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kçÀOççÇ Jççìlçb mçávçboçJçj çÆuçnÓ®ç vç³çí. kçÀç çÆuçnçJçb? pçí kçÀçnçÇ oçíIççb®çb nçílçb, lçí mçbHçuçb. DççÆçCç cççP³ççHççMççÇ çÆlç®³çç DççþJçCççÇ Dççnílç, l³çç HçájíM³çç Dççnílç; HçCç kçÀOççÇ Jççìlçb, çÆuçnÓ³çç, mçcçpçÓ oí Flçjçbvçç DççcnçÇ 
kçÀmçí çÆoJçmç pçiçuççí lçí .... HçCç cçiç MçíJçì®³çç oá:mçn DççþJçCççÇb®çb kçÀç³ç ? lççÇ HçB[çíjç yçç@kçwmç GIç[u³ççJçj pçí kçÀçnçÇ yççníj ³çíF&uç, l³ççvçí DççHçCç®ç DçmJçmLç nçíT. kçÀoççÆ®çlç çÆ[ÒçíMçvçcçOçínçÇ pççT. l³ççlç kçÀç³ç, 
pçíJç{ç HçíuçC³ççpççíiçç Yççiç Dççní, pçí nçnçÇ #çCç KçjíKçájí pçiçuççí lçí çÆuçnçJçílç. Dçmçb vçíncççÇ cçvççlç ®ççuçÓ Dçmçlçb. Dççlçç mçbO³ççkçÀçU Dççní. çÆHçÀjç³çuçç p³ççb®³ççyçjçíyçj pççlççí, lçí Dççpç iççJççuçç içíuçílç. SkçÀìb pçç³ç®çç 
Glmççn vççnçÇ. Içjçlç kçÀçíCççÇ vççnçÇ. ìçÇJnçÇ Lççí[ç HççnÓvç kçbÀìçUÓvç yçbo kçíÀuçç. Hçjlç çÆJç®ççj Dççuçç. çÆuçnÓ³çç kçÀç ? kçÀç³ç çÆuççÆnCççj? mçávçboç cççP³çç çquçKççCççlç DçvçíkçÀoç DçvçíkçÀ ÒçkçÀçjí DççuççÇ Dççní; HçCç lçjçÇ kçÀçnçÇ nçlççÇ 
uççiçlçb kçÀç, lçí yçIçlççí Dççlçç Òç³çlvç kçÀ©vç. 

çÆlç®çb DççJç[uçíuçb HççÆnuçb oMç&vç iççíJ³ççlçu³çç OçyçOçy³ççHççMççÇ. GLçU HççC³ççlç DççcnçÇ mçiçUí [ábyçlç Dçmçlççvçç lççÇ çÆvçYç&³çHçCçí cçáuççb®³çç DçbiççJçj HççCççÇ G[JççÇlç nçílççÇ. SkçÀ HççC³ççlç çÆYçpçuçíuçç kçÀçHç[ç®çç yççíUç 
kçáÀCççuçç HçíÀkçÓÀvç cççjlç nçílççÇ. vçámçlçç obiçç ®ççuçuçç nçílçç. DçvçíkçÀ cçáuççÇbMççÇ cçÌ$ççÇ DçmçÓvçnçÇ mçávçboç JçíiçÈ³çç®ç jçÇlççÇvçí DççJç[u³çç®çç lççí #çCç. DççÆçCç MçíJçì®çç cnCçpçí yçÊççÇmç Jç<çç&bvççÇ çÆlç®çb MçjçÇj çÆlç®³çç®ç cçákçwlççbiçCç®³çç 
DçvçíkçÀ cçáuççbvççÇ Dççcç®³çç çqpçv³ççvçb Jçj DççCçuçb nçílçb, lççí. çÆlçuçç nç@uçcçO³çí PççíHçJçuçb nçílçb. jç$ççÇ®ççÇ JçíU. KççuççÇ cççíþçÇ içoçÇ&. uççíkçÀ ³çíTvç oMç&vç IçíTvç pççlç nçílçí. kçÀçnçÇ MççblçHçCçí GYçí jnçlç nçílçí. l³ççnçÇ JçíUçÇ çÆlç®³çç 
®çínN³ççJçj çÆlç®çb vçíncççÇ®çb nmçÓ nçílçb. 

kçÀç³ç ³çç J³çkçwlççÇvçb cççPçb pççÇJçvç yçÊççÇmç Jç<ç&b J³ççHçÓvç ìçkçÀuçbnçílçb. kçíÀJç{ç MçnçCçHçCçç, cççCçámçkçÀçÇ, pçiçC³çç®ççÇ lççkçÀo cçáUçlçÓvç®ç IçíTvç DççuççÇ nçílççÇ. cççÇ çÆlçuçç MçíJçìçÇ MçíJçìçÇ SkçÀoç cnCççuççí, kçÀçÇ lçÓ içíuççÇmç 
lçj cççÇ kçÀçnçÇ pçiçCççj vççnçÇ. cççÇ Dççlcçnl³çç kçÀ©vç ìçkçÀçÇvç. lççÇ cnCççuççÇ, 'Dçmçuçç Jçí[íHçCçç kçÀjç³ç®çç vççnçÇ. cçáuççÇb®ççÇ DççF& içíuççÇ³ç DçççÆCç yççyççnçÇ içíuçç lçj kçÀmçb nçíF&uç? l³ççb®³ççmççþçÇ lçÓ pçiçç³ç®çb DçççÆCç ®ççbiçuçb 
pçiçç³ç®çb.' cççÇ lççí Jçí[íHçCçç kçíÀuçç vççnçÇ, lçí yçjb Pççuçb, Dçmçb Dççlçç Jççìlç³çb. cççÇ cçáuççÇbmççþçÇ pçiçuççí®ç. cçákçwlççbiçCçmççþçÇnçÇ pçiçuççí DçççÆCç Dççlçç uçnçvçi³çç F&MççvçmççþçÇ pçiçlççí³ç. 

lççÇ pççF&uç lçíJnç kçÀç³ç nçíF&uç, ³çç®ççÇ kçÀuHçvççnçÇ kçÀ© MçkçÀlç vçmçí. ³çç oáKçC³çç®ççÇ DçKçíj çÆkçÀlççÇ Yç³çbkçÀj Dçmçlçí, ní cçççÆnlç nçílçb. Dç©Cç çÆuçcç³çí MçíJçìçÇ Jçíovçívçb içájçmççjKçç Dççíj[ç³ç®çç, kçÀçÇ mçiçÈ³çç 
içuuççÇuçç jç$çbçÆoJçmç lçí SíkçÓÀ ³çílç Dçmçí. kçÀçnçÇb®çb cççvççÆmçkçÀ mçblçáuçvç {Uuçíuçb, ®çínN³ççJçj YççJçvçí®çb çÆ®çvn vçmçuçíuçb HçççÆnuçb nçílçb, Dçmç vçkçÀçí mçávçboç®çb Jnç³çuçç. pççCççj®ç DçmçuççÇ lçj lççÇ ®ççbiçu³çç DçJçmLçílç, çÆlçuçç 
kçÀcççÇlç kçÀcççÇ $ççmç nçíTvç pççJçb, Dçmçb Jççìí. MçíJçìçÇ lçMççÇ®ç içíuççÇ. kç@Àvmçj®³çç cççvççvçb çÆlçuçç pççlççvçç kçÀçnçÇ®ç Jçíovçç Pççu³çç vççnçÇlç. Dççþ çÆoJçmçç®çb DççpççjHçCç, DçççÆCç l³ççlç®ç MçíJçì®çb ®ççj çÆoJçmççb®ç Dçç³çmççÇ³çÓcçO³çí 
jçÆçnuççÇ. l³ççlçuçí MçíJçì®çí oçívç çÆoJçmç, yçíMçá×®ç nçílççÇ. pçíJnç Mçá×çÇlç nçílççÇ lçíJnç lççíb[çlç, vççkçÀçlç vçÈ³çç Dçmçu³ççvçb çÆlç®³çç uçç[kçw³çç [ç@kçwìj®³çç DçvçájçOçç®³çç nçlççJçj yççíìçvçb çÆuçnÓvç oçKçJçuçb, cçuçç DçpçÓvç 
pçiçç³ç®çb Dççní DççÆçCç KçÓHç kçÀçcç kçÀjç³ç®çb Dççní. kçáÀþbnçÇ oá:Kç vççnçÇ, nlçyçuçlçç vççnçÇ. lççÇ içíu³ççJçj cçuçç kçÀç³ç yçU Dççuçb nçílçb kçÀçíCç pççCçí; HçCç l³çç JçíUçÇ cççÇ DçiçoçÇ çqmLçj nçílççí. kçÀçnçÇ HçÀçjmçb Jççìuçb vççnçÇ. Jççìuçb 
DççHçCç ní mçnpç Hç®çJçÓ MçkçÓÀ, jç$çYçj PççíHçuççínçÇ. mçkçÀçUçÇ yçímççÇvçJçj lççíb[ Oçálçuçb. ìç@Jçíuçvçb Hçámçuçb. Hçjlç Dçççíuçb jççÆnuçb nçílçb®ç. ìç@Jçíuç vççÇì Hçámçlç vçJnlçç kçÀçÇ kçÀç³ç? HçCç DççjMççlç yçIçlççí lççí [çíÈ³ççlçÓvç DçKçb[ 
Oççjç Jççnlç nçíl³çç. SkçÀçÇkçÀ[í DççHçCç kçbÀì=çíuç kçíÀuçb Dçmçb Jççìlç nçílçb; HçCç MçjçÇjçvçb cçuçç HçÀmçJçuçb nçílçb. l³çç DçÞçáOççjç ®ççj çÆoJçmç DçKçb[ ®ççuçÓ nçíl³çç. uçHçkçÀ Yçíìç³çuçç mçkçÀçUçÇ mçnç lçí jç$ççÇ DçkçÀjçHç³ç&blç DçKçb[ 
³çílç nçílçí. cççÇ l³ççbvçç çÆlç®³çççÆJç<ç³ççÇ YçjYç©vç mççbiçç³ç®ççí. çÆlç®çí içáCç DççþJçlççvçç cçuçç j[Ó ³çç³ç®çb. ©cççuç Hçájívçç lçíJnç KççoçÇ®³çç ìç@Jçíuç®ççÇ Iç[çÇ®ç pçJçU þíJçuççÇ nçílççÇ. DççF& cnCççuççÇ,''çÆkçÀlççÇ ocçlççí Dççnímç, Dççlç 
pççTvç PççíHç.'' HçCç lçínçÇ cççÇ SíkçÀlç vçmçí. ®ççj çÆoJçmççbvçblçj cççÇ cçákçwlççbiçCçcçO³çí pçç³ç®çb þjJçuçb. cçákçwlçç lçj oámçN³çç mçkçÀçUHççmçÓvç®ç pççT uççiçuççÇ nçílççÇ. cççÇ içíuççí DçççÆCç cçákçwlççbiçCç®³çç cçáuççbvççÇ cçuçç 'cç@[cç'®³çç 
KççíuççÇHç³ç&blç vçíuçb DçççÆCç çÆlç®³çç Kçá®ççÇ&kçÀ[í yççíì oçKçJçÓvç cnCççuçí, ''yççyçç, lçácnçÇ çÆlçLçb yçmçç. lçácnçÇ kçÀçnçÇ kçÀ© vçkçÀç, HçÀkçwlç çÆlçLçb yçmçlç pçç. DççcnçÇ mçiçUçÇ kçÀçcçb mççbYççUÓ.'' 

