edU Ć=nS
ëcx pUn"Ð ì|w Y : c"Ð ëj= "ECÐ Ò{eL"
påd=nS æí}åK åK :í Y~åUÐ : Ò{å, ~åTÐ}Y ÜnHÌ DL Ú{[> UÐ êncAúÐ
: ÒÚØn[åUÐ ênåcAúÐ UÙ Yí nghR ÓÚ{É UÐ æí}^UÐ ÓE`> nY ÐÙÎ E?jdU
.%0&pin\"Ð ØÐYí ÓnbafUÐ îínLØ

phd[haUÐ pcCÐ

ÀÀ

.½Ã»í½ÂÄÞ½Õ ow|CÐ ÕnUÐ (¼)
nfUÐ ,½Â¿ÞÀÕ .gUÐ xÚØÎ = ix = Ú[fY zhZdU ÓÐØÐÚüÐ gfY Ö (½)
.pY}cCÐ pcY
.nw{_= nYí ½»¾Þ¿Õ ECÐ Ò{eL nfaUkY (¾)

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

:ÑZ_BÐ ØÚ 9 ïzaeTÐ [TÐ |>Ì Ñ
ð
åhdL oå@í nþhåI
o[Q Y ëÌ YĆHüÐ baUÐ Ê5dL pRnT N= = dCÐ Y
íÌ åUÙ Ú|å_> ÐÙlR ,SH øí >naÉ E`> 3í phSn= fhL qinT ÐÙÎ cUnY OÎ ìØÚ
ð
íÌ nåhdY
ënåT ëÎ åde= Ñ[`CÐ ë5 oÉn`UÐ D_R Ñ[`CÐ ÓnaÉ ÓE`>
ð
ënT ëÎ ehS
.%.&nhehS
Y oÉn`UÐ ê~dx :ij= Ö£í ,%/&fehUÐ ©{CÐ ëinbUÐ Ò{LnbUÐ ì|w Ú}S {Sí
qåSí OÎ o[`UÐ qSí Y hbUÐ }Ríj= ehbR Ú|_> ëÎí {@í ëÎ dY DCÐ d>
.%0&ÊnRUÐ qSí OÎ o[`UÐ qSí Y ehS fh_UÐ d> : ê~dxí ,od]UÐ
ð
qåinT ÐÙÎ nåwØ}x ëÌ åhdL o@ÐUÐ ëlR px{bi nSÐÚíÌ
o[Q Y ëlR Ð|w DLí
çÐÚí±åU phýÐPUÐ pehbUÐ hR q[bi ï{bi \> Ì}J ÐÙÎí ,ngdY íÌ phSn= ngfhL
någehb= px{bfUÐ çÐÚíúÐ oÉn`UÐ Ne\> o« ilR oÉn`UÐ {x : wí px{bfUÐ
.nwØÚ êx
:o^`YTÐ 9 ïzaeTÐ [TÐ |>Ì Õ
ï|åUÐ eUnå= åhCÐ |åBjx ëÌ haZådU ëÌ Ê5d_UÐ N= hdL aCÐí êd_CÐ Y
åUËí åhdL āÐ DåÉ åfUÐ ëÌ åfL āÐ ĽÚ }=n@ L ïíÚ nC {b_UÐ hdL }bHÐ
AnåÉ DL ß}_hdR ng_hx ëÌ ØÐÚjR pLÚ~Y hBÌ N=í fh= ënT Y) :énS dHí
.%1&(eUn= n) AÌ gR
ÓíEå= pUnåH}UÐ påHkY ,¾¼ÂÞ½Õ åJ}bUÐ {åIÚ å= {e7 ênY³U {[bCÐ pxn¹í {gCÐ pxÐ{= (¼)
.åw¼¿¼Á OíúÐ p_]UÐ
.(¼¼½Â) ÒØnCn= >Ćx{_>í ê¼ÄÄ½ pfU (¼Ä) SÚ fehUÐ ©{CÐ ëinbUÐ (½)
.(¼¼À¼ ¼¼À») ÒØnCÐ fehUÐ ©{CÐ ëinbUÐ (¾)
oh_åI zhZåUÐ æÐ lå= {fåCÐ bb7 fL énSí ,(¼ÀÄÀ) rx{A {fCÐ : fA = {1Ì ênYüÐ ìÐíÚ (¿)
.yhÉ rx{A ij= :àþiÚúÐ

ÀÁ

ÑÌf³ÃºA PÜ¿§ºA Ñ¿Í² «M Ò»¦ ÑJMA ÁB·YÝA
ÓĆYn_CÐ DL ØbfUÐ pehS E`> Ún?Ë :©nUÐ rCÐ

ëÌ haZåUÐ ê~ådx åij= :Ú}S rhA Ò{LnbUÐ ì|) fehUÐ ©{CÐ ëinbUÐ |BÌ {Sí
ð
ð
ð
ð ß_UÐ Y ïGZedU ïØkx
åehSí ,nåhdY
ënåT ëÎ paåÉí nLií
nf@í
ÐÚ{S
ð
ð
ënT ëÎ {b_UÐ qSí
|åBjx 3í ĆåY
påx{bfUÐ çÐÚíúÐ Y eUÐ ënT ÐÙlR .%.&nhehS
ëlåR ØåbfUÐ påehS å= q[åbi ï{åbi \å> Ì}åJ ëÌ {å_= øÎ p_aZåUn= haZUÐ
påehbUÐ bi L haZUÐ _x A haZdU hCÐ é|= L fex ëÌ ïGZedU
påhdCÐ åU åbU ï{åbfUÐ \åUÐ oå= Ì}J ï|UÐ ØbfdU phUØnUÐ phýÐPUÐ
ĽnåbdU ëlåR Ên\bUÐ DL pAí}]Y pUjCÐ qinT ÐÙÎí ,pehbUÐ phdY wí pxf_CÐ
. haZUÐ ngdJ ÐÙÎ pehbdU phýÐPUÐ ÒbUÐ çÚna= Ŀbx ëÌ
:Øa^TÐ CK ïzaeTÐ [TÐ |>Ì Ø
êÐ~Unå= íÌ ë5\åUnT pY|= íÌ w}UnT é5= w nY ngfeR âÐiÌ Øb_UÐ ëÌ êd_Y
ÐÙlR ,nwií pUínbCÐ Øb_T UÙí N_Y }@Ì =nbY : ÚÐØ Ú5LÎ íÌ Ê¡ pLnf[=
hR}]U ê~dCÐ {b_UÐ bi Û« øí ,x{Sn_edU pY~dY Øb_UÐ ëÌ w ÉúÐ ënT
pUnA : iÌ øÎ ,x{Sn_CÐ p_x {b_UÐ ëÌ ÚnLn= NR}]UÐ Ên}= øÎ dx{_> øí
ð
råh= ĆhåY
{åb_UÐ |åhaf> ÒÚíEÉ hdL o>Gx ET ï{bi \> Ôí{A
OÎ w}CÐ êÐ~UøÐ ØEU Ên\bUÐ OÎ ÊdUÐ ÚedU Û« ilR ÒET }ýn= Ø{0
.é{_UÐ DL êb> phHnHúÐ nw{ÉnbY : p_xPUÐ ëú é{_UÐ = bx ï|UÐ {"Ð
x{Sn_edU ê~dY {b_UÐ" :ëj= Ö£ {S (½¼¿) ÒØnCn= fehUÐ ©{CÐ ëinbUÐ nYÌ
,"ëinbUÐ nwÚ}bx UÐ ÑnH±U íÌ NR}]UÐ çna>n= øÎ dx{_> øí \bi Û« ĆR
ng?í{åA DåL o>}>í p_SY c> 3 pYnL phýnfHÐ ÔØÐA ÓÌ}J ÐÙÎ UÙ Yí
ð
ð
råh= x{åedU nåbw}Y
ÚnåÉ ĆhY
y[x 3 ëÎí ï{Sn_UÐ êÐ~UøÐ |haf> ëÌ
ð
pd[åY Nå= påiÛÐCÐ {å_=í æí}å^dU nå_>
ĽnåbdU Ûn@ pAØnR ÒÚn= ìØ{0
.(¼½ÃÁ) ÒØnCÐ fehUÐ ©{CÐ ëinbUÐ (¼)

ÀÂ

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

ð
æĆB DL çna>Ð T ĆJn=
bxí éb_CÐ {"Ð OÎ w}CÐ êÐ~UøÐ Ø}x ëÌ NR}]UÐ
.UÙ
DåL }@úÐ : ÒØnx~= oUn]x ëÌ éínbedU hU" :iÌ DL (ÃÄ¿) ÒØnCÐ q[ií
ÐÙÎ øÎ hUncUÐ Y nwEQ íÌ pdYn_UÐ ï{xúÐ Ú@Ì ÒØnxÛ íÌ ë5?úÐ âna>ÚÐ ÜnHÌ
påYnL phýnfåHÐ ÔØÐåA oå= NR}]UÐ ÓnYÐ~UÐ N= ïØn[SøÐ ëÛÐUÐ Ún¹Ð
ð UÙ ĽnbUÐ îÌÚí
ĽnåbdU Ûå«í (½¼¿) ÒØnåCÐ : hdL Þ[fY w nC nbJ
.éÐAúÐ ì|w Y : {b_UÐ zR NR}]UÐ {AÌ odJ DL Ênf=
ÔØÐå"Ðí yýÐå!Ð åY ìEQí ï{bfUÐ \UÐ }?j= æG_> Þ[fUÐ ì|wí
ĽnåbdU Ûn@Ìí ïØn[SøÐ ëÛÐUÐ : Únh¹Ð [A {S ìn\be= ëcx iÌ àP=
{åbL : å= ÖWåY åw 5åT åUÙí {b_UÐ zR {b_UÐ :}J {AÌ odJ DL Ênf=
{å"Ð OÎ w}CÐ êÐ~UøÐ ØÚ : NR}]UÐ N= piÛÐCÐ p]dH ĽnbUÐ ]LÌí pUínbCÐ
px]fCÐ êÐ~UøÐ p_hJ o= pUÐ{_UÐ pYnSÎ Ên\bUÐ Y od]x nY UÙí éb_CÐ
{åfL påUÐ{_UÐí æ}å_UÐí âPåUÐ {åLÐS OÎ â@}UÐ Ŀbx nY wí ,Øb_UÐ hdL
.æĆBøÐí âÐ~fUÐ
pfåH }åBúÐ åh=Ú : påY}cCÐ påce= {åb_fCÐ YĆåHüÐ åbaUÐ e6 Ú}S {Sí
ânåíúÐ EQ
 ðø{> |hafUÐ phBÐGCÐ Øb_UÐ : æí}^UÐ qU{> ÐÙÎ :iÌ åw¼¿»½
ð
ð
énåªÎ íÌ E[åb> påhi UÙ cx 3í pYnL pýÚnJ ÑnHj= ÐET
ÐEh`>
Ún_HúÐí
ĆåcU é{å_UÐ åfY bx 5= ÓnYÐ~UøÐí çb"Ð x{_> ĽnbdU ² ilR ê~dCÐ
.%.&NR}]UÐ
ð
påx{bi nåSÐÚíÌ
w}åUÐ ënåT ÐÙÎ åilR w}UÐ ØbL DL ï{bfUÐ \UÐ }?Ì nYÌ
påehbUÐ å= q[åbi \å> w}åUÐ {åbL {å_= Ì}J ? fY }TÌ íÌ x{UÐ ïín>
ÒØnåx~= pUn]CÐ ýÐ{dU hU ilR Ún_H±U ên_UÐ îCÐ = a>ÚÐí ØbfdU phýÐPUÐ
YĆåHüÐ åbaUÐ åe6 påd6 , =nåH å@}Y /ÃÃÞ ,¾Õ/ ©Ð~åh!Ð A {e7 hUj> éÛÐfUÐ bR (¼)
.¾¾ÁÞ ÃØ{_UÐ
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ëÌ UÙ piw}CÐ px{bfUÐ çÐÚí±U phUØnUÐ phýÐPUÐ pehbdU ÓnR nY ß_hU w}UÐ
%2&
påhaf"Ðí %1&påx{x~UÐí %0&påhcUnCÐí %/&påd=nf"Ðí %.&ph_RnZåUÐ Y Ê5d_UÐ Úg+
ê~ådx ø åiÌí à}åR íÌ î{å_> ÐÙÎ øÎ *}åCÐ DåL ë5 ø ëÌ ëí}x %3&wEQí
phýÐPåUÐ påehbUÐ q[åbi ÐÙÎ åilR Ð|åw DLí ,ÊV= bfUÐ Ð|w x_> wÐ}UÐ
ð
ð px{bfUÐ çÐÚíúÐ b> phUØnUÐ
íÌ nLÚnåY
ï{åbfUÐ \åUÐ ënT Uí A nfwÚ
ð
ĆåR NåYÌ *}åCÐ ëúí EåcUÐí åhdbUn= w}åUÐ ÛÐå@ : æĆB ø iú n7n@
.à}R íÌ î{_> ÐÙÎ øÎ e\x
qå? nY pehS Yn\UÐ ê~dx iÌ }wn^UnR ë5\UÐ {bL : ï{bfUÐ \UÐ }?Ì nYÌ
hL~åUÐ) :dåHí åUËí åhdL āÐ DåÉ åfUÐ éåbU fL ëe\CÐ x{CÐ pYÙ Y
: yåx£ ågR êÚnåQ åiÌ hL~åUÐ : ÉúÐ ëÌ fY Ønax rx{"Ðí ,%4&(êÚnQ
phýÐPåUÐ pehbUÐ Y bi nY Y~dhR énCÐ Y = ê~UÐ 5hR Yn\UÐ DL ê}`UÐ }x}b>
ð
5å= ÊnRUÐ Y~dx ilR x{CÐ pYÙ : nY êÐ~Un= nLFY
Yn\UÐ ënT ëÐí A ØbfdU

nåfUÐ ,¾½¾Þ ÚnåfUÐ ï}åwÛ {åe7 åhbĻ _RnZUÐ xÚØÎ = {e7 ênY³U êúÐ:}^iÌ (¼)
.phinUÐ p_]UÐ ÓíE=
.À½½ÞÁÕ pYÐ{S =ø f`CÐ (½)
på_]UÐ ÒØn_åUÐ på_]Y ÚØnåÉ ÚÐØ PåfUÐ ,¾½¾Þ¾Õ åiÌ å= åUnY ênåY³U îFcUÐ pií{CÐ }^iÌ (¾)
.½¾ÂÞ½Õ {gCÐ pxÐ{=í , åw¼¾½¾OíúÐ
.¾½¿Þ¾Õ ow|CÐ ÕnUÐ (¿)
ÓíEå= påR}_CÐ ÚÐØ nåfUÐ ,nw{å_= nåYí ¼»ÀÞ½¼Õ ¢BUÐ x{UÐ eI pYĆ_dU àCÐ }^iÌ (À)
.åw¼¿»Á
.hfUÐ Ö í ,Ò}wnbUÐ ÔÐGUÐ ÚÐØ }TnI {1Ì hbĻ Ä¾ÞÃÕ {h_H = {e7 = ML pYĆ_dU DCÐ (Á)
ÑnåT ffH : @nY =Ðí ,(¾»Ä¿) rx{A Ú"Ð Ne\> Ñn= âhUÐ ÑnT ffH : ØíÍÐØ =Ì @}BÌ (Â)
ÒÐØkåY påxÚn_UÐ ëÌ Ên@ nY Ñn= âhUÐ ÑnT ffH : ï|YGUÐí ,(½¾ÄÁ) rx{A pUnacUÐ Ñn= êncAúÐ
rx{ååA {fååCÐ : {åå1Ì ênååYüÐí ,oååx}Qí ååA rx{ååA ï|ååYGUÐ ååfL énååSí ,(¼¼ÃÁ) rx{ååA
.(½¼½Á¾)
påR}_CÐ ÚÐØ

ÀÄ

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åiú \UÐ o= ØÐÛ nY øí Yn\UÐ Ú `dx ø ï{bfUÐ \UnR = âF>
.x{CÐ pYÙ : 5= ê~dY
ÐÙÎ nå¹lR åSUÐí phÉUÐí p4nT ÓnLFUÐ ØbL : ï{bfUÐ \UÐ }?Ì nYÌ
ëú ën[åbfUÐ åU ÑåwCÐ ë5å ê{åL }wn^UnR ØøíúÐ E`U phLF> p4Ð qinT
: ÊnågbaUÐ åY ìEåQí ©nåHncUÐ U|å= Ö£ ëe\åY b= hU p4Ð S
.%.&owÐ|CÐ d8
DåL oå>Gx ø ilR pdYn_CÐ {_=í bUÐ S ØøíúÐ {Aú p4Ð qinT ÐÙÎ nYÌ
{åS {åUÐUÐ ënåT ÐÙÎ øÎ ìØøíú på4Ð L @}x ëÌ U Û« {UÐUÐ ëú Ê¡ UÙ
ð ìØøíÌ _U owí
Ì}åJ {åSí gåhb= oå0 ëÌ ØÐÚÌ ? q\Sí ØbfUÐ Y nþhI
ð
ÐÚnåLÐ
phýÐPåUÐ ÒåbUÐ çÚnåR o² ëÌ |þfhA hdL o@ÐUÐ ëlR ï{bi \>
Ênå]Ll= øÎ [åĻ ø ØøíúÐ Nå= pxåUnR ,Ðð}BkåY Ênf=úÐ phbU ehd> Y~=
Nå= æĆåB ø åiú ï{åbfUÐ \åUÐ Ôí{A S px{bfUÐ çÐÚíúÐ pehS =nbY
EZU dHí UËí hdL āÐ DÉ fUÐ ébU ØøíúÐ N= é{_UÐ phLíPY : Ê5d_UÐ
åTÌ) :ë5_fådU åwí nY DL ì{gZhU ìn>Ì nC fL āÐ ĽÚ ë5_fUÐ {UÐí ïÚn[iúÐ
ÐU{LÐí āÐ Ðb>Ð) :dHí UËí hdL āÐ DÉ UbUí ,%/&(Ð|w Y gdi è{Uí
UÐ px{bfUÐ çÐÚíúÐ Y hdL \aCÐ ]LÌ U ilR Ð|w DLí ,%0&(TØøíÌ N=
õ 3 ilR phUØnUÐ phýÐPUÐ ehS bfU ÐðÚnLÐ iíØ \aCÐ nwn]LÌ
.ìØøíÌ N= x
\å> é[A ëlR p4Ðí phÉUÐ íÌ pS{[UÐ {bL : ï{bfUÐ \UÐ }?Ì nYÌ
ð o>}x ng\S Sí phÉUÐ {_= ï{bi
åY }åTÌ íÌ åSÌ ngd_« ÙÎ nwÚ{S DL Ð}?Ì
.¾Á½Þ¾Õ ÕnCÐ paĻí , ¾Ã»ÞÀÕ îFcUÐ pií{CÐí , ¼½ÄÞÁÕ ýnf[UÐ ýÐ{= (¼)
ÑnåT håÉ : dYí , (½ÀÃÁ) rx{A {UdU p4Ð Ñn= p4Ð ÑnT hÉ : ïÚnUÐ @}BÌ (½)
.(¼Á½¾) rx{A p4Ð : ØøíúÐ _= h\a> phwÐ}T Ñn= Ón4Ð
Ñnå= Ónå4Ð ÑnT hÉ : dYí , (½ÀÃÁ) rx{A {UdU p4Ð Ñn= p4Ð ÑnT ïÚnUÐ yhÉ (¾)
.(¼Á½¾) rx{A p4Ð : ØøíúÐ _= h\a> phwÐ}T
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ß}åCÐ : pS{[åUÐ åY å= âFåx nYí phÉUÐ : F_CÐ ëú én"Ð oA rdUÐ
õ ó ó » :énS iÌ ÞnSí -Ì = {_H L ïíÚ nC rdUÐ Y w 5iÎ æCÐ
ô ô ó ©ØnL
éHÚ
õ ó÷ DåL
õ ô ó ÷ ó ò å@í Yõ âÐØUÐ
õ
õ ó ó ôāÐ DÉ
ó ó åfY
 ó õāÐ
ÓåCÐ
÷
ô ÷ qhaåIÌ
÷
ó ó ÷ õ ó ó ÷ pA
 ó :õ dHí
÷
ó  ó ó UËí hdL
õ ô õ øí énåY
õ
õ ó ó õāÐ éHÚ
ó ô ó nxó :qdbR
ñ ó ÷ øÎõ åf?}x
<õ påf=Ð
ó ó ó õ @UÐ
ô ÷ôó
ó ó ò ó íÙô niÌí
ó ó ÷ Y
÷ î}>ó ó nYó f`d=
ó
õ õ ÷ ó õ ç{[å>jRÌ
õ ó d=
ó ó ?<nY
ó ó ,ø :énS
ó ó ,ì}]Zå=
ô  ó ó ó ó ó Ò{AÐí
ô  ó ó ó ó ó :qådS
,ø :énåS
ñó õ ó
ô ÷ ô :énS
÷ ó ô ô õ ç{[>jRÌ
õ
ô ´ ó rdUÐ
ô ô´
phåÉUÐí Ón4Ð _x = pS{[Un= ¶ ø c"Ð Ð|wí ,%.&«ET
ñ ó rô dUÐí
.nwií
íÌ åÉ : ÊÐåH
åUnY råd= ļåx ëÌ ënåi³U ëÌ d_UÐ wÌ +Ì {Sí
ð
NA w 5iÎ rdUÐ Y = ¥CÐ Õí}B : F_CÐ ëÌ DL Ê5d_UÐ a>Ðí ,%/&}Y
ð
íÌ nåfhL
ëåcx ëÌ å= ¥åCÐ d¶ øí ,%0&phÉUÐ êí~U qSí iú ļCÐ ÓY
ð
ÓØÐÛ råh= ļåCÐ ÓåY åSí phÉUÐ {_= ï{bi \> [A ÐÙlR ,Ð{bi
ëåcx ilR phÉUÐ Y rdUÐ DL ØÐÛ nY ëlR énCÐ rd? DL n) ¥CÐ N_UÐ pehS
ð
ÓEå`> íÌ ØbfUÐ Ó{T ÐÙÎ iÌ phaf"Ð ÊngbR _= îÌÚ {Sí p?ÚUÐ DL nRSY
påx{bfUÐ çÐÚíúÐ åY = ¥CÐ ënT ÐÙÎ nYÌ ,%1&SúÐ OÎ phÉUÐ qRWiÐ ngehS
ð
ÒÚ5å_U énåxÚ ëåhdY Nåe= ĆåY
ļx ëÌ i Ên[xüÐ êx rdUÐ Y }TÌ
xPåLí påý5= Ú{åbx ļCÐ cdex nY ÚÐ{bY ënTí pHÚ{Y íÌ p[Y íÌ {Y
ÓÚnåÉ åA Ún_åHúÐ = q_a>ÚÐ ï{bi \> Ì}]R Ên[xüÐ êx énxÚ ëhdY
ëåc> |åþfhA phåÉUÐ ëlåR énxÚ ëhdY NHí pý5= Ú{b> >Y êx T}> nY pehS
.énCÐ rd? ëíØ n¹ú p?ÚUÐ ÒÛn@Î EQ Y Ò|Rni
phåÉUÐ ÑnåT dY yhÉí ,(½Â¿¿) rx{A rdUn= phÉUÐ Ñn= nxnÉUÐ ÑnT ïÚnUÐ yhÉ (¼)
.(¼Á½Ã) rx{A rdUn= phÉUÐ Ñn=
.ÃÄÞ Ú|fCÐ =ø ân+üÐ }^iÌ (½)
.ÀÂ½ÞÃÕ f`CÐ (¾)
OíúÐ på_]UÐ , ¼½ÃÞ håi å= hwÐ}å=Î å= x{åUÐ åxÛ pYĆ_dU phaf"Ð ow|Y : phfx~UÐ {ýÐaUÐ (¿)
.åw¼¿¼¿
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:ëwzTÐ ÊmQí 9 ïzaeTÐ [TÐ |>Ì åv
ÊnåRí : oå@ÐUÐ påR}_Y åw ngbhbĻ `fx UÐ ýnCÐ wÌ ëÌ = dCÐ Y
å>ØnxÛ íÌ ï{åbfUÐ \åUÐ Ôí{åA {_= n)nHÌí ngLÐiÌ æĆBÐ DL ëx{UÐ
någLf>í någRĆBÐ DåL ëx{åUÐ påehS åbi : \åUÐ DL o>Gx nC UÙí
Ò}eåCÐ Øb_UÐí pd@ùÐ âhUÐí ÓnfxÐ{CÐ ØbLí @kCÐ çÐ{[UÐí ßí}bUnT
åY {åx{_UÐ U|å= åwÐ {åSí ,nwEQí {xÚUÐí ÓÐ{g_UÐí pdx]UÐ ÒÚn@ünT
ÓnåYÐ~UøÐí ëx{åUÐ ì|åw : å= ÊnRUÐ o« 5hR baUÐ Yn6í NAnUÐí Ê5d_UÐ
åUÙ {å_= íÌ phýÐPåUÐ påehbUÐ ßnåaiÐ åS {Sn_UÐ hdL î}@ 5= ëcx wí
:éÐSÌ Ò{L Ê5d_UÐ éÐSÌ Y [xí
øí påx{bfUÐ çÐÚíúÐ åY x{åCÐ påYÙ : q? 5dY ýÐ{dU o@ÐUÐ ëÌ :éíúÐ
.phUØnUÐ pehbUÐ ßnain= ÚnLÐ
ÐÙÎ øÎ x{åCÐ påYÙ : påx{bfUÐ çÐÚíúÐ : q? 5dY ýÐ{dU o@ÐUÐ ëÌ :¨mTÐ
ð
ð
ð
pehbUÐ rd? bfUÐ Ú{Sí ,ýÐ{Un= ÐET
ÐÚ¦
dx nJ}aY
ï{bfUÐ \UÐ ënT
.phRWCÐ ýÐØUÐ : øÎ pehbUÐ ØÚ o@ÐUnR ØbfdU phUØnUÐ
px{bfUÐ çÐÚíúÐ Y x{CÐ pYÙ : q? 5dY ýÐ{dU o@ÐUÐ ëÌ :qTmTÐ éaTÐ
Ò{Y Ênf?Ì i ÓØÐÛ íÌ ï{bfUÐ \UÐ Ì}]R o@í nY ÊnRí L x{CÐ ]Y ÐÙÎ
.pehbUÐ ÊÐØÌ o« nfgR pdJ5CÐ
ÚÐ}S ií pYn#Ð >ÚíØ : YĆHüÐ baUÐ e6 éíúÐ ébUÐ OÎ owÙ {Sí
ëú pehbUn= hUí Cn= w nY pde_= p=nUÐ ëx{UÐ ÊnRí : ÒF_UÐ ëÌ DL: eCÐ
någhUÎ ågiÐ UÐ phfUÐ rhA Y yhÉ ÚÐ}bUÐ Ð|wí ,%.&n4nYj= mb> ëx{UÐ
ëjZå= (¿) åSÚ ÚÐ}S ½½Á¼Þ rUnUÐ Ê~!Ð Yn#Ð Ø{_UÐ pYn#Ð ÒÚí{UÐ YĆHüÐ baUÐ e6 pd6 (¼)
.pde_UÐ pehS E`>
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phýÐPåUÐ pehbUÐ ëÌ OÎ }^fUn= éncIÎ hdL Ø}x {S iÌ øÎ ,n4nYj= mb> ëx{UÐ ëÌ
éåbUÐ phSÚUÐ ØbfUÐ DL ç{[x ĆR ,ï{bi \> Ø@í K : E`> çÐÚí±U
påhdCn= ÒFåL øí) NinY~UÐ : ngehS N= [² ï|UÐ EcUÐ ÓínadU phdY n¹j=
UÐ ©n_CÐ Y hR nY ÚnLn= ïÚ[UÐ CÐ ÚnLÐ êÛø Y ëú phdcZUÐ pxÚ[UÐ
.%.&(pehbUÐ n) {x~>
ð Y ï{bfUÐ \UÐ ëcx ëÌ àGIÐ {S ilR ©nUÐ ébUÐ nYÌ
{åA å_@í nJ}a
ð
: øÎ rådUÐ Ð{ýÐÛ
pehbUÐ ØÚ o@ÐUnR ØbfdU phUØnUÐ pehbUÐ rd? bi àÐ}RüÐ
ð
påhinUÐ >ÚíØ : n\xÌ
YĆHüÐ baUÐ e6 hUÎ giÐ nY Ð|wí ,phRWCÐ ýÐØUÐ
\åUÐ {åA nåYÌ ,(éÐ~x ÚUÐ) :phgbaUÐ Ò{LnbUÐ ì{xk> ébUÐ Ð|wí ,%/&ÒPL
rådUÐ ëÌ øÎ hUØ hdL Ø}x 3 ëÎí ilR phýÐPUÐ pehbUÐ rd? bf= à}aCÐ ï{bfUÐ
ð
āÐ DÉ US ngfYí Ú5UÐ : yýÐ!Ð pUjY :ngfY Ò{x{L ýnY : ÐF_Y
Ên@ {S
Ò{åýnR åhRí pS{[åUÐí phåÉUÐ ëjI : UÙí ,(ET rdUÐí) :dHí UËí hdL
ëú Ún_åHúÐ : ÑÐ}]åøÐí påde_UÐ Eå`> é[A {fL F_x ï|UÐ {"Ð 
ð
ø êåS {åfL ÐEåT
ëåcx 5R ÑnHúÐ æĆBn= dĺ i }YÌ pdbUÐí Ò}cUÐ
åi hR Ø}x 3 nY ëÌ ÚnLn= æ}_UÐ OÎ ni{L Uí A ,wEQ {fL U|T ëcx
}x{b> ëj= ébUÐ : ecx ni}^i : é{_UÐ hbĻ ëÌ EQ ,æ}_UÐ OÎ hR @}x ilR
nåY åwí Ên\åbUÐ OÎ å@}x påd@ùÐ ëx{UÐ x{_> o@x ï|UÐ Eh`UÐ pi
\å> é[åA påUnA : ĽnåbdU ëåcxí ,%0&åfehUÐ ©{CÐ ëinbUÐ hUÎ owÙ
ð
ð
ÐEåT
ÐEå`>
|åhafUÐ påhBÐGCÐ Ò{åeCÐ Øb_UÐ Ún_HÌ hUnc> = E`> ET ï{bi
ëåcx åilR E[åb> íÌ énåªÎ åfY [² 3 ï|UÐ ê~dCÐ DL ET Ú¦ = [²

.¿¿ÞÀÕ eh4Ð }A = {1Ì pYĆ_dU ÕngfCÐ ÖP= ÕnCÐ paĻ (¼)
.(¿ ½)Þ ÓnAGbCÐí ÓnhÉUÐ Yn#Ð ënhUÐ ,baUÐ e6 pd6 (½)
.(½¼¿) ÒØnCÐ fehUÐ ©{CÐ ëinbUÐ (¾)
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ëÌ ÚåedU Ûå« 5åT påx{b_UÐ ÓnYÐ~UøÐ x{_> p]dH pUn"Ð ì|w : ĽnbdU
.{b_UÐ zR Ên\bUÐ Y od]x
ëÌ åH {åSí ,%.&x£n_CÐ Ê5d_UÐ _= hUÎ owÙ {S ilR rUnUÐ ébUÐ nYÌ
EåQ någhde= éåbUÐ ëlåR ET \> é[A {fL px{bfUÐ çÐÚíúÐ ëÌ OÎ ni Ì
åY pdJ5CÐ Y nYÌ ,ÊnRUÐ YÛ : fL {b_UÐ YÛ : ngehS N= ÓínadU \fY
ð
:dåHí åUËí åhdL āÐ DåÉ US wí hU{Un= Ð{xkY
ëcx UÙ ëlR ê~dCÐ S
åY åedK DåL o>}> 5= Ne\UÐí p=b_dU Y 3n^UÐí ,(dK f`UÐ ]Y)
ëí}åx ÊngbaUÐ Úg+ ënT ëÎí ,o« n, UÙ ëÌ ÚnLn= phýÐPUÐ pehbUÐ ßnaiÐ
ïØkåx åA ÑåUn= oåSL £Ì ëlåR å"Ð EQ J5CÐ p=bL : Ø}x 3 iÌ
éåbUÐ Ŀbx hbUÐ ëÌ øÎ ,%/&o« ø hdL o« n, }Tj= YÐ~UÎ ëÎí o@ÐUÐ
ßnain= ýÐ{UÐ ÒÚnB Y hdL o>Gx nY dheĻ o@x edK DL o>}> nY ëÌ
.hdL o« n, U|R ØbfdU phUØnUÐ pehbUÐ
êåx w ngehS : ÒF_UÐ ëlR Ò{eCÐ Øb_UÐí ëx{UÐ : pehbUÐ ÚnLÐ qSí nYÌ
åhR qd`IÐ ï|UÐ êhUÐ wí ëx{UÐ Ú{S DL ënR}]UÐ hR Ð}> ï|UÐ ø ÊnRUÐ
.x{CÐ pYÙ
:owzTÐ 9 ïzaeTÐ [TÐ |>Ì í
DåL }å?Ì ï{bfUÐ \dU ëcx U ilR =üÐ w px{UÐ ÉÌ ëÌ niFLÐ nY ÐÙÎ
Ø@í ø ï{bfUÐ \UÐ ëú =üÐ w RÐ{UÐ ê~dx ï|UÐ ÉúÐ ëú px{UÐ ÉÌ
íÌ ow|åUÐ íÌ }åbUÐ íÌ få`UÐ nåiFLÐ ÐÙÎ U|åTí px{bfUÐ çÐÚíúÐ ÚgK S U

åe6 påd6 }å^iÌ ,x£nå_CÐ ÊnågbaUÐ Y £nfUÐ Õn"Ð {e7 zhZUÐí hfY = āÐ {L zhZUÐ éS Ð|w (¼)
.nw{_= nYí¼Ã¿ÃÞ Yn#Ð Ø{_UÐ YĆHüÐ baUÐ
.¼¼½Þ½Õ ânfbUÐ ænZTí , ¿¿¾Þ¾Õ SH{UÐ phInA (½)
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ð åS íÌ n_xPå>
ð
ÐÚÐ}
påUí{UÐ ÓÚ{åÉÌ ÐÙÎ }å?Ì ï{bfUÐ \dU ëcx 5iÎí ,p\aUÐ
çÚUn= =üÐ w UÐ px{UÐ ÉÌ xb> > íÌ ,px{bfUÐ çÐÚíúÐ Y px{UÐ ÕÐ}Bl=
Eå`> oå= å=üÐ påehS Eå`> ÒnåLÐ}Y åY {= ø pUn"Ð ì|w Y : ilR ï{bfUÐ
ð
ð
åUÙ ÒnåLÐ}Y DL é{x nY pxfUÐ pfUÐ : Ên@ {Sí ,nnaiÐ
íÌ nLna>ÚÐ
Ún_HúÐ
dåHí åUËí åhdL āÐ DåÉ fUÐ ënT rhA dHí UËí hdL āÐ DÉ fUÐ L
Y bi q@nw ÐÙÎí ngehS : RÚ qdQ ÐÙlR ,=üÐ ë5?Ì DL j]#Ð pxØ) :ébx
\å> [åA 5ådT xåbUÐ {x{9 Ñ@í DL é{x rx{"Ð Ð|wí ,%.&(ngehS
.ØbfUÐ hS q=|=|>í ï{bi
:owzaeTÐ çÐÚíúÐ DP ÒmSÛ 9 odgaTÐ ÕÐ|AÎ 9 ïzaeTÐ [TÐ |>Ì Û
påeh) ÒnåT~R åf@ Y énY T ÒnTÛ ÕÐ}BÎ éÐYúÐ ÒnTÛ : ÉúÐ ënT ÐÙÎ
÷ ô ó Ā :Onå_> UbU ,nghR o9 Ú5UÐí Ñ"Ð ÒnTÛí ,ngfY ëc> ên_iúÐ
åa@
ô ¬ ó Ðå=Ëí
õõ
õ ó õ ó÷ Ðddg=
÷ ô ¬ ó ó óøíó Ā :On_> USí ,%/&ĂìØmZ@
åx 3í %0&Ăëåa`e=
ó ô õ ô eX
ó ó êw
ô ÷ qg#Ð
ó ÷ó
%1&
, någehS : ÒnåT~UÐ Ñå@= ëåUbx Ê5d_UÐ ëlR ÒÚnUÐ ßí}L øÎ UÙ Y
pd[åedU ënhLúÐ ÒnTÛ Y pehbUÐ ÕÐ}BÎ ÛÐ= ébUÐ OÎ Ê5d_UÐ _= owÙí
.%2&p@n"Ðí

ÑnåT ýnåfdU îFåcUÐ fåUÐí , (¿ÀÁ¿) rx{åA Ên\LúÐ pxØ Ñn= Ónx{UÐ ÑnT ØíÍÐØ -Ì fH (¼)
rx{åA Ênå]#Ð påxØ Ñnå= Ónx{åUÐ ÑnT @nY =Ð fHí , (¿Ã»À) rx{A Ónx{UÐí ØbUÐí pYnbUÐ
.(½Á¾»)
.(¼¿¼) ên_iúÐ ÒÚH (½)
.(¼ÁÂ) Ò}bUÐ ÒÚH (¾)
ÕnåUÐí , ½À»Þ¿Õ påYÐ{S å=ø åf`CÐ , ¾»ÂÞ½Õ hd!Ð owÐYí , ¼¿Þ½Õ ýnf[UÐ ýÐ{= (¿)
.¾À»Þ¼Õ ow|CÐ
. =nH @}Y– ¼ÁÂÞ ï{bfUÐ \UÐ (À)
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ëú ,ngfhL L ðø{= ÒnT~UÐ pehS ÕÐ}BÎ ÛÐ= :énS Y éS ën@Ú }wn^UÐí
ênå_]UÐ på@nA Ûínå> {åS éÐåAúÐ oådQÌ : êåhUÐ phZh_CÐ ÜnfUÐ Ónd]Y
Ê5d_UÐ _= }TÙ {Sí ,{bfUÐ }RÐ= øÎ nghdL é[dU hH ø ÊnhIÌ OÎ ÊÐ|`UÐí
ð
på@n" åaiÌí nå_ai
}åTÌ n¹T ënhLúÐ ÒnTÛ : pehbUÐ ÕÐ}BÎ ~x9 : F_CÐ ëÌ
.%.&EbaUÐ
ð
ÕÐ}åBÎ åL nåL
påehbUÐ ÒnTÛ ÕÐ}BÎ ë_fex x|UÐ Úge!Ð ïÌÚ DL nYÌ
åcUí ,åUÙ : ï{åbfUÐ \ådU E?jå> ø åilR ,énåCÐ NL Y p@ÐUÐ ÒnT~UÐ
åY Ø[åbCÐ ëúí hUÎ ÒÚnIüÐ dH nC pehbUÐ ÕÐ}BÎ ÛÐ= ébUÐ w y@Ð}UÐ
åcUí ,åUÙ å= åbx pehbUÐ ÕÐ}BÎí ,g@nA {Hí ÊÐ}baUÐ ÊnfQÎ w ÒnT~UÐ
{åfL ënåhL±U håhbUÐ o@x \> é[A {fL ÒnT~UÐ NL L pehbUÐ ÕÐ}BÎ
oå« åilR påehbUÐ ÓÚw{> ëÌ OÎ ngehd> }BÌ ÐÙÎ ? ,hbUÐ }Ríj= é"Ð Úí}Y
OÎ E[åx nåY ëåcx åA phýÐPåUÐ ÒåbUÐ çÚnåR ÑnAÐí hhbUÐ ÒØnLÎ |þfhA
ëåcx éÐåAúÐ ì|4 ÒnLÐ}Y ëíØ pehbUÐ ÕÐ}BlR ,ydÉúÐí \RúÐ w ÊÐ}baUÌ
ò EQ
inåH å"Ð énåS {åSí ,énåCÐ ÊïØ}åU øÎ ëc> ø p[SnfUÐ pehbUÐ ëú ~6
õ õ Ð[åd_=
õ õ õ õ åTí
õ ó õ ó÷ Ðddg=
÷ ô õ ÷ ô ëÌó ¬øÎõ åw{Au<
÷ ô ¬ ó ó óøíó Ā :On_>í
ågQ
ô ÷ ó ó ëåa`e=
ó ô õ ô åeX
ô ÷ qåg#Ð
õ
÷ ôó÷ ó
ÕÐ}åBÎ ngHnHÌ DL ÊngbaUÐ Û@ UÐ pd_UÐ ëúí ,%/&Ăzg1
ñ õ ó eP
¬ ó ÐdcKÐí
¯ ó óöāÐ ëÌ
ð }TÌ n¹T w pehbUÐ
ÕÐ}BÎ Ï~« 3 UÙ bx 3 ÐÙlR ,EbaUÐ p@n" RØÌí n_ai
.ØbfUÐ
påehbUÐ ÕÐ}åBÎ ÛhR ngehb= F_Y UÙ Y Ñn[fUÐ ëlR ßí}_UÐ pehS nYÌ
å= Ò}eåH rx{åA : ØÚí nåC ÒÚnåUÐ ßí}åL ënhLÌ Y ÒnT~UÐ ÕÐ}BÎ Û«í
ÕÐ}Blå= nåi}Yjx dåHí åUËí åhdL āÐ DÉ fUÐ ënT» :énS iÌ ïÚÐ~aUÐ Ñ{f@
ë5hdåH å= {åe7 å= āÐ {åL hbadU }=úÐ bdY Ö : }¹úÐ e6í , Â¾Þ½Õ ýnf[UÐ ýÐ{= (¼)
.ënfU ÓíE= -}_UÐ ÔÐGUÐ ÊnhAÎ ÚÐØ nfUÐ ,½½ÄÞ¼Õ ï{fRÌ {YÐ{= æí}_CÐ
.(¼ÁÂ) Ò}bUÐ ÒÚH (½)
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åY ÒnåT~UÐ ÕÐ}åBÎ ÛÐå@ {hax rx{"Ð }wnKí ,%.&« hdU {_i ï|UÐ Y pS{[UÐ
ì|åw Y ÒnT~UÐ hR o9 nY ÚÐ{bY Nx 3 î}> 5T rx{"Ðí ,ÒÚnUÐ ßí}L NL
ij= :}BúÐ _UÐ énS {bR Ê5d_UÐ _= a_ {S ënT ëÎí rx{"Ðí ,ßí}_UÐ
ð
,Ê5åd_UÐ åY EåT N= n_ýÐÙ
= e_UÐ ÚnÉí xb> {wÐI Uí ,%/&A rx{A
ØnaåCÐí ,någehb= Få_Y ÒÚnUÐ ßí}L ÒnTÛ : Ñn[fUÐ ëÌ ÊngbaUÐ îÌÚ {Sí
.ÒÚnUÐ ßí}L phUnY w rx{"Ð Y
ø någhUnY ÒÚnåUÐ ßí}åL : ÒnåT~UÐ ÕÐ}Bl= Ø[bCÐ ëcx ilR Ð|w DLí
ÒnåT~UÐ ëlåR î}åBúÐ éÐåYúÐ }ýnåH nYÌ ,bR nghUnY ÚnLÐ {hax }?únR ,n¹nhLÌ
pd[åCÐ íÌ på@n"Ð {åfL ënåhLúÐ L pehbUÐ ÕÐ}BÎ Û« 5iÎí n¹nhLÌ : ÒÚ{bY
,{AÐUÐ ên_UÐ : ÓÐ}Y Ò{L âf>í E`> ng_h]= gR ÒÚnUÐ ßí}L nYÌ ,bR
?ÊÐPUÐí hdU Ò{_Y w UÐí pLfCÐ ënhLúÐ ì|w Y ÒnT~UÐ hR o9 ï|UÐ 5R
åilR ,ngehS ÒÚnUÐ ßí}L ÒnTÛ : F_CÐ ëÌ DL é{x inh= dH nY ënT ÐÙÎ
ð ï{bfUÐ \dU ëj= }g^x
î{åU nåY pehS qinT dR ÒÚnUÐ ßí}L ÒnTÛ : Ð}?Ì
UÌ pý52í ënihdY ÒnT~UÐ ÚÐ{bYí énxÚ ëhdY pýnY ÒÚnUÐ ßí}L Y }@nUÐ
ëÌ OÎ ÒnåT~UÐ ÕÐ}åBÎ åSí éå"Ð Úí}åY {å_= ï{åbfUÐ \UÐ Ì}J ? ,énxÚ
ÚÐ{åbe= ØÐÛ {S ÒnT~UÐ ÚÐ{bY ëcx ilR énxÚ ëhdY ýnY ßí}_UÐ pehS ÓÚnÉ
ð
: ÒØnåx~UÐ OÎ Ŀax n, n\xÌ
Ð|wí ÒnT~UÐ Ln\R ,ï{bfUÐ \UÐ Y Ì}J nY
ÒnT~UÐ ØÚÐY ^_Y ënT 5=}R ,= |BúÐ Y ÞnfY ø fcUí ,pUíÐ{CÐ ØbfUÐ pheT
å@Ð}BÎ åc, w 5hR ÒnT~UÐ q@}BÌ ÐÙÎ nYÌ ,Ð|w niWL : ÒÚnUÐ ßí}L :
.ï~« UÙ ëlR ÒÚnUÐ ßí}L ënhLÌ Y
rx{åA ÒnåTÛ åY någhR åw ÒÚnådU qåinT ÐÙÎ ßí}_UÐ Ñn= ÒnT~UÐ ÑnT ffH : ØíÍÐØ =Ì @}BÌ (¼)
.(¼ÀÁ½)
DCÐ : ê~A =Ð ênYüÐí , ¼¼ÀÞÁÕ FUÐ {L =ø Ún[YúÐ ÊngbR owÐ|C Yn!Ð ÚnT|HøÐ :}^iÌ (½)
.¿ÞÁÕ Ñ|gCÐ Ö âeCÐ : ïífUÐí , ½¾¿ÞÀÕ
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ÕÐ}BÎ Ñ@= ébx Y ïÌÚ DL ilR x{UÐ ÒnTÛ : ï{bfUÐ \UÐ }?Ì nYÌ
qåSí åw x{åUÐ ÒnåTÛ : Få_CÐ ëlåR ,ênåL åT L x{UÐ oAnÉ DL ÒnT~UÐ
ð
,NfåH Ò{åC Ć@kåY
x{åUÐ ënåT ÐÙlåR ,é"Ð édA {fL UÙí ÒnT~UÐ Ñ@í
ï{åbi \å> [åA å? ,énxÚ æøË p2 éíúÐ ên_UÐ : o9 ÒnT~UÐ qinTí
DL o« ilR énxÚ æøË p_=ÚÌ phinUÐ pfUÐ : Ñn[fUÐ Ún[R ØbfUÐ pehS q[bi
åY Ê5åd_UÐ åY ëÌ EåQ ,pehbUÐ o= ©nUÐí éíúÐ ên_UÐ ÒnTÛ x{UÐ oAnÉ
ýÐ{åUÐ {x : é"Ð hdL é²í%.&bx 3 nY x{UÐ ÒnTÛ ÕÐ}BÎ o« ø iÌ î}x
.\S {_=

Ö ¡}å#Ðí , nw{å_= nåYí ¾»ÀÞ½Õ ÚnCÐ ØÚ phInA : UÙ : gdh[a>í Ê5d_UÐ x}a> :}^iÌ (¼)
ýnf[ååUÐ ýÐ{åå=í , ¼»¾ÞÁÕ DååCÐí , ¼Â½Þ½Õ ânååfbUÐ ænZååT , ¼ÃÄÞ½Õ ååhdB Wåå8
.½½ÞÁÕ Ñ|gCÐ Ö âeCÐí , ¼»Þ½Õ
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eË³ÃºA Ñ¿Í² «M iBQE ÑB§¾ :SºBRºA SZJA
Eåa`UÐ å!Ð ng!n_Y OÎ _Hí ÊĆb_UÐ Y EcUÐ ngTÚØÌ UÐ ÚYúÐ Y ëÎ
åY Ò{AÐí nwÚnLn= ï{bfUÐ \UÐ pdcZY w ëÐ{dUÐ d8 : NAnUÐ Y
Ê5ådL nå) åf_R ,ØÐ}åRúÐí ÓnåL5!Ð nåwÚ¦ énå]x UÐ Øn[SøÐ nxn\S Û}=Ì
ð
ð
ð
.p!n_Yí
n[hZ>í
n=í
pHÐÚØ x£n_CÐ ÊngbaUÐ Y ëAnUÐí Øn[SøÐ
ð
: EåT ÑÐ}]ø nhýÚ
nH ex ngehS ßnaiÐí ØbfUÐ ÑÐ}]Ð ëÌ ÙÎ
ð
ð
ð
åwÌ åY ënåcR ,nåhL5@Ðí
nåhfxØí
nxØn[åSÐ
å) ÚUÐ çn"Îí ÜnfUÐ pdYn_Y
_åUÐ w Øn[SøÐ Ê5dLí phYĆHüÐ p_xPUÐ Ê5dL >nL DL ÒnbdCÐ Ón@ÐUÐ
DåL e_UÐí UÙ OÎ pxØkCÐ ÑnHúÐ pR}_Yí \UÐ p!n_Y r= OÎ rh"Ð
ÒØ{å_Y ï{åbfUÐ \åUÐ ÊZi YÐL qinT nCí ,ìÚnZiÐ Y {"Ðí ìÚn?Ë pUÐÛÎ
Ónå!n_CÐ ýnåHí {åx{Ļ : Ø{_> NAnUÐí Ê5d_UÐ ÊÐÚË ni{@í ëÎ p=Ð}Q ø ilR
.pAGbCÐ
ënåh=í ,ng]=Ðå åhbĻí Ónå!n_CÐ ì|w wÌ Ûn«l= di ëÌ nfw nffcexí
:phUnUÐ ànbfUÐ : UÙí ëinbUÐí âPUÐ êncAÌ Y ngSn]iÐ î{Yí nghA
ëx{åUÐ : ï{åbfUÐ \åUÐ ÚÐ¦Ì åY {"Ð OÎ æ{* UÐ Ón!n_CÐ :ðøíÌ
,ÓøínåbCÐ ØåbLí pådx]UÐ ÓÐÚnå«ünT Ò{eCÐ px{Sn_UÐ ÓnSĆ_UÐí çb"Ðí
ð
ÊÐåH
{åSn_UÐ æÐ}åJÌ Ónå!n_CÐ ì|) f_CÐ ëcx nY nUnQí
,zUÐ....{xÚUÐí
ð
ð
ì|åw åwÌ åe>í ,påhYcA Ónåg@ íÌ ÓnåHkY íÌ ÓnåLn+ íÌ ÐØÐ}RÌ
ÐinT
:phUnUÐ ÚYúÐ : Ón!n_CÐ

ÁÄ

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

:mgaTÐ <|TÐ ow|]h Qí Xm^TÐ Ì
kåe= påd@kY ÓnLR{åY ïú pheåHøÐ påehbUÐ å=Ú åf_x nhbUÐ =}UÐ
påhbhb"Ð påehbUÐ DåL ánåa"Ð æ{å) åUÙí ,%.&ØåbfdU phýÐPUÐ ÒbdU oHnfY
å=Ú åx}J åL px{bfUÐ ÓÐ{AUn= ÒØnL Ünb> UÐ ,%/&pxØn[SøÐ ÓÐE`edU
påhbhbA }xØnåbY OÎ ÓÐEå`CÐ ì|åw åxĻ ngfcex phHnhS ênSÚj= ÓÐE`CÐ d>
.bfUÐ UÙ ß_xí phUØnUÐ phýÐPUÐ ÒbUÐ : bi Y Ì}J nY n) æ}_x
pehbU q=n? îY DL p^RnCÐ æ{) ÒÐØúÐ ì|w ëxØn[SøÐ e_HÐ {Sí
Øb_UÐí ßí}bUÐí phYc"Ð ÓninLüÐí oýÐUÐí px{LnbUÐ o>Ðí}UÐí Ú@úÐ
ÓnLR{åCÐ Ú{åS ëåcx ëÌ åUÙ énåYí ,ï{åbfUÐ \Un= }?jx n, UÙ EQí
åa>ÚÐ ÐÙlåR Ún_HúÐ îe= =GR énxÚ æøË ÒPL ìEQ íÌ x{UÐ Y pd@kCÐ
ëchåR R{åUÐ @Ð édA íÌ ØÐ{UÐ {fL %¾» Ún_HúÐ îC nhbUÐ S}UÐ
ð
ð PL p?Ć? _RØ o« nY Ú{S
,nådR
Nå?Ć?í ðønåxÚ N?Ć?í p?Ć?í pý5?Ć?í naUÌ
ëÌ DåL ënfåH å>{Y åeL {åbL : åeL ÑÚ Y YnL a>Ð ÐÙÎ iÌ }BË énYí
påf= {åb_UÐ åY pfH {_= ï{bi \> Ì}]R énxÚ æøË ÒPL }gZUÐ : >}@Ì
bfåx 3 Yn_UÐ }@jR %½» q[bi pfH {_= Ò}@úÐ pehS ëÌ f_x Ð|w ëlR %½»
énåxÚ æøË ìPå_= d[²
ö ënT 5R ,pehbUÐ rhA Y bi fcUí Ø{_UÐ rhA Y
nhbUÐ =}UnR ,énxÚ UÌ PL f?n= øÎ \UÐ Ôí{A {_= dh[Ļ cex ø
{å_= }å@úÐ E[åx råh= påýnCn= ëíPåL nwÚ{åS ÒØnx~= }@úÐ x{_> nfw {hax
ÒØnåx~= bfUÐ x{_> x Ð|cwí ,énxÚ UÌ PL f?Ð ï{bfUÐ \UÐ Ôí{A
Ð|å)í ,påhýnbd> pa[å= påhUØnUÐ ØbfUÐ pehS : bi Y [A nY ÚÐ{be= }@úÐ
: énå"Ð åw U|Tí ,{Sn_UÐ hdL î}@ nY DL p=n? phýÐPUÐ ØbfUÐ pehS ^>
.½ÀÂÞ =nH Ú{[Y– ï{bfUÐ \UÐ (¼)
îYí ,ën[bfUÐí ÒØnx~Un= Eh`dU pd=nS pheT ïÌ DL d]x yd][Y L ÒÚnL w :ïØn[SøÐ E`CÐ (½)
.UÙ EQí Ún_HúÐ

Â»
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å> ÊÐåHí
,%.&ÓnYÐ~UÐ Y ï{bfUÐ \Un= }?jx nY }ýnHí px{LnbUÐ o>Ðí}UÐ
ð
ÓÐÚÐ}åbUÐ åx}J åL íÌ påSĆ_UÐ ÓÐÙ æÐ}JüÐ çna>Ð x}J L nhbUÐ =}UÐ
åUÙ åT ëlåR ,ph_xPUÐ p]dUÐ >Ú{ÉÌ ëinb= q/ n¹Ì íÌ ,pe^fCÐ phYc"Ð
ð
ÒåbdU oåHnfY kåC påd@kY ÓnLR{åY ïú pheåHøÐ pehbUÐ =}U nYn^i
{_x
.ØbfdU phýÐPUÐ
påd@kCÐ ÓnLR{CÐ qhU Exn_Yí ÓÐ kY Ò{L ëxØn[SøÐ e_HÐ {Sí
=}åUÐí ,ow|åUn= =}åUÐí ,Ún_åHúÐ îåe= =}UÐ w ÓÐ kCÐ ì|w Û}=Ìí
Ê5åd_UÐí ÊnågbaUÐ ådBÐ {åSí ,Ò{åýnaUÐ }_å= =}åUÐí ,ÓĆeL pdH íÌ pde_=
íÌ ow|åUn= íÌ ,Ún_åHúÐ îåe= pd@kCÐ ÓnLR{CÐ =Ú ÛÐ@ : ëí£n_CÐ
ëx{åUÐí påd@kCÐ ÓnLR{åCÐ å=Ú ÛÐ@ ê{_= ébUÐ OÎ paýnJ qw|R ,p\aUÐ
.%/&Ún_HúÐ îe= pY|UÐ : p=nUÐ
ð pxÚíØ ÒÚ[= ngdx{_>í Ú@úÐ : nhbUÐ =}UÐ nYÌ
ëlR Ún_HúÐ îC n_>
åe6 UÙ ÛÐ= NdýnbUÐ Yí ,iíÛ« x£n_CÐ Ê5d_UÐí NAnUÐ Y EcUÐ
Â zxÚnå= YnåUÐ ì}/kåY : ÚØn[UÐ ìÚÐ}S : owÙ rhA ,Ò{= YĆHüÐ baUÐ
åUÙ åL jZfx 3 nY Ú@±U nhbUÐ =}UÐ àÐGIÐ ÛÐ@ OÎ åw¼¿¼¿ pfH ê}7
nåhbUÐ =}Unå= Ø[åbCÐ ëÌ ÚÐ}åbUÐ odåÉ : Ênå@ {Sí ,ên_UÐ Øn[SĆU Ú¦
ð Ún_HúÐ îC nð _> pxÚíØ ÒÚ[= ngdx{_> Ú@±U
ÒFå#Ð påg@ ìÚ{åb> nåC nbRí
ÒPåL påhinUÐ å>ÚíØ : Ö£ YĆåHüÐ åbaUÐ e6 ëÌ EQ .%0&Þn[BøÐí
ê{å_= :(¼¼À) åSÚ ÚÐ}bUnå= ååw¼¿½¼ pfåH Ò}BùÐ îØn+ : ßnx}Un= Ò{b_fCÐ
íÌ påfh_Y p_dH }_H íÌ p\aUÐ íÌ ow|Un= íÌ pZh_CÐ hUnc> ke= =}UÐ ÛÐ@
.åw¼¿¼» phinUÐ p_]UÐ , ÀÂíÀÁÞ ï}=nI }eL ÚT{dU éØnL ï{bi ên^i i :}^iÌ (¼)
Ynå#Ð Ø{å_UÐ påYn#Ð ÒÚí{åUÐ x}BËí Ò{Q =Ì ÚnUÐ {L YĆHüÐ baUÐ e6 pd6 :UÙ : }^iÌ (½)
.nw{_= nYí ½½¿ÄÞ
.¾½Þ¾Õ =nH Ú{[Y éÛÐfUÐ bR (¾)

Â¼

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åfcUí , dåUÐ åY pdH Ún_HÌ é{_e= íÌ Ò{ýnaUÐ }_= íÌ YbUÐ s>nfUÐ é{_e=
: Ên@ {Sí ,%.&ngJw SCÐ pde_UÐ E`= x{UÐ {b_x ëÌ \UÐ pUnA : Ûn@Ì
ð
på=nUÐ ëx{åUÐ å=Ú Ûå« ø åij= qxcUn= pYn#Ð >ÚíØ : n\xÌ
eCÐ ÚÐ}S
ð pY|Un=
.%/&Ún_HúÐ îe= nwÚ{[Y ënT nxÌ
éåbUÐ OÎ ågiÐ {S YĆHüÐ baUÐ e6 d6 ëÌ y\x ß}_UÐ Ð|w Yí
ßí}åbUÐ ëíØ oå>Ðí}UÐí Úå@úÐ : Ún_åHúÐ îåe= nhbUÐ =}UÐ ÛÐ=
ÓnLR{åCÐ å=Ú ÛÐå= ébUÐ OÎ NAnUÐí Ê5d_UÐ Y paýnJ owÙí ,ëx{UÐí
ð nw{fH ënT ÊÐH Ún_HúÐ îe= pd@kCÐ
.%0&Ðð{bi íÌ nfxØ
ê{_= NdýnbUÐ ëÌ Nx pUØúÐ OÎ â@}Un= ilR hU{UÐ w cUÐ @}Y ënT ÐÙÎí
:å= ëU{x p\aUÐ íÌ ow|UÐ íÌ Ún_HúÐ îe= nhbUÐ =}UÐ ÛÐ@
ëx{åUÐ ÊnåRí : åCÐ ØÚ Ñå@í Ŀåbx Ð|åwí px{bfUÐ çÐÚíúÐ phdY :ðøíÌ
ëx{åUÐ åY påY|UÐ : qå? 5åL ÒØnåx~UÐ OÎ Ŀåax nåhbUÐ =}UÐí ßí}bUÐí
ì|åw ëåcR {åbfUÐ påehS q\åaiÐí Ún_åHúÐ é{_Y a>ÚÐ ÐÙÎ 5hR ,ßí}bUÐí
pfåUÐí ÑnåcUÐ : qå? ï|åUÐ phdwn!Ð n=Ú Ð|wí @úÐ =nbY x{UÐ : ÒØnx~UÐ
.ex}Ļ ân+üÐí
qå? nåY Ð|åwí {b_UÐ : pJíPY ÒØnx~UÐ ì|gR ßí}bUÐ x{b> {fL =}UÐ nYÌ
påhefdU YĆåHüÐ åfUÐ nw{åbL Òí{åi ýnåSí : Ên@í ,%1&ex}Ļ DL ân+üÐ
ê~dCÐ Ú{bUn= ÊnRUÐ Ñ@í : }?kx ø nwÊĆQí phSÚUÐ ØbfUÐ BÚ ëj= :Ò{=
.¾Áí¾ÀÞ¾Õ éÛÐfUÐ bR (¼)
.½ÄÞ¾Õ =nH Ú{[Y éÛÐfUÐ bR (½)
Á¾Þ påx{Sn_UÐ ÓnSĆ_UÐ DL \UÐ Ún?Ëí ,(½Â¿ ½ÁÂ)Þ YĆHüÐ baUÐ : ï{bfUÐ \UÐ (¾)
Ø{å_UÐ YĆåHüÐ åbaUÐ åe6 påd6í , ¾½ÂÞ påhSÚUÐ ØåbfdU phýÐPåUÐ pehbUÐ Ea>í , nw{_= nYí
.¼»Á¿Þ Yn#Ð
åbaUÐ e6 pd6í , ¼Á¼Þ åw¼¿»Â ênL Òí{i ýnSí Ún_HúÐ E`= pd@ùÐ ÓnYÐ~UøÐí çb"Ð =Ú (¿)
.¼Ã¾ÂÞ Yn#Ð Ø{_UÐ YĆHüÐ
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någhR {åbax på@ÚØ B}åUÐ d= ÐÙÎ øÎ }T íÌ ÊĆ`UÐ íÌ B}UÐ UÙ S ngfY =
ø ëÌ Òí{åfUÐ ì|åw ÓnhåÉ> : Ênå@í ,påehbUÐ o9 |þfhR hUnY SÚUÐ {bfUÐ
ð
ëú åehS DåL ánåa"Ðí åUnY Ú5Hø nbx}J
ß}bUÐ |x ëÌ ß}bedU y[x
.%.&ßGbCn= R}UÐ hLíPY Y âÚnZUÐ {[S
ø éÐåAúÐ åT : påhdY påx{bfUÐ çÐÚíúÐ ÚnLÐ ëj= Si {S UÙ ëÌ EQ
ð
åY ådĺ phUØnUÐ ÒbUÐ ëú \UÐ Êí}Jí qSUÐ ØÐ{YÐ Y nhÉ
ëcx
=nbY qhU ßí}bUÐí ëx{UÐ Y ÒØnx~UÐ ëÐí ,éÐYúÐ æĆBÐí qSUÐ ØÐ{YÐ
åw åUÙ : }?kCnåR ,pehbUÐ bi Y ØbfUÐ DL Ì}]x nY =nbY w 5iÎí @úÐ
ÒØnåx~UÐ ëú ÒØnåx~UÐ ì|åw : ß}åbUÐ íÌ x{UÐ Ò{C }?Ì øí Ún_HúÐ îY E`>
ð
ênå_UÐ îåCÐ ânåa>Ún= påbd_Y w = {Sn_UÐ é[A {fL Ò{TkY qhU n\xÌ
íÌ x{åUÐ Ú{åS åY åSÌ ØÚ OÎ UÙ Ŀax {Sí ØbfUÐ pehS ßnaiÐí Ún_H±U
påehS ëÌ ÙÎ ,påhbhbA ø pxÚÉ ÒØnxÛ w 5iÎ SÐUÐ : ÒØnx~UÐ ì|w ëúí ß}bUÐ
îåe= íÌ Ún_åHúÐ îåe= =}Un= pdÉn"Ð ÒØnx~Un= {x~> ø px{bfUÐ çÐÚíúÐ
ð
îåY ânåa>ÚÐí énåxÚ åUÌ ĆåY
ß}åbUÐ íÌ x{UÐ ënT ÐÙlR ,p\aUÐí ow|UÐ
énx}UÐ pýnCnR énxÚ pýnYí UÌ ØÚ o@ÐUnR pýnCn= ÒPL pf= ÊnRUÐ {fL Ún_HúÐ
[å² ø iú ,n4 Ø@í ø n¹lR phbhb"Ð ÒØnx~UÐ nYÌ pxÚÉ ÒØnxÛ n¹T í{_> ø
.%/&Ún_HúÐ é{_e= [² ënT n, }TÌ énx}UÐ pýnCÐí UúÐ Y
ï|UÐ 3n^UÐ = [² n, Ún_HúÐ îe= =}UÐ ëÌ Ê5d_UÐ _= ì}TÙ nY nYÌ
õ
õ
õ ó Ā :ååUb= ååfL Onåå_> āÐ åå¹
óøíó ëå
ô ó ó å
ó ådc]=
ô ô ô å
ô ÷ ó óø bTÐå
÷ ô ó åXÌ÷ ó ÜíÍÚ
÷ åbcQ
÷ ô å=÷ ô ëÎí
ð
ð F_> ÒØnx~UnR ,%0&Ăëdc]=
ÜÌÚ åY }åTÌ =}Unå= Ø}åx x{åCnR ,niÐí{Lí
5dK
ó ô ó÷ ô

.½Âí½ÁÞ¾Õ éÛÐfUÐ bR (¼)
.Á¿ÄÞ YnUÐ Ø{_UÐ baUÐ e6 pd6í ,½ÂÀÞ YĆHüÐ baUÐ : ï{bfUÐ \UÐ (½)
.(½ÂÄ) Ò}bUÐ ÒÚH (¾)

Â¾

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åSÐUÐ : n¹ú ,b7 x{U dK nghR hU ÒØnx~UÐ ëj= hdL Ø}x UÙ ëlR .%.&UnY
åbx nåY ýÐ{åUÐ åL R{> n¹Ì 5T ,pehbUÐ rhA Y pbhbA |BÌ n, }Tj= Y~d> ø
ÜÌÚ påehS øÎ |Bjx 3 pbhb"Ð : ýÐ{UnR ,ØbfUÐ pehS bi o= dK Y hdL
.Ø~x 3 pbhb"Ð : fcU ,Ø{_UÐí ÒÚ[UÐ : ØÐÛ {S ënT ëÎí UnY
Ŀåax Ún_åHúÐ îe= nhbUÐ =}UÐ ëÌ Y Ê5d_UÐ _= ì}TÙ nY U|Tí
nåY ÚÐ{åbY ïÚ{åx ø x{CÐ ëú R{UÐ pd@kCÐ Øb_UÐ ë5?Ì : pUng!Ðí ÚUÐ OÎ
åh= L ¹ dHí UËí hdL āÐ DÉ fUÐí ,@úÐ édA {fL _RØ hdL o«
: çåUÐ }_= hUn= pghI Ún_HúÐ îe= nhbUÐ =}UÐ phdeLí ,%/&Ú}`UÐ
å_= ZåSni éø{åHøÐ Ð|åw ,%0&ÊnågbaUÐ åh+ {fL âf, wí bY qSí
=}Unå= åe_UÐí ,{åb_UÐ :}]U êd_Y w = eUÐ : Ú}Q ø iÌ }TÙí NAnUÐ
,eådU påbhb"Ð påehbUÐ qhU ÒÐØÌí pdhHí øÎ w nY Ún_HúÐ îe= nhbUÐ
R{åUÐ pd@kCÐ Øb_UÐ ë5?Ì : Ú}Q OÎ ïØkx nhbUÐ =}UÐ ëj= hdUÐ DL iÌí
ð
,Ú}å`UÐ åY Ê¡ Y pdYn_Y T dĺ Ønc> ø ÙÎ ,x}UÐ o@x ÐÚ}Q
hU ilR
ëÌ åUÙ eR ,_fY }?kx øí hR yYnx ï|UÐ Ú}`dU nRðnÉíÌ Ê5d_UÐ }TÙ U|Uí
íÌ énå"Ð : ÐíÚåU ÜnåfUÐ ngT}> Uí Ú}Q nghR pdYn_Y OÎ ÜnfUÐ p@nA L{>
oå= Ú¦ Y ÜnfUÐ {fL = afx nY ÊÐÛÎ Ú}Q Y pdYn_CÐ : nY }a`x nfgR évCÐ
.%1&n)|=|>í px{bfUÐ çÐÚíúÐ pehS ÑÐ}]Ð
éb= Ún_HúÐ îe= pd@ùÐ ÓnLR{edU =}UÐ ÛÐ= ëdýnbUÐ é{HÐ {Sí
åL wÐÚ{åUÐ |åBÌ åL UjåH nY{åfL }eL =ø dHí UËí hdL āÐ DÉ fUÐ

.¼Ã¾ÁÞ rUnUÐ Ê~!Ð Yn#Ð Ø{_UÐ pYn#Ð ÒÚí{UÐ YĆHüÐ baUÐ e6 pd6 (¼)
.(¼À¼¾) rx{A Ú}`UÐ hR ï|UÐ hUÐí Òn["Ð h= ëĆ]= Ñn= âhUÐ ÑnT dY yhÉ (½)
.nw{_= nYí ¼Ã½ÃÞ rUnUÐ Ê~!Ð Yn#Ð Ø{_UÐ pYn#Ð ÒÚí{UÐ YĆHüÐ baUÐ e6 pd6 (¾)
.½ÁÂÞ ï{bfUÐ \UÐ (¿)
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,%.&(Ê¡ cfåh=í nS}a> 3 nY ngYx }_= nw|Bj> ëÌ Üj= ø) :c_UÐí Eini{UÐ
åL wÐÚ{UÐ ÊnRí p[U àGIÐ dHí UËí hdL āÐ DÉ fUÐ ëÌ pUø{UÐ @í
{[bUÐ w Ð|wí Ên\bUÐ êx }_= UÙ ëcx ëÌ wÐÚ{UÐ L Eini{UÐ íÌ Eini{UÐ
.Ún_HúÐ îe= nhbUÐ =}UÐ Y
ð
ð
ÐÚnåh_Y
phåHnHúÐ dåUÐ _@ DL pAÐ£
é{x ø ënT ëÎí rx{"Ðí :pcR
ô
,Ên\åbUÐ î}å6 ï}å« åUÙ ëÌ ÚnLn= = ijx iÌ øÎ hhbUÐ {fL hUÎ @}x
?5UÐí) f!Ð Y ĿS U 5T ,Cn= {hbx ëj= Ê5d_UÐ _= îj>ÚÐ {S ilR Ð|4í
UÐ ÒÚíUÐ n¹Î = ,%/&(ÒÚ[UÐ rhA Y ?5UÐ Ú|_U pehbUÐ rhA Y nfwnw
= hb> ï|UÐ é{_UÐ OÎ Ñ}SÌ w 5= Ón@n"Ð {U ÓĆYn_CÐ hZf> OÎ L{>
Ø_x pfUÐí ÑncUÐ : ÓĆYn_CÐ Y fL gfUÐ Ên@ nY heR ,ÜnfUÐ ÓĆYn_Y
OÎ pdhåHí Ún_HúÐ îe= pd@kCÐ ÓnLR{CÐ =Úí é{_UÐ pYnSÎ OÎ pbhb"Ð :
ênåcAÌ nå4 ýnåHUÐ ëÌ YĆåHüÐ åbaUÐ : påRí}_CÐ {LÐbUÐ Yí UÙ hbĻ
ï{åbi \å> é[åA påUnA : nåhbUÐ =}Un= |BúÐ ê{L _Uí ,%0&{ÉnbCÐ
påhUØnUÐ pehbUÐ bi o= ßí}bUÐ Ð|Tí ÓnfxÐ{CÐ L ÜnfUÐ ânfYÐ OÎ Ŀax
ð
,ÐÚ¦
ÜnåfUn= dx UÙí @úÐ pdx]UÐ ßí}bUÐí ëx{UÐ : 5hH ø ØbfdU
àn² ëÌ `fx fcUí ,UÙ Y fex hUØ øí ,"Ð ÓĆYn_CÐ : ÉúÐ ëøí
= ýÐ{UÐ dx ï{bi \> é[A pUnA : øÎ nhbUÐ =}UÐ px}^f= |Bkx ĆR
5håR nåhbUÐ =}Un= |Bkx ø ëÐí de= ÜnfUÐ =n`x ø n, ÒØn_UÐ DL {ýÐÛ Ú¦

ýnåfUÐí ,(¾¾À¿) rx{åA çÚUÐ Y ow|UÐ Ên\SÐ : Ñn= âhUÐ ÑnT ffH : ØíÍÐØ =Ì @}BÌ (¼)
âåhUÐ ÑnåT ffH : ï|YGUÐí , (¿¾ÄÀ) rx{A ow|UÐ Y çÚUÐ |BÌ Ñn= âhUÐ ÑnT fUÐ :
.(¿ÀÄ¾) rx{A {fCÐ : {1Ì ênYüÐí , (¼½¿½) rx{A æWUÐ Y Ên@ nY Ñn=
YĆåHüÐ åbaUÐ : ï{åbfUÐ \åUÐí , ¼»ÃÞÁÕ f`CÐí , ¼»ÂÞ¼»Õ Ñ|gCÐ Ö âeCÐ (½)
.½ÁÄÞ
¼¼¼ååÉ¾Õ :Ð}bdU çí}aUÐí , À¾ååÉ êĆUÐ {L = ~_dU êniúÐ yUn[Y : êncAúÐ {LÐS }^iÐ (¾)

ÂÀ

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

èåfUÐ : påx{bfUÐ Ò{åÉÚúnT ÊnZåx nåY Y UnY |BÌ CÐ íÌ ýÐ{dU cex
.U|U L{> ÒÚí¦ ø ÙÎ æÚn[CÐí
påg@ÐY : pdhåHUÐ ì|åw Ønå«Î DåL Wåbx ø ëÌ åw åU åfUÐ `fx n,í
åUÐ ÓnHnhåUÐí E=Ð{åUÐ å= pdcZåCÐ ì|åw på!n_Y Y {=ø = ,\UÐ
ö
ð UÙ ënh= DL .jfH 5T ,\UÐ pdcZY Y dĺ
.nx}S
,å= ânåaiøÐ å=nbY ß}åbUÐ : ÒØnåx~UÐ åf_> åUÐ Ò{åýnaUÐ }_= =}UÐ nYÌ
åhdL åY ê~dhR ,{x{UÐ : EBjUÐí ,@ùÐ : ÒØnx~UÐ =nbY x{UÐ : ÒØnx~UÐí
,ÊnRUÐ qSí d_CÐ Ò{ýnaUÐ }_H hUÎ æn\Y éd"Ð {fL R{Un= ß}bUÐ íÌ x{UÐ
{åSn_UÐ êåx : åfL ï{åbfUÐ \UÐ é{_Y ØÐÛ íÌ ï{bi \> Ì}J ÐÙÎ UÙí
ëåbax baUÐ Yn6í NAnUÐí Ê5d_UÐ Úg+ ëlR ÜnHúÐ Ð|w DL x{UÐ êÐ}=Îí
.Ò{ýnaUÐ }_= nhbUÐ =}UÐ Û« ø iÌ DL

:oýÚm\TÐ æí|]TÐ ow|]h Ñ
ëÛÐåUÐ ÒØnLü phiinS pdhHí n¹Ì pýÚn]UÐ æí}^UÐ px}^i : phHnHúÐ Ò}caUÐ
ðøĆBÐ ëÛÐUÐ UÙ BÐ ëÌ {_= {b_UÐ :}J ÓnYÐ~UÐ N=
ð
yÉÌ rh= Ð{x{I
x{edU Ò{x{I }ýnB hbĻí ýÐ{UÐ ÓnYÐ~UÐ Y nbd]Y oHnfx ø x{CÐ êÐ~UÐ
OÎ ÊnåSÚ~UÐ a][Y ÚT{UÐ ê{b> {Sí ,%.&{b_UÐ : hdL i 5T êÐ~UøÐ |ai ÐÙÎ
påx}^i : påýÚn]UÐ æí}å^UÐ Y ÒØnaHøÐ e\> ÖÐGSn= YĆHüÐ baUÐ e6
eCÐ ênbR ,px{Sn_UÐ ÓnSĆ_UÐ éĆBÐ Y ï{bfUÐ \UÐ DL o>Gx nY A
æí}å^UÐ ÚnåLÐ OÎ ågiÐí åååw¼¿»½ påYn#Ð >ÚíØ : px}^fUÐ ì|w pHÐÚ{=
{åxÚUÐ Øåb_T |åhafUÐ phBÐGCÐ Øb_UÐí çb"Ðí ÓnYÐ~UøÐ }x}Ļ : pýÚn]UÐ
> UÐ æí}^UÐ qU{> ÐÙÎ n¹Ì eCÐ ÚÐ}S : Ên@ {Sí ,ÓøínbCÐí ÓÐ{g_UÐí
ÄÁååÉ pýÚn]UÐ æí}^UÐí Ò}wnbUÐ ÒbdU phUí{UÐí ph=}_UÐ phiinbUÐ {LÐbUÐ (¼)

ÂÁ
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påýÚnJ ÑnHj= ÐET ÐðEh`> Ún_HúÐí hUncUÐí âníúÐ EQ ø{> {Sn_UÐ nghR
pehå@ }ýnåB ê~dCn= dx ï{bfUÐ êÐ~UøÐ |haf> yÉjR p_SY c> 3 pYnL
x{å_> oåd]UÐ DåL Ênf=í âÛnfUÐ {fL én"Ð ì|w : ĽnbdU ² ilR ÒØn_Y EQ
ÒÚnå#Ð åY {Sn_edU ÛínCÐ Ú{bUÐ âÛ> ÒÚ[= px{b_UÐ ÓnYÐ~UøÐí çb"Ð
{e_xí ,fY ì|haf> x 3 5hR {b_UÐ zax ëÌ U Û« 5T ,x{Sn_CÐ NR}]UÐ DL
ð
ÓniÛÐCÐ ì|w : ĽnbUÐ
nY OÎ ni Ì ëÌ Hí ,%.&ÓnbUÐ ÒF#Ð wÌ ïÌÚ n_h+
åbx 5= ÓnYÐ~UøÐí çb"Ð x{_> ÛÐ@ Y fehUÐ ©{CÐ ëinbUÐ fL y[RÌ
.é{_UÐ =

:ogým[aTÐ owTÐ Õ
ën= UÙí ,pLÛnfCÐ px=í pY[#Ð = énCÐ xb> w phýn\bUÐ pxUÐ
påehS ßnåaiÐ oå= æĆBÐí âÐ~i Y NLÛnfCÐ N= }I 5hR ĽnbUÐ }^fx
åcA ÚÐ{åÉÎ íÌ yd[åUÐ OÎ NeåÉnCÐ ÒåLØ åx}J åL x UÙí ,ØbfUÐ
N= ï{bfUÐ \UÐ L s>nfUÐ ÚUÐ âÛx rh= ÑÐ[UÐí é{_UÐ hR î}x
phýn\åbUÐ pxåUÐ OÎ ÊådUÐ ãx ø iÌ Ê5d_UÐ _= i {Sí ,x{CÐí ýÐ{UÐ
éåbUÐ DåL øÎ ï{bfUÐ \UÐ L p9nfUÐ px{Sn_UÐ ÓnSĆ_UÐ : éĆBøÐ "
çÐÚíúÐ åY qå? nåY påehS DåL ï{åbi \> Ì}J ÐÙÎ 5hR ýÐ{dU o@ÐUÐ ën=
x{UÐ Y }TÌ DL yd[Un= phýn\bUÐ pxUÐ Û9 ĆR øÎí ,x{CÐ pYÙ : px{bfUÐ
ð }A ² ï|UÐ yd[UÐ : B{x UÙ ëú
.x{UÐ : ÒØnx~UÐ ÛÐ@ ê{_U ,nYÐ

