
³Ö¸Ûú™»Öê»ÖÓ ¾µÖ×ŒŸÖ´Ö¢¾Ö 

ŸµÖÖ ×¤¾Ö¿Öß õÖ´ÖÖ •Öê¾ÖÞÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ ´ÖÖÝÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ †Ö¾Ö¹ý®Ö ×¤¾ÖÖÞÖÜÖÖ®µÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ûãú™ãÓ²ÖÖÃÖÆ 

™ß. ¾Æß. ¯ÖÆÖŸÖ ÆÖêŸÖß. ×ÃÖ×¸µÖ»Ö “ÖÖÓÝÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ÃÖ¾ÖÔ•ÖÞÖ ŸµÖÖŸÖ ¸ÓÝÖæ®Ö ÝÖê»Öê ÆÖêŸÖê. ‹¾Öœ¶ÖŸÖ 

™ê»Öß±úÖê®Ö“Öß ²Öê»Ö ¾ÖÖ•Ö»Öß. ™ê»Öß±úÖê®Ö ÃÖã´Öê¬Ö®Öê-×ŸÖ“µÖÖ ´Öã»ÖÖ®Öê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö ŸÖÖê ´ÆÞÖÖ»ÖÖ . 

"´Ö´´Öß, ¸´Öê¿Ö ´ÖÖ´ÖÖ“ÖÖ ±úÖê®Ö †ÖÆê." õÖ´ÖÖ®Öê ˆšæ®Ö ±úÖê®Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¸´Öê¿Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖ ÆÖêŸÖÖ- 

"õÖ´ÖÖ, ´Öß ¸´Öê¿Ö ²ÖÖê»ÖŸÖÖêµÖ. ‹êÛúŸÖêÃÖ ®ÖÖ ! ¿Ö¸¤ ³ÖÖ‰ú“µÖÖ ´ÖÖê×ÆŸÖ®Öê †ÖŸ´ÖÆŸµÖÖ Ûê»Öß." 

õÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ»Öê ²Öô“Ö ®ÖÖÆßÃÖê —ÖÖ»Öê, Æê ¾ÖÖŒµÖ ‹êÛæú®Ö . ŸÖß ¯Ö™Ûú®Ö •Ö¾Öô“µÖÖ ÜÖã“ÖßÔ¾Ö¸ ²ÖÃÖ»Öß. 

õÖÞÖ³Ö¸ÖŸÖ ×ŸÖ®Öê ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê- 

"¸´Öê¿Ö, †¸ê †ÃÖÓ ÛúÖµÖ ‘Ö›»ÖÓ ? ´ÖÖê×ÆŸÖ ‡ŸÖÛúÖ ¿ÖÖÓŸÖ ´Öã»ÖÝÖÖ. ŸÖÃÖÖ ×³Ö¡ÖÖ“Ö , †ÖŸ´ÖÆŸµÖÖ 

Ûú¸ÞµÖÖ“ÖÓ ¬ÖÖ›ÃÖ ŸµÖÖ“ÖÓ ÛúÃÖÓ —ÖÖ»ÖÓ ?" õÖ´ÖÖ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ÝÖ×Æ¾Ö¸»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ›Öêôê †ÁÖãÓ®Öß ŸÖã›æÓ²Ö ³Ö¸»Öê 

ÆÖêŸÖê.  

"†ÝÖÓ ÛúÖÆß“Ö Ûúô»ÖÓ ®ÖÖÆß. †Ö´Æß ÃÖ¾ÖÔ•ÖÞÖ ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ó¬ÖÖ¸ÖŸÖ“Ö †ÖÆÖêŸÖ. ¿Ö¸¤-´Öê‘ÖÖ»ÖÖ 

¤êÜÖß»Ö ÛúÖ¸ÞÖ ´ÖÖÆßŸÖ ®ÖÖÆß. †Ö´Æß †Ö¢ÖÖ“Ö ×¾ÖªãŸÖ¤Ö×Æ®ÖßŸÖã®Ö ¯Ö¸ŸÖ»ÖÖê †Ö×ÞÖ ŸÖã»ÖÖ ±úÖê®Ö Ûê»ÖÖ.  

"ÛúÖµÖ —ÖÖ»ÖÓ ÝÖÓ õÖ´ÖÖ ? ¸´Öê¿Ö®Öê ±úÖê®Ö¾Ö¸ ÛúÖµÖ ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê ?" †“µÖãŸÖ®Öê ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê.  

"†ÆÖê, ´ÖÖê×ÆŸÖ®Öê †ÖŸ´ÖÆŸµÖÖ Ûê»Öß. ×ÛúŸÖß ÃÖÖ»ÖÃÖ, ÃÖ¸ô Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ! †ÖŸ´ÖÆŸµÖÖ 

Ûú¸ÞµÖÖ“Öê ¬ÖÖ›ÃÖ“Ö ŸµÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öô ®Ö¾ÆŸÖê," õÖ´ÖÖ®Öê ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê.  

"†ÝÖÓ, ÛúÖÆßŸÖ¸ß ŸÖÃÖÓ“Ö ÛúÖ¸ÞÖ ‘Ö›»ÖÓ †ÃÖÞÖÖ¸. ŸµÖÖ“µÖÖ ´Ö®ÖÖ»ÖÖ »ÖÖÝÖÞÖÖ¸ß ‘Ö™®ÖÖ ‘Ö›»Öß 

†ÃÖê»Ö. “Ö»Ö, »Ö¾ÖÛú¸ †Ö¾Ö¸†Ö¾Ö¸ Ûú¸. †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓÝÖ»Öß»ÖÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÝÖê»Ö,"†“µÖãŸÖ ´ÆÞÖÖ»ÖÖ. 

"ÆÖêµÖ, •ÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê. ¯ÖÞÖ ¸ÖÆæ®Ö ¸ÖÆæ®Ö ´ÖÖê×ÆŸÖ“ÖÖ ×®Ö¸ÖÝÖÃÖ “ÖêÆ¸Ö ›ÖêóµÖÖ¯Öãœê µÖêŸÖÖê †Ö×ÞÖ 

¾ÖÖ‡Ô™ ¾ÖÖ™ŸÖÓ ²Ö‘ÖÖ." õÖ´ÖÖ ´ÆÞÖÖ»Öß. ¾ÖÖ¸Ó¾ÖÖ¸ ×ŸÖ“Öê ›Öêôê ³Ö¹ý®Ö µÖêŸÖ ÆÖêŸÖê. ×ŸÖ“µÖÖ ›ÖêóµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ 

´ÖÖê×ÆŸÖ“µÖÖ •Ö®´ÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö“µÖÖ ‹Ûú-‹Ûú ‘Ö™®ÖÖ µÖê‰ú »ÖÖÝÖ»µÖÖ. 

´ÖÖê×ÆŸÖ“µÖÖ •Ö®´ÖÖ“µÖÖ ¾Öêôß ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ ÜÖæ¯Ö“Ö †Ö®¤ —ÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ²Ö-µÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔ®ÖÓŸÖ¸ µÖÖ ‘Ö¸ÖŸÖ 

²ÖÖôÖ“Öß ÛúÖê´Ö»Ö, ´Öé¤æ ¯ÖÖ¾Ö»Öê ÜÖêôÞÖÖ¸ ÆÖêŸÖß, ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö®ÖÓ¤ ŸÖ¸ ÆÖêŸÖÖ“Ö. ¯ÖÞÖ ¯Ö×Æ»ÖÖ“Ö ´Öã»ÖÝÖÖ —

ÖÖ»µÖÖ®Öê ¤ã¬ÖÖŸÖ ÃÖÖÜÖ¸“Ö ¯Ö›»Öß ÆÖêŸÖß. ÝÖÖê¸Ö¯ÖÖ®Ö, ÝÖã™ÝÖã™ßŸÖ ´ÖÖê×ÆŸÖ ÃÖÝÖóµÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖ›ÛúÖ ÆÖêŸÖÖ. ¿Ö¸¤ 

†Ö×ÞÖ ´Öê‘ÖÖ ¤Öê‘ÖÖÓ®ÖÖÆß ®ÖÖêÛú¸ß ¾Ö¸ •ÖÖ¾ÖÓ »ÖÖÝÖê. ¿Ö¸¤ ‹ÛúÖ ®ÖÖ¾ÖÖ•Ö»Öê»µÖÖ ÛÓ¯Ö®ÖßŸÖ “ÖÖÓÝÖ»µÖÖ ¯ÖÖêÃ™¾Ö¸ 

ÛúÖ´Ö Ûú¸ßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê, ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÝÖÖ¸ “ÖÖÓÝÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ´Öê‘ÖÖÆß ÃÖêÓ™Ò»Ö ÝÖ¾Æ´ÖêÕ™“µÖÖ ÃÖ×¾ÆÔÃÖ´Ö¬µÖê ÆÖêŸÖß. 