cççÇ yçmçuççí DçççÆCç pççoÓ JnçJççÇ lçmçb cççPçb oá:Kç HçUçuçb. çÆJç®ççj Dççuçç, cççÇ kçÀmçb jççÆnuçíuçb mçávçboçuçç DççJç[uçb Dçmçlçb? oá:Kççvçb j[lç yçmçuçíuçç kçÀçÇ çÆlç®çb kçÀçcç Hçá{b ®ççuçJçCççjç? DçLçç&lç®ç oámçjb. cçiç cççiç&®ç 
mççHç[uçç. Jç=ÊççÇ çqmLçj PççuççÇ. çÆlç®ççÇ [ç³çjçÇ GIç[uççÇ. onç-yççjç çÆoJçmççbHçÓJççÇ&çÆlçvçb kçÀç{uçíu³çç vççíìdmç Jçç®çÓ uççiçuççí. kçíÀJç{b J³çJççqmLçlç çÆuçnç³ç®ççÇ. Dç#çj MçíJçìHç³ç&blç çÆkçÀlççÇ sçvç kçÀç{ç³ç®ççÇ. HçÀç³çuççÇbcçO³çí çÆlç®³çç 
Flçkçw³çççÆJçmlç=lç DçççÆCç J³çJççqmLçlç vççíìdmç kçáÀCçç®³ççnçÇ vçmçlç. çÆlç®³çç [ç³çjçÇlç kçáÀþu³çç HçíMçbìuçç YçíìuççÇ, çÆkçÀlççÇ Jççpçlçç YçíìuççÇ, çÆkçÀlççÇ JçíU yççíuçuççÇ DçççÆCç mçbçÆ#çHlç ©Hççlç kçÀç³ç yççíuçuççÇ lçí MçíJçìHç³ç&blç çÆuççÆnuçíuçb. 
DçOç&Jçì kçÀçcç þíJçÓvç lççÇ IçjçÇ ³çílç vçmçí. l³çç JçíU®çb kçÀçcç çÆlçLçí®çb HçÓCç& kçÀjç³ç®çb. çÆlç®ççÇ DçvçíkçÀ kçÀHH³ççb®ççÇ jíçÆkçwPçvç®ççÇ cççíþçÇ Hçmç& nçílççÇ. l³ççlçu³çç kçÀHH³ççbvçç çÆPçHç nçíl³çç. YççpççÇJççu³ççuçç HçÌmçí Ðçç³ç®çí Dçmçuçí lçjçÇ yççníj®ççÇ 
çÆPçHç GIç[Cççj, HçççÆkçÀì kçÀç{Cççj. HçÌmçí çÆouçí, kçÀçÇ HçççÆkçÀì J³çJççqmLçlç yçbo kçÀ©vç lçí pççiç®³çç pççiççÇ þíJçCççj. Hçjlç Jçj®ççÇ çÆPçHç uççJçCççj, cçiç®ç Hçá{í pççCççj. cççÇ JçÌlççiçlç Dçmçí. ' Dçiçb, cçb[F&lç Dççuççí. Hçjlç Hçjlç lçí 
kçÀMççuçç kçÀjç³çuçç HçççÆnpçí?' HçCç ³çíJç{b Kçjb, Dççcnç mçJçç&b®³çç çÆkçÀuu³çç, JçmlçÓ DçvçíkçÀoç njJçç³ç®³çç, çqlç®³çç kçÀOççÇnçÇ njJçlç vçmçlç. Içjçlçu³çç Dççcç®³çç yçí[©cç®çb çÆlç®çb kçÀHççì J³çJççqmLçlç Dçmçí. Dççcnç mçiçÈ³ççb®ççÇ 
cçnlJçç®ççÇ kçÀçiçoHç$çb çÆlç®³çç kçÀHH³ççlç Dçmçlç. cçáuççÇb®ççÇ MççUç mççí[u³çç®ççÇ ÒçcççCçHç$çí, pçvcçoçKçuçí, cççkçÀ& çÆuçmìdmç .... Dçmçb yçj®çb kçÀçnçÇ. lççÇ pççTvç Dççlçç mçç[ílççÇvç Jç<ç&b nçíF&vç içíuççÇ; HçCç çÆlç®³çç kçÀHH³ççbcçOçÓvç kçÀçnçÇ 
kçÀç{lççvçç, çÆlç®³çç Hçmç&cçOçÓvç çÆkçÀuuççÇ kçÀç{lççvçç çÆlç®çç OççkçÀ Jççìlççí. kçÀçcç Pççu³ççJçj çÆkçÀuuççÇ l³çç®ç kçÀHH³ççlç þíJçÓvç çÆPçHç uççJçÓvç ìçkçÀlççí. kçÀHççìçlçuçç cçOçuçç cççíþç Yççiç cnCçpçí çÆlç®çç Jçç[&jçíyç Dççní. çÆlç®³çç 
mçç[îçç, kçáÀ[lçí J³çJççqmLçlç nBiçjuçç uççJçÓvç :íJçuçíuçí Dççmçlççlç. yççkçÀçÇ mçiçUçÇkçÀ[í Dççní®ç Dççcç®çç DçJ³ççqmLçlçHçCçç. 

DççcnçÇ oçíIçb DçiçoçÇ oçívç ìçíkçÀç®³çç mJçYççJçç®çí Dçmçuççí lçjçÇ Dççcç®çb kçÀmçb pçcçuçb Dçmçíuç? cççÇ çÆlç®³çç nçlççKççuççÇ J³çJççqmLçlç kçÀçcç kçÀjç³ç®ççí; HçCç DçcçíjçÇkçíÀlç içíuççí DçççÆCç Dçç³ççíJççcçO³çí mJçlçb$ç Hçwuç@ìJçpçç 
[ç@jcçíìjçÇ çÆcçUçuççÇ. çÆlçLçb Dçmçç kçÀç³ç Hçmççjç kçÀ©vç þíJçuçç³ç, kçÀçÇ l³çç®çç HçÀçíìçí kçÀç{Óvç FkçÀ[í oçKçJçç³çuçç DççCçuçç. lççÇ OçáJçÓvç Dççuçíu³çç kçÀHç[îççb®³çç J³çJççqmLçlç nçlççvçb oçyç oíTvç Iç[îçç kçÀjç³ç®ççÇ. Fm$ççÇuçç 
ìçkçÀç³ç®çí kçÀHç[ínçÇ FlçkçíÀ J³ççqmLçlç Iç[îçç kçÀ©vç þíJçlç Dçmçí, kçÀçÇ cçuçç Jççìí, Dççlçç Fm$ççÇ PççuçíuççÇ®ç Dççní. Fm$ççÇ®çí kçÀHç[í Dççuç, kçÀçÇ lçí nBiçjuçç uççJçC³çç®çç kçÀç³ç&¬çÀcç Dçmçí. çÆlç®³çç mJçlç:®³çç kçÀçnçÇ Hç×lççÇ Dçmçlç. 
cççÇ çÆlç®³çç cçolççÇuçç pçç³ç®ççí. cççÇ kçÀmçínçÇ kçÀHç[í uççJçÓ uççiçuççí, kçÀçÇ lççÇ cnCçç³ç®ççÇ, 'kçÀjç³ç®çb Dçmçíuç lçj vççÇì kçÀj, vççnçÇlçj cççÇ kçÀjlçí®ç Dççní mçiçUb.' cçiç cççÇ çÆvçcçÓìHçCçí J³çJççqmLçlç kçÀ© uççiçlç Dçmçí. yççní©vç DççuççÇ 
lçj kçÀHç[í yçouçÓvç yççníj Iççlçuçíuçç kçáÀ[lçç nBiçjuçç uççJçÓvç þíJçCççj. SJç{b®ç kçÀç³ç jç$ççÇ IçjçÇ Dççu³ççJçj lççí kçÀç{u³ççJçj OçáJçç³çuçç ìçkçÀç³ç®çç Dçmçí; HçCç lçjçÇ nBiçjuçç þíJçlç Dçmçí. cçuçç ní mçájJççlççÇuçç çÆvçjLç&kçÀ Jççìí, 
çÆkçÀl³çíkçÀoç vçkçÀçí Jççìí; HçCç l³ççcçáUí çÆlç®çí kçáÀ[lçí kçÀOççÇ Kçjçyç Pççuçí®ç vççnçÇlç. Jç<çç&vçáJç<ç&b çÆìkçÀuçí. lçí DççpçnçÇ ³çMççí vçJ³ççmçjKçí JççHçjlç Dççní. 

cççP³çç Kçá®ççÇ&pçJçU, ìíyçuççJçj YçjHçÓj Hçmççjç Dçmçí. l³ççqçJç<ç³ççÇ lççÇ kçÀOççÇ yççíuçlç vçmçí. cççP³çç DçvçíkçÀ JçmlçÓ, kçÀçiçoHç$çb. uçíKç njJçç³ç®çí. cçiç cççÇ mçiçUçÇ kçÀHççìb MççíOçlç yçmçç³ç®ççí. l³ççlç DççOççÇ®³çç 
njJçuçíu³çç JçmlçÓ mççHç[lç, HçCç nJççÇ lççÇ cçç$ç mççHç[lç vçmçí. mçávçboç lçí Hçnçlç Dçmçí; HçCç l³ççJçj kçÀOççÇ jçiçJçç³ç®ççÇ vççnçÇ. Guçì uççíkçÀçbvçç nmçÓvç mççbiçç³ç®ççÇ,' Dççcç®çç DççÆvçuç vçç mççjKçb kçÀçnçÇlçjçÇ MççíOçlç Dçmçlççí. 
l³çç®çb çÆvçccçb Dçç³çá<³ç MççíOçC³ççlç içíuç³çb.' mçávçboçkçÀ[Óvç ®ççbiçu³çç iççíäçÇ kçÀç³çcç®³çç çqMçkçÀuççí l³çç cnCçpçí yççjç cççÆnvçí iççj HççC³çç®ççÇ DçbIççíU, SkçÀ JçíU pçíJçCç DçççÆCç ®ççj-Hçç®ç çÆkçÀuççícççÇìj çÆHçÀjCçb. l³çç DççpçnçÇ ®ççuçÓ 
Dççnílç. 

