MççUílçuççÇ YçálççìkçÀçÇ

mçkçÀçUçÇ DççF&vçí SkçÀ nçkçÀ cççjuççÇ kçÀçÇ HçìkçÀvç GþCçb, cçiç JçíU vç kçÀç{lçç ®çìHçì DççJçjCçb
ní kçÀOççÇ jÌvççuçç pçcçuçb®ç vççnçÇ. jçípç kçÀçnçÇ vçç kçÀçnçÇlçjçÇ iç[yç[ Jnç³ç®ççÇ®ç. kçÀOççÇ DççbIççíU GMççÇjç
Jnç³ç®ççÇ lçj kçÀOççÇ mç@kçÀcçOçí HçámlçkçbÀ Yçjç³çuçç JçíU®ç vçmçç³ç®çç.
Dççpç nçÇ lçmçb®ç Pççuçb.
jÌvççvçí çÆkçÀlççÇnçÇ HçìçHçì DççJçjuçb lçjçÇ çÆlçuçç MççUílç pçç³çuçç Dççlçç GMççÇj nçíCççjb®ç nçílçç.
mçkçÀçUçÇ yçjçíyyçj Dççþ JççpçÓvç onç çÆcççÆvçìçbvççÇ çÆlç®ççÇ mkçÓÀuç yçmç ³çílçí.
Dççþ Jççpçuçí lçjçÇ jÌvçç®ççÇ DççbIççíU Jnç³ç®ççÇ nçílççÇ.
l³ççlç®ç,` lçáuçç ní kçÀjç³çuçç vçkçÀçí, lçáuçç lçí kçÀjç³çuçç vçkçÀçí DçççÆCç mççbçÆiçlçuçíuçb DççÆpçyççlç
SíkçÀç³çuçç vçkçÀçí' DçMççÇ DççF&®ççÇ DççjlççÇ mçlçlç mçáª nçílççÇ®ç.
Dççlçç TMççÇj Pççu³ççvçí MççUílç cççj KççJçç uççiçíuç l³ççHçí#çç.. ÒçícçU Yçálççuçç yççíuççJçuçíuçb
yçjb, Dçmçç jÌvççvçí çÆJç®ççj kçíÀuçç.
jÌvçç oçjç®³çç HççþçÇcççiçí uçHçuççÇ.
jÌvççvçí [çJ³çç nçlçç®ççÇ cçÓþ Içf yçbo kçíÀuççÇ.
GpçJ³çç nçlçç®³çç lçUnçlççJçj [çJ³çç nçlçç®ççÇ cçÓþ þíJçuççÇ.
GpçJ³çç nçlçç®³çç ®ççj yççíìçbvççÇ nçÇ cçÓþ HçkçÀ[uççÇ HçCç Dçbiçþç cçç$ç mçjU þíJçuçç.
cçiç [çíUí yçbo kçÀ©vç cçáþçÇcçOçí lççÇvç JçíUç HçábÀkçÀ cççjlç,
oçívç JçíUç nUÓ®ç cnCççuççÇ,`ÒçíeeecçU YçÓeelç.. .. ÒçíeeecçU YçÓeelç'
l³çç#çCççÇ jÌvçç®³çç cççvçíJçj kçáÀCççÇlçjçÇ nuçkçíÀ®ç HçÓbÀkçÀ cççjuççÇ.. DçççÆCç çÆKççÆMççÆHçÀMççÇ nmçlç
ÒçícçU YçÓlç cnCççuçb,’yççíuç jÌvçç kçÀç³ç cçolç kçÀª? lçáPççÇ MççUç vçoçÇlç vçíTvç þíJçÓ? kçÀçÇ lçácç®³ççMççÇ
MççUílç KçíUç³çuçç JççIç, çÆmçbn HççþJçÓ?“
’Dçmçuçb kçÀçnçÇ vçkçÀçí jí Yçálçç.

MççUílçuççÇ YçálççìkçÀçÇ.

Dçjí lçÓ Hççnlççí Dççnímç vçç.. cçuçç TMççÇj nçílççí³ç.. cçuçç cçolç kçÀj.. DçççÆCç..“ jÌvçç®³çç
cçvççlçuçb ÒçícçU Yçálççuçç mçiçUb kçÀUuçb.