ŸµÖÖ´Öãôê ‘Ö¸ÖŸÖ ÃÖã²Ö¢ÖÖ ÆÖêŸÖß. ¿Ö¸¤“µÖÖ ‘Ö¸ÖŸÖ ŸµÖÖ“Öß ‹Ûú ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ †ÖŸµÖÖ ¸ÆÖŸÖ ÆÖêŸÖß. ŸÖß ‘Ö¸ÖŸÖ»ÖÓ 

ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÆÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ¿Ö¸ÃÖ †Ö×ÞÖ ´Öê‘ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖê×ÆŸÖ“µÖÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖ“Ö ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×“ÖÓŸÖÖ Ûú¸Ö¾Öß »ÖÖÝÖŸÖ 

®Ö¾ÆŸÖß. ŸÖß ´ÖÖê×ÆŸÖ»ÖÖ ®ÆÖ‰ú ‘ÖÖ»ÖÞµÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖ¾ÖÔ ÛúÖ´Öê †Ö¯Öã»ÖÛúß®Öê Ûú¸ßŸÖ ÆÖêŸÖß. ²Ö‘ÖŸÖÖ ²Ö‘ÖŸÖÖ 

´ÖÖê×ÆŸÖ ´ÖÖê÷Ö —ÖÖ»ÖÖ. s.s.c.»ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ 90% ´ÖÖŒÃÖÔË ¯Ö›»Öê . ¿Ö¸¤®Öê ŸµÖÖ“Öê ÜÖæ¯Ö ÛúÖîŸÖãÛú Ûê»Öê. ÃÖ¾ÖÔ 

ÛúÖò»Ö®Öß»ÖÖ, †Öò±úßÃÖ»ÖÖ ¯Öêœê ¾ÖÖ™»Öê ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †Ö®ÖÓ¤ß †Ö®ÖÓ¤ —ÖÖ»ÖÖ. 

´ÖÖê×ÆŸÖ ÛúÖò»Öê•Ö»ÖÖ ÝÖê»ÖÖ †Ö×ÞÖ ŸµÖÖ“µÖÖŸÖ ÆôæÆôæ ²Ö¤»Ö ÆÖê‰ú »ÖÖÝÖ»ÖÖ. ¯ÖÖòÛê™´Ö®Öß ³Ö¸¯Öæ¸ 

×´ÖôŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖ“µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ¾ÖÖ‡Ô™ ×´Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ÝÖÖêŸÖÖ¾ÖôÖ •Ö´Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ×ÃÖÝÖ¸ê™“Öê×Æ ¾µÖÃÖ®Ö 

»ÖÖÝÖ»Öê. ¯ÖÞÖ ÆÖ ²Ö¤»Ö »ÖõÖÖŸÖ µÖêÞµÖÖ‡ŸÖÛê ¿Ö¸¤“Öê ‘Ö¸ÖŸÖ »ÖõÖ ®Ö¾ÆŸÖê. ÃÖÓ¬µÖÖÛúÖô“ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖÛú 

´Öê‘ÖÖÛú›ê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ŸÖß †Öò×±úÃÖ´Ö¬Öæ®Ö †Ö»Öß Ûúß, ÆÖŸÖ¯ÖÖµÖ ¬Öã¾Öæ®Ö “ÖÆÖ, ÜÖÖÞÖê ¾Ö ÃÖÓ¬µÖÖÛúÖô“µÖÖ 

ŸÖµÖÖ¸ß»ÖÖ »ÖÖÝÖê. ÃÖ¾ÖÔ ˆ¸Ûê¯ÖµÖÕŸÖ ×ŸÖ»ÖÖ 11“Ö ¾ÖÖ•ÖŸÖ †Ö×ÞÖ ÃÖÛúÖôß »Ö¾ÖÛú¸ ˆšÖµÖ“Öê ´ÆÞÖæ®Ö ŸÖß —

ÖÖê¯ÖÖµÖ»ÖÖ ×®Ö‘Öæ®Ö •ÖÖ‡Ô. †ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Õ“ÖêÆß †ÖŸÖÖ ¾ÖµÖ —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖÛú›æ®Ö •ÖÖÃŸÖ ÛúÖ´Ö ÆÖêŸÖ ®Ö¾ÆŸÖê 

´ÅÞÖæ®Ö ´Öê‘ÖÖ»ÖÖ ÃÖÛúÖôß ²Ö¸ß“Ö¿Öß ÛúÖ´Öê ˆ¸ÛúÖ¾Öß »ÖÖÝÖŸÖ. ×ŸÖ“ÖßÆß ±úÖ¸ ¬ÖÖ¾Ö¯Öô ÆÖê‡Ô.´ÆÞÖæ®Ö 

´ÖÖê×ÆŸÖ´Ö¬Ö»ÖÖ ²Ö¤»Ö ×ŸÖ“µÖÖÆß »ÖõÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ®Ö¾ÆŸÖÖ. †ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Õ®ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ´ÖÖê×ÆŸÖ´Ö¬Ö»ÖÖ ÆÖ ²Ö¤»Ö 

ÜÖ™ÛúŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ¯ÖÞÖ ŸµÖÖ ÛúÖÆß ²ÖÖê»Öæ ¿ÖÛúŸÖ ®Ö¾ÆŸµÖÖ. ŸÖ¸ß ŸµÖÖ ‹Ûê ×¤¾Ö¿Öß ¿Ö¸¤»ÖÖ ´ÆÞÖÖ»µÖÖ“Ö-  

"†¸ê ¿Ö¸¤, ‹Ûú¤Ö ´ÖÖê×ÆŸÖ“µÖÖ ÛúÖò»Öê•ÖÖŸÖ ŸÖ¸ß •ÖÖˆ®Ö µÖê ŸÖÖê ×®ÖµÖ×´ÖŸÖ ÛúÖò»Öê•Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê Ûúß 

®ÖÖÆß. ŸµÖÖ“Öê ×´Ö¡Ö ÛúÖêÞÖ †ÖÆêŸÖ µÖÖ“Öß “ÖÖîÛú¿Öß Ûú¸. " 

" †ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Ô, ŸÖã´Æß ˆÝÖß“Ö ÛúÖô•Öß Ûú¸ŸÖÖ. ŸÖÖê †³µÖÖÃÖ Ûú¸ŸÖÖê ®ÖÖ ®Öß™? " ¿Ö¸¤ ´ÆÞÖÖ»ÖÖ. 

†ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Ô ÝÖ¯¯Ö ²ÖÃÖ»µÖÖ. ¯ÖÞÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö®ÖÖŸÖ Æã¸Ææ¸ »ÖÖÝÖ»Öß ÆÖêŸÖß. †×®ÖÂ™ÖÓ“Öß “ÖÖÆæ»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ 

ÃÖÆÖ¾µÖÖ ‡Ó×¦µÖÖ®Öê ŸµÖÖÓ®ÖÖ ×¤»Öß ÆÖêŸÖß.  

†Ö×ÞÖ ´ÖÖê×ÆŸÖ †³µÖÖÃÖ Ûú¸ŸÖÖê ÆÖ ¿Ö¸¤“ÖÖ ³ÖÎ´ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖê¯ÖôÖ »Ö¾ÖÛú¸“Ö ±ãú™»ÖÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ 

ÛúÖò»Öê•Ö“Öê ÛúÖ›Ô †Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ´ÖÖê×ÆŸÖ ²Ö-µÖÖ“Ö ×¤¾ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÛúÖò»Öê•Ö»ÖÖ“Ö ÝÖê»ÖÖ ®Ö¾ÆŸÖÖ. ¿Ö¸¤“µÖÖ 

¸ÖÝÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖ¸Ö “Öœ»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôß ´ÖÖê×ÆŸÖ ‘Ö¸ß ®Ö¾ÆŸÖÖ. ¸Ö¡Öß ŸÖÖê Ûê¾ÆÖŸÖ¸ß µÖê‰ú®Ö —ÖÖê¯Ö»ÖÖ. ÃÖÛúÖôß ˆšæ®Ö 

¿Ö¸¤®Öê ŸµÖÖ»ÖÖ Ûú¸›¶Ö †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖ ÆÖÛú ´ÖÖ¸»Öß- 

"´ÖÖê×ÆŸÖ ‡Ûú›ê µÖê." ¯Ö¯¯ÖÖÓ“ÖÖ ¸ÖÝÖß™ †Ö¾ÖÖ•Ö ‹êÛæú®Ö ´ÖÖê×ÆŸÖ ‘ÖÖ²Ö¸»ÖÖ. ³ÖßŸÖ ³ÖßŸÖ ¿Ö¸¤¯Öãœê 

µÖê‰ú®Ö ŸÖÖê ÜÖÖ»Öß ´ÖÖ®Ö ‘ÖÖ»Öæ®Ö ˆ³ÖÖ ¸ÖÆß»ÖÖ.  