Dççcç®³çç mJçYççJççlç SJç{ç HçÀjkçÀ nçílçç, kçÀçÇ l³ççlçvçb Yççb[CçbnçÇ nçílç Dçmçlçb; HçCç lççÇ mçájJççlççÇ®³çç kçÀçUçlç. vç®çlçj kçÀcççÇ kçÀcççÇ nçílç vççnçÇMççÇ PççuççÇ. çÆlç®çç cçÓU mJçYççJç Lççí[ç çÆ®ç[Kççíj nçílçç. lççÇ 
HçjHçíÀkçwMççÆvçmì nçílççÇ. DçMçç uççíkçÀçbvçç kçÀçcçb l³çç Hç×lççÇvçb PççuççÇ vççnçÇlç, lçj l³ççb®ççÇ çÆ®ç[çÆ®ç[ nçílçí; HçCç nUÓnUÓ cççP³çç yççyçlççÇlç çÆlç®çç Dççûçn kçÀcççÇ nçílç içíuçç. ³çç Guçì cççPçç mJçYççJç. kçÀ[kçÀ Jç[uççb®³çç, 
cççmlçjçb®³çç pçcççv³ççlç Jçç{uçíuççí. kçÀçnçÇ Pççuçb lçjçÇ DççHçuçb®ç ®çákçÀuçb DçmçCççj, nçÇ kçÀç³çcç®ççÇcçvç:çqmLçlççÇ. lççÇ DçpçÓvçnçÇ Dçmçlçí®ç. mçávçboç mçcççíj Dçmçlççvçç DççCçKççÇ®ç ®çákçÀç Jnç³ç®³çç. MçíJçìçÇ çÆlç®³çç®ç uç#ççlç Dççuçb, 
³çç®³ççJçj jçiççJçC³ççlç kçÀçnçÇ DçLç& vççnçÇ. cççÇ JçíU®³ççJçíUçÇ kçÀçcçb kçÀjç³ç®ççí vççnçÇ, jíbiççUlç þíJçç³ç®ççí, IççíU Jnç³ç®çí, çÆkçÀl³çíkçÀ iççíäçÇ çÆJçmçjç³ç®ççí, lçíJnç lççÇ jçiçJçç³ç®ççÇ DçççÆCç cçuçç yççíuçç³çuçç lççíb[ vçmçí. cççÇ cççHçÀçÇ cççiçÓvç 
cççíkçÀUç nçíT Hççnç³ç®ççí; HçCç lçíJç{d³ççvçb Yççiçuçb vççnçÇ, lçj DçvçíkçÀoç ' cçuçç cççHçÀ kçÀj, Hçjlç Dçmçb kçÀjCççj vççnçÇ' cnCçç³ç®ççí. l³ççJçj lççÇ cnCçí,' Dçmçb lçÓ HçÓJççÇ&nçÇ cnCççuçç nçílççmç.' cçiç cççÇ cnCçç³ç®çç,í' nçí Kçj®çb. cççÇ 
cnCççuççí nçílççí; HçCç Dççlçç cççÇ Kçjb®ç lçmçb Hçjlç kçÀjCççj vççnçÇ.' lççÇ kçÀOççÇ KçÓHç sçvç nmçlç Dçmçí. nmçlç KçíUlç pççíkçwmç kçÀjlç mçiçUb ®ççuçuçíuçb Dçmçí; HçCç SKççoí JçíUímç cççÇ kçíÀuçíu³çç pççíkçÀJçj lççÇ jçiççJçí. cnCçí, ' lçáuçç 
vçmçl³çç JçíUçÇ Dçmçb yççíuçç³çuçç mçá®çlçb kçÀmçb?' cçiç cççÇ içHHç. cççPçí kçÀçnçÇ çÆcç$ç-cçÌçÆ$çCççÇ nç nçÇ SkçÀ Yççb[Cçç®çç çÆJç<ç³ç nçíF&. lçí çÆlçuçç DççJç[lç vçmçlç, cnCçÓvç lçí Yçíìu³çç®çb çÆkçbÀJçç cççÇ l³ççb®³ççkçÀ[í içíu³çç®çb çÆlçuçç cççÇ mççbiçlç 
vçmçí. lçí kçÀUu³ççJçj l³ççJç©vç Yççb[Cç Jnç³ç®çb. ³çíjJç[îçç®³çç pççiçílç Dçmçlççvçç DçMçç Yççb[Cççvçblçj cççÇ jç$ççÇ IçjçlçÓvç çÆvçIçÓvç kçÀçíHçN³ççJçj®³çç SkçÀç Dççí{îççJçj®³çç Hçáuçç®³çç kçÀìdìîççJçj pççTvç yçmçlç Dçmçí. 
Yççb[Cççvçblçj oámçN³çç mçkçÀçUHççmçÓvç mçá© nçíF& lççí Dçyççíuçç. lççí çÆkçÀlççÇ çÆoJçmç ®ççuçíuç lçí cçççÆnlç vçmçí. kçÀçíCççÇ cççIççj I³çç³ç®ççÇ, nç Fiççí HççF&bì Pççuçíuçç Dçmçí. Yççb[Cç çÆcçìu³ççJçj cçiç kçÀç³ç, DççvçboçílmçJç®ç. cçiç 
Yççb[Cçç®ççÇ DççþJçCçnçÇ nçílç vçmçí, lçí Hçá{®çb Yççb[Cç nçíF&Hç³ç&blç. 

DçMçç kçÀçnçÇ Yççb[Cççbvçblçj mçávçboçvçb Hçá{çkçÀçj Içílçuçç. cnCççuççÇ, kçÀçÇ Yççb[CççcçáUí DççHçu³çç oçíIççbvççnçÇ KçÓHç $ççmç nçílççí. Yççb[Cççvçblçj DççHçCç pçíJnç vçç@cç&uçuçç ³çílççí, lçíJnç DççHçCç l³çççÆJç<ç³ççÇ yççíuçlç pççT 
³ççlç. cçiç lçmçb DççcnçÇ yççíuçÓ uççiçuççí. l³çç JçíUçÇ cçuçç vçícçkçbÀ kçÀç³ç cnCçç³ç®çb nçílçb, ní mççbiçÓ uççiçuççí. ®çákçÀç Hçojçlç IçíT uççiçuççí. kçÀçnçÇ çÆvç³çcç þjJçuçí, l³çç çÆoJçMççÇ®çí (Kçjí lçj jç$ççÇ®çí) Yççb[Cç oámçN³çç çÆoJçmççJçj pççT 
Ðçç³ç®çí vççnçÇ. lçíJnç®ç kçÀç³ç lçí mçbHçJçÓvç PççíHçç³ç®çb. cçiç FlçkçÀç DççlcççÆJçMJççmç Jçç{uçç kçÀçÇ SkçÀ lççmçç®çç®ç çÆvç³çcç kçíÀuçç. Yççb[Cç mçá© Dçmçlççvçç lççmç mçbHçuçç, Dçmçb O³ççvççlç DççCçÓCç Ðçç³ç®çb, kçÀçÇ Yççb[Cç çÆlçLçu³çç çÆlçLçb 
mçbHçç³ç®çb. Hçá{í nçÇ JçíU lçj HçbOçjç çÆcççÆvçìçbJçj DççuççÇ. çÆlç®ççÇ çÆ®ç[çÆ®ç[ kçÀOççÇ nçílçí, ³çç®çç cççÇ DçY³ççmç®ç kçíÀuçç. nç@çqmHçìuçcçOçÓvç, mçbO³ççkçÀçU®³çç oJççKççv³ççlçÓvç ocçÓvç Hçjlç DççuççÇ, kçÀçÇ çÆlç®çç HçìkçÀvç cçÓ[ yçouçç³ç®çç. 
cçiç cççÇ lççÇ JçíU pçHçÓ uççiçuççí. cçççÆmçkçÀ HççUçÇ®³çç JçíUçÇ çÆlç®³çç nçcççí&vç uçíJnumç kçÀcççÇ-pççmlç Pççu³ççvçb cçÓ[Jçj HççÆjCççcç Jnç³ç®çç. cççÇ çÆlç®ççÇ HççUçÇ mçá© Jnç³ç®³çç lççjKçç uç#ççlç þíJçÓ uççiçuççí DçççÆCç DççOççÇHççmçÓvç®ç lç³ççjçÇ 
kçÀ© uççiçuççí. çÆlç®³çç DççJç[çÇ®³çç çÆvççÆMçiçbOçç®ççÇ HçáÀuçb oçívç-®ççj [Pçvç DççCçÓvç pççiççípççiç Dç@jíbpç kçÀ©vç þíJçç³ç®ççí. içáuççyç ®ççbiçuçí Dçmçuçí lçj lçínçÇ I³çç³ç®ççí. (HçCç pççmlç Kç®ç& kçíÀuçíuçç çÆlçuçç ®ççuçlç vçmçí) 
nç@çqmHçìuçcçOçvçb IçjçÇ DççuççÇ, kçÀçÇ lçí HççnÓvç ®çínjç ÒçmçVç Jççìç³ç®çç. SjJççÇ lççÇ pççÇ kçÀçcçb kçÀjç³ç®ççÇ, lççÇ cççÇ kçÀ©vç ìçkçÀuçíuççÇ Dçmçlç. ìíyçuççJçj pçíJçCçç®ççÇ lç³ççjçÇ kçÀ©vç þíJçuçíuççÇ Dçmçí. pçíJçCç Pççu³ççJçj çÆlçuçç 
PççíHçç³çuçç vçíF&. çÆlç®çç cçÓ[ HççnÓvç, kçÀçnçÇ Jçç®çÓvç oçKçJçÓ kçÀç, çÆJç®ççjç³ç®ççí. Dççcç®ççÇ kçÀOççÇ SkçíÀkçÀ kçÀçobyçjçÇkçÀçnçÇ cççÆnvçínçÇ ®ççuçuçíuççÇ Dçmçç³ç®ççÇ. lççíuçç mçlçlç GHçuçyOç jçnç³ç®ççí. jç$ççÇ oJççKççv³ççlçÓvç Dççu³ççJçj çÆlçuçç 
kçÀçícçì HççC³ççlç Hçç³ç þíJçÓvç yçmçç³çuçç DççJç[í. lççÇ yççouççÇ, çÆlç®çç vç@HççÆkçÀvç nínçÇ mçiçUb lç³ççj Dçmçí®ç. lççÇ FlçkçÀçÇ KçÓ<ç Jnç³ç®ççÇ, kçÀçÇ Hçásçí cçlç. cçiç ní ©ìçÇvç®ç Pççuçb. Hçá{í kçÀOççÇ HççUçÇ DççuççÇ DçççÆCç içíuççÇ lçí pççCçJçlçnçÇ 
vçmçí. pçí kçÀçcç Hç[ç³ç®çb lçí çÆkçÀlççÇ Lççí[b; HçCç lçí kçíÀu³ççcçáUí Yççb[CççlçÓvç pççCççjçÇ kçíÀJç{çÇ MçkçwlççÇ Jçç®çlç Dçmçí. l³ççlç DççCçKççÇnçÇ mçÓ#cçlçç DççCçuççÇ. 13J³çç 14J³çç DççíJnJÔ³çÓuçíMçvç®³çç çÆoJçMççÇnçÇ nçcççí&vçuç uçíJnuç 
yçouçlççlç, cçiç l³ççnçÇ çÆoJçMççÇ çÆlçuçç KçÓ<ç þíJçlç Dçmçí. ³çíJç{b kçíÀuçb, kçÀçÇ lççÇ cççP³ççmççþçÇ kçíÀJç{b kçÀjlç Dçmçí, ní mççbiçç³çuçç vçkçÀçí®ç. SJç{í uçç[ cççPçí kçÀOççÇ kçÀçíCççÇ kçíÀuçí vçJnlçí. lççÇ kçáÀCççuçç cnCçç³ç®ççÇ , ' Dççcç®çç DççÆvçuç 
cnCçpçí uçnçvç cçáuç Dççní. l³ççuçç cçuçç cçáuççmççjKçb mççbYççUçJçb uççiçlçb.' kçÀOççÇ lççÇ Òçí³çmççÇ Dçmçí, lçj kçÀOççÇ lççÇ DççF&nçÇ yçvçlç Dçmçí. 