’DççíkçíÀ..yççíkçíÀ..HçkçwkçíÀ.. kçÀçcç MçbYçj ìkçwkçíÀ“ ÒçícçU YçÓlç KçámçHçÓÀmçuçb.
Hçç®ç®ç çÆcçvççÇìçlç jÌvçç®ççÇ mkçáÀuç yçmç DççuççÇ DçççÆCç çÆlçLçí®ç yçbo Hç[uççÇ.
[^ç³çJnjvçí KçÓHç Òç³çlvç kçíÀuçí HçCç içç[çÇ mçáª®ç nçíF&vçç.
[^ç³çJnjvçí mçiçÈ³çç iççíäçÇ lçHççmçu³çç, lçj l³çç þçkçÀþçÇkçÀ!
HçCç l³ççuçç kçÀUívçç, nçÇ içç[çÇ mçáª kçÀç nçílç vççnçÇ?
[^ç³çJnj JçÌlççiçÓvç lçmçç®ç yçmçÓvç jççÆnuçç.
mkçáÀuç yçmç Hççnlçç®ç DççF& jÌvççuçç Dççíj[Ó uççiçuççÇ,’®çuç DççìHç uçJçkçÀj.“
HçCç jÌvççvçí DççÆpçyççlç IççF& iç[yç[ kçíÀuççÇ vççnçÇ. çÆlçvçí mççJçkçÀçMç DççJçjuçb.
DçççÆCç lççÇ yçmç pçJçU içíuççÇ.
jÌvçç yçmçcçOçí ®ç{lçç®ç yçmç DççHççíDççHç mçáª PççuççÇ.
jÌvçç®ççÇ mç@kçÀ nJçílç lçjbiçlç nuçkçíÀ®ç Jçj içíuççÇ.
jÌvççuçç kçÀUuçb,mç@kçÀcçOçí ÒçícçU YçÓlç yçmçuçb Dççní.
jÌvçç cçvççlçu³çç cçvççlç ÒçícçU Yçálççuçç cnCçççÆuç,’lçÓ MççUílç vçkçÀçí ³çíTmç. çÆlçLçí Jçiçç&lçu³çç
mçjçb®çb lçáuçç SíkçÀçJçb®ç uççiçlçb. lçí mççbiçlççÇuç l³ççÒçcççCçí lçáuçç kçÀjçJçb uççiçíuç.“
ÒçícçU YçÓlç iç³ççJç³çç kçÀjlç cnCççuçb,’³çílççí vçç içb HuççÇpç. cççÇ mçjçbvççÇ mççbçÆiçlçuçíuçb mçiçUbmçiçUb SíkçÀçÇvç. lçí mççbiçlççÇuç lçí mççjb cççÇ çÆvçcçÓìHçCçí kçÀjçÇvç. DçççÆCç pçíJnç nJççÇ lçíJnç lçáuçç cççÇ cçolç
HçCç kçÀjçÇvç. Dççlçç lçjçÇ `nçí' cnCç.“
ní SíkçÀu³ççJçj jÌvççvçí Dççvçboçvçí cççvç [çíuççJçuççÇ DçççÆCç ÒçícçU YçÓlç pççcç KçÓMç Pççuçb.
yçmç çÆyçIç[uççÇ Dçmçu³ççvçí MççUílç Hççínçí®çç³çuçç TMççÇj nçíF&uç Dçmçb Jççìuçb nçílçb.
HçCç yçmç mçáª nçílçç®ç [^ç³çJnjuçç ®çkçwkçÀj DççuççÇ. lççí çÆmìDçjçRiçJçj Dçç[Jçç Hç[uçç.
jÌvçç mççí[Óvç mçJç& cçáuççbvçç içç{ PççíHç uççiçuççÇ. kçÀçnçÇ cçáuçb lçj lççW[ GIç[b þíJçÓvç {çj&eee
{Ój&eee Iççíª uççiçuççÇ.
DçççÆCç l³çç#çCççÇ..
yçmç nJçílç Tb®ç-Tb®ç G[çuççÇ.
yçmç®³çç DççpçÓyççpçÓuçç DçmçCççjçÇ cççCçmçb lççW[ç®çç Dççeeee kçÀ©vç HççnÓ uççiçuççÇ. HçCç SkçÀç
#çCççlç yçmç DçiçoçÇ Hççj {iççb®³ççnçÇ Jçj içíuççÇ.
