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¾µÖÓ�ú™êü¿Ö ´ÖÖ›ü�Öæôû�ú¸üÖÓ“µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖß»Ö ¤ü×»ÖŸÖ •Öß¾ÖÖ×¾Ö¿¾Ö 
 

›üÖò. »ÖÆæü ×¤ü�ÖÓ²Ö¸ü ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü 
´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ�Ö, 

×¿Ö¾Ö•ÖÖ�ÖéŸÖß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, Öôêû�ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ. “ÖÖ�æú¸ü ×•Ö. »ÖÖŸÖæ̧ ü 

 
 �ú£ÖÖ, �úÖ¤Óü²Ö¸üß, »Ö×»ÖŸÖ�Öª µÖÖ ¾ÖÖ’ûËû´ÖµÖ ¯ÖÏ�úÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖê»ÖÖ“Öß ³Ö¸ü ‘ÖÖ»Ö�ÖÖ·µÖÖ ¾µÖÓ�ú™êü¿Ö 
´ÖÖ›ü�Öæôû�ú¸üÖÓÖß ÖÖ™ü¶»Öê�ÖÖÆüß �êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ™ü¶»Öê�ÖÖ ×¾Ö¯Öã»Ö ¾Ö ÃÖ´Öé¬¤ü †ÃÖæÖ '�úÖôûÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü “Ö»ÖÖ', 
'�ãú�ÖÖ“ÖÖ �ãú�ÖÖ»ÖÖ ´Öêôû ÖÖÆüß', '•ÖÖ�ÖÖ¸ü �ãúšüÓ?','ÖÖ´ÖÖ ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê', '¯ÖŸÖß �Öê»Öê �Ö �úÖšêü¾ÖÖ›üß', '×²Ö�ú™ü ¾ÖÖ™ü 
¾Ö×Æü¾ÖÖ™ü', 'ÃÖŸÖß' ‡. ÖÖ™ü�êú ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖŸÖß»Ö �úÖÆüß ÖÖ™ü�êú �ÖÏÖ´Öß�Ö •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖæÖ 
ŸµÖÖÓÖß †×¬Ö�ú ÖÖ™ü�êúÆüßü ¿ÖÆü̧ üß •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ ×»Ö×Æü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. 'ÖÖ´ÖÖ ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê', 'ŸÖã ¾Öê›üÖ �ãÓú³ÖÖ¸ü' †Ö×�Ö '”ûûÖê™üÖ 
•Ö¾ÖÖÖ' µÖÖ ÖÖ™ü�úÖÓ́ Ö¬ÖæÖ �ÖÏÖ´Öß�Ö •Öß¾ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖÆüß 'ŸÖæ ¾Öê›üÖ �ãÓú³ÖÖ¸ü' Æêü †ÃÃÖ»Ö 
�ÖÏÖ´Öß�Ö ÖÖ™ü�ú †ÃÖæÖ µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¿ÖÆü̧ üß�ú¸ü�ÖÖ“Öê —ÖÖ»Öê»Öê †Ö�Îú´Ö�Ö †Ö×�Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ‹�úÖ 
�Öê›æüŸÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“Öê ŸÖôû´Öôû�ÖÖ¸êü ´ÖÖ ŸµÖÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ŸÖßÖ †Ó�úß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ ‹�ú ×•Ö¾ÖÓŸÖ 
�Öê›êü, ŸµÖÖŸÖß»Ö �ÖÖ¾Ö�ÖÖ›üÖ ¾Ö ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö»Öê»Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö, ŸµÖÖÃÖ 
†Öã�æú»Ö †Ö×�Ö ¯ÖÏ×ŸÖ�æú»Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�úŸÖÖ, �ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¦üÖêÆü †Ö×�Ö ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ †ÃÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ µÖÖ 
ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 
 �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¾Öê�ÖÖÖê µÖê�ÖÖ¸êü ¿ÖÆü̧ üß�ú¸ü�Ö, µÖÓ¡ÖµÖã�Ö †Ö×�Ö µÖÖÓ×¡Ö�úŸÖế Öãôêû ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öß 
µÖÖÓ×¡Ö�úŸÖÖ ¾Ö ´ÖÖ�ÖæÃÖ�úß“ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ·ÆÖÃÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖÆüß µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ¯Ö�Öê ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 
�Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»Öê �ú´ÖÔ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ÆêüÆüß µÖÖŸÖæÖ †Ö×¾ÖÂ�éúŸÖ ÆüÖêŸÖê. 
´ÖÖ�ÖÖÃÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö �ÖÖ¾Ö�úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¾Ö ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖ´ÖÖ“Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ×´Öôû�ÖÖ·µÖÖ 
²Ö»ÖãŸµÖÖ“Öê †ŸµÖÓŸÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ×“Ö¡Ö�Ö µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖŸÖß“Öß ´Ö›ü�êú, �ÖÖ›ü�Öê ²ÖÖ×¾Ö�Öê ÆüÖ �ãÓú³ÖÖ¸üÖ“ÖÖ 
×¯Öœüß•ÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üß“µÖÖ ¯Öæ�ÖÔ �ú£ÖÖÖ�úÖŸÖ †Öê�ú ×šü�úÖ�Öß ×“Ö×¡ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ ÆüÖ •ÖãµÖÖ 
×¯Öœüß“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß †ÃÖæÖ ŸÖÖê µÖÖ ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ´Öã̧ ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ �úÂ™üÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖê †Öê�ú 
×šü�úÖ�Öß �ãÓú³ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ×¯Öœüß•ÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö�Ö †Ö»Öê †ÖÆêü. ÖÖ™ü�úÖ“Öß ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öǽ Öß ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖÖÖÆüß †Ó�úÖ“µÖÖ 
¯ÖÏÖ¸Óü³Öß †Ö»Öê»µÖÖ ×Ö¾Öê¤üÖÖŸÖ �ãÓú³ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ “ÖÖ�ú µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
¸üÖÓ•Ö�Ö¾ÖÖ›üß µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ �ãÓú³ÖÖ¸ü ‘ÖÖ�Ö¸üß ²ÖÖ¾ÖŸÖÖê, ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¯Öã̧ ü¾ÖŸÖÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê 
²Ö»ÖãŸÖê ´ÖÖ�ÖæÖ †Ö�ÖŸÖÖê ¾Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ˆ¤ü̧ ü×Ö¾ÖÖÔÆü ³ÖÖ�Ö¾ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê ¾Ö�ÖÔÖ �ú¸ü�ÖÖ¸êü †Öê�ú ¯ÖÏÃÖÓ�Ö µÖÖ 
ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ ×“Ö×¡ÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ ³ÖÖê•ÖÖ ÆüÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ×¯Öœüß•ÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÖê›æüÖ ¿ÖÆü̧ üÖŸÖ µÖê-
•ÖÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ �ÖÖ›üß“µÖÖ ×¿Ö™üÖ ²ÖÃÖ×¾Ö�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö �ú¸üŸÖÖê. ŸÖÖê �ãÓú³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÖ¸Óǖ Ö×¸ü�ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß 
�ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ �ãÓú³ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ´Æü�ÖŸÖÖê, ''ŸÖã•µÖÖ ´ÖÖ�ÖÖ¸üß �ÖÖ¾ÖÖÖÓ �ãÓú³ÖÖ¸ü †ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖµÖ•Öê ³ÖÖµÖȩ̂ ü“ÖÖ“Ö ÊÖê ŸÖã—ÖÖ 