cççP³çç çÆcç$çcçÌçÆ$çCççÇbJç©vç Hçá{b kçÀOççÇ ÒçMvç Dççuçç vççnçÇ. çÆJçMçí<çlç: cçÌçÆ$çCççÇ, cççÇ DçççíUKç Pççu³ççPççu³çç l³ççbvçç IçjçÇ DççCçÓ uççiçuççí. l³ççbçÇ DçççÆCç mçávçboç®ççÇ DçççíUKç PççuççÇ, kçÀçÇ l³çç mçávçboçcçáUí SJç{d³çç 
ÒçYçççÆJçlç nçílç, kçÀçÇ, cççPçç YççJç Içmçjlç Dçmçí. DçççÆCç lçí cçuçç sçvç Jççìç³ç®çb. kçÀçjCç l³ççbvçç Sbìjìívç kçÀjç³ç®ççÇ cççPççÇ pçyççyçoçjçÇ mçbHçlç Dçmçí.cçç<çí pçJçUHççmç mçJç& çÆcç$çcçÌçÆ$çCççÇ mçávçboç®çí Jç SkçÓÀCç Dççcç®³çç Içj®çí®ç 
Pççuçí. mçávçboçuçç J³çç³ççcç®ççÇ, ®ççuçC³çç®ççÇ KçÓHç DççJç[ DçççÆCç cçuçç l³çç®çç kçbÀìçUç. çÆlçvçb Hçnçìí GþÓvç ³ççíiççmçvççbvçç pçç³ç®çb þjJçuçb. kçáÀþí ³çíjJç[ç DçççÆCç kçáÀþí [íkçwkçÀvç çÆpçcçKççv³çç®çç nç@uç. cççÇ cnìuçb,' cççÇ lçáuçç çÆlçLçb 
mççí[lççí; HçCç cççÇ yççníj yçmçÓvç jçnçÇvç.' lççÇ cnCççuççÇ,'®ççuçíuç.' çÆlçLçb yççníj yçmçÓvç HçámlçkçÀ Jçç®çCçb cçuçç pççmlç DççJç[í. MçíJçìçÇ cçuççnçÇ l³çç®çç vçço uççiçuçç. mçávçboç®çç oJççKççvçç jç$ççÇ onç-mçç[íonç kçÀOççÇnçÇ mçbHçç³ç®çç. 
l³ççvçblçj çÆlçuçç çÆHçÀjç³çuçç pççCçb nJçb Dçmçç³ç®çb. cçuçç®ç FlçkçÀç kçbÀìçUç ³çç³ç®çç. kçÀç³ç l³çç DçbOççN³çç jml³ççvçb ®ççuçç³ç®çb? HçCç cççÇ v³çç³ç®ççí. cççÇ ®ççuçç³ç®ççí, lççÇ nUÓnUÓ pçç@çÆiçbiç kçÀjlç cççP³ççyçjçíyçj jçnç³ç®ççÇ. kçÀOççÇ 
cççÇ SKççÐçç DççíìîççJçj yçmçÓvç jnç³ç®ççí. lççÇ jçTb[ cçç©vç ³çç³ç®ççÇ; HçCç lçí kçÀjç³çuçç çÆcçUçuçb, kçÀçÇ lççÇ KçÓ<ç Dçmçí. ní DçLçç&lç®ç GçÆMçjç uç#ççlç Dççuçb. cnìuçb, SJç{®çb vçç, pççT ³ççlç jçípç. oJççKççv³ççlçÓvç ³çílççvçç 
çÆkçÀlççÇnçÇ ocçuçíuççí, PççíHççUuçíuççí Dçmçuççí, lçjçÇ mkçÓÀìj mçívççHçlççÇ yççHçì jml³ççvçb ³çáçÆvçJnçÆmç&ìçÇkçÀ[í I³çç³ç®ççÇ®ç. Hç$çkçÀçjvçiçj®çb JçUCç Dççuçb, kçÀçÇ Jççìç³ç®çb, çÆlçvçb cnCççJçb, 'Dççpç vçkçÀçí pçç³çuçç.' HçCç lçmçb oçKçJçç³ç®çb 
vççnçÇ; HçCç kçÀOççÇ lççÇ IçjçÇ mkçÓÀìj JçUJçç³çuçç mççbiçí DçççÆCç cnCçí,' Kçjb mççbiç, lçáuçç Dççpç kçbÀìçUç Dççuçç nçílçç vçç?' cççÇ vçámçlçb [çíkçbÀ nuçJçç³ç®ççí, kçÀçÇ cçiç lççÇsçvçmçç cççiçÓvç ìHHçÓ oílç nmçlç cnCçí,'mççbiç kçÀmçb DçççíUKçuçb 
Dçmçíuç' lççÇ DççíUKçç³ç®ççÇ®ç. cççÇ SKççoçÇ iççíä uçHçJçuççÇ Dçmçíuç, çÆkçbÀJçç SKççoçÇ çÆlç®³ççkçÀ[Óvç HçjJççvçiççÇ çÆkçbÀJçç HçÌmçí kçÀç{ç³ç®çí DçmçlççÇuç, çÆkçbÀJçç SKççoçÇ ®çÓkçÀ kçÀ©vç Dççuççí Dçmçíuç, lçj lçí mçiçUb cççP³çç ®çíníN³ççJçj çÆlçuçç 
çÆomçí®ç. lççÇ cçuçç uçç[vçb Mççívçç[ cnCçí. ní yçouçlç Dççuçíuçb ©Hç. Dççcç®çb pçcçu³ççvçblçj ÒçLçcç cççÇ çÆlçuçç mççívçmççKçUçÇ cnCçí. Kçjb lçj çÆlçuçç mççív³çç®çb, oççÆiçv³ççb®çb kçÀçnçÇ Dçiçl³ç vçmçí. Dçç³çá<³çYçj kçÀOççÇ çÆlçvçb DçiçoçÇ 
kçwJççÆ®çlç nçnçÇ Iççlçuçb Dçmçíuç. çÆlç®³çç vççlçíJççF&kçÀçb®³çç uçivççlç DççcnçÇ oçíIçb içíuççí nçílççí. mçbmççjçlçuçç mçájJççlççÇ®çç kçÀçU nçílçç. vççlçíJççF&kçÀ Dççcç®³çç uçivççJçj ©ä nçílçí. kçáÀCççÇ Kççmç Dççl³ççyççF& çÆlçuçç cnCççuççÇ,' kçÀç içb 
DçMççÇ uçbkçíÀ®³çç HççJç&lççÇmççjKççÇ DççuççÇmç? içÈ³ççlç, nçnçlç, kçÀçnçÇ kçÀmçb Iççuçlç vççnçÇmç?' mçávçboç nmçÓvç cnCççuççÇ,'sçvç, vççnçÇlçj cçuçç HççJç&lççÇmççjKçç cççvç kçÀmçç çÆcçUçuçç Dçmçlçç!' Dçmçb DçmçÓvç çÆlçvçb cççPçb uçç[ç®çb 
vççJç lçí þíJçuçb nçílçb. cçiç l³çç®çbnUÓnUÓ 'Mççívç' Pççuçb, DçççÆCç Hçá{b 'Mççívçç[' Pççuçb. cççÇ nçÇ çÆlçuçç 'kçÀçívçç[' cnCçÓ uççiçuççí. lçmçb cçiç kçÀçíCççÇnçÇ kçÀçíCççuçç lçmçb cnCçÓ uççiçuççí. Dççcç®ççÇ Mççí-kçÀçívç®ççÇ pççí[çÇ nçílççÇ. KçÓHç 
içbcçlççÇMççÇj yççíuçç³ç®ççÇ. Hçá{b Hçá{b Dççcç®ççÇ Yççb[Cçb nçíF&vççMççÇ Pççu³ççJçj cççÇ SkçÀoç cnìuçb, 'Mççívç, çÆkçÀlççÇ çÆoJçmççblç DççHçuçb Yççb[Cç®ç Pççuçb vççnçÇ.' cçiç DççM®ç³ç& Jççìu³ççmççjKçç ®çínjç kçÀ©vç cnCçí,' Yççb[Cç? nç kçáÀþuçç 
vçJçç®ç Mçyo kçÀç{uçç Dççnímç Dççpç? kçÀmçuçí kçÀmçuçí vçJçí Mçyo IçíTvç ³çílççí jí?' cççÇ nmçlç vçç@vç Huçmç Pççuççí. oáHççjçÇ PççíHçuççí kçÀçÇ, kçÀçnçÇlçjçÇ içáoiçáu³çç kçÀ©vç PççíHçÓ Ðçç³ç®ççÇ vççnçÇ. kçÀOççÇ cççÇ kçÀçnçÇcnCçÓ uççiçuççí, 
ÒççÆlçOJçvççÇmççjKçí lçí®ç cnCçlç cççPççÇ vçkçwkçÀuç kçÀjçÇlç yçmçç³ç®ççÇ. 

