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MççUílç çÆMçkçÀJçuçb pççlçb l³ççlç uçá[yçÓ[ vç kçÀjCçb cnCçpçí kçÀç³ç ? (lçj lçí cnCçpçí) cçáuççbvçç çÆMç#çCççlçÓvç pçí kçÀç³ç 

çÆcçUJçç³ç®çb, p³çç®ççÇ l³ççbvçç içjpç Jççìlçí³ç çÆlçlçkçbÀ®ç çÆMçkçÓÀ oíC³çç®ççÇ cçáYçç ÐççJççÇ. l³ççbvçç p³çç®ççÇ içjpç vççnçÇ DçççÆCç pçí 

l³ççbvçç vçkçÀçí Dççní lçí l³ççb®³ççJçj uççoÓ vç³çí. 

cççÇ cnCçlççí³ç lçMçç MççUç DçpçÓvç MçbYçj Jç<çç&vçblçj lçjçÇ DçmçlççÇuç kçÀç ³çç®ççÇ cçuçç MçbkçÀç Dççní. çÆJçÐççL³çç¥vçç cçákçwlçHçCçí çÆvçCç&³ç 

IçíT oíCççjçÇ çÆMç#çCçHçOolç Hçá{®³çç MçbYçj Jç<ç¥çlçnçÇ mçá© nçíF&uç Dçmçb cçuçç Jççìlç vççnçÇ. 

-kçÀçTbì çÆuçDççí ìç@uçmìç@³ç – Sp³çákçíÀMçvç DçB[ kçÀu®çj ³ççb®çb çÆJçOççvç 

1968 

cçáuççbvççÇ mJç³çbÒçíjCçç, mJç³çbçÆMçmlç DçççÆCç mJçlç:®çb cçÓu³çcççHçvç mJçlç: kçÀ©vç çÆMç#çCç Içílçuçb lçj çÆMçkçÀCçb vççÇì pççíHççmçuçb pççlçb 

³çç lçlJççJçj SkçÀ MççUç ®ççuçJççJççÇ cnCçÓvç DççcnçÇ nçÇ mçbmLçç mLççHçvç kçíÀuççÇ Dççní. 

ömç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÀÓuç®³çç kçÀç³çÐççlççÇuç SkçÀ çÆJçOççvç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dçvçá¬çÀcççÆCçkçÀç 

 

DççíUKç  

ÒçmlççJçvçç 

vççí Jçvç vççÇ[ DçHuçç³ç 

Yççiç 1 uççjçÆvçvç 

1. DçB[ çÆjLçcçíçÆìkçÀ 

2. Jçiç& 

3. mççlçl³ç 

4. o mçç@mç&jmç& DçBÒçWçÆìmç 

5. yççkçÀçÇ®çí Dççj 

6. cççmçícççjçÇ 

7. vççínçpç Dççkç&À 

8. jmçç³çvçMççðç 

9. çÆMçkçÀçj 

10. çÆJççÆMçä Kç®ç& 

11. Hç@À[mçd DçççÆCç Hç@ÀMçvdmç 

12. MççUí®³çç kçÀç@HççxjíMçvmç 

13. çÆ[çqm¬çÀMçvçjçÇ DçkçÀçTbìmçd 

14. mJç³çbHççkçÀ 

15. Spç çÆcçççqkçwmçbiç 

16. KçíU 



17. ûçbLççuç³ç 

18. ìçF&cç FvçHçÀ 

19. DçO³ç³çvç 

20. cçÓu³ççbkçÀvç 

21. o uççF&çÆìbiç jç@[ 

Yççiç 2 : MççUílçuçb Dçç³çá<³ç 

22. MççUílçu³çç cççÇçÆìbiç 

23. Dç[LçUí 

24. mçlkçÀçjç®ççÇ HçOolç 

25. KçíUç®³çç JçíU®çb ¢M³ç 

26. kçBÀçÆHçbiç 

27. kçÀçÆcççÆìpç DçççÆCç kçwuççkç&Àmçd 

28. mJç®slçç 

29. o çÆcçj@kçÀuç yçpçíì 

31. uçnçvç cçáuçb 

32. ®ççbiçuççÇ cçáuçb DçççÆCç Jç´çl³ç cçáuçb 

33. HççuçkçÀ 

34. çqJnçÆpçìmç& 

35. mçJçç¥mççþçÇ v³çç³ç DçççÆCç mJççlçb$³ç 

36. iççYçç 

MçíJçì®çí Mçyo 

o ÒçÓHçÀ Dçç@HçÀ o HçáçÆ[biç 



 

DççíUKç 

çÆJç®ççj kçÀjCççjç Òçl³çíkçÀ çÆMç#çCçlçp%ç nç çÆMç#çCç#çí$ççuçç Hçsç[CççN³çç cçÓuçYçÓlç ÒçMvççbvçç kçÀOççÇ vçç kçÀOççÇ çÆYç[uçíuçç 

Dçmçlççí®ç. lçí cçÓuçYçÓlç ÒçMvç cnCçpçí, çÆMçkçÀJçç³ç®çç çÆkçbÀJçç çÆMçkçÀç³ç®çç mçJç&Þçíÿ cççiç& kçÀçíCçlçç ? cçáuççbvççÇ kçÀçíCçlçí çÆJç<ç³ç 

çÆMçkçÀçJçílç ? cçáuçb çÆkçÀlççÇ pçyççyçoçjçÇ Içílççlç ? lççÇ pçí kçÀçnçÇ kçÀjlççlç l³ççlç l³ççb®çç mJçlç:®çç çÆJç®ççj çÆkçÀlççÇ ÒçcççCççlç 

DçmççJçç ? uççíkçÀMççnçÇ HçOolççÇlç MççUç kçÀMççÇ ®ççuçJççJççÇ ? DççHçu³ççlçu³çç yçN³çç®çpçCççbmççþçÇ cçvççlç ní ÒçMvç DçççÆCç l³ççb®ççÇ 

GÊçjb HçÀkçwlç çÆLçDçjçÇ cnCçÓvç Dçmçlççlç. HçCç DççHçCç HçjbHçjívçb ®ççuçlç DççuçíuççÇ çÆMç#çCçHçOolç mJççÇkçÀçjlççí DçççÆCç mJçlç:®³çç 

cçvççlçu³çç çÆMç#çCçççÆJç<ç³ççÇ®³çç kçÀuHçvçç JççmlçJççlç DççCçç³ç®çç çÆJç®ççjnçÇ kçÀ© MçkçÀlç vççnçÇ. Kçjb lçj çÆMç#çCçççÆJç<ç³ççÇ DççHçu³çç 

®ççbiçu³çç kçÀuHçvçç DççHçCç pçHçÓvç þíJçç³çuçç nJ³çç DçççÆCç Òç®ççÆuçlç HçOolççRvçç (içjpç Dçmçíuç lçj) OçkçwkçÀç Ðçç³çuçç nJçç. 

 kçÀOççÇ kçÀOççÇ cçç$ç, HçjbHçjí®ççÇ yççbçÆOçuçkçÀçÇ vç cççvçCççjí kçÀçnçÇ uççíkçÀ ní ÒçMvç çÆJç®çç©vç Lççbyçlç vççnçÇlç lçj mçbHçÓCç& nç@ìnçTçÆmçbiç 

kçÀ©vç l³çç ÒçMvççbvççÇ JçíiçUçÇ GÊçjb cççb[lççlç. cçç$ç DççHçCç mçJç&pçCç lççÇ GÊçjb, l³ççlçÓvç çÆvçcçç&Cç Pççuçíu³çç iççíäçÇ uççbyçÓvç 

Hçnçlç Dçmçlççí. mçcççpççlç Dçmçí Òç³ççíiç HçÀçj cçnlJçç®çí Dçmçlççlç.  lçí DççHçu³ççuçç Òç®ççÆuçlç çÆmçOoçblççbkçÀ[í vçJ³ççvçb HçnçC³çç®çç 

SkçÀ ¢çÆäkçÀçívç oílççlç DçççÆCç vçJççÇvç Òç³ççíiç kçÀjç³çuçç GÐçákçwlç kçÀjlççlç. 

ÖçíÀçÆcçbiçn@cç, cç@mç@®³çámçíìmçdcçOçí 1968 mççuççÇ DçMççÇ®ç SkçÀ DççiçÈ³ççJçíiçÈ³çç HçOolççÇ®ççÇ MççUç Jç³ç Jç<ç& 4 lçí 19 ®³çç 

cçáuççbmççþçÇ mçá© PççuççÇ, mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç..! ³çç MççUílç çÆMç#çCççlçuçí DçvçíkçÀ JçÌçÆMçädîçHçÓCç& Òç³ççíiç kçíÀuçí içíuçí. MççUíuçç 

YçjHçÓj ÒççÆmçOoçÇ çÆcçUçuççÇ DçççÆCç ³çç HçOolççÇ®ççÇ lççÇ HççÆnuççÇ®ç cççv³çlççÒççHlç MççUç þjuççÇ. 

mç[yçjçÇ mkçÓÀuç®çb mçJçç&lç cçnlJçç®ççÇ yççpçÓ cnCçpçí cnCçpçí çÆlçLçuççÇ çÆMçkçÀJçç³ç®ççÇ HçOolç..! Dç@çÆjmìç@ìuçvçb 2000 Jç<çç¥HçÓJçça 

l³çç®³çç cçíì@çÆHçÀçÆpçkçwmçcçOçí SkçÀ lçlJç cççb[uçb³ç - ’cççCçmçb vçÌmççÆiç&kçÀjçÇl³çç®ç çÆpç%ççmçÓ Dçmçlççlç.“ l³çç®ç lçlJççJçj DççcnçÇ 

MççUç ®ççuçÓ kçíÀuççÇ. ³çç lçlJççvçámççj cççCçmçb mçlçlç çÆMçkçÀlç Dçmçlççlç. çÆMçkçÀCçb ní l³ççb®³çç pçiçC³çç®çç®ç SkçÀ Yççiç Dçmçlçb. 

cnCçpçí®ç çÆoJçmçYçj mçlçlç l³ççbvçç pçí kçÀjçJçbmçb Jççìlçb lçí kçÀjlç Dçmçlççvçç uçnçvç cçáuçb oíKççÇuç l³ççb®³çç vçÌmççÆiç&kçÀ 

ÒçJç=ÊççÇvçámççj çÆMçkçÀlç®ç Dçmçlççlç. kçÀçíCçl³ççnçÇ Jç³çç®çç cçáuçiçç SkçÀoç Dççcç®³çç MççUí®³çç oçjçlçÓvç Dççlç Dççuçç kçÀçÇ lççí 

mJçlç:®³çç Dçç³çá<³ççuçç mJçlç: pçyççyçoçj Dçmçlççí. l³çç®³çç Dçç³çá<³çç®ççÇ çÆoMçç þjJçCççjí mçJç& cçnlJçç®çí çÆvçCç&³ç oíKççÇuç l³ççuçç 

mJçlç:uçç®ç I³çç³çuçç ³çç MççUílç Yççiç Hçç[uçb pççlçb. MççUç, l³ççlçuçí çÆMç#çkçÀ, Fcççjlç, mççOçvçmççcçáûççÇ DçççÆCç uçç³çyç´jçÇ ní 

l³ççuçç SkçÀ mççOçvç cnCçÓvç GhçuçyOç Dçmçlççlç. DçççÆCç l³ççuçç ³çç iççíäçR®ççÇ içjpç vçmçíuç lçíJnç l³çç çÆlçLçí HçÀkçwlç Dçmçlççlç. 

³ççcççiç®ççÇ mçbkçÀuHçvçç mççOççÇ Dççní. l³çç cçáuçç®³çç Dççlç o[uçíuçb, cççCçmçç®³çç DççÆmlçlJççuçç DçLç& oíCççjb kçáÀlçÓnuç JççHç©vç lçí 

cçÓuç l³çç®³çç YççíJçlççuç®çb pçiç Oçáb[çUíuç DçççÆCç l³çç pçiççJçj mJççj nçíF&uç DçMççÇ Dççcç®ççÇ OççjCçç Dççní. 

SkçÓÀCç®ç çÆMç#çCçç®³çç yççyçlççÇlç Òçl³ç#ççlç kçÀç³ç Iç[lçb ? lçj Òçl³çíkçÀpçCç cçÓuçYçÓlç çÆMç#çCç Içílççí®ç – HçCç p³çç®³çç l³çç®³çç 

kçáÀJçlççÇÒçcççCçí, l³ççuçç uççiçíuç l³çç JçíUçlç DçççÆCç l³çç®³çç HçOolççÇlç çÆMçkçÀlççí. kçÀçnçÇ cçáuçb Jç³çç®³çç 5J³çç Jç<çça Jçç®çç³çuçç 

çÆMçkçÀlççlç, lçj kçÀçnçÇ Jç³çç®³çç 10J³çç Jç<çça ! kçÀçnçÇ cçáuçb çÆMç#çkçÀ DçççÆCç Flçj çÆJçÐççL³çç¥kçÀ[Óvç sçvç çÆMçkçÀlççlç, lçj kçÀçnçÇ 

mJçlç:®çb mJçlç: çÆMçkçÀlççlç. Dççcç®³çç MççUílç kçÀçíCçl³ççnçÇ çÆoJçMççÇ HçççÆnuçb lçj mçJç& Jç³çç®ççÇ cçáuçb SkçÀ$ç çÆMçkçÀlççvçç, 

yççíuçlççvçç, KçíUlççvçç, Jçç{lççvçç çÆomçlççÇuç. pçmçpçMççÇ lççÇ cççíþçÇ nçílççlç lçmçlçmçb l³ççbvçç mJç®çb Yççvç ³çílçb DçççÆCç YççÆJç<³ççlç 



kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb ³çç®³çç l³ççb®³çç ³ççípçvçç lç³ççj nçílççlç. cçiç MççUç mççí[Óvç yççníj Hç[u³ççJçj lçí DççÆlçMç³ç JçíiçJçíiçÈ³çç 

kçÀçcççlç iç{Óvç pççlççlç. J³çJçmçç³ç, GÐççíiçOçboí, Hçá{®çb kçÀç@uçípç çÆMç#çCç ³ççmççþçÇ oíMçYçjçlç lçí kçáÀþínçÇ pççlççlç. SkçÓÀCç®ç cçáuçb 

Hçá{í kçáÀþí pççCççj, Dçç³çá<³ççlç kçÀç³ç kçÀjCççj níí l³ççb®ççÇ MççUç kçÀMçç ÒçkçÀçj®ççÇ Dççní ³ççJçj þjlçb Dçmçb Dççcnçuçç Jççìlçb. 

cçáuççbvçç DççHçCç kçÀç³ç kçÀjç³çuçç nJçb³ç ³çç®çb Yççvç ³çíCçb DçççÆCç l³çç çÆoMçívçb l³ççbvççÇ mJçlç:®ççÇ ÒçiçlççÇ kçÀjCçb ní MççUí®³çç 

JççlççJçjCççlçÓvç Iç[lç pççlçb. 

çÆMç#çCçç®ççÇ oámçjçÇ cçnlJçç®ççÇ yççpçÓ cnCçpçí çÆMç#çCçmçbmLçí®ççÇ j®çvçç Dçmçlçí. Dççcç®ççÇ MççUç HçÓCç&HçCçí uççíkçÀMççnçÇ lçb$ççvçb 

®ççuçJçuççÇ pççlçí. MççUí®³çç cççÇìçRiçcçOçí Òçl³çíkçÀ çÆJçÐççL³çç&uçç DçççÆCç MççUílç kçÀçcç kçÀjCççN³çç Òçl³çíkçÀ cççCçmççuçç cçlçoçvçç®çç 

DççÆOçkçÀçj Dçmçlççí. MççUílçuçí çÆvç³çcç, yçpçíì, J³çJçmLççHçvç, uççíkçÀçbvçç kçÀçcççJçj þíJçCçb DçççÆCç kçÀç{Cçb DçççÆCç çÆMçmlç kçÀç³ç 

DçmççJççÇ ní mçJç& çÆvçCç&³ç ³çç®ç HçOolççÇlç Içílçuçí pççlççlç. ³çç®çç HççÆjCççcç cnCçpçí MççUílç kçÀOççÇnçÇ cççí[lççí[ nçílç vççnçÇ. 

çÆlçLçu³çç çÆYçblççÇ Dç®çkçÀì çÆJç®çkçÀì çÆ®ç$ççbvççÇ jbiçlç vççnçÇlç. cçáK³ç cnCçpçí JççlççJçjCç Kçáuçb DçççÆCç çÆJçéççmççn& Dçmçlçb, pçí Flçj 

MççUçbcçOçí MççíOçÓvçnçÇ mççHç[Cççj vççnçÇ. mçjkçÀçjçÇ çÆkçbÀJçç kçÀçíCçl³ççnçÇ KççpçiççÇ mçbmLçí®³çç DçvçáoçvçççÆMçJçç³ç®ç nçÇ MççUç ®ççuçlçí 

DçççÆCç Flçj KççpçiççÇ MççUçbHçí#çç Dççcç®ççÇ HçÀçÇmçáOoç çÆvçccççÇ®ç Dççní. 

nçÇ MççUç kçÀç³ç Dççní ní lçádcnçuçç mççbiçC³çç®çç mççíHçç cççiç& cnCçpçí DççcnçÇ mçiçUípçCç SkçÀ MçÌ#ççÆCçkçÀ mçbmLçç cnCçu³ççJçj l³ççlç 

kçÀç³ç Hçnçlç nçílççí ní mççbiçç³çuçç nJçb. DççcnçÇ Kçjblçj DçvçíkçÀ JçíiçJçíiçÈ³çç, YçVççì iççíäçÇ kçÀ© Hçnçlç nçílççí DçççÆCç l³çç 

mçiçÈ³çç DççcnçÇ ³çç MççUí®³çç çÆvççÆcçÊççvçb SkçÀ$ç DççCçu³çç, l³ççlç l³çç ®çHçKçuçHçCçí yçmçu³çç. 

çÆMçkçÀCçb DçççÆCç çÆMçkçÀJçCçb ³çç®çç çÆJç®ççj kçíÀuçç lçj DççcnçÇ cçáuççbvçç pçí çÆMçkçÀç³ç®çb Dççní lçí®ç l³ççbvçç çÆMçkçÀç³çuçç çÆcçUçJçb ³ççmççþçÇ 

HçÀçj®ç o#ç nçílççí. mJçlç: Hçá{çkçÀçj IçíTvç cçáuççbvçç kçÀç³ç çÆMçkçÀçJçbmçb Jççìlçb, kçÀç³ç çÆMçkçÀC³çç®çç l³ççbvçç O³ççmç Dççní DçççÆCç 

kçÀç³ç çÆMçkçÀC³ççmççþçÇ lçí cçínvçlç I³çç³çuçç lç³ççj Dççnílç lçíí®ç l³ççbvçç çÆMçkçÓÀ ÐççJçb. l³ççbvçç l³ççb®ççÇ HçámlçkçbÀ, mççOçvçb, çÆMç#çkçÀ 

çÆvçJç[C³çç®çb mJççlçb$³ç DçmççJçb. kçÀçíCçl³ççnçÇ oyççJççKççuççÇ, cçvçOçjCççÇ JçiçÌjí vç kçÀjlçç cçáuççbvççÇ HçÀkçwlç mJçlç:uçç nJ³çç l³çç 

çÆJç<ç³ççlç PççíkçÓÀvç oíTvç Içílçuçíuçb çÆMç#çCç cçnlJçç®çb þjlçb. lçmçb®ç DçMçç çÆMçkçÀç³çuçç GlmçákçÀ, mççlçl³ççvçb HççÆjÞçcç IçíCççN³çç 

çÆJçÐççL³çç¥vçç çÆMçkçÀJçlççvçç çÆMç#çkçÀçbvçç mçáOoç SkçÀ DççiçUbb®ç mçcççOççvç uççYçlçb. Dçmçb JççlççJçjCç çÆMç#çkçÀ DçççÆCç çÆJçÐççL³çç¥vçç 

vçbovçJçvççmççjKçb Yççmçíuç DçMççÇ Dççcnçuçç MççUç mçá© kçÀjlççvçç DççMçç nçílççÇ. 

mJçlç:®³çç çÆJç®ççjçbMççÇ ÒççcçççÆCçkçÀ jnçC³ççmççþçÇ Dççcnçuçç þjçJççÇkçÀ DçY³ççmç¬çÀcç çÆkçbÀJçç Flçj MççUçblçu³çç vçíncççÇ®³çç Flçj 

iççíäçÇ mççí[Óvç doíCçb Yççiç nçílçb. MççUç mçá© kçíÀu³ççJçj DççcnçÇ cçáuçb®ç l³ççbvçç nJçb lçí çÆMçkçÀC³ççmççþçÇ Hçá{çkçÀçj IçílççÇuç DçMççÇ 

DççcnçÇ Jççì HçççÆnuççÇ. SKççÐçç cççCçmççvçb l³çç®³çç kçÀçíCçl³ççnçÇ kç=ÀlççÇ®ççÇ pçyççyçoçjçÇ I³çç³çuçç nJççÇ l³çç®³çç Jçj®³çç cççCçmççvçb 

vçJní! ³çç Dççcç®³çç cçlççcçáUí DççcnçÇ cçáuççbvçç Dçç³çá<³ççlç kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb Dççní lçí MççíOçÓvç l³ççbvççÇ lçí®ç çÆMç#çCç I³ççJçb ³ççmççþçÇ 

l³ççbvçç GÐçákçwlç kçíÀuçb.  l³ççbvçç DççcnçÇ çÆJççÆMçä Hççþîç¬çÀcçç®³çç yçbOçvççlç Dç[kçÀJçuçb vççnçÇ. 

Dççcnçuçç cçáuççb®³çç J³ççqkçwlçcçlJççlç pçí ©pçJççJçbmçb Jççìlç nçílçb lçí ³ççcçáUí ©pçuçb. Flçj kçÀçíCçl³ççnçÇ iççíäçÇHçí#çç uççíkçÀçbvçç 

pçyççyçoçjçÇ®çç Kçjç DçLç& kçÀUCçb içjpçí®çb Dççní Dçmçb Dççcnçuçç Jççìlç nçílçb. HçÀkçwlç HçámlçkçbÀ Jçç®çç³çuçç uççJçÓvç çÆkçbÀJçç 

uçíkçw®çmç& SíkçÀJçÓvç l³ççbvçç pçyççyçoçjçÇ®çç DçLç& vç kçÀUlçç jçípç®³çç DçvçáYçJççlçÓvç lççí kçÀUçJçç DçMççÇ Dççcnçuçç kçÀUkçÀU nçílççÇ. 



lçmçb HçççÆnuçb lçj pçyççyçoçjçÇ®çb DççíPçb HçÀkçwlç lçácnçuçç SkçÀìîççuçç®ç yççUiççJçb uççiçlçb. lçácnçÇ DçççÆCç HçÀkçwlç lçácnçÇ®ç lçácç®çí 

çÆvçCç&³ç I³çç³çuçç nJçílç DçççÆCç l³çç çÆvçCç&³ççb®³çç HççÆjCççcççbvçç lççW[ Ðçç³çuçç nJçb. lçácç®³çç kç=Àl³ççb®³çç HççÆjCççcççuçç HçÀkçwlç lçácnçÇ 

pçyççyçoçj DçmçCççj Dççnçlç, kçÀçíCççÇ®ç ³çíTvç lçácnçuçç Jçç®çJççJçb DçMççÇ kçÀçíCççÇ®ç DçHçí#çç yççUiçÓ vç³çí. mJçlçb$ç, mJçlç:®ççÇ çÆoMçç 

þjJçCççjí DçççÆCç lçácç®³çç YççÆJç<³çç®çí lçácnçÇ mJçlç:®ç çÆMçuHçkçÀçj DçmçC³ççmççþçÇ ní mçiçUb Dçl³çblç içjpçí®çb Dççní Dçmçb cçuçç 

Jççìlçb. 

JçÌ³ççqkçwlçkçÀ pçyççyçoçjçÇ®ççÇ pççCççÇJç uççíkçÀçbcçOçí mçcççvçlçç ©pçJçlçí. p³çç kçÀçíCççuçç DççÆOçkçÀçj çÆcçUçuçç Dçmçíuç lççí mçiçÈ³ççb®³çç 

cççv³çlçívçb®ç çÆcçUçuçíuçç Dçmçlççí. DçLçç&lç ní lçlJç DççHçu³çç mçJç¥çvçç HçÀçj vçJççÇvç vççnçÇ. kçÀçjCç DççHçuçç oíMç (DçcçíçÆjkçÀç) ³çç®ç 

lçlJççJçj GYçç Dççní. MççUílçu³çç jçípç®³çç kç=ÀlççRmççþçÇ níí®ç Dççcç®çb cççiç&oMç&kçÀ lçlJç nçílçb. 

pçyççyçoçj J³çkçwlççÇ ³çç mçbkçÀuHçvçílç DçvçíkçÀ iççíäçÇ mççcççJçuçíu³çç Dççnílç DçççÆCç l³çç mçJç& cçákçwlç DçççÆCç mJçlçb$ç cççCçÓmç 

DçmçC³ççMççÇ çÆvçiççÆ[lç Dççnílç. Dççcç®³çç cçvççlç Dçmçuçíu³çç MççUí®çç [çíuççjç pçyççyçoçjçÇ HçíuçC³çç®³çç ³çç cçáUçbJçj Hççímçuçíuçç 

Dçmçç³çuçç Dççcnçuçç nJçç nçílçç. Jç³ç, %ççvç, Dç@çÆ®çJncçWì kçÀçnçÇnçÇ DçmçuççÇ lçjçÇ mJçlç:®ççÇ DçççÆCç mJçlç: kçíÀuçíu³çç kç=Àl³ççb®ççÇ 

mçbHçÓCç& pçyççyçoçjçÇ IçíCççjçÇ cçáuçb Dççcç®³çç MççUílç DçmççJççÇ Dçmçb Dççcç®çb þçcç cçlç nçílçb. ³çç cççiçç&vçb içíu³ççJçj cçáuçb ®çákçÀç 

kçÀjCççj – DçççÆCç l³çç ®çádkçÀç l³ççb®³çç mJçlç:®³çç Dçmçu³ççcçáUí lçí ®çákçÀçbcçOçÓvç çÆMçkçÀCççj ní Dççcnçuçç cçççÆnlççÇ nçílçb. cççvççÆmçkçÀ 

HççlçUçÇJçj mçblçáçÆuçlç Dçmçuçíuçí uççíkçÀ®ç mJçlç:®³çç DçHç³çMçç®çç DçççÆCç ³çMçç®ççnçÇ HçÀç³çoç kçÀ©vç Içílççlç ní Dççcnçuçç kçÀUlç 

nçílçb. uççíkçÀçbvçç kçÀç³ç Jççìlçb lçí kçÀ© ÐççJçb , l³ççlç l³ççbvçç ³çMç çÆcçUçí DçLçJçç vç çÆcçUçí. kçÀoççÆ®çlç ³çç®ç cççiçç&vçb l³ççbvçç 

SKççoçÇ DçvçHçíçÆ#çlç Dç[®çCç ³çíF&uç, p³ççJçj lçí cççlç kçÀjlççÇuç; vç çÆomçuçíuççÇ SKççoçÇ mçbOççÇnçÇ çÆcçUíuç; kçÀç³ç mççbiççJçb ? 

Dçmçç Dççcç®çç çÆJç®ççj nçílçç. 

MççUí®³çç JççlççJçjCççlç KçáuçíHçæCçç, çÆJçéççmç DçççÆCç Yç³çcçákçwlçlçç pççíHççmçuççÇ pççJççÇ Dçmçç Dççcç®çç cççvçmç nçílçç. Dççcç®³çç 

MççUílç kçÀcççÇlçkçÀcççÇ Dççcç®³çç SKççÐçç kç=ÀlççÇcçáUí lçjçÇ kçÀçíCççÇnçÇ Iççyç©vç jçnÓ vç³çí  Dçmçb Dççcnçuçç mçlçlç Jççìç³ç®çb. 

lçmçb®ç Dççcnçuçç DççÆOçkçÀçjMççnçÇyçÎuç®ççÇ YççÇlççÇ MççUílçÓvç nÎHççj Jnç³çuçç nJççÇ nçílççÇ. DççÆOçkçÀçj Dçmçuçíu³çç J³çkçwlççÇ nçÇ 

Dççcç®ççÇ mçcçm³çç vçJnlççÇ. kçÀOççÇkçÀOççÇ kçÀçnçÇ uççíkçÀçbvçç DççÆOçkçÀçj ÐççJççnçÇ uççiçlççí. uççíkçÀ l³çç DççÆOçkçÀçjç®çç JççHçj kçÀmçç 

kçÀjlççlç ? nç cçÓU cçáÎç nçílçç. DççÆOçkçÀçjç®³çç mLççvççJçj Dçmçuçíuçí uççíkçÀ çÆlçLçí kçÀç Dççnílç ní lçácnçuçç cçççÆnlççÇ Dçmçíuç, 

lçácnçÇ®ç l³ççbvçç çÆvçJç[Óvç çÆouçíuçb Dçmçíuç DçççÆCç lçí pçí kçÀç³ç kçÀjlççlç l³ççJçj lçácnçuçç uç#ç þíJçlçç ³çílç Dçmçíuç DçMççÇ HççjoMçça 

J³çJçmLçç Dçmçíuç lçj lçácnçuçç l³çç uççíkçÀçb®ççÇ YççÇlççÇ Jççìlç vççnçÇ.  

lçácnçuçç DçMçç DççÆOçkçÀçjçb®ççÇ YççÇlççÇ Jççìlçí, p³ççlç lçácç®çç mçnYççiç vççnçÇ, lçácç®çb çÆvç³çb$çCç vççnçÇ. Dççcç®³çç MççUílç çÆJçÐççLçça, 

HççuçkçÀ, HççnáCçí, Flçj mìçHçÀ ³ççHçÌkçÀçÇ kçÀçíCççuçç®ç kçÀMçç®ççÇ YççÇlççÇ JççìÓ vç³çí nç Dççcç®çç kçÀìç#ç nçílçç. SkçÀç cççCçmççvçb Jç³ç, 

çÆuçbiç, DççÆOçkçÀçj, cçççÆnlççÇ DçççÆCç SKççÐçç J³çkçwlççÇ®ççÇ kçÀçíCçlççÇnçÇ (DçççÆLç&kçÀ, mççcçççÆpçkçÀ F.) Hççéç&YçÓcççÇ, ³çç kçÀMçç®ççÇnçÇ HçJçç& 

vç kçÀjlçç oámçN³çç cççCçmçç®³çç vçpçjíuçç vçpçj çÆYç[JçÓvç yççíuçCçb ní ³çç®ç iççíäçÇlçÓvç Mçkçw³ç nçílçb. 

Dççcç®³çç cçlçí uççíkçÀMççnçÇ nçÇ J³çJçmLççHçvçç®ççÇ Glkç=À<ì HçOolç Dççní. mJçlçb$çHçCçí DçççÆCç içjpç Hç[u³ççmç mçbIççÆìlçHçCçí Dçmçb 

oçívnçÇ ÒçkçÀçjçvçb kçÀçcç kçÀjCçb ³çç HçOolççÇlçÓvç Mçkçw³ç nçílçb. oçívnçÇ ÒçkçÀçjçlç mçJç& çÆvçCç&³ççbcçO³çí uççíkçÀçb®çç mçnYççiç Dçmçlççí®ç. 

v³çÓ Fbiuçb[®³çç ìçTvç cççÇìçRiçcçO³çí içíuççÇ 300 Jç<ç¥ p³çç ÒçkçÀçj®ççÇ uççíkçÀMççnçÇ HçOolç DççÆmlçlJççlç Dççní lçMççÇ®ç HçOolç 



JççHçjçJççÇ Dçmçb Dççcnçuçç Jççìlç nçílçb. Dççcç®ççÇ MççUç lçblççílçblç l³çç®ç HçOolççÇlç ®ççuçCççj nçílççÇ. kçÀçíCççuçç®ç JçiçUC³ççlç 

³çíCççj vçJnlçb. 

p³çç oíMççlç (DçcçíçÆjkçíÀlç) mçjkçÀçjcçOçí mçJç& ÒçkçÀçjí uççíkçÀMççnçÇ Òç®ççÆuçlç Dççní çÆlçLçí MççUç l³çç®ç lçlJççJçj ®ççuçJçCçb ³ççíi³ç 

þjCççj nçílçb.  DçiçoçÇ sçíìb Kçí[b lçí HçíÀ[juçHç³ç¥lç Dççcç®³çç mçJç& mçbmLçç ³çç vçç l³çç ÒçkçÀçjí HçCç uççíkçÀMççnçÇJçj®ç ®ççuçlççlç. 

MççUç ³çç®ç lçlJççJçj kçÀç ®ççuçJçÓ vç³çí ? Dçmçç çÆpçlçkçÀç çÆJç®ççj DççcnçÇ kçÀjlç içíuççí çÆlçlçkçbÀ lçí Dççcnçuçç Hçìlç içíuçb. 

Dççcç®³çç MççUílçuçí çÆMç#çkçÀ DçççÆCç Flçj mìçHçÀ yççníj®³çç çÆJçéççlç vççiççÆjkçÀ cnCçÓvç p³çç iççíäçÇ kçÀjlççlç l³çç®ç ³çç 

MççUílçnçÇ kçÀª MçkçÀuçí Dçmçlçí. DçççÆCç cçáuçb yççníj pççTvç p³çç pçiççlç JççJçjCççj nçílççÇ l³çç pçiççlç JççJçjç³ç®çí çÆvç³çcç 

MççUílç çÆMçkçÀuççÇ DçmçlççÇ. pçyççyçoçj ÒççÌ{ vççiççÆjkçÀ yçvçíHç³ç¥lç uççíkçÀMççnçÇ®ççÇ mçJç³ç nçíTvç l³ççbvçç mçcççpççlç çÆcçmçUCçb mççíHçb 

Pççuçb Dçmçlçb DçMççÇ Dççcç®ççÇ mçbkçÀuHçvçç nçílççÇ.  

DçMçç Dççcç®³çç JçíiçJçíiçÈ³çç mçbkçÀuHçvçç SkçÀ$ç kçíÀu³çç lçjçÇ l³ççb®çç cçÓU iççYçç SkçÀ®ç Dçmçu³ççcçáUí l³çç MççUí®³çç cççO³çcççlçÓvç  

DççHççíDççHç HçÓCç& nçílççÇuç Dçmçb Dççcç®³çç uç#ççlç Dççuçb. uççíkçÀçbvççÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ yççníj®³çç cçolççÇçÆMçJçç³ç mJçlç:®ç mJçlç:®³çç 

mçbmLçí®çb J³çJçmLççHçvç kçÀjçJçb DçMççÇ Dççcç®ççÇ ³ççcççiçí cçÓU mçbkçÀuHçvçç nçílççÇ.  

Dççcnçuçç mçiçUb FlçkçbÀ mççíHçb Jççìlç nçílçb. l³çç JççìC³ççlçÓvç®ç Dççcnçuçç nJçb lçmçb çÆMçkçÀJçCçb Iç[uçb, Dççcnçuçç nJçí Dçmçuçíuçí 

J³ççqkçwlçcçlJçç®çí HçÌuçÓ cçáuççbcçO³çí çÆomçuçí, Dççcnçuçç nJçb Dçmçuçíuçb Kçáuçb JççlççJçjCç çÆlçLçí lç³ççj Pççuçb DçççÆCç Dççcnçuçç 

DççÆYçÒçílç DçmçCççjçÇ J³çJçmLçç çÆlçLçí lç³ççj PççuççÇ.  

1968 cçOçí MççUç mçá© Jnç³ç®³çç DççOççÇ DçvçíkçÀpçCççbvçç lçí SkçÀ mJçHvç Jççìlç nçílçb. DççcnçÇ jçcçjçp³ç Iç[JçÓ Hçnçlç Dççnçílç 

Dçmçb Jççìlç nçílçb. HçCç Dççlçç lçí Òçl³ç#ççlç Glçjuçb³ç, mçiçUípçCç lçí yçIçÓ MçkçÀlçç³çlç. 

mç[yçjçÇ Jn@uççÇuçç Yçíì oíTvç Dççu³ççJçj kçÀmçb Jççìlçb ? lçj Dççcç®ççÇ cçáK³ç Fcççjlç 100 Jç<çç¥HçÓJçça ûç@vççFì®³çç oiç[çbvççÇ 

yçvçuçíuççÇ Dççní. l³ççYççíJçlççÇ mçácççjí onç SkçÀj uçç@vç, Pçç[bPçá[Hçb DçççÆCç HçáÀuççb®³çç yççiçç Dççnílç. SkçÀç yççpçÓuçç Mççblç, 

nJçíMççÇj pççiçç Dççní pççÇ MççUímççþçÇ lç³ççj kçíÀuççÇ³ç. oámçN³çç yççpçÓuçç sçíìbmçb lçUb, l³ççJçj uççkçÀ[çÇ HçÓuç Dççní.  DçççÆCç ³çç 

DççJççjçYççíJçlççÇ vçpçj Hççí®çíuç çÆlçLçHç³ç¥lç Jç=#ç, Mçílçb, [çWiçj, cçUí Dççnílç. Jç<ç&Yçj çÆvçjçÆvçjçÈ³çç $çÝlçÓbcçOçí l³ççb®çí jbiç 

DççÆlçMç³ç cççínkçÀ çÆomçlççlç.  

nçÇ pççiçç MççUímççjKççÇ çÆomçlç®ç vççnçÇ. mçJç&mççOççjCç MççUímççjK³çç FcççjlççÇ FLçí çÆomçlç vççnçÇlç. Kçjb lçj Dççcç®ççÇ pççiçç 

IçjçmççjKççÇ Dççní. çÆlçLçí DçvçíkçÀ cççCçmçb mJçlç:uçç nJçb lçí kçÀjç³ç®çb þjJçÓvç HçCç cççíkçÀUíHçCççvçb kçÀçcç kçÀjlç Dçmçlççlç. ³çíCççjí 

çqJnçÆpçìmç& MççUç yçIçC³çç®³çç DçHçí#çívçb ³çílççlç DçççÆCç çÆyç®ççjí YççbyççJçÓvç®ç pççlççlç.  

mç[yçjçÇ Jn@uççÇ kçÀMççÇ Dççní l³çç®çb çÆ®ç$ç mçiçÈ³ççb®³çç [çíÈ³ççmçcççíj GYçb jnçJçb ³çç nílçÓvçb ní HçámlçkçÀ çÆuççÆnuçb Dççní. MççUí®³çç 

HççÆnu³çç 20 Jç<çç&lçu³çç mçcç=Oo DçvçáYçJççb®çç nç KççÆpçvçç Dççní. çÆMç#çCçç®çb lçlJç%ççvç çÆkçbÀJçç MççUí®çç FçÆlçnçmç mççbiçç³ç®çç nç 

Òç³çlvç vççnçÇ lçj çÆMç#çCçç®³çç #çí$ççlçuçç SkçÀcçíJç Dçmçç Òç³ççíiç kçÀmçç DççkçÀçjçuçç Dççuçç l³çç®ççÇ nçÇ kçÀLçç Dççní! 

 



o mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç Òçímç. 

mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç®d³çç mçJç& ÒçkçÀçMçvççb®ççÇ ³ççoçÇ çÆcçUJçC³ççmççþçÇ mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç Òçímç, 2 çÆJçb®ç mì^çÇì, ÖçíÀçÆcçbiçn@cç, 

ScçS 01701 ³çç Hçl³ççJçj çÆuçnç DçLçJçç (508) 877-3030 ³çç vçbyçjJçj HçÀçívç kçÀjç. 

 



 

®ççj Mçyo 

vççí Jçvç vççÇ[ DçHuçç³ç 

SkçÀnçÇ DçHççBFbìcçWì çÆMçuuçkçÀ vçJnlççÇ.  

çÆcç[uçìçTvç, kçÀvçíçqkçwìkçÀì cçOçu³çç JçíuçmuççÇ³çvç çÆJçÐççHççÇþçlç ÒçJçíMç IçíC³ççmççþçÇ çÆ[mçíbyçj Hç³ç&blç F®sákçÀ GcçíoJççjçbvççÇ 

DççHççHçuçí ÒçJçíMçDçpç& HççþJçÓvç ÒçJçíMçç®ççÇ lçjlçÓo kçíÀuççÇ nçílççÇ. Kçjb lçj çÆ[mçWyçj cçOçí ÒçJçíMçç®çç Dçpç& cnCçpçí HçÀçj GMççÇj 

Pççuçíuçç nçílçç. HçCç çÆuçmççuçç l³ççcçáUí kçÀçnçÇ HçÀjkçÀ Hç[uçç vçJnlçç. jçípç mçkçÀçUçÇ 9®³çç mçácççjçuçç lççÇ HçÀçívçJçj 

JçíuçmuççÇ³çvç çÆJçÐççHççÇþçlç HçÀçívç uççJçç³ç®ççÇ. jçípç çÆlçLçuççÇ mçí¬çíÀìjçÇ Dç@[çÆcçMçvç mçbHçu³çç Dçmçb mççbiçç³ç®ççÇ. çÆuçmçç®çç DççJççpç 

çÆlçLçu³çç uççíkçÀçbvçç nUÓnUÓ DççíUKçlçç ³çç³çuçç uççiçuçç nçílçç. lççÇ l³ççb®³ççmççíyçlç içHHçç cççjç³ç®ççÇ, nçm³ççÆJçvççío ®ççuçç³ç®çí. 

Dçmçb çÆkçÀl³çíkçÀ DççþJç[í ®ççuçuçb nçílçb. ’çÆlçvçb JçíUílç kçÀç yçjb Dçpç& kçíÀuçç vççnçÇ ? “ lçí çÆJç®ççjç³ç®çí. ’kçíÀuçç nçílçç“ lççÇ 

mççbiçç³ç®ççÇ. HçCç oámçN³çç çÆJçÐççHççÇþçlç kçíÀuçç nçílçç. cçiç cçÌçÆ$çCççÇvçb mççbçÆiçlçuçb ’çÆlçuçç nJçí lçmçí çÆMç#çkçÀ JçíuçmuççÇ³çvç 

çÆJçÐççHççÇþçlç Dççnílç. lçí®ç çÆlç®³ççmççþçÇ ³ççíi³ç Dççní. “ ³ççJç©vç cçiç çÆlçvçb JçíuçmuççÇ³çvç®çç kçBÀHçmç HçççÆnuçç DçççÆCç lççÇ 

njKçÓvç®ç içíuççÇ. DççHçu³ççuçç nJçb lçí ní®ç kçÀç@uçípç ³çç®ççÇ çÆlçuçç Kçç$ççÇ HçìuççÇ DçççÆCç ÒçJçíMçDçpçç&uçç çÆkçÀlççÇnçÇ GMççÇj Pççuçíuçç 

Dçmçuçç lçjçÇ lççÇ çÆlçLçí®ç ÒçJçíMç IçíCççj Dçmçb çÆlçLçu³çç mìçHçÀ®³çç vççÇì uç#ççlç ³ççJçb Dçmçb çÆlçuçç Jççìlç nçílçb. ³ççmççþçÇ jçípç 

nçÇ HçÀçívççHçÀçívççÇ ®ççuçuççÇ nçílççÇ. 

çÆlçuçç SkçÀç FbìjJ¿çÓmççþçÇ JçíU çÆcçUCçb içjpçí®çb nçílçb. çÆlçuçç ÒçJçíMç oílççvçç JçíuçmuççÇ³çvç çÆJçÐççHççÇþç®³çç uççíkçÀçbvççÇ Lçíì çÆlç®³çç 

vçpçjíuçç vçpçj çÆYç[JçÓvç lççÇ kçÀç³ç ®ççÇpç Dççní ní HççjKçCçb içjpçí®çb nçílçb.  çÆlçvçb vçíncççÇ®ççÇ ÒçMvççíÊçjb ÒçJçíMçDçpçç&Jçj vççÇì 

YçjuççÇ nçílççÇ. HçCç SkçÀç yççyçlççÇlç cçç$ç çÆlç®çç Dçpç& Yç³çbkçÀj®ç JçíiçUç nçílçç. l³çç Dçpçç&mççíyçlç çÆlç®çí MççUílçuçí cççkç&ÀMççÇì, 

ÒçiçlççÇHçámlçkçbÀ JçiçÌjí kçÀçnçÇ®ç pççí[uçíuçb vçJnlçb.  

çÆuçmçç mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuçcçOçí p³çç DçvçíkçÀ iççíäçÇ çÆMçkçÀuççÇ nçílççÇ l³ççlç mçJçç&lç cçnlJçç®çb cnCçpçí lççÇ mçJç& kçÀçcçb mJçlç:®ççÇ 

mJçlç: kçÀjç³çuçç çÆMçkçÀuççÇ nçílççÇ. l³ççvçámççj ÒçJçíMççmççþçÇ lççÇ kçÀçíCçç®ççÇ®ç cçolç vç Içílçç mJçlç:®ç KçìHçì kçÀjlç nçílççÇ. 

cçiç çÆuçmççuçç JçíuçmuççÇ³çvç çÆJçÐççHççÇþçlçÓvç SkçÀ HçÀçívç Dççuçç. ’8 pççvçíJççjçÇuçç oámçN³çç SkçÀç cçáuçç®çç þjuçíuçç FbìjJ¿çÓ jÎ 

Pççuçç³ç.. ! lçÓ l³çç çÆoJçMççÇ cnCçpçí Hçá{®³çç cçbiçUJççjçÇ mçkçÀçUçÇ 9 uçç FbìjJ¿çÓmççþçÇ ³çíT MçkçÀMççÇuç kçÀç? Dç@[çÆcçMçvç 

çÆJçYççiçç®çí ÒçcçáKç ([çÇvç) lçáuçç mJçlç:®ç YçíìÓ Fçq®slççlç.“ FkçÀ[í çÆuçmçç®³çç mJçjçlç Òç®çb[ GlkçbÀþç nçílççÇ. l³çç®ç Yçjçlç lççÇ 

cnCççuççÇ ’DçLçç&lç®ç nçí ! “ lççÇ kçÀOççÇnçÇ FbìjJ¿çÓuçç pçç³çuçç lç³ççj®ç nçílççÇ. 

cçiç þju³ççvçámççj çÆuçmçç JçíuçmuççÇ³çvç çÆJçÐççHççÇþç®³çç Dçç@çÆHçÀmçcçOçí DççuççÇ. çÆlçuçç yçIçç³çuçç DçvçíkçÀ vçpçjç içj&kçÀvç JçUu³çç. 

nçÇ®ç lççÇ cçáuçiççÇ, pççÇ mçlçlç HçÀçívç kçÀjlç nçílççÇ, çÆpçvçb kçÀOççÇ®ç Òç³çlvç mççí[uçí vççnçÇlç - Dçmçç DçLç& l³çç vçpçjçbcçO³çí 

mççcççJçuçíuçç nçílçç. çÆlç®³çç ³çç çÆ®çkçÀçìçÇcçáUí mçiçÈ³ççbvççÇ çÆlç®çb mJççiçlç kçíÀuçb.  



cçiç çÆuçmçç FbìjJ¿çÓmççþçÇ [çÇvçmççíyçlç l³ççb®³çç Dçç@çÆHçÀmçcçOçí Dç¢M³ç PççuççÇ. yççkçÀçÇ®çí GcçíoJççj yççníj l³ççb®ççÇ JçíU ³çíF&Hç³ç¥lç 

Lççbyçuçí nçílçí. HçbOçjç çÆcççÆvçìb içíuççÇ, DçOçç& lççmç içíuçç.. HççTCç lççmç mçbHçuçç.. çÆuçmçç [çÇvçmççíyçlç®ç nçílççÇ. ’kçÀç³ç ®ççuçuçb³ç 

lçjçÇ kçÀç³ç? “  Dçmçb Flçjçbvçç Jççìlç nçílçb. DçKçíj lççmççYçjçvçb çÆuçmçç [çÇvçmççíyçlç nmçlçnmçlç yççníj DççuççÇ. [çÇvç yççníj 

Jççì Hçnçlç Dçmçuçíu³çç çÆlç®³çç DççF&uçç cnCççuçí ’çÆuçmççvçb FLçí®ç ÒçJçíMç I³ççJçç Dçmçb cçuçç Jççìlçb. çÆlç®³ççmççþçÇ ní ³ççíi³ç 

çÆJçÐççHççÇþ Dççní.“   

ÒçJçíMçDçpç&, FbìjJ¿çÓ, Jççì HçnçCçb ³çç mçiçÈ³çç®çç çÆuçmççuçç DçKçíjçÇmç HçÀç³çoç Pççuçç nçílçç. çÆlç®çb mç[yçjçÇlç Jn@uççÇlçuçb 12 

Jç<ç¥ç®çb çÆMç#çCç kçÀçcççuçç Dççuçb nçílçb, l³çç çÆMç#çCççlçÓvç çÆlçuçç nJçb lçí çÆvç<HçVç Pççuçb nçílçb. Lççí[kçw³ççlç çÆlçuçç JçíuçmuççÇ³çvç 

çÆJçÐççHççÇþçlç ÒçJçíMç I³çç³ç®çb Dççcçb$çCç çÆcçUçuçb DçççÆCç çÆlçvçb lçí Dçl³ççvçboçvçb mJççÇkçÀçjuçb. 

mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuçcçOçÓvç çÆMçkçÓÀvç yççníj Hç[uçíu³çç Òçl³çíkçÀ çÆJçÐççL³çç&®ççÇ DçMççÇ®ç SkçÀ kçÀLçç Dççní. mç[yçjçÇ Jn@uççÇlçu³çç 

cçáuççbvçç nJ³çç Dçmçuçíu³çç kçÀç@uçípçcçOçí kçÀç³çcç®ç ÒçJçíMç çÆcçUçuçç. çÆkçÀl³çíkçÀçbvçç lçj çÆvçjçÆvçjçÈ³çç çÆJçÐççHççÇþçbkçÀ[Óvç Dççcçb$çCçb 

DççuççÇ nçílççÇ. çÆJçMçí<ç cnCçpçí kçÀçíCççkçÀ[í®ç DççOççÇ®³çç çÆMç#çCçç®³çç cççkç&ÀçÆuçmìmçd, ÒçMçmlççÇHç$çkçbÀ JçiçÌjí vçJnlççÇ. 

HçCç l³ççb®³ççkçÀ[í ³ççnÓvç pççmlç kçÀçnçÇlçjçÇ nçílçb. l³ççb®ççÇ Dççlçuçç Gpçç&, mJçlç:yçÎuç®ççÇ ÒçKçj pççCççÇ®ç, l³ççb®çb çÆvççÆ½çlç O³çí³ç 

ní mçJç&kçÀçnçÇ nçílçb. l³ççbvççÇ p³çç kçÀçíCçl³çç kçÀç@uçípçcçOçí ÒçJçíMç Içílçuçç çÆlçLçu³çç mçJç& uççíkçÀçbvçç ³çç mçiçÈ³çç®çb Dçç½ç³ç& 

Jççìç³ç®çb. DçMççÇ mJçlçb$ç, pçyççyçoçj DçççÆCç DççiçUçÇJçíiçUçÇ cçáuçb çÆvçcçç&Cç kçÀjCççjçÇ kçÀçíCçlççÇ MççUç Dççní ? mç[yçjçÇ Jn@uççÇ, 

kçáÀþb Dççní ? Dçmçí ÒçMvç mçlçlç Dççcç®³ççkçÀ[í ³çç³ç®çí. 

ní HçámlçkçÀ cnCçpçí l³çç MççUí®ççÇ®ç kçÀLçç Dççní. pççÇ MççUç FlçjçbHçí#çç HçÀçj HçÀçj JçíiçUçÇ Dççní; çÆlçLçí pçávçb DçççÆCç DççOçáçÆvçkçÀlçç 

³ççb®çç mçbiçcç Dççní; ³çç mçiçÈ³çç®çç cçáuççbJçj çÆJçuç#çCç iççÆnjç HççÆjCççcç nçílççí. mJççlçb$³ç, J³ççqkçwlçJçço, uççíkçÀMççnçÇ mç[yçjçÇ 

Jn@uççÇlç SkçÀJçìuçb³ç!  

Yççiç 1 

uçççÆvç&vç  

1. DçB[ çÆjLçcçíçÆìkçÀ 

cççP³ççmçcççíj 9 lçí 12 Jç³ççíiçìçlçuççÇ [PçvçYçj cçáuçb yçmçuççÇ nçílççÇ. SkçÀç DççþJç[îççHçÓJçça l³ççbvççÇ cçuçç l³ççbvçç iççÆCçlç 

çÆMçkçÀJçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb nçílçb. l³ççbvçç yçíjçÇpç, JçpççyççkçÀçÇ, içáCççkçÀçj, YççiççkçÀçj DçççÆCç Flçj lçMçç iççíäçÇ çÆMçkçÀç³ç®³çç nçíl³çç.  

’lçácnçuçç ní mçiçUb çÆMçkçÀç³ç®çb³ç Dçmçb cçuçç Jççìlç vççnçÇ“ cççÇ iççÆCçlç çÆMçkçÀJççJçb cnCçÓvç lççÇ cçáuçb HççÆnu³ççboç cççP³ççkçÀ[í 

Dççu³ççJçj cççÇ l³ççbvçç cnCççuççí. 

’Dççcdnçuçç çÆMçkçÀç³ç®çb³ç.. vçkçwkçÀçÇ“ ní l³ççb®çb GÊçj nçílçb. 



’lçácnçuçç çÆMçkçÀç³ç®çb vççnçÇ³çí.. !“ cççÇ Hçjlç cnCççuççí. ’lçácç®³çç IçjçpçJçU®çí çÆcç$ç, lçácç®çí HççuçkçÀ, lçácç®çí vççlçíJççF&kçÀ ³ççbvçç 

kçÀoççÆ®çlç lçácnçÇ iççÆCçlç çÆMçkçÀçJçb Dçmçb Jççìlç Dçmçíuç. HçCç lçácnçuçç vçkçwkçÀçÇ®ç KçíUçJçbmçb çÆkçbÀJçç oámçjb kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀjçJçbmçb 

Jççìlç Dçmçíuç.“ 

’Dççcnçuçç kçÀç³ç nJçb³ç lçí Dççcnçuçç cçççÆnlççÇ Dççní. Dççcdnçuçç iççÆCçlç çÆMçkçÀç³ç®çb³ç. lçí çÆMçkçÀJçu³ççJçj DççcnçÇ iç=nHççþ kçÀ©, 

KçÓHç cçínvçlç IçíT cnCçpçí lçácnçuçç kçÀUíuç.“ 

cçiç cççÇ lç³ççj Pççuççí HçCç cçvççlç pçjç mççMçbkçÀlçç nçílççÇ®ç. Flçj MççUçbcçOçí iççÆCçlç çÆMçkçÀJçç³çuçç 6 Jç<ç¥ uççiçlççlç ní cçuçç 

cçççÆnlççÇ nçílçb. DçççÆCç ³çç cçáuççb®çç iççÆCçlççlçuçç jmç mçnç cççÆnv³ççlç®ç mçbHçíuç Dçmçb cçuçç Jççìlç nçílçb. DçLçç&lç cçuçç Dççlçç 

Hç³çç&³ç®ç vçJnlçç. cçáuççbvççÇ KçÓHç®ç Dççûçn kçíÀuçç nçílçç. 

vçblçj Òçl³ç#ç çÆMçkçÀJçlççvçç cçç$ç cçuçç Dçç½ç³çç&®çç mçáKço OçkçwkçÀç yçmçuçç.  

cççPçç mçJçç&lç cççíþç Òçç@yuçícç cnCçpçí HççþîçHçámlçkçÀ JççHçjCçb.  SkçíÀkçÀçUçÇ cççÇ `v³çÓ cç@Lç' ní HçámlçkçÀ çÆuççÆnCççN³çç mççÆcçlççÇ®çç SkçÀ 

mçYççmço nçílççí. HçCç cçuçç lççí ÒçkçÀçj DççÆpçyççlç DççJç[uçç vçJnlçç. DççcnçÇ - cnCçpçí Hççímì mHçáìçÆvçkçÀ kçíÀvçí[çÇ çÆMç#çæCçlçp%ç 

(1957 cçOçí mHçáìçÆvçkçÀ nç GHçûçn uççB®ç Pççu³ççHççmçÓvç 1978 Hç³ç&blç DçcçíçÆjkçíÀlç çÆMç#çCç¬çÀcççlç yçjí®ç yçouç Pççuçí. 

l³ççcçáUí l³çç kçÀçUçuçç Hççímì mHçáìçÆvçkçÀ cnCçuçb pççlçb) l³çç HççþîçHçámlçkçÀçJçj kçÀçcç kçÀjlç Dçmçlççvçç Dççcç®³çç cçvççlç kçÀçnçÇ 

MçbkçÀç nçíl³çç. uçç@çÆpçkçÀ, mçíì çÆLçDçjçÇ, vçbyçj çÆLçDçjçÇ ³çç çÆLçDççÆjpç DçççÆCç iççÆCçlç%ç pçí kçÀçnçÇ iççÆCçlççyçjçíyçj KçíU kçÀjlççlç 

³çç oçívnçRlçu³çç mççQo³çç&vçb DççcnçÇ YççjçJçÓvç içíuççí nçílççí. lçí mçiçUb p³ççuçç DççJç[ Dçmçíuç l³ççvçb vççÇì çÆMçkçÀçJçb Dçmçb Dççcnçuçç 

Jççìlç nçílçb. mçiçÈ³ççbmççþçÇ mçjmçkçÀì SkçÀ®ç HççþîçHçámlçkçÀ ní Dççcnçuçç ³ççíi³ç Jççìlç vçJnlçb. GoçnjCççLç& MçílçkçÀN³ççbmççþçÇ 

pçj çÆMç#çCç¬çÀcç yçvçJçç³ç®çç Dçmçíuç lçj l³ççbvçç ÒçLçcç Dçç@iç&çÆvçkçÀ kçíÀçÆcçmì^çÇ, pçívçíçÆìkçwmç DçççÆCç cçç³ç¬çÀçíyçç@³çç@uçç@pççÇ çÆMçkçÀJççJççÇ 

uççiçíuç Dçmçb cçuçç Jççìlç nçílçb. DçLçç&lç ³çç mçiçÈ³çç çÆMç#çCççuçç uççiçCççjç JçíU Hçnçlçç MçílçkçÀN³ççb®çç DçY³ççmç¬çÀcç 

yçvçJçç³çuçç Dççcnçuçç DççcçbçÆ$çlç kçíÀuçb vççnçÇ ní pçiççlçu³çç lçcççcç YçákçíÀu³çç uççíkçÀçb®çb vçMççÇyç®ç cnCççJçb uççiçíuç..! 

vçJççÇvç iççÆCçlççlçuççÇ oáyççxOçlçç DçççÆCç çÆkçÀ®çkçÀìHçCçç ³çç®çç cçuçç çÆlçjmkçÀçj®ç Jççìlç nçílçç. iççÆCçlçç®³çç 100 çÆMç#çkçÀçbHçÌkçÀçÇ 

SkçÀçuççnçÇ DçççÆCç 1000 mççcççv³ç cççCçmççblçu³çç SkçÀçuççnçÇ lççí kçÀç³ç ÒçkçÀçj Dççní ní cçççÆnlççÇ vçJnlçb. Kçjb lçj uççíkçÀ pçiççlç 

JççJçjlççvçç iççÆCçlç ní jçípç®³çç çÆnMçíyççmççþçÇ JççHçjlççlç. l³ççbvççÇ MççUílç Dçmçlççvçç lçí çÆnMççíyççmççþçÇ kçÀmçb JççHçjç³ç®çb ní 

cçççÆnlççÇ kçÀ©vç I³çç³çuçç nJçb. vçícçkçbÀ lçí®ç DççÊçç cççP³çç çÆJçÐççL³çç&bvçç çÆMçkçÀç³ç®çb nçílçb. 

cçiç cçuçç Dççcç®³çç uçç³çyç´jçÇlç SkçÀ HçámlçkçÀ mççHç[uçb. DçiçoçÇ cçuçç lçíJnç nJçb nçílçb lçmçb®ç lçí HçámlçkçÀ nçílçb. 1898 cçOçí 

çÆuççÆnuçíuçb lçí iççÆCçlçç®çb Òçç³çcçj nçílçb. uçnçvç cçáuççbvçç iççÆCçlçb nçlççínçlç, mççíH³çç HçOolççÇvçb ³ççJççÇlç ³ççmççþçÇ l³ççlç npççjçí 

SkçwmçjmççF&pç nçílçí.  

cçiç Dççcç®çç iççÆCçlçç®çç Jçiç& mçá© Pççuçç – JçíUílç..!  JçíU HççUCçb nç Dççcç®³ççlçu³çç kçÀjçjç®çç SkçÀ Yççiç nçílçç. ’lçácnçÇ 

cnCççuççlç vçç lçácnçuçç vçkçwkçÀçÇ çÆMçkçÀç³ç®çb³ç ?“ cççÇ l³ççbvçç mççbçÆiçlçuçb nçílçb. ’cçiç Jçiçç&lç JçíUíJçj ³çç. oj cçbiçUJççjçÇ DçççÆCç 

içáá©JççjçÇ mçkçÀçUçÇ þçÇkçÀ 11 Jççpçlçç ³ççJçb uççiçíuç. Hçç®ç çÆcççÆvçìb GMççÇj Pççuçç lçjçÇ lççmç nçíCççj vççnçÇ. DçççÆCç DççíUçÇlç oçívç 

lççmç yçá[uçí lçj Jçiç& yçbo nçíF&uç. nç kçÀjçj Dççní.“ l³ççbvççÇ lççí kçÀjçj nmçlçcçáKççvçb cççv³ç kçíÀuçç nçílçç. 



Jçiç& mçá© Pççu³ççJçj mççOççÇ yçíjçÇpç çÆMçkçÀç³çuçç oçívç lççmç içíuçí. l³ççvçblçj l³ççbvçç mçiçÈ³çç yçíjpçç ³çç³çuçç uççiçu³çç. l³ççbvççÇ 

DçvçíkçÀ SkçwmçjmççF&pçnçÇ kçíÀuçí. JçpççyççkçÀçÇuçç DçpçÓvç oçívç lççmç içíuçí. Kçjb lçj lççÇ SkçÀç lççmççlç mçbHçuççÇ DçmçlççÇ. HçCç Gmçvçb 

IçíCçb cnCçpçí kçÀç³ç lçí mçcçpççJçÓvç mççbiçç³çuçç pçjç pççmlç JçíU içíuçç. 

cçiç Dççuçí içáCççkçÀçj DçççÆCç Hçç{í. mçiçÈ³ççbvçç Hçç{í Hççþ kçÀjç³çuçç uççiçuçí. mçiçÈ³ççbvçç kçÀçí[çÇ IççlçuççÇ. cçiç çÆvç³çcç DçççÆCç cçiç 

mçjçJç Dçmçb ®ççuçuçb nçílçb.  

mçiçUí Yç³çbkçÀj Dççvçboçlç nçílçí. l³ççb®çç iççÆCçlç çÆMçkçÀC³çç®çç ÒçJççmç cçpçílç ®ççuçuçç nçílçç. mçiçÈ³ççbvçç iççÆCçlççlçuçb lçb$ç DçççÆCç 

Dçuiçç@çÆjocmç pçcçç³çuçç uççiçuçí nçílçí. l³ççb®³çç vçmççvçmççlç iççÆCçlç çÆYçvçlçb³ç Dçmçb l³ççbvçç pççCçJçlç nçílçb. MçíkçÀ[çí 

SkçwmçjmççF&pçímç, kçÀçí[çÇ, lççW[çÇiççÆCçlçb ³ççcçáUí l³ççb®³çç [çíkçw³ççlç iççÆCçlç çÆMçjlç nçílçb. 

HçCç cçnlJçç®çç Yççiç cnCçpçí iççÆCçlçb kçÀjlçç ³çç³çuçç uççiçu³ççJçjmçáOoç mçiçUípçCç Jçiçç&lç ³çílç nçílçí. SkçÀcçíkçÀçbvçç cçolç kçÀjlç 

nçílçí. 12 DçççÆCç 9 Jç<çç¥®ççÇ cçáuçbcçáuççÇ Jçiçç&lç SkçÀcçíkçÀçb®ççÇ GCççÇoáCççÇ vç kçÀç{lçç içáC³ççiççíçÆJçboçvçb vççbolç nçílçí. mçnkçÀçjçvçb kçÀçcç 

®ççuçu³çç®çb lçí SkçÀ GÊçcç GoçnjCç nçílçb. 

cçiç cççÇ YççiççkçÀçj, lççUç, oMççbMç, ìkçwkçÀíJççjçÇ, Jçiç&cçÓU JçiçÌjí çÆMçkçÀJçuçb. 

 mçiçUçÇ cçáuçb DçkçÀjç®³çç þçíkçw³ççuçç npçj jnçlç nçílççÇ. DçOçç& lççmç pççmlç LççbyçÓvç iç=nHççþ IçíTvç pççlç nçílççÇ. oámçN³çç 

çÆoJçMççÇ l³ççlçu³çç Òçl³çíkçÀç®çç – DçiçoçÇ Òçl³çíkçÀç®çç - iç=nHççþ Pççuçíuçç Dçmçç³ç®çç.  

20 DççþJç[îççlç l³ççbvççÇ mçiçUç DçY³ççmç¬çÀcç Hçájç kçíÀuçç. Flçj MççUílç  lççí mçnç Jç<çç&lç çÆMçkçÀJçuçç pçç³ç®çç. mçiçÈ³ççbvçç 

l³ççlçuçb mçiçUb kçÀçnçÇ cçççÆnlççÇ nçílçb DçççÆCç mçiçUb kçÀUuçb nçílçb. 

cçiç DççcnçÇ iççÆCçlç çÆMçkçÀJçCçb mçbHçu³çç®³çç Glmççnçlç SkçÀ Hççìça kçíÀuççÇ. cççPçí mJçlç:®çí çÆmçOoçblç MççUílç ®ççuçlçç³çlç Dçmçb 

kçÀUC³çç®ççÇ DçLçç&lç®ç lççÇ HççÆnuççÇ JçíU vçkçwkçÀçÇ®ç vçJnlççÇ DçççÆCç MçíJçì®ççÇnçÇ vçJnlççÇ. HçCç cççPçí mçiçUí çÆmçOoçblç HçjçkçÀçÿí®çí 

Òç³çlvç kçÀ©vç çÆmçOo Pççuçí nçílçí ní vçkçwkçÀçÇ®ç. l³çç®çç®ç lççí Dççvçbo nçílçç. 

iççÆCçlçç®çç Jçiç& Dçmçç mçbHçu³ççJçj cçuçç pçí DçtáYçálç Dçç½ç³ç& Jççìlç nçílçb lçí lçmçb JççìCççj®ç Dççní ³çç®ççÇ cçuçç mçá©JççlççÇuçç®ç 

Kçjblçj Kçç$ççÇ Jççìç³çuçç nJççÇ nçílççÇ.  iççÆCçlçç®çç Jçiç& mçbHçu³ççJçj SkçÀç DççþJç[îççvçblçj cççÇ Dç@uçvç JnçF&uç ³çç®³ççMççÇ 

yççíuçuççí. lççí ÒçK³ççlç iççÆCçlçp%ç nçílçç DçççÆCç l³ççJçíU®³çç iççÆCçlç çÆMçkçÀJçç³ç®³çç mçJç& DççOçáçÆvçkçÀ HçOolççÇ l³ççuçç cçççÆnlççÇ 

nçíl³çç. 

l³ççuçç cççÇ cççP³çç iççÆCçlçç®³çç Jçiçç&®ççÇ kçÀLçç SíkçÀJçuççÇ. 

l³ççuçç çÆyçuçkçáÀuç Dçç½ç³ç& Jççìuçb vççnçÇ. ’kçÀç yçjb?“ cççÇ çÆJç®ççjuçb. DçççÆCç l³çç®³çç GÊçjçvçb Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç Pççuççí. cççPççÇ 

[ìça [Pçvç cçáuçb p³çç Jçíiççvçb iççÆCçlç çÆMçkçÀuççÇ nçílççÇ l³çç nçoN³ççlçÓvç cççÇ DçpçÓvç yççníj Dççuççí vçJnlççí. 

’kçÀçjCç mçiçÈ³ççbvçç cçççÆnlççÇ Dççní.“ lççí cnCççuçç. ’ nç çÆJç<ç³ç çÆlçlçkçÀçmçç DçJçIç[ vççnçÇ. DçJçIç[ kçÀç³ç Dççní lçj iççÆCçlç 

mççí[JçC³çç®ççÇ Òçl³çíkçÀ mìíHç uçnçvçi³ççb®³çç [çíkçw³ççlç IçámçJçCçb. l³ççbvçç l³çç®çç çÆlçìkçÀçjç Dçmçlççí. cçiç Dççcç®³ççmççjK³ççbmççþçÇ 



SkçÀ®ç cççiç& Gjlççí. lççí cnCçpçí ojJç<çça l³ççb®³ççJçj ³çç mçiçÈ³çç®çç Dç#çjMç: cççjç kçÀjç³ç®çç. HçCç lçjçÇnçÇ lçí çÆMçkçÀCçb Iç[lç 

vççnçÇ®ç. mçnçJççÇlç Hççí®çÓvçnçÇ yçjçÇ®çMççÇ cçáuçb iççÆCçlççlç Dç[çCççÇ®ç jnçlççlç. HçCç p³çç cçáuççuçç KçjçíKçj iççÆCçlç çÆMçkçÀç³ç®çb³ç  
Dçmçç SkçÀ cçáuçiçç cçuçç çÆouççmç lçj 20 lççmç vçkçwkçÀçÇ®ç Hçájímçí Dççnílç.“ 

cçiç cççP³çç uç#ççlç Dççuçb lççí mççbiçlççí³ç lçí yçjçíyçj Dççní. cççP³çç cçáuççbvçç KçjçíKçj iççÆCçlç çÆMçkçÀç³ç®çb nçílçb ní ³ççcççiç®çb 

cçnlJçç®çb kçÀçjCç nçílçb. Dççpç cçuçç mççbiçç³çuçç Dççvçbo Jççìlççí kçÀçÇ l³ççvçblçj Dççpçlççiçç³çlç Dççcç®³çç MççUílç cçáuççbvçç iççÆCçlç 

çÆMçkçÀç³çuçç kçÀOççÇ®ç l³ççHçí#çç pççmlç lççmç uççiçuçíuçí vççnçÇlç! 

2. Jçiç&  

Mçyo JççHçjlççvçç HçÀçj pçHçÓvç JççHçjçJçí uççiçlççlç. oçívç cççCçmççbvççÇ SkçÀç®ç Mçyoç®çç DçLç& mççjKçç Içílçuçç lçj lçí SkçÀ Dçtálç 

Dçç½ç³ç&®ç þjçJçb. kçÀçjCç yçN³çç®çoç lçmçb nçílç vççnçÇ. Òçícç, MççblççÇ, çÆJçéççmç, uççíkçÀMççnçÇ ní Mçyo Dçç³çá<³çYçj DççHçCç yççíuçlççí. 

HçCç JççmlçJççlç ³çç mçiçÈ³ççuçç Oç©vç lçmçb çÆkçÀlççÇJçíUç Jççiçlççí ? 

Jçiç& (kçwuççmç) nç®ç Mçyo I³çç. MççUç vçmçuçíu³çç mçbmkç=ÀlççRcçOçí ³çç Mçyoç®çç kçÀç³ç DçLç& nçílççí lçí cçuçç cçççÆnlççÇ vççnçÇ. 

l³ççb®³ççlç kçÀoççÆ®çlç lççí Mçyo®ç vçmçíuç. nç Mçyo Jçç®çCççN³çç DçvçíkçÀçb®³çç [çíÈ³ççmçcççíj npççjçí çÆ®ç$çb lçjUÓvç pççlççÇuç. 

çÆJçÐççLçça DçççÆCç çÆMç#çkçÀ DçmçuçíuççÇ SkçÀ KççíuççÇ... l³ççlç yççkçÀçJçj çÆJçÐççLçça yçmçuçílç DçççÆCç çÆMç#çkçÀçbvççÇ mççbçÆiçlçuçíuçb JçnçÇlç 

çÆuçnÓvç Içílçç³çlç, pççí çÆMç#çkçÀ l³ççb®³ççmçcççíj GYçç Dççní çÆkçbÀJçç yçmçuçíuçç Dççní. Jçiç& ³çç MçyoçlçÓvç DçpçÓvçnçÇ kçÀçnçÇ ÒçlççÇlç 

nçílçb. Jçiçç&lçuçç SkçÀ lççmç.. pççí þjçJççÇkçÀ JçíUílç Yçjlççí. iç=nHççþ, HççþîçHçámlçkçÀ, p³ççlçuçç çÆJç<ç³ç kçÀçUpççÇHçÓJç&kçÀ mçJç& 

çÆJçÐççL³ççb&vçç çÆMçkçÀJçuçç pççlççí³ç.  

DçççÆCç l³ççlçÓvç DçpçÓvçnçÇ kçÀçnçÇ cçvççlç lçjUÓvç pççlçb,  kçbÀìçUç, JçÌlççiç, DçHçcççvç, ³çMç, DçHç³çMç, mHçOçç& F...! 

HçCç mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuçcçOçí l³çç Mçyoç®çç DçLç& çÆvçjçUç nçílçç. 

mç[yçjçÇ Jn@uççÇ cçOçí Jçiç& cnCçpçí oçívç HççìçAcçOçuççÇ J³çJçmLçç. lççÇ J³çJçmLçç SkçÀçHççmçÓvç çÆkçbÀJçç DçvçíkçÀçbHççmçÓvç mçá© nçílçí. cçáuçb 

l³ççbvçç kçÀçnçÇlçjçÇ çÆMçkçÀç³ç®çb³ç Dçmçb þjJçlççlç. GoçnjCççLç& - yççÇpçiççÆCçlç çÆkçbÀJçç ÖçWÀ®ç çÆkçbÀJçç YççÌçÆlçkçÀMççðç, mHçíçÆuçbiç çÆkçbÀJçç 

cç[kçÀçÇ yçvçJçCçb. DçvçíkçÀoç l³ççbvçç çÆMçkçÀç³ç®çb³ç lçí kçÀmçb kçÀjç³ç®çb lçí lçí mJçlç:®ç MççíOçÓvç kçÀç{lççlç. SKççob HçámlçkçÀ, 

kç@ÀcH³çáìj Òççíûç@cç çÆkçbÀJçç kçÀçíCçç®çblçjçÇ HççnÓvç lçí l³ççbvçç nJçb lçí MççíOçlççlç DçççÆCç çÆMçkçÀlççlç. Dçmçb p³çç MççUílç Iç[lçb lçíJnç cçiç  

©{ DçLçç&vçí lççí Jçiç& jnçlç vççnçÇ. HçÀkçwlç çÆMçkçÀCçb Gjlçb.  Dççcnçuçç lçí®ç mççO³ç kçÀjç³ç®çb nçílçb. 

cçiç kçÀOççÇ kçÀOççÇ cçáuççbvçç SkçÀìîççuçç çÆMçkçÀCçb pçcçlç vççnçÇ. kçÀçnçÇlçjçÇ Dç[lçb. l³ççvçblçj l³ççbvçç cçolç çÆcçUlççÇ³ç kçÀç ní lçí 

yçIçlççlç. pççí çÆMç#çkçÀ l³ççbvçç lççí þjçJççÇkçÀ çÆJç<ç³ç çÆMçkçÀææC³ççmççþçÇ pçí nJçb³ç lçí®ç vçícçkçbÀ oíF&uç Dçmçç®ç çÆMç#çkçÀ lçí MççíOçlççlç. 

lçmçb kçÀçíCççÇ Yçíìuçb lçj lçí SkçÀ kçÀjçj kçÀjlççlç, DççcnçÇ ní ní kçÀ© DçççÆCç lçÓ lçí kçÀjMççÇuç, þçÇkçÀ Dççní? Dçmçb l³çç kçÀjçjç®çb 

mJç©Hç Dçmçlçb. lçí oçívnçÇ Hççìîçç¥vçç cççv³ç Dçmçíuç lçj SkçÀ Jçiç& lç³ççj nçílççí.  



nç kçÀjçj kçÀjçJçç Dçmçb JççìCççjí cnCçpçí lççí çÆJç<ç³ç çÆMçkçÀç³çuçç GlmçákçÀ DçmçCççjí çÆJçÐççLçça®ç ³çç Jçiçç&lç ³çílççlç. cnCçpçí 

l³ççbvççÇ mçá© kçíÀuçç vççnçÇ lçj Jçiç& Yçjlç®ç vççnçÇ. Kçjb lçj DçvçíkçÀJçíUç Dççcç®³çç MççUílçuççÇ cçáuçb l³ççbvçç kçÀç³ç DçççÆCç kçÀmçb 

çÆMçkçÀç³ç®çb³ç lçí mJçlç:®ç þjJçlççlç. l³ççbvçç Jçiçç&®ççÇ içjpçnçÇ Yççmçlç vççnçÇ.  

cçiç p³çç®³ççyçjçíyçj kçÀjçj kçíÀuçç pççlççí lççí çÆMç#çkçÀ yçvçlççí. çÆMç#çkçÀ cnCçpçí kçÀOççÇkçÀOççÇ MççUílçuçí®ç Flçj çÆJçÐççLççançÇ DçmçÓ 

MçkçÀlççlç. HçCç mççOççjCçHçCçí MççUívçb çÆMçkçÀJçC³ççmççþçÇ HçÌmçí oíTvç þíJçuçíuççÇ cçb[UçÇ çÆMç#çkçÀ yçvçlççlç. 

l³ççcçáUí mç][yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuçcçO³çí çÆMç#çkçÀ çÆvçJç[lççvçç Dçmçí kçÀjçj kçÀjç³çuçç lç³ççj DçmçCççjí®ç çÆMç#çkçÀ çÆvçJç[çJçí 

uççiçlççlç. ní kçÀjçj çÆJçÐççL³çç¥®³çç içjpçíÒçcççCçí Dçmçlççlç. Dççcç®³ççkçÀ[í çÆMç#çkçÀ cnCçÓvç kçÀçcç kçÀjç³çuçç GlmçákçÀ DçmçCççN³çç 

uççíkçÀçb®çí DçvçíkçÀ Dçpç& ³çílççlç. l³ççlçuçí DçvçíkçÀpçCç mçbOççÇ çÆcçUçuççÇ lçj lçí cçáuççbvçç çÆMç#çCççÜçjí kçÀç³ç kçÀç³ç DçççÆCç çÆkçÀlççÇ oíT 

MçkçÀlççÇuç ³çç®ççÇ ³ççoçÇ®ç Jçç®çÓvç oçKçJçlççlç. HçCç Kçjb mççbiçç³ç®çb lçj Dçmçí uççíkçÀ Dççcç®³çç MççUílç HçÀçj ³ççíiçoçvç oíT 

MçkçÀlç vççnçÇlç. cçáuçb kçÀç³ç IçíT MçkçÀlççlç ní Dççcç®³ççmççþçÇ cçnlJçç®çb Dççní, çÆMç#çkçÀ kçÀç³ç oíT MçkçÀlççlç lçí vçJní ! DçvçíkçÀ 

çÆMç#çkçÀçbvçç ní mçl³ç Hç®çJçCçb pç[ pççlçb. 

Jçiç& ®ççuçJçC³çç®³çç kçÀjçjçlç mçJç& ÒçkçÀçj®³çç DçìçÇ Dçmçlççlç – çÆJç<ç³ç, Jçiçç&®³çç JçíUç, oçívnçÇ HççìçakçÀ[Óvç Dçmçuçíuçí cçlçYçío 

Dçmçb mçJç& kçÀçnçÇ l³ççlç KçáuçíHçCççvçb cççb[uçb pççlçb. GoçnjCççLç&, kçÀçnçÇ kçÀjçjçlç çÆMç#çkçÀçvçí cçáuççbvçç nJçb l³çç JçíUçÇ Yçíìç³çuçç 

nJçb Dçmçb þjlçb. DçMçç ÒçkçÀçj®³çç kçÀjçjçlç SkçÀlçj Òçl³çíkçÀ cçbiçUJççjçÇ mçkçÀçUçÇ 11 Jççpçlçç DçO³çç& lççmççmççþçÇ Yçíìç³ç®çb 

Dçmçb þjlçb çÆkçbÀJçç cçáuççbvçç MçbkçÀç Dçmçíuç lçíJnç mççícçJççjçÇ mçkçÀçUçÇ 10 uçç Yçíìç³ç®çb Dçmçb þjlçb. cçáuççbvçç kçÀçnçÇ®ç MçbkçÀç 

çÆkçbÀJçç ÒçMvç vçmçlççÇuç lçj lçí SKççÐçç DççþJç[îççlç YçíìCççjnçÇ vççnçÇlç DçmçbnçÇ kçÀjçjçlç vçcçÓo kçÀíuçb pççlçb. kçÀOççÇ kçÀOççÇ 

çÆMçkçÀC³ççmççþçÇ SKççob HçámlçkçÀ mçboYç& cnCçÓvç çÆvçJç[uçb pççlçb. SkçÓÀCç kçÀjçjç®³çç DçìçÇ çÆJçÐççLçça þjJçlççlç ní cçç$ç vçkçwkçÀçÇ! 

doçívnçÇ Hççìîçç¥HçÌkçÀçÇ SkçÀçÇkçÀ[Óvç kçÀjçj HççUuçç içíuçç vççnçÇ lçj lççí kçÀjçj mçbHçlççí. çÆMç#çkçÀçbvçç pçj Jççìuçb lçí cçáuççbvçç nJçb lçí 

oíT MçkçÀlç vççnçÇlç lçj lçí cççIççj IçíT MçkçÀlççlç. cçiç lçjçÇnçÇ cçáuççbvçç Jçiç& I³çç³ç®ççÇ içjpç Jççìlç Dçmçíuç lçj l³ççbvçç vçJççÇvç 

çÆMç#çkçÀ MççíOççJçí uççiçlççlç. DçççÆCç lçmçb®ç pçj çÆMç#çCçç®³çç cçO³çí®ç cçáuççbvçç Jççìuçb çÆMç#çCç Hçájí Pççuçb lçj çÆMç#çkçÀçbvçç l³çç 

Jçiçç&®³çç þjuçíu³çç JçíUçlç oámçjb kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb lçí þjJççJçb uççiçlçb. 

MççUílç Flçj ÒçkçÀçjçvçínçÇ Jçiç&nçÇ ®ççuçlççlç. ³çç®çb GoçnjCç cnCçpçí çÆMç#çkçÀçbvçç HçámlçkçÀçyççníj®çb kçÀçnçÇlçjçÇ ®ççbiçuçb DçççÆCç 

mçJçç¥mççþçÇ içjpçí®çb Jççìuçb lçj lçí vççíìçÇmç uççJçlççlç : ’#ç çÆJç<ç³ççlç jmç Dçmçíuç lçj mçíçÆcçvççj ©cçcçOçí cçuçç mçkçÀçUçÇ 

10.30 Jççpçlçç Yçíìç.“ l³ççJçíUçÇ pçj kçÀçíCççÇ Dççuçb lçj lçí çÆMçkçÀJçlççlç. vççnçÇ Dççuçb lçjçÇnçÇ l³ççb®çb kçÀçnçÇ çÆyçIç[lç vççnçÇ. 

kçÀOççÇ kçÀOççÇ DçMççÇ vççíìçÇmç HççnÓvç HççÆnu³çç JçíUíuçç uççíkçÀ ³çílççlç, cçiç oámçN³çç JçíUíuççnçÇ ³çç³ç®çb kçÀç vççnçÇ lçí ³çç HççÆnu³çç 

JçíUí®³çç DçvçáYçJççJç©vç þjJçlççlç. 

cççÇ mJçlç:nçÇ Dçmçb yçN³çç®çJçíUíuçç kçíÀuçb³ç. cççÇ vççíìçÇmç uççJçu³ççJçj HççÆnu³çç JçíUíuçç kçÀç³ç Dçmçíuç? ³çç GlmçákçÀlçíHççíìçÇ 

Hçá<kçÀU uççíkçÀ ³çílççlç. oámçN³çç JçíUíuçç pçjç kçÀcççÇ ³çílççlç. MçíJçìçÇ p³ççbvçç l³çç çÆJç<ç³ççlç cçvççHççmçÓvç jmç Dççní lçí®ç jnçlççlç. 

l³ççbvçç lçí çÆMç#çCç vçmçÓvç kçÀjcçCçÓkçÀ®ç Jççìlçí. Dçmçb Pççuçb kçÀçÇ cççÇ (DçççÆCç cççP³çç MççUílçuçí Flçj uççíkçÀ) çÆMç#çCçHçOolççÇyççyçlç 

kçÀç³ç çÆJç®ççj kçÀjlççí lçí yççníj®³çç uççíkçÀçbvçç kçÀUC³çç®çb SkçÀ GoçnjCç lç³ççj nçílçb. 



3. mççlçl³ç 

cççÇ DççOççÇ çÆuççÆnu³ççÒçcççCçí Hçjlç SkçÀoç Mçyoçb®çç DçLç& kçÀçíCç kçÀmçç Içílçb nçÇ®ç Dççcç®³ççuçíKççÇ SkçÀ mçcçm³çç nçílççÇ. yçNN³çç®çoç 

cççÇ pçmçb Jçj çÆuççÆnuçb³ç lçmçb çÆMçkçÀCçb cnCçpçí uççíkçÀçbvçç DçvççÌHç®çççÆjkçÀ, mçnpç, mççíHçb Jççìlçb. l³ççb®³çç ¢äçÇvçb l³ççlç kçÀç³ç 

Dççní? Dççcç®³çç HçOolççÇlç çÆMçkçÀC³ççlç uççíkçÀçbvçç yçíçÆMçmlç, iççWOçU, jB[cçvçímç Dççní Dçmçb Jççìlçb.  

³ççJçj DçvçíkçÀoç cçuçç Jççìlçb Dççcç®³ççkçÀ[®çb çÆMçkçÀCçb Kçjb®ç lçmçb Dçmçç³çuçç nJçb nçílçb. 

HçCç lçí vçkçwkçÀçÇ®ç lçmçb vççnçÇ. GoçnjCç cnCçpçí Dççcç®ççÇ MççUç mçá© Pççu³ççJçj mçá©JççlççÇ®³çç çÆoJçmççlç çÆj®ç[& vççJçç®³çç 13 

Jç<çç¥®³çç cçáuççvçb ÒçJçíMç Içílçuçç DçççÆCç l³ççuçç ì^bbHçíì DçççÆCç SkçÓÀCç®ç mçbiççÇlççlç Òç®çb[ jmç Dççní Dçmçb uç#ççlç Dççuçb. DççHçu³çç 

Dçç³çá<³çç®çb ní®ç O³çí³ç Dççní ní l³ççuçç Lççí[îçç®ç kçÀçUçlç kçÀUÓvç ®çákçÀuçb. pç@vç vççJçç®³çç ì^çByççíçÆvçmìmççíyçlç lççí mçbiççÇlçç®³çç 

DçY³ççmççlç içkç&À Pççuçç. 

çÆj®ç[& jçípç ®ççj lççmç ì^bHçíì®çç çÆj³ççpç kçÀjlç Dçmçí. Dççcnçuçç l³çç®çb HçÀçj Dçç½ç³ç& Jççìí. çÆj®ç[& pçí kçÀçnçÇ çÆoJçmçYçj 

kçÀjlç Dçmçí, l³çç mçiçÈ³ççlçÓvç ì^bHçíì JççpçJçç³çuçç kçÀmçbnçÇ kçÀ©vç ®ççj lççmç JçíU kçÀç{lç Dçmçí. l³çç®çç çÆovç¬çÀcç HçççÆnuçç lçj 

LçkçwkçÀ Jnç³çuçç Jnç³ç®çb. lççí jçípç mçkçÀçUçÇ yççímìvçnÓvç yçmçvçb 1 lççmçç®çç ÒçJççmç kçÀ©vç DçççÆCç vçblçj ÖçíÀçÆcçbiçn@cç yçmç 

mìíMçvçHççmçÓvç ®ççuçlç MççUílç ³çç³ç®çç. HççTmç, Lçb[çÇ, Jççjç kçÀMçç®ççÇnçÇ HçJçç& vç kçÀjlçç lççí çÆvçl³ççÆvç³çcççvçb MççUílç npçíjçÇ 

uççJçç³ç®çç DçççÆCç jçípç ®ççj lççmç çÆj³ççpçnçÇ kçÀjç³ç®çç. 

çÆj®ç[&®ççÇ lçUcçU Hçnçlçç c³çáçÆPçkçÀ nçTmç cnCçÓvç lçUd³ççMçípççj®çb SkçÀ Hç[kçbÀ çÆcçuçnçTmç Dççcç®³çç ¢äçílHçÊççÇmç ³çç³çuçç 

cçiç HçÀçj JçíU uççiçuçç vççnçÇ. ûç@vççF&ìvçb yççbOçuçíuçb, Glçjl³çç sHçjç®çb, oáuç&çÆ#çlç Dçmçb lçí çÆcçuçnçTmç nçílçb. Dççcnçuçç 

l³ççlçuçb mççQo³ç& Dç®ççvçkçÀ pççCçJçuçb. cçiç DççÆlçMç³ç kçÀcççÇ kçÀçuççJçOççÇlç®ç lççí çÆj®ç[&®çç c³çáçÆPçkçÀ mìáçÆ[Dççí yçvçuçç. çÆlçLçí lççí 

Flçjçbvçç $ççmç vç oílçç nJçç çÆlçlçkçÀç JçíU mçjçJç kçÀ© MçkçÀlç nçílçç.  

çÆj®ç[&vçb çÆlçLçí ®ççj Jç<ç¥ jçípç ®ççj çÆkçbÀJçç kçÀOççÇ kçÀOççÇ ®ççjçHçí#çç pççmlç lççmç mçáOoç mçjçJç kçíÀuçç. 