Ú{[åY Ä¾ ÃÃååÉ ¾Õ ëÛÐåUÐ bR }^iÐ , Ex æW= YĆHüÐ baUÐ e6 ÓÐÚÐ}Sí ÓnhÉ> (¼)
. =nH

ÂÂ

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

ÙÎ ê}åe= Ên\åS iú ,n\xÌ Û9 ĆR c"Ðí Ên\bUn= phýn\bUÐ pxUÐ nYÌí
,%.&|BÌ n, }TÌ Ø}= êÐ~UüÐ e\hH iÌ
åhUÎ {I}>í yd[UÐ DL rĻ Þ[fUÐ }wnKí ,àĻ hR ïÌ}UÐ Ð|wí :pcR
ô
ênbåHú ÊnaåI On_>í inH "Ð êĆT : í ,%/&(EB
ô ÷ ´ ó ) On_> énS {Sí
ñ ÷ ó yd[UÐí
inåH å"Ð ëÌ ©Ë}åbUÐ fåUÐ : påUø{UÐ å@íí ,âÐ~fUÐ }=Ð{U ]Sí æĆ#Ð
åÉx ø åJnUÐ ëÌ êåd_Yí ,påxE#n= påxùÐ ì|åw : yd[åUÐ Éí On_>í
å@íí ,hU{åUn= åB nåY øÎ fåUÐ }wnå^= nðLíPY ydÉ T ëncR ,pxE#n=
{ååhax ååUÙí yd[ååUÐ ååaU DååL êĆååUÐí ååUúÐ éååBØ fååUÐ : êååe_UÐ
NedCÐ N= ~ýn@ yd[UÐ) dHí UËí hdL āÐ DÉ US U|Tí ,%0&çÐ}`HøÐ
ð
ð
Ø}å= }åYÌ {åS fL āÐ ĽÚ }eL ëÌ = ,%1&(nYÐ}A
AÌ íÌ ðøĆA ê}A ndÉ
øÎ
Nå= Ô{² Ên\bUÐ ëlR Ðd][x A ê[#Ð ÐíØÚ) :énbR yd[UÐ OÎ ê[#Ð
.%2&(ýn`\UÐ êbUÐ

:D^TÐ Ø
ÓnY{å#Ðí dåUÐ Ún_åHÌ ânåa>ÚÐ åfex 5= dUÐ pehS {x{Ļ E_Un= f_i
[fxí phL5@øÐ pUÐ{_UÐ b² cZ= ÜnfUÐ ýn_Y nghdL êb> UÐ phHnHúÐ
ð
åhR ]åI ø 5å= ï{bfUÐ \UÐ L s>nfUÐ éĆBøÐ Y ÐÚ>
}TúÐ ÓnþaUÐ
æÚn[åCÐ : påx{Sn_UÐ ÓnåSĆ_UÐ DåL \åUÐ Únå?Ëí , =nåH Ú{[Y– ¾»¾Þ ï{bfUÐ \UÐ (¼)
OíúÐ på_]UÐ oåcUÐ ÚÐØ nåfUÐ ,ïWåCÐ åhRÚ ÚT{ådU påx5dU pLíPåCÐ ýnåHUÐí phYĆHüÐ
¼Â¿Þ¿Õ ow|CÐ êncAÌ : ow|CÐ ÕnUÐí ,åw¼¿½»
(¼½Ã) pxùÐ ÊnfUÐ ÒÚH (½)
.nw{_= nYí ½ÄÞÀÕ ýnb"Ð Nh>í ,nw{_= nYí ¿»ÞÁÕ ýnf[UÐ ýÐ{= (¾)
.¾ÀÄ¿ SÚ rx{A yd[UÐ Ñn= ph\SúÐ ÑnT ØíÍÐØ -Ì fH }^iÐ (¿)
.½½ÃÄÁ SÚ rx{A af[Y : phI -Ì =Ðí , Á¿Þ ÁÕ ffH : bghUÐ (À)
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hdL Ò}]hUÐí ï{bfUÐ \UÐ Ún?Ë p!n_Y ijI Y E_UnR ,dK øí Q øí
{åhR
,Ún_åHúÐ ânåa>ÚÐ <Ðå> L s>nfUÐ æ#Ð Y ì}x}Ļí dgCÐ pijeJí
´
ådU ÜnåfUÐ på@nA ê{åL åY Ún_åHúÐ ânåa>ÚÐ oåx ï|åUÐ ÊÐPUÐ Y UÙ
på^AĆY påYn_UÐ p]dåUÐ åS Y hdL êÐ{SüÐ {fL `fx n, iÌ EQ ,ÓnxGZCÐ
:phUnUÐ ÚYúÐ
o« ï|UÐ ÜnHúÐí ìÊnf= ëú ÜnfUÐ pd[Y h[Ļ fY ØÐ}CÐ ëcx ëÌ ¼
åbĻ UÐ E=Ð{UÐ h[Ļ LÐER pYúÐ pd[Y hbĻ w hdL êbx ëÌ
.pd[CÐ ì|w
ÑnåÉÌ å= æn@Î [² ĆþU Ún_HúÐ : Ò}?kCÐ YÐ_UÐ p_@Ð}Y ½
:påhec"Ð ç}]UÐ : US : hbUÐ =Ð ênYüÐ Rí {Sí ,ÓnY{#Ðí dUÐ
ghådL }_åH E_åUn= øÎ å> 3 ÐÙÎ ÜnåfUÐ pd[åY ëÌ }YúÐ ân+ ëÎ)
qååYnSí g@nååA q_R{ååiÐ ÐÙÎ í ,]ååI øí ååTí ø é{ååL E_åå>
.phLPUÐ pUØúÐ Y UÙ ØnaHÐ {Sí ,%.&(_ax 3 gd[Y
ð
nåRn@Î
cZåx nå, ìEåQ ø é{å_UÐ å= åbx nY w ~ýn!Ð E_UÐ ëÎ ¾
.Û« ĆR dUÐ <nwÌ Y N_ýnUn=
ìÚnZåHÐí ådLí åbR OÎ Õn² n, \UÐ p!n_C pdhHT E_Un= |BúnR
E_åUÐ ÛÐå@ ê{åL w phLPUÐ Þ[fUÐ Y Ønax ï|UÐ ÉúÐ ëú pxÐÚØí
ÛÐå@ ê{åL åÉúÐ ëÌ ëíÚ}bx Ê5d_UÐ Úg+ ëlR Ð|4í ,phýnfHÐ ÓønA : øÎ
ò ó ó Kó ÒÚmĶ
ëÌ påUø{UÐ å@íí%/&ĂbeX
ð ó ó õ ëb=
ó ô ó ëÌó ¬øÎõ Ā On_> UbU E_UÐ
÷ ô « ßÐ|=
ð
āÐ DåÉ åfUÐ ébUí ÒÚnUÐ pAn=ü nJ
ĽÐGUÐ _@ On_>í inH "Ð
%0&
ø) :dåHí UËí hdL āÐ DÉ USí , (ßÐ}> L hUÐ 5iÎ) :dHí UËí hdL
.¾½¿Þ pxÛ!Ð =Ð }c= -Ì = {eC phec"Ð ç}]UÐ (¼)
.½Ä pxùÐ ÊnfUÐ ÒÚH (½)
.½¼ÃÀ rx{A Únh#Ð h= Ñn= ÓÐÚnUÐ ÑnT : @nY =Ì (¾)

ÂÄ

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

OÎ oåwÙ {åSí .%.&(åfY åai oåh]= øÎ Ê¡ åhBÌ énY Y dY Ï}Yø ²
ê~A =Ðí ,%0&pd=nf"Ðí ,%/&ph_RnZUÐ }YúÐ <í S Y E_UÐ ÛÐ@ ê{_= ébUÐ
Ún_HÌ {x{Ļ ÛÐ@ OÎ owÙí n¹nh= dH UÐ pUØún= NU{Y ,%1&px}wn^UÐ Y
DååL pååx{x~UÐí ,%2&pååhaf"Ð pååYnL pd[ååY ååUÙ mååSÐ ÐÙÎ ÓnY{åå#Ðí dååUÐ
å=Ð êĆåHüÐ zhåI ìÚnåBÐí ,%5&påd=nf"Ð {åfL å@íí ,%4&phcUnCÐí ,%3&h[a>
,%6&pheh>
: åÉúÐ ëÎ ÒÚnåUÐ : ĽÐGåUÐ àÐGIÐí fCn= NdýnbUÐ pUØÌ qZSi {Sí
åÐY : øÎ Þ[åfUÐ qåUØ 5åT ĽÐGUn= øÎ Û9 ø n¹Ì Ónín_CÐ ØbL
åhUÐ DL ìÐ}TüÐ Û« iÌ UÙ Yí ,= ìÐ}TÎ iÌ nghR Yn!Ð âÚnZUÐ nwnfHÐ
nå,í ,%.-&på@ÐUÐ påbafUÐí oå@Ð= x{åUÐ Ên\bU énCÐ h= Y ÐY : =
-Ì å= oåJnA åY Ñn]#Ð = }eL p[S : Ên@ nY n\xÌ ÛÐ!Ð DL = ÐU{HÐ
x{Y
ö :énbR ?oJnA nx h> hT :énbR pfx{CÐ : oh=~UÐ hx ì{@í rhA p_d=
ëå_h> å? nåf=nSÚ : ë_]b>í nfSÐHÌí nfhfRÌí nf=Ð=j= ëLn> :énbR ,wÚ{=
.%..&nfSH : > ĆR øÎí ,nLnÉ = þI hT

.¼ÀÁÄÀ SÚ rx{A ì{fY : {1Ì ênYüÐ (¼)
.Ä½Þ ©ÛnCÐ W8í , ¾ÃÞ ½Õ ÕnCÐ f`Y (½)
.¼ÃÂÞ ¾Õ ânfbUÐ ænZTí,¾¾ÃÞ ¾Õ æn[iøÐ (¾)
.¿»Þ ÄÕ DCÐ (¿)
.½ÃÞ ÁÕ ýnS{UÐ ~fT Ö ýnb"Ð Nh> }^iÐ (À)
.¿Õ ÚnwÛúÐ Ö }^iÐ (Á)
.¼ÃÞ ÀÕ =ndU jJCÐ Ö bfCÐ (Â)
.¾¾Ã Þ ¿Õ æn[iüÐ }^iÐ (Ã)
.½»À Þ ½ÃÕ îínaUÐ âe6 }^iÐ (Ä)
.nw{_= nYí ÂÂ Þ ½ÃÕ pheh> =Ð êĆHüÐ zhZU îínaUÐ âe6 (¼»)
.¼¿Ä»Á SÚ rx{A }_x w Ñn= âhUÐ ÑnT af[Y : çÐÛ}UÐ {L (¼¼)
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éåH}UÐ éS wí Ò}x}w -Ì rx{A : Ên@ n, N_inCÐ éø{HÐ : ØÚí nY nYÌ
å? (åLØÌ å=) :énbR E_UÐ Ujx @Ú ìÊn@ nY{fL dHí UËí hdL āÐ DÉ
ëÌ @Úú ©Îí R}xí a¶ āÐ =) :énbR ,}_H āÐ éHÚ nx :énbR @Ú ìÊn@
éåHÚ ëÌ åY iÌ rx{A : Ên@ nYí ,%.&(ped^Y ï{fL {Aú hUí āÐ bUÌ
ëÎ) :énåbR nåfU }_H :U hSí }_UÐ ĆQ nY{fL énS dHí UËí hdL āÐ DÉ āÐ
cfåY {AÌ hUí āÐ bUÌ ëÌ @Úú ©Îí çÛÐ}UÐ HnUÐ =nbUÐ }_CÐ w āÐ
ø ij= :énSí Ê5d_UÐ _= Ð|w Sni {S ilR ,%/&(énY øí êØ : ped^e= fUn]x
nå^aU qåhUí pfh_Y ph\S ì|w ëÌ UÙí E_UÐ fY DL Ð|) éø{HøÐ y[x
ð
.%0&nYnL
y[åx ĆåR någdY : øÎ nå4 påA øí n4 êeL ø ënhLúÐ nxn\S ëÌ êd_CÐí
ÙÎ på?Øn"Ð ì|åw : E_UÐ Y dHí UËí hdL āÐ DÉ fUÐ ânfYn= éø{HøÐ
E_åUÐ åL åfYÐ U|åUí ,ìn\åSÐ oU E_UÐ L LnfYÐ ëcx ëÌ Û«
ð
åd> : åfYÐ Ð{åAÌ
ëÌ é{x nY rxØnAúÐ : hdR pUn"Ð d> : ped^Y d_@í
ßåL åY }åTÌ åUÙ : odJ íÌ ,hdL o« eL íÌ hdL o« h= Y én"Ð
5åT AnåÉ ënåT ÐÙlåR ,åhR Ò{åxÐ~CÐ : ÜnfUÐ oQÚ ÐÙÎ ÊVUÐ ëÌ êd_Yí ,CÐ
5åiÎ ÒÚfCÐ pfx{CÐí ,ghdL }_x ø nfgR hR Ðí{xÐ~> ÜnfUÐ cUí ÒØn_UÐ = Ó}@
ð
ënåT 5åiÎí ,någhR âÚ~x Ê¡ ânx {Sí od!Ð Y nUnQ
nghR ânx ï|UÐ ên_]UÐ ënT
ð ëíGZCÐ øí ë_ýnUÐ cx dR hfUÐí E_ZUÐ nghR âÚ~x
ëå_fex Nfh_Y nHni
ø ÒØ{7 pR}A íÌ pLnfÉ : ÜnfUÐ @n² {AÌ ènfw cx 3í ,ÊÐPUÐ íÌ hUÐ L
DåL íÌ eL DL FhU UnY OÎ íÌ ,n) øÎ ÜnfUÐ yUn[Y êb> øí ìEQ n) êbx
: påQÚ ÜnåfUÐ å@n² nåY h[Ļ : e_UÐí hUÐ L LnfYÐ é[A {fL h=
.¾¿À» SÚ rx{A E_UÐ : Ên@ nY Ñn= ÓÐÚn@üÐí âhUÐ ÑnT ØíÍÐØ -Ì fH (¼)
.¾¿À¼ SÚ rx{A E_UÐ : Ên@ nY Ñn= ÓÐÚn@üÐí âhUÐ ÑnT ØíÍÐØ -Ì fH (½)
.ÄÀÞ ½ÃÕ îínaUÐ âe6 (¾)

Ã¼

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

ìÐ}åTÎ ënåcR ,ÜnfUn= ÚÐ¦üÐ {[b= éb_CÐ Ú{bUÐ L }_UÐ R}= ) ÚÐ¦üÐ
Eå`= nðåwÐ}TÎ énå"Ð ì|åw Y : N_Y e= øÎ g_dH Ð_hx ø ëÌ DL N_ýnUÐ
ê{å_U E_åUÐ dåHí åUËí åhdL āÐ DÉ fUÐ è}> {bR Û« cx 3 ÐÙÎí ,A
ÜnåfUÐ éÐYÌ TÌ Ðí{[S {S êS DL E_UÐ ënT ÐÙÎ nY æĆ= ,%.&hUÎ p@n"Ð
.E_dU pYn_UÐ p]dUÐ B{> é{_UÐ Y ëlR ghdL hh\UÐí
ÉúÐ ëÌ Ú}S ilR qxcUn= pYn#Ð ì}/kY ÒÚíØ : YĆHüÐ baUÐ e6 nYÌ
ð
ågýÐ í g_hå= : ÐÚÐ}AÌ
ÜnfUÐ è}> phLPUÐ {LÐbUÐí Þ[fUÐ ìÚ}b> ï|UÐ
ÊÐ}åå`UÐ phYĆååHüÐ p_xPåUÐ ênååcAÌ ÚnååJÎ : 4ÐååYÌí *nååcd, : gRWå>í
nå) {åhbx y=}dU pfh_Y pi {x{Ļ ènfw hU iÌ ©nUÐ {fUÐ : Ên@í ,ng]=Ðí
ÒÚnåUÐ æí}åKí ,påYnL ÒÚnåUÐ æí}^U èíGY UÙ = *ĆYn_Y : ÚnUÐ
påLnfbUÐí pA5åUÐí åR}UÐ åY phLPUÐ ÑÐØùÐ = Ŀb> nY ÒnLÐ}Y Y , dUÐí
E_UÐ : }YúÐ <í B{x ø iÌ eCÐ ÚÐ}S Y =Ð}UÐ {fUÐ : Ên@í ,EhUÐí
ð ni Ún_HúÐí çUÐ : nÐí
ð
ëlåR p_f][åY YÐL Y nþI
ĆdB {« rhA øÎ
åYÐ_UÐ d> DL Ŀb> UÐ pfceCÐ pxØn_UÐ ýnHUn= B{UÐ |þfhA }YúÐ <U
åÉúÐ ëÌ {åhax Ð|åw eCÐ ÚÐ}Sí ,%/&AnaUÐ `UÐí ÊĆ`UÐí d#Ð ÑnHÌí
,ådB é[A {fL ~ýn@ E_UÐ ëÌ ïÌ phýnfHÐ pUnA : øÎ E_UÐ ÛÐ@ ê{L
bx ënT ÐÙÎ E_UÐí ÐET ĆdB ÚFY EQ nð_RÚ Ún_HúÐ RÚí \UÐ F_xí
åUÙ : å@}i nåY wí ~ýn@ pd[CÐ = [>í ÚUÐ = Ffxí é{_UÐ =
ëíØ E_åUn= \åUÐ p!n_Y ÙnĺÐ OÎ pYn_UÐ p]dUÐ ow|> ëÌ `fx ø fcUí
ýnåHUÐ éĆåB åY \åUÐ påUnA pUÐÛl= pdhacUÐ Ón!n_CÐ í L rUÐ
.î}BúÐ pÉn#Ðí pYn_UÐ
.ÄÁ ÄÀÞ ½ÃÕ îínaUÐ âe6 (¼)
ënåx}UÐ påHkY åeCÐ ÚÐ{åÉÎ pdådH ,UnåUÐ {å1Ì DL ÚT{UÐ ÙnH±U çnhHøÐí hUÐ bR (½)
.ê½»»¿åw¼¿½À OíúÐ p_]UÐ ÃÃ» Þ ÓíE=

Ã½
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hdL Ò}]hUÐí ï{bfUÐ \UÐ Y ddU Y}> UÐ Ón!n_CÐ wÌ Y ëÎ
pååhUnCÐ ÓnååHkCÐ oååUn`UÐ : nååwø> ååUÐ Ónåå!n_CÐ ååd> ååw ååfY {åå"Ðí
ð ]ĺ éí{UÐ Y pxØn[SøÐí
ð
påYn_UÐ pxØn[åSøÐ ÓnHnhUÐ éĆB Y 5h^f>í
n]h
:.úÐ : ngde6 d> UÐ

ogTmBÐ oGmgTÐ .¼
åd_x 5håR påUí{UÐ nw|å> åUÐ ÓÐÊÐ}å@üÐ pLe6 :phUnCÐ pHnhUn= f_i
.%.&pd[CÐ hbĻ æ{) ÓnbafUÐí ÓÐØÐ}xün=

:owzaeTÐ oGmgTÐ .½
5håR éí{åUÐ nw|å> UÐ ÓÐÊÐ}@üÐ pLe6 :nw{[bi UÐ px{bfUÐ pHnhUÐ
DL Ò}]hUÐ Y pfh_Y æÐ{wÌ hbĻ @Ì Y ØbfUÐ ß}L h^f>í ÒÚÐØl= d_x
.%/&\UÐ
ÒÚnåL åw UÐ ên_UÐ x{UÐ pHnhH h^f>í ØbfUÐ ß}L h^f> pHnhH .j>í
ØÐ}åRúÐ åY ngåÐGSÐ hå^fU påUí{UÐ nw|å> åUÐ ÓÐÊÐ}å@üÐ påLe6 L
.pY{bCÐ : %0&ï{bfUÐ ÚÐ}bHøÐ hbĻ @Ì Y ÓnHkCÐí
nwÚÐ{åÉÎí ØåbfUÐ hå^f> phªÌ ënh= : NAnUÐí Ê5d_UÐ Y ET ßnB {Sí
ÑÐ}]åÐ nåwEx åUÐ ÓngZåUÐí TnZåCÐ åY Õ}CÐ ëÌ Ê5d_UÐ _= îÌÚí
åe9 ëÌ : åex phehbUÐ n*øøØ {bax Øncx nð=Ð}]Ð <n"Ð W_UÐ : ÓĆe_UÐ
pxÚ{fcåHüÐ på_Yn@ : ÒÚnåUÐ påhdT nfUÐ ¼ÀÞ ©ÐØH ~x~_UÐ {L ÚT{dU phUnCÐ pHnhUÐ ÜnHÌ (¼)
på_]UÐ påxÚnUÐ çØÛ}aUÐ =n]Y Ä¾¿Þ oh"Ð ~xnR ÚT{dU McUÐ Øn[SøÐ ÏØnYí ,ê¼ÄÄÁ ên_U
.ååw¼¿½¼ p_=Ð}UÐ
, ê¼ÄÃ» ênåL Ön[åCÐ påHkY nåfUÐ Á¾ÃÞ åhdB YnH ÚT{UÐ hUj> McUÐ Øn[SøÐ ÏØnY (½)
p\ågfUÐ ÚÐØ ÀÂ¾Þ åchw ~åx~_UÐ {åL ÚT{ådU phýn[åAüÐí pxØn[åSøÐ Ónd][CÐ pLHYí
.ååw¼¿»Á phinUÐ p_]UÐ ënfU ph=}_UÐ
. =nH Ú{[Y ¼¾½½Þ phUnCÐ pHnhUÐ HÌ (¾)

Ã¾

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

{åe_CÐ kåCÐ ëåc> någfh= 5håR nw{åe_> Ò{åAÐí pådeL DL phYĆHüÐ éí{UÐ
ð
ð
åT Nå= ÓÐ{Sn_UÐ h+ êF>í ,ÐÚnh_Yí
nHnHÌ
ow|UÐ |>í ,phdCÐ n*Će_U
ÖGåbCÐ ÓnåHkCÐ ì|åw ÜnåHÌ DåL ðøíØí ÓnåHkYí ÐØÐ}RÌ î}BúÐí ngfY
Ónå=b_UÐ håSí ,ÒnT~UÐ p[iÌ HnHÌ DL Ø{> ï|UÐ Únh_CÐ ëc> 5T nwÍnZiÎ
U UÙ _Uí ,phLPUÐ ÓønCÐ d8 : {bfUn= [x n, UÙ OÎ nYí ,phýnf!Ð
ð
E[åCÐ åwí ,någfh= nhUÐ ? ïØn[SøÐ ? <nCÐ {AdU nHnHÌ
ëcx Ô{A
Y~åUÐ åY ÒGaU– bhbĻ }Bj> 5=Ú cU hUÎ E> ëÌ Y pY±U ÞnfY ø ï|UÐ
ð
{åS oåU phYĆåHüÐ påhUí{UÐ påde_UÐ xbU nHnHÌ
ow|Un= |BúÐ Ú|_> ÐÙÎí
ëÌ åY åSÌ ĆåR ,ên_UÐ <í{UÐ æ}_UÐ hdL ï}« nY Y çn>øÐ : pQ}UÐ ëcx
ð
å_R 5åT (påÉn#Ð oåUÐ çåbA) Y n]ei
ngfh= 5hR phYĆHüÐ éí{UÐ ÿZf>
ì|å4 åcexí ,pTGZåCÐ påh=ÚíúÐ çUÐ éíØ qd_R 5Tí <í{UÐ {bfUÐ çí{fÉ
ð
nåYÎ påicY (ÓĆe_UÐ pdH)å= ex nY ngehS {x{U n_@}Y
{e_> ëÌ Ò{AUÐ
,nå) åYn_CÐ påhUí{UÐ ÓĆåe_UÐ âåe6 åY nåYÎí ,phdCÐ n*ĆeL âe6 Y
oåf« påehbUÐ {x{U @Ð}CÐ Y âfUÐ Ð|w Ø5LÐ ëú ,phCnL ÓĆeL nwÚnLn=
nå4 ß}å_> åUÐ ÑÐ}]åøÐí ÛÐ~wøÐ YÐL odQÌ nwÍnZiÎ ÖGbCÐ Ò{AUÐ
pååhdCÐ pxØn[ååSøÐ ânååíúÐ ÓnåådbU pååhi pååhUnCÐ çÐååHúÐ : ÓĆååe_UÐ
ÚnZåx nå, ÒØnaHøÐí ega>í HÐÚØ N[Cn= ï}A êĆcUÐ Ð|wí ,%.&phCn_UÐí
.=
ýnåKí Û}=Ðí wÌ Y F_> £n_CÐ nfCnL : ØbfUÐ ÚÐ{ÉÎ phdeL qinT ÐÙÎí
,rx{å"Ð 3nå_UÐ éíØ : påhUnCÐ ÓnåHkCÐ Y ngYnbY êbx nY íÌ px~T}CÐ èfUÐ
ØåbfUÐ ÚÐ{åÉÎ å= éí{UÐ : phUnCÐ ÓnHkCÐ }ýnH L Ø}af> px~T}CÐ èfUnR

ÒÚí{åUÐ Ynå#Ð Ø{å_UÐ YĆåHüÐ åbaUÐ åe6 påd6 : ÚZåfY £nfUÐ Õn"Ð {e7 zhZdU nð= }^iÐ (¼)
.nw{_= nYí ½¼ÃÂÞ rUnUÐ Ê~!Ð pYn#Ð
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íÌ YĆåHüÐ }/kåCÐ påe^fY éíØ påRnT ÙnåĺÐ : å"Ð åecx d_dR ,%.&phSÚUÐ
ð
ð ph=}_UÐ éí{UÐ pLe6
{åLÐS Rí ï}« ,ØbfUÐ ÚÐ{ÉÎ phdeL Ox nx~T}Y
ncf=
påhSÚUÐ påde_dU ÚÐ{åÉüÐ påhdeL ^få> pSØnåÉ Exnå_Yí pbhSØ hxnbYí pfhY
:phUnUÐ {ÉnbCÐ b² 5= {bfUÐ ÚÐ{ÉÎ  OÎ _xí
.ÒØ[bCÐ aýnKí {bfUÐ {bax ø T ØbfdU phýÐPUÐ pehbUÐ aA ¼
pdýnåUÐ ØbfUÐ Y çUÐ p@nA phd>í ngdJí ØbfUÐ ß}L N= piÛÐCÐ ½
.{bfUÐ çH DL Ì}]x éĆBÐ ïÌ fYí
ànZåfUÐ DåL Ò}Y{åY Ún?Ë U ï|UÐ ØbfUÐ ÚÐ{ÉÎ : HUÐ ëíØ pUdh"Ð ¾
ð
.nYeL
ïØn[SøÐ
íÌ YĆåHüÐ 3nå_UÐ : ï~T}Y f= DL ØbfUÐ ÚÐ{ÉÎ WbR ,UÙ x ø 3í
påLe6 íÌ YĆåHüÐ }/kåCÐ pe^fY éíØ hdL æP> ph=}_UÐ éí{UÐ pLe6 :
påY±U pYn_UÐ p]dUn= ànf> UÐ ÚYúÐ Y {bfUÐ ÚÐ{ÉÎ ëÌ ÚnLn= ph=}_UÐ éí{UÐ
h[Ļ Y gfcex 5= éí{UÐí ÓnYc"Ð ÓÐØnhS : pdeCÐ nwÚYÌ Òøí : pd,
.ØnaUÐí `UÐ Y ÜnfUÐ ÓĆYn_Y aAí nwØbi pinhÉí pYúÐ yUn[Y
ýnåKí åY ØåbfUÐ ÚÐ{åÉÎ ëÌ DL d_UÐ wÌí ÊngbaUÐ éÐSÌ Ó}Rn\> {bR
åY nginhåÉí å`UÐ Y nghdL ána"Ð ghdL o@ÐUÐ ëÌí NedCÐ ÚYÌ Òøí
: )Ðåií ÚYúÐ Òøí DL o« nY ënh= : fA = {1Ì ênYüÐ énS {Sí ØnaUÐ
ëú ën]dåUÐ ëÙlå= ÑåUÐ ÚÐØ : øÎ wÐÚ{åUÐ Ñ¦ yd[x ø) :ØbfUÐ ëjI
.%/&(ýn^_UÐ ÐTÚ 4 BÚ ÐÙÎ ÜnfUÐ
ì}åcfhR ë5å?úÐ hU{>í Ón_hCÐ Q ÓĆYn_Cn= d_x n,í :ïØÚínCÐ énSí
_RnZåUÐ énåS åiÌ ïíåfUÐ åbií ,åhR énå"Ð oå= hdL ÑØkxí fY fexí
nf=nåÉÌ énåS :n\xÌ énSí ,pIZ`CÐ wÐÚ{UÐ Ñ¦ ênY³U ì}cx :ÑnÉúÐí
.=nH Ú{[Y ¾Â»Þ oh"Ð ÚT{dU McUÐ Øn[SøÐ ÏØnY }^iÐ (¼)
.¿ÀÂÞ½Õ ydaY =Ð {e7 āÐ {L -ú âí}aUÐ (½)

ÃÀ
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ênYüÐ ënI Y iú p[UnB qinT ëÎ Eini{UÐí wÐÚ{UÐ Ñ¦ ênYüÐ E`U ì}cxí
ÜnåfUÐ {bi ØnRÎ Y fexí :hbUÐ =Ð énSí %.&ØnRüÐí `UÐ hR Ykx ø iú
.%/&ìEh`>í
åY ØåbfUÐ ÚÐ{ÉÎ ëÌ fY Ønax phYĆHüÐ owÐ|CÐ d8 : ÊngbaUÐ êĆTí
ï}Ļ nwÚÐ{ÉÎ : ghdL o« iÌí ,ihfx Y íÌ *n@Ðíí }YúÐ Òøí ýnKí
pxØn[åSøÐ ÓnHnhåUÐ éĆåB Y e_Un= ëhf_Y gR U|Uí ,pYn_UÐ pd[CÐ
åh]_> ijåI åY nåY åT åfexí ,ï{åbfUÐ ênå^fUÐ : ÚÐ}bHøÐ b² 5= pYn_UÐ
å^LÌ åeR å íÌ hå^f> ëíØ ØbfUÐ ÚÐ{ÉÎ : HUÐ ê{Lí {bfUÐ ýnKí
d^UÐ fYí é{_UÐ pYnSÎ nwEQí éÐYúÐ : phYĆHüÐ p_xPUÐ êncAÌ : {ÉnbCÐ
påxÐÚØ ëíØ ØåbfUÐ ÚÐ{ÉÎ : HUÐ _dR ¹íkI h+ : bUn= ÜnfUÐ êbhU
íÌ 4ÐåYÌ ÜnåfUÐ åx åY ØÐ{åL : phUnCÐ ÓnHkCÐ B{x í h^f>í
.UÙ L āÐ ¹ {Sí ,nghR a]x
ïÌ : ï{åbfUÐ ÚÐ}båHøÐ åhbU håH ø åiÌ NAnåUÐ åY Ø{L }TÙ {Sí
ëÌ {åTk> pxØn[åSøÐ ÓnHÐÚ{UÐ ëú ï{bfUÐ ÚÐ{ÉüÐ phdeL h^f> ëíØ Øn[SÐ
\åUÐ Ô{åĻ åUÐ åYÐ_UÐ îåSÌ åY ngå}Lí ØbfUÐ ÚÐ{ÉÎ : HUÐ
.%0&x|`>í ï{bfUÐ
ÚÐ{ÉÎ h^f> phªÌ L ÒÚ]B æÚn[CÐ : ØbfUÐ {hU> h^f> phdeL b> øí
phRWåCÐ ØbfUÐ ß}L h^f> ng]í ØbfUÐ h^f> phdeL : ÕÚ{fx n,í ,ØbfUÐ

.nw{_= nYí ¿Ä¿ÞÀÕ Ñ|gCÐ Ö âeCÐ (¼)
.¾À»Þ pehc"Ð ç}]UÐ (½)
\åUÐí , =nåH Ú{[åY– (Á¾ ¿À)Þ ¼Õ ï{åbfUÐ \UÐ Ò}wn^U ïØn[SøÐ hdUÐ }^iÐ (¾)
.(¾Á» ¾À½)Þ YĆHüÐ baUÐ : ï{bfUÐ
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ØåbfUÐ påheT åY åe^_UÐ pfUÐ / n¹Ì ÙÎ ,nw{xÚ> í , ýÐØUÐ Øbi íÌ
.%.&pí}_CÐ ØbfUÐ pheT Y %Ä» ëÐ{dUÐ _= : d> {bR ngeAí pí}_CÐ
ø åýÐØUÐ ÑnÉÌ ëÌ q^Aø æÚn[CÐ ëÌ : ØbfUÐ {hU> Ò}cR d>í
ð
ëlR Ò{AÐí p_RØ n_h+
ngU ëY{bx ø ¹Ì 5Tí ,Ò{AÐí Ò}Y ng= ëYbx
åY æÚn[åCÐ ï{U nY îY _« n, Ò{x{@ ÓnLÐ{xÎ ngd=nbx Ón=UÐ ì|w
ð
ð ëcx ëÌ Øncx ýÐØí
:WåCÐ ênå^fdU påhUnCÐ ÓÐíØúÐ Ú]> Y 5hHø nx}b>
n=n?
nå, åUÙí ,phRWåCÐ ÓnåSn]UÐí ÓnchZåUnT phSÚUÐ ØbfUÐ 1 L f`> UÐ
påi Ênåb=Î {_= ,nwÚ5HÐí px{bfUÐ Ò{ÉÚúÐ Y ÒØnaHøÐ DL æÚn[CÐ I
ð
ð
ÊĆåe_UÐ Ón=åH påh]`U nåhSÚí
Ð{åbi
åai æWåCÐ î{U ýÐØUÐ Y pfh_Y
ð
ð
ï~åT}CÐ æWCÐ î{U nx{bi
Ð{hÉÚ
î}BÌ pií ,%/&pýÚn]UÐ æí}^UÐí p_SCÐ
åd> påg@ÐC ï~åT}CÐ æWåCÐ nå) aå² åUÐ påx{bfUÐ påfUÐ ì|w e>í
.%0&px{bfUÐ íÌ phiinbUÐ phJnhAøÐ Ón=UÐ
ð
ð }T|i ë5ýøÐ yfYí ØbfUÐ {hU> ngfL sfx UÐ phahcUÐ pR}_Cí
nhh>
ĆY
påi ëÌ Ú{åS ÐÙÎ :énbR yd[CÐ āÐ {L {UnB ÚT{UÐ ìØÚíÌ phde_UÐ ì|w = N>
¼»» {åxÛ âÐ{åxÎ ëlåR %½» åw ï~T}CÐ fUÐ nwØ{A UÐ ï{bfUÐ JnhAøÐ
ð
ð ëÌ f_x (¼)SÚ æWCÐ î{U énxÚ UÌ
ìÚ{åS nå}S
æWåCÐ ß}SÌ {S Ð{xÛ
:NeS OÎ æWCÐ î{U bfhH dCÐ Ð|wí énxÚ UÌ pýnY
½» énåCÐ Ð|åw : ìÚ{åSí ©inåbUÐ ï{bfUÐ JnhAøÐ OÎ \x éíúÐ bUÐ
.énxÚ UÌ
ÚÐØ nåfUÐ ½Â½åååÉ Wi {e7 ØeCÐ {L/ ÚT{UÐ hUj> p]HCÐ px}^fUÐ McUÐ Øn[SøÐ }^iÐ (¼)
ëÛåUÐ {åUnB/ ÚT{dU h]UÐí px}^fUÐ N= McUÐ Øn[SøÐ ÏØnYí,ßnx}UÐ xÛUÐí PfdU «}#Ð
.½ÃÀ ½Ã¿ååÉ ê¼ÄÄÄ pfU pUnUÐ p_]UÐ PfUÐí pLn]dU ýÐí ÚÐØ LnR}UÐ {1Ì ÚT{UÐ í
.Á»¼åÉ Ex æW= hdB ÚT{dU McUÐ Øn[SøÐ ÏØnY (½)
phýn[åAüÐí pxØn[åSøÐ Ónd][CÐ pLHY í ½ÂÂå =nH Ú{[Y p]HCÐ px}^fUÐ McUÐ Øn[SøÐ (¾)
.ÂÁååÉ
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DåL æWCÐ e_hR énxÚ UÌ Ã» ß}bUÐ phb= ex nY wí :©nUÐ bUÐ
}åc= ênåbR }åcU åUÌ Ã» (¼)åSÚ æWCÐ ß}SÐ ÐÙlR ,ë5ýøÐ yfe= ìÚ5HÐ
:Nb=nUÐ NebUÐ OÎ dCÐ Ð|w h\hH æWCnR (½)SÚ æWCÐ : LÐ{xl=
.©inbUÐ JnhAøÐ OÎ \x naUÌ PL pH :éíúÐ
Ò{åýna= ßÐ}Sünå= nwÚ5åHÐ DåL æWCÐ e_hH nðaUÌ ëHí p_=ÚÌ :©nUÐ
,Ú{U
ênåå^fUÐ ååS ååY ØååbfUÐ {ååhU> ÓnååincYÎ {afåå> ëÌ OÎ ååhUÐíØ Ð|ååcwí
ð ,%.&:WCÐ
ØåbfUÐ åA : ÒØnåxÛ hdL o>Gx ø {S ØbfdU {hUUÐ Ð|w ëÌ 5dL
.%/&æÚn[CÐ GRØ : pdCÐ phRWCÐ ØbfUÐ pheT : w nfw ÒØnx~UnR ,phSÚUÐ
qw|åR ØåbfUÐ {hU= æÚn[CÐ ênhS ÛÐ@ cA éA ëAnUÐ dBÐ {Sí
h\åb> ï|åUÐ Ú{åbUn= ØåbfUÐ {åhU= æÚn[åCÐ ênåhS ÛÐå= :éåbUÐ OÎ paýnJ
ëÌí ,å"Ðí påAn=üÐ ÓĆYn_CÐ : ÉúÐ ëÌ : d> gAí ,%0&pd[CÐ
.ØbfUÐ {hU> ngbb² nY pYn_UÐ pxØn[SøÐ yUn[CÐ Y
,%1&nåbd]Y ØåbfUÐ {åhU= æÚn[CÐ ênhS ÛÐ@ ê{_= :ébUÐ OÎ paýnJ qwÙí
ð
Òøí åA DåL nx{_>
ØbfUÐ {hU> phincYÎ æÚn[CÐ yfY : ëÌ UÙ : gAí
yfåY ëÐí ,NLØåCÐ éÐYÌ DL {e_> ØbfdU æÚn[CÐ {hU> phdeL ëÌí ,ÚYúÐ
sfx ØbfUÐ {hU= æÚn[CÐ ênhS ëÌí ,dex ø 5hR nRW> {_x "Ð Ð|w æWCÐ
~åhT}> OÎ ïØkåxí ,Ún_åH±U ênå_UÐ îCÐ âna>ÚÐ OÎ ïØkxí ÒET {HnaY fL
,någhR ëªnåCÐí æÚn[åCÐ ÑnÉÌ wí eCÐ Y pdhdS pþR ï{xÌ : Òí}UÐ
ô ML = {e7 ÚT{dU UÙ L HíÌ Ćh[a>
ð
¼ÂÂ ¼Â½Þ èåfUÐí ØåbfUÐ : påY{bY ï}åbUÐ
}^iÐ (¼)
.åw¼¿¼Â OíúÐ p_]UÐ ì{@ ÚÐ{UÐ pcY nfUÐ
.=nH Ú{[Y ¾Á¿Þ yd[CÐ {UnB ÚT{dU YĆHüÐ baUÐ : ï{bfUÐ \UÐ (½)
ÚÐØ nfUÐ , ¼¾¿ ¼½ÀÞ Ò}e_UÐ hwÐ}=ü YĆHüÐ Øn[SøÐ : nw}?Ìí nwÚíØ phi5ýøÐ ØbfUÐ }^iÌ (¾)
.åw¼¿¼¿ ßnx}UÐ peÉn_UÐ
.¼¼»Þ¼Õ \UÐ Ò}wn^U ïØn[SøÐ hdUÐ (¿)
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ð ØbfdU æÚn[CÐ {hU> phdeL ën= UÙ L oh@Ì {Sí
ð
pSÐ}Yí ÒÚÐØÎí
5h^f>í
niÙÎ
ð
hdR Ð|w DLí oin!Ð Ð|w : }YúÐ <í ex ï|UÐ ï~T}CÐ æWCÐ nwøx 5iÎ
5åiÎ æWåCÐ Ð|åw : NLØCÐ éÐYÌ pbhbA ëÐí ,]dH DL {_> ØbfUÐ {hU> :
ëÌ æWåeddR ådY {åx någhdL æÚn[åCÐ {åhR ,æÚn[åCÐ DL 4 ßí}S w
.nghR æWx
Ún_åH±U ênå_UÐ îCÐ âna>ÚÐí {HnaY ØbfUÐ {hU> L sfx iÌ : }TÙ nYí
åd]> ï|åUÐ Ú{åbUn= åUÙ Ðí{åhS {åS ÛÐ!nå= NdýnbUÐ ëj= UÙ L Ñn« ilR
yUn[åCÐ DåL å=}> {HnaY OÎ Ŀax ØbfUÐ {hU> ënT ÐÙlR ,pxØn[SøÐ pd[CÐ
NAnåUÐ å_= ÚnåBÐ {åSí ,å_fe= éåbUÐ å@> Y oxÚ ø ilR fY ÒØZfCÐ
ð ìÚnLn= ØbfUÐ {hU> ÛÐ= ébUÐ yh@}>
Eå#Ð é5LÎí ßí}bUÐ âÐiÌ Y nLi
.%.&ÉúÐ : Û« ø ØbfUÐ {hU> ën= ébdU @í ø iÐí
3 nY "Ðí pAn=üÐ ÓĆYn_CÐ : ÉúÐ ëø yh@GUÐ Ð|w pÉ w }wn^UÐí
ÊÐÚùÐ æĆBø ØÐ{YÐ øÎ w nY NAnUÐ N= æĆBøÐ Ð|w ëÐí , fex i Ø}x
ØåbfUÐ {åhU> pUjåY : NxÌÚ NxØn[SĆU ëÎ rhA ,ØbfUÐ {hU> : pxØn[SøÐ
ëÌ éínå² åx}R åT ëÎ å? ,ïØn[åSøÐ åUÐ : hdL p>GCÐ Ún?ùÐ DL Ênf=
ëÌ DåL åfY Ð|åwí ,åhUÎ nåi Ì nåY å"Ðí ,åxÌÚ {\å_x nY pUØúÐ Y edx
.= Yn_>í ì~h9 øíÌ n=}Un= Yn_> ø æÚn[CÐ
@Ì Y pxØn[SøÐ ÓnHnhUÐ nggf> UÐ pYn_UÐ ýnHUÐí Ón!n_CÐ Yí
åYÐL Û}å=Ì {AÌ w çnaiüÐ : HUnR ên_UÐ çnaiüÐ {hI}> \UÐ Y {"Ð
ênå_UÐ çnåai³U ëåcx ëÌ å_h]UÐ åY åilR U|åUí ,=nHÌí ï{bfUÐ \UÐ
ênå_UÐ çnaiüÐ ëÌ ÚnLn= ï{bfUÐ \UÐ p!n_Y : Un= }?Ì éí{UÐí ÓnYcdU
3nå_UÐ ëÐ{d= Y ET : ïØn[SøÐ ànZfdU ÜnHúÐ è}CÐ cZx ÓnYcdU
.¾ÁÂÞ YĆHüÐ baUÐ : ï{bfUÐ \UÐ (¼)
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: på_CÐ E=Ð{UÐí pxØn[SøÐ ýnHUÐ wÌ Y ëlR U|U =nHÌ âf>í ÚnZiø
åx ø 5håR cUí ,%.&ên_UÐ çnaiüÐ haĺ DL e_UÐ ï{bfUÐ \UÐ p!n_Y
pxÚíUÐ ÓnbafUÐ : fL Ênf`HøÐ cex ø 5R pYúÐ yUn[C øĆBÐ ox øí
n, UÙ ií phL5@øÐí ph[UÐí phehd_UÐí phLPUÐ ÓønCÐ h+ : pYn_UÐ
ì|åw h]_= [² ï|UÐ ÚUÐ h^_U = ÜnCÐ Û« ø ilR fL pY±U fQ ø
å?5x 5hR ÊngbaUÐ _= hUÎ ÚnIÌ nY w UÙ h+ : LÐ}x ëÌ `fx n,í RÐ}CÐ
åT : {hbUÐ Y ,%/&ydÉúnR ydÉúÐí wúnR wúÐ x{b> wí éÐAúÐ ì|w
: }x|åUÐí æÐüÐí ÚnåSüÐ ÛÐå@ ê{L Y hc"Ð ëË}bUÐ hUÎ {IÚÐ 5= UÙ
.çnaiüÐ
:æÐ{wÌ p?Ć? : ogX°GüÐ oTízTÐ 9 êm^TÐ çm`h³T oggý|TÐ æÐzvúÐ én+Î cexí
.pYúÐ he! pZh_CÐ : iØúÐ {"Ð ER> :éíúÐ
énåS 5åT éÐY±U éØn_UÐ xÛUn= pYúÐ ØÐ}RÌ N= ÓínaUÐ @íÌ hdb> :¨mTÐ
õ õ ÷ ó ÷ M< oTíØ
.%0&ĂbeX
ó ô ó ø S
ó ÷ ó ð ó ô ëbw
÷ ô ÊmgePúÐ
ó
÷ ó Ā :On_>
påhfx{UÐ ng"n[åY åaA eZåx ï|åUÐ YnZUÐ ngYgae= pYúÐ phef> :qTmTÐ
.%1&n) ênhbUÐí
êåb>í nw{åÉnbY pUí{UÐ bĻ n4ĆB Y pdhHí L ÒÚnL w ên_UÐ çnaiünR
å=Ð êĆåHüÐ zhåI énS {Sí nhi{UÐ pHnhHí x{UÐ pHÐ}A Y ngYngYí ngaýnK=
éÐåYúÐ ÒøU hUí :pYn_UÐ éÐYúÐ : NedCÐ Òøí DL o« nY ënh= : pheh>
.¿¼¿Þ =nH Ú{[Y oh"Ð/ ÚT{dU McUÐ Øn[SøÐ ÏØnY (¼)
ênåcAúÐ {LÐSí ,ÓíE= pR}_CÐ ÚÐØ nfUÐ ¿Þ ¾Õ :Ð}bUn= ÚgZCÐ @ngf[UÐ ÜnL -ú çí}aUÐ (½)
.Ã½Þ ¼Õ pheh> =Ð nfUÐ , edUÐ êĆUÐ {L ~x~_UÐ {L ênY³U êniúÐ yUn[Y :
.Â pxùÐ P"Ð ÒÚH (¾)
åx{A phYĆåHÎ påUíØ : ênå_UÐ çnåaiüÐ êågaY ,YĆåHüÐ Øn[åSøÐ ,~x~_UÐ {L dCÐ p_Yn@ pd6 (¿)
.À ¾ååÉ Yn#Ð Ø{_UÐ bx{É Òni {e7 ÚT{dU

Ä»
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ØbfUÐ pehS E`> Ún?Ë p!n_Y :rUnUÐ rCÐ

ÊĆTíí ÑÐií ÊnfYÌ w 5ilR cdY UnCÐ bx 5T gýÐwÌ o= nwebx ëÌ
øí å]LÌ ø āÐí ©Î) :dHí UËí hdL āÐ DÉ āÐ éHÚ énS 5T nTĆYô ÐhU
NCnå_UÐ ÑÚ éåHÚ Ð|w :énS ? %.&(Ó}YÌ rhA Ì HnS niÌ 5iÎí Ðð{AÌ fYÌ
yhå=Ì ï|åUÐ UnCÐ UÙ _ax 5T ìÚnhBÐí >ØÐÚl= Ên]_UÐí fCÐ hU iÌ FBÌ {S
.%/&UnY : æWUÐ U
phLPUÐ =Ð\Un= ànfY ên_UÐ énCÐ : ÚYúÐ Òøí æW> ëÌ Ð|w Y Ønaxí
ð
ilR ên_UÐ çnaiüÐ ha= ÐÚÐ}S
|x ëÌ {x}x nY {f_R pYúÐ pd[Y h\b> 5=í
åY ÊÐØúÐí e_UÐ : pinYúÐí ÒF#Ðí pxÐÚ{UÐí d_UÐ wj= pin_HøÐ hdL N_x
håaUÐ ÚÐ{åbYí ÚÐ}åbUÐ Ð|åw Y ÙnĺÐ îí{@ pR}_Y {_= Þn[BøÐ ïíÙ
Ónåg@ oå>Ð}Y ÚnåLn= Óínåax çnåaiüÐ ëø ngdeZåx åUÐ ÓønCÐí Lií
nY ngfYí @nA w nY ngfYí ïÚí¦ w nY ngfeR yUn[CÐ Y bb² nYí çnaiüÐ
çnaiüÐ pHnhH êÐ{HÐ {fL ÓnbafUÐ âÐiÌ OÎ }^fUÐ Ð{@ gCÐ eR ,fhĻ w
.%0&ï{bfUÐ \UÐ p=Ún7 : ên_UÐ
peåbUÐ : Ï{x ëÌ o@ÐUnR æÚn[CÐ nYÌ :pheh> =Ð êĆHüÐ zhI énS {Sí
.%1&pYn_UÐ NedCÐ yUn[Y Y wúnR wún=
på!n_Y å@Ì åY Ún_åH±U ênå_UÐ îåCÐ âna>ÚÐ Sí ëÌ hR I ø n,í
çnåaiüÐ {hI}> pHnhH êÐ{HÐí ØbfUÐ pehS Úw{> Y {"Ðí ï{bfUÐ \UÐ
: }åYúÐ <U pYn_UÐ p]dUÐ ÓnhAĆÉ e ÕÚ{fx n, \UÐ p=Ún7 : ên_UÐ
åSÚ rx{åA (éåH}dU í å2 ā ëlåR) Onå_> āÐ éåS Ñnå= e#Ð ß}R ÑnT ïÚnUÐ yhÉ (¼)
.½ÃÃÀ
påhinUÐ på_]UÐ {xkCÐ pcY nfUÐ , ¾ÄÞ ëhL EZ= hbĻ pheh> =Ð êĆHüÐ zhZU phLPUÐ pHnhUÐ (½)
.åw¼¿¼¾
ÚÐØ nåfUÐ , ÀÃÞ åS Ú|åfY ÚT{ådU YĆHüÐ Øn[SøÐ : ng]=Ðí nwÚíØ phUnCÐ ÓnHnhUÐ (¾)
.åw ¼¿¼Ä OíúÐ p_]UÐ ZYØ }caUÐ
.ÀÃÞ phLPUÐ pHnhUÐ (¿)

Ä¼

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

ïÌ}åUÐ ïíÙ ÒÚnZåHÐ {å_= pd[åCÐ h\åb> nåC nåbRí ênå_UÐ énåCÐ : æWUÐ
.Þn[BøÐí
ax n, \UÐ p=ÚnC nwÙnĺÐ `fx UÐ Ón!n_CÐí ýnHUÐ wÌ w ì|w
ê{å_U Ð}å^i någfL nf}LÌ î}BÌ ýnHí ènfwí ,nw{ÉnbYí p_xPUÐ êncAÌ Y
åUÐ ýnHUÐ ì|w æĆ= }Jn8 Y n) e_UÐ fcx nCí nwÛÐ@ DL çna>øÐ
råhA ëÐ}åbUÐ : å= āÐ }YÌ ï|UÐ FUÐ DL niín_>í ëÐB³U pÉnfY nghUÎ ni Ì
õ ó ÷ ô ÷ ó >üÐ
ó ó Ðhí
ó ó Ðhí
÷ ô m^=í
÷ ô m^=
õ ÷ õ CK
.%.&ĂëÐíz^TÐí
ó ó óøíó îaTÐí
ó ÷ ¬ ó ETÐ
ó ó ó Ā :ébx
« ÷ CK
ÚØnåbUÐí åUÙ Oí åiÎ iÐåÚí US 7 d_«í U|= afx ëÌ éji āÐí
ð āÐ ìÐ~R dÉjR Ćd
ð B {@í Yí ,hdL
{e7 ni{hH DL dHí āÐ DÉí ,ÐEB
.x{UÐ êx OÎ ënAl= _> Yí Éí UË DLí

.(½) Ò{ýnCÐ ÒÚH (¼)
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¨_UAjA À_ÆC
.x}cUÐ ëË}bUÐ
ØåUCÐ åa_!Ð = ÒE`CÐ = hwÐ}=Î = hL5HÎ = {e7 ána"Ð zhI ênY³U ïÚnUÐ yhÉ
ë5åxüÐ påcY på_J ,êÃÂ» ååw½ÀÁpfåH ;åCÐ ,êÃ¼»ååw¼Ä¿ pfH éÐI ¼¾ p_e!Ð êx
.ê½»»¾åw¼¿½¾ WY ÒÚ[fCÐ
pfåH {åUí ,ïÚ=nåhfUÐ ïEZåbUÐ dåY å= Õn"Ð =Ð dY "Ð -Ì ênY³U dY yhÉ
.ê½»»½åw¼¿½½ OíúÐ p_]UÐ o@Ú = ÚÐØ p_J ,(åw½Á¼ :Ó) åw½»¿
åbA ,åw½ÂÀ ;CÐ ,p@nY =Ð fxí~bUÐ {x~x = {e7 āÐ {L =Ì Rn"Ð ênY³U @nY =Ð fH
nfUÐ ,ê¼ÄÂÀåw¼¾ÄÀ,SnUÐ {L ØÐkR {e7 hdL dLí ,xØnAÌí =Ð=Ìí T SÚí É[i
.-}_UÐ ÔÐGUÐ ÊnhAÎ ÚÐØ
ÒÚåH
ó ó ÷ ó å= åhL å= {åe7 åhL -Ì Rnå"Ð ênY³U ,yh[UÐ Yn!n= eCÐ ï|YGUÐ fH
.phYĆHüÐ pcCÐ nfUÐ ,åw½ÂÄ pfH :CÐí åw½»Ä pfH ØUCÐ ,ï|YGUÐ
nfUÐ ,åw½ÂÀ pfH ;CÐ ïØÛúÐ ©nUÐ r_IÌ = ë5hdH Ô{CÐ pYĆ_dU ØíÍÐØ -Ì fH
.ê¼ÄÄÃåw¼¿¼Ä ënfU ÓíE= ê~A =Ð ÚÐØ
åhd_UÐ ådx|=í ,ïØÐ{å`UÐ f]S ÚÐ{UÐ "Ð =Ì }eL = ML Ô{CÐ pYĆ_dU f]S ÚÐ{UÐ fH
åInw āÐ {åL {håUÐ hbĻ :ïØn=Ì h^_UÐ "Ð eI {e7 oh]UÐ -ú f]S ÚÐ{UÐ DL f`CÐ
.åw¼¾ÃÁ ,Ò}wnbUÐ HnCÐ ÚÐØ ,©{CÐ ©5x
påcY ÛnUÐ pcY ,n]L ÚØnbUÐ {L {e7 p_@Ð}Y.åw ¿ÀÃ bghUÐ N"Ð = {1Ì :îFcUÐ fUÐ
.ê¼ÄÄ¿åw¼¿¼¿ pY}cCÐ
: nåfUÐ ,ååw½¼¼ pfåH ;åCÐ ©n_f[åUÐ ênåª = çÐÛ}UÐ {L }c= -Ì Ô{CÐ pYĆ_dU f[CÐ
.åw¼¿»¾ phinUÐ p_]UÐ ÓíE= YĆHüÐ ocCÐ
åfA = {e7 = {1Ì āÐ {L =Ì Ô{CÐ pYĆ_UÐ bCÐ Rn"Ð ênYüÐ wí ,{1Ì ênYüÐ {fY
.-}_UÐ ÔÐGUÐ ÊnhAÎ ÚÐØ nfUÐ ,åw½¿¼ pfH ;CÐ ,©nhZUÐ
ï{å1 åhbĻ ,©ÐFå]UÐ åedUÐ ÑåxÌ å= {å1Ì å= ë5hdH HnbUÐ =Ì Rn"Ð EcUÐ _CÐ
.-}_UÐ ÔÐGUÐ ÊnhAÎ ÚÐØ nfUÐ ,adUÐ
.åw¼¿¼À Ò}wnbUÐ NY}"Ð ÚÐØ : nfUÐ ,©ÐF]dU HíúÐ _CÐ
.ê¼ÄÄÀåw¼¿»À OíúÐ p_]UÐ ,ë5L,ÓíE= YĆHüÐ ocCÐ ,©ÐF]dU E`[UÐ _CÐ
ååwÂ¼Ã :åCÐ ïØnå=Ì ÛíEåaUÐ Ñb_x {e7 x{UÐ {6 ï`dUÐ pYĆ_UÐ hUj> hCÐ ÜYnbUÐ
nåfUÐ ,ê½»»¾ ååw¼¿½¿ p_=nåUÐ på_]UÐ pUnåH}UÐ påHkY : ÔÐGåUÐ hbĻ ocY hbĻ
.ënfU ÓíE= pUnH}UÐ pHkY
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ÓíEå= påefUÐ pAnåH phSPUÐ pcCÐ xÛ> ,ÓíE= çPCÐ ÚÐØ p_J ,êĆLúÐí p`dUÐ : {fCÐ
.ënfU
ååw¼¿½¿ Ò}wnåbUÐ rx{å"Ð ÚÐØ på_J ,î}åbCÐ YåhaUÐ DåL {åe7 {1Ì pYĆ_dU EfCÐ Ön[CÐ
ê½»»»
.ënfU ÓíE= dbUÐ ÚÐØ : nfUÐ ,ïÛÐ}UÐ ÚØnbUÐ {L }c= -Ì = {e7 ênYüÐ zhZdU Ön[UÐ Ún8
x{åUÐ ÑngåI bbA– ¾ÄÀ :CÐ nx}TÛ = ÜÚnR = {1Ì N"Ð =ø p`dUÐ : hxnbCÐ _Y
ÓíEå= åxÛUÐí PåfUÐí påLn]dU }caUÐ ÚÐØ nfUÐ ,ê¼ÄÄÃåw¼¿¼Ã phinUÐ p_]UÐ ,í}eL =Ì
.ënfU
.ê¼ÄÃÃ åw¼¿»Ä Yn#Ð Ø{_UÐ pYn#Ð ÒÚí{UÐ YĆHüÐ baUÐ e6 pd6
påYĆ_UÐ ĽnåbUÐ hUj> ÚngJúÐ peýúÐ bR : ÚnwÛúÐ Y Ö ow|CÐ êncAÌ : ow|CÐ ÕnUÐ
oåcUÐ ÊnåhAÎ ÚÐØ på_]Y ê¼Ä¿Âååw¼¾ÁÁ OíúÐ på_]UÐ ,©n_f[UÐ ©5hUÐ ¢f_UÐ HnS {1Ì
.ìnT í d"Ð -nUÐ hL n)nÉú ph=}_UÐ
oåbdCÐ åaf"Ð ©nåHncUÐ Ø_åY }åc= å=Ð x{UÐ ÊĆL ênY³U ýÐPUÐ oh>}> : ýnf[UÐ ýÐ{=
.åw¼¿»Á phinUÐ p_]UÐ ,ënfU ÓíE= phed_UÐ ocUÐ ÚÐØ nfUÐ ,åwÀÃÂ :CÐ Ê5d_UÐ de=
hUjå> ÚngJúÐ peýúÐ bR : ÚnwÛúÐ ý5cU yaCÐ ÚÐÚ{CÐ rh`UÐ Y ÚnCÐ â~fCÐ ÚnwÛúÐ Ö
.åw¼¾¾½ pfH We= ë{eUÐ pT
]e= J ,ÖnaY = āÐ {L "Ð =Ì pYĆ_UÐ
.pheh> = {1Ì êĆHüÐ zhZU îínaUÐ âe6
på_]UÐ ,}caUÐ ÚÐØ nfUÐ ,x{=nL =n= EgZUÐ NYÌ {eC Ún[=úÐ }xf> Ö ÚnCÐ ØÚ phInA
.ê¼ÄÃÁ phinUÐ
ßnåx}UÐ =nå]Y nåfUÐ , åhfY å= āÐ {L zhZdU ecAí ehSí ¶Ún>í bhbA ï{bfUÐ çÚUÐ
.åw¼¾Ä¼ OíúÐ p_]UÐ
ÓnåHÐÚ{dU påh=}_UÐ påHkCÐ nåfUÐ ,x}åBËí <nåhcUÐ {åAÐUÐ {L ÚT{dU pHnhUÐ pLHY
.ê¼ÄÄÄÓíE=
OíúÐ på_]UÐ ënåfU pcY nfUÐ ,Ün]Q phi YnCÐ ØÐ{LÎ énCÐí Øn[SøÐ Ónd][Y _Y
.ê¼ÄÃ»
p\ågfUÐ ÚÐØ nåfUÐ ,åchw ~åx~_UÐ {L ÚT{dU phýn[AüÐí pxØn[SøÐ Ónd][CÐ pLHY
phinUÐ p_]UÐ åw¼¿»Á ënfU ph=}_UÐ
îåbUÐ ÚÐØ nåfUÐ ,çÚUÐ ÒnTÛ Ñn= ,©Ćb_UÐ }A = ML = {1Ì Rn"Ð ênY³U ïÚnUÐ yR
.eI NL phYĆHüÐ pcCÐ xÛ> xÛUÐí PfdU
.Ñn]B x{UÐ ~L hbĻ ,©nTZUÐ ML = {e7 êĆHüÐ zhZU ÚnBúÐ bfY Ö ÚnJíúÐ hi
.OíúÐ p_]UÐ ,ïín}bUÐ pYĆ_dU ÒnT~UÐ bR
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ÚÐØ : nåfUÐ ,fhå"Ð }Sn= {e7 pYĆ_dU YĆLüÐí ïÚn\"Ð nwÚíØí phYĆHüÐ ph=}_UÐ ØbfUÐ
.ØÐ{`= px}"Ð
{åL x{åUÐ åh7 {e7 = æ}Lí U ê{S .pxÛ!Ð hS =ø phLPUÐ pHnhUÐ : phec"Ð ç}]UÐ
ënfU ÓíE= }caUÐ ÚÐØ p_J .ï}c_UÐ hd"Ð {L {1Ì Éí _@ÐÚ {he"Ð
på_]UÐ Ò{å@ ÚÐØ påcY nåfUÐ ,ï}åbUÐ MåL = {e7 ÚT{UÐ pdh\aU èfUÐí ØbfUÐ : pY{bY
.åw¼¿¼Â OíúÐ
ÓíEå= påh=}_UÐ p\ågfUÐ ÚÐØ nåfUÐ ,åInw {åe7 hL5HÎ ÚT{dU èfUÐí ØbfUÐ : ÓÐ}T|Y
.ê¼ÄÄÁ OíúÐ p_]UÐ
påh_e!Ð ÚÐ{åÉÎ påLe6í ,åYÐ~UÐ åHx ÚT{åUÐ hUjå> påhUnCÐ çÐåHúÐí èfUÐí ØbfUÐ
.åw¼¿½¼ OíúÐ p_]UÐ pHnedU pxØ_UÐ
å=Ð ÚÐØ nåfUÐ ,yd[åCÐ {åe7 = āÐ {L = {UnB ÚT{dU YĆHüÐ baUÐ : ï{bfUÐ \UÐ
.åw¼¿½Â }aÉ OíúÐ p_]UÐ ïÛ!Ð
.åw¼¿»Á ÓíE= pR}_CÐ ÚÐØ p_J ,¢BUÐ x{UÐ eI ênY³U phaf"Ð bR : àCÐ
,Õåd"Ð {åe7 ÖnåaUÐ {åL ÚT{åUÐí åTGUÐ å7 āÐ {L ÚT{UÐ hbĻ pYÐ{S =ø f`CÐ
.åw¼¿»Ã Ò}wnbUÐ PfUÐí pLn]dU }w : nfUÐ
ïÛå!Ð å=Ð ÚÐØ nåfUÐ ,©Ð~h!Ð NA {e7 ÙnHúÐ hUj> phbh]> phdhÉj> pHÐÚØ éÛÐfUÐ bR
.ê½»»Áåw¼¿½Â phinUÐ p_]UÐ ênY{UÐ pxØ_UÐ ph=}_UÐ pcdeCÐ
.ÓíE= }caUÐ ÚÐØ : nfUÐ ,JhUÐ x{UÐ éĆ@ ênY³U ïínadU ïín"Ð
påå_]UÐ ,fåå"Ð ååegR YnååCÐ oååx}_> Ú{ååhA Måå_U ênååcAúÐ pååd6 Ö ênååcAúÐ ÚÚØ
.åw¼¿¼»OíúÐ
.ÓíE= -}_UÐ ÔÐGUÐ ÊnhAÎ ÚÐØ : nfUÐ ,x{=nL =Ð ýnHÚ pLe6 e ØS}UÐ hf>
,YĆåHüÐ åbadU <n_UÐ {g_CÐ ,Øn1 x~i ÚT{dU ÊngbaUÐ p`U : pxØn[SøÐ Ónd][CÐ _Y
.åw¼¿¼À phinUÐ p_]UÐ
påhYbUÐ oåcUÐ ÚÐØ på_]Y nåfUÐ ,ï~åhdbCÐ {å1Ì = ML x{UÐ bU pe`UÐ Zc= pYúÐ p?nQÎ
.åw¼¿½½ pUnUÐ p_]UÐ
p\ågfUÐ påcY nåfUÐ ,håwØ å= dCÐ {L hbĻ gTnadU x{Aí }w{UÐ x{S : pcY ÚnBÌ
.åw¼¿»Â OíúÐ p_]UÐ px{"Ð
.ÓíE= phed_UÐ ocUÐ ÚÐØ nfUÐ ,oh]#Ð {1Ì = ML RndU ØÐ{`= zxÚj>
.ê¼¿»½ ÚØnÉ ÚÐØ nfUÐ ,E?úÐ =Ð ê}cUÐ -Ì = ML pYĆ_UÐ hUj> zxÚjUÐ : YncUÐ
.dbUÐ ÚÐØ nfUÐ ,{e7 1}UÐ {L ÚT{dU nw¦nAí nghnY ØbfUÐ
,åw¼¿»À p_Yn!Ð ÑnI pHkY nfUÐ ,pxnfL NA ÚT{dU <nCÐ \UÐ
.Ön[UÐ pHkY : nfUÐ ,hdB YnH ÚT{dU McUÐ Øn[SøÐ ÏØnY
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nåfUÐ ,LnR}UÐ {1Ì ÚT{UÐí ©ÛUÐ {UnB ÚT{dU h]UÐí px}^fUÐ N= McUÐ Øn[SøÐ ÏØnY
.ê¼ÄÄÄ p_J PfdU ýÐí ÚÐØ
ÓíEå= ê¼ÄÂÃååw¼¾ÄÃ påhed_UÐ ocUÐ ÚÐØ : nfUÐ ,ïÚÙĆUÐ "Ð -Ì ênY³U ëÐ{dUÐ ÖR
.ënfU
ÔÐGåUÐ ÊnhAÎ ÚÐØ ,ýnH}UÐ pLe6 ,x{=nL = NYÌ {1Ì pYĆ_dU ØbfUÐ ýnY DL ØS}UÐ hf>
.ÓíE= -}_UÐ
.phinUÐ p_]UÐ }caUÐ ÚÐØ nfUÐ ,af"Ð ê54Ð = x{UÐ é5T ênY³U }x{bUÐ yR Ö
.ÓíE= ocUÐ 3nL nfUÐ .gUÐ xÚØÎ ix = Ú[fC ânfSüÐ Y L ânfbUÐ ænZT
påh=}_UÐ ÊnåhAüÐ ÚÐØ på_J ,SåH{UÐ påR}L = {e7 ênY³U EcUÐ ÖPUÐ DL SH{UÐ phInA
.We=
på_]Yí pcY pT : nfUÐ ,MY}UÐ Ò~1 = {1Ì = {e7 pYĆ_dU ÕngfCÐ Ö OÎ ÕnCÐ pxn¹
.åw¼¾ÃÁ We= ìØøíÌí d"Ð -nUÐ a][Y
.}caUÐ ÚÐØ : nfUÐ ,ïífUÐ æ = x{UÐ hC Ñ|gCÐ Ö âeCÐ
,ÚÐ~åi påcY nåfUÐ ,å"Ð {åL hå2 ÚT{åUÐ åhbĻ ïØÐ{`UÐ ÑnwUÐ {L ĽnbdU pi_CÐ
.åw¼¿»Â OíúÐ p_]UÐ ßnx}UÐ pY}cCÐ pcY ÛnUÐ a][Y
phYĆåHüÐ påcCÐ nåfUÐ ,ïíåfUÐ nåx}TÛ = x{UÐ æ ênY³U NaCÐ Ò{eLí NUn]UÐ píÚ
.åw¼¿»À phinUÐ p_]UÐ ,ÓíE=
påUnUÐ på_]UÐ ënåfU -}å_UÐ ÔÐGåUÐ ÊnhAÎ ÚÐØ nfUÐ ,px{f4Ð îínaUÐ Yn) ënB ĽnS îínR
ÑncUÐ ÚÐØ nfUÐ ,hfUÐ hwÐ}=Î = {e7 x{UÐ x~U ýnS{UÐ ~fT Ö ýÐ}UÐ }UÐ .åw¼¿»»
.phinUÐ p_]UÐ YĆHüÐ
.ënfU -}_UÐ ÔÐGUÐ ÊnhAÎ ÚÐØ nfUÐ ,eh4Ð }A = {1Ì pYĆ_dU ÕngfCÐ ÖP= ÕnCÐ paĻ
.OíúÐ p_]UÐ ZYØ YĆHüÐ ocCÐ : nfUÐ ,ydaY = hwÐ}=ü fbCÐ Ö : â{CÐ
.åw¼¿»¾ OíúÐ p_]UÐ YĆHüÐ Ñ}`UÐ ÚÐØ nfUÐ ,ÊnSÚ~UÐ {1Ì zhZdU phgbaUÐ {LÐbUÐ Ö
påcY phd[åhaUÐ påcCÐ nfUÐ ,.gUÐ xÚØÎ = ix = Ú[fY zhZdU ÓÐØÐÚüÐ gfY Ö
.pY}cCÐ
OíúÐ på_]UÐ ,hU{åUÐ }x{åb> : ĽnåbUÐ p]dåHí Ónå?üÐ ênåcAÌ ënåh= : ECÐ Ò{eL nfaUkY
.åw¼¿½¿
p_]UÐ ÓíE= pUnH}UÐ pHkY nfUÐ ,J}bUÐ {IÚ = {e7 ênY³U {[bCÐ pxn¹í {gCÐ pxÐ{=
.åw¼¿¼Á OíúÐ
på_]UÐ ÓíE= pR}_CÐ ÚÐØ nfUÐ ,ÚnfUÐ ï}wÛ {e7 hbĻ _RnZUÐ xÚØÎ = {e7 ênY³U êúÐ
.phinUÐ
.>Ćx{_>í ê¼ÄÄ½ pfU (¼Ä) SÚ fehUÐ ©{CÐ ëinbUÐ
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.>Ćx{_>í ê¼ÄÄ¼ pfU (¾½) SÚ fehUÐ ïÚnUÐ ëinbUÐ
.ê½»»¼ ênL A >Ćx{_>í ê¼Ä¿Ã pfU (¼¾¼) SÚ ïWCÐ ©{CÐ ëinbUÐ
.ê½»»» pfU (½Ã) SÚ ©ØÚúÐ èfUÐ ëinS
.ê½»»¼ pfU (½¾) SÚ qSkCÐ ©ØÚúÐ phUnCÐ çÐÚíúÐ ëinS
.ê¼ÄÀ¼ : ÚØn[UÐ SÐ}_UÐ ©{CÐ ëinbUÐ
.ê¼ÄÀ¾ : ÚØn[UÐ hdUÐ ©{CÐ ëinbUÐ
,åw¼¾½¾OíúÐ p_]UÐ ÒØn_UÐ p_]Y ÚØnÉ ÚÐØ nfUÐ ,iÌ = UnY ênY³U îFcUÐ pií{CÐ
.åw¼¿»Á ÓíE= pR}_CÐ ÚÐØ nfUÐ ,¢BUÐ x{UÐ eI pYĆ_dU àCÐ
.Ò}wnbUÐ ÔÐGUÐ ÚÐØ }TnI {1Ì hbĻ ,{h_H = {e7 = ML pYĆ_dU DCÐ
.ê¼ÄÃÁåw¼¿»¼ ênL p_J ,haJÌ Hx = {e7 pYĆ_UÐ hUj> hd_UÐ ÊnaIí hfUÐ Ö
.åw¼¿¼¿ OíúÐ p_]UÐ ,hi = hwÐ}=Î = x{UÐ xÛ pYĆ_dU phaf"Ð ow|Y : phfx~UÐ {ýÐaUÐ
påhinUÐ på_]UÐ }åcaUÐ ÚÐØ nåfUÐ ,-}å`CÐ {åe7 {åe7 å= åhdB Wå8 Ö hd!Ð owÐY
.åw¼¿¼½
,ï{åfRÌ {åYÐ{= æí}å_CÐ ë5hdåH å= {e7 = āÐ {L hbadU }=úÐ bdY Ö : }¹úÐ e6
.ënfU ÓíE= -}_UÐ ÔÐGUÐ ÊnhAÎ ÚÐØ nfUÐ
ïÌ}åUÐ ©nå_Y åY jåJCÐ fe\å> 5håR Únå]SúÐ Ê5dLí Ún[YúÐ ÊngbR owÐ|C Yn!Ð ÚnT|HøÐ
,å_dS NåYÌ å]_CÐ {L ÚT{UÐ hbĻ ,FUÐ {L = Hx í}eL -Ì ênYüÐ hf[> Ún?ùÐí
.åw¼¿¼¿ OíúÐ p_]UÐ ,Ò}wnbUÐí odA LUÐ ÚÐØ nfUÐ
.åw¼¿¼» phinUÐ p_]UÐ ,}eL ÚT{dU éØnL ï{bi ên^i i
ÚT{dU px5dU pLíPCÐ ýnHUÐí phYĆHüÐ æÚn[CÐ : px{Sn_UÐ ÓnSĆ_UÐ DL \UÐ Ún?Ë
.åw¼¿½» OíúÐ p_]UÐ cCÐ ÚÐØ nfUÐ ,WCÐ hRÚ
YĆåHüÐ {åg_CÐ }åbY : ÒØåb_CÐ Òí{fUÐ ýnSí Ún_HúÐ E`= pd@ùÐ ÓnYÐ~UøÐí çb"Ð =Ú
på_]UÐ ,åS Ú|åfY ÚT{åUÐ }åx}Ļ Ò{å= phefdU YĆHüÐ fdU =nUÐ oxÚ{UÐí ÔdU
.åw¼¿½¼ phinUÐ
.ënfU ÓíE= pR}_CÐ ÚÐØ nfUÐ ,:Ð}bUn= ÚgZCÐ @ngf[UÐ Ün_UÐ -ú çí}aUÐ
.ënfU ÓíE= -}_UÐ ÔÐGUÐ ÊnhAÎ ÚÐØ nfUÐ ,x{UÐ ên^i niøY pYĆ_dU px{f4Ð îínaUÐ
,åegR EåfY {å1Ì ÚnZedU pýÚn]UÐ æí}^UÐí Ò}wnbUÐ ÒbdU phUí{UÐí ph=}_UÐ phiinbUÐ {LÐbUÐ
.åw¼¿¼À phLnf[UÐ pxÚnUÐ æ}`UÐ d6 pLnJ
på_]UÐ ,Wåe= Êøå= îFåcUÐ på_]CÐ ,af"Ð _dx~UÐ ML = ë5L x{UÐ }aU ýnb"Ð Nh>
.åw¼¾¼¿ OíúÐ
d"Ð -nUÐ a][Y p_]Yí pcY nfUÐ ,oh]#Ð {eC ÕngfCÐ ánaUÌ pR}_Y OÎ ÕnCÐ f`Y
.åw¼¾ÂÂ We= ìØøíÌí
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nfUÐ ,ÚnfUÐ ï}wÛ {e7 hbĻ _RnZUÐ xÚØÎ = {e7 ênY³U êúÐ ÑnT Y ©~CÐ W8
.åw¼¾Ä¾ phinUÐ p_]UÐ ÓíE= pR}_CÐ
ÊĆåL hUjå> ,åfA å= {1Ì CÐ ênYüÐ ow|Y DL æĆ#Ð Y y@Ð}UÐ pR}_Y : æn[iüÐ
påx{eCÐ pfUÐ ocY ,baUÐ {YnA {e7 zhZUÐ hbĻ ïíÐØ}CÐ ë5hdH = ML "Ð -Ì x{UÐ
.åw¼¾ÂÀ OíúÐ p_]UÐ
.ßnx}UÐ ocUÐ 3nL ÚÐØ ,pheh> = {1Ì êĆHüÐ zhZU îínaUÐ âe6
ënåx}UÐ pHkY eCÐ ÚÐ{ÉÎ pddH ,UnUÐ {1Ì DL ÚT{UÐ ÙnH±U çnhHøÐí hUÐ bR
ê½»»¿åw¼¿½À OíúÐ p_]UÐ ÓíE=
pxÚ{fcåHüÐ på_Yn@ : ÒÚnåUÐ påhdT nfUÐ ,©ÐØH ~x~_UÐ {L ÚT{dU phUnCÐ pHnhUÐ ÜnHÌ
.ê¼ÄÄÁ ên_U
.ååw¼¿½¼ p_=Ð}UÐ p_]UÐ pxÚnUÐ çØÛ}aUÐ =n]Y ,oh"Ð ~xnR ÚT{dU McUÐ Øn[SøÐ ÏØnY
.ê¼ÄÃ» ênL Ön[CÐ pHkY nfUÐ ,hdB YnH ÚT{UÐ hUj> McUÐ Øn[SøÐ ÏØnY
.Ò}wnbUÐ pheh> =Ð pcY nfUÐ ,ydaY = {e7 āÐ {L -ú âí}aUÐ
å«}#Ð ÚÐØ nåfUÐ ,Wåi {åe7 ØåeCÐ {L ÚT{UÐ hUj> p]HCÐ px}^fUÐ McUÐ Øn[SøÐ
.ßnx}UÐ xÛUÐí PfdU
ÚÐØ ,LnåR}UÐ {å1Ì ÚT{åUÐí ëÛåUÐ {UnB ÚT{dU h]UÐí px}^fUÐ N= McUÐ Øn[SøÐ ÏØnY
.ê¼ÄÄÄ pfU pUnUÐ p_]UÐ PfUÐí pLn]dU ýÐí
ô ML = {e7 ÚT{dU èfUÐí ØbfUÐ
.åw¼¿¼Â OíúÐ p_]UÐ ì{@ ÚÐ{UÐ pcY nfUÐ ,ï}bUÐ
.pheh> =Ð pcY nfUÐ ,edUÐ êĆUÐ {L ~x~_UÐ {L ênY³U êniúÐ yUn[Y : êncAúÐ {LÐS
påhinUÐ på_]UÐ {åxkCÐ påcY nåfUÐ ,ëL EZ= hbĻ pheh> =Ð êĆHüÐ zhZU phLPUÐ pHnhUÐ
.åw¼¿¼¾
}caUÐ ÚÐØ nfUÐ ,S Ú|fY ÚT{dU YĆHüÐ Øn[SøÐ : ng]=Ðí nwÚíØ phUnCÐ ÓnHnhUÐ
.åw ¼¿¼Ä OíúÐ p_]UÐ ZYØ
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Ñ¾f³A
āÐ {åL å= {åe7 NdH}CÐ {hH DL êĆUÐí ÒĆ[UÐí NCn_UÐ ÑÚ ā {e"Ð
: Få_> ÞnåIún= Únå9øÐ ýÐ}å@ ëÌ êåd_CÐ Y ilR {_=í ,NYúÐ çØn[UÐ
ðøncåIÌ |åBj> ýÐ}å!Ð d> ëÌí Øí{"Ð FL pe^fCÐ ýÐ}!Ð Y ngdQÐ
ð
nåLÐiÌí
<nåUn=í }BË OÎ qSí Y ýÐ}!Ð d> c>}Y ohUnHÌí ýnHí Ú]>í ÒØ{_Y
ð
ð
ð
nåhfJí
nbhåf>í
nåiín_>
oåd]> ÞnåIún= Únå9øÐ ýÐ}@ pRncY pUjY ëlR
ð í nhehdSÎí
ð
q_H {bR U|U ýÐ}!Ð d> Y {"Ðí NY}CÐ í ob_U nhCnL
påhCn_UÐ ÓnåhSna>øÐ Y {x{_UÐ OÎ ê5\iøÐ OÎ }cY qSí |fY phfehUÐ pxÚge!Ð
ð
ê}å9 nÉ[i
phfJUÐ Ón_xPUÐ Ne\= qYnS 5T énCÐ Ð|) pbd_CÐ ph=}_UÐí
qå]B 5åT ýÐ}å!Ð åd> åc>}Y DåL ÒØ{ZåCÐ Ón=b_UÐ Ú}b>í én_RúÐ d>
{åx{_UÐ éĆåB Y ýÐ}!Ð d> pRncC ÒÛÚn= phdeL ÓÐ]B phfehUÐ pxÚge!Ð
pååhL5@øÐí pååhfYúÐ påRncCÐ ýnååH= åd_x nååY nåågfY påhed_UÐ ýnååHUÐ åY
påh=}_UÐ Ó5^fåCÐ åY èÐGåIøÐ OÎ pRnåÎ phýn\åbUÐí phYĆLüÐí pxØn[SøÐí
.ýÐ}!Ð d> pRncC énCÐ Ð|) pegCÐ phCn_UÐí
Únå9øÐ ýÐ}å@ åhS åY Få_> åUÐ éncåIúÐ ënåh= åY {å= ø pxÐ{UÐ :í
:wí ÞnIún=
.pxPUÐ Ên\Lún= Ún9øÐ ¼
ð
.nxØn[SÐ
4Ć`HÐ {[b= énaJúÐ ox}* ½
.¢f!Ð éĆ`HøÐ {[b= ÊnfUÐ ox}* ¾
.Øn_HøÐí ç}UÐ ýÐ}@ ¿
.¢f!Ð éĆ`HøÐ íÌ ÒÚnL{UÐ @Ð Y ØÐ}Rún= Ún9øÐ À
.phUnY UnY DL é["Ðí ÛÐ~=øÐ {[b= æn]BøÐ ýÐ}@ Á
¼»»
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pY{bCÐ