çÆmçbniç[ çÆlç®çb DççJç[lçb çÆþkçÀçCç. DççOççÇ DççcnçÇ ®ç{Óvç pçç³ç®ççí; HçCç cçuçç lçí PçíHçívçç, lçíJnç cçiç mkçÓÀìjJç©vç Jçj®³çç ìHH³ççHç³ç&blç pççT uççiçuççí DçççÆCç çÆlçLçÓvç iç[çJçj. Dççcnç oçíIççb®çí Jçç{çÆoJçmç, Dççcç®³çç 
uçivçç®çç Jçç{çÆoJçmç DçççÆCç DççcnçÇ SkçÀcçíkçÀçbvçç çÆJç®ççju³çç®çç çÆoJçmç. çÆJç®ççju³çç®çç çÆoJçmç cnCçpçí lçíjç SçÆÒçuç mçnçmçä. DççcnçÇ oj lçíjç SçÆÒçuç mççpçjç kçÀjç³ç®ççí®ç; HçCç oj cççÆnv³çç®³çç lçíjçuççnçÇ kçÀçnçÇ çÆJçMçí<ç 
kçÀjç³ç®ççí. mçájJççlççÇuçç cççP³çç uç#ççlç vçmçí. cçiç lççÇ çÆJç®ççjç³ç®ççÇ 'GÐçç kçÀç³ç Dççní?' cççÇ yçá®çkçÀÈ³ççlç Hç[ç³ç®ççí, SkçÀocç DççþJçí, 'lçíjç.' lçíjç lççjKçíuçç kçÀçíCç DççOççÇ GþÓvç oámçN³çç®³çç kçÀçvççlç 'lçíjç' Dçmçí cnCçlççí³ç 
³çç®ççÇ mHçOçç& Dçmçí. lçíjç SçÆÒçuç, mççlç cçí ní GvnçÈ³ççlç, Dçç@içmìcçO³çí DçççÆCç çÆ[mçíbyçjçlç lçí Dççcç®çí Jçç{çÆoJçmç HççJçmççÈ³ççlç DçççÆCç çÆnJççÈ³ççlç ³çílç. l³ççcçáUí mçJç& çÆmçPçvç®çç çÆmçbniç[ lççÇ DçmçíHç³ç&blç DççcnçÇ Hçnçlç Dççuççí 
Dççnçílç. cçO³çí cçáuççÇbvçç, çÆcç$ççbvçç IçíTvç pçç³ç®ççí lçí JçíiçUb®ç. çÆmçbniç[®ççÇ Mçá× nJçç, Mççblçlçç KçÓHç DççJç[ç³ç®ççÇ. Hçnçìí Hçç®ç çÆkçbÀJçç mçç[íHçç®çuçç çÆvçIçç³ç®ççí. mçájJççlççÇuçç pçávççÇ mkçÓÀìj nçílççÇ. Lççbyçlç pççJçíb uççiçí. cçO³çí 
ìHH³ççJçj Lççbyçç³ç®ççí. mçávçboçvçb kçáÀ[l³ççJçj pççkçÀçÇì, [çíkçw³ççuçç ©cççuç yççbOçuçíuçç Dçmçí. DççcnçÇ mçB[çÆJç®ç çÆlçLçb Kçç³ç®ççí. cçOçÓvç®ç yççmçjçÇ JççpçJçç³ç®ççí. Jçj pçç³ç®ççí. çÆlçLçb ®çboçyççF&b®çb kçáÀìábyç jnçlç Dçmçí. Dççlçç çÆlçLçb 
yçjçÇ®ç PççuççÇ. lçíJnç lçí çÆlçLçb SKççoboámçjb®ç DçmççJçb. mçávçboç ³çílççvçç cçáuççÇb®³çç pçáv³çç kçÀHç[d³ççb®çç içrç DççCçç³ç®ççÇ. lçí OçáJçÓvç Fm$ççÇ kçíÀuçíuçí Dçmçlç. DçççÆCç çÆlçLçí lçí l³ççbvçç Ðçç³ç®ççÇ. DççcnçÇ çÆHçÀ©vç ³çíF&mlççí iç[çJçj®³çç l³çç 
sçíìîçç cççíþîçç Hççíjçb®³çç DçbiççJçj Dççcç®³çç cçáuççÇb®çí DçççíUKççÇ®çí kçÀHç[í çÆomçç³ç®çí. kçÀçnçÇ cçáuçb uçnçvç DçmçuççÇ lçjçÇ Hçç³ççHç³ç&blç ³çíCççjç ÖçÀç@kçÀ IççuçÓvç uçáìáuçáìá ®ççuçlç ³çç³ç®ççÇ. mçiçUçÇkçÀ[í 'vçJ³çç' kçÀHç[îççb®çç 
DççvçboçÇDççvçbo Pççuçíuçç Dçmçç³ç®çç. DççcnçÇ ®çboçyççF&bvçç YççkçÀjçÇ, çÆHçþuçb kçÀjç³çuçç mççbiçç³ç®ççí. mçávçboç ®ççj-mçnç kçÀçboínçÇ yçjçíyçj DççCçç³ç®ççÇ DçççÆCç Ðçç³ç®ççÇ. onçÇ p³ççb®³ççkçÀ[Óvç I³çç³ç®ççí, l³ççb®çb vççJçnçÇ ®çboçyççF&®ç; 
HçCç l³çç çÆmççÆvçDçj, þmçkçíÀyççpç yççF&. l³çç KççuçÓvç kçÀu³ççCç iççJççlçÓvç ³çç³ç®³çç. DççcnçÇ Jçj ®ç{lççvçç kçáÀCççÇ onçÇ çÆJçkçÀCççN³çç Dççcnçuçç 'onçÇ I³çç,' Dçmçç Dççûçn kçÀjç³ç®³çç; HçCç DççcnçÇ ®çboçyççF&b®çb Içílççí, Dçmçb mççbiçlçç®ç 
l³çç cççiçb Jnç³ç®³çç. SkçÀcçíkçÀçÇlç cnCçç³ç®³çç , 'vçkçÀçí yççF&, lççÇ vçblçj Gþbuç Yççb[ç³çuçç.' l³çç ®çboçyççF& vçblçj Dççcnçuçç Yçíìç³ç®³çç. oj JçíUçÇ mçávçboçuçç lçy³çílç oçKçJçç³ç®³çç. l³ççbvçç pççmlç jkçwlçoçyç <ççílçç. mçávçboç cnCçí, 
' jçípç [çíbiçj ®ç{Óvç ³çílçç, çÆJçÞççblççÇ I³çç. mçávççbvçç HççþJçç,' cçiç l³ççbçvçç ®ççJççÇ®ç yçmçí. ' kçÀmçuçb kçÀç³ç, ³çç DççpçkçÀçuç®³çç HççíjçÇ. vçámçlçb DççjMççkçÀ[í uç#ç. DççmçNçlç onçJçíUç yçIçÓvç kçÀç³ç Lççíyçç[ mçáOççjCççj nç³çí kçÀç....' 
Dçmçb yçjb®ç kçÀçnçÇ. cçiç DççcnçÇ iç[çJçj çÆHçÀjç³çuçç pçç³ç®ççí. DççOççÇ kçÀu³ççCç ojJççpççkçÀ[í pççTvç çÆlçLçÓvç jçpççjçcç mçcççOççÇJç©vç ®çboçyççF&b®³çç IçjçHççMççÇ DçMççÇ Dççcç®ççÇ HçíÀjçÇ Dçmçç³ç®ççÇ. çÆnJççÈ³ççlç mçkçÀçUçÇ kçÀOççÇ 
Dççcnçuçç iç[çJçj Hççí®çu³ççJçj mçÓ³ççí&o³ç yçIçç³çuçç çÆcçUç³ç®çç. SjJççÇnçÇ mçç[ímççlç-Dççþuçç iç[çJçj ®çkçwkçÀj cççjç³ç®ççí®ç.

mçávçboçuçç vçíncççÇ mçbmççjççÆJç<ç³ççÇ yççíuçç³çuçç nJçb Dçmçí. HçÓJççÇ& cçuçç kçÀUç³ç®çb vççnçÇ. cççÇ cnCçç³ç®ççí, ' SjJççÇ DççHçCç mçiçUb yççíuçlç Dçmçlççí®ç. cçiç DççCçKççÇ mçbmççjççÆJç<ç³ççÇ kçÀç³ç yççíuçç³ç®çb?' lççÇ cnCçí, ' lçjçÇ kçÀçnçÇ 
Dçmçlçb®ç.' cççÇ cnCçç³ç®ççí, 'cçiç mççbiç cçuçç.' 'lçmçb vççnçÇ mççbiçlçç ³çílç.' nUÓnUÓ cçuçç mçcçpçlç içíuçb. çÆmçbniç[Jçj®³çç HçíÀjçÇlç DççcnçÇ Dçmçb çÆvçJççblçHçCçí yççíuçç³ç®ççí. kçáÀþÓvç kçÓÀþJçj DççHçCç mçbmççjçlç Dççuççí. HçÓJççÇ&mççjKççÇ 
Yççb[Cçb nçílç vççnçÇlç. lçÓ Dççlçç KçÓHç mçcçpçÓlçoçj Pççuçç (çÆkçbÀJçç PççuççÇ) Dççnímç. lçáuçç DççHçuççÇ cçáuçb kçÀMççÇ PççuçíuççÇ DççJç[lççÇuç, Dçmçb yçjb®çmçb. çÆjìç³çjcçíbìvçblçj DçççílçÓjuçç ìíkçÀ[çÇJçj DççHçCç Içj yççbOçç³ç®çb. lçí kçÀmçb 
Dçmçíuç? çÆlçLçb DççHçuçç çÆovç¬çÀcç kçÀmçç þíJçç³ç®çç, iççJççlçu³çç uççíkçÀçbmççþçÇ kçÀçnçÇ GHç¬çÀcç kçÀjç³ç®çí.... Dçmçb yçj®çb kçÀçnçÇ. p³çç kçÀçíCçç®çç Jçç{çÆoJçmç Dçmçíuç, l³çç®çb ní Jç<ç& kçÀmçb içíuçb ³çç®çç Dçç{çJçç I³çç³ç®ççí. Dççlçç 
mJçYççJççlç kçÀmçí yçouç Pççuçílç, F. lçáuçç ³çç Hçá{®³çç Jç<ççÇ& kçÀç³ç kçÀç³ç kçÀjçJçmçb Jççìlçb³ç? ..... lççÇ DççpççjçÇ Hç[u³ççvçblçj pçíJnç Dçmçí çÆmçbniç[uçç ³çç³ç®ççí, lçíJnç lççÇ çÆJç®ççjç³ç®ççÇ,'lçáPçí ³çç Jç<ççÇ& kçÀç³ç kçÀç³ç Huç@vç Dççnílç. 
kçáÀþuçí çÆJç<ç³ç [çíkçw³ççlç Dççnílç?' cççÇ cnCçí, 'lçí DçcçkçíÀ ®ççj-Hçç®ç çÆJç<ç³ç Dççnílç.' 'cçiç l³ççmççþçÇçÆkçÀlççÇ çÆkçÀlççÇ çÆoJçmç lçáuçç yççníj pççJçb uççiçíuç?' cççÇ cçiç cççípçÓvç mççbiçí, ³çç®çí lççÇvç, l³çç®çí ®ççj.... onç çÆoJçmç. 'þçÇkçÀ 
Dççní. cççP³çç lçy³çílççÇ®çb þçÇkçÀ Dçmçíuç lçíJnç cççÇ lçáuçç mççbiçlç pççF&vç. lçmçb lçmçb lçÓ pççTvç ³çílç pçç.' 