»Öê�ú �úÖµÖ ×“Ö�Ö»ÖÖŸÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖÖµÖ“ÖÖ ÆüÖ‡Ô''1 ÖÖÖÖ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæÖ �ãÓú³ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ †Ö»Öê»ÖÖ 
†ÖÆêü. �ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ �ãÓú³ÖÖ¸üÖ“Öß †ÃÖ»Öê»Öß �Ö¸ü•Ö µÖÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö �ÖÖ¾Ö�ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö �ãÓú³ÖÖ¸üÖ“Öê Ã£ÖÖÖÆüß 
¯ÖÏ�ú™ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ³ÖÖê•ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü̧ ü •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ×¸ü�úÖ´Ö™êü�ú›êǖ Ö�ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“Öß ¯ÖŸÖß ¾ÖÓ“ÖÖÆüß �Óú™üÖôûŸÖê 
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†Ö×�Ö ‡•ÖÖ¯¯ÖÖÖê �êú»Öê»µÖÖ »ÖÖ›üÖ´Öãôêû“Ö ³ÖÖê•ÖÖ †ÃÖÖ ¾ÖÖ�ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ»ÖÖ“Ö ¤üÖêÂÖ ¤êüŸÖê. ¤ãüÃÖ¸êü »ÖÖê�ú 
†Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ²ÖÖ¯ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖ¸ü¯Ö�Öß •Ö¯ÖŸÖÖŸÖ; ¯Ö�Ö ³ÖÖê•ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ²ÖÖ¯ÖÖ�ú›êü ¤ãü»ÖÔ�Ö �ú¸üŸÖÖê. Æêü ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖÖÖ ¾ÖÓ“ÖÖ 
´Æü�ÖŸÖê, ''�úÖ“Öê“Öß ÆÓü›üß •Ö¯ÖÖ¾ÖÖ ŸÖ¿Öß •Ö¯ÖŸµÖÖŸÖ »Öê�ú ¤ãüÃÖ¸êü †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÆüÖŸÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ¯ÖÖÃÖß. †ÖÖË ŸÖã́ ÆüÖÃÖß †•ÖæÖ 

×“Ö�Öæ»Ö ŸÖã›ü¾ÖÖµÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖêµÖ. ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü �Öã̧ üÖ¾ÖÖÖß ¸üÖ²ÖÖ¾ÖÓ »ÖÖ�ÖŸÖÓµÖ''2 ¾ÖÓ“ÖÖ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ“µÖÖ 
�ÖÖ¾Ö�úß“µÖÖ ¾Ö �úÂ™üÖ“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öê ¾Ö�ÖÔÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ ÆüÖ Æüß �ÖÖ¾Ö�úß ¾Ö ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß ×™ü�ú×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ 
�ú¸üŸÖÖê. ŸÖ¸ü ³ÖÖê•ÖÖ ŸÖß ÖÂ™ü �úºþÖ Ö¾Öê ÆüÖò™êü»Ö ˆ³ÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üŸÖÖê. �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ 
•ÖãµÖÖ †Ö×�Ö Ö¾µÖÖ ´Öæ»µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖæÖ ¤üÖêÖ ×¯Öœü¶ÖÓ́ Ö¬µÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ŸÖÖ�Ö-ŸÖ�ÖÖ¾Ö µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖæÖ ×“Ö×¡ÖŸÖ 
—ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖê•ÖÖ ÆüÖò™êü»Ö ˆ³ÖÖ �ú¸üŸÖÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ×¯Öœüß•ÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÖê›ü�úôûßÃÖ µÖêŸÖÖê. ´Æü�ÖæÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ 
²Ö»ÖãŸÖê ´ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü ×±ú¸üŸÖÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ»ÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÖµÖ»µÖÖ •¾ÖÖ¸üß ×´ÖôûŸÖê. †×¬Ö�ú ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß 
µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖÖÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ ´Æü�ÖŸÖÖê, ''¬ÖÓ¤üÖ ÆüÖò™êü»Ö¾ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ �úºþ »ÖÖ�Ö»µÖÖ¾Ö¸ü �ãÓú³ÖÖ¸ü�úß“ÖÓ ²Ö»ÖãŸÖÓ ¤êüÖÖ¸ü 

�úÖêÖ? ÃÖ�ÖôûÖ ¬ÖÓ¤üÖ ´ÖÖê›ü»ÖÖ ¯ÖÖȩ̂ üÖÖÓ. �ÖÖ›ü�Öß ÆüÖ‡ÔŸÖ, ´Ö›ü�úß ÆüÖ‡ÔŸÖ.''3 ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæÖ �ÖÏÖ´Öß�Ö 
³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»Öß ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ •Ö�Ö�µÖÖ“Öß 
ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. �ãÓú³ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ²Ö»ÖãŸµÖÖ“ÖêÆüß ×“Ö¡Ö�Ö µÖê£Öê †Ö»Öê †ÖÆêü. ³ÖÖê•ÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ 
ÆüÖò™êü»Ö ÃÖãºþ �ú¸üŸÖÖê Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ ¤ãü:�Öß ÆüÖêŸÖÖê. ³ÖÖê•ÖÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÖ¸Óǖ Ö×¸ü�ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê“Ö ŸµÖÖ»ÖÖ 
¾ÖÖ™üŸÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ³ÖÖê•ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öê ‹ê�úŸÖ ÖÖÆüß. ¾ÖÓ“ÖÖ ÆüÖò™êü»Ö´Ö¬µÖê �úÖ´Ö �ú¸üŸÖê. ×ŸÖ“Öê Æêü �ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ¯Öãœêü •ÖÖ�Öê ¾Ö 
ˆÂ™êü, �Ö¸ü�ú™êü �úÖœü�Öê ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ»ÖÖ ¯Ö™üŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖÖê ÃÖãÖê»ÖÖ µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ²ÖÖê»ÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖß ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ»ÖÖ ´Æü�ÖŸÖê, 
''Ö¾Ö¸üÖ ´Ö›ü�úß �ú¸üŸÖ ÆãüŸÖÖ ŸÖ¾ÖÖ Ö¾ÆüŸÖê �úÖ �ÖÖ¾Ö³Ö¸ü ×±úºþÖ »Öß¤ü �ÖÖêôûÖ �ú¸üŸÖ? �ÖÖœü¾ÖÓ Ö¾ÆüŸÖê ÃÖÖê›üŸÖ? ´ÖÖ—µÖÖ 

�ãÓú�ú¾ÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖß •ÖÖê ¬ÖÓ¤üÖ �ú ȩ̂ü»Ö ŸµÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ Ö�úÖê ´Ö¤üŸÖ �ú¸üÖµÖ»ÖÖ?''4 ¾ÖÓ“ÖÖ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæÖ �ãÓú³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖ 
×¯Öœüß•ÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö�Ö †Ö»Öê †ÖÆêü. ¾ÖÓ“ÖÖ ÆüÖò™êü»Ö´Ö¬µÖê �úÖ´Ö �ú¸üŸÖê Æêü ¯ÖÖÆæüÖ †²ÖÎæ“Öß “ÖÖ›ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ 
¾ÖÓ“ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓŸÖÖ¯ÖŸÖÖê, ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü †Öȩ̂ ü›üŸÖÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖß ³ÖÖê•ÖÖ“ÖÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖÖê“Ö »ÖÖ›ü �êú»µÖÖ´Öãôêû  ³ÖÖê•ÖÖ ¾ÖÖÆüÖ¾ÖŸÖ �Öê»ÖÖ. 