"´ÖÖê×ÆŸÖ, ŸÖæ ÛúÖò»Öê•Ö»ÖÖ ¸Öê•Ö •ÖÖŸÖÖêÃÖ ?" ¿Ö¸¤®Öê ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê. 



"ÆÖêµÖ ¯Ö¯¯ÖÖ." ´ÖÖê×ÆŸÖ ˆ¢Ö¸»ÖÖ. 

"´ÖÝÖ Æê ÛúÖ›Ô ÛúÃÖê †Ö»Öê ? ÝÖê»Öê ¤Öê®Ö ´Ö×Æ®Öê ŸÖæ ÛúÖò»Öê•Ö»ÖÖ ÝÖê»ÖÖ ®ÖÖÆßÃÖ †ÃÖê µÖÖŸÖ ×»Ö×Æ»Öê 

†ÖÆê."´ÖÖê×ÆŸÖ ÜÖÖ»Öß ´ÖÖ®Ö ‘ÖÖ»Öæ®Ö ÝÖ¯¯Ö“Ö. 

"†¸ê ²ÖÖê»Ö Ûúß ´ÖãÜÖÖÔ ! ¤ÖŸÖÜÖßô ²ÖÃÖ»Öß ÛúÖ ŸÖã—Öß ? Æê ÛúÖ›Ô ÜÖÖê™Ó †ÖÆê ÛúÖ ?" †ÃÖê ´ÆÞÖæ®Ö 

¿Ö¸¤®Öê ‹Ûú £Ö¯¯Ö› ´ÖÖê×ÆŸÖ“µÖÖ ÝÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ šê¾Öæ®Ö ×¤»Öß. ÝÖÖê-µÖÖ¯Ö®Ö ´ÖÖê×ÆŸÖ“µÖÖ ÝÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ ˆ´Ö™»Öê»Öß 

¯ÖÖÆæ®Ö †ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¯ÖÖê™ÖŸÖ ŸÖã™»Öê, ¯ÖÞÖ ¿Ö¸¤ÃÖ´ÖÖê¸ ±úÖ¸ÃÖÓ ÛúÖÆß ²ÖÖê»ÖÞµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ×ÆÓ´´ÖŸÖ 

®Ö¾ÆŸÖß. ´ÖÖê×ÆŸÖ ›ÖêóµÖÖŸÖ»Öê †ÁÖæ †ÖŸÖ»µÖÖ †ÖŸÖ ÝÖßôÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸ®Ö Ûú¸ßŸÖ ÆÖêŸÖÖ. 

"ÝÖÖœ¾ÖÖ, ´Öß ÛúÖêÞÖÖ¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖÖê †ÖÆê ? ˆ¢Ö¸ ¤êŸÖÖ µÖêŸÖ ®ÖÖÆß ÛúÖ ŸÖã»ÖÖ ? †¸ê ŸÖã´Ö“µÖÖ 

ÃÖãÜÖÃÖÖêµÖßÃÖÖšß †Ö´Æß ´Ö¸´Ö¸ ¸Ö²ÖŸÖÖê, ŸµÖÖ“Öß ÛúÖÆßŸÖ¸ß •ÖÖÞÖß¾Ö šê¾Ö. †Ö´Æß •µÖÖ †›“ÖÞÖß ÃÖÖêÃÖ»µÖÖ, 

ÛúÂ™ ³ÖÖêÝÖ»Öê ŸÖê ŸÖã´ÆÖ»ÖÖ ³ÖÖêÝÖÖ¾Öê »ÖÖÝÖæ ®ÖµÖê ´ÆÞÖæ®Ö †Ö´Æß ¬Ö›¯Ö›ŸÖÖê. ¯ÖÞÖ ŸÖã´Ö“ÖÓ †Ö¯Ö»ÖÓ ×ŸÖÃÖ¸Ó“Ö !" 

¿Ö¸¤“ÖÖ ¸ÖÝÖ †•Öæ®Ö †ÖêÃÖ¸»ÖÖ ®Ö¾ÆŸÖÖ. 

"¯Ö¯¯ÖÖ, ´Ö»ÖÖ ÛúÖò»Öê•ÖÖŸÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ®ÖÖÆß," ´ÖÖê×ÆŸÖ ¬Öß¸ Ûú¹ý®Ö ´ÆÞÖÖ»ÖÖ. "Æ•Ö¸ 

¸ÖÆß»ÖêÃÖ ŸÖ¸ ÃÖ´Ö•Öê»Ö ®ÖÖ ? ÃÖ´Ö•Ö»Öê ®ÖÖÆß ŸÖ¸ ÃÖ¸ÖÓ®ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸. ¯ÖÞÖ µÖÖ ¯Öãœê ÛúÖò»Öê•Ö ²Öã›¾Ö»ÖêÃÖ ŸÖ¸ 

´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸ÜÖê ¾ÖÖ‡Ô™ ®ÖÖÆß. " ¿Ö¸¤®Öê †ÓŸÖß´Ö ‡¿ÖÖ¸Ö ×¤»ÖÖ. 

´ÖÖê×ÆŸÖ“Öß †›“ÖÞÖ ÜÖ¸ß“Ö ÆÖêŸÖß. ¿ÖÖôêŸÖ †ÃÖê¯ÖµÖÕŸÖ ×¿ÖõÖÛú ¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ Ã´Ö•ÖÖ¾Öæ®Ö ¤êŸÖ. 

ÃÖ´Ö•Ö»ÖÓ ÛúÖ µÖÖ“Öß ¯Öã®Ö: ¯Öã®Ö: ¯ÖÎ¿®Ö ×¾Ö“ÖÖºþþ®Ö ÜÖÖ¡Öß Ûú¹ý®Ö ‘ÖêŸÖ. †Ö×ÞÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ †›“ÖÞÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ÖµÖ»ÖÖ 

´Öã»ÖÖÓ®ÖÖ ÃÖÓÛúÖê“Ö ¾ÖÖ™ŸÖ ®ÖÃÖê. ¯ÖÞÖ ÛúÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ-ÆÖ ¾ÖêÝÖôß“Ö ÆÖêŸÖß. ¯ÖÎÖê±êÃÖ¸ »ÖêŒ“Ö¸ ¤ê‰ú®Ö ×®Ö‘Öæ®Ö 

•ÖÖŸÖ. ´Öã»ÖÖÓ®ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»ÖÓ Ûúß ®ÖÖÆß µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¯Ö¾ÖÖÔ ®ÖÃÖê. ´Öã»ÖÖÓ®ÖÖ µÖÖ ®Ö¾Öß®Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ÞÖÖŸÖ ¯ÖÎÖê±êÃÖ¸ÖÓ®ÖÖ 

×›×±úÛú»™ß ×¾Ö“ÖÖ¸ÞµÖÖ“Öß ×³ÖŸÖßÆß ¾ÖÖ™ê. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖ´Ö•Ö»Öê ®ÖÖÆß, ŸÖ¸ß ŸÖê ÝÖ¯¯Ö“Ö ²ÖÃÖŸÖ. ´ÖÖê×ÆŸÖ“µÖÖ 

×´Ö¡ÖÖÓ“Öê †Ö‡Ô¾Ö›ß»Ö ŸµÖÖÓ®ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †›“ÖÞÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ŸÖ. Ã¾ÖŸÖ: ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öæ®Ö ¤êŸÖ, ®ÖÖÆßŸÖ¸ ™¶æ¿Ö®Ö 

»ÖÖ¾ÖŸÖ. ¯ÖÞÖ ´ÖÖê×ÆŸÖ»ÖÖ ™¶æ¿Ö®Ö »ÖÖ¾ÖÖ ´ÆÞÖÞµÖÖ“ÖßÆß ×Æ´´ÖŸÖ ®Ö¾ÆŸÖß.  

¿Ö¸¤“Öß ŸÖ-ÆÖ ¾ÖêÝÖôß“Ö ÆÖêŸÖß. ´Öã»ÖÖÓ®ÖÖ ÜÖÖµÖ»ÖÖ-¯µÖÖµÖ»ÖÖ ³Ö¸¯Öæ¸ ×¤»Öê, Ûú¯Ö›ê-¯ÖãÃŸÖÛê †ÖÞÖæ®Ö 

×¤»Öß Ûúß, ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ÛúŸÖÔ¾µÖ ¯ÖÖ¸ ¯ÖÖ›»Öê †ÃÖê ÃÖ´Ö•Öê. ÛúÖò»Öê•ÖÖŸÖ ŸÖÖê ÛúÖµÖ Ûú¸ŸÖÖê, ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ 

ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ Ûúß ®ÖÖÆß Æê •ÖÖÞÖæ®Ö ‘ÖêÞµÖÖ“Öß ŸµÖÖ»ÖÖÝÖ¸•Ö ³ÖÖÃÖŸÖ ®Ö¾ÆŸÖß. ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ“Ö®ÖÖ“ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ®ÖÖ¤. 