åY nåwEQí pdåCÐ ÓnLÐ~ååfUÐ : 4Ć`åHÐ {[b= énaJún= Ún9øÐ
.î}BúÐ éncIúÐ

Â

ÚmåĶøÐ oåQmbB ogedgTÐ owÚfd!Ð m) pXmR TÐ ÓÐÊÐ|?üÐí ÓÐ\#Ð vÌ
ð
:(ém`IúÐí ÊmeTÐ) mÉZA
ÞmHúm<
ð
ÞnåIún= Únå9øÐ påRncC ÒEåT ÐØåg@
påhfehUÐ påxÚge!Ð qU|å= {bU
ÓÐåå]#Ð ååY {ååx{_UÐ éĆååB ååY ååUÙí ÊnååfUÐí énååaJúÐ oååx}* Ò}wnååKí
phýn\ååbUÐí pååhfYúÐí ph_xPååUÐ oååiÐ!n= pååbd_CÐ pdååÉÐCÐ ÓÐÊÐ}åå@üÐí
ð
:.ùÐ fUÐ DL Úín7 p?Ć? : Ćh[a>
UÙ yfHí pxØn[SøÐí phL5@øÐí
åh?ÐCÐí ÓnåhSna>øÐ åwÌ e\xí :ph_xPUÐ oiÐ!Ð :éíúÐ ÚCÐ ¼
påbd_CÐ påhfJUÐ Ón_xPåUÐ åwÌí ehåUÐ någhdL qSØnÉ UÐ phUí{UÐ
.âCn=
pRncC phfehUÐ pxÚge!Ð n) qYnS UÐ phde_UÐ ÓÐ]#Ð :©nUÐ ÚCÐ ½
.ÞnIún= Ún9øÐ
.ÓnAGbCÐí ÓnhÉUÐ :rUnUÐ ÚCÐ ¾
:<nUÐ fUÐ DL UÙ yií

¼»¼
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ÑÍ§ÌjrNºA KÂAËA :½ÊÝA iËA
ð å> ÚååCÐ Ð|ååw eZååxí
oååin!n= pååbd_CÐ ÓÐÊÐ}åå@üÐí ÓÐåå]dU nhå
.phfJUÐ Ón_xPUÐ íÌ phUí{UÐ ÓnhSna>øÐ ¶ 5hR ÊÐH _xPUÐ

oac^BÐ) ogedgTÐ owÚfd!Ð mfgcK pRØmÉ TÐ ogTízTÐ g>ÐBÐí ÓmgRm`=øÐ :ðøíÌ
.(âBm<
h?ÐCÐí ÓnhSna>øÐ Y {x{_UÐ DL qSØnÉí phfehUÐ pxÚge!Ð qe\iÐ {bU
phinåiüÐ pYÐ}cUÐ Y phRnfCÐ éĆ`HøÐ éncIÌ pRnT Y ëniüÐ px5= pbd_CÐ
:.ùÐ fUÐ DL ngfY _UÐ }TÙ cexí
Þnå#Ð <í{åUÐ {åg_UÐí phHnhUÐí phi{CÐ çb"n= Þn#Ð <í{UÐ {g_UÐ ¼
zxÚnå= nåªØ5LÐ å> ëÐ|ådUÐ phRnbUÐí phL5@øÐí pxØn[SøÐ çb"n=
}ååxÐFR Ä zxÚnåå= 5ghåådL ehååUÐ pSØn[ååY qåå/í ê¼ÄÁÁ FeååxØ¼Á
.ê¼ÄÃÂ
ØÚí nåC Ò{TkCÐ ê¼ÄÃÄ FeRi ½» zxÚn= Ò{e_CÐ a]UÐ çbA phSna>Ð ½
åY±U påYn_UÐ påh_e!Ð åL ÒÚØn[åUÐ åa]UÐ çb" Cn_UÐ ëĆLüÐ :
påhSna>øÐ DL ehUÐ pSØn[Y q/í ê¼ÄÀÄ FeRi ½» zxÚn> : Ò{CÐ
.ê¼ÄÄ¼ xnY ¼ zxÚn=
pååU{_CÐí ê¼Ä½Á ååhf@ : påå_SCÐ ç}Unåå= pååbd_CÐ pååhUí{UÐ pååhSna>øÐ ¾
zxÚnå> : åUÙ DL ehUÐ pSØn[Y q/í ê¼ÄÀ¾ : SCÐ éT>íFUn=
påRnT ÙnĺÐí hdL pSn_CÐí hS}Un= Ún9øÐ fY pfe\CÐ ê¼ÄÃÂ }xÐFR Ä
.hS}UÐ Ún9 eSí fY @Ì Y pHnfCÐ ÓÐÊÐ}@üÐ
zxÚnå= Ò{åe_CÐ E`UÐ ÒÚnLØ éĆ`HÐí ÞnIún= Ún9øÐ }^A phSna>Ð ¿
ê¼ÄÃÄ åx}=Ì Á zxÚnå= nghdL ehUÐ pSØn[Y q/í ê¼Ä¿Ä FexØ ½
¼»½
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ph_xPUÐ oiÐ!Ð :éíúÐ ÚCÐ

påSn_e= æÐ}JúÐ éí{UÐ {g_>í énaJúÐí ÊnfUn= Ún9øÐ x}9 pfe\CÐ
ìn}=í }BË I ÒÚnLØ éĆ`HÐ nghR 5= ýÐ}!Ð d> oc>}x Y T
.E`UÐ ÒÚnLØ éĆ`Hø ëncY íÌ fY ÚnþHÐ íÌ E@j> íÌ
åeL éncIÌ ÌHÌ }^A ëjZ= (¼Ã½) SÚ phUí{UÐ e_UÐ pe^fY phSna>Ð
ênååL nååghdL ehååUÐ pSØn[ååY qåå/í ê¼ÄÄÄ zxÚnåå= Ò{ååe_CÐ énååaJúÐ
éncIÌ ÌHÌ) E_> eZx nY {x{Ļ (¾) SÚ ÒØnCÐ : pfe\CÐí ê¼ÄÄÄ
:Mx 5= (a]UÐ eL
énåaJúÐ åhT ç}Unå= pghZåUÐ ÓnåHÚ5CÐí ç}åUÐ éncåIÌ pRnT Ì
énåååaJ±U ïÚnååå@üÐ íÌ ïåååbUÐ åååe_UÐí ååå) Únååå9øÐí
.pdY ÓnLÐ£ : gYÐ{Hø
Õnåiü íÌ ÒÚnL{åUÐ ßÐ}Qú }L íÌ dh`Z> íÌ aJ êÐ{HÐ Ñ
.phAn=Î ßí}L ÊÐØÌ íÌ phAn=Î é5LÌ
pLíPåY EåQ p]ZiÌ pUíÐ~C }L íÌ dh`Z> íÌ aJ êÐ{HÐ Õ
.n) Ún9øÐí ÓÐÚ{CÐ ÕniÎ 5hHøí
pRnce= pd[UÐ ÓÐÙ ph=}_UÐ ÓnhSna>øÐ Y {x{_UÐ OÎ ehUÐ qe\iÐ 5T
ÓnhSna>øÐí ëniüÐ çb" -}_UÐ çnhCÐ OÎ pRnÎ ÞnIún= Ún9øÐ
oååx}* pååRncY énåå6 : pååh=}_UÐ éí{ååUÐ åå_=í ehååUÐ Nåå= pååhýnfUÐ
.énaJún= Ún9øÐí ÞnIúÐ

À

Á

ð
ogeITÐ Óm^wOTÐ :mghm>
Únå9øÐ x}åU ph_xPåUÐ påg@ÐCÐ : ÛÚnå= ÚíØ åfehUÐ âPåedU ënT {bU
påRnTð nLåY ýÐ}å!Ð åd> c>}Y DL ÒØ{ZY Ón=bL }x}b>í ÞnIún=
yåií påhfJUÐ Ón_xPåUÐ : ngfhe\>í nghdL çØn[CÐ h?ÐCÐí ÓnhSna>øÐ
:Mx 5T UÙ
¼»¾

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

påYn_UÐ çåb"Ð }åx}b> ìØÐåY odQÌ : e\> :ogedgTÐ owÚfd!Ð ÚGØ ¼
çåb= påbd_CÐ påhUí{UÐ ÓnåhSna>øÐí phUí{UÐ h?ÐCÐ Þ[i ÐðÚdY ëni³U
.(¾»,¾½,¿Â,¿Ã,¿Ä,À»,ÀÀ,ÀÂ) ênSÚÌ ØÐCÐ Y ìØÐY odQÌ : ëniüÐ
ð
nå4 åaTí nåYeL
ÒúÐí påUa]UÐí påYYún= wÐ fehUÐ ÚH{UÐ ëÌ 5T
.(½Á,¾»,¾½,ÀÀ) ênSÚÌ ØÐCÐ : pYÛĆUÐ px5"Ð
e\å> :å=°wz^=í (ê¼ÄÄ¿ oeT /¼½) RÚ Óm<a^TÐí ýÐ|!Ð ëhmR ½
ð
DåL ÒØ{ZåY Ón=bL ß}Rí ÞnIún= Ún9øÐ éncIÌ ê}9 nÉ[i
ëinbUÐ
ëÌ DåL åfY (¼¿Ã) SÚ ÒØnCÐ Y (ðøíÌ) Ò}baUÐ q[i {bR ýÐ}!Ð d> c>}Y
íÌ î{wÌ íÌ ân= íÌ îGIÐ Y T ÓÐfH PL DL {x~> ø Ò{Y "n= oSn_x)
ð ) Ò}baUÐ q[ií (ëniÎ : ënT æW> ïj= æW>
ëÌ DåL ÒØnåCÐ åd> Y (nhin?
ð
{[åb= ninåiÎ
någfY Ú{åÉ íÌ ØĆåUÐ OÎ oåd@ åY åT p=b_UÐ af= oSn_x)
.(hR æWUÐ
ÔĆå? DåL {åx~> ø Ò{åY "nå= oåSn_x) :åiÌ DL (½ÂÄ) ÒØnCÐ q[i 5T
fY q_Síí }A Y ënT ÐÙlR ÒÚnL{UÐ íÌ ÚaUÐ DL ìEQ ß}A Y ÓÐfH
ð
Zåh_Y : é_x ß}CÐ ënT íÌ ì}eL Y ÒPL pYn#Ð dx 3 ÐE`É
pex}!Ð
ø Ò{åY å"Ð OÎ ß}CÐ p=bL [> ëÌ Û« }A Y ÒÚnLØ íÌ ÚR DL
OÎ ß}åCÐ på=bL [å> ëÌ Ûnå@ ënUn"Ð q_e@Ð ÐÙlR ÓÐfH PL Ûín>
.(pfH ÒPL 2 DL {x~> ø Ò{Y "Ð
oåSn_x) åiÌ DL f> Ón=b_UÐí ýÐ}!Ð ëinS Y (½¿Ä) SÚ ÒØnCÐ ëÌ 5T
ð
å]#Ð åSí ÐÙlR n[I
]B Y T ÓÐfH 2 DL {x~> ø Ò{Y "n=
qåinT pdh"Ð íÌ {x{gUÐ íÌ ÒbUn= ]#Ð ënT íÌ ì_Y íÌ ëf6 DL íÌ iÌ DL
ÊÐ|åxÎ ìĆå> íÌ ]#Ð oAnÉ ÐÙÎí ÓÐfH H DL {x~> ø Ò{Y "Ð p=b_UÐ
åUÙí ÓÐfåH PL DL {x~> ø Ò{Y "Ð p=b_UÐ qinT ox|_> íÌ ÊÐ{LÐ íÌ
DL o>}> ÐÙÎ éÐAúÐ oA DL ÝÚúÐ íÌ px{UÐ íÌ Þn[bUn= éĆBÎ ëíØ dT
¼»¿
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ÞnIún= Ún9øÐ pRncC phfehUÐ pxÚge!Ð n) qYnS UÐ phde_UÐ ÓÐ]#Ð :©nUÐ ÚCÐ

qåinT àÐåU íÌ nåiÛ íÌ åS ìĆ> íÌ ]#Ð oAnÉ ÐÙÎí UÙ Ŀbx nY ÊÐ|xüÐ
.(êÐ{LüÐ p=b_UÐ
(¼¿Â) åSÚ ÒØnCÐ Ó{TÌ :(ê½»»½ oeT/¿À) RÚ `\TÐ ça@ ëhmR ¾
éncåIÌ åh+ åY påUa]UÐ påxn1 : påUí{UÐ ÚíØ DåL åa]UÐ çbA ëinS Y
px5" ÒØ{ZCÐ E=Ð{UÐí ÓÐÊÐ}@üÐ ÙnĺÐ nghdLí ïØn[SøÐí ¢f!Ð éĆ`HøÐ
(¾) Ò}åbaUÐ (¼ÀÀ) åSÚ ÒØnCÐ q[ií SĆBÌ ø ànZi ïÌ pUíÐ~Y Y énaJúÐ
ð
ÊnåaBÎ DåL Ð{åeL
ê{åSÌ Y T NfH DL {x~> ø Ò{Y "n= oSn_x ëj=) fY
.(x=Ì E`U ehd> íÌ }BË a]= UÐ{HÐ íÌ aJ
BÇI O¾B² ºA ÑÍ»¿§ºA PAËðA :ÎÂBRºA iËA
xBbqÝBI iBÛA ÑZ®B· ÑÍÃ¿ÍºA ÑÌiËÇ¿A
påhde_UÐ ÓÐå]#Ðí ÓÐÊÐ}å@üÐ åY {åx{_Un= påhfehUÐ pxÚge!Ð qYnS {bU
énååaJún= Únåå9øÐ Ò}wnååK Búnåå=í ÞnååIún= Únåå9øÐ pååRncY ýnååHíí
éÐåYÌ DåL é["Ð {[b= 4Ć`HÐ íÌ gx}* Ò}wn^= d_x nY ÊÐH
ÊnfUÐí
ð
pååhfYúÐ E=Ð{ååUÐ oååiÐ= ååd_x nååY ÓÐÊÐ}åå@üÐí ÓÐåå]#Ð ååd> ååYí
åd> påRncC Ò{AÐí pY^fY phýn\bUÐí phL5@øÐí pxØn[SøÐ ÓnAĆÉüÐí
ÓnåHÐÚ{UÐí ÓnAåCÐ sýnåi éĆB Y N> rhA ehUÐ DL Ò{x{!Ð Ò}wn^UÐ
hH DL ngfYí UÙ ÊÐÚí b> ÑnHÌ Ò{L ènfw ëÌ pdcZCÐ d> éA phiÐ{hCÐ
:Mx nY énCÐ
.énaJún= Ún9øÐ ÊÐÚí nCÐ RÐ{UÐ w }baUÐ ëÌ Ì
.pex}!Ð d> ÚgK : nY EQ cZ= Ò}?kY phL5@øÐ YÐ_UÐ Ñ

¼»À
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Ò}]håH p=_åÉí påxÚgedU påx}UÐí påxFUÐ Øí{dU EcUÐ ân>øÐ
ÓnåhincYüÐ _ OÎ pRnÎ ox}gUÐ |RnfY DL Øí{"Ð Ü}Aí YúÐ
.Ò}wn^UÐ d> pRncC pYÛĆUÐ
påRncC påhde_UÐ ÓÐÊÐ}å@üÐí ÓÐ]#Ð wÌ yh> h]i nfw Yí
:.ùÐ fUÐ DL wí (ÊnfUÐ å énaJúÐ) ÞnIún= Ún9øÐ

Õ

Ø

:ogeXúÐ ÓÐÊÐ|?üÐ zg^É CK :ðøíÌ
FåL ÕÚnå#Ð OÎ énaJúÐ bi pdcZC ï{[dU phfYÌ E=Ð{> Ùnĺn= ehUÐ qYnS
ÓÐÊÐ}å@Î ÙnĺÐ {_= øÎ énaJ±U ÓÐÛÐ@ ÕÐ}HÐ ê{_= UÙí padCÐ ÿiÐCÐ
ååxw ååY {ååTjUÐí ÓÐÛÐåå!Ð ÕÐ}ååHø oååd]= ê{ååbx ååY ìnåå9 pååxÛÐGAÐ
:.ùÐ ÓÐÊÐ}@üÐ ì|w Yí a]Un= pxúÐ SĆLí h[Ií
e_x UÐ pg!Ð Y eHÚ Ñn]= ÛÐ!Ð ÕÐ}HÐ oUnJ ê{bx ëÌ Ì
.nghR
.a]Un= =Ð}S pÉ {Tk> î}BÌ ýÐ}Sí ph>? ÓÐØngI pxÌ ê{bx ëÌ Ñ
.px!Ðí px}UÐí pxFUÐ |RnfCÐ pRncU pSÐ}Y ànbi í Õ
:.ùÐ éĆB Y phnCÐ êÐLúÐ éĆB nwØg@ pYc"Ð qaLn 5T
påxFUÐ Øí{"Ð DL p=nS}UÐ Y phdBÐ{UÐ ÒÚÐÛU p_=nUÐ YúÐ ÓÐS qaT ¼
.énaJún= x}@nCÐ Y {x{_UÐ énbLÐ OÎ îØÌ n, pxÚgedU px}UÐí
oxÚ{= Ò}gdU phUí{UÐ pe^fCÐí hhihUÐ Y ëín_Un= pYc"Ð qYnS ½
éåA ÓÐÚnå]CÐ :í Øí{å"Ð <þåYí pJPåUÐ ØÐ}åRÌ Y (¿½) <ÐA
Búnå=í ÞnåIún= Únå9øÐ nxn\åS DL æ}_UÐ : p_CÐ ÓnhfbUÐ
}åBË Ø{L DL bUn= YúÐ ÓÐS qYnSí ) Ún9øÐí énaJúÐ ox}*
ð
.peTnedU Ên\bUÐ OÎ ÐY{Sí Ð}@nY
(¼¿)Ñ Ú{bx

¼»Á
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ÞnIún= Ún9øÐ pRncC phfehUÐ pxÚge!Ð n) qYnS UÐ phde_UÐ ÓÐ]#Ð :©nUÐ ÚCÐ

phýnf? pf! ÊnZiÎ DL pxØ_UÐ ph=}_UÐ pcdeCÐ Y phfehUÐ pYc"Ð qba>Ð
sýnåi påfdUÐ qåbbAí pTGZåCÐ Øí{å"Ð FåL énaJúÐ ox}* pRncC
ëÌí åH x|åUÐ énåaJúÐ Y EcUÐ ÒØL UÙ DL o>}> rhA ph=n«Î
ÒåBúÐ ëínå_> \åa= áådY cZ= Ò}wn^UÐ d> q[db> 5T Ð=}w
.ïØ_UÐ oin!Ð : ÊnbIúÐ
nxn\åU énbåHÐ ~åTÐ}Y ÊnZåil= håhihUÐ pe^fY Y pYc"Ð qYnS
gýÐåxü påxØí{"Ð JnåfCÐí ß}åA påb]fY : énåaJúÐ åY ox}gUÐ
ð
ÓnY{å#Ð ê{b>í gfY ÐØÐ{LÌ
b> ~TÐ}CÐ d>í ghUnwÌ OÎ *ØnLÎí
.gbJnfYí gdwÌ OÎ *ØL g>í phýÐxüÐí ph[UÐ

¾

¿

ð
owØmZRøÐí ogK5?øÐ ÓÐ\#Ðí ÓÐÊÐ|?üÐ zg^É CK :mghm>
ð
ð
påRncY : ÐEåT
nY5wÐ
ïØn[SøÐí L5@øÐ oin!Ð pYc"Ð qUíÌ {bU
ð ÞnIún= Ún9øÐ
{åbR <nåUn=í Ò}wnå^UÐ åd> DL NdYn_UÐ x|w E?jU Ð}^i
åe_UÐ ÒÚÐÛíí ëniüÐ çbA ÒÚÐÛí ngfY phf_CÐ ÓÐÚÐÛUn= pd, pYc"Ð qYnS
åeCÐ Ó5^fYí phdwúÐ Ó5^fCÐí ënCFUÐ ÚíØ OÎ pRnÎ phL5@øÐ ëþZUÐí
}åbaUÐ pRncYí Ò}wn^UÐ d> Y {dU Ónhh>ÐGHÐí ÓÐ]B Ò{L f= ©{CÐ
ÒÚ[å= Ónhh>ÐGåHøÐí ÓÐÊÐ}@üÐ d> yií ÊnfUÐí énaJúÐ ànHíÌ :
:<nUÐ fUÐ DL Ò~@Y
pdcZåY qåUínf> håhihUÐ Y èÐGIøn= pHÐÚØ |haf= pYc"Ð qYnS ¼
Ê DL >í gx}*í énaJún= Ún9øÐ Bún=í ÞnIún= Ún9øÐ
OÎ sýnåfUÐ q[dBí NYx î{Y DL îCÐ <nL }/kY pRn\HÐ UÙ
î{åCÐ DåL éådAí påýÚnJ édA ÖÐGSÐí Ún9øÐ pdcZY ÑnHÌ hdĻ
oåin@±U éB{åUÐ ÓÐEåIj> Ónåd]C hHjUÐ : ng\_= / {h_UÐ
DåL p=nS}UÐ îY RÚí énaJ±U ÓÐÛÐ@ ÕÐ}Hø =Ð íí
¼»Â
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ÒØí{å7 ph_åI påxL> ÓĆå1 pxnLÚí px}UÐí px!Ðí pxFUÐ Øí{"Ð
.énaJúÐ ox}* pRncY éA
JnåfCÐ OÎ ØRUÐ Y {x{_UÐ énHÚl= ëniüÐ çbA ÒÚÐÛíí ënCFUÐ ênS
ð
åUÙí énåaJún= Únå9øÐ Ò}wnåK ÚnZåiø ÐÚ{[åY
cZ> n¹j= pRí}_CÐ
å_= qfe\å> ÓnhåÉ> åY åUÙ sýni q_RÚí pdcZCÐ : hbdU
påRncC ënåiüÐ çåbA ÒÚÐÛí åYí ënåCFUÐ åY på=d]CÐ Ón!n_CÐ
.Ò}wn^UÐ
n¹j= pRí}_CÐ JnfCÐ : pd1 phL5@øÐ ëþZUÐí e_UÐ ÒÚÐÛí qe^i 5T
Ún9øÐ ph âSdU N}_CÐí énaJún= Ún9øÐ Ò}wnK ÚnZiø Ú{[Y
.ehUÐ ÕÚnB e_Un= wØøíú Ö5UÐ ê{_=
å ê½»»¼) ÒÌ}åCÐ åe_U påhfJUÐ phh>ÐGåHøÐ |åhaf= påYc"Ð qYnS
: ÒÌ}åedU «Ú{åUÐ ÕnY{iøÐ hbĻ OÎ phh>ÐGHøÐ æ{*í ,(ê½»¼¼
åe_UÐ Þ}åR NåĻ éĆåB Y phfgCÐ n*ÐÚ{S Y R}UÐí e_UÐ çH
åd= ê5åwøÐí ÓÐÚngCÐ ÑnTÐ DL n*{LnY ýnHíí ç}J ÒØnxÛí
ÊoåL åY åhaUÐí ÊnåfUÐ påSn]U YúÐ Ú5HĆU pHnfCÐ æí}^UÐ
ð
nhåÉ
nwÐåY åRÚí éĆ`åHÐ åY ÒÌ}åCÐ åhin_> nåY T pUÐÛÎí }baUÐ
ð
ð
ð
pdhåHTí sýnåfUÐ \RÌ OÎ éÉUÐ @Ì Y nhaií
nhRnb?í
nhL5@Ðí
.ÊnfUÐ pÉnBí ÞnIún= Ún9øÐ pdcZY p!n_C
.ê¼ÄÄÃ ênåL |åfY énaJúÐ pU5_U phfJUÐ phh>ÐGHøÐ pYc"Ð Ó|ai
åY (%À») OÎ [å> énåaJúÐ Y pi ènfw ëÌ DL n¹e\Y ~c>}xí
:í eåH}UÐ åe_UÐ çåH : à}åf> påhehd_UÐ ÓnHkCn= NbdCÐ
n¹e\åY : f_U phh>ÐGHøÐ ì|w ÓÊn@ nfw Yí ^fCÐ EQ ân]bUÐ
:å=

½

¾

¿
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ÞnIún= Ún9øÐ pRncC phfehUÐ pxÚge!Ð n) qYnS UÐ phde_UÐ ÓÐ]#Ð :©nUÐ ÚCÐ

åhwj> sYÐ}= ER= nwÚn?Ë Y haUÐí Ò}wn^UÐ ì|4 ï{[UÐ Ì
.wÚ5LÌí êÊÐx 5= fgY oxÚ{>í
ååhwjUÐ ýnååHí ngfhe\åå>í pååeýnbUÐ phååHÐÚ{UÐ swnååfCÐ x{åå_> Ñ
oxÚ{å>í åhwj> DåL {Lnåx ï|åUÐ åfbUÐí åfgCÐ oxÚ{UÐí
ß}å_x åUÐ }baUÐ }wn^Y pg@ÐC ÓÐE`[UÐ ÓnhaUÐí ënhaUÐ
pådch4Ð ÒØnåLÎ ÓnåHnhH pYc"Ð f> {_= wÌí énaJúÐ n4
.phefUÐ sYÐ}= : pxØn[SøÐ
ð
ð ëniüÐ çbA ÒÚÐÛí ÓjZiÌ
åbdU åUÙí ÓnhdeL pR}Qí nfBnH
n]B
énååaJún= Únåå9øÐ ÓønååA éååA ÚnååBúÐí îíncZååUÐí ÓnååQĆUÐ
Ún9øn= d_> îcIí pdcZY T p_=nYí phf_CÐ Óng!Ð Y ÉÐdUí
.ênL cZ= PUn=

Á

 
ð
ogým[aTÐ ÓÐÊÐ|?üÐ zg^É CK :mTm>
ð
ð
nåbJ
PåUÐ oåx}* ýÐ}@ Y nhýn\S
Yn_dU ÒET ÐØg@
ehUÐ qU|= {bU
ð
oååx}gUÐ ýÐ}åå@í PååUn= Únåå9øÐ x}åå9 DååL fåå> ååUÐ Ò|ååRnfUÐ NiÐååbdU
(Á) Nå= ÖíÐG> Ø{C Un= êncAÌ Ò{L ÓÚ{É {Sí ÞnI±U æn]BøÐí
ð
ð (¼¿) = pfHí }gIÌ
åbUÌ 5gåY
(½») Nå= åY énaJún= x}@nCÐ Y 5gY
î{åU ÒÚå^fY nxn\åS Ò{åL ènåfw qåUÐÛ nåYí phnCÐ êÐLúÐ : ghdL bUÐ
é{_UÐ ÒÚÐÛí ëÌ OÎ pRnÎ énaJúÐ ox}g= NegY { pYn_UÐ Ón=nhfUÐí TnCÐ
ð ênw Úí{= ênhbUÐ : ÒET ÐØg@
ð
Þ[å= TnåCÐ é5åLÌ hg> : Ð{@
é|>
Ónåg!Ð Y nwER> Ñd]CÐ ÓnYd_CÐí ÓninhUÐ ER> rhA Y nxn\bUÐ d>
ð
nåbJ
Øí{å"Ð FL pe^fCÐ pex}!Ð nxn\S : phf@úÐí pbhbZUÐ éí{UÐ : phýn\bUÐ
5T pbx{Éí pbhbI éíØ Ò{L Y ÒÚÐÛUÐ ng_Sí UÐ ýn\bUÐ ëín_UÐ ÓnhSna>ø
åUÐ påh=}_UÐ ÓÐÊnåbdUÐí ÓÐ}/kåCÐ åh+ : Ò}eåY ÒÚ[= èÚnZ> ÒÚÐÛUÐ ëÌ
¼»Ä

(Ä) Ø{_UÐ
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ð
påe^fCÐ pex}!Ð pRnce= d_x nY nÉ[Bí
ênL cZ= ph=}_UÐ p_Yn!Ð nge^f>
påRncY påhSna>Ð ëjZå= ÓnåAGbCÐí Ónå^AĆCÐ ÊÐ{=Î : qTÚnIí Øí{"Ð FL
.Øí{"Ð FL pe^fCÐ pex}!Ð
,ÞnIún= Ún9øÐ pRncY : phfehUÐ pxÚge!Ð p=}9 L ÒW8 Ò|i ì|w
:phUnUÐ ÓnAGbCÐí ÓnhÉUn= pSÚUÐ ì|w i
PBY³AÊ PBÍuËNºA :SºBRºA iËA
nå*ønA oådQÌ : Øí{å"Ð FL pe^fCÐ ýÐ}!Ð Y ÞnIún= Ún9øÐ ëÌ 5=
ð
peh^_UÐ ØgdU Ð}^ií
Ò}wn^UÐ d> L Ò{h_= qhU pRnT ph=}_UÐ éí{UÐ ëÌ 5=í
Nå= ëín_UÐí hfUÐí -}_UÐ [UÐ {hA> hH : ph=}_UÐ p_Yn!Ð n4|> UÐ
.ÞnIún= Ún9øÐ pdcZe= d_x nY Bún=í {_[UÐ pRnT DL ph=}_UÐ éí{UÐ
:.ùÐ ÖGbi nfilR U|U
êågaY {åx{Ļ e\x ÞnB {x{@ -}L ëinS âíPY ØÐ{LÎ ÒÚí¦ :ðøíÌ
ÓnåhUËí ÞnåIún= Únå9øÐ ýÐ}å@ âÐåiÌí éncIÌ ënh=í ÞnIún= Ún9øÐ
ÓnåhUËí påLØÐ}UÐ Ón=b_UÐí Ón?üÐ ýnHíí ýÐ}!Ð d> : hbUÐí \UÐ
ÚíØ ÚT|åCÐ ëinåbdU ëchHí TnZCÐ d> pRncC ph=}_UÐ éí{UÐ N= ëín_UÐ
åd> påRncY ÓnåhUË {åhA>í påhiinbUÐ Ónd][åCÐí hwnaCÐ {hA> : ênw
.pdcZCÐ
pååh=}_UÐ påå_Yn!Ð î{ååU pååÉnB hååf> pååf! hcZåå> ÒÚíåå= ļååi :måð åghm>
ÞnåIún= Únå9øÐ pRncY én6 : pUí|CÐ ph=}_UÐ Øg!Ð pRnT DL æÐ ³U
éåÉUÐ åacx 5= pdcZCn= pbd_CÐ ÓnHÐÚ{UÐí ÓÐÚZCÐí ÓÐ{LnCÐ x{b>í
ø pdcZåCÐ åd> ëåcU Ò{åAY ÒÚ[= ýÐ}!Ð d> pRncY ýnHíí ç}J OÎ
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ÓnAGbCÐí ÓnhÉUÐ :rUnUÐ ÚCÐ

}eåCÐ ëínå_UÐí hfUÐ ê~d>í Øí{dU Ò}=nL pex}@ w = {A {fL b>
.ph=}_UÐ éí{UÐ N=
,,,hRUÐ <í āÐí

***
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Ñ¾f³A
: påhedL ohUnåHÌ ÚågK OÎ ÔÐ{åAúÐ nxn\S : _xPUÐ Ú]UÐ îØÌ {bU
ýnåf!Ð ëinåbUÐ : åed_UÐ Ú]UÐ OÎ UÙ : \aUÐ Ø_xí ,ÔÐ{AúÐ pdYn_Y
Y L5@øÐ ânR{UÐ pT}Aí phUn]xüÐ ph_UÐ pHÚ{CÐ ÚncRÌ ?{AÌ nY pÉnB
{åSí ,påÉnB ÒÚ[å= pRGCÐ ph[ZUÐí ,phYÐ}@üÐ ph[ZUÐ pHÐÚØ ÒÚí¦
Ô{å"Ð OÎ }^fUÐ rhA ,ÔÐ{AúÐ Ón_xP> én6 : Ú]UÐ UÙ Ünc_iÐ f>
åecx 3í L5@øÐí fw|UÐí ï\_UÐ efUÐ ÚJ : éÐ~x ø I iÌ DL
ÐÙÎ ,ÒÚhY ëc> AĆÉÎí dhwj> ÒØnLÎ pUjY ëlR U|Uí x{U ph[ZUÐ Ênf=
pheåH}UÐ EåQí pheåH}UÐ ÓnåHkCÐ S Y pYÛĆUÐ pxnL}UÐ DL Ô{"Ð [A
e\å> åUÐ påhiinbUÐ Þ[åfUÐ OÎ åUÙ {fx nCnJ ÔÐ{AúÐ ëþZ= pegCÐ
,ÔÐ{åAúÐ Ón_xPå> : Ò}RåY ÒÚíUn= Þ[fUÐ d>í pxnL}UÐ d> hbĻ
ÔÐ{åAÎ DåL ÒÚØnSí phRnT nw{Aí phiinbUÐ Þ[fUÐ ëj= ébUÐ cex ø cUí
någAniü påxØnCÐ Óni5\åUÐ }RÐ> UÙ o[x 3 nY ÔÐ{AúÐ nxn\S : E`UÐ
}åYúÐ Ð|åwí , åSÐUÐ : ng_xPå> åL Ónxn`UÐí Þ[fUÐ d> YncY hbĻí
phiinS ÓnHkY ênhS Y hA> 5= ÔÐ{AúÐ Ón_xPU h]UÐ pYĆ= ëw}Y
åhbĻ åY någfc/ phfQí pxØnY ÓnhincYl= ÒØí~Y ëc> ÔÐ{AúÐ pxnL}= pÉnB
.ngRÐ{wÌ
ø åUÐ E=Ð{UÐí ÓÐÊÐ}@üÐ Y p]=ÐGY pbdA / phiinbUÐ ÓnHkCÐ d>
.nwÛniÎ : hdL Ênf= b> 3 nY Z> ëÌ cex
,ÔÐ{åAÌ på=nhií ,ÔÐ{AúÐ pJ h[ĺ : Wf> ÓnHkCÐ d> wÌí
på^AĆCÐ ~åTÐ}e= æ}å_> ÔÐ{åAún= pÉnB ÛnAÐ ~TÐ}Yí ,ÔÐ{AÌ peTn7í

¼¼¿

TAfYÝA Ñ¿· ÑÌÛÊÊ TfZ»º ÑÍÕBÃA Ñ¿ÆBnA
pY{bCÐ

ëeýnåbUÐ ëåcx ëÌí ,N`UnåUÐ åY ÔÐ{åAúÐ àĆBÐ ê{L e\x ,hSUÐí
.ÔÐ{AúÐ pdYn_Y : ÒFB ëcdex íÌ ÔÐ{AúÐ ëþI : NdwkY nghdL
ph[ZUÐ pHÐÚØ ~TÐ}Yí ,phL5@Ð pxnLÚ ÚíØí ÓnhAĆÉÎí ~TÐ}Y OÎ pRnÎ
pbAø pxnLÚ Ô{"Ð bdx ëÌí ,phL5@øÐí phafUÐí px\_UÐ AÐfUÐ h+ Y
åUÐ ÑnåHúÐí ,Ón=_[åUÐ ]ĺ DL Ô{"Ð N_> pxnLÚ ÓnHkY p]HÐ=
ð
n=nHÌ
íÌ ,phfb>í px\L ïÌ phfxc> ÑnHúÐ d> qinT ÊÐH RÐ}iÐ OÎ ÓØÌ
nåY L ìØn_=Î pUín7í phincH TnYÌ íÌ pHÚ{CÐ íÌ Òún= d_> ,phL5@Ð phþh=
ð
.ÐØ{6
Úg^UÐ OÎ æÐ}iøÐ RÐíØ {h_x
pådYn_Y DåL Ô{å"Ð é[åA DL Ŀb> UÐ w Ónd]CÐí ÑnHúÐ d>
padCÐ ìÚÉ : ýnf!Ð ÊÐ~!Ð ýnKí hbĻ én6 : N`UnUÐ pdYn_Y L pad8
på=nSÚ OÎ æ{å* åUÐ påh=nS}UÐ E=Ð{åUÐí ,phAĆåÉüÐí pxÛÐGAøÐ E=Ð{UÐ ïÌ
: [åaUÐ x ëÌ Ŀbx UÙ _Uí ,ÚÐ}cUÐ Y pxnSUÐí,æÐ}iøÐ Y Ô{"Ð
}^fR TnCÐ pxøí : pex}@ Ñnc>ÚÐ : Un= Y Ô{A nghR e« UÐ nxn\bUÐ
èd= d_x 5= ÔÐ{AúÐ Tn7 }^f>í N`UnUÐ nxn\b= p[CÐ pxØn_UÐ TnCÐ
ß}å_i æåH UÐí x{bUÐ Ð|w : n4 ÒÚnIüÐ H ÓÐÚnLø UÙí Ô{"Ð
ð
.Ð|w nf= çnhH : Ćh[a>
n4
éíúÐ råCÐ [åi ,råAnY på?Ć? OÎ Ð|åw nf= bi æH U|Uí
[åií ,någhR Ô{å"Ð pªnåY på_hJí nwÚÉí phýnf!Ð pªnCn= æ}_dU
[åi 5åT Ô{dU phýnf!Ð pªnCÐ : ÔÐ{AúÐ pec7 pxøU ©nUÐ rCÐ
.ÔÐ{AúÐ pec7 ênYÌ Ô{"Ð Ú\A p_h]U rUnUÐ rCÐ
.Ô{dU phýnf!Ð pªnCÐ :éíúÐ rCÐ
.Ô{dU phýnf!Ð pªnCÐ : ÔÐ{AúÐ pec7 pxøí :©nUÐ rCÐ
.pecCÐ ênYÌ Ô{"Ð Ú\A p_hJ :rUnUÐ rCÐ
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ÑjA  Ñ¿ÆBnA :½ÊÝA SZJA
pªnåYí nwÚåÉí påhýnf!Ð pªnCn= x}_dU rCÐ Ð|w : ß}_i æH
:ph>ùÐ oUn]CÐ : Ô{"Ð

odw|!Ð 9 o©mBÐ w|^= :éíúÐ nc\BÐ
æ}å_>í ,påex}!Ð : pªnCÐ DL phýnf!Ð pªnCÐ phe> ÊngbaUÐ _= d]x
íÌ bUÐ Y Ò{AÐí pex}@ ëÌ f_x Ð|wí %.&pex}!Ð Ò{Aíí NdLnaUÐ Ø{_> n¹j=
ð
phýnf!Ð phUþCÐ H `Un= ïÌ nhýnf@
NUþY ÞnIÌ Ò{L S Y b> pSUÐ
Ón=b_UÐí ýÐ}!Ð ëinS Y (½¼) ÒØnCÐ >Ú}S nY Ð|wí b_UÐ pYĆ= ëa[xí
ð
åUÙ eZåxí ,påex}!Ð £nfL Td= b² Y ĆLnR
{_x ø " iÌ DL fUn=
ð
åY p]åHÐUn= ĆLnåR
{å_xí ,ng?í{åA qSí pex}!Ð ÖY DL Ø@CÐ ÿU5CÐ
ð
åLnaUÐ î{åU qåadĺ åUí Ð|åw å éþY EQ Ð|afY
pex}!Ð Ñnc>ÚÐ DL e²
ð ëYbx Y NdLnR {_xí ,LnaUÐ : ëinbUÐ ngJGZx paÉ p]HÐUn=
{[åb= n_Y
.pex}dU Ò|afCÐ é5Lún= èGZY énªl= íÌ
åb² åY åwí MÉúÐ LnaUÐ Ø{A {S ij= AĆi fUÐ Ð|w p_@Ð}Y Yí
Ð|wí ì{AU nwEQ íÌ pS íÌ S pex}@ oc>}x eT ,pex}!Ð £nfL Td=
{åS ënåT fåUÐ ëÌ EåQ ,Ò{AÐí pex}@í ,{AÐí LnR ,p]hUÐ pex}!Ð êgaY
åI åS åY pex}!Ð Ñnc>Ún= d_x ï|UÐ ZUÐ p=b_=í ,ÿU5CÐ FLÐ
âPåCÐ àGåIÐ {bUí =nH çna>Ð ènfw cx 3 ÐÙÎ A ìn_Y : _Y axí }BË
nåfw påex}!Ð Öåe= {[bxí ,ng?í{A qSí pex}!Ð ÖY DL ì{@Ð> fehUÐ
ð
: æ}å_x nåY U|åT ĆLnR
{_xí ,%/&=nI nY íÌ pLÚ~CÐ íÌ é~fCnT ng?í{A ëncY
.½¾¼Þ ,=nH @}Y ,Ón=b_UÐ ëinS : pYn_UÐ êncAúÐ ,xI {L }wnY .Ø ,f_CÐ Ð|) }^iÐ (¼)
.ê¼ÄÃ½ ØÐ{`= ,pLn]dU ØnxÌ pT ,YÐ}@üÐ hbUÐ éÉÌ ,ïínZUÐ ën]dH .Ø }^iÐ (½)

¼¼Á

TAfYÝA Ñ¿· ÑÌÛÊÊ TfZ»º ÑÍÕBÃA Ñ¿ÆBnA
pex}!Ð : pªnCÐ :éíúÐ rCÐ

ð
EåQ Ð|åafY
ê{åx åLnaUÐ Ð|åw ,ïåf_CÐ LnaUÐ íÌ p]HÐUn= LnaUn= baUÐ
SÌ fH ënT Y ïÌ phýnf!Ð phUþCÐ H dx 3 ï|UÐ E`[UÐ = {[bxí éþY
ð
E`[åUÐ å_« ëÌ ïÌ " nåhdbL
x}åY " ëf6 I êÐ{HÐí ,p_=nUÐ Y
,}åBË åI åS OÎ ëfCnå= R{åx ëÌ íÌ }åBË I ên_J : UÐ \x
ð
ð
ð
åU ê{åbx ëjåT ĆSnåL
nå`Un=
ënT Uí éþY EQ Ð|afY
phfUÐ A ÚnLÐ cexí
ð
ð
åwí ,ÜnåfUÐ Y ëĆaU ên_]UÐ Ð|w 1Ð :U ébxí nYeY
nYn_J
}BË I
hdLí .MÉúÐ LnadU ðncx {_hR d_x ënT ÐÙÎ nYÌ êeY ên_]UÐ Ð|w ëj= d_x
pex}@ Ñnc>Ún= (½¼) ÒØnCÐ : Ðí}TÙ , NdLnR Ò{L ênhb= ÒÚ[bY pªnCÐ ëlR
nåY åwí någhR ïØnåCÐ T}dU x|afY wÚnLn= Ñn[QøÐ íÌ pSUÐ íÌ bUnT
g\_= íÌ w{AÌ Ú\A Ø}e= ïÌ kU5UÐ íÌ oUn= íÌ nCÐ |hafUn= æ}_x
ëlR x}UÐ íÌ Ò{LnCÐ x{b> DL x}BùÐ ÚíØ WSÐ ÐÙÎ nYÌ ,pex}!Ð ÖY
.pUn"Ð ì|w : ph_> ëc> pªnCÐ

odw|!Ð 9 o©mBÐ ga= :¨mTÐ nc\BÐ
nCÐ |hafUÐ rhA Y nghR NªnCÐ ÚÐíØÌ oA pex}!Ð : pªnCÐ b>
.%.&ph_> pªnYí phdÉÌ pªnY OÎ x}UÐí Ò{LnCÐ x{b> íÌ n4
ogcÉúÐ o©mBÐ :éíúÐ â|`TÐ
ëÌ MåÉúÐ åLnaUÐ : Ón=b_UÐí ýÐ}!Ð ëinS Y (½¼) ÒØnCÐ i àGZx
ëÌ íÌ kåU5UÐ åx}]= pex}!Ð ÖY DL ìØ@í íÌ pex}!Ð £nfL Td= b²
ð
ð
ð
åLnaUÐ ëåchR ,nåxf_Yí
nåxØnY
pex}!Ð Ò{Aí àGIÐí ,p]HÐUn= ĆLnR
ëcx
,=nåH å@}Y ,Ónå=b_UÐ ëinåS : påYn_UÐ ÏØnåCÐ ,ïínZUÐ ën]dH .Øí ,d#Ð NA ML .Ø }^iÐ (¼)
.¼ÃÂÞ

¼¼Â

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

ð
ð
nåþU5Y
ënT ÐÙÎ nCÐ |afCÐ c= íÌ p]HÐUn= íÌ Ò nY pex}dU Ð|afY
MÉúÐ
ð bUÐ pex}@ Ñnc>ÚÐ ëlR hdL í
d_x I in@ OÎ nY |afY S Y ĆY
DåL |åafCÐ åLnaUÐ åRÐx ï|åUÐ ÿU5CÐ wí nghf= oA}xí pex}!Ð £nf_=
OÎ Ñnå]#Ð å= }åeL pUnHÚ L _UÐ ìÐíÚ nY Y ÙBjY kU5UÐ _Uí ,Un_RÌ
på@íÛ ådS êĆQ S DL ún/ Y S ÒÚí¦ OÎ nghR ÚnIÌ ï|UÐí,ehUÐ <Ðí
påegY gdhgå>í U|å= ê{å#Ðí ëÐEå!Ð _= dLí "ngbhZL " ngdhdBí h=Ì
én_Rj= gYnhS ê{L QÚ êĆ`UÐ S DL NbRÐY ïÌ NþU5Y ÐíFLÐ {bdR ,Ònf!Ð
Ó}åYú dS DL Ên_fÉ wÌ ún/ U" ÒEgZUÐ fL āÐ ĽÚ }eL pUbCí,|hafUÐ
ð
gdb=
.%.&"n_h+
påex}dU ïØnCÐ T}dU NdLnaUÐ |haf> : e> pex}dU pxØnCÐ Ò{AUÐ _Uí
}åBùÐ êåbxí åhdL åfCÐ çnå?í {Z= w{AÌ êbx ëjT wÚÐíØÌ qLÛ> 5gY
,åbUÐ påex}! x|åafY ëíF_x ÊøkgR ,HÌÚ DL ÜjaUn= == }BËí f_]=
åd_UÐ ïÌ påhfw|UÐ på]=Ð}UÐ Ò{åAí pex}!Ð d> : pªnCÐ ênhbU àGZx iÌ EQ
å_adU *ØÐÚÎí " Ò{AÐí phi " {AÐí æ{w i 4n_RÌ ìn9n= ÒnfdU èGZCÐ
pªnåCÐ å_« nåY åw Ð|åwí x}åBùÐ ÚíØ ecx gfY T ÚíØ ëÌí phfUÐí
påex}!Ð " {åAÐí åLnR åS Y pex}!Ð Ñnc>ÚÐ Y FTÌ ÒÚ]B ÓÐÙ phýnf!Ð
."p]hUÐ
T}åUÐ |haf> : NªnCÐ N= ÚÐíØúÐ xÛ> DL {e_> phýnf!Ð pªnCÐ ëÌ ïÌ
å_= ÚÐíØÌ ëÌ EQ " ýnf!Ð {[bUÐ " phfw|UÐ p]=Ð}UÐ Ò{Aí Y pex}dU ïØnCÐ
ëí{å= êåb> æåH phdåÉúÐ pªnCÐ qinT ÐÙÎ ,SÌ phªÌ ÓÐÙ ëc> NªnCÐ

Þ ,=nH @}Y ,ýnf!Ð baUÐ : CÐ ,ohA éĆI {e7 .Øí ¢cUÐ {1Ì .Ø ,Ø{[UÐ Ð|w :}^iÐ (¼)
.¼Ä¾
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íÌ n0|afY ÒÊnaTí phdÉúÐ pªnCÐ phUn_R q_RÚ {S *{LnY ëÌ EQ *{LnY
.%.&ph_UÐ pªnCn= æ}_x nY w pªnCÐ Y âfUÐ Ð|wí p]hUÐ pex}!Ð |afY
og^TÐ o©mBÐ :¨mTÐ â|`TÐ
ë_=nåUÐ ëªnCÐ F_xí (½¾ ,½½) ØÐCÐ : ph_UÐ pªnCÐ DL fUÐ Ên@
U|åU ,påh_> Ò{LnY MÉúÐ LnadU ëY{bx Y w "xPUÐ ,ß}CÐ" w
ð
,nAĆåH
ê{bx eR MÉúÐ LnaUÐ Y phY}!Ð pa[UÐ E_x _UÐ wnCÐ ëlR
ð
ê{åbx åY íÌ hdL fCÐ cY éBØ Y Ònf!Ð cehU nAaY
ÑnUÐ èGx íÌ
åL pdbåY åUn_RÌ ëlåR }åBË åI åS ß}å`U î}BÌ pdhHí ïÌ íÌ UÐ
ð
nåAaY
é~fCÐ Ñn= è}> íÌ }BË ZU ÖĆUÐ x{bR phYÐ}@Î {_> ø pex}!Ð
S DL MÉúÐ LnaUÐ Ò{LnY ngfY {[bUÐ ënT ÐÙÎ øÎ %/&phYÐ}@Î ðøn_RÌ {_> ø
énå_RúÐ d> ëlR UnY æĆ>Î íÌ @íÛ Ñn[QÐ íÌ U~fY pS íÌ }BË I
wnCÐ {[S }RÐ> ëlR U|U ,pex}!Ð |haf= MÉúÐ LnaUÐ ênS ÐÙÎ phYÐ}@Î {_>
åb² nåY w " pex}!Ð Ñnc>ÚÐ DL MÉúÐ LnaUÐ " ©n!Ð {Lnx iÐ : _UÐ
xPåUÐ " ij= xPUÐ x}_> DL (½¾) ÒØnCÐ i Ên@ U|U ,ph_UÐ pªnCÐ
{åS Ò{LnåCÐ ì|åwí ,pex}!Ð Ñnc>ÚÐ {[b= ph_> Ò{LnY LnadU ê{bx Y w
någhdL çna>øÐ ënT Y bAø ëc> {Sí U Ò£n_Y íÌ |hafUÐ DL pb=nH ëc>
Ñnåc>ÚÐ åS någhdL åax 3 åUÐ påbAĆUÐ Ò{LnåCÐ nYÌ ,pex}!Ð Ñnc>ÚÐ S
x{åb> påhincYÎ åf_x Ð|åwí .påÉnB pex}T nghdL oSn_hR ÊnaBünT ,pex}!Ð
ð
}åBË Y odJ {S ënTí n[I
S eR pex}!Ð Ñnc>ÚÐ DL pbAĆUÐ Ò{LnCÐ

,påh=}_UÐ p\ågfUÐ ÚÐØ ,påh=}_UÐ Ón_xPUÐ : phýnf!Ð pªnCÐ ,fA ohi Øe7 .Ø ìn9øÐ Ð|w }^iÐ (¼)
.½½ÂÞ ,¼ÄÁ» Ò}wnbUÐ
.½½ÂÞ ,=nH @}Y ,fA ohi Øe7 .Ø ìn9øÐ Ð|w :}^iÐ (½)

¼¼Ä

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

x}J L ïÌ ph_> ÒÚ[= pex}!Ð : wnH ilR pex}!Ð =nc>ÚÐ S p!Ð ÊnaBÎ
.Ò{LnCÐ x{b>
íÌ påex}!Ð Ñnc>ÚÐ {[b= ph_UÐ Ò{LnCÐ x{b> n¹j= ph_UÐ pªnCÐ æ}_>í
.%.&x}UÐ Ð|w DL Ênf= ngLSíí n)nc>ÚÐ DL x}UÐ
ð
DåL åLnaUÐ ï}å`x åY nå}7
{å_x :nå4b= (½½) ÒØnCÐ = ÓÊn@ nY Ð|wí
Ûå9 åUÙ åYí |åhafUÐ : åLnaUÐ Ì{åx ëÌ åSn_C àGZxí ,pex}@ Ñnc>ÚÐ
âPåCÐ Ø{å² 3,påfh_Y ýÐ}å@ : }?Ì hdL o>Gx ø ï|UÐ x}UÐ DL pSn_CÐ
,x}åUÐ Ð|w DL Ênf= b> øí nghdL x}UÐ x UÐ pfh_CÐ ýÐ}!Ð fehUÐ
åUÙí ,påUí{UÐ åYÌ ýÐ}å@ DåL x}åUÐ OÎ EZåx Måe_UÐ åh]UÐ ëÌ EQ
åS DåL x}åUÐ íÌ ©inåS EåQ åx}]= åc"Ð ên^i Eh`> DL x}Un=
åSí ÐÙlåR ...=nåI nåYí ÑnwÚüÐ DL x}UÐ íÌ NhHnYd={UÐ íÌ NhHnhUÐ
3í Ñnåb_UÐ pådýnJ qåĻ bx x}Un= ênS Y ëlR }?Ì ÔÐ{AÎ ëíØ x}UÐ
å> UÐ pex}dU x}UÐ i {e_x ëj= {b_ií Ñnb_UÐ Ð|w ÚÐ{bY âPCÐ Ø{²
ð
.n\xÌ
Ñnb_dU fT nghdL x}UÐ
åex}@ |åhaf= Ì{åx ëÌ x}åUÐ DåL Ñnb_dU fehUÐ âPCÐ àGIÐ {bUí
DåL }åBË åI ß}A ÐÙlR ,pex}!Ð : âíPUÐ nfw |hafUÐ : Ê{Un= {[bxí
ð
nY I S
çĆJlå= åLnaUÐ Ì{å= ëlåR {e_UÐ bUÐ (½¾¿) ÒØnCÐ fU nRĆB
fCÐ DL ÚnfUÐ çĆJÎ Ø}6 ëlR dS íÌ =nÉÎ à ëíØ hdL fCÐ DL ÚnfUÐ
oå@e= Ñnåb_UÐ pådýnJ qĻ ß}CÐ _« ìi ÖĆUÐ h@> A íÌ hdL
åbUÐ : âíPåUÐ DåL oåSn_x ÙÎ âíPåUÐ DL oSn_> UÐí (½¾Á) ÒØnCÐ i
ð LnaUÐ íÌ ß}CÐ oSL bUÐ Sí ÐÙÎí fUÐ Ð|w o@e=
ÒØnåCÐ fåU nbJ
.{e_UÐ bUÐ p=bL (½¾¿)
.½ÀÃÞ ,=nH @}Y ,Ón=b_UÐ ëinS : pYn_UÐ êncAúÐ ,xI {L }wnY .Ø ,f_CÐ Ð|) }^iÐ (¼)
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odw|!Ð 9 M©mBÐ CK Ñma^cT ÒØzYBÐí o``BÐ æí|]TÐ |>Ì :qTmTÐ nc\BÐ
ð
U|åU nåY
åfehUÐ Ónå=b_UÐí ýÐ}!Ð ëinS Y (½À) ÒØnCÐ i Ên@
øí nå) Ðåed_x 3 åUí paaCÐ phfh_UÐ æí}^UÐ Y NªnCÐ h+ {hax :Ub=
æí}å^UÐí éÐåA±U E?j> øí n) dL Y øÎ ÒØ{ZCÐ phfh_UÐ æí}^UÐ L éjx
ÒØ{ZåY íÌ påaa8 íÌ påhRni qinT ÊÐH x{U Ó}RÐ> Y OÎ pfUn= øÎ ph[ZUÐ
.Ñnb_UÐ Y p_inY íÌ phUþedU
ënT ÐÙlR ,pex}!Ð ÓnxØ5= d_> nY w Ñnb_dU paaCÐ phfh_UÐ æí}^UÐ _Uí
[CÐ ©Ð~UÐí {>}CnT ê[_Y EQ ïÌ ê{UÐ Úí{gY bUÐ pex}@ : hdL fCÐ
{b_xí ê{UÐ Úí{gY ij= d_x w{AÌ ënTí dS DL NdLnR Ò{L e@Ðí >nbUÐí
æ}å^UÐ Ð|åw åY {haåx ê{åUÐ Úí{ågY åij= åd_x ø Y ëlR ê[_Y ij= }BË
ÐÙlR ni~Un= d> pUnA : nw{@í ÐÙÎ @íÛ >nS {Lnx Y nYÌ ,Ñnb_dU aCÐ
åLnaUÐ på@íÛ ÒÌ}åCÐ åd> ënå= åd_x ø å@íÛ S DL Õí~UÐ {LnH Y ënT
oåSn_hR " ľåI æ}K :Õí~Un= bd_U æ}^UÐ Ð|w Y {hax ø ilR MÉúÐ
3 í paaCÐ æí}^UÐ Y {haxí ,MÉúÐ LnaUÐ p=b_= (½¾½) ÒØnCÐ o@e=
ø ê{åUÐ Úí{ågY b= ïÌ =nUÐ énCÐ : NªnCÐ h+ ënT ÐÙÎí ,n) d_x cx
æ}^UÐ Ð|w Y ëí{hax ¹lR ê[_Y ij= wØnbLÐí ê{UÐ Úí{gY ij= ëed_x
ådL åY øÎ ngfL éjx ø ÒØ{ZCÐ phfh_UÐ æí}^UÐ ëÌ EQ ,= gedL ê{L QÚ
YnA n¹j= ëed_x _UÐ ënTí ÒÌ}YÐ S DL NdLnaUÐ Y pLe6 ê{SÌ ÐÙlR n)
Y nYÌ = dL Y øÎ fL éjx ø Ø{ZCÐ æ}^UÐ Ð|w ëlR d_x ø }BùÐ _UÐí
ÒÌ}åCÐ S ÚnLÐ _Uí YnA EQ ÒÌ}YÐ S pex}@ L éjx ilR = d_x ø ënT
ð
ð
nR}K
Yn"Ð
.%.&{e_UÐ bUÐ pex}@ (½¾¿) ÒØnCÐ i Y ÙBjY ÐØ{ZY
ð
.(ê¼ÄÄ¿ ên_U/¼½) SÚ fehUÐ Ón=b_UÐí ýÐ}!Ð ëinS Y (½¾¿) ÒØnCÐ i Ćh[a>
}^iÐ (¼)

¼½¼
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ĆåR åbx ï|åUÐ Õí~åUÐ åY LnaUn= d_> nY w ph[ZUÐ æí}^UÐ _Uí
æ}å^UÐ Ð|åw åY {hax ĆR Ñnb_UÐ haU pfUn= Õí~UÐ ïÌ w fY {hax
ëinåbUÐ åY~UÌ ï|åUÐ KCÐ U|T .>ÐÙ ZUn= d_Y æ}K iú xPUÐ
îØÌ ÐÙÎ A Ñnb_UÐ Y ha_x @Ðí ÊÐØÌ íÌ b" U5_HÐ ëlR pex}!Ð pRnce=
å_Uí ,=nåI nåYí ÒØÚn]CÐ Ênf?Ì ÑÚn4Ð ê}CÐ ÊÐ|xlT nY pex}! =nc>ÚÐ OÎ UÙ
åY ëlåR ÒåI}UÐ åbhR pahKUÐ o@Ð= ¶ ï|UÐ KCÐ DL Ñnb_UÐ {x{Z>
ð
ð
åd_> nh[åI
nåR}K
påahKUÐ ëåT ÒØ{ZåY phUþY éjx ø UÙ DL ì{LnH
ð
ð
oc>}x Y ÚnLÐí " n4 nhdÉÌ
ĆLnR
ìÚnLn= pex}!Ð oc>}Y " ai ZUn=
oåcY ÕÚØ : _åíí énåCÐ d> ïÌ |hafUÐ é5Lj= ênS Uí A _Y pex}!Ð
ð
åbd_U Ð|åw {x{ZåUÐ æ}å^= }?jåx ø Ò{LnåY ê{åS åbR nåcx
{_x KCÐ
.bR ên_UÐ KCn=
Ón=b_UÐí ýÐ}!Ð ëinS Y (½¿) ÒØnCÐ i Ên@ :pex}!Ð : pªnCÐ p=bL
ýÐ}å! ìØn_HÐ f_x Ð|wí bR px}x~_UÐ ýÐ}!Ð : NªnCÐ p=bL {x{Ļ DL
någYnhS àí ådĺ Þn[åbUÐí Øí{å"Ð ýÐ}@ ëj= UÙ ,Þn[bUÐí Øí{"Ð
wnåH Y px}x~_UÐ ýÐ}!Ð : pªnCÐ p=bL ëlR hdLí" ,nghR Ñnb_UÐ àí í
ð
ð
ð
ïÌ "nå4 ÒÚ}åbCÐ på=b_Un= oåSn_x nåcx
íÌ n}7
íÌ ĆLnR
aÉ= pex}!Ð :
Þn[åbUÐ íÌ nghR px{"Ð p=b_UÐ àí qadĺ ÐÙÎ ,pS ,S ,pc>}CÐ pex}!Ð
pådYúÐ : ìni{[åS nY Ð|wí px}x~_> p=bL o@> px}x~_> pex}@ OÎ éR
ÐÙÎ åiÌ EåQ ,åUÙ æĆåB DåL ëinåbUÐ fx 3 nY " Ò¦nCÐ ÚnJÎ : pb=nUÐ
gfåY åT oåSL NªnCÐ Y ìEQ {[S L pex}!Ð : wnY {[S dBÐ
.%.&ì{[S oA

ð
.ê¼ÄÄ¿ ên_U/¼½) SÚ fehUÐ Ón=b_UÐí ýÐ}!Ð ëinS Y (½¿) ÒØnCÐ i Ćh[a>
}^iÐ (¼)
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på]=Ð}UÐ Ò{åAí ågfx åUÙ ëlåR {[åbUÐ æĆåBø pfUn= ÒEBúÐ Ò}baUÐí
énåYí ì{[åS åL åLnR T éjxí pªnCÐ dĺí ngfL nfedc> UÐ phfw|UÐ
}åBùÐí ådS {[åS éíúÐ }åBË I { pex}@ Ñnc>Ún= NdLnR ênhS UÙ
ð ìÊÐ|xÎ {[S
éjåií {e_UÐ bUÐ pex}@ L éíúÐ éji ÒnRUÐ q_Sí ÐÙlR ,nhi{=
(½¾¿) ÒØnåCÐ åi åRí éíúÐ éjåx ïÌ ÓåCÐ OÎ ĿåaCÐ ÊÐ{LøÐ L ©nUÐ
(½¿¼) ÒØnåCÐ åi oå@e= ÓCÐ OÎ ĿaCÐ ÊÐ{LøÐ pex}@ L ©nUÐ éjxí
.Ón=bL

¼½¾
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ÑÍÕBÃA TfA Ñ¿ÆBn¾  TAfYÝA Ñ¿· ÑÌÛÊ :ÎÂBRºA SZJA
åY ë}S |fY øÎ ,NR}fCÐ ÔÐ{AúÐ peTne= pÉnB ÓÐÊÐ}@Î ènfw c> 3
ð
: QnchåI : ¼ÃÃÄ ênå_UÐ : ÔÐ{åAÌ påec7 éíÌ qþZiÌ nY{fL nx}b>
Y~UÐ
ð
ënåhi ½¼ ëinåS åY påUnUÐ ÒØnCÐ êncAú nbh]>
,phcx}YúÐ Ò{CÐ ÓnxøUÐ
ÔÐ{åAúÐ å^A rhA %.&NR}fCÐ ÔÐ{AúÐ pSÐ}Yí p!n_e= d_CÐ ê¼ÃÄÄ
ð
¢åafUÐí ï\å_UÐ åefUÐ é5åTÐ ê{L Y nSĆ]iÐ
peTnCÐ Ênf?Ì pÉnB pdYn_e=
OÎ åå@nA ååY }ååTÌ ÖĆååÉüÐí pååxnL}UÐ OÎ åå@nAí Ô{åådU ååL5@øÐí
peTne= pÉnB {LÐS Ò£n_CÐ phýnf!Ð Ón_xPUÐ Ó}SÌ UÙ cU .%/&êĆxüÐ
,åL5@øÐí fw|åUÐí ï\å_UÐ Ô{"Ð ei ÓÐÚnLÐ nghR qhLíÚ ÔÐ{AúÐ
.%0&phAĆÉÎí px=}> E=Ð{> OÎ @nAí
:phUnUÐ oUn]CÐ DL rCÐ Ð|w bi æH hdLí
.ÔÐ{AúÐ pec7 hcZ> :éíúÐ od]CÐ [i
.ÔÐ{AúÐ pec7 Òn\S [ĺ :©nUÐ od]CÐ [i
.ÔÐ{AúÐ pec7 pdhcZ> : ÊÐF#Ð èÐGIÐ p_hJ :rUnUÐ od]CÐ [i
.ÔÐ{AúÐ pec7 hcZ> : ÒÌ}YÐ èÐGIÐ : =Ð}UÐ od]CÐ [i

ÔÐz@úÐ odb7 gbY= :éíúÐ nc\BÐ
hcZå> nå4 \å¶ åUÐ phåHnHúÐ ÏØnCÐ OÎ od]CÐ Ð|w : ß}_i æH
ýn\bUÐ }^fUÐ phLn+ Ì{Y OÎ {fx pecCÐ hcZ> ënT ÐÙlR ,ÔÐ{AúÐ pec7
hcZå> ënT ÐÙÎí ,pþh4Ð ì|w pR}_e= x ÔÐ{AúÐ îínLØ }^i ëlR (Òn\S pþhw)
(1) Lillian The Juvenile courtos an Institution in the Problem of delinquency edited by
Sheldon Gluek 1960 P.276.
(2) William Healy The Individual delinquent Boston Litter Broun 1915 P 84.

.¼½½ Þ ,=nH @}Y ,pex}dU ï{[UÐ ,@_UÐ a][Y .Ø }^iÐ (¾)
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åY x ÔÐ{AúÐ îínLØ }^i ëlR ýn\bUÐ }^fUÐ pxØ}R Ì{Y DL {fx pecCÐ
ëÌ ÙÎ påÉnB på_h]= ÔÐ{AúÐ pec7 hcZ> x ilR <nUn=í,%.&Ø}R ßnS S
åUÙ åYí Ø}åR ßnåS Y ÔÐ{AúÐ pec7 hcZ> }b> ÔÐ{AúÐ NiÐS _=
î}åBÌ ÔÐ{AÌ NiÐS ènfw ëÌ 5T %/&pþhw Y pecCÐ cZ> ëÌ {_> ø n¹lR
åY Ø{åLí ßnåS åY ïÌ) Òn\åS påþhw åS åY ÔÐ{åAúÐ îínåLØ }å^i }b>
:NL}R DL od]CÐ Ð|w bi æR hdL í %0&(Niín_CÐ íÌ xÚnZCÐ
.Ø}R ßnS Y ÔÐ{AúÐ pec7 hcZ> pHÐÚ{U éíúÐ â}aUÐ [i
.Òn\S pþhw Y ÔÐ{AúÐ pec7 hcZ> pHÐÚ{U ©nUÐ â}aUÐ [i
Ø|Q ßmR X ÔÐz@úÐ odb7 gbY= :éíúÐ â|`TÐ
åde= îínL{åUÐ Ø}aUÐ ĽnbUÐ }^fx ëÌ ,ï{hdbUÐ ýn\bUÐ ên^fUÐ : ØnH
.%1&(pxÚn9 ,pxÚÐØÎ ,phýÐ~@ ,phi{Y) ngLÐiÌ
æĆåBÐí é{å!Ð {_åxí hUnåcUÐ ådbx ênå^fUÐ Ð|w ëj= ,_UÐ î}xí
ëinåbUÐ ênåYÌ åU5LÌ åL ĽnåbdU ph[åZUÐ phUþåCÐ bĻ OÎ pRnÎ ,ÊÐÚùÐ
OÎ å= R{åx {åS Ø}åR ßnåS Ø@í ëÌ rhA {bfY ïÌ}UÐ Ð|wí .%2&ên_UÐ ïÌ}UÐí
\¶ ø Ø}aUÐ ĽnbUÐ ïÌÚ ëÌ 5T ,phijY pHÐÚØ ëíØ îínL{UÐ A : âÐüÐ
ëÌ EåQ %3&påí}_CÐ påUndU påeýĆY EQ ÓÐÚÐ}S ÙnĺÐ : Zx {bR ,pUíÐ{edU
(Ä,¼»)Þ ,=nH @}Y ,phýÐ~!Ð Ó5TnCÐ éÉÌ : phýnf!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ,Mhc_UÐ EYúÐ {L .Ì (¼)
.(ê¼ÄÃ¾ ên_U/ÂÁ) SÚ SÐ}_UÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Y (À¿,ÀÁ) ØÐCÐ }^iÐ (½)
.(ê¼ÄÄ½ ên_U/½¿) SÚ fehUÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Y (¼À) ÒØnCÐ }^iÐ (¾)
ØnåxÎ påT ,©nåUÐ Ê~å!Ð åSÐ}_UÐ påhýÐ~!Ð Ó5TnåCÐ éÉÌ ,px}A hdH .Øí Mhc_UÐ EYúÐ {L .Ì (¿)
.À½¿ Þ ,ê¼ÄÃÃ pLn]dU
.¼»Þ ,=nH @}Y phýÐ~!Ð Ó5TnCÐ éÉÌ : phýnf!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ,Mhc_UÐ EYøÐ {L .Ì (À)
.Ä Þ , @}CÐ ai (Á)

¼½À

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

{å_R ,Úå]> ëÌ nå4 yh>Ì {S ,ni}R : p_ÐY ÓÌ{= UÐ Ø}aUÐ ĽnbUÐ p=}9
ÒØnåLÎ E=Ð{å> ÙnĺÐ pege= ÔÐ{AúÐ ĽnbU {bL ê¼Ä¿À ànI ½ ëinS Úí{É
Ú{[åx ëÌ å"Ð åU å]LÌ 5T ,ÒET ýÐ}@ )nc>ÚÐ {_= A ,Ún`[dU ph=GUÐ
îØnåi {Sí %.&ïúÐ ÖĆÉüÐ A pHÚn, çn]i : phdBÐ{UÐ E=Ð{UÐ T ì{Aí
åA ÔÐ{åAúÐ ĽnS ÓnÉn[BÐ hH> ÒÚí¦ OÎ Nhi}aUÐ ÊngbaUÐ _=
å_= Ú{[åx ëÌí phAĆåÉüÐ ÜÚÐ{åCÐ : âÐ{åxün= ÓÐÚÐ}S Ú{[x ëÌ h]x
ìn9øÐ Ð|w dH {S fehUÐ âPCÐ ëÌ AĆxí %/&pYÐ}`UÐ Y phýnf!Ð Ón=b_UÐ
îínåLØ någhR 5å= påhýÐ~!Ð îínL{åUÐ påRnT }å^i : Ø}aUÐ ĽnbUÐ = d_x 5hR
ØÚí {åbR ,Ø}åR ßnåS åY ehåUÐ : phýÐ{=øÐ pecCÐ cZ> rhA ,ÔÐ{AúÐ
(¿¿) ÒØnCÐ : (ê¼ÄÄ¼ pfU/¼) SÚ phýn\bUÐ p]dUÐ ëinS : UÙ DL fUÐ
pUnA : Û«í ,Ø}R ßnS Y phýÐ{=øÐ pecCÐ : c"Ð pþhw Uj>) n4b= fY
påhýÐ{=øÐ pecedU ëcxí Òn\S p?Ć? Y Uk> íÌ Òn\bUÐ Y ænT Ø{L }RÐ>
åbi èÚØÌ {åS fehUÐ âPCÐ ëÌ í{xí %0&(nxn\bUÐ h+ : }^fdU pYn_UÐ pxøUÐ
,ÉúÐ rhA Y ýn\bUÐ }^fUÐ pxØ}R Ú}S {bR hdLí,niØĆ= : ýn\bUÐ ÚØncUÐ
DåL Òn\åbUÐ åY Ø{L }R> pUnA : phýnfHÐ pUnA ýn\bUÐ }^fUÐ phLn+ _@í
.¦n"Ð qSUÐ : SúÐ
DåL (fehUÐ phýn\bUÐ p]dUÐ ëinS) ëinbUÐ Ð|w Y (¿Ä) ÒØnCÐ q[i {Sí
: ngL\åB ëÌ øÎ ...ÔÐ{åAúÐ nxn\åS : }^fUnå= åĺ ëinåS Tn7 ÊnZiÎ
ênå_U/½¿) åSÚ åfehUÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS OÎ @}x ngdhcZ>í ngÉn[BÐ
peåÉn_UÐ påinYÌ îåY DL jZf>) iÌ DL fY (¼À) ÒØnCÐ q[i {Sí (ê¼ÄÄ½
.¾¿Ã Þ ,=nH @}Y ,Ò£n_CÐ phýnf!Ð pHnhUÐ ,x{UÐ (¼)
,nåi}Rí çÐ}å_UÐ Nå= påiÚnbY påHÐÚØ ,Nin!Ð ÔÐ{A±U ÒÚ}bCÐ ph@Ć_UÐ E=Ð{UÐ ,ÚØnS {UnB ëÐ{xÛ .Ø (½)
.¼ÃÂÞ ,ê¼ÄÄ½ ,ØÐ{`= p_Yn@ ëinbUÐ phdT OÎ pY{bY ,ÒÐÚTØ pUnHÚ
.(ê¼ÄÄ¼ ên_U/¼) SÚ fehUÐ phýn\bUÐ p]dUÐ ëinS Y (¿Â) ÒØnCÐ }^iÐ (¾)
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åd6 åY ÚÐ}åb= ,ÔÐ{Aún= pÉnB }TÌ íÌ pec7 pxÚge!Ð Ón^Rn7 }ýnHí
ÚÐ}åS : ngfY T Þn[BÐ }ýÐíØ {x{Ļí é{_UÐ }xÛí Y ÖÐGSÐ DL Ênf= Ên\bUÐ
Nhýn[åBúÐ åY ëÐEåB åiín_xí {åAÐí ßnS Y pec7 T cZ>í ngýnZiÎ
pååeTnCÐ ÓÐÊÐ}åå@Î nªÚ\ååA ëååcxí ,ÊnååfUÐ ååY ååSúÐ DååL nª{ååAÌ
ð
.%.&(zUÐ..nh=@í
ìnå9Ð ëlåR ,Ð|åw nfYx OÎ ehUÐ : ÔÐ{AÌ pec7 ÊnZiÎ ê{L Y Q}UÐ DLí
ÊÐFå#Ð åY påi_CÐ åU ê{åb> Ø}åR ßnåS ènåfw ëåcx ëÌ wí yÐí ëinbUÐ
Ð|åwí ,oåiÐ!Ð påRnT åY Ô{å"Ð æí}åK rå= ëYbx x|UÐí x{LnCÐ
ÒØnåCÐ : åi nY{åfL Ò}åcaUÐ ì|w }SÌ ï|UÐí ïWCÐ âPCÐ L ÙBjY dCÐ
åY ëÐEåB åiín_x {åAÐí ßnåS åY ÔÐ{åAúÐ pec7 cZ>) iÌ DL (½Ã)
peTnCÐ ÓÐÊÐ}@Î nªÚ\A ëcxí ,ÊnfUÐ Y SúÐ DL nª{AÌ Nhýn[BúÐ
ð
.(nh=@í
OÎ ÚnåIÌ nY{åfL ýn\åbUÐ }å^fUÐ pxØ}R }SÌ {bR ,SÐ}_UÐ âPedU pfUn= nYÌ
påxnLÚ ëinåS åY (ÀÁ) ÒØnCÐ q[i {bR Ø}R ßnS Y ÔÐ{AúÐ pec7 hcZ>
ÔÐ{AúÐ pec7 ĽnS }^fx) iÌ DL ê¼ÄÃ¾ ên_U (ÂÁ) SÚ SÐ}_UÐ ÔÐ{AúÐ
någhdL åi UÐ î}BúÐ nxn\bUÐí èdUÐ :}fYí xØPCÐ nxn\Sí yf!Ð :
åY nå¹íØ nåYí yf!Ð }^f= aTÐ {S SÐ}_UÐ âPCÐ ën= AĆxí Ð|w .(ëinbUÐ
åY ÔÐ{AúÐ îínLØ }^i WA {Sí (ÊÐFB íÌ Niín_C }TÙ ëíØ Ø}R ßnS S
.%/&bR Ónxnf!Ð DL Òn\S pþhw S

.(ê¼ÄÄ½ ên_U/½¿) SÚ fehUÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Y (¼À) ÒØnCÐ }^iÐ (¼)
.ê¼ÄÃ¾ ên_U/ÂÁ) SÚ SÐ}_UÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Y (À¿) ÒØnCÐ }^iÐ (½)