DççkçÀçMççlçÓvç lçjbiçlç HçCç çÆJçcççvçç®³çç Jçíiççvçí yçmç MççUípçJçU Hççínçí®çuççÇ.

2

MççUílçuççÇ YçálççìkçÀçÇ.

yçmç MççUí®³çç cçÌoçvççlç nuçkçíÀ®ç GlçjuççÇ.
cçiç [^ç³çJnjuçç Jç PççíHçuçíu³çç cçáuççbvçç pççiç DççuççÇ. l³ççbvççÇ [çíUí ®ççíUlç mçcççíj HçççÆnuçb lçj
MççUç! kçáÀCççuçç®ç kçÀçnçÇ kçÀUuçb vççnçÇ.
mçiçUçÇ cçáuçí JçíUíJçj Jçiçç&lç içíuççÇ.
MççUç mçáª PççuççÇ.
pççíMççÇ mçj Jçiçç&lç Dççuçí.
mçiçUçÇ cçáuçí GþÓvç GYççÇ jççÆnuççÇ.
HççþçíHççþ jÌvçç®ççÇ mç@kçÀHçCç nJçílç Tb®ç içíuççÇ.
mçjçbvççÇ cççvçívçW®ç yçmçC³çç®ççÇ KçÓCç kçíÀuççÇ. HçCç nçÇ KçÓCç ÒçícçU Yçálççvçí kçÀççÆn HçççÆnuççÇ vççnçÇ.
mçiçUçÇ cçáuçí yçmçuççÇ HçCç mç@kçÀ cçç$ç nJçílç®ç lçjbiçlç jççÆnuççÇ.
`mçjçbvççÇ DççHçu³ççuçç kçÀçnçÇ yçmçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb vççnçÇ' Dçmçb mçcçpçÓvç ÒçícçU YçÓlç nJçílçu³çç
nJçílç GYçb®ç nçílçb.
nJçílç lçjbiçCççjçÇ mç@kçÀ HççnÓvç mçj o®çkçÀuçí.
HçCç nmçlç-nmçlç jÌvççvçí HçìkçÀvç mç@kçÀ KççuççÇ Dççí{uççÇ.
Dççpç YçÓiççíuçç®çç lççmç nçílçç.
nJççcççvç Jç HççTmç Dçmçç çÆJç<ç³ç nçílçç.
lççmç mçáª nçílçç®ç vçíncççÇÒçcççCçí cçáuççbvççÇ kçÀçnçÇlçjçÇ iç[yç[ kçÀjç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ.
mçj JçÌlççiçÓvç cnCççuçí,’DççOççÇ cççÇ mççbiçlççí lçí SíkçÀç.. mçcçpçuçb³ç..?“
ÒçícçU Yçálççuçç Jççìuçb Dççlçç mçj pçí pçí mççbiçlççÇuç lçí lçí SíkçÀuçb HçççÆnpçí.
ÒçícçU YçÓlççvçí vçkçÀUlç `nçí-nçí' kçÀjlç cççvç nuçJçuççÇ DçççÆCç l³çç#çCççÇ mçiçÈ³çç cçáuççb®³çç
cççvçç nçÇ lçMçç®ç `nçí-nçí' kçÀjlç nuçu³çç.
mçj KçÓMç Pççuçí.
mçj cnCççuçí,’mçcçáêç®çb HççCççÇ kçÀ[kçÀ[çÇlç lççHçuçb kçÀçÇ mçcçáêç®³çç HççC³çç®ççÇ JççHçÀ nçílçí DçççÆCç
lççÇ DççkçÀçMççlç pççlçí.“
l³çç#çCççÇ çÆKç[kçÀçÇlçÓvç içjcççiçjcç JççHçíÀ®çí uççíì®³çç uççíì Jçiçç&lç ³çíT uççiçuçí.
Jçiçç&lçuçb JççlççJçjCç SkçÀocç içjcç Pççuçb. mçjçbvçç Jç cçáuççbvçç JççHçíÀ®çí ®çìkçíÀ yçmçÓ uççiçuçí.
mçjçb®³çç Jç cçáuççb®³çç DçbiççlçÓvç Iççcçç®³çç Oççjç JççnÓ uççiçu³çç. mçiçUí®ç Iççcççvçí çÆ®çbyyç çÆYçpçuçí.
cçáuçí IççyçjuççÇ.
