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içjiçjí kçáÀट ुंyççÇ³ç 
 

çÆmçuççRiç Hç@Àvç :  Kçjb cnCçpçí, ³çç içjiçjí kçáÀìábyççlçuçç cççÇ çÆmççÆvç³çj çÆmççÆìPçvç. HçCç.. .. 

SkçwPçç@mì Hç@Àvç : Dççlçç kçÀç³ç Pççuçb Dççpççíyçç? 

çÆmçuççRiç Hç@Àvç :  See lçáuçç oçívç yuçí[ pççmlççÇ Dççnílç cnCçÓvç Giçç®ç ®ççWyç[íHçCçç kçÀ© vçkçÀçímç. 

ìíyçuççJçj yçmçuçíu³çç cççP³çç OçkçÀìîçç YççJççMççÇ cççÇ yççíuçlççí³ç. 

çÆmçuççRiç Hç@Àvç :  Dçjí kçÀç³ç Pççuçb kçÀç³ç? Dççpç mçkçÀçUHççmçÓvç içHHçb®ç Dççnímç? 

ìíyçuç Hç@Àvç : Oçcççuç HççTmç kçÀçímçUlççí³ç lçjçÇ cççÇ ³ççb®ççÇ cççvç cççí[Óvç mçíJçç kçÀjç³ç®ççÇ. 

jç$çYçj FkçÀ[Óvç çÆlçkçÀ[í DçççÆCç çÆlçkçÀ[Óvç FkçÀ[í cççvç çÆHçÀjJçÓvç cççvçí®çç kçÀçìç Hççj çÆ{uçç Pççuçç³ç. [çíkçbÀ HçCç mçCçkçÓÀvç 

lççHçuçb³ç. 

lçácç®ççÇ kçÀMççÇ Dççní lçy³çílç? 

çÆmçuççRiç Hç@Àvç :  cççPççÇ lçy³çílç þCçþCççÇlç Dççní. HçCç ³çç Içjçlçuçç lççí SíHç@À- içíHçÀ@  kçÀç³ç mçcçpçlççí kçÀç³ç mJçlç:uçç? 

ìíyçuç Hç@Àvç : kçÀç³ç Pççuçb? 

çÆmçuççRiç Hç@Àvç :  lççí oçÇ[ocç[çÇ®çç SkçwPçç@mì Hç@Àvç, mçb[çmç vççnçÇlçj yççLç©cç cçOçí uççJçlççlç l³ççuçç! HçCç mçbOççÇ çÆcçUlçç®ç lççí cçuçç®ç 

ìçíkçÀlç Dçmçlççí. l³ççuçç kçÀçnçÇ uçnçvç cççíþb mçcçpçlç vççnçÇ! `G®çuçuçb yuçí[ DçççÆCç uççJçuçb ÖçíÀcçuçç!' 

ìíyçuç Hç@Àvç : kçÀcççuç Dççní! l³çç®çb Jçç³çj mçkçÀì pçjçÇ Jçpçvç kçíÀuçb lçjçÇ lçí lçácç®³çç SkçÀç yuçí[FlçkçbÀ HçCç nçíCççj vççnçÇ. 

l³ççuçç oçívç yuçí[ pççmlççÇ Dççnílç cnCçÓvç lççí kçÀjlççí kçÀç nçí çÆcçpççmç? 

çÆmçuççRiç Hç@Àvç :  kçÀçuç l³ççuçç mJç®sb kçÀªvç cççP³çç®ç JççN³ççKççuççÇ þíJçuçb nçílçb. cççP³çç®ç JççN³çç®³çç lççuççJçj çÆHçÀjlç lççí cçuçç 

çÆJç®ççjlççí kçÀmçç,’Dçnçí ®çWiçì Dççpççíyçç pçjç pççíjçlç çÆHçÀjç vçç. LçkçÀuççlç kçÀç³ç?“ 

ìíyçuç Hç@Àvç : Dçnçí `l³çç®çç cçWoÓ kçíÀJn{ç DçççÆCç lçácç®çç kçíÀJn{ç?' FlçkçbÀ lçjçÇ l³ççuçç kçÀUuçb Hççç Ænpçí vçç? vçámçlççÇ yuçí[ Jçç{uççÇ 

cnCçpçí kçÀçnçÇ DçkçwkçÀuç vççnçÇ ³çílç. 