Dççcç®³çç MççUílçuçb çÆMç#çCç HçÓCç& Pççu³ççJçj DçpçÓvç SkçÀç çÆJçÐççHççÇþçlçÓvç çÆMç#çCç IçíTvç çÆj®ç[& SkçÀç Dçç@kçxÀmì^çlç oçKçuç 

Pççuçç. çÆj®ç[&®³çç HççþçíHççþ ÖçíÀ[ Dççuçç. l³ççuçç [^cç JççpçJçç³ç®ççÇ Òç®çb[ DççJç[ nçílççÇ. jç$çbçÆoJçmç lççí HçÀkçwlç [^cç JççpçJçlç 

Dçmçç³ç®çç. l³çç®³ççmççþçÇ DççcnçÇ yçímçcçWìcçOçí SkçÀ [^cç ©cç lç³ççj kçíÀuççÇ DçççÆCç MççUí®ççÇ SkçÀ çÆkçÀuuççÇ l³çç®³çç mçáHçÓlç& kçíÀuççÇ. 

l³ççuçç nJçb lçíJnç Yçu³çç Hçnçìí çÆkçbÀJçç mçáfçÇ®³çç çÆoJçMççÇ JçiçÌjí ³çíTvçnçÇ cçiç lççí [^cç JççpçJçÓ MçkçÀç³ç®çç. 

cçç$ç [^cç ©cç Dççcnçuçç JççìuççÇ nçílççÇ çÆlçlçkçÀçÇ kçÀçnçÇ mççTb[ÒçÓHçÀ vçJnlççÇ Dçmçb Dççcç®³çç uç#ççlç Dççuçb. ³çç®çb kçÀçjCç 

cçdnCçpçí pççíjpççíjçlç JççpçCççjç [^cç®çb Hççéç&mçbiççÇlç! lçí mçbiççÇlç l³ççvçblçj oçívç Jç<ç¥ cnCçpçí ÖçíÀ[ 18 Jç<çç¥®çç nçíTvç MççUílçÓvç 

pççF&Hç³ç&blç Dççcç®³çç Dçç³çá<³çç®çç DççÆJçYççp³ç Yççiç yçvçuçç nçílçç. 

HçÀkçwlç mçbiççÇlççlç®ç çÆ®çkçÀçìçÇ DçççÆCç mççlçl³ç oçKçJçÓvç ÒççJççÇC³ç çÆcçUJçCççjçÇ cçáuçb Dççcç®³çç MççUílç nçílççÇ Dçmçb vçJní lçj ÒçJçíMç 

IçíCççN³çç Òçl³çíkçÀ®ç cçáuççuçç Dççcç®³ççkçÀ[í Dççu³ççJçj nUÓnUÓ l³çç®çb kçÀç³ç&#çí$ç mççHç[lç içíuçb. 



SkçÀ GoçnjCç cnCçpçí, p³çç cççíþîçç cçáuççbvçç Hçá{í G®®ç çÆMç#çCççmççþçÇ kçÀç@uçípçcçO³çí pçç³ç®çb Dçmçíuç l³ççb®ççÇ vçpçj cçiç 

Smç.S.ìçÇ. (mkçÀç@uç@çÆmìkçÀ Dç@çqHììîçÓ[ ìímì) kçÀ[í uççiçç³ç®ççÇ. cççP³çç ¢äçÇvçb Smç.S.ìçÇ. ³çç DçcçíçÆjkçíÀlçu³çç kçáÀÒççÆmçOo 

®çç®çC³çç nçíl³çç. HçCç DçvçíkçÀ kçÀç@uçípçcçO³çí ÒçJçíMççmççþçÇ Smç.S.ìçÇ. Hççmç DçmçCçb içjpçí®çb nçílçb. cçáuççbvçç ³çç HçjçÇ#çílçu³çç 

DçY³ççmç¬çÀcççlç pçí DçJçIç[ Jççìíuç l³ççmççþçÇ cçiç lçí SKççoç çÆMç#çkçÀ çÆvçJç[ç³ç®çí. HçCç cçáuçb DçY³ççmç cçç$ç mJçlç:®ç 

kçÀjç³ç®ççÇ. l³çç HçjçÇ#çí®³çç ojc³ççvç  pçç[pçÓ[ HçámlçkçbÀ ³çç KççíuççÇlçÓvç l³çç Jçiçç&lç Dççí{lç vçíuççÇ pçç³ç®ççÇ. çÆlçLçí lççÇ HçámlçkçbÀ 

çÆHçMçJççÇlçÓvç DççílçÓvç cçáuçb Hççvç vç Hççvç Jçç®çÓvç KçÓHç DçY³ççmç kçÀjlç. nçÇ mçiçUçÇ ÒççÆ¬çÀ³çç HçÀçj®ç içbYççÇjHçCçí ®ççuçç³ç®ççÇ. ³ççlçuççÇ 

DçvçíkçÀ cçáuçb l³çç HçjçÇ#çímççþçÇ®ççÇ HçámlçkçbÀ ÒçLçcç®ç Hçnçlç DçmçuççÇ lçjçÇ ³çç mçiçÈ³çç DçY³ççmççuçç ®ççj-Hçç®ç cççÆnv³ççbHçí#çç 

pççmlç JçíU uççiçu³çç®çb kçwJççÆ®çlç®ç Iç[uçb.  

kçÀçnçÇbvçç çÆuçnç³çuçç DççJç[ç³ç®çb. lçí lççmçvçlççmç çÆuççÆnlç yçmçlç. kçÀçnçÇ çÆ®ç$çkçÀçj nçílçí lçí çÆ®ç$çb kçÀç{lç yçmçç³ç®çí lçj kçÀçnçÇ 

cççlççÇ®ççÇ cç[kçÀçÇ yçvçJçç³ç®çí, kçÀçnçRvçç mJç³çbHççkçÀçlç jmç nçílçç lçj kçÀçnçÇpçCççbvçç KçíUçlç..! kçÀçnçÇ cçáuççbvçç mççO³ççmçáO³çç 

iççíäçÇlç jmç Dçmçç³ç®çç. lçj kçÀçnçRvçç JçíiçÈ³çç JçÌçÆMçäîçHçÓCç& iççíäçÇlç jmç Dçmçç³ç®çç. 

lçmçç u³çÓkçÀ ³çç cçáuççuçç MçJççÆJç®síovççlç jmç nçílçç. Kçjb lçj 15 Jç<çç¥®³çç cçáuççmççþçÇ nçÇ pçjç JçíiçUçÇ®ç cçnlJççkçÀçb#çç nçílççÇ. 

HçCç mçcççpççuçç GHç³ççíiççÇ Hç[íuç Dçmçb kçÀçnçÇlçjçÇ lççí MççíOçlç nçílçç DçççÆCç l³çç®³çç ¢äçÇvçí mçcççpççuçç GHç³ççíiççÇ Hç[Cççjb 

cnCçpçí MçJççÆJç®síovç ní®ç nçílçb. çÆpçJçuçiç J³çkçwlççÇ cç=l³çÓ HççJçu³ççJçj vççlçíJççF&kçÀçb®çb mççblJçvç kçÀjlççvçç pçí mçcççOççvç çÆcçUlçb lçí 

æYççÆJç<³ççlç çÆcçUJçlççvçç lççí mJçlç:uçç Hçnçlç nçílçç. 

u³çÓkçÀvçb mJçlç:uçç DçY³ççmççlç PççíkçÓÀvç çÆouçb nçílçb. çÆJç%ççvç, jmçç³çvç, pççÇJçMççðç, ÒçççÆCçMççðç ³çç çÆJç<ç³ççb®çç lççí mçlçlç 

DçY³ççmç kçÀjlç nçílçç. DçMçç jçÇlççÇvçí mççíUçJ³çç Jç<çça lççí l³ççuçç nJçb Dçmçuçíuçb kçÀçcç kçÀjç³çuçç lçjyçípç Pççuçç nçílçç. cçiç 

DççcnçÇ l³ççuçç yççníj®³çç KçN³çç pçiççlç IçíTvç içíuççí. pçJçU®³çç SkçÀç nç@çÆmHçìuçcçOçu³çç SkçÀç Hç@Lçç@uçç@çÆpçmìvçb ³çç lç©Cç, 

GlmççnçÇ cçáuçç®çb Dççvçboçvçb mJççiçlç kçíÀuçb. u³çÓkçÀvçb çÆlçLçu³çç HçOolççÇ uçJçkçÀj®ç Dççlcçmççlç kçíÀu³çç, l³ççb®³ççlç ÒççJççÇC³ç 

çÆcçUJçuçb, yçç@mç®ççÇ cçpçça mçbHççovç kçíÀuççÇ. SkçÀç Jç<çç&®³çç Dççlç lççí nç@çÆmHçìuçcçO³çí kçÀçíCçç®³ççnçÇ cçolççÇçÆMçJçç³ç, HçÀkçwlç 

oíKçjíKççÇKççuççÇ MçJççÆJç®síovç kçÀjlççvçç çÆomçç³çuçç uççiçuçç. nç@çÆmHçìuçmççþçÇ DçMçç ÒçkçÀçj®çb DçLçç&lç®ç ní HççÆnuçb®ç (DçççÆCç 

Yçuçlçb®ç!) ÒçkçÀjCç nçílçb. 

Hçç®ç Jç<çç&lç®ç u³çÓkçÀ MçJççÆJç®síovç lçp%ç yçvçuçç nçílçç. mJçlç:®çb MçJççiççj DçmçC³çç®ççÇ l³çç®ççÇ kçÀuHçvçç mçl³ççlç GlçjuççÇ. 

 ní Pççuçb u³çÓkçÀ®çb, Dçmçç®ç SkçÀ yçç@yç nçílçç. 

SkçÀ çÆoJçmç yçç@yç cççP³ççkçÀ[í ³çíTvç cnCççuçç ’lçácnçÇ cçuçç YççÌçÆlçkçÀMççðç çÆMçkçÀJççuç kçÀç?“ yçç@yçvçb l³çç çÆJç<ç³çç®çç DççOççÇ®ç 

FlçkçÀç DçY³ççmç kçíÀuçç nçílçç kçÀçÇ cçuçç vççnçÇ cnCçç³ç®çb kçÀçnçÇ kçÀçjCç®ç vçJnlçb. yçç@yçuçç DçvçíkçÀ iççíäçR®çb mçKççíuç %ççvç Dççní 

Dçmçb mçiçÈ³ççbvçç®ç þçTkçÀ nçílçb. lççí MççUílçuçç sçHçKççvçç ®ççuçJçlç nçílçç. dl³ççvçb MççUí®³çç kçÀç³çÐççb®³çç mçbyçbçÆOçlç YçjHçÓj 

mçbMççíOçvç kçÀ©vç SkçÀ HçámlçkçÀ çÆuççÆnuçb nçílçb. çÆHç³ççvççí çÆMçkçÀC³ççlçnçÇ çÆkçÀl³çíkçÀ lççmç IççuçJçuçí nçílçí. 

³ççcçááUí cççÇ l³ççuçç YççÌçÆlçkçÀMççðç çÆMçkçÀJçç³çuçç mçnpç lç³ççj Pççuççí. cççÇ l³ççuçç kçÀç@uçípç®³çç çÆJçÐççL³çç¥mççþçÇ Dçmçuçíuçb SkçÀ 

pçç[pçÓ[, pç[, YççÌçÆlçkçÀMççðçç®ççÇ lççW[DççíUKç kçÀ©vç oíCççjb SkçÀ HççþîçHçámlçkçÀ çÆouçb. cççÇ l³ççJç©vç HçÓJçça çÆMçkçÀJçuçb nçílçb. 



mJçlç:nçÇ l³ççJç©vç çÆMçkçÀuççí nçílççí. cçuçç l³ççlçuçí Kçç®çKçUiçí cçççÆnlççÇ nçílçí. cççÇ yçç@yçuçç mççbçÆiçlçuçb ’HçámlçkçÀç®çb Hççvç vç Hççvç 

Jçç®ç.. Òçl³çíkçÀ SkçwmçjmççF&pç mççí[Jç. DçççÆCç çÆkçbÀçÆ®çlçnçÇ Dç[KçUuççmç lçj cççP³ççkçÀ[í ³çí. MçbkçÀç uçnçvç Dçmçlççvçç®ç 

mççí[JçÓvç Içí .JçíUçÇ®ç kçÀUuçb vççnçÇ lçj vçblçj cççíþçÇ mçcçm³çç nçíT MçkçÀlçí.“ yçç@yç kçáÀþí Dç[KçUíuç lçí cçuçç cçççÆnlççÇ Dççní 

DçMççÇ cççPççÇ kçÀuHçvçç nçílççÇ. 

DççþJç[í içíuçí.. cççÆnvçí içíuçí.. yçç@yç Hçrîçç kçÀçnçÇ GiçJçuçç vççnçÇ. 

kçáÀþuççÇnçÇ iççíä cçOçí®ç mççí[Cçb l³çç®³çç mJçYççJççlç vçJnlçb. Òç³çlvç kçÀ©vç Jçíiççlç çÆkçbÀJçç Jçíiççlç pçcçlç vçmçíuç lçj mççJçkçÀçMç 

HçCç kçÀmçbnçÇ kçÀ©vç lççí iççíäçÇ®³çç cçáUçMççÇ pçç³ç®çç®ç. Kçjb lçj cçuçç ní cçççÆnlççÇ nçílçb. lççí YççÌçÆlçkçÀMççðçç®ççnçÇ DçY³ççmç 

Dçmçç®ç cçáUçMççÇ pççTvç kçÀjlç DçmççJçç Dçmçb cçuçç SkçÀçÇkçÀ[í Jççìlç nçílçb. oámçjçÇkçÀ[í l³çç®çç YççÌçÆlçkçÀMççðççlçuçç jmç 

mçbHçuçç Dçmçíuç DçmçbnçÇ cçuçç Jççìlç nçílçb®ç. cççÇ içHHç jçnÓvç Jççì yçIçlç yçmçuççí nçílççí. 

çÆMçkçÀç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀu³ççvçblçj Hçç®ç cççÆnv³ççvçblçj yçç@yç cçuçç Yçíìç³çuçç Dççuçç. ’cçuçç Hççvç vçb. 252 Jçj SkçÀ Òçç@yuçícç 

Dççuçç³ç.“ lççí cnCççuçç. lçíJnç cçuçç Jççìlç Dçmçuçíuçb Dçç½ç³ç& l³ççuçç kçÀUÓ vç³çí ³çç®çç cççÇ DççìçíkçÀçì Òç³çlvç kçÀjlç nçílççí. 

lççí FlçkçÀç sçíìç Òçç@yuçícç nçílçç kçÀçÇ Hçç®ç çÆcççÆvçìçlç mçáìuçç. 

yçç@yç ³ççvçblçj YççÌçÆlçkçÀMççðççlçuççÇ mçcçm³çç IçíTvç cççP³ççkçÀ[í kçÀOççÇnçÇ Dççuçç vççnçÇ. lçí HçámlçkçÀ l³çç®çb l³ççvçb mçbHçJçuçb. cçiç 

l³ççvçb ’yççÇpçiççÆCçlç DçççÆCç YçÓçÆcçlççÇ mççí[Jçlççvçç lçj cççPççÇ cçolç çÆcçUíuç kçÀç ? “DçmçbnçÇ çÆJç®ççjuçb vççnçÇ. lçínçÇ lççí mJçlç: 

çÆMçkçÀuçç. DçLçç&lç, cççÇ cçolç uççiçu³ççmç lççÇ kçÀjívç®ç DçMççÇ l³ççuçç Kçç$ççÇ DçmçCççj. 

yçç@yç Dççpç SkçÀ GÊçcç iççÆCçlç%ç Dççní. 

4.æ o mçç@mç&jmç& DçBÒçWçÆìmç  

nç]@çÆmHçìuçcçOçí Hç@Lçç@uçç@çÆpçmì cnCçÓvç içíu³ççJçj u³çÓkçÀ nç mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç®çç yççníj®³çç pçiççlçuçç HççÆnuçç Dç@ÒçWçÆìmç 

þjuçç. MççUílçu³çç mçáçÆJçOçç çÆkçÀlççÇnçÇ ®ççbiçu³çç Dçmçu³çç lçjçÇ MçJççÆJç®síovç çÆMçkçÀç³çuçç DçHçáN³çç nçíl³çç. MççUílç cççvçJççÇ Òçílçb 

mççbYççUC³çç®çç çÆJçYççiç DçmçCçb çÆvçJJçU DçMçkçw³ç nçílçb. l³ççcçáUí u³çÓkçÀuçç yççníj pççJçb uççiçuçb. HçbOçjçJ³çç Jç<çça u³çÓkçÀmçcççíj 

oçívç cççiç& nçílçí. mçnç-mççlç Jç<ç¥ LççbyçÓvç çÆMç#çCç mçbHçJçÓvç cçiç nJçb lçí kçÀçÆjDçj kçÀjç³ç®çb çÆkçbÀJçç uçiçí®ç yççníj®d³çç pçiççlç 

pççTvç nJçb lçí kçÀçÆjDçj kçÀjç³ç®çb. 

l³ççvçb kçÀç@uçípçcçOçí Dç[kçÓÀvç Hç[çJçb Dçmçb Dççcnçuçç DççÆpçyççlç®ç Jççìlç vçJnlçb. cçiç DççcnçÇ kçÀçnçÇ mLçççÆvçkçÀ [ç@kçwìjçbkçÀ[í 

içíuççí. Dççcç®³ççmççjKçç®ç çÆJç®ççj kçÀjCççjç SkçÀ [ç@kçwìj mççHç[u³ççJçj l³çç®³ççmçcççíj u³çÓkçÀ®ççÇ kçíÀmç cççb[uççÇ. DççcnçÇ 

MççUílç pçmçç kçÀjç³ç®ççí lçmçç®ç SkçÀ kçÀjçj l³çç®³ççyçjçíyçjnçÇ kçíÀuçç. lççí kçÀjçj Dçmçç : SkçÀ lçj lçácnçuçç SkçÀnçÇ HçÌmçç 

cççípççJçç vç uççiçlçç SkçÀ cçolçiççj çÆcçUíuç. kçÀçjCç lççí u³çÓkçÀ®³çç çÆMç#çCçç®çç SkçÀ Yççiç Dççní. l³çç yçou³ççlç lçácnçÇ l³ççuçç 

MçJççÆJç®síovççlçuçb çÆJççÆMçä çÆMç#çCç Ðççuç.  

lçí çÆMç#çCç kçÀç³ç Dçmçíuç ní DççcnçÇ kçÀjçjçlç çÆJçmlççjHçÓJç&kçÀ çÆuççÆnuçb. mçiçÈ³ççbvçç®ç l³ççlçu³çç DçìçÇ cççv³ç Pççu³çç. DçççÆCç 

MççUí®çç HççÆnuçç DçBÒçíçÆìmççÆMçHç kçÀç³ç&¬çÀcç mçáá© Pççuçç. 



MççUílç nçÇ DçBÒçíçÆìmççÆMçHç®ççÇ kçÀuHçvçç ©pçuççÇ. çÆpçuçuçç çÆLçSìjcçO³çí ©®ççÇ çÆvçcçç&Cç Pççu³ççJçj lççÇ MççUí®³çç JççlççJçjCççyççníj 

pçç³çuçç lç³ççj PççuççÇ. çÆlçuçç çÆLçSìj Òçç@[kçwMçvç cçOçu³çç cçíkçÀDçHç, kçÀHç[íHçì, vçíHçL³ç, ÒçkçÀçMç³ççípçvçç DçMçç kçÀçcççb®ççÇ 

DççJç[ nçílççÇ. l³ççcçáUí lççÇ kçWÀçÆyç´pçcçOçu³çç uççíSyç çÆLçSìj cçOçí cçolçiççj cnCçÓvç jJççvçç PççuççÇ. uçJçkçÀj®ç oíMçYçjçlçu³çç 

J³ççJçmçççÆ³çkçÀ jbiçYçÓcççRJçj çÆlç®ççÇ mçnç³³çkçÀ cnCçÓvç çÆvçJç[ Jnç³çuçç uççiçuççÇ. çÆLçSìj ³çç çÆJç<ç³ççlç çÆlçvçb vçblçj HçoJççÇnçÇ 

çÆcçUJçuççÇ DçççÆCç l³ççlç sçvçmçb kçÀçÆjDçj kçíÀuçb. 

MççUí®³çç kçBÀHçmçJçj çÆkçÀlççÇ kçÀçU jnç³ç®çb ? kçÀOççÇ yççníj Hç[ç³ç®çb ? ní DçvçíkçÀoç cçáuççbmççþçÇ DçJçIç[ ÒçMvç Dçmçlççlç. 

mçç@uç vççJçç®çç SkçÀ ®ççÌoç Jç<çç&®çç cçáuçiçç HçÀçíìçíûççHçÀçÇlç Hççj yçá[Óvç içíuçç nçílçç. l³ççDççOççÇ lççí kçÀç@uçípç®ççÇ [çkç&À©cç JççHç©vç 

HçÀçíìçíûççHçÀçÇlçuçb içcçYçvç DçvçíkçÀ Jç<ç¥ çÆiçjJçlç nçílçç. HçCç MççUílçu³çç mçáçÆJçOçç l³ççuçç DçHçáN³çç Hç[ç³çuçç uççiçu³çç. mçç@uçvçb 

cçç$ç MççUíyççníj Hç[C³ççHçí#çç Dççní l³çç mççcçáûççÇlç®ç mçáOççjCçç kçÀjç³ç®çb l³ççvçb þjJçuçb. l³ççmççþçÇ Dçl³çblç HççÆjÞçcç kçÀ©vç lççí 

mçálççjkçÀçcç çÆMçkçÀuçç. HçÀçíìçíûçççÆHçÀlçu³çç lççbçÆ$çkçÀ cçççÆnlççÇmççþçÇ YçjHçÓj cçççÆmçkçbÀ Jçç®çuççÇ. mçácççjí Jç<ç&Yçjçlç l³ççvçb HçÀçíìçíuç@yç 

GYççÇ kçíÀuççÇ. l³çç HçÀçíìçíuç@yçmççþçÇ kçÀçnçÇ GHçkçÀjCçb pçáv³çç yççpççjçlçÓvç uççiçlççÇuç lçMççÇ çÆJçkçÀlç DççCçuççÇ. HçÀçíìçíûççHçÀçÇlç jmç 

Dçmçuçíuçç Dççcç®³çç MççUílçuçç lççí ®ççÌLçç çÆJçÐççLçça Dçmçu³ççcçáUí lçMççÇ DççJç[ Dçmçuçíu³çç Flçjçb®³çç mççíyçlç l³ççvçb yççbOçuçíuççÇ 

uç@yç DçiçoçÇ PçkçÀçmç çÆomçlç nçílççÇ. 

mçç@uç mççíUç Jç<çç&®çç Pççu³ççJçj l³ççuçç ®ççbiçu³çç çÆMç#çkçÀçkçÀ[Óvç DçvçáYçJç nJçç nçílçç. cçiç cççÆnvççívçcççÆnvçí lççí yççímìvç®³çç 

jml³ççbJçj YçìkçÀlç l³ççuçç cçolçvççÇmç cnCçÓvç þíJçÓvç IçíCççjç SKççoç J³ççJçmçççÆ³çkçÀ HçÀçíìçíûççHçÀj MççíOçlç çÆHçÀjlç nçílçç. cçç$ç 

l³ççuçç HçÀçjmçç ÒççÆlçmçço çÆcçUçuçç vççnçÇ. ’DççOççÇ kçÀç@uçípçcçO³çí çÆMçkçÀ çÆkçbÀJçç cççmç ÒççímçíçÆmçbiç uç@yç cçO³çí kçÀçcç kçÀj, vçblçj 

Dççcç®³ççkçÀ[í ³çí“ Dçmçí mçuuçí®ç HçÀkçwlç l³ççuçç çÆcçUlç nçílçí. 

³çç mçiçÈ³ççcçáUí pççí ³çç HçÀçíìçíûççHçÀjuçç YçíìíHç³ç&blç mçç@uçuçç DççHçuççÇ yççpçÓ kçÀMççÇ cççb[ç³ç®ççÇ lçí vççÇì®ç þçTkçÀ Pççuçb nçílçb.  

l³ççcçáUí pççívçb mçç@uçuçç vççkçÀçjC³ççmççþçÇ cççb[uçíuçí cçáÎí SkçÀçcççiçÓvç SkçÀ Kççí[uçí içíuçí. SkçÓÀCç pççíuçç SkçÀç uçnçvç cçáuççuçç 

çÆMçkçÀJçç³ç®çç OççíkçÀç HçlkçÀjç³ç®çç vçJnlçç. cçáuçb HçÀçj yçípçyççyçoçj Dçmçlççlç, JçíUíJçj ³çílç vççnçÇlç. mçiçUç Hçmççjç kçÀ©vç 

þíJçlççlç DçMççÇ l³çç®ççÇ cçlçb nçílççÇ. HçCç mçç@uçuçç kçÀç@uçípçvçbnçÇ HçççÆþbyçç çÆouçç. mJçlç: mçç@uçvçbnçÇ pççíuçç DçvçíkçÀ Jçç³çoí kçíÀuçí. 

DçKçíjçÇmç DççþJç[îççlçÓvç oçívç çÆoJçmç yççímìvç®ççÇ yçmç HçkçÀ[Óvç mçç@uç pççíuçç cçolç kçÀjç³çuçç pççT uççiçuçç. 

mçç@uçvçb DçiçoçÇ cçáUçHççmçÓvç HçÀçíìçíûççHçÀçÇ çÆMçkçÀç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. Jç<ç&Yçjçlç l³çç®çb cçolçvççÇmç cnCçÓvç kçÀçcç HçÓCç& Pççuçb. 

pççí®ççÇ uç@yç ®ççuçJçç³ç®çb pççívçb l³ççuçç vçblçj Dççcçb$çCçnçÇ çÆouçb.  

Dççpç mçç@uç nç Dççì& HçÀçíìçíûççHçÀj Dççní DçççÆCç l³ççlçu³çç lçb$ç%ççvççlç lççí Òç®çb[ çÆvç<Cççlç cnCçÓvç vççJççpçuçç pççlççí! 

DçMççÇ DçvçíkçÀ GoçnjCçb Dççnílç. cçç$ç DççpçHç³ç&blç Dç@ÒçWçÆìmç®çb kçÀçcç HçÓCç& Pççuçb vççnçÇ ³ççuçç çÆMçkçÀJçCççjç®ç pçyççyçoçj nçílçç 

Dçmçb®ç vçíncççÇ Iç[lç Dççuçb³ç. çÆMçkçÀJçCççN³ççvçb kçíÀuçíuçí kçÀjçj l³ççvçb HççUuçb vççnçÇlç l³ççcçáUí kçÀçcç DçHçájb  jççÆnuçb DçççÆCç l³çç  

çÆJçÐççL³çç&vçb kçbÀìçUÓvç oámçjçÇkçÀ[í mçbOççÇ MççíOçuççÇ DçmçbnçÇ kçÀçnçÇ JçíUç Iç[uçb. 

SkçÀç cççCçmççvçb cçç$ç DççpçHç³ç¥lç kçÀçíCççÇnçÇ çÆMçkçÀJçuçb vçmçíuç FlçkçbÀ Dççcç®³çç çÆJçÐççL³çç¥vçç çÆMçkçÀJçuçb. 



l³çç®çb vççJç Dç@uçvç JnçF&ì. lççí pçvçjuç kçÀçBì^@kçwìj nçílçç. Dççcç®ççÇ MççUç mçá© nçíC³çç®³çç mçácççjçmç lççí SkçÀç oámçNd³çç 

HççqyuçkçÀ mkçÓÀuçcçO³çí JJç³çmLççHçkçÀ cnCçÓvç kçÀçcç mçá© kçÀ©vç Hçç³çN³çç ®ç{lç ®ç{lç çÆlçLçuçç çÆÒççqvmçHçuç Pççuçç. l³çç®³ççlç 

cçáUçlç®ç SkçÀ GÊçcç J³çJçmLççHçkçÀç®çí mçJç& içáCç nçílçí. lççí Òç®çb[ náMççj Dçmçuçç lçjçÇ lçmçb l³çç®³çç JççiçC³ççlç DççÆpçyççlç 

çÆomçlç vçmçí. cçáK³ç cnCçpçí lççí DççÆlçMç³ç MççblçHçCçí iççíäçÇ nçlççUlç Dçmçí. lççí Òç®çb[ J³çJççÆmLçlç DçççÆCç vççÇìvçíìkçÀç nçílçç. 

Dççcç®ççÇ MççUç mçá© PççuççÇ lçíJnç DçKK³çç yççímìvçcçOçu³çç HççqyuçkçÀ mkçÓÀumçcçOçÓvç DççcnçÇ kçÀç³ç kçÀjlççí³ç lçí yçIçç³çuçç ³çíæCççjç 

Dç@uçvç nç SkçÀcçíJç cççCçÓmç nçílçç. l³ççuçç Dççcç®³ççyçÎuç KçÓHç kçáÀlçÓnuç nçílçb. l³ççcçáUí®ç lççí Dççcç®³çç MççUí®çç SkçÀ mçom³ç 

Pççuçç DçççÆCç DçuHççJçOççÇlç®ç Dççcç®³çç MççUí®çç mçáHççÆjbìW[bì Pççuçç. mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç nç l³çç®çç sbo®ç yçvçuçç. 

mç[yçjçÇ MççUílç lççí çÆpçlçkçÀç jmç I³çç³ç®çç çÆlçlçkçíÀ l³ççuçç yçjíJççF&ì yçouç mçá®çç³ç®çí. HçCç HççqyuçkçÀ mkçÓÀuçcçO³çí cçç$ç lçmçí 

yçouç l³ççvçb kçÀOççÇ®ç mçá®çJçuçí vççnçÇlç. cçáUçlç çÆlçLçí l³çç®çç HçÀçjmçç pççÇJç vçJnlçç®ç. 

l³çç®³çç HççqyuçkçÀ mkçÓÀuçcçO³çí l³ççuçç yçjç®ç çÆJçjçíOç mçnvç kçÀjçJçç uççiçuçç nçílçç. MççUç DçççÆCç çÆlçLçuççÇ çÆMç#çCçHçOolç 

HççjbHçççÆjkçÀ HçOolççÇvçb vç ®ççuçJçlçç JçíiçÈ³çç HçOolççÇvçb ®ççuçJçu³ççyçÎuç MççUílçuçí uççíkçÀ l³çç®³ççJçj vççjçpç nçílçí. HçbOçjç Jç<ç¥ 

lççÇ MççUç ®ççuçJçu³ççJçj l³ççvçb lççÇ mççí[uççÇ. çÆvçJç=ÊççÇvçblçj®çí mçiçUí HçÀç³çoí mççí[Óvç lççí mçjU l³çç®³çç mçálççjkçÀçcççkçÀ[í 

JçUuçç DçççÆCç pçvçjuç kçÀçBì^@kçwìj Pççuçç. 

³çç mçiçÈ³çç kçÀçUçlç l³ççvçb Dççcç®ççÇ mççLç kçÀOççÇ®ç mççí[uççÇ vççnçÇ. cçolç kçÀjç³çuçç, mçuuçí Ðçç³çuçç lççí mçlçlç GhçuçyOç 

nçílçç. MççUí®³çç kçÀç@HççxjíMçvçcçO³çí ojJç<çça lççí DçO³ç#ç cnCçÓvç çÆvçJç[Óvç ³çílç Dçmçí. 

l³ççcçáUí MççUílç kçÀçíCççuççnçÇ mçálççjkçÀçcç çÆkçbÀJçç yççbOçkçÀçcççlç ©®ççÇ Dçmçíuç lçj l³ççuçç Dç@uçvçkçÀ[í HççþJçC³ççlç ³çílç Dçmçí. 

Dçmçí ®ççj çÆJçÐççLçça Dç@uçvç®³çç nçlççKççuççÇ lçjyçípç Pççuçí, J³çJçmçç³ç kçÀmçç kçÀjç³ç®çç lçí çÆMçkçÓÀvç J³ççJçmçççÆ³çkçÀnçÇ yçvçuçí. 

lçmçb®ç Dççcç®³çç cçáuççbvçç çÆMçkçÀJçC³ççcçáUí®ç Dç@uçvçuçç l³çç®³çç DççJç[çÇ®³çç çÆMç#çCç#çí$ççlç kçÀçcç kçÀjç³çuçç çÆcçUlç nçílçb nç 

l³ççuççnçÇ  HçÀç³çoç®ç nçílçç! 

5. o Dççoj `Dççj'mç 

mçácççjí oçívç oMçkçbÀ mç[yçjçÇcçO³çí çÆ[mçuçíçqkçwmç³çç®ççÇ kçíÀmç vçJnlççÇ. çÆ[mçuçíçqkçwmç³çç®ççÇ kçÀçjCçb, uç#çCçb, JçÌçÆMçäîçb ³ççJçÎuç 

lçp%ççbcçO³çínçÇ yçjí®ç Jçço nçílçí. kçÀçnçÇ cçb[UçR®³çç cnCçC³ççvçámççj 20… cçáuçb ³çç cçvççíçÆJçkçÀçjç®çí yçUçÇ Dçmçlççlç.  

HçCç Dççcç®³çç MççUílç nçÇ kçíÀmç çÆomçuççÇ vççnçÇ ní cçç$ç Kçjb..!  DçLçç&lç DççcnçÇ kçÀçíCççuçç®ç kçÀmçb Jçç®ççJçb  ní çÆMçkçÀJçuçb vççnçÇ 

nínçÇ l³çç®çb kçÀçjCç DçmçÓ MçkçÀlçb.  

cçç$ç `Jçç®çvç' ³çç ÒçkçÀçjçvçb Dççcç®ççÇ HçjçÇ#çç®ç IçílçuççÇ. Jçç®çvçç®³ççnçÇ yççyçlççÇlç DççcnçÇ cçáuççbvççÇ Hçá{çkçÀçj IçíC³çç®ççÇ Jççì Hçnçlç 

DçmçÓ. DççcnçÇ kçÀçíCççuçç®ç Jçç®çvç çÆMçkçÀC³ççmççþçÇ mçá®çJçlç vçmçÓ. kçÀçíCççÇ®ç cçáuççbvçç ’Dççlçç Jçç®çç³çuçç çÆMçkçÀ“ JçiçÌjí cnCçç³ç®³çç 

HçbÀoçlç Hç[lç vçmçí. lçmçb®ç ’Dççlçç lçáuçç kçÀmçb Jçç®ççJçb lçí çÆMçkçÀç³çuçç DççJç[íuç kçÀç? “ Dçmçí ÒçMvçnçÇ çÆJç®ççjlç vçmçí. çÆkçbÀJçç 

’Jçç®çC³ççlç çÆkçÀlççÇ cçpçç Dççní Dçmçb lçáuçç Jççìlç vççnçÇ kçÀç? “ DçmçbnçÇ Kççíìîçç Kççíìîçç Glmççnçlç çÆJç®ççjlç vçmçí. cçáuççbvççÇ 

kçÀçíCçl³ççnçÇ çÆMçkçÀC³çç®³çç çÆoMçívçb HççÆnuçb HççTuç mJçlç: G®çuçç³ç®ççÇ DççHçCç Jççì HçnçJççÇ ! Dçmçb Dççcç®çb O³çí³çJççkçw³ç nçílçb. 



iççíäçÇ l³ççb®³çç l³ççb®³çç JçíUívçámççj, oámçN³ççuçç nJçb Dçmçíuç lçíJnç Iç[u³çç lçj Dçç³çá<³ç mççíHçb nçílçb. Dççcç®³çç®ç kçáÀìábyçç®çb 

GoçnjCç yçIçç vçç..! cççP³çç mçJçç&lç cççíþîçç cçáuççuçç Jçç®çvççlç Hçç®çJ³çç Jç<çça jmç çÆvçcçç&Cç Pççuçç. mçnçJ³çç Jç<çça lççí mJçlç:®çç 

mJçlç: mçjçJç kçÀ©vç Glkç=Àä Jçç®çkçÀ yçvçuçç nçílçç. mçiçUb DçiçoçÇ mçájUçÇlç Pççuçb. 

cçiç cççP³çç cçáuççÇ®çç vçbyçj nçílçç. lççÇ YççJççHçí#çç Dç[çÇ®ç Jç<çç¥vççÇ uçnçvç nçílççÇ. çÆlçuçç mJçlç:nÓvç®ç Jçç®ççJçbmçb Jççìíuç DçMççÇ Flçj 

cçáuççb®ççÇ Hçnç³ç®ççí lçMççÇ DççcnçÇ  çÆlç®³ççyççyçlçnçÇ Jççì Hçnçlç nçílççí. cçiç DççcnçÇ Jççì HçççÆnuççÇ.. HçççÆnuççÇ..! DçiçoçÇ lççÇ mçnç 

Jç<çç¥®ççÇ nçíF&Hç³ç¥lç Jçç®çlç vçJnlççÇ. lççíHç³ç&blç lçjçÇ pçiçç®³çç ¢äçÇvçb þçÇkçÀ nçílçb. mççlçJ³çç Jç<ççançÇ lççÇ Jçç®çlç vçJnlççÇ nínçÇ 

uççíkçÀçbvçç HçÀçjmçb KçìkçÀuçb vççnçÇ. HçCç DççpççÇ-Dççpççíyçç, DççíUKççÇHççUKççÇ®çí uççíkçÀ pçjç DçmJçmLç Pççuçí. Dççcnçuçç 

mççbkçíÀçÆlçkçÀ FMççjí çÆcçUç³çuçç uççiçuçí.  

HçCç cçiç Jç³çç®³çç DççþJ³çç Jç<ççaoíKççÇuç lççÇ Jçç®çlç vçJnlççÇ ní cçç$ç uççíkçÀçbvçç Yç³çbkçÀj®ç Jççìuçb. DççcnçÇ yçípçyççyçoçj HççuçkçÀçblç 

içCçuçí içíuççí. DçççÆCç Dççcç®ççÇ MççUç ? Dççþ Jç<çç&®³çç DççÆMççÆ#çlç cçáuççÇJçj çÆlçuçç Jçç®çvç çÆMçkçÀJçC³ççmççþçÇ kçÀçnçÇ®ç GHçç³ç vç 

kçÀjCççjçÇ lççÇ kçÀmçuççÇ MççUç, Dçmçb®ç mçiçÈ³ççbvçç Jççìlç nçílçb. 

cçpçç cnCçpçí KçáÎ MççUílç cçç$ç kçÀçíCççuçç kçÀçnçÇ JçíiçUb pççCçJçlçmçáOoç vçJnlçb. çÆlç®³ççyçjçíyçj®çí Dççþ Jç<çç¥®çí yçnálçíkçÀ mçiçUí 

çÆcç$çcçÌçÆ$çCççÇ Jçç®çlç nçílçí. l³ççlçuçí kçÀçnçÇ Jçç®çlç vçJnlçí. cççP³çç cçáuççÇuçç cçç$ç kçÀmçuççÇ®ç çÆHçÀkçÀçÇj vçJnlççÇ. çÆlç®çí MççUílçuçí 

çÆoJçmç Dççvçboçlç, cçpçílç ®ççuçuçí nçílçí.  

vçJçJ³çç Jç<çça cçç$ç çÆlçvçb Jçç®çç³çuçç çÆMçkçÀç³ç®çb þjJçuçb. çÆlçvçb lççí çÆvçCç&³ç kçÀmçç Içílçuçç cçuçç cçççÆnlççÇ vççnçÇ DçççÆCç Dççpç 

çÆlçuççnçÇ lçí DççþJçlç vççnçÇ. cçç$ç mçç[ívçT Jç<çç¥®ççÇ nçíF&Hç³ç¥lç lççÇ vççÇì Jçç®çç³çuçç uççiçuççÇ nçílççÇ. cçiç çÆlçuçç kçÀçnçÇ Òçç@yuçícç 

Dççní Dçmçb uççíkçÀçbvçç Jççìívççmçb Pççuçí. HçCç çÆlçuçç mJçlç:uçç lççí kçÀOççÇ®ç Òçç@yuçícç Jççìuçç vçJnlçç ní cçnlJçç®çb! 

³ççlç cçuçç lçjçÇ kçÀçnçÇ®ç JçíiçUb Jççìuçb vççnçÇ. MççUílç kçÀçnçÇ cçáuçb Jçç®çç³çuçç uçJçkçÀj çÆMçkçÀlççlç, lçj kçÀçnçÇ GMççÇjç 

çÆMçkçÀlççlç. DççHçCç Dççlçç Jçç®ççJçb DçMççÇ l³ççb®³çç cçvçç®ççÇ lç³ççjçÇ PççuççÇ kçÀçÇ cçç$ç lçí mçiçUí Jçç®çç³çuçç çÆMçkçÀlççlç. DçMççÇ 

cçvçç®ççÇ lç³ççjçÇ Jnç³ç®³çç SkçÀ çÆcççÆvçìoíKççÇuç DççOççÇ lçí Jçç®çç³çuçç çÆMçkçÀlç vççnçÇlç. HçCç Dççcç®³ççkçÀ[®çí mçiçUípçCç DçKçíjçÇmç 

Jçç®çç³çuçç çÆMçkçÀlççlç SJç{b Kçjb..! 

lçmçb®ç SkçÀ içbcçlççÇMççÇj çÆJçjçíOççYççmç cnCçpçí, GMççÇjç Jçç®çç³çuçç çÆMçkçÀCççjí kçÀçnçÇpçCç DçiçoçÇ HçámlçkçÀçlçuçç çÆkçÀ[ç nçílççlç. 

KçÓHç Jçç®çlççlç. uçJçkçÀj Jçç®çç³çuçç çÆMçkçÀCççjí Jçç®çvç çÆMçkçÓÀvç Pççu³ççvçblçj cçç$ç DçvçíkçÀoç HçámlçkçÀçuçç nçlçnçÇ uççJçlç vççnçÇlç. 

Dççcç®³çç MççUílç SkçÀnçÇ HççþîçHçámlçkçÀ vçJnlçb. HççÆnuççÇ, oámçjçÇ, çÆlçmçjçÇ DçMççÇ kçÀçíCçl³çç®ç F³çÊçíÒçcççCçí JçiçÌjí HçámlçkçÀb 

vçJnlççÇ. Kçjb lçj çÆMç#çkçÀ mççí[Óvç Flçj çÆkçÀlççÇ cççíþçÇ cççCçmçb lççÇ HçámlçkçÀ Hçnçlç DçmçlççÇuç ³çç®çb cçuçç vçíncççÇ®ç kçáÀlçÓnuç 

Jççìlç Dççuçb Dççní.  lççÇ HççþîçHçádmlçkçbÀ kçbÀìçUJççCççÇ Dçmçlççlç DçççÆCç l³ççlçu³çç çÆJç<ç³ççbMççÇ l³ççb®çç Kçjç mçbyçbOçnçÇ vçmçlççí.  

l³ççlçuçb SKççob HççþîçHçámlçkçÀ SKççÐçç uçnçvç cçáuççvçb Dççvçboçvçb Jçç®çç³çuçç Içílçuçb³ç Dçmçb ¢M³ç mççnçÆpçkçÀ®ç cççÇ kçÀOççÇ®ç 

HçççÆnuçíuçb vççnçÇ. 



Kçjb lçj Dççcç®³çç MççUílç Jçç®çvççJçj kçÀçíCççÇ®ç HçÀçjmçb uç#ç oílç vççnçÇ. kçÀçnçÇ cççípçkçw³çç cçáuççbvçç®ç l³ççbvççÇ Jçç®çç³çuçç 

çÆMçkçÀu³çç®çb þjJçu³ççJçj cçolç uççiçlçí. vççnçÇlçj Òçl³çíkçÀ cçáuçç®ççÇ Jçç®çvç çÆMçkçÀç³ç®ççÇ SkçÀ  mJçlçb$ç HçOolç Dçmçlçí. kçÀçnçÇpçCç 

kçÀLçç Hççþ kçÀjlççlç DçççÆCç DçKçíjçÇmç l³çç Jçç®çç³çuçç çÆMçkçÀlççlç. kçÀçnçÇ pçCç l³ççb®³çç çÆyççÆmkçÀìçb®³çç Hçá[îççJçj çÆuççÆnuçíuçb 

Jçç®çÓvç, lçj kçÀçnçÇ pçCç KçíU KçíUlççvçç l³ççlçu³çç çÆvç³çcççb®³çç mçÓ®çvçç Jçç®çÓvç, lçj kçÀçnçÇpçCç jml³ççJçj®³çç Hççìîçç Jçç®çÓvç 

çÆMçkçÀlççlç. kçÀçnçÇpçCç Dç#çj vç Dç#çj Jçç®çlççlç lçj kçÀçnçRvçç SkçÀocç HçÓCç& Mçyoçb®çb DççkçÀuçvç nçílçb. ÒççcçççÆCçkçÀHçCçí mççbiçç³ç®çb 

lçj cçáuççbvçç Jçç®çvç kçÀmçb pçcçç³çuçç uççiçlçb lçí DççHçu³ççuçç HçÀçjmçbb cçççÆnlççÇ vççnçÇ. DçççÆCç cçáuçbnçÇ DççHçu³ççuçç lçí HçÀçj kçÀcççÇ 

JçíUç mççbiçlççlç. vçákçÀlçb®ç Jçç®çç³çuçç çÆMçkçÀuçíud³çç SkçÀç uçnçvç cçáuççuçç  lçÓ Jçç®çç³çuçç kçÀmçç çÆMçkçÀuççmç Dçmçb cççÇ SkçÀoç 

çÆJç®ççjuçb. ’lçí SkçÀocç mççíHçb nçílçb. æcççÇ mçá©Jççlç kçíÀuççÇ DçççÆCç Jçç®çlç içíuççí DçççÆCç cçiç cçuçç kçÀUuçb kçÀmçb Jçç®çç³ç®çb lçí..!“   

Dçmçb l³ççvçb GÊçj çÆouçb nçílçb.  

cçáuççbvçç Jçç®çCçb ní yççíuçC³ççmççjKçb®ç Jççìlçb. mçcççpç cçáuççbvçç yççíuççJçb kçÀmçb ³çç kçwuççmçuçç  Iççuçlç vççnçÇ. (DçLçç&lç ³çç®çb 

kçÀçjCç cnCçpçí MççUívçb cçáuççb®çç lççyçç IçíC³ççDççOççÇ yçnálçíkçÀ cçáuçb yççíuçç³çuçç çÆMçkçÀuçíuççÇ Dçmçlççlç ní®ç DçmçÓ MçkçÀlçb..! SkçÀ 

Jç<çç¥®ççÇ Pççu³ççJçj cçáuçb MççUílç pçç³çuçç uççiçuççÇ lçj yççíuçC³çç®çínçÇ kçwuççmçímç çÆvçIçlççÇuç. DçççÆCç cçiç mHççÇçÆkçbÀiç çÆ[mçDçç@[&j 

Dçmçç vçJççÇvç çÆJçkçÀçjnçÇ ®ççuçÓ nçíF&uç.)  kçÀçnçÇ oáozJççÇ cçáuççbvçç yççíuçlççvçç Dç[KçUç³çuçç nçílçb DçççÆCç GHç®ççjçb®ççÇ içjpç 

Yççmçlçí. cçç$ç SkçÓÀCç mçiçUípçCç kçÀmçb kçÀçíCç pççCçí HçCç mJçlç:uçç yççíuçç³çuçç çÆMçkçÀJçlççlç.  

cçáuçb yççíuçç³çuçç kçÀç çÆMçkçÀlççlç? DçYç&kçÀçbYççíJçlççÇ mçiçUçÇ cççíþçÇ cççCçmçb SkçÀcçíkçÀçbMççÇ yççíuçÓvç mçbJçço mççOçlç Dçmçlççlç. cçáuççbvçç 

l³çç yççíuçCççN³ççb®³çç pçiççJçj nákçÀcçlç iççpçJçç³ç®ççÇ F®sç Dçmçlçí. l³ççcçáUí DççÆlçMç³ç lçvcç³çlçívçb lçí yççíuçç³çuçç çÆMçkçÀlççlç. 

Dççcç®³çç mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí Jçç®çç³çuçç çÆMçkçÀC³çç®³çç yççyçlççÇlç ní®ç Iç[lçb. cçáuççbvçç l³ççb®³çç mJçlç:®³çç YçjJçMççJçj 

mççí[u³ççJçj l³ççbvçç pçiççlç mJçlç:®çb SkçÀ mLççvç çÆcçUJçC³çç®ççÇ içjpç Yççmçlçí. l³çç mLççvççkçÀ[í Jççì®ççuç kçÀjC³çç®³çç 

ojJççpçç®çb kçáÀuçÓHç GIç[C³çç®ççÇ `çÆuççÆnuçíuçí Mçyo' nçÇ çÆkçÀuuççÇ Dçmçlçí. cçiç kçáÀlçÓnuç JççìÓvç lçí l³çç çÆkçÀuuççÇ®çç HççþHçájçJçç 

kçÀjlççlç. 

cçáuççbvçç yççíuçç³çuçç çÆMçkçÀC³ççHçí#çç Jçç®çç³çuçç çÆMçkçÀCçb mççíHçbnçÇ Dçmçlçb. kçÀçjCç lççíHç³ç¥lç lçí Jç³ççvçb Jçç{uçíuçí Dçmçlççlç DçççÆCç 

vçJççÇvç kçÀçnçÇlçjçÇ çÆMçkçÀC³çç®çç l³ççb®çç DçvçáYçJçnçÇ Jçç{uçíuçç Dçmçlççí. l³ççbvçç Yçç<çç cnCçpçí kçÀç³ç, lççÇ kçÀMççÇ JççHçjlççlç, Mçyo 

cnCçpçí kçÀç³ç ní kçÀUuçíuçb Dçmçlçb. yççíuçç³çuçç çÆMçkçÀç³çuçç pçíJç{ç JçíU uççiçlççí l³çç®³ççHçí#çç HçÀçj kçÀcççÇ JçíUçlç cçáuçb Jçç®çç³çuçç 

çÆMçkçÀlççlç. 

çÆuççÆnCçb ³ççlçnçÇ JçíiçJçíiçUí ÒçkçÀçj Dççnílç. yçN³çç®ç cçáuççbvçç vçámçlçb çÆuçnç³ç®çb vçmçlçb, lçj mçáboj kçÀçnçÇlçjçÇ (kç@ÀçÆuçûççHçÀçÇ) 

çÆuçnç³ç®çb Dçmçlçb. cçiç lçí mçáboj kçÀmçb çÆuçnç³ç®çb lçí çÆMçkçÀç³çuçç kçÀçíCççkçÀ[ílçjçÇ pççlççlç. ®ççbiçuçb çÆuççÆnlçç ³çíCçb ní DçMçç cçáuççbvçç 

YçjlçkçÀçcç çÆkçbÀJçç çÆ®ç$çkçÀuçímççjKçb Jççìlçb. 

HçCç Dçmçb mçábdoj çÆuççÆnC³ççlç kçÀOççÇ lçjçÇ cçpçíoçj Dç[LçUí ³çílççlç. uçnçvç cçáuçb DççÆlçMç³ç kçÀçíjçÇJç, JçUCçoçjHçCçí kçÀçnçÇlçjçÇ 

çÆuççÆnC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjlç Dçmçlççlç HçCç lçíJnç l³ççbvçç Jçç®çlçç ³çílç vçmçlçb Dçmçb çÆJççÆ®ç$ç ¢M³ç çÆomçÓ MçkçÀlçb. 



’lçácnçuçç Jçç®çlçç ³çílç vççnçÇ³çí lçj lçácnçÇ kç@ÀçÆuçûççHçÀçÇ kçÀç çÆMçkçÀlçç³ç ?“ Dççcç®³çç MççUílçu³çç cçáuççbvçç nç ÒçMvç cççÇ 

yçN³çç®çoç çÆJç®ççjlççí. 

’kçÀçjCç lçí mçájíKç çÆomçlçb³ç.“  Dçmçb cçáuççbkçÀ[Óvç GÊçj ³çílçb. 

kçÀçnçÇ cçáuçb ®ççbiçuçb nmlçç#çj nçÇ SkçÀ kçÀuçç Dççní Dçmçb mçcçpçÓvç çÆMçkçÀlççlç. Hçá{í l³ççbvçç oámçN³çç kçÀMçç®çç lçjçÇ cççín Hç[lççí 

DçççÆCç nmlçç#çj JçiçÌjí cççiçí Hç[lçb.  

cçuçç Jççìlçb Jçç®çç³çuçç, çÆuçnç³çuçç cçáuççbvççÇ mJçlç:nÓvç çÆMçkçÀCçb içjpçí®çb Dççní. mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí Dççcç®³ççkçÀ[í DççcnçÇ 

Jçç®çç³çuçç çÆMçkçÀC³ççmççþçÇ SkçÀçnçÇ cçáuççuçç OççkçÀ oçKçJçuçç vççnçÇ, pçyçjomlççÇ kçíÀuççÇ vççnçÇ, uççuçÓ®ç oçKçJçuççÇ vççnçÇ. 

l³ççcçáUí®ç kçÀoççÆ®çlç Dççcç®³ççkçÀ[í çÆ[mçuçíçqkçwmç³çç ÒçkçÀçj vçJnlçç. 

Dççcç®³ççkçÀ[®çí kçÀçíCççÇ®ç çÆJçÐççLçça MççUç mççí[Óvç pççlççvçç DççÆMççÆ#çlç jnçlç vçmçlç. Yçuçí lçí DççþJ³çç Jç<çça MççUç mççí[Ó oílç, 

onçJ³çç Jç<çça vççnçÇlçj yççjçJ³çç Jç<çça..! cçáuçb mJçlç:®çb kçÀçnçÇlçjçÇ JçÌçÆMçäîç çÆMçkçÓÀvç IçíTvç®ç MççUç mççí[lç Dçmçlç. 

Dççcç®³ççkçÀ[®³çç cççíþîçç çÆJçÐççL³çç¥vçç HççÆnu³ççboç YçíìCççN³çç J³çkçwlççÇuçç lççí çÆJçÐççLçça kçÀçíCçl³çç Jç³ççlç çÆuçnç³çuçç çÆkçbÀJçç 

Jçç®çç³çuçç çÆMçkçÀuçç ³çç®çç DçboçpçnçÇ yççbOçlçç ³çílç vçmçí FlçkçÀçÇ lççÇ cçáuçb kçÀOççÇnçÇ çÆuçnç-Jçç®çç³çuçç çÆMçkçÀuççÇ lçjçÇ Jçç®çC³ççlç 

çÆvç<Cççlç PççuçíuççÇ Dçmçlç. 

6. çÆHçÀçÆMçbiç 

ojJç<çça pçÓvç®³çç HççÆnu³çç DççþJç[îççlç pçç@vç cççP³ççkçÀ[í l³çç®³çç cçáuçç®³çç mçboYçç&lç içHHçç cççjç³çuçç ³çç³ç®çç. pçç@vç cnCçpçí  

Dççcç®³ççkçÀ[í çÆMçkçÀCççN³çç [@vç®çí JççÆ[uç! pçç]@vç nç SkçÀ náMççj mçoiç=nmLç nçílçç. HçCç l³ççuçç [@vç®ççÇ pçjç kçÀçUpççÇ 

Jççìç³ç®ççÇ. cçiç lççí Jç<çç&lçÓvç SkçÀoç®ç ³çíTvç cççP³ççMççÇ içHHçç cçç©vç Kçç$ççÇ kçÀ©vç Içílç Dçmçí. 

Dççcç®³ççlçu³çç mçbJççoç®çb ní SkçÀ GoçnjCç : 

pçç@vç: ’cçuçç lçácç®³çç MççUí®ççÇ kçÀç³ç&HçOolç cçççÆnlççÇ Dççní, cçuçç lççÇ vççÇì mçcçpçlçí. HçCç cçuçç pçjç kçÀçUpççÇ Jççìlçí. ³ççyçÎuç 

lçácç®³ççMççÇ Lççí[b yççíuçç³ç®çb nçílçb. “ 

cççÇ: ’kçÀç³ç Òçç@yuçícç Dççní. “  (DçLçç&lç cçuçç lççí Òçç@yuçícç cçççÆnlççÇ Dçmçç³ç®çç. l³ççuççnçÇ cçççÆnlççÇ Dçmçç³ç®çç. kçÀçjCç mçuçiç 

Hçç®ç Jç<ç¥ DççcnçÇ SkçÀcçíkçÀçbMççÇ ní®ç yççíuçlç nçílççí.) 

pçç@vç: ’ [@vç çÆoJçmçYçj MççUílç HçÀkçwlç çÆHçÀçÆMçbiç kçÀjlççí. “ 

 cççÇ: ’cçiç l³ççlç kçÀç³ç Òçç@yuçícç Dççní.“ 

pçç@vç: ’jçípç, vçíncççÇ, çÆnJççUç, HççJçmççUç, GvnçUç kçÀçnçÇnçÇ DçmçÓ oí. lççí HçÀkçwlç çÆHçÀçÆMçbiç kçÀjlççí. “ 

cççÇ l³çç®³ççkçÀ[í HççnÓvç l³çç®³çç Hçá{®³çç Jççkçw³çç®ççÇ Jççì Hçnçlççí. kçÀçjCç l³ççlçÓvç  kçÀoççÆ®çlç cçuçç Hçá{í yççíuçlçç ³çíCççj Dçmçlçb. 

pçç@vç: ’lççí kçÀçnçÇ®ç çÆMçkçÀCççj vççnçÇ ³çç®ççÇ cçuçç kçÀçUpççÇ Jççìlçí. lççí cççíþç nçíF&uç DçççÆCç l³ççuçç kçÀçnçÇ®ç cçççÆnlççÇ vçmçíuç. “ 



³çç cçáÐççJçj cççPçb Hçá{®çb sçíìbmçb Yçç<çCç mçá© Jnç³ç®çb, pçí SíkçÀç³çuçç®ç pçç@vç Dççuçíuçç Dçmçç³ç®çç. 

’lçí þçÇkçÀ Dççní. “ cççÇ mçá©Jççlç kçÀjç³ç®ççí. ’[@vç yçjb®ç kçÀçnçÇ çÆMçkçÀuçç³ç. HççÆnuçb cnCçpçí, lççí çÆHçÀçÆMçbiçcçO³çí çÆvç<Cççlç 

Pççuçç³ç. cççmçíí, l³ççb®³çç pççlççÇ, l³ççb®çb jnçCçb, JççiçCçb, l³ççb®ççÇ pççÇJçMççñççÇ³ç cçççÆnlççÇ, l³ççb®³çç DççJç[çÇçÆvçJç[çÇ ³ççlçuçb l³ççuçç 

KçÓHç cçççÆnlççÇ Dççní. cççMççb®çb FlçkçbÀ %ççvç cççP³çç HççnC³ççlç lçjçÇ l³çç®³çç Jç³çç®³çç Flçj kçÀçíCççuçç®ç vççnçÇ. lççí SkçÀ Glkç=Àä 

cççmçílçp%ç nçíF&uç. vç pççCççí, lççí cççíþç Pççu³ççJçj Hçá{®çb `kçbÀHuççÇì DçBiçuçj' (FPççkçÀ Jçç@uìvç ³ççvçb ní cççmçí ³çç çÆJç<ç³ççJçj 

çÆuççÆnuçíuçb yçç³çyçuç mçcçpçuçb pççlçb Dçmçb HçámlçkçÀ) çÆuççÆnuç.“  

cççÇ cççP³çç Yçç<çCççlç FLçJçj Hççí®çu³ççvçblçj pçç@vç pçjç DçmJçmLç Jnç³ç®çç. mççcçççÆpçkçÀ ÒççÆlçÿíuçç DçJççpçJççÇ cçnlJç oíCççjç lççí 

vçJnlçç. HçCç DççHçuçç cçáuçiçç çÆHçÀçÆMçbiç çÆJç<ç³ççlçuçç lçp%ç DçmçCçb nínçÇ l³ççuçç kçÀçnçÇ HçÀçj jc³ç çÆ®ç$ç Jççìlç vçJnlçb. cççÇ Hçá{í 

mçá© kçÀjç³ç®ççí. ’[@vç DçpçÓvçnçÇ yçN³çç®ç iççíäçÇ çÆMçkçÀuçç³ç. SKççoç çÆJç<ç³ç HçkçÀ[Óvç l³ççJçj çÆ®çkçÀçìçÇvçb DçY³ççmç kçÀjç³çuçç 

çÆMçkçÀuçç³ç. mJçlç:uçç nJçb lçí çÆMçkçÀC³ççlçuçb cçnlJç l³ççuçç kçÀUlçb³ç. ³ççmççþçÇ l³ççuçç çÆcçUçuçíu³çç mJççlçb$³çç®çç l³ççuçç Dççoj 

Jççìlççí. DçççÆCç lççí DççvçboçÇ kçÀmçb jnçJçb lçí çÆMçkçÀuçç³ç.“ 

Kçjb®ç [@vç nç MççUílçuçç mçJçç&lç DççvçboçÇ cçáuçiçç nçílçç. l³çç®³çç ®çínN³ççJçj mçlçlç çqmcçlçnçm³ç Dçmçí. uçnçvçLççíj, cçáuçbcçáuççÇ 

mçJçç¥vçç [@vç çÆÒç³ç nçílçç. 

cçiç cççÇ MçíJçì®ççÇ kçÀçnçÇ Jççkçw³çb yççíuçç³ç®ççí. ’³çç mçJç& iççíäçÇ l³çç®³ççHççmçÓvç kçÀçíCççÇ®ç çÆnjçJçÓvç IçíT MçkçÀlç vççnçÇ. Hçá{í 

kçÀOççÇlçjçÇ l³ççuçç pçj çÆHçÀçÆMçbiçcçO³çí jmç jççÆnuçç vççnçÇ lçj lççí oámçNd³çç kçÀçíCçl³ççlçjçÇ çÆJç<ç³ççlç cçvç uççJçÓvç kçÀçcç kçÀ© 

MçkçíÀuç.“ 

cçiç pçç@vç GþÓvç cççPçí DççYççj cççvçÓvç çÆvçIçÓvç pçç³ç®çç. Hçá{®³çç Jç<ççaHç³ç&blç lççí ³çç³ç®çç vççnçÇ. l³çç®ççÇ yçç³çkçÀçí kçÀOççÇ®ç 

l³çç®³ççmççíyçlç ³çç³ç®ççÇ vççnçÇ. lççÇ mç[yçjçÇ Jn@uççÇJçj Kçá<ç nçílççÇ. kçÀçjCç çÆlç®çç Hççíjiçç Kçá<ç nçílçç. 

cçiç SkçÀí Jç<çça pçç@vç cççP³ççMççÇ yççíuçç³çuçç Dççuçç®ç vççnçÇ. [@vçvçb çÆHçÀçÆMçbiç mççí[uçb. Jç³çç®³çç 15J³çç Jç<çça lççí kç@ÀcH³çáìmç&®³çç 

Òçícççlç Hç[uçç. SkçÀç pçJçU®³çç®ç oákçÀçvççlç lççí kç@ÀcH³çáìj oá©mlççÇ®çb kçÀçcç kçÀjç³çuçç uççiçuçç. 17J³çç Jç<çça lççí DçççÆCç 

l³çç®³çç oçímlççbvççÇ çÆcçUÓvç kç@ÀcH³çáìj®ççÇ çÆJç¬çÀçÇ DçççÆCç oá©mlççÇ kçÀjCççjçÇ mJçlç:®ççÇ kçbÀHçvççÇ mçá© kçíÀuççÇ. 18J³çç Jç<çça Dççcç®³çç 

MççUílçÓvç yççníj Hç[Óvç lççí kçÀç@uçípçcçO³çí kç@ÀcH³çáìj çÆMçkçÀç³çuçç içíuçç. lççíHç³ç&blç l³ççvçb l³çç®³çç çÆMç#çCççmççþçÇ DçççÆCç 

GojçÆvçJçç&nçmççþçÇ HçÌmçí pçcçJçuçí nçílçí. kçÀç@uçípçcçO³çí Dçmçlççvçç®ç SkçÀçÇkçÀ[í nvççÇJçíuç ³çç ÒçK³ççlç kçbÀHçvççÇlç SkçÀ mçbiçCçkçÀlçp%ç 

cnCçÓvç lççí kçÀçcççuçç nçílçç.  

cçç$ç çÆHçÀçÆMçbiçcçO³çí çÆMçkçÀuçíuçb %ççvç pçç@vç vçblçj®³çç Dçç³çá<³ççlç kçÀOççÇnçÇ çÆJçmçjuçç vççnçÇ.  

çÆHçÀçÆMçbiç®³çç Dçtálç oáçÆvç³çíyçÎuç DçvçíkçÀçbvççÇ çÆuççÆnuçb Dççní. DççcnçÇnçÇ Dççcç®³çç [çíÈ³ççbvççÇ MççUílç lçí HçççÆnuçb³ç. cçáuççbvçç 

çÆHçÀçÆMçbiç DççJç[lçb. lçí l³ççbvçç DççJnçvççlcçkçÀ DçççÆCç cçpçíoçj Jççìlçb. Tvç Dçmççí Jçç HççTmç MççUí®³çç lçÈ³ççpçJçU  çÆnjJ³çç 

Içvçoçì Jç=#ççb®³çç mçççÆVçO³ççlç, ûç@vççF&ì®³çç kçÀçUmçj FcççjlççÇ®³çç Hççéç&YçÓcççÇJçj,  mçbLç JççnCççN³çç Hççb{N³ççMçáYç´ ÒçJççnçkçÀ[í 

Hçnçlç  çÆHçÀçÆMçbiç kçÀjlççvçç cçáuçb mççQo³ç& çÆìHçlç Dçmçç³ç®ççÇ. mçJçç¥vçç lçí mççQo³ç& pççCçJçç³ç®çb. 



çÆHçÀçÆMçbiç nçÇ SkçÀ mçiçÈ³ççbvççÇ çÆcçUÓvç kçÀjç³ç®ççÇ iççíä Dççní. Dççcç®³çç MççUílçuççÇ cçáuçb l³ççb®³çç çÆcç$ççbmççíyçlç çÆkçbÀJçç cççíþîçç 

cççCçmççbmççíyçlç çÆHçÀçÆMçbiç kçÀjlç. DççHççHçuçí içU, l³ççb®çí oçíj JçiçÌjí çÆMçkçÀCççjçÇ Hçç®ç-mçnç Jç<çç¥®ççÇ vçJççÇvç cçáuçb ojJç<çça MççUç 

mçá© Pççu³ççJçj çÆomçç³ç®ççÇ. 

HçCç kçÀOççÇkçÀOççÇ SkçÀìç cççCçÓmçnçÇ çÆHçÀçÆMçbiç kçÀ© MçkçÀlççí. çÆlçLçí kçÀçíCççÇ®ç lçácnçuçç $ççmç Ðçç³çuçç vçmçlçb. kçÀOççÇkçÀOççÇ içU 

IçíTvç Dççcç®³ççkçÀ[®çç SKççoç cçáuçiçç SkçÀìç®ç çÆHçÀçÆMçbiçuçç çÆvçIçç³ç®çç. lçÈ³ççkçÀçþçÇ MççblçHçCçí mJçlç:MççÇ mçbJçço mççOçç³çuçç, 

O³ççvç uççJçÓvç yçmçç³çuçç lççí SkçÀìç pçç³ç®çç. 

SkçÀç ÒçkçÀçjí, çÆHçÀçÆMçbiç nç Dççcç®³ççkçÀ[í Mççuçí³ç pççÇJçvççlçuçç cçnlJçç®çç Yççiç nçílçç. l³çç ¢äçÇkçÀçívççlçÓvç HçççÆnuçb lçj, lçUb 

Dçmçuçíuçç MççUí®çç HççÆjmçj uççYçCçb ní çÆkçÀlççÇ Yççi³çç®çb nçílçb Dçmçç cççÇ DçvçíkçÀoç çÆJç®ççj kçÀjlç Dçmçí. 

[@vç DçççÆCç pçç]@vç ³ççb®³ççmççíyçlç®çç DçvçáYçJç MççUí®³çç mçá©JççlççÇ®³çç Jç<çç¥cçOçuçç nçílçç. l³çç DçvçáYçJççcçáUí  MççUç cnCçpçí kçÀç³ç 

³ççyçÎuç cççÇ çÆJç®ççj kçÀjç³ç®ççí. cçiç cççPçb MçW[íHçÀU çÆoJçmçYçj vçámçlçb çÆHçÀçÆMçbiç kçÀjç³çuçç uççiçuçb lçíJnç cççÇ DçiçoçÇ çÆvççÆ½çblç 

nçílççí. ³çç DçvçáYçJççlç cçuçç JçíiçUíHçCç pççCçJçuçb vççnçÇ. 

cçáK³ç cnCçpçí lççí kçÀç³ç kçÀjlççí³ç ní l³ççuçç cçççÆnlççÇ Dççní, ní cçuçç cçççÆnlççÇ nçílçb! 

7. vççínçpç Dççkç&À 

DççcnçÇ MççUímççþçÇ çÆJçkçÀlç Içílçuçíu³çç DççJççjçlç Iççí[îççb®³çç HççiçímççþçÇ pççiçç nçílççÇ ³çç®çç Dççcdnçuçç Dççvçbo®ç nçílçç. DçLçç&lç 

l³çç®ççÇ mçá©Jççlç JçíiçÈ³çç®ç ÒçkçÀçjí PççuççÇ. cçç@uççÇ vççJçç®ççÇ SkçÀ Iççí[ímJççj l³çç Yççiççlç ÒççÆmçOo nçílççÇ. Dççcç®³ççkçÀ[®³çç 

cçáuççbvçç lççÇ Iççí[ímJççjçÇ çÆMçkçÀJçÓ MçkçíÀuç kçÀç? Dçmçb çÆlçvçb çÆJç®ççju³ççJçj yçN³çç®ç Jçço®ç®çç& nçíTvç DçKçíjçÇmç DççcnçÇ nçíkçÀçj 

çÆouçç. cçiç 1 pçáuçÌ 1968 jçípççÇ Dççcç®ççÇ MççUç mçá© Pççu³ççJçj çÆkçbÀçÆ®çlç pççmlç HçÀçÇ IçíTvç DççcnçÇ cçáuççbvçç 

Iççí[ímJççjçÇoíKççÇuç çÆMçkçÀJçÓ MçkçÀlççí Dçmçb Dççcç®³çç uç#ççlç Dççuçb. 

HçCç 2 pçáuçÌuçç®ç Dççcnçuçç kçÀUuçb kçÀçÇ çÆlç®çç uçJççpçcçç IçíTvç cçç@uççÇ Dççcç®³çç çÆMç#çkçÀçb®³çç ©cçcçO³çí jnç³çuçç®ç DççuççÇ³ç. 

çÆlçuçç jnç³çuçç pççiçç®ç vçJnlççÇ. çÆMç#çkçÀçb®³çç ©cçpçJçU yççLç©cç çÆkçbÀJçç mJç³çbHççkçÀIçj vçmçu³ççcçáUí Dççcnçuçç lççÇ kçÀMççÇ 

jnçCççj ní mçiçUb®ç MçbkçÀçmHço Jççìlç nçílçb. 

çÆlç®çí Iççí[í Dççcç®³çç Hççiçílç jççÆnuçí. Iççí[îççb®³çç mJç®slçí®³çç cçç@uççÇ®³çç mJçlç:®³çç kçÀçnçÇ®ç ³ççípçvçç vçJnl³çç. çÆoJçmçWçÆoJçmç 

Iççí[îççb®ççÇ uççÇo DçççÆCç çÆlç®çç {çÇiç Jçç{lç nçílçç. lçí Dççjçíi³ççuçç IççlçkçÀ nçílçb®ç HçCç níuLç DçççÆCç HçÀç³çj®³çç 

kçÀç³çÐçççÆJç©OonçÇ nçílçb. 

mçá©JççlççÇ®³çç çÆoJçmççbcçOçu³çç Dççcç®³çç çÆ®çblççHçÌkçÀçÇ Iççí[í, l³ççb®ççÇ mJç®slçç nçÇ SkçÀ cçnlJçç®ççÇ çÆ®çblçç nçílççÇ. HçCç cçç@uççÇuççnçÇ 

Dççcç®³ççkçÀ[í HçÀçj kçÀcççF& nçíF&vçç.  cçiç lççÇ iççMçç içáb[çUÓvç çÆvçIçÓvç içíuççÇ. 

HçCç cçç@uççÇ içíuççÇ lçjçÇ  çÆlçvçb ®ççuçÓ kçíÀuçíuçç ÒççCççÇ HççUç³ç®çç GHç¬çÀcç içíuçç vççnçÇ.  



l³çç®çb Dçmçb Pççuçb. SkçÀ çÆoJçmç ’Dççcnçuçç l³çç pççiçílç cçW{îçç HççUç³ç®³çç Dççnílç“ DçMççÇ çÆJçumçvç vççJçç®³çç cçáuçç®ççÇ cççiçCççÇ 

DççuççÇ. MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí çÆJçumçvç DçççÆCç kçbÀHçvççÇ l³ççb®ççÇ yççpçÓ pççíjçlç cççb[lç nçílçí. DççcnçÇ Dççcç®³ççkçÀ[Óvç Dççcç®³çç 

l³ççlçu³çç mçJç& Dç[®çCççÇ cççb[lç nçílççí.  

’lçácnçuçç MççÆvçJççj-jçÆJçJççjçÇ DçççÆCç mçáfçÇ®³çç çÆoJçMççÇ oíKççÇuç l³ççb®ççÇ oíKçYççuç kçÀjçJççÇ uççiçíuç.“  

’vççí Òçç@yuçícç.. “ ní®ç DçHçíçÆ#çlç GÊçj Dççuçb. lçí SkçÓÀCç ®ççÌIçb nçílçí. lççÇvç cçáuçb DçççÆCç SkçÀ cçáuçiççÇ. DçççÆCç l³ççb®³çç 

mççbiçC³ççvçámççj lçí cçW{îççb®ççÇ kçÀçcçb JççìÓvç IçíCççj nçílçí. 

’lçácnçuçç cçW{îçç HççUC³ççyçÎuç kçÀçnçÇ®ç cçççÆnlççÇ vççnçÇ³çí.“ DççcnçÇ cnCççuççí. 

’ní Kçjb vççnçÇ³çí. DççcnçÇ HçámlçkçÀçlç cçççÆnlççÇ Jçç®çuççÇ³ç DçççÆCç oámçN³ççb®³çç cçW{îçç HççUç³çuçç cçolçnçÇ kçíÀuççÇ³ç. Dççlçç 

Dççcnçuçç mJçlç:®³çç cçW{îçç HççUç³çuçç çÆMçkçÀç³ç®³çç Dççnílç. Dççcç®ççÇ DççF& cçolç kçÀjíuç.“ cçáuççb®ççÇ GÊçjb lç³ççj nçílççÇ.  

l³ççb®³ççlçu³çç SkçÀç®ççÇ DççF& Dççcç®³çç MççUílç®ç çÆMçkçÀJçlç nçílççÇ. ’þçÇkçÀ Dççní“ Dçmçç DççcnçÇ çÆJç®ççj kçíÀuçç. nçÇ 

çÆMç#çCççlçuççÇ®ç SkçÀ cççiçCççÇ Dççní. DçLçç&lç, cçiç cçáuççb®çb cçW{îçç HççUC³çç®çb çÆMç#çCç vççÇì®ç Pççuçb DçççÆCç ³çç çÆMç#çCççmççíyçlç 

FlçjnçÇ yçjb®ç %ççvç mçJçç¥vçç Pççuçb. SkçÀlçj Dççcç®çb cçÌoçvç KçíUç³çuçç JççHçjlçç ³çíCçb cçáçÆ<kçÀuç Pççuçb kçÀçjCç cçW{îçç çÆpçLçíçÆlçLçí 

uçW[îçç ìçkçÀlççlç. DçççÆCç jçípç l³çç ®ççÌIççbHçÌkçÀçÇ SkçÀçuççlçjçÇ l³çç cçW{îççbvçç cçÌoçvççlç çÆHçÀjç³çuçç v³çç³ç®ççÇ nákçwkçÀçÇ ³çç³ç®ççÇ®ç. 

cçiç l³çç uçW[îççb®çç SkçÀ jmlçç®ç lç³ççj Jnç³ç®çç. cnCçpçí Jççmç JçiçÌjí ³çç³ç®çç vççnçÇ. HçCç kçÀçíCççuçç l³çç çÆnjJçUçÇJçj yçmçÓvç 

içHHçç cççjCçæb Mçkçw³ç Jnç³ç®çb vççnçÇ. 

oámçjb cnCçpçí l³çç cçW{îçç cçOçÓvçcçOçÓvç cççíkçÀçì mçáìç³ç®³çç. lçMçç l³çç mçáìu³ççJçj mçbHçÓCç& MççUílç kçÀçíuççnuç cççpçç³ç®çç. 

mçiçUípçCç l³ççbvçç HçkçÀ[Óvç DççCçç³çuçç OççJçlç mçáìç³ç®çí. iç[yç[, iççWOçU, Dççj[çDççíj[ç Dçmçb kçÀjlç l³ççbvçç HçkçÀ[Óvç 

DççCçç³ç®çb kçÀçcç HçÓCç& Jnç³ç®çb. kçÀOççÇkçÀOççÇ l³çç Mçípççj®³çç SkçÀç pççiçílçnçÇ Içámçç³ç®³çç. Dççcç®ççÇ uççíkçÀçbcçOçuççÇ pççÇ kçÀç³ç `Lççíj' 

ÒççÆlçcçç nçílççÇ lççÇ ÒççÆlçcçç ³ççcçáUí DçpçÓvç®ç çÆyçIç[ç³ç®ççÇ. 

DçKçíjçÇmç DççcnçÇ mçiçUí cçW{îççbvçç kçbÀìçUu³ççJçj DçvçíkçÀ çÆoJçmççbvççÇ l³çç ®ççÌIççbvçç cçW{îççb®çç kçÀbìçUç Dççuçç.  

cçiç mçmçí Dççuçí. 

’J³ççJçmçççÆ³çkçÀjçÇl³çç mçmçí kçÀmçí HççUç³ç®çí lçí Dççcnçuçç çÆMçkçÀç³ç®çb³ç.“  lçí cnCççuçí. ³ççJçíUçÇnçÇ lççÇ®ç ®ççÌIççb®ççÇ ìçÇcç nçílççÇ. lçí 

mJçlç:uçç çÆJçumçvç içBiç cnCçJçlç.  

³ççnçÇJçíUçÇ DççcnçÇ #ççÇCç DççJççpççlç Dççcç®çç çÆvç<çíOç vççWoJçuçç. l³çç®çç kçÀçnçÇ GHç³ççíiç vçJnlçç. Dççcç®çç HçjçYçJç nçíCççj ní 

Dççcdnçuçç þçTkçÀ®ç nçílçb. 

lçí ÒççC³ççb®ççÇ vççÇì kçÀçUpççÇ IçílççÇuç Dçmçb l³ççbvççÇ cççv³ç kçíÀuçb nçílçb. mçmçí çÆHçbpçN³ççlç þíJçuçí pççCççj nçílçí. lçí mçáìCççj vçJnlçí. 

ní Dççcnçuçç cçççÆnlççÇ nçílçb. mçmçç HçUÓvç içíuçç lçj Hçjlç HçkçÀ[Óvç DççCçCçb DçMçkçw³ç Dçmçlçb ní l³ççbvçç cçççÆnlççÇ nçílçb. 

cçiç Dççcç®çç lçyçíuçç mçMççb®ççÇ Hç@ÀkçwìjçÇ®ç yçvçuçç. cnCçpçí DçLçç&lç çÆJçumçvç içBiçuçç l³ççb®çç kçbÀìçUç ³çíF&Hç³ç¥lç..! 



cçáuççb®çb ÒççC³ççJçj®çb Òçícç kçÀOççÇkçÀOççÇ Oçç[mççÇ ©Hç OççjCç kçÀjç³ç®çb. pçmçç 75 mççuç®³çç çÆncçJççoUç®çç SkçÀ çÆoJçmç nçílçç. 

l³çç çÆoJçMççÇ yçHçÀç&cçáUí jmlçí yçbo nçílçí. GÐççíiçOçboí, MççUç mçiçUb®ç yçbo nçílçb. çÆ¸çmç DçççÆCç Dç@cççÇ ³çç Dççcç®³çç MççUílçu³çç 

cçáuççbvçç MççUílç þíJçuçíu³çç ÒççC³ççb®ççÇ HçÀçj kçÀçUpççÇ Jççìlç nçílççÇ. lçí IçjçÇ nçílçí DçççÆCç MççUí®³çç lçyçíu³ççHç³ç¥lç Hççínçí®çCçb 

Mçkçw³ç®ç vçJnlçb. l³ççb®çí ÒççCççÇ GHççMççÇ nçílçí. 

’DççF&, HuççÇpç.. cçíb{îççbvçç Kçç³çuççH³çç³çuçç Ðçç³çuçç®ç nJçb..! “ lçí DççF&uçç cnCççuçí. 

’içç[çÇ ®ççuçJçCçb Mçkçw³ç®ç vççnçÇ³çí. jml³ççJçj içç[îçç v³çç³çuçç®ç cçvççF& Dççní. “ l³ççb®ççÇ DççF& cnCççuççÇ.  

ní mçbYçç<çCç Hçá{í DççÆpçyççlç vç Jçç{Jçlçç #çCççOçç&lç lççÇ pççí[iççíUçÇ MççUí®³çç çÆoMçívçí 7 cçÌuççb®³çç mçHçÀjçÇJçj ®ççuçlç çÆvçIççuççÇ 

nçílççÇ. IçjçHççmçÓvç MççUílç ®ççuçlç pççTvç MççUílçu³çç cçW{dd³ççbvçç Kçç³çuççH³çç³çuçç IççuçÓvç oçíIçb kçÀçUpççÇ kçÀjlç Dçmçuçíu³çç 

DççF&kçÀ[í Hçjlç Dççuçí lçíJnç mçnç lççmç Guçìuçí nçílçí. 

cçiç MççUí®ççÇ pçjç [çiç[ápççÇ kçíÀu³ççJçj ÒççCççÇ HççUCçb kçÀçnçÇ kçÀçU yçbo Pççuçb.  HçCç lçyçíuçç cçç$ç DçpçÓvçnçÇ Dççní. Iççí[í HççUCçb 

DçpçÓvçnçÇ Mçkçw³ç Dççní. cçOçÓvçcçOçÓvç cçáuçb ÒççCççÇ DççCçÓvç HççUlççlç. DçççÆCç cçiç l³çç ÒççC³ççbcçOçuçç jmç mçbHçuçç kçÀçÇ oámçN³çç 

iççíäçRkçÀ[í JçUlççlç! 

8. kçíÀçÆcçmì^çÇ 

iççíäçÇ kçÀOççÇ vçç kçÀOççÇ pçáv³çç nçílççlç®ç.  

cççP³çç yççuçHçCççÇ DççpçÓyççpçÓ®çí mçiçUí náMççj uççíkçÀ ní jmçç³çvçMççðççlçuçí HçoJççÇOçj Dçmçç³ç®çí. l³ççb®³çç l³ççb®³çç lçUIçjçlç 

Òç³ççíiçMççUç nçíl³çç, çÆpçLçí lçí l³ççb®çç yçjç®çmçç JçíU IççuçJçlç. SKççÐçç vçJççÆMçkçw³çç jmçç³çvçMççðç%ççvçb ®çákçÀçÇ®ççÇ jmçç³çvçb 

çÆcçmçUu³ççcçáUí Dççiç uççiçCçb çÆkçbÀJçç mHçÀçíìç®çç DççJççpç ³çíCçb nçÇ lçíJnç çÆvçl³çç®ççÇ yççyç nçílççÇ. 

1960 Hç³ç¥lç cçç$ç jmçç³çvçMççmd$ççuçç HçÀçjmçb cçnlJç Gjuçb vççnçÇ. nVçç vççJçç®ççÇ SkçÀ jmçç³çvçMççðççlçuççÇ GÊçcç HçoJççÇOçj 

Dççcç®³çç MççUílç nçílççÇ. HçCç kçÀçíCççuçç®ç çÆlç®ççÇ HçÀçjMççÇ içjpç Yççmçlç vçJnlççÇ.  

DççcnçÇ jmçç³çvçMççðçç®³çç Òç³ççíiçMççUíçÆMçJçç³ç®ç MççUç mçá© kçíÀuççÇ nçílççÇ. yçjç®ç kçÀçU lçí KçHçÓvçnçÇ içíuçb.  

cçiç SkçÀ çÆoJçmç kçÀçnçÇ cçáuççbvçç jmçç³çvçMççðçç®çç çÆkçÀ[ç ®ççJçuçç. l³ççb®³ççmççþçÇ kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀjç³çuçç nJçb®ç nçílçb. lçíJnç 

kçÀçnçÇnçÇ vçJççÇvç kçÀjç³ç®çb cnCçuçb lçj Dççcç®³ççkçÀ[í HçÌmçí vçmçç³ç®çí. 1970®³çç mçá©JççlççÇ®³çç kçÀçUçlç DççcnçÇ MççUç 

®ççuçJçç³çuçç HçÀçj®ç Pçiç[lç nçílççí. Flçj MççUçbmççjKççÇ Òç³ççíiçMççUç GYççjç³ç®ççÇ lçj mçiçUçÇ MççUç GYçí kçÀjç³çuçç uççiçuçí 

l³ççHçí#çç pççmlç HçÌmçí Òç³ççíiçMççUíuçç uççiçuçí Dçmçlçí.  

nVçç Dççcç®³ççkçÀ[í ³çíC³ççDççOççÇ ScçDçç³çìçÇ ³çáçÆvçJnçÆmç&ìçÇcçO³çí yçç³ççíkçíÀçÆcçmì cnCçÓvç vççíkçÀjçÇ kçÀjlç nçílççÇ. çÆlç®çí çÆlçkçÀ[í 

DçççÆCç Flçj çÆJçÐççHççÇþçblçnçÇ yçjí®ç çÆcç$çcçÌçÆ$çCççÇ nçílçí. çÆlçkçÀ[í GHçkçÀjCççb®³ççyççyçlççÇlç kçÀç³ç ®ççuçlçb lçí çÆlçuçç vççÇì DççþJçlç 

nçílçb. DçMçç çÆJçÐççHççÇþçbcçO³çí ojJç<çça uççíkçÀ vçJçvçJççÇvç Òççípçíkçwì mçá© kçÀjlççvçç vçJççÇvç GHçkçÀjCçb KçjíoçÇ kçÀjç³ç®çí. DçççÆCç 

ìvççJççjçÇ pçávççÇ GHçkçÀjCçb DçççÆCç HçÀçÆvç&®çj ìçkçÓÀvç Ðçç³ç®çí. 



nVççvçb l³ççbvççÇ ìçkçÓÀvç çÆouçíu³çç GHçkçÀjCççb®çç kçÀ®çjç Oçáb[çUç³ç®çç þjJçuçç. kçÀçjCç l³ççlç mçiçÈ³çç iççíäçÇ KçN³çç lçj 

vçJççÇvç®ç Dçmçlççlç. Dççcnçuçç uççiçCççN³çç iççíäçR®ççÇ ³ççoçÇ kçÀ©vç çÆlçvçb mçiçUí kçÀ®çjí lçHççmçuçí lçj yçç³çç@uçç@pççÇ DçççÆCç 

jmçç³çvçMççðç oçívnçÇ Òç³ççíiçMççUçbvçç uççiçCççjçÇ mçiçUçÇ GHçkçÀjCçb pçcçç PççuççÇ.  

lççÇ mççcçáûççÇ cnCçpçí MççUímççþçÇ yçvçJçuçíuççÇ MçÌ#ççÆCçkçÀ Dççíyç[Oççíyç[ cçç@[íumç vçJnlççÇ lçj mçiçUb G®®ç opçç&®çb J³ççJçmçççÆ³çkçÀ 

HççlçUçÇJçj JççHçjC³ççmççþçÇ®çb mççcççvç nçílçb. Òç³ççíiçMççUílçuççÇ ìíyçumç, kçÀHççìb, kçÀç®çmççcççvç, mçÓ#cçoMç&kçÀ, Kçá®³çç& mçiçUb 

kçÀçnçÇ mçájíKç nçílçb. DççcnçÇ HçÀkçwlç DççqivçMççcçkçÀ GHçkçÀjCçb, DççiççÇHççmçÓvç yç®ççJç kçÀjCççjí yuBçkçíÀìmçd, HçbKçí FlçkçbÀ®ç mççcççvç 

çÆJçkçÀlç Içílçuçb. lçínçÇ l³çç `kçÀ®çN³ççlç' GhçuçyOç nçílçb HçCç Dççcç®³çç Kççíu³ççb®³çç cççvççvçí HçÀçj cççíþb nçílçb. 

Dççcç®ççÇ Òç³ççíiçMççUç GYççjç³çuçç kçÀçnçÇ cççÆnvçí içíuçí. lççÇ ³ççíi³ç Dççní Dçmçb mççÆì&çÆHçÀkçíÀì FvmHçíkçwìjvçb çÆou³ççJçj lççÇ ®ççuçÓ 

PççuççÇ.  

jmçç³çvçMççðç lçíJnç HçÀçj uççíkçÀçÆÒç³ç vçJnlçb. ojJç<çça çÆlçLçí Lççí[bHçÀçj kçÀçcç ®ççuçç³ç®çb. HçCç pçí kçÀç³ç ®ççuçç³ç®çb lçí cçç$ç 

GÊçcç GHçkçÀjCçb JççHç©vç çÆocççKççlç ®ççuçç³ç®çb. 

mçiçUí®ç jmçç³çvçMççðççlçuçí Òç³ççíiç MççUílçu³çç Òç³ççíiçMççUílç nçílç Dçmçb cçç$ç vççnçÇ.  

GoçnjCççLç&, SkçÀ çÆoJçmç cççÇ MççUílç ÒçJçíMç kçíÀuçç DçççÆCç kçÀmçuççlçjçÇ çÆJççÆ®ç$ç Jççmç Dççuçç. l³ççHçÓJçça cççÇ kçÀOççÇ®ç lçmçç Jççmç 

Içílçuçç vçmçu³ççcçáUí cçuçç lççí Jççmç DççíUKçlçç Dççuçç vççnçÇ. lççí cçbo Jççmç nçílçç DçççÆCç lçUIçjçlçÓvç ³çílç nçílçç Dçmçb cçuçç 

Jççìuçb. 

cçiç cççÇ pçjç ®ççÌkçÀMççÇ kçíÀuççÇ. ’oámçN³çç kçÀçíCççuçç lçmçç Jççmç pççCçJçuçç kçÀç?“ Dçmçb çÆJç®ççjuçb. lçj kçÀçíCççuçç®ç lççí Jççmç 

pççCçJçlç vçJnlçb. kçÀçnçÇpçCç JççmççcçáUb çÆkçbÀçÆ®çlç DçmJçmLç nçílçí. cçiç cççÇ mJç³çbHççkçÀIçjçkçÀ[í içíuççí. lçíJnç çÆJçumçvç iç@biçvçb cçuçç 

³çílççvçç HççnÓvç slççkçÀ[í vçpçj ìçkçÀuççÇ DçççÆCç nmçÓ uçHçJçç³ç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç.  

kçÀçnçÇlçjçÇ çÆMçpçlçb³ç ní kçÀUç³çuçç cççP³ççmççþçÇ l³ççb®çb lçí nmçÓ uçHçJçCçb Hçájímçb nçílçb. kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀì çÆMçpçlç nçílçç ní vçkçwkçÀçÇ !  