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l³ççbvççÇ çÆKç[kçw³çç yçbo kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç, HçCç sí!
çÆKç[kçw³çç yçbo®ç nçíF&vççlç.
l³ççlçÓvç YçmççYçmç JççHçíÀ®çí uççíì Jçiçç&lç ³çílç®ç jççÆnuçí.
cçáuççRvççÇ ®çìkçÀvç GþÓvç HçìkçÀvç Jçiçç&®çç ojJççpçç GIç[uçç. HçCç sí!
JççHçÀ kçÀçnçÇ Jçiçç&®³çç yççníj pççF&®çvçç. JççHçÀ Jçiçç&lç®ç içjiçjlç jççÆnuççÇ.
mçj mçbMç³ççvçí®ç ³çç çÆJççÆ®ç$ç JççHçíÀkçÀ[í HççnÓ uççiçuçí lçj cçáuçí nç ÒçkçÀçj HççnÓvç ®ç¬çÀçJçuççÇ.
pçjç Iççyç©vç®ç mçj cnCççuçí,’³çç®ç JççHçíÀ®çí {iç yçvçlççlç.“
DçççÆCç kçÀç³ç ®çcçlkçÀçj..
Jçiçç&lçu³çç JççHçíÀ®çí cççíþcççíþí kçÀçUí-kçÀj[í pç[-pç[ {iç, Jçiçç&lç®ç lçjbiçÓ uççiçuçí.
ní pçç[pçá[ {iç Jçiçç&lç FkçÀ[í çÆlçkçÀ[í mççJçkçÀçMç çÆHçÀª uççiçuçí. pççíMççÇ mçjçb®³çç Jç cçáuççb®³çç
[çíkçw³ççJçj cççíþcççíþçuçí {iç lçjbiçÓ uççiçuçí.
³çç cççíþçu³çç kçÀçÈ³ççkçáÀf {iççbcçáUí Jçiçç&lç ®ççbiçuçb®ç DçbOçç©vç Dççuçb.
cçáuçí Dççvçboçvçí Dççj[ç Dççíj[ç kçÀjlç çÆkçbÀ®ççUÓ uççiçuççÇ.. {iççbvçç nçlç uççJçÓ uççiçuççÇ.
yççkçÀçJçj GYçb jçnÓvç G[îçç cççjlç, cçáuçí {iççlç pççTvç yççníj ³çíT uççiçuççÇ.
cçáuçí nçlççbvççÇ {iç FkçÀ[í çÆlçkçÀ[í pççíjpççíjçlç {kçÀuçÓ uççiçuççÇ.
{iççb®ççÇ DççoUçHçì mçáª Pççu³ççvçí cçOçí®ç çÆJçpçç ®çcçkçÓÀ uççiçu³çç.
mçjçbvçç kçÀUívçç nç kçÀç³ç ÒçkçÀçj mçá© Dççní?
pççíMççÇ mçjçbvççÇ Iççyçjlç LçjLçjlç çÆJç®ççjuçb,’FLçí kçÀçnçÇ YçálççìkçÀçÇ lçj vççnçÇ vçç?“
l³çç#çCççÇ Jçiçç&lç {iççb®çç iç[iç[çì nçíT uççiçuçç.
SkçÀ {iç nmçlç-nmçlç iç[iç[uçç, ’nçíeee Dççní YçálççìkçÀçÇ.. HçCç ÒçícçU YçálççìkçÀçÇ..“
mçjçb®çí Hçç³ç uçìHçìÓ uççiçuçí.
l³ççb®³ç nçlçç-Hçç³ççuçç kçbÀHç mçáìuçç.
pççÇYç lççW[çlç uç[yç[Ó uççiçuççÇ.
cçáuçí Dççvçboçvçí çÆkçbÀ®ççUlç cnCççuççÇ,’mçj çÆMçkçÀJççee.. Hçá{í yççíuççee..“
pççíMççÇ mçj LçjLçjlç kçÀmçbyçmçb cnCççuçí,’³çç {iççbvçç iççj nJçç uççiçuççÇ kçÀçÇ..“
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DçççÆCç l³çç#çCççÇ..
Jçiçç&lç iççj nJçç JççnÓ uççiçuççÇ.