ŸµÖÖ´Öãôê ‘Ö¸ß †Ö»ÖÖ Ûúß ŸÖÖê ¯ÖãÃŸÖÛúÖŸÖ ›ÖêÛê ÜÖã¯ÖÃÖæ®Ö ²ÖÃÖê. ŸÖÖê ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ‹êÛúÖµÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖãÃŸÖÛú ÜÖÖ»Öß 

šê¾Öß. ®ÖÓŸÖ¸ £ÖÖê›Ö¾Öêô ™ß.¾Æß. ¾Ö¸“Öê ÛúÖµÖÔÛÎ´Ö ²Ö‘ÖŸÖ“Ö •Öê¾ÖÞÖ ‘Öê‡Ô. ŸµÖÖ¾Öêôß Ûú¬Öß ´ÖÖê×ÆŸÖ Æ•Ö¸ †ÃÖê, 



Ûú¬Öß ®ÖÃÖê. ÜÖ¸ê ¯ÖÖ×Æ»Öê ŸÖ¸ ÃÖÓ¬µÖÖÛúÖô“µÖÖ •Öê¾ÖÞÖÖ“µÖÖ ¾Öêôß ÃÖ¾ÖÔ Ûãú™ãÓ²Ö ‹Ûú¡Ö †Ö»Öê ŸÖ¸ ²Ö-µÖÖ“Ö 

ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖã™æ ¿ÖÛúŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¾Öêôß ÜÖêôß´Öêôß®Öê ×¤¾ÖÃÖ³Ö¸ÖŸÖ †Ö¯ÖÞÖ ÛúÖµÖ Ûê»Öê Æê ÃÖ¾ÖÔ•ÖÞÖ ‹Ûú´ÖêÛúÖ»ÖÖ 

ÃÖÖÓÝÖæ ¿ÖÛúŸÖÖŸÖ. ´Öã»ÖêÆß †Ö¯Ö»µÖÖ †›“ÖÞÖß ÃÖÖÓÝÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÝÖ ¯ÖÖ»ÖÛú ŸµÖÖ¾Ö¸ Ûú¿Öß ´ÖÖŸÖ Ûú¸Ö¾Öß Æê 

ÃÖÖÓÝÖŸÖÖŸÖ. †³µÖÖÃÖ ÛúÃÖÖ Ûú¸Ö¾ÖÖ µÖÖ“ÖêÆß ´ÖÖÝÖÔ¤¿ÖÔ®Ö Ûú¸ŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ´Öã»Öê †Ö×ÞÖ ¯ÖÖ»ÖÛú µÖÖÓ“µÖÖŸÖ 

ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ ¸ÖÆŸÖÖê. ´Öã»Öê ×¯ÖŸµÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖ²Ö¸ŸÖ ®ÖÖÆßŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ “ÖãÛúÖ ÃÖÖÓÝÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖÓÛúÖê“ÖŸÖ ®ÖÖÆßŸÖ. 

†ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Õ®ÖÖ ±úÖ¸ ¾ÖÖ™ÖµÖ“Öê ÃÖ¾ÖÖÕ®Öß •Öê¾ÖÞÖÖ“µÖÖ ¾Öêôß ‹Ûú¡Ö µÖÖ¾Öê. ŸµÖÖÓ®Öß ‹Ûú-¤Öê®Ö¤Ö ÃÖã“Ö¾Öæ®ÖÆß 

¯ÖÖ×Æ»Öê . ¯ÖÞÖ ×ŸÖÛú›ê ÛúÖêÞÖß »ÖõÖ ×¤»Öê ®ÖÖÆß. †ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Õ“ÖÖ µÖÖ ®ÖÖŸÖ¾ÖÖ¾Ö¸ ±úÖ¸ •Öß¾Ö ÆÖêŸÖÖ. ŸÖÖê 

“ÖÖÓÝÖ»ÖÖ ×¿ÖÛúÖ¾ÖÖ, “ÖÖÓÝÖ»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖŸÖ ¸ÆÖ¾ÖÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¾ÖÖ™ê. ‘Ö¸ÖŸÖ ŸÖÖê †ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Õ¿Öß“Ö ´ÖÖêÛúôê¯ÖÞÖê 

²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ ×¤¾Ö¿Öß ¿Ö¸¤®Öê ´ÖÖ¸»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ŸÖÖê ‘Öã´ÖÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¯Ö¯¯ÖÖÓ®Öß ÃÖ¾ÖÖÔÃÖ´ÖÖê¸ ŸµÖÖ“ÖÖ 

†¯Ö´ÖÖ®Ö Ûê»ÖÖ, Æê ŸµÖÖ“µÖÖ ´Ö®ÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ ²ÖÖê“Ö»Öê. ‹¸¾Æß †Ö¯Ö»Öê ¯Ö¸Öê¯Ö¸ß®Öê »ÖÖ› Ûú¸ÞÖÖ-µÖÖ ¯Ö¯¯ÖÖÓ®Öß 

†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸Ö¾ÖÓ µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †¯Ö´ÖÖ®Ö ¾ÖÖ™»ÖÖ. †³µÖÖÃÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ®ÖÖÆß ´ÆÞÖæ®Ö ÛúÖò»Öê•ÖÖŸÖ •ÖÖµÖ“Öê 

®ÖÖÆß †Ö×ÞÖ ÛúÖò»Öê•ÖÖŸÖ ®Ö ÝÖê»µÖÖ®Öê ¯Öãœ“Öê ÛúÖÆß“Ö ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ®ÖÖÆß, †ÃÖê Æê ×¾Æ×¿ÖµÖÃÖ ÃÖÛÔ»Ö ÆÖêŸÖê. 

ŸµÖÖ»ÖÖ †Öš¾Ö»Öê ‹Ûú¤Ö †Ö¯ÖÞÖ ´ÖÖêš¶Ö ˆŸÃÖÖÆÖ®Öê ¯Ö¯¯ÖÖ•Ö¾Öô ÝÖê»ÖÖê †Ö×ÞÖ »ÖÖ›ßÛú¯ÖÞÖê ´Æ™»Öê- 

"¯Ö¯¯ÖÖ, ´Ö»ÖÖ ‹¾Öœê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öæ®Ö ªÖ ®ÖÖ !" 

"´Ö»ÖÖ ¾Öêô ®ÖÖÆß ²Ö‘Ö. ´Ö»ÖÖ ¯ÖãÃŸÖÛú ¾ÖÖ“ÖÖµÖ“Öê †ÖÆê. †Ö¢ÖÖ“Ö ´Öß ¤´Öæ®Ö ³ÖÖÝÖæ®Ö †Öò×±úÃÖÖŸÖæ®Ö 

†Ö»ÖÖêµÖ. ŸÖã—Öß Ûú™Ûú™ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÝÖê ®ÖÛúÖê. ŸÖã—µÖÖ ÃÖ¸ÖÓ®ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ •ÖÖ. ®ÖÖÆßŸÖ¸ ×´Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÆßŸÖ ²Ö‘Ö," 

¯Ö¯¯ÖÖÓ®Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ¬Öã›ÛúÖ¾Ö»Öê. ´ÖÖê×ÆŸÖ ×Æ¸´ÖãÃÖ»ÖÖ ÆÖê‰ú®Ö ×®Ö‘Öæ®Ö ÝÖê»ÖÖ. ¿Ö¸¤“Öê †ÖµÖãÂµÖ ŸÖÃÖê ÛúÂ™ÖŸÖ 

ÝÖê»Öê. ®ÖÖêÛú¸ß Ûú¹ý®Ö ŸµÖÖ®Öê ®ÖÖ‡Ô™ ÛúÖò»Öê•Ö Ûú¹ý®Ö ×›ÝÖÎß ×´Öô×¾Ö»Öß. ¯ÖãÃŸÖÛê ¤êÜÖß»Ö ‘ÖêÞµÖÖ“Öß ‹ê¯ÖŸÖ 

®Ö¾ÆŸÖß. ×´Ö¡ÖÖÓ“Öß ¯ÖãÃŸÖÛê †ÖÞÖæ®Ö ¸Ö¡Ö-¸Ö¡Ö ŸµÖÖ»ÖÖ †³µÖÖÃÖ Ûú¸Ö¾ÖÖ »ÖÖÝÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ´ÖÖê×ÆŸÖ 

†³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ²ÖÖ‰ú Ûú¸ŸÖÖê †ÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™ê. ¯ÖÞÖ ŸµÖÖ¾Öêô“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ÞÖ  †Ö×ÞÖ †Ö¢ÖÖ“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ÞÖ µÖÖ“Öß 