¼½Â

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

Òm[R oþgv X ÔÐz@úÐ odb7 gbY= :¨mTÐ â|`TÐ
Ø}åR ßnåS åY ÔÐ{åAúÐ påec7 hcZ> OÎ qg@í UÐ ÓÐØnbiĆU phi
px\å_UÐ AÐåfUÐ ågR åY Ô{å"Ð æí}åK påRnc= pJnAüÐ DL >Ú{S ê{_U
ð
DåL ÐÊnåf=
påeýĆCÐ på=b_UÐ íÌ E={åUÐ }x{åb>í h[ZU phL5@øÐí phf!Ðí
{åbR Òn\åbUÐ Ø{å_> Ò}cR Ò£n_CÐ ÔÐ{AúÐ NiÐS _= qdBØÌ {bR .%.&UÙ
âÐ{xl= ÚÐ}S ÚÐ{ÉÎ }YúÐ od]x nY{fL ,¢i}aUÐ ê¼Ä¿À ànI ½ ëinS n) |BÌ
påhýnf@ Ónå=bL ÙnåĺÐ íÌ ,pYÚn[åUÐ pe^iúÐ ÓÐÙ ÖĆÉüÐ ÜÚÐ{Y : Ô{"Ð
.%/&ì}eL Y (¼Á)åUÐ H Ô{"Ð Ûín9 {fLí
ëinåS åY (¼À) ÒØnåCÐ åi : wn9Ð Ø{A {bR fehUÐ âPedU pfUn= nYÌ
åT cZ> ,iÌ OÎ EZ> UÐí (Ì /æ) ê¼ÄÄ½ ên_U (½¿) SÚ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ
AĆhR .(zUÐ ...Nhýn[BúÐ Y ëÐEB iín_x {AÐí ßnS Y ÔÐ{AÌ pec7
Ò{LnCÐ OÎ Ø}aUÐ ĽnbUÐ p@nA OÎ ÚnIÌ qSUÐ ai :í Ø}aUÐ ĽnbUÐ OÎ dhY
é{åxí ,oåiÐ!Ð påRnT åY Ô{"Ð æí}K yx }x}b> x{b> pUjY : pÉnB
}å^fUÐ å`= Ô{"Ð îLØ ëí}^fhH x|UÐ ÞnIúÐ pbdA hH> DL UÙ
ÊÐFå#Ð ëÌ å= oåR NhiinbUÐ Y nwÍn\LÌ ëcx ëÌ 0 ø ïÌ *naÉ L
: Ên\LÌ ëí{_x AĆÉü ýĆCÐ E={UÐ ëAGbxí Ô{"Ð pUnA ëx x|UÐ
å/ î{åY nåY åw (¼À) ÒØnåCÐ åi nwEx ëÌ cex UÐ pdcZCÐ ëÌ øÎ ni}^i
? åU påY~dY wÍÐÚË F_> wí ,©inbUÐ ĽnbUÐ L gýÐÚË phUĆbHn= xE#Ð
Ø{å² ï|åUÐ åw ©inåbUÐ ĽnbUÐ ïÌÚ ëÌ íÌ ÊÐÚùÐ px}Tj= ÓÐÚÐ}bUÐ |> wí
ååd> DååL påå=n@üÐ ÕnfååHÐ nååffcexí ? Ô{åå"Ð {åå pååYnbCÐ îL{åUÐ E[ååY
ëÌ ÙÎ åSÐUÐ : ÔÐ{åAÌ påec7 ênåhS ê{_U UÙí ,ëinbUÐ i Y ÓøÍnUÐ
.½¿ÄÞ ,=nH @}Y ,Ò£n_CÐ phýnf!Ð pHnhUÐ ,x{UÐ (¼)
.½À»Þ , @}CÐ ai (½)
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æí}K L }x}b> x{b= UÙí ,©inbUÐ ĽnbdU pi_CÐ x{b> w xE#Ð eL
åýĆCÐ E={åUÐ Ø{[å= *nåAGbYí nå¹A}]x {åS UÐ wÊÐÚË ëÌ 5T ,Ô{"Ð
Eåa> åcex åiÌ øÎ ,%.&©inbUÐ ĽnbUÐ }x{bU \ĺ ng_h+ Ô{"Ð ÖĆÉü
øÎ îL{åUÐ åĻ ø nw{åfL Òn\S pþhw Y pdcZY pecCÐ ÚnLÐ ìn9n= fUÐ
ð
ð
nhýn[åBÌ
íÌ nåhiinS
ĽnåbUÐ ëåcx ëÌ Nå= ç}åR ø ,påx}TúÐ íÌ ÊÐÚùÐ çna>n=
ð
ð
ð
ð
ð
ënåT nåCnJ åxØ å@Ú íÌ nåx=}>
íÌ nhåai
ônð hýn[BÌ íÌ nh=}Y
íÌ nhJ
íÌ nhL5@Ð
%/&
AĆåÉÎí dhwj> DL e_xí æ}fCÐ Ô{"Ð ph[I E={> ÙnĺÐ w æ{4Ð
wØå@í ëlåR ©inåbUÐ ĽnåbdU pY~dY EQ *nAGbYí wÍÐÚË ÓFLÐ ÐÙÎ nYÌ
ð
.pecCÐ pdhcZ> : wØ@U f_Y ø <nUn=í nhdcI
ëcx æH
ênå_U/ÂÁ) åSÚ ÔÐ{åAúÐ påxnLÚ ëinåS : SÐ}_UÐ âPCÐ Þ}A {bR Ð|U
: påþhw åY ÔÐ{åAúÐ pec7 hcZU (À¿) ÒØnCÐ i h[ĺ DL (ê¼ÄÃ¾
pec7 {b_f>) iÌ DL fUÐ Ên@ {Sí ,c>}Y ÒÚ]B DL UÙ é{xí ,Ónxnf!Ð
N[åCÐ N= Y x\Lí SúÐ : rUnUÐ f[UÐ Y ßnS pHný}= ÔÐ{AúÐ
åb> ø ÒFB 54 ÔÐ{AúÐ ëþZ= pd[UÐ ÓÐÙ î}BúÐ êd_UÐ íÌ phýnf!Ð êd_Un=
ĽnåS ÓÐÚÐ}åb= påx~hh/ pa[å= [åa>í Ónåxnf!Ð : }^f>í ,ÓÐfH 2 L
.(ëinbUÐ Ð|w êncAÌ Rí hbUÐ
ÓÐÙ î}åBúÐ êd_UÐí phýnf!Ð êd_Un= N[CÐ FLÐ {S fUÐ ën= AĆxí
énå6 : ÓÐfåH å2 åL b> ø ÒFB 0{U x|UÐí ÔÐ{AúÐ ëþZ= pd[UÐ
w5åHÌ 5åT Ên\LÌ pecCÐ pþhw : peTnCÐ : gTÐGIÐ pUnA : gÉn[BÐ
Ö}åJ énå6 : p_HÐí ÓnhAĆÉ \_dUí %0&(Nec7) ýn\bUÐ h^fUÐ ëinS
Ø{_UÐ ¼À {dCÐ ,phYbUÐ phýnf!Ð pdCÐ ,phiÐ{hY pHÐÚØ ,ÔÐ{AúÐ pec7 ,Ec= îdHí ÚÛnL éØnL .Ø (¼)
.ê¼ÄÂ½ hUx ½
.=nUÐ @}CÐ ai (½)
.(ê¼ÄÂÄ ên_U/¼Á») SÚ SÐ}_UÐ h^fUÐ ëinS Y ðøíÌ (¾¾) ÒØnCÐ }^iÐ (¾)

¼½Ä

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

ÊÐÚùÐ çnåa>n= ï}å« îL{UÐ A ëÌ 5T ,n) eUÐí >nAGbY x{b>í ýÐÚË
,ýn\åbUÐ }å^fUÐ påhLn+ Ì{åY någhdL êbx UÐ Ò}caUÐ w ì|wí %.&px}TúÐ íÌ
pY{beT Ô{"Ð ph[ZU ýĆCÐ E={UÐ ÙnĺÐ : Ò@}CÐ Ò{ýnaUÐ nfxÌ}= bĻ UÐí
påHÐÚ{U åýĆCÐ ×nåfCÐ }Rå> ýn\åbUÐ }å^fUÐ påhLn+ ëÌ ÙÎ ,AĆåÉÎí dhwjU
ëhinååafUÐ ëhýn[ååBúÐí ëhiinååbUÐ nååg= : èGZååxí Ô{åå"Ð ph[ååI
ð
,nåYeL
ÔÐ{åAúÐ ëþZå= ëåegCÐí x{UÐ én@Úí ëx=GUÐí ëhL5@øÐí
.Ò{A DL pUnA cU ýĆY E={> OÎ éÉUÐ Ónd]Y Y ax nY Ð|wí
ÒØnåCÐ : ýn\bUÐ }^fUÐ phLn+ Ì{Y }SÌ {S SÐ}_UÐ âPCÐ ëÌ Y Q}UÐ DLí
5fåh= ,Ónåxnf!Ð DL U5LÌ én6 h {S iÌ øÎ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Y (À¿)
ò
nåfd_« Ð|åwí ,Ø}R ßnS
pR}_e= }^f> ÔÐ{AúÐ { pYnbCÐ yf!Ð îínLØ qd
ph[I OÎ {fx 3í _aUÐ ÒÚ]B OÎ {fHÐ {S âPCÐ ën= nadH ìni}TÙ nY {xki
.ngAĆåÉÎí ngx|å* OÎ E=Ð{åUÐí ÔÐ{Aún= pÉn#Ð pdYn_CÐ > UÐ Ô{"Ð
}å]B åI ÒÚíåUn= åw pxnf@ oc>ÚÐ Ô{A T hU ëj= ébUÐ nffcexí
ð
påxnf!Ð oc>}Y HÐ <nUn=í ÒÚ]#Ð hdS {_x pf!Ð oc>}Y 5fh= ,nhL5@Ð
ð
oåc>}Y åx ø 5fåh= ,påþhw påR}_e= ìÐLØ }^f>í ,nh=@í
h[I R
}åYÌ åwí U|åU ÒÚí¦ åhbUÐ ĽnåS îÌÚ ÐÙÎ øÎ h[åI R pf!Ð
ò
ð
5åýÐØ
åUÙ {Tkx ø SÐUÐ ëÌ øÎ ,Ø}R ßnS
pR}_e= øÎ ìÐLØ }^f> øí ,ïÛÐ@
%/&
ð
ð
påex}!Ð oåc>}Y ÒÚ]B Ón?Î DL nhRnT
ĆhUØ
Ò{Aí _aUÐ ÚnLÐ cex ĆR
åd_> påh@ÚnB åYÐLí phåafUÐí px\_UÐ phfxcUÐ phdBÐ{UÐ YÐ_UÐ ènfgR
OÎ Ô{å"Ð qå_RØ åUÐ æí}^UÐ Y nwEQí þZf> pbx}Jí phL5@øÐ Rí}^=
åHÐÚ{= Ú{å@Ì påf@ >Ì ï|UÐ Ô{"Ð ëcx {bR <nUn=í %0&pex}!Ð Ñnc>ÚÐ
ênå_U/½¾) åSÚ åSÐ}_UÐ påhýÐ~!Ð Ó5TnåCÐ éåÉÌ ëinS Y (,Õ,Ñ) ÓÐ}baUÐ (½½¿) ÒØnCÐ }^iÐ (¼)
.(ê¼ÄÂ¼
.ÃÄÞ ,=nH @}Y ,phYÐ}@üÐ ÒÚ]#Ð ,ohA éĆI {e7 .Ø (½)
(3) Wolf gany sociology of crime and delinquence P. 320
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êí~åU ê{åL î}åi fåR UÙ Yí ,pxnf@ oc>ÚÐ Ô{A Y h[I Rí
}^ií ph[ZUÐ pHÐÚØ ¶ 5hR pxnf@ >Ì Ô{Aí pf@ >Ì Ô{A N= ~hheUÐ
:phUnUÐ ÓÐÚnLĆU Ô{A T pUn" ýĆY E={> `fhR ,îL{UÐ
ð
ð
nåhiinS
nhånS
\å> nå¹T ,æ}åfCÐ Ô{å"Ð ph[ZU phRÐí pHÐÚØ hbĻ
.ÔÐ{AúÐ ëþI : Nhýn[BÌí
ÒØnåLÎ OÎ æ{å0 Ô{å"Ð ph[åZU ýĆY E={> ÙnĺÐ DL ïØkx ÊÐÚùÐ Ø{_>
.AĆÉÎí dhwj>
ÚÐ}åS OÎ éåÉUÐ Ónåd]Y ëú ÔÐ{åAúÐ îínåLØ åA : âåUÐ ê{L
ð
ð ç}`x ëÌ {= ø Ô{"Ð pUnA ýĆx oýnÉ
hdĻí h[I pHÐÚØ : nhRnT
nSí
.þh= pHÐÚØí TdH

ÔÐz@úÐ odb7 Òm[R ZĴ :¨mTÐ nc\BÐ
ò
âåY ,påþhw íÌ Ø}åR ßnåS
åS åY ÔÐ{AúÐ îínLØ }^i âY Ún?Ì
Nhýnåf!Ð Òn\åbUÐ [åĺ Ò}åcR ëjå= ébUÐ cexí ,ÔÐ{AúÐ ĽnS [ĺ
ð
ð
øÎ }g^> 3 nYeL
ïÚnå9í ©{åY Ên\åS OÎ åbx Ên\åbUÐ ënT rhA ,%.&nx{A
î{[åx ©{åCÐ ĽnåbUÐ ënT {bR hbUÐ Ð|w Y Q}UÐ DLí ,ïÚÐØÎí ýÐ~@í
.%/&phýÐ~@ îínL{U
: øÎ Øå@UÐ OÎ }åg^> 3 ýnåf!Ð ĽnåbUÐ [ĺ Ò}cR ëj= ébUÐ cexí
ph[åI påHÐÚØ Ò}åcR Ó}åwØÛÐ nY{åfL ,PåL HnUÐ ë}bUÐ Y ©nUÐ [fUÐ
OÎ ï}Råcx}iÌ åhbaUÐ îØnåi {åbR ,phUn]xüÐ ph_UÐ pHÚ{CÐ ÑnAÚ : ê}CÐ
{å_> 3 råhA påhýnf!Ð êd_Unå= YnCÎ éĆB Y ýnf!Ð ĽnbUÐ [ĺ ÒÚí¦
,ê}åCÐí påex}!Ð ,@å_UÐ a][Y .Ø }^iÐ ,ï}Rcx}iÌ ënU DL ê¼ÃÃ» ênL Ò}caUÐ ì|w Ó}gK (¼)
.=}> p_Yn@ çb"Ð phdT dJ DL nwnbUÌ Ò¦n7 : ,Â¿ ,Â¾Þ ,=nH @}Y
.ÁÞ ,=nH @}Y ,phýÐ~!Ð Ó5TnCÐ éÉÌ : phýnf!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ,Mhc_UÐ EYøÐ {L .Ì (½)

¼¾¼

(Ä) Ø{_UÐ
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åh]_> 5dåY ê}CÐ L pÐí Ò}cR ĽnbUÐ Ên]LÎ DL ÒÚØnS xPUÐ Þ[i
påg@Ðe= OíúÐ åw ê}åCÐ ph[åI qåinT nåCí %.&påex}!Ð åL pfh_Y Ò}cR
å@í DåLí phýnf!Ð êd_Un= ĽnbUÐ ênCÎ }YúÐ mSÐ {bR ,U ï{[UÐí eCÐ
ï\_UÐ o]UÐí phýnf!Ð nh@UhUÐí ,phýnf!Ð pHnhUÐí êÐ}@üÐ dL Þ[#Ð
Ò}åcR qådBØ {åbUí %/&påhL5@øÐí px=GUÐ êd_UÐí LPUÐ o]UÐí ¢afUÐí
ênå_U <nå]xüÐ ëinåbUÐ : Ò}åY éíú ýnåf!Ð xPUÐ : ê}CÐ ph[I pHÐÚØ
åþh=í ,påhYÐ}@üÐ å>Ú]Bí ©nå!Ð ĽnåY pHÐÚØ DL fUn= UÙí ê¼ÃÄ¾
ê¼Ä¾» ênåL hRåUÐ Ónå=b_UÐ ëinåS OÎ Ò}åcaUÐ qdBØ {Sí %0&phL5@øÐ
Ón=b_UÐ ëinbU pfUn= nYÌ %1&ê}CÐ ph[I ÒÚ]B pHÐÚ{= d_x 5hR pÉnB
: Ñnåb_UÐ {åx}a= åd_x 5håR ê}åCÐ ph[I pHÐÚØ Ò}cR qdBØ {bR fehUÐ
Ú{b>) iÌ DL f> UÐí (½æ/ÂÀ)í (ê¼ÄÂÁ ên_U/¾) SÚ Ón=b_UÐ ëinS
: phLÐ}Y ,pex}dU xÚ}bCÐ iØúÐí DLúÐ x{"Ð N= pHnfCÐ p=b_UÐ pecCÐ
h[åIí ©nå!Ð ĽnåYí phUþCÐ p@ÚØ ÞnB @=í ..æí}^UÐ pRnT UÙ
ýÐ}!Ð ëinbU pfUn= én"Ð w U|T %2&(pex}!Ð Ñnc>ÚÐ DL AĆUÐ RW>í
©nå!Ð ĽnåY åY å_@ råhA (ê¼ÄÄ¿ ênå_U/¼½) åSÚ fehUÐ Ón=b_UÐí
ð
L{åx Ð}åYÌ
påex}!Ð Ñnc>ÚÐ DL AĆUÐ TdHí ľZUÐ ì~T}Yí YÐ}@üÐ
{fL bx ø }YúÐ ëÌ øÎ ,%3&Ñnb_UÐ {x}a> : px}x{bUÐ ]dH é5LÎ DL ĽnbUÐ
ÓÐÊÐ}å@üÐ NiÐåS : Ò{åx{@ Þ[åi énåBØÎ ïÚíåUÐ åeR ,Ô{"Ð Ð|w
phåafUÐí px\å_UÐ AÐåfUÐ påRnT åY ê}åCÐ ph[I pHÐÚ{= d_> phýÐ~!Ð
.Á¾ÄÞ ,¼ÄÁÂ ,pLn]dU oh!Ð ÚÐØ ,Ñnb_UÐí êÐ}@üÐ edL éÉÌ ,{hL æíÍÚ .Ø (¼)
(2) Vernon Fox Introduction to criminology ,P. 157.

.½½¿Þ ,ê¼ÄÃÀ ,ë{L p_]Y ,ML NA +}> ,fehUÐ Ón=b_UÐ ëinS Ö

,æxÚn= ënaxn= .Ø (¾)
. @}CÐ ai (¿)
.(ê¼ÄÂÁ ên_U/¾) SÚ fehUÐ Ón=b_UÐ ëinS Y (ÂÁ å ÂÀ) ØÐCÐ }^iÐ (À)
.(ê¼ÄÄ¿ ên_U/¼½) SÚ fehUÐ Ón=b_UÐí ýÐ}!Ð ëinS Y (¼»Ä) ÒØnCÐ }^iÐ (Á)
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ð pxn`UÐ ì|4 dY {_x ëÌí phL5@øÐí
,påhýÐ~!Ð îL{UÐ dY Y of@ OÎ nf@
{S ¢i}aUÐ âPCÐ ëÌ 5T ,Ò£n_CÐ ÔÐ{AúÐ NiÐS : Ò}caUÐ ì|w Ó{9 {Sí
Ô{å"Ð ph[åI påHÐÚ{= phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Y (Ã¼) ÒØnCÐ i _@
. %.&æ}fCÐ
NiÐååS : æ}ååfCÐ Ô{åå"Ð ph[ååI pååHÐÚ{= pååÉn#Ð Þ[ååfUÐ ëÌ øÎ
ð
åYnCÎ ÒÚí¦ åw Ð{åh@
Ð}åYÌ
ýnf!Ð ĽnbUÐ [ĺ OÎ qRnÌ {S ÔÐ{AúÐ
ð
åYn_UÐ : ph[åZUÐ p=}UÐ íÌ phed_UÐ pHÐÚ{Un= ënT ÊÐH ,ÔÐ{AúÐ ëþZ=
}åex ådhwj> råhA åY ÔÐ{åAúÐ ĽnåS [åĺ ëlR hdLí .%/&ÔÐ{AúÐ Y
:ÔĆ? AÐ}e=
ð
én6 : edL wkC ĆYnA
ÔÐ{AúÐ ĽnS ëcx ëÌ {= ø :oghhmaTÐ oGÐÚzTÐ
ê{åbCÐ ëåcx ëÌ Ên\åbUÐ oåÉnfY : Nåh_UÐ àí eR phiinbUÐ ÓnHÐÚ{UÐ
ð
.%0&ëinbUÐ én6 : n) æG_Y ÒØngZU ĆYnA
håb> ÒÚí¦ OÎ [åUÐ Ð|åw {fx :ogýme!Ð êc^TÐ ëiH 9 ZTÐ
ð
êd_UÐ : n[[Y
ýnf!Ð ĽnbUÐ ëcx ëÌí ïÚn9í ©{Yí ýnf@ OÎ Ên\bUÐ
ì|w Yí ,c>}Y ph[Ií oc>}CÐ _aUÐ p_hJ gR DL ì{Ln> UÐ phýnf!Ð
ð
(LPåUÐ oå]UÐí ,ýnåf!Ð afåUÐ ådL ,êÐ}@üÐ dL) nadH
ni}TÙ nY êd_UÐ
.nwEQí
ëþZåå= ĽnååbUÐ ênååCÎ }ååYúÐ mååSÐ {ååbU :ÔÐzåå@úÐ ëþååH 9 ZååTÐ
fw|åUÐí ï\_UÐ efUÐ rhA Y N`UnUÐ L dĺ pþaUÐ ì|w ëú ,ÔÐ{AúÐ

påUa]UÐ ,éÐÛnåI ënå@ }å^iÐ ,ê¼ÄÀÃ ênåL BØÌ ,¢i}aUÐ phýnf!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Y (Ã¼) ÒØnCÐ (¼)
.¼ÄÞ ,=nH @}Y ,pin!Ð
.¼ÁÃÞ ,=nH @}Y ,phiÐ{hY pHÐÚØ ,ÔÐ{AúÐ pec7 ,Ec= îdHí ÚÛnL éØnL .Ø (½)
.(ê¼ÄÄ¼ ên_U/¼) SÚ fehUÐ phýn\bUÐ p]dUÐ ëinS Y (ÀÂ) ÒØnCÐ }^iÐ (¾)

¼¾¾

(Ä) Ø{_UÐ
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påhýÐ~!Ð îL{åUÐ åAÐ}Y éĆB pÉnB pdYn_Y OÎ p@n= gR Ð|U ,L5@øÐí
.%.&p=b_UÐ íÌ E={UÐ |haf> Ênf?Ìí padCÐ
ëcx ëÌ `fhR AÐ}CÐ d> éĆB ÕÚ{x ëÌ ÔÐ{AúÐ ĽnS DL ëlR hdLí
ð
ð
ð
ð ? ,phýnf!Ð êd_UÐ : n[[Y
åY íÌ nåhedL
ÔÐ{åAúÐ ëþZ= 5dY
? ,nhiinS
ëinåS ëÌ åAĆCÐ åYí %/&ÔÐ{åAúÐ Y Yn_UÐ : U p@nfUÐ p=}UÐ éĆB
Ú}åbx åi ïÌ ëĆåe² ø ,phýn\åbUÐ p]dåUÐ ëinåSí åfehUÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ
OíúÐ pådA}CÐ åhbĻ øÎ ĽnåbUÐ : àGZåx ø rhA ÔÐ{AúÐ ĽnS [ĺ
ð
ÒØngI DL U[A OÎ pRnÎ ëinbUÐ ÓnhdT î{AÎ sx}B ïÌ nhiinS
iT wí
%0&
ĽnåS [åĺ æ}å_x 3 ehåUÐ : Ên\åbUÐ ëlåR åhdLí <n_UÐ Ên\bUÐ {g_Y
ð
NåedCÐ åY ĽnåbUÐ ënT nY nUn`R
,ýnf!Ð ĽnbUÐ [ĺ A øí ÔÐ{AúÐ
ënåT rhA Ên\bUÐ pHÚn, : ph>ÐÙ p=}9í ,paxPUÐ pxfUÐ pfUÐí x}cUÐ ëË}bUn=
ð
Ên\åbUÐ ØnåH 5fåh= %1&påYnYüÐ åcA åK : ehåUÐ é5åI : Ð{ýnH
UÐ Ð|w
NiÐåS åh]> DL e_x ï|UÐ ©inbUÐ ĽnbUÐ rhA ehUÐ Ñf@ : ï{hdbUÐ
ëþI : Ŀbx 5dY ÔÐ{AúÐ ëþI : Ŀbx ënTí ê¼ÄÀÀ ên_U ë{L Ò}e_Y
\åU ,påhfJUÐ NiÐåbUÐ åUÙ {å_= ÓÊn@ {Sí %2&pxØn_UÐ Tn"Ð ênYÌ N`UnUÐ
x|UÐ w ëxØn_UÐ Òn\bUÐ K rhA %3&N`UnUÐ êÐ}@Î e ÔÐ{AúÐ æÐ}iÐ
©{åY OÎ Ên\åbUÐ håb> ènåfw åcx 3 åiÌ 5åT ,ÔÐ{åAúÐ îínLØ : ëí}^fx
någhdL påí}_CÐ îínL{UÐ : }^f> TnCÐ qinT {bR .(zUÐ...ïÚÐØÎí ýÐ~@í

.¼ÁÄÞ ,=nH @}Y ,phiÐ{hY pHÐÚØ ,ÔÐ{AúÐ pec7 ,ÚÛnL éØnL .Ø (¼)
.½¿ÀÞ ,=nH @}Y ,Ò£n_CÐ phýnf!Ð pHnhUÐ ,x{UÐ (½)
.ê¼ÄÄ¼ pfU/¼) SÚ fehUÐ phýn\bUÐ pdUÐ ëinS Y (ÀÂ) ÒØnCÐ }^iÐ (¾)
.Ä Þ ,=nH @}Y ,fehUÐ ýnf!Ð xPUÐ Ú]> AÐ}Y ,ML {L NA .Ø }^iÐ (¿)
.=nUÐ @}CÐ ai (À)
.(ê¼ÄÂÁ ên_U/¾) SÚ Ón=b_UÐ ëinS Þ[i oAí Ò{AÐí pdYn_Y q/ ïÌ (Á)
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ð
5ýnS
UÐ Ð|w K {Sí ,%.&î}BÌ ëíØ îínLØ : [ĺ ëíØ ng@ÚØ oA
p]dåUÐ ëinåS Úí{åÉí ,påhfehUÐ Ò{åAUÐ qåbbĻ ëÌ OÎ px}]ZåUÐ NiÐbUÐ :
3 ÔÐ{åAÌ Tnå7 ÊnZåiÎ DL fUÐ Ên@ rhA (ê¼ÄÄ¼ ên_U/¼) SÚ phýn\bUÐ
åfehUÐ ÔÐ{åAúÐ påxnLÚ ëinS Y (¼À) ÒØnCÐ i Y Q}UÐ DL nwÍnZiÎ x
peåÉn_UÐ påinYÌ îåY DåL jZåf>) nå4b= UÙ DL (ê¼ÄÄ½ ên_U/½¿) SÚ
åd6 åY ÚÐ}åb= ,ÔÐ{Aún= pÉnB }TÌ íÌ pec7 pxÚge!Ð Ón^Rn7 }ýnHí
ÚÐ}åS : ngfY T Þn[BÐ }ýÐíØ {x{Ļí é{_UÐ }xÛí Y ÖÐGSÐ DL Ênf= Ên\bUÐ
ò
Nhýn[åBúÐ åY ëÐEåB åiín_x {åAÐí ßnåS
Y pec7 T cZ>í ,ngýnZiÎ
ð
.nh=@í
peTnCÐ ÓÐÊÐ}@Î nªÚ\A ëcxí ,ÊnfUÐ Y SúÐ DL nª{AÌ
,ÔÐ{åAúÐ ëþI : ĽnbUÐ [ĺ od]x 3 ij= fUÐ éĆB Y AĆxí
}åx}b> x{åb> : xEå#Ð oå@Ðí éĆB Y bfUÐ Ð|w ëĆecx xE#Ð ëÌ ÙÎ
påAGbCÐ E=Ð{åUÐ {åx{Ļí ìå@UÐ h+ Y Ô{"Ð æí}K r= hR pecedU
åL f`x ø fUÐ Ð|w ëÌ øÎ ,ngecA pecCÐ Ú{[> ëÌ S UÙí ,AĆÉü
ph[åI påHÐÚØ phªÌ Ú{bx cdR ,ÔÐ{AúÐ ëþI : ©inbUÐ ĽnbUÐ [ĺ
ð
åei på_h]U nTÚ{åY
ëåcx ëÌ {= ø Nhýn[BúÐ ïÌ}= |BúÐí æ}fCÐ Ô{"Ð
ð
ð
ð
cx 3 ÐÙÎí ngdK : jZf> UÐ phL5@øÐ æí}^dU ÐÚ{bYí
nhfwÙí
nx\L
Ô{"Ð
ð
r= pÉn#Ð ÓnAGbCÐí }xÚnbUÐ Y ÊÐF#Ð Y{bx nC =jx ø {S ilR n[[Y
ÊÐÚvå= ê~ådY EåQ åiú nå) |åBjx ĆR AĆÉÎ E=Ð{>í ,fxc>í Ô{"Ð æí}K
ð
Niínå_CÐ ÊÐFå#Ð ÚnåLÐ åwí pUjåCÐ ì|å4 ĆåA
î}ií %/&*nAGbYí ÊÐF#Ð
U|=í ,îL{UÐ A DL ©inbUÐ ĽnbUÐ Y ëde_x Ên\LÌ p@Ú{= ,ĽnbdU

}å^iÐ ,nåhd_UÐ påecCÐí ,Ónå^Rn7í (~åTÐ}Y) phýÐ~@ Ón@ÚØ OÎ TnCÐ bx ýn\bUÐ h^fUÐ ënT (¼)
.(¼» å »¾ Y ØÐCÐ (ê¼ÄÂ» ên_U/¼) SÚ fehUÐ Ên\bUÐ h^f> ëinS
.½À»Þ ,=nH @}Y ,Ò£n_CÐ pHnhUÐ ,x{UÐ (½)

¼¾À
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påhed_UÐ gRÚn_Y Y Ô{"Ð {haxí |hafUÐ ~hA ÊÐF#Ð ÓnAGbYí ÊÐÚË B{>
.AĆÉÎí dhwj> én6 :

ÔÐz@úÐ odb7 ocgbY= 9 ÊÐE#Ð èÐFHÐ o^gI :qTmTÐ nc\BÐ
pdhcZå> : ÊÐFåB èÐGIÐ éí{UÐ _= : ÔÐ{AúÐ NiÐS Þ[i ÓÛn@Ì
: ÐTGZx ëÌ NhiinS EQ Ên\Lú yeH {S ¢i}aUÐ âPCnR ,ÔÐ{AúÐ pec7
ò
Nå= \å> ©inåS ßnåS
ngåHÌ}x UÐ pecCÐ ì|wí ,ÔÐ{AúÐ pec7 pdhcZ>
åY ïú ëåefx x|åUÐ ÞnåIúÐ Nå= Y ëíÚn¶ Nf?Ð x{LnY ngýn\LÌ
,phi}aUÐ phf!n= ë_exí pfH N?ĆUÐ Ûín9 {S gfH ëcx ëÌ DL Nf!Ð
Tnå7 qåÉÌ Ð|åcwí %.&påUa]UÐ ÓĆcZåe= gY5wnå= ÐíÛ}å= {S Ðicxí
ÊnJÌí ÔÐ{AúÐ ëþZ= ê5wÐ ÓÐíÙ ÊnfUÐ Y Ên\LÌ \> ni}R : ÔÐ{AúÐ
ÓnågYÌí åxØ énå@Úí Nxå=}>í ,påUa]UÐ påxnL}= pÉn#Ð Ónh_e!Ð Ên\LÌí
ð
ð
: nåx}w@
Ćx{å_>
åUÙ _UÐ F_xí .%/&NhL5@Ð Nhýn[BÌí Ì Ñn=ÚÌí
î}åxí ,%0&åbR NhiinåS Òn\åS Øå@í oåd]x ï|UÐ ï{hdbUÐ ýn\bUÐ ên^fUÐ
ÐåhU NhiinåbUÐ EåQ Ên\åLúÐ ëú , SÐUÐ : }?kx ø x{_UÐ Ð|w ëj= ëí}BË
ÚÐ{åÉÎ {åfL ©inåbUÐ ĽnåbUÐ ïÌ}= Ò}?jY ëc> wÊÐÚË ëlR }T|> phdLnR ïíÙ
ð
påÉnB ÓnaåÉÐY Ø{åĻ ëÌ éncåIüÐ Ð|å4 ĆåA
ëí}åBË î}åxí .%1&ÓÐÚÐ}bUÐ
ð
Ún[åiÌ î}x 5fh= .%2&n\xÌ
*nhAĆÉ Ø{Ļí xPUÐ : NhiinbUÐ EQ Ên\L±U
: ÊÐF#nå= pin_åHøÐ åcex åij= ©inbUÐ ĽnbUÐ ïÌ ï{hdbUÐ ýn\bUÐ ên^fUÐ
.½¿ÄÞ ,=nUÐ @}CÐ (¼)
.½À» Þ ,=nUÐ @}CÐ ai (½)
.pa[UÐ ai @}CÐ ai (¾)
.Â¿ Þ ,=nH @}Y ,pin!Ð pUa]UÐ ,éÐÛnI ën@ (¿)
.ÂÀÞ , @}CÐ ai (À)
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OÎ ©inåbUÐ ĽnåbUÐ éåBØ åS *ÚZåY |åBk>í peTnedU {hgeUÐ pdA}Y
ø å? gýÐÚv= ÚnfHÐí Êøkw ÓÐFB Y ØnaHÐ {S ëcx |þfhA peTnCÐ pdA}Y
paUnåH ÑnåH±U ïÌ}åUÐ Ð|åw Y ai ø ií .%.&{_= 5hR ghUÎ p@n= ëcx
å4 Ên\åLÌ ga[å= ÊÐFå#Ð ÊÐÚv= ê~dY EQ ©inbUÐ ĽnbUÐ ëT wí ,}T|UÐ
îåLØ }å^i : }eåx ëÌí,©inåbUÐ ĽnåbUÐ n) ex UÐ ÓnhAĆ[UÐ YnT
Ô{å"Ð å= Ò|åCÐ E=Ð{åUÐ |åhaf> ÐåSÐ}x ëÌ åcexí ,Ļ ëÌ OÎ Ô{"Ð
ÒØnåCÐ åi Ênå@ {åSí ,Ô{å"Ð ÖĆÉü ýĆY EQ ënT ÐÙÎ dx{_> : ÐTGZxí
ð
åY nhZåeY
(ê¼ÄÃ¾ ên_U/ÂÁ) SÚ SÐ}_UÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Y (À¿)
ĽnåbUÐ oin@ OÎ èGZx rhA ,pxnf@ Ô{"Ð oc>}x nY{fL pÉnB ,ïÌ}UÐ Ð|w
êd_Unå= N[åCÐ Nå= åY ëÐ\L SúÐ : rUnUÐ f[UÐ Y N_CÐ ©inbUÐ
åL åb> ø ÒFåB 5å4 ÔÐ{åAúÐ ëþZ= pd[UÐ ÓÐÙ î}BúÐ êd_UÐ íÌ phýnf!Ð
ngåHÌ}x UÐ pecCÐ pdhcZ> : N[CÐ èÐGIÐ ëj= f_x Ð|wí,ÓÐfH 2
îL{åUÐ }^i : ©inbUÐ ĽnbUÐ Y ëTGZx Ên\LÌ ga[= ,©inbUÐ ĽnbUÐ
ßÚn_CÐ \_UÐ ïÌÚ xí{>í ,px}TúÐ íÌ ÊÐÚùÐ çna>Ð Ò{LnS DL Ênf= ,ngeAí
ëÌ DåL Ô{å"Ð pd[åY åhR nåC ìn9øÐ Ð|w OÎ hei ií .%/&= ]fUÐ ê{Lí
pååHÐÚØ L{åå> pååUnA ïÌí yfåå!Ð eZååU ýÐ}!nåå= pååÉn#Ð Ò}ýÐ{ååUÐ å H>
íÌ påaUn8 íÌ påf@ íÌ pxnf@ {_x {bR oc>}CÐ _aUÐ L }^fUÐ `= ,h[I
ð
.%0&æÐ}iĆU n}_>
5iÎí pecCÐ pdhcZ> : Ên\LÌ ÊÐF#Ð F_x 3 ilR fehUÐ âPedU pfUn= nYÌ
ÓÐÊÐ}åå@Î Ênååf?Ì ©inååbUÐ ĽnååbdU *nååAGbYí *ÚZååY ëY{ååbx x{LnååY
.½À½Þ ,=nH @}Y ,Ò£n_CÐ phýnf!Ð pHnhUÐ ,x{UÐ (¼)
.(ê¼ÄÂ¼ ên_U/½¾) SÚ SÐ}_UÐ phýÐ~!Ð Ó5TnCÐ éÉÌ (Õ Ñ æ ½½¿) ÒØnCÐ }^iÐ (½)
øÎ yin!Ð Ô{"Ð ph[I pHÐÚ{= (ê¼ÄÃ¾ ên_U/ÂÁ) SÚ ÔÐ{AúÐ ëinS : SÐ}_UÐ âPCÐ |Bjx 3 (¾)
.(À¼) ÒØnCÐ }^iÐ ,yf!Ð : pxÛÐ@ ngd_@í n)@í rhA Y Ónxnf!Ð :
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wÍÐÚË F_>í ,ngeA : ëTGZx øí îL{UÐ }^i : ëTGZx ïÌ ,peTnCÐ
: ÊÐFå#Ð ÚíØ å]_x nå, nå) |åBún= ê~dY EQ ĽnbUnR pxÚnZHÐ *nAGbYí
å_= ëú AĆåÉÎ DåL åe_>í Ô{å"Ð ph[åI åýĆ> E=Ð{> OÎ éÉUÐ
ýn[åBúÐí ï\å_UÐ íÌ ¢åafUÐ oåh]UÐ ïÌÚ OÎ oåd]> æÐ}iøÐ ÓønA
ð
ÐØnåR
æÐ}åiøÐ OÎ RÐ{UÐ ënT ÐÙlR ,ph=GUÐ : EB íÌ xØ @Ú íÌ L5@øÐ
ð
ð
gR : ÐÚ[
S æÐ}iøÐ oH ënT ÐÙÎ nYÌ Nx=GUÐ ïÌÚ OÎ Õni nfilR nhSĆBÌ
oåH ëåcx nY{åfL énå"Ð U|åT ,åxØ å@Ú OÎ Õni nilR x{UÐ Ón@Y
nåfilR ,p_[åUÐ phZåh_CÐ påUn"Ð íÌ håd_UÐ îY ©{> íÌ ß}CÐ w æÐ}iøÐ
ÊÐFåB Ñ{åi OÎ Õnå² }åYúÐ ëlåR åhdLí ,wEQí ï=}> íÌ ohJ OÎ Õni
oåSÐ}CÐ éÐåSÌ DåL }åYúÐ WåS åcex øí Ò{åA DL pUnA T oA NhfRí
åhdLí%.&NåhL5@Ð ÊÐFåB oUn`UÐ : ëicx x|UÐ ÊÐF#Ð }x}b> íÌ L5@øÐ
phRnT ÓnhAĆÉ gýn]LÎí ÊÐFdU ed_UÐ Þn[BøÐ çn]i hH> Y {= ĆR
ngeAí îL{UÐ }^i Ênf?Ì phUn_a= pTÚnZCÐ 4 fx A ,ëinbUÐ nghdL fx
ð
{åbfUÐ OÎ ÐØnfHÐ
UÙí ,x{LnY íÌ xÚnZY wÚnLn= ø Ên\LÌ wÚnLn=
ð
Ô{"Ð hwj> : *nAGbYí gýÐÚË wn9 ê{_U ni5í
©inbUÐ ĽnbdU @CÐ
pdhcZå> : NTGZCÐ N[CÐ {AÌ ëcx ëÌ {= ø éÐAúÐ T :í ,AĆÉÎí
åA : påhªÌ åY pecCÐ pdhcZ> : nwØ@U nC ÊnfUÐ Y ÔÐ{AúÐ pec7
|x ø cUí pfhijeJ }TÌ Ô{"Ð _«í pw}UÐ }wn^Y {x{>í ÓÐÊÐ}@üÐ EH
ð
ð
Ó5TnåCÐ oAn[å> åUÐ påw}UÐ }wnå^Y åY nåhýnf@
nå_=nJ
påecCÐ hcZ>
.%/&phýnf!Ð

ÚÛnåL éØnL .Ø Ø{[UÐ Ð|) }^iÐ ,_hJ }YúÐ ëj= ìÚ_Ií Ô{"Ð phai pijeJ : phªúÐ d> ec>í (¼)
.(¼ÁÄ ,¼ÁÃÞ ,=nH @}Y ,phiÐ{hY pHÐÚØ ,ÔÐ{AúÐ pec7 .Ec= îdHí
.¼ÁÄÞ =nUÐ @}CÐ ai (½)

¼¾Ã
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phýnf!Ð Ô{"Ð pªnY : ÔÐ{AúÐ pec7 pxøí :©nUÐ rCÐ

ÔÐz@úÐ odb7 gbY= 9 ÒÌ|XÐ èÐFHÐ :<Ð|TÐ nc\BÐ
o[åfY `åI DåL ÒÌ}åCÐ ÒÚ{S Ø{[= ph_SÐí EQ Ò}^i ĽnCÐ : ÓØnH {bU
påhL5@øÐí påh¶ÚnUÐ n4åÉÌ Ò}å^fUÐ ì|å4í ,påhýÐ~@ îínåLØ Aí ĽnbUÐ
någfY paJn_UÐ OÎ Ñ}SÌ n¹Ì DL ÒÌ}CÐ OÎ }^fx rhA %.&phaií phJí = phfx{UÐí
åYn_UÐ DåL ÚØnbUÐ w ,@}UÐ ĽnbUÐ ëj= {ýnUÐ ØnbLøÐ ënT {Sí ,b_UÐ OÎ
ÒÌ}åCÐ xåc> yeåx ø 5fåh= ,¢åafUÐí ï\å_UÐ åfxc> åc= NY}CÐ Y
Nå_= ê}åCÐ OÎ }å^fUÐ ê{L UÙ od]x rhA ,e_UÐ Ð|) ênhbUÐ Y ng_hJí
gdYnå_Yí 4nåhA Ø{ZåUÐ `fx = gfY }L|UÐí æ#Ð íÌ p1}UÐ íÌ ]_UÐ
Ð|åå4 qååx}@Ì pååHÐÚØ :í %/&nååg_h]= ååUÙ OÎ ååh/ ø ÒÌ}ååCÐ ëÌí Òååb=
,på=b_UÐ haĺ íÌ ÒÊÐFUÐ pUØÌ : rUÐ OÎ h/ ÒÌ}CÐ ĽnbUÐ ëÌ q?,ß}`UÐ
påUnA : øÎ ,p=b_UÐ {x{Z>í piÐØüÐ pUØÌ : rUÐ éÎ @}UÐ ĽnbUÐ hex 5fh=
åw påiÐØüÐ påUØÌ ÊÐÚí _UÐí p=b_UÐ {x{Z> OÎ h/ ÒÌ}CÐ ëÌ nghR q? Ò{AÐí
:í .phåf!Ð ÓÐÊÐ{åLøÐ ýÐ}å@ : ÓÐ|åUn=í ÒÌ}åYÐ nghdL fCÐ ëcx 5fhA
UÙ OÎ ng_RÐíØ ëlR ÒÌ}CÐ ĽnbUÐ S Y nw{x{Z>í p=b_UÐ haĺ ïÌ NUn"Ð
åGax nåYí ,¦n"Ð qSUÐ : ĽnbUÐ e_U phed_UÐ p_h]UÐ ëÌ øÎ %0&phaJnL
ååe_UÐ : pTÚnZåCÐ pååhincYÎ ÒÌ}ååedU Önåå>Ì {ååS [ååUÐ ÒÚí¦ ååY Úåå]UÐ
påYn_= påhaJn_UÐ ng_hJí phafUÐí px\_UÐ oiÐ!Ð qÉÌ rhA ,ýn\bUÐ
Ô{"Ð peTne= }YúÐ d_x nY{fL pÉnB ,énCÐ Ð|w : ngde_U phRnÎ ÓÐ~h,
ð
ð
nåx=}>
>jZåi æí}Kí hafU gR Y d]x nYí
ÓÊnå@ U|åU %1&nåhL5@Ðí
påec7 pdhcZ> : ÒÌ}YÐ pTÚnZY Ñ@í DL Ò£n_CÐ ÔÐ{AúÐ NiÐS Þ[i
.¿Þ ,ê¼ÄÂÀ cHY ,ê{bUÐ ÚÐØ ,@}UÐ ĽnbUÐí ÒÌ}CÐ ĽnbUÐ ,nRiÛnT .Ø (¼)
.¿,ÀÞ , @}CÐ ai (½)
.Á,ÂÞ , @}CÐ ai (¾)
.Â Þ , @}CÐ ai (¿)

¼¾Ä

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åiÌ DåL fåUÐ Ênå@ ê¼Ä¾¾ pfU ï~hdiüÐ ÔÐ{AúÐ ëinS aR ,ÔÐ{AúÐ
Ðåicx ëÌí Ò{hH w{AÐ ëc> ëÌ DL Òn\S p?Ć? Y ÔÐ{AúÐ pec7 cZ>)
Nåf?Ð px\åLí hý}UÐ Y cZ> ëÌ Û«í .%.&(ÔÐ{AúÐ ëþZ= NegCÐ Y
ÔÐ{åAÌ pec7 hcZ> ëinbUÐ ²í bR ë{fU : Ð|wí ,ÓÐ{hUÐ Òn\bUÐ Y
DåL Ò{AÐí Ò{hH Üd@ gCÐ eR %/&î}BÌ pfx{Y pxÌ : w{Aí ÓÐ{hUÐ Y
ð
êÌí ÑÌ Øå@í ÒÚí¦ DåL nHnhS
ÔÐ{AúÐ pec7 : ÚT|UÐ Òn\bUÐ N= SúÐ
ëjå= ~åhdiüÐ ÊnågbaUÐ {åTkxí ,p"nåÉ ph=}> h=}> Y Ðfcex T Ô{A cU
: ÒFBí énaJúÐ phai : pxÐÚØ ÓÐÙ ÔÐ{AúÐ pec7 pdhcZ> : Ò{hH Üd@
.%0&ÔÐ{AúÐ Tn7 : e^L pY{B ï{x gdTnZY
: åA pYnL Ên\bUÐ : ÒÌ}CÐ ĽnbdU Ø@í ènfw cx dR ehdU pfUn= nYÌ
qåedL ï|UÐí %1& (ê ¼ÄÁÂ å ¼Ã¾Ä ênL Y) ë{_U ï~hdiüÐ éĆAøÐ {gL
{ågL : ehåUÐ é5åI : énå"Ð åw U|åT nåf^Aø 5T U|= phfJUÐ >n_xP>
.(ê ¼ÄÁ¾ å ¼À¾Ã ênL Y) YnYüÐ ên^fUÐí ,©5_UÐ éĆAøÐ
ehåUÐ Ñåf@ éĆbHÐ {_= ehUÐ : Ên\bUÐ o[fY ÒÌ}CÐ {db> {gL Ì{= {Sí
åSÚ ênå_UÐ ÊnåLØøÐí Ên\åbUÐ hå^f> ëinS ëÌ rhA ,ï~hdiüÐ Ú5_HøÐ Y
: ÓnåhaUÐ åhwj= yeH {Sí ,ĽnbUÐ : ÒÚT|UÐ àGZx 3 (ê¼ÄÃ¿ ên_U/Ä)
ênåL ÒÚíØ éíÌ Õ}åĺ {åfLí ê¼ÄÂÃ ênåL åY ÊÐ{å=Ð ë{L p_Yn@ çb"Ð phdT
påecCÐ : Òn\åbT Ón«}B Ò{L qfhL NA Ên\bUÐ : ÒÌ}CÐ eL Ì{= ê¼ÄÃ½
îínååLØí pååhýÐ~!Ð îínL{ååUÐ ngfe\åå= îínL{ååUÐ ååd8 : ë}åå^fx pååxØn_UÐ

.Á½¼ Þ ,=nH @}Y ,ÔÐ{AúÐ ýÐ}@ : ï~hdiüÐ ëinbUÐ Ò}^i ,©UÐ Øe7 (¼)
.½Ä Þ ,=nH @}Y phAĆÉüÐ ÜÚÐ{CÐí ÔÐ{AúÐ Tn7 ,h= ï{_H .Ø (½)
.½ÄÞ ,ai @}CÐ (¾)
.ÄÞ ,½À Þ ,=nH @}Y ,fehUÐ ýnf!Ð ëinbUÐ Ú]> AÐ}Y ,ML {L NA .Ø (¿)
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påhL5@Ð ÒEåB nåwÚnLn= påec7 pxÌ pdhcZ> : èGZ> 3 n¹Ì øÎ .%.&ÔÐ{AúÐ
çnå]fUÐ HÐí é{@ E?Ì ê¼ÄÄ» ênL phfehUÐ Ò{AUÐ ênhS {_=í ,ÔÐ{AÌ phnSí
ëinåS pZåSnfY {åf_R ,ßnåS o[åfY `Z= ÒÌ}edU Ö5UÐ ê{L íÌ Ö5UÐ ëjZ=
pÚn_Y ÓÐÉÌ Ó}gK ìÚÐ}SÎ Sí (ê¼ÄÄ¼ pfU/»¼ SÚ phýn\bUÐ p]dUÐ
àÐGåIÐ ïÌ énå@}UÐ DåL ýn\åbUÐ åe_UÐ WSí ßnS o[fY : ÒÌ}CÐ Nh_U
eå ÒÚT|åUÐ à }åbx ëÌ ëíØ Ú{åÉ ëinåbUÐ ëÌ øÎ %/&ĽnbUÐ : ÒÚT|UÐ
,phf!Ð fex ĽnbUÐ ëcx ëÌ achR ,fY (ÀÂ) ÒØnCÐ i : ÒØÚÐUÐ àíPUÐ
ð (¾») L fH bx ø ëÌí Ên\bUÐ DL Ò}?kCÐ Ónwn_UÐ Y nhUnB
ð
ëåcx ëÌí nYnL
ð
ëÌí ëinbUÐ : ÒØngI DL U[A {_= Ên\bdU <n_UÐ {g_CÐ Y ÒØngI DL Ð~ýnA
æPUn= pd8 pex}@ : hdL cA {S ëcx ø ëÌí èdUÐí ÒEUÐ A ëcx
5åT ëinbUÐ Ð|w o@e= phnS y[> ëÌ Y ÒÌ}CÐ qfc/ {bR hdLí .pinYúÐ íÌ
.%0&ëinbUÐ Ð|w Úí{É S o[fCÐ Ð|w : NL .ÐdUÐ ÓnhnbUÐ eL }eHÐ
ð
Ð|å4 Ð{åxkY
ê¼ÄÄ½ ênå_U/½¿) SÚ fehUÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Ên@ {Sí
pdhcZå> : ÒÌ}åYÐ èÐGåIÐ Ñå@í DåL åfY (¼æ/¼À) ÒØnCÐ q[i ÙÎ ìn9øÐ
ò
åiín_x {åAÐí ßnåS
åY ÔÐ{åAÌ påec7 åT cZ>) n4b= ÔÐ{AúÐ pec7
nªÚ\åA ëåcxí ÊnåfUÐ åY åSúÐ DåL w{åAÌ Nhýn[åBúÐ åY ëÐEB
ð
: ÒÌ}åCÐ Úí{åU åfehUÐ âPCÐ èÐÚØÎ DL é{x Ð|wí (nh=@í
peTnCÐ ÓÐÊÐ}@Î
ÔÐ{åAúÐ påxnLÚ : Ò{ýnR íÙ ÔÐ{AúÐ Ên\S : ngTÐGIÐ ëÌí ÊfUÐ ph=}> én6
åe_UÐ ÒEåY åLØ : ÒÌ}åCÐ ÚíØ Knå_x ëÌ åYji 5T .gAĆÉÎí NR}fCÐ
Ò\å_T Må_aUÐ ngTÐGIÐ éĆB Y UÙí ,NR}fCÐ ÔÐ{AúÐ Y AĆÉüÐ
ð
.ÔÐ{AúÐ îínLØ nghR 5= îínL{UÐ d8 : ë}^fx ,phnS (À») Y }TÌ ë{L p^Rn7 : nhUnA
{@> (¼)
.¾,¿ Þ ,ê¼ÄÄ¼ ên_U/¼) SÚ phýn\bUÐ p]dUÐ ëinS âíPY pZSnfe= pÉn#Ð ýn?UÐ }^iÐ (½)
ð
nY{åfL ê¼ÄÃ½ ênåL : ÓÐ|Un= ë{L p^Rn7 : í nb=nH
JÐ}bex{UÐ ehUÐ : ÊnfUÐ Y Òn\S Nh_> Ì{= (¾)
.Ð|w nfYx A e_UÐ Ð|w : UÛ øí ë{L p_Yn@ Y çb"Ð phdT Y p_RØ éíÌ q@}ĺ

¼¿¼

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

på=b_UÐ íÌ E={åUÐ }åx}b>í ngeåAí îínL{UÐ }^i h]> ÓnhAĆ[UÐ pdYnT
éí{åUÐ åYí ,åinh= }Y 5T phL5@Ð pAn= Ø}6 hUí ,Ô{"Ð ph[ZU peýĆCÐ
råhA çÐ}å_UÐ ÔÐ{åAúÐ Ên\åS : ÒÌ}åCÐ èÐGIø pÉ}aUÐ qAn>Ì UÐ ph=}_UÐ
DåL påhL5@øÐí phýnf!Ð êd_UÐ : p[[Y Ò\Lí peceT ÒÌ}CÐ qTGIÐ
påxnLÚ ëinåS : åUÙ OÎ EZåx ï|åUÐ yxWåUÐ fåUÐ Øå@í ê{åL Y Q}UÐ
èÐGIÐ OÎ EZx (À¿) ÒØnCÐ i ëÌ (ê¼ÄÃ¾ ên_U/ÂÁ) SÚ SÐ}_UÐ ÔÐ{AúÐ
ÓÐÙ î}åBúÐ êåd_UÐ íÌ phýnf!Ð êd_UÐ : N[CÐ N= Y SúÐ DL x\L
fåUÐ åY ågaxí ,ÓÐfåH 2 L b> ø ÒFB 54 ÔÐ{AúÐ ëþZ= pd[UÐ
ð
,ÒÌ}åYÐ íÌ Ćå@Ú
ëåcx {S \_UnR f!Ð àPU d]> ê{Lí [dU d]>
ð
îínåLØ }å^i : Ćå_R
nåwÚíØ êåd_UÐ åd> : p[å[CÐ ÒÌ}åCÐ qåHÚnY {Sí
åeL Önåi DåL å= éø{HøÐ cex nY EB ÓnhiinbUÐ ÊnfUÐ DL ÔÐ{AúÐ
ÖĆåÉÎ énå6 : ÒEåT ÓnåAni p=}UÐ ì|w qbbA {bR ,ÔÐ{AúÐ Y ÒÌ}CÐ
åY nå4 nCí Ô{"Ð ìn9 p=d]Y phaJnL éhY Y ÒÌ}edU nC ,NR}fCÐ ÔÐ{AúÐ
nY{åfL påHnciø qå}_> {åS på=}UÐ ì|åw ëÌ øÎ AĆåÉÎ : pSØnåÉ pQÚ
.%.&ÔÐ{AúÐ Ên\S : gdeL Y ÓnhnbUÐ qUnbHÐ
ê{Lí pYn_= ýn\bUÐ e_UÐ OÎ ÒÌ}CÐ d]> OÎ UÙ : oUÐ _UÐ @}xí
ÓnhånbUÐ å_@ÚÌ 5fåh= ,ÔÐ{åAúÐ îínåLØ w h ÚnJÎ : gdeL Ún[SÐ
ð
ð
ÓnådbUÐ E?jå>í ,nåhfRí
nåxØnY
ÔÐ{åAúÐ Ên\åS åLØ ê{åL OÎ oUÐ gaiÌ
åe_UÐ è}>í,*ønbåHÐ x{åb> OÎ g_RØí gbxn\Y OÎ ÓØÌ UÐ phHnhUÐ
.%/&pYnL ýn\bUÐ

ÒjZåfY ,ëinåbUÐí phYĆåHüÐ p_xPåUÐ : påUa]UÐ påxn1 ,{e7 ØÐ!Ð {L {e7 ÚT{UÐ UÙ : }^iÐ (¼)
.¼¼Á å ¼¼ÀÞ ,ê¼ÄÃ» pfH ,pxÚ{fcHün= æÚn_CÐ
.=nUÐ @}CÐ ai (½)
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pecCÐ ênYÌ Ô{"Ð Ú\A p_hJ :rUnUÐ rCÐ

Ñ¿·A ÁB¾C TfA iËzY Ñ§ÍJ :SºBRºA SZJA
èÐÚØÎ åY på_=ni ,påÉnB på_h]= ÔÐ{AúÐ pec7 ênYÌ Ô{"Ð Ú\A x
UÙ ënT ÊÐH N`UnUÐí ÔÐ{AúÐ N= px}w!Ð ÓnSí}adU ëjZUÐ Ð|) N[CÐ
pådYn_CÐ på_hJ qåadBÐ U|åU.%.&L5@øÐ íÌ ï\_UÐ íÌ fw|UÐ wei :
}å^ií ÔÐ{åAÌ Tnå7 ÊnZåiÎ å_Uí ,påhýÐ~!Ð îL{UÐ AÐ}Y d8 : g_Y
EåB ,åýn=}SÌ {AÌ íÌ x{UÐí Y pecCÐ Ô{"Ð Ú\Aí ,phiĆL E`= îL{UÐ
Ð|w bi æR hdL í ,pecCÐ ênYÌ Ô{"Ð Ú\" pÉn#Ð p_h]UÐ DL hUØ
:Nd]Y OÎ rCÐ
.pecCÐ ênYÌ Ô{"Ð Ún\AÎ ýnHí pHÐÚ{U :éíúÐ od]CÐ [i
.pecCÐ ênYÌ Ô{"Ð Ú\A ýn[B pHÐÚ{U :©nUÐ od]CÐ [i

odbBÐ êmXÌ Ôz"Ð Úm[@Î ýmGí :éíúÐ nc\BÐ
påYn_UÐ {LÐbUÐ nw}b> UÐ ç}]UÐ î{Al= pecCÐ ênYÌ Ô{"Ð Ún\AÎ ï}«
påUnAí bUÐ íÌ Ú\"n= hdcUÐ wí %/&fehUÐ phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS :
(¼½ ,¼¼) N>ØnåCÐ : fehUÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS : nghdL Þ[fCÐ aUÐ
Ú\å"n= åhdcUÐ }YÐíÌ Úí{É ëcxí ,UÙ ÒÚí¦ pecCÐ î}> nY{fL fY
o[åx ø ëÌ DåL påeTnCÐ pådA}Y : påecCÐ åS åY aUÐ ÚÐ}eHÐí
ð
ð Ô{"Ð OÎ ÒÊnHüÐ nw|haf>
{åfL påx{x{"Ð ØåhbUÐ ê{> ø ëÌí nhai
íÌ nhi{=
TnåCÐ ênåYÌ N`UnåUÐ åY x}å]#Ð NegCÐ Y Ô{² 5T pecCÐ ênYÌ UY

ð
ÏØnY ,¢x}Tí {iø Ú|H n\xÌ
}^iÐ ,¼¾ÄÞ ,=nH @}Y ,pex}dU ï{[UÐ ,@_UÐ a][Y .Ø (¼)
.À½» Þ ,=nH @}Y ,êÐ}@üÐ dL
.(ê¼ÄÄ¿ ên_U/¼¾) SÚ fehUÐ phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Y (Ã¾ å Á¿) Y ØÐCÐ }^iÐ (½)

¼¿¾

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

: ngai w ýÐ{=øÐ hbUÐ Ênf?Ì Ô{"Ð Ún\AÎ ýnHí qinT nCí ,%.&pxØn_UÐ
ð nghdL hi nfilR peTnCÐ pdA}Y
.ÚÐ}cdU n_fY

odbBÐ êmXÌ Ôz"Ð Ú[@ ýmZA :¨mTÐ nc\BÐ
:nª pecCÐ ênYÌ Ô{"Ð gCÐ Ú\A p_h]U ,ën\SnfY ënhÉnB ènfw
.(px ÒÚ[= peTnCÐ ï}9 ëÌ ÒÚí¦ ïÌ) phiĆ_UÐ ê{L
åY wÚ\åA ÒÚí¦ påecCÐ î}> ëÌí îL{UÐ æÐ}JÌ Ú\A ÒÚí¦
.wEQí ÊÐF#Ðí ØgZUÐí RÐ{CÐí ļUÐ íÌ ox}bUÐ íÌ nª{AÌ íÌ x{UÐUÐ
påx) påHÐÚ{U éíúÐ [åi :NL}R OÎ od]CÐ Ð|w bi æR hdLí
æÐ}åJÌ Ú\åA påHÐÚ{U åhR ß}å_i æåR ©nUÐ â}aUÐ nYÌ ,(Ô{"Ð peTn7
.Ô{"Ð peTn7 ÓÐÊÐ}@Î 0{LnYí îL{UÐ
Ôz"Ð odSm7 ow :éíúÐ â|`TÐ
ØÚí {åSí påhýÐ~!Ð påeTnCÐ ÏØnåY Y wí ïÚHØí nHÌ Ì{Y phiĆ_UÐ
Få_>í .%0&påhýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}å@üÐ NiÐåSí %/&3nå_UÐ E>nHØ odQÐ : hdL fUÐ
.%1&g@ÐY : pUØnL peTn7 ÊÐ}@Î : gCÐ Óni5 Y pYnL pi5 phiĆ_UÐ
Ú\A DL pRnÎ îL{UÐ æÐ}JÌ Ú\= peTnCÐ ÊÐ}@Î :phiĆ_Un= {[Sí
Påi åcexí ,peTnCÐ Ónd@ pRnT n)n_hHÐ Ú{b= peTnCÐ pLnS OÎ Úge!Ð
åhbU ,påhý}CÐí pLeåCÐ êĆåLüÐ ýnHí FL ngLÐÙÎí [UÐ : ng_ýnSí
.=nUÐ ëinbUÐ Y (¾¿Ã) ÒØnCÐ }^iÐ (¼)
.ê¼ÄÄ» xnY ½½ : ÚØn[UÐ phfehUÐ pxÚge!Ð ÚHØ Y (¼½À) ÒØnCÐ : phiĆ_UÐ DL fUÐ Ên@ (½)
åY (¼À½) ÒØnåCÐí ,ê¼ÄÄ¿ ênå_U/¼¾) SÚ fehUÐ phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Y (½Á¾) ÒØnCÐ }^iÐ (¾)
.(ê¼ÄÂ¼ ên_U/½¾) SÚ SÐ}_UÐ phýÐ~!Ð Ó5TnCÐ éÉÌ ëinS
.¼»»Þ ,=nH @}Y ,½Õ ,phýÐ~!Ð Ó5TnCÐ éÉÌ ,px}A hdH .Ø í Mhc_UÐ EYøÐ {L .Ì (¿)
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ð
ð Ô{² Úge!Ð Ú\A ëÌ 5T %.&Ên\bUÐ é5LÌ DL ,Úge!Ð p=nSÚ
: nåx=}>
Ð}?Ì
ð
ð
: x}åBùÐ ÞnåIúÐ ìnå9 nx}x|åĻ
nå_=nJ
|å> 5åT pex}!Ð oc>}Y phai
.%/&pex}!Ð Ñnc>ÚÐ L ânfYøÐ
phfdL ÒÚ[= px}w pfH (¼À)åUÐ Ð/Ì x|UÐ N`UnUÐ NegCÐ peTn7 ï}9í
åY±U ÒnåLÐ}Y påx någd_@ påecCÐ h]å>í ,éB{UÐ Y ÔÐ{AúÐ fYí
ßÐ}åYúÐ ÚnZåiÐ påUnA ,påÉn#Ð Ònåh"Ð ÚÐÌí ,ÑÐØùÐ DL p^Rn7í ên^fUÐí
ëÌ ÚnåLÐ DåL %0&påx ÒÚ[å= (¼À)ååUÐ åx 3 Y peTn7 ï}9 5fh= ,phýn=UÐ
ð
ënåT åYí nå`Un=
{åL ng/Ì eR ì}eL Y pfH (¼À)åUÐ x 3 I T Ô{"Ð
ð
L\åBí påecCÐ ênåYÌ Ô{å"Ð éY }YúÐ od]x ngfhA Y n?{A
{L n¹íØ
:ph>ùÐ ÓÐÚnLĆU UÙí pYn> px= n*ÐÊÐ}@ü
ð å}L ëååcx ëÌ íÌ ,Ô{åå"Ð phååai : nþhå
ð åH Ð}å
ð å?Ì pååeTnCÐ èGåå> ø ëÌ
på
.x¦n"Ð Úg+ S Y px}dU
.Òøn`CÐí }aUÐ Y fUÐ Ð|w DL æWhR ê}6 ij= }_Zx ø cU
ð ëí}BùÐ èÚ{x ø cU
ÚnL peÉí peTnCÐ y[R iÐfLí eHÐ L nþhI
.%1&pbAĆUÐ phL5@øÐ >nhA DL }?k>
{åfL åLÐ}> ëÌ `fx ,phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@³U pYn_UÐ {LÐbUÐ ëlR énA pxÌ DLí
ÓÐÊÐ}å@üÐ Ì{å> råhA ,UnåUÐ peTn7 n) > UÐ pbx}]Un= Ô{"Ð îLØ }^i
ð
ð
åhdL nåbY
påecCÐ ênYÌ ex nY nUnQí
,fL ÚnBÎ íÌ Ô{"Ð { îcZ=
ð
påLnS OÎ ìÚn\åAü åx{UÐí ëĆåLÎ åx íÌ någYnYÌ Ú\å"n= nåadcY
ëcx {Sí
,Ø{[åUÐ Ð|w : }^iÐí ê¼ÄÄ¿ ên_U/¼¾) SÚ fehUÐ phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Y (½Á¾) ÒØnCÐ }^iÐ (¼)
.¼Ä» Þ ,=nH @}Y ,fehUÐ phýnf!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS siíÐÚÐÚ .Ì sinaxÎ ¢cUÎ
.¼Ä¼Þ ,=nUÐ @}CÐ ai (½)
ênå_U (½¿) åSÚ åfehUÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Y (½») ÒØnCÐí =nUÐ ëinbUÐ Y (½Á¾) ÒØnCÐ }^iÐ (¾)
.ê¼ÄÄ½
.¾»Þ ,=nH @}Y ,phýÐ~!Ð Ó5TnCÐ éÉÌ : phýnf!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ,Mhc_UÐ EYúÐ {L .Ì (¿)

¼¿À
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ê{åL DåL ï~åhdiüÐ ÔÐ{åAúÐ ëinåS Y (¿Â) ÒØnCÐ q[i {Sí %.&pecCÐ
TnåCÐ Ónåd@ någhR {åb_f> åUÐ påR}`UÐ íÌ fCÐ : ÔÐ{AúÐ pec7 Ønb_iÐ
ð
{åb_f> n*nd@ ëÌ L Ć\R
,n*nSíÌ EQ ÓnSíÌí ngYnxÌ EQ ênxÌ : øÎ î}BúÐ
.%/&pYn> px=
½») ÒØnåCÐ åi : phiĆ_UÐ ê{L }TÙ DL >Ì {bR fehUÐ âPedU pfUn= nYÌ
ï}å9) åiÌ DåL (ê¼ÄÄ½ ênå_U/»½¿ åSÚ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Y (Ì æ/
åå=ÚnSÌ øÎ Ô{åå"Ð pååeTn7 åå² ëÌ Ûåå« øí pååx ÒÚ[åå= Ô{åå"Ð pååeTn7
ëÙlå= Ú\"Ð pecCÐ U ~h9 Yí ëhL5@øÐ ëSÐ}CÐí ëYnCÐí ØgZUÐí
{åx{Ļ ëíØ Ô{"Ð ÑÚnSÌ Ú\" énCÐ yR fUÐ Ð|w DL AĆxí (ÞnB
SúÐ DL phfdL OÎ px Y é> æH pd!Ð ëj= f_x Ð|wí ,p=Ð}bUÐ p@ÚØ
ÑÚnåSúÐ åh+ ëjå= éåbUÐ åcex øí åHÐí êågaY åiÌ ÙÎ ,ÑÚnS±U pfUn=
{åx{Ļ Ñå@í î}ií ,hwjUÐí pxnL}UÐ : Ô{"Ð gCÐ pd[Y DL ë[x}A
pd[åY e* , ÑÚnSúÐ {Aú Ö5UÐ Û« x{UÐUÐ OÎ pRnlR p=Ð}bUÐ p@ÚØ
DåL pUnUÐ íÌ phinUÐ =Ð}S p@ÚØ ëc> ëÌ DL pecCÐ pLnS OÎ Ú\"Ð Ô{"Ð
.}TúÐ
åL5@Ð råAn= îåH SÐUÐ : {i dR,NhL5@øÐ NSÐ}edU pfUn= nYÌ
gåCÐ påeTn7 någhR ï}å9 åUÐ påxØn_UÐ TnåCÐ ênYÌ peTnCÐ Ónd@ ²
ð
{åhbUÐ ê{åL nåf^Aø {åSí påhL5@øÐ Ô{"Ð æí}K L Ð}x}b>
ê{bxí Ô{"Ð
î{åAÎ åaR ,U|å= yeå> ø påxØn_UÐ TnåCn= påÉn#Ð ©nåCÐ ëÌ ÙÎ pxUn=
gåY Ô{åA ènåfw ënT ë{L/ê phýÐ{=øÐ ÒEÉ pec7 DL pí}_CÐ îínL{UÐ
oåd]x ådR Ú\å"n= p^cY pecCÐ pLnS qinTí ,Ñn[QÐ pex}@ Ñnc>Ún=
å]x éÐÛ ø ĽnbUÐ ëj= {_= 5hR nfU y\>Ðí ,pLnbUÐ ÒÚØn`Y Ú\"Ð Y ĽnbUÐ
.À¾¼Þ ,=nH @}Y ,êÐ}@üÐ dL ÏØnY ,x}T {iø Ú|H (¼)
.Á½» Þ .=nH @}Y ,ÔÐ{AúÐ ýÐ}@ : ï~hdiüÐ ëinbUÐ Ò}^i ,©UÐ Øe7 (½)
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,%.&(ê¼ÄÂÁ ên_U JÐ}bex{UÐ fehUÐ phýnf!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS) x{bUÐ ëinbUÐ
EåQ åh]UÐ oå@ÐUÐ (ê¼ÄÄ½ ênå_U/½¿) åSÚ ÔÐ{åAúÐ pxnLÚ ëinS ëÌí
ð Ð}?Ì
ð Ô{AÌ {S Úge!Ð Ú\A ëÌ I øí , SÐUÐ : = ée_Y
phåai : nþhH
ëÌí phåf@ pex}@ w pc>}CÐ pex}!Ð ëÌí pÉnB nf>n^AĆY éĆB Y Ô{"Ð
: Ô{å"Ð ënåT råhA ,Ú\å"Ð S Y UÐ íÌ ÚncfHĆU p}L ngc>}Y
Øn_åHÐ î}åi nåfilR hdL í %/&ph\bUÐ ýnSí Ø {fL pÉnB Bí èn=ÚÎ pUnA
åfehUÐ ÔÐ{åAúÐ påxnLÚ Ónåd]Y oåA påYnL ÔÐ{AúÐ îínLØ : phiĆ_UÐ
å> åUÐí Ô{"Ð pd[e= d_> ÓÐÚnLø phd> fY (ê¼ÄÄ½ ên_U/½¿)SÚ
ð
ð
åfY h[åĺ }« 3í ,ÔÐ{AÌ Tn7 ÊnZiÎ ê{L n\xÌ
AĆx 5T ,nadH
nw}TÙ
åSÌ : íÌ ,påxÚge!Ð Ónå^Rn7 Y p^Rn7 ïÌ : ÔÐ{AúÐ peTnC SúÐ DL
5T pecCÐ fY ëú ,N`UnUÐ peTn7 nghR ï}9 UÐ ênxúÐ EQ ênxÌ {x{Ļ }x{b>
ð
Ónåd@ Ú\åA : ëåQ}x x|åUÐ NfJÐåCÐí N_@Ð}Cnå= n^cY
ëcx ni}TÙ
n*{åýnRí nåwnf_Y pxåUÐ {åba> U|åU .%0&påhýÐ~!Ð îínL{UÐ : N`UnUÐ peTn7
ð pecCÐ @ ëcxí
<nåUn=í Ô{å"Ð phåai : }?kåx n, dbUÐí pw}UÐ DL nLn=
OÎ ĽnbUÐ }]\x {S n, pLnbUÐ : Jn\iÐ ê{Lí ,pecCÐ Óngh@U db> ê{L
åh]> DåL åe_UÐí TnåCÐ åeL SÐí ÖĆÉÎ ß}`Uí ,pLnbUÐ Y @Ð}BÎ
på^Rn7 påhýÐ{=øÐ ÒEåÉ påec7 : (ê¼ÄÄÀ ên_U/¼½) SÚ phýÐ~!Ð îL{UÐ }^i {fL UÙ q^Aø (¼)
Ñn@Ì pd!Ð ÊngiÐ {_= ïÌ UÙ : ĽnbUÐ nfZSni nY{fLí ,ê¼ÄÄÀ/¼½/½À zxÚn= UÙ ënTí ë{L
Ò{åx{@ ýnåSí DåL x{åbUÐ ëinåbUÐ h]> Û« ø d_i 5T iÌ øÎ ,gedU ydÉúÐ ëinbUÐ ]i nfiÎ
.{x{!Ð ëinbUÐ Úí{É {_= q?{A
ëinS Y (½Á¾) ÒØnCÐ ëÌ OÎ = oR nð?{A gCÐ ÚnLn= hU px ÒÚ[= îL{UÐ }^i `fx ënT (½)
ð
DåL nKnaA
,phfd_UÐ Øn_HÐ phincYÎ ĽnbUÐ ]_>(ê¼ÄÄ¿ ên_U/¼¾) SÚ fehUÐ phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ
.(zUÐ...ÑÐØùÐí ên^fUÐ
åY q/ Ñn[QÐ p_SÐ= pbd_CÐí (ê¼ÄÄÀ ên_U/¼½) SÚ phýÐ~!Ð îL{UÐ Ú\A {fL UÙ nf^Aø (¾)
.Ô{A S
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åY åYn_Un= påÉn#Ð ÓnåHkCÐ ÊnZåiÎ å`fx åfehUÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS
{åLÐbUÐ ÒnåLÐ}Y Y Òn\bUÐ cex A ÔÐ{AúÐ Tn7 ngHÌÚ DLí ÔÐ{AúÐ
ÒnåLÐ}Y åY ,påeTnCÐ påx någhR 5å= Ô{å"Ð gCÐ peTn7 ÊÐ}@Î {fL pÉn#Ð
.UÙ pecCÐ 4 ~h9 Yí îL{UÐ æÐ}JÌ Ú\A
å= î{0 ëÌ cex nY EB SÐ}_UÐ }]bUÐ : ÔÐ{AÌ Tn7 ÊnZiÎ p=}9 _Uí
ÊnZiÎ {_= Ú{É {S ê¼ÄÃ¾ pfU/ÂÁ) SÚ SÐ}_UÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS ëÌ ÙÎ
åd> åK : ÔÐ{åAúÐ påeTn7 påx ëjå= ébUÐ cexí %.&pdxJ ÒGa= Tn7
ÓÊn@ {S ëinbUÐ Ð|w Y (ÀÃ) ÒØnCÐ i ëÌí pÉnB phUn_R }TÌ ëcx TnCÐ
{åAÌí hUí Ú\= px pd@ : Ô{"Ð peTn7 ï}9) iÐ DL q[fR ÒØ}afY
.(ÔÐ{åAúÐ ëþI : Nhf_CÐ Y wÚ\A pecCÐ ïj>}> Yí {@í ëÎ =ÚnSÌ
ëÎ ÑÚnSúÐ {AÌ Ú\A Ø{[= fUÐ Ð|) fehUÐ âPCÐ |BÌ ÒÚí¦ î}i U|U
}Jnå8 åY UÙ de² 5= ÔÐ{AúÐ peTn7 : pxUÐ ØhS _\> ø cU {@í
ð
åh+ ëjå= nbåY
ê~å« ëÌ h]åx ø âPåCÐ ëú Ô{å"Ð p_eåHí phåai DL
}wnåK w 5T pxUÐ b> øí Ô{"Ð pd[Y DL ë[x}A ni Ì 5T ÑÚnSúÐ
pRn[åUÐ åfY OÎ {/ = peTnCÐ pLnS Ú\A Y Úge!Ð fY {fL Þ[fUÐ
íÌ iÐfL Y Ô{"Ð ph[I DL é{x n, ,ngLÐÙÎ íÌ peTnCÐ ÚnBÌ Pi Y
ÔÐ{åAúÐ ëinåS åY (¿Ä) ÒØnåCÐ : åUÙ DL fUÐ Ên@ {Sí ,bx{É ëÐfL
Zc> ëÌ ÔÐ{AúÐ Ó5Tn7 ÚnBÌ Pi {fL [UÐ DL }^²) iÌ ï~hdiüÐ
{[bx î}BÌ Óninh= pxÌ íÌ ýnS{ÉÌ íÌ HÚ{Y HÐ íÌ iÐfL íÌ Ô{"Ð HÐ L
peTnCn= pSĆL U }BË Ô{A íÌ aJ ïÌ íÌ Ô{"Ð ph[I DL éø{HøÐ n)
ð
ð íÌ nhL{Y
ð
ð
î}å> {bR nbd]Y
hU }^"Ð Ð|w ëÌ DL ,hdL nhf6
íÌ Ð{wnI
ënT ÊÐH
:nª NUnA : PfUn= yxWUÐ pecCÐ
ð
ëjZå= ê¼ÄÀÀ ênå_U/¿¿) SÚ ëinbUÐ OÎ ÐØnfHÐ
ê¼ÄÀÀ ênL ØÐ{`= : ÔÐ{A±U pec7 éíÌ qþZiÌ (¼)
.ÔÐ{AúÐ
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. eCÐ yUn[U PfUÐ ënT ÐÙÎ
.pUÐ{_UÐ yUn[U PfUÐ ënT ÐÙÎ
NiÐåS ëlR ,phcx}YúÐ Ò{CÐ ÓnxøUÐ : nYÌ .%.&U|= TnCÐ ye> 5dSí
ÚåÉ åJ íÌ ÔÐ{åAúÐ nxn\S : > UÐ Ónx}UÐ Pi ê}Ļ ÓnxøUÐ _=
ÓÐ{fåY påecCÐ ýn?í ÚnLn= æ}_UÐ î}@ {Sí ,ÔÐ{AúÐ pec7 : a]dU
.%/&px
ð
Ênå@ ĆeR
ÉUÐ Ð|4 p=ÚnbY ph=}_UÐ ÔÐ{AúÐ NiÐS Þ[i ÓÊn@ {Sí
(ê¼ÄÃ¾ ênå_U/ÂÁ) åSÚ åSÐ}_UÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Y (Á¾) ÒØnCÐ i
ì}x[å> íÌ HÚ{Y HÐ íÌ iÐfL íÌ Ô{"Ð HÐ d_x ëÌ Û« ø) ðøíÌ iÌ DL
ê{å_U på=bL Ò}åbaUÐ ì|åw påaUnC _@ 5T ,xw pR}_Y OÎ ïØkx Ê¡ ïÌ íÌ
ø Ò{åY "n= Ò}baUÐ ì|w êncAú UnCÐ oSn_x) iÐ DL ng[i Ên@ ëĆLüÐ
{åS åSÐ}_UÐ âPåCÐ ëÌ øÎ ÚnåfxØ (À»») DåL {åx~> ø påYÐ}`= íÌ pfH DL {x~>
îL{åUÐ DåL âĆJøÐ 4 Ûn@Ì rhA ed_UÐ rUn= Nhf_CÐ UÙ Y fHÐ
ëinS Ên@ {Sí (Á¿) ÒØnCÐ ed_UÐ rUÐ ÊÐ}@Î hgU UÙí Ô{"n= pÉn#Ð
ð
åfY (¿½½) ÒØnåCn= påeTnCÐ ÓÐÊÐ}å@Î px DL Ð{TkY
fehUÐ Ô{AúÐ pxnLÚ
px êÐGAø ýnSí Pi íÌ Ô{"Ð ÒÚÉí HÐ Pi }^²) iÌ DL q[i rhA
Ú\åA å4 ÖeåCÐ åS Y qcgiÐ nY ÐÙÎ pÉnB ,Ô{"Ð peTn7 ÓÐÊÐ}@Î
ð
: N[åCÐ NAndU Ö5dU pfUn= n\xÌ
² 3 iÌ 5T .%0&peTnCÐ ÓÐÊÐ}@Î
âPåCÐ å_R 5åT ÔÐ{åAúÐ îínåLØ ÓnåadY DL âĆJøÐ Y ÔÐ{AúÐ ëþI
.hªj= {b_i ï|UÐí SÐ}_UÐ
.Á½» Þ ,=nH @}Y ,ÔÐ{AúÐ ýÐ}@ : ï~hdiø ëinbUÐ Ò}^i ,©UÐ Øe7 (¼)
.À¾½ Þ ,=nH @}Y ,êÐ}@üÐ dL ÏØnY ,x}Tí {iø Ú|H (½)
ýÐ}å!Ð ëinåS åY (¼ÃÄ) ÒØnåCÐ påeTnCÐí åhbUÐ ÓÐÊÐ}å@Î påx ÊnZåRÎ DL oSnL {S iÌ Uí (¾)
.ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS : UÙ DL fUÐ ÒÚí¦ î}i nfiÌ øÎ ê¼ÄÄ¿ ên_U/¼½) SÚ Ón=b_UÐí
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ð
påeTn7 ÊÐ}å@Î ÒÚí¦ DL {Tk> n_h+
nwni{@í Þ[fUÐ ì|w p_@Ð}Y Yí
påecCÐ påLnS OÎ Ô{å"Ð Ú\åA på_hJ ën= nfR}L {Sí ,px ÒÚ[= Ô{"Ð
ÊÐFå#Ðí ØgZåUÐí RÐ{åCÐ Ú\A OÎ pRnÎ ,=ÚnSÌ {AÌ íÌ x{UÐí pbR}= ëc>
Øn_åHÐ åf_x Ð|wí ,ìÚ\A ÒÚí¦ pecCÐ î}> Yí NhL5@øÐ NSÐ}CÐí
x|åUÐ ÞnåIúÐ pbdA ëlR <nUn=í 4 ÖWCÐ ÞnIúÐ Ò}ýÐØ ÕÚnB phfd_UÐ
}åYúÐ oåd]x ÙÎ ,ÒØí{å7 ëcåH Ô{å"Ð påeTn7 ÓÐÊÐ}å@Î ëí² æH
ÙnåĺÐ : Ô{å"Ð pd[åY ÒnLÐ}Yí ÓÐÊÐ}@üÐ EH A DL pecCÐ Ò{LnY
ð
.nbAø
AĆÉÎí dhwj> e\x ï|UÐí ýĆCÐ E={UÐ
pecCÐ pLnS BÐØ Y I ïÌ Øn_HÐ : "Ð pecedU ëlR UÙ Yí
ð
ð
U|Tí ,Ô{dU n=Ð}]Ð
íÌ nRB
oH íÌ peTnCÐ E= ðøĆBÎ Ô{AÌ nY ÐÙÎ
ÒÚí¦ ĽnåbUÐ î}åx íÌ ëinåbUÐ nåw}bx åUÐ Óøn"Ð : ai Ô{"Ð Øn_HÐ
ð
ð
íÌ Ô{"Ð pd[Y DL nKnaA
UÙ
.%.&îL{UÐ ÓÐÊÐ}@Î EH " ni5
Ôz"Ð odSm7 ÓÐÊÐ|?Î 0zKmXí îKzTÐ æÐ|IÌ Ú[@ :¨mTÐ â|`TÐ
øÎ ÔÐ{AúÐ pec7 ênYÌ px ÒÚ[= ï}9 Ô{"Ð peTn7 ëÌ Y Q}UÐ DL
ÊÐFådU ÓÛnå@Ì 5åT îL{åUÐ æÐ}JÌ Ú\A q@íÌ {S ÔÐ{AúÐ NiÐS ëÌ
ÔÐ{åAúÐ påec7 î}å> åYí NåhL5@øÐ NSÐ}åCÐí ÚYúÐ ÊnhUíÌí NYnCÐí
DåL påhcx}YúÐ ÔÐ{åAúÐ Tnå7 : ÒØnå_UÐ Ó}å@ {Sí .%/&wÚ\A ÒÚí¦
ènåfwí ÔÐ{åAúÐ påeTn7 ÓÐÊÐ}@Î ØgZUÐí YnCÐí x{UÐíí Ô{"Ð Ú\A
pååecCÐ pååLnS Úååge!Ð Ú\å A : ååe> TnååCÐ ì|åå4 î}ååBÌ phÉ[ååB
ëí{wnZåCÐ dhåR påLnbUÐ hå^f> ï}« rhA ,N_eeT hUí x{wnZeT
.(ê¼ÄÄ½ ên_U/½¿) SÚ fehUÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Y (½») ÒØnCÐ }^iÐ (¼)
.(ê¼ÄÄ½ ên_U/½¿) SÚ fehUÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Y (½») ÒØnCÐ }^iÐ (½)
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ð
påecCÐ pþhw N= Úí{> UÐ ÓnZSnfCÐ OÎ ë_ex ĆR Ên\bUÐ p[fY L Ð{h_=
Ênå@ {åbR ï~åhdiüÐ ëinåbdU pfUn= nYÌ ,%.&Ô{"Ð ghR 5= îL{UÐ æÐ}JÌí
pfåU ÔÐ{åAúÐ ëinåbU påx|hafUÐ påýĆUÐ åY (À) ÒØnåCÐ : åUÙ DL fUÐ
: 5å= åLnRØ E\åĻ : Ô{å"Ð {Lnx ëÌ ļUÐ íÌ {UÐdU yex ij= ê¼Ä¾¾
Ú\åA åw x{åUÐUÐ Ú\A ëÌ f_x Ð|wí ,%/&Ón?üÐ ØgI ÑÐHÐ UÙ
Ønå_=Îí Ô{å"Ð påijeJ Ø}C wÚ\A acx ĆR ,Ô{"Ð pd[Y ê{¶ -n«Î
4 ëcx ëÌ {= ø 5iÎí hai DL pecCÐ @ pwÚ haĺí fL dbUÐí æ#Ð
UÐ Ónd]UÐ x{b>í Ú\"Ð pZSnfY éĆB Y Ô{"Ð L ânR{UÐ : -n«Î ÚíØ
ð
ð
ø ÐinT ÐÙÎ ên7 odJ íÌ ,nhai
íÌ nx\L
Ô{"Ð R od]T pxÚí¦ n¹í}x
yeåå> ëÌ pååecedU Ûåå« 5ååT pååUÐ pååhiinbUÐ ýnååCÐ pZååSnfY ë_h]ååx
ì|å) gYnågY >}å> x|åUÐ àn\åUÐí YnåCÐ U|åTí Ú\"n= NhRn[dU
ð
î}> I ïÌ èÐ Î pecedU Û« 5T bR ph\bUÐ
.%0&ìÚ\" ÐÚFY
æÐ}åJÌ Ú\åA DåL i {S ilR fehUÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinbU pfUn= nYÌ
px ÒÚ[= Ô{"Ð peTn7 ï}9) Ub= fY (½») ÒØnCÐ : 0{LnYí îL{UÐ
ëåSÐ}CÐí ëYnåCÐí ØgZåUÐí å=ÚnSÌ øÎ Ô{å"Ð påeTn7 ² ëÌ Û« øí
.(ÞnB ëÙl= Ú\"Ð pecCÐ U ~h9 Yí ëhL5@øÐ
ÞnIúÐ pbdA Hí {S fehUÐ âPCÐ ëj= nfadHÌ 5T fUÐ Ð|w Y y\xí
,på=Ð}bUÐ på@ÚØ Ø{å² 3 nY{åfL pÉnB pecCÐ pLnS OÎ Ú\"Ð 4 Û« x|UÐ
fåUÐ Ûn@Ì {bR UÙ Yí ,yxWUÐ Ð|w Y Ø@= _\> pxUÐ ëlR hdLí
{åAÌ ÕÐ}Bl= íÌ UÐkH {_= pd!Ð Y Ô{"Ð ÕÐ}Bl= }Yj> ëÌ ÔÐ{AúÐ pecC
: påecedU Û« ø iÌ DL ,U|U mbY ÓÌÚ ÐÙÎ pb=nUÐ Ò}baUÐ : Ðí}TÙ ,
.À¾½ Þ ,=nH @}Y ,êÐ}@üÐ dL ÏØnY ,¢x}Tí {iøí~H (¼)
.¼ÁÄ Þ ,=nH @}Y ,phiÐ{hY pHÐÚØ ,ÔÐ{AúÐ pec7 ,Ec= <Hí ÚÛnL éØnL .Ø (½)
.Á½» Þ ,=nH @}Y ,ÔÐ{AúÐ ýÐ}@ : ï~hdiüÐ ëinbUÐ Ò}^i ,©UÐ Øe7 (¾)
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Ûå« ø 5åT ,åL5@øÐ oåSÐ}CÐ íÌ hYn7 ÕÐ}Bl= }Yj> ëÌ Ô{"Ð ÕÐ}BÎ pUnA
ÓÐÊÐ}å@Î åY åhQ : å> 5å= Ô{å"Ð ênågRÎ {_= øÎ piÐØün= c"Ð pecedU
Ŀb> d[Y ëÌ ÓÌÚ ÐÙÎ af= peTnCÐ Ú\A Y Ô{"Ð ÊnaLÎ pecedUí
ì|w Y : nðxÚ\A c"Ð F_xí fL p=nhi hÉí íÌ hUí Ú\= acxí UÙ
ð åÐí nåð å@í}B fååUÐ Ð|ååw {åå_xí %.&pååUn"Ð
ëinååS : pååYn_UÐ {ååLÐbUÐ DååL nå
ð
pUnA :í nh=@í
peTnCÐ ÓÐÊÐ}@Î gCÐ Ú\A F_> UÐ phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ
ð
åA åUí ,nåh=nhQ
ì{å ÚØn[åUÐ c"Ð FLÐ peTnCÐ Ónd@ ìÚ\A ê{L
åY Ô{å"Ð ÊnaLü pfUn= =nUÐ ÚnLøÐ ëj= AĆxí %/&c"n= ]fUÐ pd@
pååxnL}UÐ : d[ååY }x{ååb>í Ô{åå"Ð pååeTn7 phÉ[ååB ååY =nååi Ú\åå"Ð
Ú\åA ê{åL L{å> åUÐ Óønå"Ð Ø{² 3 fehUÐ âPCÐ ëÌ øÎ %0&hwjUÐí
åSÐ}_UÐ âPåCÐ ënT NA DL ,ĽnbUÐ }x{bU ngT}>í peTnCÐ Ónd@ Ô{"Ð
ÒØnåCÐ : påeTnCÐ Ú\åA ghdL Wbx x|UÐ ÞnIúÐ }TÙ DL >Ì ëÌ {_=
{_å> ëÌ påecedU Ûå« åUÐ ýÐ}å!Ð ënåh= DåL (ÀÄ) ÒØnCÐ ÓÊn@ (ÀÃ)
ýÐ}å!Ð wí =nhQ : peTnCÐ ï}9 ëÌ ïÌ ,peTnCÐ ÓÐÊÐ}@Î Ô{"Ð Ú\A
åfL ânR{åUÐ U ² Y peTnCÐ ² ëÌ DL ,pYn_UÐ ÑÐØùÐí çĆBún= pdCÐ
ÒØnåCÐ ì|åw Må/í ,åb= |åCÐ ÊÐ}@ün= `hdU Ô{"Ð Ún\AÎ pecCÐ DLí
Ô{å"Ð ph[åI DL p^RnCÐ : phHnHÌ pi5í Ú|"Ðí p]h"Ð Ón@ÚØ XSÌ
DåL phdåH Únå?Ë OÎ ïØkåR ìÚ\åA : påhSĆBúÐ EåQ nxn\bUÐ Ún> ø rh=