JççN³çç®çç Jçíiç Jçç{uçç.
iççjJçç Dçbiççuçç PççWyçÓ uççiçuçç.
{iç içjçiçjç çÆHçÀ© uççiçuçí.
çÆJçpççb®çç ®çcç®çcççì Jç {iççb®çç iç[iç[çì mçáª Pççuçç.
{iç JçíiçJçiçUí DççkçÀçj IçíTvç Jçiçç&lç JçjlççÇ vçç®çÓ uççiçuçí.
ní HççnÓvç cçáuçí ®çíkçÀçUuççÇ.
Oçcççuç Dççj[Dççíj[ç kçÀª uççiçuççÇ.
pççíMççÇ mçjçbvçç ®çkçwkçÀj ³çíT uççiçuççÇ.
l³ççbvççÇ SkçÀç [çíÈ³ççvçí {iççbkçÀ[í Hççnçlç oçívç nçlççbvççÇ [çíkçbÀ oçyçÓvç Oçjuçb.
`Dççpç Jçiçç&lç ní Dçmçb kçÀmçb nçílçb³ç' lçí®ç l³ççbvçç kçÀUívçç.
yççkçÀçJçj ®ç{Óvç vçç®çlç cçáuçí Dççíj[uççÇ,’mçj çÆMçkçÀJçç.. Hçá{í yççíuçç..“
mçj uç[yç[lç kçÀmçbyçmçb cnCççuçí,’{iççbvçç iççj nJçç uççiçuççÇ kçÀçÇ cçiç HççTmç Hç[lççí.. ..“
DçççÆCç l³çç#çCççÇ cçç$ç..
Jçiçç&lç cçámçUOççj HççTmç Hç[Ó uççiçuçç.
Jçiçç&lç Oççí-Oççí HççTmç kçÀçímçUÓ uççiçuçç.
Jçiçç&lç cçáuççb®³çç kçbÀyçjíHç³ç¥lç HççCççÇ lçábyçuçb.
Jçiçç&®çç ojJççpçç GIç[ç DçmçÓvçnçÇ HççCççÇ kçÀçnçÇ yççníj pççF&vçç.
cçáuçí yççkçÀçJçj GYçb jçnÓvç KççuççÇ HççC³ççlç G[îçç cççª uççiçuççÇ.
cçáuçí Jçiçç&lçu³çç HççC³ççlç [ábyçÓ uççiçuççÇ. HççJçmççlç vçç®çÓ uççiçuççÇ.
SkçÀcçíkçÀçb®³çç DçbiççJçj HççCççÇ G[JçÓ uççiçuççÇ.
cçáuççb®³çç Jç¿çç, HçámlçkçbÀ DçççÆCç mç@kçÀ Jçiçç&lç lçjbiçÓ uççiçu³çç.
pççíMççÇ mçjçbvçç kçÀçHçjb Yçjuçb.
l³ççb®ççÇ HçBì çÆYçpçuççÇ. Mçì& çÆYçpçuçç.
nçlççlçuçí HçámlçkçÀ çÆYçpçuçí.
Flçkçw³ççlç HççJçmçç®çç pççíj Jçç{uçç..
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Dççlçç Jçiçç&lçuççÇ ìíyçuç KçÓçÆ®ç& HççC³ççJçj lçjbiçÓ uççiçuççÇÇ nçílççÇ.
cçáuççb®ççÇ uççkçÀ[çÇ yççkçbÀ yççpçÓuçç lçjbiçlç pççTvç Jçiçç&lç cçOççícçOç nçÌo lç³ççj Pççuçç nçílçç.
³çç Jçiçç&lçu³çç nçÌoçlç cçáuçí OçácççkçáÀU Iççuçlç nçílççÇ.
cçáuçí Hççínlç nçílççÇ.
lçjbiçlç nçílççÇ.
[áyçkçw³çç cççjlç nçílççÇ.
SkçÀcçíkçÀçbvçç HççC³ççlç {kçÀuçlç nçílççÇ.
SkçÀcçíkçÀçb®³çç DçbiççJçj ®ç{Óvç HççC³ççlç G[îçç cççjlç nçílççÇ.