ŸÖã»Ö®ÖÖ“Ö ÆÖê‰ú ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆß, µÖÖ“Öß ŸµÖÖ»ÖÖ Ûú»¯Ö®ÖÖ ®Ö¾ÆŸÖß. ÛãÓú›ßŸÖ ®ÖÖ•ÖãÛú¯Ö®Öê ¾ÖÖœ¾Ö»Öê»Öê ¸Öê¯Ö™ê 

†Ö×ÞÖ ´ÖÖô¸Ö®ÖÖ¾Ö¸ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ¾ÖÖœÞÖÖ¸ê ¸Öê¯Ö™ê µÖÖŸÖ»ÖÖ ±ú¸Ûú ¿Ö¸¤»ÖÖ Ûúô»ÖÖ“Ö ®ÖÖÆß. †Ö×ÞÖ 

†®Ö¾Ö¬ÖÖ®ÖÖ®Öê ´ÖÖê×ÆŸÖÛú›ê ¤ã»ÖÔõÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öß “ÖæÛú ÆÖêŸÖß †ÃÖêÆß ´ÆÞÖŸÖÖ µÖêÞÖÖ¸ ®ÖÖÆß. ×ÛÓ¾ÖÖ 

ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖê×ÆŸÖ¾Ö¸ ¯ÖÎê´Ö ®Ö¾ÆŸÖê †ÃÖêÆß ´ÆÞÖŸÖÖ µÖêÞÖÖ¸ ®ÖÖÆß. ±úŒŸÖ ²Ö¤»ÖŸµÖÖ ¯Ö×¸×Ã£ÖŸÖß¿Öß ŸµÖÖ»ÖÖ 

ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ †Ö»ÖÖ ®ÖÖÆß. ‹¾Öœê“Ö ±úÖ¸ ŸÖ¸ ŸµÖÖ“Öß “ÖæÛú —ÖÖ»Öß †ÃÖê ´ÆÞÖÖ¾Öê »ÖÖÝÖê»Ö. †Ö×ÞÖ µÖÖ 

ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ¯Ö×¸ÞÖÖ´Ö ´ÆÞÖ•Öê ´ÖÖê×ÆŸÖ ¾ÖÖ×ÂÖÔÛú ¯Ö¸ßõÖêŸÖ ®ÖÖ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ.  



‘Ö¸ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ“Ö ¾ÖÖ‡Ô™ ¾ÖÖ™»Öê. 90 % ´ÖÖÛÔ ×´Öô×¾ÖÞÖÖ-µÖÖ ´ÖÖê×ÆŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖÃÖÖ¯Öã¸ŸÖê ´ÖÖŒÃÖÔ ÛúÖ 

×´Öô×¾ÖŸÖÖ †Ö»Öê ®ÖÖÆß, µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÝÖ“Öß ÛúÖ¸ÞÖê •ÖÖÞÖæ®Ö ‘ÖêÞµÖÖ“Öß ÝÖ¸•Ö ³ÖÖÃÖ»Öß ®ÖÖÆß. •µÖÖ ´Öã»ÖÖÓŸÖ 

´ÖÖê×ÆŸÖ ×´ÖÃÖôŸÖ ÆÖêŸÖÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÆÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ²ÖÖ¯ÖÖ“ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ †ÖÆê Æê ´ÖÖÆßŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ®Öß ŸµÖÖ»ÖÖ 

ÆÖò™ê×»ÖÓÝÖÃÖÖšß , ×ÃÖÝÖ¸ê™ÃÖÖšß ¯ÖîÃÖê ´ÖÖÝÖÞµÖÖÃÖ ÃÖã¸¾ÖÖŸÖ Ûê»Öß. ¯ÖÞÖ ´ÖÖê×ÆŸÖ“ÖÖ ¯ÖÖòÛê™´Ö®Öß ³Ö¸¯Öæ¸ 

†ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸ß ŸÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ ‹Ûú™¶Ö¯Öã¸ŸÖÖ. ×´Ö¡ÖÖÓ®ÖÖ ¸Öê•Ö ÜÖÖ‰ú×¯Ö‰ú ‘ÖÖ»ÖÞÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¿ÖŒµÖ ®Ö¾ÆŸÖê. 

ŸµÖÖ´Öãôê ŸµÖÖ®Öê ÆôæÆôæ ×´Ö¡Ö´ÖÓ›ôßŸÖ •ÖÖÞÖê Ûú´Öß Ûê»Öê. ‘Ö¸ß“Ö ¾ÖÖ“ÖŸÖ ²ÖÃÖê ×ÛÓ¾ÖÖ ™ê¸êÃÖ¾Ö¸ ‹Ûú™Ö“Ö ±ê-

µÖÖ ´ÖÖ¸ßŸÖ ²ÖÃÖê. †ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Ô ×¾Ö“ÖÖ¸ŸÖ,"ÛúÖ ¸ê ´ÖÖê×ÆŸÖ, ²Ö¸Ó ®ÖÖÆß ÛúÖ ? †Ö•Ö ×´Ö¡ÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ÝÖê»ÖÖ ®ÖÖÆßÃÖ 

×±ú¸ÖµÖ»ÖÖ ?"  

"®ÖÖÆß ÝÖÓ †Ö•Öß. †Ö•Ö ‘Ö¸ß“Ö ¾ÖÖ“ÖŸÖ ²ÖÃÖŸÖÖê," ´ÖÖê×ÆŸÖ ˆŸŸÖ¸ ¤ê‡Ô . †ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Õ®ÖÖ ´ÖÖê×ÆŸÖ“ÖÖ 

ÛúÖêÓ›´ÖÖ¸Ö ÆÖêŸÖÖê Æê ÛúôŸÖ ÆÖêŸÖê. ¯ÖÞÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÝÖ“Öß ÛúÖ¸ÞÖê ÃÖ´Ö•Öæ®Ö ‘ÖêÞµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß Ûãú¾ÖŸÖ ®Ö¾ÆŸÖß. 

ŸµÖÖ ¯ÖÖê¸ÖÃÖÖšß ŸµÖÖÓ“ÖÖ •Öß¾Ö ŸÖã™ŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ®ÖÖ ŸµÖÖ“Öß ÛúÖô•Öß ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖß. ´Öê‘ÖÖ»ÖÖÆß ´ÖÖê×ÆŸÖ ²Ö§»Ö 

¾ÖÖ‡Ô™ ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖê. ¯ÖÞÖ ×ŸÖ“ÖÖ ¤éÂ™ßÛúÖê®Ö ¾ÖêÝÖôÖ ÆÖêŸÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Öî×¡ÖÞÖßÓ“Öß ´Öã»Öê “ÖÖÓÝÖ»µÖÖ ´ÖÖÛúÖÕ®Öß 

¯ÖÖÃÖ ÆÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ—µÖÖ“Ö ¯ÖÖê™ß †ÃÖÖ ÆÖ ×¤¾Ö™Ö ÛúÖ •Ö®´Ö»ÖÖ µÖÖ ²Ö§»Ö ×ŸÖ»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖê. †Ö¯ÖÞÖ 

µÖÖ»ÖÖ Ûú¿ÖÖ»ÖÖ Ûú´Öß Ûú¸ŸÖ ®ÖÖÆß. ŸÖÖêÓ›ÖŸÖæ®Ö ×®Ö‘Öê»Ö ŸÖß ±ú´ÖÖÔ‡Ô¿Ö ¯Öã¸ß Ûú¸ŸÖÖê. ´ÖÝÖ µÖÖ®Öê †³µÖÖÃÖ ÛúÖ 

Ûúºþþ ®ÖµÖê µÖÖ ²Ö§»Ö ŸÖß ¤ã:ÜÖß ÆÖêŸÖß. ÛúÖò»Öê•Ö ÃÖã¹ý ¾ÆÖµÖ“Öß ¾Öêô —ÖÖ»Öß ŸÖê¾ÆÖ ´ÖÖê×ÆŸÖ®Öê Ã¯ÖÂ™ 

ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê- 

"´Ö´´Öß, ´Öß •ÖÖÞÖÖ¸ ®ÖÖÆß. ´Ö»ÖÖ ×¿ÖÛúÞµÖÖŸÖ ‡Ó™¸êÃ™ ®ÖÖÆß." 

"†¸ê ´ÖÝÖ ŸÖã Ûú¸ÞÖÖ¸ ŸÖ¸ß ÛúÖµÖ ? µÖÖ »ÖÆÖ®Ö ¾ÖµÖÖŸÖ, †¯Öã-µÖÖ ×¿ÖõÖÞÖÖ®Öê ŸÖã»ÖÖ ®ÖÖêÛú¸ß ŸÖ¸ß 

Ûú¿Öß ×´ÖôÞÖÖ¸ ?" ´Öê‘ÖÖ®Öê ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê.  