çÆmçuççRiç Hç@Àvç :  Kçjb³ç lçácç®çb. HçCç lçáuçç SkçÀ iççíä kçÀUuççÇ kçÀç? 

nç SkçwPçç@mì Hç@Àvç Dçç³çá<³çYçj SkçÀç®ç içlççÇvçí çÆHçÀjlççí.  

ìíyçuç Hç@Àvç : Dçnçí FlçkçbÀ®ç kçÀç³ç, nç lçj Içjçlçu³çç cççCçmççbkçÀ[í Hççþ çÆHçÀjJçÓvç çÆHçÀjlççí. mçoç vç kçÀoç ³çç®çb uç#çb yççníj. DççHçCç 

cççvç cççí[Óvç IçjçlçuççÇ nJçç çÆHçÀjJçç³ç®ççÇ, iççj kçÀjç³ç®ççÇ DçççÆCç ³ççvçí lççþ cççvçívçí lççÇ Içjçyççníj HçábÀkçÓÀvç ìçkçÀç³ç®ççÇ. 

çÆmçuççRiç Hç@Àvç :  cnCçÓvç lçj DççHçu³ççuçç nç@uçcçOçí,yçí[ªcçOçí çÆkçbÀJçç çÆkçÀ®çvçcçOçí þíJçlççlç DçççÆCç ³ççuçç yççLç©cç cçOçí. 
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ìíyçuç Hç@Àvç : Dçnçí,  yççní©vç LçkçÓÀvç ocçÓvç DççuçíuççÇ cççCçmçb IçjçÇ DççuççÇ kçÀçÇ ÒçLçcç lçácç®ççÇ çÆkçbÀJçç cççPççÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçÀjlççlç. 

lçácç®³ççkçÀ[Óvç `JççjícççHç' DççMççÇJçç&o Içílççlç çÆkçbÀJçç cççP³ççkçÀ[Óvç MççyççmçkçÀçÇ. 

l³ççJçíUçÇ l³çç SHç@À-içíHç@À kçÀ[í kçáÀCççÇ {ábkçÓÀvçmçáOoç Hççnçlç vççnçÇ! 

çÆmçuççRiç Hç@Àvç :  Dçjí lçáuçç DçpçÓvç KçjçÇ içbcçlç kçÀUuççÇ®ç vççnçÇS. nç vçíncççÇ®ç SkçÀç içlççÇvçí çÆHçÀjlççí l³ççcçáUí ³ççuçç DççHçu³çç mççjKçb 

vçço DçççÆCç lççuç ³ççlç kçÀçnçÇ içlççÇ vççnçÇ. 

ìíyçuç Hç@Àvç : Kçjb kçÀçÇ kçÀç³ç? kçÀç yçjb? 

SkçwPçç@mì Hç@Àvç : cççÇ mççbiçlççí. 

çÆmçuççRiç Hç@Àvç :  DççBb! 

SkçwPçç@mì Hç@Àvç : Dççpççíyçç lçácç®çb cnCçCçb SkçÀocç Kçjb Dççní. 

lçácç®³çç mççjKçç çÆkçbÀJçç ³çç ìíHç@Àvç YççTb mççjKçç jíi³çáuçíìj cççP³ççkçÀ[í vççnçÇ. l³ççcçáUí JçíiçJçíiçÈ³çç mHççÇ[®ççÇ cçpçç®ç 

cçuçç kçÀUlç vççnçÇ. 

cnCçÓvç cçuçç JçíiçUb vçkçÀç mçcçpçÓ nçí. 

cççÇ lçácç®³çç®ç içjiçjí kçáÀìábyççlçuçb MçW[íHçÀU Dççní! nçí vçç? 

 

  

    DçççÆCç ®çcçlkçÀçj Pççuçç.. .. 

lççÇvçnçÇ HçbKçí SkçÀç®ç vççoçlç, SkçÀç®ç lççuççlç, SkçÀç®ç içlççÇvçí içjiçª uççiçuçí! 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ö jçpççÇJç lççbyçí 

 