Dççj[çDççíj[ç kçÀjlç nçílççÇ.
kçÀççÆnpçCçb HççC³ççJçj Dçç[Jçb Hç[Óvç HçÀìçHçÀìç Hçç³ç DççHçìlç, FlçjçbJçj HçÀlççHçÀlçç HççCççÇ
G[Jçlç nçílççÇ.
mçiçUç `HççCççÇiççWOçU' Jçiçç&lç mçáª nçílçç.
HççJçmççlç çÆYçpçlç DçççÆCç HççC³ççlç [ábyçlç cçáuçí cnCççuççÇ,’mçj çÆMçkçÀJçç.. Hçá{í yççíuçç..“
pççíMççÇ mçjçb®ççÇ YççÇlççÇvçí yççíyç[çÇ JçUuççÇ nçílççÇ.
lçjçÇ lçí HçáìHçáìuçí,’HççTmç Hç[u³ççJçj içJçlç GiçJçlçb..Pçç[b GiçJçlççlç..“
l³çç#çCççÇ Jçiçç&lç içJçlç GiçJçÓ uççiçuçb.
çÆ®çkçÓÀ®ççÇ, Dççby³çç®ççÇ, mçHçÀj®çboç®ççÇ, pççbYçUç®ççÇ, [çUçRyççb®ççÇ sçíìçÇ-sçíìçÇ Pçç[b Jçiçç&lç GiçJçuççÇ.
Pçç[b GiçJçlçç®ç Pçç[çbvçç HçÀUb DççuççÇ.
HççþçíHççþ kçÀçnçÇ jbiççÇyçíjbiççÇ Hç#ççÇ Dççuçí. Pçç[çJçj yçmçÓvç çÆkçÀuççÆyçuççì kçÀª uççiçuçí.
Dççlçç cçáuçí Pçç[çblçÓvç HçUÓ uççiçuççÇ.
Pçç[çblçÓvç Jççì kçÀç{lç HççínÓ uççiçuççÇ.
Pçç[çJçj ®ç{Óvç sçíìí çÆ®çkçÓÀ, sçíìí Dççbyçí KççT uççiçuççÇ.
Hç#ççbmççjKçb Dççíj[á uççiçuççÇ.
HççC³ççlç lçáHçÀçvç obiçç cçmlççÇ kçÀª uççiçuççÇ.
Jçiçç&lç Oçcççuç kçÀuuçç mçá© Pççuç nçílçç.
pççíMççÇ mçj lçj Iççyçªvç SkçÀç Pçç[çcççiçí uçHçÓvç yçmçuçí nçílçí.
ní kçÀç³ç ®ççuçuçb³ç lçí®ç l³ççbvçç kçÀUlç vçJnlçb.
Flçkçw³ççlç uççbyçÓvç cçáK³ççO³ççHçkçÀçb®çç DççJççpç SíkçÓÀ Dççuçç,’kçÀçeee³ç obiçç ®ççuçuçç³ç l³çç
Jçiçç&lç..?“
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pççíMççÇ mçj HççC³ççlç®ç GYçí nçílçí lçjçÇ l³ççb®³çç lççW[®çb HççCççÇ HçUçuçb!
l³ççb®çí Hçç³ç DççCçKççÇvç pççíjçlç uçìuçìÓ uççiçuçí.
`Dççlçç cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvçç kçÀç³ç mççbiçç³ç®çb' ³çç kçÀuHçvçívçí®ç l³ççbvçç YççWJçU ³çíT uççiçuççÇ.
jÌvçç ÒçícçU Yçálççuçç cnCççuççÇ,’Dçjí Dççcnç cçáuççbvçç HççÆnu³ççmççjKçb vççÇì kçÀj. vççnçÇlçj
cçáK³ççO³ççHçkçÀ Dççcç®ççÇ OçáuççF& kçÀjlççÇuç.“
’DççíkçíÀ..yççíkçíÀ..HçkçwkçíÀ.. kçÀçcç MçbYçj ìkçwkçíÀ“ ÒçícçU YçÓlç KçámçHçÓÀmçuçb.
SkçÀç #çCççlç..
Jçiçç&lçuççÇ Pçç[b Jç içJçlç içç³çyç Pççuçb.
HççCççÇ G[Óvç içíuçb.
ìíyçuç, Kçá®ççÇ& Jç yççkçbÀ pççiçíJçj DççuççÇ.
cçáuçí ®çkçwkçbÀ kçÀçíj[çÇ PççuççÇ.
cçáuççb®³çç Jç¿çç, HçámlçkçbÀ Jç mç@kçÀ SkçÀocç kçÀçíj[îçç þCçþCççÇlç.