.(ê¼ÄÄ½ ên_U/½¿) SÚ fehUÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Y (Ø æ/½») ÒØnCÐ }^iÐ (¼)
ð
nxÚ\åA
c"Ð FLÐ c"n= ]fUÐ Ð{L peTnCÐ Ónd@ pRnT gCÐ Ú\A ëÌ ïÌ yhÉ c_UÐí (½)
ênå_U/½¾) S}å= åSÐ}_UÐ påhýÐ~!Ð Ó5TnåCÐ éåÉÌ ëinS Y (¼À¼) ÒØnCÐ UÙ {_= c"Ð gRÌí
ð
Eå@nY pUnåHÚ ,påiÚnbY påHÐÚØ ,ÑÚn4Ð íÌ oýn`UÐ gCÐ peTn7 yUnÉ }c= =Ì n\xÌ
}^iÐ (ê¼ÄÂ¼
¾½ å ¾» Þ ,ê¼ÄÄÁ ØÐ{`= p_Yn@ ,ëinbUÐ phdT OÎ pY{bY
.=nUÐ @}CÐ ai (¾)

¼À½
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pecCÐ ênYÌ Ô{"Ð Ú\A p_hJ :rUnUÐ rCÐ

,%.&Ô{å"Ð påh=}> wí peTnCÐ ÓÐÊÐ}@Î ìÚ\A Y pxn`UÐ cL DL hai
: Ênå@ råhA ÉúÐ w ^x peTnCÐ ÓÐÊÐ}@Î Ô{"Ð Ú\A ëlR UÙ Yí
pfåU/ÂÁ) åSÚ ÔÐ{åAúÐ pxnLÚ ëinS : hU) ij= çÐ}_UÐ ~hh/ pecC ÚÐ}S
ð
ÒØnCÐ : nghdL Þ[fCÐ pUn"Ð Ð{L ,nh=nhQ
Ô{"Ð peTn7 ÊÐ}@Î ~h« nY (ê¼ÄÃ¾
påYn_UÐ ÑÐØùÐí çĆBúnå= påd8 ýÐ}å@ Ô{"Ð Ñnc>Ún= pÉn#Ðí fY (»ÀÄ)
ëjå= åf_x Ð|åwí %/&(åhdL åbUÐ NåA åg@Ðe= Ô{"Ð peTn7 ê~dx nwÐ{L
ÓÐÊÐ}å@Î åL5@øÐ oåSÐ}CÐ íÌ YnCÐ íÌ ox}bUÐ íÌ ļUÐ íÌ <UÐ Ú\A
åUÐ Ò{LnåCÐ åY Q}UÐ DL ,ai Ô{"Ð Ú\A L f`x ø Ô{"Ð peTn7
ð
ð
n\xÌ
RÐ{CÐ Y{bx nY Ð|wí fL ânR{UÐí nhai
ijeJ : Ô{dU ëÐ{UÐUÐ ngY{bx
påxnL}UÐ : Ô{å"Ð pd[åY ëBx Êøkw ëÌ ÙÎ L5@øÐ oSÐ}CÐí ox}bUÐí
DåL påí}_CÐ ýnåSUÐ pZåSnfYí Ô{å"Ð æí}åK gå= x}J L hwjUÐí
ååhbUÐ påådA}Y : pååÉnB Ô{åå"Ð {åå pååLR}CÐ îL{ååUÐ Ø{[åå= pååecCÐ
.%0&ýn\bUÐ
ÞnIÌ : Ú\"Ð WAí Ô{"Ð peTn7 px= pÉn#Ð Ò{LnbUÐ ëlR hdLí
pd[Y ex 5= ýn\bUÐ hbUÐ ÓÐÊÐ}@Î : EUÐ pecCÐ DL gx Nfh_Y
.ÖĆÉüÐí ph=GUÐ : Ô{"Ð

.À¾½ Þ ,=nH â}Y ,êÐ}@üÐ dL ÏØnY ,¢x}Tí {iø Ú~H :}^iÐ (¼)
ð
hwÐ}å=Î åL Ćåbi
,ê¼ÄÃÀ/½/¼¾ zxÚnå= påhin? p_åHY (Â¿) ÚÐ}bUÐ SÚ ,çÐ}_UÐ ~hh/ pec7 ÚÐ}S (½)
,ê¼ÄÄ» ,ØÐ{å`= ,Anå!Ð på_]Y ,ýnf!Ð bUÐ ,~hheUÐ pec7 Ên\S : phiinbUÐ ÏØnCÐ ,ï{wnZCÐ
.¾»Þ
.¼ÁÄ Þ ,=nH @}Y ,phiÐ{hY pHÐÚØ ,ÔÐ{AúÐ pec7 ,Ec= îdHí ÚÛnL éØnL .Ø }^iÐ (¾)

¼À¾
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Ñ____B____A
pªnåY åb> råhA ,påhªúÐ påxnQ : âY DL rUÐ Ð|w : nfR}_> {bU
Ø{å_> åw ,påhýnf!Ð pªnåCÐ ëÌ ni{@R N`UnUÐ Y NY}6 Y phýnf!Ð Ô{"Ð
pex}@ c>}Y N= phfwÙí pxØnY p]=ÐÚ êb> ëÌ bx ïÌ ,pex}!Ð Ò{Aíí NdLnR
påxÌ Eåx ø }åYúÐ ënT nCí NdLnR Ò{L S Y phýnf!Ð pªnCÐ íÌ ýÐ}@ Ò{L íÌ
ÐÙÎ ,N`UnåUÐ åY åw NdLnåR Ò{L Y phýnf!Ð pªnCÐ q_Sí U phiinS pdcZY
pªnåCÐ DåL ]fx UÙ ëlR ,pxØn_UÐ TnCn= ýÐ}!Ð d> Y : }^fUÐ ¶
åY p_=nåUÐ : gfåH åb> å, ïÌ ÔÐ{AúÐ Y w nwc>}Y ënT U phýnf!Ð
åSÚ ÔÐ{åAúÐ påxnLÚ ëinåS åY (½) ÒØnCÐ i oA ÒPL pYn#Ðí }e_UÐ
påhinUÐ H Ð`dx 3 , hZ> UÐ nxn\bUÐ : UÙ ØÐ{YÐí (ê¼ÄÄ½ ên_U/½¿)
"n= êÐ{LüÐ é{x rhA ,êÐ{LüÐ w pex}dU ÒÚ}bCÐ p=b_UÐ ëjTí ÒPL
ÒØnåCÐ åi oåA ÓÐfåH PåL DL {x~x øí ÓÐfH ÔĆ? L bx ø ï|UÐ
.(ê¼ÄÄ¿ pfU/¼½) SÚ fehUÐ Ón=b_UÐí ýÐ}!Ð ëinS Y (¾¼)
åL Ô{å"Ð ~åhh/ : åUÙ OÎ qbåH {åS phYĆåHüÐ p_xPUÐ {LÐS ëÌ 5T
íÌ {åå"Ð oåå@> pååex}@ oååc>ÚÐ ÐÙÎ Ô{åå"Ð oååSn_x ĆååR påådYn_CÐ : N`UnååUÐ
ð
,Ñnåb_UÐ : phYĆåHüÐ p_xPåUÐ {ÉnbY Un¶ ø 5= nxØj>
Ú~_x 5iÎí Þn[bUÐ
.AĆÉÎí Ô{"Ð xb> b² 5=í
hS> ëíØ ÔÐ{Aún= pÉnB E=Ð{> Ú}bx ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS ëÌ ni{@í 5T
åY (¾Á) ÒØnåCÐ i : Ú}b> nY Ð|wí ,ÒPL pYn#Ð H ëíØ ÐinT C p=b_UÐ
hdUÐ S phRÐ Îí px=}> E=Ð{> : b> E=Ð{UÐ ÒÚd=í ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS
,pååhL5@øÐ pååxnL}UÐ ÚíØ : âÐ{ååxüÐ ååeLí phAĆååÉÎ E=Ð{åå>í ,x{ååUÐUÐ OÎ
E=Ð{å>í ,phåaií px\åL ßÐ}Yjå= N=n[edU ph@ĆL E=Ð{>í px=}> ÓvZfYí
¼À¿
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påååå/nåååå#Ð

påxnL}UÐí ýn\åbUÐ ÚnhBøn= pÉn#Ð pe^iúÐ nghR ]> ÓønA : phýnSí ph=nSÚ
.pbAĆUÐ
åd> hS> DL pb=nUÐ ÓÐÊÐ}@ün= ET {A OÎ >}Y UÙ ëÌ ni{@í {bUí
Yn_x ëÌ `fx rhA ,pUÊnCÐí hbUÐ ÓÐÊÐ}@Î w ÓÐÊÐ}@üÐ d> ,E=Ð{UÐ
åi oA ph[ZUÐ aU \¶ ëÌí ,nY {A OÎ pheHÚ EQ pdYn_Y Ô{"Ð
ph[åZUÐ : ÞnåB dY ènfw ëcx ëÌí ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Y (Ã) ÒØnCÐ
æÐ}åiÐ ÓnY DL æ}_dU ÔÐ{AúÐ nxn\S : pYn_UÐ p=nhfUÐ \L hUÎ @}x
någegax ø påhiinS Ónd][Y é5_HÐ ê{L o@x pdYn_CÐ A ëÌí Ô{"Ð
åK qåĻ Ô{å"Ð pZåh_Y : }?kå> Ónd][åY íÌ ngegR L ~_x íÌ Ô{"Ð
ëþZåU Nå_CÐ ëú åUÙ =nåI nåYí påiÐØüÐí ê}!Ðí oi|Un= ÚÐ}SüÐí pegUÐ
Ónd][ååCÐ ååd> éÐ{ååHÐ ÒÚí¦ OÎ ÐdååÉ> {ååS NAnååUÐí ÔÐ{ååAúÐ
ê}åCÐ åYn_x 5T Yn_x ø ëÌí ,ai : }?k> øí Ô{"Ð ngTÚ{x Ónd][e=
Ú{åb= åYĆxÎ åL Ønå_=øÐí ,påx5"Ðí pxnL}UÐ OÎ p@n= æ}feT Yn_x 5iÎí
pxøí ëlR U|Uí ÔÐ{AúÐ ëþI : NbbCÐ S Y øÎ UÙ ² øí ëncYüÐ
Ùnåĺn= påhf_CÐ påHÚ{Cn= _åUÐ nggåI phýn\S pþhw nwÚnLn= ÔÐ{AúÐ pec7
TnåCÐ Y Ú{SÌ ëc> ,AĆÉÎí dhwj> ph`= Ô{"Ð ph[ZU peýĆCÐ E=Ð{UÐ
påHÐÚØ hbĻ rhA Y Ô{"Ð pd[Y : o[> ÓÐÚÐ}S OÎ ÉUÐ : pxØn_UÐ
dhwj> ÒØnLÎ æ{) E=Ð{> Y eýĆx nY ÙnĺÐí RÐ}iÐ ÑnHÌí h[ZU pehdH
ënåT åUí ÔÐ{åAúÐ ëþåI : ÔÐ{åAúÐ Tn7 pxøí ÚFx nY Ð|wí ,AĆÉÎí
ð
Ô{å"Ð ph[I æĆBø UÙí ,N`Un= Y pex}@ Ñnc>ÚÐ : nªnY
Ô{"Ð
påhfw|UÐ på]=Ð}UÐ |å> ø råhA påex}!Ð £nåf_= påbd_CÐ ÚYúÐ : UnUÐ L
YÐ}@üÐ èdUÐí pex}!Ð OÎ }^fUnR UnUÐí Ô{"Ð N= =n]Y cZ= pxØnCÐí
påh=nb_UÐ pådYn_CÐ : Ò{åI OÎ på@n= êÐ}å@üÐ DL ehe[>í Y~Lí UnUÐ î{U
ï|UÐ DL {"Ð Ò}`? c>}Yí ,pex}!Ð fY : Ñnb_UÐ ßÐ}QÌí ýnKí hbU
¼ÀÀ
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,påex}!Ð Ñnåc>ÚÐ DL gýÐ}QÎ : UÙí ,N`UnUÐ NY}CÐ E?j> o= ëcx
phL5@øÐ UnAí UnUÐí Ô{"Ð N= phafUÐí px\_UÐ ÓÐÚ{bUÐ : æĆBøÐí
xØnå_Yí x{åxnL NY}å6 íÌ påhYÐ}@Î Ó5^fC ph Ô{"Ð ÚnLÐí Ô{dU
: [åaUÐ ÒÚíå= 5åiÎí Ò{åAÐí pbx}]= sUn_x ëÌ Û« ø }YúÐ Ð|wí êÐ}@³U
Ô{å"Ð â\å# åUÙí ,åfY UnåUÐí Ô{"Ð N= phýÐ~!Ð îL{UÐ AÐ}Y pRnT
ÓÐÊÐ}å@üí Ô{ådU ph[åI påHÐÚØ oåd]x ï|åUÐ ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinbU
åd> hbĻ : Ô{"Ð }YÌ <U ÚíØ Ên]LÎ ÒÚí¦í ,Ú\"n= h]UÐ : pÉnB
på=nhi ênåcAÌ : åhbUÐ påÉnB ,påx åY åhbUÐ \bx nYí ,ÓÐÊÐ}@üÐ
ÒnåhA håH : }?kå> ÓnåYd_Y Ñå> ê{åLí ,ÔÐ{åAúÐ påec7í ÔÐ{AúÐ
ååS ååY }åå^fUÐ ëååcx ëÌí ,phååÉ ÒÚ[åå= Ô{åå"Ð ânååRØ ååb²í ,Ô{åå"Ð
Ô{å"Ð på@nAí Ô{"Ð ph[I OÎ FTÌ ÒÚ[= ÔÐ{AúÐ ëþZ= N[[CÐ
ð
: nY}6
ëcx ø ëÌ o= Ô{"Ð { _R ÒØÚ OÎ }^fUÐ hUí ,ýĆY E={> OÎ
ëÌ qx rhA êÐ}@üÐ ÒÐi Y eCÐ pxn1 ÒÚíUn= ax Ð|wí ,YnxÌ bY
e_x æÐ}iøÐ Ð|w ëlR phÉ ÒÚ[= g@ÐY > 3 ÐÙÎ ÔÐ{AúÐ æÐ}iÐ
FTÌ phYÐ}@Î ÒÚ]B ÐÙ y[xí bCÐ ê}6 w Ô{"Ð ëcxí Ô{"Ð ai :
. eCÐ YÌ DL
Ð|åw sýnåi DåL påhfCÐ ÓnhåÉUÐí ÓnAGbCÐ _= ê{bi nfilR dT U|Uí
:wí rUÐ
ÔÐ{ååAúÐ ëþZåå= pååhf_CÐ pååhiinbUÐ ÓnååHkCÐ Ênååf= é5cååHÐ ÒÚí¦ :ðøíÌ
åhwj>í ÔÐ{åAúÐ på=nhií ÔÐ{åAúÐ påJ ÓnåHkCÐ åd> åYí NR}fCÐ
:í Ô{å"Ð åY åhbUÐ Ónåg@ : NdYnå_UÐ NL5@øÐ NhfaUÐí Nhýn[BúÐ
påxØnCÐ ÓnåincYüÐ åY ê~dx nY ER>í phAĆÉüÐ ÓnHkCÐí ÔÐ{AúÐ Tn7
.AĆÉÎí æ}fCÐ Ô{"Ð hwj> : nwÚí{= ÓnHkCÐ d> ênhbU

¼ÀÁ
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ð
ÔÐ{åAúÐ nxn\åS [R DL pAÐW= e_> pÉnB phýÐ}@Î {LÐS í :mghm>
åL N`UnåUÐ êÐ}å@Î æĆåBø åUÙí påhýnf!Ð TnåCÐ nxn\S : N`UnUÐ L
ð
ð
.nhL5@Ðí
nhaií
nxð \L gfxc> æĆBÐí ÔÐ{AúÐ æÐ}iÐ
ð
: någhdL Þ[åfCÐ E=Ð{åUÐí ÓÐÊÐ}@üÐ : hwjUÐ Øg@ WA ê{L :mTm>
ÓnåHkedU Ô{å"Ð ÒÚØn[åY {å_=í Øåg!Ð d> p_=nY :í ÔÐ{AúÐ NiÐS
ÐÙÎ påÉnB Ô{"Ð f> DL æÐ üÐí p=nS}UÐ pe^iÌ phdLnR b² íÌ phAĆÉüÐ
.Ô{"Ð æÐ}iÐ : oUÐ w pHÚ{CÐ íÌ ÒúÐ qinT
ð
ð
ð
nhL5@Ðí
nx\L
Ô{"Ð ph[I pHÐÚ{= ÞnB ocY ÊnZiÎ ÒÚí¦ :m^<ÐÚ
ð ëcx
ådY x{b> ë5\U UÙí ,é{_UÐ ÒÚÐÛíí phL5@øÐ ëþZUÐ ÒÚÐÛU n_=n>
ÓnåHkCÐí påxnL}UÐ ~åTÐ}Yí påecCÐí påYn_UÐ p=nhfUÐ OÎ Ô{"Ð ph[I L
ânå>Ð ë5åí Ô{"Ð ph[ZU peýĆCÐ E=Ð{UÐ ÙnĺÐ ë5\U UÙí ,phAĆÉüÐ
påxnL}UÐ åhbĻ ë5\U ph[I pHÐÚØ OÎ Ò{fY hwj> sYÐFU æ}fCÐ Ô{"Ð
påþhgU påY{bY ëc> pYÛĆUÐ pehbUÐ ÓÐF#n= Ô{"Ð {xí~>í phehd_UÐí ph[UÐ
íÌ påhed_UÐ å>nhA ÒEY p_=nY íÌ Ònh"Ð Óøn6 {AÌ : e_dU æ}fCÐ Ô{"Ð
.phfgCÐ
ð
ÔÐ{åAúÐ ëþåI : Òn\åbUÐí påYn_UÐ på=nhfUÐ Ên\åLÌ hwj> ÒÚí¦ :mXmA
ëþZåå= NååegCÐí Nhýn[ååB±U ååhwj> ÒÚíØ pååYnSÎ U|ååTí pååhýnf!Ð êååd_UÐí
ÓÐ|åUn=í ,Ónå_Yn!Ðí {åwn_CÐ åY håfUÐ FL ÕÚn#Ðí BÐ{UÐ : ÔÐ{AúÐ
Òå@}CÐ påhed_UÐ Ò{ýnaUÐ DL é[dU ph=GUÐí ,ÑÐØùÐ ÓnhdTí çb"Ð ÓnhdT
.æ}fCÐ Ô{"Ð Y Yn_UÐ én6 :
ð
Tnå7 åY ÓÐFå#Ð éØn> én6 : ÔÐ{AúÐ TnC FTÌ ÚíØ Ên]LÎ :mGØmG
FååL ÓnååYd_CÐ éØnåå>í ÔÐ{ååAúÐ énåå6 : nfbååH ååUÐ éí{ååUÐ : ÔÐ{ååAúÐ
påhdBÐ{UÐ ÒÚÐÛíí åe_UÐí påhL5@øÐ ëþZåUÐí é{_UÐ ÒÚÐÛí :phf_CÐ ÓÐÚÐÛUÐ
.phfYúÐ ]#Ð pHÐÚ{= d_x 5hR pÉnB
¼ÀÂ
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ð
åY åe_UÐ : NeýnåbUÐ ßGå_> åUÐ påhfaUÐ Ón=_[UÐ _= Ö}J :m^<mG
åa]UÐí çåbAí ëniüÐ çb" peLÐ{UÐ phUí{UÐ Ó5^fCÐ _= DL ÔÐ{AúÐ
ïØnåCÐ L{UÐ DL é["Ðí phfaUÐ *ÐFB Y ÒØnaHĆU UÙí ,UÙ =nI nYí
ÖĆåÉÎ : Òå@}CÐ påxn`UÐ åb²í ÔÐ{åAúÐ Y Yn_UÐ én6 : Ú]> hbU
ð
åY åeedU påxn1í [åZU påxn1 ĆbåY
åYÐ}@Î fYí æ}fCÐ Ô{"Ð
ð
.ĆbY
phYÐ}@üÐ >Ú]B
,,,hRUÐ <í āÐí

***

¼ÀÃ
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ÁB·YÝA hÍ¯ÃM Ò»¦ ÎÕBz³ºA ±AjqáA
 TAfYÝBI Ñ³»§N¿_ºA PAiAj³ºAÊ
¿ÍºA ÅËÂB³ºA
:eAf¦G
ÎÂBJÍrºA f¿ Î»¦ °ÕBq /ÎyB³ºA
êm^TÐ nýmeTÐ nbd< gviTÐí nwÚzTÐ ~gýÚ
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ÀÍn³MÊ Ñ¾f³¾
Ên\ååS p]dååH ØÐ{ååYÐ ÒÚí¦ OÎ Ñnååb_UÐ åådL : rx{åå"Ð ìnåå9øÐ ow|ååx
êåcCÐ åhwj> ngfY æ{4Ð ëÌ ÚnLn= E=Ð{UÐ |haf> DL æÐ üÐ OÎ ÔÐ{AúÐ
êÊĆåx åA âfUÐ íÌ Ò{CÐ phAnfU ÊÐH E=Ð{UÐ x{_> Ŀbx {S hwjUÐí,hdL
çåbA åex x{å_UÐ Ð|w ëÌ I øí hdL êcCÐ DL Ì}]x ï|UÐ Eh`UÐ Y
âPåCÐ |Bjxí %.&ì{Aí Ên\bUÐ OÎ = {g_x ëÌ od]x ï|UÐ }YúÐ ,hdL êcCÐ
åSÚ ïÚåge!Ð ÚÐ}bUnå= ÚØn[åUÐ ÔÐ{åAúÐ pxnLÚ ëinS : ìn9øÐ Ð|) fehUÐ
påe? ëÌ {h= .(ê¼ÄÄÂ pfU/½Á) SÚ ëinbUn= >Ćx{_>í (ê¼ÄÄ½ pfU/½¿)
påYnL påxøí Y n4 5= pYn_UÐ p=nhfUÐ / o= E?Ì {S Me_UÐ SÐUÐ : ðøncIÎ
TnåYÌí ëåUÐ DåL p=nS}UÐí æÐ üÐ : ng]dHí phýÐ~!Ð êncAúÐ |haf> :
å_Y måSÐ ï|åUÐ }åYúÐ ,ÔÐ{åAún= påÉn#Ð hwjUÐí pxnL}UÐ ÚíØí hSUÐ
ênåcAúÐ |åhaf= påbd_CÐ pYn_UÐ {LÐbUÐ DL ØÚÐUÐ ÊnfHøÐ : rUÐ ÒÚí¦
Ú{[x nY |haf> : ÔÐ{AúÐ pec7 phAĆÉí ÊnfHøÐ Ð|w Øí{A ënh=í phýÐ~!Ð
.Ô{dU ÒÚ}bCÐ E=Ð{UÐ |haf= d_> }YÐíÌ íÌ ÓÐÚÐ}S íÌ êncAÌ Y ngfL
åfUÐ DåL Nåd]Y : råUÐ Ð|åw âåY L Ô{i æH hdL Ênf=í
:<nUÐ
.Ô{dU ÒÚ}bCÐ E=Ð{UÐ |haf> : ÔÐ{AúÐ ĽnS phAĆÉ :éíúÐ od]CÐ
.ÔÐ{AúÐ Ên\bU phýnL}UÐ pa[UÐ :©nUÐ od]CÐ
ð
gQTÐí ë^TÐ āÐ X mg?ÐÚ

PåfUÐí ÓnåHÐÚ{dU påh_Yn!Ð påHkCÐ å påiÚnbY påHÐÚØ _ ëåR}fCÐ ÔÐ{åAúÐ å }a_@ {e7 ML .Ø (¼)
.½Ä»,½Ä¼_ Þ xÛUÐí

¼Á»

¿ÍºA ÅËÂB³ºA  TAfYÝBI Ñ³»§N¿_ºA PAiAj³ºAÊ ÁB·YÝA hÍ¯ÃM Ò»¦ ÎÕBz³ºA ±AjqáA
Ô{dU ÒÚ}bCÐ E=Ð{UÐ |haf> : ÔÐ{AúÐ ĽnS phAĆÉ :éíúÐ od]CÐ

TfZ»º Ðij³A IAfNºA hÍ¯ÃM  TAfYÝA ÎyB² ÑÍYÜu :½ÊÝA K»ðA
:åLí ,påhýÐ~!Ð ênåcAúÐ |åhaf= påbd_CÐ påYn_UÐ Ò{LnbUÐ :L hR Ô{ií
.ÔÐ{AúÐ ëinS : Ò{LnbUÐ ì|w DL ØÚÐUÐ ÊnfHøÐ

ogýÐ}!Ð êmb@úÐ {g`e< oac^BÐ oXm^TÐ ÒzKmaTÐ :ðøíÌ
åSx 3 nåY nwÚí{åÉ ÚåR påhýÐ~!Ð ênåcAúÐ |haf= p[CÐ w p=nhfUÐ ëÎ
ð p@ÚØ DLúÐ pecCÐ Y nw|haf>
DL f> UÐ %.&Õ .Î (¿Â») ÒØnCÐ fU nbJ
påhýÐ~!Ð ênåcAúÐ |åhaf> ëåcx ÝÚúÐí px{UÐí Þn[bUÐ ÓønA Ð{L 5hR " iÌ
p@ÚØ DLúÐ pecCÐ Y nw|haf> Sx 3 nY pYn_UÐ p=nhfUÐ p]HÐ= nwÚí{É ÚR
Þ[åfCÐ {åLÐbUÐ Rí øÎ |af> ĆR Øí{"Ðí êÐ{LüÐ êncAÌ UÙ Y fxí
.ëinbUÐ Ð|w Y n) Þn#Ð ÑnUÐ : nghdL
íÌ Þn[åbUn= ÒÚØn[åUÐ ênåcAúÐ |åhaf> OÎ ÚØn> ëÌ pYn_UÐ p=nhfUÐ DL o«í
håýÚ DåL ß}å_UÐ {å_= åUÙ å?Úíí åhdL fCÐ odJ Y ÝÚúÐí px{UÐ
Ón]dåUn= pin_åHøÐ éÐåAúÐ åh+ : nå4í |åhafUn= }YúÐ Ú{[hU pxÚge!Ð
ð
nåbRí
påhi{CÐ îL{UÐ : ÒÚØn[UÐ êncAúÐ |haf> ëcxí pdCÐ ÓÐbUÐí pYn_UÐ
." Ón_RÐ}CÐ ëinS : Ú}bY w nC

ð
ÔÐz@úÐ owmKÚ ëhmR 9 ÒzKmaTÐ ì{v CK ØÚÐTÐ ÊmeGøÐ :mghm>
êncAúÐ |haf> DL p=nS}UÐí æÐ ün= CÐ w ÔÐ{AúÐ pec7 ĽnS ëÎ
ð
påxnLÚ ëinåS åY (½Ã) ÒØnåCÐ fåU nåbJ
Ô{å"Ð DåL ÒÚØn[UÐ ÓÐÚÐ}bUÐ íÌ
|åhafUÐ ï}« UÐ ÔÐ{AúÐ pec7 ĽnS ¶ " :iÌ DL f> UÐ ÔÐ{AúÐ
.phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëjZ= (ê¼ÄÄ¿ pfU/¼¾) SÚ ëinbUn= ïÚge!Ð ÚÐ}bUÐ (¼)

¼Á¼

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

}åYÐíúÐí ÓÐÚÐ}åbUÐ ÚÐ{åÉÎí ÓnåLÛnfCÐ åh+ : [åaUn= ìEQ ëíØ n*}ýÐØ :
: [åaUÐ {åfL {åhbx ëÌ DåL Ô{å"Ð DåL ÒÚØn[åUÐ ênåcAúÐ |åhaf= pbd_CÐ
5åT ,påhýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}å@üÐ ëinåS : nghdL Þ[fCÐ {LÐbUn= |hafUÐ ÓøncIÎ
ÓÐÚÐ}bUÐí êncAúÐ |haf> DL p=nS}UÐí æÐ ün= ÔÐ{AúÐ pec7 ĽnS ¶
ĽnåS Oåxí E=Ð{åUÐ |åhaf= påbd_CÐ }xÚnbUÐ hUÎ ê{b>í Ô{"Ð DL ÒÚØn[UÐ
åUÙ EQí hwjUÐí pxnL}UÐ ÚíØ ÒÚnxÛ pecCÐ ÊÐFB Y ={fx Y íÌ ÔÐ{AúÐ
ĽnåbUí åSúÐ DåL }gåIÌ p?Ć? T Ò}Y UÙí ÔÐ{Aún= pÉn#Ð Óng!Ð Y
.%.&" p[CÐ Óng!Ð d> Y ê{b> UÐ }xÚnbUn= acx ëÌ ÔÐ{AúÐ pec7
Ò{L Ùnĺn= æÐ üÐ Ð|w h² {S fehUÐ âPCÐ ëÌ =nUÐ fUÐ Y Ønaxí
:<nUÐ fUÐ DL Ð}QÌ hbĻ : wn> H
}åYÐíúÐí ÓÐÚÐ}åbUÐ ÚÐ{åÉÎí ÓnåLÛnfCÐ : [åaUn= Þn[BøÐ _@ ¼
ð
påec7 ĽnS DL Ð£nS
Ô{"Ð DL ÒÚØn[UÐ ÓÐÚÐ}bUÐí êncAúÐ |haf= pbd_CÐ
: [åaUÐ {åfL {hbx ëÌ DL .nwEQ ëíØ n*}ýÐØ : |hafUÐ ï}« UÐ ÔÐ{AúÐ
ØÐåCÐ påhýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS : nghdL Þ[fCÐ {LÐbUn= |hafUÐ ÓøncIÎ
.(À¾» ,À½Ä)
íÌ |åhafUÐ : hdL êcCÐ Y éncIÎ T" iÌ DL Õ .Î (À½Ä) ÒØnCÐ f>í
ÓÚ{åÉÌ åUÐ påecCÐ OÎ pYn_UÐ p=nhfUÐ p]HÐ= R}x pd[Y U , E`UÐ Y
." hR [CÐ c"Ð

ð ÒÚ}bCÐ ngai êncAúÐ DL ïWCÐ a]UÐ ëinS Y (¿½) ÒØnCÐ f> (¼)
ÔÐ{AÌ (½Ã) ÒØnCÐ êncAú nbRí
å "½À"ê ënåfU "À¾" ê nxÚåH åå (½Â,½Á)ê ëØÚúÐ :ìn9øÐ Ð|w > UÐ ph=}_UÐ éí{UÐ Yí fex
iå> å "¾À"ê ÓÐÚnåYüÐ å "¾Ã ,¾Â"ê x}åUÐ å "¾¾"ê qåxcUÐ å nw{å_= nåYí "¿¼"ê çÐ}_UÐ
@å_UÐ a][åY .Ø å@Ð}x ."ÀÀ¿"ê Ñ}`CÐ å "¿ÂÄ"ê }ýÐ~!Ð å "¾½Ã"ê nhhU å "½ÀÁ ,½À¾"ê
OíúÐ på_]UÐ ÓíE= Ri pHkY å ph=}_UÐ Ón_xPUÐ : æÐ}iøÐ }]= Ø{gCÐ íÌ æ}fCÐ Ô{"Ð
.(¼Ã¼ ,¼ÂÁ" Þ êÃÁ

¼Á½

¿ÍºA ÅËÂB³ºA  TAfYÝBI Ñ³»§N¿_ºA PAiAj³ºAÊ ÁB·YÝA hÍ¯ÃM Ò»¦ ÎÕBz³ºA ±AjqáA
Ô{dU ÒÚ}bCÐ E=Ð{UÐ |haf> : ÔÐ{AúÐ ĽnS phAĆÉ :éíúÐ od]CÐ

åUÐ pd!n= ëjZUÐ ïíÙ pYn_UÐ p=nhfUÐ d_> ëÌ DL Õ .Î (À¾») ÒØnCÐ f>í
{_= pUíÐ{CÐ pR}Q : pLUÐ @í DL hR pecCÐ [a>í éncIüÐ }^fU nwØ{Ļ
ð
: nå4í ÓnbhbĻ Y nYÛø
ìÐ}> nY ÊÐ}@Îí ëjZUÐ ïíÙí pYn_UÐ p=nhfUÐ éÐSÌ â5H
{åfL påYn_UÐ på=nhfdUí ,âÐ~åfUÐ : [ax A |hafUÐ S= }Yj> ëÌ éÐAúÐ T
ð
å¶ øí nåSkY
åc"Ð |haf> S> ëÌ pecCÐ OÎ âÐ~åfUÐ x{b> Sí Ên\SøÐ
.ì|haf> ÚÐ}eHn= }YúÐ : pecCÐ = UÙ
ênåcAúÐ |åhaf> DåL på=nS}UÐí æÐ ünå= ÔÐ{AúÐ pec7 ĽnS ¶ ½
."Ô{"Ð DL ÒÚØn[UÐ ÓÐÚÐ}bUÐí
åaf= åUÙ Ox ëÌ U = ìEQ ëíØ hdL £nS EQ Þn[BøÐ Ð|w ëÌ {h=
åY {åTjdU påÉn#Ð Ónåg!Ð åY UÙ EQí hwjUÐí pxnL}UÐ ÚíØ ÒÚnx~= êbhR
pxÌ DL æSUÐí ÔÐ{AúÐ pec7 Y ÒÚØn[UÐ ÓÐÚÐ}bUÐí êncAúÐ |haf> pYĆH
êÐGAÐí nghR {hbUÐ pYĆHí ÓĆUÐ Yí ÔÐ{AúÐ pdYn_Y ëjZ= Ón^AĆY
{åAÌ Ñ{åfx ëÌ Uí ,hdL N[CÐ p^AĆYí Ô{"Ð èdH L éjxí ngx
ð
Ð}åx}b>
åU ê{åbx ëÌ påUn"Ð ì|w : E#Ð DL N_xí U|= ênhbdU pecCÐ ÊÐFB
åY åhUÎ ê{åb> åUÐ }xÚnbUn= acx ëÌ ÔÐ{AúÐ pec7 ĽnbUí ÒÚnx~UÐ sýnf=
på=nhfUnT åhwjUÐí påxnL}UÐ ÚíØ DåL på=nS}UÐí æÐ ün= p[CÐ Óng!Ð d>
oååSÐ}CÐí ååL5@øÐ rååAnUnT ÔÐ{ååAúÐ DååL påå=nS}Un= N[ååCÐ íÌ pååYn_UÐ
.%.& L5@øÐ

åA ÚÐ{UÐ : LÐ{xÎ |fY Ô{"Ð pxnLÚí pHÐÚ{= dcCÐ L5@øÐ ýn[BúÐ :w L5@øÐ rAnUÐ (¼)
pýĆUÐ Y "À"ê hdL Ì}]> UÐ ÓÐÚ]UÐí Ô{"Ð pUnA L }xÚnbUÐ ØÐ{LÎ hdL N_xí ngfY @í}B
.ê½»»»/¼»/½¾ zxÚn= ÒÚØn[UÐ px|hafUÐ
ÚÐ{åUÐ åY å@í}B {_= Ô{dU pbAĆUÐ pxnL}Un= dcCÐ L5@øÐ ýn[BúÐ gR L5@øÐ oSÐ}CÐ nYÌ
på_=nYí ëinåbUÐ åY (¾) ÒØnåCÐ : ÒÚT|CÐ æÐ}iĆU ß}_UÐ ÓønA î{AÎ : Ô{"Ð âSí fYí
.phL5@øÐ pSÐ}CÐ qĻ _= pecCÐ }Yj> ï|UÐ Ô{"Ð pSÐ}Yí

¼Á¾

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åT SúÐ DL Ò}Y hwjUÐí pxnL}UÐ ÚíØ OÎ ÔÐ{AúÐ ĽnS ÒÚnxÛ ëc> ¾
Ùnåĺø påhRnT nw{@íí p[CÐ Óng!Ð Y }xÚnb> bd> {S cx 3 nY }gIÌ p?Ć?
ð peýĆCÐ ÓÐÚÐ}bUÐ
.ëinbdU nbJ
TAfYÝA ÔBz³º ÑÍÕB¦jºA Ñ¯vºA :ÎÂBRºA K»ðA
påSĆL :Lí ,E=Ð{UÐ x{_= B{UÐ : ĽnbUÐ phAĆÉ :L hR Ô{ií
.c"Ð {_= ph\bUÐ de= ÔÐ{AúÐ ĽnS

D<ÐzTÐ wz^< AzTÐ 9 ĽmaTÐ og@°É :ðøíÌ
ëÌ phýnf!Ð pUÐ{_UÐ ên^i e ÔÐ{AúÐ Ên\S ÚíØ {x{Ļ : ÒÚ}bCÐ ÏØnCÐ Y
ÐÙÎí påhýnLÚí phýn\åS :NaåÉ Nå= e« ÞnB âi Y Ên\S ÔÐ{AúÐ Ên\S
ÙnåĺÐí ÔÐ{åAúÐ någc>}x åUÐ ýÐ}å!Ð : }å^fUÐ åUĺ phýn\bUÐ aÉ qinT
Ên\åbU påhýnL}UÐ pa[åUÐ ëlåR gRÐ}åiÐ p!n_Y ph`= gb= phAĆÉüÐ E=Ð{UÐ
åecA ÚÐ{åÉÎ Ø}åe= ngfL Dx ø rh= ph\bUÐ p_=nY A Uĺ ÔÐ{AúÐ
íÌ Ô{å"Ð pd[åY någd]> åUÐ ÓĆx{å_UÐ ï}«í c"Ð |haf> =nx = nghR
Nå>í åhdL påí}aCÐ E=Ð{ådU Ô{å"Ð påaUnC ÊÐ~åT E={UÐ Ò{Y pUnJÎ Ú}bx
råhA ÔÐ{åAúÐ ĽnbU phAĆ[UÐ ì|w ÔÐ{AúÐ ëinS Y (¾½ ,¾¼) ën>ØnCÐ
måbe= åhdL påí}aCÐ E=Ð{åUÐ Ô{å"Ð UnåB ÐÙÎ " :DL (¾¼) ÒØnCÐ f>
ê{_= }Yj> ëÌ peceddR ëinbUÐ Ð|w Y (¾Á) ÒØnCÐ Y (Á ,À ,¿ ,¾) ÓÐ}baUÐ
Ú}åbCÐ XåSúÐ {å"Ð [åi Ûínå« ø 5= E=Ð{UÐ Ò{Y pUnJl= Ô{"Ð éÐSÌ â5H

¼Á¿

¿ÍºA ÅËÂB³ºA  TAfYÝBI Ñ³»§N¿_ºA PAiAj³ºAÊ ÁB·YÝA hÍ¯ÃM Ò»¦ ÎÕBz³ºA ±AjqáA
ÔÐ{AúÐ Ên\bU phýnL}UÐ pa[UÐ :©nUÐ od]CÐ

ð
ÒØnåCÐ få>í %.& UnA Y ax }BË ÐE={>
= é{> ëÐíÌ nghUÎ ÚnZCÐ ÓÐ}baUn=
ÒØnåCÐ åY (¼) Ò}åbaUÐ : hdL Þ[fCÐ E={UÐ Ð{L 5hR pecedU" :DL (¾½)
DåL Ênf= íÌ nghUÎ pY{bCÐ }xÚnbUÐ DL ngLĆJÐ {_= }Yj> ëÌ ëinbUÐ Ð|w Y (¾Á)
UÐ{=l= íÌ Yn^i x{_= íÌ E=Ð{UÐ Ên¹l= hÉí íÌ hUí íÌ Ô{"Ð íÌ p=nhfUÐ odJ
: åhUÎ ÚnZåCÐ oåd]UÐ RÚ ÐÙlR ,ëinbUÐ Ð|w Y (¾Â) ÒØnCÐ êncAÌ ÒnLÐ}Y Y
zxÚnå> åY SúÐ DL }gIÌ p?Ć? Úí}Y {_= øÎ ì{x{9 Û« ĆR pb=nUÐ ÓÐ}baUÐ
." _]dU =nS EQ ëjZUÐ Ð|w : ÚØn[UÐ c"Ð ëcxí \RÚ
ð
åw ÒØnåCÐ ì|å4 nåbRí
ÒÚ}åbCÐ på=b_UÐ ëÌ w (¾Â) ÒØnCÐ ÒnLÐ}Y Y æ{4Ðí
:<nUÐ fUÐ DL Óng@ ÔĆ? Y âPCÐ nghR Ø{Z> px}dU pUnH p=bL
DåL (¾Á) ÒØnCn= nghdL Þ[fCÐ E=Ð{UÐ {AÌ Ú}bx ëÌ ĽnbUÐ dex ø ¼
.(¾Â) ÒØnCn= NUeZCÐ px}e_UÐ pþaUÐ
ÒÚåÉ ïjå= c"Ð Úí{É {_= p=b_UÐ x{_= B{UÐ ĽnbUÐ dex ø ½
ð
ëjZå= hAĆåÉ ågf> ? Yí E=Ð{UÐ x{_U niinS
ÒÚ}bCÐ Ú[UÐ Y
.c"Ð Úí{É Ø}e= p=b_UÐ
bx øí c"Ð : px}dU pUnUÐ p=b_UÐ Ò{Y Ø{² ëÌ ĽnbUÐ DL o« ¾
ð
âPåCÐ nwnfåHÐ U|U .E=Ð{UÐ ëjZ= én"Ð w 5T nAaY
ph\bUÐ dY
få>í c"Ð Úí{É {_= nghR B{Un= ÔÐ{AúÐ ĽnS ÓnhAĆÉ Y
:phYĆHüÐ p_xPUÐ êncAÌ h\b> 5= éĆBüÐ ê{L Y " :DL ÒØnCÐ ì|w
Ûín> 3í pfH ÒPL =ÚÌ fH ecx 3 ï|UÐ Ô{"Ð oc>ÚÐ ÐÙÎ Ì
Ò{Y Un= hdL c² êÐ{LüÐ ng=bL pex}@ pfH ÒPL 2
.ÓÐfH H DL {x~> øí ÓÐfH ÔĆ? L b> ø
oxÚ{åUn= çnå"üÐ ¾ hdUÐ ½ yhUÐ ¼) :.ùn= e> (¾Á) ÒØnCÐ nghdL f> UÐ E=Ð{UÐ (¼)
påxnLÚí åhwjUÐ ÚíØ î{åAÎ : âÐ{åxüÐ Á ýn\åbUÐ ÚnBøÐ À pfh_Y Ón@Ð= êÐ~UüÐ ¿ fgCÐ
.(p[[CÐ ÓnhaZCÐ {AÌ : âÐ{xüÐ Â ÔÐ{AúÐ

¼ÁÀ

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

DåL {åx~> ø på=b_= Ô{"Ð DL c² î}BúÐ ýÐ}!Ð }ýnH : Ñ
ð
." pex}@ cU niinS
ÒÚ}bCÐ p=b_dU XSúÐ {"Ð =Ú

ð
b"Ð z^< og[aTÐ cd< ÔÐz@úÐ ĽmR oR°K:mghm>
Ên\åS håUí påxnLÚí på_=nY Ên\åS ÔÐ{åAúÐ Ên\åS ëÌ OÎ H 5hR ni Ì
ð
OÎ ÐØnfHÐí
,ëjZUÐ Ð|w : ÒÚ}bCÐ ÏØnCÐ >}TÙ nY i DL bR cAí pbAĆY
ð
énå"Ð w 5T c"Ð Úí{[= abx ĆR nAaY
^x ph\bUÐ dY ëlR ÏØnCÐ ì|w
ð
ð
Ô{å"Ð åí Ú]U n_=nY
hdL ì{x n_Ðí
ĽnbUÐ bx = pxØn_UÐ îL{UÐ :
ð
ð
d[åC nå^aA
b= Ò|CÐ E=Ð{UÐ x{_U UÙ pUn"Ð q\SÐ 5dT ĆB{Yí
åcU jZfx " :DL f> rhA pSĆ_UÐ ì|w ÔÐ{AúÐ ëinS Y (¾») ÒØnCÐ N>í
påbd_CÐ çÐÚíúÐ åh+ åhR âØå> âåCÐ dY hUÎ \x |hafdU dY Ô{A
ÓÐÚÐ}S íÌ êncAÌ Y |hafUÐ ëjZ= Ú{[x nY hR qxí hdL ÚØn[UÐ c"Ð |haf=
åY ÊÐ}å@Î ïÌ ÙnåĺÐ åS påecCÐ håýÚ DåL ådCÐ Ð|åw ß}_xí }YÐíÌ íÌ
." ëinbUÐ Ð|w Y (½Ã) ÒØnCÐ : nghdL Þ[fCÐ ÓÐÊÐ}@üÐ
? dCÐ Ð|w ÊnZiÎ ëinbUÐ n) àniÌ UÐ pg!Ð w Y UÙ {_= éÐkUÐ bxí
ÔÐ{åAúÐ ĽnåS pec7 w êncAúÐ |haf> âPCÐ n) àniÌ UÐ pg!Ð qinT nCí
ÓÐÚÐ}åbUÐí ênåcAúÐ Ùnåail= pecCÐ ì|w êb> rhA n*}ýÐ{= |hafUÐ ï}« UÐ
dY ÊnZiÎ L pUþCÐ w ëc> n¹lR n0{U ýnf!Ð dbUÐ p]HÐ= ngfL ÒÚØn[UÐ
|åhaf= pbd_CÐ çÐÚíúÐ h+ hR âØ> n0{U ýnf!Ð dbUÐ p]HÐ= |hafUn= ÞnB
íÌ ênåcAÌ åY |åhafUÐ ëjåI : Ú{[x nY hR qxí Ô{"Ð = ÚØn[UÐ c"Ð
Ex 5iÌ {h= .%.&ÊÐ}@Î ïÌ ÙnĺÐ S pecCÐ hýÚ DL ß}_xí }YÐíÌ íÌ ÓÐÚÐ}S
Y (¼¾ÂÄ) ÒØnCÐ i Y Ønax ï|UÐ ph=}_UÐ WY pxÚg+ : UÐ ê5wøÐ
.(½Ä»,½Ä¼) Þ piÚnbY pHÐÚØ ëR}fCÐ ÔÐ{AúÐ .}a_@ {e7 ML .Ø @Ð}x (¼)

¼ÁÁ

¿ÍºA ÅËÂB³ºA  TAfYÝBI Ñ³»§N¿_ºA PAiAj³ºAÊ ÁB·YÝA hÍ¯ÃM Ò»¦ ÎÕBz³ºA ±AjqáA
ÔÐ{AúÐ Ên\bU phýnL}UÐ pa[UÐ :©nUÐ od]CÐ

eåí |hafUÐ dY ÊnZil= p[CÐ p=nhfUÐ ÒØnCÐ ì|w ê~d> rhA pYn_UÐ Ó5hd_UÐ
,ÊÐ}å@Î ÙnåĺÐ }åYúÐ oåd]> 5dT pecCÐ hýÚ DL }Lí âCÐ dY OÎ
ÒÚØn[UÐ ÓÐÚÐ}bUÐí êncAúÐ |haf= êbx WY : ÔÐ{AúÐ ĽnS ëÌ f_x Ð|wí
.p=nhfUÐ p]HÐ= fL
ÓÐÚÐ}åbUÐí ênåcAúÐ |åhaf= ĽnåbUÐ Þn[BÐ N= ßÚn_> ø ilR <nUn=í
ÓÐÚÐ}åbUÐí ênåcAúÐ ì|w Ùnail= p[CÐ pg!Ð N=í ÔÐ{AúÐ DL fL ÒÚØn[UÐ
åCÐ ĽnåbUÐ åY }åYÐíúÐ åbd> DL Sx pUn"Ð ì|w : p=nhfUÐ ÚíØ ëÌ ÙÎ
Ênåbd> åY nw|åhaf> : å"Ð n4 hUí ,nwÚ{[x UÐ ÓÐÚÐ}bUÐí êncAúÐ Ùnail=
ð
DåL U|åU nåbRí
Nå_x ? Yí pxØn_UÐ phýnf!Ð îínL{UÐ : én"Ð w 5T ngai
ð ÿZf> ëÌ p[CÐ p=nhfUÐ
påRnT åhR âØ> ëÌí âCÐ dY OÎ \x |hafdU nadY
åL Ú{[åx nåY åhR qå>í Ô{å"Ð = ÚØn[UÐ c"Ð |haf= pbd_CÐ çÐÚíúÐ
DåL å}Lí }åYÐíÌ íÌ ÓÐÚÐ}åS íÌ ênåcAÌ Y |hafUÐ ëjI : CÐ ĽnbUÐ
ð
ni5
}TúÐ w ìn9øÐ Ð|w ëÌ ï}x{b> :í UÙ }YúÐ mSÐ 5dT pecCÐ hýÚ
5å= ÓÐÚÐ}bUÐí êncAúÐ ì|w |haf> pYĆH oSÐ}> ëÌ p=nhfUÐ DL N_x iÌ pÉnBí
OÎ }xÚnåbUÐ åRÚí åhwjUÐí pxnL}UÐ ÚíØ DL p=nS}UÐí æÐ üÐ : p]dH Y n4
.%.&Óng!Ð d> OÎ n*ÚnxÛ {fL p[CÐ pecCÐ

æÐ üÐ : påYnL p]dåH Y n4 5= hwjUÐí pxnL}UÐ ÚíØ DL æÐ üÐ : n*n]dH pYn_UÐ p=nhfUÐ {e> (¼)
ð ÒÚ}bCÐ hwjUÐí pxnL}UÐ ÚíØí hSUÐ TnYÌí ëUÐ DL p=nS}UÐí
ÓÐÊÐ}å@üÐ ëinåS êncAú nbRí
ð
:påYn_UÐ på=nhfUÐ Oå> ëÌ DåL få> åUÐ phýn\åbUÐ p]dåUÐ ëinåS Y (Û/À¾) ÒØ5dU nbJí
phýÐ~!Ð
åY {åTjdU ÔÐ{åA±U phAĆåÉüÐ ÓnåHkCÐí ëåUÐí hSUÐ ~TÐ}Y DL haUÐí æÐ üÐ"
ð
oådJí åCÐ ÔÐ{AúÐ ĽnS DL }xÚnbUÐ x{b> : nwÚíØ L Ć\R
.hSUÐí "Ð phLíPY
ì|åhaf> aQÌ E={> |haf> odJ : ng]dHí nge^i x{_> íÌ ngýn¹Î íÌ Ô{"Ð DL ÒÚ}bCÐ E=Ð{UÐ x{_>
ÔÐ{åAúÐ DåL ÒÚØn[UÐ êncAúÐ |haf> : éncZHøn= d_x 5hR ng]dHí = ]fUÐ êx Y pdYnT pfH
.(zUÐ...p[CÐ pecCÐ OÎ _RÚí

¼ÁÂ

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

:êm^TÐ nýmecT oXm^TÐ Ó5gc^TÐ
ß}å_> 3 (êÄ»pfåU/½») åSÚ ÚÐ}b= ÒÚØn[UÐ pYn_UÐ Ó5hd_UÐ ëÌ AĆx
ÔÐ{åAúÐ ëinåS ëú ÔÐ{AúÐ DL êncAúÐ |haf> dYí ýnf!Ð dCÐ U
ð
påYn_UÐ på=nhfUÐ éå¶ någhR =nUÐ : UÐ ënTí pYn_UÐ Ó5hd_dU nbAø
Ú{É
%.&
ð E=Ð{UÐí êncAúÐ |haf= pYnL pxøí Y n4 nC nbRí
ð êncAúÐ |haf>
ëinbdU nbRí
ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Ê : pUjCÐ ì|w p!n_Y ÒÚí¦ _Y N_x ï|UÐ }YúÐ
.h@}> OÎ nfhgiÐ ï|UÐ ìn9øÐ ÚÐ}Q DL ên_UÐ oýnfUÐ Y he_> éÐ~iÎí

.(ên_UÐ oýnfUÐ Ó5hd_> Y nw{_= nYí ,¿Á¼) Y ØÐCÐ @Ð}> (¼)

¼ÁÃ

¿ÍºA ÅËÂB³ºA  TAfYÝBI Ñ³»§N¿_ºA PAiAj³ºAÊ ÁB·YÝA hÍ¯ÃM Ò»¦ ÎÕBz³ºA ±AjqáA
p/n#Ð

ÑBA
|åhaf> DåL ýn\bUÐ æÐ üÐ âY : rUÐ ØÐ{LÎ phªÌ pY{bCÐ : qfh=
Ð|å) pSĆ_UÐ ÓÐÙ ýnCÐ Y Ø{L L q?{Ļí ÔÐ{AúÐ DL ÒÚØn[UÐ êncAúÐ
:ph>ùÐ sýnfUÐ OÎ q[dB {Sí âCÐ
}ååYÐíúÐí ÓÐÚÐ}ååbUÐí ênååcAúÐ |ååhaf> }ååYÐíÌ ÚÐ{ååÉÎ Þn[ååBÐ WååS ¼
ï}å« ï|åUÐ ÔÐ{åAúÐ pec7 ĽnS DL ÔÐ{AúÐ pec7 Y ÒÚØn[UÐ
.ìEQ ëíØ ì{Aí >}ýÐ{= |hafUÐ
åhwjUÐí påxnL}UÐ ÚíØ DåL på=nS}UÐí æÐ üÐ : ÔÐ{åAúÐ ĽnS A ½
ÓÐÊÐ}å@üÐ åY ÊÐ}@Î ïj= ênhbUÐ ØÐÚÌ 5dT ph\bUÐ dY DL ì{x íí
.ÔÐ{AúÐ pxnLÚ ëinS Y (½Ã) ÒØnCÐ : nghdL Þ[fCÐ
ð
åhwjUÐí påxnL}UÐ ÚíØ DåL p=nS}UÐí æÐ üÐ : n\xÌ
pYn_UÐ p=nhfUÐ A ¾
ð ^AĆx 5= CÐ ĽnbUÐ OÎ }xÚnbUÐ RÚí
.ëinbdU nbRí
ÓÐÚÐ}åbUÐí ênåcAúÐ |åhaf= nåCÐ åh@UÐ A ÔÐ{AúÐ p=nhfU hU ¿
DåL nåwÚíØ Wåbx 5åiÎí p[åCÐ pecCÐ Y ÔÐ{AúÐ DL ÒÚØn[UÐ
påecCÐ ĽnåS åL Ú{[åx nåY DL Ênf=
ð ÓÐÚÐ}bUÐí êncAúÐ d> ÙnaiÎ
.U|= d_> }YÐíÌ Y p[CÐ
ð ÿZf> ëÌ p=nhfUÐ DLí À
DåL å}_>í âCÐ dY OÎ \x |hafdU nadY
åCÐ åw ĽnåbUÐ ëÌ ÚnLn= UÙ }YúÐ mSÐ 5dT CÐ ĽnbUÐ
: B{åUÐ íÌ |åhafUÐ på_=nY åA Uĺ phýnLÚ paÉ Y U nCí |hafUn=
ÒÚ}åbCÐ E=Ð{Un= UĆBü ÊÐ~T íÌ Ô{"Ð pd[C fL ÒÚØn[UÐ E=Ð{UÐ
.hdL

¼ÁÄ

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

på=nhfUÐ DåL oå@x 5å= hR @x ên_UÐ oýnfUÐ Y he_> éÐ~iÎ ÒÚí¦
Tnå7 åL ÒÚØn[åUÐ ÓÐÚÐ}åbUÐí êncAúÐ |haf> ëjZ= = ênhbUÐ p[CÐ
.%.& |hafUÐ dY ÊnZiÎí ÔÐ{AúÐ
,,,NCn_UÐ ÑÚ ā {e"Ðí

Á

***

ÔÐ{åAúÐ påxnLÚ ëinåS ênåcAÌ Êå : ÔÐ{åAúÐ Ên\åS ên^i UkedU @Ð}x ÒØnaHøÐ Y {x~Cí (¼)
@ÙåefUÐ Ò{åCÐ åYúÐ {åLÐSí phYĆåHüÐ p_xPUÐ êncAú piÚnbY pHÐÚØ) a]UÐ çbA ëinSí
énå6 : ph[å[UÐ ÒÚí{ådU påY{bCÐ åe_UÐ çÐÚíÌ pLe6 ÑnT : ÚZfY / a]UÐ çbA phSna>Ðí
ð
ÚT{ådU n\åxÌí
Ên\åbdU <nå_UÐ {åg_CÐ å Ên_fåÉ ê½»»¿ OíúÐ p_]UÐ / NYnedU ÔÐ{AúÐ nxn\S
.¼Á¾ ,¼»Þ (=nH @}Y) æ}fCÐ Ô{"Ð / @_UÐ a][Y

¼Â»

,,,,,,,,,,

 ÀÇNA µË³ ÑÍmBmÝA ØeBJA
¿ÍºA ÅËÂB³ºA  ´Í³ZNºA Ñ»Yj¾
ÅBnÂáA µË³ ÑÍB§ºA ØeBJBI ÑÂiB³¾
:eAf¦G
ÎIfÃA f¿ fC
êm^TÐ XmBÐ
e`TÐ nbBÐ ~gýÚ
êm^TÐ nýmeTÐ nbd<



(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

Ñ¾f³A
phiinbUÐ phAnfUÐ Y x ëÌ o« phHnHúÐ >nx}Aí ëniüÐ çbA êÐGAÐ ëÎ
ð
.phd_aUÐí ph_SÐUÐ phAnfUÐ Y n\xÌí
ð >nLÐ}Y o« >ÐÙ : Ü{bY }YÌ ëniüÐ çbA ëÌ UÙ
Rnåi }åYÌ åwí 5ýÐØ
ð = ÜnCÐ ê{L o«
{A OÎ o« 5iÎí ìEQ ì{g]\x øÌ o« ëniüÐ ëÌ 5T Ð{=Ì
ð
åY ënåiüÐ çåbA qåÉÌ {Sí x}BùÐ p]dH Y ÐÚ}Y
ëcx ëÌ nY
.£n_CÐ nfCnL : ê5wøÐ
ZT ëniüÐ OÎ }^fUn= bR hU o>G> ëniüÐ çbA pUjY ëÌ ÚnLn=
.hR h_x ï|UÐ (fJUÐí <í{UÐ) eCn= >nSĆL éĆB Y }^fUn= 5iÎí
ØÐ}åRúÐ DåL å² nå, ai ëniüÐ Y {U> ëniüÐ çbA ëÌ q=nUÐ Yí
On_> US nw{TÌ UÐ ëniüÐ pYÐ}T oUí }w@ n¹ú ngxn1í ngYÐGAÐ éí{UÐí
õ ¬ Xõ vmeRÛÚí
õ ó ó zaTí
õ ÷ ô ó ÷ ó ó ó êØË
õ ÷ ó ÷ ó ETÐ
vmec[åQí
ó « ó ÷ ô ó ÷ ó ó ó |TÐí
÷ ô ó ÷ ¬ ó ó Ómg\TÐ
ó ó e<ó meX|S
÷ ¬ ÷óó óĀ
« ó ÷ 9 vmec1í
õ ò õ ó CK
óó
ð õ ÷ ó meacA
.h^_UÐ āÐ ç{É Ă °g[`=
ó ÷ ó ó ,
÷ ¬ DS
ð
ð
ð
çbA hwnaY Úng^HÐ : nYnwí
ÐÛÚn=
ÐÚíØ
Ò{CÐ YúÐ pe^fC ëÌ I øí
åb> ëniüÐ çbA ëÌ rhA ,ÓÐ{wn_Yí ÓniĆLÎ cI : nw{h9í ëniüÐ
phåHnHúÐ çåb"Ð ëĆLü ÖÐGSÐ éíÌ ëÌ AĆxí Ò{CÐ YúÐ p]ZiÌ ÒÚk= :
Ò{CÐ YúÐ çnhY ÚÐ}SÎ hR > ï|UÐ å chiÐ}R ënH }/kY Ênf?Ì ënT ëni³U
ýnå?í ÔĆåU ënåiüÐ çåbA px5" Ò{CÐ YúÐ ên^i {fxí å ê¼Ä¿À ênL
Cnå_UÐ ëĆåLüÐ) åwí ëniüÐ çb" <í{UÐ çnhCn= ex nY cZ> phHnHÌ
{åb_UÐ ,phRnbUÐí phL5@øÐí pxØn[SøÐ çbdU <í{UÐ {g_UÐ ,ëniüÐ çb"
någfY qbiÐ ï|UÐ ÜnHúÐ ýn?UÐ ì|w {_>í (phHnhUÐí phi{CÐ çbdU <í{UÐ
5T Ò{CÐ YúÐ L ÒÚØn[UÐ î}BúÐ phUí{UÐ phiinbUÐ ýn?UÐí é5LúÐ d8
¼Â½

ÅBnÂáA µË³ ÑÍB§ºA ØeBJBI ÑÂiB³¾ ¿ÍºA ÅËÂB³ºA  ´Í³ZNºA Ñ»Yj¾  ÀÇNA µË³ ÑÍmBmÝA ØeBJA
pY{bCÐ

ënåiüÐ çåbA åT åcx 3 ëÎ oådQj= d_> pYnL {LÐSí ÏØnY e\> n¹Ì
.nghdL p_x pUĆJÎ nfw ]ií

:ëmhüÐ ça" Bm^TÐ ë°KüÐ
nåwÚÐ}b= ënåiüÐ çåb" Cn_UÐ ëĆLüÐ Ò{CÐ Y±U pYn_UÐ ph_e!Ð qf>
.pUíØ N_=ÚÌí ë5? phdQj= ê¼Ä¿Ã FexØ ¼» : (Ì/½¼Â) SÚ
çåb"Ð åY {åx{_UÐ qfe\å> ÒØnåY Nå?Ć?í på@nxØ åY ëĆLüÐ ëcxí
: ì{å@Ð= íÌ [åZ= qåbd_> ÊÐåH ënåi³U påYÛĆUÐ phåHnHúÐ Ónx}"Ðí
.hR h_x ï|UÐ eCÐ

:ogQmaTÐí ogK5?øÐí owØmZRøÐ çacT ;ízTÐ zf^TÐ
yÉÌí ê¼ÄÁÁ FexØ ¼Á : {g_UÐ Ð|w Ò{CÐ Y±U pYn_UÐ ph_e!Ð qf>
ð
ð
nåbh]>
(¾À) SÚ ê5\iøÐ íÌ x{[UÐ pbh?í âÐ{xÎ {_= ê¼ÄÂÁ }xnfx ¾ : Ð|Rni
.{g_UÐ Y (¼Â) ÒØ5dU
ð
{ågL åA ĆhdS
phRnbUÐí phL5@øÐí pxØn[SøÐ çb"n= ê5wøÐ ënT {Sí
p[åfY éí{UÐí ÜnfUÐ ÓnY5wÐ pxnQ qinT ox}S qSí OÎ iÌ UÙí {h_= hU
pxØn[åSøÐ çåbdU <í{åUÐ {åg_UÐ Ênå@ {åSí .phHnhåUÐí phi{CÐ çb"Ð DL
Må_aUÐ åeUÐ @Ì Y çb"Ð Y âfUÐ Ð|w phªÌ {TkhU phRnbUÐí phL5@øÐí
.ëniüÐ çbA pRnc=

¼Â¾

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

:ogGmgTÐ í oghzBÐ çacT ;ízTÐ zf^TÐ
ð
ê¼ÄÄÁ FeåxØ ¼Á : n\åxÌ
{åg_UÐ Ð|w Ò{CÐ Y±U pYn_UÐ ph_e!Ð qf>
ð
åSÚ ê5\åiøÐ íÌ x{[UÐ pbh?í âÐ{xÎ {_= ê¼ÄÂÁ ÜÚnY ½¾ : Ð|Rni
yÉÌí
ð
(¾À)
.%.&{g_UÐ Y (¿Ä) ÒØ5dU nbh]>
:nª ëøT>í}= phHnhUÐí phi{CÐ çbdU <í{UÐ {g_Un= "Ì {Sí
nwjZåiÌ åUÐ ëniüÐ çbA pf! Nce= :Þn#Ð ïÚnhBøÐ éT>íFUÐ
ÓnåTngiÐ nxnå ØÐ}RúÐ ngY{bx UÐ ÓÐÚn]BüÐ r=í bd> Y {g_UÐ
ëniüÐ çbA
.êÐ{LüÐ p=bL Ên`Ul= Þn#Ð ©nUÐ ïÚnhBøÐ éT>íFUÐ
åY {åx{_UÐ qådaT phUí{UÐ Øg_UÐí ÓniĆLüÐí h?ÐCÐ ëÌ ënhUÐ L fQí
ø phåHnHÌ çåbA någfY _UÐí hbUÐ pdA}Y Ênf?Ì ZdU ÒÚ}bCÐ çb"Ð
påådA}Y : gååCÐ ååA çååb"Ð ååd> ååwÌ ååYí nw{ååhhb> íÌ nåågbhd_> ååcex
.ÑÐHøÐ
åfehUÐ ÚåH{UÐ nw{åTÌ UÐí >ni5í ÑÐHøÐ êgaC ß}_i æHí
ð
ënåiüÐ çåb" påhUí{UÐ Øåg_UÐí h?ÐedU Ð{h9
phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinSí
:<nUÐ fUÐ DL nghªú ÒÊÐFUÐ pfx}S Ð|Tí
.gTmGÌí ÑÐGøÐ :ðøíÌ
ð
.ÑÐGøÐ Ómh5 :mghm>
.ÑÐHøn= p[CÐ pg!Ð ¼
:UÐSÌ ÊÐ{=Î : gCÐ px}A ½
åY pHØnåUÐ ÒØnåCÐ : å= åe_UÐ Ó{åTÌí ënåiüÐ çåb" Cn_UÐ ëĆLüÐ phfehUÐ pxÚge!Ð Ó}SÌ (¼)
{åg_UÐ Ð|Tí phHnhUÐí phi{CÐ çb"n= Þn#Ð ëniüÐ çb" <í{UÐ {g_UÐ DL qSØnÉ 5T ,ÚH{UÐ
åY åh?ÐCÐ ì|åw {_>í ,ê¼ÄÃÂ }xÐFR Ä : phRnbUÐí phL5@øÐí pxØn[SøÐ çb"n= Þn#Ð <í{UÐ
.ëniüÐ çb" phUí{UÐ phLPUn= ngbd_U phUí{UÐ h?ÐCÐ wÌ

¼Â¿

ÅBnÂáA µË³ ÑÍB§ºA ØeBJBI ÑÂiB³¾ ¿ÍºA ÅËÂB³ºA  ´Í³ZNºA Ñ»Yj¾  ÀÇNA µË³ ÑÍmBmÝA ØeBJA
pY{bCÐ

.qe[UÐ : gCÐ A Ì
.phiniÎ pdYn_Y Yn_x ëÌ : gCÐ A Ñ
.NehUÐ ahdĻ ÛÐ@ ê{L : gCÐ A Õ
ð
:âmQzTÐ Ómh5 :mTm>
.pegUn= pJnAüÐ Ì
.hbUÐ Ênf?Ì @Ge= pin_HøÐ Ñ
.hbUÐ Ênf?Ì êne= pin_HøÐ å@
ð
ÒÊÐETÐ oew|R :m^<ÐÚ

¼ÂÀ

(Ä) Ø{_UÐ
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ÈJÍºBmCÊ LAËVNmÛA :ÛÊC

:ÑÐGøÐ w|^=
qåx ìn\be=í ngªÌ w = hbUÐ ÓÐÊÐ}@Î Y ÊÐ}@Î :w ÑÐHøÐ
påh`= [åaY @í DL hUÎ p=fCÐ pegUÐ : ZSnfxí gCÐ ph[I Y bCÐ
.nghafx ânRØ íÌ nw{xkx fY æÐGLÐ OÎ éÉUÐ
ânR{åUÐí Ónå?³U pdhåHí ågR på@íØ~Y p_hJ íÙ p=nCÐ ì|) ÑÐHøÐí
ÑÐåHøn= {[bx) iÌ DL phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Y (¼ÂÂ) ÒØnCÐ f>í
påi DåL påeýnbUÐ pUØúÐí ýø{Un= g@ÐY gCÐ OÎ pegUÐ h@> DL ÒíĆL
ð
.(.....Ćh[a>
nghR ZSnfYí hUÎ pegUÐ
.ecAí bhbA xÚnY |Bjx ÑÐHøÐ ëlR U|=í
ð
någfL Ćh[åa>
gåCÐ pZåSnfYí påegUÐ h@> hR x :bhb"Ð ÑÐHønR
ååbx ĆååR nåð åhai íÌ nåð å>n?Î nååghR ZååSnfYí ì{åå pååeýnbUÐ pååUØún= ååg@ÐYí
ð
sýnåf= 5ådL
åJnAÎ íÌ åhUÎ ÑåfY åw 5L gCÐ éÐkH Ø}e= ÑÐHøÐ
ð
.hUÎ Ò{fCÐ pUØúÐ : Ćh[a>
ZSnfY e\x 3 ÐÙÎ hbUÐ
ØgZåUÐ Y ìE`= gCÐ pg@ÐY hR hR (pg@ÐCÐ) ec"Ð ÑÐHøÐ nYÌ
påg@ÐCÐ ì|åw bCÐ qxí éÐSÌ Y gfY T = OØÌ 5= d_x 5hR NegCÐ íÌ
.%.&7 :
gCÐ bCÐ @Ðx UÐ phUbUÐ pg@ÐCÐ L dĺ ph[ZUÐ pg@ÐCÐ ì|wí
.hbUn= }BË gY íÌ {wnI = OØÌ 5=

.pYn_UÐ p=nhfdU pYn_UÐ Ó5hd_UÐ Y nw{_= nYí (¾Ã) ÒØnCÐ @Ð}> (¼)

¼ÂÁ

ÅBnÂáA µË³ ÑÍB§ºA ØeBJBI ÑÂiB³¾ ¿ÍºA ÅËÂB³ºA  ´Í³ZNºA Ñ»Yj¾  ÀÇNA µË³ ÑÍmBmÝA ØeBJA
hUnHÌí ÑÐHøÐ :øíÌ

ð
ð
{_> 5iÎí hbUÐ ÓÐÊÐ}@Î L ĆbY
ÐÊÐ}@Î
{_> ø ÒEBúÐ pg@ÐCÐ ì|wí
ð
ð
påUØj= gåCÐ påg@ÐY e\x ÑÐHøÐ ëÌ ÚnLn= ÑÐHĆU ĆecY
ÐÊ~@
.ì{ Ón?üÐ
påUØj= åg@ÐY åw ØgZåUÐ íÌ NåegCÐ åY ìE`= gCÐ pg@ÐY qinT nCí
ð
nS{É
ëÎ "nÉ : hU nY }x}b> OÎ íÌ æÐGLĆU gCÐ R{> {S n¹Ì 5T Ón?üÐ
ð ëÎí
pRnT n*ÐÊÐ}@Î : LÐ}x ëÌ N_xí ÑÐHøÐ cA |Bj> U|= n¹lR n=|T
,¼ÂÄ ,¼ÂÃ) ØÐCnå= påfhCÐ ÑÐåHĆU påfUn= någhdL Þ[åfCÐ Óni5\UÐ
.phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Y (¼Ã¼ ,¼Ã»

:Ò|X éíú gaTÐ fBÐ Ú[@
? h[I Y bCÐ qx ëÌ Ò}Y éíú gCÐ Ú\A {fL ëinbUÐ o@íÌ
ð ]h²
ÊøØüÐ : }åA åij= ax}_>í hUÎ Ò{fCÐ ýnSUÐí hUÎ p=fCÐ pegUn= 5dL
Ð|åwí ,påhýÐ~@ ÓÐÊÐ}å@Î (¼Ã½) ÒØnCÐ) CÐ : UÐSÌ qxí ÓnAn\xÎ pxj=
ð
.pegUÐ : phdh[a> pZSnfY e\x ø iú n=ÐHÐ
hU ÊÐ}@üÐ
åHøÐ råhA åY = pÉn#Ð ÓninhUÐ Ón?l= x gCÐ ph[I Y qUÐí
{åTjx ëÌ ijåI Y ÙÎ hªÌ U ÊÐ}@Î wí RnÉíÌí pYnSüÐ 7í pfgCÐí UÐí
{å ÊÐ}@Ì ïÌ |x ø A gCÐ >Ð|= w YnYÌ ?nCÐ ZUÐ ëÌ Y bCÐ
Ên\åLú påYn_UÐ Ó5håd_UÐ Y (½/¾Ä) ÒØnCÐ hdL q[i nY wí Êï}= I
.pYn_UÐ p=nhfUÐ
åij= åhbUÐ ÓÐÊÐ}å@Î Y ìEQ ëíØ ~hex ÜnHúÐ Ð|w DL ÑÐHøÐí
ânR{åUÐí ênå*øÐ ]dH Y cU nHÌ ÊÐ}@Î wí ânR{UÐ ÓÐÊÐ}@Î Y ÊÐ}@Î
ð
åbCÐ DåL oå@Ðí ågR påUØÌ e! hbUÐ ÓÐÊÐ}@Î Y ÊÐ}@Î
aÉR n_Y
ð
ð F_x ânR{UÐ ÓÐÊÐ}@Î Y ÐÊÐ}@Î
ð
aÉ=í
.gedU nbA
¼ÂÂ
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:Lw mX ÒmKÐ|X oXm^TÐ o<mgeTÐ [K CK nª Ð{4í
OÎ éåÉUÐ hH : U Û« ĆR ahKí ØnhA ngh\bx UÐ ç}]UÐ ân>Ð ¼
nC phUnhAøÐ ç}]UÐ é5_HÐ íÌ Ñ|cUn= gCÐ âÐ{B OÎ {e_x ëÌ pbhb"Ð
.UÐSÌ ÊÐ{=Î : x}A ex i DL gCÐ hd\> Y UÙ DL o>Gx
ÒÚÐØÎ påhahT : ì{Lnåx åUÙ ëú n*nYbY pRnc= gCÐ ph[Z= dx ëÌ ½
.ÑÐHøÐ
.phiniüÐ SbA êG²í ÑØj= gCÐ Yn_x ëÌ ¾
dåxí dþåHÌ påLÐF= ØåbhR ÑÐHøÐ Ênf?Ì SCÐ DL }]hx ëÌ ¿
ð
.pbhbdU nxØkY
ìÐ}x ï|UÐ x}]UÐ
någg@x øÌí påbhSØí påÐíí p]hå= någg@í UÐ pdþHúÐ ëc> ëÌ À
påRUjCÐ ÓÐÚnå_UÐ Únå¶ å= någR}_x ø gåCÐ ënåT ÐÙÎ [aUÐ p`dUn=
.gedU
.>ÊÐFU pCÐ pUØún= ënh>üÐí LnRØ ÊÐ{=Î OÎ gCÐ ÒLØ Á
åh@> hdL o@í gCÐ piÐØü phRncUÐ Ón?üÐ pUØÌ p=nhfUÐ \L + ÐÙÎ Â
ì~åT}Y Ø{å² ëÌ gåCÐ h]x A pd[aY pÐí ÒÚ[= hUÎ pegUÐ
.LnRØ ï{xí
ð
LÐ}x ëÌí gedU phýn²Î íÌ ph@ÐÚ{HÐ pdþHÌ @x ëÌ U Û« ø ÐEBÌí
Ã
ð
.Ćh[a>
ngZSnfY OÎ .jfHí gedU pUacCÐ ÑÐHøÐ Óni5

¼ÂÃ

ÅBnÂáA µË³ ÑÍB§ºA ØeBJBI ÑÂiB³¾ ¿ÍºA ÅËÂB³ºA  ´Í³ZNºA Ñ»Yj¾  ÀÇNA µË³ ÑÍmBmÝA ØeBJA
ð
ÑÐHøÐ Óni5 :nhin?