"´Ö´´Öß, ´Öß ®ÖÖêÛú¸ß Ûú¸ÞÖÖ¸ ®ÖÖÆß. ´Ö»ÖÖ ×²Ö—Ö®ÖêÃÖ Ûú¸ÖµÖ“ÖÖ †ÖÆê. ´Ö»ÖÖ ‹Ûú ¤ãÛúÖ®Ö ‘Öê‰ú®Ö 

ªÖµÖ»ÖÖ ÃÖÖÓÝÖ ¯Ö¯¯ÖÖÓ®ÖÖ. ´Öß ‡»ÖêŒ™ÒÖò×®ÖŒÃÖ“Öê ¤ãÛúÖ®Ö ™ÖÛúß®Ö," ´ÖÖê×ÆŸÖ®Öê †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»ÖÖ. 

´Öê‘ÖÖÆß ¸Ö¡Öß ¿Ö¸¤•Ö¾Öô ²ÖÖê»Ö»Öß. ÃÖÛúÖôß †Öò×±úÃÖ»ÖÖ •ÖÖÞµÖÖ¯Öã¾ÖßÔ ¿Ö¸¤®Öê ´ÖÖê×ÆŸÖ»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Öæ®Ö 

‘ÖêŸÖ»Öê †Ö×ÞÖ ŸÖÖê ´ÆÞÖÖ»ÖÖ- 

"´ÖÖêÆßŸÖ, ŸÖã»ÖÖ ×²Ö—Ö®ÖêÃÖ Ûú¸ÖµÖ“ÖÖ †ÖÆê, †ÃÖÓ ŸÖã—Öß ´Ö´´Öß ´ÆÞÖŸÖê. ÜÖ¸Ó †ÖÆê ÛúÖ ŸÖê ?" 

"ÆÖêµÖ ¯Ö¯¯ÖÖ, ´Ö»ÖÖ ¯Öãœê ×¿ÖÛúÖµÖ“ÖÓ ®ÖÖÆß ."´ÖÖê×ÆŸÖ ´ÆÞÖÖ»ÖÖ. 



"†¸ê ŸÖæ †•Öæ®Ö »ÖÆÖ®Ö †ÖÆêÃÖ. ÛúÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê •ÖÖ. ®Öß™ †³µÖÖÃÖ Ûú¸. ÝÖÎò•µÖã‹™ ÆÖê. ´ÖÝÖ ÛúÖµÖ 

Ûú¸ÖµÖ“ÖÓ ŸÖê Ûú¸. ×²Ö—Ö®ÖêÃÖ ´ÆÞÖ•Öê ŸÖÖêÓ›“µÖÖ ÝÖÖêÂ™ß ®Ö¾ÆêŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšß •ÖÖÝÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê. ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö ¯ÖÖ×Æ•Öê. 

×¤¾ÖÃÖ³Ö¸ ×“ÖÛúÖ™ß®Öê ²ÖÃÖÞÖê ŸÖã»ÖÖ •Ö´ÖÞÖÖ¸ ®ÖÖÆß. †Ö×ÞÖ †ÖŸÖÖ ŸÖ¸ß ´Ö»ÖÖ ‹¾ÖœÖ ¯ÖîÃÖÖ ¬ÖÓªÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖÞÖê 

µÖÖêÝµÖ ¾ÖÖ™ŸÖ ®ÖÖÆß. ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸ ¤ãÛúÖ®ÖÖÛú›ê ²Ö‘ÖÖµÖ»ÖÖ ´Öãôß“Ö ¾Öêô ®ÖÖÆß. ×¤¾ÖÃÖ³Ö¸ ´Öß ×ÛúŸÖß ×²Ö—Öß 

†ÃÖŸÖÖê ŸÖã»ÖÖ ´ÖÖ×ÆŸÖ“Ö †ÖÆê. ¤ãÃÖ¸ê ÛúÖêÞÖ †ÖÆê †Ö¯Ö»µÖÖÛú›ê. ‹Ûú™¶Ö“µÖÖ •Öß¾ÖÖ¾Ö¸ ¬ÖÓ¤Ö ÆÖêŸÖ ®ÖÖÆß. 

"¿Ö¸¤®Öê ´ÖÖê×ÆŸÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö¾ÖÞµÖÖ“ÖÖ ÜÖæ¯Ö ¯ÖÎµÖŸ®Ö Ûê»ÖÖ. ´Ö´´Öß®Öê, †ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Ô®Öê ¤êÜÖß»Ö ŸµÖÖ»ÖÖ 

ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Ö»Öê. ¯ÖÞÖ ŸÖÖê ¯Öã®ÆÖ ÛúÖò»Öê•Ö»ÖÖ •ÖÖµÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ ®ÖÖÆß“Ö —ÖÖ»ÖÖ.  

‹Ûú ÝÖÖò®Ö ÛêÃÖ ´ÆÞÖæ®Ö ¿Ö¸¤ ¾Ö ´Öê‘ÖÖ®Öê ŸµÖÖ“µÖÖÛú¤ê »ÖõÖ ¤êÞÖê ÃÖÖê›æ®Ö ×¤»Öê. ŸÖÖê ‘Ö¸ÖŸÖ Ûê¾ÆÖ 

µÖêŸÖÖê Ûê¾ÆÖ •Öê¾ÖŸÖÖê, —ÖÖê¯ÖŸÖÖê µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ®Öß “ÖÖîÛú¿Öß Ûú¸ÞÖêÆß ÃÖÖê›æ®Ö ×¤»Öê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÝÖÖêÂ™ß ¯ÖÖÆæ®Ö 

†ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Õ®ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ±úÖ¸ ¤ã:ÜÖ —ÖÖ»Öê. ¤Öê‘Öê Ûú´ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ÛúÖµÖ —ÖÖ»ÖÓ †ÃÖŸÖÓ, ‹ÜÖÖ¤Ö ¬ÖÓ¤Ö ŸµÖÖ»ÖÖ 

ÛúÖœæ®Ö ×¤»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸. ‹Ûãú»ÖŸÖÖ ‹Ûú ´Öã»ÖÝÖÖ †ÖÆê. —ÖÖ»ÖÓ †ÃÖŸÖÓ ÃÖ´Ö•ÖÖ £ÖÖê›Ó ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö. ¯ÖÞÖ 

ŸµÖÖŸÖæ®Ö ÛúÖÆß –ÖÖ®Ö ŸÖ¸ß ×´ÖôÖ»ÖÓ †ÃÖŸÖÓ. ¿Öê¾Ö™ß Æê ¤Öê‘Öê Ûú´ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¸ÃÖ ŸÖ¸ ´ÖÖê×ÆŸÖ“Ö 

†ÖÆê. ®ÖÖÆßŸÖ¸ ¿Ö¸¤®Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ‹ÜÖÖ¤ß ”Öê™ß ´ÖÖêšß ®ÖÖêÛú¸ß »ÖÖ¾Öæ®Ö ªÖ¾Öß. ´Öã»ÖÝÖÖ ÝÖãÓŸÖæ®Ö ŸÖ¸ß ¸ÖÆß»Ö. 

×¸ÛúÖ´ÖÓ ´Ö®Ö ÃÖîŸÖÖ®ÖÖ“ÖÓ ‘Ö¸ †ÃÖŸÖÓ. ÛúÖµÖ ÆÖêÞÖÖ¸ µÖÖ ¯ÖÖê¸Ö“ÖÓ ¤ê¾Ö •ÖÖÞÖê. 

¿Ö¸¤ †Ö×ÞÖ ´Öê‘ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÛúÖ´ÖÖŸÖ ÝÖãÓŸÖ»Öê»Öê ÆÖêŸÖê. ŸÖê ¤Öê‘Öê †®ÖêÛú ÛúÖµÖÔÛÎ´ÖÖÓ®ÖÖ •ÖÖŸÖ ¯ÖÞÖ 

´ÖÖê×ÆŸÖ»ÖÖ ÛúÖêšê“Ö ®ÖêŸÖ ®ÖÃÖŸÖ. ‹¾ÖœÖ ´ÖÖê£ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ÛúÖÆß ×¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆß, ˆªÖêÝÖ Ûú¸ßŸÖ ®ÖÖÆß µÖÖ“Öê 

ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¾ÖîÂÖ´µÖ ¾ÖÖ™ê †Ö×ÞÖ »ÖÖ•ÖÆß ¾ÖÖ™ê. ¿Ö¸¤Ë“µÖÖ ²Ö×ÆÞÖßÛú›ê »ÖÝ®Ö ÆÖêŸÖÓ ´Öã»ÖÖ“ÖÓ. ¿Ö¸¤“Öê ´ÖêÆãÞÖê 

µÖê‰ú®Ö ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÞÖ ¤ê‰ú®Ö ÝÖê»Öê. ´ÖÖê×ÆŸÖ»ÖÖÆß ŸµÖÖÓ®Öß µÖêÞµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê. ¿Ö¸¤»ÖÖÆß 