HçÀkçwlç..
pççíMççÇ mçj çÆ®çbyç çÆYçpçuçíuçí nçílçí.
Flçkçw³ççlç jçiççÇì cçáK³ççO³ççHçkçÀ Jçiçç&lç Dççuçí.
l³ççbvççÇ HçççÆnuçb lçj..
mçiçUçÇ cçáuçí Mççblç yçmçuçíuççÇ HçCç..
pççíMççÇ mçj cçç$ç HçÓCç& çÆYçpçuçíuçí.
l³ççb®³çç DçbiççJçªvç LçHççLçHçç HççCççÇ içUlç nçílçb. lçí Lçb[çÇvçí kçáÀ[kçáÀ[lç nçílçí.
cçáK³ççO³ççHçkçÀ Yç[kçÀuçí. jçiççvçí uççuçíuççuç Pççuçí.
lçí mçjçbJçj içájkçÀçJçlç cnCççuçí,’lçácnçÇ Jçiçç&lç cçáuççbvçç çÆMçkçÀJçlçç kçÀçÇ l³ççb®³çç mçcççíj DççbIççíU
kçÀjlç yçmçlçç?lçácnçÇ Dçmçí LçHçLçHçÓvç çÆYçpçuççlç kçÀmçí? Jçiçç&lç kçÀç³ç kçÀjlçç kçÀç³ç?“
pççíMççÇ mçj YççÇlçYççÇlç cnCççuçí,’Dçnçí cçáK³ççO³ççHçkçÀ, cççÇ pçuç®ç¬çÀ çÆMçkçÀJçlç Dçmçlççvçç DççOççÇ
Jçiçç&lç içjcççiçjcç JççHçÀ DççuççÇ.
cçiç l³çç JççHçíÀ®çí kçÀçUí-kçÀçUí pçç[pçÓ[ {iç Pççuçí.
ní {iç Jçiçç&lç çÆHçÀª uççiçuçí.
cnCçpçí cçáuçí®ç yççkçÀçJçj TYçb jçnávç {iççbvçç {kçÀuçá uççiççÆuç..çÆHçÀjJçÓ uççiçuççÇ.
lçWJnç®ç Dç®ççvçkçÀ Jçiçç&lç iççj nJçç JççnÓ uççiçuççÇ.
l³çç {iççbvçç nçÇ iççj nJçç uççiçuççÇ.
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l³ççlçÓvç HççGmç Hç[uçç.
Dçnçí cçáK³ççO³ççHçkçÀ l³çç®ç HççJçmççlç cççÇ çÆYçpçuççí nçí. Kçjb®ç.“
cçáK³ççO³ççHçkçÀ pççíjçlç Dççíj[uçí,’cçuçç kçÀç³ç cçÓKç& mçcçpçlçç kçÀç? lçácç®³çç kçÀçnçÇHçCç LççHçç
SíkçÓÀvç I³çç³çuçç cççÇ kçÀç ³çí[ç Dççní kçÀç? kçÀç³ç mçcçpçlçç kçÀç³ç lçácnçÇ cçuçç?“
cçiç lçí mççJçkçÀçMç ®ççuçlç pççíMççÇ mçjçb®³çç pçJçU içíuçí.
l³ççb®³çç [çíÈ³ççlç kçÀçnçÇ Jçí[ç®ççÇ PççbkçÀ çÆomçlçí kçÀç, lçí HççnÓ uççiçuçí.
pççíMççÇ mçjçb®³çç Dççíu³çç HççþçÇJç©vç nçlç çÆHçÀjJçlç cçáK³ççO³ççHçkçÀ cnCççuçí,’Dçb.. Jçiçç&lç {iç
Dççuçí DçççÆCç HççTmç Hç[uçç..
lçácç®³çç®ç Jçiçç&lç HççTmç Hç[uçç..
Dç®sç Dç®sç..
cçiç kçÀç³ç Pççuçb nçí pççíMççÇ mçj, lççí HççTmç Hç[u³ççJçj..?“
pççíMççÇ mçj LçjLçjlç cnCççuçí,’Jçiçç&lç Pçç[b GiçJçuççÇ..
