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ÃÖÖ¬ÖÛúÖÃÖÖšüß †×ŸÖ¿ÖµÖ ÃÖãµÖÖêÝµÖ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ÖÖ£Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö †Ö®Ö»µÖÖ †³ÖÓÝÖÖŸÖæÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ.  

   †Ö»ÖÖ ȩ̂ü †Ö»ÖÖ ÛúÖôû ×ÖÛú™üß … ¸üÖ´ÖÖÖ´Ö ÛúÖê™üß Ûëú¾ÆüÖ „Ö®ÖÃÖß ……1…… 

  ²ÖÖôû ŸÖºþÞÖ ¾Öé¨ü ¤ü¿ÖÖ ŸÖß ®ÖÖ¾Ö»Öß … ÛúÖôûÖ“Öß ®Ö›ü»Öß ”ûÖµÖÖ †ÓÝÖß …… 2…… 

  µÖÖŸÖÖµÖÖŸÖß Ûú¸üŸÖÖÓ „Ö´Ö ¾ÖÖµÖÖÓ ÝÖê»ÖÖ … ®Ö¸üß ÖÖÆüß ¾Ö¤ü»ÖÖ ´ÖãÜÖß ¸üÖ´Ö ……3…… 

  ‹ÛúÖ „ÖÖÖ¤ÔüÖß ±ú×„ÖŸÖÜÖÖê¸ü ×„ÖÞÖë … ÃÖ¾Öê×“Ö ´Ö¸üÞÖë ®ÖãœüŸÖß „Ö´Ö ……4……  

ÖÖ£Ö ´ÖÆüÖ ü̧Ö„Ö ´ÖÖãÂµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÖ Ûú¸üŸÖÖÖÖ ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ¸êü †Ö»ÖÖ ÛúÖôû „Ö¾Öôû †Ö»ÖÖ ¸üÖ´Ö®ÖÖ´ÖÖ“ÖÖ „Ö®Ö Ûëú¾ÆüÖ Ûú¸ü¿Öß»Ö. ²ÖÖ»Ö, 
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