DççcnçÇ Hç^l³çíkçÀç®³çç Jçç{çÆoJçmççuçç ÒçíPçíbì iç[çJçj®ç Ðçç³ç®ççí. KççuççÇ Içjçlçuçb JçíiçUb DçççÆCç ní JçíiçUb. çÆlç®³çç Jçç{çÆoJçmççuçç cççÇ çÆJç®ççjç³ç®ççí, 'cççP³çç mJçYççJççlçuççÇ lçáuçç kçáÀþuççÇ iççíä KçìkçÀlçí, DççJç[lç 
vççnçÇ lçí mççbiç. cççÇ Hçá{®³çç Jç<çç&lç lççí oçí<ç kçÀç{Óvç ìçkçÀç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjçÇvç. DçççÆCç ní®ç cççPçb lçáuçç ÒçíPçíbì.' lçmçb cççP³çç Jçç{çÆoJçmççuçç lççÇnçÇ lçmçb ÒçíKçíbì Ðçç³ç®ççÇ; HçCç Hçá{b Hçá{b KçìkçÀCççN³çç iççíäçÇ®ç mçbHçu³çç. cçiç lççÇ 
cnCççuççÇ, ' Dççlçç jí? ÒçíPçíbì oíC³ççHçájlççmçá×ç oçí<ç jççÆnuçç vççnçÇ lçj kçÀmçb Jnç³ç®çb?' cççÇ nmçÓvç cnCççuççí,' DççHçCç oámçjb kçÀçnçÇlçjçÇ MççíOçÓ.' oj Jçç{çÆoJçmççuçç DççcnçÇ SkçÀcçíkçÀçbvçç SkçÀcçíkçÀçbçÆJç<ç³ççÇ kçÀç³ç Jççìlçb ní Hç$ççlç 
çÆuçnç³ç®ççí, lçí Hç$ç Jçj iç[çJçj Ðçç³ç®ççí. DçMççÇ Hç$çb cçáuççÇnçÇ Dççcnçuçç çÆuçnç³ç®³çç. jçípç®³çç J³çJçnçjçlç pçí DççHçCç J³çkçwlç kçÀjlç vççnçÇ lçí Hç$ççlç çÆuçnçÇlçç ³çílçb. 

cççP³çç DççmçHççmç®³çç kçáÀìábyççHçí#çç DççcnçÇ kçíÀJç{ç JçíU yççíuçç³ç®ççí! Dççcç®çb oáHççj®çb pçíJçCç pçJçUHççmç lççmçYçj ®ççuçç³ç®çb. cççÇ mçkçÀçUHççmçÓvç çÆpçLçb çÆpçLçb içíuççí Dçmçíuç, pççÇ cççCçmçb YçíìlççÇuç l³çççÆJç<ç³ççÇ 
mççÆJçmlçj mççbiçç³ç®ççí. lççÇnçÇ kçÀçíCç HçíMçbì HçççÆnuçí, kçÀçíCç vççlçíJççF&kçÀ Yçíìuçí lçí mççbiçç³ç®ççÇ. jç$ççÇ çÆHçÀjlççvççnçÇ jç$ççÇ®³çç ncççuç Hçb®çç³çlç oJççKççv³ççlçu³çç HçíMçbìçÆJç<ç³ççÇ mççbiçç³ç®ççÇ. cççÇ kçÀOççÇ SKççÐçç çÆJç<ç³çç®ççÇ HççnCççÇ 
kçÀ©vç Dççuççí, kçÀçÇDççu³ççJçj mççÆJçmlçj mççbiçç³ç®ççí. mççbiçC³çç®ççÇ mçájJççlç Jnç³çuçç SkçÀ çÆoJçmç GMççÇj Pççuçç, lçjçÇ cnCçç³ç®ççÇ, ' uçiçí®ç mççbiçlç pçç. vççnçÇlçj Hçá{í Lççí[kçw³ççlç mççbiçMççÇuç.' Dççcnç oçíIççbvçç SkçÀcçíkçÀçb®çb kçÀç³ç 
®ççuçuçb³ç lçí FlçkçbÀ Fl³çbYçÓlç cççnçÇlç Dçmçç³ç®çb, kçÀçÇ Dççcç®ççÇ Jçç{yçjçíyçj®ç nçílç jnç³ç®ççÇ. cçuçç çÆlç®çb mçç³ççÆkçÀ³ççì^çÇcçOçuçb kçÀUç³ç®çb. kçÀçjCç ³çMççí®³çç JçíUçÇ lççÇ Òçíivçbì Dçmçlççvçç HççÆj#çíuçç yçmçlç nçílççÇ. çÆlçuçç HçámlçkçíÀ 
G®çuçlç vçmçlç. cçiç cççÇ çÆlçuçç mçiçUçÇ HçámlçkçbÀ Jçç®çÓvç oçKçJççÇlç Dçmçí. HçámlçkçÀçlç HççnÓvç çÆlç®ççÇ çÆjçqJnpçvçnçÇ Içílç Dçmçí. l³ççJçíUçÇ çÆPçjJçuçíuçb Lççí[b %ççvç cçuçç nçílçb. JççvçJç[çÇ®³çç Dççc[& HçÀçímç& cçíçÆ[kçÀuç kçÀç@uçípççlç çÆlçuçç 
oáHççj®ççÇ uçíkçw®çmç& Dçmçlç. cççÇ çÆlçuçç çÆlçLçb mççí[lç Dçmçí DççÆçCç yççníj HçámlçkçÀ Jçç®çlç yçmçí. 

çÆmçbniç[®³çç HçíÀjçÇlç Dççcç®ççÇ DççJç[lççÇ pççiçç cnCçpçí Jççjç Hçç@F&bì. HççÆ½çcçí®çb lçí ìçíkçÀ. Jççjç kçÀçvççYççíJçlççÇ YçjYçjlç Dçmçí. mçcççíj çÆJçmlç=lç ¢<³ç çÆomçí. {iççU nJçç Dçmçíuç lçj {iç [çíbiçj ®ç{Óvç DççHçu³çç 
DçbiççJçj ³çç³ç®çí. kçÀOççÇ ojçÇ {içç®çvççÇ Yç©vç içíuçíuççÇ çÆomçç³ç®ççÇ; HçCç kçáÀþílçjçÇ l³ççlç {iç çÆJçjU nçíTvç Kççuç®çí [çíbiçj, JçmlççÇ çÆomçç³ç®ççÇ. SKççoç çÆPçjçÆPçjlç Hç[oç G[lç pççJçç lçmçí ¢M³ç; HçCç Hçjlç kçÀOççÇ lççÇ ojçÇ 
{iççbvççÇ Yçjíuç lçí mççbiçlçç ³çílç vçmçí. Jççìílç kçÀOççÇ cççÇ Dçç[çímçç yçIçÓvç yççmçjçÇ JççpçJçç³ç®ççí. çÆlç®çí cççÇ çÆmçbniç[çJçj DçmçbK³ç HçÀçíìçí kçÀç{uçílç. Hçjlç Dççuçb, kçÀçÇ ®çboçyççF&b®³çç Içjçmçcççíj çÆHçþuçb, YççkçÀjçÇ®çb pçíJçCç. mçiçÈ³ççb®ççÇ 
®ççÌkçÀMççÇ. pçíJçCçç®çí HçÌmçí I³çç³çuçç lçí lç³ççj vçmçç³ç®çí. cçiç mçávçboç lçjçÇnçÇ Mçí-oçívçMçí ©Hç³çí l³ççbvçç I³çç³çuçç uççJçí. kçÀOççÇ ®çboçyççF& çÆHçMçJççÇlç nçlçmç[çÇ®çí SkçÀ-oçívç çÆkçÀuççí lççboÓU oílç Dçmçlç. Hçá{í DççpççjHçCçç®³çç 
kçÀçUçlçnçÇ DççcnçÇ ³çç³ç®ççí DçççÆCç ®çboçyççF&b®çb pçíJçCç KççTvç Hçjlç pçç³ç®ççí. MçíJçì®ççÇ Yçíì içç[çÇ çÆpçLçHç³ç&blç pççlçí çÆlçLçHç³ç&blç. sçvç Jççjç sçlççÇlç Yç©vç Içílçuçç. mçiçUçÇkçÀ[®çb ¢M³ç HçççÆnuçb DçççÆCç Dççuççí. lççÇ içíu³ççJçj 
cççPçç çÆmçbniç[ mçbHçuçç®ç. cçO³çí yçíUiççJç®çb ÒçYçÓ kçáÀìábyç Dççuçb nçílçb. çÆncççbiççÇ DçççÆCç cçáuççbvçç IçíTvç çÆmçbniç[uçç içíuççí. mçiçUb lçmçb®ç nçílçb, HçCç l³ççlç mçávçboçHçCç vçJnlçb. cçáÎçcç cççÇ mçiçUçÇkçÀ[í içíuççí. çÆmçbniç[ vçJ³ççvçb 
DçvçáYçJçuçç. Dççlçç Hçjlç çÆlçLçb içíuççí lçjçÇ cççÇ l³ççuçç mJçlçb$çHçCçí HççnÓ MçkçÀCççj nçílççí. çÆmçbniç[nÓvç Hçjlç ³çílççvçç DççcnçÇ Jççìílç Yçç.jç YççiçJçlç DçççÆCç uççÇuçç YççiçJçlççbkçÀ[í pçç³ç®ççí. DççvçbovçiçjcçO³çí l³ççb®çç yççuççÆcç$ç 
yçbiçuçç nçílçç. mçávçboç®çí ní kçÀçnçÇ DçHçJçço nçílçí. SjJççÇ çÆlç®³çç kçÀçcççlçÓvç cççíkçÀUb Pççu³ççJçj çÆkçbÀJçç mçáìçÇ®³çç çÆoJçMççÇ yççníj Hç[uççí Dçmçlçç kçáÀþb pçç³ç®çb, nç ÒçMvç çÆvçIçí. cçuçç kçÀçíCççkçÀ[í lçjçÇ pçç³ç®çb Dçmçí. lççÇ 
cnCçç³ç®ççÇ,'vççnçÇ, kçáÀþílçjçÇ pççTvç yçmçÓ. lçáuçç vççnçÇlçjçÇ cççCçmççbvçç Yçíìç³çuçç KçÓHç JçíU çÆouçç³ç vçç, cçiç DççHçCç yçjçíyçj Dçmçlççvçç lçáuçç kçÀMççuçç kçÀçíCççkçÀ[í pçç³çuçç HçççÆnpçí?' HçCç çÆlçuçç Jç=× cççCçmçb cçç$ç KçÓHç 
DççJç[ç³ç®ççÇ. l³ççlçuç®çbYççiçJçlççb®³ççkçÀ[í Dççcç®çb pççCçb. lçí oçíIçbnçÇ cçç³çívçb içHHçç cççjç³ç®çí. uççÇuççlççF& kçÀçnçÇ lçjçÇ Kçç³çuçç Dççûçn kçÀjç³ç®³çç. Dççcç®çí Jçç{çÆoJçmç JçiçÌjí vçblçj l³ççbvçç cçççÆnlç Pççuçí nçílçí. DççcnçÇ içíu³ççJçj 
lçí cnCçç³ç®çí, ' DççcnçÇ Dçlççlç®ç SkçÀcçíkçÀçbvçç cnCçlç nçílççí, Dççlçç ³çílççÇuç®ç DççÆvçuç-mçávçboç.' çÆlç®ççÇ DçMççÇ DçvçíkçÀ DççJç[lççÇ Jç=× cççCçmçb.  DçiçoçÇ HççÆnu³ççHççmçÓvç, þçC³ççuçç lççÇ cçíbìuç nç@çqmHçìuçuçç vççíkçÀjçÇ kçÀjçÇlç Dçmçí, 
lçíJnç çÆlç®ççÇ Yç³³ççpççÇ kçÀç³çboí ³çç DçMçç®ç SíbMççÇ-Hçb®ççSíbMççÇ®³çç J³çkçwlççÇMççÇ DçççíUKç DçççÆCç cçÌ$ççÇ PççuççÇ nçílççÇ. Hççb{jçÇ, sçlççÇJçj ©UCççjçÇ oç{çÇ, Hççb{jí KççbÐççJçj ©UCççjí kçíÀmç, l³ççcçáUí lçí ìçiççíj®ç Jççìlç. mçlçlç Jçç®çvç 
®ççuçÓ Dçmçí. ìç@³çvçyççÇ®³çç pçiçÒççÆmç× HçámlçkçÀçlçuççÇ ®çÓkçÀ l³ççbvççÇ oçKçJçÓvç çÆouççÇ. DçççÆCç cçáK³ç cnCçpçí l³çç®çínçÇ çÆlçkçÀ[Óvç DççYççjç®çí Hç$ç Dççuçí DçççÆCç l³ççlç çÆuççÆnuçí nçílçí, kçÀçÇ Hçá{®³çç DççJç=ÊççÇlç l³çç®ççÇ mçáOççjCçç kçÀ©. 
Yç³³çpççÇ cnCçç³ç®çí,' YççjlççÇ³ç çÆJçÜçvççvçí Dçmçí kçíÀuçí Dçmçlçí kçÀç?' l³ççbvçç cççÇ KçÓHç DççJç[ç³ç®ççí. cççP³ççJçj l³ççbvççÇ kçÀçÆJçlçç kçíÀuççÇ nçílççÇ. 'Dçmçç DççÆvçuç cçuçç KçÓHç DççJç[lççí,' Dçmçb Oç´áJçHço nçílçb. HçÀkçwlç l³ççlç MçíJçìçÇ Dçmçb 
nçílçb, kçÀçÇ lççí mçávçboçuçç oÓj IçíTvç pççlççí, cnCçÓvç HçÀkçwlç l³ççJçíUçÇ lççí DççJç[lç vççnçÇ. 