Pçç[çbvçç HçÀUb uççiçuççÇ
Pçç[çbJçj Hç#ççÇ Dççuçí.
lçí mçáboj çÆkçÀuççÆyçuççì kçÀª uççiçuçí.“
ní SíkçÀlçç®ç cçáK³ççO³ççHçkçÀ pççíMççÇ mçjçbkçÀ[í Hççnçlç Kççí Kççí.. þçí þçí.. nmçÓ uççiçuçí.
cççíþcççíþîççvçí nmçÓ uççiçuçí.
l³ççbvçç DççHçuçb nmçCçb LççbyçJçlçç®ç ³çíF&vçç.
Flçkçw³ççlç Dç®ççvçkçÀ..
slççlçÓvç onç vçU SkçÀocç mçáìu³ççÒçcççCçí cçáK³ççO³ççHçkçÀçb®³çç®ç [çíkçw³ççJçj yçoçyçoç Hçç®ç
yççou³çç jbiççÇlç HççCççÇ Hç[uçb.
lçjçÇ HçCç l³ççb®ççÇ HçÀkçwlç HçBì®ç çÆYçpçuççÇ..
Mçì& cçç$ç mçákçÀç®ç!!
cçáK³ççO³ççHçkçÀ o®çkçÓÀvç slççkçÀ[í Hççná uççiçuçí.
l³ççb®³çç HçBìçÇlçÓvç ìHççìHçç HççCççÇ içUlç nçílçb.
lçí Iççyçªvç çÆYçpçuçíu³çç HçBçÆìkçÀ[í HççnÓ uççiçuçí.
DçççÆCç kçÀMççÇ kçáÀCççmç þçTkçÀ, HçCç l³çç®çJçíUçÇ..
MççUí®ççÇ Içbìç pççíjpççíjçlç JççpçuççÇ.
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MççUç mçáìuççÇ.
cçáuçí HçUçuççÇ.
IçjçÇ pççlççvçç jÌvççvçí Yçálççuçç çÆJç®ççjuçb,
’kçÀç³ç jí, lçÓ Dççcnç mçJçç¥vçç kçÀçíj[b kçíÀuçbmç,
cçiç mçjçbvçç kçÀç vççnçÇ kçíÀuçbmç?“
’Dçiçb lçÓ cçuçç kçÀç³ç mççbçÆiçlçuçb nçílçbmç lçí DççþJç vçç..“
ÒçícçU Yçálççvçí Dçmçb cnCçlçç®ç,
jÌvççuçç DççHçuççÇ ®çÓkçÀ kçÀUuççÇ.
’vçblçj lçÓ l³çç cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvçç kçÀç çÆYçpçJçuçbmç jí?“
³ççJçj çÆKççÆMçHçÀçÇMççÇ nmçlç YçÓlç cnCççuçb,
’Dçiçb vçççÆnlçj..
DççHçu³çç çÆyç®ççN³çç pççíMççÇ mçjçbvçç.. .. ..“
DçççÆCç jÌvçç mççjb mçcçpçuççÇ.
-õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ
cçáuççbvççí,
ÒçícçU Yçálçç®çb ní Jççkçw³çb lçácnçÇ Hçájb kçÀª MçkçÀçuç?
DçççÆCç
lçácç®³çç Jçiçç&lç lçácnçuçç
`l³ççvçí' cçolç kçíÀuççÇ®ç HçççÆnpçí,
Dçmçb Kçjb®ç lçácnçuçç Jççìlçb³ç?
vç YççÇlçç Yçálççuçç kçÀUJçç.
l³ççuçç Fcçíuç kçÀjç.
ÒçícçU YçÓlç lçácç®³çç Fcçíuç®ççÇ vçíncççÇ®ç Jççì Hççnçlç Dçmçlçb.
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ÒçícçU YçÓlç HçÀkçwlç cçáuççb®³çç®ç Fcçíuçuçç GÊçj oílçb.
kçÀçjCç
ÒçícçU YçÓlççuçç kçÀçíCç DççJç[lçb ní lçácnçuçç cçççÆnlç®ç Dççní.

uç#ççlç þíJçç,
`DççíkçíÀ..yççíkçíÀ..HçkçwkçíÀ
lçj kçÀçcç MçbYçj ìkçwkçíÀ.'

ö jçpççÇJç lççbyçí.
premalbhoot@gmail.com
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