MçíJçìçÇ s[ç uççJçu³ççJçj kçÀUuçb kçÀçÇ lççí kçÀì cnCçpçí lçUIçjç®³çç cççiç®³çç yççpçÓuçç o=äçÇDçç[ l³ççbvççÇ çÆcçLçívç Huççbì 

GYççjuçb nçílçb. 

lççí mçÊçjçJ³çç oMçkçÀçlçuçç kçÀçU nçílçç. mçiçUç oíMç, SkçÓÀCç pçiç Gpçx®³çç JççHçjç®³çç mçcçm³çíJçj çÆJç®ççj kçÀjlç nçílçb. 

mçiçUçÇkçÀ[í uççíkçÀ Hç³çç&³ççÇ Gpçx®ççÇ ®ç®çç& kçÀjlç nçílçí. HççCççÇ, mçÓ³ç&, mçcçáêç®³çç uççìç, kçÀ®çjç mçiçÈ³ççlçÓvç Gpçç& çÆvççÆcç&lççÇ 

kçÀjC³çç®³çç ®ç®çç& ®ççuçÓ nçíl³çç.  

nç ÒçMvç Dççcç®³ççkçÀ[í çÆJçumçvç içBiç mççí[Jçç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjlç nçílççÇ. cçuçç vçíncççÇ®ç çÆJçumçvç içBiç mçMççb®³çç uçW[îçç®ççÇ 

çÆJçuníJççì kçÀMççÇ uççJçlçí nç ÒçMvç Hç[ç³ç®çç. Dççlçç cçuçç l³çç jnm³çç®çç Guçiç[ç Pççuçç. iç@mç pçvçjíìj ìHH³ççìHHd³ççvçb 

yççbOçlç DççCçÓvç l³ççbvççÇ kçÀçnçÇ DççþJç[îççlç lççí lç³ççj kçíÀuçç nçílçç.  



mçMççb®³çç uçW[îçç HçÀcçXìíMçvç ìBkçÀcçO³çí Iççuçç³ç®³çç DçççÆCç çÆcçLçívç ìBkçÀcçO³çí çÆcçLçívç iççíUç kçÀjç³ç®çç. l³ççb®³çç ¢äçÇvçb lçí 

FlçkçbÀ mççíHçb nçílçb. ! mçMççb®³çç uçW[dd³ççb®çç cçbo Jççmç MççUílç Hçmçjuçç vçmçlçç lçj lççí ÒçkçÀçj çÆkçÀl³çíkçÀ cççÆnvçí ®ççuçÓ jççÆnuçç 

Dçmçlçç.  

çÆJçumçvç içBiç kçÀçíCççHççmçÓvç kçÀçnçÇ uçHçJçlç nçílççÇ Dçmçb vççnçÇ. Mçnjçlçu³çç FvmHçíkçwìjmççíyçlç Dççcç®³çç MççUílçuçç [íçqJn[ nç 

mìçHçÀ®çç mçom³ç yççíuçç³ç®çç. l³çç FvmHçíkçwìj®ççÇ HçjJççvçiççÇ cçáuççbvççÇ IçílçuççÇ nçílççÇ. [íçqJn[ jmçç³çvçMççðççlçuçç vçJnlçç. 

l³ççcçáUí l³ççuçç Hçìíuç DçMçç Yçç<çílç cçáuççbvççÇ çÆcçLçívç HuççbìJçyçÎuç mçiçUb mçcçpççJçÓvç mççbçÆiçlçuçb. [íçqJn[vçb FvmHçíkçwìjkçÀ[Óvç 

HçjJççvçiççÇ DççCçÓvç çÆouççÇ. DççcnçÇ [íçqJn[uçç oçí<ççÇ cççvçuçb vççnçÇ. HçCç çÆJçumçvç içBiçvçb çÆJç%ççvççlçu³çç kçÀçíCçl³çç®ç mçom³ççuçç 

HçjJççvçiççÇmççþçÇ çÆJç®ççª vç³çí nç çÆvçJJçU ³ççíiçç³ççíiçnçÇ vçkçwkçÀçÇ®ç vçJnlçç. 

cçiç Hç³çç&³ççÇ Gpçx®çç lççí çÆkçÀlççÇ cççíþç ðççílç Dççní ní kçÀUC³ççDççOççÇ®ç çÆcçLçívç Huççbì yçbo Pççuçç ní JçíiçUb mççbiçç³çuçç vçkçÀçí! 

9. nbçÆìbiç – JçáF& çÆJçuç iççí 

çÆcçLçívç Huççbìuçç uççiçCççN³çç JçmlçÓ mç[yçjçÇ ìçTvç kçBÀHçcçOçÓvç Dççu³çç nçíl³çç. lçmçb®ç içJçlç kçÀçHçCççN³çç ³çb$çç®çb (uçç@vç 

cççíDçj) nçílçb. lçmçb®ç mçç³çkçÀuççÇ, içç[îçç, iççíuHçÀ kçÀçì&mçd DçççÆCç lçlmçcç JçmlçÓb®çb nçílçb. DçMçç JçmlçÓ DççCçç³çuçç mç[yçjçÇ 

ìçTvç kçBÀHçcçOçu³çç [bHçcçO³çí vçJççÇvç kçÀç³ç Dççuçb³ç ³çç®çb mçJçx#çCç (nbçÆìbiç) kçÀjç³çuçç nVçç cçáuççbvçç oj DççþJç[îççuçç 

IçíTvç pçç³ç®ççÇ. 

ní pçjç cççÇ DççÆlç kçÀ©vç çÆuççÆnlççí³ç. HçCç SkçÓÀCç pçáv³çç HçCç ®ççbiçu³çç çÆmLçlççÇlçu³çç JçmlçÓ JççHçjç³ç®ççÇ kçÀuHçvçç mç[yçjçÇ Jn@uççÇ 

mkçÓÀuç®³çç cçáUçbcçO³çí ©pçuççÇ nçílççÇ. uççíkçÀçbvççÇ JççHçªvç HçíÀkçÓÀvç çÆouçíu³çç Flçkçw³çç ®ççbiçu³çç JçmlçÓ HçáÀkçÀìçlç GhçuçyOç 

Dçmçlççvçç yççkçÀçÇ®³çç MççUç HçÀçÆvç&®çj JçiçÌjí iççíäçRJçj FlçkçíÀ HçÌmçí kçÀç IççuçJçlççlç Dçmçç Dççcnçuçç vçíncççÇ®ç ÒçMvç Hç[ç³ç®çç.  

DççcnçÇ MççUç mçá© kçÀjç³ç®³çç DççOççÇ HçÀçÆvç&®çj DççCçCçb içjpçí®çb®ç nçílçb. ìíyçuç, Kçá®³çç&, mççíHçÀç, çÆoJçí, kçÀçHçxìmçd DçMçç 

yçN³çç®çMçç IçjiçálççÇ JçmlçÓ®ç Dççcnçuçç nJ³çç nçíl³çç. Dççcç®³ççkçÀ[í Dçmçuçíu³çç Lççí[îççHçÀçj HçÌMççlç DççcnçÇ JççHçjuçíuçb pçávçb 

HçÀçÆvç&®çj çÆJçkçÀCççjçÇ oákçÀçvçb MççíOçlç çÆHçÀjlç nçílççí.  

³çç MççíOççlç Dçmçlççvçç®ç SkçÀ çÆoJçmç DççcnçÇ HçÀçÆcç¥içn@cç cçOçu³çç uççTpç ³çç cççCçmçç®³çç oákçÀçvççlç Lç[kçÀuççí. DççcnçÇ kçÀç³ç 

kçÀjlççí DçççÆCç kçÀç³ç MççíOçlççí³ç lçí l³ççuçç mççbçÆiçlçuçb. 

’cççPçç çÆJçéççmç®ç yçmçlç vççnçÇ³çí. “ lççí Dççcnçuçç cnCççuçç.  ’mçnç cççÆnv³ççbHçÓJçça lçácnçÇ pççÇ Fcççjlç çÆJçkçÀlç IçílçuççÇlç. 

l³çç®³çç DççOççÇ®³çç cççuçkçÀçvçb ®ççbiçuçb ®ççbiçuçb HçÀçÆvç&®çj cçuçç çÆJçkçÀuçb. l³çç HçÀçÆvç&®çjvçb mçcççíj®çb cççPçb cçÌoçvç Yç©vç içíuçb nçílçb. 

lçácnçuçç lçí HçÀçÆvç&®çj Kçjb lçj onç Jç<ç¥ GHç³ççíiççÇ Hç[uçb Dçmçlçb.“ uççTpçuçç Dççcç®³ççyçÎuç JççF&ì Jççìuçb. l³ççvçblçj 

Jç<çç&vçáJç<ç¥  DççcnçÇ l³çç®³çç JçíDçjnçTmçcçOçuçb pçávçb HçÀçÆvç&®çj çÆJçkçÀlç Içílç nçílççí. 

lçmçb®ç yçjb®çmçb HçÀçÆvç&®çj Dççcnçuçç HçáÀkçÀìçlç çÆcçUçuçb. cçáuççb®³çç HççuçkçÀçbvççÇ DççHççHçu³çç IçjçbcçO³çí vçJççÇvç HçÀçÆvç&®çj Içílççvçç 

kçÀç{uçíuçí pçávçí mççíHçíÀ JçiçÌjí Dççcnçuçç çÆouçí. Dç@uçvç JnçF&ì SkçÀ çÆoJçmç l³çç®³çç Içjçlçuçb Yçuçb cççíþb kçÀçHçxì IçíTvç Dççuçç. 



l³ççuçç l³çç®³çç Içjçlç vçJççÇvç kçÀçHçxì ìçkçÀç³ç®çb nçílçb. Dççcç®³çç cççíþîçç KççíuççÇuçç cçiç lçí Jçç@uç ìÓ Jçç@uç kçÀçHçxì ®çHçKçuç 

yçmçuçb. 

jbiçmçbiçlççÇ mççOçç³ç®ççÇ®ç Dçmçç Dççcç®çç Dççûçn çÆyçukçáÀuç vçJnlçç. HçCç JçmlçÓ pçjç FkçÀ[®³çç çÆlçkçÀ[í nuçJçÓvç Kççíu³ççb®çb mççQo³ç& 

Jçç{Jçç³ç®çç DççcnçÇ Òç³çlvç KççÆ®çlç®ç kçÀjç³ç®ççí. çÆJçÐççLçça DçççÆCç çÆMç#çkçÀ kçÀMççuçç kçÀç³ç cç@®ç nçíF&uç ³ççJçj lççmçvçlççmç ®ç®çç& 

kçÀjç³ç®çí. ³çç ®ç®çxuçç kçÀOççcçOççÇÇ Jççoç®çb mJçªHçnçÇ ³çç³ç®çb..! 

cçiç ní mçiçUb nçlççUç³çuçç DççcnçÇ SkçÀ mççÆcçlççÇ vçícçuççÇ. kçÀçíCççuççnçÇ l³çç®çb mçom³çlJç çÆcçUç³ç®çb. DççOççÇ l³çç mçççÆcçlççÇ®çb vççJç 

`HçWçÆìbiç DçB[ nBçÆiçbiç kçÀçÆcçìçÇ' Dçmçb nçílçb. cçiç l³ççuçç `Dç@mLçíçÆìkçwmç kçÀçÆcçìçÇ' Dçmçb vççcçççÆYçOççvç ÒççHlç Pççuçb. l³çç 

mççÆcçlççÇlçuççÇ mçáboj vçmçCççjçÇ iççíä cnCçpçí mçom³ççb®çí JççoçÆJçJççoçlçÓvç ®ç{uçíuçí DççJççpç..! 

KçÓHç JçmlçÓ HçáÀkçÀì çÆcçUçud³çç nçíl³çç. GoçnjCççLç&, jmçç³çvçMççðçç®ççÇ Òç³ççíiçMççUç. lçmçb®ç mJçlç:®³çç uçnçvç cçáuççbmççþçÇ SkçÀç 

FbçÆpççÆvçDçjvçb PççíHççUí DçççÆCç Içmçjiçáb[îçç mJçlç: yçvçJçuçí nçílçí. lççÇ cçáuçb cççíþçÇ PççuççÇ DçççÆCç JççÆ[uç içíu³ççJçj l³ççbvççÇ lçí 

mçiçUb Dççcç®³çç MççUíuçç Yçíì çÆouçb. HçÀçíìçí [íJnuçHç kçÀjç³ç®ççÇ uç@yç, ûçbLççuç³ç mçiçUb HçáÀkçÀìçlçu³çç HçÀçÆvç&®çjvçb mçpçuçb nçílçb. 

lçmçb®ç Dççcnçuçç kçÀOççÇ®ç çÆÖçÀpç çÆJçkçÀlç DççCççJçç uççiçuçç vççnçÇ. Dççcç®³çç kçBÀHçmççþçÇ sçíìí lçbyçÓnçÇ Yçíì cnCçÓvç çÆcçUçuçí nçílçí. 

SkçÀç çÆ¸çmçcçmç®³çç mçbO³ççkçÀçUçÇ MççUílçuçí Dçç³çyççÇScç®çí oçívç ìçF&Hçjç³çìj ®ççíjçÇuçç içíuçí. Dççcnçuçç l³ççb®çb KçÓHç®ç cçnlJç 

Jççìlç nçílçb.  kçÀçnçÇ cçáuççb®³çç mçç³çkçÀuççÇ DçççÆCç çÆiçìçjnçÇ içíu³çç. mìçÇçÆjDççí çÆmçmìçÇcç içíuççÇ. lççÇ SkçÀ oá:Kço mçáfçÇ þjuççÇ. 

uçiçí®ç®ç vçblçj®³çç pççvçíJççjçÇlç SkçÀç HççuçkçÀçvçb l³çç®³ççkçÀ[®çç pçávçç jíçÆcçbiìvç®çç ®ççuçÓ DçJçmLçílçuçç ìçF&Hçjç³çìj Dççcnçuçç 

æYçíì çÆouçç. lçmçb®ç JççHçjuçíu³çç pçáv³çç ìçF&Hçjç³çìj®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçÀjç³çuçç SkçÀç oákçÀçvççlç içíuççí lçj Dççcç®çb çÆJç®çç©vç nçílçb 

vçç nçílçb³ç lççí®ç oákçÀçvçoçjçvçb SkçÀ ìçF&Hçjç³çìj Dççcnçuçç lçmçç®ç HçáÀkçÀì oíTvç ìçkçÀuçç. l³ççvçblçj Jç<ç&Yçjç®³çç Dççlç 

DçpçÓvç SkçÀ Dçç³çyççÇScç®çç DçççÆCç jíçÆcçbiìvç®çç ìçF&Hçjç³çìj ³çíTvç Hç[uçç. 

DççcnçÇ cççiçÓ l³çç®³ççHçí#çç Dççcnçuçç yçN³çç®çoç pççmlç çÆcçUç³ç®çb. oçvç cnCçÓvç çÆouçíuççÇ HçámlçkçbÀ DççcnçÇ ÒçLçcç Içílçu³ççvçblçj 

Dççcç®ççÇ uçç³çyç´jçÇ, SkçÀ-oçívç Flçj Kççíu³ççnçÇ HçámlçkçÀçbvççÇ Yç©vç içíu³çç. Dççcnçuçç kçÀMçç®çí®ç HçÌmçí ÐççJçí uççiçuçí vççnçÇlç. 

oáçÆcç&U HçámlçkçbÀ çÆJçkçÀCççN³çç oákçÀçvçoçjçvçb HçjmHçj Dççcnçuçç HçámlçkçÀb çÆcçUJçÓvç çÆouççÇ. Jçj Lççí[í HçÌmçínçÇ oíCçiççÇoçKçuç çÆouçí. 

HçCç cçiç uçJçkçÀj®ç MççUíuçç SKççÐçç Fuçíkçwì^ç@çÆvçkçwmç JçmlçÓb®³çç oákçÀçvçç®ççÇ kçÀUç DççuççÇ. pççmlççÇ®çí DçvçíkçÀ çÆÖçÀpç ³çíTvç 

Hç[uçí.  

SkçÀ çÆoJçmç Dççcnçuçç çÆJçCçç³ç®ççÇ J³ççJçmçççÆ³çkçÀ 6 ³çb$çb IçíC³çç®ççÇ Dçç@HçÀj DççuççÇ. lççÇ ®ççuçÓ çÆmLçlççÇlç nçílççÇ. HçCç pçávççÇ PççuççÇ 

nçílççÇ. l³çç®çç cççuçkçÀ SkçÀç cççíþîçç çÆJçCçkçÀçcçç®³çç çÆcçuç®çç ì^mìçÇ nçílçç. DççcnçÇ l³ççJçj cçáuççbvçç mJçíìj çÆJçCçç³çuçç çÆMçkçÀJçÓ 

DçççÆCç lçí mJçíìj çÆJçkçÓÀvç kçÀçnçÇ HçÌmçínçÇ çÆcçUlççÇuç Dçmçb l³ççuçç Jççìlç nçílçb. cçç$ç lççÇ þíJçç³çuçç SkçÀç cçpçud³ççJçj®³çç mçJç& 

Kççíu³çç uççiçud³çç Dçmçl³çç. DççcnçÇ pçjç çÆJç®ççj kçÀ©vç vççF&uççpççvçb lççí ÒçmlççJç vççkçÀçjuçç. HçCç Dççcnçuçç pçjç `cççpç' 

Dççní Dçmçb l³çç cççuçkçÀçuçç DçpçÓvçnçÇ Jççìlç DçmççJçb Dçmçç cçuçç mçbMç³ç Dççní.  



³ççvçblçj®³çç SkçÀç Jçmçblç$çÝlçÓlç pççíDççvç OççJçlçHçUlç cççP³ççkçÀ[í Dççuçç. OççJçlç Dççu³ççvçb l³çç®çç éççmç HçáÀuçuçç nçílçç. 

’cçuçç cççpç&uçç IçíTvç ³çç mçíkçbÀoçuçç yççníj pçç³ç®çb³ç.“  lççí GlççJççÇUHçCçí cnCççuçç. 

onç çÆcççÆvçìçblç lçí oçíIçb Hçjlç Dççuçí. l³ççb®³çç cçáêíJçj çÆJçpç³ççÇ YççJç nçílçí. MççUílç ³çílççvçç jml³ççJçj®³çç kçÀ®çjçkçábÀ[çÇlç 

kçÀçíCççÇlçjçÇ kçíÀvç®³çç ®ççj Kçá®³çç& ìçkçÀuçíu³çç l³ççuçç çÆomçu³çç nçíl³çç. kçÀ®çN³çç®ççÇ içç[çÇ ³çíTvç l³çç IçíTvç pççF&uç DçMçç 

DçHçí#çívçb IçjcççuçkçÀçvçb mçkçÀçUçÇ l³çç ìçkçÀu³çç DçmçCççj. lççÇ içç[çÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ #çCççÇ ³çíF&uç, l³ççDççOççÇ pççTvç l³çç Kçá®³çç& 

DççCççJ³ççlç cnCçÓvç pççíDççvç®ççÇ OççJçHçU ®ççuçuççÇ nçílççÇ. cççPçç cççP³çç [çíÈ³ççbJçj çÆJçéççmç®ç yçmçívçç. 

’DççHçCç pçávçbHççvçb JççHçjlççí ní þçÇkçÀ Dççní. HçCç nç DçiçoçÇ®ç kçÀ®çjç Dççní.“ cççÇ cnCççuççí. 

’Lççí[b Lççbyçç DçççÆCç cçiç Hçnç“ pççíDççvç DçççÆCç cççpç& GÊçjuçí. 

cççÇ Lççbyçuççí DçççÆCç Hçnçlççí lçj kçÀç³ç .. oçívç lççmççlç vçJççÇvç, ®çkçÀ®çkçÀçÇlç çÆomçCççN³çç l³çç oçívç Kçá®³çç¥vççÇ Dççcç®³çç c³çáçÆPçkçÀ 

nç@uç®ççÇ MççíYçç Jçç{JçuççÇ nçílççÇ.  

ní mçiçUb l³çç oçíIççbvççÇ SkçÀç çÆoJçmççlç kçíÀuçb nçílçb.  

10. mHçíMçuç SkçwmçHçWçÆ[®çmç& 

DççcnçÇ pçávçb, HçáÀkçÀìçlçuçb mççcççvç JççHçjlç Dçmçuççí lçjçÇ mçiçUb kçÀçnçÇ HçáÀkçÀìçlç ³çílç vççnçÇ.  

MççUí®³çç FcççjlççÇlç SkçÀ HçájçCçJçmlçámçbûçnçuç³ççlçuçç JççìCççjç iç@mçmìçíJn nçílçç. DççcnçÇ lççí lçmçç®ç þíJçuçç nçílçç. kçÀçíCççuçç 

mJç³çbHççkçÀ çÆMçkçÀç³ç®çç Dçmçíuç lçj DçmçÓ ÐççJçç Dçmçb Dççcnçuçç Jççìlç nçílçb. 

HçCç oÌJçiçlççÇvçí DçvçíkçÀ cçáuççbvçç HççkçÀkçÀuçílç jmç nçílçç Dçmçb uç#ççlç Dççuçb. Jç<ç¥ GuçìuççÇ lçmçí cçáuççbvçç çÆMçkçÀJçCççjí DçvçíkçÀ 

yçjí-JççF&ì MçíHçÀ Dççcç®³ççkçÀ[í Dççuçí-içíuçí. l³ççlç®ç cçiç Dççcnçuçç cççiçç&jíì Hççjç vççJçç®ççÇ MçíHçÀ çÆcçUçuççÇ. çÆlç®³ççcçáUí 

SkçÓÀCç®ç mç[yçjçÇ Jn@uççÇlç kçáÀçÆkçbÀiç nç vçíncççÇ®ç SkçÀ cççíþç ÒçkçÀçj nçílçç. MççUí®³çç kçÀçnçÇ Jç<çç&lç®ç cççiçç&jíìcçáUí Glkç=Àä, 

®ççbiçuçíí, yçjí Dçmçí DçvçíkçÀ MçíHçÀ yççníj Dççuçí. cççiçç&jíìvçb lçj Dççcç®³çç MççUílçu³çç DçvçáYçJççJçb©vç HççkçÀkç=ÀlççR®çb SkçÀ HçámlçkçÀnçÇ 

ÒçkçÀççÆMçlç kçíÀuçb. Dççcç®çí DçvçíkçÀ MçíHçÀ yççníj Hç[Óvç cççmìj MçíHçÀkçÀ[í çÆMçkçÀuçí DçççÆCç MçíJçìçÇ mJçlç: cççmìj MçíHçÀnçÇ yçvçuçí. 

nç mçiçUç çÆJç<ç³ç p³ççJç©vç DççþJçuçç lççí iç@mçmìçíJn! lççí ®ççuçCççj vççnçÇ ní kçÀUç³çuçç Dççcnçuçç kçÀçnçÇ HçÀçj JçíU uççiçuçç 

vççnçÇ. lççí HçÀkçwlç pçávçç nçílçç FlçkçÀb®ç vççnçÇ lçj çÆJççÆ®ç$ç®ç nçílçç. l³ççlç lççí kçÀmçç ®ççuçJçç³ç®çç kçÀçíCççuçç®ç cçççÆnlççÇ vçJnlçb. 

DçççÆCç Dççcç®³ççkçÀ[í DççOççÇ®ç SkçÀ vçJççÇvç Içílçuçíuçç mìçíJn nçílçç. 

HçCç nç iç@mçmìçíJn JççHçjç³ç®çç vçmçíuç lçj cçiç içjpç nçílççÇ lççÇ çÆJçMçí<ç Kç®çç&®ççÇ !  ®ççj yçvç&j Dçmçuçíuçí oçívç cççíþí mìçíJn 

içjpçí®çí nçílçí. HçCç yçpçíìcçO³çí l³çç HçÌMççb®ççÇ lçjlçÓo vçJnlççÇ. DçççÆCç kçáÀþÓvçlçjçÇ HçÌmçí çÆcçUJçC³çç®ççÇ kçÀçnçÇ mççí³çnçÇ vçJnlççÇ.  

cçiç MçíJçìçÇ nçílçç l³çç®ç iç@mçJçj kçíÀkçÀ lç³ççj kçÀ©vç cçáuççbvççÇ DçççÆCç çÆMç#çkçÀçbvççÇ çÆcçUÓvç DçvçíkçÀ yçíkçÀ mçíuç uççJçuçí. l³çç 

HçÌMççlçÓvç vçJççÇvç iç@mç çÆJçkçÀlç Içílçç ³çíCççj nçílçç. LçBkçwmççÆiçççqJnbiç®³çç çÆoJçMççÇ HççÆnuçç yçíkçÀ mçíuç uççJçuçç. l³ççuçç ®ççbiçuçç 



ÒççÆlçmçço çÆcçUçuçç. DçççÆCç l³ççlç mçnYççiççÇ DçmçCççN³çç Òçl³çíkçÀçuçç cççíþîçç ÒçcççCççJçj HçoçLç& kçÀmçí yçvçJçç³ç®çb ³çç®çínçÇ Oç[í 

çÆcçUçuçí. 

cçiç çÆ¸çmçcçmç®çç cççíþç mçíuç uççiçuçç. pçJçU®³çç SkçÀç mçáHçjcççkçxÀìvçb l³ççb®ççÇ pççiçç lççí mçíuç uççJçç³çuçç Dççcnçuçç HçáÀkçÀìçlç 

çÆouççÇ. yçN³çç®ç cçáuççbvççÇ cççP³çç IçjçÇ jç$çYçj KçHçÓvç yç´í[, kçíÀkçÀ, kçáÀkçÀçÇpç, cççÆHçÀvmç, çÆyççÆmkçÀìb Dçmçí DçvçíkçÀ ÒçkçÀçj yçvçJçuçí. 

mçkçÀçUçÇ Dççcç®³ççlçuçí kçÀçnçÇpçCç mçáHçjcççkçxÀìcçO³çí lçí HçoçLç& IçíTvç içíuçí. 1 Jççpçlçç mçiçÈ³çç®çç HçÀ[Mçç G[çuçç nçílçç. 

vçblçj Jç<ç&Yçj uççJçuçí içíuçíuçí sçíìí sçíìí yçíkçÀ mçíuç vççÇìvçíìkçíÀ Pççuçí. l³ççlçÓvç HçÌMççbb®çç DççíIç Jççnlçç jççÆnuçç. kçÀOççÇ 

mçB[çÆJç®ç, lçj kçÀOççÇ mç@uçç[ Dçmçí mçíuçnçÇ uççJçuçí. 

MçíJçì®çç cççíþç yçíkçÀ mçíuç Fmìj®çç nçílçç. lççí mçbHçu³ççJçj Dççcç®³ççkçÀ[í ®ççbiçuçí DçççÆCç nJçí lçmçí iç@mç I³çç³çuçç HçÌmçí pçcçuçí 

nçílçí. DçççÆCç mç[yçjçÇ Jn@uççÇlç çÆJçMçí<ç Kç®ç& kçÀmçí kçÀjç³ç®çí ³çç®ççÇ SkçÀ ÒçLççnçÇ Hç[uççÇ nçílççÇ. 

DçiçoçÇ Dççpçlççiçç³çlç lççÇ ÒçLçç ®ççuçÓ Dççní. kçÀçíCççuçç kçÀçnçÇ çÆJçMçí<ç kçÀçcççmççþçÇ jkçwkçÀcç uççiçCççj Dçmçíuç lçj lççí çÆJç<ç³ç 

mkçÓÀuç cççÇçÆìbiçcçO³çí cççb[uçç pççlççí. cçáuççbvçç lçí HçÌmçí Kçjb®ç nJçí DçmçlççÇuç, lçj lçí HçÌmçí çÆcçUJçç³çuççnçÇ l³ççbvççÇ cçolç kçíÀuççÇ 

HçççÆnpçí Dçmçb DççcnçÇ l³ççbvçç mççbiçlççí. kçÀçnçÇJçíUç HçÌMçç®ççÇ cççiçCççÇ kçÀjCççN³ççbvççÇ®ç mçiçUçÇ jkçwkçÀcç GYççÇ kçÀjçJççÇ Dçmçb þjlçb lçj 

kçÀOççÇ l³ççlçuççÇ kçÀçnçÇ jkçwkçÀcç l³ççbvççÇ pçcçç kçÀjçJççÇ, GjuçíuççÇ jkçwkçÀcç MççUç oíF&uç Dçmçb þjlçb. yçnálçíkçÀJçíUç nç mççÌoç çÆvçccççÇ 

çÆvçccççÇ jkçwkçÀcç oçíIççbvççÇnçÇ pçcçç kçÀjçJççÇ Dçmçç lçáìlççí. 

³çç ÒçkçÀçjçcçáUí MççUíYççíJçlççuç®³çç uççíkçÀçbvçç DçvçíkçÀ Jç<ç¥ mJçççÆoä DçVçHçoçLç& Kçç³çuçç çÆcçUçuçí. kçÀçjCç DçVç ®ççbiçuçb Dçmçíuç 

lçj l³çç®çí mçíuç vçíncççÇ®ç ³çMçmJççÇ nçílççlç. DçMçç ÒçkçÀçjí KçíUç®ççÇ mççOçvçb, HçÀçíìçí®ççÇ [çkç&À©cç, uçíoj®çb Jçkç&ÀMçç@Hç, mìçÇçÆjDççí 

çÆmçmìçÇcmç KçjíoçÇ kçÀjCçb DçMçç DçvçíkçÀ kçÀçcççbmççþçÇ yçíkçÀ mçíuç cçOçÓvç HçÌmçí GYçí jççÆnuçí. kçÀçnçÇ JçíUç Dççcç®³çç cçáuççbvççÇ 

MççUí®³çç cçÌoçvççJçj®çb içJçlç mJçlç: mççHçÀ kçÀ©vç Jçç®çJçuçíuçí HçÌmçínçÇ kçÀçcççuçç ³çílççlç. 

DçMçç ÒçkçÀçjí HçÌmçí pçcçç kçÀjCçb ní cçáuççbcçO³çí FlçkçbÀ çÆÒç³ç nçílçb kçÀçÇ MççUí®çí cççpççÇ çÆJçÐççLçça oíKççÇuç Dççvçboçvçí ³ççlç mççcççÇuç 

nçílççlç. ojJç<çça MççUí®³çç vçíncççÇ®³çç Kç®çç&Hçí#çç JçíiçUb kçÀç³ç nJçb³ç DçMççÇ çÆJç®ççjCçç kçíÀuççÇ pççF&. ³ççlç HççÆnuçç vçbyçj nçílçç lççí 

kç@ÀcH³çáìj®çç, vçblçj®³çç Jç<çç&lç cçiç çÆÒçbìj, uçç³çyç´jçÇlç HçámlçkçÀçbmççþçÇ kçÀHççìb, cççíþb kçÀçHçxì, HçÀçÆvç&®çj .. JçiçÌjí ³ççoçÇ Jçç{lç 

jççÆnuççÇ. 

cçiç ³çç mçiçÈ³ççmççþçÇ HçÌmçí GYççjç³çuçç cççpççÇ çÆJçÐççLçça kçÀçnçÇ içcçlççÇoçj FJnWì Dçç³ççíçÆpçlç kçÀjç³ç®çí. l³ççlç çÆuçuççJç nç 

ÒçkçÀçj mçJçç&lç cçpçíMççÇj nçílçç. MççUí®çí çÆJçÐççLçça, HççuçkçÀ, cççpççÇ çÆJçÐççLçça mçiçUí oçívnçÇ yççpçÓuçç pçcçç³ç®çí. cçiç SkçÀcçíkçÀçbvçç 

JçmlçÓ DçççÆCç kçÀçnçÇ mçíJçç oíC³ççmççþçÇ çÆuçuççJç mçá© Jnç³ç®çç. l³ççmççþçÇ lçí yççíuççÇ HçCç uççJçç³ç®çí. SkçÓÀCç lçí SkçÀ içíì- 

ìÓõiçíoj®ç Dçmçç³ç®çb. 

p³çç mçíJçç HçájJçC³çç®çç çÆuçuççJç Jnç³ç®çç l³çç mçíJçç HçÀçj cçpçíoçj Dçmçç³ç®³çç. l³ççlç Dççcç®³çç cçáuççbcçO³çí kçÀç³ç kçÀç³ç 

kçÀçÌMçu³çb Dççnílç l³çç®ççÇ PçuçkçÀ®ç yçIçç³çuçç çÆcçUç³ç®ççÇ. kçÀçjCç SKççoç JççÆkçÀuç Flçjçb®ççÇ cç=l³çÓHç$çb lç³ççj kçÀjC³ççmççþçÇ 

cçolç cççiçç³ç®çç, lçj çÆyçu[j vçJççÇvç Içj yççbOçç³ç®çç DççjçKç[ç lç³ççj kçÀjC³ççmççìçÇ cçolç cççiçç³ç®çç, lçj SKççÐçç yççíìçÇ®çç 



cççuçkçÀ l³çç®ççÇ yççíì IçíTvç mçcçáêçlç HçíÀjHçÀìkçÀç cçç©vç DççCçC³çç®ççÇ mçbOççÇ Ðçç³ç®çç. cçáuçb l³ççb®³ççkçÀ[Óvç SKççÐçç uçnçvç 

cçáuççuçç çÆoJçmçYçj mççbYççUCçb, yççiçílç kçÀçcç kçÀjCçb DçMçç mçíJçç HçájJçC³çç®çç ÒçmlççJç cççb[ç³ç®ççÇ. 

DçççÆCç DçMçç lçNnívçb MççUí®çí çÆJçMçí<ç Kç®ç& YççiçÓvç pçç³ç®çí. 

nçÇ HçOolç J³ççJçmçççÆ³çkçÀ nçílççÇ DçççÆCç çÆlç®ççÇ mçJç¥çvçç uççiçCç Jnç³ç®ççÇ. çÆHçÀçÆMçbiçuçç JççnÓvç Içílçuçíu³çç onç Jç<çç&®³çç lççÇvç 

cçáuççbvçç SkçÀç çÆoJçmççmççþçÇ yççíì nJççÇ nçílççÇ. l³ççuçç yçjí®ç HçÌmçí uççiçCççj nçílçí. l³ççmççþçÇ MççUílçuçí yçíkçÀ mçíuç nç ncçKççmç 

HçÌmçí çÆcçUJçÓvç oíCççjç SkçÀ cççiç& nçílçç.  

Òçç@yuçícç SkçÀ®ç nçílçç, nç MççUí®çç Kç®ç& vçmçÓvç JçÌ³ççqkçwlçkçÀ Kç®ç& nçílçç. 

l³çç çÆlçIççbvççÇ ³ççJçj yçjç®ç çÆJç®ççjçÆJççÆvçcç³ç kçÀ©vç MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí SkçÀ ÒçmlççJç cççb[uçç. DççcnçÇ çÆJççÆMçä DçìçRJçj SkçÀ 

yçíkçÀ mçíuç uççJçÓ. lççÇ Dçì cnCçpçí Dççcç®³çç vçHçw³ççlçuçç 10 ìkçwkçÀí®ç vçHçÀç MççUíuçç oíT. 

cçiç ³çç ÒçmlççJççlçÓvç yçíkçÀ mçíuçcçO³çí JçÌ³ççqkçwlçkçÀ HççlçUçÇJçj®³çç mçJçuçlççÇ oíCçb ³çç vçJççÇvç ÒçLçí®çç pçvcç Pççuçç! 

11. Hç@À[mçd DçççÆCç Hç@ÀMçvmç 

mç[yçjçÇ Jn@uççÇ nçÇ SkçÀ cçmlç MççUç nçílççÇ. l³ççlç kçÀçíCçlçínçÇ þjçJççÇkçÀ çÆJçYççiç çÆkçbÀJçç DçY³ççmç¬çÀcç vçJnlçí. mçiçUb kçÀçnçÇ 

çÆJçÐççL³çç¥®³çç F®sívçb mçá© Jnç³ç®çb çÆkçÀbJçç mçbHçç³ç®çb. l³ççcçáUí DççcnçÇ kçÀç³çcç kçÀçUçyçjçíyçj HççJçuçb ìçkçÀC³ççlç ³çMçmJççÇ Pççuççí.  

mçÊçjçJ³çç oMçkçÀçlç uçíoj®çb kçÀçcç mçiçUçÇkçÀ[í ÒççÆmçOo nçílçb. Dççcç®³çç ìçÇvçSpçmç&vçç l³ççlç ©®ççÇ JççìuççÇ vçmçlççÇ lçj®ç 

vçJçuç..! çÆpçcç vç@Mç vççJçç®³çç iç=nmLçç®çç kçÀçHçXìjçÇ®çç J³çJçmçç³ç nçílçç. çÆlçLçí lççí uçíoj®³çç JçmlçÓ yçvçJçç³ç®çí Oç[ínçÇ Ðçç³ç®çç. 

Dççcç®³çç cçáuççb®³çç uçíoj®³çç kçÀçcçç®ççÇ mçáá©Jççlç çÆlçLçÓvç PççuççÇ. 

Lççí[îçç®ç kçÀçUçlç SkçÀç mkçÓÀuç cççÇìçRiçcçO³çí Dççcç®ççÇ cçáuçb DçççÆCç çÆpçcçvçb çÆcçUÓvç MççUílçuççÇ SkçÀ KççíuççÇ uçíoj Mçç@Hç cnCçÓvç 

JççHçjlçç ³çíF&uç kçÀç ? DçMççÇ çÆJç®ççjCçç kçíÀuççÇ. SkçÀçÆ$çHçCçí nçÇ cççiçCççÇ kçÀ©vç cçáuççbvççÇ l³ççb®ççÇ kçíÀmç cççb[uççÇ. cçiç uçíoj®³çç 

JçmlçÓ çÆJçkçÀlç IçíC³ççlç p³ççbvçç jmç Dççní DçMççÇ cççCçmçb DççcnçÇ MççíOçuççÇ. l³ççcçáUí cçáuççbvççÇ MççUílç yçvçJçuçíu³çç uçíoj®³çç JçmlçÓ 

çÆJçkçÀu³çç pççTvç J³ççJçmçççÆ³çkçÀ yççpçÓoíKççÇuç mççbYççUuççÇ içíuççÇ DçmçlççÇ.  

uçíoj®çb kçÀçcç kçÀmçb kçÀjçJçb, l³çç JçmlçÓb®ççÇ çÆkçÀbcçlç kçÀç³ç DçmççJççÇ ³ççJçj cçiç yçjb®ç mçbMççíOçvç Pççuçb. kçÀçnçÇ kçÀçUçlç®ç mkçÓÀuç 

cççÇìçRipçcçO³çí ®ç®çç& nçíTvç cçáuççbvççÇ yçíkçÀmçíuçcçOçÓvç HçÌmçí pçcçç kçíÀuçí. ³çç mçiçÈ³ççlçÓvç SkçÀ mçájíKç uçíoj Mçç@Hç mçáá© nçíTvç 

®ççuçç³çuççoíKççÇuç uççiçuçb. 

jçípç®³çç Kç®çç&bmççþçÇ DççcnçÇ SkçÀ JçíiçUçÇ®ç ³çákçwlççÇ kçíÀuççÇ pççÇ vçblçj DçvçíkçÀoç kçÀçcççuçç DççuççÇ. oÌvçbçÆovç Kç®çç&mççþçÇ uçíoj 

Mçç@Hç ní sçíìîçç GÐççíiçOçbÐççmççjKçb ®ççuçJçç³çuçç uççiçuççí. mçá©JççlççÇ®çí HçÌmçí mkçÓÀuç cççÇìçRiçcçOçÓvç kçÀpçç&T oíC³ççlç Dççuçí. 

³ççmççþçÇ JçíiçJçíiçUçÇ uçíoj, yçkçÀumç, yçìCçb Dçmçç kçÀ®®çç cççuç DççCçç³çuçç Yççb[Jçuç çÆcçUçuçb. cççíþîçç ÒçcççCççJçj nçíuçmçíuç 

cççuç çÆJçkçÀCççN³çç oákçÀçvççlçÓvç mççcççvç DççCçuçb. kçÀçnçÇ kçÀçUçlç cçáuççbvççÇ yçíuìmçd, Hçmçxmç, HçççÆkçÀìb, yç´ímçuçíìmçd, HçBìmçd DçMçç 



JçmlçÓ yçvçJçç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. l³ççlçÓvç cçiç MççUí®çb kçÀpç& ®çákçÀJçuçb pçç³çuçç uççiçuçb. ³çç mçiçÈ³çç GÐççíiççlçÓvç MççUímççþçÇ 

vçJççÇvç mççOçvçb DççCçç³çuççnçÇ HçÌmçí Gjç³çuçç uççiçuçí. 

uçíoj Mçç@Hç ní MççUílçuçb cçnlJçç®çb kçWÀê yçvçuçb. jçípç [PçvçYçj cçáuçb çÆlçLçí lççmçvçlççmç l³ççb®³çç vçJçvçJççÇvç Òçç@pçíkçwìmçJçj kçÀçcç 

kçÀjlççvçç çÆomçlç. çÆ¸çmçcçmç®³çç mçácççjçlç lçj çÆlçLçí Hçç³ç þíJçç³çuçç pççiçç jnçlç vçmçí. cçáuçb l³ççb®³çç vççlçíJççF&kçÀçbmççþçÇ DçççÆCç 

çÆcç$ççbmççþçÇ YçíìJçmlçÓ yçvçJçC³ççlç içkç&À Dçmçlç. 

cçiç uçíoj®çb ní Hç@À[ oíMçYçj pçmçb SkçÀocç Òç®çb[ cççíþîçç ÒçcççCççJçj mçá© nçíTvç çÆJçjuçb lçí®ç MççUílçnçÇ Pççuçb. KçÓHç OççJçHçU 

DçççÆCç HççÆjÞçcç kçíÀu³ççvçblçj uçíoj Mçç@Hç Lçb[çJçuçb. l³çç KççíuççÇ®çç kçÀçnçÇ GHç³ççíiç®ç nçíF&vçç. 

cçiç uçíojkçÀçcççmççþçÇ®ççÇ mçiçUçÇ GHçkçÀjCçb Kççíkçw³ççlç Yç©vç þíJçuççÇ. yççkçÀçÇ®çç cççuç çÆJçkçÓÀvç ìçkçÀuçç. uçíoj Mçç@Hç®ççÇ KççíuççÇ 

Hçjlç mççO³çç KççíuççÇmççjKççÇ JççHçjuççÇ pççT uççiçuççÇ. ³çç mçiçÈ³ççlç kçÀçíCççuçç®ç HçÀçjmçç YççJççÆvçkçÀ $ççmç Pççuçç vççnçÇ. 

cççCçÓmç Dçç³çá<³ççlçu³çç JçíiçJçíiçÈ³çç ìHH³ççJçj JçíiçJçíiçÈ³çç iççíäçRlç jcçlççí ³çç®ççÇ Òçl³çíkçÀçuçç pççCççÇJç nçílççÇ. 

uçíoj®çb Hç@À[ Pççuçb lçMççÇ®ç vçblçj DçvçíkçÀ Hç@À[mçd PççuççÇ. kçÀçnçÇJçíUç oíMçYçjçlç p³çç®ççÇ Hç@À[mçd nçílççÇ lççÇ®ç MççUílç ³çç³ç®ççÇ. 

mçiçÈ³ççbÒçcççCçí®ç Dççcç®³çç cçáuççbvççnçÇ çqJnçÆ[Dççí içícmç, DççF&mç mkçíÀçÆìbiç, çÆpçcvç@çÆmìkçwmç cçO³çí Òç®çb[ jmç nçílçç. kçÀOççÇkçÀOççÇ 

SKççob Hç@À[ mçá© Jnç³ç®çb DçççÆCç KçÓHç KççíuçJçj ©pçç³ç®çb. pçiçYçj kç@ÀcH³çáìmç&®çb vççJç Pççu³ççJçj cçiç DççcnçÇ Dççcç®³çç 

çÆuçuççJççlçu³çç Dççuçíu³çç HçÌMççlçÓvç SkçÀ kç@ÀcH³çáìj çÆJçkçÀlç Içílçuçç. Jç<çç&vçáJç<ç¥ Dççcç®³ççkçÀ[®³çç `kç@ÀcH³çáìj®³çç çÆkçÀ[îççb'vçç 

l³çç kç@ÀcH³çáìjvçb mçiçUb çÆMçkçÀJçuçb. Hçç®ç Jç<çç¥vççÇ DççcnçÇ Dç@Hçuç-2 DçççÆCç DçpçÓvç SkçÀ cççÆMçvç çÆJçkçÀlç Içílçuçb. l³ççcçáUí SkçÀlçj 

Dçç@çÆHçÀmç®³çç kçÀçcççcçO³çí cçolç PççuççÇ. DçççÆCç cçáuççbvçç DççOççÇHçí#çç pççmlç ®ççbiçuçb cççÆMçvç çÆcçUçuçb. 

kçÀcH³çáìjvçblçj Dççuçç lççí ìçÇJnçÇ..! l³ççJçj®³çç mçvçmçvççìçÇ yççlçc³çç MççUílçu³çç mçiçÈ³çç cçáuççb®çç lççyçç®ç Içílç. l³çç 

kçÀçUçlç çÆvçkçwmçvç ³çç DçcçíçÆjkçÀvç jçäç̂O³ç#ççb®³çç Jçç@ìjiçíì ÒçkçÀjCççlçu³çç jçpççÇvççc³çç®³çç yççlçc³çç ìçÇJnçÇJçj jç$çbçÆoJçmç 

PçUkçÀlç nçíld³çç. uççíkçÀnçÇ l³çç yççlçc³çç yçIçC³ççlç Òç®çb[ JçíU IççuçJçlç nçílçí, FlçkçÀç kçÀçÇ mççíHç mççÇjçÇ³çuç®ççÇ ÒççÆmçOoçÇ ³çç 

yççlçcççÇ®³çç ÒççÆmçOoçÇ®³çç pçJçUHççmç mçáOoç çÆHçÀjkçÓÀ MçkçÀuççÇ vçmçlççÇ. Dççcç®³çç MççUílçuçí Jç³ççvçb pçjç cççíþí Dçmçuçíuçí çÆJçÐççLçça 

mçJçç&lç cççíþîçç KççíuççÇlç þíJçuçíu³çç 19 Fb®ççÇ yuç@kçÀ DçB[ JnçF&ì ìçÇJnçÇ®³çç pçJçU lççmçvçlççmç cççb[ç  þçíkçÓÀvç yçmçuçíuçí 

Dçmçlç. Jç³ççvçb pçjç uçnçvç DçmçCççjçÇ cçáuçbnçÇ uçJçkçÀj®ç l³ççbvçç mççcççÇuç nçílç, lçj kçÀçnçÇJçíUç çÆMç#çkçÀnçÇ çÆlçLçí çÆomçlç. 

çÆkçÀl³çíkçÀ DççþJç[í ®ççuçuçíuçç nç ÒçkçÀçj jçp³çMççðç, DçcçíçÆjkçíÀ®çç FçÆlçnçmç DçççÆCç oÌvçbçÆovç yççlçc³çç çÆMçkçÀC³çç®çç Dç·ç®ç 

yçvçuçç nçílçç. çÆJçÐççL³çç¥vçç mJçlç:nÓvç Fbìjímì Jççìíuç çÆkçbÀJçç lçí Flçkçw³çç lçvcç³çlçívçb çÆMçkçÀlççÇuç DçMççÇ kçÀçíCçlççÇ®ç oámçjçÇ iççíä 

l³ççkçÀçUçlç MççUílç vçJnlççÇ. ³ççnÓvç pççmlç Fbìjímì oámçN³çç kçÀçíCçl³ççnçÇ çÆJç<ç³ççlç cçáuççbvçç Jççìç³çuçç uççJçCçb kçÀçíCççuçç®ç 

Mçkçw³ç vçJnlçb.  

lçíJnç cççÇ çÆJç®ççj kçÀjç³ç®ççí: oámçjçÇkçÀ[í kçáÀþu³çç MççUílç Dçmçb nçíT MçkçÀlçb ? oíMçYçjçlçuçí çÆMç#çkçÀ DçççÆCç çÆJçÐççLçça pçíJnç 

l³ççb®³çç HççþîçHçámlçkçÀçbvçç DçççÆCç þjçJççÇkçÀ çÆMç#çCç¬çÀcççuçç kçÀJçìçUÓvç yçmçuçí nçílçí lçíJnç DççcnçÇ Dççcç®³ççmçcççíj Iç[lç 

Dçmçuçíu³çç FçÆlçnçmçç®çí mçápççCç mçç#ççÇoçj nçílççí. Jçç@ìjiçíì®ççÇ nçÇ yççlçcççÇ FçÆlçnçmç cnCçÓvç HççþîçHçámlçkçÀçlç 3-4 Jç<çç¥vçblçj 

mççcççÇuç PççuççÇ DçmçlççÇ. Dççcç®³çç mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí cçç$ç 3-4 Jç<ç¥ LççbyçÓvç cçáuççb®çç l³ççlçuçç Fbìjímì mçbHçud³ççvçblçj lççí 



FçÆlçnçmç çÆMçkçÀJçuçç pççC³çç®³çç kçbÀìçUJççC³çç HçOolççÇ®ççÇ içjpç®ç Hç[uççÇ vççnçÇ. Dççcç®ççÇ cçáuçb ®ççuçl³ççyççíuçl³çç FçÆlçnçmçç®ççÇ 

mçç#ççÇoçj nçílççÇ.  

Jçç@ìjiçíì ÒçkçÀjCçç®ççÇ mçávççJçCççÇ mçbHçuççÇ DçççÆCç MççUílçuçb jçípç®çb mççOçb JççlççJçjCç mçá© Pççuçb. ìçÇJnçÇ®çç GHç³ççíiç cçiç MçÓv³ç 

Pççuçç. SkçÀ-oçívç Jç<ç& lçj lççí Hç[Óvç®ç jççÆnuçç. cçiç SkçÀ çÆoJçmç lççí yçbo Hç[uçç. vçblçj FjçCçcçO³çí DççíçÆuçmç þíJçuçíu³çç 

uççíkçÀçb®çb ÒçkçÀjCç ìçÇJnçÇJçj oçKçJçCçb mçá© nçíF&Hç³ç&blç vçJççÇvç ìçÇJnçÇ I³çç³ç®çínçÇ DççcnçÇ kçÀä Içílçuçí vççnçÇlç! 

12. mkçÓÀuç kçÀç@HççxjíMçvmç 

DççJç[çÇçÆvçJç[çÇ mçcççvç DçmçCççjí uççíkçÀ SkçÀ$ç ³çílççlç lçíJnç kçÀçcç J³çJççÆmLçlçHçCçí kçÀjC³çç®çç cççiç& MççíOçlççlç. l³ççb®ççÇ oÌvçbçÆovç 

kçÀçcçb vççÇì ®ççuçC³ççmççþçÇ l³ççbvçç SkçÀ HçOolç þjJççJççÇ uççiçlçí. DççcnçuççnçÇ Dççcç®³çç kçÀçcççbmççþçÇ SkçÀç çÆJççÆMçä HçOolççÇ®ççÇ 

içjpç  nçílççÇ. lççÇ içjpç YççiçJçC³ççmççþçÇ DççcnçÇ cçiç SkçÀ mççíHçç GHçç³ç MççíOçuçç.  

Flçj MççUç JçíiçJçíiçÈ³çç çÆJç<ç³ççbmççþçÇ JçíiçJçíiçUí çÆJçYççiç kçÀ©vç nç ÒçMvç çÆcçìJçlççlç. Dççcnçuçç lçmçb vçkçÀçí nçílçb. JçíiçJçíiçUí 

çÆJçYççiç kçÀjC³ççcçáUí l³çç l³çç çÆJçYççiççlçuççÇ cççCçmçb mJçlç:®³çç®ç JçíiçÈ³çç pçiççlç pçiçlç Dçmçlççlç. lçmçí SkçÀcçíkçÀçbMççÇ mçbyçbOç 

vçmçuçíuçí çÆJçYççiç Dççcç®³çç MççUílç DçmççJçílç ní Dççcnçuçç DççÆpçyççlç cççv³ç vçJdnlçb. mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç®³çç cçákçwlç 

çÆMç#çCçJ³çJçmLçílç lçí DççÆpçyççlç yçmçlç vçJnlçb. GoçnjCç®ç I³çç³ç®çb Pççuçb lçj 1960®³çç oMçkçÀçlç cççÇ mçíJnvç çÆmçmìj 

kçÀç@uçípçímçHçÌkçÀçÇ SkçÀç kçÀç@uçípçcçO³çí YççÌçÆlçkçÀMççðç çÆMçkçÀJçlç nçílççí. 50 Jç<çç¥HçÓJçça kçÀç@uçípç mçá© Pççuçb lçíJnç kçÀç@uçípçcçOçuçç lççí 

SkçÀ cçnlJçç®çç çÆJçYççiç nçílçç. FlçkçÀç kçÀçÇ kçÀç@uçípç®³çç ®ççjcçpçuççÇ çÆyççÆu[biçcçO³çí SkçÀç cçpçu³çç®çç DçOçç& Yççiç YççÌçÆlçkçÀMççðç 

³çç çÆJçYççiççvçí J³ççHçuçç nçílçç. HçCç pçíJnç cççÇ çÆMçkçÀJçlç nçílççí lçíJnç kçÀç@uçípç®³çç SkçÓÀCç 1000 çÆJçÐççL³çç¥HçÌkçÀçÇ HçÀkçwlç 5 

pçCççb®çç YççÌçÆlçkçÀMççðç nç cçáK³ç çÆJç<ç³ç nçílçç. DçççÆCç HçÀkçwlç 5®çpçCç Dçmçu³ççcçáUí lçí mçiçUí mçcççíj®³çç SkçÀç (DçmççíçÆmçSìí[ 

cçívmç) kçÀç@uçípçcçO³çí®ç YççÌçÆlçkçÀMççðçç®³çç Flçj çÆJçÐççL³çç¥yçjçíyçj çÆMçkçÀç³çuçç pççlç nçílçí. cnCçpçí mçíJnvç çÆmçmìjcçOçíí Flçj 

DçvçíkçÀ çÆJç<ç³ççb®³çç çÆJçYççiççbvçç pççiçí®ççÇ kçÀcçlçjlçç Yççmçlç Dçmçlççvçç YççÌçÆlçkçÀMççðç nç çÆJç<ç³ç DçOçç& cçpçuçç HçáÀkçÀì®ç Dç[JçÓvç 

yçmçuçç nçílçç. SkçÀç kçÀç@uçípçcçOçu³çç JçíiçJçíiçÈ³çç çÆJçYççiççb®çç SkçÀcçíkçÀçbMççÇ mçbyçbOç vçmçu³ççcçáUí çÆvçcçç&Cç nçíCççjí Dçmçí DçvçíkçÀ 

çÆJçjçíOççYççmç cçuçç Flçj çÆþkçÀçCççÇnçÇ çÆomçuçí nçílçí. 

l³ççcçáUí Dççcç®³ççkçÀ[í Dçmçí çÆJççÆMçä çÆJçYççiç kçÀjç³ç®çí vççnçÇlç ³ççJçj DççcnçÇ þçcç nçílççí. cçiç kçÀç³ç? lçj DççcnçÇ mkçÓÀuç 

kçÀç@HççxjíMçvç vççJçç®ççÇ vçJççÇvç mçbkçÀuHçvçç kçÀç{uççÇ. SKççÐçç çÆJçYççiççmççþçÇ pçí kçÀç³ç nJçb Dçmçíuç l³çç®ççÇ kçÀuHçvçç MççUí®³çç 

cççÇìçRiçcçO³çí cççb[ç³ç®ççÇ. p³ççvçb lççÇ kçÀuHçvçç cççb[uççÇ Dçmçíuç l³çç J³çkçwlççÇvçí çÆkçbÀJçç mççÆcçlççÇ Dçmçíuç lçj l³çç mççÆcçlççÇvçí lçí kçÀçcç 

Hçá{í v³çç³ç®çb. vçblçj Hçjlç pçj kçÀOççÇ l³çç çÆJçYççiççmççþçÇ mçáçÆJçOçç çÆkçbÀJçç HçÌmçí nJçí DçmçlççÇuç lçj®ç lççí çÆJç<ç³ç mkçÓÀuç cççÇìçRiçcçO³çí 

cççb[uçç pççF&. p³ççuçç l³ççlç jmç Dçmçíuç lççí l³ççlç Yççiç IçíT MçkçíÀ. l³çç iççíäçÇ®çb J³çJçmLççHçvç HçnçC³ççmççþçÇ mçJçç¥®³çç 

mçbcçlççÇvçb SkçÀ mçb®ççuçkçÀ vçícçuçç pççF&. 

cçiç  JçíiçJçíiçÈ³çç çÆJçYççiççbvçç DççHçuçb cnCçCçb DçççÆCç içjpçç cççb[C³ççmççþçÇ mkçÓÀuç kçÀç@HççxjíMçvç ní SkçÀ cççO³çcç yçvçuçb. mkçÓÀuç 

kçÀç@HççxjíMçvç®ççÇ FlçjnçÇ DçvçíkçÀ JçÌçÆMçäîçb nçílççÇ. SkçÀ lçj lçí mçiçÈ³ççbvçç Kçáuçb nçílçb, lçí uççíkçÀMççnçÇ lçlJççJçj ®ççuçç³ç®çb DçççÆCç 

mçiçUípçCç SkçÀ$ç kçÀçcç kçÀjlç Dçmçu³ççcçáUí SKççob çÆcçMçvç mçbHçu³ççJçj lçí Hçjlç yççmçvççlç içáb[çUÓvç þíJçlçç ³çç³ç®çb. 



mkçÓÀuç kçÀç@HççxjíMçvç®ççÇ kçÀuHçvçç pçvcççuçç DççuççÇ lçíJnç MççUílç DçvçíkçÀ Dç@çqkçwìJnçÇìçÇpçd ®ççuçÓ nçíl³çç. JçíiçJçíiçÈ³çç çÆJç<ç³ççJçj 

kçÀçcç kçÀjCççN³çç mçiçÈ³çç içìçbvçç DççHççHçu³çç çÆJç<ç³ççuçç DççÌHç®çççÆjkçÀ mJç©Hç oíC³ççlç jmç nçílçç. cçiç kçÀçnçÇ kçÀçUçlç®ç 

kçÀuççkçÀçÌMçu³ççblç çÆMçuHçkçÀuçç, Hçç@ìjçÇ, mçbiççÇlç, içç³çvç, uçíoj, kçBÀçÆHçbiç, çÆiç³çç&jçínCç, jmçç³çvçMççðç, KçíU, uççkçÀ[çJçj®çb 

kçÀçíjçÇJç kçÀçcç, HçÀçíìçíûççHçÀçÇ DçMçç DçmçbK³ç mkçÓÀuç kçÀç@HççxjíMçvdmç mçá© Pççu³çç. DççcnçÇ cnCçuçb,  ®çuçç, mkçÓÀuç kçÀç@HççxjíMçvç ³çç 

mçbkçÀuHçvçí®ççÇ mçá©Jççlç lçj pççícççvçb PççuççÇ. 

mçá©JççlççÇuçç cçáuççbvçç Jççìlç nçílçb kçÀçÇ l³ççb®³çç DççJç[çÇ®³çç ÒçkçÀuHççbmççþçÇ MççUíkçÀ[Óvç HçÌmçí çÆcçUCçb mççíHçb Dçmçíuç. JçÌ³ççqkçwlçkçÀ 

HççlçUçÇJçj cçolççÇmççþçÇ Dççuçíu³çç cççiçC³ççbJçj mkçÓÀuç cççÇìçRiçcçO³çí yçjb®ç ®ççÆJç&lç®çJç&Cç Jnç³ç®çb. yçN³çç®çoç l³çç Dç³ççíi³ç Dççnílç 

cnCçÓvç HçíÀìçUu³ççnçÇ pçç³ç®³çç. HçCç mkçÓÀuç kçÀç@HççxjíMçvçmççjK³çç Yççjomlç ÒçkçÀçjçkçÀ[Óvç Dççuçíu³çç cççiçC³çç vççcçbpçÓj kçÀMçç 

nçílççÇuç? Dçmçç yçN³çç®ç uççíkçÀçb®çç ûçn nçílçç. HçCç lççí ûçn ®çákçÀçÇ®çç Dççní ní l³ççb®³çç yçN³çç®ç cççiçC³çç mkçÓÀuç cççÇìçRiçcçO³çí 

lççJçÓvçmçáuççKçÓvç çÆvçIççu³ççJçj l³ççb®³çç uç#ççlç ³çç³çuçç uççiçuçb. 

kçÀçnçÇ çÆoJçmç Guçìu³ççJçj ní mçcçpç-içÌjmçcçpç vççnçÇmçí nçíTvç uççíkçÀ mkçÓÀuç kçÀç@HççxjíMçvç ³çç ÒçkçÀçjçuçç mçjçJçuçí. 

mçá©JççlççÇuçç kçÀçnçÇpçCç ³ççlç yçjí®ç DççHççHçu³çç uçnjçÇvçámççj Jççiçuçí. Dçç@çÆ[DççíöçqJnpçáDçuç kçÀç@HççxjíMçvçvçb mçá©JççlççÇuçç yçjçÇ®ç 

KçUyçU cççpçJçuççÇ. lççÇ mçá© PççuççÇ lçíJnç yçN³çç®ç cçáuççbvçç çÆmçvçícçç, OæJçvççÇ lçb$ç%ççvççlçuççÇ GhçkçÀjCçb DçççÆCç çÆJçMçí<çlç: 

MççUíuçç çÆcçUçuçíuçç Hççíìxyçuç ìçÇ.JnçÇ. kç@Àcçíjç ³ççyçÎuç GlmçákçÀlçç nçílççÇ. nUÓnUÓ lççí Glmççn Lçb[çJçuçç. cçiç kçÀçnçÇ Jç<ç¥ l³çç 

kçÀç@HççxjíMçvçcçO³çí mJçlç:®ç mJçlç:uçç mçb®ççuçkçÀ cnCçJçÓvç IçíCççjç HçÀkçwlç SkçÀ®ç cççCçÓmç Gjuçç. kçÀç@HççxjíMçvçcçO³çí þjçJççÇkçÀ 

mçYççmçomçbK³çç nJççÇ Dçmçç kçÀç³çoç vçmçu³ççvçb lçí þçÇkçÀ nçílçb. HçCç l³çç®³ççkçÀ[Óvç HçÌMçç®ççÇ cççiçCççÇ Dççdu³ççJçj l³ççvçb oámçjç 

mçYççmço DççCççJçç cnCçpçí cççiçCççÇ HçÓCç& kçÀjlçç ³çíF&uç Dçmçb l³ççuçç DççcnçÇ MççblçHçCçí mççbçÆiçlçuçb. cçiç mìçÇçÆjDççí GHçkçÀjCççblç 

oámçN³çç SkçÀçuçç jmç Jççìuçç, oámçjç mçYççmço Dççuçç DçççÆCç Dçç@çÆ[DççíöçqJnpçáDçuç kçÀç@HççxjíMçvçvçb Hçjlç pççícç Oçjuçç. 

kçÀçnçÇ kçÀç@HççxjíMçvmçcçO³çí GlmççnçÇ cçb[UçÇ yçjçÇ®ç Dçmçç³ç®ççÇ lçj kçÀçnçÇbcçO³çí SKççoç®ç GlmççnçÇ ÒççCççÇ Dçmçç³ç®çç. uçíoj 

JççÆkçÀ¥iç kçÀç@HççxjíMçvçcçO³çí mçá©JççlççÇ®³çç çÆoJçMççÇ 15 mçæYççmço nçílçí, mçálççjkçÀçcççlç onç-yççjç cçáuçb Dçmçç³ç®ççÇ. 

HçÀçíìçíûççHçÀçÇcçO³çí cçç$ç lççí DççkçÀ[ç HçÀçj®ç kçÀcççÇpççmlç Jnç³ç®çç. mJç³çbHççkçÀçlç cçç$ç cçáuçb vçíncççÇ®ç yçnámçbK³çívçb  Dçmçlç. 

kçÀçnçÇ kçÀç@HççxjíMçvmç cçO³çí J³çJçmLççHçvçç®ççÇ kçÀçcçb nçílççÇ. mççímç& kçÀç@HççxjíMçvç cçO³çí mìçHçÀ çÆvç³çákçwlççÇ®çb kçÀçcç nçílçb. kçÀçnçÇJçíUíuçç 

l³ççb®³ççkçÀ[í Dçmçuçíuçç mìçHçÀ kçÀcççÇ Hç[uçç lçj yççní©vç çÆMç#çkçÀ çÆvç³çákçwlç kçíÀuçí pççlç. DçççÆCç Dçmçç yççní©vç Dççuçíuçç 

çÆMç#çkçÀ kçÀOççÇkçÀOççÇ MççUílç kçÀç³çcç nçíTvç pççF&. uçç³çyç´jçÇ kçÀç@HççxjíMçvç MççUí®³çç uçç³çyç´jçÇ®çb lçj Òçímç kçÀç@HççxjíMçvç MççUímççþçÇ 

pçí mçççÆnl³ç, cçççÆmçkçbÀ ÒçkçÀççÆMçlç nçíF& lçí kçÀçcç kçÀjlç Dçmçí. 

DçMçç yçN³çç®ç kçÀç@HççxjíMçvmç mçá© Pççu³çç DçççÆCç kçÀçuççblçjçvçb l³çç ®ççuçJçCççjçÇ cçáuçb mççí[Óvç içíuççÇ cnCçÓvç yçbo Hç[u³çç. 

HççÆnu³ççboç uçíoj kçÀçcç mçbHçuçb, cçiç Huçí©cç kçÀç@HççxjíMçvç kçÀçnçÇ Jç<ç¥ ®ççuçÓvç mçbHçuçb. [bpçvmç DçççÆCç [^@içvmç kçÀç@HççxjíMçvç ní 

ÒçkçÀjCç cçç$ç ³çç mçiçÈ³çç ojc³ççvç HçÀçj®ç iççpçuçb. HçCç lçínçÇ mçbHçuçb. çÆvçjçÆvçjçÈ³çç kçÀuççbmççþçÇ mçá© Pççuçíu³çç kçÀç@HççxjíMçvmç 

cçç$ç yçbo vç nçílçç SkçÀ$ç Dççu³çç DçççÆCç l³ççb®ççÇ SkçÀ®ç kçÀç@HççxjíMçvç yçvçuççÇ. 

mHççíì&mçd kçÀç@HççxjíMçvç mçá© Jnç³ç®³çç l³çç cçOçÓvçcçOçÓvç yçbo Hç[C³ççmççþçÇ®ç..! l³çç®ççÇ mçá©Jççlç DççÆlçMç³ç Glmççnçlç kçÀçnçÇ 

OççJçHçìÓbvççÇ kçíÀuççÇ. cçç$ç l³ççbvçç Lççí[îçç®ç kçÀçUçlç kçÀUÓvç ®çákçÀuçb kçÀçÇ KçíUç®³çç JçmlçÓb®ççÇ çÆvçiçjçCççÇ jçKçCçb, lççÇ KçjíoçÇ 



kçÀjCçb, l³ççb®çç mìç@kçÀ þíJçCçb JçiçÌjí kçÀjC³ççHçí#çç KçíUCçb HçÀçj®ç mççíHçb Dççní. cçiç mHççíì&mçd kçÀç@HççxjíMçvç vçbyçj 1 mçbHçuççÇ.  Hçjlç 

vçJççÇvç lççp³çç ocçç®³çç cçáuççbvççÇ SkçÀç mkçÀÓuç cççÇìçRiçcçO³çí lçí mHççíì&mçd kçÀç@HççxjíMçvç®çb kçÀçcç vççÇì kçÀjlççÇuç DçMççÇ iJççnçÇ çÆouççÇ. 

HçCç mHççíì&mçd kçÀç@HççxjíMçvç®çç nç Hçávçpç&vcç kçÀçnçÇ kçÀçU®ç çÆìkçÀuçç. cçiç mHççíì&mçd kçÀç@HççxjíMçvç vçbyçj 2 mçbHçuççÇ. kçÀçnçÇ Jç<çç¥vçblçj 

SkçÀ vçJççÇvç ûçáHç Dççuçç. l³ççlçuççÇ cçáuçb cçvççHççmçÓvç, mçkçÀçjçlcçkçÀ DçççÆCç çÆvççÆ½çlçHçCçí kçÀçcç kçÀ©vç mHççíì&mçd®³çç mçççÆnl³çç®ççÇ 

pçyççyçoçjçÇ IçíCççj nçílççÇ Dçmçb l³ççb®çb cnCçCçb nçílçb. DççcnçÇ l³ççbvçç mkçÀÓuç cççÇìçRiçcçO³çí cçbpçájçÇ çÆcçUçu³ççJçj KçíUç®ççÇ mççOçvçb 

IçíC³ççmççþçÇ HçÌmçí çÆouçí DçççÆCç MççblçHçCçí Jççì Hçnçlç yçmçuççí. nç Hçávçpç&vcç SkçÀ Jç<ç&®ç çÆìkçÀuçç. Dçmçb nçílç nçílç mçO³çç DççcnçÇ 

mHççíì&mçd kçÀç@HççxjíMçvç vçbyçj 5 mççíyçlç kçÀçcç kçÀjlççí³ç. cçáuççb®ççÇ DççMçç Dçcçj Dçmçlçí HçCç çÆvç³çcç, çÆMçmlç ³ççbvçç Oççy³ççJçj®ç 

yçmçJçuçb pççJçb Dçmçb mHççíì&mçdmççjK³çç ÒçkçÀjCççlç kçÀçnçÇlçjçÇ DçmççJçb l³ççlçÓvç®ç ³çç kçÀç@HççxjíMçvç mçá© nçíTvç mçbHçlç jnçlççlç. 

13. mJçí®sívçb þíJçuçíuçí DçkçÀçTbìmçd 

mçiçUí Kç®ç& kçÀçnçÇ ûçáHçmççþçÇ Dçmçlççlç Dçmçb vççnçÇ. DçvçíkçÀoç cçáuççbvçç mJçlç:mççþçÇ kçÀçnçÇlçjçÇ çÆJçkçÀlç I³çç³ç®ççÇ içjpç Yççmçlçí.  

Dççcç®³ççkçÀ[í HçoçLç&  lç³ççj kçÀjlççvçç, ®ççcç[îçç®³çç JçmlçÓ yçvçJçlççvçç, HçÀçíìçí çÆHçÀucç [íJnuçHç kçÀjlççvçç çÆkçbÀJçç çÆHçÀjl³çç 

®ççkçÀçJçj cç[kçÀçÇ Iç[Jçlççvçç p³çç JçmlçÓ uççiçlççlç l³çç JçmlçÓ cçáuçb mJçlç:®ç çÆJçkçÀlç DççCçç³ç®ççÇ. 

cçiç DçkçÀçTbìmçd þíJçCçb nç ÒçkçÀçj mJç³çbHççkçÀIçjçlç ®ççuçÓ Pççuçç. çÆlçLçínçÇí mçá©JççlççÇuçç Òçl³çíkçÀpçCç mJçlç:uçç uççiçCççN³çç 

JçmlçÓ mJçlç:®ç DççCçç³ç®çç. HçCç ní cçÓKç&HçCçç®çb Dççní ní uç#ççlç ³çç³çuçç HçÀçj JçíU uççiçuçç vççnçÇ. SkçÀlçj KçÓHç HçoçLç& 

yçvçJçç³ç®çí Dçmçç³ç®çí DççæçÆCç l³ççlç cçáuçb kçÀçnçÇ JçmlçÓ DççCçç³çuçç çÆJçmçjç³ç®ççÇ. cçiç kçÀçíCççÇlçjçÇ SkçÀçvçb®ç ³ççoçÇvçámççj JçmlçÓ 

KçjíoçÇ kçÀjçJ³ççlç Dçmçb þjuçb. 

JçmlçÓ DççCçC³ççHçájlçç nç ÒçmlççJç þçÇkçÀ nçílçb. HçCç cçiç HçÌmçí ³çç çÆJç<ç³ççJçj ³çíTvç içç[b Dç[uçb. Dççlçç JçmlçÓ DççCçç³çuçç 

çÆJçmçjç³ç®³çç SíJçpççÇ cçáuçb HçÌmçí DççCçç³çuçç®ç çÆJçmçjç³çuçç uççiçuççÇ. l³ççlçnçÇ pçj kçÀOççÇ l³ççbvççÇ DççþJçCççÇvçí HçÌmçí DççCçuçí lçj lçí 

HçÌmçí DççCçç³çuçç çÆJçmçjuçí kçÀç vççnçÇlç? Dçmçb Dççcnçuçç Jççìç³ç®çb FlçkçbÀ vçblçj çÆyçuçb, mçáfí HçÌmçí ³ççb®çç çÆnMçíyç þíæJçCçb 

kçÀcç&kçÀþçÇCç pççlç nçílçb. 

cnCçpçí ³ççmççþçÇ kçÀçnçÇlçjçÇ vçJççÇvç MçkçwkçÀuç uç{Jçç³çuçç nJççÇ nçílççÇ. cçiç Òçl³çíkçÀ çÆJçÐççLçça DçççÆCç çÆMç#çkçÀçvçb SkçÀç çÆcççÆvçyçBkçíÀlç 

nJçí çÆlçlçkçíÀ HçÌmçí Yç©vç mJçlç:®çí JçíiçJçíiçUí DçkçÀçTbìmçd kçÀç{çJçílç Dçmçb þjuçb. Òçl³çíkçÀçvçb DçiçoçÇ 10 [ç@uçmç& Yçjuçí lçjçÇ 

®ççuçCççj nçílçí.  

cçiç DççcnçÇ ®çíkçÀmççjKççÇ çÆomçCççjçÇ mççOççÇ ®çíkçÀ®ççÇ HçámlçkçÀb DçiçoçÇ mJçmlç ojçlç SkçÀç cççCçmççkçÀ[Óvç çÆJçkçÀlç IçílçuççÇ. cnCçpçí 

Dççlçç cçáuççbvçç ®çíkçÀvçbnçÇ HçÌmçí kçÀç{lçç ³çç³çuçç uççiçuçí. DççþJç[îççlçÓvç SkçÀoç SKççoç çÆJçÐççLçça mçiçUí ®çíkçÀ Jçìuçí Dççnílç 

kçÀç vççnçÇlç lçí yçIçç³ç®çç; DçkçÀçTbìmçd pçáUJçç³ç®çç. Dççlçç MççUílç cçáuççbvçç kçÀOççÇnçÇ jçíKç jkçwkçÀcç uççiçuççÇ lçjçÇ Òçç@yuçícç ³çílç 

vçJnlçç. 

DçkçÀçTbìmç þíJçC³ççmççþçÇ DççcnçÇ mçá©JççlççÇuçç pçjç JçíiçUç Òç³çlvç kçíÀuçç. DççcnçÇ Òçl³çíkçÀç®³çç DçkçÀçTbìcçO³çí ojJç<çça 10 

[ç@uçmç& Yçjç³ç®ççí. cçáuççbvçç l³çç®³ççHçí#çç pççmlç HçÌmçí uççiçuçí lçj l³ççbvççÇ lçí mJçlç: Yçjç³ç®çí DçMççÇ ³ççípçvçç nçílççÇ. Jç<ç&Yçjçlç 

çÆJçÐççLçça pçí kçÀçnçÇ MçÌ#ççÆCçkçÀ mçççÆnl³ç DççCçç³ç®çí l³ççmççþçÇ ní HçÌmçí l³ççbvççÇ JççHçjçJçílç DçMççÇ ³ççlç DçHçí#çç nçílççÇ. MççUílç 



DççcnçÇ cçáuççbvçç kçÀçnçÇ HçÀçjMççÇ mççOçvçb HçájJçlç vçJnlççí. l³ççcçáUí JçÌ³ççqkçwlçkçÀjçÇl³çç l³ççbvççÇ kçíÀuçíuçí Kç®ç& kçÀçnçÇ ÒçcççCççlç 

Dççcç®³ççlçHçxÀ Yç©vç çÆvçIççJçílç DçMççÇ Dççcç®ççÇ DçHçí#çç nçílççÇ.  

ní mçiçUb vççÇì ®ççuçuçb³ç Dçmçb SkçÓÀCç Dççcnçuçç Jççìlç nçílçb. HçCç lçí lçmçb ®ççuçuçb vççnçÇ. ÖçÀçÇ uçb®ç®çb cççvçmçMççðç Dççcç®³çç 

uçJçkçÀj®ç uç#ççlç Dççuçb. 

Òçl³çíkçÀçkçÀ[í 10 [ç@uçmç& Dççnílç DçççÆCç lçí nJçí lçmçí Kç®ç& kçÀjç³ç®çílç Dçmçb cçáuççb®³çç uç#ççlç Dççu³ççcçáUí HçÌmçí Kç®ç& 

kçÀjC³ççmççþçÇ®ç cçáuççb®³çç çÆvçjçÆvçjçÈ³çç ³ççípçvçç ®ççuçÓ Pççu³çç. DççOççÇ HçÌmçí Kç®ç& kçÀjC³ççlç kçÀç[çÇ®çç jmç vçmçuçíuçí çÆJçÐççLçça 

Dç®ççvçkçÀ KççÆ®ç&kçÀ JçmlçÓ çÆJçkçÀlç I³çç³ç®³çç cççiçí uççiçuçí. HçÌmçí Kç®ç& kçÀjC³çç®çç ³ççíi³ç cççiç& mççHç[uçç vççnçÇ cnCçÓvç HçÌmçí Kç®ç& 

vç kçÀjCççjç çÆJçÐççLçça cçÓKç& cççvçuçç pççT uççiçuçç. 

Dççcç®³çç MççUí®³çç lçlJççbÒçcççCçí ní HçÌmçí cçáuççbvççÇ kçÀmçí Kç®ç& kçÀjçJçílç ³çç®ççÇ kçÀçíCçlççÇ®ç cçbpçájçÇ l³ççbvçç I³ççJççÇ uççiçlç vçJnlççÇ. 

cçáuççbvççÇ lççjlçc³ç yççUiççJçb DçççÆCç çÆvçCç&³ç I³ççJçílç Dçmçb Dççcç®çb cnCçCçb nçílçb. l³ççcçáUí cçáuçb kçÀç³ç kçÀç³ç DççCçlçç³çlç  lçí 

nlççMçHçCçí yçIçCçb FlçkçbÀ®ç Dççcç®³çç nçlççlç nçílçb. lçí pçí kçÀç³ç DççCçlç nçílçí lçí MçÌ#ççÆCçkçÀ mçççÆnl³ç ³çç ÒçkçÀçjçlç yçmçCçb pçjç 

DçJçIç[®ç nçílçb. KçjíoçÇ kçíÀuçíu³çç iççíäçÇbcçO³çí SkçÀ vççJç mççlçl³ççvçb ³çílç nçílçb.. lçí cnCçpçí çÆHçPPçç..!  cçiç ³çç®ç kçÀçjCççvçb 

Òçl³çíkçÀ çÆJçÐççL³çç&uçç 10 [ç@uçmç& çÆiçHçwì cnCçÓvç oíC³çç®ççÇ ³ççípçvçç nUÓnUÓ yççjiçUuççÇ. 

HçCç vçblçj®ççÇ mJçí®sívçb HçÌmçí mççþJçC³çç®ççÇ ³ççípçvçç cçç$ç vççÇì ®ççuçuççÇ. ³çç HçÌMççlçÓvç DçvçíkçÀoç KççpçiççÇ HççlçUçÇJçj 

JççHçjç³ç®³çç JçmlçÓnçÇ cççíþîçç ÒçcççCççJçj çÆJçkçÀlç Içílçu³çç pççlç. ³ççcçáUí mçiçÈ³ççbvçç nJ³çç l³çç JçmlçÓ çÆcçUçu³çç ³çç®ççÇ 

Dççcnçuçç Kççlçjpçcçç çÆcçUç³ç®ççÇ. 

DçççÆCç nçí..yççníj®³çç pçiççÒçcççCçí®ç Dççcç®³ççkçÀ[®çínçÇ ®çíkçÀ kçÀOççÇkçÀOççÇ yççTvmçnçÇ Jnç³ç®çí..! 

14 kçáÀçÆkçbÀiç 

ænçíT Iççlçuçíu³çç yç´í[®çç KçjHçÓmç Jççmç MççUílç ojJçUlç nçílçç. mçJç& uççíkçÀ nUÓnUÓ mJç³çbHççkçÀIçjçlç pçcçç nçílç nçílçí. 

mçiçÈ³ççbvçç®ç lççí yç´í[ DççíJnvçcçOçÓvç kçÀOççÇ yççníj çÆvçIçlççí³ç Dçmçb Pççuçb nçílçb. kçÀçnçÇ çÆcççÆvçìçblç®ç cççiçç&jíì Hççjç l³çç yç´í[®³çç 

pçç[pçÓ[, vçjcç muççF&mçímç uççíkçÀçbvçç çÆJçkçÀlç nçílççÇ. kçáÀçÆkçbÀiç kçÀç@HççxjíMçvç®³çç JçlççÇvçb ní mçiçUb ®ççuçuçb nçílçb. yç´í[®³çç®ç 

çÆkçÀcçlççÇlç yçìjnçÇ çÆcçUlç nçílçb. 

ní ¢M³ç DçvçíkçÀ Jç<ç¥ JççjbJççj Hçnç³çuçç çÆcçUç³ç®çb. yç´í[mçd, çÆHçPPçç, kçíÀkçÀ, kçáÀkçÀçÇpç, çÆyçmkçÀçÇìb DçççÆCç Dçmçí DçvçíkçÀ HçoçLç& 

cççiçç&jíì®³çç pççoÓF& Hççílç[çÇlçÓvç yççníj Hç[Óvç oço oíCççN³çç KçJçÌ³³çç uççíkçÀçb®³çç Hççíìçlç pçç³ç®çí. 

DçLçç&lç mçiçÈ³ççbvçç®ç kçÀçnçÇ HçoçLç& Dçç³çlçí çÆcçUç³ç®çí vççnçÇlç. kçÀçnçÇpçCç çÆlçuçç cçolç kçÀjç³ç®çí. kçÀçnçÇJçíUíuçç cçáuçb®ç HçoçLç& 

þjJçÓvç cççiçç&jíìuçç cçolç cççiçç³ç®ççÇ. lçj kçÀOççÇ kçÀOççÇ cççiçç&jíì®ç ’cçbiçUJççjçÇ DççHçCç DçcçákçÀ SkçÀ HçoçLç& kçÀjCççj Dççnçílç, 

cçolççÇuçç F®sákçÀ DçmçCççN³ççbvççÇ vççJç vççWoJççJçb“ DçMççÇ vççíìçÇmç uççJçç³ç®ççÇ. 

kçÀç³ç yçnçjoçj ¢M³ç Dçmçç³ç®çb lçí! mJç³çbHççkçÀIçjçlç SkçÀ çÆoJçmç 7,8,9 Jç<çç&®³çç cçáuççb®çç mçcçáoç³ç Dçmçç³ç®çç lçj oámçN³çç 

çÆoJçMççÇ mçiçÈ³çç ìçÇvçSpçmç&®ççÇ içoça pçcçç³ç®ççÇ. HçCç DçvçíkçÀ JçíUíuçç mçJç& Jç³ççíiçìçlçu³çç cçáuççb®çb l³çç içoçalç çÆcçÞçCç 



Dçmçç³ç®çb. kçÀçnçÇ cçáuçb Mççblç, lçj kçÀçnçÇ Jç´çl³ç, kçÀçnçÇ Jççiçç³çuçç mççíHççÇ lçj kçÀçnçÇ nfçÇ, kçÀçnçÇ mçcçbpçmç lçj kçÀçnçÇ kçÀçnçÇ®ç vç 

mçcçpçCççjçÇ Dçmçç³ç®ççÇ. mçiçÈ³ççbvçç®ç cççiçç&jíìmççíyçlç HçoçLç& yçvçJçç³ç®çí Dçmçlç. l³ççbvççÇ pçj l³çç HçoçLçç&lçu³çç IçìkçÀçb®çí HçÌmçí 

çÆouçí Dçmçuçí lçj lççí HçoçLç& lççÇ cçáuçb IçjçÇ vçíT MçkçÀç³ç®ççÇ. GoçnjCççLç&, [íPçì&mççjKçç SKççoç iççí[ HçoçLç& l³ççb®³çç 

kçáÀìábyççmççþçÇ lçí vçílç çÆkçbÀJçç cçiç MççUílçuçí mçiçUípçCç çÆcçUÓvç lççí HçoçLç& HçÀmlç kçÀjç³ç®çí. 

cççiçç&jíìuçç MççUíyçÎuç KçÓHç DççmLçç nçílççÇ. MççUç mçá© Pççu³ççJçj HççÆnuççÇ 16 Jç<ç¥,  cnCçpçí lççÇ çÆvçJç=Êç nçíF&Hç³ç¥lç çÆlç®çb 

MççUílç cçnlJçç®çb mLççvç nçílçb. lççÇ mJç³çbHççkçÀ lçj GÊçcç kçÀjç³ç®ççÇ®ç çÆMçJçç³ç lççÇ SkçÀ Glkç=Àä çÆMççÆ#çkçÀç nçílççÇ. DçççÆCç çÆlç®çb 

Kçjb JçÌçÆMçäîç cnCçpçí lççÇ HçÀçj mçcçbpçmç nçílççÇ. DçcçíçÆjkçíÀlçu³çç vççÌouççlççÇuç SkçÀç DççÆOçkçÀçN³çç®ççÇ yçç³çkçÀçí Dçmçu³ççcçáUí 

Jç³çç®³çç çÆlçMççÇ-®çççÆUMççÇlç®ç cççiçç&jíì pçiçYçj çÆHçÀjuççÇ nçílççÇ. vççÌouçç®³çç pçiççlçuççÇ Yçç<çç çÆlçuçç DçJçiçlç nçílççÇ®ç DçççÆCç 

KçÓHç çÆnb[u³ççcçáUí SkçÓÀCç cççCçmçb DççíUKçC³ççlç lççÇ JççkçÀyçiççj nçílççÇ. 

cçáuççb®çb lçj çÆlç®³ççJçj DççÆlçMç³ç Òçícç nçílçb. mçiçÈ³ççbvçç®ç lççÇ KçÓHç DççJç[ç³ç®ççÇ. Dçç³çá<³ççlçu³çç ìçÇvçSpç®³çç DçJçIç[ 

JçUCççJçj cçáuççbvçç lççÇ pçJçU®³çç cçÌçÆ$çCççÇmççjKççÇ Jççìç³ç®ççÇ. lççÇ l³ççb®³ççyçjçíyçj çÆmçiççjíìmçd Dççí{ç³ç®ççÇ DçççÆCç lççmçvç lççmç 

içHHççnçÇ cççjç³ç®ççÇ. cçáuçb pçjç ®çákçÀlçç³çlç Dçmçb Jççìuçb lçj uçiççíuçiç l³ççbvçç mçuuçí Ðçç³çuçç lççÇ DççÆpçyççlç çÆyç®çkçÀç³ç®ççÇ vççnçÇ. 

HçCç lçjçÇnçÇ cçáuççbçÆJç<ç³ççÇ çÆlçuçç Dççoj Dçmçç³ç®çç, l³ççb®çí çÆJç®ççj çÆlç®³ççHçí#çç çÆYçVç Dçmçuçí lçjçÇ lççÇ lçí cççv³ç kçÀjç³ç®ççÇ. mçnç 

Jç<çç¥®³çç çÆ®çcçáj[îççHççmçÓvç lçí ÒççÌ{çbHç³ç¥lç mçiçÈ³ççbMççÇ lççÇ SkçÀmççjKçb®ç Jççiçç³ç®ççÇ. mJç®slçílç kçÀçíCççÇ kçáÀ®çjçF& kçíÀuççÇ lçj cçç$ç 

cççiçç&jíì®çç Oççjoçj DççJççpç cçáuççbvçç pççiçíJçj DççCçç³ç®çç. 