‡•ÖÖ¯¯ÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê Æêü ¾ÖÖÆüÖ¾ÖŸÖ •ÖÖ�Öê ¾Öêôûß“Ö £ÖÖÓ²Ö¾Ö»Öê ÖÃÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö ¾ÖÓ“ÖÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ»ÖÖ“Ö ¤æÂÖ�Ö ¤êüŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ 

´Æü�ÖŸÖÖê, ''ÊÖ ÆüÖŸÖÖÓÖß ´Öß �úÖ‡Ô“Ö �êú»ÖÓ ÆüÖ‡Ô ! ´ÖÖŸÖß ´Öôû»Öß, ‘Ö™üÖ»ÖÖ †Ö�úÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. “ÖÖ�ú ×±ú¸üŸÖ šêü¾Ö»ÖÓ''5 
‡•ÖÖ¯¯ÖÖ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæÖ �ãÓú³ÖÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öê ¾Ö�ÖÔÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ †¿ÖÖ †Öê�ú 
¾Ö�ÖÔÖÖ“Öê ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ †Ö×�Ö �ÖÖ¾Ö�ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö �ãÓú³ÖÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖ“Öê �ÖÏÖ´Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö Ã£ÖÖÖÆüß Ã¯ÖÂ™ü 
ÆüÖêŸÖê. ‹�úÖ ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü �ú×ÖÂšü¾Ö�ÖáµÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö �ÖÖ¾Ö�úß“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö�Ö µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ 
×•Ö¾ÖÓŸÖ¯Ö�Öê †Ö»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö Æüß ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ÆüÖê�ÖÖ¸üß ŸÖ�Ö´Ö�Ö ¾Ö 
†Ã¾ÖÃ£ÖŸÖÖÆüß µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖß»Ö �úÖÆüß ¯ÖÏÃÖÓ�ÖÖÓŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. 'ÖÖ´ÖÖ ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê' µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖÆüß 
�ú×ÖÂšü¾Ö�ÖáµÖ ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö�Ö †Ö»Öê †ÖÆêü. Æêü ŸÖßÖ †Ó�úß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÖÖ™ü�ú 
†ÃÖæÖ µÖÖŸÖ ÖÖ´ÖÖ ‹�úÖ ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö�ÖáµÖ ¿ÖÆü̧ üÖŸÖß»Ö �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê �úÖ´Ö ¿ÖÖê¬Ö�µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ ‘Öê‰úÖ 
µÖêŸÖÖê †Ö×�Ö �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö�úÖÃÖ ³Öê™æüÖ �úÖ´ÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �ú¸üŸÖÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ÖÖ´ÖÖ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê 
´ÖÖ»Ö�ú ŸµÖÖ»ÖÖ ±ãú»Ö—ÖÖ›üê »ÖÖ¾Ö�µÖÖ“Öê ¾Ö ŸÖß •Ö�Ö¾Ö�µÖÖ“Öê ´ÖÖôûß�úÖ´Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ÖÖ´ÖÖ ŸÖê �úÖ´Ö 
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ •Ö´ÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê ´ÖÖ»Ö�ú ´Æ�ÖŸÖÖê, ''²Ö Ó̧ü, ×‘ÖÃÖÖ›üß �úÖ´Ö µÖêŸÖÓ �úÖ? »ÖÖêÆüÖ¸üÖ�úÖ´Ö 

µÖêŸÖÓ �úÖ?''6  ´ÖÖ»Ö�úÖ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæÖ �ÖÖ¾Ö�ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö »ÖÖêÆüÖ¸üÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ »ÖÖêÆüÖ¸üÖ“µÖÖ ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß“µÖÖ 
»ÖÖêÆüÖ¸ ü�úÖ´ÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö '×‘ÖÃÖÖ›üß' µÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÃÖ †Ö×�Ö ³Ö™üŒµÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö �úÖ´ÖÖ“Öê ¾Ö�ÖÔÖÆüß 
†Ö»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“Ö ÖÖ™ü�úÖŸÖ '�úÖê»ÆüÖ™üß' µÖÖ ÖÖ“Ö�ÖÖ·µÖÖ ¾Ö ³Ö™üŒµÖÖ“µÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ“Ö�µÖÖ“µÖÖ 
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¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê �êú¾Öôû ¾Ö�ÖÔÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ÖÖ´ÖÖ •µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¢Öß“µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖŸÖÖê ŸÖê£Öê ³Ö�Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ 
‹�ú �Ö»ÖÖÖµÖ�úß ¯Öã¹ýÂÖ ¸üÖÆüŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öê '†Ö²Ö‡Ô' µÖÖ Ã¡Öß²Ö¸üÖê²Ö¸ †Öî×ŸÖ�ú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ³Ö�Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ 
¯ÖŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö¢Öß“µÖÖ ‘Ö¸üß ŸµÖÖ“Öê •ÖÖ�Öê-µÖê�Öê ¾ÖÖœüŸÖê. ‹�êú ×¤ü¾Ö¿Öß ŸÖÖê †Ö²Ö‡Ô�ú›êü •Öê¾Ö�Ö Ö �ú¸üŸÖÖ 
µÖÖ †Ö¢Öß�ú›êü •Öê¾Ö�ÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ�µÖÖÃÖ ×Ö‘ÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ †Ö²Ö‡Ô ³Ö�Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖ ''�ãú™Óü �ÖÖ�µÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖµÖ �úÖ 

�úÖê»ÖÖ™ü�Öß�ú›Ó''7 †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖê. µÖÖŸÖæÖ ÖÖ“Ö�ÖÖ·µÖÖ �úÖê»ÆüÖ™üß •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê µÖÖ ¾Ö�ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö Ã£ÖÖÖ 
¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ×Ã¡ÖµÖÖÓÖß ÖÖ“Ö�úÖ´Ö �úºþÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ´ÖÖÖȩ̂ Óü•ÖÖ �ú¸üÖ¾Öê ¾Ö ¯ÖÏÃÖÓ�Öß ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÃÖÖê“Öß 
³Öæ�ú ³ÖÖ�Ö¾ÖÖ¾Öß, Æüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ£ÖÖ µÖê£Öê ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. '�úÖê»ÆüÖ™üß' µÖÖ ³Ö™üŒµÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö 
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ“Ö�µÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö�Ö µÖê£Öê »Öê�Ö�úÖÓÖß ÃÖæ“Ö�ú¯Ö�Öê �êú»Öê †ÖÆêü. 