HçáC³ççlçuççÇnçÇ çÆlç®ççÇ Jç=× cçÌ$ççÇCç cnCçpçí Mççblçç MçíUkçw³ççb®ççÇ DççF&-çÆlçuçç mçiçUíJççÆnvççÇ cnCçlç. l³ççbvççÇ lçíJnç®ç vçJJçoçÇHççj kçíÀuçíuççÇ nçílççÇ. cççPççÇ MççblççyççF&b®ççÇ DççíUKç. l³çç cçábyçF&nÓvç HçáC³ççuçç Dççu³ççJçj DççcnçÇ 
l³ççb®³çç IçjçÇ pççT uççiçuççí. l³çç IçjçMççÇ®ç cçÌ$ççÇ PççuççÇ. l³ççb®çí yçbOçÓ jçcç MçíUkçíÀ,  l³ççb®³çç HçlvççÇ kçÀçkçÀçÇ DçççÆCç ³çç DççF&-JççÆnvççÇ. JççÆnvççÇ cnCçpçí çÆHçkçÀuçb Hççvç nçílçb. l³ççb®³çç ®çínN³ççJçj Jç=×lJçç®çb lçípç nçílçb. mçávçboç Lçíì 
l³ççb®³çç yçí[Jçj pççTvç yçmçç³ç®ççÇ. cçiç l³çç GþÓvç yçmçç³ç®³çç. mçávçboçuçç pçJçU I³çç³ç®³çç. ®çínN³ççJç©vç nçlç çÆHçÀjJçç³ç®³çç. cnCçç³ç®³çç, 'mçávçboç, çÆkçÀlççÇ içb kçÀçcç kçÀjlçímç. pçjç çÆJçÞççblççÇ I³ççJççÇ.' mçávçboç nmçÓvç cnCçí, 
'cççÇ sçvç Dççní.' içíu³çç içíu³çç mçávçboç l³ççbvçç 'Hçç@çÆPççÆìJn mì^çíkçÀ' oílç Dçmçí. 'Dççpç sçvç çÆomçlç Dçnçlç. Dçjí Jçç, ®ççuçlç pççTvç mJçlç:®ç mJçlç: kçÀçcç kçÀjlçç! cççiç®³ççHçí#çç lçácç®ççÇ lçyy³çílç sçvç Dççní.' l³çç cnCçlç, 
'Dçiçb kçÀçnçÇ SíkçÓÀ ³çílç vççnçÇ.' mçávçboç cnCçí, 'HçCç cççPçb kçÀmçb SíkçÓÀ ³çílçblçácnçuçç.' l³çç nmçÓvç cnCçç³ç®³çç, 'nçí, lçáPçb DçççÆCç kçÀçkçÀçÇ®çb yççíuçCçb SíkçÓÀ ³çílçb.' cçuçç cnCçç³ç®³çç, 'DççÆvçuç, lçáuçç yçç³çkçÀçí ®ççbiçuççÇ çÆcçUçuççÇ, cnCçÓvç lçÓ 
SJç{ç G[îçç cççjlççí Dççnímç.' mçiçUí nmçlç. kçÀçíCççÇ cnCçí, ' Dçiç l³ççb®³ççlç kçÀç³ç kçÀcççÇ Dççní kçÀç?' HçCç JççÆnvççÇ þçmçÓvç cnCçlç, ' vççnçÇ HçCç mçávçboç lççÇ mçávçboç®ç.' Dçççílçájuçç DççcnçÇ kçÀOççÇ içíuççí, lçj cççÇ cççP³çç çÆcç$ççbvçç 
Yçíìç³çuçç çÆvçIçÓvç pçç³ç®ççí. lççÇ ÒçLçcç cççP³çç Jç=× kçÀçkçÀçbHççMççÇ pççTvç yçmçç³ç®ççÇ. l³ççuçç DççcnçÇ vççvçç cnCçç³ç®ççí. cçiç vççvççnçÇ çÆlçuçç mçiçÈ³çç lçy³çílççÇ®³çç lç¬çÀçjçÇ mççbiçç³ç®çç. çÆkçÀl³çíkçÀoç lçj ³çílççvçç lççÇ vççvççuçç 
yçjçíyçj IçíTvç®ç ³çç³ç®ççÇ. mçiçÈ³çç lçHççmçC³çç kçÀ©vç, Dççcç®³çç [ç@kçwìjçbkçÀ[Óvç GHç®ççj kçÀ©vç IçíTvç cçiç HççþJçç³ç®ççÇ. cççPçí JççÆ[uç lçj çÆlç®ççÇ ®ççlçkçÀçmççjKççÇ Jççì yçIçç³ç®çí. lççÇ oj cççÆnv³ççuçç DçççílçÓjuçç SkçÀ mçíbìj 
®ççuçJççÇlç Dçmçí. DççOççÇ®³çç oçívç-lççÇvç çÆoJçmççbHççmçÓvç®ç l³ççb®çç cçÓ[ Hççuçìç³ç®çç. mççjKçb Dççlç-yççníj mçá© Jnç³ç®çb. 'DççÆvçlçç'®çç pçJçUHççmç pçHç mçá© Jnç³ç®çç. lçí HçÀkçwlç çqlç®çb SíkçÀlç Dçmçlç. l³çç cçáUí DççF& çÆlçuçç 
l³ççbvçç pçí mççbiçç³ç®çb, lçí DççOççÇ®ç mççbiçÓvç þíJçç³ç®ççÇ. Jç[uççbvçç nçì&Dçì&kçÀ Dççuçç DçççÆCç l³ççbvçç FLçb DççCçuçb. Dç³çmççÇ³çÓcçO³çí þíJçuçb. lçíJnç l³ççb®çç lççíb[çvçí DççÆvçlçç®çç pçHç ®ççuçuçç nçílçç. Dççcç®³çç Içj®³çç kçáÀCççuççnçÇ 
DççpççjHçCç Dççuçb, kçÀçÇ mçávçboç KçbyççÇjHçCçí GYççÇ jnç³ç®ççÇ. cçuçç lçí nç@çqmHçìuç, DççÌ<çOç ní pçiç vçkçÀçí Jççìí; HçCç çÆlç®³ççyçjçíyçj jçnç³ç®ççí DçççÆCç Hç[íuç lçí kçÀçcç kçÀjç³ç®ççí. çÆlçvçb çÆkçÀl³çíkçÀçb®ççÇ Dçç@HçjíMçvmç kçÀ©vç IçílçuççÇ 
DçmçlççÇuç. cççPçb yçmçç³ç®çb çÆþkçÀçCç, Dçç@HçjíMçvç çÆLçSìj®³çç yççníj. DçççÆCç lççÇ cçç$ç çÆLçSìjcçO³çí l³çç J³çkçwlççÇuçç Dççlç vçíu³ççHççmçÓvç lççí ³çíF&Hç³ç&blç nçlç Oç©vç GYççÇ Dçmçí. cççP³çç cçíJnC³çç®çí KçÓHç lççmççb®çí yçç³çHççmç 
Dçç@HçjíMçvç nçílçb. çÆlçuçç yçjb vçJnlçb, lçjçÇ lççÇ mçbHçÓCç& JçíU l³ççb®³ççpçJçU GYççÇ nçílççÇ. JççmlççÆJçkçÀ Dç@vçímLçíçÆMç³çç çÆou³ççJçj kçáÀCççuçç kçÀç³ç kçÀUCççj nçílçí? lççÇ kçáÀþb yçmçÓ nçÇ MçkçÀlç nçílççÇ; HçCç lççÇ kçÀçÆcçìcçíbì cnCçÓvç mçJç&JçíU 
GYççÇ Dçmçí. çÆlç®çç nçlç mçlçlç HçíMçbì®³çç vçç[çÇJçj Dçmçí. kçÀçnçÇ HçíÀjHçÀçj Pççuçç, kçÀçÇ Dç@vçímLçíçÆìmìuçç mççbiçÓ MçkçÀç³ç®ççÇ. l³ççcçáUí Dççcç®³çç cççíþîçç kçáÀìábyççlç kçáÀCççuçç kçÀçnçÇ Pççuçb, lçjçÇ'DççOççÇ DççÆvçlççuçç yççíuçJçç' Dçmçb 
cnCçlç. çÆlç®ççÇ OççÇj oíC³çç®ççÇ kçÀHç@çÆmçìçÇnçÇ Dç®ççì®ç. cççPçí ®çáuçlç Dççpççíyçç jçcçÓkçÀçkçÀç cçábyçF&uçç Dçmçlç. lçí DççílçÓjuçç Dçmçlççvçç l³ççbvçç nçì& Dçì@kçÀ Dççuçç. lçínçÇ Jç³ççvçb SíbMççÇ®³çç Içjçlçuçí DçmçlççÇuç. l³ççbvçç HçáC³çç®³çç 
mçmçÓvçcçO³çíDççCçuçb. çÆlçLçb oámçjç Dç@ì@kçÀ. Hçjlç [ç³ççÆj³çç mçá© Pççuçç. l³ççlç kçÀçJççÇU. DççcnçÇ Yçíìç³çuçç içíuççí. FlçkçÀçÇ JççF&ì HççÆjçqmLçlççÇ, kçÀçÇ l³ççb®çb kçÀOççÇnçÇ kçÀçnçÇnçÇ nçíT MçkçÀuçb Dçmçlçb. JççmlççÆJçkçÀ mçávçboç®ççÇ l³ççb®ççÇ 
DçççíUKçnçÇ vçJnlççÇ; HçCç çÆlçvçb l³ççb®çç nçlç nçlççlç Içílçuçç. Lççí[b LççíHçìuçb cnCççuççÇ, 'kçÀçnçÇ kçÀçUpççÇ kçÀ© vçkçÀç, yçjí Jnçuç ³ççlçvçb.' lçí cnCççuçí,'kçÀmçuçç pçiçlççí³ç cççÇ Dççlçç?' lççÇ cnCççuççÇ,'kçÀç? pçiççuç kçÀçÇ, Dççlçç 
yçIçç. lçácç®³çç nçì&Jçj®ççÇ yçímì ì^çÇìcçíbì FLçb ®ççuçÓ Dççní. kçÀççÆJçUçÇJçj DççÌ<çOçb çÆouççÇ Dççnílç. [ç³ççÆj³çç kçbÀì^çíuç Pççuçç Dççní kçÀçÇ vççnçÇ? lçí 'nçí' cnCççuçí. lççÇ cnCççuççÇ,'DçMçç mçiçÈ³çç iççíäçÇ nUÓnUÓ pççi³ççJçj 
³çílççÇuç....' Dçmçb yçjb®ç kçÀçnçÇ. DççcnçÇ pççlççvçç l³ççbvççÇ nçlç pççí[uçí Jç mçávçboçuçç cnCççuçí,'LçBkçw³çÓ.' cççÇ yççníj ³çílçç®ç çÆlçuçç cnìuçb,'mçávçboç kçÀcççuç Dççní lçáPççÇ. Dçiçb çÆkçÀlççÇ JççF&ì HççÆjçqmLçlççÇ Dççní l³ççb®ççÇ. Dçmçb cnCçJçuçb 
lçjçÇ kçÀmçb lçáuçç?' lççÇ cnCççuççÇ,'HçCç l³ççbvçç sçvç Jççìuçb kçÀçÇ vççnçÇ? lçíJç{®çb DççHçCç kçÀ© MçkçÀlççí.' l³çç®ç jç$ççÇ lçí içíuçí; HçCç cççPççÇ Kçç$ççÇ Dççní, lçí Dççvçboçlç içíuçí DçmçCççj. kçáÀCçç®³çç oáKçC³çç®ççÇ yççlçcççÇ kçÀUuççÇDçççÆCç 
pççCçb DççJçM³çkçÀ Dçmçuçb lçjçÇ cççÇ JçÌlççiçç³ç®ççí. DççHçuçí kçÀçnçÇ çÆoJçmçYçjçlçuçí kçÀç³ç&¬çÀcç, yçílç Dçmçlççlç, lçí cçvççlç çÆHçÀkçwmç Pççuçíuçí Dçmçlççlç. lçí jÎ kçÀ©vç çÆlçkçÀ[b pççCçb vçkçÀçí Jççìç³ç®çb; HçCç mçávçboçuçç l³çç®çb iççbYççÇ³ç& 
uç#ççlç ³çíTvç lççÇ lçlkçÀçuç Hçá{®çí kçÀç³ç&¬çÀcç jÎ kçÀ©vç çÆlçkçÀ[b OççJç Içílç Dçmçí. SkçÀoç DççcnçÇ vçboç vççjUkçÀjçb®³çç IçjçÇ DççjlççÇ DçbkçÀuççÇkçÀj®ççÇ KççpçiççÇ cçÌHçÀuç SíkçÀlç Dçmçlççvçç çÆlçuçç kçÀçíCççÇlçjçÇ HçÀçívçJçj®çç 
kçÀçiçoçJçj®çç çÆvçjçíHç DççCçÓvç çÆouçç. çÆlçvçb cçuçç lçÓ FLçí yçmç, cççÇ pççlçí DçMççÇ KçÓæCç kçíÀuççÇ. cçuçç Jççìuçb, FlçkçÀçÇ ®ççbiçuççÇ, pçcçuçíuççÇ cçÌHçÀuç mççí[Óvç nçÇ kçáÀþb ®ççuçuççÇ³ç? cçÌHçÀuç mçbHçu³ççJçj IçjçÇ Dççuççí, lçíJnç kçÀUuçb. 
Dççcç®³çç çÆcç$çç®ççÇ yçç³çkçÀçí (lççÇnçÇ Dççcnçuçç cçáuççÇmççjKççÇ) mJç³çbHççkçÀIçjç HçíìuççÇ. lçí çÆþkçÀçCç mççlç-Dççþ çÆkçÀuççícççÇìí oÓj; HçCç ®ççÌL³çç cçpçu³ççJç©vç KççuççÇ DççCçímlççíJçj mçávçboç çÆj#ççvçb çÆlçLçb npçj. cçiç çÆlçvç®çb çÆlçuçç 
nç@çqmHçìuçcçO³çí vçíuçb. mçJç& kçÀçnçÇ mçíìuç nçíF&Hç³ç&blç FkçÀ[®ççÇ çÆlçkçÀ[bnçÇ PççuççÇ vççnçÇ. vçblçj çÆlç®³ççyçjçíyçj cççÇ jçípç nç@çqmHçìuççlç pçç³ç®ççí. mçávçboç®çb çÆJçMçí<ç Jççìuçb, kçÀçÇ çÆlçvçb cçuçç cçÌçÆHçÀuççÇlçÓvç GþJçuçb vççnçÇ! 