`ÒçÓHçÀ Dçç@HçÀ o HçáçÆ[biç Fpç Fvç o FçÆìbiç' Dçmçb cnCçlççlç lçí cççiçç&jíì®³çç yççyçlççÇlç mJç³çbHççkçÀçlç DçççÆCç Òçl³ç#ç Dçç³çá<³ççlç 

Kçjb nçílçb. JçíiçJçíiçUí KççÐçHçoçLç& kçÀjC³ççlç lççÇ HçìçF&lç nçílççÇ. cççiçç&jíì çÆvçJç=Êç Pççu³ççJçjnçÇ MççUílçnçÇ kçáÀçÆkçbÀiç kçÀjCçb nç 

ojJç<çça Òçl³çíkçÀ JçíUçÇ cçnlJçç®çç Yççiç Dçmçí. cççiçç&jíìcçáUí MççUílç kçÀä kçÀjCçb, mçiçÈ³ççbMççÇ çÆcçUÓvççÆcçmçUÓvç JççiçCçb ³çç 

®ççbiçu³çç ÒçLçç Hç[u³çç nçíl³çç. cççiçç&jíìvçb DçvçíkçÀ ®ççbiçu³çç mçJç³ççÇ cçáuççbvçç uççJçu³çç. kçÀçíCçl³ççnçÇ Jç³çç®çç çÆJçÐççLçça Dçmççí, 

l³ççuçç PçíHçíuç lçíJç{b kçÀçcç l³ççuçç kçÀjç³çuçç®ç uççiçç³ç®çb. Òçl³çíkçÀçuçç®ç mçHçÀj®çbo mççíuçCçb, HçoçLç& kçÀjlççvçç l³ççlç iççíäçÇ 

cççípçÓvç IççuçCçb, DççíJnvçcçO³çí HçoçLç& YççpçCçb, Huçíìmç DçççÆCç ìíyçuç mJç®s kçÀjCçb Dçmçb kçÀjlçç ³çç³ç®çb. mJç³çbHççkçÀçlç cçolç 

kçÀjCçb cnCçpçí kçÀç³ç l³çç®ççÇ Òçl³çíkçÀçuçç pççCççÇJç nçílççÇ. DççÆlçMç³ç mJç®s Dçmçuçíu³çç mJç³çbHççkçÀIçjçlç kçÀçcç ®ççuçÓ Jnç³ç®çb 

DçççÆCç çÆlçlçkçw³çç®ç mJç®s mJç³çbHççkçÀIçjçlç mçbHçç³ç®çb. nçÇ mçJç³ç cççiçç&jíì®³çç oíKçjíKççÇcçáUí®ç cçáuççbvçç uççiçuççÇ nçílççÇ. 

cççiçç&jíìuçç DççoMç& cççvçÓvç Flçj DçvçíkçÀpçCçnçÇ mJç³çbHççkçÀ çÆMçkçÀuçí. Dççcç®³çç MççUí®³çç kçáÀçÆkçbÀiç kçÀç@HççxjíMçvçvçb ÒçcççCçHç$ç 

çÆouçíuçí çÆJçÐççLçça SkçÀìîççvçb mJç³çbHççkçÀIçjçlç kçÀçcç kçÀ© MçkçÀç³ç®çí. l³ççbvçç pçjç mçjçJç Pççu³ççvçblçj lçí pçJçUHççmç®³çç 

sçíìîçç jímìç@jbìcçO³çí kçÀçcç kçÀjlç. kçÀOççÇkçÀOççÇ Jç<ç&Yçj DççíUçÇlç yç´í[, vçblçj ®çç³çvççÇpç DçMçç ÒçkçÀçjí MççUílç®ç Jçiç& 

®ççuçç³ç®çí. 

kçÀOççÇkçÀOççÇ mìçHçÀcçOçuçç SKççoç KçJçÌ³³çç çÆMç#çkçÀ kçÀçnçÇlçjçÇ HçoçLç& yçvçJçç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjç³ç®çç. GoçnjCççLç&, yççyç&jç, 

çÆlçuçç Mçkçw³çlççí vç@®çjuç HçÓÀ[ JççHç©vç HçoçLç& yçvçJçç³çuççDççJç[ç³ç®çb. lççÇ mJçlç: Dççnçjlçp%ç nçílççÇ. çÆlç®çb vç@®çjuç HçÓÀ[ 

cnCçpçí kçÀOççÇcçOççÇ cçÌÐççSíJçpççÇ kçÀCççÇkçÀ JççHç©vç çÆkçbÀJçç SKççoç cçOçç®çç LçWyç IççuçÓvç SKççÐçç HçoçLçç&uçç HççÌçÆäkçÀ cnCçCçb Dçmçb 

vçJnlçb. yççyç&jçuçç HçoçLçç&uçç yççní©vç mççKçj uççJçuçíuççÇ cççv³ç vçJnlççÇ. lççpççÇ, HççÌçÆäkçÀ HççÇþb DçççÆCç kçÀcççÇlçkçÀcççÇ iç@mç 



JççHç©vç lççÇ HçoçLç& yçvçJçç³ç®ççÇ. GoçnjCççLç&, jç³ç®³çç HççÇþçlç iççpçj IççuçÓvç yçvçJçuçíuçç mççKçjíçÆMçJçç³ç®çç kçíÀkçÀ! nç kçíÀkçÀ 

FlçkçÀç ®ççbiçuçç nçíF&uç ³çç®ççÇ cççÇ HçÓJçça kçÀuHçvççnçÇ kçíÀuççÇ vçJnlççÇ. 

cççiçç&jíìÒçcççCçí®ç yççyç&jç®çbmçáOoç mçJç& Jç³çç®³çç uççíkçÀçbMççÇ pçcçç³ç®çb. lççÇ SKççoç HçoçLç& kçÀjCççj Dççní DçMççÇ çÆlçvçb yççí[ç&Jçj 

vççíìçÇmç uççJçuççÇ kçÀçÇ DçvçíkçÀ cçáuçb l³ççlç Yççiç I³çç³çuçç GlmçákçÀ Dçmçç³ç®ççÇ. l³ççbvçç yççyç&jçmççíyçlç kçÀçcç kçÀjç³çuçç 

DççJç[ç³ç®çb. mJç³çbHççkçÀ kçÀjC³ççlçnçÇ SkçÀ DççJnçvç Dççní ³çç®ççÇ l³ççbvçç pççCççÇJç Jnç³ç®ççÇ. ³ççlçÓvç®ç SkçÀ çÆoJçmç ®çç@kçÀçí-çÆ®çHç 

kçáÀkçÀçÇpçmççjK³çç çÆomçCççN³çç HçCç jç³ç/Dççíì /mçÓ³ç&HçáÀuçç®³çç çÆyç³çç/mççí³çç ³ççb®çb HççÇþ JççHç©vç kçíÀuçíu³çç DçççÆCç yçíçÆkçbÀiç 

HççJç[j, cçOç çÆkçbÀJçç mççKçj vç Iççlçuçíu³çç kçáÀkçÀçÇpç lç³ççj Pççu³çç nçíl³çç. ³ççb®ççÇ ®çJç ®çç@kçÀçí-çÆ®çHmç kçáÀkçÀçÇpç mççjKççÇ vçJnlççÇ 

HçCç l³çç Dçl³çblç ®ççÆJçä nçíl³çç.  

ojJç<çça pçÓvçcçO³çí pçáv³çç HçOolççÇvçb DççF&m¬çÀçÇcç yçvçJçC³çç®çç SkçÀ kçÀç³ç&¬çÀcç Dçmçí. nçÇ HçOolç DçLçç&lç®ç cççiçç&jíìvçb mçá© kçíÀuççÇ 

nçílççÇ. çÆlç®³çç uçnçvçHçCççÇ®ç HçÀçcç&nçTmçJçj lçmçb DççF&m¬çÀçÇcç lç³ççj kçÀjç³çuçç lççÇ çÆMçkçÀuççÇ nçílççÇ. DççF&m¬çÀçÇcç®³çç çÆoJçMççÇ 

¬çÀçÇcç, yçHç&À, cççÇþ Dçmçí IçìkçÀ SkçÀoç ³çíTvç Hç[uçí kçÀçÇ cçáuççb®ççÇ GlmçákçÀlçç kçÀcççuççÇ®ççÇ lççCçuççÇ pçç³ç®ççÇ. DççF&m¬çÀçÇcç®çb 

cççÆMçvç lççmçvçlççmç nuçJçç³çuçç uççiçç³ç®çb DçççÆCç uçnçvç cçáuççb®ççÇ lçí nuçJçç³çuçç ®ç{çDççí{®ç mçá© Jnç³ç®ççÇ. lçí nuçJçç³çuçç 

pç[ Pççu³ççvçblçj cçiç pçjç cççíþçÇ cçáuçb cçMççÇvç®çç lççyçç I³çç³ç®ççÇ. cçiç DççF&m¬çÀçÇcç mçíì Pççu³ççvçblçj oáHççjçÇ Dç[çÇ®ç®³çç 

mçácççjçmç mJç³çHçbçkçÀIçjçyççníj vççiçcççí[çÇ jçbiçç uççiçç³ç®³çç. Òç®çb[ GkçÀç[îçç®³çç çÆoJçMççÇ mJçlç: yçvçJçuçíuçb DççF&m¬çÀçÇcç 

çÆ[Mçímç YçjYç©vç KççCçb ³çç Dççvçboç®ççÇ lçáuçvçç HçÀçj®ç kçÀcççÇ iççíäçRMççÇ nçíT MçkçíÀuç. vçblçj mJç³çbHççkçÀIçjç®ççÇ mJç®slçç 

kçÀjç³çuçç uççiçCçb ní kçbÀìçUJççCçb  kçÀçcçmçáOoç l³çç DççF&m¬çÀçÇcç KççC³çç®³çç Dççvçboçuçç iççuçyççíì uççJçÓ MçkçÀlç vçJnlçb! 

15 Spç çÆcççqkçwmçbiç. 

mçJç& Jç³çç®ççÇ, JçbMçç®ççÇ cçáuçb SkçÀ$ç DçmçCçb ní mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç®çb SkçÀ GuuçíKçvççÇ³ç JçÌçÆMçäîç Dççní. Jç³ççvçámççj 

kçÀçìíkçÀçíjHçCçí cçáuççb®çb JçiççakçÀjCç kçÀjç³çuçç cçuçç DççJç[lç vççnçÇ. jçípç®³çç pçiççlç cççCçmçb kçÀçnçÇ Jç³ççvçámççj JçiççakçÀjCç 

kçÀ©vç Dçç³çá<³ç pçiçlç vççnçÇlç. lçmçb®ç SkçÀç®ç Jç³çç®³çç cçáuççbvçç DççJç[CççN³çç mçiçÈ³çç iççíäçÇ SkçÀmççjK³çç®ç DçmçlççÇuç 

DçmçbnçÇ Mçkçw³ç vççnçÇ. 

Dççcç®³ççkçÀ[í mJçlç:®ççÇ KçíUCççÇ JççHçjlç DçmçuççÇ lçjçÇ mçJç& Jç³çç®ççÇ cçáuçb SkçÀ$ç ³çíTvç KçíUlççlç. cççÇ cççPçb mçB[çÆJç®ç cçíçÆkçbÀiç 

mçíçÆcçvççj Içílçuçb nçílçb lçíJnç l³ççlç 12 Jç<çç¥HççmçÓvç 18 Jç<çç¥Hç³ç¥lç®ççÇ cçáuçb nçílççÇ. Dççcç®³çç MççUílç mJç³çbHççkçÀ kçÀjlççvçç l³ççlç 

Yççiç IçíCççN³çç cçáuççbcçO³çí Jç³çç®³çç mçiçÈ³çç®ç mççÇcççjí<çç Dççíuççb[u³çç pççlççlç. lçmçb®ç MççUç mçá© Pççu³ççJçj mçá©JççlççÇ®³çç 

kçÀçnçÇ Jç<çç¥vçlçj cççÇ DççOçáçÆvçkçÀ FçÆlçnçmçç®çí Oç[í çÆMçkçÀJçlççvçç l³ççlçuçç 10 Jç<çç¥®çç SçÆ[^³çvç 17 Jç<çç¥®³çç cçáuççbmççíyçlç 

çÆMçkçÀlç nçílçç DçMççÇnçÇ GoçnjCçb Dççnílç. 

³ççcççiç®çb lçlJç SkçÀ®ç Dççní: cçáuççbvçç kçÀçíCçl³ççnçÇ Jç³ççlç pçí kçÀçnçÇ kçÀjç³ç®çb Dçmçíuç lçí l³ççbvçç kçÀ© ÐççJçb. l³ççlç l³ççbvçç 

Fbìjímì DçmçCçb ní cçnlJçç®çb ! lççí Oç[ç pçjç DçJçIç[ Dçmçíuç lçj lççí çÆMçkçÀlççvçç cçáuççbvçç pçjç pççmlç kçÀçÌMçu³ç JççHçjçJçb 

uççiçlçb. cçç$ç l³ççbvçç nJçb lçí çÆMçkçÓÀ çÆouçb lçj çÆkçÀlççÇlçjçÇ iççíäçÇlç uçnçvç cçáuçb cççíþîçç cççCçmççbHçí#çç pççmlç çÆvç<Cççlç Dçmçlççlç 

Dçmçb uç#ççlç ³çílçb.  



Dççcç®³ççkçÀ[í uçnçvç cçáuçb p³çç Jçíiççlç SKççoçÇ diççíä çÆMçkçÓÀ Hçnçlççlç l³çç Jçíiççuçç  Hçájímçb kçÀçÌMçu³ç l³ççb®³ççlç vçmçíuç lçj cçç$ç 

cçáuçb SkçÀcçíkçÀçbvçç cçolç kçÀjlççlç. FlçkçbÀ®ç vçJní lçj, l³ççbvçç SkçÀcçíkçÀçbvçç lçMççÇ cçolç kçÀjçJççÇ®ç uççiçlçí vççnçÇlçj l³ççb®çç 

mçiçUç ûçáHç®ç vççHççmç nçílççí Dçmçç Dççcç®³ççkçÀ[í çÆvç³çcç Dççní. DçMççÇ cçolç kçíÀu³ççvçblçj l³ççbvçç ûçí[mçd, cççkç&Àmçd Dçmçb kçÀçnçÇ 

çÆcçUCççj vçmçlçb. l³ççcçáUí SkçÀçvçb oámçN³ççuçç cçolç kçíÀuççÇ lçj l³çç®çb %ççvç JççHç©vç oámçN³ççuççnçÇ l³çç®³ççFlçkçíÀ®ç cççkç&À 

çÆcçUlççÇuç DçMççÇ mHçOçç& l³ççb®³ççlç vçmçlçí. l³ççcçáUí lçí mçnpççÇ SkçÀcçíkçÀçbvçç cçolç kçÀjlççlç Dçmçç Dççcç®çç DçvçáYçJç Dççní.    

cçáuçb SkçÀcçíkçÀçb®³çç mçnkçÀç³çç&vçb çÆMçkçÀlççlç ní HçnçCçb nç SkçÀ Dççvçbooç³çkçÀ DçvçáYçJç Dçmçlççí. mç[yçjçÇ Jn@uççÇlç çÆpçkçÀ[í vçpçj 

ìçkçÓÀ çÆlçkçÀ[í mçJç& Jç³çç®ççÇ cçáuçb SkçÀ$ç kçÀçcç kçÀjlçç³çlç ní ¢M³ç cçvççuçç JçíiçUb®ç mçcççOççvç oílçb. 

³çç mçiçÈ³ççuçç SkçÀ YççJççÆvçkçÀ yççpçÓnçÇ Dçmçlçí. mççíUç Jç<çç&®çç cçáuçiçç çÆkçbÀJçç cçáuçiççÇ pçíJnç dmçnç Jç<çç&®³çç cçáuççuçç HçámlçkçÀ 

Jçç®çÓvç oçKçJçlç Dçmçlççí/Dçmçlçí lçíJnç l³ççb®³ççlçuççÇ çÆvçmçiç&oldlç cçcçlJçç®ççÇ YççJçvçç oíKççÇuç HçÓCç& nçílç Dçmçlçí. DçççÆCç l³çç 

mçnç Jç<çç&®³çç uçnçvç cçáuççuççnçÇ DççHçuççÇ kçÀçíCççÇlçjçÇ kçÀçUpççÇ kçÀjlçb³ç ³ççvçb yçjb Jççìlçb. yççjç Jç<çç&®ççÇ SKççoçÇ cçáuçiççÇ pçíJnç 

mççíUç Jç<çç&®³çç cçáuççkçÀ[Óvç kçÀcH³çájìj®ççÇ cçççÆnlççÇ SíkçÀlç Dçmçlçí lçíJnç çÆlçuçç DççHçCçnçÇ SkçÀ cçnlJçç®ççÇ J³çkçwlççÇ Dççnçílç Dçmçb 

Jççìlç Dçmçlçb.   

YççJççÆvçkçÀ yççpçÓÒçcççCçí®ç ³ççuçç SkçÀ mççcçççÆpçkçÀ yççpçÓnçÇ Dççní. Dççcç®³çç MççUílç DççcnçÇ HççÆnuçç [çvmç Òççíûç@cç Dçç³ççíçÆpçlç 

kçíÀuçç lçíJnç cçuçç mJçlç:®çç HççÆnuçç vç=l³çç®çç kçÀç³ç&¬çÀcç DççþJçlç nçílçç. DççcnçÇ cççO³ççÆcçkçÀ MççUílç Dçmçlççvçç Dççcç®çç 

HççÆnu³ççboç [çvmç Òççíûç@cç Pççuçç nçílçç. lçíJnç çÆMç#çkçÀçbvççÇ HççÆnuççÇ iççíä kçÀçíCçlççÇ kçíÀuççÇ Dçmçíuç lçj – cçáuççbvçç DçççÆCç cçáuççÇbvçç 

JçíiçUb kçíÀuçb. çÆlçLçÓvç l³çç kçÀç³ç&¬çÀcççlçuççÇ cçpçç mçbHçlç®ç içíuççÇ. 

Dççcç®³çç MççUílç cçç$ç mçJç& cçáuççcçáuççRvççÇ SkçÀ$çHçCçí [çvmç kçÀjC³çç®ççÇ cçáYçç nçílççÇ. l³çç kçÀç³ç&¬çÀcççlç cçáuççbvççÇ Dççcnçuçç 

mçJçç¥vçç®ç Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç kçíÀuçb. ®çkçwkçÀ SkçÀ mççlç Jç<çç&®çç cçáuçiçç 15 Jç<çç&®³çç cçáuççÇyçjçíyçj [çvmç kçÀ©vç yç#ççÇmç IçíTvç 

içíuçç ! mçiçÈ³ççb®çç®ç lççí JçíU cçpçílç içíuçç. Jç<ç¥ cççiçí Hç[lç içíuççÇ, uçnçvç cçáuçb cççíþçÇ PççuççÇ. HçCç SkçÀ$ç [çvmç kçÀjC³çç®ççÇ 

HçOolç lçMççÇ®ç jççÆnuççÇ. 

mç[yçjçÇlç cççíþçÇ cçáuçb ní uçnçvç cçáuççb®çí DççoMç& Dçmçç³ç®çí. kçÀOççÇ kçÀOççÇ lçj uçnçvç cçáuççbmççþçÇ cççíþçÇ cçáuçb nçÇ oíJççmççjKççÇ 

Dçmçç³ç®ççÇ. ’cççÇ mççlç Jç<çç¥®çç Dçmçlççvçç ìçÇvçSpç®³çç cçáuççbyçjçíyçj çÆHçÀjç³ç®ççí lçí cççP³ççmççþçÇ ®ççbiçuçb®ç þjuçb. ìçÇvçSpçcçO³çí 

kçÀmçb Jççiçç³ç®çb l³çç®çí Oç[í cçuçç çÆcçUçuçí. “ Dçmçb  Dççcç®çç cçáuçiçç cçç³çkçíÀuç 18 Jç<çç¥®çç Dçmçlççvçç SkçÀoç mççbiçlç nçílçç. 

Hçá{í lççí cnCççuçç, ’ìçÇvçSpçcçO³çí Giçç®ç çÆpçcçcçO³çí pççTvç cççíþçÇ cçáuçb Yç³ççCç çÆomçlççlç. l³çç Jç³ççlç kçÀmçb çÆomçÓ vç³çí lçí 

l³ççb®³ççkçÀ[í HççnÓvç cçuçç kçÀUuçb. ³çç®çç HççÆjCççcç cnCçÓvç cçiç cççÇ cççP³çç ìçÇvçSpçcçO³çí çÆpçcçcçO³çí  HçÀçj JçíU Jçç³çç IççuçJçuçç 

vççnçÇ.“  

cççíþîçç cçáuççbvçç uçnçvç cçáuçb nçÇ DççHçu³çç OççkçÀìîçç YççJççyççÆnCççÇbÒçcççCçí Jççìlççlç. Mçíj@çvç vççJçç®ççÇ cçáuçiççÇ ®ççj Jç<çç&®ççÇ 

Dçmçlççvçç MççUílç oçKçuç PççuççÇ. çÆlç®çí HççuçkçÀ vçákçÀlçí®ç oiççJçuçí nçílçí. HççÆnu³çç Jç<çça lççÇ lçj mçiçÈ³ççb®ççÇ®ç `cçáuçiççÇ' nçílççÇ. 

mçlçlç çÆlçuçç kçÀçíCççÇlçjçÇ Jçç®çÓvç oçKçJçç³ç®çb, çÆlç®³ççmççíyçlç KçíUç³ç®çb, yççíuçç³ç®çb, çÆlçuçç cçç³çívçb pçJçU I³çç³ç®çb. MççUí®çí 

cççpççÇ çÆJçÐççLçça DççHççHçu³çç cçáuççbvçç IçíTvç ³çç³ç®çí lçíJnç Dççcç®³ççkçÀ[®çí ìçÇvçSpçmç& l³ççb®³ççmççíyçlçnçÇ lççmçvçlççmç 

KçíUç³ç®çí. 



mçJç& Jç³çç®ççÇ cçáuçb SkçÀ$ç çÆMçkçÀC³ççcçáUí DçpçÓvç SkçÀ ®ççbiçuççÇ iççíä Iç[lçí. lççÇ cnCçpçí, cçáuççbvçç cçáuççbkçÀ[Óvç®ç çÆMçkçÀç³çuçç 

DççJç[lçb. l³ççbvçç lçí mççíHçb Jççìlçb. SKççÐçç ÒççÌ{ çÆMç#çkçÀçHçí#çç l³ççbvçç çÆMçkçÀJçCççjçÇ cçáuçb®ç l³ççbvçç pçJçU®ççÇ Jççìlççlç. l³ççb®³çç 

MçbkçÀç cçáuçb®ç pççmlç mçcçpççJçÓvç IçíT MçkçÀlççÇuç Dçmçb l³ççbvçç Jççìlçb. l³çç MçbkçíÀ®ççÇ l³ççbvçç çÆcçUçuçíuççÇ GÊçjb mççíHççÇ, l³ççbvçç 

mçcçpçCççjçÇ Dçmçlççlç. l³ççbvçç l³ççlç cççíkçÀUíHçCçç Jççìlççí DçççÆCç cçáK³ç cnCçpçí ³ççcçáUí lççÇ Jçíiççlç DçççÆCç vççÇì çÆMçkçÀlççlç.  

cçáuççbvçç çÆMçkçÀJçç³çuççnçÇ DççJç[lçb. l³ççlçÓvç l³ççbvçç kçÀçnçÇlçjçÇ kçíÀu³çç®çb mçcççOççvç çÆcçUlçb. mçiçÈ³ççlç cçnlJçç®çb cnCçpçí pçí 

çÆMçkçÀJçlççlç lçí l³ççbvçç mJçlç:uçç vççÇì kçÀUlç pççlçb. oámçN³ççuçç kçÀçnçÇlçjçÇí mçcçpççJçÓvç mççbiçC³ççmççþçÇ cçáuççbvçç l³çç çÆJç<ç³çç®çç 

pççmlç mçKççíuç DçY³ççmç kçÀjçJçç uççiçlççí. mJçlç:uçç SKççoç çÆJç<ç³ç mHçä Pççu³çççÆMçJçç³ç l³ççbvçç lççí çÆJç<ç³ç oámçN³ççuçç 

çÆMçkçÀJçlçç ³çílç vççnçÇ.  

DçMçç jçÇlççÇvçí mçJç& Jç³çç®³çç cçáuççbvççÇ SkçÀ$ç çÆMçkçÀCçb KçÓHç içjpçí®çb Dççní. MççUílçuçb çÆMçkçÀCçb DçççÆCç çÆMçkçÀJçCçb ³ççlç ³çç 

SkçÀçÆ$çlçHçCççcçáUí Òç®çb[ HçÀjkçÀ Hç[lççí. SkçÀ mççÌnçoç&®çb JççlççJçjCç lç³ççj nçílçb. Dççcç®³çç MççUí®ççÇ DççcnçÇ vçíncççÇ®ç SKççÐçç 

sçíìîççMçç iççJççMççÇ lçáuçvçç kçÀjlççí.  sçíìd³çç iççJççlç mçiçUí SkçÀ$ç ³çílççlç, çÆMçkçÀJçlççlç, cçolç kçÀjlççlç, SkçÀcçíkçÀçbvçç 

jçiççJçlççlç – Dçç³çá<³ç JççìÓvç Içílççlç. cçuçç MççUímççþçÇoíKççÇuç ní®ç cçç@[íuç ³ççíi³ç Jççìlçb. Dççcç®ççÇ MççUç lçMççÇ®ç Dççní.  

SkçÓÀCç cççíþîçç cççCçmççbvçç uçnçvç cçáuççbkçÀ[Óvç çÆMçkçÀC³ççmççjKçb KçÓHç kçÀçnçÇ Dçmçlçb. nVçç ûççÇvçyçiç& ³çç Dççcç®³çç mìçHçÀ cçWyçjvçb 

³çç®çb SkçÀ GoçnjCç çÆuçnÓvç þíJçuçb³ç. lççÇ çÆuççÆnlçí, 

o yççÇ®ç ì^çÇ 

’çÆnJççÈ³ççlçu³çç SkçÀç mççívçíjçÇ mçkçÀçUçÇ yççÇ®ç®çb lçí Pçç[ cççÇ HççÆnu³ççboç HçççÆnuçb“.  

SmçJnçÇSmç (mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç) cçO³çí 18 Jç<ç¥ kçÀç{uçíu³çç SkçÀç mçom³ççkçÀ[Óvç Dççuçíuçb ní Jççkçw³ç Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ Dçmçuçb 
lçjçÇ Kçjb nçílçb. 

nVçç Hçá{í çÆuççÆnlçí, FlçjçbÒçcççCçí®ç cççÇ l³çç Pçç[ç®ççÇ Hççvçb lççbyç[çÇ dnçíTvç cçiç içUÓvç Hç[lççvçç HçççÆnuççÇ. çÆnJççUçYçj l³ççbd®³çç 
HçÀçbÐçç Mçá<kçÀ çÆomçlç nçíl³çç. cçiç Jçmçblç$çÝlçÓcçO³çí l³ççbvçç kçÀçíJçUçÇ lççbyçÓmç HççuçJççÇ HçáÀìuççÇ DçççÆCç cçiç Hççvçb nUÓnUÓ çÆnjJççÇiççj 
PççuççÇ. çÆHç{îççvççÆHç{îçç Dççcç®³çç MççUílçuççÇ uçnçvç cçáuçb l³çç Pçç[çJçj ®ç{ç³ç®ççÇ. kçÀOççÇkçÀOççÇ DçiçoçÇ Jçj®³çç ìçíkçÀçuçç 
pçç³ç®ççÇ. HçCç l³çç çÆoJçMççÇ cççÇ lçí Pçç[ KçN³çç DçLçç&vçb HçççÆnuçb. cçuçç lçí Pçç[ kçÀUuçb. cççÇ cççíþçÇ nçíF&Hç³ç¥lç l³çç Pçç[çkçÀ[í 
kçÀmçb Hçnç³ç®çb cçuçç kçÀUlç vçJnlçb. lçí SkçÀç uçnçvç cçáuççÇkçÀ[Óvç kçÀUuçb.  

l³çç®çb Dçmçb Pççuçb.. 

SkçÀ çÆoJçmç Mçíjç@vç ®çcçkçÀoçj [çíÈ³ççbvççÇ cçuçç mççbiçlç nçílççÇ kçÀçÇ DçKçíjçÇmç lççÇ SkçÀìçÇ mJçlçb$çHçCçí yççÇ®ç®³çç Pçç[çJçj ®ç{uççÇ. 
pçç@BF&mçvçb çÆlçuçç kçÀmçb ®ç{ç³ç®çb lçí oçKçJçuçb DçççÆCç Dççlçç çÆlç®çb çÆlçuçç ®ç{lçç ³çç³çuçç uççiçuçb³ç.  

lççÇ mççbiçlç nçílççÇ lçíJnç®ççÇ lççÇ mçkçÀçU SkçÀocç ÒçmçVç nçílççÇ. mçJç&$ç Jçmçblççlçu³çç jbiççÇyçíjbiççÇ HçáÀuççb®ççÇ HçKçjCç nçílççÇ. mJç®s 
mççívçíjçÇ mçÓ³ç&ÒçkçÀçMç içJçlçç®³çç Hççl³ççbJçj®³çç oJççÆyçboÓbJçj Hç[Óvç lççÇ HççlççÇ ®çcçkçÀlç nçílççÇ. cçiç Mçíjç@vç Pçç[çJçj kçÀMççÇ ®ç{lçí lçí 
oçKçJçç³çuçç cçuçç Dççí{Óvç IçíTvç içíuççÇ. lççÇ ®ç{uççÇ, GlçjuççÇ.. DçççÆCç cçiç çÆlçvçb cçuçç l³çç Pçç[çJçj ®ç{ç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. cççÇ 



DççpçHç³ç¥lç npççjçí cçáuççbvçç l³çç Pçç[çJçj ®ç{lçç Glçjlççvçç HçççÆnuçb nçílçb HçCç cççÇ mJçlç:DççpçJçj kçÀOççÇ®ç l³çç Pçç[çJçj 
®ç{uçí vçJnlçí. 

cççPçç vçkçÀçj mçnpçHçCçí SíkçÀCççN³ççlçuççÇ Mçíjç@vç vçJnlççÇ. DçççÆCç cççP³ççyçÎuç®çç çÆlç®³çç cçvççlçuçç Dççoj çÆìkçÀJçç³ç®çç Dçmçíuç 
lçj cçuçç Pçç[çJçj ®ç{Cçb Yççiç®ç nçílçb. çÆlçvçb cçuçç MççblçHçCçí l³çç Pçç[çJçj kçÀmçb ®ç{ç³ç®çb, kçÀmçb Glçjç³ç®çb lçí mçcçpççJçÓvç 
mççbçÆiçlçuçb. DçççÆCç çÆlç®³ççmççþçÇ cççÇ Dçç³çá<³ççlç ÒçLçcç®ç l³çç Pçç[çJçj ®ç{uçí. 

cççÇ HççÆnu³çç HçÀçboçÇJçj ®ç{uçí DçççÆCç mçYççíJçlççuççÇ çÆomçCççjb mççQo³ç& HççnÓvç cçb$çcçáiOç Pççuçí. HçÀçbÐççb®çç lççí DçJçç{J³çHçCçç Mçyoçlç 
GlçjJçCçb HçÀçj kçÀþçÇCç nçílçb. DçççÆCç l³çç Pçç[çvçb cçuçç Jçí{Óvç Içílçu³ççJçj pççÇ YççJçvçç cçvççlç pççiç=lç PççuççÇ l³çç YççJçvçívçb l³çç 
Pçç[çkçÀ[í 18 Jç<çç&lç cççÇ ÒçLçcç®ç HçççÆnuçb Dçmçb cçuçç pççCçJçuçb. ³ççJç©vç cçuçç SkçÀ mçç#ççlkçÀçj Pççuçç. DççHçCç cççíþçÇ cççCçmçb 

mJçlç:uçç %ççvççÇ mçcçpçlççí. HçCç cçuçç Kçç$ççÇ Dççní – SmçJnçÇSmç cçOçu³çç Òçl³çíkçÀ cçáuççuçç DççHçuçí çÆMç#çkçÀ Dç%ççvççÇ DçççÆCç  
mçbJçíovççMçÓv³ç Jççìlç Dçmçuçí HçççÆnpçílç. Mçíjç@vç cççP³ççmççþçÇ SkçÀ GÊçcç çÆMççÆ#çkçÀç þjuççÇ. çÆlçvçb cçuçç pçí çÆMçkçÀJçuçb l³ççyçÎuç 
cççÇ çÆlç®ççÇ kçÀç³çcç®ççÇ $çÝæCççÇ Dççní. 

16 KçíU 

çÆoJçmççcççiçÓvç çÆoJçmç DçççÆCç cççÆnv³ççbcççiçÓvç cççÆnvçí pççlç nçílçí DçççÆCç Dççcç®³çç [çíÈ³ççboíKçlç SkçÀ Huç@çÆmìmççÇvçHççmçÓvç yçvçuçíuçb 

ìácçoçj iççJç GYçb jnçlç nçílçb. kçÀOççÇkçÀOççÇ mçnçmççlç çÆkçbÀJçç l³çç®³ççnçÇHçí#çç pççmlç cçáuçb ìíyçuççYççíJçlççÇ IçáìcçUlç, 

SkçÀcçíkçÀçbMççÇ ®ç®çç& kçÀjlç kçÀjlç SkçÀç iççJçç®ççÇ HççÆjHçÓCç& ÒççÆlçkç=ÀlççÇ yçvçJçç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjlç Dçmçlç. Iççí[í, Pçç[b, içç[îçç, 

ì^kçwmç, ÒççCççÇ, MçílççYççíJçlççuç®ççÇ kçábÀHçCçb, cççCçmçb pçí kçÀçnçÇ cçáuççbvçç DççþJçíuç l³çç®³çç lççÇ ÒççÆlçkç=ÀlççÇ kçÀjlç nçílççÇ. DçççÆCç 

kçíÀJçU ÒççÆlçkç=ÀlççÇ vçJnílç lçj DçiçoçÇ náyçínÓyç JççìCççN³çç DçççÆCç FuçíkçwçÆì^kçÀ cççíìj yçmçJçuçíu³çç içç[îççoíKççÇuç l³ççbvççÇ yçvçJçu³çç 

nçíl³çç. lçMçç içç[îçç cççP³çç lçUJ³ççJçj cççJçlç nçíl³çç. yççíìçSJç{îçç cççCçmççbvçç jíKççÇJç DçJç³çJç DçççÆCç kçÀHç[íoíKççÇuç nçílçí. 

slççbJçj kçÀçÌuçb nçílççÇ, çÆYçblççRvçç oçjb nçílççÇ DçççÆCç FJçu³çç FJçu³çç Kççíu³ççbcçO³çí ìíyçuç-Kçá®³çç&oíKççÇuç nçíl³çç. ní mçiçUb 

Huç@çÆmìmççÇvçHççmçÓvç yçvçuçíuçb nçílçb. lççí SkçÀ cççíþç KçíU nçílçç..! pççí mçácççjí oçívç Jç<ç¥ ®ççuçuçç. 

ní mçiçUb yçvçJçCççN³çç Dççþ lçí ®ççÌoç Jç<çç¥®³çç cçáuççbvçç lçí kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀuççkç=ÀlççÇ yçvçJçlçç³çlç ³çç®ççÇ kçÀçíCççÇ pççCççÇJç mçáOoç 

kçÀ©vç çÆouççÇ vççnçÇ. l³ççbvççÇ l³ççlç kçÀçíCçl³çç®ç çÆMç#çkçÀç®ççÇ cçolç cçççÆiçlçuççÇ vççnçÇ DçççÆCç kçÀçíCççÇ çÆMç#çkçÀçvçí DççiçblçákçÀHçCçí  

mJçlç:nÓvç cçolç kçíÀuççÇ vççnçÇ.  cçáuççbmççþçÇ lççí SkçÀ KçíU nçílçç. lççÇ KçÓHç cçvç uççJçÓvç lçvcç³çlçívçb lççí KçíU KçíUlç nçílççÇ. l³ççlç 

l³ççbvçç KçÓHç cçpçç ³çílç nçílççÇ. 

Dççcç®³çç MççUílç ³çíCççN³çç Òçl³çíkçÀ çÆHç{çÇ®çí mJçlç:®çí kçwuçyç Dçmçç³ç®çí. nç ÒçkçÀçj l³ççb®³çç Jç³çç®³çç mççOççjCç vçJçJ³çç çÆkçbÀJçç 

onçJ³çç Jç<çça mçá© Jnç³ç®çç. DçççÆCç SkçÀ oçívç Jç<ç¥ ®ççuçÓvç yçbo Hç[ç³ç®çç. Dçmçí çÆvçjçÆvçjçUí kçwuçyç DçççÆCç DçLçç&lç®ç 

l³ççb®³ççmççþçÇ SkçÀ kçwuçyçnçTmç Dçmçç³ç®çb. mçá©JççlççÇuçç pçbiçuççlçud³çç SkçÀ cççí[kçÀUçÇuçç Dççuçíud³çç PççíHç[çÇJçpçç Içjçlç, 

vçblçj SkçÀç lçyçíu³ççlç, kçÀçnçÇ kçÀçUçvçb SkçÀç cççíþîçç çÆyççÆu[biçcçOçu³çç SkçÀ sçíìîçç kçÀçíHçN³ççlç kçwuçyçnçTmç ®ççuçç³ç®çb. vçblçj 

vçblçj cçç$ç HçÀç³çj HçÀç³ççÆìbiç çÆmçmìçÇcç vçmçíuç çÆlçLçí kçwuçyçnçTmç ®ççuçJçCçb kçÀç³çÐççvçámççj cçáçÆ<kçÀuç Jnç³çuçç uççiçuçb. cçiç lçí 

pçjç vççÇìvçíìkçw³çç çÆþkçÀçCççÇ ®ççuçç³çuçç uççiçuçb. kçwuçyçnçTmçcçOçuççÇ mçpççJçì cnCçpçí pçávçb kçÀçHçxì, SKçço-oámçjçÇ 



ìíyçuçKçá®çça FlçkçbÀ®ç Dçmçç³ç®çb. çÆlçLçí DçvçíkçÀ içáHlç Kçuçyçlçb ®ççuçç³ç®ççÇ, Jçço®ç®çç& Pç[ç³ç®³çç. içáblççiçáblççÇ®ççÇ kçÀìkçÀçjmLççvçb 

j®çuççÇ pçç³ç®ççÇ. çÆlçLçuççÇ cçáuçb vçíncççÇ®ç Òç®çb[ J³çûç Dçmçç³ç®ççÇ. 

`KçíU' nç mç[yçjçÇ Jn@uççÇlç SkçÀ içbYççÇj ÒçkçÀçj nçílçç. l³ççuçç DççÆpçyççlç kçÀcççÇ uçíKçuçb pçç³ç®çb vççnçÇ. KçíUCçb ní cçáuççbmççþçÇ 

vçíncççÇ®ç cçnlJçç®çb Dçmçlçb Dçmçb cçuçç Jççìlçb. Kçjb lçj pççÇ cççíþçÇ cççCçmçb KçíUCçb çÆJçmçjlç vççnçÇlç l³ççbvççnçÇ lçí cçnlJçç®çb 

Jççìlçb. cçç$ç kçÀçnçÇ J³ççJçmçççÆ³çkçÀ çÆMç#çCçlçp%ççbvçç KçíUç®çç HçÀçj $ççmç nçílççí. cçáuçb DçYd³ççmççHçí#çç KçíUç®³çç yççyçlççÇlç pççmlç 

Glmççn DçççÆCç yçáçqOocçÊçç oçKçJçlççlç ³çç®çç l³ççbvçç jçiç ³çílççí. cçç$ç MçÌ#ççÆCçkçÀ cççvçmçMççðç%ç KçíUç®çb çÆMç#çCççlçuçb cçnlJç 

uç#ççlç IçíTvç mççbiçlççlç kçÀçÇ cççíìjçÆmkçÀumç çÆMçkçÀCçb çÆkçbÀJçç SkççoçÇ içáblççiçáblççÇ®ççÇ mçcçm³çç mççí[JçCçb ní kçÀçÌMçu³ç kçÀçnçÇ 

KçíUçbcçO³çí JççHçjuçb içíu³ççcçáUí DçY³ççmç kçÀjCçb kçÀmçb mççíHçb nçílçb JçiçÌjí! 

mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç®çb KçíU ní DççÆJçYççp³ç Dçbiç nçílçb. çÆMçkçÀC³çç®çç lççí SkçÀ cçnlJçç®çç Yççiç cççvçuçç pççF&. cçáuçb KçíUçlçÓvç 

kçÀç³ç çÆMçkçÀlççÇuç ní DççHçu³çç DçHçí#çíHçí#çç HçÀçj®ç JçíiçUb Dçmçlçb. nçlççlçu³çç kçÀçcççJçj DçLçkçÀHçCçí vç kçbÀìçUlçç, vç ocçlçç, 

IççF&iç[yç[ vç kçÀjlçç uç#ç kçWÀçÆêlç kçÀjCçb ní mçiçUb lçí KçíUçlçÓvç çÆMçkçÀlç Dçmçlççlç. ní  Oç[í l³ççbvçç Dçç³çá<³çYçjçmççþçÇ 

GHç³ççíiççÇ Hç[lççlç. 

MççUílççÇuç yçnálçíkçÀ cçáuçb vç Kççlçç-çÆHçlçç mçkçÀçUHççmçÓvç KçíUlç Dçmçlççlç. oáHççjçÇ cçç$ç l³ççbvçç cçiç KçÓHç YçÓkçÀ uççiçlçí DçççÆCç 

cçiç cçmlç PççíHç uççiçlçí. l³ççbvççÇ KçÓHç Þçcç kçíÀuçíuçí Dçmçlççlç vçç! 

yçNd³çç®çoç KçíUC³ççmççþçÇ uççiçCççjçÇ mççOçvçb HçáÀkçÀì çÆkçbÀJçç DçiçoçÇ mJçmlçnçÇ Dçmçlççlç. DççcnçÇ MççUç mçá© kçÀjlççvçç uçnçvç 

cçáuççbvçç KçííUçmççþçÇ uççiçCççjçÇ içjpçí®ççÇ mççOçvçb Içílççvçç yçpçíì þjJçC³ççlç lççmç vç lççmç IççuçJçuçí nçílçí. vçmç&jçÇ DçççÆCç 

cççBìímçjçÇcçO³çí mçnmçç pççÇ KçíUCççÇ Dçç{Ulççlç lççÇ®ç KçíUCççÇ DççcnçÇ çÆJçkçÀlç IçílçuççÇ. HççÆnuçb Jç<ç¥ mçbHçuçb DçççÆCç pçí kçÀç³ç ¢M³ç 

çÆomçuçb l³ççJçj Dççcç®çç çÆJçéççmç®ç yçmçívçç. l³çç mçiçÈ³çç KçíUC³ççbvçç kçÀçíCççÇ nçlç®ç uççJçuçç vçJnlçç.  cçáuççbvççÇ KççíuççÇlçu³çç 

ìíyçuçb, Kçá®³çç&, kçÀHççìb DçççÆCç yççníj Pçç[bPçá[Hçb, oiç[OççW[í Dçmçb mçiçUb KçíUlççvçç JççHçjuçb nçílçb. DçMçç jçÇlççÇvçí 12 Jç<ç¥ 

lççÇ KçíUCççÇ Hç[Óvç jççÆnuççÇ. DçOççaHççTCç KçíUCççÇ Kççíkçw³ççlç®ç Hç[Óvç nçílççÇ, lçj kçÀçnçÇ MççíHççÇmç þjuççÇ. 

DçLçç&lç ³ççuçç kçÀçnçÇ DçHçJçço nçílçí. pçjç cççíþçÇ cçáuçb yççí[& içícmç KçíUç³ç®ççÇ. cçiç kçÀçnçÇ çÆoJçmç cççívçç@Hçç@uççÇ ³çç içícç®çí Pççuçí lçj 

kçÀçnçÇ Jç<ç¥ çÆjmkçÀ vççJçç®³çç içícç®ççÇ içíuççÇ. mçiçUípçCç l³çç içícçmççþçÇ YçÓiççíuçlçp%ç DçççÆCç çÆcççÆuçìjçÇ lçp%ç yçvçuçí nçílçí. [@biçvmç 

Dç@b[ [^@içvmç vççJçç®çç içícç cçáuçb mççí[Óvç Flçj mìçHçÀuççnçÇ DççJç[ç³ç®çç. l³ççlçÓvç cçO³ç³çáiççyçÎuç cçççÆnlççÇ JçiçÌjí çÆcçUç³ç®ççÇ.  

DççcnçÇ KçíUçkçÀ[í içbYççÇjHçCçí yçIçlççí. l³ççlç cçáuççbvçç DçìkçÀçJç kçÀjC³çç®çç DççcnçÇ çÆJç®ççjnçÇ kçÀ© MçkçÀlç vççnçÇ. Dççcç®³ççkçÀ[í 

mçJç& Jç³çç®ççÇ cçáuçb KçíUlç Dçmçlççlç. cçiç Dççcç®³ççkçÀ[®çb çÆMç#çCç mçbHçJçÓvç cçáuçb yççníj®³çç pçiççlç içíuççÇ kçÀçÇ SKççÐçç iççíäçÇJçj 

mçbHçÓCç& uç#ç kçWÀçÆêlç kçÀ©vç kçÀçcç kçÀjCçb DçççÆCç lçí kçÀjlççvçç Dçç³çá<³ç nmçlçKçíUlç pçiçCçb ní oçívnçÇ l³ççbvçç mçnpç pçcçlçb! 

17. uçç³çyç´jçÇ 

çÆHçJçUç ìíHç uççJçC³ççJç©vç Dççcç®³ççlç DççkçÀçb[lççb[Jç ®ççuçuçb nçílçb! lççÇ MççUí®³çç uçç³çyç´jçÇyçÎuç MççUç mçá© Jnç³ç®³çç 

DççOççÇ®ç SkçÀ oçÇIç&kçÀçU ®ççuçuçíuççÇ cççÇìçRiç nçílççÇ. Hçç@uçç vççJçç®ççÇ Dççcç®ççÇ ûçbLçHççuç çÆlç®çb cnCçCçb lççJççlççJççvçí cççb[lç nçílççÇ.  



’uçnçvç cçáuççbmççþçÇ Dçmçuçíu³çç HçámlçkçÀçbJçj kçÀçnçÇlçjçÇ KçÓCç kçÀjç³çuçç nJççÇ. l³ççbvçç çÆHçJçUç ìíHç uççJçuçç lçj lççÇ mçnpç 

uç#ççlç ³çílççÇuç.“ Dçmçb çÆlç®çb cnCçCçb nçílçb. Hçç@uçç Dççcç®³çç MççUí®ççÇ ûçbLçHççuç nçílççÇ DçççÆCç vçJççÇvç HçOolççÇ jçyçJçç³ç®çç çÆlç®çç 

çÆJç®ççj nçílçç. HçCç pçáv³çç HçOolççÇ Lççí[îçç®ç DçMçç mçnpççmçnpççÇ yçouçlççlç? 

’DççHçu³ççuçç l³çç®ççÇ kçÀç³ç içjpç Dççní?“ cççÇ çÆlçuçç çÆJç®ççjuçb. ’DççHçu³ççuçç Dçmçb Jççìlçb³ç kçÀç kçÀçÇ uçnçvç cçáuçb SKççob 

ÒççÌ{çbmççþçÇ Dçmçuçíuçb HçámlçkçÀ Jçç®çlççÇuç? “ 

Jçço Jçç{lç içíuçç. Hçç@uççuçç YççÇlççÇ nçílççÇ kçÀçÇ SKççÐçç uçnçvç cçáuççvçb l³ççuçç DçJçIç[ Dçmçuçíuçb cççíþîçç cçáuççb®çb HçámlçkçÀ 

Jçç®çç³çuçç Içílçuçb lçj Jçç®çvççyçÎuç®ç l³çç®³çç cçvççlç kçbÀìçUç çÆvçcçç&Cç nçíF&uç. çÆlç®³çç cnCçC³ççvçámççj, cççíþîççb®³çç oáçÆvç³çílç 

uçnçvç cçáuçb çÆyç®çkçÀlççlç. DçççÆCç DçMçç pçiççMççÇ uçnçvç cçáuççb®çç mçbyçbOç ³çíT vç³çí ³çç®ççÇ MççUívçb kçÀçUpççÇ I³çç³çuçç nJççÇ.  

Dççcç®³çç ¢äçÇvçb çÆHçJçUç ìíHç uççJçCçb cnCçpçí cççíþçÇ cççCçmçb cçáuççbJçj DççHçuçb cnCçCçb, Jç®ç&mJç uççolççlç ní oçKçJçCçb nçílçb. 

MçíJçìçÇ DçvçíkçÀ Jçço®ç®çç& nçíTvç ³ççJçj cçlçoçvç IçíC³ççlç Dççuçb. çÆHçJçUç ìíHç uççJçCçb cçbpçÓj Pççuçb vççnçÇ. Hçç@uççvçb jçpççÇvççcçç 

çÆouçç. uçç³çyç´jçÇ mçá© PççuçíuççÇ çÆlçvçb kçÀOççÇ®ç HçççÆnuççÇ vççnçÇ.  

Kçjb lçj mçá© PççuçíuççÇ cnCçC³ççHçí#çç HçÀçjMççÇ vççÇì mçá© vç PççuçíuççÇ Dçmçb®ç cnCççJçb uççiçíuç. Dççcç®³ççmççþçÇ uçç³çyç´jçÇ cnCçpçí 

lçnçvçuçíu³ççvçb HççCççÇ H³çç³çuçç pççJçb lçmçb %ççvçç®ççÇ lçnçvç uççiçuçíu³ççbmççþçÇ ®ççíKççUç³ç®çç SkçÀ cççiç& nçílçç.  

DççcnçÇ DççpçHç³ç¥lç HçççÆnuçíu³çç uçç³çyç´N³ççbcçOçuççÇ $ççmçoç³çkçÀ iççíä cnCçpçí l³ççlçuççÇ HçámlçkçbÀ cçáuççbHççmçÓvç oÓj þíJçuççÇ pççlççlç. 

cçáK³ç cnCçpçí Dççcnçuçç HçámlçkçbÀ uçç³çyç´jçÇ vççJçç®³çç JçíiçÈ³çç çÆJçYççiççlç vçkçÀçí nçílççÇ. uçç³çyç´jçÇlç JçíiçÈ³çç þíJçuçíu³çç DçMçç 

HçámlçkçÀçbvçç SkçÀ ÒçílçkçÀUç DççuçíuççÇ Dçmçlçí. MçJççiççjçlç Dçmçu³ççmççjKçí çÆlçLçí mçJç&pçCç SkçÀcçíkçÀçbMççÇ kçáÀpçyçápçlççlç, Mççblç 

jnçlççlç. ûçbLçHççuçç®ççÇ yççí®çkçÀ vçpçj ®çákçÀJçlç mççJçkçÀçMçHçCçí oyçkçw³çç HççJçuççbvççÇ FkçÀ[íçÆlçkçÀ[í çÆHçÀjlççlç. Dççcnçuçç HçámlçkçÀb 

mçJç&$ç çÆJçKçájuçíuççÇ, mçJçç¥vçç mçnpç çÆcçUlççÇuç, mçnpçHçCçí ®ççUlçç ³çílççÇuç DçMçç HçOolççÇvçí MççUílç nJççÇ nçílççÇ. Dççcnçuçç 

cçáuççbvççÇ HçámlçkçbÀ MçíuHçÀcçOçÓvç kçÀç{Óvç mçiçUçÇkçÀ[í l³ççb®çç Hçmççjç cççb[ç³çuçç nJçç nçílçç. HçmççN³çç®ççÇ Dççcnçuçç YççÇlççÇ vçJnlççÇ.  

DçLçç&lç Dççcdnçuçç KçÓHç mççjçÇ ®ççbiçuççÇ HçámlçkçbÀ nJççÇ nçílççÇ. l³ççmççþçÇ HççÆnu³ççboç Dççcnçuçç HçámlçkçbÀ pçcçç kçÀjç³ç®ççÇ SkçÀ 

³ççípçvçç DççKççJççÇ uççiçuççÇ. SkçÀçJçj®ç HçámlçkçbÀ pçcçJçC³çç®ççÇ pçyççyçoçjçÇ ìçkçÀC³çç®ççÇ vçíncççÇ®ççÇ HçOolç Dççcnçuçç ìçUç³ç®ççÇ 

nçílççÇ. kçÀçjCç SkçÀç®ç çÆJç<ç³ççlç lçp%ç DçmçC³ççHçí#çç %ççvçMççKççb®³çç mçJç& yççpçÓbcçO³çí ©®ççÇ Dçmçuçíu³çç cççCçmççvçb 

Dççcç®³ççmççþçÇ ®ççbiçuççÇ HçámlçkçbÀ pçcçç kçÀjçJççÇlç Dçmçb Dççcnçuçç Jççìlç nçílçb.   

cçiç DççcnçÇ uççíkçÀçbvçç l³ççb®³çç KççpçiççÇ HçámlçkçÀçbcçOçÓvç kçÀçnçÇ HçámlçkçbÀ Dççcnçuçç Ðçç³ç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ. Òçl³çíkçÀçvçb 

kçÀçUpççÇHçÓJç&kçÀ lççÇ HçámlçkçbÀ l³ççbvçç DççJç[uççÇ cnCçÓvç, GHç³ççíiççÇ Dçmçu³ççvçb çÆvçJç[uçíuççÇ nçílççÇ. DçMçç jçÇlççÇvçb mç[yçjçÇ Jn@uççÇ 

mkçÓÀuç®ççÇ uçç³çyç´jçÇ lçp%ççb®³çç mçnç³³ççvçb mçá© PççuççÇ DçççÆCç l³ççlç mçlçlç YçjnçÇ Hç[lç içíuççÇ.  

mçiçUçÇ®ç HçámlçkçbÀ ®ççbiçuççÇ nçílççÇ Dçmçb cçç$ç vççnçÇ. HçCç lçMççÇ kçÀçíCçl³çç uçç³çyç´jçÇlç Dçmçlççlç? kçÀçíCçlçbnçÇ HçámlçkçÀ G®çuçuçb 

lçjçÇ l³çç®³çç yçN³ççJççF&ìHçCççyçÎuç uçiçí®ç l³çç çÆHçJçÈ³çç ìíHçJçj PççuççÇ lçMççÇ ®ç®çç& mçá©®ç nçílçí. HçCç Dççcç®³ççkçÀ[®ççÇ HçámlçkçbÀ 

p³ççbvççÇ çÆJçkçÀlç IçílçuççÇ l³ççbvçç lçjçÇ cçnlJçç®ççÇ Jççìlç nçílççÇ ní vçkçwkçÀçÇ! uçJçkçÀj®ç MççUí®ççÇ Fcççjlç HçámlçkçÀçbvççÇ Yç©vç içíuççÇ. 

vçJ³çç Kççíu³çç, vçJçdçÇ MçíuHçÀmç ³ççb®ççÇ cççiçCççÇ Jçç{lç jççÆnuççÇ. kçÀOççÇkçÀOççÇ pçjç pççmlç®ç HçámlçkçbÀ PççuççÇ lçj DççcnçÇ l³ççb®çç 



mçíuç uççJçç³ç®ççí. kçÀOççÇkçÀOççÇ HçámlçkçbÀ pçjç DççÆlç®ç ÒçcççCççlç ³çílç. cç@mç@®³çámçíìmçd pçvçjuç uçç@®çç DççKKçç mçíì®ç SkçÀoç 

Dççuçç. çÆHçJçUç ìíHç uççJçç çÆkçbÀJçç uççJçÓ vçkçÀç lççí kçÀçíCççÇnçÇ Jçç®çCçb pçjç DçJçIç[®ç nçílçb. lçmçb®ç kçÀçnçÇ çÆJç%ççvç 

çÆvç³çlçkçÀççÆuçkçÀçb®çb nçílçb. lççÇnçÇ FlçkçÀçÇ çqkçwuçä nçílççÇ kçÀçÇ kçÀçíCççÇ Jçç®çíuç DçMççÇ Mçkçw³çlçç®ç vçJnlççÇ. Dççcnçuçç DçMççÇ HçámlçkçbÀ 

oíTvç çÆkçbÀJçç çÆJçkçÓÀvç ìçkçÀC³çç®çí cççiç& MççíOççJçí uççiçlç. yçjçÇ®çMççÇ HçámlçkçbÀ cçç$ç MçíuHçÀJçj Dçmçlç DçççÆCç cçáuçb lççÇ ®ççUlççvçç 

çÆomçlç. 

kçÀOççÇkçÀOççÇ SkççÐççuçç nJçb Dçmçuçíuçb HçámlçkçÀ Dççcç®³ççkçÀ[í vçmçíuç lçj DççcnçÇ lçí HçámlçkçÀ çÆJçkçÀlçnçÇ I³çç³ç®ççí. HçCç lççí SkçÀ 

çÆJçMçí<ç Kç®ç& Dçmçç³ç®çç.  

HçámlçkçÀçb®³çç yççyçlççÇlç SkçÀ cçpçç cnCçpçí cç@mç@®³çámçíìmçd®³çç MçÌ#ççÆCçkçÀ Kççl³ççkçÀ[Óvç 70®³çç oMçkçÀçlç Dççcnçuçç SkçÀ Hç$ç 

Dççuçb. l³ççvçámççj oíMçYçjçlçu³çç MççUçbvçç HçámlçkçbÀ çÆJçkçÀlç IçíC³ççmççþçÇ HçÌmçí çÆouçí pççCççj nçílçí. cçuçç Jççìlçb, HçámlçkçbÀ nç 

®ççbiçuçç ÒçkçÀçj Dççní DçççÆCç pççmlç HçámlçkçÀb DçççÆCç pççmlç MçíuHçÀmçd DçmçCçb ®ççbiçuçb þjíuç Dçmçb lçíJnç mçÊçíJçj Dççuçíu³çç 

kçÀç@bûçímçuçç Jççìuçb Dçmçíuç. MççUçbmççþçÇ HçámlçkçbÀ sçHçC³çç®çb kçÀçcç YçjHçÓj cççíyçouçç çÆcçUJçÓvç oíCççjb Dçmçu³ççvçb ÒçkçÀçMçkçÀçbvççÇnçÇ 

lççÇ kçÀuHçvçç G®çuçÓvç OçjuççÇ Dçmçíuç ³ççlç cçuçç  MçbkçÀç®ç Jççìlç vççnçÇ.  

Dççcç®³ççkçÀ[í cçç$ç HççÆnu³ççboç DççcdnçÇ lççÇ cçolç I³ççJççÇ kçÀç vççnçÇ ³ççJçj®ç ®ç®çç& Pççu³çç.  DççOççÇ Jççìuçb lççÇ cçolç vççkçÀçjçJççÇ 

HçCç vççkçÀçjC³ççlç kçÀçnçÇ DçLç& vçJnlçç. cçiç MççUílç HçámlçkçbÀ KçjíoçÇ kçÀjç³ç®³çç p³çç ³ççípçvçç nçíl³çç l³ççmççþçÇ DççcnçÇ lççÇ 

cçolç mJççÇkçÀçjç³ç®ççÇ þjJçuçb. cçiç vçblçj®³çç kçÀçUçlç çÆlçkçÀ[í mçÊçdíJçj çÆvçjçÆvçjçUí DçO³ç#çcçnçjçpç Dççuçí DçççÆCç içíuçí. 

jçpçkçÀçjCç [çJ³çç-GpçJ³çç Hç#ççbkçÀ[í PçákçÀlç jççÆnuçb. HçámlçkçÀçbmççþçÇ ®çíkçwmç cçç$ç ³çílç jççÆnuçí.  

HçCç çÆHçJçÈ³çç ìíHç®çb kçÀç³ç? DççcnçÇ  lççí uççJçuçç vççnçÇ HçCç kçÀçnçÇ ÒçcççCççlç lç[pççí[çÇ kçíÀu³çç. uçnçvç cçáuççbmççþçÇ DçmçuçíuççÇ 

HçámlçkçbÀ MçíuHçÀ®³çç Jçj®³çç kçÀHH³ççlç þíJçç³ç®ççÇ vççnçÇlç Dçmçb þjuçb. uçnçvç cçáuççbvçç çÆMç[çÇ vç JççHçjlçç lççÇ HçámlçkçbÀ JççHçjlçç 

³çç³çuçç nJççÇ Dçmçç l³ççlç nílçÓ nçílçç. HçCç çÆHçJçÈ³çç ìíHmç JçiçÌjí vçkçwkçÀçÇ®ç uççJçu³çç vççnçÇlç. kçÀçíCççÇlçjçÇ uçnçvç cçáuçiçç ìíHç 

vçmçuçíuçb SKççob HçámlçkçÀ Jçç®çlççí³ç DçççÆCç l³ççuçç kçÀçíCççÇlçjçÇ oìçJçlçb³ç, ’Dçjí ní lçÓ kçÀç³ç kçÀjlççí³çmç?“  Dçmçç Òçmçbiç 

Dççcç®³ççkçÀ[í Iç[Cçb Mçkçw³ç®ç vçJnlçb. lçmçb®ç SKççoç cççíþç cçáuçiçç çÆHçJçUç ìíHç Dçmçuçíuçb uçnçvç cçáuççb®çb HçámlçkçÀ Jçç®çlççvçç 

HççnÓvç Flçjçbmçcççíj l³ççuçç uççpç Jççìíuç DçmçbnçÇ Dççcç®³çç MççUílç nçíCçb®ç Mçkçw³ç vçJnlçb. lçí Dççcç®³çç lçlJççlç çÆyçuçkçáÀuç 

yçmçlç vçJnlçb DçççÆCç yçmçlç vççnçÇ! 

18 ìçF&cç FvçHçÀ 

mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç cçO³çí lççmç vçJnlçí®ç l³ççcçáUí lççmçç®³çç IçbìçnçÇ vçJnl³çç. SKççÐçç kçÀçcççuçç çÆkçÀlççÇ JçíU Ðçç³ç®çç ní lçí 

kçÀçcç kçÀjCççN³ççvçb þjJççJçb. p³ççuçç çÆpçlçkçÀç Jççìíuç çÆlçlçkçÀç DçççÆCç l³ççuçç içjpç Dçmçíuç çÆlçlçkçÀç JçíU l³ççvçb ÐççJçç. lççí JçíU 

l³çç kçÀçcççmççþçÇ vçíncççÇ®ç ³ççíi³ç cççvçuçç pçç³ç®çç. 

MççUç mçkçÀçUçÇ 8.30 uçç mçá© nçíTvç oáHççjçÇ 5 uçç mçbHçç³ç®ççÇ. HçCç Dççcç®³ççkçÀ[í kçÀçíCççÇlçjçÇ cçáuçiçç mçkçÀçUçÇ 9 uçç 

[çkç&À©cç cçO³çí Dç¢M³ç Pççuçç DçççÆCç kçÀçcç mçbHçu³ççJçj 4 uçç yççníj Dççuçç ní HçÀçjmçb Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ ¢M³ç vçJnlçb. 



pçíkçÀyç 13 Jç<çç¥®çç nçílçç. lççí jçípç kçábÀYççjkçÀçcçç®³çç ®ççkçÀçJçj yçmçç³ç®çç. mçkçÀçUçÇ 10.30 lççí lç³ççj nçíTvç cç[kçÀçÇ 

yçvçJçç³çuçç uççiçç³ç®çç.. SkçÀ lççmç pçç³ç®çç.. oçívç lççmç pçç³ç®çí. YççíJçlççÇ kçÀç³ç kçÀç³ç ®ççuçuçíuçb Dçmçç³ç®çb. l³çç®çí çÆcç$ç 

HçÓÀìyçç@uç KçíUç³ç®çí. lççÇvç lççmç pçç³ç®çí. 2.15uçç lççí pççl³ççJç©vç Gþç³ç®çç. lçjçÇnçÇ l³çç çÆoJçMççÇ l³çç®³çç cçvççÒçcççCçí 

SkçÀnçÇ cç[kçbÀ yçvçuçíuçb vçmçç³ç®çb.  

oámçN³çç çÆoJçMççÇ lççí Hçjlç Òç³çlvç mçá© kçÀjç³ç®çç. ³ççJçíUçÇ lççí 1 uçç Lççbyçç³ç®çç DçççÆCç mJçlç: yçvçJçuçíuççÇ lççÇvç cç[kçÀçÇ l³çç 

çÆoJçMççÇ l³ççuçç DççJç[uçíuççÇ Dçmçlç. 

Lçç@cçmç DçççÆCç vççLçvç 11 Jç<çç¥®çí nçílçí. lçí [Biçvmç DçççÆCç [^@içvmç KçíUç³çuçç 9 uçç mçá©Jççlç kçÀjç³ç®çí. l³çç çÆoJçMççÇ®çí 5 

Jççpçuçí lçjçÇ KçíU mçbHçuçíuçç vçmçç³ç®çç®ç HçCç lççí oámçN³çç çÆoæJçMççÇ®³çç 5uççnçÇ mçbHçuçíuçç vçmçç³ç®çç. çÆlçmçNd³çç çÆoJçMççÇ oáHççjçÇ 

2uçç lççí KçíU mçbHçç³ç®çç. 

Mçuçça, Jç³ç Jç<ç& 9, Kçá®ççalç yçmçç³ç®ççÇ DçççÆCç HçámlçkçÀ Jçç®çç³çuçç mçá©Jççlç kçÀjç³ç®ççÇ. Hçá{®çí lççÇvç çÆoJçmç lçí HçámlçkçÀ Jçç®çÓvç 

mçbHçíHç³ç¥lç lççÇ IçjçÇnçÇ Jçç®çlç jnç³ç®ççÇ. 

mçnç Jç<çç¥®³çç çÆmçb[çÇ DçççÆCç Mçíjç@vç pçbiçuççlç çÆHçÀjç³çuçç pçç³ç®³çç. Jçmçblç$çÝlçÓ®çí mçájíKç çÆoJçmç Dçmçç³ç®çí. l³çç cçiç ®ççj-

Hçç®ç lççmççbvçblçj GiçJçç³ç®³çç.  

[@vç lçÈ³ççkçÀçþçÇ içU ìçkçÓÀvç yçmçç³ç®çç. lççÇvç Jç<ç¥ PççuççÇ lçjçÇ lççí cççmçí®ç HçkçÀ[lç Dçmçç³ç®çç.  

JçíU nçÇ mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuçcçOd³çí kçÀcççíçÆ[ìçÇ vçJnlççÇ. lççÇ ®ççbiçu³çç çÆkçbÀJçç JççF&ì ÒçkçÀçjçlç JççHçjuççÇ pççlç vçJnlççÇ. JçíU 

Jçç³çç pççCçb Dççcç®³ççkçÀ[í vçJnlçb lçmçb®ç lççí Jçç®çJçCçbnçÇ vçJnlçb.  

Dççcç®³ççkçÀ[í JçíU ní Dçç³çá<³ççlçu³çç JçíiçJçíiçÈ³çç Òçmçbiççlç cçáuçb kçÀç³ç kçÀjCççj Dççnílç, kçÀç³ç içlççÇvçí ®ççuçCççj Dççnílç l³çç®çb 

cççípçcççHç kçÀjCççjb mççOçvç nçílçb. cçáuççb®³çç Dçç³çá<³ççlç Òçl³çíkçÀ Òçmçbiç Iç[uçç kçÀçÇ lççÇ içlççÇ þjç³ç®ççÇ.  

Dççcç®³ççkçÀ[í cçOçuççÇ mçáfçÇ nçnçÇ ÒçkçÀçj vçJnlçç. kçÀçíCçl³ççnçÇ JçíUíuçç cçáuçb [yçç KççT MçkçÀç³ç®ççÇ. YçÓkçÀ uççiçuççÇ Dçmçíuç lçj 

10.30 kçÀç³ç, 12 kçÀç³ç, 12.30 kçÀç³ç DçççÆCç Hçç®ç kçÀç³ç? Dççcç®³ççkçÀ[í çÆJçvççÇ-o-HçÓ ³çç kçÀçì&ávç®çb SkçÀ çÆYçblççÇJçj®çb 

Iç[îççU nçílçb lçí kçÀOççÇlçjçÇ 11 Jççpçlçç yçbo Hç[uçb nçílçb. cnCçpçí 11 nçÇ JçíU kçÀçnçÇlçjçÇ Lççí[bmçb KççC³çç®ççÇ Dçmçç³ç®ççÇ 

DçççÆCç kçÀç³çcç 11 Jççpçuçíuçí Dçmçlç Dçmçç l³çç®çç mççí³ççÇmkçÀj DçLç& DççcnçÇ kçÀç{uçç nçílçç. 

MççUílç Jç<çç&vçáJç<ç¥ kçÀç{u³ççJçj cçáuççbvçç JçíUí®çb pçí Yççvç ³çílçb l³ççJçj l³ççb®ççÇ Jçç{ DçJçuçbyçÓvç Dçmçlçí. cçáuçb kçáÀþílçjçÇ HçUlç 

HçUlç pççlççlç DçççÆCç cçiç DçmçbK³ç JçíU çÆlçLçí®ç yçmçlççlç Dçmçb cççÇ HçççÆnuçb nçílçb. cçáuçb çÆoJçmççGpçí[çÇ mJçHvçb Hçnçlççlç DçççÆCç 

mççJçkçÀçMç Hçjlç pççÆcçvççÇuçç l³ççb®çí Hçç³ç ìíkçÀlççlç DçmçbnçÇ cççÇ HçççÆnuçb nçílçb. 

cçáuççbvçç MççUí®³çç JçíUíHçí#çç pççmlç JçíU MççUílç Lççbyçç³ç®çb Dçmçíuç lçj DççcnçÇ l³ççbvçç MççUí®³çç çÆkçÀuu³çç Ðçç³ç®ççí. kçÀçnçÇpçCç 

Lççí[çJçíU Lççbyçç³ç®çí, lçj kçÀçnçÇ yçjç®ç JçíU pççmlç Lççbyçç³ç®çí. kçÀçnçÇpçCç mçáfçÇ®³çç çÆoJçMççÇ DçççÆCç JççÇkçÀSb[mçdvçç HçCç ³çç³ç®çí. 



cçáuççb®³çç Jçç{çÇ®³çç içlççÇ®³çç yççyçlççÇlç MççUç kçÀOççÇnçÇ vççkçÀ KçáHçmçç³ç®ççÇ vççnçÇ. l³ççcçáUí DççÊçç çÆkçbÀJçç vçblçj Òçl³çíkçÀçuçç 

DççHçuçç Dççlçuçç DççJççpç mççHç[íuç ³çç®ççÇ Dççcnçuçç Kçç$ççÇ®ç nçílççÇ. cçáuççbvçç çÆou³çç pççCççN³çç JçíUçyçÎuç l³ççbvçç pççCççÇJç 

nçílççÇ. lçí kçÀOççÇ Dççcç®³ççJçj çÆJçmçbyçç³ç®çí lçj kçÀOççÇ mJçlç:Jçj! çÆJçMççÇlçu³çç cçáuççbkçÀ[Óvç ’kçÀMççnçÇHçí#çç pççmlç Dççcnçuçç 

`mJç'®çç MççíOç I³çç³çuçç MççUívçb JçíU çÆouçç“ ní Jççkçw³ç cççÇ çÆkçÀlççÇJçíUç SíkçÀuçb Dçmçíuç ³çç®ççÇ lçj içCçlççÇ®ç vççnçÇ. 

SKççÐçç kçÀçcççJçj uç#ç kçWÀçÆêlç kçíÀuçb lçj JçíUí®çb Yççvç jnçlç vççnçÇ. jçB@ìpçívç ³çç Mççðç%ççvçb Skçwmçjí®çç Mççí uççJçuçç lçíJnç®³çç 

l³çç®³çç JççiçC³ççyçÎuç cççÇ ÒçLçcç Jçç®çuçb lçíJnç cççÇ Dç®çbçÆyçlç Pççuççí nçílççí. Òç®çb[ DççÌlmçákçw³ç DçççÆCç %ççvççÆHçHççmçç ³ççcçáUí ³çç 

içyççÈ³çç Mççðç%ççvçb kçÀmçb mJçlç:uçç Òç³ççíiçMççUílç yçbo kçÀ©vç Içílçuçb, l³çç®çb pçíJçCç kçÀmçb yçbo oçjçyççníj Hç[Óvç jnç³ç®çb 

DçççÆCç lççí Lçíì mççlç çÆoJçmççbvççÇ l³çç®³çç çÆJçuç#çCç DçvçácççvççmçkçÀì kçÀmçç yççníj Dççuçç l³çç kçÀLçí®çç cççP³ççJçj HçÀçj ÒçYççJç 

nçílçç. 

mç=pçvçMççÇuç DçççÆCç náMççj cççCçmçç®³çç kçÀLçç vçíncççÇ®ç l³çç®çb kçÀçcççJçj®çb uç#ç kçWÀçÆêlç kçÀjCçb DçççÆCç JçíUí®çb Yççvç vçmçCçb 

³ççbvççÇ®ç Yçjuçíu³çç Dçmçlççlç. náMççj cççCçmççb®³çç yççyçlççÇlç Dçmçb®ç Dçmçlçb Dçmçb DççHçCç kçÀçÌlçákçÀçvçb cnCçlççí. HçCç DççHçCç 

mçJç&pçCç®ç DççHçu³çç DççHçu³çç ÒçkçÀçjí mç=pçvçMççÇuç yçáçqOocççvç Dçmçlççí. Dçmçb kçÀMççlç lçjçÇ içáblçJçÓvç IçíC³çç®ççÇ #çcçlçç DççHçu³çç 

Òçl³çíkçÀçlç Dçmçlçí. yçç¿ç pçiçç®³çç JçíUí®çb Yççvç mççí[Óvç Dççlçu³çç Iç[îççUçMççÇ lççoçlc³ç HççJçC³çç®ççÇ DççHçu³çç Òçl³çíkçÀçuçç 

içjpç Dçmçlçí.  

MççUílçuçb mççJç&pççÆvçkçÀ JçíUçHç$çkçÀ çÆpçlçkçbÀ kçÀçìíkçÀçíj Dçmçlçb çÆlçlçkçbÀ®ç JçÌ³ççqkçwlçkçÀ JçíUçHç$çkçÀ çÆyçvçcçnlJçç®çb Dçmçlçb. Kçjb lçj 

lççí SkçÀcçíkçÀçbvçç oçKçJçuçíu³çç Dççojç®çç lççí Yççiç Dççní. kçÀçnçÇpçCç çÆcçUÓvç kçÀçnçÇlçjçÇ SkçÀ$ç kçÀjC³ççmççþçÇ þjçJççÇkçÀ JçíUíuçç, 

þjçJççÇkçÀ çÆþkçÀçCççÇ pçcçCççj Dçmçb þjuçb lçj l³ççbvççÇ lççÇ JçíU HççUCçb içjpçí®çb Dççní. mçJçç¥vççÇ l³ççb®çç JçíU l³ççÒçcççCçí Dç@[pçmì 

kçÀjç³çuçç nJçç. 

Dççcç®³çç MççUí®³çç cççÇìçRipç oj içá©JççjçÇ þçÇkçÀ 1 Jççpçlçç mçá© Jnç³ç®³çç. `lçácnçuçç ³çç³ç®çb vçmçíuç lçj ³çíT vçkçÀç, HçCç 

Dççuççlç lçj JçíUíJçj ³çç' Dçmçç cççÇìçRiç®çç çÆvç³çcç nçílçç. Jçiç& mçá© nçíCççj DçmçlççÇuç l³çç Dç®çÓkçÀ JçíUíuçç mçiçUípçCç Yçíìç³ç®çí 

DçççÆCç vç ³çíCççjí ³çç³ç®çí®ç vççnçÇlç. çÆHçÀu[ ì^çÇHç þjuçíu³çç JçíUívçámççj®ç Jnç³ç®³çç. çÆkçbÀJçç cçiç uççíkçÀ çÆHçÀu[ ì^çÇHçuçç pçç³ç®çí®ç 

vççnçÇlç. kçÀçíCççÇ GMççÇjç Dççuçb lçj lççí cçáuçiçç cççiçí jçnçÇ. Flçjçbyçjçíyçj þjuçíu³çç kçÀçcççmççþçÇ lçácç®çb mJçlç:®çb Dççlçuçb 

Iç[îççU JççHçjC³ççuçç yçboçÇ nçílççÇ.  

Dççcç®³çç MççUílç mçJç& Jç³çç®ççÇ cçáuçb SkçÀ$ç çÆcçUÓvççÆcçmçUÓvç JççiçC³ççcççiçí JçíUí®çb Yççvç vçmçCçb ní cçnlJçç®çb kçÀçjCç nçílçb. cçÓuç 

pçvcççuçç Dççu³ççJçj çÆkçÀlççÇ çÆoJçmç, çÆkçÀlççÇ cççÆnvçí Pççuçí ³çç®çç kçÀç³ç mçbyçbOç Dçmçlççí? mçnç Jç<çç¥®ççÇ cçáuçb, ìçÇvçSpçmç&, 

HçoJççÇOççjkçÀ, çÆMç#çkçÀ DçççÆCç HççuçkçÀ mçiçUí SkçÀcçíkçÀçbMççÇ SkçÀcçíkçÀçb®³çç Jç³ççyçÎuç cçççÆnlççÇ vçmçu³ççcçáUí cççíkçÀUíHçCççvçb 

yççíuçç³ç®çí. vççÇumç yççíj ³çç cçnçvç Mççðç%çç®ççÇ SkçÀ kçÀLçç mççbçÆiçlçuççÇ pççlçí. lççí l³çç®³çç SkçÀç mçnkçÀçNd³ççuçç 10 Jç<çç¥vçblçj 

æYçíìuçç DçççÆCç 10 Jç<çç¥HçÓJçça l³ççb®çb pçí mçbYçç<çCç çÆpçLçí Lççbyçuçb nçílçb çÆlçLçÓvç l³ççvçb mçá© kçíÀuçb. mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuçcçO³çí lçmçb 

Dç#çjMç: jçípç®ç Iç[ç³ç®çb. SkçÀcçíkçÀçbMççÇ mçbJçço mççOçç³çuçç mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí Òçl³çíkçÀçuçç JçíU nçílçç! 

19 uççÆvç¥iç 



mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuçvçb Dççcnçuçç mçiçÈ³ççlç pççmlç SkçÀ iççíä çÆMçkçÀJçuççÇ lççÇ cnCçpçí Hçç³ç pççÆcçvççÇJçj DçmçCçb! jçípç DççHçCç 

DççHçu³çç Dç%ççvççMççÇ uç{lççí DçççÆCç çÆMçkçÀlççí. çÆMçkçÀCçb cnCçpçí kçÀç³ç ³ççJç©vç pçíJnç Dççcç®çb çÆMçkçÀCçb mçá© Pççuçb lçíJnç®ççÇ 

iççíä. kçÀçnçÇ Jç<çç¥HçÓJçça pçíJnç DççcnçÇ çÆMç#çCç#çí$ççlç Dççuççí lçíJnç Dççcnçuçç Jççìlç nçílçb cççCçmçb kçÀMççÇ çÆMçkçÀlççlç lçí Dççcç®³çç 

uç#ççlç Dççuçb³ç. 

cççPçç kçÀç@uçípçcçOd³çí çÆMçkçÀJçC³çç®çç DçvçáYçJç cççP³çç ®ççbiçuçç®ç uç#ççlç Dççní. lçíJnç cçuçç cççPçç çÆJç<ç³ç cçççÆnlççÇ nçílçç, cççÇ 

cçáuççbyçÎuç, l³ççb®³çç cççvçmçMççðççyçÎuç DçççÆCç l³ççb®³çç çÆJçkçÀçmççyçÎuç HçámlçkçbÀ Jçç®çuççÇ nçílççÇ. cçuçç SkçÀocç cççÇ ìç@Hç Dçç@HçÀ o 

Jçu[& Dçmçu³çç®çç Yççmç nçílç nçílçç. cçuçç çÆkçÀlççÇ cçççÆnlççÇ Dççní DçççÆCç cççÇ cçáuççbvçç kçÀç³ç kçÀç³ç oíT MçkçÀlççí ³çç®çç cçuçç içJç& 

Jççìlç nçílçç. 

HçCç JççmlçJçç®çí kçÀìá Iççíì nUÓnUÓ H³çç³çuçç çÆcçUlççlç. cççÇ çÆMçkçÀJçç³çuçç uççiçu³ççJçj ÒçLçcç cççP³çç uç#ççlç Dççuçb kçÀçÇ mçcççíj 

GlmçákçÀ DçççÆCç DççvçboçÇ ®çínjí çÆomçlçç³çlç l³çç cçáKçJçìîççcççiçí kçbÀìçUç DçççÆCç çÆlçjmkçÀçj Yçjuçíuçç Dççní. vçblçj cçuçç kçÀUuçb 

kçÀçÇ cççÇ çÆMçkçÀJçlç nçílççí l³ççlçuçb yçjb®çmçb l³ççbvçç kçÀUlç®ç vçJnlçb. HççþîçHçámlçkçÀçlç vçmçuçíuçç nç cçnlJçç®çç cçáÎç Dççní Dçmçb 

mççbiçÓvç cççÇ l³ççbvçç yçjb®ç %ççvççcç=lç Hççpçlç nçílççí. HçCç HçjçÇ#çí®çí HçíHçmç& lçHççmçç³ççuçç Dççu³ççJçj kçÀUuçb kçÀçÇ cçáuççbvççÇ l³ççb®ççÇ 

HççþîçHçámlçkçbÀ mççí[Óvç kçÀçnçÇ®ç çÆuççÆnuçb vçJnlçb. 

cçiç cççÇ çÆMçkçÀJçç³ç®çí DçpçÓvç vçíìçvçb Òç³çlvç kçíÀuçí. DçpçÓvç HçámlçkçÀb Jçç®çuççÇ; HçæCç kçÀçnçÇ HçÀjkçÀ Hç[uçç vççnçÇ. cçiç cçuçç kçÀUuçb 

kçÀçÇ cççP³çç DçvçíkçÀ mçnkçÀçN³ççbvçç ³çç®ç mçcçm³çç Yçí[mççJçlç nçíl³çç. cçiç nUÓnUÓ cççP³çç uç#ççlç Dççuçb, cçáuççbvçç pçí çÆMçkçÀç³ç®çb 

vçmçlçb lçí cççÇ l³ççbvçç Òçícççvçí, oìçJçÓvç çÆkçbÀJçç OçcçkçÀçJçÓvç çÆMçkçÀJçuçb lçjçÇnçÇ lçí DççÆpçyççlç çÆMçkçÀlç vççnçÇlç.  

vçblçj cçuçç DçpçÓvç SkçÀç Yç³çbkçÀj mçl³çç®ççÇ pççCççÇJç PççuççÇ, cçáuççbvçç çÆMçkçÀç³ç®ççÇ F®sç Dçmççí DçLçJçç vçmççí HçCç lçí pçí kçÀç³ç 

çÆMçkçÀlççlç lçí kçÀmçb çÆMçkçÀlççlç l³ççyçÎuç DççHçu³ççuçç kçÀç[çÇ®ççÇnçÇ cçççÆnlççÇ vççnçÇ. 

cçuçç Jççìlçb jçpçç®çí vçJççÇvç kçÀHç[í ³çç oblçkçÀLçí®çb GÊçcç GoçnjCç cnCçpçí DççHçu³çç YççíJçlççuç®³çç MççUç Dççnílç. Jç<çç&vçáJç<ç¥ 

l³çç mJçlç:uçç %ççvçç®çb Yççb[çj, çÆMç#çCçoçlçí mçcçpçÓvç mçá© Dçmçlççlç. mçiçUí GHçç³ç LçkçÀu³ççvçblçj cçiç çÆMçkçÀJçlçç vç 

Dççu³ççcçáUí Pççuçíu³çç pçæKçcçç Yçjç³çuçç Huç@mìjmççjKçç HçÌMçç®çç JççHçj kçíÀuçç pççlççí.  

HçCç l³ççvçb HçÀçjmçç HçÀjkçÀ Hç[lç vççnçÇ. cçáuççbvçç nJçb lçí, l³ççbvçç nJçb lçíJnç DçççÆCç l³ççbvçç nJ³çç l³çç HçOolççÇvçí lççÇ çÆMçkçÀlççlç. 

DççHçCç Òç³çlvççb®ççÇ HçjçkçÀçÿç kçÀ©vç kçÀçnçÇ HçÀjkçÀ Hç[lç vççnçÇ. mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí cççÇ ní mçl³ç DçvçíkçÀoç DçvçáYçJçuçb³ç. cçáuçb 

kçÀMççÇ çÆMçkçÀlççlç ³çç ÒçMvçç®³çç kçáÀuçHçç®ççÇ çÆkçÀuuççÇ cçuçç DçpçÓvç mççHç[uçíuççÇ vççnçÇ.  

pçí cçççÆnlççÇ vççnçÇ lçí cçççÆnlççÇ Dçmçu³çç®çb {çWiç DççcnçÇ Dççcç®ççÇ MççUç Dççní cnCçÓvç kçÀjlç vççnçÇ. cçáuçb mJçlç:®çí çÆvçjçÆvçjçUí 

cççiç& çÆvçJç[lç Dçmçlççvçç cçáuççbcççiçí YçkçwkçÀcçHçCçí GYçb jnçCçb FlçkçbÀ®ç DççcnçÇ kçÀjlççí. l³ççbvççÇ cçççÆiçlçuççÇ lçj cçolç kçÀjlççí, 

cçççÆiçlçuççÇ vççnçÇ lçj MççblçHçCçí SkçÀç yççpçÓuçç Lççbyçlççí. 

DçççÆCç l³ççb®³çç mçáboj cçvççlç kçÀç³ç jbiççÇyçíjbiççÇ iççíäçÇ mççHç[lççlç cnCçÓvç mççbiçÓ.. ! çÆMçkçÀC³çç®³çç Hçç³çN³çç, mçcçpçÓvç IçíC³çç®ççÇ 

HçOolç? %ççvç kçÀmçb  çÆcçUlçb l³çç®³çç HçOolççÇ? sí..! 



oçívç cçáuçb kçÀOççÇ®ç çÆMçkçÀC³ççmççþçÇ SkçÀmççjKçí cççiç& çÆvçJç[lç vççnçÇlç. kçÀçnçÇ DçiçoçÇ oájçvJç³ççvçí mççjKçí Dçmçlççlç. HçCç SkçÓÀCç 

Òçl³çíkçÀ cçÓuç ní SkçÀcçíJç Dçmçlçb; JçíiçUb Dçmçlçb; DççcnçÇ lçí yçIçÓvç Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç Jnç³ç®ççí. 

cçáuçb mçlçlç çÆMçkçÀlç Dçmçlççlç. Dçç³çá<³ç nç mçJçç&lç cçnçvç çÆMç#çkçÀ Dççní. Dççcç®³ççkçÀ[®çí yççÇS, ScçS, HççÇS®ç[çÇ mçiçUí 

çÆMç#çkçÀ l³çç lçáuçvçívçb oá³³çcç Dççnílç. 

cçáuçb l³ççb®³ççyçjçíyçj®ççÇ cçáuçb, HçámlçkçbÀ, mççOçvçb DçççÆCç l³ççb®³ççMççÇ mççOçc³ç& DçmçCççjí ÒççÌ{ ³ççb®³ççkçÀ[Óvç çÆMçkçÀlççlç. cçáK³ç 

mççOçvç cnCçpçí l³ççb®çb kçáÀlçÓnuç. l³ççlçÓvç lçí MççíOçlççlç, çÆMçkçÀlççlç DçççÆCç mçcçpçÓvç Içílççlç.  

lçí pçiç Hçnç³çuçç çÆMçkçÀlççlç, kçÀçjCç l³ççbvçç lçí yçIçç³çuçç çÆcçUlçb, l³çç pçiçç®çç lçí  SkçÀ Yççiç Dçmçlççlç. çÆlçLçí lçí jcçlççlç. 

çÆoJçmçYçj lçí Jçiçç&lç kçÀçW[Óvç yçmçÓ MçkçÀlç vççnçÇlç.  

yççníj®³çç pçiççlç lçí uççíkçÀçbmççíyçlç çÆjuçíì kçÀjç³çuçç çÆMçkçÀlççlç, kçÀçjCç lçí çÆvçjçÆvçjçÈ³çç Jç³çç®³çç cççCçmççbmççíyçlç®ç çÆoJçmçYçj 

JççJçjlç Dçmçlççlç. 

lçí mçcçm³çç mççí[Jçç³çuçç çÆMçkçÀlççlç, kçÀçjCç l³ççbvçç l³çç mççí[Jçç³ç®ççÇ içjpç Dçmçlçí. jçä^çO³ç#ç ìåcçvç ³ççb®³çç ìíyçuççJçj `o 

yçkçÀ mìç@Hçmçd çÆnDçj' (lçácç®³çç mçcçm³çç FLçí mçáìlççÇuç) Dçmçb çÆuççÆnuçb³ç. DçççÆCç lçí `çÆnDçj' Òçl³çíkçÀ çÆJçÐççL³çç&®³çç cçvççlç 

Dçmçlçb. l³ççvçb®ç lççÇ mçcçm³çç mççí[JçCçb içjpçí®çb Dçmçlçb. 

cçáuççbvçç HççnÓvç cççÇ jçípç kçÀçnçÇlçjçÇ vçJççÇvç çÆMçkçÀlççí. GoçnjCççLç&, Dçmçb cnCçlççlç kçÀçÇ cçáuççbvçç kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb³ç lçí l³ççb®çb 

l³ççbvçç þjJçÓ oí, cçiç l³ççbvçç kçÀcççÇlçkçÀcççÇ Dç[LçUç nçíF&uç Dçmçç®ç cççiç& lçí çÆvçJç[lççlç. ’HçCç cçiç cçáuççbvçç kçÀþçÇCç 

HççÆjçÆmLçlççÇ®çç mççcçvçç kçÀjç³çuçç çÆMçkçÀlçç®ç ³çíCççj vççnçÇ.“ Dçmçb uççíkçÀ cçuçç mççbiçlççlç. lçíJnç cççÇ cçvççlçu³çç cçvççlç (DçççÆCç 

kçÀOççÇkçÀOççÇ cççíþdd³ççboç l³ççbvçç) cnCçlççí ’kçÀçíCçlççÇ cçáuçb lçácnçÇ Flçkçw³ççlç HçççÆnuççÇ³çlç?“ 

kçÀçjCç Dçmçb cçáuççb®³çç yççyçlççÇlç DççÆpçyççlç Iç[lç vççnçÇ. yçN³çç®çJçíUç cçáuçb KçÓHç $ççmçoç³çkçÀ, çÆJçjçíOçç®çç, Dç[LçÈ³ççb®çç cççiç& 

çÆvçJç[lççlç. ní cççÇ ®çákçÓÀvç çÆuççÆnuçíuçb vççnçÇ. cçáuçb mçJçç&lç pççmlç Dç[LçÈ³ççb®çç cççiç& çÆvçJçæ[lççlç ! 

ní Dçmçb kçÀç nçílçb lçí cçuçç cçççÆnlççÇ vççnçÇ. HçCç Dçmçb Iç[lççvçç çÆomçlçb ní cçç$ç vçkçwkçÀçÇ! yçnálçíkçÀ cçáuççbvçç DççHçu³ççlçu³çç 

GçÆCçJçç kçÀUlççlç DçççÆCç lçí l³ççJçj cççlç kçÀjç³ç®çç Dçl³çblç HççÆjÞçcç IçíTvç Òç³çlvç kçÀjlççlç. 

cçiç pçjç Iççyçjì cçáuçiçç IççyçjìHçCçç kçÀcççÇ JnçJçç ³ççmççþçÇ çÆoJçmçYçj cçÌoçvççÇ KçíU KçíUlççí. iççÆCçlçç®ççÇ YççÇlççÇ Dçmçíuç lçj 

DçbkçÀiççÆCçlç DçççÆCç YçÓçÆcçlççÇ çÆMçkçÀlççí. SkçíÀkçÀìçÇ jnçCççjçÇ cçáuçb oámçN³ççb®³ççlç çÆcçmçUÓ Hçnçlççlç. lçj pçjç mçYççOççÇì DçmçCççjçÇ 

SkçÀìb jnç³çuçç çÆMçkçÀlççlç. DççÆmlçlJççmççþçÇ®çç uç{ç DçççÆCç KçbyççÇj çÆvçCç&³çMçkçwlççÇ ³çç®çç Òçl³çíkçÀ cçáuçç®³çç Dçç³çá<³çç®³çç kçÀLçílç 

çÆcçuççHçÀ Pççuçíuçç cçuçç mHçä çÆomçlççí.  

Dççlçç Lççí[b cçáuççbvççÇ mçJç&içáCçmçbHçVç DçmççJçb Dçmçb HççuçkçÀçbvçç JççìC³çççÆJç<ç³ççÇ, HççuçkçÀ cnCçlççlç, ’DçvçíkçÀ iççíäçÇ Lççí[îçç lçjçÇ 

çÆMçkçÀC³ççmççþçÇ DççHçCç cçáuççbvçç Òççílmççnvç Ðçç³çuçç nJçb. cçáuççbvçç MççUílç mçiçUb çÆMçkçÀç³çuçç  çÆcçUç³çuçç nJççÇ. l³ççbvçç nJçb lçí®ç 

çÆMçkçÓÀ çÆouçb lçj lçí HçÀçj kçÀcççÇ iççíäçÇ çÆMçkçÀlççÇuç.“ 



³çç lç¬çÀçjçÇlç cçuçç lçjçÇ kçÀçnçÇ®ç lçL³ç Jççìlç vççnçÇ. SkçÀ lçj ’pçiççlçu³çç %ççvçç®³çç DçLççbiç mçcçáêçlçuçí %ççvçç®çí kçÀCç 

kçÀçíCççuçç, çÆkçÀlççÇ çÆcçUçJçílç ³çç çÆJç<ç³ççlçuçí lçácnçÇ mJçlç: kçÀçíCççÇlçjçÇ lçp%ç Dççnçlç“  Dçmçb DçvçíkçÀ uççíkçÀçbvçç Jççìlç Dçmçlçb. 