 '×²Ö�ú™ü ¾ÖÖ™ü ¾Ö×Æü¾ÖÖ™'ü µÖÖ ŸÖßÖ †Ó�úß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖÆüß �úÖÆüß ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ 
�úÖ´Ö�úÖ•ÖÖ“Öê ¾Ö ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß“Öê ×“Ö¡Ö�Ö †Ö»Öê †ÖÆêü. µÖê£Öê µÖÖ ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß“Öê ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÖê ¾Ö�ÖÔÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ 
†Öê�ú¤üÖ �êú¾Öôû ˆ»»Öê�Ö“Ö ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÖê�Ö»ÖÖ‡ÔŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. µÖÖ 
ÖÖ™ü�úÖŸÖß»Ö ÖÖÖÖ“µÖÖ ´Öã»Öß“µÖÖ »Ö�ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖê †Öê�ú ´ÖÖ�ÖÖÃÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö 
†Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖß»Ö ÖÖÖÖ Æêü ¯ÖḮ Öã�Ö ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖæÖ ŸÖÖê �Ö¾ÖóµÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú¸üŸÖÖê. �ÖÖ¾Ö�ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö 
�Ö¾ÖóµÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê ¾Ö�ÖÔÖ µÖê£Öê †Ö»Öê †ÖÆêü. ¸üÖ¬ÖÖ Æüß ÖÖÖÖ“Öß ´Öã»Ö�Öß †ÃÖæÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö Ø¿Ö¯Öß ÆüÖ ×ŸÖ“µÖÖ¿Öß 

»Ö�Ö �úºþ ‡Û“”ûûŸÖÖê, ŸÖê¾ÆüÖ ÖÖÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ´Æü�ÖŸÖÖê, ''†¸êü, ŸÖæ ‹�ú ÃÖÖ¬ÖÖ Ø¿Ö¯Öß, �Ö¸üß²Ö ™êü»Ö¸''8 µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæÖ 
´ÖÆüÖ¤êü¾Ö“µÖÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“ÖÖ †Ö×�Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.  
 ¾µÖÓ�ú™êü¿Ö ´ÖÖ›ü�Öæôû�ú¸üÖÓ“µÖÖ ÖÖ™ü¶»Öê�ÖÖÖŸÖæÖ ¤ü×»ÖŸÖÖŸÖß»Ö �úÖÆüß •ÖÖŸÖß“µÖÖ ŸÖ¸üÖôû�úß“µÖÖ 
�úÖ´ÖÖ“Öê, ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß“Öê ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“Öê, Ö´ÖÏŸÖê“Öê ¾Ö »ÖÖ“ÖÖ¸üß“ÖêÆüß ¾Ö�ÖÔÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: 'ŸÖæ ¾Öê›üÖ 
�ãÓú³ÖÖ¸'ü µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ ŸÖê †×¬Ö�ú ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖê. µÖê£Öê �ãÓú³ÖÖ¸ü ¾Ö ´ÖÆüÖ¸ü µÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÃÖ¾Ö�ÖáµÖ, ¤ü×»ÖŸÖ 
•ÖÖŸÖßŸÖß»Ö †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ •ÖÖŸÖßµÖŸÖê“Öê ¾Ö ˆ““Ö-Öß“ÖŸÖê“ÖêÆüß ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›üŸÖê. ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ“Öê ¯ÖÖÓœü̧ êü �ÖÖœü¾Ö ³ÖÖê•ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ Öê‰úÖ 
×¾Ö�úŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê �úÖÆüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ‘Öê‰úÖ µÖêŸÖÖê. ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ †Ö×�Ö ¾ÖÓ“ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê �ÖÖœü¾Ö “ÖÖȩ̂ üß»ÖÖ �Öê»Öê �úß ÃÖã™æüÖ �Öê»Öê 
Æêü �úôûŸÖ ÖÖÆüß ´Æü�ÖæÖ ŸÖê �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ´ÖÖê¿ÖÖ»ÖÖ ¾Ö¤üá ¤êüŸÖÖŸÖ. ²ÖÖ²Ö·µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ�ú›êü µÖêŸÖÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓÖÖ 
•ÖÖêÆüÖ¸ü �ú¸üŸÖÖê. ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ ²ÖÖ¾Ö·µÖÖÃÖ †¸êü-ŸÖã̧ êü“µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖê ŸÖ¸ü ²ÖÖ¾Ö·µÖÖ ÆüÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ»ÖÖ †ÖÆÖê-•ÖÖÆüÖê“µÖÖ 
†Ö¤ü̧ üÖ£Öá ³ÖÖÂÖêŸÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖê. µÖÖŸÖæÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö �ú×ÖÂšüü •ÖÖŸÖß, ´ÖÖ�ÖÖÃÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö ¤ü×»ÖŸÖ •ÖÖŸÖß µÖÖŸÖß»Ö †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ 
•ÖÖŸÖßµÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“Öê ¤üÖÆü�ú ºþ¯Ö ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ²ÖÖ¾Ö·µÖÖ “ÖÖê̄ Ö›üß“µÖÖ �ãÓú³ÖÖ¸üÖ“ÖßÆüß ¤üÖêÖ �ÖÖœü¾Öê ÖÖÆüßÃÖê —ÖÖ»µÖÖ“Öê 
ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ�Ôú¿ÖßŸÖß»Ö •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê �ÖÖª ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖ¸ü�µÖÖÃÖÖšüß Æüß �ÖÖœü¾Öê 
“ÖÖêºþÖ ×¾Ö�ú»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖê. ²ÖÖ¾Ö·µÖÖ ÆüÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ“µÖÖ �ãÓú³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖß¯Öê�ÖÖ ÆüßÖ †ÖÆê. ´Æü�ÖæÖ“Ö ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ 
ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖã“”ûûŸÖê“µÖÖ ¾Ö † ȩ̂ü-ŸÖã̧ êü“µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖê, ŸÖ¸ü ²ÖÖ¾Ö·µÖÖ ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖÖê ²ÖÖê»ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¤ü̧ üÖÖê 
'´ÖÖ»Ö�ú' ´Æü�ÖŸÖÖê. '´ÖÆüÖ¸ü' ÆüÖ µÖÖ ¾Ö�ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ †ÃÖæÖ ŸÖÖê µÖÖ �ÖÖ¾Ö�ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ‹�ú �ÖÖ¾Ö�úÖ´Ö�ÖÖ¸ü 
†ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ“Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ †Ö¯Ö»Öê �ÖÖœü¾Ö ¿ÖÖê¬Ö�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ •ÖÖ×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ¾Ö 
•ÖÖ×ŸÖ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“Öê †ŸµÖÓŸÖ ×¾Ö¦æǖ Ö ºþ¯Ö µÖê£Öê ×“Ö×¡ÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ�ÖÖÃÖ¾Ö�ÖáµÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö 
¯ÖÏŸµÖê�ú •ÖÖŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ •ÖÖŸÖß»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖß¯Öê�ÖÖ ÆüßÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÃÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö 
†ÓŸÖ�ÖÔŸÖ •ÖÖ×ŸÖµÖŸÖê“Öß ¾Ö ˆ““Ö-Öß“ÖŸÖê“Öß ˆŸÖ¸Óü›ü µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.  
 ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ '´ÖÆüÖ¸ü' µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö �ÖÖ¾Ö�úß“µÖÖ �úÖ´ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö �ÖÖ¾Ö�ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö 
¸üÖ´ÖÖê¿Öß µÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ �ÖÖ¾Ö�úß“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“ÖêÆüß ¾Ö�ÖÔÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. �ÖÖë¤üÖ ¸üÖ´ÖÖê¿Öß µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ×ŸÖ×Ö×¬Ö�ú 
×“Ö¡Ö�ÖÖŸÖæÖ ¸üÖ´ÖÖê¿Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ �ÖÖ¾Ö�úß“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öê, ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖê¿Öß�úŸÖê“Öê †Ö×�Ö ÆüßÖŸÖê“Öê ×“Ö¡Ö�Ö †Ö»Öê †ÖÆêü. 
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¸üÖ´ÖÖê¿Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ �ÖÖ¾Ö�ÖÖ›ü¶ÖŸÖ �ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¸ü�Ö�Ö �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. “ÖÖȩ̂ üÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ¾Ö •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ �ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¾Ö 
×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ×¯Ö�úÖÓ“Öê ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ‹�ÖÖªÖ“µÖÖ ¬ÖÖµÖÖ“Öß, ×¯Ö�úÖ“Öß, ¯ÖÏÖ�µÖÖÓ“Öß Ø�ú¾ÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö 
ÃÖÓ̄ ÖŸÖß“Öß “ÖÖȩ̂ üß —ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ�ú›êü †ÃÖ»Öê»Öß �úÖî¿Ö»µÖê ¾ÖÖ¯ÖºþÖ ŸÖÖê 
ŸµÖÖ “ÖÖȩ̂ üß“ÖÖ †“Öæ�ú ´ÖÖ�Ö �úÖœæüÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ »ÖÖ¾ÖŸÖÖê. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖß»Ö ¸üÖ´ÖÖê¿Öß �ÖÖë¤üÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ“µÖÖ �ÖÖœü¾ÖÖ“ÖÖ 
†“Öæ�ú ´ÖÖ�Ö �úÖœüŸÖÖê ¾Ö Æêü �ÖÖœü¾Ö Öê�ÖÖ¸üÖ “ÖÖȩ̂ ü ‘Ö¸ü“ÖÖ“Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖê. �ãÓú³ÖÖ¸ü †ÃÖ»Öê»Öê ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ ¾Ö ³ÖÖê•ÖÖ 
�ÖÖë¤üÖ»ÖÖ †¸êü-ŸÖã̧ êü“µÖÖ“Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖŸÖ, ŸÖ¸ü µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖÆüß �ÖÖë¤üÖ †Ö¤ü̧ üÖÖê ´ÖÖ»Ö�ú ´Æü�ÖŸÖÖê †Ö×�Ö †ÖÆüÖê-•ÖÖÆüÖê 
†ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖŸÖÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê“Ö ¸üÖ´ÖÖê¿ÖßÆüß �ãÓú³ÖÖ¸üÖ¯Öê�ÖÖ ÆüßÖ ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ †ÖÆêü ´Æü�ÖæÖ“Ö �ãÓú³ÖÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖã“”û »Öê�ÖŸÖÖê 
µÖÖ ¾Ö�ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ �Öã»ÖÖ´Ö ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ�ÖÖÃÖ ¾Ö �ú×ÖÂšü •ÖÖŸÖßÃÖã¬¤üÖ ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖß»ÖÖ ÆüßÖ, ŸÖã“”ûû 
»Öê�ÖŸÖÖŸÖ Æêü“Ö µÖê£Öê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖê•ÖÖ ²ÖÖ¾Ö·µÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¤êü‰úôû ¯ÖÖ›ü�µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖŸÖÖê. 