LAËVNmÛA PBÂB¿y :Bô ÍÂBQ
påg!n= någfY åd_x nåY ÊÐH pfh_Y Óni5\= gCÐ ÑÐHÐ ëinbUÐ ànAÌ
Nåce= íÌ påYn> påx}= åUÐSÌ ÊÐ{å=Î Y gCÐ Nc/ íÌ ÑÐHøn= p[CÐ
.ânR{UÐ A Y gCÐ
ï|åUÐ åÉúÐ Ð|åw gåCÐ : ÒÊÐFåUÐ påfx}S Y f> ng_h+ Óni5\UÐ ì|wí
ð aÉ= gCÐ pdYn_Y od]x
påUnac= øÎ ëåcx ø nåY wí iÐØÎ q> A nþx}=
.ên> i DL ph[ZUÐ x}A
dR >ÊÐ}= Ón?Î Y gCÐ NceU x}J ÑÐHøÐ ëÌ gax ëÌ `fx øí
åU yhåx ÑÐHøÐ cUí n*n?Î Êo_= dcY EQ wí ßGaY ÉÌ ÒÊÐFUÐ
,"nåÉ EåQ : M_aUÐ nw}?Ì pg@ÐYí nw{hfaU ì{ pY{bCÐ pUØúÐ DL âĆJøÐ
L fehUÐ âPCÐ FL çnhUÐ Ð|w :í ,= ex ï|UÐ ânR{UÐ A ÚnJÎ : UÙí
åA Êï}å= gåCÐ) åUb= phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Y (¿) ÒØnCÐ : Ì{CÐ Ð|w
:: e> d>í(iÐØÎ q>

:ÑÐGøm< oZBÐ of!Ð ¼
ênå_UÐ oýnfUÐ Ox) ëÌ DL phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Y (¼¼Á) ÒØnCÐ q[i
nåx ëÌ åUí någhdL fåx UÐ ÓnÉn[BøÐ pRnTí ÊnLØøÐí hbUÐ p]dH
Y U|U Ñ{fx Y íÌ pYn_UÐ p=nhfUÐ Ên\LÌ {AÌ p]HÐ= íÌ af= hbUÐ p]dH
.(ýn\bUÐ \UÐ ïÚYjY íÌ Òn\bUÐ
på=nhfUÐ \å_U) ëÌ DåL påhýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}å@üÐ ëinS Y (¼¼Â) ÒØnCÐ f>í
é5åLÌ åY }åTÌ íÌ åe_= ênhbdU ýn\bUÐ \UÐ ïÚYjY {AÌ Ñ{fx ëÌ pYn_UÐ
.(gCÐ ÑÐHÐ î{L hbUÐ

¼ÂÄ

(Ä) Ø{_UÐ
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Ò{åxn7 phýn\åS påg@ Y ÑÐHøÐ nx ëÌ ëinbUÐ àÐGIÐ AĆx nfwí
ëÌ ýn\åbUÐ \åUÐ ÚYjåC Û« ĆR pYn_UÐ p=nhfUÐ wí îL{UÐ hb= ĺ
Ûå« øí ,ð5ð gåY y[åx {åS ï|åUÐ ìZCÐ éÐkH w U nY Tí gCÐ Ñx
ð
ð
5åýÐØ
ÊÐ}å@üÐ Ð|åw Ò nåY å> ëÌ DåL nåÉ}A gCÐ ÑÐHø =Ð{iÐ n\xÌ
qåSUÐ ÓÐåR ng_Y Z¶ UÐ ÒÚíUÐ pUnA î{L 5hR hbUÐ p]dH p]HÐ=
ð
.phýÐ~@ ÓÐÊÐ}@Î (¼¼Ã) ÒØnCÐ) pbhb"Ð ZcU nYÛø
ënT ÐÙÎ
påhAÐ}@ påhdeL ÊÐ}å@Î L{å> phå}Y pUnA : gCÐ ëcx ëÌ UÙ énY
ÚYjåY îER ÒnRUÐ Ií DL hdL fCÐ ëcx íÌ hbUÐ EBj> nghdL o>Gx
.= gCÐ pg@ÐY ýn\bUÐ \UÐ

:TÐRÌ ÊÐz<Î 9 fBÐ ow|@ ½
:pdZTÐ 9 fBÐ @ Ì
påg@CÐ pdþåHúÐ åL p=n@üÐ íÌ êĆcUÐ R}xí qe[x ëÌ : "Ð gedU
ëÌ åbCÐ DL Ón_xPUÐ q@íÌ 5T E>nH{UÐ _= Ì{CÐ Ð|w Ó{TÌ {Sí ,hUÎ
.qe[UÐ : b= gCÐ }]¶
ëinåbUÐ å9Ðí .(ÃÂ) ÒØnåCÐ <nå]xüÐ påhýnf!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS :UÙ énY
ìØÐ{_åHÐ åd_x ï|åUÐ gåCÐ åhf> Ñ@í OÎ "Ð Ð|w ë5 : ÒØnxÛ ï{f4Ð
Ò{åC EcadU pdgY fY Y peTnCÐ Ênf?Ì ì{ ê{> {S UÐSÌ ëj= æÐGLĆU
yåx£ åi Ø}åx 3 åiÌ øÎ "Ð Ð|w phªÌ Y Q}UÐ DLí pLnH xPLí =ÚÌ
: hdL {hTjUÐ DL <í{UÐ ýnf!Ð âPCÐ Þ}A 5fh= ,phUí{UÐ ÓnhSna>øÐ : hdL
ênå^fUÐ U|åTí ,Ð{åiÐíÚí pb=nåUÐ nhRĆåQx åecC NhåHnHúÐ NYn^fUÐ
: ê¼ÄÄÃ åhUx ¼Â : {åe_CÐ nåYíÚ ên^i phUí{UÐ phýnf!Ð pecedU nHúÐ

¼Ã»
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: ZåUÐ åA) }x}b= (Ñ/½/¼ÀÀ) ÒØnCÐ hbUÐ Ênf?Ì ÞnIúÐ çbA
ð
.ÒÊÐFUÐ íÌ oi|UÐ }x}b> : ĆYnL
qe[UÐ Ð|w F_x ëÌ ëíØ qe[UÐ êÐ~UÐ
måbe= Ú}åbY å" ðø5_åHÐ p=n@üÐ L LnfYÐí gCÐ qeÉ ënT nCnJí
qeåÉ åY då> ëÌ på=nhfdU Û« ĆR UÐSÌ ÊÐ{=Î : x}A {ex ëinbUÐ
.ì{ pfx}S gCÐ
:oghmhÎ ocXm^X Xm^w ëÌ 9 fBÐ @ Ñ
w ÑÐHøÐ {fL ìÚnhBÐ px}Aí gCÐ ÒØÐÚÎ DL ïØnCÐ E?jdU ÒÚÉ wÌ
.ïØnCÐ ìÐ}TüÐ íÌ f_UÐ
,eå@ OÎ h]å> gCÐ L p@ÚnB pxØnY ÒS T :v ìÐ|SüÐ íÌ e^TÐí
.>ØÐÚÎ h]_> n¹jI Y ëcxí
någhR ëÌ nåCnJ nwÚ{åS ënT 5gYí f_UÐ Y p@ÚØ ïj= ïØnCÐ ìÐ}TüÐ bxí
ð oåH {S ìÐ}TüÐ Ð|w ëcx ëÌ ïxí !Ð pYĆ= nHnY
ð
3 íÌ gåedU nåCÌ
ð F_hR UÙ Y nþhI
ð ox
ÊĆåJ íÌ =ÚnåI íÌ ì}_I S íÌ gCÐ ox|_> nafL
íÌ ênå_]UÐ åY åinY}A íÌ ådwj= én[å>øÐ Y inY}Aí ÊĆ]= e@ íÌ g@í
.zUÐ..ÑÐHøÐ S ìØ}ae= ped^Y piÐ~iÛ : _í íÌ êfUÐ íÌ Ên]`UÐ
åA w phiniÎ ĆUÐ phHnbUÐ pdYn_CÐ íÌ ox|_dU ß}_UÐ ê{L : gCÐ Aí
ox|å_UÐ ënåT rhA phUí{UÐ h?ÐCÐí ÓÐ{wn_CÐí NiÐbUÐí E>nH{UÐ T dac>
ð
ð ]HUÐ Ú[_UÐ :
,ýn\åbUÐ ÑÐåHøn= eåx ënåT åiÌ A nh_hJ
Ð}YÌ
ï|åUÐ påhiinbUÐ påUØúÐ ên^i K : æÐGLøÐ DL é["Ð w hUÎ RÐ{UÐ ënTí
.Ón=b_UÐ _= cdU hU{T æÐGLøÐ DL é["Ð àGZx ënT
ÓØnåH ëÌ {_= ox|_UÐ Ò}cR Y rx{"Ð W_UÐ : ÑÐHøÐ dĺ {Sí
çåb" Cn_UÐ ëĆLüÐ nw}BËí çb"Ð ì|w ÓniĆLÎ ÓÚ{Éí ëniüÐ çbA
Ð|åw {åTÌí (À) ÒØnåCÐ gåCÐ ox|_> }^A ï|UÐí ê ¼Ä¿Ã ênL ÚØn[UÐ ëniüÐ
¼Ã¼

(Ä) Ø{_UÐ
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åY EåT hdL q[i í (Â) ÒØnCÐ phHnhUÐ í phi{CÐ çbdU <í{UÐ {g_UÐ f_CÐ
.(Ñ/¿Ã) ÒØnCÐ phfehUÐ pxÚge!Ð ÚHØ ngfYí E>nH{UÐ
ð
ëjZ= niĆLÎ
ê¼ÄÂÀ FexØ Ä : Ò{CÐ Y±U pYn_UÐ ph_e!Ð ÓÚ{ÉÌ {Sí
phåHnbUÐ ÓĆYnå_CÐ íÌ Ón=b_UÐ Y ìEQí ox|_UÐ { ÞnIúÐ h+ pxn1
Ð|åw åY OíúÐ ÒØnåCÐ q[åií ,(¾¿À½) SÚ ÚÐ}bUÐ) pfhgCÐ íÌ phiniüÐ EQ íÌ
ê{åx å_R åT eZåx ëĆåLüÐ Ð|w Þ[B : ox|_UÐ ëÌ DL ëĆLüÐ
NaKåY p]åHÐ= ÞnåIúÐ {åAÌ {å påhdbL íÌ phi{= Ònin_Y íÌ 3Ì ÔÐ{Aü
é[å"Ð påÉnBí påfh_Y æÐ{wÌ hbU UÙí g\x}Ļ DL Ênf= íÌ NhYeL
(....ÓnRÐGLÐ íÌ ÓnYd_Y DL
E=Ð{ååUÐ DååL q[ååi í ox|åå_UÐ OÎ ÊnååUøÐ (¿,À,Á,Â) ØÐååCÐ Ó}åå^Aí
éÐSúÐ ëÌ DL ÚT|CÐ ëĆLüÐ Y (¼½) ÒØnCÐ q[ií g@ÐC nwÙnĺÐ o@ÐUÐ
{å ÊÐH îL{UÐ : hU{T nghUÎ ØnfHøÐ cex ø ox|_> DL Ênf=
ð Ú{[> UÐ
.}BË I { íÌ gCÐ
åh+ påx5" ÏØnåCÐ âíPY Y (¾½) ÒØnCÐ Y phinUÐ Ò}baUÐ q[i {Sí Ð|w
ÛÐ@ ê{L DL "Ð íÌ ~"Ð éncIÌ Y cI ïÌ qĻ N_n#Ð ÞnIúÐ
î}ååBÌ ýnååHí é5_ååHÐ íÌ ååA ëíØ U5_ååHn= {ååx{gUÐ íÌ ìÐ}ååTüÐ é5_ååHÐ
.ÚYúÐ DL c"Ð íÌ Ò}TÐ|UÐ íÌ ÚÐ}SüÐ : x}A Y gCÐ ê}Ļ ÑÐHĆU
Ã : (¾½,ÁÁ) ÚÐ}bUnå= Ò{CÐ Y±U pYn_UÐ ph_e!Ð qdJ ê¼ÄÂÂ ênL :í
.ox|_UÐ { phSna>Ð í ëniüÐ çbA pf! Y ê¼ÄÂÂ FexØ
ÒØ{å_Y Ú[åU \¶ gCÐ DL SÐUÐ ox|_UÐ íÌ f_UÐ íÌ ïØnCÐ ìÐ}TüÐí
íÌ phåafUÐ íÌ påhi{UÐ Ònåin_CÐ íÌ 3úÐ åw 5gfh= Yn!Ðí ì}TÙ dH nY i DL
åSí ÐÙlåR .ox|_UÐ ýnHí î{AÎ êÐ{HÐ ÊÐ}@ Y gCÐ oh[> UÐ phdb_UÐ
ÑÐåHøÐ Ð|åw ënåT å= íÌ =ÐåHÐ S ïØnY ìÐ}TÎ íÌ fL gCÐ DL
ð
DåL Nå_xí æÐGåLøÐ n4íÌí fY Ò{eCÐ pUØúÐ h+ OÎ ëĆ]UÐ {exí ĆJn=
¼Ã½
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ÒØnåCÐ Ónå?üÐ énå6 : hU{åT någhdL x_UÐ ê{Lí pUØúÐ ì|w Øn_HÐ bCÐ
.ÞnIúÐ px5= pbd_CÐ Ò{CÐ YúÐ ÏØnY pLe6 Y (½Â)
ð
ð
åYøË åY dåhU æÐGåLøÐ OÎ n[I
R{x {S nY ÐET
ox|_UÐ ëÌ 5T
ð
éåS DåL ìFåi ëÌ o_[åUÐ åY cUí êĆcUÐ DL 5gY
Fi ëÌ gUÐ Yí
.pbhb"Ð
ÊøØüÐ DåL gåCÐ e" ìÐ}TüÐ ýnHí OÎ ÊdUÐ NbbCÐ DL }^² U|U
ð
.ì{ ĆhUØ
e² éS ïj=
oåSn_x påex}@ ìFLÐ = æÐGLĆU pdhHT f_UÐ x}9 : ØØGx 3 âPCÐí
ð
åw Ø}åaUÐ påYÐ}T ëÌ DåL nåhHj>
êØnåbUn= påhýÐ~!Ð îL{åUÐ b> øí nghdL
.JUÐ pYÐ}cU _hJ Ünc_iÐ
ënåiÎ åT) ëÌ DL phfehUÐ pxÚge!Ð ÚHØ Y (Ñ/¿Ã) ÒØnCÐ q[i {bR
EåQ pådYn_CÐ íÌ ...ox|å_UÐ }å^²í åYÐ}T ën[> ëÌ o« {hS ïj= x}A {hb>
.(UÐ íÌ ÛnAøÐ ÒGR Ênf?Ì íÌ bUÐ {fL phiniüÐ
åUÐ påhiinbUÐ Þ[fUÐ _= ÓÚ{É pxÚH{UÐ êncAúÐ ì|w Ê DLí
få> UÐí phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Y (Á) ÒØnCÐ UÙ Y Ì{CÐ Ð|w Y a>
ð
nhi{å=
ìÍÐ|åxÎ íÌ phinåiÎ EåQ påbx}]= ådYn_Y íÌ gåCÐ ox|å_> }^²) iÌ DL
ð
íÌ NåegCÐ {åAÌ åY Ú{åÉ iÌ qx éS Tí æÐGLøÐ DL ìÚn@ü nxf_Yí
.(hdL é_x øí Ú{0 }TÙ n, Ê¡ ÒjJí qĻ ØgZUÐ
ø Ò{åY "nå= oåSn_x) ëÌ DåL Ón=b_UÐ ëinS Y (¼ÁÁ) ÒØnCÐ f> 5T
ÒbUÐ e_HÐ íÌ ahKí pxØj> Ênf?Ì Ñ|L
ênL KY T ÓÐfH PL DL {x~>
ó
ð
ð
ð ìEQ p]HÐ= íÌ af= {x{gUÐ íÌ
æÐGåLøÐ DåL de" ÐEB
íÌ Ð{wnI
íÌ 5gY
å= éĆåBÎ ëíØ åUÙ n¹jåI åY ÓnYd_Y íÌ éÐSj= ÊøØüÐ DL íÌ pex}=
.(ÝÚúÐ íÌ px{UÐ íÌ Þn[bUÐ : hdL fCÐ

¼Ã¾

(Ä) Ø{_UÐ
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:MdgTÐ fBÐ gcĵ å?
ýnåf@ å_R Ñnc>Ún= gY I ïÌ ênQÚÎ Û« ø iÌ w pYn_UÐ Ò{LnbUÐ
.ai DL ÒØngZUÐ íÌ oi|Un= æÐGLøÐ DL
}?Î DL ÑÐHøÐ Ênf?Ì d"Ð Ð|w o@x x{bUÐ ¢i}aUÐ ëinbUÐ ënT {Sí
OÎ ¢åi}aUÐ åbaUÐ oåwÙí ,rx{å"Ð ëinbUÐ fL é{L ? ïØnCÐ ox|_UÐ Ên`UÎ
ð ìÚnLn= NehUÐ gCÐ hdĻ {_= ÑÐHøÐ ëĆ]=
DåL -ØúÐ E?jåUÐ Y nLi
.>ØÐÚÎ
påhi{CÐ çåbdU <í{åUÐ {åg_UÐ åY (¾/¼¿) ÒØnåCÐ : f_CÐ Ð|w {@ {Sí
ê{åS DLí h\S : }^fUÐ Ênf?Ì ex ëÌ pex}= gY cU ëÌ ébUn= phHnhUÐí
íÌ å`h zå ÒØmfYåTÐ CåK ì|åbw øÌ) :påhUnUÐ nhi{åUÐ Óni5\Un= pYnUÐ ÒÐínCÐ
.(nh{Tm< æÐFKøÐ
ð
någfY (À) ÒØnåCÐ ëniüÐ çb" phcx}YúÐ phSna>øÐ : n\xÌ
c"Ð Ð|w {ií
æGå_x ëÌ íÌ åai { Ð{wnI
ëcx ëÌ DL F« ø ëÌ : gCÐ " nw}x}b> :
ð
.oi|Un=
åUÙ ëú "Ð éb= NehUÐ ad² ëÌ gedU =ÐHÐ {fL bedU Û« ĆR
~åT}Y : _\åx iÌ 5T UÐSÌ ÊÐ{=Î íÌ ai L ânR{UÐ : gCÐ px}A DL ÊÐ{LÐ
NåehUÐ ådA : d[åY N= Ehĺ SY : gCÐ \> ëÌ ÒbUÐ Yí Õ}A
ð
åai gåxí påbhb"Ð Ú}åbx ëÌ Nå=í åSĆBúÐí fx{åUÐ ìEe UnhR n=|T
ëj= ye> çĆBúÐ ÏØnY ëÌ _UÐ baUÐ Y oin@ î}xí ,ÊÐ~dU ß}_xí
ð nfhex
ð d² ëÌ hdL }cf> ngfcUí pUÐ{_UÐ ênYÌ gCÐ Ñ|cx
åUÙ ëíÚFåxí ,n=|T
Ón_xPUÐ énaQÎ Ø{[UÐ Ð|w : AĆCÐ ëÌ EQ .ai L ânR{UÐ : gCÐ =
åhUÎ qågiÐ nY wí NehUÐ gCÐ hdĻ x}Ļ DL fUÐ 3n_UÐ éíØ : phýÐ}@üÐ
5håR åUÙ DL hd_Un= qYnbR Ò{CÐ YúÐ pþh) ëniüÐ çb= phf_CÐ pfdUÐ
¼Ã¿
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påhL}aUÐ Ò}åbaUÐ åi ïÌ nå4b= (¼¿) Ò}baUÐ ê¼ÄÃ¿ pfH ên_UÐ hd_Un= æ}_x
î{Uí " oi|Un= æÐGLøÐ íÌ ai { ÒØngZUÐ DL gCÐ ì}cx ø " iÐ DL (¾)
åY (¼) Ò}åbR (Â) ÒØnåCÐ ênåcAÌ énaQÎ ê{L `fx ýnSUÐ E={UÐ Ð|w : }^fUÐ
ð
nåY nåUnQ
åai { ÒØngZUÐ DL íÌ æÐGLøÐ DL gCÐ ìÐ}TÎ ph`R (¼») ÒØnCÐ
.êncAúÐ ì|w gf> ç}J ê{>
ç}]UÐ ì|w Y p]HÐ= Ò}RCÐ Ón>n?üÐ ì|w ëÌ DL ëinbUÐ fx ëÌ `fxí
.pUÐ pUbY EQ ìÐ}TüÐ éncIÌ Y }BË cI ïj= íÌ
ð
ëinåS åY (¼ÂÃ) ÒØnåCÐ : å_R nfåAí
åUÙ OÎ åfehUÐ âPåCÐ f> {Sí
.(NehUÐ gCÐ hdĻ Û« ø) iÌ DL f> UÐí phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ
ëlåR någadAí =ÐåHÐ {fL gedU NehUÐ p=nhfUÐ \L @í ÐÙlR UÙ DLí
ëĆå]= åhdL o>Gx nY wí pbhb"Ð }TÙ DL ïf_CÐ ìÐ}TüÐ hS Y F_x UÙ
åd_Y ëĆ]åUÐ Ð|åwí ,æÐGLøÐ ngfYí fY Ò{eCÐ pUØúÐ h+í ÑÐHøÐ
.fL éÛnfx ëÌ gedU Û« ĆR ? Yí ên_UÐ ên^fUn=
©B®fºA PBÂB¿y :Bô RºBQ
ÓÐÊÐ}å@Î åY ÊÐ}@låT _hJ {Tk> Óni5\= gCÐ ÑÐHÐ àn² ëÌ o«
:Mx 5hR Óni5\UÐ ì|w e>í ânR{UÐ

:odfTm< oIm@üÐ ¼
Ón?Îí ai L ânR{UÐ fcex A hUÎ Ò{fCÐ pegUn= ZUÐ Ún]BÎ o«
p=åfCÐ påex}!Ð åL n) }]¶ UÐ ÓnYd_CÐ p_hJ ëlR Ø{[UÐ Ð|w :í >ÊÐ}=
.LnRØ ØÐ{Lü NYnw xWfL ëÐF_x Ún]BüÐ Ð|w qhS>í hUÎ

¼ÃÀ
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ð
oå@í åhUÎ påfh_Y påe* ØnfåHÎ DL nfe
ï]fx gCÐ DL bUÐ ënT nCí
.pegUÐ ì|) hdL ßbCÐ Ún]BÎ
Ñå@í DåL phHnhåUÐ í påhi{CÐ çbdU <í{UÐ {g_UÐ i f_CÐ ì|w :í
ÒGR WSÌ : ìÚn]BÎí bUÐ Ð|w ÑnHj= hdL bUÐ p^" I T Ún]BÎ
påex}= gåY T A DL {g_UÐ Ð|w i 5T (½/Ä) ÒØnCÐ hUÎ p=fCÐ pegUn=
påegUÐ ÑnHÌí p_h]= phdh[a> pbx}]= ngegax UÐ p`dUn= ÒGR WSÐ : }]¶ ëÌ
ëniüÐ çbA pf! âíPY ë5\UÐ Ð|w DL i {Sí (¾/¼¿) ÒØnCÐ hUÎ Ò{fCÐ
(Ä) ÒØnåCÐ a_UÐ "Ð íÌ bdU â\#Ð ê{L : "n= pbd_CÐ ÏØnCÐ L
gåCÐ OÎ påfUnR ,påad8 Øí{åA : ë5\UÐ Ð|w Ón_xPUÐ ^_Y qLÐÚ {Sí
pex}!Ð bUÐ }YÌ e\x ëÌ Ñ@í OÎ ÒØnL Ón_xPUÐ ow|> hdL ßbCÐ
Únå]BÎ oå« ilR éÐAúÐ h+ :í .hdL bUÐ Ú}b> ngd@Ì Y UÐ pegUÐ íÌ
på=nhfUÐ ênåYÌ ì}åY éíú ìÚn\åAÎ {åfLí Ò}åY éíú =ÐåHÐ S pegUn= gCÐ
ëÌ DåL (Õ/¿Ã) ÒØnåCÐ q[åi {bR ehUÐ : pxÚHØ pehS ë5\UÐ Ð|4í ,pYn_UÐ
ê{åbx ëÌ o« pex}@ =nc>ÚÐ : ìnIøÐ o= pSkY pa[= hdL S Y T)
DåLí }åTúÐ DåL hdL bUÐ zxÚn> Y pLnH xPLí =ÚÌ éĆB Ên\bUÐ OÎ
ååLnRØ ÊÐ{åå=Î ååY ååfhc/í ååbUÐ ÑnååHj= åå`hd> pååYn_UÐ påå=nhfUÐ íÌ ĽnååbUÐ
ÕÐ}åRüÐ íÌ åbUÐ ÚÐ}eåHn= oåY }YÌ ÚÐ{ÉÎ ÚaUÐ DL o«í >nÐGLÐí
.(fL
åh+ :í påhýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}å@üÐ ëinåS Y (ÂÁ) ÒØnCÐ f_CÐ Ð|w Ó{TÌ {Sí
bCÐ ]h² ëÌ hbUÐ : Ò}Y éíú gCÐ Ú\A {fL ëinbUÐ o@íÌ éÐAúÐ
gåCÐ ànå² ëÌ å`fx cUí phýÐ~@ ÓÐÊÐ}@Î (¼Ã½) ÒØnCÐ hUÎ Ò{fCÐ pegUn=
ð
.Ø{7 cZ= ên*øn= 5dL
ð ÚhCÐ Y hU iÌ SÐUÐí
påhiinbUÐ påhAnfUÐ Y ngahhc>í pegUÐ {x{Ļ 5ýÐØ
ð
Ò{åx{@ æí}K ZT é5AÐ L Ć\R
hbUÐ pdA}Y Ê{= |fY pS{UÐ @í DL
¼ÃÁ
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àÐGIÐ ëíØ ênL cZ= p_SÐUn= gCÐ pJnAÎ acx Ð|4í ngaÉí Eh`> OÎ L{>
ð
ø ëĆåR åS : èÐGIøn= gCÐ ëÌ ĆeR
{x{UÐ @í DL pegUÐ Éí }TÙ
åilR åhbUÐ Ênåf?Ì påegUÐ Éí é{L ÐÙÎ iÌ {h= ,TÐGIÐ pdhHí }T|U p@nA
.pegdU {x{!Ð ÉUn= gCÐ }]¶ ëÌ N_x

:gaTÐ Ême>Ì ?Fd< ohm^GøÐ ½
på`d= dcåx gåCÐ ëÌ Nå> ÐÙÎ @Ge= pin_HøÐ bedU ëÌ hdL aCÐ Y
åwí pheåH}UÐ på`dUn= å_Y wnaUÐ o_[x <nUn=í pRí}_Y EQ p4 íÌ phf@Ì
ð
ð
p`d= ÐÚ}7 îL{UÐ : Ð{fY
ê{S ÐÙÎ "Ð Ð|w n\xÌ
bedU ëÌ 5T ph=}_UÐ p`dUÐ
.phf@Ì
ënåT ÐÙÎ nåY éåA @GåedU påhýÐ}@üÐ pa[åUÐ ënh= : gbR æĆB Ún? {Sí
ð
.p`dUÐ d> éU{Y : ÐEB
{_x iÌ êÌ `d= gCÐ ìÚ}bx nY DL Ð{wnI
@GCÐ
ð
.ÒF#Ð Y âi w p+GUÐ ëÌ hdL }bCÐ ëÌ øÎ
ð
pR}_Y w pÉnB ÒÊnaT x{U }R> bCÐí ĽnbdU Ð{LnY
øÎ hU @GCnR
påh=}_UÐ på`dUÐ OÎ påY{bCÐ p=ncUÐ í éÐSúÐ ëe\Y bfU ng+}> Ñd]CÐ p`dUÐ
{åS {åAÐUÐ ÖĆ]ÉønR ľZUÐ }x{bUÐ WfL B{> Y pUn"Ð ì|w : {= øí
.ÒØ{_Y ën_Y U ëcx
ß}å`UÐ åbĻ øí îí{å!Ð påex{L ëåc> p\CÐ phR}"Ð p+GUnR U|Uí
ð
pUn"Ð ì|w : ï}x{bUÐ Wf_UnR Ñd]CÐ gR : pdd\Y ëc> nY ÐET
= @}CÐ
ï|åUÐ }åYúÐ påh=}_UÐ p`dUÐ OÎ = <{x ëÌ {x}x nY xĻí }bCÐ gCÐ ØÐ}Y gR w
påd?n, på_hJ åU åfR åeL n¹Ìí ÒØngZUÐ L {_UÐ T Ò{h_= p+GUÐ ëj= ]bx
.px`dUÐ bCÐí ĽnbUÐ pR}_Y bi ec> ÒF# é5Lú
åS phiinbUÐ NehUÐ ahdĻ Y {= ĆR ÒF#Ð Y âi w @GCÐ eL êÐØnYí
.ph=}_UÐ p`dUÐí gCÐ p`dU >Øn@Î Y {TjUÐí xÚYjY Ò nY
¼ÃÂ
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ÒFå#Ð ýnåY Y p+GUÐ FLÐ NA Ø{[UÐ Ð|w : fehUÐ âPCÐ AÌ {Sí
ð
ÒØnåCÐ : åUÙ DåL åií å`U gax n+GY
U Ñ{fx ëÌ : "Ð gCÐ ]LÌí
dY EQ ØgZUÐ {AÌ íÌ gCÐ ënT ÐÙÎ ij= phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Y (¾¾À)
ênåcAÌ Nå+GCÐ DåL ïå>í @Gåe= N_å> ëÌ påeceddR ph=}_UÐ p`dUn=
.ÊÐF#Ð
(Û/¼¿) ÒØnåCÐ ÓÐ|Un=í ëniüÐ çb" phCn_UÐ ÏØnCÐ }xnH {S UÙ : wí
gåCÐ Øí~åx ëÌ o@íÌ NA phHnhUÐí phi{CÐ çb"n= Þn#Ð <í{UÐ {g_UÐ Y
ð
.pecCÐ : pY{CÐ p`dUÐ dcx ø íÌ gax ø ënT ÐÙÎ @Ge= nin6
ënåiüÐ çåbA påx5" ph=ÚíúÐ phSna>øÐ fe\> nY Y èÐÙ w|Y : a>Ðí
NåA ënåiüÐ çåb" åbx}RúÐ çnåhCÐí (ååw /Á) ÒØnåCÐ phHnHúÐ Ónx}"Ðí
: "Ð ëjZ= nwÚÐ}S Ñ_ZUÐí ëniüÐ çb= phf_CÐ phbx}RüÐ pfdUÐ Ó{eLÐ
.(¼/Â) ÒØnCÐ ê¼ÄÄ½ ênL pUØn_UÐ peTnCÐ :í ÓÐÊÐ}@üÐ DL â@}UÐ
ì}åx}b= (¼/¼Á) ÒØnåCÐ : "Ð Ð|w ëniüÐ çb" -}_UÐ çnhCÐ éínf> {Sí
ë5\= peTnCÐí hbUÐ ÓÐÊÐ}@Î éĆB gCÐ n) ex ëÌ o« UÐ çbdU
.=nbY ëíØ @Ge= pin_HøÐ : bA

:gaTÐ Ême>Ì êmd< ohm^GøÐ @ ¾
ð
ýÐ{å=øÐ åhbUÐ pådA}Y : ênåe= pin_åHøÐ : gCÐ A ë5\U ÐEh>
pin_åHøÐ : åb= =ÐåHÐ åS gåCÐ Únå]BÎ Ón_xPUÐ Y ET q@íÌ
ð
ÚHØ Y (¿Ä) ÒØnCÐ : ØÚí 5hR YgaYí inh= : n_Éni
"Ð Ð|w D9í êne=
hbUÐ AÐ}Y h+ : éacY pUnTí íÌ pUnÉÌ ânR{UÐ A ëÌ phfehUÐ pxÚge!Ð
.TnCÐ h+ ênYÌí
få> UÐí phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Y (¼ÂÄ) ÒØnCÐ : UÙ f_Y {Tj>í
ÚYjåY OÎ íÌ ÑnåcUÐ Ò}åýÐØ : }åx}b= åhYn7 åHÐ d_x ëÌ gCÐ DL) ëÌ DL
¼ÃÃ

ÅBnÂáA µË³ ÑÍB§ºA ØeBJBI ÑÂiB³¾ ¿ÍºA ÅËÂB³ºA  ´Í³ZNºA Ñ»Yj¾  ÀÇNA µË³ ÑÍmBmÝA ØeBJA
ð
ânR{UÐ Óni5 :nUn?

øÎ êĆåcUÐ YnåedU Û« øí fL UÙ Ox ëÌ hYnC Û«í ,ph=nb_UÐ ÒjZfCÐ
.(CÐ : UÙ Ón?Î o@í U ëÙjx 3 ÐÙÎí bCÐ U ëÙÌ ÐÙÎ
ÒØgZCÐ ýÐ}!Ð pUnA EQ :) iÌ DL ëinbUÐ ÓÐÙ Y (¼Ã¼) ÒØnCÐ f> 5T
ýÐ}å!Ð : åbedU Ûå« ø påUØúÐ ânhå åY æå#Ð oå= pLUÐ pUnAí
ÒLØ {_= øÎ ØgZUÐ íÌ NegCÐ Y ìE`= g@Ðx íÌ gCÐ Ñx ëÌ peh!Ð
Ú\å= øÎ oåh« øÌ åbA åY ëÌ ì}å]¶ ëÌ hdL í ,{@í ëÎ Ú\dU hYn7
.(hYn7
pehå@ påex}@ : gY cU pÉnB pi5 od]> âPCÐ ëÌ dT UÙ ØnaYí
øÎ åUÙ Y x 3í pg@ÐCÐ íÌ ÑÐHøÐ Ú\" hYn7 ÒLØ Ñ@í w
ð
nåfhe]>
påUØúÐ ânhå åY æå#Ð o= pLUÐ pUnAí ÒØgZCÐ pex}!Ð pUnA
ð
.ai L ânR{UÐ px}" niÉí
gedU
ýÐ}å!Ð : ÑÐåHøÐ Ênåf?Ì åýÐ}@Î oå@Ðí YnCÐ Ú\A ëlR ? Yí
ÑÐåHøÐ åS Ú\dU YnCÐ ÒLØ N_x o@ÐUÐ Ð|) ÊnRdUí .peh!Ð
p]dåUÐ énå@Ú {åAÌ íÌ å7 {åx DL íÌ Ñn]= > YnCÐ ÒLØí .{@í ëÎ
ÚYjåC íÌ ÑnåcUÐ Ò}åýÐØ : hYn7 HÐ d_x ëÌ gCÐ DL àGZx iÐ EQ pYn_UÐ
.ëĆLüÐ Ð|w Ox ëÌ hYnC Û« 5T ph=nb_UÐ ÒjZfCÐ
ëÌ àPå= å_aUn= ìÚ\åA àGZx øí Ú\dU YnCÐ ÒLØ Ø}6 acxí
DåL o«í Ú\"Ð Y fc/ oHnfY qSí : hUÎ qg@í {S ÒL{UÐ ì|w ëc>
YnCÐ ÒLØ qinT øÎí qSUÐ Ð|w ĿY {_= øÎ ÑÐHøn= êbx øÌ bCÐ
ð Ú\dU
.Ò{ýnaUÐ pex{L Ð`U
ëÌ bCÐ îÌÚ ÐÙÎ AGbx ï|UÐ {LCÐ OÎ hbUÐ h@j= ê~dY EQ bCÐí
.hbUÐ E= x {S h@jUÐ Ð|w
åhx 3 ÐÙlåR ìØå@í DL Sx Ú\dU YnCÐ ÒL{= êÐ~UøÐ ënT nCí
EåQ = ê~dx ø bCÐ ëlR hbUÐ pdA}Y : = pin_HĆU U ên7 {x{Ļ gedU
¼ÃÄ
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påex}!Ð påUnA : Ú\ådU YnCÐ ÒLØ ÒnLÐ}Y ê{L bedU Ûn@Ì ëinbUÐ ëÌ
}RÐå> }x{åb>í påUØúÐ ânh Y æ#Ð o= pLUÐ ïÌ én_HøÐí ÒØgZCÐ
.âCÐ pec7 p=nSÚ qĻ bedU èíGY NUn"Ð N>nw
íÌ =ÐåHÐ {åfL pehå@ pex}= gCÐ Y Ú\dU YnCÐ ÒLØ ë5í
Ð|w L é{_x ëÌ U Û« 5T fL éÛnfx ëÌ U ÛhR gCÐ yUn[U Ú}bY g@ÐY
pin_åHøÐ p_SÐí DL éÛnfUÐ o[fx pUn"Ð ì|w :í .hYn7 ÒLØ od]xí éÛnfUÐ
éÛnfUÐ ëlR hYn7 ÒLØ ëíØ ÑÐHøÐ > ÐÙÎ nYÌ ,ëĆ]UÐ hdL Ø}x øí êne=
ênå^fUn= d_Y ÒL{UÐ ì|w énaQÎ DL o>GCÐ ëĆ]UÐ ëú ì}?Ì sfx ø UÙ {_=
.%.&ên_UÐ
ëÙjåx 3 ÐÙlR bCÐ U ëÙÎ ÐÙÎ øÎ dcx ëÌ U Û« ĆR gCÐ Yn7 A ÐÙlR
.CÐ : UÙ Ón?Î o@í U
åÉúÐ oå= dåH ÚíØ gåCÐ ÑÐHÐ {fL hbUÐ : YnCÐ Úí{R
ÓcåUÐ íÌ êĆåcUÐ ÐY OÎ gfx íÌ p=n@üÐ : gCÐ L Ñfx ëÌ U hdR
å_= ï{åx íÌ påfh_Y pdþåHÌ åh@> oåd]x ëÌ åUí .bCÐ ênYÌ RÐGx ëÌ íÌ
Ð|åw Ónå?Î Nå_xí pdþåHÌ åY bCÐ g@x 5L ßÐGLøÐ U 5T Ón^AĆCÐ
_fYí ØgZUÐ OÎ pdþHÌ h@> : oQ}x YnCÐ ënT ÐÙÎí CÐ : ßÐGLøÐ
OÎ någgh@> R}åxí åCÐ : pdþåHúÐ ì|åw Ónå?Î o@í UÙ Y bCÐ
.ØgZUÐ

påhdwúÐ TnåedU pheåH}UÐ pLeCÐ ê¼Ä»¿/¼/¾» bi pxWCÐ bfUÐ êncAÌ Ó}@ Ð|w DLí (¼)
ð ¼Ã¾ Þ ÀÜ
Ð|åw åaxí ,ânR{åUÐ åA å çØn[åUÐ MåL / ÚnZåCÐ å phYbUÐ phýnf!Ð pdCÐ L Ćbi
{åS ëåcx ëÌí ên7 gedU ëcx ëÌí peh@ pex}!Ð ëc> ëÌ àP= fehUÐ ëinbUÐ sgfY Y c"Ð
YnåCÐ ² ëÌ o«í,ph=nb_UÐ ÒjZfCÐ ÚYjY OÎ íÌ ÑncUÐ Ò}ýÐØ : }x}b= íÌ hbUÐ : eHÐ dLÌ
æå#Ð oå= pLåUÐ påUnAí ÒØgZCÐ pex}!Ð pUnA øÎ UÙ Y fx øí hbUÐ ÓÐÊÐ}@Î pRnT
.phýÐ~@ ÓÐÊÐ}@Î (¼Ã¼ ,¼ÂÄ) N>ØnCÐ pUØúÐ ânh Y
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DåL åLĆJÐ DåL =ÐåHÐ Ênåf?Ì gCÐ Y YnCÐ Ú\A phUn_R S>í
.ÑÐHøÐ Ð|w S hbUÐ 7
yeåx ëÌ DåL påhýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}å@üÐ ëinåS åY (¼Ã») ÒØnåCÐ q[i U|U
nY pg@ÐCÐ íÌ ÑÐHøÐ DL =nUÐ êhUÐ : hbUÐ DL âĆJøn= YnedU
.(UÙ EQ bCÐ Ú}bx 3
Ú\åA ÒåLØí hbUÐ DL âĆJøn= YnedU Ö5UÐ N= êÛĆ> {@x øí
:í pehå!Ð ýÐ}å!Ð : øÎ pYÛø EQ ÒL{UÐ ì|w ëø ýÐ}@Î S ÑÐHøÐ
yex øÌ bedU ëinbUÐ Ûn@Ì 5Tí .én_HøÐí ÒØgZCÐ pex}!Ð UnA EQ
é5_åHÐ Ê¢åx øÌ pYn_UÐ p=nhfUÐ \L DL ëlR hbUÐ DL âĆJøn= YnedU
åhbUÐ pd[åY od]> NA én_HøÐ pUnA : Wf> rh= p[B}UÐ ì|w
YnåedU Ö5åUÐ oå« påUn"Ð ì|åw Ên\åbiÐ Ø}åe=í gCÐ ÑÐHÐ pL
.gCÐ ÑÐHÐ ÒØnLÎ nfw od]x ëÌ Uí hbUÐ DL âĆJøn=
åhbUÐ dY DL dex Y íÌ YnCÐ âĆJn= yex ëÌ bCÐ DL N_xí
ð
: qå/ {åS qåinT åUí Ó = UÐ ÓÐÊÐ}@üÐ pRnT nfe\Y
ÞbfY EQ dT
U|åUí îL{åUÐ ådY T pR}_Y Y YnCÐ Nc/ f_x âĆJøÐí gCÐ phQ
ð
N= én² ëÌ nbd]Y
Û« ĆR }x[UÐ íÌ zfUn= U hBGUÐ DL 5A
ð ï]fx ilR
~åheY í îL{UÐ : [T pYn_UÐ p=nhfdU ënT øÎí îL{UÐ dYí YnCÐ
.Û« ø nY wí gCÐ DL
ì}x[å> íÌ i íÌ hbUÐ DL YnCÐ âĆJn= ng²W> : pYn_UÐ p=nhfUÐí
phLåCÐí Ò{åh"n= ÜnåHúÐ : å> åUÐí någahKí Øí{åA : ngfY Ú{[x
.ânR{UÐ çbA êÐGAÐí
: påhde_UÐ gYnågY Ðí}T|åx ëÌ påYn_UÐ p=nhfUÐ Ên\LÌ ÒBúÐ pRnT LØÌ nfwí
DåL é[å"Ð : åhYn7í gCÐ A UÙ : 5= ëniüÐ çbAí Ónx}"Ð pxn1
DåL YnåCÐ âĆåJÐ åA ëÌ 5håHø ,îL{åUÐ dYí hbUÐ çÐÚíú ÒÚÉ
¼Ä¼
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ð åxÌ Ú}ååbY nw}x[åå> íÌ îL{ååUÐ çÐÚíÌ
pfååU/¾¼) ååSÚ ÒnååYnCÐ ëinååS : n\å
påYn_UÐ på=nhfUÐí TnåCÐ DL o«) iÌ DL fY (À¼) ÒØnCÐ q[i {bR (ê¼ÄÄÄ
påRnT åU ê{b> ëÌ ngYnYÌ fgY YnCÐ ÜÚ5x UÐ Óng!Ð Y nwEQí pJPUÐí
©inS ãY ëí{= >ndJ RÚ Û« øí @Ð= ênhbUÐ ngh\bx UÐ ÓĆhgUÐ
Ú\åAí nw}x[å> íÌ çÐÚíúÐ DL âĆJøÐ Y dex Y íÌ fhc/ nghdL ëÌ 5T
ð dTY Y hbUÐ
.(ëinbUÐ Ð|w êncAú nbRí
íÌ åhbUÐ DåL d]x ëÌ dR ai gedU Ú}bY "Ð Ð|w ëÌ xfUn= }x{@í
ð UÙí ên7 U cx 3 ÐÙÎ =ÐHÐ S fY ÒÚÉ DL [²
: gåCÐ å" nbRí
ð ai L ânR{UÐ Ox ëÌ
.phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Y (Ä) ÒØ5dU nbJ
ÐÔAºA ÑÃÌj² :Bô §IAi
ÐÙÎ åiÌ UÙ ,rx{"Ð W_UÐ : phýnf!Ð pUÐ{_dU pxíÐ~UÐ }A ÒÊÐFUÐ pfx}S {_>
ð
ëlåR Ón=b_UÐ ëinS ÚHØ w Ón=b_UÐí ýÐ}!Ð phL Ì{Y ëÌ nhÉ
ënT
â}a>í phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS ÚHØ w ÒÊÐFUÐ pfx}S ëÌ U|T yh[UÐ Y
ÒÊÐFåUÐ påfx}S {å_> î}BÌ ÒÚn_= ëinbUÐ Ð|w nghdL êbx UÐ {LÐbUÐ }ýnH ngfL
ð
ð
ð
çb= h"Ð ëíØ é² nLÚØ
/í ,phýÐ}@üÐ phLPUÐ ënTÚÌ Y nhHnHÌ
nfTÚ
.phýÐ~!Ð îL{UÐ Ênf?Ì n*ni5í ëniüÐ
ð
d_x 5hR UÙ ënT ÊÐH gCÐ pxn1 OÎ nHnHÌ
æ{* ÒÊÐFUÐ pfx}S qinT ÐÙÎí
åL å>ÐÙ qåSUÐ : a`> ø n¹lR iÐØÎ Ón?l= d_x êÌ n4 \¶ UÐ pdYn_Cn=
åx}A åY åhfUÐ ëinåbUÐí ÚåH{UÐ Önå=Ì {åbR U|U eCÐ pd[Y ÒnLÐ}Y
ð
: [åaUÐí åhbUÐ ÓÐÚí¦ UÙ q\SÐ ÐÙÎ ninhAÌ
ngdh]_>í = ph[ZUÐ
íÌ Zåha>í åhdL åbUÐí ìÚn\åAÎí gåCÐ å ëinbUÐ Ûn@Ì {bR îL{UÐ
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ð
ð
pd[C nxÚí¦
ëcx ëÌ o« UÙ ëÌ EQ ,nhJnhAÐ
Aí = fcY ha>
.bR ÒÚíUÐ ì|w Ú{b=í hbUÐ
5ågYí ngYnå@ qå`d= 5ågY påex}= gCÐ ëÌ f_> ÒÊÐFUÐ pfx}S qinT ÐÙÎí
ð
ð {_x n*Ú]B qinT
.niinS
iÐØÎ q> A nþx}=
ÕÚnåB ÙnåI åeL pex}!Ð ëÌ UÙ .©inbUÐí b]fCÐ ngHnHÌ pfx}bUÐ ì|gdR
ð
åeCÐ ØÐ}åRÌ oc>}x ëÌ nh_hJ
ënT ÐÙÎ iú ,pYnL Ò{LnS ex øí æUjCÐ L
åT ëÌ åÉúnR eCÐ Ð|w ØÐ}RÌ h+ ê}« ëÌ _h]UÐ EQ Y ilR nY pex}@
ð æWx 5iÎ ëniÎ
{åbR U|U .hR h_x ï|UÐ eCÐ hS êG²í ëinbdU nbRí
: êÌ nwE>nåHØ : åUÙ ënåT ÊÐH ÒÊÐFUÐ pfx}S DL fUn= éí{UÐ ^_Y qhfL
ð
ð
ð
ð
Ć\åR
nåhiinSí
nxÚåHØ
Ð{fH
n4 }Rx n, n) pÉn#Ð phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ NiÐS
.hUÎ ÚnZCÐ b]fCÐ ngHnHÌ L
ïÚíåUÐ ÜnHúÐ nwÚnLn= å ÒÊÐFUÐ pfx}bU îFcUÐ phªúÐ Y Q}UÐ DLí
ngR}L ï|UÐ _UÐ ëinbUÐ ëlR phýÐ~!Ð îL{UÐ }^i Ênf?Ì Sb" gCÐ pHÚ5C
ðødA æ}_x ënT å Ð}BkY
ð
ð
phi n) RÐGLÐ Ên@ {Sí å piÐØüÐí ÒÊÐFUÐ N= n]Hí
x|åUÐ hcåfYí EUåRí nåxÚnch= énåYÌ p\gfUÐí }xfUÐ WL paHĆR Øg!
: någhdL fåUÐ åR ëåegCÐ n4 ß}_x ënT UÐ ÒE]#Ð ÓÐÛínUn= ÐíØ{i
ënå=Î ê¼ÂÃÄ pfåH : ÚØn[åUÐ JÐCÐí ëniüÐ çbA ëĆLÎ Y p_HnUÐ ÒØnCÐ
.pi}aUÐ ÒÚUÐ
ph[åZUÐ påx}"Ð påx5" ÜnåHjT îFåcUÐ någhªÌ ÒÊÐFåUÐ påfx}bU ënT ÐÙÎí
oå= ph_åUÐ påHÚ{CÐ Ún[åiÌ någ+nw {åbR {bfUÐ Y d> 3 n¹lR NegedU
: gw|åY æĆåB DL ~hh/ ëíØ NegCÐ h+ fY {hax rhA d]CÐ ng_=nJ
å ågýÐÚË o=í å nghR UnCÐ sýnfUÐ oHí å ÓnþR OÎ NegCÐ hb> ÒÚí¦
.Ên\bUÐí âPCÐ ng[dHÐ UÐ d>
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ð
ënåTÌ ÊÐåH ÒÊÐFUÐ pfx}S Y hfUÐ }BùÐ _UÐ éínA {bR UÙ L Ć\Rí
pd[åUÐ å]b= êÌ påfx}S ïÌ Y {hax ø rh= gedU {xn7 í ÖÐGSn= UÙ
Ónå?üÐ ÊoL gCÐ 1 Ò{LnS ëÌ ëí}x rhA Ón?üÐ {LÐSí ÒÊÐFUÐ pfx}S N=
Ì{åY ëÌí ÒÊÐFåUÐ påfx}S OÎ â@}Unå= nwEåa> OÎ på@nA nåY ëíØ n*Ð|å= ac>
5åiÎ gåCÐ yUn[åU ZUÐ Ea>í NbhUÐí ê~!Ð DL piÐØün= c"Ð Ênf= ÒÚí¦
Ø}å6 OÎ nå*Ú]B DåL påiÐØüÐ {få> ëÌ =j> UÐ pUÐ{_UÐ ÓÐÚnLÐ OÎ @}x
ÓÐØnåbiøÐ ì|åw DåL Ø}ådU ÒÊÐFåUÐ påfx}S Ún[åiÌ î{[å> {Sí é5AøÐí ^UÐ
.nghdL êb> UÐ HúÐ nghR ÐíÌí

:ÌzBÐ ÜmGÌ
ð
ð
pex}@ ø Ì{Y h]> ëlR phýÐ}@üÐ phLPUÐ : nhHnHÌ
ÐWfL
Ì{CÐ Ð|w F_x
ð
åw î}åBÌ Ò{åLnS Øå@í 5åA
ßGåax åL íÌ ©inS f= øÎ p=bL øí
påh=ÚíúÐ påhSna>øÐ DåL åhd_UÐ {fL _UÐ fL {Sí ,gCÐ : ÒÊÐFUÐ ßÐGRÐ
ýÐ}å!Ð påhL Ì{åC åbhb"Ð åf_CÐ ëÌ DL pAÐ£ EZx ëj= ëniüÐ çb"
.gY cU ÒÊÐFUÐ pfx}S ë5 : ex Ón=b_UÐí
4Øåhi : ëinåbUÐ énå@}U phUí{UÐ ph_e!Ð >{bL ï|UÐ }/kCÐ {TÌ {Sí Ð|w
gåCÐ ëÌ Ò{åLnb= æÐGåLøÐ DåL ïå]fx phLPåUÐ Ì{Y h]> ëÌ ê¼ÄÀÄ ênL
.iÐØÎ Ú}b> A >ÊÐ}= ßGa>
: åÉúÐ ëÌ {åTkx Ónå=b_UÐí ýÐ}å!Ð påhL Ì{åY ëÌ }åYúÐ : SÐUÐí
.Ñnb_UÐí x}UÐ w ÊnfHøÐ ëÎí pAn=üÐ ÊnhIúÐ
ð
ënåiüÐ OÎ }å^fUÐ o« pY|UÐ ÒÊÐ}=í pAn=üÐ ÉúÐ ëÌ Ò{LnS Y n@nfHÐí
på_hJ åY a> ÒÊÐFUÐ ëj= hS Ð|4í Ò{AÐí pde_U ëng@í nªĆcR nþx}= aÉ=
Ò}ýÐØ OÎ pAn=üÐ Ò}ýÐØ Y ëniüÐ Õ}¶ nY{fL øÎ ÒÊÐFUÐ ì|w af> øí ,ÊnhIúÐ
ï|åUÐ w c"Ð Ð|gR ýn\S cA mbe= øÎ ì}x}b> cex ø nY wí x}UÐ
¼Ä¿
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Êï}å= gåCÐ ëjå= éåbUÐ A Ð|U ,pex}!Ð =nc>ÚÐ L ZchR gCÐ piÐØÎ Ú}bx
ëÌ DåL åffx ÒÊÐFUÐ pfx}S A{U ì{Aí c"Ð DL Ø5LøÐí iÐØÎ Ú}b> A
åUÐ {åx{Ļ ÉúÐ Ð|w DL Ênf=
ð dehR px}dU _h]UÐ ÜÚn"Ð w Ên\bUÐ
.pex}!Ð ì|4 pfUn= gedU ©inbUÐ

:ÌzBÐ ywÚm=
gåCÐ ënåT U|åU ÓÐ{åb_CÐ å_= E?jåU \ĺ phýÐ{UÐ Ón_eCÐ qinT
ð
NåehUÐ på=bL Ò{ZåU Ð}å^ií
åhdL {e_x ÒÊÐFUÐ Ón?Î ënTí piÐØüÐ hR ßGa>
ð
Ò{åxkY gCÐ ngad² UÐ NehUÐ phi DL nHnHÌ
{e_x Ñnb_UÐ ënT {bR p=ÙncUÐ
ÓÐÊÐ}@Î ÙnĺÐ : x Ñnb_UÐ ënT ënhAúÐ Y ET :í phfx{UÐ ÓÐ|x_UÐ _=
.ox|_UÐ Y px}"n= pHnY
ënåT påhfdL pxaåI ÓÐÊÐ}@l= > peTnCÐ qinT 5fhA ©nYí}UÐ ëinbUÐ :í
ênå^i åaBÐ nY{fLí ,c_UÐ Ón?Î ên*øÐ p]dH DLí ÒÊÐFUÐ gCÐ : ÉúÐ
p]dåH åY yåÉÌ p=cCÐ ÓÐÊÐ}@üÐ ngd7 qdAí phfd_UÐ pxaZUÐ ÓÐÊÐ}@üÐ
Ónå?Î ÊoåL ÊnåbUÎí åaSY åL ÓnAn\åxÎ x{b> gCÐ Y od]x ëÌ ĽnbUÐ
.bA : ê}!Ð ßÐGRÐ x}J L UÙí hdL ÒÊÐFUÐ
ð
påxØ}aUÐ px}"n= nHnY
ex ên*øÐ h@> Ø}6 ënT Yn*øÐ ên^fUÐ K aR
.ìÐLØ pÉ DL hU{UÐ x{b= ên*øÐ , ê~dxí
påx}"Ð Óni5å ëlåR U|åUí ngåcL qx A ÒÊÐFUÐ gCÐ : ßGaCnR
.ên^fUÐ Ð|w n) [x UÐ peUÐ w pxØ}aUÐ
ënåcCÐ yåahU éĆeåøÐ : Ynå*øÐ ên^fUÐ Ì{= PL rUnUÐ ë}bUÐ |fYí
PL ÜØnUÐ ë}bUÐ |fY pdYnT ÒÚ[= bh]> ØnH ï|UÐ ohbfUÐí ï}UÐ ên^fU
qådA ên^fUÐ Ð|w K :í .PL =nUÐ ë}bUÐ : ÞnB cZ= Cn_Y qíí
¼ÄÀ

(Ä) Ø{_UÐ
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påR}_C hU{åUÐ å+ : eCÐ pd[Y qd`> {Sí ÒÊÐFUÐ pfx}S 7 ê}!Ð pfx}S
åw gåCÐ : ß}åaUÐ ëncR phHnHúÐ x}A pxn1 : Ø}aUÐ pd[Y DL pbhb"Ð
.ê}!Ð
åbx Ónå?üÐ ÊoL ëncR phiinbUÐ pfx}bUÐ {A OÎ [x 3 ß}aUÐ Ð|w ëÌ DL
: øÎ å>ÊÐ}= Ónå?Î ÊoåL gåCÐ DåL åcx 3í ĽnbUÐ DLí pYn_UÐ p=nhfUÐ DL
.}UÐí ÒÙ_ZUÐ Y peh!Ð ýÐ}!Ð
>nåL DåL ýÐ}å!Ð ^_Y : Ón?üÐ ÊoL ýnbUÎ QÚ ên^fUÐ Ð|w ëÌ SÐUÐí
påHnCÐ ÓÐÊÐ}@ün= d_x 5hR gCÐ ÒÊÐ}= ßGax 3 iÌ øÎ ĽnbUÐí pYn_UÐ p=nhfUÐ
hdL bUÐ w hbUÐ : ÉúÐ ënTí pegUÐ Ó? ßÐGRÐ ì|w aR ,px}"n=
ð
DåLí (ê}åCÐ {åbax æåH bUn= Ì{x ø Y) ëj= hS A nhJnhAÐ
Aí
ßÐGåRÐ ëÌ øÎ åýÐ}@üÐ ênå^fUÐ Ð|åw : Óni5\UÐ _= gCÐ / Y Q}UÐ
yUn[åU påxØ}aUÐ åx}A åY EåT oåin@ ÒÚØn[Y OÎ îØÌ bA : pegUÐ Ó?
.ên*øÐ
Øí{A : ê}!Ðí ÒÊÐFUÐ fx}S Y c= |BÌ {S ên^fUÐ Ð|w ëj= ébUÐ cexí
.ÒÊÐFUÐ gCÐ : ÉúÐ ëlR Ón?üÐ ÊoL OÎ pfUnR pfh_Y
ð
åÉúnR pxØ}aUÐ px}"Ð OÎ pfUn= nYÌ ,>ÊÐ}= Ón?l= nadcY
hU gR ? Yí
Ð|åw cL qx A hbUÐ Ênf?Ì x}A ÚÐ{wÎ ~h@Ì U|Uí ,piÐØüÐ gCÐ :
.ÉúÐ
påx}"n= ÜnåCÐ }wnå^Y OÎ å@> ÓÐØnåbiÐ ÓÌ{å= PL YnUÐ ë}bUÐ |fYí
ì|åw êÐGAnå= ïØnf> UÐ phadaUÐ ÚncRúÐ ÓPiÐí ýÐ}@üÐ ên^fUÐ : pxØ}aUÐ
.pxØ}aUÐ
ø åij= ê¼ÂÁ¿ pfåU Ónå=b_UÐí ýÐ}å!Ð =nT : nxÚnch= îØni nhUn]xÎ aR
eedU Û« ø iÌí Ên\bUÐ cA Úí{É S oi|Y ij= I Éí Û«
nåxÚnch= {åbiÐí hUÎ p=fCÐ pex}!Ð L Ø}aUÐ peTn7 ên/Î S xn1 ox ëÌ
¼ÄÁ
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ð
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ð
ëÌ påx}`UÐ åýni åY ënå= ĆýnS
gCÐ Y hbUÐ {fL ox|_UÐ é5_HÐ Ò{Z=
ÖíÚ) å=nT : hcåfY énåSí .åiÐØÎ Ú}åbR ox|å_UÐ ÒjJí qĻ gCÐ ëcx
.Ø@í px}dU ëcx dR NfJÐCÐ ÒÊÐ}= e\> ø nY{fL ij= (NiÐbUÐ
phåi}aUÐ ÒÚUÐ ën=Î ê¼ÂÃÄ pfH : ÚØn[UÐ ëniüÐ çbA ëĆLÎ Ên@ {Sí
ð
: Ì{åCÐ Ð|åw {åTj> å? åiÐØÎ Ú}b> A ÒÊÐFUÐ ëniüÐ : ÉúÐ Ì{Y Ð{TkY
éåÉúÐ åY Ì{åCÐ Ð|åw Få_xí ê¼Ä¿Ã pfåH ëniüÐ çb" Cn_UÐ ëĆLüÐ
.Ò£n_CÐ phýÐ}@üÐ ^fUÐ : phHnHúÐ

 
:ÌzBÐ ocK
ð
:Mx 5hR n4n+Î cex ên_UÐ ÉúÐ Ð|4 Ð{hxj>
ÓÐÚnLøÐ _= baUÐ çnH
ê}!Ð ßÐGRÐ {fL p]dUÐ cĻ { pxØ}aUÐ *nx}Aí ØÐ}RúÐ YÌ pxn1 ¼
.gCÐ A :
åhR ßGåRÐ ï|åUÐ gCÐ ÒÊÐ}= q? nY ÐÙÎ \x_> cex ø Ú¦ ïØna> ½
.ÜnHúÐ Ð|w DL YLí ê}!Ð
å* åUÐ påhSĆBúÐí påhfx{UÐ ÓÐÚnåLøÐ åY ên_UÐ ÉúÐ Ð|w ax ¾
.Êna_\UÐ px5=
Ênåx}=úÐ påiÐØl= phýn\åbUÐ Ênå]BúÐ Ú¦ ÒnåSĆY : åÉúÐ Ð|åw gx ¿
. eCÐ }^i : ýn\bUÐ ên^fUÐ : pbUÐ {ba> Ên]BúÐ ì|w ëÌí pÉnBí
åiÎ :ÊnågbaUÐ å_= ébx ëjZUÐ Ð|w :í ,dUÐ hU{UÐ x{b> pUnHÐ À
}åTÌ ëåc> æåH EåBúÐ Ð|w pegY ëlR gCÐ : ÒÊÐFUÐ ßGa> 3 ÐÙÎ
ð
gCnåR påhb]fCÐ {åLÐbdU nåbRí
hY hUØ x{b= ê~dx iú p=_É
ð
åex{b> håx åhUØ åwí phdåH ýnåSí Ónå?l= nY~dY
ëcx æH
OÎ ïØkx n, >ÊÐ}= Ón?Î DL ÚØnS EQ gCÐ y[x ëÌ UÙ DL o>Gxí
ð
.hdL ĆhUØ
ên*øÐ , ê{bx 3 Uí A hUþe= hdUÐ
¼ÄÂ

(Ä) Ø{_UÐ
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:ÌzBÐ rýmh
:nª ënYnw ënhi gCÐ : ÒÊÐFUÐ ßÐGRÐ Ì{Y DL o>Gx
.gedU ph[ZUÐ px}"Ð ë5 ¼
.>ÊÐ}= Ón?Î Y gCÐ ÊnaLÎ ½
px}"n= YncUÐ eUÐ ngAn[x pGaCÐ ÒÊÐFUnR ënYÛĆY ënhfUÐ ën>nwí
Y bfx ëÌ cex ÊÐ}@Î ïÌ pg@ÐC pfh_Y Óni5\= UnaT eUÐ Ð|w Ŀbxí
.px}"Ð ì|4 ©inbUÐ é5_HøÐ
: ÊnåfL ïÌ gåCÐ Zå9 åY åa> ø pGaCÐ ÒÊÐFUÐ ëlR î}BÌ phAni Yí
.c_UÐ Ón?Î RĆB L{x Y DLí niinS
ð Ú}bY }YÌ gR ÒÊÐFUÐ ì|w Ón?Î
ÓÐÊÐ}å@üÐ ëinSí Ón=b_UÐ ëinS N= yÐí ÊnbUÐ ëjZUÐ Ð|w : AĆxí
èdåH åe² U|åUí påAn=üÐ ÊnhåIúÐ : ßGåax Ónå=b_UÐ ëinbR phýÐ~!Ð
pex}@ ø Ì{Y Ú}bhR hdL ÜnhbUÐ íÌ Ñnb_UÐí x}UÐ ph_@Ú }]B Y NfJÐCÐ
.ëinb= øÎ p=bL øí
gCÐ px}A e² U|Uí ÒÊÐFUÐ gCÐ : ßGax phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinSí
åac> åUÐ Óni5\åUÐ Ú}bhR px}"Ð ì|w Ø{* UÐ phýnf!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ }]B Y
.g@ÐY : ÓÐÊÐ}@üÐ ì|w Ò nY {fL px}"Ð êÐGAÐ
ð
ÊÚØ
ëcx ëÌ o« ëinbUÐ = yex ýnf@ ÊÐ}@Î cR
ð Óni5\åUÐ ì|) Ð{hbY
ð
.ÒÊÐFUÐ pfx}bU naUn8
ënT øÎí > nY : cUÐ }]#
ð
ÜåCÐ gåCÐ åL ïÚåaUÐ ÕÐ}åRüÐ ÒÚí¦ n\åxÌ
Ì{åCÐ Ð|åw L sfxí
ð
ð
ÐÙÎ íÌ å"Ð nw|haf> Ŀbx ø p=b_= íÌ ÒÊÐFUn= ÐÚØnÉ
c"Ð ënT ÐÙÎ nhJnhAÐ
JnhAøÐ "Ð : mS {S gCÐ ënT ÐÙÎ íÌ p=b_UÐ |haf> S= c"Ð : }YÌ
åS ÖÐåUÐ d]Y ënT íÌ fL Õ}RÌ {S gCÐ ënT ÐÙÎí n) êcCÐ p=b_UÐ Ò{Y
ð
ð
Ønå_hCÐ éĆB nSkY
fL n@}aY
^hR p@ÚØ éíÌ pec7 Y piÐØün= c"Ð Úí{É
¼ÄÃ
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|haf> Sí ëinbUÐ nghR o@x UÐ Óøn"Ð : UÙí ì}^i Ênf?Ìí _]dU Ú}bCÐ
.c"Ð
ð
påhýnf!Ð ênåcAúÐ : }å^fUÐ ÒØnLÎ WS âPCÐ ëÌ {i ÒÊÐFUÐ pfx}bU nYÐGAÐí
påiÐØün= ÒÚØn[åUÐ ênåcAúÐ DåL }å^fUÐ ÒØnåLÎ Ü5Unå= _]UÐ x}J L p>nUÐ
ëÌ N> Uí ÒÊÐFUÐ : ÒÚØn[UÐ êncAúÐ : }^fUÐ ÒØnLÎ Û« ø UÙ DLí nw{Aí
ð pe?
ð
ënT ÐÙÎ p=b_UÐ {x{Z> Û« ø 5T ÒÊÐFUn= c"Ð Úí{É OÎ îØÌ nhýn\S
j]B
.{hAUÐ Ln]UÐ w gCÐ
ÎÂËÂB³ºAÊ ÎºÊfºA fÍ§vºA Ò»¦ ÐÔAºA ÑÃÌj³º ÎÂËÂB³ºA fÃnºA

;ízTÐ zg^ZTÐ CK ÒÊÐETÐ oew|R :ðøíÌ
q_åí ëÌ {å_= phåHnHúÐ >nx}Aí ëniüÐ çb= <í{UÐ ê5wøÐ Ì{= {bU
Cnå_UÐ ëĆåLüÐ Úí{åÉ ê5åwøÐ Ð|w pxÐ{= ënTí nwÚÐÛíÌ phinUÐ phCn_UÐ Ñ}"Ð
FeåxØ åY n_UÐ : Ò{CÐ Y±U pYn_UÐ ph_e!Ð >}SÌ ï|UÐ ëniüÐ çb"
PåL ÜØnUÐ : ÚØn[UÐ ëniüÐ çb" <í{UÐ {g_UÐ UÙ Ć> ? ê¼Ä¿Ã pfH
çåb" påh=ÚíúÐ phSna>øÐ {_> ehdSüÐ çn]fUÐ DLí ,ê¼ÄÁÁ pfH FexØ Y
:wí ëjZUÐ Ð|w : pYn4Ð ÕÙ5fUÐ î{AÎ ê¼ÄÀ» pfH nYíÚ : p_SCÐ ëniüÐ
:ê¼Ä¿Ã EdwØ/¼» 9 ÚØmZTÐ ëmhüÐ ça" Bm^TÐ ë°KüÐ Ì
F_x pex}= gY I T ën= ëĆLüÐ Ð|w Y ÒPL pxØn"Ð ÒØnCÐ q\S
ð
pxÚíåUÐ Óni5\åUÐ nghR U Yk> phfdL peTne= ðniinS iÐØÎ q> ëÌ OÎ nþx}=
ð
}T|åi î}BÌ nSbA
Ú}b> Þ[i Ò{L U|T ëĆLüÐ e\>í ai L ânR{dU
:ngfY
¼ÄÄ
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påYÐ}cUn= påJn"Ð íÌ phZAUÐ íÌ phHnbUÐ ÓĆYn_CÐ íÌ ox|_UÐ }^A
.(pYn#Ð ÒØnCÐ)
.(p_HnUÐ ÒØnCÐ) a_UÐ ~"Ð íÌ bUÐ ÛÐ@ ê{L
.(Ò n_UÐ ÒØnCÐ) pUØnL peTn7 : gCÐ A
ÒØnåCÐ) p_eåUÐí æPUÐí ÓĆHÐ}CÐí cCÐí ÒúÐí Ònh"Ð pxn1
.(ÒPL phinUÐ
ð
Ê{å= Ên\åLúÐ éí{ådU nåiinS
ê~ådY EQ iÌ Y Q}UÐ DL ëĆLüÐ Ð|w {_xí
.ÒÊÐFUÐ pfx}S ngY{bY :í ,phHnHúÐ >nx}Aí ëniüÐ çb= <í{UÐ ê5wøÐ
å^_Y phåHnHúÐ å>nx}Aí ënåiüÐ çb" ph=ÚíúÐ phSna>øÐ qAHÐ {Sí
ÚÐ}åSÎ åR ëniüÐ çbA nxn\b= <í{UÐ ê5wøÐ Ú]> ? = ÓØÚí UÐ ÏØnCÐ
.ê¼ÄÁÁ pfH : phHnhUÐí phi{CÐ çbdU <í{UÐ {g_UÐ
:ê¼ÄÁÁ EdwØ ¼Á 9 ÚØmZTÐ ogGmgTÐí oghzBÐ çacT ;ízTÐ zf^TÐ Ñ
ð F_x ëÌ : "Ð U pex}= gY T ëj= {g_UÐ Ð|w mS {Sí
q> A nþx}=
ð iÐØÎ
.(½æ/¼¿) ÒØnCÐ ëinbdU nbJ
DåL fåUÐ {g_UÐ Ð|w e\> hUÎ ÒÚnIüÐ =nUÐ Cn_UÐ ëĆLüÐ ÚÐ}Q DLí
:ngfY }T|i ÒÊÐFUÐ pfx}bU sýni p=ne= {_> UÐí gedU î}BúÐ çb"Ð _=
ÒØnåCÐ) påYÐ}cUn= pJn"Ðí phiniüÐ EQ ÓĆYn_CÐí ox|_UÐ }^A
.(p_=nUÐ
íÌ bUÐ ÛÐ@ ê{L : "Ðí ph[ZUÐ pYĆUÐí px}"Ð : "Ð
ð
nåbRí
øÎ åx}A åY {åAÌ ënåY}A Ûå« ø 5åT ,a_UÐ ~"Ð
.(p_HnUÐ ÒØnCÐ) ëinbdU