DçççÆCç mçcçpçç pçj GÐçç DçvçíkçÀ çÆJç<ç³ççlçuçb SkçÀçJçíUçÇ cçáuççbvçç kçÀUç³ç®ççÇ içjpç vççnçÇ Dçmçb mçcççpçcççv³ç Pççuçb lçj uçiçí®ç ní 

uççíkçÀ cçáuççbvçç pçjç pççmlç®ç çÆJçmlç=lç pçiç çÆomçlçb³ç, l³ççbvçç kçÀcççÇ kçÀUuçb lçj yçjb Dçmçb cnCçç³çuçç uççiçlççÇuç. DçKçíjçÇmç, 

cç³çç&çÆolç çÆJç<ç³ççlçuçb kçÀUCçb ®çÓkçÀ Dççní nínçÇ SkçÀ iç=nçÇlçkçÀ Dççní. DçççÆCç HçÀkçwlç cç³çç&çÆolç çÆJç<ç³ççlçuçb kçÀUCçb kçÀçíCççmççþçÇ 

®çÓkçÀ Dççní Dçmçb DççHçCç cnCçCççj? cççílPççì&, DççF&vdmìçF&vç? jçF&ì yçbOçÓ? Dççblçjjçä^çÇ³ç HççlçUçÇJçj®çí ní DççoMç& l³ççb®³çç 

SkçÀç®ç çÆJç<ç³ççJçj®³çç çÆvçÿímççþçÇ®ç cççvçuçí pççlççlç vçç? lçí mçJç&içáCçmçbHçVç nçílçí kçÀç? 

Hçjlç lçí mçiçUb DççHçuçí Hçç³ç pççÆcçvççÇJçj®ç DçmçC³ççHççMççÇ ³çíTvç Lççbyçlçb. DççHçu³ççlçuçí mcççì& ní mçJçç&lç pççmlç cçÓKçç&bHçí#çç 

pçjç kçÀcççÇ cçÓKç& Dçmçlççlç FlçkçÀb®ç! SkçÓÀCç kçÀç³ç lçj cçáuççbvçç nJçb lçí kçÀjç³çuçç mççí[Óvç Ðçç. cçiç DççHçCç l³ççbvçç vçkçÀçí 

Dçmçlççvçç cçolç kçíÀuççÇ vççnçÇ lçj lçí l³ççbvçç nJçb lçí vççÇì çÆMçkçÀlççlç Dçmçç cççPçç DçvçáYçJç Dççní. 

20. FJn@u³çáSMçvç 

SkçÀ çÆoJçmç cççÇ mçnç Jç<çç&®³çç cçáuççmççíyçlç kç@À®ç kç@À®ç KçíUlç nçílççí. Òçl³çíkçÀ JçíUíuçç l³ççvçb yçç@uç HçíÀkçÀu³ççvçblçj DçççÆCç yçç@uç 

Pçíuçç³ç®çç Òç³çlvç kçíÀu³ççvçblçj cççÇ l³ççuçç Òççílmççnvç oílç nçílççí. Dçjí Jçç, sçvç KçíUlççí³çmç, ®ççbiçuçç HçíÀkçÀuççmç JçiçÌjí! cçiç 

Lççí[îçç JçíUçvçblçj l³ççvçb SkçÀocç cççP³ççkçÀ[í jçiççjçiççvçí yçç@uç HçíÀkçÀuçç DçççÆCç lççí Dççíj[uçç ’cçuçç lçácç®³ççyçjçíyçj çÆyçukçáÀuç 

KçíUç³ç®çb vççnçÇ. lçácnçÇ Kççíìb yççíuçlçç³ç. cççÇ SkçÀocç ®çákçÀçÇ®³çç HçOolççÇvçb yçç@uç ìçkçÀuçç DçççÆCç lçácnçÇ ®ççbiçuçb cnCçlçç³ç? 

lçácnçÇ Kççíìçj[í Dççnçlç.“ 

l³çç®çb cnCçCçb DçLçç&lç®ç Kçjb nçílçb. lççí cççP³ççmççþçÇ DçpçÓvç SkçÀ yçnácçÓu³ç Oç[ç nçílçç.  

mç[yçjçÇcçO³çí ûçí[mçd vççnçÇlç. mJçlç:®ççÇ ÒçiçlççÇ kçÀMççÇ cççípçç³ç®ççÇ lçí cçáuçb mJçlç:®ç þjJçlççlç. mJçlç:®³çç kçÀçcçç®çb cçÓu³çcççHçvç 

kçÀjlççvçç pçiççlç l³ççbvçç DççoMç& JççìCççN³çç iççíäçRMççÇ lçáuçvçç kçÀ©vç lçí mJçlç:uçç içáCçJçÊçí®çí kçÀþçÇCç çÆvçkçÀ<ç uççJçlççlç.  

GoçnjCççLç&, iççÆCçlç çÆMçkçÀCççjçÇ cçáuçb içáCççkçÀçj-YççiççkçÀçj çÆMçkçÀuççÇ çÆkçbÀJçç iççÆCçlççlçuçb Flçj kçÀçnçÇ çÆMçkçÀuççÇ kçÀçÇ l³ççbvçç 

iççÆCçlçb mççí[Jçlçç ³çílççlç çÆkçbÀJçç ³çílç vççnçÇlç. HçCç pçj l³ççbvçç kçÀçnçÇ mçcçpçuçb vçmçíuç lçj lçí mçcçpçíHç³ç¥lç lçí çÆMçkçÀlççlç çÆkçbÀJçç 

cçolç cççiçlççlç. ³çb$ç oá©mlç kçÀjç³çuçç çÆMçkçÀCççN³çç cçáuççbvçç l³ççbvçç mJçlç:uçç SkçÀ JçmlçÓ oá©mlç kçÀjlçç ³çç³çuçç uççiçuççÇ HçCç 

doámçjçÇ SKççoçÇ JçmlçÓ oá©mlç kçÀjlçç ³çílç vççnçÇ ní uçiçí®ç kçÀUlçb. cçiç lççí cçáuçiçç çÆpçlçkçw³çç JçmlçÓ oá©mlç kçÀjíuç çÆlçlçkçÀç lççí 

®ççbiçuçç cçíkç@ÀçÆvçkçÀ nçílççí. HçCç l³ççuçç kçÀç³ç ³çílç vççnçÇ ní l³ççuçç oámçNd³ççbvççÇ mççbiçç³ç®ççÇ içjpç kçÀOççÇ®ç Yççmçlç vççnçÇ. 

ní mçiçÈ³çç®ç kçÀçcççbvçç uççiçÓ Hç[lçb. kçábÀYççjkçÀçcç kçÀjCççN³ççuçç mçájíKç cç[kçÀçÇ cnCçpçí kçÀç³ç ní vççÇì þçTkçÀ Dçmçlçb.  

çÆ®ç$çkçÀuçí®ççÇ DççJç[ DçmçCççN³ççuçç GÊçcççíllçcç çÆ®ç$çb cdnCçpçí kçÀç³ç lçí cçççÆnlççÇ Dçmçlçb, uçíKçvçç®ççÇ DççJç[ DçmçCççN³ççvçb 

®ççbiçuççÇ HçámlçkçbÀ Jçç®çÓvç DççHçCç kçáÀþí Hççí®çç³ç®çb³ç lçí þjJçuçíuçb Dçmçlçb. DççÆYçvç³ççlç ©®ççÇ DçmçCççN³ççvçb ®ççbiçuççÇ vççìkçbÀ HççnÓvç 

DççHçCç kçÀmçç DççÆYçvç³ç kçÀjç³çuçç nJçb lçí cçvççMççÇ ³ççípçuçíuçb Dçmçlçb lçj mçbiççÇlççlç iççí[çÇ DçmçCççN³ççvçb ®ççbbiçu³çç cçÌçÆHçÀuççÇ 

SíkçÓÀvç DççHçu³ççuçç kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb³ç l³çç®ççÇ KçÓCçiççþ cçvççMççÇ yççbOçuçíuççÇ Dçmçlçí. l³ççb®³çç cçvççlç Glkç=Àälçí®çb SkçÀ Hçjcççí®®ç 

mLççvç Dçmçlçb DçççÆCç l³ççvçámççj lçí mJçlç:®çb O³çí³ç GIç[îçç [çíÈ³ççbvççÇ þjJçÓ MçkçÀlççlç. 



pçí Glkç=Àä Dççní l³çç®³çç lçáuçvçílç DççHçCç kçáÀþí Dççnçílç ní mJçlç:®çb çÆJçMuçí<çCç kçÀjCçb Kçjblçj HçÀçj ³ççlçvççoç³çkçÀ Dçmçlçb. 

Glkç=Àälçí®³çç O³ççmççHçç³ççÇ kçíÀuçíuçb kçÀçcç  HççÆjHçÓCç& vççnçÇ cnCçÓvç çÆKç[kçÀçÇyççníj HçíÀkçÓÀvç oíC³ççlç DçvçíkçÀ çÆoJçmç DçççÆCç 

DççþJç[í Jçç³çç pççlççlç. ’lçÓ FlçkçbÀ ®ççbiçuçb çÆ®ç$ç kçÀç HçÀç[lççí³çmç?“ cççÇ kçÀçnçÇ çÆJçÐççL³çç¥vçç çÆJç®ççjlç Dçmçí ’kçÀçjCç lçí 

JççF&ì Dççní“ Dçmçb DçHçíçÆ#çlç GÊçj®ç ojJçíUçÇ ³çç³ç®çb. 

nçlçÓvç ³ççíi³ç kçÀçcç nçílç vççnçÇ ³çç®çç $ççiçç cnCçÓvç DçvçíkçÀ cçáuççb®ççÇ çÆ®ç[çÆ®ç[ Jnç³ç®ççÇ, lçí DççÆlçMç³ç JççF&ì cçÓ[cçO³çí pçç³ç®çí 

çÆkçbÀJçç mJçlç:uçç oçí<ç Ðçç³ç®çí. Flçj kçÀçíCççÇ ’Dçjí HçCç ní lçÓ ®ççbiçuçb kçíÀuçb³çmç“ Dçmçb cnCçC³ççlç kçÀçnçÇ®ç DçLç& vçmçç³ç®çç. 

DççHçCç pçíJnç cçáuççbvçç ’lçáP³çç Jç³çç®³çç cççvççvçí lçÓ pçí kçÀçnçÇ çÆcçUJçuçb³çmç lçí KçÓHç Dççní“ Dçmçb cnCçlç Dçmçlççí l³ççlçÓvç 

cçáuççbvçç yçjb Jççìlç vççnçÇ. l³ççbvççÇ kçÀçcç mçá© kçÀjç³ç®³çç DççOççÇ®ç kçáÀþí Hççí®çç³ç®çb³ç lçí þjJçuçíuçb Dçmçlçb. l³ççcçáUí lçácç®çí Mçyo 

l³ççbvçç HççíkçÀU DçççÆCç HçÀmçJçí Jççìlççlç. 

kçÀOççÇ kçÀOççÇ mJçlç:®çb kçÀþçíjHçCçí kçíÀuçíuçb çÆJçMuçí<çCç cçáuççbvçç lçí çÆJççÆMçä kçÀçcç HçíÀkçÓÀvç Ðçç³çuçç Yççiç Hçç[lçb. DçvçíkçÀJçíUç cçáuçb 

Hçjlç Hçjlç, Hçjlç Hçjlç lçí®ç kçÀçcç SkçÀçûçlçívçb kçÀjlççlç. DçKçíjçÇmç lçí ³çíTvç mççbiçlççlç. ’ní cççPçæb kçÀçcç ®ççbiçuçb Pççuçb³ç!“ 

kçÀOççÇkçÀOççÇ cçáuçb l³ççb®çb kçÀçcç mçáOççjçJçb cnCçÓvç Flçj uççíkçÀçbkçÀ[Óvç DççÆYçÒçç³ç Içílççlç. pççí cççCçÓmç l³ççb®³çç ®çákçÀç mçcçpççJçÓvç 

mççbiçíuç lçmçç cççCçÓmç MççíOçlççlç DçççÆCç l³ççuçç ÒççcçççÆCçkçÀ DççÆYçÒçç³ç Ðçç³çuçç mççbiçlççlç. DçÒçWçÆìmççÆMçHç®³çç ojc³ççvç vçíncççÇ®ç 

ní Iç[ç³ç®çb.  Dççcç®³ççkçÀ[®çç DçÒçWçÆìmç l³çç®³çç cççuçkçÀçvçb l³ççuçç ®çákçÀç oçKçJçÓvç ÐççJ³ççlç ³çç®ç DçHçí#çívçb cççuçkçÀçkçÀ[í 

yçIçç³ç®çç. 

DçLçç&lç ní mçiçUb l³çç cçáuççJçj DçççÆCç l³ççvçb kçÀçíCçlçç çÆJç<ç³ç çÆvçJç[uçç³ç l³ççJçj DçJçuçbyçÓvç Dçmçlçb. cçuçç DçvçíkçÀ cçáuçb 

çÆJç®ççjç³ç®ççÇ, ’Dççcç®çb çÆuçKççCç mçáOçç©vç Ðççuç?“ lççÇ cçáuçb náMççj Dçmçç³ç®ççÇ; l³ççbvççÇ yçjçÇ®çMççÇ HçámlçkçbÀ Jçç®çuçíuççÇ 

Dçmçç³ç®ççÇ; HçCç DççHçuçb vçícçkçbÀ kçÀç³ç ®çákçÀlçb³ç lçí l³ççbvçç kçÀUç³ç®çb vççnçÇ cnCçÓvç lççÇ cççP³ççkçÀ[í ³çílç Dçmçlç. 

cçáuççbvççÇ cçuçç çÆJç®ççjuçb lçj l³ççbvçç mçcçpççJçÓvç mççbiçC³ççlç cçuçç Dççvçbo®ç nçílçç. l³ççb®çb cççP³ççkçÀ[®çb kçÀçcç mçbHçuçb³ç DçççÆCç 

l³ççbvçç cççP³ççkçÀ[Óvç nJçb nçílçb lçí çÆcçUçuçb³ç Dçmçb mççbçÆiçlçu³ççJçj cççÇ cçiç lççí çÆJç<ç³ç mççí[Óvç Ðçç³ç®ççí. Dççcç®³çç MççUílçuçí 

mçiçUí çÆMç#çkçÀ Dçmçb®ç Jççiçç³ç®çí. MççUí®ççÇ lççÇ HçjbHçjç®ç nçílççÇ. 

mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuçcçO³çí DççcnçÇ kçÀOççÇnçÇ cçáuççb®çb cçÓu³çcççHçvç kçÀjlç vççnçÇ. l³ççb®ççÇ SkçÀcçíkçÀçbMççÇ çÆkçbÀJçç DççcnçÇ þjJçuçíu³çç 

kçÀçíCçl³çç®ç mìB[[&MççÇ lçáuçvçç kçÀjlç vççnçÇ. cçáuççb®³çç KççpçiççÇ pççÇJçvççJçj DçççÆCç mJçlç:®³çç O³çí³ççbJçj lççí DççIççlç®ç þjlççí 

Dçmçb Dççcnçuçç Jççìlçb. 

MççUç kçÀçnçÇ çÆvçJçç[ç kçÀjCççjb kçÀçíì& vçJní! cçáuççbvçç mJçlç:®ççÇ çÆMçHçÀçjmç kçÀjCççjb Hç$ç kçÀçíCççkçÀ[Óvç çÆuçnÓvç nJçb Dçmçíuç lçj 

lççí çÆuçnÓvç oíCççjç DçççÆCç IçíCççjç DçMçç oçíIççb®çç JçÌ³ççqkçwlçkçÀ ÒçMvç Dçmçlççí. Dçmçb Hç$ç SKççÐççvçb çÆuçnç³ç®çb þjJçuçb®ç lçj l³ççvçb 

/ çÆlçvçb lçí MççUí®³çç uçíìjní[Jçj çÆuçnç³ç®çb vççnçÇ, mJçlç:®çí kçÀçiço JççHçjç³ç®çí Dçmçç DççÆuççÆKçlç çÆvç³çcç nçílçç. mç[yçjçÇ Jn@uççÇ 

mkçÓÀuçvçámççj mçJç&®ç cçáuçb DççíkçíÀ nçílççÇ. ÒçMçmlççÇHç$çç®çç çÆkçbÀJçç çÆMçHçÀçjmçHç$çç®çç kçÀçnçÇ mçbyçbOç®ç ³çílç vçJnlçç! 

cçç$ç Dççcç®³çç ³çç OççíjCççcçáUí kçÀçnçÇ içcçlççÇoçj mçcçm³çç çÆvçcçç&Cç Jnç³ç®³çç. G®®ç çÆMç#çCç DçççÆCç vççíkçÀN³çç çÆcçUJçlççvçç 

cçáuççbvçç MççUí®ççÇ çÆMçHçÀçjmç uççiçç³ç®ççÇ. cçiç DççcnçÇ vç´cçHçCçí l³çç MççUç/kçÀç@uçípçuçç çÆkçbÀJçç kçbÀHçv³ççbvçç Dççcç®çb kçÀçcçkçÀçpç kçÀmçb 



®ççuçlçb l³ççyçÎuç®çb SkçÀ Hç$ç çÆuççÆnlç DçmçÓ. Dççcç®³ççkçÀ[í cçÓu³çcççHçvçç®³çç HçOolççÇ vççnçÇlç ní DççcnçÇ Mçkçw³ç çÆlçlçkçw³çç 

mçY³çHçCçí l³ççlç çÆuçnç³ç®ççí. onçHçÌkçÀçÇ vçT JçíUç Dççcç®çb ní OççíjCç l³çç uççíkçÀçbkçÀ[Óvç cççv³ç kçíÀuçb pçç³ç®çb DçççÆCç cçáuççbvçç nJçç 

Dçmçíuç çÆlçLçí ÒçJçíMç çÆcçUç³ç®çç. HçCç GjuçíuççÇ onçlçuççÇ SkçÀ kçÀímç Dçç³çá<³ç jçí®çkçÀ yçvçJçç³ç®ççÇ.  

l³çç kçíÀmçcçO³çí cçiç kçÀOççÇkçÀOççÇ lçí kçÀcH³çáìj Òççíûç@cçvçb çÆMçHçÀçjmçHç$çç®ççÇ çÆJç®ççjCçç kçÀjlç jnç³ç®çí. l³çç Òççíûç@cçuçç DççcnçÇ GÊçj 

HççþJçuçb lçjçÇ l³çç Òççíûç@cçcçO³çí GÊçjb HççþJçç³ç®ççÇ J³çJçmLçç®ç vçmçç³ç®ççÇ. l³ççcçáUí Dççcç®çb Fcçíuç l³ççbvçç çÆcçUç³ç®çb®ç vççnçÇ.  

cçiç MçíJçìçÇ l³çç l³çç çÆþkçÀçCç®çç çÆvçCç&³ç IçíCççjç cççCçÓmç YçííìíHç³ç¥lç DççcnçÇ Dççcç®³ççkçÀ[Óvç HçÀçívç JçiçÌjí kçÀjç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjlç 

jnç³ç®ççí. kçÀçnçÇJçíUç Dççcnçuçç HçÀçívçJçj çÆJç®ççjuçb pçç³ç®çb. ’lçácnçÇ lçácç®³ççkçÀ[®³çç cçáuççb®ççÇ kçÀçnçÇlçjçÇ çÆMçHçÀçjmç kçÀjçuç 

kçÀç? lççW[çÇ lçjçÇ mççbiçç cnCçpçí kçÀçíCççuçç kçÀUCççjmçáOoç vççnçÇ.“ DççcnçÇ MççblçHçCçí lçí Mçkçw³ç vçmçu³çç®çb mççbiçç³ç®ççí. 

Dççcç®³çç cçççÆnlççÇÒçcççCçí cçÓu³çcççHçvç vç kçÀjC³çç®³çç Dççcç®³çç OççíjCççcçáUí Dççcç®³çç kçÀçíCçl³ççnçÇ çÆJçÐççL³çç&®çb yççníj®³çç pçiççlç 

vçákçÀmççvç Pççuçíuçb vççnçÇ. l³çç OççíjCççcçáUí iççíäçÇ Lççí[îçç DçJçIç[ Pççu³çç ní kçÀyçÓuç! HçCç Dçmçí ìkçwkçíÀìçíCçHçí Kçç³çuçç 

kçÀçíCçl³ççnçÇ MççUílç çÆMçkçÀJçuçb pçç³çuçç®ç nJçb. cçáuçb mJçlç:®çí cççiç& mJçlç: çÆvçJç[ç³çuçç çÆMçkçÀlççlç; mJçlç:®ççÇ O³çí³çb þjJçlççlç. 

DçççÆCç Dççcç®³ççkçÀ[í cççkç&À vççnçÇlç, ûçí[ vççnçÇlç ³ççcçáUí cçáuçb pçí çÆMçkçÀlççlç ní çÆMçkçÀCçb nç l³ççbvçç SkçÀ yççívçmç®ç Dçmçlççí. 

Dççcç®³ççkçÀ[®çb mHçOçç& vçmçuçíuçb, HççuçkçÀçb®çb Dç@ÒçÓJnuç DçmçC³çç®ççÇ içjpç vçmçuçíuçb JççlççJçjCç HçÀçj cçnlJçç®çb þjlçb. mç[yçjçÇ 

Jn@uççÇcçO³çí mçJç&pçCç SkçÀcçíkçÀçbvçç mçoçíçÆolç cçolç kçÀjlççlç. kçÀçjCç DççHçCç cçolç kçíÀuççÇ lçj l³çç®ç kçÀçcççlç DççHçu³ççkçÀ[Óvç 

çÆMçkçÓÀvç oámçjç pççmlç cççkç&À çÆcçUJçíuç, Dçmçb cçolç vç kçÀjç³çuçç l³ççb®³ççkçÀ[í kçÀçíCçlçbnçÇ kçÀçjCç®ç vçmçlçb.! 

21 o uçç³çìçÆvçbiç jç@[ 

cççkç&À ìdJçívç®ççÇ uçç³çìçÆvçbiç jç@[ çÆJçkçÀCççN³çç SkçÀç çÆJç¬çíÀl³çç®ççÇ cçmlç iççíä Dççní. l³çç kçÀLçílç JççoU Pççuçb lçj  yç®ççJççmççþçÇ 

cnCçÓvç Içjç®³çç Òçl³çíkçÀ kçÀçíHçN³ççlç þíJçç³çuçç Dçmçí YçjHçÓj uçç³çìçÆvçbiç jç@[ I³ççJçílç Dçmçb SkçÀ çÆJç¬çíÀlçç SkçÀç cççCçmççuçç 

mçá®çJçlççí. vçblçj l³ççvçb DçvçíkçÀ jç@[pçd Içílçu³ççJçj ÒçLçcç JççÇpç ®çcçkçÀlçí lçíJnç Içjçlçuçí mçiçUí uçç³çìçÆvçbiç jç@[ Kçb[çíiçCçlççÇ 

oÓj Dçmçuçíu³çç DççkçÀçMççlçu³çç JççÇpçíuçç DççkçÀçÆ<ç&lç kçÀjlççlç DçççÆCç IçjçYççíJçlççÇ FuçíkçwçÆì^çÆmçìçÇ®çç SkçÀ HççHçáêç®ç lç³ççj nçílççí. 

cçiç lççí lççí cççCçÓmç mJçlç:®³çç®ç Içjçlç kçÌÀo nçílççí. 

nçÇ pçjç ¬çÓÀj JççìCççjçÇ yççíOçkçÀLçç DççcnçÇ MççUç mçá© kçíÀu³ççJçj Dççcç®³ççmççþçÇ SkçÀ YççÇlççÇoç³çkçÀ JççmlçJç þjuççÇ. 

1960®³çç oMçkçÀçlç Dççuçíu³çç JççoUçlç mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç nç SkçÀ cççíþç uçç³çìçÆvçbiç jç@[ þjuçb. l³çç JçíUçÇ 

DçcçíçÆjkçíÀlçuçb mççcçççÆpçkçÀ JççlççJçjCç {JçUÓvç çÆvçIçlç nçílçb. jçpçkçÀçÇ³ç DçmLçÌ³çç&cçáUí uççíkçÀçbcçO³çínçÇ içì Hç[uçí nçílçí, JççlççJçjCç 

mçblçHlç DçççÆCç çÆnbmçkçÀ nçílçb. MççUçbJçjnçÇ ³çç®çç HççÆjCççcç Pççuçç®ç. 

lççí HççÆjCççcç cnCçpçí mçiçUçÇkçÀ[í Dçmçblçáä çÆMç#çkçÀ çÆkçbÀJçç ®çUJçUçÇlç Yççiç Içílçuçíuçí HççuçkçÀ, jçpçkçÀçÇ³ç obiçuççÇ çÆkçbÀJçç mçÓ[çvçb 

Hçíìuçíu³çç lç©CççF&®çç mçáUmçáUçì nçílçç. l³ççlçÓvç ©{ MççUçbHçí#çç JçíiçÈ³çç HçOolççÇvçb çÆMç#çCç oíCççN³çç MççUç mçá© Pççu³çç. 

l³çç mçiçÈ³ççbvçç DçuìjvçíçÆìJn mkçÓÀumç (Hç³çç&³ççÇ çÆMç#çCç oíCççN³çç MççUç) Dçmçç SkçÀ Mçyo ©{ Pççuçç. DççpçnçÇ vçíncççÇHçí#çç 

JçíiçÈ³çç DçmçCççN³çç MççUçbvçç lççí®ç Mçyo JççHçjuçç pççlççí. 



mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç nçÇ Dççcç®ççÇ MççUç Kçjb lçj DçMçç Hç@ÀMçvçíyçuç HçOolççÇlçÓvç mçá© PççuççÇ vçJnlççÇ. Dççcç®çb MççUç mçá© 

kçÀjC³ççcççiç®çb lçlJç%ççvç DçççÆCç O³çí³ç ní çÆMç#çCçç®³çç FçÆlçnçmçç®çç, çÆMç#çCçHçOolççR®çç DçççÆCç DçcçíçÆjkçíÀlçu³çç JççlççJçjCçç®çç 

DçY³ççmç kçÀ©vç yçvçuçíuçb nçílçb. 1968 ³çç KçUyçUpçvçkçÀ Jç<çç&lç®ç Dççcç®ççÇ MççUç mçá© PççuççÇ nç kçíÀJçU vççÆMçyçç®çç Yççiç 

nçílçç. cç@mç@®³çámçíìmçd cçOçuççÇ Flçj DçuìjvçíçÆìJn mkçÓÀumç HçÀkçwlç ìçÇvçSpçmç&mççþçÇ nçílççÇ. uçnçvç cçáuççbmççþçÇ DçuìjvçíçÆìJn 

mkçÓÀumç vçJnlççÇ®ç. 

uççíkçÀçbvçç cçç$ç Dççcç®ççÇ MççUç Flçj DçuìjvçíçÆìJn mkçÓÀumçHçí#ççnçÇ JçíiçUçÇ Dççní Dçmçç kçÀçnçÇ çÆJç®ççj kçÀjç³çuçç JçíU®ç 

vçJnlçç. l³ççb®³ççmççþçÇ DççcnçÇ DçvçíkçÀ DççcnçÇ DçuìjvçíçÆìJn uçç³çìçÆvçbiç jç@[HçÌkçÀçÇ SkçÀ jç@[ nçílççí. l³ççcçáUí DççcnçÇ kçÀç³ç 

mççbiçlççí Dççnçílç ní vç SíkçÀlçç®ç mçiçUçÇkçÀ[Óvç HççuçkçÀ l³ççb®³çç cçáuççbvçç IçíTvç ÒçJçíMççmççþçÇ npçj Pççuçí. ³çç®çç HççÆjCççcç 

Jnç³ç®çç lçmçç®ç Pççuçç. Lççí[kçw³ççlç cnCçpçí Òç®çb[ iççWOçU cççpçuçç. l³ççlçuçí yçjí®ç HççuçkçÀ cçáuççbmççþçÇ mçáOççjkçÀçÇ 

çÆJç®ççjmçjCççÇ®ççÇ MççUç MççíOçlç nçílçí. l³ççb®³çç cçáuççbvçç cççiç&oMç&vç DçççÆCç mçcçáHçoíMçvç kçÀjCççjçÇ, Hç³çç&³ççvçb l³ççb®³çç cçáuççb®³çç 

Dçç³çá<³ççlç {JçUç{JçU kçÀjCççjçÇ MççUç lçí MççíOçlç nçílçí. DççcnçÇ pçí kçÀç³ç kçÀjlç nçílççí l³ççlç DçMççÇ {JçUç{JçU DççÆpçyççlç®ç 

yçmçlç vçJnlççÇ. 

MççUç mçá© Pççu³ççJçj cçáuççbvçç mJççlçb$³ç oíC³çç®ççÇ Dççcç®ççÇ HçOolç yçouçíuç ³çç®ççÇ kçÀçnçÇ kçÀçU HççuçkçÀçbvççÇ Jççì HçççÆnuççÇ, 

çÆJçÐççL³çç¥vççÇnçÇ Jççì HçççÆnuççÇ. DççcnçÇ cçáuççbvçç mJççlçb$³ç oílç Dççnçílç lçí HçÀkçwlç kçÀçnçÇ kçÀçUçmççþçÇ cçáuççbvçç Dççcç®³ççkçÀ[í 

DççkçÀçÆ<ç&lç kçÀjC³ççmççþçÇ Dççní Dçmçb l³ççbvçç Jççìlç nçílçb.  

l³ççbvçç Kçç$ççÇ nçílççÇ kçÀçÇ kçÀçnçÇ DççþJç[îççbvçblçj Dççcç®çí çÆMç#çkçÀ cçáuççb®³çç KççbÐççJçj nçlç þíJçÓvç ÒçícçUHçCççvçb cnCçlççÇuç, 

’pçç@vççÇ, Dççlçç yçjí®ç çÆoJçmç lçÓ KçíUC³ççlç DçççÆCç Pçç[bçÆyç[b uççJçC³ççlç IççuçJçuçímç. DççHçCç Dççlçç kçÀçnçÇlçjçÇ GHç³ççíiçç®çb 

çÆMçkçÓÀ³ççlç kçÀç?“  

HçCç lççí çÆoJçmç kçÀOççÇ®ç Dççuçç vççnçÇ. DççcnçÇ Dççcç®³çç HçOolççRJçj þçcç nçílççí. cçiç DççcnçÇ cnCçlççí³çlç lçmçb®ç kçÀjCççj Dççnçílç 

³ççJçj mçiçÈ³ççb®çç çÆJçéççmç yçmçç³çuçç uççiçuçç. Dççcç®³çç MççUílç cçáuçbçvçç KçjçíKçj®ç nJçb lçí kçÀjC³çç®çb mJççlçb$³ç çÆcçUCççj 

³çç®ççÇ l³ççbvçç Kçç$ççÇ HçìuççÇ.  

cçiç kçÀçnçÇ HççuçkçÀ l³ççkçÀçU®³çç jçpçkçÀçÇ³ç JççlççJçjCççÒçcççCçí®ç pçjç GHçjçíOç IçíTvç®ç Dççcç®³ççkçÀ[í Dççuçí. l³ççb®³çç 

DçHçí#ççb®³çç yççyçlççÇlç Dççcç®³ççlç mçácççjí cççÆnvççYçj JççoçJççoçÇ nçíTvç MççUílççÇuç kçÀçnçÇ cçáuçb kçÀcççÇ PççuççÇ. DççcnçÇ Dççcç®çb 

kçÀçcç ®ççuçÓ®ç þíJçuçb! 

HçCç ³çç JççoçbcçáUí DççcnçÇ HçCç  Flçj DçuìjvçíçÆìJn mkçÓÀumçHçÌkçÀçÇ®ç SkçÀ uçç³çìçÆvçbiç jç@[ Dççnçílç nçÇ Flçjçb®ççÇ 

Dççcç®³ççyçÎuç®ççÇ mçbkçÀuHçvçç Yçbiç HççJçuççÇ. DççcnçÇ KçjçíKçj kçÀç³ç Dççnçílç lçí uççíkçÀçbvçç kçÀUuçb. Dççcnçuçç mJçlç:yççyçlç cçvççlç 

kçÀOççÇ®ç iççíbOçU vçJnlçç®ç HçCç Dççlçç lççí iççWOçU Flçjçb®³ççnçÇ cçvççlç Gjuçç vççnçÇ.  

SkçÀoç SkçÀ çÆcç$ç cnCççuçç, ’lçácç®³ççlç DçççÆCç  Flçj DçuìjvçíçÆìJn mkçÓÀumçcçO³çí kçÀç³ç HçÀjkçÀ Dççní lçí cçuçç vçkçwkçÀçÇ cçççÆnlççÇ 

Dççní.“  

’lççí kçÀçíCçlçç?“ cççÇ pçjç mççMçbkçÀlçívçb çÆJç®ççjuçb. 



’lçácç®³çç MççUílç lçácnçuçç pçí DççJç[lçb lçí kçÀjç³çuçç cçáYçç Dççní.  Flçj MççUçlç lçácnçÇ pçí kçÀjlçç lçí lçácnçuçç DççJç[çJçb 

uççiçlçb.“ 

l³çç®³çç ³çç GÃçjçlç Dççcç®³çç MççUíyçÎuç®çç DçLç& vççÇì mççcççJçuçç Dççní Dçmçb cçuçç Jççìlçb. 

DççcnçÇ Dççcç®çb O³çí³ç cçáuççb®çb cçvççíjbpçvç kçÀjCçb, l³ççbvçç ÒççílmçççÆnlç kçÀjCçb, l³ççbvççÇ kçÀç³ç çÆMçkçÀç³çuçç nJçb³ç çÆlçkçÀ[í l³ççbvçç 

JçUJçCçb Dçmçb kçÀçnçÇnçÇ þjJçuçb vçJnlçb. MççUílç mçlçlç DççvçboçÇ JççlççJçjCç þíJçCçb JçiçÌjí iççíäçRvçç DççcnçÇ kçÀOççÇ®ç ÒççOççv³ç çÆouçb 

vççnçÇ. mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí JççmlçJççuçç mççcççíjb pçç³çuçç çÆMçkçÀCçb ní mçJçç&lç cçnlJçç®çb nçílçb. cçáuççb®çb çÆMç#çCç DçççÆCç l³ççb®ççÇ Jçç{ 

nçíC³ççmççþçÇ jçípç®³çç Dçç³çá<³ççlçuçí uç{í, oá:Kçb, JçÌlççiç DçççÆCç DçHç³çMç ní çÆvçJJçU Dççvçbo DçççÆCç mçcççOççvç ³ççb®³ççFlçkçíÀ®ç 

vçJní lçj l³ççb®³ççHçí#çç pççmlç içjpçí®çí Dçmçlççlç ³çç®ççÇ Dççcnçuçç Kçç$ççÇ nçílççÇ.  

Dççlçç uççíkçÀçbvçç ³çç mçiçÈ³çç iççíäçRyçÎuç ÒçMvç Hç[lç vççnçÇlç. cçáuççbvçç nJçç lççí cççiç& çÆvçJç[Ó çÆou³çç®çí HçÀç³çoí Dççlçç mçJç&$ç 

çÆomçlççlç. Dççlçç DççcnçÇ vçJççÇvç HçOolççÇ®çç uçç³çìçÆvçbiç jç@[ yçvçuççí Dççnçílç. DççHçu³çç cçáuççbvçç nJçb lçí kçÀjC³çç®çb mJççlçb$³ç 

odíCççN³çç HççuçkçÀçbvçç Dççlçç Dççcç®³çç jç@[®çç ÒçkçÀçMçPççílç DççkçÀçÆ<ç&lç kçÀjlççí. 

 

 

 

 

Yççiç-2 

MççUílçuçb Dçç³çá<³ç 

22 mkçÓÀuç cççÇìçRiç 

Òçl³çíkçÀ içá©JççjçÇ þçÇkçÀ 1 Jççpçlçç ®çíDçjcçvç mkçÓÀuç cççÇìçRiç yççíuççJçlççlç. DçpçÓvç SkçÀ çÆJç<ç³ç l³ççlç ®ç®çxuçç ³çíCççj Dçmçlççí. 

³çç cççÇìçRipç MççUímççþçÇ HçÀçj cçnlJçç®³çç Dçmçlççlç. l³çç cççÇìçRiç mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç®çí mçJç& mçom³ç ®ççuçJçlççlç. lçí®ç 

MççUí®³çç jçípç®³çç kçÀçcçkçÀçpççyçÎuç þjJçlççlç. uçnçvçcççíþí çÆJç<ç³ç ³çç cççÇìçÇbidpçcçO³çí ®ç®çxuçç ³çílç Dçmçlççlç. MççUí®³çç 

Dçç³çá<³ççlçuçíí DçvçíkçÀ cçnlJçç®çí çÆJç<ç³ç FLçí®ç cççb[Óvç lç[çÇuçç uççiçuçí. GoçnjCççLç&, 1968 mççuççÇ mçuçiç mçnç lççmç 

®ççuçuçíu³çç SkçÀç cççÇìçRiçcçO³çí MççUí®ççÇ SkçÀ p³çáçÆ[çÆMçDçuç çÆmçmìçÇcç lç³ççj PççuççÇ. 11 Jç<çç¥vçlçj SkçÀç cççÇìçRiçcçO³çí®ç ³çç 

çÆmçmìçÇcç®ççÇ Hçávçj&®çvçç kçÀjC³ççmççþçÇ yçjç®ç Jçço Pççuçç. DçççÆCç l³ççvçblçj mçnç Jç<çç¥vçblçj p³çáçÆ[çÆMçDçuç çÆmçmìçÇcçcçO³çí 

DçpçÓvç SkçÀ yçouç Pççuçç. l³ççJçjnçÇ lççmçvçlççmç çÆJç®ççjçÆJççÆvçcç³ç Pççuçç. SkçÓÀCç®ç cççÇìçRipçcçO³çí MççUí®³çç çÆvç³çcççbyçÎuç ®ç®çç& 

nçílçí. MççUímççþçÇ kçÀç³ç çÆvç³çcç DçmççJçílç lçí cççb[uçb pççlçb DçççÆCç ®ç®çç& nçíTvç lçí Hççmç kçíÀuçí pççlççlç. cçiç MççUí®³çç SkçÀç 

jçÆpçmìjcçO³çí ³çç çÆvç³çcççb®ççÇ vççWo kçíÀuççÇ pççlçí. 



kçÀçnçÇ JçíUç HçÀçj cçpçíoçj çÆvç³çcç cççb[uçí pççlççlç. DççOççÇ mçJç&pçCç MççUí®³çç DççJççjçlç kçÀçiçoç®çí yççíUí HçíÀkçÀç³ç®çí DçççÆCç 

DççcnçÇ kçÀçnçÇ þjçJççÇkçÀ uççíkçÀ MççUç mJç®s þíJçC³ççmççþçÇ Oç[Hç[ç³ç®ççí. JççoçÆJçJççoçvçblçj uç#ççlç Dççuçb kçÀçÇ kçÀçnçÇpçCççbvçç 

mJç®slçç kçÀçíCççÇ kçÀjçJççÇ? nç ÒçMvç pççmlç içbYççÇj Jççìlççí³ç. HçCç l³ççJçj SkçÀcçlç nçíC³çç®çb kçÀçnçÇ çÆ®çvn çÆomçívçç. MçíJçìçÇ 

pç@kçÀvçb SkçÀ ÒçmlççJç cççb[uçç. p³ççbvççÇ kçÀ®çjç kçíÀuçç³ç l³ççbvççÇ®ç lççí G®çuççJçç. ní mçÓ$ç Dçbcçuççlç DççCçu³ççvçblçj oçívç Jç<çç¥vçblçj 

DçKçíjçÇmç kçÀ®çjç ìçkçÀCççjçÇ cççCçmçb MçjCç DççuççÇ DçççÆCç Flçmlçlç: kçÀ®çjç ìçkçÀCçb l³ççbvççÇ LççbyçJçuçb. lççíHç³ç&blç nç çÆvç³çcç 

jçÆpçmìjcçO³çí çÆuççÆnuçíuçç nçílçç.  

MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí®ç mkçÓÀuç kçÀç@HççxjíMçvç®çç DççjçKç[ç þjç³ç®çç. çÆMç#çkçÀçb®³çç kçÀç@bì^@kçwìmçJçj cççÇìçRipçcçO³çí®ç JççìçIççìçÇ 

Jnç³ç®³çç; oÌvçbçÆovç Kç®çç&Hçí#çç çÆJçMçí<ç Kç®ç& kçÀçíCçlçí Dççnílç l³ççJçj ®ç®çç& Jnç³ç®³çç. ³çç®ç cççÇìçRiçcçO³çí þju³ççvçblçj kçÀçíCççuçç 

JçÌ³ççqkçwlçkçÀ mçJçuçlç nJççÇ Dçmçíuç lçj çÆouççÇ pçç³ç®ççÇ çÆkçbÀJçç SkççÐççuçç çÆouçíuççÇ mçJçuçlç ³ççíi³ç vçmçíuç lçj kçÀç{Óvç IçílçuççÇ 

pçç³ç®ççÇ.   

cççÇìçRiçcçO³çí kçÀMççJçj Dçvçblç kçÀçU ®ç®çç& mçá© nçíF&uç ní mççbiçlçç®ç ³çç³ç®çb vççnçÇ. cçpçç cnCçpçí kçÀçnçÇ cçnlJçç®³çç JççìCççN³çç 

iççíäçÇ HçbOçjç çÆcççÆvçìçblç mçbHçç³ç®³çç DçççÆCç kçÀçnçÇ #çáuuçkçÀ iççíäçÇ Òç®çb[ JçíU Kçç³ç®³çç.  

GoçnjCççLç&, çÆMçmçHçíçqvmçuç SkçÀç [çF&cçuçç çÆJçkçÀC³çç®ççÇ mçJçuçlç oíC³çç®çç ÒçmlççJç [íçÆvçmçvçb pçíJnç cççb[uçç (l³ççlçu³çç 

vçHçw³ççlçu³çç 10… Jççìç DçLçç&lç®ç MççUí®çç nçílçç) lçíJnç Dç®ççvçkçÀ Jçço mçá© Pççuçí. lçíJnç MççUílç 25 mçWìuçç SkçÀ 

Hçíçqvmçuç çÆouççÇ pçç³ç®ççÇ DçççÆCç Dççcç®³ççkçÀ[í Hçç®ç Jç<ç¥ Hçájíuç FlçkçÀç HçíçqvmçuççR®çç mççþçnçÇ nçílçç. cçiç mJçlç:®³çç®ç SkçÀç 

³ççípçvçíMççÇ mHçOçç& kçÀjC³çç®çç ÒçmlççJç MççUç kçÀmçç mJççÇkçÀçjCççj nçílççÇ? 

cçiç ³ççlçÓvç Lççíj Lççíj çÆvç³çcç yççníj Dççuçí.. cçákçwlç yççpççjHçíþ.. MççUí®³çç Hçíçqvmçuç çÆJçkçÀC³çç®çç FçÆlçnçmç.. mçiçÈ³çç®çb 

®ççÆJç&lç®çJç&Cç Pççuçb. MçíJçìçÇ ³ççJçj lççí[içç çÆvçIççuçç. HçCç lççíHç³ç&blç ³çç HçÀçuçlçÓ cçáÐççJçj FlçkçÀçÇ ®ç®çç& nçíF&uç Dçmçb kçÀçíCççuçç 

JççìuçbnçÇ vçmçlçb. 

MççUílçu³çç cçáuçç®çb Jç³ç kçÀçnçÇnçÇ Dçmççí, l³ççuçç ³çç cççÇìçRiçcçO³çí cçlç cççb[ç³ç®çç DççÆOçkçÀçj nçílçç. lçmçb®ç Òçl³çíkçÀ mìçHçÀ 

cçíbyçj®çbnçÇ nçílçb. cçç$ç mççlç cçáuççbcççiçí SkçÀ mìçHçÀ cçWyçj Dçmçu³ççvçb l³ççb®ççÇ mçbK³çç cçáuççb®³çç lçáuçvçílç vçíncççÇ®ç kçÀcççÇ 

Dçmçç³ç®ççÇ DçççÆCç cçáuççbkçÀ[í®ç MççUí®çç lççyçç pçç³ç®çç. 

DççcnçÇ ÒçLçcç MççUç mçá© kçíÀuççÇ lçíJnç MççUí®³çç cççÇìçRipç kçÀç³çÐçç®³çç ®ççÌkçÀìçÇlç yçmçJçCçb DçJçIç[ pçç³ç®çb. cç@mç@®³çámçíìmç 

jçp³çç®³çç kçÀç³çÐççÒçcççCçí uçnçvç cçáuççbvçç cççíþîçç cççCçmççbbFlçkçíÀ DççÆOçkçÀçj vçJnlçí. Dççcç®³çç JçkçÀçÇuççkçÀ[®ççÇ oçívç ÒçícçU, 

mçcçpçÓlçoçj, DçvçíkçÀ Jç<ç¥ mçcççpçmçíJçç kçíÀuçíuççÇ cççCçmçb ³çíjPççN³çç Iççuçlç Dççcç®³ççMççÇ lçíJnç kçÀç³ç yççíuçlç nçílççÇ lçí cçuçç 

DççpçnçÇ DççþJçlçb. p³çç cçáÐççbJçj lçácnçÇ cçlçb cççíþîçç cççCçmççb®ççÇ IçíCççj l³çç®ç cçáÐççbJçj ®ççj Jç<çç¥®³çç, Dççþ Jç<çç¥®³çç DçççÆCç 

onç Jç<çç&®³çç çÆ®çcçáj[îçç cçáuççb®ççÇ cçlçbnçÇ lçácnçÇ IçíCççj? ní l³ççbvçç Hçìlç®ç vçJnlçb. HçCç lçjçÇnçÇ l³ççb®³çç mçáHççÇkçÀ [çíkçw³ççlçÓvç 

l³ççbvççÇ ³ççJçj SkçÀ cççiç& kçÀç{uçç.  

lççí cççiç& cnCçpçí, cççÇìçRiçuçç npçj Dçmçuçíuçç Òçl³çíkçÀpçCç cçlç oíF&uç HçCç Òçl³çíkçÀçuçç cççÇìçRiçuçç npçj jnçCçb yçbOçvçkçÀçjkçÀ 

vçmçíuç. cçiç uççíkçÀMççnçÇcçO³çí pçmçb yççníj®³çç pçiççlç, mçbmçoílç ®ççuçlçb lçmçb®ç MççUílçnçÇ ®ççuçç³ç®çb. yççníj®³çç pçiççlç pçmçb 



p³çç çÆJç<ç³ççlç SKççÐççuçç jmç Dçmçíuç lçíJnç®ç lççí cççCçÓmç cççÇìçRiçuçç ³çílççí. lçmçb vçmçíuç lçj uççíkçÀ cççÇìçRiçuçç pçç³ç®ççÇ  

HçÀçjMççÇ HçJçç& kçÀjlç vççnçÇlç. lçmçb®ç MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí p³çç çÆJç<ç³ççlç jmç Dçmçíuç lçíJç{îçç®ç çÆJç<ç³ççb®³çç cççÇìçRiçuçç cçáuçb 

³çç³ç®ççÇ. 

vçblçj vçblçj lçj cççÇìçRiç®çç çÆJç<ç³ç HççnÓvç®ç kçÀçíCç Dççuçb Dçmçíuç DçççÆCç kçÀçíCç Dççuçb vçmçíuç lçí kçÀUç³ç®çb. cçiç cççÇìçRiç®³çç 

nç@uçcçO³çí OççJçHçìÓb®çç IççíUkçÀç çÆomçuçç lçj [çíUí çÆcçìÓvç mçcçpççJçb kçÀçÇ Dççpç KçíUçmççþçÇ kçÀçnçÇlçjçÇ vçJççÇvç mççOçvççb®ççÇ cççiçCççÇ 

nçíCççj Dççní. 12 Jç<çç¥®ççÇ lççÇvç cçáuçb SkçÀocç çÆomçuççÇ kçÀçÇ l³ççbvçç kçÀçnçÇlçjçÇ mçJçuçlç nJççÇ DçmçCççj ³çç®ççÇ cçvççMççÇ KçÓCçiççþ 

yççbOçç³ç®ççÇ. kçÀçnçÇ þjçJççÇkçÀ cçáuççbvçç cçç$ç nçÇ DççHçuççÇ MççUç Dççní, lççÇ DççHçCç ®ççuçJççJççÇ Dçmçb Jççìç³ç®çb. lçí mçJç&pçCç Òçl³çíkçÀ 

cççÇìçRiçuçç npçj Dçmçç³ç®çí.  

DçLçç&lç vçíncççÇ®ç cçáuççbkçÀ[í HççnÓvç cççÇìçRiç®çç çÆJç<ç³ç kçÀUç³ç®çç Dçmçç ÒçkçÀçj vçJnlçç. DççcnçÇ DççOççÇ®³çç®ç cççÇìçRiçcçO³çí®ç 

Hçá{®³çç cççÇìçRiç®çí çÆJç<ç³ç þjJçç³ç®ççí. nçÇ mçJç³ç DçiçoçÇ MççUç mçá© Pççu³ççHççmçÓvç®ç uççiçuççÇ nçílççÇ. ³ççcçáUí cççÇìçÇbiçcçO³çí kçÀç³ç 

Iç[Cççj Dççní ³çç®ççÇ mçiçÈ³ççbvçç HçÓJç&mçÓ®çvçç Dçmçç³ç®ççÇ. 

MççUí®ççÇ cççÇìçRiç çÆMçmlçyçOo HçOolççÇvçb ®ççuçç³ç®ççÇ. HçoçO³ç#ç çÆvç³çcç Jçç®çç³ç®çí DçççÆCç nçÌMççÇ mçbmçomçom³ç l³ççlç Kççí[îçç 

kçÀç{lç jnç³ç®çí. DçO³ç#ççb®³çç HçjJççvçiççÇçÆMçJçç³ç kçÀçíCççÇ®ç yççíuçlç vçmçí. mçYççiç=nçlç mçbHçÓCç& Mççblçlçç DçççÆCç çÆMçmlç Dçmçí. 

(DçççÆCç pçíJnç kçwJççÆ®çlç lçmçb vçmçí lçíJnç DçO³ç#çcçnçío³ççbvçç cçOçí Hç[çJçb uççiçlç Dçmçí lççí Yççiç JçíiçUç!) yçnálçíkçÀ mçiçUí çÆvçCç&³ç 

ní p³çç cçáÐççuçç yçnácçlç Dçmçíuç l³ççJç©vç Içílçuçí pççlç. Òçl³çíkçÀ çÆvçCç&³ççmççþçÇ oçívç lçjçÇ cççÇìçRipç JnçJ³çç uççiçlç. uççíkçÀçbvçç 

çÆJç®ççj kçÀjç³çuçç Hçájímçç JçíU çÆcçUçJçç DçMççÇ Dççcç®ççÇ F®sç Dçmçç³ç®ççÇ. 

mçá©JççlççÇ®³çç kçÀçnçÇ Jç<çç¥vçblçj kçÀçíCçlççlçjçÇ çÆJçÐççLçça®ç cççÇìçRiç®çç DçO³ç#ç Dçmçç³ç®çç. MççUí®³çç cççÇìçiçRcçO³çí®ç SkçÀ 

Jç<çç&mççþçÇ l³çç®ççÇ DçO³ç#çHçoçÇ çÆvç³çákçwlççÇ Jnç³ç®ççÇ. 

MççUí®³çç cççÇìçRipç vççÇì ®ççuçç³ç®³çç DçççÆCç l³ççlçÓvç MççUíuçç yçjç®ç DççkçÀçj çÆcçUçuçç. oçívç lççmççbHçí#çç pççmlç cççÇìçRiç 

®ççuçuççÇ³ç Dçmçb HçÀçj kçwJççÆ®çlç Jnç³ç®çb. MççUç ®ççuçJçC³ççmççþçÇ DççþJç[îççlçuçí oçívç lççmç cççÇìçRiçuçç oíCçb cnCçpçí HçÀçj JçíU 

oíCçb vçJnlçb. mçá©JççlççÇuçç cççÇìçRiç HçÀçj®ç çÆMçmlçyçOo ®ççuçJçC³ççJç©vç Dççcç®³ççJçj yçjçÇ®ç ìçÇkçÀç Jnç³ç®ççÇ. cççÇìçRiç pççmlç 

KçíUçÇcçíUçÇlç JnçJ³ççlç, l³ççlç YççJçvççbvçç pçjç pççmlç mLççvç çÆcçUçJçb DçMççÇ uççíkçÀçb®ççÇ F®sç nçílççÇ. yçnácçlççJçj çÆvçCç&³ç 

IçíC³çç®³çç kçÀçnçÇ pçCç çÆJç©Oo nçílçí. l³ççbvçç Jççìç³ç®çb YççJççÆvçkçÀ yçbOççbJçj kçÀçcç ®ççuççJçb. 

SkçÓÀCç Hçnçlçç, HçÓJçça®³çç kçÀçUçÇ ûççÇkçÀcçO³çí ®ççuçCççN³çç uççíkçÀMççnçÇ HçOolççÇvçámççj Dççcç®ççÇnçÇ MççUç ®ççuçJçC³çç®³çç HçOolççÇ®çç 

mç[yçjçÇ Jn@uççÇuçç kçÀOççÇ®ç Hç½ççÊççHç Pççuçç vççnçÇ. Dççcç®³ççkçÀ[í uççíkçÀMççnçÇ HçOolç vççÇì ®ççuçlçí DçççÆCç Dççcnçuçç l³çç®çç 

DççÆlçMç³ç DççÆYçcççvç Dççní! 

23 mçbkçÀìb 

12 Jç<çç&®çç SkçÀ cçáuçiçç ÒçLçcç yççÇ®ç®³çç Pçç[çJçj ®ç{uçç lçíJnç Dççcç®³çç Ëo³çç®çí þçíkçíÀ®ç Jçç{uçí. lççí 70 HçÓÀì JçjlççÇ 

®ç{Óvç Dççcnçuçç nçkçÀ cççjlç nçílçç. lççí kçáÀþí Dççní lçí Dççcnçuçç çÆomçlçnçÇ vçJnlçb. HçCç nçílçç çÆlçLçí lççí cçpçílç nçílçç DçççÆCç 



DççcnçÇ cçç$ç [çíÈ³ççmçcççíj çÆomçCççN³çç DççHçlkçÀçuççÇvç HççÆjçÆmLçlççÇlç kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb Dçmçç çÆJç®ççj kçÀjlç çÆ®çblççûçmlç DçJçmLçílç 

yçmçuççí nçílççí.  

yççÇ®ç®³çç Pçç[çvçb®ç MççUí®³çç DççJççjçlçuççÇ mçbkçÀìb ³çç çÆJç<ç³ççuçç lççW[ HçÀçí[uçb. DççcnçÇ cçiç çÆpçlçkçÀç pççmlç çÆJç®ççj kçíÀuçç 

çÆlçlçkçÀçÇ mçbkçÀìb Dççcç®³çç [çíÈ³ççmçcççíj lçjUç³çuçç uççiçuççÇ DçççÆCç DççcnçÇ p³çç mçbkçÀìçb®çç êäíHçCççvçb çÆJç®ççj kçÀ© MçkçÀuççí 

vççnçÇ l³ççb mçbkçÀìçb®ççÇ cçáuççbvççÇ vççÇì pççCççÇJç kçÀ©vç çÆouççÇ. 

Dççcç®³çç MççUílç Òçl³çíkçÀ cçáuçiçç nJçb çÆlçLçí nJçb lçíJnç pççT MçkçÀç³ç®çç. Dççcç®çb DççJççj mçiçÈ³ççbvçç Kçáuçb nçílçb DçççÆCç nçÇ 

mçáçÆJçOçç DççcnçÇ HçájJçu³çç®³çç yçou³ççlç Dççcç®³çç vçççÆMçyççlç mçiçÈ³ççb®ççÇ çÆ®çblçç kçÀjCçb çÆuççÆnuçb nçílçb.  

mçá©JççlççÇuçç Dççcnçuçç mçbkçÀìb, OççíkçíÀ Dçmçb HçÀçjmçb kçÀçnçÇ kçÀUlç vçJnlçb. Dççcç®çb DççJççj Kçáuçb Dççní. Dçmçb®ç DççcnçÇ 

mçiçÈ³ççbvçç mççbiçç³ç®ççí. ³çç®çç DçLç& cçáuçb kçáÀþínçÇ, kçÀMççÇnçÇ çÆHçÀjCççj Dçmçç nçílççí ní Dççcnçuçç vççÇì kçÀUlç nçílçb. DççcnçÇ 

uçnçvç Dçmçlççvçç lçá©biççmççjKçb Dççcnçuçç [çbyçÓvç þíJçCççN³çç MççUí®çç DççcnçÇ çÆkçÀlççÇ çÆlçjmkçÀçj kçÀjç³ç®ççí lçí Dççcç®çb Dççcnçuçç 

cçççÆnlç! cçç$ç mç[yçjçÇ Jn@uççÇ®³çç yççyçlççÇlç MççUç DçççÆCç lçá©biç ³ççb®³ççlç kçÀçnçÇ®ç mççc³ç vçJnlçb. Dççcç®³çç MççUílç DççcnçÇ 

SkçÀoç oçjç®çb kçáÀuçÓHç GIç[uçb kçÀçÇ çÆkçÀuu³çç HçíÀkçÓÀvç Ðçç³ç®ççí.  

MççUç mçá© Pççu³ççJçj kçÀçnçÇ cççÆnvçí DççcnçÇ DçiçoçÇ Kçá<ççÇlç nçílççí. cçiç SkçíÀ çÆoJçMççÇ Dççcnçuçç Dççþ Jç<çç¥®ççÇ SkçÀ pççí[iççíUçÇ 

MççUí®çç ojJççpçç Dççíuççb[Óvç SkçÀ cçÌuççJçj®³çç vçç@yçmkçÀç@ì vççJçç®³çç çÆHçPPçç®³çç nç@ìíuçkçÀ[í pççlççvçç çÆomçuçb. Dççcç®çç 

YççÇlççÇvçí LçjkçÀçHç Pççuçç.  

³ççvçblçj cçç$ç HççíçÆuçmççbvçç Dççcç®³çç MççUí®³çç mçiçÈ³ççbvçç kçáÀþínçÇ pççlçç ³çílçb ³çç HçOolççÇ®ççÇ mçJç³ç Jnç³çuçç kçÀçnçÇ çÆoJçmç içíuçí. 

DçvçíkçÀ çÆoJçmç JçíiçJçíiçÈ³çç HççíçÆuçmç Dçç@çÆHçÀmçmç&kçÀ[Óvç Dççcç®³ççkçÀ[®ççÇ HçUÓvç içíuçíuççÇ cçáuçb mççHç[u³çç®çí HçÀçívç ³çílç. 

³ççvçblçj mçbkçÀì cnCçÓvç cçiç cççíþîçç DççkçÀçjç®³çç oiç[çb®ççÇ yççjçÇ nçílççÇ. Dççcç®³çç MççUí®³çç DççJççjçlçu³çç SkçÀç kçÀçíHçN³ççlç 

vçÌmççÆiç&kçÀ oiç[çb®çç SkçÀ yççjçÇkçÀmçç [çWiçj nçílçç. DççOççÇ lçí KçÓHç mçáboj çÆomçç³ç®çí – HçCç Hçç®ç DçççÆCç  mçnç Jç<çç¥®³çç cçáuççbvççÇ 

l³çç®³ççJçj jç@kçÀ kçwuçç³çbçÆyçbiç kçÀjç³ç®çb þjJçu³ççJçj lçí SkçÀocç Yç³ççJçn çÆomçç³çuçç uççiçuçí.  

oiç[çbvçblçj Dççcç®çb uç#ç JçíOçuçb içíuçb lçí PçN³ççkçÀ[í! çÆ®çcçákçÀuçç DçççÆCç GLçU Dçmçç SkçÀ Pçjç Dççcç®³çç®ç DççJççjçlç nçílçç. 

l³çç®çb vççJç yçíçÆìbiç yç´ÓkçÀ. lçÈ³ççkçÀçþçÇ SkçÀocç sçvç Jççìç³ç®çb. HçCç nç sçíìçmçç Pçjç çÆkçÀlççÇ ÒçkçÀçjçlç Dççcnçuçç 

Yçí[mççJçCççj Dççní lçí lçíJnç cçççÆnlççÇ vçJnlçb.  SkçÀ lçj PçN³ççkçÀçþ®çí oiç[ çÆvçmçj[í nçílçí DçççÆCç cçO³çí®ç l³ççlç Kç·ínçÇ nçílçí. 

®ççj Hçç®ç Jç<çç¥®çç cçáuçiçç l³ççlç Hç[uçç lçj içÈ³ççHç³ç¥lç yçá[uçç Dçmçlçç.  

Kçjb lçj Lççí[îçç®ç kçÀçUçlç Dççcnçuçç kçÀUÓvç ®çákçÀuçb kçÀçÇ SkçÀç çÆJççÆMçä yççpçÓvçí HçççÆnuçb lçj YççíJçlççuç®çb kçÀçnçÇnçÇ 

OççíkçÀçoç³çkçÀ DçmçÓ MçkçÀlçb. Pçç[b, oiç[. Hççí®ç&, jmlçí, Pçjí kçÀçnçÇnçÇ! DçiçoçÇ Dççcç®³ççkçÀ[®ççÇ cçmlç çÆomçCççN³çç çÆnjJçUçÇJçj 

oíKççÇuç cçáuççb®çí Iççíìí cçájiçUÓ MçkçÀlççlç ní Dççcç®³çç uç#ççlç Dççuçb.  

³çç mçiçÈ³çç Oççíkçw³ççbyçÎuç Dççcnçuçç çÆkçÀlççÇnçÇ YççÇlççÇ Jççìlç DçmçuççÇ,  cçáuççbvçç FMççjí ÐççJçímçí Jççìlç Dçmçuçí lçjçÇ DççcnçÇ 

mJçlç:®³çç cçvççuçç cçOçÓvç cçOçÓvç mçcçpççJçlç jnç³ç®ççí. cçáuçbç®ççÇ çÆvçCç&³ç#çcçlçç JççmlçJç pçiççlçu³çç mçcçm³çç mççí[JçÓvç®ç Jçç{íuç 



nçÇ MççUí®ççÇ mçbkçÀuHçvçç nçílççÇ. cçáuççbvççÇ mJçlç:®³çç Òçkç=ÀlççÇ®ççÇ kçÀçUpççÇ pçyççyçoçjçÇvçb IçílçuççÇ, mJçlç:®³çç Dçç³çá<³çç®ççÇ 

pçyççyçoçjçÇ IçílçuççÇ lçj®ç cçáuçb Hçá{í pççTvç pçyççyçoçj vççiççÆjkçÀ yçvçlççlç Dçmçb Dççcç®çb lçlJç nçílçb. l³ççcçáUí DççcnçÇ ®çáHç®ççHç 

Dçmçç³ç®ççí, l³ççbvçç nJçb lçí kçÀ© Ðçç³ç®ççí.   

Dççcç®³çç Flçj mçiçÈ³çç lçlJççbÒçcççCçí®ç ³çç lçlJçç®ççÇ kçÀmççíìçÇ mçáOoç uçJçkçÀj®ç ÐççJççÇ uççiçuççÇ.  

Dççcnçuçç Dççcç®³çç lçlJççbvçç çÆ®çkçÀìÓvç jnç³çuçç nJçb Dçmçuçb lçjçÇ DççcnçÇ ³çç mçiçÈ³ççyçÎuç lççmçvçlççmç ®ç®çç& kçÀjç³ç®ççí.  

SkçÓÀCç Dççcç®³çç uç#ççlç Dççuçb, jçípç®çí OççíkçíÀ cçáuççbvçç DççJnçvççlcçkçÀ Jççìlç nçílçí. l³çç Oççíkçw³ççJçj l³ççbvççÇ vççÇì þjJçÓvç SkçÀçûç 

çÆ®çÊççvçb cççlç kçÀjç³çuçç nJççÇ nçílççÇ. cççCçmçb mççOççjCçlç: mJçlç:®çb Yçuçb Hçnçlççlç. mJçlç:®çç çÆJçvççMç kçÀjçJçç nçÇ l³ççb®ççÇ ÒçJç=ÊççÇ 

mçnmçç vçmçlçí. cçáuççbvçç mççjK³çç cç³çç&oç IççuçCçb nç Kçjç OççíkçÀç Dçmçlççí. kçÀçjCç cçiç l³çç l³çç cç³çç&oç lççí[Cçb ní l³ççbvçç 

FlçkçbÀ cçnlJçç®çb Jççìlçb kçÀçÇ l³çç lçMçç lççí[C³ççmççþçÇ cçiç lçí mJçlç:®³çç çÆpçJçç®ççÇ HçJçç& kçÀjlç vççnçÇlç. 

cçiç DççcnçÇ iççíäçÇ Iç[lççÇuç lçMçç Iç[Ó Ðçç³ç®³çç þjJçu³çç. l³ççlç cçáuççbvçç pçæKçcçç DçççÆCç Kçj®çìCçb JçiçÌjí YçjHçÓj ®ççuçç³ç®çb. 

kçÀçnçÇ JçíUíuçç yçB[S[ uççJçÓvç cçáuçb Hçjlç pçí kçÀç³ç kçÀjlç DçmçlççÇuç çÆlçkçÀ[í Hçjlçç³ç®ççÇ. l³ççb®³çç pçKçcççbkçÀ[í Hçjlç kçÀçíCççÇ 

Hçnç³ç®çb oíKççÇuç vççnçÇ. lçí jçípç®çb mççOçb Kçj®çìCçb Dçmçç³ç®çb. ®ççuçç³ç®çb®ç! DçççÆCç cçáuççbvççnçÇ Dçmçu³çç HçÀçuçlçÓ iççíäçRkçÀ[í 

uç#ç Ðçç³çuçç JçíU kçáÀþí Dçmçç³ç®çç. cçç$ç Dççþ Jç<çç¥b®³çç SkçÀ cçáuçiççÇ Içmçjiçáb[çÇJç©vç ®çákçÀçÇ®³çç yççpçÓvçb GlçjuççÇ DçççÆCç çÆlç®³çç 

KççbÐççuçç pçyçjomlç cççj yçmçuçç nç KçÓHç®ç içbYççÇj ÒçkçÀçj nçílçç. 

lçmçb®ç DççcnçÇ PçN³ççkçÀçþçÇ cçç$ç kçáÀþHç³ç¥lç içíuçb lçj ®ççuçíuç ³çç®ççÇ SkçÀ Dç¢M³ç jí<çç kçÀç{uççÇ. HççCççÇ ní mçiçUçÇkçÀ[í®ç 

OççíkçÀçoç³çkçÀ mçcçpçuçb pççlçb. DçççÆCç l³ççlç Hç[ç³ç®ççÇ ®çÓkçÀ PççuççÇ lçj mçáOççjç³ç®çç oámçjç ®ççvmç çÆcçUíuç ³çç®ççÇ MççéçlççÇ 

vççnçÇ. PçN³ççlçuçí OççíkçíÀ vçpçjíuçç çÆomçlç vççnçÇlç. DçççÆCç Dççcç®çç kç@Àçcçvç mçívmçmçáOoç lçÈ³ççkçÀ[í pçç³çuçç cççiç& Kçáuçç 

þíJçç³çuçç  mççbiçÓ MçkçÀlç vçJnlçç.  

cçiç MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí kçÀçíCççÇnçÇ lçÈ³ççlç Glç© vç³çí, DçiçoçÇ Hçç³ç mçáOoç yçá[JçÓ vç³çílç Dçmçç çÆvç³çcç kçÀjC³ççlç Dççuçç. 

çÆnJççÈ³ççlç l³ççJçj yçHç&À pçcçu³ççJçjnçÇ ní®ç çÆvç³çcç ®ççuçÓ nçílçí. lçÈ³ççkçÀçþçÇ kçáÀþHç³ç&blç pççJçb ³ççJçj yçjçÇ®ç ®ç®çç& PççuççÇ DçççÆCç 

SkçÀcçlççvçb nç þjçJç Hççmç Pççuçç. lçÈ³ççkçÀçþçÇ pçç³ç®çb vççnçÇ ³çç þjçJççJçj MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí DçççÆCç Òçl³ç#ççlç oíKççÇuç 

kçÀOççÇ®ç kçÀçíCççÇ Dçç#çíHç Içílçuçç vççnçÇ. vçblçj kçÀOççÇ kçÀOççÇ HççC³ççlç Hçç³ç yçá[Jçlççvçç uçnçvç cçáuçb kçÀçnçÇJçíUç çÆomçlç HçCç kçÀçíCççÇ®ç 

HççC³ççlç çÆkçÀbJçç HççC³ççJçj yçHç&À mçç®çu³ççJçj çÆlçLçí içíuçíuçí çÆomçuçí vççnçÇlç. lçÈ³ççYççíJçlççÇ kçáÀbHçCç vççnçÇ³çí. cçáuçb mJç³çbmHçÓÀlççavçb 

çÆvç³çcç HççUlççlç. 

yççÇ®ç®³çç Pçç[ç®çç cçç$ç ojJç<çça vçJ³ççvçb oçKçuç nçíCççN³çç Òçl³çíkçÀçuçç cççín Hç[lççí. ojJç<çça SkçÀ vçJççÇvç ®çcçÓ l³çç Pçç[çJçj 

®ç{lççí DçççÆCç lçí çÆlçLçHç³ç¥lç kçÀmçí Hççí®çuçí lçí Hçá{®³çç cçáuççbvçç mççbiçlççí.  

vçç@yçmkçÀç@ì çÆHçPPççcçO³çí kçÀçcç kçÀjCççNd³çç uççíkçÀçbvçç mçáOoç Dççlçç Dççcç®ççÇ uçnçvç cçáuçb çÆlçLçb çÆomçC³çç®ççÇ mçJç³ç PççuççÇ³ç. 

MççUí®³çç pçJçUHççmç®³çç cççCçmççbvçç JçíiçJçíiçÈ³çç Jç³çç®ççÇ cçáuçb Flçmlçlç: çÆHçÀjlççvçç Hçnç³ç®ççÇ mçJç³ç PççuççÇ. 



cçáuççbvççÇ jçípç vçJççÇvç mçbkçÀìçbvçç lççW[ Ðçç³çuçç çÆMçkçÀCçb nç ³çç mçiçÈ³çç mJççlçb$³ç DçmçC³ççcççiç®çç mçJçç&lç cçnlJçç®çç Yççiç 

nçílçç. mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí lçí yçbOçvçcçákçwlç DçMçç KçN³çç pçiççlç pçiçlç nçílçí. 

24 o Dçç@vçj çÆmçmìçÇcç 

cçáuçb l³ççb®d³çç npçíjçÇ®ççÇ vççWo mJçlç:®ç SkçÀç kçÀçiçoçJçj ³ççoçÇ kçÀ©vç þíJçlç Dçmçlç. 

Dççcç®³ççkçÀ[í HçÀkçwlç lçÈ³ççJçj pçç³ç®çb vççnçÇ nç SkçÀ®ç çÆvçCç&³ç mçiçÈ³ççbvççÇ çÆcçUÓvç Içílçuçíuçç vçJnlçç lçj mçiçUí çÆvçCç&³ç 

SkçÀcçlççvç®çí nçílç Dçmçlç. GoçnjCççLç&, kçáÀuçáHçb uççJçCçb! mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí Dççcnçuçç kçáÀuçáHççb®ççÇ Dç@uçpçça nçílççÇ cnCçuçb lçjçÇ 

®ççuçíuç. Dççcç®³çç mçá©JççlççÇ®³çç kçÀçUçHççmçÓvç MççUílç kçáÀþí®ç kçáÀuçáHçb çÆomçÓ vç³çílç DçMççÇ Dççcç®³ççkçÀ[uççÇ HçOolç nçílççÇ.  

Òçl³çíkçÀçuçç mJçlç:®³çç JçmlçÓ þíJçç³çuçç SkçÀ [^@çJçj çÆouçç nçílçç. mçiçÈ³ççb®çí KççÆpçvçí l³ççlç o[Jçuçíuçí Dçmçlç. l³ççbvççnçÇ kçáÀuçáHçb 

vçJnlççÇ. [^ç@JçjcçOçÓvç kçÀçnçÇlçjçÇ njJçuçb³ç Dçmçb HçÀçj kçwJççÆ®çlç Iç[ç³ç®çb. kçÀOççÇkçÀOççÇ SKççoç cçáuçiçç oámçN³çç®³çç [^@çJçjcçO³çí 

[çíkçÀçJçlççvçç çÆomçç³ç®çç. cçiç l³ççuçç MççUí®³çç kçÀçíì&çmçcççíj npçj JnçJçb uççiçç³ç®çb. 

kçÀçíCçç®³ççnçÇ KççpçiççÇ Dçç³çá<³ççlç [çíkçÀJçç³ç®çb vççnçÇ nç Dççcç®³ççkçÀ[®çç çÆvç³çcç yçN³çç®çoç yçá®çkçÀÈ³ççlç Hçç[CççN³çç 

HççÆjçÆmLçlççÇlçnçÇ v³çç³ç®çç. lççpçb DçVç [^ç@JçjcçO³çí þíJçç³ç®çb vççnçÇ Dçmçç SkçÀ çÆvç³çcç nçílçç. HçCç Dççcç®³çç vççkçÀçbvççÇ Dççcnçuçç 

pççCççÇJç kçÀ©vç çÆouççÇ kçÀçÇ nç çÆvç³çcç lççí[uçç pççlççí³ç. SkçÀoç l³çç [^ç@Jçj®çç cççuçkçÀ pççiçíJçj vçmçlççvçç Dçmçb Iç[uçb.  

cçiç kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb? DççlcçHçjçÇ#çCç mçá© Pççuçb. [^ç@Jçj GIç[Óvç DçVç yççníj kçÀç{çJçb kçÀç? doámçN³çç®³çç [^@çJçjuçç nçlç 

uççJççJçç kçÀç? nçÇ ®ç®çç& yçjç®ç kçÀçU ®ççuçuççÇ. cçiç Dçmç¿ç nçíCççjç Jççmç DçççÆCç Gbojçb®ççÇ YççÇlççÇ ³ççlçÓvç lççí ÒçMvç DççHççíDççHç 

mçáìuçç. [^ç@Jçj GIç[Óvç l³ççlçuçí KççÐçHçoçLç& yççníj kçÀç{C³ççlç Dççuçí.  

oámçN³çç®³çç JçmlçÓbvçç nçlç vç uççJçC³çç®ççÇ mçJç³ç mçJçç¥®³çç [çíkçw³ççlç FlçkçÀçÇ æçÆYçvçuççÇ nçílççÇ kçÀçÇ Hçmçxmç, cççÌu³çJççvç JçmlçÓ mçnpç 

GIç[îççJçj ìçkçÀu³çç pççlç. l³ççbvçç mçnmçç kçÀçíCççÇ nçlç uççJçlç vçmçí. nç çÆvç³çcç kçÀçíCççÇ cççí[uçç®ç lçj lççlkçÀçU lççÇJç´ 

ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç Gcçìlç Dçmçí. çÆvç³çcç lççí[CççNd³ççuçç l³çç®çb JççiçCçb çÆvç<çíOççn& Dççní ní #çCççOçç&lç kçÀUlç Dçmçí. 

çÆJçéççmç DçççÆCç Dççojç®ççÇ nçÇ YççJçvçç cçáuççbcçO³çí Dççcç®³çç DçHçí#çHçí#çç KçÓHç®ç KççíuçJçj ©pçuççÇ nçílççÇ. MççUílçuçç Òçl³çíkçÀ  

cççCçÓmç lçí HççUlç Dçmçí. SjJççÇ SKççoç cçáuçiçç Yçájìîçç ®ççíNd³çç kçÀjlç Dçmçíuç çÆkçbÀJçç ìçÇvçSpçmç& çÆvç³çcç lççí[lç DçmçlççÇuç lçjçÇ 

lçínçÇ Dççcç®çí çÆvç³çcç vççÇì HççUç³ç®çí. 

SkçÀoç SkçÀ 17 Jç<çç¥®çç cçáuçiçç kçÀçj ®ççíju³ççyçÎuç çÆMç#çç YççíiçÓvç Dççcç®³ççkçÀ[í Dççuçç nçílçç. Dççcç®³çç MççUílç cçç$ç l³çç®³çç 

FlçkçbÀ çÆJçéççmçÓ kçÀçíCççÇ®ç vçJnlçb. 

HçCç ³çç Dçç@vçj HçOolççÇ®çç Kçjç iççYçç nçílçç lççí ÒçMççÆmlçHç$çkçbÀ! l³ççlç MçíkçÀ[çí ÒçkçÀçj nçílçí. 

MççUílçu³çç DçvçíkçÀ JçmlçÓ JççHçjç³çuçç çÆJçMçí<ç çÆMç#çCç uççiçç³ç®çb. [çkç&À©cç, Dçç@çÆHçÀmç, kçÀcH³çáìj ©cç, mJç³çbHççkçÀIçj, oákçÀçvç, 

Dççì&mç DçB[ ¬çÀçHçwìmçd ©cç mçiçUçÇkçÀ[í®ç Dçmçb çÆJçMçí<ç çÆMç#çCç cçáuççbvçç I³ççJçb uççiçç³ç®çb. MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí ³ççmççþçÇ SkçÀ 



mççíHçç çÆvç³çcç kçÀç{uçç nçílçç. pççí cçáuçiçç lççÇ JçmlçÓ JççHçjç³çuçç çÆMçkçÀuçç Dçmçíuç l³ççvçb®ç lççÇ JççHçjçJççÇ. SkçÀoç l³ççbvçç lççÇ JçmlçÓ 

JççHçjç³ç®çb ÒçMççÆmlçHç$çkçÀ çÆcçUçuçb kçÀçÇ cçiç lççÇ JçmlçÓ lçí nJççÇ lçMççÇ JççHç© MçkçÀlç Dçmçlç.  

l³çç l³çç çÆJç<ç³ççlçuçí lçp%ç cçáuççbvçç DçççÆCç Flçj lçp%ççbvçç ÒçMççÆmlçHç$çkçÀ Ðçç³ç®çí. ÒçMççÆmlçHç$çkçÀ çÆcçUçuçíu³çç cçáuççb®ççÇ ³ççoçÇ 

mçJçç¥vçç çÆomçíuç DçMçç çÆþkçÀçCççÇ uççJçuççÇ pçç³ç®ççÇ. OççíkçÀçoç³çkçÀ GhçkçÀjCççbyççyçlçnçÇ nç®ç çÆvç³çcç nçílçç. l³ççlçuçç OççíkçÀç 

çÆpçlçkçÀç pççmlç Dçmçíuç çÆlçlçkçÀç ÒçMççÆmlçHç$çkçÀ çÆcçUJçC³çç®çç cççiç& pççmlç içáblççiçáblççÇ®çç nçílçç; HçCç ³ççlç Jç³çç®ççÇ Dçì vçJnlççÇ. 

ÒçMççÆmlçHç$çkçÀ çÆcçUJçC³çç®çç cççiç& mçiçÈ³ççbmççþçÇ mççjKçç®ç nçílçç.  

DçLçç&lç ³ççcçáUí kçÀçnçÇ DççÆlçMç³ç uçnçvç cçáuçb l³ççb®³çç Jç³ççuçç vç MççíYçCççN³çç JçmlçÓ JççHçjç³çuçç çÆMçkçÀlç. cnCçpçí 11 Jç<çç&®çç 

cçáuçiçç [çkç&À©cçcçO³çí SkçÀìç®ç kçÀçcç kçÀjlççvçç çÆomçí. çÆkçbÀJçç 12 Jç<çç¥®çç SKççoç cçáuçiçç oákçÀçvç ®ççuçJçlççvçç çÆomçí. lçj 9 

Jç<çç¥b®çç SKççoç cçáuçiçç mJç³çbHççkçÀIçjçlç çÆomçí. nçÇ uçnçvç cçáuçb çÆpçlçkçÀçÇ kçÀçUpççÇHçÓJç&kçÀ Jççiçç³ç®ççÇ çÆlçlçkçbÀ kçÀçíCççÇ®ç Jççiçlç 

vçmçí. DççcnçÇ cççíþîççbmççjK³çç®ç l³çç JçmlçÓ pçyççyçoçjçÇvçí JççHç© MçkçÀlççí Dçmçb l³ççbvçç pçCçÓ mçá®çJçç³ç®çb Dçmçí. DçççÆCç mçiçUb 

ÒçMççÆmlçHç$çkçÀçJçj DçJçuçbyçÓvç Dçmçu³ççcçáUí kçÀçíCççÇ®ç ®çHçUçF& kçÀ©vç ®ççíjìíHçCççvçb lççÇ JçmlçÓ JççHç© MçkçÀlç vçmçí.  

kçÀOççÇlçjçÇ DççcnçuççnçÇ yçbOçvççb®ççÇ içjpç Jççìí. Dççcç®çç kçÀcH³çáìj Dççuçç lçíJnç lççí vççÇì JççHçjuçç pççCçb DçMçkçw³ç Jççìç³çuçç 

uççiçuçbb. cçO³çjç$ççÇoíKççÇuç lççí ®ççíjçÇuçç pççT MçkçÀlç nçílçç. kçÀcH³çáìj SKççÐçç kçÀHççìçlç yçbo kçÀ©vç þíJçC³çççÆMçJçç³ç Hç³çç&³ç 

çÆomçívçç. MççUílç DçççÆCç kçáÀuçáHç? 

kçáÀuçáHç uççJçC³ççJçj FlçkçÀçÇ ®ç®çç& kçÀç ®ççuççJççÇ ní SKççÐçç yççníj®³çç cççCçmççuçç kçÀUCçb oájçHççmlç®ç nçílçb. MççUíuçç jçípç jç$ççÇ 

kçáÀuçáHç Dçmçç³ç®çb®ç. vççnçÇ kçÀç? MççUí®³çç oçjç®ççÇ kçáÀuçáHçb nçÇ MççUílçuççÇ kçáÀuçáHçb vçmçÓvç p³çç yççníj®çç pçiççMççÇ Dççcç®çç mçbbyçbOç 

vçJnlçç l³ççb®³ççmççþçÇ nçílççÇ. kçÀcH³çáìj®çb kçÀçnçÇmçb lçmçb®ç nçílçb. lçí HçÀkçwlç yççníj®³çç pçiççvçb MççUí®³çç pçiççlç ³çíT vç³çí ³çç®çb 

kçáÀuçáHç nçílçb. 

MçíJçìçÇ lçí kçáÀuçáHç DççcnçÇ uççJçuçb. çÆlçLçÓvç pççCççjç Òçl³çíkçÀpçCç lçí HççnÓvç kçáÀjkçáÀj kçÀjlç Dçmçí. MççUílç kçÀcH³çáìj ®ççuçJçC³çç®çb 

ÒçMççÆmlçHç$çkçÀ Dçmçuçíu³çç Òçl³çíkçÀpçCççkçÀ[í l³çç®ççÇ çÆkçÀuuççÇ nçílççÇ.  

kçÀçnçÇ cççÆnv³ççblç®ç lçí kçáÀuçáHç mçiçÈ³ççbvçç Dçmç¿ç Pççuçb. MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí MçíkçÀ[çí [ç@uçmç& Kç®ç&Óvç kçÀcH³çáìj l³çç®³çç 

pççiççÇ çÆHçÀkçwmç kçÀjC³ççmççþçÇ mçáj#ççJ³çJçmLçç yçmçJççJççÇ Dçmçç þjçJç Òç®çb[ yçnácçlççvçb cçbpçÓj Pççuçç.  

DççÆlçMç³ç Dççvçboçvçb l³çç kçÀHççìç®çb kçáÀuçÓHç kçÀç{C³ççlç Dççuçb. 

pçmçpçMççÇ Jç<ç¥ içíuççÇ lçmçb uç#ççlç ³çílçb³ç, kçÀçÇ MççUílç d®ççíN³ççcççN³çç JçiçÌjí HçÀçjMçç Pççu³çç vççnçÇlç. cçáuççbvçç cçvççlçÓvç 

SkçÀcçíkçÀçbÎuç Dçvççoj Dççní DçmçbnçÇ HçÀçj kçÀcççÇ Iç[uçb. Dççcç®ççÇ MçbYçj Jç<çç¥HçÓJçça®ççÇ Fcççjlç pçj JççF&ì HçOolççÇvçb JççHçjuççÇ 

DçmçlççÇ lçj mçnpç  çÆlç®çç çÆJçOJçbmç Pççuçç Dçmçlçç, lççÇ Dççpç HççÆnu³çç çÆoJçmççHçí#çç pççmlç ®ççbiçuççÇ çÆomçlçí³ç. 

DçççÆCç Dççcç®³ççkçÀ[®³çç Dçç@vçj çÆmçmìçÇcçcçáUí mçiçUçÇkçÀ[í çÆJçéççmçç®çb DçççÆCç JçÌ³ççqkçwlçkçÀ Dççojç®çb JççlççJçjCç Hçmçjuçb nçílçb.  

25 o mHççíçÆì¥iç mççÇvç 



mçHìWyçjcçOçu³çç SkçÀç uçKKç mçÓ³ç&ÒçkçÀçMçç®³çç çÆoJçMççÇ MççUí®ççÇ Fcççjlç Dççímç Hç[uççÇ nçílççÇ. 

çÆMçJçCçkçÀçcçç®³çç KççíuççÇ®³çç çÆKç[kçÀçÇlçÓvç cççÇ yççníj [çíkçÀçJçuçb lçj mçiçUí mçcççíj çÆnjJçUçÇJçj pçcçuçí nçílçí. `kç@ÀH®çj o 

Hçwuç@iç'®çç KçíU cççíþîçç jbiççlç Dççuçç nçílçç. nmçlç çÆKçoUlç cçáuçb cçÌoçvççJçj yççiç[lç nçílççÇ. lççmççYçjçvçb lççí KçíU mçbHçuçç. 

oçíIçç®ççÌIççb®çí içì kçÀ©vç cçáuçb MççUí®³çç FcççjlççÇkçÀ[í Hçjlçlç nçílççÇ. lçnçvçuçíuççÇ, æYçákçíÀuççÇ DçççÆCç ocçuçíuççÇ!  

l³ççb®³çç içHHççlç DçpçÓvçnçÇ l³çç KçíUç®çç®ç çÆJç<ç³ç nçílçç. mçiçÈ³ççb®³çç [çíÈ³ççmçcççíj l³çç®ççÇ #çCççÆ®ç$çb lçjUlç DçmççJççÇlç. 

oçívnçÇ yççpçÓ çÆpçbkçÀu³çç DçmççJ³ççlç.  

ní ¢M³ç Jç<ç&Yçj çÆomçç³ç®çb. çÆnJççUç, GvnçUç Dçmççí çÆkçbÀJçç yçHç&À Hç[uçíuçç Dçmççí, HçÓÀìyçç@uç, mçç@kçÀj, DççF&mç nç@kçÀçÇ, 

yççmkçíÀìyçç@uç DçççÆCç yçímçyçç@uç ní KçíU DççUçÇHççUçÇvçb cçÌoçvççJçj KçíUuçí pçç³ç®çí. iççíuç Hççímì mççjKççÇ mççOçvçb vçmçlççÇuç lçj 

kçÀçnçÇlçjçÇ Hç³çç&³ççÇ J³çJçmLçç kçÀ©vç lçí KçíUç³ç®çí.  

KçíU kçÀçíCçlççnçÇ Dçmççí l³ççlçuçç cçnlJçç®çç çÆvç³çcç cnCçpçí p³ççuçç KçíUç³ç®ççÇ F®sç Dççní lççí kçÀçíCçl³ççnçÇ Jç³çç®çç Dçmççí, 

l³çç®ççÇ #çcçlçç Dçmççí Jçç vçmççí l³ççuçç KçíUç³çuçç çÆcçUç³çuçç®ç nJçb. 

l³ççcçáUí cçiç yçímçyçç@uç®ççÇ ìçÇcç Hçç®çHççmçÓvç HçbOçjç KçíUç[ÓbHç³ç¥lç çÆkçÀlççÇnçÇ pçCççb®ççÇ Jnç³ç®ççÇ. mçnç DçççÆCç mççíUç Jç<çç¥®ççÇ cçáuçb 

SkçÀcçíkçÀçb®³çç mççíyçlç®ç KçíUç³ç®ççÇ. cçáuçb-cçáuççÇ Dçmçç YçíoYççJç lçj çÆyçukçáÀuç®ç vçJnlçç. 

pçj cçáuççb®çç KçíU yççjkçÀçF&vçb HçççÆnuçç lçj yçN³çç®ç JçÌçÆMçäîçHçÓCç& iççíäçÇ çÆomçç³ç®³çç. 

GoçnjCççLç&, SkçÀ Dççþ Jç<çç¥®çç uççpçjçyçápçjç cçáuçiçç yç@çÆìbiçuçç Dççuçç³ç; l³çç®çí mçnkçÀçjçÇ cçÌoçvççJçj çÆJçKçájuçílç; l³ççuçç 

Òççílmççnvç oílçç³çlç; lççí ®çW[Ó HçÀìkçÀçJçlççí; lççí ®çW[Ó GmçUlççí DçççÆCç l³çç cçáuçç®³çç ®çínN³ççJçj Òç®çb[ Dççvçbo Gcçìlççí. 