´ÖÖê×ÆŸÖ»ÖÖ ‘Öê‰ú®Ö µÖêÞµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê. ´ÖÖê×ÆŸÖ ÜÖã¿Ö ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ²Ö-µÖÖ“Ö ×¤¾ÖÃÖÖÓ®Öß †ÖŸµÖÖÛú›ê 

•ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôÞÖÖ¸ ÆÖêŸÖê. †ÖŸµÖÖ“µÖÖ ´Öã»ÖÖ“ÖÓ ŸµÖÖ“ÖÓ “ÖÖÓÝÖ»ÖÓ •ÖãôŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ ‘Ö¸ß ŸÖÖê ÃÖÝÖóµÖÖŸÖ 

×´ÖÃÖôæ®Ö •ÖÖ‡Ô ¯ÖÞÖ »ÖÝ®ÖÖ»ÖÖ •ÖÖµÖ»ÖÖ ¿Ö¸¤ †Ö×ÞÖ ´Öê‘ÖÖ ¤Öê‘Öê“Ö ×®Ö‘ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÖÆæ®Ö ŸµÖÖ®Öê ¿Ö¸¤»ÖÖ 

×¾Ö“ÖÖ¸»Öê- 

"¯Ö¯¯ÖÖ, ´Öß µÖê‰ú †ÖŸµÖÖÛú›ê »ÖÝ®ÖÖ»ÖÖ?"  

"®ÖÛúÖê. †Ö´Æß ¤Öê‘Öê“Ö •ÖÖ‰ú®Ö µÖêŸÖÖê, " ¿Ö¸¤®Öê ˆ¢¸ ×¤»Öê. 

"¯Ö¯¯ÖÖ, ´ÖÖ´ÖÖÓ®Öß ´Ö»ÖÖÆß †ÖÝÖÎÆÖ®Öê ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»ÖÓ †ÖÆê. ´ÖÖ—ÖßÆß ÃÖÝÖóµÖÖÓ®ÖÖ ³Öê™ÞµÖÖ“Öß ‡“”Ö 

†ÖÆê," ´ÖÖê×ÆŸÖ®Öê ×“ÖÛúÖ™ß®Öê ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê. 



"ŸÖã»ÖÖ ‘Öê‰ú®Ö •ÖÖÞµÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ »ÖÖ•Ö ¾ÖÖ™ŸÖê. ÆÖ ÛúÖµÖ Ûú¸ŸÖÖê ´ÆÞÖæ®Ö ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê ŸÖ¸ ´Öß ÛúÖµÖ 

ˆ¢¸ ¤ê‰ú ? ŸÖã—µÖÖ´Öãôê ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ®Ö ÜÖÖ»Öß ‘ÖÖ»ÖÖµÖ“Öß ¯ÖÖôß µÖêŸÖê," ¿Ö¸¤ ´ÆÞÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÓ Æê ²ÖÖê»ÖÞÖÓ 

†ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Õ®ÖÖ ´Öãôß“Ö †Ö¾Ö›»Öê ®ÖÖÆß. ŸµÖÖ ´ÆÞÖÖ»µÖÖ- 

"¿Ö¸¤, µÖê‰ú ¤ê ®ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖê¸ÝÖÖ ‘ÖÖ¸ŸÖ ²ÖÃÖæ®Ö ÛÓ™Öô»ÖÖ †ÖÆê.“ÖÖ¸ ×¤¾ÖÃÖ Æ¾ÖÖ ¯ÖÖ»Ö™ 

ÆÖê‡Ô»Ö. ²Ö¸Ó ¾ÖÖ™ê»Ö ŸµÖÖ»ÖÖ." 

"ÛúÖÆß ®ÖÛúÖê. ´Öß ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»ÖÓ ÛúÖÓ ŸµÖÖ»ÖÖ ‘Ö¸ÖŸÖ ²ÖÃÖÖµÖ»ÖÖ ? ŸÖã´Æß ®ÖÛúÖ ²ÖÖ•Öæ ‘Öê‰ú ŸµÖÖ“Öß," 

†ÃÖê ´ÆÞÖæ®Ö ¿Ö¸¤ ²ÖÖÆê¸ ×®Ö‘Öæ®Ö ÝÖê»ÖÖ. »ÖÝ®ÖÖ»ÖÖ ¤Öê‘Öê“Ö ×®Ö‘Öæ®Ö ÝÖê»Öê.  

µÖÖ ‘Ö™®Öê®Öê ´ÖÖê×ÆŸÖ •ÖÖÃŸÖ“Ö †ÓŸÖ´ÖãÔÜÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖ—ÖÓ •ÖÝÖÞÖÓ ¾µÖ£ÖÔ †ÖÆê. ´ÖÖ—µÖÖ´Öãôê 

†Ö‡Ô¾Ö›ß»ÖÖÓ®ÖÖ ´ÖÖ®Ö ÜÖÖ»Öß ‘ÖÖ»ÖÖ¾Öß »ÖÖÝÖŸÖê. ´ÖÖ—Öß ŸµÖÖÓ®ÖÖ »ÖÖ•Ö ¾ÖÖ™ŸÖê.´Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖ¾Ö¸ ±ãúÛú™ 

ÜÖÖŸÖÖê, ×¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆß ´ÆÞÖæ®Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ ¸ÖÝÖ †ÖÆê. ¯ÖÞÖ ´Ö»ÖÖ ×¿ÖõÖ†ÞÖÖ“Öß ºþþ“Öß ®ÖÖÆß. ´Ö»ÖÖ 

£ÖÖê›ÃÖÓ ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö ×¤»ÖÓ †ÃÖŸÖÓ ¯Ö¯¯ÖÖÓ®Öß ŸÖ¸ ´ÖÖ—ÖÖ ¬ÖÓ¤Ö ÃÖãºþþ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. ´ÖßÆß ×¤¾ÖÃÖ³Ö¸ ¤ãÛúÖ®ÖÖŸÖ 

ÝÖãÓŸÖæ®Ö ¸ÖÆß»ÖÖê †ÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ—µÖÖ †¯Öã-µÖÖ ×¿ÖõÖÞÖÖ´Öãôê ´Ö»ÖÖ “ÖÖÓÝÖ»Öß ®ÖÖêÛú¸ßÆß ×´ÖôÞÖÖ¸ ®ÖÖÆß. ”Öê™ß 

´ÖÖêšß ®ÖÖêÛú¸ß Ûê»Öß ŸÖ¸ ¯Ö¯¯ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖÂšê»ÖÖ ¿ÖÖê³ÖÞÖÖ¸ ®ÖÖÆß, ´ÆÞÖæ®Ö ŸÖê ×“Ö›ŸÖß»Ö. ´Öß ÛúÖµÖ Ûúºþþ ? 

´Ö»ÖÖ ÛúÖÆß“Ö ÃÖ´Ö•Öê®ÖÖÃÖê —ÖÖ»Öê †ÖÆê. µÖÖ ‘Ö¸ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ ´ÖÖ—Öß †›“ÖÞÖ“Ö ÆÖêŸÖê. ‘Ö¸ ÃÖÖê›æ®Ö ×®Ö‘Öæ®Ö 

•ÖÖ¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™ŸÖê. ¯ÖÞÖ ÜÖÖµÖ“ÖÓ ÛúÖµÖ ? ¸ÆÖµÖ“ÖÓ Ûãúšê ? ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÎ¿®Ö ÃÖ´ÖÖê¸ ˆ³Öê ¸ÖÆŸÖÖŸÖ. ˆ¢Ö¸ ‹ÛúÆß 

ÃÖÖ¯Ö›ŸÖ ®ÖÖÆß. †¿µÖÖ¯ÖÎÛúÖ¸“Öê ˆ»Ö™ ÃÖã»Ö™ ×¾Ö“ÖÖ¸ ŸµÖÖ“µÖÖ ´Ö®ÖÖŸÖ ×¯ÖÓÝÖÖ ‘ÖÖ»Öæ »ÖÖÝÖ»Öê. ŸµÖÖ“Öê 

ÜÖÖÞÖêÆß ŸÖã™»Öê. 