½»»
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ð
ð
DL nhiinS
nYÐ~UÐ
ß}R ij= Cn_UÐ ëĆLüÐ L {g_UÐ Ð|w ~hexí
: ì|åhaf> DåL e_UÐí hR ØÚí nY êÐGAÐ ÒÚí= Ên\LúÐ éí{UÐ
.phdBÐ{UÐ ngfhiÐS
:ê¼ÄÀ» oeT ëmhüÐ ça" og<ÚíúÐ ogRm`=øÐ å?
: Ên\åLúÐ éí{åUÐ åY ê¼ÄÀ» FeRi Y =Ð}UÐ : phSna>øÐ hS> > {Sí
N_SåCÐ Ên\åL±U påY~dY n¹j= phSna>øÐ ì|w ~he>í qSUÐ UÙ : n=ÚíÌ d6
.êncAÌ Y n) Ên@ nY |haf> ë5\U phd_R ÓnhUË qfe\> n¹Ì 5T ,nghdL
ð
gåY åT nåþx}=
{å_x) :åij= påhinUÐ n*}bR : ngfY pHØnUÐ ÒØnCÐ q\S {Sí
ð
åUÙ åL Ć\åR
påhSna>øÐ qfe\>í (ðniinS iÐØÎ q> A pex}@ Ñnc>Ún=
:ngfY NegedU î}BúÐ Óni5\UÐ _= fUÐ
.pfhgCÐ íÌ phiniüÐ EQ ÓĆYn_CÐí Ón=b_UÐí ox|_UÐ }^A
øÎ åx}A {åAÌ ënY}A Û« øí ,YúÐí px}"Ð : ëniÎ T A
ð
.ëinbdU nbRí
.pUb_Y ÒGR : peTnCÐ : "Ð Ü7 íÌ hdL ßbY cU
ì|åw êncAú paUnCn= "Ð íÌ bUÐ ph ënT I cU
.x_UÐ : "Ð ÒØnCÐ
:Mx 5hR "Ð gedU pUnUÐ n*}bR : pHØnUÐ ÒØnCÐ Ú}b> 5T
påg@CÐ påegUÐ p_h]= h[aUn=í ngegax p`d=í qSí Ñ}SÌ : dx ëÌ ¼
.ngHí hUÎ
.LnRØ ØÐ{Lü pYÛĆUÐ ÓĆhgUÐí qSUÐ yfex ëÌ ½
.ên7 x}J L íÌ af= ai L RÐ{x ëÌ ¾
íÌ åafUÐ ØgI ÊnL{HÐ phincYÎí 4ÐkH odJ íÌ Ón?üÐ ØgI éÐkH ¿
.Ón?üÐ ØgI àí af= 4ÐkH
½»¼
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.@Ge= pin_HøÐ À
påhSna>øÐ ì|åw OÎ håÌ ï|åUÐ =nåUÐ éåT>íFUÐ íÌ ådCÐ ænÌ ?
åcA ì{å Ú{É I cU) iÌ pUnUÐ ÒØnCÐ ,ê¼ÄÃ¿ FeRi ½½ : SCÐí
Ò{åx{@ p_SÐí o= fL ÞnB aL Ú{É íÌ c"Ð UÙ `UÌ ? piÐØün= ýn¹
Ð|w phi hdL qbJ UÐ p=b_UÐ L x_UÐ odJ ýn\S j]B âS= ]b>
ðøþåY cx 3 nY ,ëinbdU nbRí
ð
ð
ð c"Ð
åL ZåcUÐ ê{åL åL nåhý~@
íÌ nåhdT
.(oHnfCÐ qSUÐ : Ò{x{!Ð p_SÐUÐ
ð
EåQ ÓĆYnå_CÐ íÌ Ón=b_UÐí ox|_UÐ fC ph=ÚíúÐ phSna>øÐ OÎ ÐEBÌ
EZi
påhSna>øÐ ì|åw ÓÚ}åS {åbR ,ê¼ÄÃÂ FeRåi ½Á : ng_hS> > UÐí phiniüÐ
åd> åC ëå}_x x|åUÐ ÞnåIúÐ påxn1 ~x~_U phýn\S EQ ýnSí ÓnhUË
.pþhUÐ pdYn_CÐ
íÌ Ónå=b_UÐí ox|å_UÐ åfC påh=ÚíÌ påf! jZf>) iÌ DL OíúÐ ÒØnCÐ q[ií
pådYn_Y : ÓÐÚnåx~UÐ éĆB Y pfdUÐ bĻí ,pfhgCÐ íÌ phiniüÐ EQ ÓĆYn_CÐ
ox|å_UÐ åY på@n"Ð {åfL gxnå1 ~åx~_U gx}A Y NYí}CÐ ÞnIúÐ
.(pfhgCÐ íÌ phiniüÐ EQ ÓĆYn_CÐí Ón=b_UÐí

ð
:ëhmaTÐ 9 ÒÊÐETÐ oew|R :mghm>
ënåT ÊÐåH
î}BÌ OÎ pUíØ Y ëinbUÐ : ÒÊÐFUÐ pfx}b= æÐGLøÐ dBÐ {bU
ð
.nghdL fUÐ Y rhA Y êÌ pQnh[UÐ rhA Y UÙ
w 5T çb"Ð ëĆLÎí ÏØnY éĆB Y ÒÊÐFUÐ pfx}S DL f> éí{UÐ _R
gfhiÐåS : påfx}bUÐ ì|åw DL fUÐ _UÐ î}x {Sí ,¢i}aUÐ ëinbUÐ : én"Ð
ð
5åiÎ MåBÐØ ëinåS íÌ xPå> : ÒÊÐFåUÐ pfx}S DL fx ø {S ÐEBÌ
í phýÐ}@üÐ
ð
åY nhZå/
ï~åhdiüÐ ëinåbUÐ : énå"Ð åw 5åT Ên\bUÐ êncAÌ Y d>
.ëinbUÐ Ð|4 Ò}bCÐ {hUnbUÐ
½»½
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éĆåB åY påfx}bUÐ ì|) æGLÐ âPCÐ ëÌ {i phfehUÐ pxÚge!Ð ÚHØ :í
øí ph[I phýnf!Ð phUþCÐ ëÌ DL f> UÐí fY (¿Â) ÒØnCÐ : nghdL fUÐ
qå> A Êï}= gY Tí ©inS íÌ L i DL Ênf= øÎ p=bL øí pex}@
.(Ón= ýn\S c= iÐØÎ
påhýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}å@üÐ ëinS : pfx}bUÐ ì|w DL {hTjUÐ fehUÐ âPCÐ a`x 3í
ZåUÐ åaxí iÐØÎ q> A Êï}= gCÐ) ëÌ DL fY (¿) ÒØnCÐ : i rhA
.(gCÐ pd[C

½»¾
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Ñ__B_A
Y w ëniüÐ çbA pUjY ëÌ {Tki ëÌ æn]CÐ pxn¹ OÎ nfdÉí {Sí nfU Û«
ð
ngdTnZYí n*ÐÚ]>í ngRí}K pRnT r= Y hL{> nC nHÐ}Y
ÓnLCÐ IÌ
någ]ýÐ êGå²í ënåiüÐ çåbA êGå² ï|åUÐ åeCÐ ëÌ åUÙ n*nh\bYí
ð
ð
åd> êÐGåAÐ ëÌí nhinåiÎ
nå_e6
ëåcx ëj= }x{! n*ÐE`Yí ng=Ð?í n¹nTÚÌí
ð
oSn_xí nwÐØÌ Y ohx n\xÌ
ngYÐGAÐ ëÌ 5T o@Ðí PUÐ fU pUacCÐ çb"Ð
åL {åAÌ Õ}å¶ øí >nhdTí >nhý~= e_x ëÌ o« "Ð ëlR U|T nwÐ{_> Y
.>nY{bY
d^UÐ `=í æn[iüÐí é{_UÐ oA : ex ëniüÐ çbA êÐGAÐ }wR
.æn@üÐí
x{eåY ënåiüÐ çåbA ëjZ= ê5wøn= ÜnfUÐ OíÌ pYn_UÐ p=nhfUÐ Ên\LÌí
åL N=í{åfY wÚnåLn= ©inåS ~åT}Y åY åidex 5å= ëinbUÐ Y Ð|w gbA
ð
påhUn_aUÐí påhAni åY Ø}åaUÐ çåbA ÐåLÐ}x ëÌ nå_h+
ghd_R ? Yí , eCÐ
: gåCÐ åA çb"Ð d> wÌí î}BÌ phAni Y phýnf!Ð pUÐ{_UÐ ên^fU pYÛĆUÐ
åU ÚåH{UÐ någdaT åUÐ Óni5\åUÐ ÒnåLÐ}Y Ñ@= ýÐ{=øÐ hbUÐ pdA}Y
Øåg_UÐí åh?ÐCÐ n*{åTÌí pxí5åUÐ ýÐPåUÐ påRnT n) ÓØnií Ò|RnfUÐ NiÐbUÐí
.phUí{UÐ

½»¿

ÅBnÂáA µË³ ÑÍB§ºA ØeBJBI ÑÂiB³¾ ¿ÍºA ÅËÂB³ºA  ´Í³ZNºA Ñ»Yj¾  ÀÇNA µË³ ÑÍmBmÝA ØeBJA
@Ð}CÐ wj= peýnS

¨UAjA ÀÆDI Ñ¿ÕB²
.Úí R {1Ì.Ø ,phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS : hHUÐ
.pYĆH ëYjY .Ø ,ïWCÐ xPUÐ : phýnf!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ
.x A {e7 {hUÐ .Ø ,ýnf!Ð Ón?³U pYn_UÐ px}^fUÐ
.-ÚÐZUÐ {he"Ð {L ,Ên\bUÐí baUÐ Ê : ýnf!Ð Ón?üÐ
.hdB <{L/ÚnZCÐ ,gCÐ ÑÐHÐ
.ÜÌ}UÐ =Ì {1Ì / {hbL ,gCÐ
.pYn_UÐ p=nhfUÐ Ên\Lj= Þn#Ð ëniüÐ çbA hUØ
.ÊnRUÐ =Ì {1Ì .Ø ,ëniüÐ çb" phUí{UÐ px5"Ð

***
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êm^TÐ XmBÐ
oZZBÐ ogýÐ}!Ð æmeþGÐ o<mgh ~gýÚ



(Ä) Ø{_UÐ
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Ñ_____¾f__³A
ð
ð
qdÉÌí
nY5wÐ
ýÐ}!Ð nxn phYĆHüÐ p_xPUÐ qUíÌ
 ,pÉnB pxnfLí ÐET
ð
ð ô ĆhÉj>
ð
ìÚ{[åY ,n@nhåH
U qd_@í ,5c7
oc>}> UÐ ýÐ}!Ð : ph\UÐ A
éåHÚ p=nåÉ Y yUn[UÐ dUÐ Ún?Ëí pxfUÐ pfUÐí x}cUÐ ëË}bUÐ Þ[i
3í ,ph\åUÐ çåbA påx5" nåHúÐ Ú{[CÐ w UÐ dHí hdL āÐ DÉ āÐ
påex}!Ð åfY DåL phYĆåHüÐ p_xPåUÐ : påhýnf!Ð ÓÐÊÐ}å@üÐ : }YúÐ Wbx
åfCÐ xå_>í Ò{LnåYí påxnLÚ OÎ {åex 5iÎí ,Ni|CÐ piÐØÎí ngfY pxnSUÐí
nxn\åUÐ åY åUÙ OÎ Õnå² åC ØnåIÚüÐí ÒÚZåCÐí y[fUÐ x{b> : ghdL
x{bU pÉn#Ð xØnf[UÐ ÊnZiÎí }]B : >nhA qinT Y ÙnbiÎí Ñí}cCÐ p?nQÎí
ÓnY{å#Ðí påhL5@øÐí påh]UÐ ÓÐ{LnåCÐ x{b> í ph\dU pxØnCÐ ÓÐ{LnCÐ
êÐGååAÐí påå1}UÐí pååRÌ}Un= gdYnåå_Y í gýn[ååY ååhaĺ : êngååH³U pååd@n_UÐ
åx åc= påUÐ{_UÐ Ò~åg@Ì OÎ éåÉUÐ Y nxn\UÐ Nc/ í phiniüÐ gYÐ}T
RÚ Y gSbA 4 ac>í e\> UÐ ÓÐÊÐ}@üÐ pRnT : *{inYí pUgHí
ëíØ éåĻí dCn= gh[> {S UÐ ÓÐÊÐ}@üÐ L wØn_=Î í ng_=nYí îL{UÐ
påL5dU phdcUÐ çb"Ðí yUn[CÐ px5" ÓÊn@ n¹Ì rhA ,gSbA OÎ éÉUÐ
få@ Y ÊÐ~!Ð ëcx ëÌ ë5í 4ÐYÌí ¹Ð{=Ìí gAÐíÚÌ pYĆHí ØÐ}RúÐí
: ÚÐ}bHøÐí YúÐí p1}UÐí é{_UÐ hbĻ æ{) ÚUÐ F! x_UÐí e_UÐ
. eCÐ

:og[TÐ êf`X
ê}CÐ _aUÐ hdL Sí Y T DL pYnL pa[= pex}!Ð ph yd][Y d]xô
ð
:ij= ph\UÐ êgaY ëinbUÐ ÊngbR Y Ø{L æ}L
ö {Sí ,ÚUÐ =nÉÌ íÌ niinS
½»Ã
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påååååY{ååbCÐ

åSbA qåcgiÐ íÌ ©inåbUÐ åUnY giÐ ï|UÐ ïf_CÐ íÌ _h]UÐ ZUÐ
.%.&pex}!Ð x}J L U|U q}_> íÌ èngiøn= ÓØ{w íÌ Ò nY
åY åA DåL íÌ UnY DL íÌ ai DL pxnf!Ð q_Sí Y :ij= _UÐ R}Lí
ð
ð
ð
íÌ nh_hJ
n[I
ëcx ëÌ y[xí ...SbA
.%/&ð nxf_Y n[I
ÊÐ|åxÎ
åUÙ ënåT ÊÐåH Êå= ohÉÌ I T ij= }BùÐ _UÐ R}Lí
ð
ð
ð
ð
ð
íÌ nxØnY
ÐÚ¦
êÌ nx{@
.%0& hdL Sí ÊÐ{Lø phi nxf_Y
åUínfx íÌ _aUÐ hdL bx Y :ij= hdL fCÐ pxWCÐ bfUÐ pec7 qR}L
ð
ð ai ZUÐ Ð|w ëcx rh= niinS
?kCÐ èGUÐ
.%1&phiinbUÐ px5dU Ć7
"nå= L{åCÐ) åfehUÐ påhýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}å@üÐ ëinåS Y phinUÐ ÒØnCÐ qR}Lí
êbx Y íÌ ëhLPUÐ hdL fCÐ p?Úí íÌ ê{UÐ ÊnhUíÌ íÌ hdL fCÐ :ľZUÐ
ð
ð
íÌ ënT nxØnY
pex}!Ð Y Ú¦ b" Y T :w ©{CÐ "n= L{CÐí niinS
pYnbY
ð
.(nxf_Y
å= qådBÌ ï|åUÐí ,ëinåbUÐ he² ï|UÐ "Ð oAnÉ :hdL fCn= {[bxí
åY åw :î}åBÌ ÒÚnåL :í ,}]#nå= >Ø{w íÌ fY q[biÐ íÌ >Ú{wjR pex}!Ð
.%2&pex}!Ð hdL q_Sí
íÌ ïØ}åR Úå= ÐhåÉÌ x|åUÐ ÞnåIúÐ :nxn\åUÐ yd][e= {[bx 5T
ÒÚnåå#Ð íÌ phååafUÐ Ònååin_CÐ íÌ Mååb_UÐ íÌ ©{ååUÐ ÚååUÐ ååUÙ : 5åå= Lnåå+
,ê¼ÄÃÄ ,Ò}wnåbUÐ ,p\ågfUÐ ÚÐØ ,påhýnf!Ð ÓÐÊÐ}å@üÐ : ënåiüÐ çåbA ,ßåL x{UÐ h7 {e7 (¼)
.(¾½½)Þ
.(½ÄÃ å ½ÄÂ)Þ ,YĆHüÐ ýnf!Ð xPUÐ ,ÒØL ÚØnbUÐ {L (½)
éÐåI ,Á Ø{å_UÐ ,oxÚ{åUÐí phfYúÐ ÓnHÐÚ{dU ph=}_UÐ pdCÐ ,¢fCÐ UÙ ph\UÐ ,@}_UÐ a][Y (¾)
.(¼À)Þ ,oxÚ{UÐí phfYúÐ ÓnHÐÚ{dU -}_UÐ ~T}CÐ ,åw¼¿»Ã pfH
åUÐ " påex}!Ð nxnå " påhed_UÐ Òí{åfUÐ é5LÌ ,pex}!Ð nxní phýnf!Ð pUÐ{_UÐ ^i ,ÕÐUÐ ØL (¿)
.(¼¿Â) Þ ,ê¼ÄÃÃ ,ßnx}UÐ ,oxÚ{UÐí phfYúÐ ÓnHÐÚ{dU -}_UÐ ~T}Cn= Ó{bL
.(¼ÃÄ)Þ ,ê¼ÄÃÂ ,¼Õ ,fehUÐ phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Ö ,ï{f!Ð fA .Ø (À)

½»Ä
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åx}J åL phåHnHúÐ gSåb= eUÐ Y ÒET p@Ú{= ënY}"Ð íÌ pxØn[SøÐ
ð
Ên\LúÐ éí{UÐ : Ò|RnfUÐ phýnf!Ð NiÐbdU nTngiÐ
cZ> énªÎ ÓønA íÌ én_RÌ
.%.&p]dUÐ é5_Hø phýnf!Ð ÒÊnHüÐ ê}Ļ UÐ NiÐbUÐ nghR 5=
ï|åUÐ åeCÐ nghR B{x ÊnhIÌ DL eZx HÐUÐ ìnf_e= ph\UÐ êgaYí
ëÌ åcex åUÙ åT ,påÉn#Ðí påYn_UÐ >ncd,í >nHkYí ëniüÐ hR h_x
.ÚUÐ n) dR nghdL b> pex}! ph ëcx
©{CÐ "n= L{CÐí hdL fCÐ wí :ph\dU h\UÐ êgaCÐ DL WSjHí
åf_CÐ : éB{åUÐ ëíØ ,påex}!Ð Y Ú¦ b" Yí pex}!Ð hdL q_Sí ï|UÐ
måSÐ nåfw Yí ,pex}!Ð Y Ú> Y T eZx ï|UÐ ph\UÐ êgaC HÐUÐ
:: rdU {hgeUÐ Ø[bCÐ
.pex}!Ð nxn pxn1 : pYn_UÐ p=nhfUÐ ÚíØ :ðøíÌ
ð
: ©{åCÐ "nå= L{åCÐ íÌ åhdL åfCÐ n) ex UÐ çb"Ð :nhin?
.pYn_UÐ p=nhfUÐ ênYÌ hbUÐ pdA}Y
ð
.x_UÐ odJ : "Ð :nUn?
ð
.(ghdL fCÐ) nxn\UÐ çb" phUí{UÐ Exn_CÐ :n_=ÐÚ
.p/n#Ð

ÑnåT : pd[åaY pex}!Ð nxn\U pUÐ{_UÐ ERU phHnHúÐ ÏØnedU Cn_UÐ ëĆLüÐ ØÐY Þ[i }^iÐ (¼)
.(¼¿Ã) Þ ,phýnf!Ð ÓÐÊÐ}@üÐí ëniüÐ çbA ,ßL x{UÐ h7 {e7 / ÚT{UÐ

½¼»
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pex}!Ð nxn pxn1 : pYn_UÐ p=nhfUÐ ÚíØ :ðøíÌ

ÑjA BÌBZy ÑÌB  Ñ¾B§ºA ÑIBÍÃºA iÊe :Ûô ÊC
ð q_í Ón_xPUÐ ëÎ
åUÐ påxn`UÐ åhbU påYn_UÐ pd[CÐ h\b> nC nbRí
afUÐ DL ënfþeJøÐí pUÐ{_Un= Ú_ZUÐ n) fLÌ å ngfY ngbhbĻ ëniüÐ f= êí}x
ÙÎ ådU ÒÐØÌ ìÚnåLn= ëinbdU nHÌ fY pUÐ{_Un= Ú_ZUÐí å énCÐí ß}_UÐí
x}åBùÐ pg@ÐY : I T ànZi {x{Ļí ÜnfUÐ ÓnSĆL h^f= f_CÐ w
,gYÐ}åTí gx}A ë5í ØÐ}RúÐ çbA pinhÉí , eCÐ yUn[Y pxn1 æ{)
åT é|= ngýn\LÌ >nL DL bxí , eCÐ çbA DL pfhYúÐ w pYn_UÐ p=nhfUÐí
.pex}!Ð Y ìØÐ}RÌ cU eCÐ pxn1 hH : {g@

:o<mgeTÐ [K n?Ðí
nåwÚnSíí n4Ć@ n4 ,ëjZUÐ ÒE]B p_hRÚ ,phYnH pUnHÚ ïØkx p=nhfUÐ \L ëÎ
: ê[ådU }åcfUÐí ,ÜnåfUÐ ÒÐÙÐkYí }\UÐí h\UÐ L Øn_=øÐ hdL ß}a>
Ê¡ T Ón?Î ohR ,}B|UÐ = ²í }@úÐ āÐ nghR o@x UÐ "Ð JÐY
,åbhbĻí xn1í ìPií é{_UÐ : EdU UnA DL Ê¡ T Éíí ..dÉÌ DL
åA h_\åUÐ îcåI â5Hí ,bA OÎ AnÉ én[xü "Ð x}J : EUÐí
, åeCÐ påY{# å"Ð pUnåHÚ åhd>í ,åJnUÐ pYínbY : ÒbUÐ ai Y ijx
îíncZåUÐ éåSí ,Ónå@Ðí åY ghådL nåYí çbA Y 4 5= ÜnfUÐ E[>í
ïåS ,EåbR íÌ fQ N= na> øí nghR pS}a> ø pRncdU pUacY gR îínL{UÐí
ëÌ åhbUÐí \åUÐ Ò~åg@Ì Då_R A oAnÉ iÌ L{x Y cR ,h_ íÌ
.nghdL hU{UÐ pYnSÎí ìÐLØ x{b> Y fc/
ï|UÐ ß}`UÐ b² ëÌ hd_R UÙ Y Ê¡ pYn_UÐ p=nhfUÐ \L DL ß}Lô ëlR
Eh>í ,{TjUÐí aUÐí rUÐ : @Ð= ênhbUÐí ,ì}x}b> Y âÚnZUÐ R{gHÐ
åY çåb"Ð ïíÙ Nåc/ ëíØ éĻ UÐ Ón=_[UÐ hU|>í ,= ênhbUÐ ÓÐÊÐ}@Î
½¼¼
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åL px}= E_UÐ : å hdL fCÐ å L{edU pÉ}aUÐ pAn>Îí ,gSb= pUn]CÐ
ð
wnåH åiÌ qå? ÐÙÎ øÎ ,Ô{åA 5håR n_då
åU ëjT Yn_x ø ëÌí ,ìÐLØ ýnSí
ò
L{ååx ååbC
øÎ Ú\åå"Ð ÚÐ}ååc= ååSnwÚÎ ê{ååLí ,ng?Ð{ååAÎ : åå_aUn=
,Únå^iøÐ ÒGåR éå]> ø åA æWUÐí hbUÐ ÓÐÊÐ}@Î : âÐüÐí,UÙ
oå= påhinUÐí ,påex}!Ð o= OíúÐ N>}Y bA Ú{0í ,énCÐí qSUÐ h\hR
.p=nhfUÐ
åýÐ~!Ð ëinåbUÐ någhe² pd[Y íÌ A DL ÊÐ{LÐ
F_> pex}!Ð qinT ÐÙÎí
ð
pYnL îLØ w ÙÎ ,phýÐ~!Ð îL{UÐ RÚ w "Ð Ð|w Ên\SÐ pdhHíí ,Ñnb_Un=
åbx 5T ÊÐ{LøÐ Ð|w ,U pd, ngaÉ= pYn_UÐ p=nhfUÐ nw n>í eCÐ Hn= ênb>
pd[åY íÌ åA íÌ ÜnåfUÐ ØnåAË DåL åbx ëÌ cex pYnL pd[Y íÌ A DL
åA ©{CÐ íÌ ľZUÐ "n= L{CÐ íÌ hdL fedU ëinbUÐ ]LÌ {Sí,pÉnB
,ýn\åbUÐ \UÐ ïÚYjY {AÌ íÌ pYn_UÐ p=nhfUÐ ênYÌ îL{UÐ íÌ îcZUÐ x{b>
åSÚ påhýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}å@üÐ ëinåS Y (¿Á) ÒØnCÐ OÎ ì}x}b> : "Ð Ð|w {fxí
fCÐ F_x) :DL phýÐ~@ ÓÐÊÐ}@Î (½¿) ÒØnCÐ q[i 5T ,(ê¼ÄÄ¿ pfU/¼¾)
ð
ð
påYn_UÐ p=nhfdU 5\fY
5[B
©{CÐ "n= L{CÐ íÌ ľZUÐ "n= L{CÐ íÌ hdL
ð
ÓnådJ åU qåinT ÐÙÎ nå) p]>}CÐ phi{CÐ îL{UÐ : nhL{Yí
phýÐ~!Ð îL{UÐ :
.(...nY
:ënxLØ pex}!Ð Ñnc>ÚÐ L jZf> Ð|cwí
.pex}!Ð oc>}Y { pYn_UÐ p=nhfUÐ nw n> phýÐ~@ îLØ
.pex}!Ð hdL q_Sí Y ngehbx phi{Y îLØ
:ngfY AÐ}e= }/ UÐ phýÐ~!Ð pY[#Ð ÚÉ î{AÎ w phýÐ~!Ð îL{UÐí
å+í nghc>}Y ob_>í ýÐ}!Ð Ên[bHÐ OÎ æ{* :ým[aTÐ [TÐ íÚXiX
ð
ØÐCnå= ĆåeL
påYn_UÐ på=nhfUÐ OÎ ngehd>í n) pbd_CÐ ÓnYd_CÐí Óøø{HøÐ
.phýÐ~@ ÓÐÊÐ}@Î (Ä¼,Ä½)
½¼½
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ð
pYn_UÐ p=nhfUÐ ênYÌ hbUÐ pdA}Y : ©{CÐ "n= L{CÐ íÌ hdL fCÐ n) ex UÐ çb"Ð :nhin?

på=nhfUÐ ì n> eL éíj= ýÐ}@Î ànZfT Ì{> :ogýÐ}!Ð îKzTÐ w|ĵ oc@|X
,påex}!Ð âåSí jåf= pdhåHí påxj= nwÚn]BÎ }?Î DL hbĻ p]dH ngaÉ= pYn_UÐ
ð
ØÐCnå= ĆåeL
N_Y gY OÎ ngií UÙ DL pUØúÐ +í ,ngLSí Y qUÐí
Ì{åx ëÌ hbUÐ <Y p=nhfUÐ \L DLí ,phýÐ~@ ÓÐÊÐ}@Î (¼¼À,¼¼Á,¼¼Â)
ð
pUnaTí phýÐ~@ ÓÐÊÐ}@Î (¼½¾) ÒØnCn= ĆeL
hdL fCÐ íÌ TnZUÐ ÒØnRÎ xí{=
Nå_x åUÐ Óni5\åUÐ åY påLee= fehUÐ âPCÐ ngJnAÌ UÐ ê[#Ð A
.ê[#Ð A pi5 ngfY nfe0 nYí ,pdA}CÐ ì|w : n) e_UÐí n*nLÐ}Y
Î¦fA ÊC ÈÍ»¦ A BÇI ¨N¿NÌ ºA µË³A :Bô ÍÂBQ
Ñ¾B§ºA ÑIBÍÃºA ÁB¾C ´Í³ZNºA Ñ»Yj¾  ÎÂfA ´BI
någhc>}Yí pex}!Ð > : êÐ}@üÐ }Jn8 Y eCÐ yUn[Y pxn1 qinT ÐÙÎ
ÑnåHÐí ênå^fUÐ åaA OÎ ïØkåx 5å= ,nghc>}Y Ò|BÐkYí ngfL ZcUÐ æ{)
ð
qå_Sí UÐ pex}!Ð Y ØÐ}RúÐ çbA pxn1 OÎ n\xÌ
æ{0 í , eCÐ : YúÐ
.4ÐYÌí *nhA : gfYÌ OÎ Ó{YÐ íÌ ghdL
OÎí gxnå1 OÎ ïØkåx 0{åU nåY x{åb>í ÊnåLØøÐ : ê[#Ð A ÒnLÐ}Yí
ÒnåLÐ}e= øÎ någ@Ð= gfå> ëÌ hbUÐ Ò~g@ú cex øí ,pUÐ{_UÐ EH A
ÓÐÙ : Ø}åaUÐ pd[åYí åeCÐ pd[åY pxn1 OÎ æ{* UÐí ,çb"Ð d>
.qSUÐ
OÎ Ðð{fåY p=nhfUÐ ênYÌ îcZUÐ R}x nY{fL ©{CÐ íÌ ľZUÐ "n= L{CnR
ÊÚØ æ{å) íÌ åSbA åL Øí|UÐ : bA ÜÚ5x 5iÎ nghdL ÊÐ{LøÐ Sí pd[Y
: åbA Ònåh"Ð : åýnbU påYÛĆUÐ phHnHúÐ £nf_UÐ Yí ,g@Ð> UÐ }JnCÐ
oAn[åU ðøíÌ qå> ânR{åUÐ çbR ,ß}Lí énY Y Ònh"Ð êÛÐU DL ána"Ð
åb> åA pfTnåH å^> çåb"Ð ëú ;nghdL ÊÐ{LøÐ > UÐ phiinbUÐ pd[CÐ
½¼¾
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I Y bA ÊnahHø pYn_UÐ p=nhfUÐ OÎ ÊnUøn= ngfL ngAnÉ F_xí pex}!Ð
åUn]Y ÒnåLÐ}Y ê{åLí ,åhdL åSí ï|åUÐ ÊÐ{åLøÐ Y nfw bA jZi {Sí ,N_Y
ð
: nå*nLÐ}Y oå@ÐUÐ phåHnHúÐ ÏØnåCÐ = Ŀb> nC naUn8
{_xô ngbhbĻí n*n?Îí
;åSbA ÒØnLÎí d^UÐ RÚ ÓÐÊÐ}@Î é5cHÐ : p_xUÐí pdYncUÐ px5"Ð hbĻ
n¹Ðí{åL OÎ oådQúÐ å@UÐ DL @ÐÚ ên_UÐ yUn[Un= pex}!Ð éĆBÎ ëú UÙ
©{åCÐ "nå= L{åCÐ íÌ åhdL åfCÐ åLØÐ åYí ,pÉnB pxØ}R pd[Y DL
,nå*ÐÊÐ}@Î : ÚnHí îL{UÐí hbUÐ ÓÐÊÐ}@Î ^_Y : pTÚnZCÐ A oTÐ
: oåCÐ íÌ ©n!Ð ÒnnbY A ©{CÐ "n= L{CÐ íÌ hdL fCÐ Ên]LÎ pdLí
ð
RÐ{åUÐ åai åw påhýÐ~!Ð îL{åUÐ : nåHnHÌ
ënåT ï|UÐ oUÐ ëÌ w ÚUÐ
ìF_x ï|UÐ _aUÐ âSí = fLÌí ,©{CÐ L{CÐ íÌ hdL fCÐ îcZU è}CÐ
ëÌí ,någfL ÿåInfUÐ ÚåUÐ åL xå_UÐ í nghdL pSn_CÐ o« pex}@ ëinbUÐ
åUÙ DåL {åe_x hUþåY }åx}b>í åLnaUÐ Y _aUÐ Úí{É Ón?Îí hbUÐ
5håR påUÐ{L }TÌ ,©{CÐ ÚUÐí pex}!Ð L Ò{AÐí ÓÐÊÐ}@l= x}]UÐ Ún[BÐí
ð åYÌ ååxÌí ,ÓnååbafUÐ : ÐØn[å
ð
pååhAni ååY Ð}å
åSÐ }ååTÌí ,gååCÐ çååb= ååd_x
.ÓÐÊÐ}@üÐ
ëÌ åcex ø ÐðÚíØ ©{CÐ "n= L{CÐ íÌ hdL fedU ëlR UÙ OÎ pRnün=
: påiín_CÐí ,påex}!Ð åL ãĆ=üÐ pL= eedU Ò{LnY Y bb² 5= a`x
åx{U ëc> {S ï|UÐí ,gCÐ Y _aUÐ Úí{É pÉ Ón?Îí ,ngbhbĻ ÓÐÊÐ}@Î
påex}!Ð oåc>}e= åedLí ,ì{å nå)nc>ÚÐ råLÐ=í ,påex}!Ð L ÓnYd_CÐ
åY pex}!n= h² nY T OÎ éÉUÐ hbUÐ p]dU {gex n, ,n)nc>ÚÐ pdhHíí
ênYÌ phýÐ~!Ð îL{UÐ x}Ļí pbhb"Ð pR}_Y OÎ ÉdU %.&ßeQí Ón=ĆY
.pex}!Ð oc>ÚÐ Y pSn_e= YncAÌí >ÐÚÐ}S ÚÐ{Él= pUn]edU Ên\bUÐ
,påhinUÐ p_]UÐ ,¼Õ ,ýÐ~!Ð Ó5TnCÐ éÉÌ ëinS : phýnf!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ éÉÌ ,Mhc_UÐ EYúÐ {L (¼)
.(¿Ã)Þ ,ê¼ÄÂÂ ,ØÐ{`= p_Yn@ p_]Y

½¼¿

´Í³ZNºA Ñ»Yj¾  ÀÇÍ»¦ A µË³Y
ð
pYn_UÐ p=nhfUÐ ênYÌ hbUÐ pdA}Y : ©{CÐ "n= L{CÐ íÌ hdL fCÐ n) ex UÐ çb"Ð :nhin?

:ngfY ÒET àn>ÚÐ @íÌ phi{CÐí phýÐ~!Ð îL{UÐ N=í
åA ë5\åU ëinåbUÐ någhdL åi åUÐ pdhHUÐ w phýÐ~!Ð îL{UÐ
Ì
hbUÐí ngdLnR pR}_Yí pex}!Ð L ï}Un= UÙí p=b_Un= eCÐ
.p=nhfUÐ p]HÐ= hdL c"Ð |haf>í eTn7í _Y
OÎ pUn"Ð ÒØnLÎ OÎ ÚCÐ n) Éx UÐ pdhHUÐ w phi{CÐ îL{UÐ Ñ
©n!Ð Y x_UÐ DL é["Ð íÌ pex}!Ð Ñnc>ÚÐ S hdL qinT nY
.xÚn[CÐí ngfY b" ï|UÐ ÚUÐ éØn_x
: hý}UÐ ÜnHúÐ nª ëÐ|dUÐ Þn#Ðí ên_UÐ ÚUÐ ngfY sfx pex}!Ð å@
.phi{CÐí phýÐ~!Ð NxL{UÐ
íÌ ì{åå ënååYnb> NxL{ååUÐ ëÌ rååhA ,NdLnååaUÐ íÌ ååLnaUÐ ååI
Ø
.w{
: {ååAÐí ëË : ÒÚT|ååCÐ pååecCÐ }åå^f> rååhA pååhýÐ~!Ð pååecCÐ åw
.%.& U|T 5ghR c"Ð Ú{[>í ,NxL{UÐ
,åhdL åfCÐ ghåR 5å= ,hbUÐ êh= ê[#Ð Ún]BÎ ëinbUÐ o@íÌ U|U
.ÓÐÊÐ}@Î (¼½¿) ÒØnCÐ o@e= ê[#Ð Y gR ©{CÐ "n= L{CÐí
Ø}åe=í ,pbhb"Ð ÚngKü UÙ bCÐ îÌÚ ÐÙÎ øÎ gh`= hbUÐ ï}« øí
,ÓÐÊÐ}å@Î (¼½½) ÒØnåY ;åhbUÐ DåL âĆJøÐ 4 yhx ÒÚíUÐ d> ÊngiÐ
nå*n?Î åbCÐ DLí ,hbUÐ Ênf?Ì Ónd]UÐí âR{UÐ bCÐ OÎ ÐY{bx ëÌ 4í
ÊÐ{å=Îí gZåSnfYí wØgåI â5åH oådJí ,ÓÐÊÐ}@Î (¼½À) ÒØnY ;ngbhbĻí
ïÚnZåHÐ E= pin_HøÐí ,ÓÐÊÐ}@Î (¼Â»,¼ÁÁ) N>Ø5dU ðø5LÎ *n^AĆY
åY Nå_CÐ EdU ex{b> H nY }ýnHí çÐÚíúÐ DL âĆJøÐ Y fhc/ odJí
.ÓÐÊÐ}@Î (½¼») ÒØnCÐ Rí bCÐ S
.(¿Ã)Þ ,=nUÐ @}CÐ ,Mhc_UÐ EYúÐ {L (¼)

½¼À

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

ð p=nhfUÐ ÓÚ{ÉÌ ÐÙÎí
oå@í Óøø{åHøÐ å+ ¦nå7 DL Ênf=
ð a"n= Ð}YÌ
: å_]UÐ : å"Ð 5å4í ,phi{CÐ çb"n= L{CÐ íÌ hdL fCÐ OÎ iĆLÎ nghdL
ÒØnåY ;åiĆLÎ zxÚnå> åY ênåxÌ ÒPåL éĆåB p[CÐ pecCÐ ênYÌ a"Ð ÚÐ}S
.ÓÐÊÐ}@Î (¼¼¾)
på=nhfUÐ åY ÚØn[åUÐ }åYúÐ : å_]UÐ phi{CÐ íÌ ph[ZUÐ çb"n= L{edUí
(½½¿) ÒØnåY ;ænfþåHøÐ pec7 ênYÌ phýÐ~!Ð îL{UÐ pYnSü @í ø ën= pYn_UÐ
.phýÐ~@ ÓÐÊÐ}@Î
|ÌË§NºA K»  ´A :Bô RºBQ
ÚåUÐ x_> : phýÐ~!Ð îL{dU p_=nUÐ phi{CÐ îL{UÐ fehUÐ âPCÐ ^i
ÊnLØøÐ : " ëÐfL qĻ rUnUÐ ÑnUÐ Y Yn#Ð [aUÐ : pex}!Ð L ÿInfUÐ
ÒØnCÐ q[ií ,phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Y (Á¾,¿¾) ØÐCÐ : " phi{CÐ çb"n=
åRÚ påex}!Ð åY Ú¦ åb" åY åcU Ûå«) iÌ DL phýÐ~@ ÓÐÊÐ}@Î (¿¾)
ÒØnåCÐí ,(påex}!Ð L ÿInfUÐ ÚUÐ x_= ngehS q`d= 5gY phi{CÐ îL{UÐ
gååCÐ DååL ÚååUÐ xåå_= pååhi{CÐ îL{ååUÐ åR}>) pååhýÐ~@ ÓÐÊÐ}åå@Î (¿Ã)
.(..pex}!n=
{åAÌ OÎ íÌ påYn_UÐ på=nhfUÐ OÎ ê{åb> åUÐ îcZåUÐ : nYÎ ©{CÐ ÊnLØøÐ xí
ð gCÐ ëĆLl= nYÎí ,ýn\bUÐ \UÐ ïÚYjY
..Ónå_RÐ}CÐ ëinåS ênåcAú nbRí
OÎ påhýÐ~!Ð îL{åUÐ påUnAlR ,pa[åUÐ ì|å) åhbUÐ : US H {S ënT ÐÙlR
åY ënåT ÐÙÎí ,påhýÐ~@ ÓÐÊÐ}@Î (¼/¿Á) ÒØnY) phi{CÐ îL{UÐ eZ> pecCÐ
ð
på=nhfdU Ûn@ niinS
YnbY êbx Y U cx 3í ,phdwúÐ {SnR pex}!Ð Y Ú¦ b"
ð
L{åhU ĆhåTí
åU Nå_> ëÌ påhýÐ~!Ð îL{åUÐ ngYnYÌ pLR}CÐ pecCÐ íÌ pYn_UÐ
.phýÐ~@ ÓÐÊÐ}@Î (¼/¿Â) ÒØnY ;fL p=nhi phi{CÐ çb"n=
½¼Á

´Í³ZNºA Ñ»Yj¾  ÀÇÍ»¦ A µË³Y
ð
x_UÐ odJ : "Ð :nUn?

åc"Ð åA påex}!Ð Ñnåc>ÚÐ qSí Y Ì{> phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ qinT ÐÙÎí
ð
ÚÐ}S íÌ Óøø{HøÐ + ¦n7 DL Ênf=
ð aA }YÌ Ú{[x 3 nY îL{UÐ : nhýn¹
ÊnåLØøÐ Ûå«í ,pYn_UÐ p=nhfUÐ x}9 ï|UÐ hbUÐ {_= îL{UÐ pYnSü @í øj=
ð
pådA}Y : íÌ Óøø{åHøÐ + Ênf?Ì ïÌ îL{UÐ nghdL qinT pUnA ïÌ : nhi{Y
\åUÐ ïÚYjåY {åAÌ OÎ îcZUÐ qY{S ÐÙlR .peTnCÐ pdA}Y : íÌ hbUÐ
åCÐ åY îcZåUÐ åxĻí nå*ÐÊÐ}@Î é5cHn= êbx ëÌ hdL ëlR ýn\bUÐ
ð
ø n²£
phi{CÐ çb"n= ÊnLØøÐ ëcx ëÌ àGZxí ,pYn_UÐ p=nhfUÐ OÎ ìÚ}² ï|UÐ
hbUÐ pYn_UÐ p=nhfUÐ Ó n= ÐÙÎí ,phýÐ~@ ÓÐÊÐ}@Î (¼ÄÂ) ÒØnY ;dUÐ e²
ð
på_SÐUÐ å7 åY nghdL ðøn7 ëcx íÌ hbUÐ Ênf?Ì nghUÎ nhi{Y
ÊnLØøÐ ëchR
qdS ÐÙlR ,pa[UÐ ì|) US : pYn_UÐ p=nhfUÐ [a>í ,ýn\bUÐ \UÐ ÚYjY Y
ð
åL éþåCÐí gåCÐí ,îL{UÐ : 5[B
y[x ilR pa[UÐ ì|) ©{CÐ ÊnLØøÐ
}ýnåH åU éĺ pa[UÐ ì|wí ,îL{UÐ ÓÐÙ : ëd=nbCÐ ê[#Ðí phi{CÐ çb"Ð
ê[å#Ð påg@ÐY : åhbUÐ ÓÐÊÐ}å@Î ÙnåĺÐ bCÐ DLí %.&ê[#Ð çbA
aåÉ= gåCÐ åI DåL påex}!Ð Ó?í ,phýÐ~!Ð phUþCÐ ênhS Y qdU
ð
ð
ð
ð
åUÙ pdLí ;nhi{Y
gCÐ phUþY î{Y : rUÐí nghR ncx
íÌ n4 nhdÉÌ
ĆLnR
îL{åUÐ åhdL påLR}CÐ gåCÐ påg@ÐY : Ú{[åx phi{CÐ îL{UÐ : c"Ð ëÌ
Ŀåb> A pex}dU ëcCÐ _aUÐ >Ì ï|UÐ w ëcx ëÌ ê~dx ? Yí ,phýÐ~!Ð
,ìåií ÚdU x_Un= pex}!Ð âSí DL p>GCÐ sýnfUÐ : phýÐ~!Ð pecCÐ
någYnYÌ Öí}å]CÐ å_aUÐ DåL Ênåf=
ð L{åCÐ ngdJ UÐ Ón\x_UÐ : [a> ïÌ
påecedU èíGY }YjR HnfYí x_UÐ ÚÐ{bY nYÌ ,%/&hdL Ñnb_UÐ Ñd]CÐí
.Ú¦ Y ÚCÐ " nY hR B{xí,ÊÐFB p]HÐ= íÌ ngai Ênbd> Y ìÚ}b>

.(¾¾¿Þ ,=nUÐ @}CÐ,ï{f!Ð fA .Ø (¼)
.(½Â») Þ ,=nUÐ @}CÐ ,ï{f!Ð fA .Ø (½)

½¼Â

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

(ÀÇÍ»¦ A) BÌBZzºA µË³ ÑÍºÊfºA ÌB§A :Bô §IAi
åd]x ënT {Sí ,xP_UÐ ë}bUÐ [fY : pYnL pex}!Ð nxn\= ê5wøÐ Ì{=
Únå?ùn= ê5åwøÐ qåSUÐ åUÙ |åfY Ì{R ,%.& NhfCÐ ÞnIúÐ Éí ghdL
ð
nåC Ð}å^i
,påLfCÐ n*nJnZåií påadCÐ n4ncIj= phYÐ}@üÐ ÔØÐ"Ð DL p>GCÐ
ERå> oå@x nå, ,4ÐåYÌí *nåcd,í ÜnåfUÐ Ònåh= h@ Ú¦ Y bd>
ð
ð
*nåin_Y haU nxf_Yí
nxØnY
*{LnYí nxn\UÐ px5" çb"Ðí Óni5\UÐ
{å_= qU|å= UÐ phUí{UÐ Øg!Ð ÓØ{_>í ,pex}!Ð o= ìí{bR 5L g\x_>í
xå_U -ÚíúÐ ådCÐí phýnf!Ð ÓĆcZedU ph=ÚíúÐ pfdUÐ Øg@ : UÙ
åfCÐ xå_U ph=ÚíúÐ phSna>øÐ âíPY U|Tí ,ê¼ÄÂÃ ênL ghdL fCÐ
ERåU phåHnHúÐ ÏØnåCÐ ëĆLÎ Ú{É 5T,ê¼ÄÃ¾ ênL f_UÐ ýÐ}@ : ghdL
åYúÐ }/kåY å= ¥íÌ ï|åUÐí p]dUÐ é5_HÐ ÒÊnHÎí pex}!Ð nxn\U pUÐ{_UÐ
ênåL ]åQÌ : {åbL ï|åUÐ NY}åCÐ pådYn_Yí påex}!Ð åfC =nUÐ Ò{CÐ
åSÚ nwÚÐ}b= Ò{CÐ Y±U pYn_UÐ ph_e!Ð : {eLÐí,nhUn]xÎ : iĆhe= ê¼ÄÃÀ
Måb_UÐ êgaCn= ph\UÐ Ø{A {S ëĆLüÐ Ð|wí ,ê¼ÄÃÀ FexØ : (¿»/¾¿)
åfY påx}bUÐ åhdL åfCÐ ÒÌ íÌ ...pxØn[åSøÐ ÒÚnå#Ð íÌ phafUÐ Ònin_CÐ íÌ
B{UÐ ÊÐ}@ Y Ú= ohÉÌ Y U|Tí ,Ênf=úÐí x{UÐUÐí p@í~UnT Ò nY
.%/&...Ò{LnedU
någfhiÐS qfe {S éí{UÐ Y ÐðØ{L ènfw ëlR ngfhiÐSí éí{UÐ Ón_xP> :í
ð
ëinåS ÐGådiÎ : Ú{åÉ énCÐ hH D_R ,hdL fCÐ x_> o@> nÉ[i
OÎ â5åHøÐ åA nåhinCÌ :í ,ghådL fedU pUí{UÐ x_>í x_UÐ }YÐíÌ
påhfYúÐ ÓnåHÐÚ{dU påh=}_UÐ pådCÐ ,åL5@øÐí ¢åafUÐ oåin!Ð :påex}!Ð nxnå ,MhUnåQ~UÐ {1Ì (¼)
.(¼¿½) Þ ,åw¼¿½½ ê}7 ,¾¼ Ø{_UÐ ,ßnx}UÐ ,oxÚ{UÐí
ÓÐÊÐ}å@üÐí ëniüÐ çbA ,ßL x{UÐ h7 {e7 ÚT{UÐ ÑnT : pd[aY ëĆLüÐ Þ[i }^iÐ (½)
.(¿½½ å ¿¼Â) Þ ,phýnf!Ð

½¼Ã

´Í³ZNºA Ñ»Yj¾  ÀÇÍ»¦ A µË³Y
ð
(ghdL fCÐ) nxn\UÐ çb" phUí{UÐ Exn_CÐ :n_=ÐÚ

nxnå Ò{Lnåe= påÉn#Ð Ónh_e!Ð OÎ pRnÎ x_UÐ : bAí hdL fCÐ
Ò{inåY âíPåY Lå]Y oxÚ{åU YåS {åg_Y nåi}R : ÿZiÌ 5T ,pex}!Ð
ð
ð
ênL pex}!Ð nxn ëþZU nÉnB
ncY
é{_UÐ ÒÚÐÛí ÓjZiÌ 5T ,pex}!Ð nxn
Ò{Lnååe= êåb> ååUÐ påhdCÐ Ónååh_e!Ð xåc> hZåå> DåL åe_x ê¼ÄÃ½
.%.&Ò nY nxn\UÐ
Ónhfh_åUÐ : pex}!Ð nxn pT}A Ó}gK phcx}YúÐ Ò{CÐ ÓnxøUÐ :í
ÓĆcZåCÐ OÎ ìnåiøÐ qåaU phýnåi påT}A ngxÐ{= qinTí ,xP_UÐ ë}bUÐ Y
Ð{åA nå, ,f_UÐ ýÐ}@ nxní ,¢f!Ð ÊÐ{LøÐ nxn ngg@Ðxô UÐ pÉn#Ð
Ón@n= ax {_x 3 pUÐ{_UÐ Ûng@ ëj= ÐAWx ëÌ phýnf!Ð pUÐ{_UÐ L NUþCn=
ð pex}!Ð nxn
ÒØnåLÎí Ni|åCÐ påSn_Yí påex}!Ð fY DL ê5wøÐ ~hTGU Ð}^i
NiÐåS ëÌ 5åT ,%/&ghdL fCÐí pex}!Ð nxn énªÎ hdL o>}> n, ,gdhwj>
xå_>í Ò{Lnåe= qåewÐ {S phcx}YúÐ Ò{CÐ ÓnxøUÐ : ÓnxøUÐ _=
ênåL ÚØn[åUÐ påex}!Ð : åhdL åfCÐ xå_> ëinS UÙ Y ,ghdL fCÐ
ëÌ 5åT ,ê¼ÄÃ¿ ênåL ÚØn[åUÐ åf_UÐ ýÐ}@ nxn Ò{LnY ëinSí ,ê¼ÄÂ¾
ê5åwøÐ någegY é{å_UÐ ÓÐÚÐÛí : påÉnB oå>ncY ÊnZil= qYnS éí{UÐ odQÌ
gSbA DL é[dU wÐínLØ p_=nY DL 4 Ò{LnCÐ x{b>í ýÐ}!Ð nxn\=
någhUn_R o>ncCÐ ì|w q?Ì {Sí ,qSUÐ ânh íÌ Ónbxn\edU Ð}_x ëÌ ëíØ
.%0&ph_SÐí ÓÐ{LnY Y pex}!Ð nxn\U Y{S nY éĆB Y
: Ên\åLúÐ éí{åUÐ åL ê¼ÄÄ» ]åQÌ À zxÚn= Ò}wnbUÐ : ÓÚ{É 5T
ÒØnCÐ q\S {Sí ,êĆHüÐ : ëniüÐ çbA éA pbh?í YĆHüÐ }/kCÐ pe^fY
êåd_dU påh=}_UÐ xnåi påhexØnTj= phedL Ò¦n7 " êÐ}@üÐ nxn çbA ,ßL x{UÐ h7 {e7 .Ø (¼)
.(Á)Þ ,ê½»»¼ ,ßnx}UÐ " phfYúÐ
.(À)Þ ,=nUÐ @}CÐ ,ßL x{UÐ h7 {e7 .Ø (½)
.(À¿) Þ ,=nUÐ @}CÐ ,@}_UÐ a][Y (¾)

½¼Ä

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

DåL oå« ënåiÎ cU pUacY gR āÐ Y pw Ònh"Ð ëÌ DL ëĆLüÐ Y phinUÐ
{@ pYĆR ...ÊÐ{LÐ ïÌ Y "Ð Ð|w pxn1 éíØí Ón_e6í ØÐ}RÌ Y he!Ð
åYÌ : hå_x ëÌ ënåiüÐ åA åYí ...nå) ÜnåCÐ Û« ø pi[Y ëniüÐ
ð ÚÐ}bHÐí
.}Lí UnYí ai DL nfYË
pex}!Ð nxn\= ê5wøÐ OÎ pSnH phYĆHüÐ p_xPUÐ qinT {bR êĆHüÐ :í
pxnLÚ o@x nY qfe\>í ,afUÐ ëíØ nY DL ÊÐ{LøÐí f_UÐ DL ï]f> UÐ
ð
ð
EåcUÐ E>nHØ qSnH {Sí ,g\x_>í *{LnYí nxf_Yí
nxØnY
ghdL fCÐ
ï|UÐ phfehUÐ pxÚge!Ð ÚHØ ngfYí ,ÉúÐ Ð|w ph=}_UÐí phYĆHüÐ éí{UÐ Y
(Ón_xPåUÐ åh+ Ú{[åY phYĆåHüÐ p_xPåUÐ) ëÌ DL fY pUnUÐ ÒØnCÐ : i
,Ò{åCÐ åYúÐ çnåhe= åe_UÐ DåL pHØnåUÐ ÒØnåCÐ : åfehUÐ ÚH{UÐ {TÌí
ëinbUÐ {LÐSí ,ph=}_UÐ éí{UÐ p_Yn@ çnhYí ,ëniüÐ çb" Cn_UÐ ëĆLüÐí
ÚåH{UÐ : phýÐ}@üÐ phLPUÐ yYĆY }g^> 5T ,pYnL ÒÚ[= n) æG_CÐ <í{UÐ
gfåYÌí gYÐ}åT DåL p^RnCÐí nghfJÐC px}"Ð pUí{UÐ pUnaT éĆB Y fehUÐ
"n[ååYí ååSbA pååx5" Ên\ååbUÐ OÎ jåådx ëÌ : JÐååCÐ ååAí (¿Ã) ÒØnååY
åY åT DåL Ð|åw åc_iÐí ,(À¼) ÒØnåY îíncZUÐ x{b> : bAí ,pLíPCÐ
ëinååS ååY (½¿) ÒØnååCÐ q[ååi {ååbR ,pååhýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}åå@üÐí Ónåå=b_UÐ ©inååS
íÌ ľZUÐ "n= L{CÐ íÌ hdL fCÐ F_x) :DL fehUÐ phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ
ð
ð
ð
: nhL{åYí
påhýÐ~!Ð îL{åUÐ : påYn_UÐ på=nhfdU 5\fY
5[B
©{CÐ "n= L{CÐ
ÓÐÊÐ}@Î (¿¾) ÒØnCÐ q[ií ,(nY ÓndJ U qinT ÐÙÎ n) p]>}CÐ phi{CÐ îL{UÐ
någehS qå`d= 5ågY påhi{CÐ îL{åUÐ RÚ pex}!Ð Y Ú¦ b" Y cU Û«)
îL{åUÐ åR}>) :DåL (¿Ã) ÒØnCÐ q[ií (pex}!Ð L ÿInfUÐ ÚUÐ x_=
påex}!Ð åY Ú¦ b" Y ënT ÐÙÎí (pex}!n= gCÐ DL ÚUÐ x_= phi{CÐ
påecCÐ íÌ påYn_UÐ på=nhfdU Ûnå@ nåiinS
YnbY êbx Y U cx 3í ,phdwúÐ {SnR
ð
ð
på=nhi påhi{CÐ çb"nå= L{åhU ĆhTí
U N_> ëÌ phýÐ~!Ð îL{UÐ ngYnYÌ pLR}CÐ
½½»

´Í³ZNºA Ñ»Yj¾  ÀÇÍ»¦ A µË³Y
ð
(ghdL fCÐ) nxn\UÐ çb" phUí{UÐ Exn_CÐ :n_=ÐÚ

ð
íÌ på=nhfUÐ OÎ ê{b> UÐ îcZUÐ : nhi{Y
ÊnLØøÐ xí ÓÐÊÐ}@Î (¿Â) ÒØnY ;fL
.ÓÐÊÐ}@Î (¿Á) ÒØnY ..ýn\bUÐ \UÐ ïÚYjY {AÌ
ååY fe\å> 5ååR (ê¼ÄÄ¿ pfåU/¼½) ååSÚ Ónå=b_UÐí ýÐ}åå!Ð ëjZå= nåYÌ
åY ÚåUÐ å= å" åYí hdL fCÐ î{U n}UÐ Ón@ÚØ DLÌ b² Ón=bL
: påhiinbUÐ påx5"Ð o>Ð}Y éni iÌ ÚíCÐí hdL fCÐ èÚ{x U|=í ,pex}!Ð
DåL RnåĻ åUÐ Ò@}CÐ {ÉnbCÐí ÒnBCÐ æÐ{wúÐ bAí ,e* UÐ yUn[CÐ
.phYnUÐ ehSí nhd_UÐ p"n[Yí ëniüÐ ÒnhA

½½¼

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

Ñ_______B_____A
: =nåH ,phinåiüÐ Eeå : }båY ânR{åUÐ A ëÌ ê{b> nY T Y y\x
åx}J åL påUÐ{_UÐ åhbĻ OÎ æ{åw råhA ,påhiinbUÐ êd_UÐ ÒjZi DL ìØ@í
åY {RÐÚ îH qhU pÉn#Ð yUn[CÐ eĻ UÐ çb"Ðí ê[#Ð N= ÒÐínCÐ
åUÐ phiinbUÐ pd[CÐ oAn[U ðøíÌ q> ânR{UÐ çbR ,ânR{UÐ çbA {RÐíÚ
.nghdL ÊÐ{LøÐ >
`fx UÐ (ghdL fCÐ) nxn\Un= pÉn#Ð çb"n= fehUÐ âPCÐ fL {Sí
Ú\ååA : åå"Ðí ,eååH}UÐ ååhbUÐ Ê{å = ìÚnåå]BÎ : åå"Ð ååY nåågYÐGAÐ
,ÊÐF= pin_HøÐí ØgI â5H odJí pUØÌ x{b> : bAí phýÐ{=øÐ ÓnbhbUÐ
åå+ ¦nåå7 DååL Ênååf=
ð a"nåå= påå=nhfUÐ ååY ÒÚØn[ååUÐ ÓÐÚÐ}ååbUÐ : åå_]UÐí
oådJ : å"Ðí ,åhbUÐ {å_= îL{åUÐ påYnSü å@í ø ëj= íÌ Óøø{HøÐ
åh?ÐCÐ åh+í phYĆåHüÐ p_xPåUÐ ênåcAÌ åUínf> ï|UÐ }YúÐ wí x_UÐ
.ÞnIúÐ pRnT çbA pxn1 ÒÚí¦ Y phýnf!Ð pUÐ{_Un= phf_CÐ phUí{UÐ
,Øå@Y EåQ Ênåf=
ð Ó{håI åfiÌ LØÌ qUí ,ì{Aí ā pe[_UÐ qinT nCí
ð
ð
íÌ Ð{x{@
nYgaY
hÌ fd_U ,NhfCÐ çbA L pbhb"Ð phdU pUín7 fcUí
øÌ @í ~L OCÐ : MYÌí ,bCÐ {g@ gR fbH eL pýnQ pbhbA L ZTÌ
.phfUÐ AÌí {g@Ð Y ê}²
,,,hRUÐ <í āÐí

½½½

´Í³ZNºA Ñ»Yj¾  ÀÇÍ»¦ A µË³Y
åååå@Ð}CÐ

¨____UAjA
,Ò}wnåbUÐ ,p\ågfUÐ ÚÐØ ,påhýnf!Ð ÓÐÊÐ}å@üÐ : ënåiüÐ çåbA ,ßåL x{åUÐ åh7 {e7 .Ø
.ê¼ÄÃÄ
.YĆHüÐ ýnf!Ð xPUÐ ,ÒØL ÚØnbUÐ {L
,Á Ø{å_UÐ ,oxÚ{åUÐí påhfYúÐ ÓnHÐÚ{dU ph=}_UÐ pdCÐ ,¢fCÐ UÙ ph\UÐ ,@}_UÐ a][Y
.oxÚ{UÐí phfYúÐ ÓnHÐÚ{dU -}_UÐ ~T}CÐ ,åw¼¿»Ã pfH éÐI
" påex}!Ð nxnå " påhed_UÐ Òí{åfUÐ é5LÌ ,pex}!Ð nxní phýnf!Ð pUÐ{_UÐ ^i ,ÕÐUÐ ØL
.ê¼ÄÃÃ ,ßnx}UÐ ,oxÚ{UÐí phfYúÐ ÓnHÐÚ{dU -}_UÐ ~T}Cn= Ó{bL UÐ
.ê¼ÄÃÂ ,¼Õ ,fehUÐ phýÐ~!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ ëinS Ö ,ï{f!Ð fA .Ø
på_]UÐ ,¼Õ ,åýÐ~!Ð Ó5TnCÐ éÉÌ ëinS : phýnf!Ð ÓÐÊÐ}@üÐ éÉÌ ,Mhc_UÐ EYúÐ {L
.ê¼ÄÂÂ ,ØÐ{`= p_Yn@ p_]Y ,phinUÐ
påhfYúÐ ÓnåHÐÚ{dU påh=}_UÐ pådCÐ ,L5@øÐí ¢afUÐ oin!Ð :pex}!Ð nxn ,MhUnQ~UÐ {1Ì
.åw¼¿½½ ê}7 ,¾¼ Ø{_UÐ ,ßnx}UÐ ,oxÚ{UÐí
påh=}_UÐ xnåi påhexØnTj= påhedL Ò¦nå7 " êÐ}å@üÐ nxn çbA ,ßL x{UÐ h7 {e7 .Ø
.ê½»»¼ ,ßnx}UÐ " phfYúÐ êd_dU

***
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ÑÍ§yËºA ÂAË³ºAÊ ÑÍ¾ÜmáA
:eAf¦G
fÍ§m \UAi ifI .e /ÎyB²
mgc^TÐ odbBÐ [K



(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

ÓØÚí p²£ Þ[i OÎ {f> Ón=b_UÐí ýÐ}!Ð phL Ò{LnS ÜnHÌ ëÎ
. xPUÐ ÉÌí x}cUÐ ëË}bUÐ :
nghR ÒF_CÐ yUn[CÐ pxnLÚ @Ì Yí nghR bi ø pdYnT p_xPUÐ ÓÊn@ {bUí
Ñnb_UÐ ëÌ {Tkií yUn[CÐ ì|w Y pd[e= pex}!Ð f_Y àn>ÚÐ {Tki nfw Yí
ågfUÐ Ø}6 ëÌ UÙ yUn[CÐ DL ÊÐ{LøÐ Y ÜnfUÐ fC øÎ pex}!Ð DL â nY
íÌ å_aUÐ ënåh>Î DåL ÜnåfUÐ åe" ì{åAU åacx ø åinh>l= }åYúÐ íÌ _R L
êĆHüÐ ëÌ {h= {HnaY w 5iÎí yUn[Y n*ÐÙ : qhU Ón=b_UÐ ëÌ pbhbA.T}>
...yUn[CÐ pxnLÚí ļn_CÐ p=ÚnC ng@íÌ
ð
på_h]U nå@ĆL
}å@~UÐí {åhLUÐí {åx{gUÐ Y nghR nC Ón=b_UÐ qL {Sí
ååY nååghdL oåå>Gx nååYí pååÉn#Ð d[ååY OÎ }åå^i ÐÙÎ ënååiüÐ ëlååR ,ënååiüÐ
p_xPåUÐ åa> nåfwí Ò{åaCÐ DåL pd[CÐ ën@}U ,_]= ngfY }ai Ón=b_UÐ
någhdL Ñnb_UÐí ýÐ}!Ð }x}b> Y ß}`UÐ ëÌ : ph_UÐ NiÐbUÐ Y phYĆHüÐ
phYĆHüÐ p_xPUÐ ëÎ ..ngýnb= ë5í ngYn^i pinhÉí ,pL5!Ð pd[Y aA w
ð
øí nå@L
någhR î}> ø p_inY p_Yn@ pdYnI pdYnT p_x On_> āÐ {fL Y qU~i
ð
ì|åw ëÌ åUÙ ph_åUÐ NiÐåbUÐ ÒjZåi p_xPåUÐ ì|w jZf> 3í ,n[bi
nghR {gZ>
Ynå>í ,påL5!Ð Úå]= Úå]>í åef> nåwÐ}fR påh"Ð ÓnfýncUÐ Z> NiÐbUÐ
jZåfx {hUUnT _UÐ ëinbUnR .qLf>í pL5!Ð Ón@nA ÓØÐØÛÐ 5dT >nx}^i
ð
ð I îbxí efx ? ,nah_
ð
ð
PåUÐ í Y wí,ì{IÌ dx A nþhZR
nþh
ÐE`É
.a_ nghR ex 5T [bi nghR exí
p_xPåUÐ nåYÌ ,xíjUÐí x{_UÐí Eh`dU ph_UÐ NiÐbUÐ phd=nS a> Ð|)í
: c> 3 p_xPUÐ ì|w ëú x}]UÐ Ð|w : > 3í ÒjZfUÐ ì|w jZf> dR phYĆHüÐ
½½Á

ÑÍ§yËºA ÂAË³ºAÊ ÑÍ¾ÜmáA Ñ§ÌjrºA  PBIË³§ºAÊ ÀÕAjA

ð
ÏØnYí {LÐS Y @nĻ nY T qdecHÐí p=nI Ó{Uí 5iÎí ĆaJ
nw{gL pxÐ{=
påL5! phYĆåHüÐ p_xPåUÐ Ój> 3í ,nwj= pL5!Ð Ón@nA {H ac> phUÉÌ
ÜnåfdU ÓÊnå@ 5åiÎí ,pUíØ ëíØ pUí{U íÌ pdhbU íÌ êS ëíØ êbU íÌ pLn+ ëíØ
3í ,g¶Únå>í w{hUnb>í *ÐØnLí )ÚnZY xn>í gHnf@Ì æĆBÐ DL pRnT
åw 5iÎ ,YÛ ëíØ Y~U íÌ ,WL ëíØ W_U íÌ qSí ëíØ qSU p_xPUÐ Ój>
cex ø çí}aUÐ ì|wí .dT Y~UÐ p_x í ,WL T p_x í ,qSí T p_x
NiÐåbUÐí ÊÐ}å`UÐ p_xPåUÐ Nå= e« ï|UÐ ß}`UÐ íÌ æ{4Ð Ò{Aí Y énf> ëÌ
p_xPåUÐ : h^fUÐ Ð|w >Ð ëÎí pL5!Ð h^f> í : ex ï|UÐí ph_UÐ
NiÐåbUÐ Þ[i E`> 5T x{UÐí Eh`dU pd=nS EQ p_xPUÐ Þ[fR .êÐí{Un=
āÐ {fL Y p_xPUÐ ëÌ w ëinbUÐí p_xPUÐ N= ç}aUÐ ÜnHÌí é{>í ph_UÐ
õ õ ó õ wz=
ó õ ÷ ó øĀ On_> UbU ,ijI @
Eåh`dU på@n= qåhU nå¹ú %.&ĂāÐ Ó5cbT
ó
NiÐåbUÐ : påex}!nR ..ëniüÐ Ú]>í ënYÛúÐí ënJíúÐ ÓE`> 5gY x{UÐí
U Ú}bxí phýnf@ ÒØÐÚÎ L Ú{[x _R íÌ ,ëniüÐ h>jx âíPY EQ _R ph_UÐ
ååY}² ååeL ënååh>Î nååYÎ :nåå¹j= pååex}!Ð æ}åå_> NiÐååbUÐ ì|åågR ,nåð å=nbL âÚnZååUÐ
.ëinbUÐ = Ŀbx eL L ânfYÐ nYÎí,ëinbUÐ
påex}dU ëcCÐ âíPCÐ EQ _aUÐ DL p>GCÐ phiinbUÐ phfUÐ w Ñnb_UÐí
.x}Un= âÚnZUÐ Uínf> ï|UÐ âíPCÐ EQ _aUÐ ënh>Î ÊÐ~@ w î}BÌ ÒÚn_= íÌ
x}_> : px{"Ð ph_UÐ NiÐbUÐ Y çna>øÐ ên/ phYĆHüÐ p_xPUÐ a>í
ð pex}!nR pex}!Ð
oåSn_Y å_R è}> íÌ ,d_R DL oSn_Y ê}7 _R ënh>Î w ÐÙÎ
,åhdL Ñnåb_UÐí åex}Ļ DåL p_xPåUÐ q[åi è}å> íÌ å_R åw íÌ ,T}> DL
åY någxn1í pL5!Ð pd[C âÚnZUÐ }YÌ ënh[L DL Ú}bCÐ ÊÐ~!Ð w p=b_UÐí
ð
.hwÐií ì}YÐíÌ paUn8 DL n=nbL
On_>í inH āÐ ß}R {bUí {HnaCÐ
.Á¿ pxË ix ÒÚH (¼)

½½Â

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

ÀÕAjA ÀÍn³M
åYí ngYnå@ råhA Y Ò{L ênSÌ OÎ ph_UÐ NiÐbUÐ : ýÐ}!Ð bf>
ýÐ}å@í p]hå= ýÐ}@ OÎí phdH ýÐ}@í ph=n«Î ýÐ}@ OÎ ngLSí phahT rhA
.Ò}eY ýÐ}@í phSí ýÐ}@í ØnhLÐ
OÎí phåHnhH ýÐ}å@í påxØnL ýÐ}å@ OÎ påÉn#Ð någ_hJ rhA Y bf>í
råhA åY åbf>í .påYn_UÐ pd[Cn= ÒY ýÐ}@í ÜnfUÐ {Aj= ÒY ýÐ}@
.ÒØ[bY EQ ýÐ}@í ÒØ[bY ýÐ}@ OÎ LnaUÐ {[S
d> ø ýÐ}@í n) dY ýÐ}@ OÎ ngRnZTÐ qSí o= ýÐ}!Ð bf>í
..n)
pfåU/¼½) åSÚ |åRnfUÐ åfehUÐ Ón=b_UÐ ëinS Y (¼À) ÒØnCÐ qUínf> {bU
peh@ OÎ ngYn@ rhA Y ýÐ}!Ð hb> Ón=b_UÐí ýÐ}!Ð ëjZ= (ê¼ÄÄ¿
:.ùn= ngYn@ rhA Y pex}!Ð qR}Lí peh@ EQí

:odg!Ð ýÐ|!Ð
ð
æÐ}åJÌ íÌ æ}J pin=l= íÌ afUn= Þn[b= íÌ nbd]Y
{= hdL oSL nY w
.ÓÐfH ÔĆ? DL {x~> Ò{Y "Ð íÌ êÐ{Lün= nghdL Ú~_x pex}@ T U|Tí

:odg!Ð DP ýÐ|!Ð
ð
DåL {åx~> ø Ò{åY "nå= íÌ ÝÚún= íÌ px{Un= ĆÉÌ
nghdL oSn_x UÐ w
.pYÐ}`Un= íÌ ÓÐfH ÔĆ?
oc>ÚÐ ÐÙÎ {[bUÐ }RÐ> fehUÐ Ón=b_UÐ ëinS Y (¼»,Ä) ën>ØnCÐ qR}Lí
{[åbUÐ bxí nghdL oSn_CÐ phfUÐ ÔÐ{AÎ phf=í edLí >ØÐÚl= _aUÐ ©n!Ð
ð
.phfUÐ ì|w Ôí{A Ć=nS
hdL ê{SjR d_aU phYÐ}@Î phi ©n!Ð S> ÐÙÎ
ð
{åfL Sx 3 ÐÙÎ fUÐ Ð|w DL nRWY
©n!Ð {_x ilR ï{e_UÐ EQ j]#Ð nYÌ
íÌ någ_Sx ëÌ ïØnå_UÐ ZåUÐ pLn]åHÐ : ënåT UÐ phfUÐ _aUÐ Ñnc>ÚÐ
½½Ã

ÑÍ§yËºA ÂAË³ºAÊ ÑÍ¾ÜmáA Ñ§ÌjrºA  PBIË³§ºAÊ ÀÕAjA
ýÐ}!Ð hb>

åw phYĆåHüÐ p_xPåUÐ : påex}!Ðí ,nå)nf@Ð ëncYüÐ : ëÌ oAí ng_S>
åb> {åS ÓÐÚå^CÐ ì|åwí ,}åx~_> íÌ {å= någfL āÐ }å@Û påhL ÓÐÚ^7
ð påex}!nR ,åinh>l= }YÌ _R èG= b> {Sí =nc>ÚÐ L ¹ _R Ñnc>Ún=
åw ÐÙÎ
Ð|w ëcx {Sí ,hdL Ñnb_UÐí ex}9 DL phYĆHüÐ p_xPUÐ q[i è}> íÌ _R
ð
åfxØ åhdc> ÒÚåÉ |åx {åSí ,ênåc"Ð ì|afxí Òn\bUÐ _Sx nxhiØ
Ñnb_UÐ
ëcx ëj= UÙ EQ Ñnb_UÐ ëcx {Sí ,@í ~L āÐ of@ : æGSÐ 5L EacdU
ð
ð
.Ò}BùÐ : @Ë nYÎí nhi{UÐ Ònh"Ð : @nL nYÎ Ñnb_UÐ ëÎ ïÌ ..nxí}BÌ
n=nbL
íÌ _aUÐ L gfUÐ ëú ,ngRÐGSÐ Y ÜnfUÐ fC pex}!Ð DL Ñnb_UÐ â {Sí
øåUí ,fL ÊngiøÐ íÌ _aUÐ ënh>Î DL ÜnfUÐ e" ì{Aí acx ø inh>l= }YúÐ
ð
ð
åw Ñnåb_UnR rå_UÐ Y n=¦í
p_ýn ÐÚYÌ
wÐfUÐí }YÐíúÐ qincU Ñnb_UÐ
ð
åL ÜnåfUÐ }@~x ï|UÐ wí ,ÒØ@Y phií nYgaY
gfUÐí }Y±U _« ï|UÐ
íÌ ,wåx 5åL Ønå_=øÐ DåL ÜnfUÐ e²í ,ßÚúÐ : ØnaUÐ fexí ,ýÐ}!Ð
.gAĆÉí wEB hR nY _R
ådĺ ênåSÌ OÎ åbf> px{"Ð ph_UÐ Ón=b_UÐ NiÐS : ýÐ}!Ð ëÌ 5T
oå= phYĆåHüÐ p_xPUÐ : ýÐ}!Ð bf> U|T nghR }^fUÐ pg@í æĆBn=
.ÓÐ}x~_>í pxØ íÌ Þn[Sí Øí{A OÎ nghdL ÒÚ}bCÐ p=b_UÐ pYn@
på=b_UÐ åw {å"Ðí ,{= nghdL oSn_CÐ ýÐ}!Ð n) {[bhR Øí{"Ð ýÐ}@ nYÌ
ð ÒÚ{bCÐ
ýÐ}å@í påL5!Ð åY øí ØÐ}åRúÐ åY ø ànbåHüÐ b> ø On_> ā nbA
:ýÐ}@ H wí Ø{_UÐ ÒØ{7í pfh_Y Øí{"Ð
ni~UÐ
æ|bUÐ
ÑPUÐ
pSUÐ
p=Ð}"Ð
½½Ä

(Ä) Ø{_UÐ
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ÒØ}UÐ
.`UÐ
håbUÐ Ð|åw |åRnfUÐ åfehUÐ Ónå=b_UÐ ëinåS Y (¼½) ÒØnCÐ qUínf> {bUí
Nå= nåY åw {"Ð nghR o« UÐ ýÐ}!Ð ëj= nwØÐ{_>í Øí{"Ð ýÐ}! x}_UÐí
ð
ð
ð
ð qinTí L i ng=bL
nåL
någfL Få_xí n=ZåY
íÌ n[åUnB
On_> ā nbA
: H wí Øí{"n=
`UÐ
ÒØ}UÐ
p=Ð}"Ð
pSUÐ
ni~UÐ
æ|bUÐ
ÑPUÐ
någxn1í påL5!Ð pd[åC âÚnZUÐ }YÌ ënh[L DL Ú}bCÐ ÊÐ~!Ð w p=b_UÐí
ð
.hwÐií ì}YÐíÌ paUn8 DL n=nbL
On_>í inH āÐ ß}R {bUí ,{HnaCÐ Y
āÐ ébx ni~UÐ pex}@ aR nghdL Ñnb_UÐ NeTn"Ð cAÌ O> UÙ @Ì Yí
ò ó ÷ oýmX
õ ÷ õ z@Ðí
ò õ S
õ ¬ ó oghÐ}TÐ
ô ó õ ¬ Ā :On_>
DåL Ñnåb_UÐ :í %.&ĂÒzc?
ô õ ÷ ó ¨Ð}TÐí
ó ó ó 5feX
ó ¬ ô Ðízc?mQ
óô
õ
õ ó
õ
oå^<Úi<
ô ÷ ó ÷ 3ó å>
ó ô ÷ ó w{åTÐí
ó ó ÷ ó õ Ð=iåw
ó ÷ ô÷ ëåX|w
ó ¬ ó Ā:On_> āÐ ébx æ|bUÐ pex}@
¬ ô ÓmeZåBÐ
õ
õ ó ÊÐzfå
ó ô ó Ðzå
ô ó ÷ ó øíó Òzå
÷ ó Må
ð å<Ìó ó ÒØmfå
ó åõþTíÌí
å
ð ó ó åHó å
ð ó åc?
ó åh5>ó ó vízå
÷ ó ó ó åHô
ô åvô å
÷ å4ôó Ðååca=
÷ ô ô åc?mQ
.%/&ĂëaGm`TÐ
ó ô õ ó÷

.(½) SÚ pxùÐ ÚfUÐ ÒÚH (¼)
.(¿) pxùÐ ÚfUÐ ÒÚH (½)

½¾»
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ô ó õ ¬ ó çÚmåTÐí
ô õ ¬ ó Ā :Onå_> āÐ éåbx pSåUÐ pex}@ ÑnbL :í
Ð^\RmåQ
ô ó ÷ ó oRÚmåTÐí
õ ó ó mSó 5<õ ÊÐ}?
õ ó
éåbx (på=Ð}"Ð) x}]UÐ ]S pex}@ :í %.&Ăõ¬āÐ X
ó ðømbh
ó ó ó ð ó ó 50zwÌ
óô ó ÷
õ
õ ÷ ó ÷ 9õ ë^åwí
ð ó ó ßÚúÐ
ëÌ
÷ ó ÐØmåQ
ó ÷ ó ÷ ó ó TåGÚí
ó ô õ ó ô w{TÐ
ô ó ô ó ó ó¬āÐ ë<Úmå²
ó ¬ ÊÐ}?
ô ó ó 5hÎ
ó ¬ õ Ā :On_> āÐ
õ ó ÷ íÌó æ°A
ò õ Xõ fc?ÚÌí
õ ¬ ó ô íÌó ÐcZw
õ ÷ ó ÷ åX
ô¬ó ô
ó õ ó ßÚúÐ
åTÙ
ó Ð`ew
÷ ô ÷
÷ ÷ ô ô ô ÷ ó ó 0zwÌ
ó
÷ ô ¬ ó ô íÌ÷ ó Ðcaw
÷ õ ÷ ó \a=
õ ôó
õ
õ õ ÷ 9õ 4í
āÐ ébx ÑPUÐ pex}@ :í %/&Ăg]K
´ 9õ ï}A
ñ ÷ 4
ñ ó ó Ò|AùÐ
÷
ñ ó ÑÐ{K
ó
÷ ôó ó mghó ÷ zTÐ
õ
õ
õ ó ÷ ¬ åTÐ å
õ ådK
÷ ó ÷ ó å
ëm\gYå
÷ åX ~å
ñ å?Ú
÷ õ êøÛúÐí
ô ó åhúÐí
ó ó å
ô ÷ ó ÷ ó ÑmZå
÷ ó÷ ó |åô åd#Ð
÷ ó÷ 5åó åhÎ¬ õ Ā Onåå_>
ô ågBÐí
õ
:åUb= någLi dåHí åhdL āÐ DåÉ åfUÐ Nå= {åbR p=b_UÐ nYÌ %0&Ăìe?mQ
ô ô ó÷ ó
ð på=b_UnR ,nå_JnS
ð
ð
ÐÙÎ
Ð{åx{Ļ
p=b_UÐ ÚÐ{bY Ø{A iÌ fL }?kx 3 cUí (ì=¦Ð)
dHí hdL āÐ DÉ éH}UÐ pfHí p=n[UÐ ân+Îí deLí éH}UÐ éb= ÓØ{Ļ
.YĆHüÐ xPUÐ ÚØn[Y Y Ú{[Y
õ
õ õ õ K beX
õ õ ó XíĀ :On_> āÐ ébx ÒØ}UÐ pex}@ :í
|QmS
÷ ô ó ó ewØ
ó ô ó pdgQ
÷ ó ÷ ô ÷ Øz=|w
÷ ÷ó ÷ ó ó
ñ ó ví
õ õ ÷ mghzTÐ
ó õó ôó
āÐ éåbx `UÐ pex}@ ÑnbL :í %1&ĂÒ|AùÐí
÷ ó õ ó þTíiQ
ó ó ÷ ´ 9õ 45KÌ
ó
÷ ô ó ÷ ó p\@
õ
õõ
õ õ ó ó õ ó ëÎí
ô ó ó ÷ MeXjBÐ
ó ó m©Ðzå@Î
CåK
÷ ó <ó ëkQ
÷ õ ó 5feg<
÷ õ ó Ā :On_>
ó ÷ ô÷ X
ô ÷ ó ó ÐcRÐ
ó ëm`ýmI
ó ô ó ÷ õ på_
ó ô ó ÷ ó ÐcÉiQ
õ ¬ _=
õ ó TÐ
õ ô õ ó ó î|AúÐ
õ ÷ ó NÎó õ Ê`=
påex}!Ð : æ}_> 5T gR .%2&Ăõ¬āÐ |XÌ
ó
÷ ¬ Ðc=maQ
ó ÷ô÷
ó ó @
,å`UÐ ýÐ}å@í påxØn_UÐ ýÐ}!Ð N= nwØ@í : p_xPUÐ qS}aR ,`= phHnhUÐ
påL5!Ð pd[åY påS}aUÐ ì|åw : qåLÐÚ p_xPåUÐ cUí ,phHnhUÐ ýÐ}!Ð ïÌ
.Øí{"Ð ýÐ}@ L Ð|w .n¹nhTí ,ngYn^i DL p^RnCÐí ,ngfYÌí