Dççuçíuçç Hçá{®çç KçíUç[Ó nç ìçÇcçcçOçuçç mìçj KçíUç[Ó Dççní; Dçþjç Jç<çç¥®çç DçççÆCç çÆOçHHçç[! lççí ®çW[Ó ³çç³ç®ççÇ Jççì Hçnçlççí 

DçççÆCç mççí[Óvç oílççí; kçÀçíCççÇ®ç kçÀçnçÇ yççíuçlç vççnçÇ; OççJçHçÀuçkçÀ oçívçvçí Jçç{lççí. KçíU ®ççuçÓ jnçlççí. FçÆvçbiçcççiçÓvç FçÆvçbiç 

®ççuçlççlç. cçáuçb ®çW[Ó HçÀìkçÀçJçlççlç; DççTì nçílççlç; kçÀçnçÇJçíUç ®çákçÀç kçÀjlççlç; kçÀçnçÇpçCç ®çcçkçÀoçj HçÀìkçíÀ cççjlççlç; 

KçíUçlç vçkçwkçÀçÇ kçÀç³ç ®ççuçuçb³ç; nçjpççÇlç kçÀçíCçl³çç ìçÇcç®ççÇ nçílçí³ç lçí cçáuççb®³çç JççiçC³ççJç©vç kçÀUCçb DçJçIç[ Dçmçlçb 

OççJçHçÀuçkçÀ? l³çç®ççÇ kçáÀCççuçç HçJçç& Dççní. lççí 10-1 Dçmçç kçÀçnçÇlçjçÇ Dçmçlççí. 

oçÇ[ lççmççvçb mçJçç&b®³çç mçbcçlççÇvçb KçíU Lççbyçlççí. kçÀçíCççuçç®ç HçjçYçJçç®çb oá:Kç vççnçÇ, SkçÀcçíkçÀçb®ççÇ GCççÇoáCççÇ kçÀç{Cçb vççnçÇ. cçiç 

SkçÀ cçnçvç mçl³ç mçJçç¥®³çç uç#ççlç ³çílçb. cçáuçb KçíUCçb Sbpçç@³ç kçÀjlçç³çlç. l³ççbvçç l³ççlç cçpçç ³çílçí³ç. cçáuçbcçáuççÇ, uçnçvçcççíþçÇ 

mçiçUçÇ cçáuçb KçíUç®çç Dççvçbo uçáìlçç³çlç. JççlççJçjCç GlmçákçÀlçívçí Yççjuçíuçb, mçUmçUl³çç ®çÌlçv³ççvçb jmçjmçuçíuçb Dççní.  

cçÌoçvççJçj mçlçlç nçm³çç®çí HçÀJççjí GmçUlçç³çlç Dçmçb®ç ¢M³ç Dçmçç³ç®çb. HçÀkçwlç yçímçyçç@uçcçO³çí®ç vççnçÇ lçj kçÀçíCçlççnçÇ cçÌoçvççÇ 

KçíU Dçmççí. KçíUç®çb O³çí³ç SkçÀ®ç Dçmçç³ç®çb, Jçiçç&lçÓvç yççníj Hç[Óvç YçjHçÓj KçíUç³ç®çb DçççÆCç JçíU cçpçílç IççuçJçç³ç®çç. 

SkçÀç çÆMççÆMçj$çÝlçÓlç Dççcç®³çç MççUílç mçá©JççlççÇHççmçÓvç DçmçuçíuççÇ SkçÀ çÆMççÆ#çkçÀç çÆcçcmççÇuçç SkçÀç mçl³çç®ççÇ pççCççÇJç PççuççÇ. 

ì@kçÀuç HçÓÀìyçç@uç nç KçíU Dççcç®³çç MççUílç içíuççÇ HçbOçjç Jç<ç¥ kçÀçnçÇ mçáj#çí®ççÇ mççOçvçb vç JççHçjlççlç KçíUuçç pççlççí³ç. çÆlçuçç 

³ççcçáUí yçjç®ç OçkçwkçÀç yçmçuçç DçççÆCç lççÇ DçmJçmLç PççuççÇ. ní DçiçoçÇ®ç yçípçyççyçoçjHçCçç®çb kç=Àl³ç nçílçb. ojJç<çça Jçlç&cççvçHç$ççlç 



HçÓÀìyçç@uç KçíUlççvçç pçKçcççÇ Pççuçíu³çç cçáuççb®³çç yççlçc³ççbvççÇ Hççvçb vç Hççvçb YçjuçíuççÇ Dçmçç³ç®ççÇ. kçÀçnçÇ MççUçbvççÇ lçj lççí KçíU 

yçbo kçíÀuçç nçílçç. 

çÆcçcmççÇvçb MççUí®³çç SkçÀç cççÇìçRiçcçO³çí ì@kçÀuç HçÓÀìyçç@uç yçbo kçÀjçJçç Dçmçb mçá®çJçuçb. MççUí®³çç FçÆlçnçmççlç KçÓHç pççmlç cçáuçb 

npçj Dçmçu³ççvçí iççpçuçíu³çç kçÀçnçÇ cççÇìçRipçHçÌkçÀçÇ lççÇ SkçÀ cççÇìçRiç nçílççÇ. cççÇìçRiçcçO³çí JççoçJççoçÇ ®ççuçÓ DçmçuççÇ lçjçÇ lççÇ 

MççblçHçCçí, çÆJç®ççjHçÓJç&kçÀ ®ççuçuççÇ nçílççÇ. pçí KçjçíKçj HçÓÀìyçç@uç KçíUlç nçílçí lçí®ç pççmlç ÒçcççCççlç yççíuçlç nçílçí. nUÓnUÓ 

KçíUç®³çç cçÌoçvççJçj vçkçwkçÀçÇ kçÀç³ç Iç[lçb l³çç®çb çÆ®ç$ç Dççcç®³çç [çíÈ³ççmçcççíj mHç<ì Jnç³çuçç uççiçuçb.  

’mç[yçjçÇ Jn@uççÇ®³çç cçÌoçvççJçj ì@kçÀuç HçÓÀìyçç@uç KçíUlççvçç kçÀçíCççÇ®ç DççpçHç³ç&blç pçKçcççÇ Pççuçíuçb vççnçÇ.“ cççÇìçRiçcçO³çí SkçÀ 

ìçÇvçSpçj mççbiçç³çuçç uççiçuçç.’kçÀçíCççuçç uççiçÓ vç³çí ³ççmççþçÇ DççcnçÇ HçÀçj o#ç Dçmçlççí. lççí KçíUç®çç®ç SkçÀ Yççiç Dççní. 

Dççcnçuçç l³çç®ççÇ mçlçlç pççCççÇJç Dçmçlçí. lçí kç=Àl³ç kçáÀCççÇ®ç kçÀjlç vççnçÇ. ì@kçÀuç HçÓÀìyçç@uç nç KçíU jml³ççJçj ®ççuçC³ççHçí#çç 

mçáOoç kçÀcççÇ OççíkçÀçoç³çkçÀ Dççní. “ 

uçnçvç cçáuçb ³çç®³ççMççÇ mçncçlç PççuççÇ. SkçÀç®ççnçÇ çÆJçjçíOç vçJnlçç. SkçÀçuççnçÇ DççpçHç³ç¥lç uççiçuçíuçb vçJnlçb.  

Jççoçuçç oçívç yççpçÓ nçíl³çç. cçiç HçÓÀìyçç@uç yçbo kçÀjçJçç nç cçáÎç Òç®çb[ yçnácçlççvçí vççkçÀçjuçç içíuçç. çÆcçcmççÇvçb mJçlç: mçáOoç  ³çç 

®ç®çxvçblçj ì@kçÀuç HçÓÀìyçç@uç KçíUÓ vç³çí ³çç®³çç çÆJçjçíOççlç cçlç çÆouçb DçmççJçb Dçmçb cçuçç Dççpç DçbOçákçÀ DççþJçlçb. 

³çç Jççoçvçblçj®³çç çÆoJçMççÇ cççÇ yççmkçíÀìyçç@uç®çç KçíU vççÇì HçççÆnuçç, cnCçpçí DççpçHç³ç&lç HçççÆnuçç Dçmçíuç l³ççHçí#çç pççmlç®ç 

vççÇìHçCçí HçççÆnuçç. mçnç HçÓÀìçÇ DçççÆCç oçÇ[ HçÓÀìçÇ cçáuçbcçáuççÇ lççí KçíU SkçÀ$ç®ç KçíUlç nçílçí. SkçÀç HçççÆkçÀ¥iç®³çç pççiçí®çb®ç kçÀçíì& 

kçíÀuçíuçb nçílçb. yççmkçíÀìyçç@uç nç vçíncççÇ®çç®ç KçíU Dççcç®³çç MççUí®³çç HçOolççÇlç KçíUuçç pççlç nçílçç. 

cççÇ HçççÆnuçb lçj cççíþçÇ cçáuçb cççíþîçç cçáuççbMççÇ oçb[iççF& kçÀjlç nçílççÇ. HçCç uçnçvç cçáuççbvçç kçÀçíCççÇ®ç nçlç uççJçlç vçJnlçb. uçnçvç 

cçáuçb DççHçu³ççSJç{îçç cçáuççbMççÇ®ç {kçÀuçç{kçÀuççÇ kçÀjlç nçílççÇ. lççÇ cççíþîçç cçáuççbvçç {kçÀuçç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjlç nçílççÇ. DçLçç&lç ní 

{kçÀuçCçb cnCçpçí çÆ®çuçìçvçb nÊççÇuçç {kçÀuçC³ççmççjKçb®ç nçílçb.  

cççÆlçlççLç& kçÀç³ç lçj mç[yçjçÇ Jn@uççÇ®³çç KçíUçlç KçíUCçb cçnlJçç®çb nçílçb DçççÆCç KçíUç³ç®çb ní O³çí³ç mçiçUí®ç iççþç³ç®çí DçççÆCç 

SkçÀç DçLçç&vçb mçiçUí®ç çÆpçbkçÀç³ç®çí! 

26 kçBÀçÆHçbiç 

jçípç MççUílç ³çíC³ççFlçkçbÀ®ç MççUíyççníj®³çç ì^çÇHmç Dççcç®³ççmççþçÇ cçnlJçç®³çç nçíl³çç. DçiçoçÇ mçnpç HçççÆnuçb lçjçÇ uçnçvç 

cçáuççb®³çç ®çínN³ççbJç©vç, oínyççíuççÇJç©vç, nçuç®ççuççRJç©vç, l³ççb®³çç cçákçwlçHçCçí JççJçjC³ççJç©vç ní kçÀçíCçç®³ççnçÇ uç#ççlç Dççuçb 

Dçmçlçb. 

Lçb[çÇlçu³çç SkçÀç çÆoJçMççÇ Dççcç®³ççlçu³çç SkçÀçvçb çÆJç®ççj kçíÀuçç, DççHçCç ³ççHçá{®ççÇ Hçç³çjçÇ kçÀç ®ç{Ó vç³çí? kçBÀçÆHçbiç ì^çÇHç®ççÇ 

kçÀuHçvçç mçJçç¥vçç®ç DççJç[uççÇ. v³çÓ nBHçMçç³çjcçOçu³çç JnçF&ì cççTbìvmçd ³çç çÆþkçÀçCççÇ DççHçCç kçBÀçÆHçbiçuçç pççJçb Dçmçç çÆJç®ççj 

Pççuçç. p³ççbvçç ³çç³ç®çb Dçmçíuç l³ççbvççÇ vççWoCççÇ kçÀjçJççÇ DçMççÇ mçÓ®çvçç vççíçÆìmçyççí[ç&Jçj uççiçuççÇ. 



l³ççJçj SkçÀç Pçìkçw³ççlç lççÇmç pçCççb®ççÇ vççJçb DççuççÇ. lç³ççjçÇ cnCçÓvç DççcnçÇ cççíþí lçbyçÓ çÆcçUJçuçí. ³çç³çuççpçç³çuçç çÆMç#çkçÀçb®³çç 

içç[îçç nçíl³çç®ç. kçÀçíCççÇ kçÀçíCççÇ kçÀç³ç kçÀç³ç DççCçç³ç®çb l³çç®ççÇ Òçl³çíkçÀçuçç ³ççoçÇ çÆouççÇ. Òçl³çíkçÀçvçb Kç®ç& JççìÓvç I³çç³ç®çç 

DçmçbnçÇ þjuçb DçççÆCç mçJç&pçCç cçpçílç ì^çÇHçuçç içíuççí. 

l³ççvçblçj 10 Dçç@kçwìçíyçjuçç DççcnçÇ Öç@ÀkçÀçíçÆvç³çç mìíì Hççkç&Àuçç ì^çÇHçmççþçÇ içíuççí. mçiçUípçCç Dççvçboçlç nçílçí. çÆlçLçí SkçÀ 

içbcçlç®ç PççuççÇ. DççcnçÇ çÆlçLçí Hççí®çuççí lçíJnç mçiçUb çÆjkçÀçcçb nçílçb kçÀçjCç Dçç@kçwìçíyçjcçO³çí DççþJç[îçç®³çç DçOçu³ççcçOçu³çç 

çÆoJçMççÇ kçÀçíCççÇ HçÀçjmçb kçBÀçÆHçbiç®³çç HçbÀoçlç Hç[lç vççnçÇ. cçiç DççcnçÇ kçBÀHç uççJçuçç. Mçípççj®çç SkçÀ sçíìç [çWiçj ®ç{uççí-

Glçjuççí. çÆlçLçÓvç çÆomçCççjb YççíJçlççuç®çb ¢M³ç DççÆlçMç³ç cçvççínçjçÇ nçílçb. cçiç KççuççÇ ³çíTvç DççcnçÇ MçíkçÀçíìçÇ HçíìJçuççÇ, Dççcç®çb 

jç$ççÇ®çb pçíJçCç yçvçJçuçb, SkçÀcçíkçÀçbvçç Yçálçç®³çç iççíäçÇ mççbçÆiçlçu³çç DçççÆCç DçKçíjçÇmç ocçÓvç HçCç Dççvçboçvçí PççíHçuççí.  

HçCç l³çç jç$ççÇ yçHç&À Hç[uçç cnCçpçí Lççí[çHçÀçj vççnçÇ lçj HçÀçj®ç cççíþîçç ÒçcççCççlç yçHç&À Hç[uçç. Hçnçìí lççÇvç Jççpçlçç ®ççj Fb®ç 

yçHç&À yççníj mççþuçç nçílçç. SkçÀ lçbyçÓ lçj kçÀçímçUÓvç Dççlç PççíHçuçíu³çç uççíkçÀçb®³çç DçbiççJçj Hç[uçç. mçiçÈ³ççbvççÇ SkçÀç çÆþkçÀçCççÇ 

pçcçC³ççlç®ç SkçÀ lççmç içíuçç. Dççcnçuçç Lçb[çÇcçáUí ná[ná[çÇ YçjuççÇ nçílççÇ. cçiç JççoU Pççuçb l³ççlç DççcnçÇ Dç[kçÀuççí. l³çç 

mçkçÀçUçÇ iççjþuçíuçí mçJç&pçCç SkçÀç MçíkçÀçíìçÇYççíJçlççÇ MçíkçÀlç yçmçuçí nçílçí. Dççcç®çç vççMlçç lçj iççj Pççuçç nçílçç®ç. mçiçUb®ç 

SkçÀocç Lçb[iççj Hç[uçb nçílçb. 

cçiç DççcnçÇ kçBÀHç içáb[çUuçç DçççÆCç IçjçkçÀ[í çÆvçIççuççí. l³ççvçblçj mçácççjí onç Jç<çç¥vçblçj®ç DççcnçÇ Hçjlç Lçb[çÇlç SkçÀç kçBÀHçuçç 

pççC³çç®çb Oçç[mç kçíÀuçb. lçíJnçnçÇ  DçiçoçÇ pçJçU, cççTbì cççívçç[vçç@kçÀuçç içíuççí. çÆpçLçÓvç kçÀçnçÇ Òçç@yuçíuç Dççuçç Dçmçlçç lçj  

uçJçkçÀj Hçjlç ³çílçç Dççuçb Dçmçlçb. lçmçb®ç HçÀkçwlç SkçÀç jç$ççÇHçájlçç®ç kçBÀHç Dçç³ççíçÆpçlç kçíÀuçç nçílçç. 

DçMçç Yç³çbkçÀj DçvçáYçJççcçáUí MççUílçu³çç cçáuççbvççÇ cççIççj IçílçuççÇ kçÀç ³çç ÒçMvçç®çb GÊçj cnCçpçí `DççÆpçyççlç vççnçÇ'. lççí HçÀkçwlç 

kçÀçíCçl³çç $çÝlçÓlç kçBÀHçuçç pççJçb FlçkçÀç®ç ÒçMvç nçílçç. p³çç çÆoJçMççÇ DççcnçÇ yçHçÀç&lç Dç[kçÀuççí l³çç®ç Jçmçblç$çÝlçÓlç cçáuççb®ççÇ 

Hçjlç kçBÀHç®ççÇ ®ç®çç& ®ççuçÓ PççuççÇ. cçiç pççí kçBÀHç þjJçuçç lççí ®ççj çÆoJçmççb®çç nçílçç. çÆlçLçí HçÀçj®ç cçpçç DççuççÇ Dçmçb cçáuçb Hçjlç 

Dççu³ççJçj yçHç&À-ÒçkçÀçjçcçáUí MçbçÆkçÀlç Dçmçuçíu³çç çÆMç#çkçÀçbvçç mççbiçlç nçílççÇ.  

cçiç DççcnçÇ DçpçÓvç SkçÀ ì^çÇHç DççKçuççÇ. pçÓvç®³çç MçíJçìçÇ MçíJçìçÇ oçÆ#çCçíuçç kçíÀHç kçÀç@[uçç pçç³ç®çb þjJçuçb. çÆvçkçÀjmçvç mìíì 

Hççkç&À ní Dççcç®çb O³çí³ç nçílçb. çÆlçLçí DççpçHç³ç&b lçjçÇ pçÓvçcçO³çí kçÀOççÇ®ç yçHç&À Hç[uçç vçJnlçç. lççÇ ì^çÇHç HçÀçj®ç ³çMçmJççÇ PççuççÇ. 

l³çç ì^çÇHçcçO³çí DççcnçÇ lçÈ³ççlç Hççínuççí, pçbiçuççlç HçíÀjHçÀìkçÀç cççjuçç, mçcçáêçÆkçÀvççjçÇ içíuççí, ìíkçÀ[îççbJçj içíuççí DçççÆCç 

ÒççíçqJnvmçìçTvçcçO³çínçÇ çÆHçÀjuççí. 

cçiç MççUílç vçJççÇvç HçOolç®ç ª{ PççuççÇ. ojJç<çça pçÓvçcçO³çí DççcnçÇ SkçÀ cççÆnvçç kçíÀHç kçÀç@@[uçç pçç³ç®ççí. IçjçHççmçÓvç oÓj lçbyçÓ 

þçíkçÓÀvç jnçCçb DçççÆCç mJçlç:®ççÇ pçyççyçoçjçÇ IçíCçb p³ççbvçç pçcçlç Dçmçíuç l³çç mçJçç¥vççÇ ³çç³çuçç njkçÀlç vççnçÇ nç kçBÀHçuçç 

³çíC³ççmççþçÇ çÆvç³çcç nçílçç. cçç$ç Tvç Dçmççí Jçç mççJçuççÇ, HççTmç Dçmççí Jçç Lçb[çÇ DççcnçÇ kçBÀHçuçç pçç³ç®ççí®ç. kçÀçíCççuçç®ç 

HççTmç JçiçÌjí iççíäçRvççÇ HçÀjkçÀ Hç[lç vçmçí. HççTmç Hç[uçç lçj yçíçÆobiç mçÓì uçJçkçÀj çÆYçpçlç DçççÆCç lçUHçlçç mçÓ³ç& vçmçu³ççcçáUí 

mçvçyçvç&®ççÇ YççÇlççÇ vçmçí FlçkçÀb®ç! 



³çç®çç HççÆjCççcç cnCçÓvç cçiç SkçÀ kçBÀçÆHçbiç DçççÆCç SkçÀ ìÓçÆjbiç kçÀç@HççxjíMçvç dmLççHçvç PççuççÇ. kçBÀçÆHçbiç DçççÆCç Flçj ì^çÇHmç®çb çÆvç³ççípçvç 

kçÀjCçb ní l³çç kçÀç@HççxjíMçvmç®çb kçÀçcç nçílçb. DçLçç&lç, çÆlçLçínçÇ JççoçJççoçÇ nçílççÇ®ç. çÆJçMçí<çlç: kçBÀçÆHçbiç cnCçpçí kçÀç³ç ³ççyçÎuç 

yçN³çç®çoç Jçço nçíF&. 

Dççcç®³çç HççÆnu³çç kçíÀHç kçÀç@[®³çç ì^çÇHçuçç ní mçiçUb mçá© Pççuçb. ’l³ççuçç lçácnçÇ kçBÀçÆHçbiç cnCçlçç?“ cççiç&vçb kçáÀçqlmçlç mJçjçlç 

çÆJç®ççjuçb. çÆlç®³çç ¢äçÇvçb l³ççlç kçÀçnçÇ Oçç[mç JçiçÌjí vçmçÓvç lçí SKççÐçç ®ççbiçu³çç nç@ìíuçcçO³çí®ç jnçC³ççmççjKçb nçílçb. Hçá{í lççÇ 

cnCççuççÇ ’DççHçCç pçCçÓ kçÀç³ç cçç³ççcççÇ®³çç mçcçáêçÆkçÀvççN³ççJçj jnçlç nçílççí FlçkçÀçÇ çÆlçLçí Sí<ç nçílççÇ. HççínCçb kçÀç³ç, çÆHçÀjCçb 

kçÀç³ç, JççHçÀçUlçb pçíJçCç kçÀç³ç, Oçcççuç nçílççÇ vçámçlççÇ. l³ççlç kçÀmçuçb Dççuçb³ç kçBÀçÆHçbiç?“ 

l³çç®çb yçjçíyçj nçílçb. Kçjb lçj DççcnçÇ p³ççuçç kçÀBçÆHçbiç cnCçlç nçílççí lçí mçiçÈ³ççbvçç ©{çLçç&vçb Dçmçuçíuçb kçBÀçÆHçbiç DççÆYçÒçílç 

vçJnlçb. Dççcnçuçç mçiçÈ³ççbvçç MççUíyççníj®ççÇ SkçÀ cçmlçHçÌkçÀçÇ ì^çÇHç Dçmçb®ç cnCçç³ç®çb nçílçb. 

HçCç cçiç kçBÀHç®çí kçÀfj HçájmkçÀlçx vççjçpç Pççuçí. l³ççbvçç Oçç[mççÇ kçBÀHmçvçç pçç³ç®çb nçílçb. l³ççcçáUí DçMçç Sí<ççíjçcççÇ ì^çÇHçvçç ³ççJçb 

kçÀç vççnçÇ ³ççJçj lçí mççMçbkçÀ nçílçí. HçCç vçblçj HçíÀjçÆJç®ççj kçÀ©vç lçí Hçá{®³çç Jç<çça Dççcç®³ççmççíyçlç ³çç³çuçç lç³ççj Pççuçí. l³ççbvçç 

Jççìlç nçílçb kçÀçÇ kçÀoççÆ®çlç cçpççnçÇ ³çíF&uç. SkçÓÀCç ì^çÇHç®çç mçç®çç lççí®ç jççÆnuçç.  

lççí mçç®çç lçmçç®ç jççÆnuçç FlçkçbÀ®ç vçJní lçj Yççiç IçíCççN³ççb®ççÇ mçbK³çç KçÓHç®ç Jçç{uççÇ. ÖçBÀkçÀçíuçç®³çç Yç³çbkçÀj ÒçmçbiççlçÓvç yççníj 

Dççu³ççJçj cçiç DççcnçÇ cççívçç[vçç@kçÀ®ççÇ çÆnJççÈ³ççlçuççÇ ì^çÇHçmçáOoç kçÀç{uççÇ. cçiç kçÀçnçÇ Jç<çç¥vçblçj çÆkçÀçÆuçbiìvçuçç yçHçÀç&lç 

mkçÀçÇF¥iç®ççÇ ì^çÇHç kçÀç{uççÇ. SkçÀoç Jncçç¥@ìuçç içíuççí. çÆlçLçí lçbyçÓ vçJnlçí. DççcnçÇ muççÇçÆHçbiç yç@ipç cçO³çí PççíHçuççí.  

³çç mçiçÈ³ççlç kçBÀçÆHçbiç®³çç mçcçLç&kçÀçbvççÇ l³ççb®³çç HçOolççÇvçb Dççvçbo uçáìuçç. l³ççbvççÇ SkçÀ$ç ³çíTvç pçJçUHççmç®³çç ìíkçÀ[îççbJçj 

çÆiç³çç&jçínCç kçíÀuçb. Yçj yçHçÀç&lç mkçÀçÇF¥iç kçíÀuçb. ì^çÇHç®çç Dççvçbo uçáìCççN³ççbvççÇ l³ççb®³çç HçOolççÇvçb Dççvçbo uçáìuçç. kçÀçnçÇ cçáuçb 

pçcçÓvç çÆJç®ççjçÆJççÆvçcç³ç kçÀ©vç sçíìîçç sçíìîçç ì^çÇHmçvçç pççlç.  lçj kçÀçnçÇpçCç cçvççlç ³çíF&uç lçíJnç, cçvççlç ³çíF&uç çÆlçLçí 

ì^çÇHçuçç pççlç. pçíJnç kçÀOççÇ cçáuççbvçç SkçÀ$ç ³çç³çuçç pçcçíuç lçíJnç lçí pçcçlç SJç{b cçç$ç vçkçwkçÀçÇ! 

cççiç&uçç ³çç mçiçÈ³çç ì^çÇHmçmççíyçlç pçáUJçÓvç IçíCçb HçÀçj DçJçIç[ içíuçb vççnçÇ. MçíJçìçÇ mçiçUí®çpçCç pççlç nçílçí. cçnlJçç®çb cnCçpçí 

lçí pççCçb Dçç³çá<³ççlç GHç³ççíiçç®çb nçílçb. mçiçÈ³ççb®çç®ç JçíU cçpçílç pçç³ç®çç. l³ççlçÓvç mJçlç:®³çç cçÓuçYçÓlç içjpçç kçÀç³ç Dççnílç 

³çç®çb mçiçÈ³ççbvçç Yççvç Dççuçb nçílçb.  

cççiç&uçç DçpçÓvç SkçÀ DççÆYçvçJç kçÀuHçvçç mçá®çuççÇ. pççÇ cçáuçb yççníj kçBÀHçuçç pççC³ççFlçkçíÀ cççíþçÇ vççnçÇlç l³çç cçáuççbmççþçÇ MççUílç®ç 

SKççÐçç jç$ççÇHçájlççÇ lçbyçÓ þçíkçÓÀvç jnçC³çç®ççÇ J³çJçmLçç kçÀç kçÀ© vç³çí? uçnçvç cçáuççbvçç kçBÀHçuçç pççlçç ³çílç vççnçÇ cnCçÓvç lçí 

HçÀçj®ç Kçfè nçílç nçílçí. l³ççcçáUí DçLçç&lç®ç lççÇ mçájíKç kçÀuHçvçç nçílççÇ. uçnçvç cçáuççbvççÇ cççíþd³çç mçbK³çívçb ³ççlç Yççiç Içílçuçç ní 

JçíiçUb mççbiçç³çuçç vçkçÀçí®ç! 

cçiç ojJç<çça pçÓvçcçO³çí kçíÀHçuçç pççlçç ³çíCççj vççnçÇ DçMçç uçnçvç cçáuççbmççþçÇ MççUí®³çç DççJççjçlçuçç SkçÀç jç$ççÇ®çç kçBÀHçDççTì 

mçá© Pççuçç. uçJçkçÀj®ç cçáuçb mç[yçjçÇ Jn@uççÇ®³çç HçOolççÇlçu³çç kçBÀçÆHçbiçuçç mçjçJçuççÇ. pçjç cççíþçÇ Pççu³ççJçj lççÇ Flçjçbyçjçíyçj 

yççníj®³çç kçBÀHçuçç pççT MçkçÀç³ç®ççÇ®ç. 



cççiç&uççnçÇ Dççlçç kçÀçíCçlççÇ®ç lç¬çÀçj vçJnlççÇ. kçÀçnçÇ uçnçvç cçáuçb vçblçj®³çç Dçç³çá<³ççlç KçjíKçájí çÆiç³çç&jçínkçÀ nçílççÇuç DçMççÇ 

J³çJçmLçç kçÀ©vç çÆlçvçb ì^çÇHç®³çç kçÀçcççlç kçÀçnçÇlçjçÇ ³ççíiçoçvç çÆouçb®ç nçílçb.  

27. kçÀçÆcçìçÇpçd DçB[ kçwuççkç&Àmçd 

MççUí®³çç oÌvçbçÆovç J³çJçmLççHçvçç®çí çÆvçCç&³ç kçÀçjkçÓÀvç vççJçç®ççÇ pçcççlç Içílç Dçmçí. kçwJççÆ®çlç SKççoç çÆvçCç&³ç mççÆcçlççÇ Içílç Dçmçí. 

MççUç çÆnJççÈ³ççlç mçá© Pççu³ççJçj SkçÀoç cççÇìçRiç nçíTvç Jç<ç&YçjçmççþçÇ kçÀçjkçÓÀvç çÆvçJç[uçí pççlç. 

Dççcç®³çç MççUílç Dççcnçuçç SkçÀ iççíä DççÆpçyççlç vçkçÀçí nçílççÇ – lççÇ cnCçpçí DççÆOçkçÀçjMççnçÇ. nUÓnUÓ lççÇ HçOolç mçiçUb®ç 

PççkçÀçíUÓvç ìçkçÀlçí. l³ççcçáUí DççcnçÇ Dççcç®çb kçÀçcçç®çb mJç©Hç mç[yçjçÇ Jn@uççÇ®³çç çÆJççÆMçä HçOolççÇlç yçmçJçuçb nçílçb. jçípç®ççÇ 

kçÀçcçb kçÀMççÇ kçÀjç³ç®ççÇ lçí MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí þjç³ç®çb. lçí kçÀçcç lçíJnç kçÀçíCççuççlçjçÇ kçÀjç³çuçç mççbçÆiçlçuçb pçç³ç®çb. HçCç 

kçÀç³çcçmJç©HççÇ SkçÀ®ç kçÀçcç SkçÀpçCç kçÀjç³ç®çç vççnçÇ. ojJç<çça cçáuçb çÆkçbÀJçç mìçHçÀ ³ççHçÌkçÀçÇ kçÀçíCççÇlçjçÇ l³çç kçÀçcçç®ççÇ 

pçyççyçoçjçÇ I³çç³ç®çb.  

HçÀçívç I³çç³ç®çí Dççnílç? Hç$çJ³çJçnçj mççbYççUç³ç®çç Dççní ? Dçç@çÆHçÀmç®³çç JçmlçÓ DççCçç³ç®³çç Dççnílç? HçÀçF&umç vççÇì 

þíJçç³ç®³çç Dççnílç? ³çç mçiçÈ³çç kçÀçcççbmççþçÇ DççcnçÇ SkçÀ kçÀçjkçÓÀvç çÆvçJç[ç³ç®ççí. MççUí®³çç FcççjlççÇ®ççÇ oíKçYççuç 

kçÀjç³ç®ççÇ³ç? cçiç Dççcç®³ççkçÀ[í SkçÀ çÆyççÆu[biç cçWìívçvmç kçÀçjkçÓÀvç Dçmçç³ç®çç. lçj cçÌoçvççb®ççÇ çÆvçiçjçCççÇ jçKçç³çuçç JçíiçUç 

kçÀçjkçÓÀvç Dçmçç³ç®çç.  

p³çç kçÀçcççlç yçjçÇ®ç cçolç uççiçç³ç®ççÇ, yçjí®ç çÆvçCç&³ç I³çç³çuçç uççiçç³ç®çí çÆlçLçí DççcnçÇ mççÆcçlççÇ vçícçç³ç®ççí. MççUí®çí DçkçÀçTbìmçd 

Hçnç³çuçç, FbçÆìçÆjDçj Hçnç³çuçç DçççÆCç pçvçmçbHçkçÀç&mççþçÇ DçMçç JçíiçJçíiçÈ³çç mççÆcçl³çç Dçmçç³ç®³çç.  

kçÀçcçb çÆvçjçÆvçjçUçÇ Dçmçç³ç®ççÇ. l³ççmççþçÇ kçÀçjkçÓÀvç ³çç³ç®çí DçççÆCç pçç³ç®çí. SkçÓÀCç kçÀçcçb lççÇ®ç Dçmçç³ç®ççÇ HçCç l³çç kçÀçcççb®çb 

cçnlJç ojJç<çça kçÀcççÇpççmlç Jnç³ç®çb. MççUí®³çç cççÇìçRiçuçç pççCçb ³çç DççvçboçFlçkçÀç®ç Dççvçbo cçuçç HçÀçj kçÀcççÇ iççíäçRlç 

çÆcçUç³ç®çç l³ççlç  kçÀçjkçÓÀvççÇ kçÀçcçb kçÀcççÇ nçíCçb Dçmçç SkçÀ mçJççx®®ç Dççvçboç®çç ÒçkçÀçj nçílçç. mçJç&pçCç çÆcçUÓvç kçÀçcç 

kçÀjlçç³çlç, l³ççmççþçÇ l³ççbvçç JçjlççÇ [çíkçw³ççJçj yçmçÓvç nçkçÀuçCççjç cççCçÓmç DçmçC³çç®ççÇ içjpç mçbHçuççÇ³ç Dçmçç l³çç®çç DçLç& 

nçílçç. cnCçpçí®ç Hç³çç&³ççvçb `DççÆOçkçÀçjMççnçÇ vçkçÀçí' ³çç Dççcç®³çç lçlJççÒçcççCçí mçiçUb ®ççuçuçb³ç Dçmçç kçÀçjkçÓÀvççÇ kçÀçcçb kçÀcççÇ 

Pççu³çç®çç DçLç& nçílçç. 

GoçnjCççLç&, MççUç jçípç mçkçÀçUçÇ JçíUíJçj GIç[Cçb DççæçÆCç mçbO³ççkçÀçUçÇ JçíUíJçj yçbo kçÀjCçb ³ççmççþçÇ SkçÀ kçÀçjkçÓÀvç nçílçç. 

MççUíuçç uççiçCççN³çç çÆkçÀuu³çç p³ççuçç pçMçç uççiçlççÇuç lçMçç Ðçç³ç®³çç nínçÇ kçÀçcç l³çç®³ççkçÀ[í nçílçb. kçÀçnçÇ Jç<ç¥ l³çç kçÀçcççuçç 

kçÀçjkçÓÀvç uççiçç³ç®çç DçMççÇ içíuççÇ. nUÓnUÓ MççUç GIç[Cçb DçççÆCç yçbo kçÀjCçb nç ÒçkçÀçj mççíHçç Pççuçç. kçÀçjkçÓÀvççuçç HçÀkçwlç 

SkçÀç çÆkçÀuuççÇ®ççÇ oíKçYççuç DçççÆCç kçÀçíCçl³çç çÆkçÀuu³çç kçÀçíæCççkçÀ[í Dççnílç ³çç®ççÇ ³ççoçÇ HçnçCçb SJç{b®ç kçÀçcç Gjuçb. cçiç 

kçÀçjkçÓÀvçç®çb lçí kçÀçcç®ç vççnçÇmçb Pççuçb DçççÆCç oámçN³çç kçÀçíCçç®³çç lçjçÇ ³ççoçÇlç lçí kçÀçcç mçcçççÆJçä Pççuçb.  

MççUç Hçnç³çuçç mçlçlç kçÀçíCççÇ vçç kçÀçíCççÇ ³çç³ç®çb. DçMçç ³çíCççN³çç HççnáC³ççb®çb J³çJçmLççHçvç yçIçç³çuçç SkçÀ çqJnçÆpçìmç& kçwuççkç&À 

nçílçç. DçvçíkçÀ Jç<ç¥ lçí kçÀçcç cççíþîçç ÒçcççCççJçj Dçmçç³ç®çb. kçÀçjCç ³çíCççN³çç HççnáC³ççbvçç MççUç oçKçJçCçb ní SkçÀ JçíiçUb kçÀçcç®ç 

Dçmçç³ç®çb. vçblçj vçblçj cçç$ç ³çíCççjí HççnáC³ççbvçç Dççcç®³çç oÌvçbçÆovç kçÀçcçç®³çç cçO³çí vç ³çílçç  Dççcç®ççÇ MççUç kçÀMççÇ HçnçlççÇuç 



³ççJçj DççcnçÇ çÆJç®ççjçÆJççÆvçcç³ç kçíÀuçç. cçiç lçí kçÀçcç DççcnçÇ HççqyuçkçÀ çÆjuçíMçvmç kçÀçÆcçìçÇuçç mççíHçJçuçb DçççÆCç DçpçÓvç SkçÀ 

kçÀçjkçÓÀvççÇ kçÀçcç DçççÆCç kçÀçjkçÓÀvç kçÀcççÇ Pççuçç. 

kçÀçnçÇ kçÀçcçb kçÀcççÇ Jnç³ç®ççÇ lçMççÇ®ç vçJçvçJççÇvç kçÀçcçb çÆvçcçç&Cç Jnç³ç®ççÇ nínçÇ Kçjb®ç! MççUíuçç kçÀçnçÇ Jç<ç¥ Pççu³ççJçj Dççcç®çí 

cççpççÇ çÆJçdÐççLçça kçÀçnçÇ vçç kçÀçnçÇ kçÀçcççmççþçÇ Dççcç®³ççMççÇ mçbHçkç&À þíJçç³ç®çí. l³ççlçuçí yçjí®ç pçCç ³çç³ç®çí, Dççcnçuçç l³çç®çç 

Dççvçbo®ç Jnç³ç®çç. cçiç Dççcç®³çç uç#ççlç Dççuçb kçÀçÇ cççpççÇ çÆJçÐççL³çç¥vçç MççUíMççÇ mçbHçkç&À mççOçC³çç®ççÇ mççíHççÇ HçOolç Dççcnçuçç 

MççíOçç³çuçç nJççÇ nçílççÇ. cçiç cççpççÇ çÆJçÐççL³çç¥®³çç YçíìçÇ®çb, kçÀçcçç®çb çÆvç³ççípçvç kçÀjC³ççmççþçÇ SkçÀ JçíiçUç kçÀçjkçÓÀvç þíJçC³ççlç 

Dççuçç.  

lççí kçÀçjkçÓÀvç vçícçCçb ní Dççcç®ççÇ lçlJçb HççUC³ççuçç DççcnçÇ çÆkçÀlççÇ cçnlJç oílç nçílççí ³çç®çb GÊçcç GoçnjCç Dççní. cççpççÇ 

çÆJçÐççL³çç¥mççþçÇ kçÀçjkçÓÀvç vçícçC³ççDççOççÇ DççcnçÇ Hçç®ç Jç<ç¥ MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí l³çç cçáÐççJçj ®ç®çç& kçÀjlç nçílççí. l³ççDççOççÇ 

DççcnçÇ kçÀçíCççuççlçjçÇ DçvççÌHç®çççÆjkçÀjçÇl³çç®ç lçí kçÀçcç kçÀjç³çuçç mççbiçlç nçílççí. cççpççÇ çÆJçÐççL³çç¥vççÇ SkçÀ mççÆcçlççÇ mLççHçvç 

kçíÀuççÇ, l³ççb®³ççkçÀ[Óvç l³ççbvççÇ Dççcç®³çç mçbHçkçÀç&lç jnçC³çç®ççÇ içjpç oçKçJçuççÇ lçíJnçnçÇ DççcnçÇ kçÀçnçÇ Jç<ç¥ Jççì HçççÆnuççÇ. cçiç 

KçÓHç mççjb çÆJç®ççjcçbLçvç kçÀ©vç DççcnçÇ SkçÀç cççCçmççuçç l³çç kçÀçcççmççþçÇ vçícçuçb. SkçÀçÆOçkçÀçjMççnçÇ kçÀMççÇ Jçç{lç pççlçí Dçmçb 

mççbiçCççjç HçççÆkç&Àvçmçvç uçç@ Dççcç®³ççkçÀ[í vçJnlçç! 

kçwJççÆ®çlç Dççcdnçuçç SkçÀç kçÀçjkçÓÀvççkçÀ[í kçÀçcçb pççmlç PççuççÇ lçj oçíIççbcçO³çí Jççìç³çuçç uççiçç³ç®ççÇ. Dççcnçuçç lçmçb kçÀjç³çuçç 

DççÆpçyççlç DççJç[lç vçJnlçb. HçCç SkçÀç®ç kçÀçjkçÓÀvççuçç pççÇJçIçíCçb kçÀçcç oíC³ççHçí#çç kçÀçcçb JççìuçíuççÇ yçjçÇ Hç[ç³ç®ççÇ. 

Dçççcç®³ççkçÀ[í çÆJçÐççL³çç¥®³çç ÒçJçíMçç®çb kçÀçcç yçIçç³çuçç SvçjçíuçcçWì kçwuççkç&À yçjí®ç çÆoJçmç nçílçç. cçáuççb®³çç cçáuççKçlççÇ, 

kçÀçiçoHç$ççb®ççÇ oíJçIçíJç JçiçÌjí mçiçUb lççí®ç Hçnç³ç®çç. ní mçiçUb SkçÀç®ç ÒçkçÀçj®çb kçÀçcç Dççní Dçmçb Dççcnçuçç Jççìlç nçílçb. HçCç 

Kçjb lçj lçmçb vçJnlçb. l³çç kçÀçjkçÓÀvçç®³çç ní uçJçkçÀj®ç uç#ççlç Dççuçb. ÒçJçíMççmççþçÇ cçáuççKçlççÇ IçíCççjçÇ cçáuçiççÇ nç vçJççÇvç 

³çíCççN³çç uççíkçÀçb®çç MççUíMççÇ mçbHçkç&À mççOçç³ç®çç HççÆnuçç Hçç@F¥ì Dçmçç³ç®çç. HçCç cçiç yçN³çç®çoç vçJççÇvç çÆJçÐççLçça DçççÆCç HççuçkçÀ 

l³çç®³çç lç¬çÀçjçÇ, Dç[®çCççÇ, çÆvçjçÆvçjçUí ÒçMvç çÆlçuçç®ç çÆJç®ççjç³ç®çí.  

ní mçiçUb lçmçb þçÇkçÀ nçílçb. HçCç ³çç®ç çÆ®ç$ççlç HçÌMçç®ççÇ oíJçIçíJç DççuççÇ DçççÆCç mçiçUb®ç çÆ®ç$ç yçouçuçb. l³çç cçáuççÇmççíyçlç p³ççb®ççÇ 

cçÌ$ççÇHçÓCç& vççlççÇ nçílççÇ lççÇ yçouçç³çuçç mçá©Jççlç PççuççÇ.  

Kçjb lçj vçíncççÇ®ç cçÌ$ççÇlç Dçblçjç³ç çÆvçcçç&Cç Jnç³çuçç HçÌmçç pçíJç{ç kçÀçjCççÇYçÓlç þjlççí çÆlçlçkçbÀ oámçjb kçÀçnçÇ®ç þjlç vççnçÇ. SkçÀç 

çÆoJçMççÇ oçívç çÆcç$ç içÈ³ççlç içUí IççuçÓvç ®ççuçlççvçç çÆomçlççlç. SKççÐçç çÆyçuççJç©vç l³ççb®çb Yççb[Cç nçílçb DçççÆCç oámçNd³çç çÆoJçMççÇ 

lçí SkçÀcçíkçÀçb®çí Mç$çÓ Pççuçíuçí Dçmçlççlç Dçmçb DççHçæCç vçíncççÇ®ç yçIçlççí.  

MççUílçnçÇ cçáuççb®ççÇ HçÀçÇ JçíUíJçj DççuççÇ³ç kçÀç ? ní yçIçCççjç kçÀçjkçÓÀvç cçáuççb®³çç DçççÆCç HççuçkçÀçb®³çç Mç$çáHç#ççlç pççC³çç®ççÇ 

yçjçÇ®ç Mçkçw³çlçç Dçmçí. ³ççJç©vç Dççcç®³ççkçÀ[ínçÇ kçÀçuçHç³ç&blç oçímlç Dçmçuçíuçí HççuçkçÀ DçççÆCç çÆJçÐççLçça Dççpç Mç$çÓ nçílç. l³ççuçç 

HçÀçjmçb kçÀçnçÇ Iç[çJçb mçáOoç uççiçlç vçmçí. HçÀkçwlç HçÀçÇ YçjC³çç®ççÇ JçíU PççuççÇ³ç Dçmçb l³çç kçÀçjkçÓÀvççvçb mçá®çJçuçb kçÀçÇ yçmçd! 

’HçÌmçí? lçÓ cçuçç HçÌMççmççþçÇ lçiççoç uççJçlççí³çmç? kçÀç³ç cççCçÓmç Dççnímç lçÓ? Dççcnçuçç Jççìlç nçílçb lçÓ o³ççUÓ, mçcçpçÓlçoçj 

Dççnímç. HçCç Dççlçç Dççcnçuçç Kçjb kçÀç³ç lçí kçÀUuçb. “ Dçmçí GÃçj l³ççuçç SíkçÀçJçí uççiçlç.   



Dçþjç Jç<ç¥ Dççcç®³ççkçÀ[®³çç kçÀçjkçÓÀvççvçb ní mçnvç kçíÀuçb. DçKçíjçÇmç l³ççuççnçÇ lçí Dçmç¿ç Pççuçb. cçiç HçÀçÇ IçíCççjç kçÀçjkçÓÀvç 

kçÀç{Óvç ìçkçÓÀvç DççcnçÇ ÒçJçíMç oíCççjç kçÀçjkçÓÀvç DçççÆCç SkçÀ jçÆpçmì^çj DçMçç oçívç JçíiçÈ³çç vçícçCçákçÀç kçíÀu³çç. ÒçJçíMç kçÀçjkçÓÀvç 

Dççlçç kçÀç³çcç®ç uççíkçÀçbvçç ®ççbiçuçç JççìCççj nçílçç DçççÆCç jçÆpçmì^çj cçç$ç jçípç Dç@çÆmHççÆjvç IçíCçb çÆkçbÀJçç uçJçkçÀj çÆvçJç=Êç nçíCçb 

³ççHçÌkçÀçÇ SkçÀ Hç³çç&lç çÆvçJç[Ó MçkçÀlç nçílçç FlçkçÀç l³çç®³çç [çíkçw³ççuçç $ççmç mçá© Pççuçç! 

DçMççÇ mçHçÀçF&®³çç kçÀçjkçÓÀvçç®ççÇnçÇ SkçÀ kçÀLçç®ç Dççní. HçCç l³ççuçç SkçÀ mJçlçb$ç ÒçkçÀjCç®ç çÆuçnçJçb uççiçíuç! 

28 kçwuççÇçÆvçbiç. 

MççUímçcççíj mçHçÀçF&Hçí#çç içbYççÇj ÒçMvç kçÀçíCçlçç®ç Dççuçç vççnçÇ. 

Dççcç®³çç MççUí®³çç mJç®slçíuçç DççcnçÇ®ç pçyççyçoçj Dççnçílç Dçmçb Dççcnçuçç mçá©JççlççÇHççmçÓvç Jççìç³ç®çb. Dççcç®ççÇ MççUç ní 

Dççcç®çb Içj®ç nçílçb. lçí DççcnçÇ IççCç kçíÀuçb lçj vççÇì mççHçÀ kçÀjç³ç®ççÇ pçyççyçoçjçÇoíKççÇuç Dççcç®ççÇ®ç nçílççÇ Dçmçb Dççcç®çb cçlç 

nçílçb. 

MççUç mçá© Pççu³ççJçj kçÀçnçÇ cççÆnvçí Dççcç®çç mìçHçÀ MççUílçu³çç mçJç&®ç J³çJçmLçç yçIçlç nçílçç. cnCçpçí®ç yççkçÀçÇ®³çç mçiçÈ³çç 

kçÀçcççbyçjçíyçj®ç mìçHçÀ®çí mçom³ç mJç®slçç oíKççÇuç kçÀjç³ç®çí. 

MççUç mçá© Pççu³çç Pççu³çç cçáuççbvççÇ MççUí®³çç kçÀçcççuçç uççiççJçb DçMççÇ Dççcç®ççÇ çÆyçukçáÀuç DçHçí#çç vçJnlççÇ. mç[yçjçÇ Jn@uççÇ 

kçÀç³ç ®ççÇpç Dççní ní l³ççbvçç kçÀUç³çuçç JçíU uççiçCççj nçílçç. cnCçpçí l³çç kçÀçUçlçnçÇ Hçjlç mìçHçÀ®çí mçom³ç mJç®slçç kçÀjlç 

Dçmçç³ç®çí. 

ojjçípç mçbO³ççkçÀçUçÇ MççUç mçbHçu³ççJçj DççcnçÇ Pçç[Ó DçççÆCç HçÀ[kçÀçÇ IçíTvç MççUç mççHçÀ kçÀjç³ç®ççí. cçÌoçvççJçj®çç kçÀ®çjç 

G®çuçç³ç®ççí. Dççcnçuçç ní kçÀçcç mçnpçmççíHçb Jççìlç nçílçb DçççÆCç DççcnçÇ lçí kçÀjlççí³ç ³çç®çç Dççcnçuçç DççÆYçcççvç Jççìlç nçílçç. 

HçCç ³ççlçÓvç®ç cççíþç JççoçÆJçJçço mçá© Pççuçç.  

l³çç®çb Dçmçb Pççuçb : Dççcç®³çç yçN³çç®ç çÆJçÐççL³çç&b®çí HççuçkçÀ çÆvçjçÆvçjçÈ³çç ÒçK³ççlç MççUç kç@ÀçuçípçímçcçO³çí çÆMçkçÀJçlç nçílçí. 

l³ççb®³çç kçÀçcçç®çç l³ççbvçç DççÆYçcççvç nçílçç. çÆMç#çkçÀ nç l³ççb®³çç ¢äçÇvçb mçcççpççlç cçnçvç kçÀçcç kçÀjCççjç cççCçÓmç nçílçç.  

l³ççb®³çç cçnçvç kçÀçcççb®³çç ³ççoçÇlç mççHçÀmçHçÀçF& kçÀjCçb yçmçlç vçJnlçb. ’lçádcnçÇ lçácç®³çç çÆJçÐççL³çç¥mçcççíj mJçlç:®ççÇ vçç®çkçwkçÀçÇ 

kçÀ©vç Içílç Dççnçlç. yçáçqOocççvç uççíkçÀçb®çç opçç& cçáuççb®³çç vçpçjílç ³ççcçáUí KççuççJçíuç“ DçmçbnçÇ SkçÀçvçb mççbçÆiçlçuçb. 

’cçáuççbHçá{í lçácnçÇ ®çákçÀçÇ®çç DççoMç& þíJçlç Dççnçlç“ Dçmçb oámçjç SkçÀpçCç cnCççuçç. ’l³ççbvçç lçdácç®³çç cçáUí ÒçíjCçç çÆcçUç³çuçç 

nJççÇ. Dççcç®ççÇ cçáuçb mçHçÀçF& kçÀçcçiççj JnçJççÇlç Dçmçb Dççcnçuçç Jççìlç vççnçÇ.“ 

’cçáuççbvçç çÆMçkçÀJçç³çuçç lçácnçuçç HçÀçj JçíU çÆcçUlç vççnçÇ ³ççlç kçÀçnçÇ®ç Dçç½ç³ç& vççnçÇ.“ cçáuççbvçç nJçb lçí çÆMçkçÓÀ ÐççJçb ³çç 

Dççcç®³çç lçlJç%ççvççyççyçlç GlççJççÇUHçCçí p³ççbvçç HççÆjCççcç çÆomçç³çuçç nJçí nçílçí l³çç mçiçÈ³çç HççuçkçÀçb®çb Dçmçb®ç cnCçCçb nçílçb. 

oçÇ[ocç[çÇ®ççÇ mçHçÀçF& kçÀjC³ççlç DççcnçÇ HçÀçj®ç JçíU IççuçJçlççí Dçmçb l³ççbvçç Jççìlç nçílçb. 



mçHçÀçF&yçÎuç l³çç HççuçkçÀçb®çb cnCçCçb lçjçÇ kçÀç³ç nçílçb ³çç®çb Dççcnçuçç kçáÀlçÓnuç Jççìlç nçílçb. HççuçkçÀçbvççÇ mJç³çbmçíJçkçÀ cnCçÓvç 

MççUílç kçÀçcç kçÀjC³çç®³çç ³ççípçvçílç lçí vçkçwkçÀçÇ®ç Yççiç IçíCççj vçJnlçí DçççÆCç yççní©vç mçHçÀçF&uçç cççCçmçb Yçç[d³ççvçb vçícççJççÇlç 

³ççmççþçÇ Dççcç®³ççkçÀ[í HçÌmçí vççnçÇlç nínçÇ l³ççbvçç cçççÆnlççÇ nçílçb. 

HçCç l³ççb®³çç [çíkçw³ççlç kçÀç³ç nçílçb lçí Dççcnçuçç uçJçkçÀj®ç kçÀUuçb. 1960 ®³çç oMçkçÀçlçu³çç jçpçkçÀçjCççlç yçjí®ç HççuçkçÀ 

mççÆ¬çÀ³ç nçílçí. mçcççpççlçu³çç lçUçiççUçlçu³çç uççíkçÀçb®çb HçávçJç&mçvç kçÀjC³çç®çb cçnçvç kçÀçcç lçí kçÀjCççj nçílçí. l³çç kçÀçcçç®³çç 

l³ççb®³çç DçvçáYçJççlçÓvç l³ççbvççÇ Dççcnçuçç ³çç mçcçm³çíJçj lççí[içç mçá®çJçuçç.  

l³ççb®³ççlçuççÇ içìÒçcçáKç DçmçuçíuççÇ SkçÀ ðççÇ SkçÀ çÆoJçmç Dççcç®³ççkçÀ[í DççuççÇ. lççÇ pçjç içácççalç®ç nçílççÇ. MççUí®³çç cççÇìçRcçO³çí 

lççÇ cnCççuççÇ, ’mçHçÀçF¥®³çç mçcçm³çíJçj cççP³ççkçÀ[í GHçç³ç Dççní. l³çç®çç mçiçÈ³ççbvçç®çç HçÀç³çoç nçíF&uç. mìçHçÀvçb Dççlçç nçÇ 

#çáê kçÀçcçb kçÀjç³ç®ççÇ içjpç vççnçÇ. DççHçu³çç MççUílç mçcççpççlçu³çç Kççuç®³çç Jçiçç&lçuççÇ cçáuçb vççnçÇlç. l³çç cçáuççbvçç DççHçu³çç 

MççUílç yççíuçJçç, çÆMç#çCç HçáÀkçÀì Ðçç DçççÆCç l³ççyçou³ççlç l³ççbvçç mçHçÀçF& kçÀjç³çuçç mççbiçç.“ 

Dççcnçuçç lçí HçìCçb Mçkçw³ç®ç vçJnlçb. l³ççcçáUí lççÇ cççÇìçRiç Òç®çb[ Jççoûçmlç PççuççÇ. mìçHçÀvçb DççOççÇHçí#çç pççmlç çÆvçCçç&³çkçÀHçCçí 

mJç®slçç kçÀjCçb ®ççuçÓ þíJçuçb. nç ÒçmlççJç cççb[Cççjí  HççuçkçÀ JçÌlççiçÓvç MççUílçÓvç çÆvçIçÓvç içíuçí. mçHçÀçF&®³ççyççyçlççÇlç Jççoç®çç nç 

HççÆnuçç®ç Òçmçbiç nçílçç. kçÀçnçÇ cççÆnv³ççbvçblçj ³ççlç MççUílçu³çç mçiçÈ³ççbvççÇ mççcççÇuç JnçJçb Dçmçb Dççcnçuçç Jççìuçb. çÆMç#çkçÀ 

DçççÆCç çÆJçÐççLçça oçíIççbvççnçÇ DççoMçç&®çí Oç[í çÆcçUç³çuçç nJçílç. 

cçiç DççcnçÇ mJç³çbmçíJçkçÀ nçÇ HçOolç jçyçJçç³ç®çb þjJçuçb. kçwuççÇçÆvçbiç kçÀçjkçÓÀvç mJç®slçí®çb J³çJçmLççHçvç yçIçíuç DçççÆCç mJç®slçç 

kçÀjç³çuçç uççiçCççN³çç JçmlçÓ DççCçC³çç®ççÇ J³çJçmLçç kçÀjíuç Dçmçb þjuçb. MççUí®ççÇ Fcççjlç yçjçÇ®ç cççíþçÇ nçílççÇ. l³ççcçáUí l³çç®çb 

J³çJçmLççHçvç nínçÇ SkçÀ cççíþb kçÀçcç nçílçb. l³çç kçÀçjkçÓÀvççvçb yçjçÇ®ç Jç<ç¥ vçíìçvçb kçÀçcç kçíÀuçb. mJç³çbmçíJçkçÀ GlmHçÓÀlç&HçCçí Hçá{í Dççuçí. 

kçÀçcç kçÀjç³ç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç HçCç lçí kçÀçnçÇ vçç kçÀçnçÇ Dç[LçUç ³çíTvç cççiçí mçjuçí. çÆoJçmççlçÓvç SkçÀoç MççUí®ççÇ mçHçÀçF& 

nçíC³ççSíJçpççÇ DççþJç[îççlçÓvç SkçÀoç Jnç³çuçç uççiçuççÇ.  

uçJçkçÀj®ç kçÀçnçÇ þjçJççÇkçÀ çÆMç#çkçÀ DçççÆCç çÆJçÐççLçça®ç Òçl³çíkçÀ DççþJç[îççuçç mçHçÀçF& kçÀjlçç³çlç Dçmçb çÆ®ç$ç çÆomçç³çuçç 

uççiçuçb. ³ççJçj SkçÀç cççÇìçRiçcçO³çí ’p³ççbvççÇ IççCç kçíÀuççÇ³ç, l³ççbvçç ní mççHçÀ kçÀ© oí.“ pç@kçÀ vççJçç®çç cçáuçiçç pçjç lJçí<ççvçb®ç 

cnCççuçç.  

cçiç MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí SkçÀ vçJççÇvç®ç Jçço mçá© Pççuçç. mçiçUí Òç³çlvç HçÀçíuç Pççu³ççJçj uççíkçÀMççnçÇ HçOolççÇ®çç çÆJç®ççj 

Pççuçç. l³ççlçÓvç SkçÀ cçmçáoç lç³ççj Pççuçç. mç[yçjçÇ Jn@uççÇlç cçiç pççíjoçj ®ç®çç& nçíTvç vççF&uççpççvçb DççcnçÇ Òçl³çíkçÀçvçb  

kçbÀHçuçmçjçÇ mJç®slçç kçÀjC³çç®ççÇ ³ççípçvçç DççKçuççÇ. l³ççvçámççj kçÀçíCçl³ççnçÇ Jç³çç®³çç cçáuççbvççÇ oj DççþJç[îççuçç 

DççUçÇHççUçÇvçb mJç®slçç kçÀjç³ç®ççÇ Dçmçb þjuçb.  

kçwuççÇçÆvçbiç kçÀçjkçÓÀvçç®çb kçÀçcç oáHHçì içáblççiçáblççÇ®çb Pççuçb. DççOççÇ l³ççbvçç kçÀç³ç kçÀç³ç kçÀçcç Dççní lçí þjJççJçb uççiçlç Dçmçí DçççÆCç  

kçÀçcç kçÀjCççN³ççbkçÀ[Óvç lçí kçÀçcç vççÇì Pççuçb³ç kçÀç lçí lçHççmççJçb uççiçlç Dçmçí. ní kçÀçcç cçáuççbvçç DççcnçÇ mçkçwlççÇvçb kçÀjç³çuçç 

uççJçlç nçílççí DçççÆCç DçMççÇ mçkçwlççÇ kçíÀu³ççJçj kçÀçcçç®çb Flçj$ç pçí kçÀçnçÇ nçílçb l³ççuçç DççcnçÇnçÇ DçHçJçço þjuççí vççnçÇ. 

kçÀçnçÇ Jç<ç¥ içíuççÇ. kçÀçnçÇ kçÀçjkçÓÀvç Dççuçí DçççÆCç içíuçí. MççUç DçmJç®s çÆomçlç jççÆnuççÇ®ç! 



cçiç SkçÀ çÆoJçmç MççUí®çç HçÀUç Hçámçlççvçç n@jçÇ vççJçç®çç Dççcç®çç SkçÀ çÆmççqvmçDçj çÆJçÐççLçça cnCçuçç. ’mçkçwlççÇ yççmç PççuççÇ. 

DççHçu³ççuçç ÒççcçççÆCçkçÀHçCçí kçÀçcç kçÀjCççjçÇ cçáuçb nJççÇlç vçç cçiç DççHçCç l³ççbvçç l³çç kçÀçcçç®çí vççÇì HçÌmçí oíT. HçÌmçí oíTvç 

mJç®slçç kçÀjCççN³çç cçáuççb®ççÇ HçOolç DççKçÓ. nçlçKç®çç&uçç HçÌmçí nJçí DçmçCççjí yçjí®ç çÆJçÐççLçça DçmçlççÇuç.“ 

HçCç DçvçíkçÀ uççíkçÀçbvçç nçÇ HçOolç kçÀçnçÇ yçjçíyçj Jççìívçç. ’mçiçUípçCç kçÀçcç kçÀjç³çuçç lç³ççj Dçmçlççvçç JçíiçUí HçÌmçí kçÀç 

Ðçç³ç®çí? “ Dçmçb l³ççb®çb cnCçCçb Hç[uçb. HçCç SkçÓÀCç ®ç®çxDçblççÇ n@jçÇ®ççÇ kçÀuHçvçç MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí yçnácçlççvçb Hççmç PççuççÇ. 

lççí®ç kçwuççÇçÆvçbiç kçÀçjkçÓÀvç cnCçÓvç çÆvçJç[uçç içíuçç. l³ççuçç SkçÀ sçíìb HçCç Hçájímçb yçpçíì mçbcçlç Pççuçb.  

l³ççvçb l³çç kçÀçcççlç mJçlç:uçç Dç#çjMç: JççnÓvç Içílçuçb. uçJçkçÀj®ç n@jçÇ®³çç çqkçwuççÆvçbiç mççqJn&mç®çb mJçlç:®çb Dçç@çÆHçÀmç mçá© Pççuçb. 

(Dçç@çÆHçÀmç cnCçpçí SkçÀç KççíuççÇlç SkçÀ JçíiçUb ìíyçuç!) jçÆpçmìmç& IççlçuççÇ içíuççÇ. l³ççvçb Òçl³çíkçÀçuçç kçÀçiçoçJçj kçÀçcçb çÆuçnÓvç 

Ðçç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. l³ççJçj kçÀçcç HçÓCç& Pççu³ççJçj lçí vççÇì Pççu³çç®ççÇ mçnçÇ Dçmçí. kçÀçcçç®ççÇ vççÇì ³ççoçÇ Dçmçí DçççÆCç kçÀçcç 

kçÀmçb kçÀjç³ç®çb ³çç®çb çÆMç#çCçnçÇ çÆouçb pççF&. 

ní çÆMç#çCç çÆou³çç®çç n@jçÇuçç Dççvçbo DçççÆCç DççÆYçcççvç Jççìlç nçílçç. J³ççJçmçççÆ³çkçÀ mçHçÀçF& mçbIçìvççbmççíyçlç l³ççvçb kçÀçcç kçíÀuçíuçb 

Dçmçu³ççcçáUí l³ççvçb l³ççlçu³çç yçN³çç®ç kçÀjçcçlççÇ Dççlcçmççlç kçíÀuçíu³çç nçíl³çç. Òçl³çíkçÀ vçJççÇvç kçÀçcçiççj Jçiçç&lçuçç cçáuçiçç Pçç[Ó 

çÆkçbÀJçç HçámçCçb kçÀjC³ççDççOççÇ n@jçÇkçÀ[Óvç vççÇì çÆMç#çCç Içílç Dçmçí.  

nç mçájíKç Òç³ççíiç nçílçç. HçCç lççí ®ççuçuçç vççnçÇ kçÀçjCç HçÌmçí oíTvç DççHçCç kçÀçcççJçj vçícçuçíuççÇ cççCçmçb l³ççb®çb kçÀçcç 100… 

Glmççnçlç kçÀjlççlç®ç Dçmçb vççnçÇ. l³ççcçáUí MççUç Hçjlç SkçÀoç DçmJç®s çÆomçç³çuçç uççiçuççÇ. HçÀUç Hçámçlççvçç oíKççÇuç lçí 

pççCçJçç³ç®çb. 

MçíJçìçÇ iççíäçÇ ³çç Lçjçuçç Dççu³çç ³çç®ççÇ Òçl³çíkçÀçuçç®ç Lççí[çÇ Lççí[çÇ Mçjcç Jççìç³çuçç uççiçuççÇ. DçççÆCç cçiç MççUç mJç®s 

DçmççJççÇ Dçmçç Òçl³çíkçÀçuçç mçç#ççlkçÀçj Pççuçç.  

³ççlç cçiç DçvçíkçÀ ®ç{Glççj Dççuçí. MççUí®³çç cççÇìçRiç ©cç cçO³çí JççoçÆJçJçço Pççuçí. MçíJçìçÇ uççíkçÀçbvççÇ mJçlç:®çç Dççlcçmçvcççvç 

jçKçç³ç®çç þjJçuçç. mJç³çbmçíJçkçÀ HçOolç cçiç mçá© PççuççÇ. pçjç pççmlç mJç®slçí®çb kçÀçcç Dçmçíuç lçj DççþJç[îçç®³çç MçíJçìçÇ 

DççcnçÇ HççuçkçÀçbvçç yççíuççJçlç DçmçÓ. l³ççlçuçí DçvçíkçÀpçCç ³çç³ç®çí. l³ççlçuçí çÆMç#çCç#çí$ççlçuçí, çÆMç#çkçÀçb®³çç kçÀçcççyçÎuç cçvççlç 

HçÓJç&ûçn Dçmçuçíuçí HççuçkçÀnçÇ Dççlçç ³çç³çuçç uççiçuçí. kçÀçuçç³ç lçmcçÌ vçcç: ní®ç Kçjb! 

kçÀçjkçÓÀvçnçÇ yçouçuçí. çqkçwuççÆvçbiç kçÀçjkçÓÀvç nç ÒçkçÀçj ³çLççJçkçÀçMç vççcçMçí<ç Pççuçç. mçáboj MççUç ³çç mççÆcçlççÇkçÀ[í 

mJç®slçímççþçÇ mJç³çbmçíJçkçÀ çÆvçJç[C³çç®çb kçÀçcç çÆouçb içíuçb. Dççcnçuçç lçí®ç pççmlç ³ççíi³ç Jççìlç nçílçb.  

29 o çÆcçj@kçÀuç yçpçíì 

HçÀkçwlç mJç®slçímççþçÇ®ç Dççcç®³ççkçÀ[í HçÌmçí vçJnlçí Dçmçb vççnçÇ. lçj HçÌMçç®çç Kç[Kç[çì mç[yçjçÇ Jn@uççÇlç mçá©JççlççÇHççmçÓvç®ç 

nçílçç.  

Dççcç®³çç kçÀuHçvçç jçyçJçC³ççDççOççÇ 1966 cçO³çí DççcnçÇ çÆMç#çCçlçp%ççb®çç mçuuçç Içílçuçç nçílçç. ’MççUç mçá© kçÀjç³çuçç 

çÆkçÀlççÇ HçÌmçí uççiçlççÇuç Dçmçç lçácç®çç Dçbboçpç Dççní ?“ nç ÒçMvç DççcnçÇ l³ççbvçç çÆJç®ççjuçç. l³ççJçj ’kçÀcççÇlçkçÀcççÇ 



2,50,000 [ç@uçmç&“ ní GÊçj çÆcçUçuçb. çÆcçUçuçíu³çç GÊçjçbHçÌkçÀçÇ nç mçJçç&lç uçnçvç DççkçÀ[ç nçílçç. kçÀçnçÇJçíUç lççí 

DççkçÀ[ç 2,50,000000 [ç@uçmç& FlçkçÀçnçÇ nçílçç. 

MççUí®çí DççcnçÇ mçbmLççHçkçÀ JçiçÌjí Oç©vç Dççcç®çb yçpçíì lççCçuçb lçj 40,000 [ç@uçmç& kçÀmçíyçmçí pçcçç nçílç nçílçí. DççcnçÇ 

MççUç mçá© kçÀjç³ç®ççÇ®ç ³çç çÆvçCç&³ççJçj HçkçwkçíÀ nçílççí. l³ççvçámççj SkçÀ Jç<ç& MççíOçu³ççJçj `vççLçççÆvçSuç yççGçÆ[®ç Fmìíì' nçÇ 

10 SkçÀj DççJççj DçççÆCç Fcççjlç DçmçuçíuççÇ pççiçç 80,000 [ç@uçmç&vçç çÆcçUçuççÇ. l³ççlç DççOççÇ 20,000 [ç@uçmç& 

Dç@[Jnçvmç cnCçÓvç Ðçç³ç®çí nçílçí. Gjuçíuçí lççjCççJçj nçílçí pçí vçblçj nHl³ççnHl³ççlç çÆouçí lçjçÇ ®ççuçCççj nçílçí.  l³çç pççiçícçáUí 

Dççcç®ççÇ cçnlJçç®ççÇ içjpç YççiçuççÇ DçççÆCç çÆvçccçí HçÌmçí mçbHçuçí. Gjuçíuçí HçÌmçí FcççjlççÇ®ççÇ [çiç[ápççÇ DçççÆCç HçÀçÆvç&®çj, GHçkçÀjCçb, 

MççUí®ççÇ pçççÆnjçlç kçÀjCçb ³ççlç içíuçí. MççUç mçá© PççuççÇ lçíJnç DççcnçÇ kçbÀiççuç Pççuççí nçílççí. DççcnçÇ Dççcç®ççÇ MççUç Flçkçw³çç 

mJçmlççlç kçÀMççÇ çÆJçkçÀlç IçílçuççÇ ³çç®çb mçiçÈ³ççbvçç Dçç½ç³ç& Jççìlç nçílçb. DççcnçuççnçÇ l³çç pççiçí®ççÇ FlçkçÀçÇ kçÀcççÇ çÆkçbÀcçlç kçÀç 

Dççní DçMçç çÆJç®ççjçvçb DçvçíkçÀ JçíUç lçí DççJççj lçHççmçuçb HçCç kçÀçnçÇ®ç GCççÇJç Dçç{UuççÇ vççnçÇ. 

HçCç SkçÀoç lççyçç çÆcçUçu³ççJçj kçÀçnçÇ®ç cççÆnv³ççlç ³çç ÒçMvçç®çb GÊçj çÆcçUçuçb. l³çç DççJççjçlç SkçÀ cççlççÇ®çb OçjCç nçílçb. 

l³çç®³çç yççbOçkçÀçcçç®³çç HçOolççÇ®ççÇ cç@mç@®³çámçíìm®³çç FbçÆpççÆvçDççÆjbiç kçÀç@HççxjíMçvçvçb yçjçÇ®ç çÆvçboç kçíÀuççÇ nçílççÇ®ç DçççÆCç lçí 

yççbOçkçÀçcç ³ççíi³ç vçmçu³çç®çb mççÆì&çÆHçÀkçíÀì çÆouçb nçílçb. pççiçí®³çç cççuçkçÀçyçjçíyçj DççcnçÇ kçíÀuçíu³çç kçÀjçjçvçámççj lçí OçjCç vççÇì 

kçÀjç³ç®çb kçÀçcç Dççcç®³ççkçÀ[í Dççuçb nçílçb Dçmçb vçblçj Dççcç®³çç uç#ççlç Dççuçb. SkçÓÀCç kçÀç³ç lçj DççOççÇ®³çç cççuçkçÀçbvççÇ lçí 

OçjCçç®çb kçÀçcç ìçUC³ççmççþçÇ Dççcç®³ççJçj lççÇ Fcççjlç Dç#çjMç: uççouççÇ nçílççÇ.  

lçí OçjCç yççbOçç³çuçç kçÀcççÇlç kçÀcççÇ 50,000 [ç@uçmç& lçj uççiçCççj nçílçí®ç. lççí Kç®ç& kçíÀuçç Dçmçlçç lçj DççcnçÇ jmççlçUçuçç 

içíuççí Dçmçlççí HçCç cçiç cç@uç mìç@kçÀj vççJçç®çç Dççcç®çç SkçÀ HçÀççÆcç¥içn@cçcçOçuçç kçÀç@ì^Bkçwìj çÆcç$ç cçolççÇuçç Dççuçç. lççí cnCççuçç 

’cççÇ mJçlç:®ççÇ cççCçmçb DççCçÓvç uççJçlççí DçççÆCç kçÀcççÇ çÆkçÀcçlççÇlç lçí kçÀçcç kçÀ©vç oílççí“. cç@uç Mçyoçuçç pççiçCççjç nçílçç. l³ççvçb 

lçí kçÀçcç HçÀkçwlç 4000 [ç@uçmç&cçO³çí kçíÀuçb. DççcnçÇ l³ççyçÎuç l³çç®çí kçÀç³çcç®çí $çÝCççÇ Dççnçílç. 

cçç$ç DçMçç DçvçáYçJççbcçOçÓvç yçpçíì DçççÆCç Kç®ç& kçÀçìíkçÀçíjHçCçí kçÀjC³ççuçç DççcnçÇ mçjçJçuççí. çÆkçÀlççÇnçÇ çÆkçÀjkçÀçíU Kç®ç& Dçmçuçç 

lçjçÇ Dççcç®³çç vçpçjílçÓvç lççí mçáìlç vçmçí. Dççcnçuçç vçkçwkçÀçÇ kçÀçíCçkçÀçíCçl³çç iççíäçÇ uççiçCççj Dççnílç, l³çç mJçmlç ojçlç kçÀMçç 

çÆcçUJçç³ç®³çç, JççHçjuçíu³çç pçáv³çç JçmlçÓ kçÀMçç-kçáÀþÓvç çÆcçUJçç³ç®³çç DçççÆCç DçvçíkçÀ iççíäçÇ HçáÀkçÀìçlç kçÀMçç çÆcçUJçç³ç®³çç ní 

mçJç& DççcnçÇ uçJçkçÀj®ç vççÇì çÆMçkçÀuççí. cçáK³ç cnCçpçí kçÀçíCçl³ççnçÇ iççíäçRçÆMçJçç³ç Dç[Ó Ðçç³ç®çb vççnçÇ çÆkçbÀJçç Hç³çç&³ççÇ JçmlçÓ kçÀMçç 

JççHçjç³ç®³çç ní DççcnçÇ çÆMçkçÀuççí. içjpç nçÇ MççíOçç®ççÇ pçvçvççÇ Dçmçlçí ní mç[yçjçÇ Jn@uççÇlç Dççcnçuçç vççÇì kçÀUuçb. 

Dççcç®³çç DççoMç&JççoçcçáUí iççíäçÇ DçpçÓvç®ç mççíH³çç Pççu³çç. mçjkçÀçjlçHçxÀ kçÀçíCçlççÇnçÇ cçolç çÆkçbÀJçç Dçvçáoçvç I³çç³ç®çb vççnçÇ 

Dçmçb DççcnçÇ þjJçuçb nçílçb. kçÀçíCççÇ çÆiçHçwì çÆou³çç lçj DççcnçÇ mJççÇkçÀçjç³ç®ççí. SkçÓÀCç çÆMç#çkçÀçbvçç JçíU®³ççJçíUçÇ Hçiççj çÆcçUçJçç 

FlçkçÀçÇ®ç Dççcç®ççÇ mççOççÇ DçHçí#çç nçílççÇ.  

ní mçiçUb kçÀcççÇ nçílçb cnCçÓvç kçÀçÇ kçÀç³ç Dççcnçuçç Dççcç®ççÇ MççUç kçíÀJçU G®®çYç´Ó uççíkçÀçbmççþçÇ vççnçÇ ní G®®çcçO³çcçJçiçça³ççbvçç 

oçKçJçÓvç Ðçç³ç®çb nçílçb. l³ççcçáUí Dççcnçuçç HçÀçÇ kçÀcççÇ þíJççJççÇ uççiçCççj nçílççÇ. mççJç&pççÆvçkçÀ MççUçbHçí#çç Lççí[çÇ kçÀcççÇ®ç HçÀçÇ 

DççkçÀçjC³çç®çb DççcnçÇ þjJçuçb. l³ççcçáUí mççJç&pççÆvçkçÀ MççUílç HççþJçC³ççFlçkçíÀ®ç HçÌmçí HççuçkçÀçbvçç mç[yçjçÇ Jn@uççÇlç 

HççþJçC³ççmççþçÇ ÐççJçí uççiçCççj nçílçí. DççcnçÇ ³çMçmJççÇ Pççuççí Dçmçlççí lçj mççJç&pççÆvçkçÀ MççUçbvççnçÇ DççcnçÇ pçí kçÀjlççí³ç lçí 



l³ççbvççnçÇ pçcçíuç Dçmçb JççìÓ MçkçÀuçb Dçmçlçb. l³ççbvççÇnçÇ Dççcç®³ççmççjKççÇ HçOolç DçJçuçbyçÓvç cçáuççb®çb çÆMç#çCç mçákçÀj kçíÀuçb Dçmçlçb. 

l³ççcçáUí DççcnçÇ lçáìHçbáp³çç çÆcçUkçÀlççÇJçj, çÆJçvççDçvçáoççÆvçlç lçlJççJçj MççUç mçá© kçíÀuççÇ. 

Òçl³çíkçÀ Jç<çça Jçmçblç$çÝlçÓlç MççUç mçá© Pççu³ççJçj MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí yçpçíì mççoj kçÀjC³ççlç ³çç³ç®çb. l³çç®ççÇ HçOolç 

mççíHççÇ HçCç kçÀçìíkçÀçíj nçílççÇ. l³ççuçç DçççÆLç&kçÀ Yçç<çílç `çÆPçjçí yçím[ yçpçíçÆìbiç' cnCçuçb pççlçb. Òçl³çíkçÀ kçÀçjkçÓÀvç, mççÆcçlççÇ DçççÆCç 

kçÀç@Hç&çíjíMçvç mJçlç:®ççÇ mçiçUçÇ kçÀçcçb Hçjlç SkçÀoç vççÇì lçHççmçç³ç®çí DçççÆCç Jç<ç&æYçj kçÀç³ç kçÀjCççj Dççnílç lçí þjJçç³ç®çí. cçiç 

l³ççuçç çÆkçÀlççÇ Kç®ç& ³çíCççj lçí þjJçÓvç MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí lçí DçboçpçHç$çkçÀ cççb[ç³ç®çí. cçiç l³ççb®³çç cççiçæC³çç yçpçíì®³çç 

DçvçíkçÀ cççÇìçRiç nçíTvç l³ççcçO³çí lçHççmçu³çç pçç³ç®³çç. l³ççb®³çç içjpçíHçí#çç pççmlç jkçwkçÀcç çÆcçUçuççÇ³ç Dçmçb kçÀOççÇ®ç Jnç³ç®çb 

vççnçÇ. HçCç MççUç mçá© Pççu³ççJçj kçÀçnçÇ Jç<çç¥vçblçj l³ççb®³çç cççiçCççÇHçí#çç l³ççbvçç kçÀcççÇ jkçwkçÀcç çÆcçUçuççÇ³ç Dçmçb nçíCçbnçÇ yçbo 

Pççuçb.  

mçá©JççlççÇuçç ³çç mçiçÈ³çç Iç[çcççí[çÇbvçç mçnç DççþJç[í uççiçç³ç®çí. Dççlçç cçç$ç kçÀçíCçlçínçÇ Dç[LçUí vç ³çílçç nçÇ HçOolç ®ççuçlçí. 

³çç mçiçÈ³çç®çí HççÆjCççcç HçÀçj ®ççbiçuçí nçílç nçílçí. GoçnjCççLç&, 1969-1984 ³çç 15 Jç<çç¥®³çç kçÀçUçlç DçcçíçÆjkçíÀlçu³çç 

cçO³çcçJçiçça³ççb®³çç jnçCççÇcççvçç®çç Kç®ç& çÆlçHHçì Pççuçç. oíMçYçjçlç MççUçb®ççÇ HçÀçÇ mçácççjí ®ççjHçì Jçç{uççÇ.  

mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí cçç$ç l³çç®ç kçÀçUçlç yçpçíì oáHçìçÇHçí#çç pçjç kçÀcççÇ®ç Jçç{uçb. l³çç®ç kçÀçUçlç mççJç&pççÆvçkçÀ MççUçbHçí#çç 

Dççcç®³çç MççUí®ççÇ HçÀçÇoíKççÇuç çÆkçbÀçÆ®çlç kçÀcççÇ®ç nçílççÇ DçççÆCç KççpçiççÇ MççUçb®³çç lçj lçáuçvçílç Dççcç®ççÇ HçÀçÇ lçj 1/3®ç  nçílççÇ.  

MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí DççcnçÇ mçJç& Kç®çç¥vçç kçÀþçíjHçCçí kçÀç$ççÇ uççJçu³ççvçb Kç®ç& yçjí®ç kçÀcççÇ Pççuçí. ³çç®çb SkçÀ GoçnjCç cçuçç 

kçÀç³ç cnCçç³ç®çb Dççní lçí mHçä kçÀjíuç.  

Dççcç®ççÇ MççUç SkçÀ oiç[çÇ Fcççjlç nçílççÇ. lççÇ yçHçÀç&lç Gyçoçj jçKçC³ççmççþçÇ lçíuç JççHç©vç (mìçíJn) içjcç kçíÀuçíuçb HççCççÇ 

JççHçjuçb pççF&. ³çç lçíuçç®çç Kç®ç& kçÀcççÇ þíJçCçb ³ççuçç Dççcç®³ççkçÀ[í mçJçç&lç pççmlç ÒççOççv³ç nçílçb. 1969-1984 nç kçÀçU 

pçjç $ççmçç®çç nçílçç. DççíHçíkçÀcçáUí lçíuççJçj çÆvç³çb$çCç nçílçb. l³ççcçáUí lçíuçç®³çç çÆkçÀcçlççÇ mçnçHçì Jçç{u³çç. cnCçpçí nçÇìçRiç®³çç 

Kç®çç&lç kçÀHççlç kçÀjC³ççmççþçÇ vçJçvçJççÇvç ³ççípçvçç DççKçCçb Dççcnçuçç ¬çÀcçÒççHlç nçílçb. 

cçiç DççcnçÇ Lçcççxmì@ì 70 (21 mçíçqumçDçmç) çÆ[ûççÇJç©vç 65 (18 mçíçqumçDçmç) çÆ[ûççÇJçj vçíuçí. cçiç 63 (17 

mçíçqumçDçmç) çÆ[ûççÇuçç vçíuçí. Dççcnçuçç mçiçÈ³ççbvçç 63 (17 mçíçqumçDçmç) çÆ[dûççÇ ní lççHçcççvç ³ççíi³ç Jççìlç nçílçb. vçblçj 

DççcnçÇ çÆ¸çmçcçmç DçççÆCç l³ççvçblçj®çí oçívç DççþJç[í DçççÆCç HçíÀyç´áJççjçÇlç SkçÀ DççþJç[ç MççUç yçbo þíJçuççÇ. DçççÆCç nJççcççvç 

Gyçoçj Dçmçlççvçç MççUí®çí çÆoJçmç Jçç{Jçuçí. lçmçb®ç DççcnçÇ pçí mJç³çb®ççÆuçlç Lçcççxmì@ìmçd DççCçuçí lçí jç$ççÇ DçççÆCç MççÆvçJççj 

jçÆJçJççjçÇ lççHçcççvç DççHççíDççHç kçÀcççÇ þíJçç³ç®çí. l³ççuçç FbOçvç kçÀcççÇ uççiçç³ç®çb. lçmçb®ç DççcnçÇ pççmlççÇlç pççmlç FvmçáuçíMçvç 

JççHçjuçb DçççÆCç kçÀcççÇ lçíuç pççUCççjç Dçl³ççOçáçÆvçkçÀ çÆoJçç DççCçuçç. ³çç mçiçÈ³çç®çç HççÆjCççcç cnCçÓvç ³çç HçbOçjç Jç<çç¥®³çç 

kçÀçUçlç lçíuçç®ççÇ çÆkçbÀcçlç mçnçHçì Jçç{uççÇ Dçmçlççvçç Dççcç®ççÇ lçíuçç®ççÇ çÆyçuçb oáHçìçÇHçí#çç çÆkçbÀçÆ®çlç pççmlç PççuççÇ FlçkçbÀ®ç! 

Dççcç®³çç oÌvçbçÆovç Kç®çç&uçç nçÇ kçÀLçç mçiçUçÇkçÀ[í®ç uççiçÓ Hç[lçí. cçç$ç DçmçbnçÇ vçJnlçb kçÀçÇ DççcnçÇ HçÌmçí Kç®ç&®ç kçÀjlç vçJnlççí. 

DççcnçÇ SKççoç DççÊçç DççJçM³çkçÀ DçmçCççjç Kç®ç& vçblçj pçj HçÌmçí Jçç®çJçCççj Dçmçíuç lçj içjpç Dçmçíuç çÆlçLçí Kç®ç& vçkçwkçÀçÇ®ç 

kçÀjç³ç®ççí. 



DççcnçÇ MççUç mçá© kçíÀu³ççJçj DçvçíkçÀçb®çb cnCçCçb nçílçb uççíkçÀMççnçÇ HçOolççÇvçb lçácnçÇ MççUílç çÆMçmlç DçççÆCç MççUí®³çç HçOolççÇ 

uççJççuç. HçCç DçççÆLç&kçÀ HççlçUçÇJçj cçç$ç Dçmçb ®ççuçCççj vççnçÇ. HçÌMçç®³çç lçáìJç[îççcçáUí lçácç®ççÇ MççUç uçJçkçÀj®ç yçbo Hç[íuç. 

lçí DçLçç&lç®ç ®çÓkçÀ þjuçb! Dççcç®³ççkçÀ[®³çç HçOolççRcçáUí uçnçvçLççíj mçiçUí®ç MççUç ³çMçmJççÇjçÇl³çç ®ççuçíuç DçççÆCç DçççÆLç&kçÀ 

HççlçUçÇJçj çÆmLçjçJçíuç ³ççmççþçÇ Pçìlç Dçmçlç. Kç®çç&uçç kçÀç$ççÇ uççJçCçb ³çç ³çç SkçÀç çÆJç<ç³ççJçj MççUílç pçíJç{çÇ SkçÀpçÓì nçílççÇ 

çÆlçlçkçÀçÇ oámçN³çç kçÀçíCçl³çç®ç yççyçlççÇlç vçJnlççÇ. 

Oçcç&, FçÆlçnçmç, cçáuççb®³çç HçjçÇkçÀLçç ³ççlç mçlçlç kçbÀçÆouç, içánç, Hçç<ççCç F. çÆþkçÀçCççnÓvç uççíkçÀçb®³çç içjpçç kçÀMçç HçÓCç& Pççu³çç 

³çç®³çç mçájmç ®çcçlkç=ÀlççÇHçÓCç& kçÀLçç mççHç[lççlç. mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çínçÇ yçpçíì nç SkçÀ Dçmçç®ç ®çcçlkçÀçj nçílçç. ojJç<çça 

DççcnçÇ SkçÀ pççoáF& yçpçíì DçvçáYçJçç³ç®ççí. Dççcç®³çç mçiçÈ³çç içjpçç GhçuçyOç Dçmçuçíu³çç HçÌMççlçÓvç HçÓCç& Jnç³ç®³çç.  

cçç$ç MççUílçuçç mçJçç&lç cççíþç ®çcçlkçÀçj cnCçpçí Dççcç®çç mìçHçÀ! 

30 mìçHçÀ 

MççUç mçá© Pççu³ççJçj HççÆnu³çç Jç<çça 12 pçCç SkçÀnçÇ HçÌmçç vç Içílçç kçÀçcç kçÀjlç nçílçí. 12 uççíkçÀ nb.. SkçÀoçíIçb vçJnílç! 

MççUç mçá© kçÀjç³ç®³çç DççOççÇ DççcnçÇí SkçÀcçíkçÀçbvçç DççíUKçlçnçÇ vçJnlççí. DççcnçÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ jçpçkçÀçÇ³ç ®çUJçUçÇlçuçí çÆkçÀbJçç 

mççcçççÆpçkçÀ kçÀç³çç&lçuçí mçnkçÀçjçÇ vçJnlççí. `MçÌ#ççÆCçkçÀ DççoMç& þjíuç DçMççÇ MççUç mçá© kçÀjCçb ³çç®çb O³çí³ç' nç®ç Dççcç®³ççlçuçç 

mçcççvç Oççiçç nçílçç.  

1967 cçO³çí ÒçLçcç kçÀçnçÇ uççíkçÀçbmçcççíj DççcnçÇ HçÀçTb[j cçWyçmç&vççÇ mç[yçjçÇ Jn@uççÇ®çç ÒçmlççJç cççb[uçç. l³ççlçuçí mçácççjí 

100 pçCç MççUí®³çç O³çí³ççvçb ÒçíçÆjlç nçíTvç MççUílç kçÀçcç kçÀjç³çuçç lç³ççj Pççuçí. Hçá{í l³ççlçuçí 12 pçCç çÆìkçÀuçí. Dççcç®³çç 

Hçiççjçuçç MççUíkçÀ[í HçÌmçí vçmçCççj ³ççyççyçlççÇlç Dççcç®³çç cçvççlç kçÀçnçÇ®ç MçbkçÀç vçJnlççÇ.  

l³ççvçblçj MççUç mçá© Pççu³ççJçj HççÆnu³çç Jç<çça mìçHçÀmççþçÇ p³çç HçOolççÇ þju³çç l³çç DççpçnçÇ lçMçç®ç jçyçJçu³çç pççlççlç. 

HççÆnuçb cnCçpçí vççJç – o mìçHçÀ. ³ççyçÎuç DççcnçÇ yçjçÇ®ç ®ç®çç& kçíÀuççÇ. MççUílç çÆMç#çkçÀ, J³çJçmLççHçkçÀ, mçí¬çíÀìjçÇ, mçHçÀçF& 

kçÀçcçiççj Dçmçí mçJç&pçCç Dçmçlççlç. çÆvçjçÆvçjçÈ³çç HçoçbJçj DçvçíkçÀ uççíkçÀ Dçmçlççlç DçççÆCç MçÌ#ççÆCçkçÀ pçiççlç l³ççb®ççÇ SkçÀ 

Glçjb[ DçmçuçíuççÇ Jçiç&J³çJçmLçç Dçmçlçí. 

DçMççÇ Jçiç&JçJ³çJçmLçç Dççcnçuçç HçÓCç& vççcçbpçÓj nçílççÇ. Dççcç®³ççkçÀ[®³çç kçÀçcçç®çb SkçÀ®ç mJç©Hç nçílçb lçí cnCçpçí - mç[yçjçÇ 

Jn@uççÇ mkçÓÀuç®³çç kçÀuHçvçíuçç Oç©vç pçí kçÀçnçÇ Hç[íuç lçíö lçmçb kçÀçcç kçÀjç³çuçç lç³ççj DçmçCççjí uççíkçÀ Dççcnçuçç nJçí nçílçí. 

l³ççlç mçiçUb Dççuçb. DççcnçÇ mçJç&®çpçCç MççUí®çç mìçHçÀ nçílççí. mìçHçÀ ní SkçÀ®ç vççJç mçiçÈ³ççbvçç nçílçb. Dççcç®çb kçÀç³ç kçÀçcç 

Dççní JçiçÌjí l³ççJç©vç kçÀUlç vçmçí. Dççcnçuçç lçmçb kçÀUç³çuçç vçkçÀçí®ç nçílçb. 