³ÖÖê•ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÖ¸Óǖ Ö×¸ü�ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÖê›æüÖ ÆüÖò™êü»Ö ˆ³ÖÖ �ú¸üÖµÖ“Öê †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê ²ÖÖ¾Ö·µÖÖ»ÖÖ Æêü ¤êü‰úôû 
¯ÖÖ›ü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤»ÖüÖÆüß šü̧ üŸÖÖê. µÖÖ �úÖ´ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖŸÖ •ÖãÓ¤üóµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ÃÖÆüÖ †ÖÖê 
¸üÖê•Ö�ÖÖ¸ü �ÖÖë¤üÖ ´ÖÖ�ÖŸÖÖê. µÖê£Öê ¸üÖ´ÖÖê¿Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß“µÖÖ �úÖ´ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“ÖêÆüß 
×“Ö¡Ö�Ö †Ö»Öê †ÖÆêü. �ÖÖ¾Ö�ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß“µÖÖ �úÖ´ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ“Öß †Ö¬µÖÖÛŸ´Ö�úŸÖÖÆüß µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ 
¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÖÓ�Ö µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ •ÖÖŸÖàÖÖ ŸÖã“”ûû ÃÖ´Ö•ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔÖê ³ÖŒŸÖß“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü 
ÖÖ�úÖ¸ü»ÖÖ, ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ ¾Ö•µÖÔ ´ÖÖÖ»ÖÖ. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ �Öã»ÖÖ´Öß“Öß ¾Ö »ÖÖ“ÖÖ¸üß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÆüß †Ö¬µÖÖÛŸ´Ö�ú ¿ÖÖêÂÖ�Ö ÃÖÆüÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ. •µÖÖ �ÖÖê™ü¶Ö ¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖŒŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¤æü̧ ü šêü¾Ö»Öê 
†ÖÆêü, ŸµÖÖ ¤êü¾ÖÖÓÖÖ ŸÖê ÖÖ�úÖ¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖ¸ü ŸÖÖê ¤êü¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ™ü»ÖÖ •ÖÖ‰ú ÖµÖê µÖÖ“Öß �úÖôû•Öß ŸÖê ‘ÖêŸÖÖŸÖ. 
¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö µÖÖ ¤üÖÃµÖŸ¾ÖŸÖê“ÖÖ ¾Öê¬Ö µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ ¾µÖÓ�ú™êü¿Ö ´ÖÖ›ü�Öæôû�ú¸üÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖê•ÖÖ“µÖÖ 
¤üÖ¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖê™üÖ¸ü »ÖÖ¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß †›üÃÖ¸ü šü̧ ü�ÖÖ¸êü ¤êü‰úôû ¯ÖÖ›ü�µÖÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ²ÖÖ¾Ö·µÖÖ“Öê 

¬ÖÖ×¸üÂ™ü¶ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß ´Æü�ÖæÖ ŸÖÖê ³ÖÖê•ÖÖ»ÖÖ ´Æü�ÖŸÖÖê, ''Æêü †¾Ö‘Ö›ü »ÖÖ�ÖŸÖÓµÖ ´ÖÖ»Ö�ú ´Ö»ÖÖ. ¤êü¾ÖôûÖ»ÖÖ ´Öß ×¿Ö¾Öæ !''9 
²ÖÖ¾Ö·µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Ö †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ �ú¸üŸÖÖê. †Ö¯Ö»ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ ÆüÖê‰ú ÖµÖê ×¾Ö™üÖôû ÆüÖê‰ú ÖµÖê, ´Æü�ÖæÖ ŸÖÖ ê 
†Ö¯Ö»ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ¯ÖÖôûŸÖÖê. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüÖ¿Öß»ÖŸÖê“Öê ¾Ö ÃÖÖê¿Öß�úŸÖê“ÖêÆüß ×“Ö¡Ö�Ö µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ †Ö»Öê 
†ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Ö�úŸÖê“Öê ¾Ö ÁÖ¬¤êü“ÖêÆüß ×“Ö¡Ö�Ö †Ö»Öê †ÖÆêü. ³ÖÖê•ÖÖ ²ÖÖ¾Ö·µÖÖ»ÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö 
¤êü‰úôû ¤ü×»ÖŸÖ µÖê¤æü �Ö¾ÖÓ›ü¶ÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ“Öß †Öšü¾Ö�Ö �úºþÖ ¤êüŸÖÖê. •µÖÖ ¤êü¾ÖÖ“Öê ¤êü‰úôû †Ã¯Öé¿µÖÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê ŸµÖÖ“Ö 
¤êü¾ÖôûÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ •ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Ö�ú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“Öê ×“Ö¡Ö�ÖÆüß µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ †Ö»Öê 
†ÖÆêü. ²ÖÖ¾Ö·µÖÖ ÆüÖ ¿Öê¾Ö™üß ×¾Ö™üÖôû ÆüÖê‰ú ÖµÖê ´Æü�ÖæÖ ¤êü‰úôû ¯ÖÖ›ü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ÖÖ�úÖ¸üŸÖÖê, ¸üÖê•Ö�ÖÖ¸ü ÖÖ�úÖ¸üŸÖÖê, 

''¤êü¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¸üÖ¯Ö ´Öß ÆüÖ‡Ô ×‘ÖµÖÖ“ÖÖ''10 †¿Öß ŸÖÖê ³Öæ×´Ö�úÖ ‘ÖêŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ³ÖŒŸÖß¯ÖÏ¾Ö�ÖŸÖê“Öê ¾Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Ö�ú 
×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“Öê ×•Ö¾ÖÓŸÖ ×“Ö¡Ö�Ö µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. 
 ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ �ÖÖ¾Ö�úß“µÖÖ ¾Ö ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öê, ¸üÖ´ÖÖê¿Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ¾Ö ´ÖÖ�Ö �úÖœü�µÖÖ“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö�Ö µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö �ãÓú³ÖÖ ü̧ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ �ÖÖ›ü�Öê 
ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ, �ÖÖœü¾Öê ¯ÖÖôû�µÖÖ“ÖÖ †Ö×�Ö »Öß¤ü �ÖÖêôûÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÆüß µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ ×“Ö×¡ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ 
†ÖÆêü. ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖãÖê¾Ö¸ü ›üÖêôûÖ šêü¾ÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ¿Öß †Öî×ŸÖ�ú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö šêü¾Öæ ¯ÖÖÆ�ÖÖ·µÖÖ ›ÒüÖµÖ¾Æü̧ ü“ÖÖ �ÖæÖ �ú¸üŸÖÖê 
†Ö×�Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ŸÖãºÓþ�Ö¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔÖÓŸÖ¸ü •Öê¾ÆüÖ ŸÖÖê ¯ÖãÆüÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ �ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ 
ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ �úÖµÖÖ¯ÖÖ»Ö™ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß ÃÖÓ̄ ÖæÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔ 
»ÖÖê�ú �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü �úÖ´ÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. †ÓŸÖ²ÖÖÔÊ ²Ö¤ü»Ö»Öê»Öê †Ö¯Ö»Öê �ÖÖ¾Ö ¯ÖÖÆæüÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ †Ã¾ÖÃ£Ö ÆüÖêŸÖÖê ¾Ö  
Æ¸ü¾Ö»Öê»Öê ²Ö»ÖãŸÖê �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖÖ�ÖŸÖÖÖÖ ´Æü�ÖŸÖÖê, "³Öã�úÖ »ÖÖ�Ö»µÖÖ, †Ö‡Ô, ´Ö»ÖÖ ³Öã�úÖ »ÖÖ�Ö»µÖÖŸÖ, ´Öß ×³Ö�úÖ¸üß ÆüÖ‡Ô, 
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�ÖÖ¾Ö“ÖÖ ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü ÆüÖµÖê, ³Öß�ú ´ÖÖ�ÖŸÖ ÆüÖ‡Ô, ´Öß ÆüŒ�úÖÖÓ ´ÖÖ�ÖŸÖÖêµÖ''11 ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß ÖÂ™ü ÆüÖê�Öê Æüß �ú»¯ÖÖÖ“Ö 
ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÆüÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. �Öê›ü¶Ö¾Ö¸ü ¿ÖÆü̧ üÖ“Öê —ÖÖ»Öê»Öê †Ö�Îú´Ö�Ö ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖÖê ¤ãü:�Öß ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ µÖÖ ×¾Ö“Ö×»ÖŸÖ   
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖ�úŸÖê“Öê ¾Ö ¤ãü:�ÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö�Ö µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ¯Ö�Öê †Ö»Öê †ÖÆêü. 
 µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÖÖ™ü�úÖÓŸÖæÖ ¤ü×»ÖŸÖ, ³Ö™ü�êú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü �úÖÆüß �ú×ÖÂšü •ÖÖŸÖà“ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö 
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖê ˆ»»Öê�Ö †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. �ú¬Öß ¾µÖ×ŒŸÖÖÖ´ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü, �ú¬Öß ¾µÖÛŒŸÖÖÖ´ÖÖ‹ê¾Ö•Öß, �ú¬Öß ‹�ÖÖ¤üß ˆ¯Ö´ÖÖ Ø�ú¾ÖÖ 
¥üÂ™üÖÓŸÖ ´Æü�ÖæÖ ŸÖ¸ü �ú¬Öß ‡ŸÖ¸ü �úÖÆüß �úÖ¸ü�ÖÖÖê µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖà“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖê•ÖÖ •Öë¾ÆüÖ 
´ÖÖê™üÖ¸ü¾ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ ÖÖ¤üß »ÖÖ�ÖŸÖÖê ŸÖë¾ÆüÖ ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü̧ ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üŸÖÖÖÖ ´Æü�ÖŸÖÖê, ''†¸Ó, 
ÊÖê ¯Öî�úÖ ¾Ö›üÖµÖ“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ÆüÖµÖ. ÃÖã�Öß»ÖÖ ´ÖÖ�ú›ü¾ÖÖ»ÖÓ µÖêŸµÖÖŸÖ, ÖÓ¤üß²Öî»Ö µÖêŸµÖÖŸÖ, �úÖê»ÆüÖ™üß µÖêŸµÖÖŸÖ, �Öêôû �ú¸üŸµÖÖŸÖ 
†ÖÖË ¿Öȩ̂ ü ¯ÖÖµÖ»Öß •ÖÖë¬ÖôÓû ˆ¯Ö™æüÖ ×Ö‘ÖæÖ •ÖÖŸµÖÖŸÖ. ŸÖÃÖÖ ÊÖê ´ÖÖê™üÖ¸ü¾ÖÖ»ÖÖ Ö¾ÖÖ �Öêôû �ú¸üŸÖÖêµÖ †ÖÖË †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ 

»Öã™üŸÖÖêµÖ''12 ‡•ÖÖ¯¯ÖÖ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæÖ ´ÖÖ�ú›ü¾ÖÖ»Öê, ÖÓ¤üß²Öî»Ö¾ÖÖ»Öê, �úÖê»ÆüÖ™üß µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö �ÖêôûÖÓ“Öê ¾Ö 
ŸµÖÖ´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×´Öôû�ÖÖ·µÖÖ ²Ö»ÖãŸµÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö�Ö µÖêŸÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã �êú¾Öôû �ÖêôûÖ“Öê ×“Ö¡Ö�Ö �ú¸ü�Öê ÆüÖ ˆ§êü¿Ö µÖê£Öê 
ÖÖÆüß. ŸÖ¸ü ‹�ú ¤üÖ�Ö»ÖÖ, ˆ¤üÖÆü̧ ü�Ö ¾Ö ¥üÂ™üÖÓŸÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖÃÖÖšüß µÖê£Öê µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖà“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö 
³Ö™ü�ú�Öê ×“Ö×¡ÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. µÖê£Öê »Öê�Ö�úÖÓÖß ³Ö™üŒµÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ ×“Ö¡Ö�Ö �ú¸ü�Öê ¾Ö ˆ¤üÖÆü̧ ü�Ö ¤êü�Öê Æêü ¤üÖêÆüß ÆêüŸÖæ 
ÃÖÖ¬Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¾µÖ×ŒŸÖÖÖ´ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖŸÖß“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö †Ö»µÖÖ“ÖßÆüß �úÖÆüß ˆ¤üÖÆü̧ ü�Öê µÖê£Öê †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ˆ¤üÖ. 