.(¾Ã) SÚ pxË Ò{ýnCÐ ÒÚH (¼)
.(¾¾ ,¾½) SÚ ënxùÐ Ò{ýnCÐ ÒÚH (½)
.(Ä») SÚ pxùÐ Ò{ýnCÐ ÒÚH (¾)
.(½¼Â) pxùÐ }bUÐ ÒÚH (¿)
.(Ä) SÚ pxË ÓÐ}"Ð ÒÚH (À)

½¾¼

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

:~2 ví owzTÐí ÞmZaTÐ ýÐ|? K mXÌí
.{e_UÐ bUÐ ¼
.{e_UÐ I bUÐ ½
.j]#Ð bUÐ ¾
ð
.Ð{eL
afUÐ ëíØ nY DL pxnf!Ð ¿
.j]B afUÐ ëíØ nY DL pxnf!Ð À
Þn[åbUÐ nghR AU {S Øí{"Ð Ð{L 5hR phYĆHüÐ Ón=b_UÐ T ëÌ SÐUnR
ð
ð
<åU ì}x{åb> }åYÌ è}> Ð}x~_>í
,fUn= ì}x{b> âÚnZUÐ O> nÉn[S
ènfw ëÌ EQ
/¼½) åSÚ åfehUÐ Ón=b_UÐ ëinS Y (½¾À) ÒØnCÐ UÙ qfe\> {Sí ,}YúÐ
påex}@ åY ÊnY{UÐ ýÐ}@ w Þn[bUÐ n) d_x UÐ ýÐ}!nR ,(ê¼ÄÄ¿pfU
.Ö}!Ð íÌ æÐ}JúÐ ]S pex}@ íÌ bUÐ
wí Þn[bUÐ nghR o« UÐ ýÐ}!Ð ëinS ai Y (¼½) ÒØnCÐ qR}L {Sí
ð qinTí L i ng=bL N= nY
:ënLi wí Øn_dU nbA
ð
.bUÐ OÎ ïØk>í nbd]Y
afUÐ DL b> ýÐ}@ ¼
øí ënåiüÐ @ / UÐ ýÐ}!Ð wí afUÐ ëíØ nY DL b> ýÐ}@ ½
.cd*
Ónå=bL åY }åTÌ íÌ p=b_= nghdL oSn_x UÐ ýÐ}!Ð wí }x~_UÐ ýÐ}R
ýÐ}å@ åY pex}@ T p=bL p_xPUÐ Ø{Ļ 3í ,oxØjUÐ }x~_UÐ f_Yí ,}x~_UÐ
Bj= Ì{> ýÐ}!Ð ì|4 pfUn= Ón=b_UÐ Y pLe6 }x}b= qaTÐ 5iÎí }x~_UÐ
5å= påex}@ åT : på=b_UÐ ÚnåhBÐ ĽnbdU qT}>í ,nw{Ij= gf>í Ón=b_UÐ
ïÌ ngfYÌí ng"n[Y L ânR{UÐí ngeh^f>í pL5!Ð énA h\b> nYí ngRí}K ýĆx
.ÒÚ{bY EQ }x~_UÐ ýÐ}@ : p=b_UnR ,ê}CÐ æí}Kí pex}!Ð æí}K
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ýÐ}!Ð hb>

åY (¼¿) ÒØnåCÐ qåR}L 5T ,ýÐ}!Ð _U Ón=b_UÐ _= âPCÐ Ú{S {Sí
}åx~_UÐ oå@> åUÐ ýÐ}!Ð (ê¼ÄÄ¿ pfU/¼½) SÚ fehUÐ Ón=b_UÐ ëinS
.ëinbUÐ Ð|w mbe= hdL oSn_Y _R T w
ýÐ}å@í ÒØ[åbY íÌ px{eL ýÐ}@ OÎ ©n!Ð {[S rhA Y ýÐ}!Ð bf>í
å å?ùÐ ©nå!Ð {e_x UÐ d> w OíúÐ ýÐ}!Ðí ,ÒØ[bY EQ íÌ px{eL EQ
.ê}7 ij= 3nL wí ê}CÐ _aUÐ ënh>Î
ê}åCÐ å_aUÐ nghR bx UÐ d> w ÒØ[bCÐ EQ íÌ ,px{e_UÐ EQ ýÐ}!Ðí
påhYÐ}@Î ÖíÚ DåL é{å> ÒØ[bCÐ íÌ px{e_UÐ pex}!Ð ëÎ .©n!Ð Y j]B phi
åLnaUÐ åhY DåL é{åx nY nghR hdR px{eL E`UÐ ÒØ[bCÐ EQ nYÌ ,©n!Ð î{U
Eå`UÐ påex}!Ð på=bLí ,Ò{x{åI ÒØ[åbCÐ påex}!Ð på=bL ëlR Ð|dR ,êÐ}@³U
p_xPåUÐ Y a> wí hbUÐ Ð|w ph_UÐ NiÐbUÐ æ}_>í ..pahaB ÒØ[bY
ådY ýÐ}å@ OÎ ngaZT qSí rhA Y ýÐ}!Ð bf>í .ýnií LY :
.n) dY EQ ýÐ}@í n)
nå)nc>ÚÐ oåbL íÌ nå)nc>ÚÐ énA ngdLnR j@nax UÐ d> w OíúÐ ýÐ}!Ðí
.Ò~h@í pwF=
Nå= Ŀåex åUÐ íÌ nå)nc>ÚÐ énåA ngdLnR j@nax ø UÐ w phinUÐ ýÐ}!Ðí
.Ex EQ YÛ ngaZTí ngRÐGSÐ
OÎí ØnhLÐ ýÐ}@í p]h= ýÐ}@ OÎ n)nc>ÚÐ phahT rhA Y ýÐ}!Ð bf>í
{AÐí _R Y ëc> UÐ w p]hUÐ ýÐ}!Ðí,phSí EQ ýÐ}@í phSí ýÐ}@
någhR Ú}åchR ØnåhLøÐ ýÐ}å@ nYÌ ,Øí{"Ð ýÐ}@ Y nwEQí pSUÐ ýÐ}@ Y
ð
ð
{å@>í ..ÐØ{ZY
nR}K
inh>Î DL ØnhLøÐ F_x í {AÐUÐ _aUÐ ëÌ f_e= _aUÐ
.px}x~_UÐ ýÐ}!Ð N= ØnhLøÐ ýÐ}@
{åAÐí qåSí : Ô{å² ânfYÐ íÌ _R Y ëc> UÐ d> w pSkCÐ ýÐ}!Ð
påUnA ênåhbU íÌ å_aUÐ âåSU êÛĆåUÐ qåSUÐ îåH någLSí ç}`x ø nghRí
½¾¾
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påex}@í pSåUÐ påex}@í }åe#Ð Ñ påex}@ phSUÐ ýÐ}!Ð Yí ,ânfYøÐ
.ÒØngZUÐ ÊÐØÌ L ânfYøÐ Ø}e= > n¹lR ÒØngZUÐ ë5T
Ø{dU =nS ânfYÐ íÌ _R Y ëc> UÐ ýÐ}!Ð gR phSUÐ EQ ýÐ}!Ð nYÌ
íÌ Ø{åUÐ påUnA Êngin= øÎ phgfY ýÐ}!Ð ì|w Y F_> øí ÚÐ}eHĆU =nS íÌ
ânåfYøÐ íÌ åA ëíØ I A ýÐ}!Ð ì|w Yí ,ÚÐ}eHøÐ pUnA Êngin=
åa>í .åhdL ÒÚ{åbCÐ åY x{UÐ ÊÐØÌ L ânfYøÐí ,fnA OÎ aJ hd> L
.pSkY EQí pSkY OÎ ýÐ}!Ð hb> : ph_UÐ NiÐbUÐ Y p_xPUÐ
ýÐ}@í pL5!Ð { p_SÐí ýÐ}@ OÎ pÉn#Ð ng_hJ o= ýÐ}!Ð bf>í
ì|åwí ,>CÐ pY}Aí Ò{hb_UÐ pY}A DL ÊÐ{LøÐí ëË}bUÐ x}Ļí x{Un= pHnY
.ph=}_UÐ éí{UÐ : NiÐbUÐ ^_Y nghdL f> ýÐ}!Ð
ênå_U/¼¼) åSÚ Ónå=b_UÐ ëinåS åY (½ÀÁ) ÒØnCÐ q@íÌ }]S pUíØ aR
oåc>ÚÐ åY åT DL ÓÐfH H Ûín> ø Ò{Y "Ð p=bL |RnfUÐ (ê½»»¿
ð
íÌ på=ncUÐ íÌ adUnå= nghR _]UÐ íÌ ph4üÐ ÓÐ|UÐ DL éín]Un= én_RúÐ Y Ć_R
OÎ ÒÊnåHüÐí åhi{> íÌ ,åax}Ļ íÌ x}cUÐ ëË}bUÐ OÎ ÒÊnHüÐí Ê5xüÐ íÌ H}UÐ
ð
nåbRí
pi[åCÐ pxí5åUÐ ënåxØúÐ {åAÌ oHí ì}ýn_I î{AÎ íÌ YĆHüÐ x{UÐ
íÌ Eåc> íÌ oåx}ĺ íÌ ÊnhiúÐ {AÌ DL éín]UÐ íÌ phYĆHüÐ p_xPUÐ êncAú
pi[åCÐ pxí5åUÐ ënåxØúÐ {Aú phfxØ }ýn_I pYnSü Ò{_Y ënY hi{> íÌ æĆ>Î
ð
.phYĆHüÐ p_xPUÐ êncAú nbRí
,¼Á») N>ØnåCÐ : fåR Ón=b_UÐ ÓÐÙ ïWCÐ Ón=b_UÐ ëinS éínf> {Sí
DåL {åx~> øí påhf@ påýnY åL åb> ø pYÐ}`=í "n= oSn_x) :iÌ DL (¼Á¼
.(N=b_UÐ N>nw î{Al= íÌ phf@ pý52
någd]L íÌ nå) ÞnåB åfxØ énåaAÐ íÌ pådY }ýn_I pYnSÎ DL ÝI Y T
.{x{gUÐ íÌ f_Un=

½¾¿
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íÌ påhfxØ }ýn_åI påYnSü Ò{å_Y ënåY åiØ íÌ d>Ì íÌ T íÌ Ñ}B Y T
.ÜnfUÐ Y x}R íÌ pdY Ênf=Ì {fL pY}A n4 î}BÌ ÊnhIÌ íÌ ÐðÛYÚ
.ngiØ íÌ Ónin!Ð íÌ ÚbUÐ pY}A giÐ Y T
ïÌ qc>ÚÐ ÐÙÎ ÓÐfH 2 DL >{Y {x~> ø ï|UÐ UÐ p=b_UÐ ëc>í"
ð
qĻ oSn_xí ,-nwÚÎ ß}`U Ð|haf>
(¼Á») ÒØnCÐ : nghdL Þ[fCÐ ýÐ}!Ð Y
ð
ð Pi íÌ J Y (¼Á¼) ÒØnCÐ êncAÌ
ënåxØúÐ åY x{UÐ wÌ }^i : nH{bY
n=nT
ð
ð
ð nw}ýn_I ïÙk> UÐ
.ìnf_Y Y E`x nax}Ļ
ÑncUÐ Ð|w i Ð{eL
æ}A ÐÙÎ nfdL
íÌ å= px}åUÐ {[b= YeL e6 íÌ YeL ëncY Y fxØ énaAÐ {hdb>
.Ú\"Ð hdL Õ}ahU
,½Á» ,½ÀÄ) ØÐåCÐ qåA£ råhA |RnfUÐ fehUÐ ëinbUÐ : én"Ð U|Tí
ýÐ}å!Ð å¶ 5hR (ê¼ÄÄ¿ pfU/¼½) SÚ Ón=b_UÐ ëinS Y (½Á½ ,½Á¼
åxØ åL {>ÚÐ Y T nghdL oSn_x ýÐ}!Ð ì|w ëj= >CÐ pY}Aí x{Un= pHnCÐ
ð
x{åUÐ OÎ ÒÊnåHüÐ Ð{åÉnS
xPUÐ [CÐ : Ð{eL
æ}A Y Tí ,êĆHüÐ
ð
ð
påhfxØ påY}A n4 î}BÌ ÊnhIÌ íÌ Ð{Y
iØ íÌ ìI íÌ d>Ì Y Tí ,hf"Ð
påY}A iØ íÌ giÐ Yí n) æG_Y pdY }ýn_I pYnSÎ DL xZUÐ {e_> Yí
ÐÙÎí ëinåbUÐ ÓÐÙ : nghUÎ ÚnZCÐ Þ[fUÐ : n) ÖWCÐ Ón=b_UÐ ÓÐ|= ÚbUÐ
L p_inY Ò}@ÐÛ ýÐ}!Ð Ôí{A fe= pdhaT n¹Ì {fR Þ[fUÐ ì|w OÎ ni}^i
.nwÚnZiÐí nwÚÐ}c>
dåHí åhdL āÐ DåÉ x}cUÐ éH}dU ÒÊnHüÐ ÒEBúÐ piíùÐ : ÓÛ}= {bUí
på_JnbY oåin@ OÎí NedåCÐ }LnZåY Ö}9 UÐí phT}ei{UÐ [UÐ S Y
-}å_UÐ ëinbUÐ i Ón=b_dU fehUÐ ëinbUÐ fx ëÌ î}i phT}ei{UÐ ÓnfCÐ
åY åT oSn_x ©inS f= H}UÐí ÊnhiúÐ OÎ ÒÊnHüÐ x}= UÙí ï}]bUÐ
åUÐ ÒEåBúÐ ÔÐ{AúÐ ì|w ÊÐÚí ëj= AĆi nfiÌí 5hHø ÓÐÊnHüÐ ì|w {e_x
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ÐðØnåbAÌí phåHnhH nðRÐ{åwÌ dåHí åhdL āÐ DåÉ āÐ éåHÚ OÎ ÒÊnHüÐ qTÐí
.NedCÐ { pfhRØ px{ýnbL
,,,hRUÐ <í āÐí

½¾Á
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ååååååå@Ð}CÐ

¨_______UAjA
.x}cUÐ ëË}bUÐ
ð
.ÒØL ÚØnbUÐ {L ÚT{dU / _UÐ ëinbUn= niÚnbY
YĆHüÐ ýnf!Ð xPUÐ
.fA ohi Øe7 ÚT{dU / Ón=b_UÐ ëinS Ö
.ênf) hYÚ / ÚT{dU Þn#Ð bUÐ ýÐ}@ Ón=b_UÐ ëinS
.Ò}wÛ =Ì {e7 ênY³U / Ñnb_UÐí pex}!Ð
.Ón=b_UÐí ýÐ}!Ð ëjZ= (ê¼ÄÄ¿ pfU/¼½) SÚ fehUÐ Ón=b_UÐ ëinS
.(ê½»»¿ pfU/¼¼) SÚ ï}]bUÐ Ón=b_UÐ ëinS
ð ïWCÐ Ón=b_UÐ ëinS
.ïÚnfUÐ {e7 ÚT{dU / >Ćx{_> }Bù nbJ

***
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Nh]UÐ UË DLí NdH}CÐ æ Ì DL êĆUÐí ÒĆ[UÐí NCn_UÐ ÑÚ ā {e"Ð
.x{åUÐ êåx OÎ åg¹í 0{åw DåL ÚnH Yí x{IÐ}UÐ =nÉÌí x}wn]UÐ
:{_=í
på@n"Ðí åe_UÐ pRnTí :ncUÐ qSUÐ Ø@í ê{Lí én`ZiøÐ Y Q}Un= ilR
L ðÐ{h_= âCÐ Ð|w : oTÌ ëÌ qAÌ {bR e_UÐ : {g!Ð Y {x~CÐ é|= OÎ
DåL NR}å]UÐ Nå= 5håR pSĆ_UÐ d> éA Ún[Bn=í phgfCÐí phUÐ pHÐÚ{UÐ
åUÐ påinYÌ påhªÌ ënåh= âåCÐ Ð|w Ì{=Ì æHí >nhHnHÌ wÌí SÐUÐ Ê
N= pSĆ_UÐ OÎ ÒÚnIüÐ ? êncAúÐ :í pecCÐ : UÐ NYÌ ngd² UÐ pincCÐí
.oiÐ@í @íÌ Y ngfL â}ax nYí UÐ NYÌí ĽnbUÐ
jnºA ¾C BÇ»N ºA ÑÂB·AÊ jnºA ÑÂB¾C ÑÍ¿ÆC :ÛÊC
ð
ð
ð
åUÐ påg@ÐUÐ F_> UÐ pinYÌ ëj= TnCÐ : nhdeL
n_SÐíí
niinS
êd_CÐ Y
ð íÌ n=n«Î
ð
Y UÐ pinYÌ = e> nY DL pRnÎí ndH
x}BùÐ ênYÌ pecCÐ }g^>
ÓnhUþåC någfY Ò{LnåY ì~åhg9í åe_UÐ Ñn_håHÐ DåL ÒÚ{Sí pwÐ~ií ÒÊnaT
ð nghR ß}_UÐí nxn\bUÐ Ûniü Òn\bUÐ é5LÌí
ÓÐ{fYí ÓÐÊÐ}@Îí ýnSU nbRí
ådY : på>}Yí påe^fY påhiinbUÐí phLPåUÐ àíPåUÐ pdecY pÐíí p>}Y
.ÓÐ{fYí çÐÚíÌ Y hdL ï² nY c= Ü}gaY
ØÐ{åLÎí Ónåd!Ð ¦nå7 på=nT : Wåf> ø åUÐ påinYÌ é5LÌ qinT nCí
åUÐ pxÚÐØüÐí phýn\bUÐ ÓĆUÐ êÐ{HÐ OÎ {/ 5iÎí bR âÐ~åfUÐ ÓĆ[7
påecCÐ ênåYÌ ng_RÚí îL{UÐ x{bU OíúÐ pdwUÐ |fY ph\bUÐ EH pT}A N>
ð
nåYí åcdU ph\bUÐ ~A A pd@ T : = }x}bUÐ > nYí Ónd!n= ÐÚí}Y
phdåÉúÐ zåfdU på=nT åY c"Ð Úí{É DL pbAø ÓÐÊÐ}@Î Y UÙ x
½¿»

jnºA ¾DI ÎyB³ºA Ñ²Ü¦
UÐ NYÌ ngd² UÐ pincCÐí UÐ pinYÌ phªÌ :øíÌ

ÓĆåH : nðåhR}A ênåcAúÐ åd> {åhSí någhdL åhSUÐí någ_@Ð}Yí cdU
å? ÒØÚÐåUÐ nxn\åbUÐ {åhS ÓĆH : ph\S T hUÎ qgiÐ 5= EIjUÐí pecCÐ
pååe^fY pååÉnB ÓnååadY : n*ÐØååYí ênååcAúÐ ååd> ååY Ú[åå= ánååaAøÐ
påinYÌ ÓnÉn[åBÐ N= 5hR BÐ{UÐ ënh_dU ÛFx én"Ð SÐí ënT ÐÙÎí .paIÚkYí
åw Få_x åUÐ NYÌ ëÌ w q=nUÐ ÜnHúÐ ëÌ øÎ pecCn= ÑncUÐ dSí UÐ
Ì}åUÐ æÐ ³åU åhe!Ð \å¶í UÙ : pecCÐ : pcUÐ phb= DL æPCÐ
øÎ pRPåYí Ò{åh@ ÒÚ[å= é5LúÐ d> c= ênhbUÐ >jx Uí ĽnbdU nCÐí
N= Ò{ýnUÐ w pYn_UÐ pd[CÐ hhb>í }x{b>í wnaUÐí ØUÐ pSĆL qinT nY Y
ÊngiÐí
CÐ ĽnbUÐí pecCÐ hýÚ Y ÊÐ{=Ð
pecCÐ : e_UÐ x}R h+
ð
ð
ÒÚ[Un= pecCÐ é5LÌ }g^> U oin!Ð UÙ E`=í .ngIÐ}Rí pecCÐ HÐ}e=
.pecCÐ nghdL ëc> ëÌ o« UÐ pRPCÐ
ò
énåL
ënåcY : åd_@ {åS ÒÚÐÛåUÐ Ón_xPå> ëlåR UÐ NYÌ pincY phªúí
ð x{b> çY}Yí
ßGaCÐ Y UÐ Óna[UÐí nghdL o>Gx nYí pinYúÐ pedcU ngfY Ð}
påinYúÐ åL x}åcUÐ ëË}åbUÐ : ØÚí {bdR ,ênbCÐ Ð|w : NL Y T n) Dx ëÌ
õ ó ó ÷ ÐíØjå=
NÎó õ ÓmåhmXúÐ
÷ ó S|Xiåw
¬ õ Ā :Onå_> åUS någªÌ ÓnåxùÐ Y {x{_UÐ
´ ó ô ëÌ
ó
÷ ô ô ô ÷ ó ó¬āÐ ëÎ
õ
ô ,h^_UÐ āÐ ç{É ĂmfcvÌ
.NYún= êĆUÐí ÒĆ[UÐ hdL {e7 ni{hH obUí
ó ÷ó
ååUÐ pååinYÌ OÎ ÒÚnååIüÐ nåågýÐUí é{åå_UÐ ÒÚÐÛí Ón_xPåå> qfe\åå> {ååbUí
ÓĆwkåCÐ DåL NdåÉn"Ð Òn\åbUÐ ï{Lnåe= UÐ pinYÌ ànf> qinTí ngYngYí
ÒF#nå=í pfå"Ð p_eUÐí ÒÊnacUn= ë_ex x|UÐ ÞnIún=í phUn_UÐ phed_UÐ
3í Òn\åbUÐ ï{LnY EQ Yí ph_Yn!Ð ÓĆwkCÐ ïíÙ EQ Y phed_UÐí phde_UÐ
ð
ð ÒÚÐÛUÐ S Y UÙ cx
åUÐ DCÐ Óna[dUí phiË}bUÐ ÓnxU nbh]>
5iÎí nL
ð
ëåcx ëÌ DåL ÒÚÐÛåUÐ åY nÉ}A
êĆUÐí ÒĆ[UÐ hdL {e7 ni{hH n) [>Ð
Ò nåCÐ nåwÚn?Ë c_fåH åUÐ Ò{åhe"Ð Óna[UÐ d= ëdx , UÐ ÊnfYÌ
ð
påhiinS ÓÐÊÐ}å@Î Rí wnxn\S : [aUÐ pL= NnbCÐ NfJÐCÐ DL n=n«Î
½¿¼
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îínLØ Y nxn\bUÐ ÓnadY hdL ÓAÐ nY Y pbaY .j> êncAÌí pbhSØí pehdH
.Ón_RÐ}Yí ÓÐ{fYí
Òn\åbUÐ ï{Lne= UÐ pinYÌ pJnil= ÒÚÐÛUÐ _H Y }TÙ 5T én"Ð ënT ÐÙÎí
ð
ð
¹Ð}åSÌ í pfå"Ð p_eUÐí pwÐ~fUÐí ÒÊnacUn= ëdx , nhedL
Ćhwj>
NdwkCÐ
NYÌ FLÐí í rhA UÙ {fL bx 3 én"Ð ëlR phde_UÐí phed_UÐ ÒF#Ð ïíÙ
ênåcAúÐ på@nxØ éĆåB åY yÐí w 5T pd!Ð pþhw Y Ì~x ø Ê~@
ð UÐ
phRnfþHøÐí phýÐ{=øÐ pxÚge!Ð : TnCÐ h+ îY DLí padCÐ ngLÐij=
ð
påi DL hSUÐ Ñ@= Ón_RÐ}CÐ ëinS hdL i nY n\xÌí
nhd_UÐ pecCÐí
.c"Ð Ú{[Y ĽnbUÐí UÐ NYÌ Y phdÉúÐ c"Ð
ð
3 ÐÙÎ ĆJnå=
Få_x pd!Ð 7 ëj= ÊnRUÐ =Ì {1Ì ÚT{UÐ ÙnHúÐ ØÚíÌ {Sí
.af= CÐ ĽnbUÐ oT ëÎí UÐ NYÌ pd!Ð ²
phUnL pincY = p]hUÐ pincCn= qhU UÐ NYÌ nghR í UÐ pincCÐ d>í
ð
ïØkx cU incYí ĽnbUÐ æn[Y OÎ nhUnL
af= eUÐ ngAn[= Ú{« p_hRÚí
ð
Ò{åhe"Ð Óna[åUn= nhdY
@í \RÌí >Ì DL b>nL DL ÒnbdCÐ pinYúÐ o@Ðí
ð
hå^_UÐ d#nå= Óna[åUÐ d> n@Y
pincCÐí pfgCÐ d> ng@> UÐ pex}cUÐí
:Onå_> åUb= å=Ú aÉí ï|UÐ êĆUÐí ÒĆ[UÐ hdL PUÐ {h= ÊÐ{SÐ
x}cUÐí
ð
ò ô ô C^T
ó ó ó hÎí
ó ¬õ ó Ā
ò õ ó cA
.h^_UÐ āÐ ç{É Ăg]K
jnºA ¾DI ÎyB³ºA Ñ²Ü¦ :Bô ÍÂBQ
ð
=}> eL pSĆL w UÐ NYÌí ĽnbUÐ N= 5hR pSĆ_UÐ ëÌ niinS
êd_CÐ Y
,Ò}wnå^UÐ påhiinbUÐ påSĆ_UÐ ì|åwí håHíÍ}e= håýÚ påSĆL åwí Nf?øÐ N=
:.ùÐ ngªÌ pUØnY Ón@Ðíí çbA nghdL o>Gxí

½¿½
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ð
UÐ NYj= ĽnbUÐ pSĆL :nhin?

:o^<mBÐí g?TÐí æÐüÐ 9 ĽmaTÐ @ ¼
{åAÌ íÌ påecCÐ håýÚ a[å= ëinbUÐ ìnxÎ fY ©inS A w "Ð Ð|wí
åhe!Ð \å¶í påecCÐ BÐ{å= nxn\bUÐ Y N_Y âi }^f= N[CÐ Òn\bUÐ
ÚnLn= Òn\bUÐ ÒØ{_CÐ TnCÐ : pecCÐ hýÚ Y p_=nCÐí p=nS}UÐí æÐ ³U
wí ]dHí >ÚÐØÎ qĻ NdYn_UÐ h+ L éíúÐ éþCÐ w pecCÐ hýÚ ëÌ
ĽnåbUÐ Ón@Ðí Yí hdL pRPCÐí fY p@ÚØ DLúÐ pg!Ð ênYÌ nCÐ éþCÐ
ð = àfCÐ ýn\bUÐ e_UÐ Eh> ëjZUÐ Ð|w :
phYĆåHüÐ p_xPåUÐ ênåcAú nbRí
BÐ{= hdL æÐ üÐí _=nYí ïÚÐØüÐ e_UÐ Eh> U|Tí Ò|RnfUÐ NiÐbUÐí
ð pecCÐ
å¶ 5håR pUí{UÐ ÓnHnhH |haf>í U|= pÉn#Ð ^fUÐí NiÐbdU nbRí
.\RúÐ i = EUÐí ì}x]>í ýn\bUÐ e_UÐ ên^iÐ OÎ påRØn4Ð R}CÐ Ð|w
nxn\åbUÐ ÓnåadYí pecCÐ ÓĆH ÚngKÎí é5cHÐ : _UÐ Ngx {Sí
ð
oå>Gx {åS nåC ai ĽnbUÐ A : h@ j]B Ð|wí ÒønY ëí{= nin@
ngTGxí
ên[åBn= åUÙí hdL haUÐ {fL >ÊnaT ©{> phi OÎ éÉUÐ Y UÙ DL
.ïÚÐØüÐ oin!n= pÉn#Ð Ón@Ú{UÐ Y ÓÐP_UÐ
ð
ð
åY ÐEåT
Ð~åhA
|åBj> påecCÐ BÐØ : n4 p_=nCÐí é5LúÐ d> qinT nCí
ð
: [åaUÐ oåin@ : ĽnåbUÐ DåL ndåH
}?kåx {S nY wí ì{g@í ĽnbUÐ qSí
ÒÚØn[åUÐ e_UÐ h^f> yýÐU ëlR EcUÐ ýn\bUÐ ØÚÐUÐ ÓÐÙ TnCÐ : nxn\bUÐ
åd> på_=nY : phUþåCÐ åd1í å"Ð åUÐ NåYÌ q]LÌ {S é{_UÐ ÒÚÐÛí L
.CÐ ĽnbUÐ íÌ pecCÐ hýÚ æÐ Î qĻ nghdL æÐ üÐí oiÐ!Ð

:d^TÐ Ómc\X DQ= 9 ĽmaTÐ ogTþX ½
ÓnhincYüÐ Y {x{_UÐ ER> o@x UÐ pinYÌ é5LÌ h^f> ëj= êd_CÐ Y
ê{åLí nå) på]>}Y ,ÓnY~dåYí çÐÚíÌí ÓnadYí ÓĆH Y U|U pYÛĆUÐ
½¿¾

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

ê{åLí åe_UÐ : Ú[bUÐ OÎ ïØkx pecCÐ BÐ{= ÓnincYüÐí ÓÐíØúÐ ER>
åe_UÐ : ÓøĆåBüÐí ÓnåTn=ÚüÐ å_= é[åAí = p=d]CÐ phfUÐ hbĻ
.ýn\bUÐ
någýni åex øí ĽnbUÐ >nL DL b> ÓnhincYüÐ d> ER> phUþYí
åx}J åL øÎ DåLúÐ påg!Ð Y oJnUÐ : UÐ NYú p]dH ø ÙÎ UÐ NYÌ
.ai ĽnbUÐ

:=mgTþX d< TÐ MXÌ êmgR Ñ?í ¾
ëå^a² Òn\åbUÐ _= ëÌ TnCÐ : ©Ð{hCÐ e_UÐ SÐí éĆB Y AĆCÐ
åd> yfåY DåL ëde_x øí gaiú UÐ pinYÌ é5Lú p_=nCÐí æÐ üÐ =
ÊnåLúÐ Ðåaa¶ åcU pxÚí{UÐ g_=nYí gRÐ Î qĻ UÐ ÊnfYú ÓnhAĆ[UÐ
.gb>ÐL DL ÒnbdCÐ
ð ÚYúÐ dU RÐ Îí _=nYí UÐ NYÌ pUn]Y ê{Lí
påUCÐ >n]dU nbRí
ð
.>nhUþYí >n@ÐU gR ê{Lí fY ÐÚ[S
F_x yýÐdUÐ : U
åUÐ påinYú åh@UÐí på_=nCÐí æÐ üÐ : ĽnåbdU ©inbUÐ "Ð ënT nCí
|haf> ĽnbUÐ DL o@x ilR pecCÐ : ïÚÐØüÐí -ncUÐ ÚØncUÐ ØÐ}RÌ phb=í
Ú[åbUÐ :Ćå> : åUÐ påinYú p_=nCÐí æÐ üÐ ngfYí U|= pÉn#Ð NiÐbUÐ
ð
åUÐ påinYÌ på_=nY OÎ n\åxÌ
åUÙ {åex í åe_UÐ L f> {S UÐ Ên]BúÐí
ľåZUÐ åUÐ pinYÌ èdH pSÐ}Yí éíj= ðøíÌ é5LúÐ ÛniÎí êÐí{Un= êÐ~Uøn=
nåªí ëÐ}åYúÐ ëÐ|åwí .wnxn\åSí NånbCÐ Y ngdYn_Uí n45Lú nw|haf> :
nåi}^i : ënhåHnHúÐ ëÐ}åYúÐ nåª ľåZUÐ èdåUÐí éíj= ðøíÌ e_UÐ ÛniÎ
ð
ð
5cfx|U nC ÒØÐw 5iíØ 5ghdL n[x}Aí
5ghR ÐØ{ZY
ĽnbUÐ ëcx ëÌ o« ëÐ|dUÐ
êÐ~åUøÐ énåA : påecCÐ p_eåHí ýn\bUÐ e_UÐ DL -n«Î E?j> Y x}YúÐ

½¿¿

jnºA ¾DI ÎyB³ºA Ñ²Ü¦
ð
UÐ NYj= ĽnbUÐ pSĆL :nhin?

}?Ì Y ýn\bUÐ e_dUí pecedU pþhH p_eH Y }g^x nYí 54 |hafUÐí {hbUÐí
.pecCÐ BÐØ 5¹Ð{bR pUnA : Ê
: .jå> nå¹Ì øÎ på`Un= påhªÌ ÓÐÙ qinT ëÎí gR {hLÐCn= êÐ~UøÐ pUjY nYÌ
x}Yúnåå= êÐ~ååUøÐí {ååhbUÐ énååA : 5ghååUÎ ÚnZååCÐ x}ååYúÐ DååL pååhinUÐ påå>}CÐ
åf_x 5åiÎí êÐí{åUÐ ëjZå= ngYÐL DL ÚYúÐ è}> Ð|w f_x ø cUí xÚT|CÐ
åe_Un= NY~ådCÐ åþUíú oin!Ð UÙ : Ø{ZUÐ Y hUÐ haUÐ ÒÚí¦
: pwÐ~fUÐí d#Ð Aí èdUÐí p_eUÐ = ë_exí éíj= ðøíÌ ìÛniÎí
{åhLÐe= ëíngx Y T = Ò{ZUn= |BúÐí 45LÌí ÜnfUÐ nxn\S Y gdYn_>
ëjå= Ò{åAÐí pdT F_> pecCÐ qinT nCnJ .hUÎ pdTCÐ é5Lún= 0 øí êÐí{UÐ
påinYÌí ĽnåbUÐ Nå= éØnåCÐ êÐGAøÐí BvUÐí wnaUÐ ÖíÚ Ø> ëÌ ÉúÐ
ÚYÌ UÙ DL o>Gxí ÊnfUÐ ÜnHÌ w pSÐ}edU p_n#Ð pbUÐ Ì{Y ëcxí UÐ
:w pYnw

:TÐ MXÌ NÎ ÒÊmGüÐ êzK Ñ?í Ì
w UÐ NYÌ ënT nCí ÿ]¶ ø e_x ø Yí ÿ]¶ e_x Y ëÌ æí}_CÐ Y
UÙ ëlR Ú[bUÐ íÌ ënhfUÐ íÌ j]dU deL : ß}_x ëÌ cexí PUÐ Y Ø}R
påhiinbUÐ ÓÐÊÐ}å@üÐ _= wn9 |x ëú ĽnbdU "Ð ]_x ?í{A énA :
õ 3í UÐ NYÌ Y ÚYúÐ d> ÓÚ}c> Y
ëÌ øÎ ,zh=åUÐ íÌ y[åfUÐ å_Y {å«
ánåaUúÐ e\åx ø 5å=í x}åBùÐ åL Ðð {åh_= ëcx ëÌ o« zh=UÐ íÌ y[fUÐ
åY ÛínåUÐ åUÙ hUÎ ïØkx nC zh=dU pfUn= én"Ð U|Tí pþhCÐí pAÚn!Ð
.ghw Y hdbUÐí haKYí ĽnbUÐ p_eU xZ> Y Òn\bUÐ _=

½¿À

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

:ĽmaTÐ Ómfg?< zgaTÐ TÐ MXÌ êÐ}TÐ Ñ
}åYÐíÌ åY åhUÎ ĽnåbUÐ ìÚ{[åx nC Ón[iüÐí â5HøÐ UÐ NYÌ DL o«
Ú[åbUÐ :Ćå= åd_> íÌ åe_UÐ EåH påhahc= åd_> qåinT ÊÐH
Óngh@>í
ð
@CÐ w ĽnbUÐ ëÌ ÚnLn= e_UÐ Ênf?Ì }g^> UÐ UÐ NYÌ eL : Ên]BúÐí
ð ågRí ÒFååB }ååTúÐí éíúÐ
ååd> sýnååi ehååH ï|ååUÐ ååw ååiTí ëinååbdU 5å
}xå]>í håH> åUÐ NåYÌ DåL o« 5T ,ëinbdU paUn8 qinT ëÎ Óngh@UÐ
ÊÐØÌí Eå= åd_x 5hR pÉnB ĽnbUÐ Óngh@> h]> éĆB Y UÙí TÚÐ{Y
åe_UÐ ÊÐØÌ phahc= pbd_CÐ Óngh@UÐ íÌ ïÚÐØüÐ oin!Ð : UÐ pinYÌ : e_UÐ
U|åTí åx{U êåd_Y åbi íÌ Ú[åS ïÌ :ĆåU ëinåbUÐ åY =n]x 5= ai
ø åA ngAíPå= någfY påhýÐ~!Ð påÉnB NiÐbUÐ : âĆJøÐí ÒÊÐ}bUÐ pdÉÐY
ð UÙ ëcxí Ên]BúÐ fY Ú}c>
.ìÐY ©{> íÌ e_UÐ }_> ÑnHÌ Y nH
ð
åed>í g_=nåYí åhaKY åL éÐkåUÐ n\åxÌ
ĽnåbUÐ DåL oå« åå@
ð
DåL åe_UÐí ahKåUÐ ågýÐØÌ îåY ©{å> : nåH
ëc> {S UÐ:gdTnZY
DåL åe_UÐ ĽnbUÐ DL o« UÙ OÎ pRnÎí ,TnZCÐ d> A : *{LnY
pxf_CÐí pxØnCÐ ph_hZUÐ ~RÐ"Ðí L{UÐ Øn«ü ph=nS}UÐí phRÐ üÐ pg!Ð p_=nY
.gdeL : xÛFCÐ UÐ ÊnfYú
ëÌ Òn\åbUÐ å_= åY Ú{[å> {S UÐ pþJn#Ðí pJd`CÐ ÓnHÚ5CÐ Yí Ø
ð
ð åSÌ íÌ åfY Ê~@
nåTÐÚØÎí
5ågR
ð wÚnLn= UÐ pinYÌ Y dYn_= ê~dx ø ĽnbUÐ
å=Ì é[åA Ø}åe=í ĽnåbUÐ îGR pheh^fUÐí phýÐ}@üÐ NiÐbUÐ Þ[fU
ð
pAÚn@ ánaUÌ fY Ú{[>í n\Q
ànZx UÐ NYÌ S Y ënhi íÌ j]B íÌ Òaw
ð
î{U hdL p=7 fY Ú{[> pedT Tí ßnS iÌ U|= nhHnfY
UÐ NYÌ A :
ð
ð
ð
ð
ÐFåÉí
5ådL
}åTúÐí FåTúÐ ×úÐ íÌ ÑúÐ ênbY : ij= n\xÌ
nhHnfYí
x}BùÐ
ð
êådUÐí yh[åUÐí åh@UÐ åhdL ß}åax oå@ÐUÐ ëÌí åhaKY ìnå9 ninfAí
ð WbCÐ íÌ ÿ]edU
p_xPåUÐí x}åcUÐ ëË}åbUÐ ÓnåxËí ênåcAÌ å}a> nåC nbRí
½¿Á

jnºA ¾DI ÎyB³ºA Ñ²Ü¦
ð
UÐ NYj= ĽnbUÐ pSĆL :nhin?

åL Ð{åh_=í
ØÐ}ain= ZdU ph[fUÐí ph]UÐ pedcUn= UÙí ÊÐ}`UÐ phYĆHüÐ
ð
F[åUÐí åÐUÐ Ê5åd_UÐ håI åYí åd_UÐ ĽnåbUÐ : åÉúÐ ëÌí x}BùÐ
ó ó Ā :Onå_> Ub= x}cUÐ hi @í ~L OCÐ oJnB {Sí pec"Ðí
ð ö ó påeS
må]Q
ó ÷ ô ÷ åTí
õ ´ ó ÷ ó ncaTÐ
õ ÷ ó ÷ gcP
ó õó
ó õ ÷ ó X
åw 5åT Ñnå]#Ð Ð|åwí ,hå^_UÐ āÐ ç{É ĂT@
÷ Ð[`hø
ð
NedåCÐ påYn_U n\åxÌ
å@Y åw êĆåUÐí ÒĆ[UÐ hdL x}cUÐ UH}U @Y
.ÊnhiúÐ p?Úí ¹T OíúÐ p@Ú{UÐ : w Ê5d_UÐí
çnbZUÐí }RnfUÐ A Yí çnbZUÐí }RnfUÐ øÎ {U> ø pKn^aUÐí p^d`UÐ ëÌ 5T
ð
ýn\åbUÐ åe_UÐ DåL ndåH
ì}å?Ì c_fx UÙ ëlR UÐ pinYÌí ĽnbUÐ N= 5hR
âÐWåUÐ Úni sh@j> Y ÊÐwúÐ ïíÙí ÜafUÐ æn_ cex 5T pecCÐ BÐØ
æÐ{åwÌ åhbĻ ÊÐÚí _åUÐ {[b= UÙí haKY h+í ĽnbUÐ N= 5hR aUÐí
íÌ ÿå]8 Nå= x}a> ëíØ ) EgZUÐí g_e=í Òn\bUn= hfZUÐ ngªÌ pÉnB
{åAÐí T pahKí L }^fUÐ `= Ò{AÐí pdT pecCÐ aKY ÚnLn=í oh[Y
åYí åilR }åBùÐ oin!Ð DLí }T niØĆ= : ÚYúÐ ì|w C ëLnUÐí ,gfY
DåL e_åH åUÐ påinYÌ ëlåR pec"Ðí d"Ðí F[UÐ Y Ú{S DL ĽnbUÐ ënT
NåĻí nå45LÌ : Ú[åbUÐí Ênå]BúÐ :Ćå>í {g!Ð U|=í âna>ÚøÐí eUÐ
ÒFå#Ðí ÓnåYd_CÐ Y hdbUÐ øÎ n0{U cx 3 ëÎí A ÛniüÐ pL=í ÊÐØúÐ
Ì{åY DL ýnbUÐ yh[UÐ h@UÐ nggh@>í nghdL ĽnbUÐ FÉ Y {H n¹ú
ëÌí Ê~å!Ð åY w cUÐ ëÌí cUÐ Y w Ê~!Ð ëÌ Ì{Y h]>í êÐGAøÐí pbUÐ
ĽnåbUÐ ëí{å= åUÐ NåYÌ ëÌí Ê¡ å_R DL Ú{bx ø UÐ pinYÌ ëí{= ĽnbUÐ
ð
Ò{åAÐUÐ åe_UÐ påLe6 : Ó}RÐå> åY ÚåYúÐ ì|åwí ÖíÚ Ć= Ð{@
F_x
ð
nåC 5h^L
ëchH ýngfUÐ s>nfUÐ ëlR c_UÐí UÐ NYÌí ĽnbUÐ N= 5hR pÉnB
êÐGåAÐí phw ß}Rí nxn\bUÐ : [aUÐ pLí ĽnbdU hg> Y fL sfhH
xZ>í Ón_ýnZUÐ sxí}> øÎ 4 w ø Y DL hUÐ ]Sí ÜnfUÐ N= pecCÐ
.Òn\bUÐ p_eH
½¿Â

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åY påÉnB E[bUÐí h[aUÐ ê{L Y ÒÚ|_CÐ @}ií =nT nfU cYÌ nY Ð|w
.[aUÐ Ò}^fCÐí ÒÚ^fCÐ nxn\bUÐ Y êÐTÌ N= Ü5`iøÐí qSUÐ h
ð
.oh6 heH iÎ ë_UÐí hRUÐí pxÐ{4Ð hedU ĆLí @ OCÐ ĆýnH

***

½¿Ã

,,,,,,,,,,

ÑÍÂËÂB³ºA f¦AË³ºA Ä¾ ÐiBN XgB
ÁB·YC Ä¾ Ñv»bNnA ÑÍÕBz³ºAÊ
ÑÍÂfA BÌBz³ºA  BÍ»§ºA Ñ¿·A



(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åv¼¿½À oeT (½¼½ÀÁ) RÚ ^I ,ê½»»À/¿/¼Á QÐBÐ åv¼¿½Á /¾/ Ã oc?

Ñ¿·A  xBvNaÛA ¨ÌkËM – ÁB§ºA ÁB£ÃºBI Ñ³»§NA ©Ë®fºA :(1) À²i Ðf¦B²
åY Uí ÊÐ{=Ð
nghR [a> ëÌ pecCÐ DL o« ên_UÐ ên^fUn= pbd_CÐ âR{UÐ»
ð
«ngai Ênbd>
Ò{åAÐUÐ påecCÐ BÐØ c"Ð Ónþhw N= nxn\bUÐ }^f= Þn[BøÐ xÛ>»
«LfUÐ Þn[BøÐ hS Y {_x ø p@Ú{UÐ ÓÐÙ Y UÐ TnCÐ N= íÌ
åv¼¿½Á oeT (½¾¿ÀÀ) RÚ ^I ,ê½»»À/Ã/½Ã QÐBÐ åv¼¿½Á oeG n?Ú ½¾ oc?

eË³¦ :(7) À²i Ðf¦B²
«Ón?üÐ DL pxÚ[UÐ : afUÐ ê{bxí hUÐ ÒØÐÚü phRni pxÚ[UÐ»
åv¼¿½Á oeT (½½Â¾¾) RÚ ^I ,ê½»»À/Ä/¼¼QÐBÐ åv¼¿½Á oeG ëm^H Ã oc?

BÇ¿·Y/KðrºA iAj² iÊfu f§I Ñ¿·A ÑÌÛÊ :(9) À²i Ðf¦B²
}å^i : någxøí påecCÐ å= |afå> åc"Ð påþhw Y o]ZUÐ ÚÐ}S Úí{É»
«ph\bUÐ
åv¼¿½Á oeT (½½ÂÁÃ) RÚ ^I ,ê½»»À/Ä/¼Â QÐBÐ åv¼¿½Á /Ã/ ¼¿ oc?

ÓË¦fºA ¡Êjq :(11) À²i Ðf¦B²
påUngdU ÒnL{Y ngd_« Éí íÌ obU íÌ {= nw~hh/ íÌ îL{UÐ Nh_> ê{L»
«n¹Ć]= c"Ð N_xí

½À»

ÑÍÂfA BÌBz³ºA  BÍ»§ºA Ñ¿·A ÁB·YC Ä¾ Ñv»bNnA ÑÍÕBz³ºAÊ ÑÍÂËÂB³ºA f¦AË³ºA Ä¾ ÐiBN XgB
cdU îL{UÐ phAĆÉ :(¼¾) SÚ Ò{LnS

åv¼¿½À oeT (½½ÃÁÂ) RÚ ^I ,ê½»»À/¼¼/¼Á QÐBÐ åv ¼¿½ÁoeåG éÐH¼¿ oc?

À·Z»º ÓË¦fºA ÑÍYÜu :(13) À²i Ðf¦B²
ÊøØüÐ åY ê[å#Ð Nåc/ åS någhR [åadU p"nåÉ îL{åUÐ ëc> ø»
ð
«ĆJn=
c"Ð ënT øÎí ph_SÐUÐí phiinbUÐ w{hinHÌí gUØÌ YnTí *nLR{=
åv¼¿½À oeT (½½Ä¼½) RÚ ^I ,ê½»»À/¼¼/¼Á QÐBÐ åv ¼¿½ÁoeåG éÐH¼¿ oc?

ÓË¦fºA Ò»¦ ÉjQCÊ – ÈMBJQG ;\»vºA :(14) À²i Ðf¦B²
ð ÿZfx yd[UÐ»
âåCÐ afå= îL{åUÐ {åx{9 åfexí éåbUÐ ê{å_= n_RØ
«æÐ}JúÐí oUÐí
«ÒØngZUÐ ngfYí Ón?³U pYn_UÐ {LÐbUn= yd[UÐ qx»
åv¼¿½Á oeT (½½ÄÁ¿) RÚ ^I ,ê½»»À/¼¼/½½ QÐBÐ åv ¼¿½ÁoeåG éÐåH½» oc?

ÀÍ· :(17) À²i Ðf¦B²
ð
«ĆJn=
ënT øÎí âÐ~fUÐ æÐ}JÌ Y SY -nT çna>n= øÎ qx ø hcUÐ»
åv¼¿½Á oeT (½¾»ÀÁ) RÚ ^I ,ê½»»À/¼½/À QÐBÐ åv ¼¿½ÁoeåG Òzå^aTÐ ïÙ/Àoc?

ÁB·YÝA ÑÍVY :(19) À²i Ðf¦B²
«ngRÐ}JÌ DL øÎ pA ëc> ø êncAúÐ»
åv¼¿½Á oeT (½¿¼¿¾) RÚ ^I ,ê½»»Á/½/½¾ QÐBÐ åv ¼¿½ÂoeåG ê|7 ½Àoc?

¿ÍºBI ÔByjºA :(28) À²i Ðf¦B²
ênåYÌ ì{å ëå_]CÐ Neh= ĽÚ {S Ln]UÐ ënT ÐÙÎ bfUn= _]UÐ bx ø»
«= L{CÐ Nh_>í {x{Ļ DL âCÐ pec7

½À¼

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åv¼¿½Â oeT (½À¾ÄÂ) RÚ ^I ,ê½»»Á/Á/À QÐBÐ åv¼¿½Â oeG NíúÐ îØm+ Ä oc?

KÍJnNºA  iËv² –ÑÍ¦ËyË¾ ©Ë®e :(31) À²i Ðf¦B²
ênå_UÐ ênå^fUn= åd_CÐ LCÐ R{UÐ : âCÐ pec7 Y [aUÐ ê{L»
ð
ð
«bfdU n@Y
ĆJn=
c"Ð _« âCÐ : [aUÐ S oY ÚÐ}b=
påUØÌí âåRØ åY pecCÐ OÎ ê{S nY ënh= DL :nfþHøÐ c"Ð é5IÐ ê{L»
ð
«c"Ð bi o@x ohUÐ : ÐÚ[S
{_x ngZSnfY ê{L í Ò{x{@
åv¼¿½Á oeT (½À½Ä½) RÚ ^I ,ê½»»Á/Â /À QÐBÐ åv¼¿½Â oeG Ò|AùÐ îØm+ |fHÄ oc?

©ËÍrºA Ò»¦ Ñ¿n² :(39) À²i Ðf¦B²
5å= ng@e= æ}J T Ó?í âhZUÐ DL Ên]d#Ð N= pebUÐ ânbxl= c"Ð»
påÉí én[åaiøÐ DåL hUØ ngfhA : ßÐGLÐ ëíØ n) æWUÐí nghR U N_>
ð
«5cA
pebUn= Ên}UÐí æWUÐ
åv¼¿½Á oeT (½ÀÀ½Ä) RÚ ^I ,ê½»»Á/Ä /¼½ QÐBÐ åv¼¿½Â oeG ëm^H¼Ä oc?

ÑºeÝA jÌf³M :(57) À²i Ðf¦B²
ØgåI ÓÐØngåIí ÓÐ{fåCÐ ëjZå= påUØúÐ }x{b> : âCÐ pec7 Ø5LÐ»
ðø{å@ iT L Õ}¶ ø n) d_CÐ _fUÐí , px}x{bUÐ ng]dH : B{x Ón?üÐ
ð
påec7 nwÚnLn= nhd_UÐ pecCÐ ênYÌ >Ún?Î Û« ø hU{UÐ }x{b> éA nhLY
«ëinS
åv¼¿½Â oeT (½Á»¼½) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼¼/À :QÐBÐ åv¼¿½Â/¼»/¼¿ :oc?

ÏjÆËU ©B®e :(64) À²i Ðf¦B²
c"Ð : ZSnfY ê{Lí UnaQÎí NnbedU ©inS A w ï}w!Ð ânR{UÐ»
«ên_UÐ ên^fUn= bd_U c"Ð ëĆ]= hdL o>Gx
½À½

ÑÍÂfA BÌBz³ºA  BÍ»§ºA Ñ¿·A ÁB·YC Ä¾ Ñv»bNnA ÑÍÕBz³ºAÊ ÑÍÂËÂB³ºA f¦AË³ºA Ä¾ ÐiBN XgB
nhd_UÐ pecCÐ ï{[> :(Â¼) SÚ Ò{LnS

åv¼¿½Â oeT (½Á¼ÀÃ) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼¼/¼¾ :QÐBÐ åv¼¿½Â/¼»/½½oc?

BÍ»§ºA Ñ¿·A ÏfvM :(71) À²i Ðf¦B²
ð
ð hR c"Ðí âedU ï{[UÐ nhd_UÐ pecedU»
_]UÐ ënT ÐÙÎ n=n«Î
íÌ ndH
«phinUÐ Ò}edU bfUn=
åv¼¿½Â oeT (½ÀÀ½¾) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼¼/¼¾ QÐBÐ åv¼¿½Â oeG éÐH½¾ oc?

xBvNaÛA ©kBÃM :(72) À²i Ðf¦B²
Þn[åBøÐ âÛnåf> : [aUn= p[CÐ w nhd_UÐ pecCÐ : phi{CÐ Ò}ýÐ{UÐ»
ð
=nåJ ÐÙ åbhbA : âÐ~åfUÐ ënåT ÐÙÎ phýn\bUÐ p]dUÐ ëinS Y (½») ÒØ5dU nbJ
«©{Y
åv¼¿½Â oeT (½ÀÀÄÄ) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼¼/¼Ä QÐBÐ åv¼¿½Â oeG éÐH½Ã oc?

ÑÍÕBz² ÑÃÌj² –ÑBY  :(73) À²i Ðf¦B²
}ågK ÐÙÎ ëinåbUÐ yhÉí ax ø bfUÐ pec7 ênYÌ peHn"Ð NehUÐ odJ»
«âCÐ ec7 ênYÌ n) ex 3 Ln]UÐ ëÌ
ngåcL qå? Y phýn\bUÐ pfx}bUÐ qA}J ÐÙÎ âCÐ pec7 DL E ø»
ð pUbYí p`ýnH ÑnHj=
«ëinbUÐ yh[U nbRí
åv¼¿½Â oeT (½ÀÄ»¼) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼¼/½Á QÐBÐ åv¼¿½Â oeG Òz^aTÐ À oc?

BÍ»§ºA Ñ¿·A ÑIB²i :(79) À²i Ðf¦B²
ìÚ{[å> nåY DåL någ=nSÚ : nåw}^i Wåbx ëinåS peceT nhd_UÐ pecCÐ»
påbhbA OÎ någ=nSÚ {/ øí ëinbUÐ nwØ{A UÐ Óøn"Ð DL êncAÌ Y TnCÐ
Ónå?üÐ påUØÌ OÎ øí âåCÐ pec7 ng[= q_fSÐ UÐ phLCÐ ýnSUÐ
«nghdL qUL UÐ
½À¾

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åv¼¿½Â oeT (½ÀÃÄÄ) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼¼/½Á QÐBÐ åv¼¿½Â oeG Òz^aTÐ À oc?

BÃÖNmÛA À·A KÍJnM :(80) À²i Ðf¦B²
ð
åcA ÑnåHÌ DL ngfY n\_=
íÌ ngecA ÑnHÌ hĻ ëÌ @ÚØ ©n? pecC»
«ng[= q_fSÐ íÌ c"Ð Ó{xÌ ÐÙÎ p@ÚØ éíÌ pec7
åv¼¿½Â oeT (½Á½¼¾) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼¼/½Â :QÐBÐ åv¼¿½Â/¼¼/Áoc?

BÃÖNmÛA À·A :(81) À²i Ðf¦B²
éíÌ påec7 åcA DL hR nghUÎ _J 5hR ænfþHøÐ pec7 Y [aUÐ ê{L»
: [åadU nghUÎ ÒØnLüÐí bfdU ngecA ß}_x h@ ohL Ø{7 c= p@ÚØ
«{x{@ Y _]UÐ
åv¼¿½Á oeT (½Á»ÁÁ) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼½/¾ QÐBÐ åv¼¿½Â oeG Òz^aTÐ ¼½ oc?

\»u – |²BÃM :(82) À²i Ðf¦B²
å]x Snåf> NR}å]UÐ Nå= ah[åf= = L{edU L{CÐ çnbHn= Ên\bUÐ»
«c"Ð
«yd[UÐ DL NLÛnfCÐ NR}]UÐ Ún@Î pecedU Û« ø»
åv¼¿½Â oeT (½Á½Ã¿) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼½/¼½ QÐBÐ åv¼¿½Â oeG Òz^aTÐ ½¼ oc?

ÁËvA PBJ» :(87) À²i Ðf¦B²
ëíØ ph\åbUÐ : ÓÐ{fåY x{åb= [åB êÐ~åUÎ âCÐ pecC hU Ì »
.e[B Y odJ
oådJ ëíØ ê[å#Ð {åAú x_Unå= cĻ ëÌ âCÐ pecC hU Ñ
«fY Y
½À¿

,,,,,,,,,,

ÑÍÂËÂB³ºA f¦AË³ºA Ä¾ ÐiBN XgB
ÁB·YC Ä¾ Ñv»bNnA ÑÍÕBz³ºAÊ
ÑÍÕAlA BÌBz³ºA  BÍ»§ºA Ñ¿·A



(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åv¼¿½Á oeT (½¿ÄÀ½) RÚ ^I ,ê½»»Á/Â/¼ QÐBÐ åv¼¿½Â/Á /À oc?

ÑUie ½ÊC Ñ¿· G ±BÃÖNmÛA Ñ¿· Ä¾ ÐeB¦áA :(5) À²i Ðf¦B²
nåwÚnLn= ø îL{Un= p]>}CÐ ýnSUÐ pRnT : [aUÐ ænfþHøÐ pec7 DL»
EåQ : på@ÚØ éíÌ påec7 OÎ ÒØnåLüÐ nå4 hU iú = oR âY pec7
åc"Ð Ênå`Ul= q\åS ÐÙÎ 5håR ,Õ.Î (¿½Ä) ÒØnåCÐ 5ghådL q[åi NdUÐ NUn"Ð
«îL{UÐ }^ií L}aUÐ R{UÐ R}= íÌ Þn[BøÐ ê{_U ýÐ{=øÐ
åv¼¿½Â oeT (½ÀÀ¿½) RÚ ^I ,ê½»»Á/Â/¼Ä QÐBÐ åv¼¿½Â/¨m> Øm+ /½¾ oc?

±BÃÖNmA :(9) À²i Ðf¦B²
ënåT åY d[C íÌ gCÐ { ìÍn`UÎ íÌ c"Ð x{_> ænfþHøÐ pecC»
«pYn_UÐ p=nhfUÐ ænfþHÐ DL Ênf=
ð nghdL ph\bUÐ ß}L
åv¼¿½Â oeT (½ÀÁÂÃ) RÚ ^I ,ê½»»Á/Â/½½ QÐBÐ åv¼¿½Â/Á/½Á oc?

ÉjQC/ À·BI ´ðÃºA Ñn» Ä¦BðºA À»¦ :(10) À²i Ðf¦B²
ð
ð
3í nhåÉ
5ådL
åhR ë_]CÐ c"n= ]fUÐ pd@ {Le= Ln]UÐ dL ÐÙÎ»
ð
«Ð¦nA
ìÚnLn= ]fUÐ zxÚn> Y _]UÐ Ò{Y U oR nw²
åv¼¿½Â oeT (½ÀÁÂÄ) RÚ ^I ,ê½»»Á/Â/½¾ QÐBÐ åv¼¿½Â/¨m> Øm+ /½Â oc?

È¿·äY/Ä§ðºA  ÑÍ»·rºA ¡ÊjrºA j®ËM Áf¦ :(11) À²i Ðf¦B²
ð
åfYÐ 5åR ,åU phdcZåUÐ àíPUÐ }R= øÎ nLY
_]UÐ : }^fUÐ bx ø»
ð
ð
.«nLY
ì}^i Ú|_> ĆcI
US

½ÀÁ

ÑÍÕAlA BÌBz³ºA  BÍ»§ºA Ñ¿·A ÁB·YC Ä¾ Ñv»bNnA ÑÍÕBz³ºAÊ ÑÍÂËÂB³ºA f¦AË³ºA Ä¾ ÐiBN XgB
ð
ĆcI
_]UÐ éS ê{L :(¼½) SÚ Ò{LnS

åv¼¿½Â oeT (½ÀÂ¿½) RÚ ^I ê½»»Á/Â/½¿ QÐBÐ åv¼¿½Â/¨mTÐ îØm+ /½Ã oc?

Üô ·q Ä§ðºA ½ËJ² Áf¦ :(12) À²i Ðf¦B²
ð
ÒØ{åCÐ Ò{åCÐ éĆåB pUnacUÐí ÑnHúÐ âÐ{xÎ ê{_U ĆcI
_]UÐ éS ê{L»
ð
ð
ënT niinS
nåYí å_]UÐ : å=QÚ ê{åL DL pfx}Sí Ln]UÐ x{@ ê{L DL ĆhUØ
ð
ð
«nLY
ì}^i Ú|_> ĆcI
US fYÐ
åv¼¿½Â oeT (½ÀÂ¾½) RÚ ^I ,ê½»»Á/Â/½Á QÐBÐ åv¼¿½Â/Â /¼ oc?

tiÝBI ÑJºBðA :(14) À²i Ðf¦B²
«Þn[bUÐ cA |haf> ëíØ é² ø ÝÚún= pUn]CÐ A»
åv¼¿½Â oeT (½ÀÂ¿À) RÚ ^I ,ê½»»Á/Â/½Á QÐBÐ åv¼¿½Â/n?Ú /½ oc?

ÉjQC/ ÎÕAfNIÛA À·A  ±BÃÖNmÛBI Ä§ðºA Áf¦ :(15) À²i Ðf¦B²
c"Ð : ænfþHøn= _]x 3í ÊÐ{=Ð
ì{ cA , bfUn= _]UÐ bx ø»
ð
«ýÐ{=øÐ
åv¼¿½Â oeT (½ÀÀ¿¿) RÚ ^I ,ê½»»Á/Â/½Ä QÐBÐ åv¼¿½Â/n?Ú /¿ oc?

ÎyB³NºA °ÌiBv¾ :(18) À²i Ðf¦B²
påecCí å_]UÐ : åÉnaUÐ åc"Ð : Ú}åb> bfUnå= å_]UÐ xÚn[Y»
phRnfþåHøÐí påhýÐ{=øÐ N@Ú{åUÐ : pY[#Ð dA}Y L nw}x{b> ænfþHøÐ
«Ýn_CÐ SÐUÐ æí}Kí éÐAúÐ Ónh\bY Y ax 5=í

½ÀÂ

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åv¼¿½Â oeT (½ÀÃ¼¿) RÚ ^I ,ê½»»Á/Â/¾» QÐBÐ åv¼¿½Â/Â/À oc?

|³ÃºBI Ä§ðºA jÌj³M :(19) À²i Ðf¦B²
ð ënå=d]Y ëÐÊÐ}å@Î =nHÌ âÐ{xÎí bfUn= _]UÐ }x}b>»
å_]UÐ éåbU nå_Y
ð
«}BùÐ L nª{AÌ f`x øí ĆcI
åv¼¿½Â oeT (½ÀÄ¾Ä) RÚ ^I ,ê½»»Á/Ã/Ä QÐBÐ åv¼¿½Â/n?Ú /Ã oc?

ÁAjªÝAÊ °ÌiBvAÊ ÎÂfA ´A :(20) À²i Ðf¦B²
ohL êÐ}QúÐí xÚn[CÐ íÌ ©{CÐ "Ð : phýÐ~!Ð pecCÐ Y [aUÐ ê{L»
«ph\bUÐ ÒØnLÎí bfdU c"Ð ß}_x
åv¼¿½Â oeT (½ÀÃÂÂ) RÚ ^I ,ê½»»Á/Ã/À QÐBÐ åv¼¿½Â/n?Ú /¼¼ oc?

PBÌBÃA tiC :(21) À²i Ðf¦B²
ð
på_SÐUÐ Ónåxnf!Ð : nåiinS
CÐ ÝÚún= hR ë_]CÐ c"Ð Ên\S ê{L»
ð hdL fCÐ DL
«c"Ð bi o@x ]UÐ }x}bdU nbRí
åv¼¿½Â oeT (½ÀÃÃ½) RÚ ^I ,ê½»»Á/Ã/Á QÐBÐ åv¼¿½Â/ n?Ú /¼½ oc?

Èä ¿·äY / Üô ·q Ä§ðºA ½ËJ² Áf¦ :(23) À²i Ðf¦B²
ð
ð
«nLY
ì}^i Ú|_> ĆcI
US fYÐ nY»

½ÀÃ

ÑÍÕAlA BÌBz³ºA  BÍ»§ºA Ñ¿·A ÁB·YC Ä¾ Ñv»bNnA ÑÍÕBz³ºAÊ ÑÍÂËÂB³ºA f¦AË³ºA Ä¾ ÐiBN XgB
îL{UÐ xÚn[Y – ÒØ{_CÐ p=b_UÐ – pYn_UÐ p=nhfUÐ Y ê{bCÐ _]UÐ :(½À) SÚ Ò{LnS

åv¼¿½Á oeT (½À½¿Á) RÚ ^I ,ê½»»Á/Ã/Â QÐBÐ åv¼¿½Â/Ò|AùÐ îØm+ /¼¾ oc?

ÓË¦fºA °ÌiBv¾ – Ðef§NA ÑIË³§ºA – Ñ¾B§ºA ÑIBÍÃºA Ä¾ Áf³A Ä§ðºA :(25) À²i Ðf¦B²
ïÙ EåQ åY påLR}Y {å_> påYn_UÐ p=nhfUÐ Y pY{bCÐ bfUn= _]UÐ ÑnHÌ»
«bfUÐ p=nhi hýÚ íÌ ên_UÐ oýnfUÐ nghdL Sx 3 ëÎ paÉ
«ÒØ{_Y Ón=b_= hdL êcCÐ DL {IúÐ p=b_UÐ ]>»
«ÊÐ{=Ð
îL{UÐ EHn8 }x{b= phýÐ{=øÐ pecCÐ ĺ»
ð
åv¼¿½Â oeT (½Á¿»¼) RÚ ^I ,ê½»»Á/Ä/½ QÐBÐ åv¼¿½Â/ëm^H/Ä oc?

ÓË¦fºA ©ËyË ~j§NºA – Ñ¾B§ºA ÑIBÍÃºA Ä¾ ÑÍz³»º ÎIËUËºA ~j§ºA :(31) À²i Ðf¦B²
ð
ÑnåwÙ åhdL oå>Gx {å= íÌ Þn[åb= íÌ êÐ{åLün= ÐÚØnÉ
c"Ð ënT ÐÙÎ»
ê[å#Ð Y ïÌ _]x 3 Uí pYn_UÐ p=nhfUÐ DL o@í !Ð Y \L íÌ afUÐ
«nhd_UÐ pecCÐ DL ph\bUÐ ß}_> ëÌ
Ûå« Þn[åbUÐ íÌ êÐ{Lün= cA nghR ÚØn[UÐ ph\bdU -@UÐ ß}_UÐ :»
«îL{UÐ âC ß}_UÐ nhd_UÐ pecedU
åv¼¿½Â oeT (½½») RÚ ^I ,ê½»»Á/Ä/¾ QÐBÐ åv¼¿½Â/ëm^H /¼» oc?

BÍ»§ºA Ñ¿·A ÑIB²i :(33) À²i Ðf¦B²
OÎ någ=nSÚ {å/ øí ëinåbdU ngbh]> : TnCÐ pSÐ}Y nhd_UÐ pecCÐ O>»
påUØúÐ påehS OÎ øí åc"Ð ÒÚ{[åY pecCÐ n*= q_fSÐ UÐ ýnSUÐ pbhbA
«Ón?üÐ : nghdL qUL UÐ

½ÀÄ

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åv¼¿½Â oeT (½Á¾Ä¾) RÚ ^I ,ê½»»Á/Ä/¼Á QÐBÐ åv¼¿½Â/Ã /½¾ oc?

¼ÍºfºA jÌf³M :(36) À²i Ðf¦B²
åY någhdL ob_Y øí âCÐ pec7 ÓnSĆJÎ Y ì}x{b>í hU{Un= |BúÐ»
«nhd_UÐ pecCÐ
åv¼¿½Â oeT (½ÁÂÀ¾) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼¼/¿ QÐBÐ åv¼¿½Â/éÐH /¼¿ oc?

BÍ»§ºA Ñ¿·A ÑIB²i µBðÂ :(40) À²i Ðf¦B²
ð íÌ ënT n>n?Î
ð
påJnfCÐ îL{UÐ âY heÉ : B{x nhai
pUØúÐ ëÛí }x{b>»
«nhd_UÐ pecCÐ p=nSÚ çn]i : B{x øí âCÐ pece= xøí
åv¼¿½Â oeT (½ÀÄÄÁ) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼¼/¼Ã QÐBÐ åv¼¿½Â/éÐH /½Â oc?

Î¦jq ©B®e – ÎÕBÃU fv² :(43) À²i Ðf¦B²
: pY{åCÐ ÒÐØúÐ ì}åg^> åaB }åYÌ påx{e_UÐ påex}!Ð : ýnf!Ð {[bUÐ»
«_aUÐ n) Sí UÐ phahcUÐí pex}!Ð
ð
íÌ åai DåL påex}@ åY Ð}]B
RÐ{CÐ @Ðí ÐÙÎ LPUÐ ânR{UÐ pUnA êb>»
Ð|åw Ênåb>ø påYn_UÐ Ón]dåUÐ OÎ ÊnUøÐ hdL Ú|_CÐ Y ënTí UnY íÌ }L
«pHnfCÐ pdhHUn=í ìØ}U ê~dx 5= }]#Ð R{= êbhR oHnfCÐ qSUÐ : }]#Ð

½Á»

ÑÍÕAlA BÌBz³ºA  BÍ»§ºA Ñ¿·A ÁB·YC Ä¾ Ñv»bNnA ÑÍÕBz³ºAÊ ÑÍÂËÂB³ºA f¦AË³ºA Ä¾ ÐiBN XgB
LCÐ R{UÐ – ιΎμΘΧϻ xÛ>í LfUÐ ιΎμΘΧϻ – c"Ð : ohUÐ énaQÎ :(¿Ã) SÚ Ò{LnS

åv¼¿½Â oeT (½Á½Ä¼) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼¼/½Á QÐBÐ åv¼¿½Â/Òz^aTÐ íÙ /À oc?

Î¦ËyËA ¨®fºA – xBvNaÛA ¨ÌkËMÊ Î¦ËÃºA xBvNaÛA – À·A  KÍJnNºA ½B¯ªG :(48) À²i Ðf¦B²
«ëĆ]UÐ hdL o>Gx c"Ð : ohUÐ énaQÎ»
Ò{åAÐUÐ påecCÐ BÐØ c"Ð Ónþhw N= nxn\bUÐ }^f= Þn[BøÐ xÛ>»
«LfUÐ Þn[BøÐ hS Y {_x ø
å> {åS ænfþåHøn= }x}bUÐ ënT ÐÙÎ øÎ hR [aUÐ >jx ø LCÐ R{UÐ»
ð
«niinS
Ø{CÐ Øn_hCÐ éĆB ex{b>
åv¼¿½Â oeT (½Á¾Ã¾) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼¼/½Ã QÐBÐ åv¼¿½Â/ Òz^aTÐ ïÙ /Â oc?

ÑÍºËÖnA Äm fÌf :(50) À²i Ðf¦B²
«pex}!Ð =nc>ÚÐ qSí gCÐ pUnA : ëcx phýnf!Ð phUþCÐ H {x{Ļ»
åv¼¿½Â oeT (½Á¿½À) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼½/À QÐBÐ åv¼¿½Â/Òz^aTÐ íÙ /¼¿ oc?

Ä§ðºA ´Y ¡Ë³m :(52) À²i Ðf¦B²
«_]UÐ : bA bH {bR ÒÚ}bCÐ Ò{CÐ éĆB ænfþHøn= Ln]UÐ Ú}bx 3 ÐÙÎ»

½Á¼

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åv¼¿½Â oeT (½ÀÄ¿¿) RÚ ^I ,ê½»»Á/Ä/¼Á QÐBÐ åv¼¿½Â/ëm^H /½¾ oc?

Ä§ð»º nÃºA j¾ÝA – PËA G Îz¯A LjzºAÊ DðA ¼N³ºA :(59) À²i Ðf¦B²
påex}@ : åiÌ åw ÓåCÐ OÎ ĿaCÐ ÑUÐí j]#Ð bUÐ N= x}aUÐ @í»
OÎ å@Y Ø[åbY ÊÐ{åLÐ å_R åY ÒnåRUÐ jZåf> 5iÎ ÓCÐ OÎ ĿaCÐ ÑUÐ
åhdL åfCÐ å@ pYĆå= ÜnåCÐ OÎ ©nå!Ð {[S hR æWfhR hdL fCÐ
fCÐ Ònh= ÜnCÐ OÎ >ØÐÚÎ æWf> ø ©n!Ð ëlR j]#Ð bUÐ : nYÌ .Éí
ÒØÐÚü ÿJnåB åh@> DåL ÒnåRUÐ oå>G> 5åiÎ eå@ pYĆH íÌ É íÌ hdL
«©n!Ð
_]UÐ Y {hax øí _]UÐ âC pecCÐ Ûín9 ê{L ë_]UÐ : ÉúÐ»
ð ìEQ OÎ ì}YÌ î{_x øí _RÚ Y øÎ
«_]dU fUÐ }YúÐ Ò{LnbU nbJ
åv¼¿½Â oeT (½ÁÄÃ») RÚ ^I ,ê½»»Á/¼½ /¼Á QÐBÐ åv¼¿½Â/¼¼ /½À oc?

DðAÊ ©B®fºA ©B¿NUA ÓË¦e : (64) À²i Ðf¦B²
ð LPåUÐ ânR{åUÐí j]#n= ÊnLØüÐ Û« ø»
: påhýnf!Ð på_SÐUÐ åai : nå_Y
«Ò{AÐí îLØ
åv¼¿½Â oeT (½ÂÀ»Ã) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼½/¼Â QÐBÐ åv¼¿½Â/¼¼ /½Á oc?

À·__BI B__yjºA :(67) À²i Ðf¦B²
ð ÿZfx c"n= n}UÐ»
ç}åJ åY åx}J ïj= c"Ð : _]UÐ éS ê{_= n_RØ
: ngåai Ênåbd> Y = Ŀb> ëÌ pecedUí ,ên_UÐ ên^fUÐ Y R{UÐ Ð|wí _]UÐ
«ê[#Ð Y ïÌ _]x 3 Uí îL{UÐ AÐ}Y Y pdA}Y ïÌ

½Á½

ÑÍÕAlA BÌBz³ºA  BÍ»§ºA Ñ¿·A ÁB·YC Ä¾ Ñv»bNnA ÑÍÕBz³ºAÊ ÑÍÂËÂB³ºA f¦AË³ºA Ä¾ ÐiBN XgB
âCÐ pec7 p]dH :(ÁÃ) SÚ Ò{LnS

åv¼¿½Â oeT (½ÁÄÂÄ) RÚ ^I ,ê½»»Á/¼½/¼Ã QÐBÐ åv¼¿½Â/Òz^aTÐ íÙ /½Â oc?

©ËyËA Ñ¿· Ñð»m :(68) À²i Ðf¦B²
någhR å_]UÐ DL é_x
ó ô ĆR âCÐ pec7 Þn[BÐ Y pUØúÐ pehS }x{b>»
ð
ð
«ëinbUÐ Y nbRÐYí
n`ýnH
ënT pUØ±U pecCÐ ÞĆHÐ êÐØnY ,bfUn=
åv¼¿½Ã oeT (½ÂÂÁÀ) RÚ ^I ,ê½»»Â/¼/½¿ QÐBÐ åv¼¿½Ã/¼ /À oc?

±BÃÖNmÛBI Ä§____ðºA f____Í² :(71) À²i Ðf¦B²
påecCÐ ênåYÌ c"nå= å]fUÐ pd@ 7 : ænfþHøn= f_J Ln]UÐ {hS»
o@åx øí å= }x}bUÐ > {S RnfþHÐ _« c"n= ]fUÐ zxÚn> : phýÐ{=øÐ
«phiinbUÐ Ò{CÐ éĆB ÑnHúÐ x{b>
åv¼¿½Â oeT (½Ã»¼Á) RÚ ^I ,ê½»»Â/½/¾ QÐBÐ åv¼¿½Ã/¼/¼À oc?

Ä§__ðºA  ´A ¡Ë___³m:(74) À²i Ðf¦B²
o@åx RnfþåHÐ }^fU ÒØ{CÐ OíúÐ pd!Ð Ú\A L ijCÐ ÑnhQ»
cx 3 ëjT RnfþHÐ FLÐ ² 3 ëlR Ò{x{!Ð pd!Ð {Le= iĆLÎ pecCÐ Y
ænfþåHøn= å_]UÐ : bA bHÌ Yí ÙnafUÐ o@Ðí ýÐ{=øÐ c"Ð ÒÚíEÉí
«bfUn= _]UÐ : bA bH
åv¼¿½Â oeT (½Â¼½À) RÚ ^I ,ê½»»Â/½/¿ QÐBÐ åv¼¿½Ã/ ¼ /¼Á oc?

ÎÕB__ÃA f__v³ºA :(75) À²i Ðf¦B²
påec7 någhR [a> UÐ ýnSUn= d_> pUjY Y{L Y ýnf!Ð {[bUÐ ênhS»
ð
åY nåbaY
ngåÉĆHÐ ënT nCnJ nhd_UÐ pecCÐ Y nghdL ob_Y ëíØ âCÐ
«ëinbUÐ

½Á¾

(Ä) Ø{_UÐ
½»»Ã ÜÚnY

åv¼¿½Ã oeT (½Á¾¿») RÚ ^I ,ê½»»Â/½/¼Â QÐBÐ åv¼¿½Ã/¼/½Ä oc?

ÑvNbA Ñ¿·A Í§M : (79) À²i Ðf¦B²
påhýÐ{=øÐ påecCÐ ænfþåHøÐ påec7 Nåh_> {å_= bfUn= _]UÐ Û« ø»
«îL{UÐ }^f= p[CÐ

½Á¿

pjÇ¯ºA

pjÇ¯ºA
4
ef§ºA Ñ¿»¶
¿ .............................................. phýnfHøÐ TnCÐí p[[CÐ TnCÐ
9
ôB®j¦Ê ôBÂËÂB²Ê æÔBz²Ê ôBÇ³® f¦AË³ºA
¼» .............................................................. phgbaUÐ {LÐbUÐ :ðøíÌ
¼Ä .......................................................... :af"Ð ow|CÐ : ¼
½¼ ......................................................... :cUnCÐ ow|CÐ : ½
½¼ ........................................................ :_RnZUÐ ow|CÐ : ¾
½¾ .......................................................... :Mf"Ð ow|CÐ : ¿
½¿ ............................................................. phýn\bUÐ {LÐbUÐ :nhin?
ð
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