DççcnçÇ MççUílç çÆkçÀlççÇ Jççpçlçç Dççuççí l³çç®ççÇ vççWo kçÀjç³çuçç Iç[îççUb vçJnlççÇ®ç. DççcnçÇ uçJçkçÀj ³çç³ç®ççí, MççUç mçbHçíHç³ç¥lç 

Lççbyçç³ç®ççí DçççÆCç MççUç mçbHçu³ççvçblçjnçÇ Gjuçb Dçmçíuç lçí kçÀçcç mçbHçJçç³ç®ççí. mçá©JççlççÇuçç jçípç mçbO³ççkçÀçUçÇ p³çç kçÀçnçÇ 

mçcçm³çç DçmçlççÇuç l³çç kçÀMçç mççí[Jçç³ç®³çç ³ççJçj SkçÀ mìçHçÀ cççÇìçRiç Dçmçç³ç®ççÇ. vçblçj vçblçj DççcnçÇ DççþJç[îççlçÓvç çÆkçbÀJçç 

cççÆndv³ççlçÓvç SkçÀ oçívç JçíUç içjpç Dçmçíuç lçíJnç®ç cççÇìçRiçmççþçÇ Yçíìç³ç®ççí. 



DççcnçÇ HçÌmçí Içílç vçJnlççí. cçç$ç mçálççjkçÀçcç, yççiçkçÀçcç, mçí¬çíÀìjçÇ®çb kçÀçcç, çÆMç#çkçÀ DçMçç mçiçÈ³ççbvçç mçiçÈ³çç kçÀçcçç®çí HçÌmçí 

Ðçç³ç®ççí.  

HçÌMçç®çb SkçÀ Pççuçb. HçCç cçáuççbvççÇ cçççÆiçlçu³çççÆMçJçç³ç l³ççbvçç kçÀçnçÇ Ðçç³ç®çb vççnçÇ nç cççíþç Oç[ç DççcnçÇ mìçHçÀcçOçuçí uççíkçÀ 

mç[yçjçÇlç çÆMçkçÀuççí. kçÀçíCçl³ççnçÇ Jç³çç®³çç cçáuççb®³çç Jçç{çÇ®³çç Òçl³çíkçÀ ìHH³ççJçj l³ççb®³ççkçÀ[í HçÀçj uç#ç Ðçç³ç®çb vççnçÇ nínçÇ 

DççcnçÇ çÆMçkçÀuççí. lççí cçç$ç çÆMçkçÀç³çuçç DçJçIç[ Oç[ç nçílçç. mJçlç:uçç çÆMçmlç uççJçCçb l³ççyççyçlççÇlç kçÀþçÇCç içíuçb. Dççcç®³çç 

mçbmLççHçkçÀçbHçÌkçÀçÇ SkçÀpçCç n@vçç ûççÇvçyçiç& çÆnvçb l³çç®çb JçCç&vç kçíÀuçb³ç: 

o Dççì& Dçç@HçÀ [áF¥iç vççÆLçbiç 

’lçácnçÇ kçáÀþí kçÀçcç kçÀjlçç? “ 

’mç[yçjçÇ Jn@uççÇ MççUílç“ 

’kçÀç³ç kçÀjlçç“ 

’kçÀçnçÇnçÇ vççnçÇ.. “ DçMççÇ ÒçMvççíÊçjb Dççcç®³ççlç DçççÆCç yççníj®³çç pçiççlçu³çç uççíkçÀçbcçO³çí mçlçlç ®ççuçlç.  

Dççcnçuçç mçJçç¥vçç mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí `kçÀçnçÇnçÇ vç kçÀjC³ççmççþçÇ' Òç®çb[ MçkçwlççÇ, çÆMçmlç DçççÆCç DçvçíkçÀ Jç<çç¥®çç DçvçáYçJç 
uççiçuçç. ojJç<çça cççP³ççlç mçáOççjCçç nçílç içíuççÇ. cççÇ DçççÆCç cççPçí mçnkçÀçjçÇ cçáuççbmççþçÇ kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀjC³çç®³çç DççlçÓvç 
GmçUCççN³çç Gcççamççíyçlç  kçÀmçí mçbIç<ç& kçÀjlçç³çlç lçí yçIçlççvçç cççÇ Dç®çbçÆyçlç nçílç nçílçí. cçáuççbmççþçÇ kçÀçnçÇ lçjçÇ kçÀjçJçb, l³ççbvçç 
%ççvç DçççÆCç lçácnçÇ DçvçáYçJççlçÓvç çÆMçkçÀuçíuçb MçnçCçHçCç ÐççJçb Dçmçb JççìC³çç®ççÇ ÒçyçU F®sç DçççÆCç oámçjçÇkçÀ[í cçáuççbvçç 
mJçlç:®³çç içlççÇvçb DçççÆCç F®sívçb çÆMçkçÀç³çuçç nJçb DçmçCçb ³ççlçuçç lççí mçbIç<ç& nçílçç. l³ççbvçç nJçç Dçmçíuç lçíJnç lçí Dççcç®çç JççHçj 
kçÀjlç. Dççcnçuçç nJçç Dçmçíuç lçíJnç vçJní! DççcnçÇ þjJçu³ççJçj DççcnçÇ l³ççb®³ççmççþçÇ GhçuçyOç Dçmçç³ç®ççÇ içjpç vçJnlççÇ lçj 
l³ççbvççÇ çÆJç®ççjuçb lçj DççcnçÇ Dçmçç³çuçç nJçí nçílççí. ní Dççcç®³çç nUÓnUÓ uç#ççlç ³çílç içíuçb. 

pçiççlçu³çç mçJç&®ç mçbmkç=ÀlççRcçO³çí cçáuççbvçç çÆMçkçÀJçCçb, ÒçíjCçç oíCçb DçççÆCç mçuuçç oíCçb ní mçJç& cççíþîçç cççCçmççb®çb vçÌmççÆiç&kçÀ 
kçÀlç&J³ç mçcçpçuçb pççlçb. lçmçb vçmçlçb lçj vçJççÇvç çÆHç{çÇuçç DçvçíkçÀ iççíäçÇ mJçlç:®ç MççíOççJ³çç uççiçu³çç Dçmçl³çç.. cnCçpçí 
DçiçoçÇ ®ççkçÀçHççmçÓvç ìívç kçÀcççb[cçWìmçd Hç³ç¥lç, OççlçÓkçÀçcççHççmçÓvç MçílççÇHç³ç¥lç! cççCçmççbvççÇ uçnçvç cçáuççbvçç IçjçÇ, mçcççpççlç, 
kçÀçcçç®³çç çÆþkçÀçCççÇ DçççÆCç MççUílçnçÇ çÆHç{dd³ççvççÆHç{îçç l³ççb®³ççkçÀ[®çb %ççvç oíCçb DçHçíçÆ#çlç Dçmçlçb. oáozJççvçb DççpçkçÀçuç®³çç 
MççUç çÆpçlçkçbÀ cçáuççbkçÀ[í JçÌ³ççqkçwlçkçÀ uç#ç oílççlç çÆlçlçkçbÀ pççmlç l³çç cçáuççb®çb vçákçÀmççvç nçílçb ní HççuçkçÀçbvçç, çÆMç#çkçÀçbvçç 

kçÀUlç vççnçÇ. ní Jççkçw³ç çÆJç<ço kçÀ©vç mççbiçç³ç®ççÇ içjpç Dççní kçÀçjCç cççÇ DççOççÇ pçí Jççkçw³ç çÆuççÆnuçb³ç – `cççíþçÇ cççCçmçb uçnçvç 
cçáuççbvçç pçiççlç JççiççJçb kçÀmçb ní çÆMçkçÀJçç³çuçç cçolç kçÀjlççlç' - l³çç®³ççMççÇ ní cççPçb vçblçj®çb pçáUlç vççnçÇ. HçCç cççP³çç DçvçíkçÀ 
Jç<çç¥vçblçj uç#ççlç Dççuçb kçÀçÇ cççíþîççbvççÇ DçHçí#çç çÆkçbÀJçç kçÀuHçvçç®ç kçíÀuççÇ vçmçíuç Dçmçí çÆvçCç&³ç cçáuçb mJçlç:®çí mJçlç: GÊçcç ÒçkçÀçjí 
Içílççlç. l³ççlçÓvç®ç cççÇ ní Jççkçw³ç çÆuççÆnuçb³ç. 

Dççlçç cççÇ kçÀçnçÇ®ç kçÀjç³ç®çb vççnçÇ Dçmçb mJçlç:uçç çÆMçkçÀJçlçí³ç DçççÆCç cççPçb kçÀçcç mçáOççjlç ®ççuçuçb³ç. Dççcç®d³ççkçÀ[í mìçHçÀ  
JççpçJççÇHçí#çç pççmlç Dççní Dçmçç ³çç®çç DçLç& kç=ÀHç³çç kçÀç{Ó vçkçÀç. kçÀçjCç pçj MççUç cçáuçb®ç ®ççuçJçlç DçmçlççÇuç lçj cçiç vçámçlçb 



yçmçÓvç jnçCççN³çç Flçkçw³çç mìçHçÀ®ççÇ kçÀç³ç içjpç Dççní Dçmçb lçácnçuçç Jççìíuç. cçç$ç ³ççlçuçb JççmlçJç Dçmçb Dççní kçÀçÇ cçáuççbvçç 
DçççÆCç MççUíuçç Dççcç®ççÇ içjpç Dççní. JçÌ³ççqkçwlçkçÀjçÇl³çç cçáuçb DçççÆCç SkçÀ mçbmLçç cnCçÓvç MççUç kçÀMççÇ Jçç{lçí³ç ní HçnçC³ççmççþçÇ 
DççcnçÇ Dççnçílç.  

mJçlç:uçç JçUCç uççJçCçb, çÆJç®ççjçbvçç çÆoMçç oíCçb, vçámçlçç®ç ìçF&cçHççmç kçÀjC³ççHçí#çç Dçç³çá<³ç pçiçCçb ní vçÌmççÆiç&kçÀ Dçmçuçb lçjçÇ 
cçáuççbvççÇ mJçlç:®çb mJçlç: kçÀjçJçb ní DççHçu³çç mçbmkç=ÀlççÇlç yçmçlç vççnçÇ. cçvçç®³çç l³çç HççlçUçÇJçj Hççí®çC³ççmççþçÇ cçáuççbvçç SkçÀ 

JççlççJçjCç nJçb Dçmçlçb – SkçÀ kçáÀìábyç nJçb Dçmçlçb. Içjçlçuçb v³çÓçqkçwuçDçj kçáÀìábyç vçJní lçj JçmçáOçÌJç kçáÀìábyçkçÀcç ³çç Jç=ÊççÇlçuçb 
kçáÀìábyç! l³ççlç l³ççbvçç mçájçÆ#çlçlçç DçççÆCç mçnç³³ç nJçb Dçmçlçb. mìçHçÀ nç l³ççb®³ççkçÀ[í uç#ç oíCççjç, kçÀçUpççÇ IçíCççjç Dçmçuçç 
HçCç l³ççbvçç çÆoMçç oçKçJçCççjç DçççÆCç mçkçwlççÇ kçÀjCççjç vçmçuçç lçj cçáuççbvçç l³ççb®çç Dççlçuçç DççJççpç SíkçÀlçç ³çíC³çç®çb OçÌ³ç& 
ÒççHlç nçílçb. Flçj kçÀçíæCçl³ççnçÇ cççíþîçç cççCçmççÒçcççCçí®ç l³ççbvçç cççiç&oMç&vç kçÀjç³çuçç DççcnçÇ uçç³çkçÀ Dççnçílç ní 
Dççcç®³ççkçÀ[®³çç cçáuççbvçç cçççÆnlççÇ nçílçb. HçCç DççcnçÇ çÆMçkçÀJçlççvçç Dçmçb cççiç&oMç&vç vç kçÀjC³çç®çb mççOçvç DççcnçÇ JççHçju³ççcçáUí 
lççÇ cçáuçb YççíJçlççuç®çb jìuçíuçb JççmlçJç SíkçÀC³ççSíJçpççÇ mJçlç:®çç Dççlçuçç DççJççpç SíkçÀç³çuçç çÆMçkçÀuççÇ. 

DççcnçÇ cçáuççbvçç kçÀçnçÇ vç mççbiçç³ç®çç Içílçuçíuçç çÆvçCç&³ç nç l³ççbvçç Dççcç®³ççlç kçÀçnçÇ kçÀcççÇ Dççní çÆkçbÀJçç SKççoçÇ HççíkçÀUçÇ 
pççCçJçCçb Dçmçç Jççìuçç vççnçÇ. Dççcç®³çç cççiç&oMç&vççcçáUí vçJní lçj cçolççÇcçáUí l³ççbvçç mJçlç:®çç cççiç& MççíOçC³çç®ççÇ ÒçíjCçç çÆcçUlç 
içíuççÇ. nJçb lçí kçÀjç³ç®çç cççiç& MççíOçC³ççmççþçÇ  kçÀjç³çuçç OçÌ³ç& DçççÆCç kçÀä uççiçlççlç.  lçí Dççcç®³çç cçáuççbvççÇ kçíÀuçí. ní kçÀçnçÇ 
mìçHçÀvçb SkçÀìb çÆvçJççblç yçmçÓvç Pççuçb vçJnlçb lçj mìçHçÀvçb kçÀäçvçb SkçÀ HçOolç lç³ççj kçíÀuççÇ DçççÆCç lççÇ mççlçl³ççvçb Dçbcçuççlç 
DççCçuççÇ l³ççlçÓvç ní mççO³ç Pççuçb nçílçb. 

HççÆnu³çç Jç<çça TvçHççJçmçç®çí lç[çKçí KççTvç DççcnçÇ lç³ççj Pççuççí nçílççí. cçiç DççcnçÇ Jç<ç& ¬çÀcççbkçÀ 2 yçÎuç yççíuçç³çuçç 

Yçíìuççí. DçLçç&lç SkçÀç Jç<çç&HçÓJçça nçílçí l³ççHçí#çç HçÀçj HçÌmçí Dççcç®³ççkçÀ[í vçJnlçí. ’DççHçCç DçpçÓvç SkçÀ Jç<ç& HçiççjççÆMçJçç³ç kçÀçcç 

kçÀ© MçkçÀlççí.“ SkçÀpçCç cnCççuçç. ’vççnçÇ. HççÆnu³çç Jç<çça SkçÀ Oçç[mç cnCçÓvç þçÇkçÀ nçílçbb. oámçN³çç Jç<çça lççÇ Dççí{çlççCç 

nçíF&uç.“ oámçjç cnCççuçç.  

l³çç®çb yçjçíyçj Dççní ní Dççcnçuçç kçÀUlç nçílçb. çÆJçvççcççíyçouçç cççCçmççb®ççÇ cçolç Içílç yçmçCçb ³ççlç kçÀçnçÇ®ç DçLç& vçJnlçç. 

kçÀäç®³çç HçÌMççbvççÇ ÒççHlç nçíCççN³çç DççlcçmçvcççvççJçj/ÒççÆlçÿíJçj Dççcç®çç mçJçç¥®çç®ç çÆJçéççmç nçílçç. uççíkçÀçbvçç l³ççb®³çç kçÀçcçç®çí 

HçÌmçí çÆcçUç³çuçç®ç nJçí nçílçí. ní ÜbÜ kçÀçnçÇ  mçáìíuçmçb Jççìlç vçJnlçb. Dççcnçuçç ³ççíi³ç lççí Hçiççj çÆcçUçJçç ní Kçjb Dçmçuçb lçjçÇ 

lççí Ðçç³çuçç HçÌmçí vçJnlçí. HçCç cçiç SkçÀç çÆcççÆvçìçlç l³çç®çb GÊçj çÆcçUçuçb. DççcnçÇ MççUímççíyçlç kçÀç@vì^Bkçwì kçÀjç³ç®çb þjJçuçb. 

l³ççlç MççUívçb Dççcnçuçç HçÌmçí Ðçç³ç®çí vçJnlçí, HçCç lççÇ Dççcç®çb oíCçb uççiçlç nçílççÇ. pçíJnç pççmlç yçpçíì Dçmçíuç lçíJnç lçí oíCçb 

çÆHçÀìíuç. 

nç Dççcç®çç mç@uçjçÇ HçbÀçÆ[biç Huç@vç kçÀç³çÐçç®³çç Yçç<çílç DççCçç³çuçç SKççÐçç cçO³ç³çáiççÇvç lçlJç%ççuçç yçjí®ç Òç³ççmç kçÀjçJçí 

uççiçuçí. HçCç ³ççípçvçç DçiçoçÇ mççOççÇ nçílççÇ. mçiçÈ³çç içjpçç Yççiçu³ççvçblçj mìçHçÀ®çí HçÌmçí çÆouçí pççlççÇuç. pçí HçÌmçí çÆouçí pççCççj 

vççnçÇlç lçí MççUíkçÀ[í DççÆvççÆ½çlç kçÀçUçmççþçÇ MççUíkçÀ[í kçÀpç& cnCçÓvç jnçlççÇuç.  

³çç®çç HççÆjCççcç cnCçÓvç MççUí®³çç oámçN³çç Jç<çça mìçHçÀ®³çç IçjçÇ MçbYçjç®³çç HçìçÇlç Hçiççj içíuçç. HçbOçjçJ³çç Jç<çça yçpçíìvçámççj 

DççcnçÇ 12000 [ç@uçmç& HçiççjçHççíìçÇ oíT MçkçÀuççí. l³ççvçblçj cçç$ç lççí DççkçÀ[ç Dççlçç Jçç{lç ®ççuçuçç Dççní.  



1975 cçO³çí `v³çÓ Fbiuçb[ DçmççíçÆmçSMçvç Dçç@HçÀ mkçÓÀumç DçB[ kçÀç@uçípçímçd'®ççÇ SkçÀ mççÆcçlççÇ HççÆnu³ççboç mç[yçjçÇ Jn@uççÇ 

mkçÓÀuçcçO³çí cççv³çlççÒççHlççÇ oíC³ççmççþçÇ DççuççÇ. mçá©JççlççÇuçç DççcnçÇ kçÀç³ç kçÀjlççí Dççnçílç lçí mçcçpççJçÓvç IçíCçb l³ççbvçç HçÀçj®ç 

pç[ içíuçb. DçvçíkçÀ KççpçiççÇ MççUçblçuçí vççcçJçblç mçom³ç l³çç mççÆcçlççÇlç nçílçí. l³ççb®çç MççUíuçç cççv³çlçç oíC³çç®çç DçvçáYçJç 

Dççcç®³ççkçÀ[í lçí pçí kçÀç³ç lçí yçIçlç nçílçí l³ççmççþçÇ GHç³ççíiççÇ Hç[lç vçJnlçç. MççUí®³çç mçá©JççlççÇHççmçÓvç cççv³çlçç çÆcçUCçb 

Dççcnçuçç cçnlJçç®çb Jççìlç nçílçb. l³çç®çb kçÀçjCç cnCçpçí Dççcç®³çç cççiçç&lç Dççcnçuçç ³çMç çÆcçUC³ççFlçkçbÀ®ç MçÌ#ççÆCçkçÀ pçiççlç 

mJççÇkç=ÀlççÇ çÆcçUCçb Dççcnçuçç içjpçí®çb Jççìlç nçílçb. 

l³ççcçáUí `v³çÓ Fbiuçb[ DçmççíçÆmçSMçvç Dçç@HçÀ mkçÓÀumç DçB[ kçÀç@uçípçímçd' ³çç mççÆcçlççÇvçb Dççcç®³ççkçÀ[í ³ççJçb cnCçÓvç DççcnçÇ yçjí®ç 

Òç³çlvç kçíÀuçí nçílçí. mçá©JççlççÇuçç Dççcç®³çç çÆJçvçbl³ççbkçÀ[í l³ççbvççÇ oáuç&#ç kçíÀuçb. l³ççbvçç Jççìlç nçílçb kçÀçÇ lçí dÒççÆlçmçço oílç vççnçÇlç 

ní HççnÓvç DççcnçÇ Flçj MççUçbÒçcççCçí içHHç yçmçÓ. HçCç DççcnçÇ l³ççb®³çç KçvçHçìçÇuçç®ç yçmçuççí. MçíJçìçÇ l³ççbvçç ³ççJçbb®ç uççiçuçb. 

SkçíÀ çÆoJçMççÇ cççÇ l³çç mççÆcçlççÇ®³çç ®çíDçjcçvçmççíyçlç Dççcç®³çç cçáK³ç FcççjlççÇlçÓvç ®ççuçuççí nçílççí. Dççcç®³çç pçáv³çç HçCç mçáboj 

FcççjlççÇkçÀ[í HççnÓvç l³ççbvççÇ çÆJç®ççjuçb ’nçÇ Fcççjlç lçácnçÇ FlçkçÀçÇ þçkçÀþçÇkçÀ kçÀMççÇ þíJçuççÇ³ç? ní sHHçj ®ççbiçu³çç DçJçmLçílç 

þíJçç³çuçç®ç çÆkçÀlççÇlçjçÇ HçÌmçí uççiçuçí DçmçlççÇuç vçç?“ 

’MççUç ®ççuçJçç³çuçç pçí kçÀç³ç uççiçíuç lçí kçÀjç³ç®çb Dçmçb DççcnçÇ þjJçuçb³ç.“ æcççÇ Gêçjuççí. cçiç l³ççbvççÇ çÆJç®ççjuçb ’HçCç HçÌmçí 

kçáÀþÓvç ³çílççlç? “ ³çç l³ççb®³çç ÒçMvççJçj cççÇ cnCççuççí ’Dççcç®³çç mìçHçÀ®³çç HçiççjçlçÓvç ³çílççlç. MççUí®³çç içjpçç DççOççÇ cçiç 

Gjuçíuçí HçÌmçí mìçHçÀuçç çÆcçUlççlç ³ççJçj Dççcç®çb DçiçoçÇ SkçÀcçlç Dççní. “ 

’nç®ç DççHçu³ççlçuçç HçÀjkçÀ Dççní.“ lçí pçjç çÆJç<ççoçvçb cnCççuçí. ’Dççcç®³çç MççUílç kçÀçnçÇnçÇ Dçmçuçb lçjçÇ mìçHçÀ®³çç içjpçç 

DççOççÇ YççiçJçu³çç pççlççlç. sHHçj lçáìuçb, Fcççjlç kçÀçímçUuççÇ – lçjçÇ lççÇ `cççPççÇ' mçcçm³çç Dçmçlçí. Dççcç®³çç mçiçÈ³ççb®ççÇ 

vçJní. mç[yçjçÇ Jn@uççÇ ³çç mçbmLçílç mìçHçÀ®ççÇ pççÇ kçÀçnçÇ çÆvçÿç Dççní lççÇ JççoçlççÇlç SkçÀcçíJç Dççní.“ Dççcnçuçç cççv³çlçç 

oíC³ççyççyçlççÇlç l³çç mççÆcçlççÇ®çb SkçÀcçlç Pççuçb ní JçíiçUb mççbiçç³çuçç®ç vçkçÀçí. 

MççUílç Hç[Cççjb kçÀçcç, Hçiççjç®ççÇ DççÆvççÆ½çlçlçç, mçiçÈ³çç yççyçlççÇlç OççkçÀOçÓkçÀ Dçmçb Dçmçuçb lçjçÇ Dççcç®³ççkçÀ[®çç mìçHçÀ 

Jç<çç&vçáJç<ç¥ çÆìkçÓÀvç jçnuçç³ç FlçkçÀb®ç vçJní lçj l³ççlç lççp³çç ocçç®³çç lç©Cççb®ççÇ YçjnçÇ Hç[lçí. ³ççJçj OççkçÀOçÓkçÀ kçÀMçç®ççÇ ? 

Dçmçb lçácnçÇ çÆJç®ççjçuç. l³çç®çb kçÀçjCç mç[yçjçÇ Jn@uççÇlç vççíkçÀjçÇ®ççÇ MççéçlççÇ vççnçÇ. MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí MççUç ®ççuçJçç³çuçç 

mìçHçÀ çÆvç³çákçwlç kçíÀuçç pççlççí. ojJç<çça Jçmçblç$çÝlçÓlç Hçá{®³çç Jç<çça®³çç mìçHçÀ®³çç çÆvçJç[çÇmççþçÇ çÆvçJç[CçÓkçÀç Içílçu³çç pççlççlç. 

p³ççbvçç mìçHçÀ cnCçÓvç kçÀçcç kçÀjç³ç®çb³ç lçí vççWoCççÇ kçÀjlççlç. MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí mìçHçÀ®³çç içjpççbyçÎuç ÒçoçÇIç& ®ç®çç& 

nçílççlç. mçiçÈ³çç GcçíoJççjçbvçç mçbOççÇ çÆouççÇ pççlçí. çÆvçJç[CçÓkçÀçÇ®³çç çÆoJçMççÇ mçiçÈ³ççbvçç içáHlç cçlçoçvç kçÀjç³çuçç HçjJççvçiççÇ 

Dçmçlçí. l³ççcçáUí DççHçCç çÆvçJç[Óvç ³çíT kçÀç vççnçÇ ³çç®ççÇ mçiçÈ³ççbvçç OççkçÀOçÓkçÀ Dçmçlçí.  

kçÀOççÇkçÀOççÇ SKççoç mìçHçÀ mçom³ç çÆvçJç[CçÓkçÀçÇlç njlççí. DçvçíkçÀJçíUç vçJççÇvç GcçíoJççj çÆvçJç[Óvç ³çílççlç. vçJççÇvç DçççÆCç 

pçáv³çç®çç mçbiçcç mìçHçÀcçO³çí çÆomçÓvç ³çílççí.  



³çç®ççÇ iççíUçyçíjçÇpç cnCçpçí Dççpç MççUç mçá© Pççu³ççvçblçj 20 Jç<çç¥vççÇ mçá©JççlççÇ®³çç 12 pçCççb®³çç mìçHçÀHçÌkçÀçÇ 6 pçCç 

DçpçÓvçnçÇ çÆìkçÓÀvç Dççnílç. l³ççlçu³çç içíuçíu³çç mçnçHçÌkçÀçÇ SkçÀ pçCç çÆvçJç=Êç Pççuçç³ç, oçívç çÆvçJç[CçÓkçÀçÇlç nju³ççcçáUí içíuçí 

DçççÆCç Gjuçíuçí çÆlçIçí oámçjçÇkçÀ[í içíuçí.  

Dççcç®³ççkçÀ[í mìçHçÀ cnCçÓvç JçíiçJçíiçÈ³çç #çí$ççlçuçí yçáçqOocççvç DçççÆCç njnáVçjçÇ uççíkçÀ Dççnílç. HççÇ S®ç [çÇ Pççuçíuçí, 

HçoJççÇOççjkçÀ, kçÀuççkçÀçj, yçáçqOoJçblç, J³ççJçmçççÆ³çkçÀ Dçmçí DçvçíkçÀ ÒçkçÀçj®çí uççíkçÀ Dççcç®³ççkçÀ[í Dççnílç. lç©Cç, cnçlççjí, 

çqðç³çç, Hçá©<ç mçJç&pçCç Dççnílç. Dççcç®³ççkçÀ[í çÆMçkçÀuçíuçí uççíkçÀnçÇ Dççcç®³ççkçÀ[í mìçHçÀ cnCçÓvç Hçjlçu³çç®ççÇ GoçnjCçb 

Dççnílç. Dçmçuçíu³çç mìçHçÀ®³çç pççíjçJçj Hçç®çHçì mìçHçÀ Dçmçlçç lçj PççuççÇ DçmçlççÇ çÆlçlçkçÀçÇ kçÀçcçb nçílççlç. 

FlçkçbÀ pççícççvçb kçÀçcç kçÀjlç Dçmçuççí lçjçÇ 1968 HççmçÓvç DççcnçÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ jçpçkçÀçÇ³ç, mççcçççÆpçkçÀ çÆkçbÀJçç OçççÆcç&kçÀ 

mçbIçìvçílç kçÀOççÇ®ç SkçÀ$ç Dççuçíuçí vçJnlççí. Dççcdnçuçç pççí[Cççjç mçcççvç Oççiçç SkçÀ®ç nçílçç DçççÆCç Dççní, lççí cnCçpçí Dççcç®çb 

`mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mçcç=Oo PççuçíuççÇ HçnçCçb' ní O³çí³ç! 

 

31 çÆuççÆìuç çÆkçÀ[mç 

Dçç@çÆHçÀmçcçOçuçç HçÀçívç Jççpçlççí. Dççþ Jç<çç¥®çç [íyçuç lççí Içílççí DçççÆCç cnCçlççí ’mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç, cççÇ lçácnçuçç kçÀç³ç cçolç 

kçÀ© MçkçÀlççí?“ oámçN³çç yççpçÓuçç #çCçYçj Mççblçlçç Hçmçjlçí. HçÀçívç kçÀjCççjç cççCçÓmç uçnçvç cçáuçç®çç DççJççpç SíkçÓÀvç mççMçbkçÀ 

mJçjçlç®ç MççUí®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆJç®ççjlççí. ’SkçÀ çÆcççÆvçì nb.. “  [íyçuç cnCçlççí. cççÇ kçáÀCççuççlçjçÇ yççíuççJçlççí. SkçÀç çÆcççÆvçìçlç lççí 

mìçHçÀ®³çç SkçÀç mçom³ççuçç MççíOçÓvç HçÀçívçJçj yççíuçç³çuçç mççbiçlççí. HçÀçívç mçbHçlççí. HçCç SkçÀçnçÇ çÆJççÆMçä Mçyoç®ççÇ oíJççCçIçíJççCç 

vç nçílçç HçÀçívç kçÀjCççN³ççuçç mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuçcçO³çí mçJç&pçCç, DçiçoçÇ uçnçvç cçáuçb oíKççÇuç mçcççvç HççlçUçÇJçj Dççnílç ní 

uçiçí®ç uç#ççlç ³çílçb.  

çÆlçkçÀ[í mçnç Jç<çç¥®ççÇ ®ççj cçáuçb cççiçç&jíìmççíyçlç mJç³çbHççkçÀIçjçlç kçáÀkçÀçÇpç yçvçJçlç Dçmçlççlç. mççJçkçÀçMçHçCçí kçáÀkçÀçÇpç yçvçJçCçb 

SkçÀoç®çb HçÓCç& nçílçb DçççÆCç l³çç KççC³ççmççþçÇ mJç³çbHççkçÀIçjçlç SkçÀ®ç obiçç GmçUlççí.  

’Dççlçç ní mçiçUb mJç®s kçÀ©³ççlç“ cççiçç&jíì çÆvç½ç³ççÇ mçájçlç cnCçlçí. çÆlç®çç vççÌouççlçuçç DçvçáYçJç Jçç³çç pççCççj vçmçlççí.  

cçiç kçáÀkçÀçÇpç yçvçJçCççjí mçiçUí iççíUç nçílççlç. Dç@çÆuçmç SkçÀ Kçá®çça IçíTvç yçíçÆmçvç MçípççjçÇ þíJçlçí. l³ççJçj GYççÇ jnçlçí. DçççÆCç 

cçç@uççÇvçí DççCçÓvç çÆouçíuççÇ Yççb[çÇ Iççmçlçí. pçíkçÀyç DçççÆCç SççÆjkçÀ ìíyçuç HçámçÓvç Içílççlç, HçÀjMççÇ Hçámçlççlç.  

’lçí HçÀ[kçbÀ DççCç pçjç..“ cççiçç&jíì mççbiçlçí. SçÆjkçÀ cçiç HçÀ[kçbÀ IçíTvç pçjç IççCç jççÆnuçíu³çç kçÀçíHçjç Pçç[ç³çuçç/Hçámçç³çuçç 

pççlççí. pçíkçÀyç l³çç®³ççcççiçÓvç kçíÀj G®çuçç³çuçç pççlççí.  

JççÇmç çÆcççÆvçìçbvçblçj kçáÀkçÀçÇpç lçj Pççuçíu³çç Dçmçlççlç®ç DçççÆCç mJç³çbHççkçÀIçjç®ççÇ mçHçÀçF&oíKççÇuç PççuçíuççÇ Dçmçlçí. l³çç kçÀçcççlç 

mçJçç¥®çç nçlçYççj uççiçuçíuçç Dçmçlççí. lççÇ cçáuçb uçnçvç Dççnílç ³ççmççþçÇ l³ççbvçç kçÀçcççlç kçÀçnçÇ®ç mçJçuçlç çÆouçíuççÇ vçmçlçí. 



Dççcç®³ççkçÀ[í Dççþ Jç<çç¥®ççÇ cçáuçb cççíþîçç cçáuççbmççíyçlç®ç Fuçíkçwì^ç@çÆvçkçÀ ìçF&Hçjç³çìj JççHçjlç Dçmçlççlç. cçç$ç pçj (DçççÆCç ní 

cççíþîççbvççnçÇ uççiçÓ Dççní®ç!) lçí lççí ®ççuçJçç³çuçç çÆMçkçÀuçí Dçmçuçí DçççÆCç l³ççbvççÇ lçí ÒçcççCçHç$ç çÆcçUJçuçíuçb Dçmçíuç lçj! 10 

Jç<çç¥®ççÇ cçáuçb uççkçÀ[çJçj kçÀçíjçÇJç kçÀçcç kçÀjlççlç lçj 9 Jç<çç¥®ççÇ cçáuçb cç[kçÀçÇ yçvçJçlççlç. mçJç& Jç³çç®ççÇ cçáuçb vççíyççímkçÀç@ì çÆHçPPçç 

çÆkçbÀJçç mìíì Hççkç&À çÆkçbÀJçç pçJçU®³çç iççíuHçÀ kçÀçímç&Jçj çÆHçÀjç³çuçç pççlççlç. 

HççjbHçççÆjkçÀ çÆMç#çCçHçOolççÇlç pçKç[uçíu³çç DçvçíkçÀçbkçÀ[Óvç çÆJç®ççju³çç pççCççN³çç SkçÀç ÒçMvççbMççÇ DççcnçÇ DççpçJçj  Pçiç[lççí³ç. 

lçíí ÒçMvç cnCçpçí ’uçnçvç cçáuççbvçç çÆJççÆMçä JççiçCçÓkçÀ ÐççJççÇ uççiçlç vççnçÇ kçÀç? lççÇí MççUí®³çç cççÇìçRiç®çí mçYççmço DçmçlççÇuç 

l³ççbvçç cçlçoçvçç®çç nkçwkçÀ Dçmçíuç, l³ççbvçç mçiçÈ³ççbmççjKçí®ç çÆvç³çcç uççiçÓ DçmçlççÇuç. HçCç lçjçÇnçÇ lççÇ cçáuçb uçnçvç cnCçÓvç pçjç 

mHçíMçuç vççnçÇlç kçÀç? l³ççb®ççÇ pççmlç kçÀçUpççÇ IçíC³çç®ççÇ içjpç vççnçÇ kçÀç? “ 

MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí ³ççJçj lççmçvçlççmç ®ç®çç& ®ççuçç³ç®ççÇ. DçvçíkçÀ Jç<ç¥ nç çÆJç<ç³ç cççÇìçRiçcçO³çí ®ççuçuçç nçílçç. DççcnçÇ l³ççJçj 

yçjç®ç MççíOç Içílçuçç. HçCç SkçÀç Jç³çç®³çç cçáuççbvçç oámçN³çç Jç³çç®³çç cçáuççbHçí#çç JçíiçUb JççiçJçC³çç®ççÇ HçOolç kçÀçnçÇ Dççcnçuçç 

mççHç[uççÇ vççnçÇ. Dççcç®ççÇ lçlJçb Dççcnçuçç lçmçb kçÀ© oílç vçJnlççÇ DçççÆCç pçiççlçuçb JççmlçJç Dççcç®³çç lçlJççbvçç cçáj[ Iççuçç³ç®çç 

Dççûçn kçÀjlç nçílçb. 

uçnçvç DçççÆCç cççíþîçç cçáuççbcçOçu³çç DçvçíkçÀ HçÀjkçÀçbvçç Dççcnçuçç jçípç mççcççíjb pççJçb uççiçlç nçílçb. Dççcç®³çç MççUílç pçjç 

pççmlç Jç³ççlç oçKçuç Pççuçíu³çç cççíþîçç cçáuççbHçí#çç DççOççÇ uçnçvç Jç³ççlç oçKçuç nçíTvç Dççlçç cççíþçÇ DçmçuçíuççÇ cçáuçb HçÀçj 

mJçlçb$ç cçvççíJç=ÊççÇ®ççÇ, Oçç[mççÇ, kçÀuHçkçÀ, KçÓHç kçÀçcç kçÀjCççjçÇ DçççÆCç kçÀçcççlç pççmlç içkç&À Dçmçç³ç®ççÇ.  

Dççcç®³ççkçÀ[®³çç uçnçvç cçáuççbvçç lçj kçÀOççÇ®ç JçíU vçmçç³ç®çç. yççíuçç³çuçç, Kçç³çuçç, Mççblç yçmçç³çuçç kçÀçnçÇnçÇ kçÀjç³ç®çb Pççuçb 

lçj l³ççbvçç JçíU vçmçç³ç®çç. lççÇ ®ççuçç³ç®ççÇ çÆyçuçç³ç®ççÇ vççnçÇlç®ç. kçÀç³çcç HçUlç Dçmçç³ç®ççÇ DçççÆCç IçjçÇ pççF&Hç³ç&blç lççÇí kçÀOççÇ®ç 

LçkçÀç³ç®ççÇ vççnçÇlç.  

lçmçb®ç uçnçvç cçáuçb Lçíì cççíþîççb®³çç vçpçjíuçç vçpçj çÆYç[JçÓvç cççíkçÀUíHçCççvçb çÆyçvçOççmlçHçCçí yççíuçç³ç®ççÇ. Dçmçb Dçmçuçb lçjçÇ lççÇ 

vçcç´ nçílççÇ, l³ççb®³ççlç DççlcççÆJçéççmç nçílçç, lççÇ yççíuçC³ççlç JççkçÀyçiççj Dçmçç³ç®ççÇ. Dççcç®³çç MççUíuçç HççÆnu³ççboç®ç Yçíì 

oíCççN³çç cççíþîçç cççCçmççb®çç ³çç cçáuççbkçÀ[í HççnÓvç, l³ççb®çb yççíuçCçb SíkçÓÀvç mJçlç:®³çç [çíÈ³ççbJçj çÆJçéççmç®ç yçmçç³ç®çç vççnçÇ. 

’lçácnçÇ HçÀkçwlç náMççj cçáuççbvçç®ç ÒçJçíMç oílç Dçmççuç.“ Dçmçb lçí cnCçç³ç®çí. ’l³ççcçáUí nçÇ cçáuçb FlçkçÀçÇ yçáçqOocççvç DçççÆCç 

mçUmçUl³çç Glmççnçvçb YçjuçíuççÇ Dççnílç.“ cçiç DççcnçÇ mççbiçç³ç®ççí ’Dççcç®³ççkçÀ[í mçJç¥çvçç cçákçwlç ÒçJçíMç Dççní. kçÀçíCççÇnçÇ ³çíT 

MçkçÀlçb. kçÀçíCççÇnçÇ ³çílçb.“ HçCç SíkçÀCççN³ççuçç mççOççjCçlç: Jççìlçb kçÀçÇ ’DççcnçÇ LççHçç cççjlççí³ç. Dçmçb JççiçCççjçÇ cçáuçb 

mçJç&mççcççv³ç cçáuçb kçÀMççÇ DçmçlççÇuç?“ 

SkçÀ iççíä cççP³çç uç#ççlç DççuççÇ³ç. lççÇ cnCçpçí nçÇ uçnçvç cçáuçb FlçjçbmççþçÇ pçí kçÀç³ç kçÀjlççlç lççÇ l³ççb®³ççlçuççÇ mçJçç&lç mçájíKç 

iççíä Dççní.  

`Hçç@vmç o çÆuçDçç@vç'vçb mJçlç:®çb Dçç³çá<³ç Giçç®ç®ç `HçÀçTbìvç Dçç@HçÀ ³çÓLç' MççíOçC³ççlç IççuçJçuçb. l³ççvçb FlçkçíÀ kçÀä 

kçÀjC³çç®ççÇ kçÀçnçÇ®ç içjpç vçJnlççÇ. l³ççvçb HçÀkçwlç uçnçvç cçáuççbmççíyçlç Lççí[ç JçíU kçÀç{ç³çuçç nJçç nçílçç.  



uçnçvç cçáuçb SKççÐçç jçiççÇì cççCçmççuçç Mççblç kçÀ© MçkçÀlççlç çÆkçbÀJçç SKççÐçç YçjkçÀìuçíu³çç ìçÇvçSpçj®³çç DççíþçJçj nçm³çnçÇ 

HçáÀuçJçÓ MçkçÀlççlç. Dççcç®³çç MççUílç ìçÇvçSpçmç&vçç uçnçvç cçáuççb®³çç Glmççnç®ççÇ DçççÆCç Gpçx®ççÇ uççiçCç nçílçí. ìçÇvçSpçmç& 

MççUílç Dççu³ççvçblçj kçÀçnçÇ JçíUçlç®ç uçnçvç cçáuççbvçç Jçç®çÓvç oçKçJçlçç³çlç, l³ççb®³ççyçjçíyçj kçÀçcç kçÀjlçç³çlç, KçíUlçç³çlç 

Dçmçb çÆ®ç$ç çÆomçç³çuçç uççiçlçb. Dççcç®³ççkçÀ[®³çç pçáv³çç-pççCçl³ççbvçç l³ççb®çbb ní JççiçCçb DçHçíçÆ#çlç®ç Dçmçlçb. 

uçnçvç cçáuççbmççþçÇ çÆuççÆnuçb içíuçíuçb mçJçç&lç ÒççÆmçOo HçámlçkçÀ cnCçpçí `çÆJçvççÇ o HçÓ' ³çç®çç uçíKçkçÀ S.S.cuççF&vç ³ççvçb l³çç®³çç 

Dççlcç®ççÆj$ççlç çÆuççÆnuçb³ç ’ní HçámlçkçÀ çÆuççÆnC³ççDççOççÇ DçççÆCç vçblçj l³ççvçb uçnçvç cçáuççbmççþçÇ kçÀOççÇ®ç HçámlçkçÀ çÆuççÆnuçb 

vççnçÇ.“ l³ççvçb ní HçámlçkçÀ pçjç pççmlç HçÌmçí çÆcçUJçC³ççmççþçÇ SkçÀ Òç³ççíiç cnCçÓvç çÆuççÆnuçb nçílçb DçççÆCç uçnçvç cçáuççbmççþçÇ 

çÆuççÆnC³çç®çç DçvçáæYçJç vçmçu³ççvçb l³ççvçb l³çç®çç Jçç®çkçÀJçiç& ÒççÌ{ cççCçmçb DçmçlççÇuç Dçmçb iç=nçÇlç Oç©vç l³ççbvçç Dçç½ç³ç& Jççìíuç 

DçMçç HçOolççÇvçb l³ççvçb lçí çÆuççÆnuçb ³çç®ççÇ DççHçCç vççWo I³çç³çuçç nJççÇ. ní HçámlçkçÀ uçiçí®ç uççíkçÀçÆÒç³ç Pççuçb DçççÆCç lçí kçÀç³çcç®ç 

yçímì mçíuçj Dççní. cççÇ mçáOoç Dççþ Jç<çç¥®çç Dçmçu³ççHççmçÓvç Dççpçlççiçç³çlç cçO³çí kçÀçnçÇ Jç<ç¥ içíu³ççvçblçj lçí Hçjlç Jçç®çlççí. 

cççP³ççlç o[uçíu³çç uçnçvç cçáuççuçç lçí DççJç[lçb lçmçb®ç cçáuççb®³çç cçvççlç o[uçíu³çç cççíþîçç cççCçmççuçç lçí HçámlçkçÀ cççín 

Hçç[lçb. 

cçuçç Jççìlçb mç[yçjçÇ Jn@uççÇ MççUçbcçOçuçb çÆJçvççÇ o HçÓ Dççní. çÆpçLçí DççcnçÇ uçnçvç cçáuççbvçç cççíþîçç cççCçmççbmççjKçb JççiçJçlççí 

DçççÆCç MççUílçuçb JççlççJçjCç Dççcç®³ççmççjK³çç kçÀçuçcççvççvçámççj cççíþîçç Pççuçíu³ççb®³çç cçvççlçuçb uçnçvç cçÓuç çÆpçJçblç þíJçlçb! 

32 içá[ çÆkçÀ[mçd DçB[ ì^yçuçcçíkçÀmç& 

ní Pççuçb uçnçvç cçáuççb®çb HçCç cççíþçÇ cçáuçb nç SkçÀ JçíiçUç®ç çÆkçÀmmçç Dççní. lççÇ Dççcç®³ççkçÀ[í JçíiçJçíiçÈ³çç çÆþkçÀçæCççnÓvç ³çílççlç 

DçççÆCç Dççcç®³ççmçcççíj DçJçIç[ DççJnçvçb þíJçlççlç.  

ìçÇvçSpçmç&HçÌkçÀçÇ kçÀçnçÇ pçCç HççÆnu³ççHççmçÓvç Dççcç®³ççkçÀ[í®ç çÆMçkçÀuçíuçí Dçmçlççlç. kçÀçnçÇpçCç cçç$ç Flçj MççUçbcçOçÓvç 

Dççcç®³ççkçÀ[í Dççuçíuçí Dçmçlççlç. DçMçç ÒçkçÀçjí oámçN³çç MççUílçÓvç DççuçíuççÇ cçáuçb oçívç içìçlç cççí[lççlç. SkçÀ lçj oámçjçÇkçÀ[í 

pççÇ ³çMçmJççÇ (S ûçí[®ççÇ) Dçmçlççlç HçCç Dççvçboçlç vçmçlççlç DçççÆCç oámçjç ÒçkçÀçj cnCçpçí p³ççbvççÇ DççOççÇ®³çç MççUíMççÇ ³çáOo®ç 

(ì^yçuçcçíkçÀmç&) HçákçÀçjuçíuçb Dçmçlçb. kçÀOççÇkçÀOççÇ oçívnçÇ ÒçkçÀçj SkçÀç cçáuççlç®ç mççHç[ç³ç®çí. kçÀçnçÇ yççní©vç DççuçíuççÇ cçáuçb S 

ûçí[ JççuççÇ DçmçuççÇ lçjçÇ çÆMç#çkçÀçbvçç Yç³çbkçÀj mçlççJçÓvç Dççcç®³ççkçÀ[í DççuçíuççÇ Dçmçç³ç®ççÇ.  

S ûçí[ DçççÆCç ì^yçuçcçíkçÀmç& ³ççlç lçácnçÇ kçÀçíCçl³çç içìçlçuççÇ cçáuçb çÆvçJç[çuç? ³çç®çb GÊçj DççcnçÇ MççíOçç³çuçç uççiçu³ççJçj 

Dççuçíu³çç DçvçáYçJççbcçOçÓvç Dççcnçuçç kçÀçnçÇ JçíiçUí®ç Oç[í çÆcçUçuçí. GoçnjCççLç&, mç@cç mç[yçjçÇcçO³çí Dççuçç lçíJnç 16 Jç<çç¥®çç 

nçílçç. l³çç®çç pçiççMççÇ mçbyçbOç lçáìuçíuçç nçílçç. mçácççjí SkçÀ Jç<ç& lççí çÆmçiççjíì®³çç Oçákçw³ççlç kçÀçnçÇ®ç vç kçÀjlçç yçmçuçíuçç 

Dçmçç³ç®çç. l³ççuçç Hçá{í kçÀçíCçl³çç kçÀç@uçípçcçO³çí ÒçJçíMç çÆcçUíuç ³çç®ççÇ l³ççuçç DççíUKçCççN³ççbvçç çÆ®çblçç Jççìç³ç®ççÇ.  

HçCç kçÀçnçÇ kçÀçUçvçblçj mç@cç mJçlç:®ç mJçlç:®çç Mççblç Pççuçç DçççÆCç Dçç³çá<³ççyçÎuç çÆJç®ççj kçÀjç³çuçç uççiçuçç. oámçN³çç Jç<çç&®³çç 

MçíJçìçÇ lççí Dççcç®³ççkçÀ[í ûç@p³çáSì nçíTvç oámçN³çç kçÀç@uçípçcçO³çí içíuçç. oáçÆcç&U Kç[îççb®ççÇ Dçç³ççlç kçÀjC³ççHççmçÓvç DçvçíkçÀ 

Oçç[mççÇ ÒçkçÀçj l³ççvçb kçíÀuçí. MçíJçìçÇ çÆ®çjçíÒç@çqkçwìkçÀ cçíçÆ[çÆmçvç®³çç kçÀç@uçípçcçO³çí pççTvç lççí Dççlçç SkçÀ ÒçK³ççlç çÆ®çjçíÒç@kçwìj 

cnCçÓvç vççJç kçÀcççJçÓvç Dççní.  



mç[yçjçÇ Jn@uççÇlç ³çíC³ççDççOççÇ mç@cç nç mçiçUd³çç MççUçbcçO³çí yçovççcç nçílçç. cçç$ç Dççcç®³ççmççíyçlç DçiçoçÇ HççÆnu³çç Jç<çç&HççmçÓvç 

lççí ®ççbiçuçb Jççiçç³ç®çç. vçblçj l³çç®³çç [çíÈ³ççlçuççÇ ®çcçkçÀ l³ççuçç Hçjlç uççYçu³ççvçblçj l³ççvçb Dççcç®³çç MççUílç DçvçíkçÀ 

mçáOççjCçç mçá®çJçu³çç. Flçj çÆJçÐççL³çç¥vçç cçolç kçíÀuççÇ.  

oámçjç 14 Jç<çç¥®çç jç@yçì& nçnçÇ DççÆlçMç³ç yçb[Kççíj cnCçÓvç yçovççcç nçílçç. l³ççuçç oç©®çb J³çmçvç nçílçb DçççÆCç pçiççlçu³çç mçJç& 

cççíþîçç cççCçmççbMççÇ Yççb[Cç nçílçb. l³ççuçç DççíUKçCççjí mçJç&pçCç l³çç®çb Dçç³çá<³ç kçÀþçÇCç Dççní DçççÆCç lçí uçJçkçÀj®ç mçbHçíuç ³çç®ççÇ 

iJççnçÇ oílç Dçmçlç. 

l³ççvçb l³çç®çb Dçç³çá<³ç Iç[Jçlç Dççcç®³ççkçÀ[í ®ççj Jç<ç¥ kçÀç{uççÇ. pçmçpçMççÇ Jç<ç¥ Hçá{í içíuççÇ lçmçlçmçç lççí mJçlç:uçç J³çkçwlç 

kçÀjç³çuçç DçççÆCç yççíuçç³çuçç çÆMçkçÀuçç. kçÀOççÇkçÀOççÇ Dççéç³ç& JççìçJçb FlçkçÀçJçíU lççí mJçlç:çÆJç<ç³ççÇ yççíuçlç Dçmçí. cçiç lççí nUÓnUÓ  

Jçç®çç³çuçç, KçíUç³çuçç uççiçuçç. l³ççuçç ®ççbiçuçb Jççìç³çuçç uççiçuçb. l³çç®çb YççÆJç<³ç GpJçuç Dççní Dçmçb l³ççuçç Jççìç³çuçç 

uççiçuçb. cçiç mJçlç:®³çç MçjçÇjç®çí nçuç kçÀjCçb kçÀcççÇ kçÀ©vç l³ççvçb Òçkç=ÀlççÇmJççmL³ç kçÀcççJçuçb. oç© mççí[uççÇ. 

jç@yçì& Dççcç®³ççkçÀ[Óvç mççí[Óvç Hçá{í içíuçç lççíHç³ç&blç l³ççvçb SkçÓÀCç uççíkçÀçbvçç cçolç kçÀjç³ç®çb DçççÆCç l³ççmççþçÇ Hç@jçcçíçÆ[kçÀuç 

#çí$ççlç kçÀçcç kçÀjç³ç®çb ní Dçç³çá<³çç®çb O³çí³ç çÆvççÆ½çlç kçíÀuçb nçílçb. KçÓHç çÆMçkçÓÀvç lççí Hç@jçcçíçÆ[kçÀ jímkçw³çÓ HçLçkçÀç®çç cçáK³ç yçvçuçç. 

vçblçj cçiç lççí SkçÀç vççÆmç¥iç kçÀç@uçípçcçO³çí pççTvç lççí ÒççÆMççÆ#çlç vçmç& yçvçuçç.  

MççUílç jç@yçì& kçÀç³çcç GunçÆmçlç, cççíkçÀUç{çkçÀUç Dçmçç Dçmçç³ç®çç. Jç<çç&cççiçÓvç Jç<ç¥ içíuççÇ lçmçç kçÀçíMççlçÓvç yççníj ³çíTvç lççí 

cçÌ$ççÇHçÓCç& DçççÆCç çÆcçUÓvççÆcçmçUÓvç JççiçCççjç Pççuçç. Dççcç®³ççmççþçÇ lççí kçÀOççÇ®ç $ççmçoç³çkçÀ þjuçç vççnçÇ.  

Jç<ç¥ DççuççÇ, Jç<ç¥ içíuççÇ: mçcççpççlçuççÇ GHçíçÆ#çlç, oáuç&çÆ#çlç, mçcççpççvçb p³ççb®³ççlç mçáOççjCçç nçíCçb Mçkçw³ç vççnçÇ cnCçÓvç ìçkçÓÀvç 

çÆouçíuççÇ cçáuçb Dççcç®³ççkçÀ[í DççuççÇ/içíuççÇ. kçÀçj ®ççíjCççjçÇ, Kççí[kçÀj, [^iç®çb J³çmçvç DçmçuçíuççÇ, MççUí®ççÇ YççÇlççÇ DçmçuçíuççÇ, 

mçcççpçç®³çç ®ççÌkçÀìçÇlç vç yçmçCççjçÇ, SkçÀlçj DççOççÇ®³çç MççUílçÓvç nçkçÀuçuçíuççÇ çÆkçbÀJçç MççUílç pççCçb®ç vççkçÀçjuçíuççÇ Dçmçí 

cçáuççb®çí mçJç& ÒçkçÀçj l³ççlç nçílçí.  

l³çç mçiçÈ³ççbvçç mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí mççjKççÇ®ç JççiçCçÓkçÀ çÆouççÇ pççF&. l³ççbvçç l³ççb®çb mJççlçb$³ç DçççÆCç mJçlç:®³çç Dçç³çá<³çç®ççÇ 

çÆoMçç þjJçC³çç®ççÇ pçyççyçoçjçÇ Hçíuçç³ç®ççÇ Dçmçí. lççÇ l³çç mçJçç¥vççÇ Dççpç-vçç-GÐçç IçílçuççÇ. l³ççlçuçb kçÀçíæCççÇ®ç Dçç³çá<³ççlç 

Dç³çMçmJççÇ þjuçb vççnçÇ.  

uçJçkçÀj®ç Dççcç®ççÇ nçÇ kçÀçÇlçça mçiçUçÇkçÀ[í HçmçjuççÇ. mJççlçb$³ç, cççíkçÀUb JççlççJçjCç, cçÌ$ççÇHçÓCç& JççiçCçÓkçÀ, mçJç& Jç³çç®³çç 

uççíkçÀçbvççÇ SkçÀ$ç DçmçCçb ³ççlçÓvç JççmlçJç pçiççkçÀ[í cçáuççb®ççÇ Jççì®ççuç mççíHççÇ nçílç Dçmçí. MççUç mçá© PççuççÇ lçíJnç®³çç kçÀçUçlç 

ní mçiçUb Iç[ç³çuçç DçççÆCç uççíkçÀçbHç³ç¥lç lçí Hççí®çç³çuçç pçjç JçíU uççiçuçç. HçCç SkçÀ oçívç Jç<çç¥vçblçj Dççcç®³ççkçÀ[Óvç yççníj 

Hç[uçíu³çç ìçÇvçSpçj®³çç çÆHç{îçç®ç Dççcç®³ççyçÎuç yççníj mççbiçç³çuçç uççiçu³çç. vçJççÇvç cçáuçb l³ççcçáUí Dççcç®³ççkçÀ[í mçnpç ³çíT 

uççiçuççÇ. cçiç l³ççb®ççÇ `mJç'®çç MççíOç IçíC³çç®ççÇ ÒççÆ¬çÀ³çç l³ççb®³çç Dçç³çá<³ççlç uçJçkçÀj ®ççuçÓ nçíTvç çÆlçuçç YçjçYçj içlççÇ 

çÆcçUç³çuçç uççiçuççÇ.  

³ççyççyçlççÇlçuçb HçjçkçÀçíìçÇ®çb GoçnjCç cnCçpçí mìíuçç. 14 Jç<çç¥®³çç mìíuççuçç çÆlç®³çç DççOççÇ®³çç MççUílçuçí uççíkçÀ FlçkçíÀ 

JçÌlççiçuçí nçílçí kçÀçÇ mç[yçjçÇ Jn@uççÇ ³çç MççUílç çÆlçuçç HççþJçu³ççvçblçj (jçp³çç®³çç kçÀç³çÐçççÆJç©Oo pççTvç) Dççcç®³ççkçÀ[®ççÇ 



çÆlç®ççÇ HçÀçÇ æYçjç³ç®ççÇ oíKççÇuç l³ççb®ççÇ lç³ççjçÇ nçílççÇ. çÆlç®³ççHççmçÓvç l³ççbvçç lJççÆjlç mçáìkçÀç nJççÇ nçílççÇ. lççÇ Dççcç®³ççkçÀ[í 

Dççu³ççvçblçjnçÇ MçnjçlçÓvç ojJç<çça SkçÀ mççÆcçlççÇ ³çíTvç DççcnçÇ DççÆmlçlJççlç Dççnçílç kçÀç ? DçççÆCç mìíuçç Dççcç®³çç®ç MççUílç 

³çílçí kçÀç? ní yçIçlç Dçmçí. 

mìíuççuçç FlçjçbHçí#çç Lççí[ç pççmlç JçíU mççJçjç³çuçç uççiçuçç. HçCç cçiç çÆlçuçç `mJç'®çç MççíOç uççiçuçç. Dççcç®³ççkçÀ[Óvç 

pçç³ç®ççÇ JçíU DççuççÇ lçíJnç mìíuçç cççvçmçMççðççlç Scç.S. kçÀjCççj nçílççÇ DçççÆCç lççÇ GÊçcç uçíçÆKçkçÀç yçvçuççÇ nçílççÇ.  

Dççcç®³ççmççþçÇ jç@yçì&mçd, mç@cç DçççÆCç mìíuççmççjKççÇ cçáuçb nç SkçÀ vçcçávçç nçílçç. cçuçç DççþJçlçb³ç, mçá©JççlççÇ®³çç kçÀçUçlçu³çç 

SkçÀç cççÇìçRiçcçO³çí S ûçí[JççuççÇ cçáuçb FlçjçbyçÎuç KçJç®çìHçCçí lç¬çÀçj kçÀjlç nçílççÇ. ì^yçuçcçíkçÀmç& cçáuççbvççÇ ³çç MççUílç jçnÓ®ç vç³çí 

Dçmçb S ûçí[Jççu³ççb®çb cnCçCçb nçílçb. ’DççcnçÇ mçiçÈ³çç cççÇìçRipçvçç ³çílççí, oámçN³ççbvçç Mçkçw³ç çÆlçlçkçÀçÇ cçolç kçÀjlççí; DççcnçÇ 

lçácnçuçç nJççÇ lçMççÇ cçáuçb Dççnçílç. DçççÆCç lçí FkçÀ[íçÆlçkçÀ[í çÆHçÀjlççlç; kçÀç[çÇ®çb kçÀçcç kçÀjlç vççnçÇlç. lçj lçí kçÀMççuçç nJçílç?“ 

Dçmçb S ûçí[ Jççu³ççb®çb cnCçCçb nçílçb. ³ççJçj cççÇ SkçÀ oçÇIç& éççmç IçíTvç cnCççuççí ’l³çç cçáuççbvçç MççUç cnCçpçí kçÀç³ç lçí 

lçácç®³ççHçí#çç pççmlç ÒçcççCççlç cçççÆnlççÇ Dççní. DççÊçç l³ççb®³çç Dçç³çá<³ççMççÇ®ç l³ççb®çç Pçiç[ç ®ççuçuçç³ç, lçí®ç kçÀçcç l³ççbvçç 

Hçájímçb Dççní. yççkçÀçÇ®ççÇ kçÀçcçb mçá®çCçb l³ççbvçç Mçkçw³ç vççnçÇ. `mJç'®³çç MççíOççlçÓvç SkçÀoç lçí lççJçÓvçmçáuççKçÓvç yççníj Dççuçí kçÀçÇ 

l³ççbvçç kçÀçnçÇ®ç Òçç@yuçícç vççnçÇ. FkçÀ[í lçácnçÇ cçç$ç FlçjçbmççþçÇ pçiçlçç³ç. lçácnçÇ DçpçÓvç Flçjçbvçç Kçá<ç þíJçC³çç®³çç®ç Òç³çlvççlç 

Dççnçlç DçççÆCç `mJç'®çç MççíOç IçíC³çç®ççÇ, lçácnçuçç kçÀç³ç nJçb³ç lçí MççíOçC³çç®ççÇ, l³ççÒçcççCçí HççJçuçb ìçkçÀC³çç®ççÇ ÒççÆ¬çÀ³çç lçácç®³çç 

yççyçlççÇlç DçpçÓvç mçá© oíKççÇuç PççuççÇ vççnçÇ³çí ní uç#ççlç I³çç.“ 

Kçjb lçj mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí ì^yçuçcçíkçÀmç& cçáuçb pçj l³ççb®³çç HççuçkçÀçb®çç HçççÆþbyçç Dçmçíuç lçj SKççooámçjç DçHçJçço JçiçUlçç 

mçájíKç Jççiçç³ç®ççÇ. l³çç®çb kçÀçjCç lçmçbb mççíHçb nçílçb. lçí ì^yçuçcçíkçÀj nçílçí cnCçpçí®ç Dçç³çá<³ççMççÇ PçábpçCçb l³ççbvççÇ mççí[uçb vçJnlçb. 

FlçjçbvççÇ l³ççbvçç l³ççb®³çç J³ççqkçwlçcçlJççHçí#çç JçíiçUb Jççiçç³çuçç uççJçC³çç®çç, JççkçÀJçC³çç®çç, yçouçC³çç®çç DçççÆCç mçJç&mççcççv³ç 

®ççÌkçÀìçÇlç yçmçJçC³çç®çç çÆkçÀlççÇnçÇ Òç³çlvç kçíÀuçç lçjçÇ l³ççbvççÇ `mJç'mççþçÇ®çç uç{ç mççí[uçç vçJnlçç. Pçiç[C³çç®ççÇ l³ççb®³ççlç 

Gcçça nçílççÇ. nçÇ Gcçça DççOççÇ çÆJçvççMçkçÀçjkçÀ iççíäçRkçÀ[í JçUlç nçílççÇ. HçCç nçÇ®ç Gpçç& l³ççb®³çç DççMççDççkçÀçb#çç oçyçC³çç®çç 

Òç³çlvç kçÀjCççN³ççb®³çç pçiççlçÓvç yççníj DççuççÇ lçj l³ççb®çb Dçç³çá<³ç GYçb kçÀjC³ççkçÀ[í JçUlç nçílççÇ. mJçlç:®³çç Dçç³çá<³ççuçç  

Òç³çlvçHçÓJç&kçÀ çÆoMçç oíCççN³çç uççíkçÀçb®³çç mçcçáoç³ççlçÓvç®ç SkçÀ ®ççbiçuçç mçcççpç GYçç jnçlççí. ì^yçuçcçíkçÀmç& mçcçpçu³çç pççCççN³çç 

³çç cçáuççbvççÇ Dççcç®³çç MççUílçu³çç mçiçÈ³çç®ç uççíkçÀçb®çb Dçç³çá<³ç mçáOççjç³çuçç vçblçj cççíuçç®ççÇ cçolç kçíÀuççÇ.  

oáo&ÌJç cnCçpçí S ûçí[ çÆJçÐççL³çç¥®çb kçÀþçÇCç nçílçb. l³ççb®³çç çÆMç#çkçÀçbvçç Kçá<ç kçÀjC³ççlç lçí FlçkçíÀ içáblçuçíuçí Dçmçlç. Dççpç 

kçÀçíCççuçç Kçá<ç kçÀjçJçb? Dçmçç l³ççbvçç ÒçMvç Hç[í. yçN³çç®çoç ³çç®çb GÊçj l³ççb®³çç DççOççÇ®³çç MççUílçu³çç DçvçáYçJççJç©vç 

mìçHçÀuçç Kçá<ç þíJççJçb Dçmçb®ç çÆcçUí. HçCç ní Dççcç®³ççkçÀ[í ®ççuçlç vçmçí. FLçuçç mìçHçÀ l³ççbvçç ®ççbiçu³çç Jçlç&CçákçÀçÇuçç DçççÆCç 

®ççbiçu³çç DçY³ççmççuçç mìçj oíCççjç vçJnlçç. cçiç lçí kçáÀþí pççCççj nçílçí? ní l³ççbvçç pç[ pççF&. Flçj mçJç&®çpçCç 

l³ççb®³ççmççjKçí®ç náMççj, ®çlçáj Dççnílç nç MççíOç uççiçCçb l³ççb®³ççmççþçÇ mççíHçb vçJnlçb. l³ççb®³çç DççOççÇ®³çç MççUímççjKçb Jçiçç&®çç 

cçç@çÆvçìj nçíC³ççmççþçÇ Òç³çlvç kçÀjCçb ³ççuçç mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí kçÀçnçÇ®ç DçLç& vçJnlçç. Dççcç®³ççkçÀ[í ûçí[, opçç&, içáCçJçÊçç 

þjJçCçb ní ÒçkçÀçj®ç vçJnlçí. l³ççcçáUí S ûçí[ Jççu³ççbvçç Dççcç®³ççkçÀ[í mçá©JççlççÇuçç pç[ pççlç nçílçb. 



lçj p³ççbvçç ì^yçuçcçíkçÀmç& cnCçuçb pççF& lççÇ cçáuçb Jçmlçálç: mçcççpçç®çí yçUçÇ þjuçíuççÇ cçáuçb nçílççÇ. yççníj®³çç pçiççlçu³çç 

DççÆOçkçÀçjMççnçÇMççÇ DçvçíkçÀ Jç<ç¥ Pçiç[u³ççcçáUí nUÓnUÓ l³ççb®çb mJçlç:MççÇ vççlçb lçáìuçíuçb nçílçb. l³ççb®³çç [çíÈ³ççlçuççÇ ®çcçkçÀ 

njJçuççÇ nçílççÇ DçççÆCç DççíþçbJçj®çb nçm³ç uççíHç HççJçuçb nçílçb. Dççlçç Dçç³çá<³ç kçÀmçb mççbOçç³ç®çb lçínçÇ l³ççbvçç kçÀUlç vçJnlçb. 

l³ççb®³ççmççþçÇ mJççlçb$³ç HçíuçCçbnçÇ kçÀþçÇCç nçílçb. l³ççbvççÇ Hçá{í kçÀç³ç kçÀjçJçb ní mççbiçCççjbnçÇ DççpçÓyççpçÓuçç kçÀçíCççÇ vçJnlçb. 

l³ççb®³çç ³çç çÆmLçlççÇJçj®çí GHç®ççj DçJçIç[ nçílçí DçççÆCç l³çç GHç®ççjçbvçç HçÀçj JçíU uççiçCççj nçílçç. yçjb l³ççb®³ççJçj vçíncççÇ®çí®ç 

GHçç³ç ®ççuçCççj nçílçí DçmçbnçÇ vççnçÇ. ³ççJçj®çb vçíncççÇ®çb SkçÀ DççÌ<çOç cnCçpçí kçÀbìçUJççC³çç çÆoJçmççb®çç SkçÀ ÒçoçÇIç& [çímç ! ní 

çÆJçÐççLçça yçN³çç®çoç kçÀçnçÇnçÇ vç kçÀjC³çç®³çç SkçÀç DçJçmLçílç pçç³ç®çí. nç kçbÀìçUç, kçÀçnçÇnçÇ vç kçÀjlçç jnçCçb l³ççbvçç mçnvç 

nçíCççj vççnçÇ Dçmçç SkçÀ çÆoJçmç cçiç Gpçç[ç³ç®çç. HçCç lççí kçÀOççÇ Gpçç[íuç ní cçç$ç þjuçíuçb vçJnlçb. lççí kçÀçnçÇ®ç vç kçÀjç³ç®çç 

kçbÀìçUç mçbHçuçç kçÀçÇ kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀjç³ç®³çç lççÇJç´ F®sívçb lçí PçHççìuçí pççlç. mJçlç:®³çç Dçç³çá<³çç®ççÇ ®ççÌkçÀì DççKçç³çuçç 

uççiçlç Dçmçlç. ì^yçuçcçíkçÀmç&®³çç yççyçlç ní Dççpç vçç GÐçç Iç[ç³ç®çb®ç! l³ççb®³çç Dçç³çá<³çç®ççÇ Dççcnçuçç çÆ®çblçç vçJnlççÇ. içá[, S 

ûçí[ JççuççÇ cçáuçb ní mçiçUb kçÀOççÇ çÆMçkçÀCççj nç Kçjç Òçç@yuçícç nçílçç. 

mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí mçá©JççlççÇHççmçÓvç DçmçuçíuççÇ DçççÆCç Dççlçç ìçÇvçSpçmç& PççuçíuççÇ cçáuçb ì^yçuçcçíkçÀmç& DçççÆCç içá[ çÆkçÀ[mçd ³çç 

oçívnçÇ ÒçkçÀçjçlç yçmçlç vççnçÇlç. l³ççb®³çç ®çínN³ççkçÀ[í HççnÓvç lççÇ cçáuçb Yççi³çJççvç Dçmçu³çç®çb lççyç[lççíyç kçÀUlçb. IçjçÇ DçççÆCç 

pçiççlç mçiçUçÇkçÀ[í l³ççb®³çç Dçç³çá<³çç®³çç O³çí³ççJçj®çb uç#ç çÆJç®ççÆuçlç nçíT vç oílçç lçí Dçç³çá<³ççlçuçí ®ç{Glççj mçcçLç&HçCçí HçíuçÓ 

MçkçÀlççlç.  

mçJçç¥iççÇCç çÆJç®ççj kçíÀuçç lçj Dççcç®ççÇ O³çí³çb iççþC³ççlç DççcnçÇ ³çMçmJççÇ Pççuççí, lççÇ uç{çF& çÆpçbkçÀuççí Dçmçb kçÀç³çcç cnCçlçç ³çílç 

vççnçÇ. SkçÀç yççpçÓuçç uççíkçÀ Dççcç®³çç çÆJçÐççL³çç¥kçÀ[í HççnÓvç cnCçlççlç ’lçácnçÇ Glkç=Àä çÆJçÐççLçça çÆvçJç[uçí Dççnílç. l³ççcçáUí 

l³ççbvçç DçMçç ÒçkçÀçjí çÆcçUçuçíuçb mJççlçb$³ç ®ççuçlçb³ç. mççcççv³ç cçáuççbmççþçÇ ní GHç³ççíiççÇ Hç[uçb vçmçlçb.“ oámçjçÇkçÀ[í 

Dççcç®³ççkçÀ[í mçJçç¥vçç cçákçwlç ÒçJçíMç ³çç lçlJççKççuççÇ ÒçJçíMç Içílçuçíu³çç cçáuççbkçÀ[í HççnÓvç uççíkçÀ cnCçlççlç ’oáçÆvç³çívçb vççkçÀçjuçíuççÇ 

cçáuçb FLçí ³çílççlç. ní mççcççv³ç cçáuççbmççþçÇ ³ççíi³ç JççlççJçjCç vççnçÇ.“ Dççcç®³ççkçÀ[í náMççj, cçO³çcç, mççcççv³ç DçMççÇ mçJç& cçáuçb 

çÆMçkçÀlç Dçmçlççlç. l³ççcçáUí DççcnçÇ mçlçlç çÆpçbkçÓÀ MçkçÀlç vççnçÇ. HçCç lçjçÇnçÇ mçiçÈ³ççbvçç mçcççvçlçívçb JççiçJçCçb, l³ççbvçç l³ççb®³çç 

pçyççyçoçN³çç I³çç³çuçç çÆMçkçÀJçCçb, l³ççb®çb DççíPçb Hçíuçç³çuçç çÆMçkçÀJçCçb ³ççyççyçlççÇlç Dççcç®ççÇ pççÇlç nçílçí. ³çç mççlçl³ççlç kçÀçnçÇ 

jnm³ç, çÆJççÆMçä GHç®ççjHçOolç, JçíiçUb lçb$ç vççnçÇ. Dçç³çá<³ç pçiçç³çuçç uççiçCççjçÇ Gpçç& mçiçÈ³ççbkçÀ[í DççlçÓvç®ç DççuçíuççÇ 

Dççní. mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí HçÀkçwlç lççÇ Gpçç& MççíOçç³ç®çb DçççÆCç JççHçjç³ç®çb mJççlçb$³ç l³ççbvçç çÆcçUlçb FlçkçÀb®ç! 

33 Hç@jWìmçd 

DçvçíkçÀ MççUçbvçç HççuçkçÀ nçÇ kçÀìkçÀì Jççìlçí. HççuçkçÀ mççjK³çç lç¬çÀçjçÇ kçÀjlççlç, ìçÇkçÀç kçÀjlççlç, JçíU Kççlççlç DçççÆCç 

mçJçç&lç JççF&ì cnCçpçí cçáuççb®³çç çÆMç#çCççlç uçá[yçÓ[ kçÀjlççlç Dçmçb l³ççbvçç Jççìlç Dçmçlçb. 

cçç$ç mç[yçjçÇ Jn@uççÇlç mçá©JççlççÇHççmçÓvç®ç HççuçkçÀ ní Dççcç®çç DççÆJçYççp³ç Yççiç nçílçç. Dççcnçuçç mç[yçjçÇ ®ççuçJçC³ççlç 

³çMçmJççÇ Jnç³ç®çb Dçmçíuç lçj cçáuççb®³çç kçáÀìábyççb®çb mçbHçÓCç& mçnkçÀç³ç& Dççcnçuçç çÆcçUç³çuçç®ç nJçb Dçmçb Dççcç®çb cçlç nçílçb. 

cçáuççb®³çç çÆMç#çCçç®ççÇ HççÆnuççÇ pçyççyçoçjçÇ nçÇ HççuçkçÀçb®ççÇ®ç Dçmçlçí. lçí cçáuççbvçç pçvcç oílççlç, ³çç pçiççlç DççCçlççlç. cçáuççbvçç 

mJçlçb$ç DçççÆCç DççlcççÆvçYç&j Jnç³çuçç çÆMçkçÀJçCçb ní HççuçkçÀçb®çb®ç kçÀlç&J³ç Dçmçlçb. MççUçb®çb DççÆmlçlJç  HççuçkçÀçbvçç ³çç kçÀçcççlç 



cçolç kçÀjC³ççmççþçÇ DçmççJçb. JçÌ³ççqkçwlçkçÀ mJççlçb$³ççuçç cçnlJç oíCççN³çç Dççcç®³çç (DçcçíçÆjkçÀç) oíMççlç lçjçÇ kçÀcççÇlç kçÀcççÇ lçí 

Dçmçb®ç Dçmçç³çuçç nJçb Dçmçb Dççcç®çb þçcç cçlç nçílçb.. 

cçáuççb®çb Dçblçcç&vç pççCçÓvç IçíTvç l³ççb®çí kçáÀìábyççÇ³ç Jççiçlç DçmçlççÇuç DçççÆCç HççuçkçÀ  l³ççbvçç l³çç®ç HçOolççÇlç mJççlçb$³ç oíTvç 

Jçç{Jçlç DçmçlççÇuç lçj cçáuççb®çb SkçÀ SkçÀmçbOç J³ççqkçwlçcçlJç lç³ççj nçílçb. oçívç çÆHç{îççbcçOçuçb ÜbÜ cçáuçb DçççÆCç HççuçkçÀ ³ççb®³ççlç 

Dçmçlçb®ç HçCç lçmçb Hçnç³çuçç içíuçb lçj HççuçkçÀçbvçç pçj kç@Àvmçj DçççÆCç Ëo³çjçíiç Dçmçíuç lçj lççí mçáOoç cçáuççb®³çç pçvcççmççíyçlç 

l³ççb®³ççlç Dççuçíuçç Dçmçlççí®ç. l³ççcçáUí oçívç çÆHç{îççbcçOçuçb ÜbÜ Dçmçuçb lçjçÇ HççuçkçÀçbvççÇ cçáuççbvçç pççCçÓvç IçíTvç l³ççb®³ççMççÇ 

Jççiçç³çuçç nJçb. 

³çç çÆJç®ççjmçjCççÇlç kçÀçnçÇ Flçj iççíäçÇ oíKççÇuç Dççnílç. HççuçkçÀ cçáuççb®ççÇ MççUí®ççÇ HçÀçÇ Yçjlççlç. 1776 ®³çç DçcçíçÆjkçÀvç 

jçp³ç¬çÀçblççÇ®³çç ojc³ççvç mçá© PççuçíuççÇ DççHçu³ççkçÀ[í SkçÀ cnCç Dççní `vççí ì@kçwmçíMçvç çÆJçoçTì çÆjÒçíPçWìíMçvç'! ³çç 

cnCççÇvçámççj HççuçkçÀçbvçç Dççcç®³çç MççUílç HçÀçÇ YçjC³ççmççíyçlç FlçjnçÇ kçÀçcçb kçÀjçJççÇ uççiçlççlç. GoçnjCççLç&,  HççuçkçÀ cçáuççbvçç 

jçípç MççUílç pçç³ç®çç Dççûçn kçÀjlççlç. l³ççcçáUí Dççcç®³çç MççUílç cçáuçb HçÀçjMççÇ DçvçáHççÆmLçlç jnçlç vççnçÇlç. HççuçkçÀ vçíncççÇ®ç 

Dççcç®³çç ìçÇcç®çç SkçÀ Yççiç DçmççJçílç ³çç®ç ¢çÆäkçÀçívççlçÓvç DççcnçÇ MççUí®ççÇ mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. 

mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mkçÓÀuç cçO³çí HççuçkçÀoíKççÇuç (çÆJçÐççLçça DçççÆCç mìçHçÀ ³ççb®³ççÒçcççCçí®ç) cçlçoçvççmççþçÇ mçom³ç Dççnílç. mçom³ç 

nç Mçyo cççÇ cçáÎçcç JççHçjlççí³ç kçÀçjCç Dççcç®ççÇ vçç vçHçÀç vçç ³çç lçlJççJçj ®ççuçCççjçÇ mçbmLçç Dçmçu³ççcçáUí l³ççlç MçíDçjnçíu[mç& 

JçiçÌjí ÒçkçÀçj vççnçÇ. mçiçUí mçodm³ç çÆcçUÓvç MççUç ®ççuçJçlççlç.  

³çç mçiçÈ³çç mçom³ççb®³çç SkçÀ$ç ³çíC³ççuçç DçmçWyuççÇ cnCçlççlç. DçmçWyuççÇlçuçí mçom³ç Jç<çç&lçÓvç SkçÀoç Yçíìlççlç DçççÆCç 

cçnlJçç®³çç ³ççípçvççbvçç cçbpçÓjçÇ oílççlç. MççUí®ççÇ HçÀçÇ, MççUí®³çç yçpçíìuçç cçbpçájçÇ oíCçb ní mçiçUb l³ççlç ³çílçb. Jç<çç&®³çç 

mçá©JççlççÇuçç SkçÀoç ní cçnlJçç®çí çÆvçCç&³ç Pççu³ççJçj MççUí®³çç JçíUçíJçíUçÇ cççÇìçRiç nçílççlç l³ççlçÓvç oÌvçbçÆovç kçÀçcç ®ççuçlç jnçlçb. 

Dççcç®³çç MççUílç HççuçkçÀçbvçç HççuçkçÀ cnCçÓvç Dçmçuçíu³çç kçÀç³çoíMççÇj nkçwkçÀçbHçí#çç pççmlç nkçwkçÀ Dççnílç. GoçnjCççLç&, HççuçkçÀ 

l³ççb®³çç cçpççavçámççj MççUílç kçÀOççÇnçÇ ³çíT MçkçÀlççlç; Dççcnçuçç kçÀçíCçl³ççnçÇ mçÓ®çvçç oíT MçkçÀlççlç; Dççcç®³çç kçÀçcççlç 

kçÀOççÇnçÇ oKçuç oíT MçkçÀlççlç. lçmçb®ç Jç<ç&Yçjçlç HççuçkçÀ-mìçHçÀ-çÆJçÐççLçça SkçÀ$ç ³çílççÇuç Dçmçí yçjí®çmçí mçcççjbYç DççcnçÇ 

Dçç³ççíçÆpçlç kçÀjlççí. pçíJçCçb, çÆHçkçÀçÆvçkçÀ, çÆuçuççJç, vçç®çiççCççÇ DçççÆCç DçMçç®ç ÒçkçÀçj®çí Flçj DçvçíkçÀ kçÀç³ç&¬çÀcç ®ççuçÓ mçlçlç 

Dçmçlççlç.  

MççUílç cçáuçç®çç ÒçJçíMç IçíC³ççHççmçÓvç HççuçkçÀçb®çb MççUí®ççÇ vççlçb mçá© nçílçb. 18 Jç<çç&Kççuç®³çç mçJç& cçáuççb®³çç HççuçkçÀçbvççÇ - 

Mçkçw³ç Pççuçb lçj oçívnçÇ HççuçkçÀçbvççÇ – HççÆnu³çç FbìjJ¿çÓuçç ³ççJçb Dçmçç DççcnçÇ Dççûçn Oçjlççí kçÀçjCç l³ççb®³çç cçáuççb®³çç 

çÆMç#çCçç®çç lçí SkçÀ DççÆJçYççp³ç Yççiç DçmççJçílç Dçmçç Dççcç®çç mçoçíçÆolç Òç³çlvç Dçmçlççí.  

Kçjb lçj HççuçkçÀçb®ççÇ mçcçpçÓlç HçìCçb nç FbìjJ¿çÓlçuçb cçnlJçç®çb O³çí³ç Dçmçlçb. cçáuççbvçç JçíiçJçíiçÈ³çç cççiçç&vçb lççJçÓvç mçáuççKçÓvç 

IçíCçb nç Dççcç®çç FbìjJ¿çÓlçuçç cçÓU GÎíMç vçmçlççí. lçj Dççcç®çb MççUícççiç®çb lçlJç%ççvç, Dççcç®³çç HçOolççÇ mççbiçCçb, HççuçkçÀçb®³çç 

ÒçMvççbvçç GÊçjb oíCçb, cçáK³çlJçí Dççcç®³ççlçu³çç vççlçímçbyçbOççb®çç Hçç³çç IççuçCçb – Dçmçb FbìjJ¿çÓcçO³çí lççmçvçlççmç ®ççuçlçb.  



Dççcç®³çç 12 cçÓU mçbmLççHçkçÀçbHçÌkçÀçÇ 6 pçCç Dççcç®³çç MççUílçu³çç cçáuççb®çí HççuçkçÀ®ç nçílçí. mç[yçjçÇ®³çç FçÆlçnçmççlç Dççcç®³çç 

mìçHçÀcçOçuççÇ cçáuçb yççníj®³çç MççUçbcçO³çí Dççnílç Dçmçb HçÀçj®ç kçwJççÆ®çlç Iç[lçb. DçvçíkçÀ HççuçkçÀ mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí FlçkçíÀ 

içáblçlç pççlççlç kçÀçÇ DçKçíjçÇmç lçí mìçHçÀ nçíC³ççmççþçÇ çÆvçJç[CçÓkçÀçÇuçç GYçí jnçlççlç.  

SkçÓÀæCç®ç MççUíuçç DççkçÀçj oíC³ççlç HççuçkçÀçb®çç mçnYççiç HçÀçj cçnlJçç®çç þjuçç. Dççcç®³çç MççUílç HççuçkçÀ SkçÀ$ç Dççu³ççcçáUí 

cç@mç@®³çámçíìmçcçO³çí DççOççÇ SkçÀcçíkçÀçbvçç DçvççíUKççÇ DçmçCççjí uççíkçÀ SkçÀcçíkçÀçbvçç cçççÆnlççÇ nçílççlç, l³ççb®³ççlçu³çç mçcççvç 

DççJç[çÇçÆvçJç[çÇ HçkçÀ[Óvç lçí SkçÀcçíkçÀçb®³çç mçbiçlççÇlç Dççvçboçlç jnç³çuçç uççiçlççlç.  

³çç DçLçç&vçb mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí Òçl³çíkçÀ çÆoJçmç nç Hç@ÀçÆcçuççÇ [í Dçmçlççí. lççí Dççcnçuçç JçíiçUç mççpçjç kçÀjçJçç uççiçlç vççnçÇ! 

34 çqJnçÆPçìmç& 

Dççcç®³ççkçÀ[í Òçl³çíkçÀ çÆoJçmç nç çqJnçÆpçìmç& [í oíKççÇuç Dçmçlççí. çÆvçoçvç Dçmçb Dççcnçuçç lçjçÇ yçN³çç®çoç Jççìlçb.  

1960 cçO³çí cççÇ pçíJnç MççUçb®çç DçY³ççmç kçÀjç³çuçç uççiçuççí lçíJnç MççUç ®ççuçÓ Dçmçlççvçç çÆlçLçí yççníj®³çç uççíkçÀçbvççÇ pççCçb 

çÆkçÀlççÇ cçáçÆ<kçÀuç Dççní lçí HççnÓvç cçuçç OçkçwkçÀç®ç yçmçuçç. cççPçç OçkçwkçÀç DçLçç&lç cççP³çç mçcçpçálççÇlçÓvç Dççuçç nçílçç. cçuçç 

Jççìç³ç®çb yççníj®³çç pçiççlçu³çç uççíkçÀçbmççþçÇ çÆMç#çCç#çí$ççlç Hçç³çIç[îçç Iççuçlç DçmçlççÇuç DçççÆCç Òçl³ç#ççlç KççpçiççÇ MççUç 

lçj mççí[ç®ç cçákçwlç çÆMç#çCç oíCççN³çç MççUçb®çínçÇ ojJççpçí  yççníj®³çç pçiççuçç yçbo®ç nçílçí.  

mç[yçjçÇ Jn@uççÇ cçç$ç FlçjçbmççþçÇ çÆpçlçkçÀçÇ KçáuççÇ þíJçlçç ³çíF&uç çÆlçlçkçÀçÇ þíJçç³ç®ççÇ ³ççyççyçlç DççcnçÇ Òç®çb[ DççûçnçÇ nçílççí. 

DççcnçÇ kçÀç³ç kçÀjlççí Dççnçílç lçí uççíkçÀçbvççÇ HçnçJçb, Dççcç®³ççMççÇ Jçço®ç®çç& kçÀjçJççÇ, l³ççlçÓvç Dççcç®çí çÆJç®ççj mçcçpçÓvç l³ççJçj 

çÆJçéççmç þíJççJçç Dçmçb Dççcnçuçç Jççìç³ç®çb. Dççcnçuçç Dççcç®³çç kçÀçíMççlç o[Óvç `DçMçç ÒçkçÀçj®ççÇ SkçÀcçíJç MççUç' ní çÆyç©o 

çÆcçjJçC³ççlç kçÀçnçÇ®ç mJççjm³ç vçJnlçb. Dççcç®³ççmççjK³çç çÆpçlçkçw³çç MççUç çÆvçIçlççÇuç DçççÆCç l³ççlçÓvç çÆpçlçkçÀçÇ Dççcç®³çç MççUç 

®ççuçJçC³çç®³çç ³ççípçvççbcçO³çí ®ççbiçuççÇ æYçj Hç[íuç çÆlçlçkçÀç Dççcnçuçç Dççvçbo®ç nçílçç.  

Dççcç®³ççmççþçÇ MççUíuçç Yçíì oíCççjçÇ cççCçmçb nç pçvçmçbHçkç&À mççOçç³ç®çç GÊçcç cççiç& nçílçç. `mççÇFbiç Fpç çÆyççÆuçççqJnbiç' cnCçlççlç 

lçmçí Dççcnçuçç Dççcç®³ççJçj çÆJçéççmç DçmçCççjçÇ cççCçmçb lç³ççj kçÀjç³ç®ççÇ nçílççÇ.  

HçCç ³ççJç©vç çqJnçÆpçìmç&vçç Dççcç®³çç MççUílç kçÀç³ç Jççìlç Dçmçíuç l³ççyçÎuç ®çákçÀçÇ®çb cçlç yçvçJçÓvç IçíTvç vçkçÀç yçjb !mç[yçjçÇ 

Jn@uççÇ nç çqJnçÆpçìmç&mççþçÇ mççíHçç DçvçáYçJç vçmçlççí.  

SkçÀ lçj, nçÇ MççUç pçjç JçíiçUçÇ Dççní Dçmçb l³ççbvççÇ SíkçÀuçíuçb Dçmçlçb cnCçÓvç çqJnçÆpçìmç& MççUíuçç Yçíì oílççlç. lçí `JçíiçUb 

kçÀçnçÇlçjçÇ' Hçnç³çuçç çÆcçUíuç DçMççÇ l³ççb®ççÇ DçHçí#çç Dçmçlçí.  

³ççlçuççÇ iççícç DçMççÇ Dççní kçÀçÇ SkçÀç®ç Mçyoç®çç DçLç& mçiçÈ³ççb®³çç ¢çÆäkçÀçívççlçÓvç mççjKçç vçmçlççí. GoçnjCççLç&,  

Dççcç®³ççmççþçÇ MççUç cnCçpçí mç[yçjçÇ Jn@uççÇ. cçç$ç DçvçíkçÀ uççíkçÀçbmççþçÇ MççUç cnCçpçí Jçiç&, yççkçbÀ, çÆMç#çkçÀ DçççÆCç çÆJçÐççLçça 

SkçÀç Jçiçç&lç yçmçuçíuççÇ DçmçCçb, KççC³çç®ççÇ JçíiçUçÇ pççiçç, Içbìç, çÆMçmlç, JçíUçHç$çkçÀ F.F. Dçmçlçb. 



³çç ¢çÆäkçÀçívççlçÓvç çÆJç®ççj kçÀjCççjí çqJnçÆpçìmç& Dççuçí DçççÆCç MççUí®³çç HçççÆkçÀ¥içcçO³çí içç[çÇ uççJçç³çuçç uççiçuçí kçÀçÇ l³ççbvçç 

mçiçUçÇkçÀ[í cçáuçb çÆJçKçájuçíuççÇ çÆomçlççlç. lççÇ KçíUC³ççlç, FkçÀ[íçÆlçkçÀ[í OççJçC³ççlç cçivç Dçmçlççlç.  