¿Ö¸¤, ´Öê‘ÖÖ »ÖÝ®ÖÖŸÖæ®Ö †Ö»Öê ŸÖê ÜÖã¿ÖßŸÖ“Ö ŸÖÖê †ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Õ®ÖÖ ´ÆÞÖÖ»ÖÖ- "ŸÖÖ‡Ô“µÖÖ ‘Ö¸“ÖÓ »ÖÝ®ÖÓ 

”Ö®Ö  —ÖÖ»ÖÓ. ÃÖã®ÖÆß “ÖÖÓÝÖ»Öß ×¿ÖÛú»Öê»Öß ¤êÜÖÞÖß †ÖÆê. ŸÖÖ‡Ô“µÖÖ ÃÖãÆÖÃÖ»ÖÖ ¿ÖÖê³Öê¿Öß †ÖÆê. ÃÖãÆÖÃÖÆß 

¤êÜÖÞÖÖ †ÖÆê. ÛúÖ ®ÖÖÆß ×´ÖôÞÖÖ¸ ŸµÖÖ»ÖÖ “ÖÖÓÝÖ»Öß ²ÖÖµÖÛúÖê ? ŸÖÖ‡Ô †ÝÖ¤ß ÜÖãÂÖ †ÖÆê. ®ÖÖÆßŸÖ¸ †Ö´Ö“ÖÖ 

×¤¾Ö™Ö ²Ö‘ÖÖ." 

†Ö®ÖÓ¤Ö“µÖÖ ¯ÖÎÃÖÓÝÖßÃÖã¨Ö ¿Ö¸¤®Öê ´ÖÖê×ÆŸÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÆÖÃÖ Ûú¸ÞÖê ÃÖÖê›»Öê ®ÖÖÆß. ´ÖÖê×ÆŸÖ“µÖÖ ´Ö®ÖÖ»ÖÖ 

Æß ÝÖÖêÂ™ »ÖÖÝÖ»Öß. ¯Öã®Ö: ŸµÖÖ“µÖÖ ´Ö®ÖÖŸÖ ÜÖô²Öô ˆš-ÃÖæš †¯Ö´ÖÖ×®ÖŸÖ Ûú¸ÞÖÖ-µÖÖ µÖÖ ×•ÖÞµÖÖŸÖ ÛúÖµÖ 

†£ÖÔ †ÖÆê ? Ûú¿ÖÖ»ÖÖ •ÖÝÖŸÖÖê †Ö¯ÖÞÖ ? ÛúÖÓ ¸ÖÆŸÖÖê µÖÖ ‘Ö¸ÖŸÖ ?¯Ö¯¯ÖÖÓ®ÖÖ, ´Ö´´Öß»ÖÖ •Ö¸ †Ö¯Ö»ÖÖ ‹¾ÖœÖ 

×ŸÖ¸ÃÛúÖ¸ ¾ÖÖ™ŸÖÖê, ŸÖ¸ ÛúÖêšêŸÖ¸ß ×®Ö‘Öæ®Ö •ÖÖ¾Öê. ×ÛÓ¾ÖÖ, †ÖŸ´ÖÆŸµÖÖ Ûúºþþ®Ö Æê •Öß¾Ö®Ö“Ö ÃÖÓ¯Ö¾ÖÖ¾Öê ! ¯ÖÞÖ 

†ÖŸ´ÖÆŸµÖÖ Ûú¸ÞµÖÖ“ÖÓ ¬ÖîµÖÔ ´ÖÖ—µÖÖŸÖ ®ÖÖÆß. ±úÖ¸ ×³Ö¡ÖÖ †ÖÆê ´Öß ! ˆ»Ö™ ÃÖã»Ö™ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ®Öß ŸµÖÖ“Öê ›ÖêÛê 



³ÖÞÖ³ÖÞÖæ »ÖÖÝÖ»Öê. ¯ÖÞÖ ‹Ûê ×¤¾Ö¿Öß ¤ã¯ÖÖ¸ß ŸµÖÖ®Öê ´Ö®ÖÖ“ÖÖ ×®Ö¿“ÖµÖ Ûúºþþ®Ö ÜÖÖê»Öß»ÖÖ †ÖŸÖæ®Ö Ûú›ß 

‘ÖÖŸÖ»Öß †Ö×ÞÖ ÝÖô±úÖÃÖ »ÖÖ¾Öæ®Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.  

ŸµÖÖ“µÖÖ ´Ö®ÖÖŸÖß»Ö µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ“Öß ÛúÖêÞÖÖ»ÖÖ“Ö Ûú»¯Ö®ÖÖ ®Ö¾ÆŸÖß. £ÖÖê›Ó ¾ÖÖÛú›Ó ²ÖÖê»Ö»ÖÓ ŸÖ¸ 

ŸµÖÖ“µÖÖ ×•Ö§ •ÖÖÝÖéŸÖ ÆÖê‰ú®Ö ŸÖÖê †³µÖÖÃÖÖ»ÖÖ »ÖÖÝÖê»Ö †ÃÖÖ ¿Ö¸¤“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸. ¯ÖÞÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ®µÖÖ“ÖÖ 

†ÃÖÖ ×¾Ö¯Ö¸ßŸÖ ¯Ö¸ßÞÖÖ´Ö ÆÖê‡Ô»Ö µÖÖ“Öß ŸµÖÖ»ÖÖ Ûú»¯Ö®ÖÖ ®Ö¾ÆŸÖß. †ÃÖÖ †ÖŸÖŸÖÖµÖß¯ÖÞÖÖ“ÖÖ ×®ÖÞÖÔµÖ ´ÖÖê×ÆŸÖ 

‘Öê‡Ô»Ö µÖÖ“Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ×ŸÖô´ÖÖ¡Ö Ûú»¯Ö®ÖÖ ®Ö¾ÆŸÖß.  

†ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Ô ¤ã¯ÖÖ¸ß —ÖÖê¯Öæ®Ö ˆš»µÖÖ. ŸµÖÖÓ®Öß “ÖÆÖ šê¾Ö»ÖÖ . †Ö×ÞÖ ´ÖÖê×ÆŸÖ»ÖÖ ÆÖÛú ´ÖÖ¸»Öß- 

"´ÖÖê×ÆŸÖ, “ÖÆÖ ‘µÖÖµÖ»ÖÖ µÖê." 

ÛúÖÆß“Ö ˆ¢Ö¸ †Ö»Öê ®ÖÖÆß. ´ÆÞÖæ®Ö ŸµÖÖÓ®Öß ¤Ö¸ šÖêšÖ¾Ö»Öê ŸÖ¸ß †Ö¾ÖÖ•Ö †Ö»ÖÖ ®ÖÖÆß. ŸµÖÖÓ®Öß 

¤Ö¸Ö¾Ö¸ ¬Ö›ÛúÖ ªÖµÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ Ûê»Öß. ŸÖ¸ßÆß †Ö¾ÖÖ•Ö µÖê‡Ô®ÖÖ, ŸÖê¾ÆÖ ŸµÖÖ ‘ÖÖ²Ö¸»µÖÖ . ÛúÖµÖ Ûú¸Ö¾Öê Æê 

ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÃÖã“Öê®ÖÖ. ¿Ö¸¤ µÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ £ÖÖÓ²ÖÞÖê ³ÖÖÝÖ“Ö ÆÖêŸÖê. ¿Ö¸¤ †Ö»ÖÖ ŸÖê¾ÆÖ ¸›¾Öê»µÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ 

†ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Õ®ÖÖ ŸµÖÖ®Öê ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê,"†ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Ô, ÛúÖµÖ —ÖÖ»ÖÓ ? ŸÖã´Ö“ÖÖ “ÖêÆ¸Ö †ÃÖÖ ÛúÖ ×¤ÃÖŸÖÖê ?" 

"¿Ö¸¤, ´ÖÖê×ÆŸÖ ¤Ö¸Ö»ÖÖ Ûú›ß ‘ÖÖ»Öæ®Ö †ÖŸÖ —ÖÖê¯Ö»ÖÖ. ×ÛúŸÖßÆß ÆÖÛúÖ ´ÖÖ¸»µÖÖ, ¤Ö¸Ö¾Ö¸ ¬Ö›ÛúÖ 

´ÖÖ¸»µÖÖ ŸÖ¸ß ŸÖÖê †Öê ¤êŸÖ ®ÖÖÆß. ´ÖÖ—ÖÖ •Öß¾Ö ‘ÖÖ²Ö¹ý®Ö ÝÖê»ÖÖ †ÖÆê. " ¿Ö¸¤Ë®Öê ¤Ö¸Ö¾Ö¸ •ÖÖê¸ÖŸÖ ¬ÖŒÛê 

×¤»Öê. ¯ÖÞÖ ¤Ö¸ ˆ‘Ö›»Öê ®ÖÖÆß. ¿Öê¾Ö™ß ŸµÖÖ®Öê ÃÖãŸÖÖ¸Ö»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Öæ®Ö ¤Ö¸ ±úÖê›»Öê ŸÖ¸ †ÖŸÖ ´ÖÖê×ÆŸÖ“ÖÖ 

†“ÖêŸÖ®Ö ¤êÆ ¯ÖÓÜµÖÖ»ÖÖ »Ö™ÛúŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÆæ®Ö †ÖŸµÖÖ²ÖÖ‡Õ®Öß ÆÓ²Ö¸›Ö ±úÖê›»ÖÖ. 