�ÖÖë¤üÖ ¸üÖ´ÖÖê¿Öß, ³ÖÖêŸÖÖ¸üÖ´Ö �ãÓú³ÖÖ¸ü, ¸Óü�ÖÖÖ£Ö ÃÖÖêÖÖ¸ü, µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¾µÖ×ŒŸÖÖÖ´ÖÖ‹ê¾Ö•Öß ²Ö·µÖÖ“Ö ×šü�úÖ�Öß �ãÓú³ÖÖ¸ü µÖÖ 
•ÖÖ×ŸÖÖÖ´ÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖ †Öê�ú ×šü�úÖ�Öß †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. '×²Ö�ú™ü ¾ÖÖ™ü ¾Ö×Æü¾ÖÖ™ü' µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖÆüß 
¯ÖÖ¯ÖÖ �ú»ÖÖ»Ö, ¤üÖ´Öæ »Ö¾ÆüÖ¸ü †¿Öß ¾µÖ×ŒŸÖÖÖ¾ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖŸÖß“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö †Ö»Öê»Öß ˆ¤üÖÆü̧ ü�Öê †ÖÆêüŸÖ, ŸÖ¸ü ¬ÖÖ�Ö¸ü 
†Ö×�Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß µÖÖ •ÖÖŸÖà“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö ¾µÖŒŸÖß‹ê¾Ö•Öß †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 'ÖÖ´ÖÖ ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê' µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖÆüß ¯ÖÖ¯ÖÖ 
�ú»ÖÖ»Ö, ¤üÖ´Öæ »ÖÖêÆüÖ¸ü †ÃÖÖ ¾µÖ×ŒŸÖÖÖ´ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖŸÖà“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¬ÖÖ�Ö¸ü µÖÖ 
•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖÖÖ´ÖÖ‹ê¾Ö•Öß †Ö×�Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß •Ö´ÖÖŸÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ‹ê¾Ö•Öß µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ ˆ»»Öê�Ö †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
±úÖÃÖê̄ ÖÖ¸ü¬Öß, ²Öê»Ö¤üÖ¸ü µÖÖ ³Ö™üŒµÖÖ ¾Ö �ú×ÖÂšü •ÖÖŸÖà“ÖÖÆüß �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Öß ØÆü›ü�Öê †Ö×�Ö ¸üÃŸµÖÖ�ú›üê»ÖÖ ²ÖÃÖ�Öê ÆÖ 
•ÖÖ×ŸÖ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖÃÖÖšüß �êú¾Öôû ˆ¯Ö´ÖÖ ´Æü�ÖæÖ Ø�ú¾ÖÖ ˆ¤üÖÆü̧ ü�Ö ´Æü�ÖæÖ ˆ»»Öê�Ö †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾µÖÓ�ú™êü¿Ö 
´ÖÖ›ü�Öæôû�ú¸üÖÓ“µÖÖ �úÖÆüß ÖÖ™ü�úÖŸÖß»Ö µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ×“Ö¡Ö�ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ 
ÖÖ™ü�úÖÓ́ Ö¬µÖê ¤ü×»ÖŸÖ •Öß¾ÖÖ×“Ö¡Ö�Ö Ø�ú¾ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¾µÖÓ�ú™êü¿Ö ´ÖÖ›ü�Öæôû�ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ™ü¶»Öê�ÖÖÖ“Öß 
³ÖÖÂÖÖ Æüß ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÖ’ûËû´ÖµÖ ¯ÖÏ�úÖ¸üÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê“Ö ´ÖÖ�Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ²ÖÖê»Öß ³ÖÖÂÖÖ †ÖÆêü. ÖÖ™ü�úÖ“Öê ×Ö¾Öê¤üÖ ´ÖÖ¡Ö 
¯ÖḮ ÖÖ�Ö³ÖÖÂÖêŸÖ †Ö×�Ö ÖÖ�Ö¸üß³ÖÖÂÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö †ÃÃÖ»Ö¯Ö�ÖÖ´Öãôêû ¾Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ¯Ö�ÖÖ´Öãôêû Æüß ÖÖ™ü�êú ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö 
�ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖÖÖã³Ö¾ÖÆüß ×•Ö¾ÖÓŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖ�Ö¤êü¿Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÓÃ�úÖ¸üÖŸÖæÖ †Ö»Öê»Öß Æüß ²ÖÖê»Öß 
ŸµÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“Öê ¾Öê�Öôêû¯Ö�Ö ×ÃÖ¬¤ü �ú¸üŸÖê. 'ŸÖæ ¾Öê›üÖ �ãÓú³ÖÖ¸ü' µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖÖ ŸÖ¸ü †×¬Ö�ú“Ö ²ÖÖê»ÖßµÖãŒŸÖ †ÖÆêü. 
µÖÖŸÖß»Ö ²ÖµÖŸÖê, ¸êüôû¾Öß, ×“Ö�Öã»Ö, Ö¤ü̧ Óü, ÃÖã‡Ô, †Ö¸üü¾Ö�Ö, ×¤ǖ Öã™üß, ´ÆüÖȩ̂ Óü, ÃÖ¸üÖ¯Ö, Æü×¸ü�ú, ‡ÃÖÖ¸ü»ÖÖê, »Ö‡Ô, µÖê̄ ÖÖ¸üß, 
¿ÖÖÖÓ, “µÖÖ, ¾Ö™ü¶ÖŸÖ, µÖÖê�ú, “Öã�úß †¿Öß µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö †ÃÃÖ»Ö ¿Ö²¤ü�úôûÖ µÖÖŸÖß»Ö �ÖÏÖ´Öß�ÖŸÖê»ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ �ú¸üŸÖê. 
ŸµÖê“µÖÖ, ·ÆÖ‰ú, Æãü³Öß, ÆüÖµÖ, ÆãüŸÖÓ, ¯ÖÖµÖ•Öê, ×šü¾ÖŸÖê, ÆüÖ‡Ô, ¾ÆüµÖ, Æãü‡Ô»Ö, ×‘ÖµÖÖ“ÖÖ, ¤üß»Ö, ×•ÖŸÖÓ, ´Öê»ÖÓµÖÖ, ´ÆüÖÓ, 
´ÖÖ•ÖÓ, ¯ÖîÃÖÓ ‡. �úÖÆüß ÃÖã¼êü ¿Ö²¤ü, ÖÖ´Ö †Ö×�Ö ×�ÎúµÖÖ¯Ö¤üÖ“Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ºþ¯Öê ´ÖÖ�Ö¤êü¿Öß ²ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ. ‡Â™üÖÓ›üÖ¾Ö¸ü, 
´ÖÖê™üÖ¸ü µÖÖÓÃÖÖ¸ü�µÖÖ ‡Ó�ÖÏ•Öß ¾Ö ÃÖÖïÃÖÖ¸ü, ¾Ö¤üá, ¤ãü×ÖµÖÖ µÖÖÓÃÖÖ¸ü�µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÆüß µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ 
�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ²ÖÖêóµÖÖÖÓ ¤æü¬Ö ×¯Ö�Öê, œü²Ö »Ö™ü�úß †ÖÖË ×“Ö»Öß´Ö ±ãú™ü�úß, ¯ÖÖ™ü»ÖÖ“ÖÓ ‘ÖÖê›Óü †ÖÖË ŸÖ¸üÖôûÖ»ÖÖ 
³ÖæÂÖÖÖ!, ¯Ö¤ü̧ üÖ»ÖÖ �ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö�Öê ‡. µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ´Æü�Öß µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ 
†ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ´Æü�Öß †ŸµÖÓŸÖ †£ÖÔ̄ Öæ�ÖÔ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ ÖÖ™ü�ú ×•Ö¾ÖÓŸÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. '×²Ö�ú™ü ¾ÖÖ™ü ¾Ö×Æü¾ÖÖ™',ü 'ÖÖ´ÖÖ 
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ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê' µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ÖÖ™ü�úÖÓŸÖæÖÆüß ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü »Öê�Ö�úÖÓÖß �êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü †Ö×�Ö ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ÖÖ™ü�úÖŸÖß»Ö 
•Öß¾ÖÖÖÖã³Ö¾Ö †ŸµÖÓŸÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ¯Ö�Öê ×“Ö×¡ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
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