’DççcnçÇ cçOçu³çç mçáfçÇlç Dççuççí³ç kçÀç?“ lçí  HççÆnuçç ÒçMvç çÆJç®ççjlççlç.  

cçiç vçblçj lçí FcççjlççÇkçÀ[í pççTvç Dçç@çÆHçÀmç kçáÀþí Dççní lçí çÆJç®ççjlççlç. onçHçÌkçÀçÇ vçT JçíUç çÆ®çcçáj[çÇ cçáuç®çb Dççcç®³çç 

çqJnçÆpçìmç&®çb mJççiçlç kçÀjlççlç DçççÆCç l³ççbvçç Dçç@çÆHçÀmç oçKçJçlççlç.  

³çç JçíiçÈ³çç ÒçkçÀçjçvçí YççjçJçÓvç pççTvç lçí cnCçlççlç. ’Dçtálç cçáuçiçç Dççní. JçíiçUç ! ³çç MççUílçu³çç mHçíMçuç cçáuççbHçÌkçÀçÇ SkçÀ 

DçmççJçç.“ 

lçí Dçç@çÆHçÀmçcçO³çí pççlççlç lçíJnç çÆlçLçí kçÀçíCççÇ cççírb cççCçÓmç Dçmçlçb®ç Dçmçb vççnçÇ. çÆlçLçí uççíkçÀ ³çílç pççlç Dçmçlççlç. onç 

Jç<çç¥®³çç DççmçHççmç Jç³ç DçmçuçíuççÇ cçáuçb ìçF&Hçjç³çìjJçj kçÀçiçoçMççÇ KçíUlç kçÀçnçÇlçjçÇ ìçF&Hç kçÀjlç  Dçmçlççlç.  

 

’³çç Jçç³çç pççCççN³çç kçÀçiçoçbJçj kçÀçíCçç®çb uç#ç Dçmçíuç ?“ Dçmçç çqJnçÆpçìmç&®³çç cçvççlç çÆJç®ççj ³çílççí. 

MçíJçìçÇ DçKçíjçÇmç FkçÀ[Óvç çÆlçkçÀ[í pççlççvçç l³çç çÆoJçMççÇ çqJnçÆpçìmç&®ççÇ oíKçYççuç kçÀjCççN³çç cççCçmççHç³ç¥lç lçí Hççí®çlççlç. 

l³ççb®³ççkçÀ[í uç#ç oíCççjb kçÀçíCççÇlçjçÇ Dççní Dçmçb JççìÓvç lçí mçáìkçíÀ®çç çÆvç:éççmç mççí[lççlç.  

Kçjb mççbiçç³ç®çb lçj HççÆnu³çç HçÀìkçw³ççlç mç[yçjçÇ Jn@uççÇ kçÀç³ç ®ççÇpç Dççní lçí kçÀUCçb kçÀþçÇCç Dççní. DççHçu³ççlçuçí DçvçíkçÀpçCç 

`çÆlçLçí kçÀç³ç Dççní' ní HçnçC³ççSíJçpççÇ DççHçu³ççuçç `kçÀç³ç çÆomçç³çuçç nJçb³ç' lçí Hçnçlç Dçmçlççlç. mçJç&mççOççjCçlç: DççHçCç 

DçvççíUKççÇ JççlççJçjCççlç Dçmçuççí kçÀçÇ çÆomçCççN³çç iççíäçÇ DççHçu³çç HçÓJçç&vçáYçJççvçámççj DççHçu³çç ®ççÌkçÀìçÇlç yçmçJçç³ç®çç Òç³çlvç 

kçÀjlççí DçççÆCç pçjç lçmçç Dçfçnçmç®ç Oçjlççí. ní mçiçUb DçHççÆjnç³ç&HçCçí Iç[lçb.  

SkçÀoç çqJnçÆpçìmç&vçç Dççcç®³ççkçÀ[í kçÀç³ç ®ççuçlçb ³çç®ççÇ kçÀuHçvçç çÆou³ççvçblçj cçiç lçí nJçb çÆlçLçí vççkçÀ KçáHçmçç³çuçç cççíkçÀUí 

Dçmçlççlç. kçÀç@cçvçmçívmç DçççÆCç mççOççjCç mçY³çHçCçç JççHç©vç l³ççbvççÇ Dççcç®³çç uççíkçÀçbcçO³çí çÆcçmçUçJçb DçMççÇ Dççcç®ççÇ DçHçí#çç 

Dçmçlçí.  

yçjí®çoç  çqJnçÆpçìmç& nç mçáKço DçvçáYçJç Dçmçuçç lçjçÇ kçÀçnçÇJçíUç SKççoç Gcç&ì, GOoì çqJnçÆpçìj ³çílççí. 

’lçÓ kçÀçíCçl³çç F³çÊçílç Dççnímç?“ ÞççÇ. GOoì SkçÀç 9 Jç<çç¥®³çç cçáuççuçç çÆJç®ççjlççlç.  

cçiç l³ççb®çç mçbJçço mçá© nçílççí. 

’FLçí F³çÊçç JçiçÌjí vççnçÇ.“ cçáuçiçç GÊçjlççí. 

’lçÓ kçÀç³ç çÆMçkçÀlççímç?“ ÞççÇ. GOoì mçá© kçÀjlççlç. 

’kçÀçnçÇ vççnçÇ.“ cçáuçiçç mççbiçlççí. 



’lçáuçç Jçç®çlçç ³çílçb kçÀç?“ ÞççÇ. GOoì vçíìçvçb çÆJç®ççjlç jnçlççlç. 

’nçí.. “ cçáuçiçç pçjçmçç JçÌlççiçÓvç GÊçj oílççí. 

’lçÓ mçcççpçMççðç çÆMçkçÀç³çuçç nJçb Dçmçb lçáuçç Jççìlç vççnçÇ kçÀç?“ ÞççÇ.GOoì Dççlçç HçÀçj®ç vççkçÀ KçáHçmçç³çuçç uççiçlççlç. 

JçÌlççiçÓvç lççí cçáuçiçç içHHç yçmçlççí.  cçvççlç cçç$ç çÆJç®ççj Dçmçlççlç ’kçÀçíCç Dççní nç çÆìkçwkçÀçípççÇjçJç?“ 

’lçÓ çÆMçkçÀuçç vççnçÇmç lçj kçÀç@uçípçcçO³çí kçÀmçç pççMççÇuç?“ Hçjlç SkçÀ ÒçMvç ³çílççí®ç. 

l³çç vçT Jç<çç¥®³çç cçáuççkçÀ[í PçìHçì GÊçj lç³ççj vçmçlçb. cçiç ÞççÇ. GOoì l³ççuçç SkçÀ Yçç<çCç Ðçç³çuçç mçá© kçÀjlççlç. cçiç 

lççí cçáuçiçç kçbÀìçUlççí, l³çç®³çç kçÀçcççuçç uççiçlççí DçççÆCç ³çç çÆJççÆ#çHlç cççCçmççuçç kçÀçíCççÇ MççUílç ³çíT çÆouçb ³çç®çb cçvççícçvç 

Dçç½ç³ç& J³çkçwlç kçÀjlççí. 

³ççyççyçlççÇlçuçí çÆkçÀmmçí cççÇ DçvçíkçÀ JçíUç SíkçÀuçí Dççnílç. DççOççÇ DççcnçÇ ³çç mçiçÈ³çç ÒçkçÀçjçvçb pçjç JçÌlççiçç³ç®ççí. HçCç Dççlçç 

JçÌlççiçlç vççnçÇ. JçÌlççiçç®ççÇ pççiçç Dççlçç pçjç çÆkçbÀçÆ®çlç vççjçpççÇ DçççÆCç Kççboí G[JçCçb ³ççvçb IçílçuççÇ Dççní.  

kçÀçnçÇ çqJnçÆpçìmç& cçç$ç MççUílç SkçÀ nJçí®ççÇ lççpççÇ PçáUÓkçÀ IçíTvç ³çç³ç®çí. MççUílç SkçÓÀCç kçÀç³ç ®ççuçuçb Dççní lçí l³ççb®³çç 

uçJçkçÀj uç#ççlç ³çç³ç®çb, lçí mçiçÈ³ççbMççÇ mççÌnçoç&vçb Jççiçç³ç®çí DçççÆCç mJçlç:®³çç cçvççuçç nç DçvçáYçJç Sbpçç@³ç kçÀjç³çuçç 

HçjJççvçiççÇ Ðçç³ç®çí. 

kçÀOççÇkçÀOççÇ ÒçJçíMççmççþçÇ®³çç FbìjJ¿çÓcçO³çí KççuççÇ çÆuççÆnuçí Dççnílç lçmçí mçbJçço Jnç³ç®çí. 

’lçácnçÇ Dççcç®³çç MççUíyçÎuç ÒçLçcç kçÀOççÇ SíkçÀuçblç?“ DççcnçÇ çÆJç®ççjç³ç®ççí. 

’nb.. çÆMç#çCç#çí$ççlçuçç nç Òç³ççíiç kçÀmçç ®ççuçlççí lçí yçIçç³çuçç cççÇ DçvçíkçÀ Jç<çç¥HçÓJçça FLçí çqJnçÆpçìj cnCçÓvç Dççuççí nçílççí.“ 

’cçOçu³çç kçÀçUçlç Dççcç®ççÇ MççUç lçácç®³çç uç#ççlç nçílççÇ?“ Dççcç®çç ÒçMvç Dçmçç³ç®çç. ³ççJçj  

’lçíJnç cççPçç JçíU HçÀçj cçpçílç içíuçç. ³çç pççiçívçb cçuçç YçájU IççlçuççÇ. cççPçç cçáuçiçç MççUí®³çç Jç³çç®çç Pççuçç lçíJnç cççÇ FLçí 

³çíCçb cçvççlç çÆvççÆ½çlç Pççuçíuçb nçílçb.“  

kçÀçnçÇJçíUç DçMççÇ cççCçmçb Dççcç®³ççkçÀ[í mJç³çbmçJçíkçÀ cnCçÓvç çÆkçbÀJçç mìçHçÀmççþçÇ GcçíoJççj cnCçÓvç ³çílç. 

p³ççbvçç mìçHçÀ yçvçC³ççlç jmç Dçmçíuç l³ççbvççÇ pçj mJçlç: lçmçb mçá®çJçuçb vççnçÇ lçj DççcnçÇ®ç l³ççbvçç pçjç pççmlç JçíU 

Dççcç®³ççkçÀ[í çqJnçÆpçìj cnCçÓvç ³çç³ç®çb Dççcçb$çCç oílç DçmçÓ. ³ççlç lçí kçÀçnçÇ DççþJç[í çÆkçbÀJçç l³ççHçí#çç pççmlç kçÀçU 

Dççcç®³ççmççíyçlç jnçlç.  

SKççÐçç çqJnçÆpçìj®ççÇ SKççoçÇ çqJnçÆpçì SkçÀç çÆoJçmççHçí#çç pççmlç kçÀçU ®ççuçCççj Dçmçíuç lçj MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí 

HçÓJç&HçjJççvçiççÇ I³ççJççÇ uççiçí. DçMççÇ HçjJççvçiççÇ oíCçb nç ÒçkçÀçj cççÇìçRiçcçO³çí kçÀç³çcç ®ççuçç³ç®çç. pççmlç kçÀçU jnçCççN³çç 

çqJnçÆpçìmç&vçç MççUí®³çç mçom³ççbmççjKççÇ®ç JççiçCçÓkçÀ çÆcçUlç Dçmçí. lçí Dççcç®³ççMççÇ yççíuçlç, cçáuççbMççÇ KçíUlç, l³ççbvçç çÆMçkçÀJçlç, 



mçuuçínçÇ oílç. DççcnçÇ kçÀç³ç Dççnçílç lçí l³ççbvçç kçÀUç³çuçç çÆkçbÀJçç lçí kçÀç³ç Dççnílç lçí Dççcnçuçç kçÀUç³çuçç HçÀçj JçíU uççiçlç 

vçmçí.  

mçiçÈ³çç mìçHçÀuçç ³çç ÒççÆ¬çÀ³çílçÓvç pççJçb uççiçí kçÀçjCç ³çç MççUílç jnçC³ççmççþçÇ pççÇ kçÀçÆcçìcçWì uççiçlçí l³ççyçÎuç içbYççÇjHçCçí 

DçvçíkçÀçbvççÇ çÆJç®ççj kçíÀuçíuçç vçmçç³ç®çç. lçmçb®ç pççmlç kçÀçU jnçCççjí çqJnçÆpçìmç& kçÀOççÇ kçÀOççÇ JçÌlççiçnçÇ DççCçlç. DçççÆÖçÀkçíÀlçu³çç 

cçpçájçb®³çç cçO³çYççiççÇ Gb®ççÇ mçÓì IççuçÓvç yçmçÓvç ®çnç çÆHçCççN³çç çÆyç´çÆìMç JçmççnlçJççÐççb®ççÇ cçuçç DçMçç cççCçmççbcçáUí DççþJçæCç 

³çç³ç®ççÇ.  

’cççÇ SkçÀ GÊçcç çÆMç#çkçÀ Dççní.“ MççUç Hçnç³çuçç Dççuçíuçb SkçÀ Hçç$ç SkçÀoç cnCççuçb. ’cççÇ mìçHçÀ cnCçÓvç Dççuççí lçj 

cçáuççbcçO³çí çÆÒç³ç Dçmçívç. Dççpçlççiçç³çlç DçvçíkçÀ cçáuççbvçç cççÇ çÆÒç³ç Dçmçlççí. ’ l³ççvçb cçiç cçáuççb®³çç cçvççíjbpçvçç®³çç ÒçkçÀçjçb®ççÇ 

³ççoçÇ®ç mççbiçç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. lççí Òç®çæb[ Glmççnçvçb çÆvçLçUlç nçílçç. lççí cçáuçb `Iç[JçC³ççJçj' æçÆJçéççmç þíJçCççjç nçílçç. 

Dççcç®³ççkçÀ[í cçáuççbvçç DçMçç ÒçkçÀçjí JççiçCçÓkçÀ kçÀOççÇ®ç çÆcçUlç vçmçí. l³ççcçáUí cçáuççbvçç nç vçJççÇvç®ç DçvçáYçJç nçílçç. DçççÆCç 

Dççcç®³çç ¢äçÇvçí nç Yçuçlçç®ç ÒççCççÇ Dççcç®³çç MççUílç Dççuçç nçílçç.  

kçÀçnçÇ cçáuçb l³çç Hçç$çç®³çç HççÆnu³çç mçíMçvçuçç DççuççÇ. ’cççÇ lçácnçuçç SkçÀ vçJççÇvç içícç oçKçJçCççj Dççní.“ ÞççÇ. Glmççn mççbiçlç 

nçílçí. lççí içícç DçLçç&lç®ç MçÌ#ççÆCçkçÀ ÒçkçÀçjçlçuçb kçÀçnçÇlçjçÇ – cnCçpçí iççÆCçlç - cçáuççbvçç çÆMçkçÀJçC³ççmççþçÇ lç³ççj kçíÀuçç nçílçç. 

Dççcç®³ççHçÌkçÀçÇ kçÀçnçÇ mìçHçÀ mçom³ç nç cççCçÓmç kçÀçnçÇ kçÀçUçvçblçj Dççcç®çç mçnkçÀçjçÇ Dçmçíuç ³çç çÆJç®ççjçvçb l³çç®³ççkçÀ[í 

Yçío©vç Hçnçlç nçílçí. 

’cçáuççbvçç ní KççÆ®çlç®ç DççJç[íuç. HçÀkçwlç l³ççbvçç Dçmçí içícç kçÀmçí KçíUçJçílç cçççÆnlççÇ vççnçÇ.“ lççí mççbiçlç nçílçç. 

SkçÀç DççþJç[îççvçblçj JçÌlççiçÓvç lççí vççnçÇmçç Pççuçç. l³çç®çb kçÀçíCççuçç®ç kçÀçÌlçákçÀ vçJnlçb. cçáuççbvçç DççHçu³ççuçç kçÀMççlç iççíJçuçb 

pççlçb³ç ní uçiçí®ç®ç kçÀUuçb nçílçb. cççP³çç cççíþîçç cçáuççmççíyçlç®çç SkçÀ Òçmçbiç cçuçç DççþJçuçç. lççí lçíJnç lççÇvç Jç<çç¥®çç nçílçç. 

l³ççuçç iççpçj Kçç³çuçç DççJç[íuç DçMççÇ cçuçç Kçç$ççÇ®ç Jççìlç nçílççÇ. cççÇ SkçÀ iççpçj G®çuçÓvç nçJçjìçmççjKçb Kçç³çuçç 

uççiçuççí. lçí cçuçç DççJç[lçb³ç Dçmçí GÃçj kçÀç{ç³çuçç uççiçuççí.  

’HçÀçj®ç cçmlç uççiçlçb³ç JçiçÌjí!“  

’cçuçç iççpçj DççJç[lç vççnçÇ.“ lççí cnCççuçç. lççí cçuçç Oç[ç nçílçç.  cçáuçb DççHçCç mçcçpçlççí l³ççHçí#çç HçÀçj náMççj Dçmçlççlç. 

DççHçCç ÒççÌ{ uççíkçÀçbHçí#çç DçvçíkçÀ ÒçkçÀçjí lççÇ náMççj Dçmçlççlç. l³ççbvçç kçÀç³ç çÆMçkçÀçJçb lçí vççÇì kçÀUlç Dçmçlçb.  

³çç mçiçÈ³çç GoçnjCççbJç©vç mççbiçç³ç®çb³ç FlçkçbÀ®ç kçÀçÇ mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí cçáuççbvçç DççlcçYççvç çÆJçkçÀçÆmçlç kçÀjç³ç®ççÇ mçbOççÇ 

çÆcçUçuççÇ. Dççcç®ççÇ cçáuçb kçÀOççÇ®ç YççJççÆvçkçÀ DçççÆCç MççjçÇçÆjkçÀ ¢<ìîçç kçÀcçkçáÀJçlç jççÆnuççÇ vççnçÇlç.  

SkçÓÀCç kçÀç³ç lçj çqJnçÆpçìmç& ³çílç jççÆnuçí. Dççcç®³çç jçípç®³çç Dçç³çá<³ççJçj l³ççb®çç kçÀç³ç HççÆjCççcç nçíF&uç ³ççyçÎuç®ççÇ Dççcç®ççÇ 

çÆ®çblçç mçbHçuççÇ. GOoì uççíkçÀçbvçç DççcnçÇ pçç³çuçç mççbiçç³ç®ççí. kçÀçnçÇ ®ççbiçuçí nçílçí lçí jnç³ç®çí. yçmçd, cççcçuçç Kçlçcç! 

35 JçáF&Lç çÆuçyçìça DçB[ pççÆmìmç HçÀç@j Dç@çuç 



mçcççpççlç v³çç³³ç DçMççÇ JççiçCçÓkçÀ çÆcçUCçb DçJçIç[ Dçmçlçb. MççUçbcçO³çí lçj lçí DçMçkçw³ç®ç Dçmçlçb.  

cççÇ 11 Jç<çç¥®çç Dçmçlççvçç®çç SkçÀ Òçmçbiç cççP³çç ®ççbiçuçç®ç uç#ççlç Dççní. cççÇ DçbkçÀiççÆCçlçç®³çç Jçiçç&lç kçbÀìçUuçíu³çç, 

PççíHççUuçíu³çç DçJçmLçílç yçmçuççí nçílççí. PççíHç IççuçJçC³ççmççþçÇ cççÇ DççUçíKçíçÆHçUçíKçí oílç nçlç Jçj kçíÀuçç. cççP³çç oáozJççvçí SkçÀ 

jçiççÇì çÆMç#çkçÀ Jçiçç&lç lçíJnç mJç³çbmçíJçkçÀ Jnç³çuçç kçÀçíCç MçnçCçç cçáuçiçç Dççní? Dçmçb Dççíj[Óvç çÆJç®ççjlç nçílçí. cççPçç Jçj 

Pççuçíuçç nçlç HççnÓvç l³ççbvçç Jççìuçb cççÇ mJç³çbmçíJçkçÀ Jnç³çuçç lç³ççj Dççní. lççÇvç çÆoJçmç cçuçç mJç³çbmçíJçkçÀçÆiçjçÇ kçÀjçJççÇ 

uççiçuççÇ. DççÆOçkçÀçjMççnçÇ®çç lççí HççÆnuçç DçvçáYçJç nçílçç. 

DççHçu³ççHçÌkçÀçÇ yçN³çç®çpçCççbvçç Dçmçí DçvçáYçJç Dççuçíuçí Dçmçlççlç. MççUílçu³çç 12 Jç<çç&lç cççÇ mçlçlç çÆMç#çkçÀ DçççÆCç 

J³çJçmLççHçkçÀçb®³çç DççÆOçkçÀçjMççnçÇuçç kçbÀìçUuççí nçílççí. l³ççlç cçuçç DççJç[Cççjí çÆMç#çkçÀ HçÀçj®ç kçÀcççÇ nçílçí. mç[yçjçÇ Jn@uççÇ 

³ççHçí#çç JçíiçUçÇ Dçmçíuç ³çç®³ççyçÎuç DççcnçÇ HçÀçj o#ç nçílççí.  

DçççÆCç lçMççÇ lççÇ nçílççÇnçÇ! 

MççUç mçá© Pççu³ççJçj mçJçç¥vçç v³çç³ç çÆcçUíuç DçMççÇ J³çJçmLçç DççcnçÇ kçÀç³ç kçÀjCççj Dççnçílç ní kçáÀCççuçç®ç cçççÆnlççÇ vçJnlçb. 

³çç mçcçm³çíJçj lççí[içç kçÀç{CççjçÇ S.Smç.vççÇuç ³ççbvççÇ ®ççuçJçuçíuççÇ `mçcçjçÆnuç' nçÇ SkçÀcçíJç MççUç Dççcnçuçç cçççÆnlççÇ nçílççÇ. 

l³ççb®³çç kçÀc³çáçÆvçìçÇ cççÇìçRiçcçO³çí ³ççJçj JççonçÇ Pççu³çç®çb SíçÆkçÀJççlç nçílçb.  

cçiç DççcnçÇ MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí mçiçÈ³ççbvçç v³çç³ç çÆcçUíuç DçMççÇ J³çJçmLçç kçÀjç³ç®çb þjJçuçb. ³ççvçblçj lç¬çÀçjçRJçj lççí[içç 

MççíOçç³ç®çç mçíMçvç mçá© Pççuçç.  

pçmçpçmçí DççþJç[í içíuçí lçmçlçmçí lç¬çÀçj-v³çç³ç oíCçb ní mçíMçvmç pççmlç JçíU ®ççuçç³çuçç uççiçuçí. lççÇvç-®ççj lççmççb®³çç oj 

DççþJç[îççuçç oçívç-lççÇvç cççÇìçRipç Jnç³çuçç uççiçu³çç. l³ççvçb Flçj kçÀçcççbJçj HççÆjCççcç Jnç³çuçç uççiçuçç. l³ççlç yçjç®ç JçíU 

³çç çÆJçÐççL³çç&vçb kçÀç³ç kçíÀuçb, lççí kçÀç³ç cnCççuçç Dçmçb SíkçÀæC³ççlç®ç pçç³ç®çç. mçiçÈ³ççbvçç v³çç³ç oíC³çç®ççÇ Dççcç®ççÇ F®sç nçílççÇ 

ní kçÀyçÓuç, HçCç DççcnçÇ l³ççlç ³çMçmJççÇ nçílç nçílççí kçÀç? çÆvçJçç[ç kçÀjC³çç®³çç mçíMçvmçcçO³çí DççjçíHç-dÒçl³ççjçíHç ®ççuçç³ç®çí. 

yçN³çç®çoç lçí YççJççÆvçkçÀ DçççÆCç Içìvçí®³çç DçJççpçJççÇ JçCç&vççbvççÇ Yçjuçíuçí Dçmçç³ç®çí. ³ççlçÓvç DççcnçÇ JçÌlççiçç®³çç HçuççÇkçÀ[í içíuççí. 

SKççÐçç iççíäçÇJçj Òç®çb[ JçíU IççuçJçu³çççÆMçJçç³ç l³çç®³çç cçáUçMççÇ DççcnçÇ Hççí®çuççí³ç DçmçbnçÇ HçÀçjmçb Iç[lç vçJnlçb. HççÆnu³çç 

Jç<çça®ç MççUç mLççHçvç nçílççvçç®ç Dççcç®³çç MççUíuçç Dççiç uççiçuççÇ. l³çç Òçmçbiççvçb lçj mçiçÈ³ççJçj kçÀUmç®ç ®ç{Jçuçç. Dççiç 

kçÀMççÇ uççiçuççÇ ? ³ççJçj lççÇvç çÆoJçmç Jçço®ç®çç& ®ççuçu³ççJçj lçí ÒçkçÀjCç çÆcçìuçb. kçÀçnçÇJçíUç kçÀç³ç kçÀjçJçb lçí®ç kçÀUívççmçb 

Jnç³ç®çb.  mçJçç¥vçç v³çç³ç çÆcçUçJçç ³ççmççþçÇ DççcnçÇ SKççoçÇ kçwuç=HlççÇ MççíOçç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjç³ç®ççí. HçCç SkçÓÀCç mçcççOççvçkçÀçjkçÀ 

cçç@[íuç mççHç[lç vçJnlçb.  

cçiç Dççcç®³çç uç#ççlç Dççuçb Dççcç®ççÇ pççÇ mçcçm³çç Dççní lççÇ®ç cççvçJçpççlççÇ®ççÇ npççjçí Jç<ç¥ mçcçm³çç Dççní. l³ççbvçç Flçkçw³çç 

Jç<çç&lç lççÇ mççí[Jçlçç DççuçíuççÇ vççnçÇ. cçiç JçíiçJçíiçÈ³çç mçbmkç=ÀlççRcçO³çí v³çç³ççÆvçJçç[ç kçÀjC³çç®³çç JçíiçJçíiçÈ³çç HçOolççÇ çÆJçkçÀçÆmçlç 

Pççu³çç Dççnílç. DççcnçÇnçÇ DçY³ççmç kçÀ©vç Dççcç®³çç oíMçç®³çç HçjbHçjílçu³çç v³çç³çoçvççmçboYçç&lç JçíiçJçíiçÈ³çç iççíäçÇ çÆMçkçÀuççí. 

uçJçkçÀj®ç MççUí®³çç v³çç³çJ³çJçmLçímççþçÇ Dççcnçuçç cçáÎí mçá®çuçí.  



mççOççjCçlç: v³çç³çoçvççlç HççUç³ç®³çç iççíäçÇ mççO³ççmçáO³çç Dçmçlççlç. mçJç& DççjçíHççb®ççÇ KççíuçJçj DçççÆCç v³çç³³ç lçHççmçCççÇ 

Jnç³çuçç nJççÇ; kçÀçíCçlçç çÆvç³çcç cççí[uçç Dççní l³çç®ççÇ v³çç³ççOççÇMççbmçcççíj vççÇì mçávççJçCççÇ Jnç³çuçç nJççÇ; HçájçJçç, DççjçíHççÇ, 

çÆJç©Oo yççpçÓ ní vççÇì uç#ççlç Içílçuçb pççJçb DçççÆCç çÆMç#çç þçíþçJçlççvçç çÆvç:Hç#çHççlççÇHçCçí þçíþçJçç³çuçç nJççÇ Dçmçí lçí cçáÎí 

Dçmçlççlç. DçcçíçÆjkçíÀ®³çç mçáÒççÇcç kçÀçíìç&vçb Içìvçílç pçjçÇ uçnçvç cçáuççbvçç ní nkçwkçÀ çÆouçí vçmçuçí lçjçÇ DçcçíçÆjkçÀvç vççiççÆjkçÀçuçç pçí 

nkçwkçÀ çÆcçUlççlç lçí Dççcç®³çç MççUílç cçáuççbvçç çÆcçUç³çuçç nJçílç Dçmçb Dççcnçuçç Jççìlç nçílçb.  

cçiç HççÆnu³çç Jç<çç&®³çç çÆnJççÈ³ççlç nçÇ v³çç³çJ³çJçmLçç uççiçuççÇ. MççUí®³çç cççÇìçRiçkçÀ[í ³çç J³çJçmLçí®çb çÆvç³çb$çCç nçílçb. Jç<ç¥ 

Guçìlç içíuççÇ lçmçí l³çç cçáÐççbcçO³çí yçouç nçílç içíuçí HçCç cçÓU cçáÎí lçmçí®ç jççÆnuçí.  

Dççlçç mç[yçjçÇ Jn@uççÇlçuççÇ v³çç³çJ³çJçmLçç nç Dççcç®³çç DççÆYçcççvçç®çç DçççÆCç Dççvçboç®çç çÆJç<ç³ç Dççní. lççÇ Dç[LçUí vç ³çílçç 

®ççuçlçí. DççpçkçÀçuç Jç<ç&Yçjçlç mçácççjí 100 lç¬çÀçjçÇ ³çílççlç. kçÀçnçÇ JçíUç DççþJç[îççuçç®ç 10/20 lç¬çÀçjçÇ ³çílççlç. HçCç 

SkçÓÀCç mçiçUb Hççj Hçç[Óvç MççUç mçájçÆUlçHçCçí ®ççuçlçí. MççUílç mçávççJçCççÇlçu³çç Hç#çHççlççyçÎuç HçÀçj kçwJççÆ®çlç ìçÇkçÀç nçílçí.  

³çç mçiçÈ³çç HçOolççÇ®çç iççYçç cnCçpçí lçHççmçCççÇ kçÀjCççjç içì! l³ççbvçç p³çáçÆ[çÆMçDçuç kçÀçÆcçìçÇ çÆkçbÀJçç vçámçlçb®ç pçímççÇ cnCçuçb 

pççlçb. ³ççlç mçJç& Jç³çç®ççÇ cçáuçb ¬çÀcçç¬çÀcççvçb çÆvçJç[uççÇ pççlççlç. Jç<çç&lçÓvç ®ççj JçíUç ³çç kçÀçÆcçìçÇ®çç kçÀçjkçÓÀvç MççUí®³çç 

cççÇìçRiçcçO³çí çÆvçJç[uçç pççlççí. pçímççÇ®çí mçom³ç SkçÀcçíkçÀçbvçç DççþJç[îççYçjçlç DçvçíkçÀ JçíUç Yçíìlççlç. SKççoç çÆvç³çcç 

lççí[u³çç®ççÇ kçÀçíCççÇ lç¬çÀçj kçíÀu³ççJçj l³ççb®çb kçÀçcç mçá© nçílçb. cçiç Mçkçw³ç Dçmçíuç l³çç mçJç& cççiçç&vçb pçímççÇ l³çç lç¬çÀçjçÇ®çç s[ç 

uççJçC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjlçí. lçí mçç#ççÇHçájçJçí iççíUç kçÀjlççlç, cçáÎîççb®ççÇ sçvçvççÇ kçÀ©vç kçÀç³ç Iç[uçb Dçmçíuç ³çç mçl³çç®³çç 

pçJçU pççC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjlççlç.  

mçiçUípçCç®ç ³çç ÒççÆ¬çÀ³çí®çç Yççiç Dçmçu³ççcçáUí mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí Òçl³çíkçÀçuçç v³çç³ç çÆcçUlççí. ³çç®çí HççÆjCççcç jçípç®ç 

çÆomçlççlç. GoçnjCççLç&, pçímççÇMççÇ mçnmçç kçÀçíCççÇ Kççíìb yççíuçlç vççnçÇ. cçç$ç kçÀç³ç Iç[uçb lçí JçíiçJçíiçÈ³çç ¢çÆäkçÀçívççlçÓvç 

mççbçÆiçlçuçb pççlçb. DçvçíkçÀJçíUç mçiçUípçCç mçnkçÀç³ç&®ç kçÀjlççlç.  

³ççlçuçb JçÌçÆMçäîç cnCçpçí cçáuçb JçÌ³ççqkçwlçkçÀ çÆvç³çcç DçççÆCç mçcççpççlç HççUç³çuçç nJçílç Dçmçí çÆvç³çcç ³ççlçuçç HçÀjkçÀ DççíUKçç³çuçç 

çÆMçkçÀlççlç. MççUí®³çç cççÇìçRiçcçO³çí mçbcçlç Pççuçíuçí çÆvç³çcç HççUuçí lçj MççUí®çb kçÀçcçkçÀçpç vççÇì ®ççuçíuç Dçmçb mçiçÈ³ççbvçç 

cçççÆnlççÇ Dçmçlçb l³ççcçáUí lçí çÆvç³çcç HççUuçí pççlççlç. çÆvç³çcç HççUuçí pççlççÇuç Dçmçb mçJçç¥vççÇ®ç Hçnç³çuçç nJçb, DçiçoçÇ l³ççlç 

DççHçuçç çÆcç$ç Dçmçuçç lçjçÇ çÆvç³çcç lççí çÆvç³çcç ní lçlJç HççUç³çuçç nJçb Dçmçb mçJç& cçáuççbvçç cççv³ç Dçmçlçb. 

kçÀOççÇ kçÀOççÇ ³ççcçáUí oçívç çÆcç$ççbcçO³çí kçÀçnçÇ kçÀçjCççvçb pçímççÇ DççuççÇ lçjçÇ SkçÀoç kçÀç³çoíMççÇj ÒççÆ¬çÀ³çç mçbHçu³ççvçblçj Hçjlç 

JçÌ³ççqkçwlçkçÀ HççlçUçÇ [çíkçbÀ Jçj kçÀç{lçí. cçiç l³çç cçáuççb®ççÇ cçÌ$ççÇ HçÓJççaÒçcççCçí kçÀçnçÇ Iç[uçbb®ç vççnçÇ DçMçç Lççìçlç ®ççuçÓ nçílçí. 

çÆpçJçuçiç oçímlççbcçO³çí pçímççÇ®³çç çÆvççÆcçÊççvçb lççCçlçCççJç çÆvçcçç&Cç Pççuçíuçí cççÇ DçvçíkçÀoç HçççÆnuçílç. lçí lçCççJç mçbHçu³ççvçblçj Hçjlç 

lçí SkçÀcçíkçÀçb®³çç içÈ³ççlç içUí Iççuçlççlç. Flçj MççUçbcçOçÓvç mç[yçjçÇ Jn@uççÇlç Dççuçíu³çç vçJççÇvç cçáuççbvçç FLçuçç nç ÒçkçÀçj 

HçÀçj pç[ pççlççí. `DççcnçÇ çÆJç©Oo lçí' Dçmçb SkçÀoç þjuçb kçÀçÇ lçí®ç kçÀç³çcç ! DçMçç ÒçJç=ÊççÇlçÓvç lçí Dççuçíuçí Dçmçlççlç. çÆlçLçí 

SKççÐçç Òçmçbiççlç SKççÐçç®³çç çÆJç©Oo mçç#ç oíCççjç mçjU Mç$çÓ ³çç Hç#ççlç pççlççí. l³ççcçáUí mçá©JççlççÇuçç ³çç cçáuççbvçç 

Dççcç®³çç MççUílç pçcçJçÓvç I³çç³çuçç JçíU uççiçuçç lçjçÇ vçblçj lçí pçcçJçÓvç Içílççlç.  



pçímççÇcçO³çí lç¬çÀçj vççWoJçC³çç®³çç ÒççÆ¬çÀ³çíuçç MççUí®³çç Yçç<çílç `çÆyç´bçÆiçbiç mçcçJçvç DçHç' Dçmçb cnCçuçb pççlçb. nç JççkçwÒç®ççj kçÀmçç 

mçá© Pççuçç lçí Dççcnçuçç kçÀçíCççuçç®ç DççþJçlç vççnçÇ. HçCç l³ççyçÎuç DçvçíkçÀ oblçkçÀLçç Dççnílç. kçÀçnçÇpçCççbvçç Jççìlçb kçÀçÇ 

mçá©JççlççÇ®³çç kçÀçUçlç  pçímççÇ SkçÀcçíkçÀçbvçç oámçN³çç cçpçu³ççJçj Yçíìç³ç®çí lçíJnç DççjçíHççRvçç l³ççb®³ççmçcççíj cnCçpçí Jçj DççCçuçb 

pçç³ç®çb cnCçÓvç nç JççkçwÒçd®ççj mçá© Pççuçç DçmççJçç. 

pçímççÇ®çç HççÆjCççcç cnCçÓvç Hçç®ç Jç<çç¥®çç SKççÐçç çÆ®çcçáj[îççvçb ’lçÓ lçí LççbyçJçuçb vççnçÇmç lçj cççÇ lçáuçç Jçj Kçí®çívç“ Dçmçb 

cnCçç³ç®ççÇ mçá©Jççlç Jnç³çuçç cçiç HçÀçj JçíU uççiçuçç vççnçÇ. ’cçiç cççÇ KççuççÇ ³çíF&vç .. “ oámçjçÇkçÀ[Óvç lççlkçÀçU GÊçj 

³çç³ç®çb. p³çç cçáuççbvçç çÆuççÆnlçç ³çílç vçmçíuç l³ççbvççÇ l³ççb®³çç lç¬çÀçjçÇ çÆuçnç³çuçç uçíKççÆvçkçÀ vçícççJçç Dçmçç çÆvç³çcç nçílçç. 

mççOççjCçHçCçí cççíþçÇ cçáuçb uçnçvç cçáuççbvçç lç¬çÀçj çÆuçnç³çuçç cçolç kçÀjlç®ç Dçmçlç DçççÆCç mìçHçÀ lçj kçÀç³çcç GhçuçyOç Dçmçí. 

kçÀOççÇkçÀOççÇ SKççoç cçáuçiçç kçÀç³çÐçç®çç içÌjJççHçj JçÌ³ççqkçwlçkçÀ HçÀç³çÐççmççþçÇ kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjlç Dçmçí. kçÀçíCçççÆJç©Oo lçjçÇ 

DçvçíkçÀ lç¬çÀçjçÇ çÆuççÆnu³çç pççlç – lççí l³çç cçáuçç®çç sU®ç Dçmçí. DçLçç&lç ní kçÀç³ç ®ççuçuçb³ç lçí kçÀUç³çuçç pçímççÇuçç HçÀçj JçíU 

uççiçlç vçmçí. SKççÐçç çÆJçÐççL³çç&uçç HçjlçHçjlç Jçj DççCçuçb pççC³ççcççiçí ÒççcçáK³ççvçb oçívç kçÀçjCçb Dçmçlç. SkçÀlçj lççí cçáuçiçç 

KçjçíKçj®ç mçlçlç $ççmç oílç Dçmçí çÆkçbÀJçç ®çákçÀçÇ®ççÇ lç¬çÀçj vççWoJççÇvç  FlçjpçCç l³çç®çç sU kçÀjlç Dçmçlç. Dçmçç 

mçnkçÀçN³ççb®çç sU kçÀjCççN³çç çÆJçÐççL³çç¥®çç pçímççÇ vççÇì mçcçç®ççj Içílç Dçmçí.  

kçÀOççÇkçÀOççÇ JççoçJççoçÇ Pççu³ççJçj jçiçç®³çç Yçjçlç cçáuçb lç¬çÀçj vççWoJçlç Dçmçlç. cçiç Òçl³ç#ç lçHççmçCççÇ mçá© nçíF&Hç³ç¥lç mçiçUí 

Mççblç Pççuçíuçí Dçmçlç. l³çç Kçìu³ççlç pçímççÇuçç HçÀçj kçÀçcç jnçlç vçmçí. yçN³çç®çoç lç¬çÀçj çÆuçnÓvç HçÓCç& Jnç³ç®³çç Dççlç®ç 

cççcçuçç Lçb[çJçuçíuçç Dçmçí. cççÇ SkçÀç DçMçç®ç HçÀç[uçíu³çç lç¬çÀçjçÇ®ççÇ vççWo kçÀ©vç þíJçuççÇ³ç: 

Jnívç ³çÓ JçíDçj ³çbiç 

(mçl³çIçìvçíJçj DççOçççÆjlç) 

’Dççcnçuçç lç¬çÀçj çÆuçnç³çuçç cçolç kçÀjCççj kçÀç?“ Dçç@çÆHçÀmçyççní®³çç SkçÀç kçÀçí®ççJçj yçmçuççí Dçmçlççvçç nç ÒçMvç Dççu³ççJçj 
cççÇ pçjç ®çcçkçÀuççí®ç. cççP³ççmçcççíj Dç@JnjçÇ (Jç³ç Jç<ç& 1) DçççÆCç Mçíjç@vç ( Jç³ç Jç<ç& 7)  DçMççÇ oçívç cçáuçb pçjç IçáìcçUlç cçuçç 
nç ÒçMvç çÆJç®ççjlç nçílççÇ. ’DççHçCç cççpç&uçç MççíOçÓ³ççlç kçÀç? “ Dçmçb l³ççbvççÇ çÆJç®ççju³ççJçj cççÇ SkçÀ #çCç l³ççb®³ççkçÀ[í HçççÆnuçb 
DçççÆCç çÆJç®ççjuçb ’kçÀMççmççþçÇ? “ ’çÆmkçÀHç (Jç³ç Jç<ç& 13) DçççÆCç cçç³çkçíÀuç (Jç³ç Jç<ç& 8) Dççcç®³çç KççíuççÇlç DççcnçÇ pçí 
kçÀjlççí³ç l³ççlç cçOçí cçOçí ³çílçç³çlç. “ ní GÊçj Dççuçb. cççÇ DçMççÇ lç¬çÀçj çÆuçnÓvç ÐççJççÇ kçÀç? DçMçç çÆJç®ççjçlç cççÇ l³ççbvçç 
cnCççuççí.. ’nçí, vçkçwkçÀçÇ®ç“ DçççÆCç DççcnçÇ Dçç@çÆHçÀmçcçO³çí içíuççí. Dçç@çÆHçÀmç çÆjkçÀçcçb nçílçb.  

lçíJnç oçÇ[ Jççpçuçç nçílçç. mçJç&pçCç vçJ³ççvçb HçÀçÆvç&®çj JçiçÌjí kçíÀuçíu³çç mìçÇçÆjDççí ©cçcçO³çí içíuçí nçílçí. l³çç KççíuççÇ®çç kçÀmçç 
GHç³ççíiç kçÀjç³ç®çç ³ççmççþçÇ GlmçákçÀ Dçmçuçíu³çç çÆJçÐççL³çç¥mççíyçlç çÆlçLçí 11 HççmçÓvç ®ç®çç& ®ççuçÓ nçílççÇ.  

cççPçb ní lç¬çÀçj çÆuçnÓvç IçíC³çç®çb kçÀçcç l³ççcççvççvçb çÆkçÀjkçÀçíU nçílçb. lçjçÇnçÇ cççÇ lçí kçÀçcç içbYççÇj JççìçJçb ³ççmççþçÇ ìíyçuççmçcççíj 
yçmçuççí, nçlççlç Hçívç Içílçuçb. oçíIçbnçÇ cççP³çç Òçl³çíkçÀ nçuç®ççuççÇkçÀ[í Hçnçlç nçílçí. Òçl³çíkçÀ MçyoçkçÀ[í Hçnçlç nçílçí. 
l³ççb®³ççmççþçÇ nç HçÀçj®ç içbYççÇj cççcçuçç nçílçç.  



cççP³ççmçcççíj lç¬çÀçjçÇ®çb mJç©Hç Dççuçb. cççÇ Dç@JnjçÇuçç cnCççuççí  

 ’cçuçç mçá©JççlççÇHççmçÓvç, DçiçoçÇ mçáá©JççlççÇHççmçÓvç mçiçUb vççÇì mççbiç yçjb“  

’cççÇ l³ççb®ççÇ vççJçb mççbiçç³çuçç vçkçÀçí nçílçb. lçí ®çákçÀuçb®ç.“ Dç@JnjçÇ cnCççuçç. 

’mçá©JççlççÇHççmçÓvç mççbiç. kçÀç³ç Iç[uçb? “ 

’çÆpçcç  (Jç³ç Jç<ç& 8) DçççÆCç cççÇ yççvç&cçO³çí KçíUlç nçílççí. çÆmkçÀHç DçççÆCç cçç³çkçíÀuç ³çíTvç [íçÆvçmçuçç çÆ®ç[Jçç³çuçç uççiçuçí. “  

’[íçÆvçmç çÆlçLçí®ç nçílçç kçÀç? “ cççÇ çÆJç®ççjuçb. 

’lççí Dççuçç. cçiç lçí oçíIçb Dççuçí. [íçÆvçmçuçç Jçç®çJçç³çuçç cççÇ l³ççbvçç vççJçb çÆJç®ççjuççÇ. cççÇ [íçÆvçmçuçç cçolç kçÀjC³çç®³çç nílçÓvçí®ç 
lçí kçíÀuçb. “ 

[íçÆvçmçuçç Dç@JnjçÇ®ççÇ cçolç kçÀç uççiçlççÇ³ç ³çç®çb cçuçç Dçç½ç³ç& Jççìlç nçílçb.  HçCç cççÇ l³ççbvçç iççíä Hçá{í mççbiçç³ç®ççÇ KçÓCç kçíÀuççÇ. 

’cçiç l³ççbvççÇ Dççcç®çç Hççþuççiç kçíÀuçç. çÆmkçÀHç cççPççÇ n@ì IçíTvç yççvç&yççníj HçUçuçç. [@çÆvç³çuç (Jç³ç Jç<ç& 7), çÆpçcç DçççÆCç cççÇ 
HçUçuççí. “  

cççP³çç [çíkçw³ççlç Dççlçç iççWOçU mçá© Pççuçç. cççÇ çÆJç®ççjuçb 

’ [@çÆvç³çuç HçCç çÆlçLçí nçílçç? “ DçççÆCç mçiçUçÇ jçcçkçÀLçç Hçjlç çÆuçnç³çuçç uççiçuççí.  

’[íçÆvçmç, cçç³çkçíÀuç DçççÆCç çÆmkçÀHç Dççcç®çç Hççþuççiç kçÀjlç nçílçí. cççÇ HçUçuççí, cççPççÇ n@ì çÆcçUJçuççÇ.. cçiç çÆmkçÀHçvçb cçuçç 
G®çuçuçb. Hçjlç yççvç&cçO³çí vçíuçb. HçCç DççcnçÇ mçiçUí HçUçuççí.“   

’SkçÀ çÆcççÆvçì. “. cççÇ cçOçí®ç l³ççbvçç LççbyçJçuçb. kçÀç³ç Iç[uçb³ç lçí kçÀUCçb Dççlçç cççP³çç DççJççkçw³ççyççníj ®ççuçuçb nçílçb.  

’pçj lçÓ l³ççuçç cçolç kçÀjlç nçílççmç lçj [íçÆvçmç lçáPçç Hççþuççiç kçÀç kçÀjlç nçílçç? “ 

’cçuçç vççnçÇ cçççÆnlç.. “ Dç@JnjçÇ nmçÓvç cnCççuçç. Dççlçç l³çç®³çç lççíb[çlçÓvç HçìçHçì Mçyo yççníj ³çílç nçílçí. l³çç®çí [çíUí 
®çcçkçÀlç nçílçí. lççí Lççbyçlç®ç vçJnlçç.  

’cçiç DççcnçÇ cçáK³ç FcççjlççÇ®³çç çÆoMçívçí OççJçuççí. l³ççbvççÇ çÆpçcçuçç kçÀHççìçlç kçÀçW[uçb. [@çÆvç³çuçvçb HçUlç ³çíTvç cçuçç lçí 
mççbçÆiçlçu³ççJçj cççÇ çÆpçcçuçç mççí[Jçç³çuçç çÆvçIççuççí. cççÇ Kçjb lçj l³ççuçç mççí[Jçç³çuçç içíuççí HçCç cççÇ l³ççuçç kçÀçíb[ç³çuçç®ç cçolç 
kçÀjlççí³ç Dçmçb çÆ®ç$ç çÆvçcçç&Cç Pççuçb. HçCç lççí HçUçuçç. cççÇ kçÀçW[uçç içíuççí HçCç cççÇnçÇ kçÀMççÇyçMççÇ mçáìkçÀç kçÀ©vç IçílçuççÇ.“   

Dç@JnjçÇ ní mççbiçlç Dçmçlççvçç®ç çÆpçcç MççblçHçCçí Mçíjç@vçMçípççjçÇ ³çíTvç GYçç jççÆnuçç. DççÊçç®ç SkçÀç Yç³çbkçÀj ÒçmçbiççlçÓvç 
içáoju³ççmççjKçç JçiçÌjí l³çç®çç ®çínjç çÆyçukçáÀuç vçJnlçç. cçiç cççP³çç uç#ççlç Dççuçb kçÀçÇ nçÇ cçáuçb cççPççÇ ìj G[Jçlçç³çlç. 



Dç@JnjçÇ kçÀ[í HççnÓvç cççÇ çÆJç®ççjuçb, ’lçáPçç JçíU cçpçílç içíuçç kçÀç?“  lççí cçvçcçájço nmçÓvç cnCççuçç  ’nçí “  çÆpçcçuççnçÇ cççÇ 
çÆJç®ççjuçb.“  lççínçÇ cnCççuçç.. ’nçí, cçuçç lç¬çÀçj vççWoJçç³ç®ççÇ vççnçÇ³çí.“   

’ HçCç l³ççbvççÇ DççcnçÇ pçí kçÀjlç nçílççí l³ççlç cçOçí cçOçí kçíÀuçb.“  Dç@JnjçÇ lç¬çÀçjçÇ®³çç mçájçlç cnCççuçç.  

’lçácnçÇ kçÀç³ç kçÀjlç nçílççlç? “  cççÇ çÆJç®ççjuçb. 

’o cç@çÆpçkçÀ Mççí.. “ 

l³çç çÆoJçMççÇ cç@çÆpçkçÀ Mççí Dççní JçiçÌjí cççÇ kçÀçnçÇ SíkçÀuçb vçJnlçb. cççÇ HçCç cçiç l³ççb®³çç içcçlççÇlç mççcççÇuç Jnç³ç®çb þjJçÓvç 
çÆJç®ççjuçb, ’kçÀçíCçlçç cç@çÆpçkçÀ Mççí? “ 

’Mçíjç@vç DçççÆCç çÆmçb[çÇ ³ççb®çç ! “  Dç@JnjçÇ GÊçjuçç. 

nmçlçcçáKççvçb [@çÆvç³çuçnçÇ lççíHç³ç¥lç Dççcç®³ççlç mççcççÇuç Pççuçç nçílçç. Mçíjç@vç ³çç mçiçÈ³ççlç DççÊççHç³ç¥lç mlçyOç nçílççÇ. lççÇ 
çÆlç®çb vççJç Dççu³ççJçj Hçá{í DççuççÇ.  ’DççcnçÇ l³ççbvçç KççíuççÇyççníj nçkçÀuçlç nçílççí HçCç lçí içíuçí vççnçÇlç.“ lççÇ DççJçíMççlç mççbiçlç 
nçílççÇ. ’cçiç DççcnçÇ l³ççbvçç {kçÀuçuçb“. ³ççJçj Dç@JnjçÇ cnCççuççÇ  ’DççcnçÇ l³ççbvçç pçç³çuçç Yççiç®ç Hçç[uçb.“ ³ççJçj  [@çÆvç³çuç 
nmçlç nçílçç. çÆpçcç cçpçílç nçílçç. 

’lç¬çÀçj HçÀç[Óvç ìçkçÓÀ kçÀç? “ çÆpçcçvçb çÆJç®ççjuçb. 

³ççJçj Mçíjç@vçvçb çqmcçlçnçm³ç kçíÀuçb. [@çÆvç³çuçnçÇ nmçuçç. cççÇ Dç@JnjçÇuçç çÆJç®ççjuçb. ’lç¬çÀçj lçMççÇ®ç þíJçuççÇ lçj kçÀç³ç 
nçíF&uç?“ 

pçímççÇJçj®³çç Òç®çb[ çÆJçéççmççvçb lççí cnCççuçç, ’cçáuçb cç@çÆpçkçÀ Mççí kçÀjCçb LççbyçJçlççÇuç.“   

’lçáuçç lççí Lççbyçç³çuçç nJçç³ç kçÀç?“  cççÇ çÆJç®ççjuçb. 

’vççnçÇ.. “ lççí çÆouçKçáuççmçHçCçí nmçÓvç cnCççuçç.  

çÆpçcçvçb lç¬çÀçj HçÀç[uççÇ. l³çç®çb mçcççOççvç Pççuçb. cçiç Dç@JnjçÇ çÆvçIçlçççÆvçIçlçç cççP³ççkçÀ[í JçUÓvç SkçÀ ©bo nçm³ç kçÀjlç 
cnCççuçç  ’lçácnçÇ uçnçvç Dçmçlççvçç DçMççÇ®ç Oçcççuç kçÀjlç nçílçç kçÀç?“ 

Dçmçb ní pçímççÇ ÒçkçÀjCç ! Dççcç®³ççkçÀ[í pçímççÇ®ççÇ mçá©Jççlç Pççu³ççHççmçÓvç JççF&ì Jççiçu³ççyçÎuç HçÀkçwlç SkçÀoç®ç SkçÀç 

çÆJçÐççL³çç&uçç MççUílçÓvç kçÀç{çJçb uççiçuçb. ³çç DççkçÀ[d³ççbJç©vç®ç lççÇ HçOolç ³çMçmJççÇ Pççu³çç®çb çÆomçÓvç ³çílçb. KçjçíKçj®ç 

mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí Òçl³çíkçÀçuçç mçcççvçlçívçb JççiçJçuçb pççlçb. kçÀçíCçl³ççnçÇ cçáuççuçç DççÆOçkçÀçjMççnçÇ, cççíþçÇ cççCçmçb, çÆMç#çkçÀ 

kçÀçíCçç®ççÇ®ç YççÇlççÇ Jççìlç vççnçÇ. MççUílç mçiçUí mçcççvç Dçmçu³ççvçb mçJç&pçCç SkçÀcçíkçÀçb®³çç vçpçjíuçç vçpçj çÆYç[JçÓvç yççíuçlççlç. 

Flçuçb mJççlçb$³ç Jç³ç, çÆuçbiç çÆkçbÀJçç mìíìmçvçámççj yçouçlç vççnçÇ. lçí jçKçuçb pççlçb ³ççJçj mçiçÈ³ççb®çç çÆJçéççmç Dççní. ³çç 

MççUí®çç cççÇ SkçÀ Yççiç Dççní ³ççyçÎuç®çç mçJçç&lç pççmlç DççÆYçcççvç cçuçç ³çç iççíäçÇmççþçÇ Jççìlççí! 
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mç[yçjçÇyçÎuç KçÓHç kçÀçnçÇ mççbiçÓvç Pççu³ççJçj, lçí mçiçUí Mçyo uççíkçÀçbvççÇ Jçç®çu³ççJçj DçççÆCç Dççcç®³çç MççUí®çí HçÀçíìçí 

HçççÆnu³ççJçjnçÇ uççíkçÀçbvçç SkçÀ ÒçMvç Gjlççí®ç. mç[yçjçÇ Jn@uççÇ cnCçpçí kçÀç³ç Dççní? çÆlçLçí kçÀmçb Jççìlçb? vçkçwkçÀçÇ kçÀç³ç 

®ççuçlçb? 

mççbiçç³ç®çb®ç Pççuçb lçj SkçÀ cnCçpçí mçnpç HçnçCççN³ççuçç oíKççÇuç HççÆnu³çç vçpçjílç yçN³çç®ç JçíiçÈ³çç iççíäçÇ ÒçkçÀ<çç&vçb 

pççCçJçlççlç. mç[yçjçÇlç mçiçUçÇkçÀ[í cçáuçb çÆJçKçájuçíuççÇ Dçmçlççlç. l³ççcçáUí lçí ³çílççlç lçíJnç cçOçuççÇ mçáfçÇ DçmççJççÇ Dçmçb 

uççíkçÀçbvçç JççìCçb Dççcnçuçç Dççlçç mçJç³ççÇ®çb Pççuçb³ç. cçáuçb cççíkçÀUíHçCççvçb, Dççj[çDççíj[ç kçÀjlç, Glmççnçvçb yççiç[lç 

Dçmçlççlç.  

vçblçj Hçjlç lçí mççOççjCç DçMççÇ®ç ¢M³çb Hçnçlççlç. MççUç SkçÀç pçáv³çç Fmìíì®³çç cçÌoçvççlç Dççní. lççÇ DçcçíçÆjkçÀvç çÆmççqJnuç 

Jçç@j®³çç kçÀçUçlç yççbbOçuççÇ Dççní. mçá©JççlççÇuçç yççbOçuçíuççÇ®ç Fcççjlç DçpçÓvç çÆìkçÓÀvç Dççní. ûç@vççF&ì®³çç çÆYçblççÇ Dççnílç. l³ççlçuçç 

ûç@vççF&ì®çç oiç[ nç çÆlçLçu³çç®ç mççuçícç jçí[Jçj®³çç HçÀççÆcç¥içn@cç®³çç KççCççÇlçÓvç Kççíouçíuçç Dççní. KççCç kçÀOççÇ®ç yçbo PççuççÇ. 

l³çç Yççiççlç Dççlçç ûç@vççF&ì®³çç FcççjlççÇ oáçÆcç&U Dççnílç. l³çç®çç yçIçCççN³çç®³çç cçvççJçj JçíiçUç®ç ÒçYççJç Hç[lççí. MççUí®çb 

JçíiçUb®ç J³ççqkçwlçcçlJç l³ççcçáUí l³çç®³çç cçvççlç lç³ççj nçílçb.  

l³ççuçç çÆnjJçU, Pçç[bPçá[Hçb, HçáÀuçb, lçUb, lçyçíuçç, çÆcçuçnçTmç, iççíþç DçççÆCç lçyçíuçç ³ççcçáUb Òçç®ççÇvç mççQo³çç&®çç SkçÀ vçcçávçç 

Hçnç³çuçç çÆcçUlççí.  

HçÀççÆcç¥içn@cç ní MçíJçìçÇ SkçÀ içpçyçpçuçíuçb Mçnj Dççní. GÐççíiçOçboí, yçBkçÀç, Mçç@çÆHçbiç cçç@umç, Içjb, cççíþí jmlçí ní Mçnj DçççÆCç 

Ghçvçiçjç®çí ÐççílçkçÀ Dççnílç. ní kçÀçBçÆ¬çÀì®çb pçiç MççUíuçç ®çnáyççpçÓbvççÇ Jçí{uçíuçb Dçmçuçb lçjçÇ MççUç vçÌmççÆiç&kçÀ mççÌbo³çç&®³çç 

kçáÀMççÇlç çÆJçmççJçuçíuççÇ Dççní. MçnjçlçuççÇ SkçÀ yççiç MççUípçJçU Dççní. lççÇ pççiçç Hç³çç&JçjCçç®³çç j#çCççmççþçÇ SkçÀç ì^mìvçb 

DççjçÆ#çlç kçíÀuçíuççÇ Dççní. ³ççcçáUí MççUí®³çç vçÌmççÆiç&kçÀ mççQo³çç&lç Yçj®ç Hç[lçí.  

HçCç SkçÀ uç#ççlç I³çç.. DççcnçÇ Fbiuçb[cçOçuççÇ iç{çÇ çÆkçÀbJçç v³çÓHççíì& cç@vMçvç vççnçÇ. Fcççjlç vççÇì pçHçÓvç þíJçÓvç G®®çYçÓ́ uççíkçÀçbvççÇ 

cççb[uçíuçb mçbHçÊççÇ®çb DççWiçUJççCçb ÒçoMç&vç kçÀjCççjçÇ Dççcç®ççÇ JççmlçÓ vçJní. vççLçççÆvçuç yççTçÆ[®ç nç cç@mç@®³çámçíìmçd cçOçuçç 

o³çç&Jçoça nçílçç. p³ççvçb lç³ççj kçíÀuçíuççÇ cç@v³çáDçumç DçpçÓvçnçÇ KçuççMççÇ JççHçjlççlç. FlçkçÀç ÒççÆmçOo cççCçÓmç Òç®çb[ mççOçç nçílçç. 

l³çç®³çç FmìíìçÇJçjnçÇ Dçmçb ÒçoMç&vç vçJnlçb. çÆlçLçí vççÇì kçÀçcçkçÀçpç ®ççuçç³ç®çb. lççÇ pççiçç pçávççÇ PççuççÇ. HçCç mççO³ççmçáO³çç 

kçÀçcçiççjçmççjKççÇ pçávççÇ PççuççÇ .. SKççÐçç jçpçHçá$ççmççjKççÇ vçJní. l³çç JççmlçÓlç [çiç[ápççÇ®d³çç, çÆYçblççRvçç çÆiçuççJçç çÆou³çç®³çç 

DçvçíkçÀ KçáCçç Dççnílç. cnçlççN³çç cççCçmçç®³çç lJç®çíJçj®³çç mçájkçáÀl³ççbmççjK³çç l³çç KçáCçç Dççnílç. Dççcç®ççÇnçÇ Fcççjlç 

Flçcççcççlç pçávççÇ PççuççÇ DçmçuççÇ lçjçÇ lççÇ pçávççÇ PççuççÇ®ç Dççní. KçN³ççKçáN³çç cççCçmççbvççÇ KçN³ççKçáN³çç pçdiççlç JççJçju³çç®³çç 

KçáCçç FcççjlççÇ®d³çç DçbiççKççbÐççJçj KçíUlçç³çlç.  

FcççjlççÇÒçcççCçí®ç ìíyçuç, Kçá®³çç&, mççíHçíÀ ³çç mçiçÈ³ççbcçáUí MççUíyçÎuç®çç ÒçYççJç Jçç{lççí. mçiçUb HçÀçÆvç&®çj mççOçb DçççÆCç Içjçlç 

Dçmçlçb lçmçb Dççní. HçÀçÆvç&®çj pçcçJçlççvçç Dççcnçuçç pçávçb HçÀçÆvç&®çj kçÀçíCççÇ lçjçÇ çÆouçb çÆkçbÀJçç DççcnçÇ mçíkçbÀ[ nB[ çÆJçkçÀlç Içílçuçb. 

l³ççcçáUí lçínçÇ pçávçb Pççuçb³ç. cççCçmççbvççÇ JççHçju³çç®³çç KçáCçç l³çç®³ççJçjnçÇ Dççnílç. ³çç mçiçÈ³çç®çç HççÆjCççcç cnCçÓvç 

Dççcç®³ççmççjKçí MççUílç JçíU IççuçJçCççN³çç uççíkçÀçbcçO³çí ÒççcçáK³ççvçb oçívç YççJçvçç çÆvçcçç&Cç nçílççlç. mçnpçlçç – jçípç®³çç 

JççHçjç®³çç JçmlçÓ JççHçjlççvçç JççìçJçb lçmçb Dççcnçuçç çÆlçLçí JççJçjlççvçç Dççjçcçoç³çkçÀ Jççìlçb. ddoámçjb cnCçpçí cçáuççbvçç mçcçpççJçÓvç 



IçíCçb nçÇ YççJçvçç Dççcç®³ççkçÀ[í Òç®çb[ Dççní. DççcnçÇ cçáuççbvçç çÆkçÀlççÇ mçcçpççJçÓvç Içílççí ³ççJçj®ç Dççcç®çç mçlçlç®çç Dççvçbo 

DçJçuçbyçÓvç Dçmçlççí.  

mçnpçlçç DçççÆCç cçáuççb®ççÇ kçÀçUpççÇ IçíCçb ³çç mç[yçjçÇ Jn@uççÇ®³çç ÐççílçkçÀ Dççnílç. uççíkçÀ FLçí Dççjçcççlç Dçmçlççlç. l³ççbvçç 

kçÀçUpççÇ, IççF& vçmçlçí. çÆYçJç³çç Gb®ççJçuçíu³çç vçmçlççlç. [çíUí mJç®s Dçmçlççlç, iç{ÓUuçíuçí vçmçlççlç. uççíkçÀ uç#ç vç oílçç 

çÆvçIçÓvç pççlç vççnçÇlç. mçiçUípçCç SkçÀcçíkçÀçb®ççÇ kçÀçUpççÇ kçÀjlççlç. mçiçUípçCç cçolç kçÀjç³çuçç lçlHçj Dçmçlççlç. MççUç 

®çÌlçv³çHçÓCç& DçmççJççÇ ³çç®ççÇ mçiçUípçCç kçÀçUpççÇ Içílççlç. 

MççUílç DçmçCççN³çç mçJçç¥cçO³çí®ç ³çç YççJçvçç Dçmçlççlç. l³çç mçiçUçÇkçÀ[í çÆomçlççlç DçççÆCç lçácç®çb uç#ç JçíOçÓvç Içílççlç.  

FLçí mçiçÈ³ççHçí#çç pççmlç uç#ççlç ³çíCççjçÇ iççíä cnCçpçí kçÀçU Lççbyçu³ççmççjKçç Jççìlççí. kçÀçcçb mçbHçJçC³ççmççþçÇ uççíkçÀ 

Òç³çlvççb®ççÇ HçjçkçÀçÿç kçÀjlççlç HçCç kçÀçíCççÇ iç[yç[ kçÀjlç vççnçÇ. MççUílç HçÀçj kçÀcççÇ Iç[îççUb Dççnílç. çÆvçIçÓvç pççCççN³çç 

lççmççb®ççÇ pççCççÇJç cçáuççbvçç mçlçlç kçÀ©vç çÆouççÇ pççlç vççnçÇ.  

mçJç&®çpçCç l³ççbvçç nJçb lçíJnç ³çílççlç DçççÆCç pççlççlç – uçJçkçÀj çÆkçÀbJçç GMççÇjç. kçÀçíCççÇ®ç vçmçlççvçç pçj SKççÐççuçç ³çç³ç®çb 

Dçmçíuç lçj l³ççuçç MççUí®ççÇ çÆkçÀuuççÇ çÆouççÇ pççlçí. Dççcç®³çç cçlçí nçÇ pççiçç l³ççb®ççÇ®ç Dççní DçMçç YççJçvçí®³çç KççÆpçv³çç®ççÇ lççÇ 

çÆkçÀuuççÇ Dçmçlçí. DçMçç Òçl³çíkçÀ çÆkçÀuuççÇcççiçí çÆkçÀlççÇ çÆJçéççmç o[uçíuçç Dçmçlççí ³çç®ççÇ kçÀoj kçÀjç³çuçç SjJççÇ kçáÀCççuçç®ç JçíU 

vçmçlççí.  

FLçí þç³ççÇþç³ççÇ çÆJçéççmç çÆomçlççí. lçmçç lççí çÆomçCçb DçHçíçÆ#çlçnçÇ Dççní. JçmlçÓb kçáÀuçHççlç þíJçu³çç pççlç vççnçÇlç. oçjb mçoÌJç 

GIç[çÇ Dçmçlççlç. mçJç& mççOçvçb mçnpç mçiçÈ³ççbvçç GhçuçyOç nçílççlç. uççíkçÀçbvçç Jççìlçb, kçÀç³ç nçÇ çÆJççÆ®ç$ç JççmlçÓ Dççní!! 

Dççcç®ççÇ mç[yçjçÇ Jn@uççÇ! cçákçwlç ÒçJçíMç DçmçuçíuççÇ.. mçiçU³ççbvçç mççcççJçÓvç IçíCççjçÇ. cçiç Yçíì Ðçç³çuçç Dççuçíuçí MççUílç 

çÆHçÀjlççvçç FLçu³çç Gyçoçj DçççÆCç çÆJçéççmçÓ JççlççJçjCçç®çç uçiççíuçiç SkçÀ Yççiç yçvçlççlç.  

yççíçÆ[¥iç mkçÓÀuç vçmçuççÇ çÆkçbÀJçç DççíUKççÇ®³çç uççíkçÀçbvççÇ SkçÀ$ç ³çíTvç mçá© kçíÀuçíuççÇ vçmçuççÇ lçjçÇ yçNd³çç®ç dÒçkçÀçjçvçb Dççcç®ççÇ 

MççUç nçÇ SkçÀ kçÀc³çáçÆvçìçÇ®ç Dççní. MççUílç kçÀáþÓvçkçáÀþÓvç uççíkçÀ ³çílççlç DçççÆCç çÆcç$çlJççvçí jnçlççlç. Dççcç®³ççkçÀ[Óvç HçÀçj 

Òççílmççnvç JçiçÌjí vç çÆcçUlççnçÇ HççuçkçÀ nUÓnUÓ SkçÀcçíkçÀçb®ççÇ DççíUKç kçÀ©vç Içílççlç. l³ççb®³ççlç cçÌ$ççÇ çÆvçcçç&Cç nçílçí. cçáuçb 

MççUíyççníjnçÇ SkçÀcçíkçÀçbvçç Yçíìlççlç. l³ççb®³ççlç Dçç³çá<³çYçjç®çb vççlçb lç³ççj nçílçb. 

Dççcç®ççÇ MççUç nçÇ SKççÐçç Kçí[íiççJççmççjKççÇ Dççní. çÆlçLçí vççlççÇ mçnpç pçáUlççlç. mçiçUí FkçÀ[íçÆlçkçÀ[í çÆHçÀjlç Dçmçuçí lçjçÇ 

cçáUb SkçÀcçíkçÀçblç ©pçuçíuççÇ Dçmçlççlç. ³çç cçáUçbJçj vççl³ççb®ççÇ Pçç[b yçnjlç jnçlççlç. HçoJççÇ IçíTvç cçáuçb Hçç®ç, onç, HçbOçjç 

Jç<çç¥vçblçjnçÇ Hçjlç ³çílççlç. l³ççbvçç IçjçÇ Dççu³ççmççjKçb Jççìlçb. FLçí l³ççb®çb vçíncççÇ®ç mJççiçlç nçílçb. l³ççbvçç ³çç MççUí®çç®ç SkçÀ 

kçÀç³çcç®çç çÆnmmçç Jnç³ç®çç Dçmçlçb DçççÆCç lçí lçmçç SkçÀ çÆnmmçç DçmççJçílç Dçmçb DççcnçuççnçÇ Jççìlçb. ní DççÆpçyççlç çÆJççÆ®ç$ç 

vççnçÇ³çí. cçáuçbç®³çç cçvççlç MççUç nç SkçÀ çÆnmmçç DçmççJçç®ç! 

FLçí MççUí®³çç JççlççJçjCççlç YçÓlç, Jçlç&cççvç DçççÆCç YççÆJç<³çkçÀçU çÆJçjIçUÓvç SkçÀ Pççuçíuçç Dçmçlççí. cçáuçb YçÓlçkçÀçUçlçu³çç iççíäçÇ  

SíkçÀlççlç. DçççÆCç cçiç SkçÀ çÆoJçmç kçÀçíCççÇlçjçÇ ³çílçb, l³ççuçç lççÇ cnCçlççlç, ’lçÓ DçcçákçÀlçcçákçÀ vçç.. cççpç& Dççcnçuçç lçáP³çç 

çÆkçÀlççÇ iççíäçÇ mççbiçlç Dçmçlçí.“ lçí DççpççÇcççpççÇ çÆJçÐççLçça cçiç SkçÀ$ç yçmçlççlç. YçÓlçkçÀçUçlçu³çç kçÀLççb®³çç yçou³ççlç 



SkçÀcçíkçÀçbvçç vçJççÇvç iççíäçÇ SíkçÀJçu³çç pççlççlç. cçiç kçÀçnçÇ çÆoJçmççbmççþçÇ Dççuçíuçç cççpççÇ çÆJçÐççLçça çÆvçmçiç&çÆvç³çcççÒçcççCçí HçCç 

Yçju³çç Dçblç:kçÀjCççvçí Hçjlç l³çç®³çç pçiççlç pççlççí.  

HçCç Dççcç®³çç MççUí®çç Yççiç DçmçCççN³çç JçÌçÆMçäîççlçuçb SkçÀnçÇ l³çç®³çç J³ççqkçwlçcçlJççvçb cçOçu³çç kçÀçUçlç içcççJçuçíuçb vçmçlçb. 

FLçí DççcnçÇ cçáuççbkçÀ[Óvç çÆvçÿç, Jç®çvçb kçÀçnçÇ cççiçlç vççnçÇ. mJçlç;®³çç mJçHvççb®çç mççJç&pççÆvçkçÀ içjpççbmççþçÇ yçUçÇ oíCçb 

Dççcnçuçç cçbpçÓj vççnçÇ. cçákçwlç uççíkçÀçbvçç SkçÀcçíkçÀçbMççÇ cçákçwlçHçCçí JççiçÓvç pçj mçnkçÀçN³ççbkçÀ[Óvç Dççoj DçççÆCç cçolç çÆcçUçuççÇ lçj 

l³ççbvçç mJçlç:®ççÇ O³çí³çb DççíUKçC³çç®ççÇ mçbOççÇ çÆcçUlçí. cçiç l³ççb®³ççlç çÆvçÿç DçççÆCç cçÌ$ççÇ®çb HçÀçj ¢{ vççlçb lç³ççj nçílçb ³çç®çb 

mç[yçjçÇ Jn@uççÇ ní SkçÀ çÆpçJçblç GoçnjCç Dççní. Dçmçb JççlççJçjCç kçÀmçb lç³ççj nçílçb ³çç®ççÇ HççkçÀkç=ÀlççÇ HçÀçj mççOççÇ Dççní; SkçÀ 

Yççiç mJççlçb$³ç, SkçÀ Yççiç Dççlcçmçvcççvç, SkçÀ Yççiç pçyççyçoçjçÇ, SkçÀ Yççiç mçnç³³ç ní SkçÀ$ç kçÀjç³ç®çb DçççÆCç HçoçLç&  lç³ççj 

nçíF&Hç³ç¥lç MççblçHçCçí Jççì Hçnç³ç®ççÇ. kçÀçíCçlççnçÇ mJç³çbHççkçÀçÇ ³çç®ççÇ vçkçwkçÀuç kçÀ©vç çÆlçlçkçbÀ®ç ³çMç çÆcçUJçÓ MçkçíÀuç. 

MççUí®çç DççlççlçjçÇ lçácnçuçç Dçboçpç Dççuçç kçÀç? 

çÆvçjçíHç 

o ÒçÓHçÀ Dçç@HçÀ HçáçÆ[biç 

Dççcç®³ççkçÀ[®³çç mçiçÈ³çç®ç cçáuççb®³çç Dçç³çá<³ççlç mç[yçjçÇ Jn@uççÇ mççí[Óvç yççníj®³çç mJçlç:®³çç pçiççlç pçç³ç®ççÇ JçíU ³çílçí®ç. 

l³ççb®³çç vçblçj®³çç Dçç³çá<³ççlç kçÀç³ç Iç[lçb lçí MççUí®çç çÆkçÀlççÇ HççÆjCççcç Dççní ³çç®çb çÆvçoMç&kçÀ Dçmçlçb.  

DçvçíkçÀ çÆJçÐççL³çç¥vçç MççUç mççí[ç³ç®³çç DççOççÇ nç³çmkçÓÀuç mçbHçu³çç®çç çÆ[Huççícçç nJçç Dçmçlççí. nç çÆ[Huççícçç kçÀmçç ÐççJçç ³ççJçj 

çÆJç®ççj kçÀjC³ççlç Dççcç®çb SkçÀ Jç<ç& içíuçb.  

Dççcç®çç çÆ[Huççícçç vçíncççÇ®³çç®ç yççníj®³çç pçiççlç uççJçlççlç lçMçç çÆvçkçÀ<ççbJçj DççOçççÆjlç DçmçCçb Mçkçw³ç vçJnlçb. ûçí[, lççí kçÀç³ç 

çÆMçkçÀuçç, DçvçíkçÀJç<ç¥ kçÀMççlç ÒççJççÇC³ç çÆcçUJçuçb JçiçÌjí..! DçMçç dÒçkçÀçj®ççÇ Mççuçí³ç kçÀçcççÆiçjçÇ Dççcç®³ççkçÀ[í DçHçíçÆ#çlç 

vçJnlççÇ®ç. MççUç çÆkçbÀJçç çÆJçÐççLçça oçíIçbnçÇ kçÀçíCçlççÇ®ç cçÓu³çJ³çJçmLçç cççvçlç vçJnlçí. 

çÆ[dHuççícçç®ççÇ kçÀuHçvçç Dççcç®³çç DççoMçç¥cçO³çí yçmçlç vçJnlççÇ. çÆ[Huççícçç cnCçpçí MççUí®çb DççÌHç®çççÆjkçÀ ÒçMççÆmlçHç$çkçÀ. l³ççlç 

cçáuçç®çb cçÓu³çcççHçvç Dççuçb. lçí®ç DççcnçÇ ìçUlç vçJnlççí kçÀç? 

MçíJçìçÇ SkçÀ mçcççOççvçkçÀçjkçÀ lççí[içç çÆvçIççuçç. l³ççlçuççÇ cçO³çJçlçça kçÀuHçvçç mççOççÇ nçílççÇ : yççníj®³çç Kçáu³çç pçiççlçu³çç 

DççJnçvççb®çç pçyççyçoçjçÇvçb mççcçvçç kçÀ© MçkçÀlççÇuç Dçmçí çÆJçÐççLçça yççníj®³çç pçiççlç HççþJçC³çç®çb Dççcç®çb O³çí³ç nçílçb. 

çÆ[HuççícççmççþçÇ DççcnçÇ ní O³çí³ç Mçyoçlç cççb[uçb.  

p³çç çÆJçÐççL³çç¥vçç DççÌHç®çççÆjkçÀjçÇl³çç ÒçcççCçHç$ç nJçb®ç Dçmçíuç l³ççbvççÇ MççUí®³çç kçÀc³çáçÆvçìçÇmçcççíj GYçb jçnÓvç pçyççyçoçj 

vççiççÆjkçÀ yçvçÓ MçkçÀlççÇuç ní çÆmçOo kçÀjç³ç®çb Dçmçb þjuçb. l³ççb®³çç mçnkçÀçN³ççbvçç Hçìíuç Dçmçb SkçÀ mççojçÇkçÀjCç l³ççbvççÇ lç³ççj 

kçÀ©vç cççb[ç³ç®çb. ní kçÀmçb kçÀjç³ç®çb ³ççyçÎuç lçí kçÀçíCçç®ççÇnçÇ çÆkçÀlççÇnçÇ cçolç IçíT MçkçÀlç nçílçí.  



Dçmçb mççojçÇkçÀjCç yçvçJçu³ççvçbj SkçÀç cççÇìçRiçmçcççíj pçç³ç®³çç DççJnçvççuçç lçí mççcççíjb pçç³ç®çí. cçiç Jçço®ç®çç& Jnç³ç®³çç. 

mçíMçvç mçbHçu³ççJçj DççHçuçb mççojçÇkçÀjCç yçjçíyçj nçílçb DçMççÇ pçj l³çç çÆJçÐççL³çç&®ççÇ Kçç$ççÇ Dçmçíuç lçj lççí çÆ[HuççícççmççþçÇ 

Dçpç& kçÀ© MçkçÀç³ç®çç.  

SkçÀoç l³çç cçáuççuçç kçÀMççlç mççojçÇkçÀjCç kçÀjç³ç®çb³ç lçí þjJçÓvç I³ççJçb uççiçí DçççÆCç lççí çÆJç<ç³ç Dççcnçuçç cççv³ç DçmççJçç uççiçí. 

MççUívçb lçíí mççojçÇkçÀjCç cçbpçÓj kçÀjCçb içjpçí®çb nçílçb. çÆ[Huççícçç®ççÇ kçÀç³ç&HçOolç DçJçIç[ nçílççÇ. HççÆnu³çç kçÀçnçÇ kçíÀmçímçvçblçj 

mìçHçÀ®çí mçom³ç SkçÀcçíkçÀçblç cnCçç³ç®çí.. ’cçuçç ³çç mçiçÈ³ççlçÓvç pççJçb uççiçuçb vççnçÇ ní®ç yçjb³ç. cççÇ Dççvçboçlç Dççní.“ kçÀçnçÇ 

mççíUç Jç<çç¥®ççÇ cçáuçb nç Òç³çlvç kçÀjç³ç®ççÇ. HçCç pççmlç kçÀ©vç mçlçjç Dçþjç Jç<çç¥®ççÇ cçáuçb ³çç mççojçÇkçÀjCçç®³çç Òç³çlvççlç 

Dçmçç³ç®ççÇ. Flçkçw³çç Jç<çç&lç SkçÀç®ç cçáuççvçb mççojçÇkçÀjCçç®³çç dojc³ççvç Kççíìb yççíuçç³ç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç. MççUíuçç lçí Hç®çuçb 

vççnçÇ DçççÆCç l³ççuçç çÆ[Huççícçç vççkçÀçjuçç. cçç$ç Dççcç®³ççkçÀ[Óvç yççníj Hç[u³ççvçblçj 10 Jç<çç&vççÇ l³ççvçb l³çç mççojçÇkçÀjCçç®³çç 

JçíUçÇ DççcnçÇ l³ççuçç HçÀmçJçÓ çÆouçb vççnçÇ DçççÆCç l³çç®çç çÆ[Huççícçç vççkçÀçjuçç ³ççmççþçÇ Dççcç®çí DççYççj cççvçuçí! 

DçvçíkçÀ pçCç yççníj®³çç pçiççlç çÆ[HuççícçççÆMçJçç³ç®ç pççlççlç. Dççcnçuçç HçÀçjmçç HçÀjkçÀ Hç[lç vççnçÇ. yççníj®³çç pçiççlç SkçÀ 

DçLç&HçÓCç& Dçç³çá<³ç pçiçC³ççmççþçÇ l³ççbvççÇ pçí kçÀç³ç DççblççÆjkçÀ HççlçUçÇJçj pçcçJçuçíuçb Dçmçíuç lçí cçnlJçç®çb! 

DçLçç&lç®ç DççÊççHç³ç¥lç cççpççÇ çÆJçÐççL³çç¥®çb SkçÀ jíkçÀç@[& MççUíkçÀ[í pçcçç Pççuçíuçb Dççní®ç.  

DçvçíkçÀpçCç kçÀç@uçípçcçO³çí DçççÆCç Flçj ÒçkçÀçj®³çç G®®ç çÆMç#çCçç®³çç çÆoMçíuçç içíuçí. kçÀç@uçípçuçç pçç³ç®ççÇ F®sç Dçmçuçíuçç 

Dççcç®³ççkçÀ[®çç SkçÀnçÇ çÆJçÐççLçça DççpçHç³ç¥lç Dç³çMçmJççÇ Pççuçíuçç vççnçÇ. yçN³çç®çoç l³ççbvçç nJ³çç l³çç kçÀç@uçípçuçç ÒçJçíMç 

çÆcçUlççí. kçÀç@uçípçÒçJçíMççmççþçÇ Dççcç®³çç çÆJç®ççjçbJçj DççOççjuçíuçb l³ççb®çb çÆMç#çCç nçÇ l³ççb®³ççmççþçÇ uçç³çyççÆuçìçÇ vç yçvçlçç Dç@mçíì 

yçvçlçí. cçáuççbkçÀ[í çÆ[Huççícçç Dçmçuçç-vçmçuçç lçjçÇ Dçmçb®ç Iç[lçb.  

FlçjpçCç MççUç mçbHçu³ççvçblçj Lçíì J³çJçmçç³ççkçÀ[í JçUlççlç. lçMççÇ Dççcç®³ççkçÀ[®ççÇ kçÀçnçÇ cçáuçb  çÆvçjçÆvçjçÈ³çç #çí$ççlç içíuççÇ. 

cçíkç@ÀçÆvçkçÀ, mçbiççÇlçkçÀçj, çÆMçuHçkçÀçj, mçíumçcçvç, lçb$ç%ç, çÆ[Pçç³çvçj ní l³ççHçÌkçÀçÇ kçÀçnçÇ GÐççíiç. Hçá{í G®®ççÆMç#çCç IçílçuçíuçínçÇ 

l³ççb®çç çÆJç<ç³ç mççí[Óvç çÆJççÆJçOç #çí$ççlç içíuçí. Dççcnçuçç l³çç®çb DççÆpçyççlç Dççéç³ç& Jççìlç vççnçÇ.  

Dççcç®³ççkçÀ[Óvç içíu³ççvçblçj uçB[mkçíÀHçcçO³çí ÒççJççÇC³ç çÆcçUJçuçíud³çç SKççÐçç HçoJççÇOççjkçÀçuçç MççUílç çÆkçbÀJçç IçjçÇ kçÀçcççuçç 

yççíuççJçlççvçç çÆkçbÀJçç SKççÐçç [ç@kçwìj®ççÇ JçíU þjJçÓvç Içílççvçç cçvççuçç mçcççOççvç Dçmçlçb. kçÀoççÆ®çlç Òçílç³çç$çí®ççÇ J³çJçmLçç 

HçnçCççN³çç SKççÐççuççoíKççÇuç yççíuççJçC³çç®ççÇ JçíU ³çíF&uç®ç.! 

MççUí®³çç cççpççÇ çÆJçÐççL³çç¥cçOçuçç mçcççvç içáCçOçcç& cnCçpçí l³ççb®³ççlç Dçç³çá<³ç pçiçlççvçç vçmçuçíuçç GÎçcçHçCçç! kçÀçcççb®ççÇ 

ÞçíCççÇyçOo j®çvçç MççUívçb kçÀç³çcç®ç ìçUuççÇ³ç. J³çJçmçç³ç kçÀjCçb kçÀcççÇ opçç&®çb Dççní, çÆkçbÀJçç kçÀç@]uçípççÆMç#çCç IçíCçb Jçj®³çç 

opçç&®çb Dççní Dçmçb ³çç MççUílç kçÀOççÇ®ç çÆMçkçÀJçuçb içíuçb vççnçÇ. l³ççcçáUí Dççcç®³ççkçÀ[®ççÇ cçáuçb kçÀç³çcç uççÇvç jçnÓvç DççHççHçuçb 

kçÀçcç kçÀjlççlç. l³ççbvçç uçnçvç-cççíþç nç YçíoYççJç kçÀjlçç®ç ³çílç vççnçÇ.  

mJçlç:®³çç F®sívçb kçÀçíCççÇnçÇ vç uççolçç çÆvçJç[uçíuçç cççiç& nç cççíuçç®çç Dçmçlççí nçÇ Dççcç®ççÇ OççjCçç MççUí®³çç Òçl³çíkçÀ yççyçlççÇlç 

çÆomçÓvç ³çílçí.  



Dççcç®³çç lçlJççbÒçcççCçí JçjJçj®³çç DççJç[çÇçÆvçJç[çÇ DçççÆCç DççlçÓvç cçvç:HçÓJç&kçÀ DççuçíuççÇ çÆvçJç[ ³ççlç DççcnçÇ çÆvçJçç[ç kçÀjlç nçílççí. 

³ççíi³ç çÆkçÀbJçç Dç³ççíi³ç ³ççlçÓvç vçJní! ³ççcçáUí MççUílç kçÀçíCççÇnçÇ kçÀçnçÇnçÇ kçÀjlç Dçmçuçç lçjçÇ mçJç&pçCç SkçÀpçáìçÇvçb jnçlç Dçmçlç 

DçççÆCç nçÇ®ç HçOolç vçblçj Òçl³ç#ç pççÇJçvççlçnçÇ Dçmçí. l³ççcçáUí lçí kçÀçíCçl³ççnçÇ cççCçmççMççÇ mçnpçlçívçb JççiçÓ MçkçÀlç.  

Dççcç®³çç cççpççÇ çÆJçÐççL³çç¥Jçj DçvçíkçÀçbvççÇ DçY³ççmç kçíÀuçç Dççní DçççÆCç pçmçpçMççÇ Jç<ç¥ pççlççÇuç lçmçç lççí nçílç jççÆnuç. Dççcç®çí 

çÆJçÐççLçça ní mçbHçÓCç&, mJçlçb$ç DçççÆCç SkçÀmçbOç J³ççqkçwlçcçlJçç®çí Dççnílç DçççÆCç mJçlç:yçÎuç®³çç ³ççíi³ç pççCççÇJçícçáUí l³ççb®³çç 

Dçç³çá<³ççlçuçç DçLç& l³ççbvçç kçÀUuçç³ç. 

HçCç Dççcnç mçJçç¥vçç yççbOçCççjç mçcççvç Oççiçç cnCçpçí l³ççb®ççÇ Jçç{çÇ®ççÇ Jç<ç¥ l³ççb®³ççHççmçÓvç çÆnjçJçÓvç IçílçuççÇ içíuççÇ vççnçÇlç. 

mç[yçjçÇ Jn@uççÇcçO³çí l³ççbvçç l³ççb®çb MçÌMçJç nJçb çÆlçlçkçbÀ DçççÆCç HçÀkçwlç uçnçvç cçáuççbvçç®ç mçá®çlççÇuç DçMçç Oçcççuç içcçlççÇpçcçlççÇ 

kçÀ©vç GhçYççíiçç³çuçç çÆcçUçuçíuçb Dçmçlçb. DççcnçÇ l³ççbvçç çÆouçíuçb cççíþb yç#ççÇmç cnCçpçí -  l³ççbvçç lçí `mJçlç:' DçmçÓ oíCçb! 

l³ççb®³ççkçÀ[®çb HçÀkçwlç l³ççb®çbb®ç Dçmçuçíuçb Dçmçb kçÀçnçÇnçÇ DççcnçÇ kçÀOççÇ®ç çÆnjçJçÓvç Içílçuçb vççnçÇ/Içílç vççnçÇ. cçáuççbvçç mçoçíçÆolç 

cçolç kçÀjç³çuçç GlmçákçÀ DçmçCççN³çç l³ççb®³çç YççíJçlççuç®³çç uççíkçÀçb®³çç HçÀçÌpççbvççÇ l³ççbvçç çÆouçb Dçmçlçb l³ççHçí#çç DççcnçÇ l³ççbvçç 

KçÓHç pççmlç kçÀçnçÇ çÆouçb.  

çÆkçÀMççíjJç³ççlçuççÇ pççÇ cçáuçb Dççcç®³ççkçÀ[í ³çílççlç l³çç mçJç¥çmççþçÇ DççcnçÇ nç Jççjmçç ®ççuçJçlççí.  

vççíì 

mçJçç¥®çb KççpçiççÇ Dçç³çá<³ç pçHçC³ççmççþçÇ mç[yçjçÇ Jn@uççÇlçu³çç p³çç cçáuççb®ççÇ vççJçbb ³ççlç JççHçjuççÇ Dççnílç lççÇ yçouçuçíuççÇ Dççnílç. 

mçcççHlç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To Add Footnotes for following 

nç@ìnçTçÆmçbiç 

v³çÓ Fbiuçb[®³çç ìçTvç cççÇìçRiçcçO³çí 

jçpçç®çí vçJççÇvç kçÀHç[í ³çç oblçkçÀLçí 

SkçÀçÆOçkçÀçjMççnçÇ kçÀMççÇ Jçç{lç pççlçí Dçmçb mççbiçCççjç HçççÆkç&Àvçmçvç uçç@ Dççcç®³ççkçÀ[í vçJnlçç! 

`çÆPçjçí yçím[ yçpçíçÆìbiç' 

Hçç@vmç o çÆuçDçç@vç'vçb mJçlç:®çb Dçç³çá<³ç Giçç®ç®ç `HçÀçTbìvç Dçç@HçÀ ³çÓLç' 

`vççí ì@kçwmçíMçvç çÆJçoçTì çÆjÒçíPçWìíMçvç' 