kçÀçíCçç®ççÇ cç³çlç PççuççÇ, kçÀçÇ cçuçç Yçíìç³çuçç pççCçb çÆpçJççJçj ³çíF&. vçíncççÇ®³çç uççíkçÀçb®çínçÇ çÆlçLçuçí içbYççÇj ®çínjí yçIçCçb cçuçç vçkçÀçí Jççìí. l³ççJç©vç kçÀOççÇ Dççcç®³ççlç lçCççJçnçÇ nçílç. mçávçboç cçç$ç lçlkçÀçU pçç³ç®ççÇ. 
çÆlçLçu³çç çÆlç®³çç DççíUKççÇ®³çç J³çkçwlççÇMçípççjçÇ pççTvç yçmçç³ç®ççÇ. çÆlçuçç kçbÀHçvççÇ Ðçç³ç®ççÇ, Dççcç®³çç kçÀç@uçvççÇlççÇuç SkçÀç J³çkçwlççÇ®çç cç=l³çÓ Pççu³çç®çí kçÀUuçí. l³ççb®çç lçmçç HçÀçjmçç mçbyçbOç vçJnlçç; HçCç mçávçboç 
cnCççuççÇ,'®çuç, pççTvç YçíìÓvç ³çíT.' cççÇ cnCççuççí,'Dçiç, DççHçuçí kçáÀþb GJç{í mçbyçbOç Dççnílç?' lççÇ cnCççuççÇ,'HçCç SkçÀç kçÀç@uçvççÇlç jçnlççí. DççHçu³çç Flçkçw³çç Jç<çç&b®çç HççÆj®ç³ç lçj Dççnívçç?' cççÇ cnìuçb,'cçiç lçÓ pçç.' lççÇ 
cnCççuççÇ,'vççnçÇ DççHçCç pçç³ç®çb.' çÆlç®³çç Dççûçnçuçç yçUçÇ Hç[Óvç DççcnçÇ pççTvç Dççuççí. Dççu³ççJçj cnCççuççÇ,'Dççlçç lçáuçç Dçmçu³çç Òçmçbiççbvçç lççíb[ oílçç Dççuçb HçççÆnpçí kçÀçÇ vççnçÇ? cnCçÓvç cççÇ Dççûçn Oçjuçç.' l³ççvçblçj cçiç 
l³çç®çb Yç³çnçÇ içíuçb, DçççÆCç çÆlç®³ççyçjçíyçj pççT uççiçuççí. lççÇ vçámçlçb DçMçç cç³çlççÇ®³çç çÆþkçÀçCççÇ DççÌHç®çççÆjkçÀHçCçí pççlç vçmçí, lçj Hçá{í kçÀçnçÇ çÆoJçmç l³ççb®³ççkçÀ[í çÆvç³ççÆcçlçHçCçí pçç³ç®ççÇ. mçJç& JççlççJçjCç cççiççÇ& uççiçuçb kçÀçÇ cçiç 
lççÇ pççCçb yçbo kçÀjç³ç®ççÇ. Dççcç®³çç kçáÀìábyçç®³çç DçççíUKççÇ®³çç DçvçíkçÀ uçivçmçcççjbYççmç DççcnçÇ pççlç vçmçÓ. cççÇ cnCçç³ç®ççí,'Dçiç, lçí jçiççJçlççÇuç vçç vçblçj?' lççÇ cnCçí,'DççHçCç içíuççí vççnçÇ lçj lçí kçÀç³ç& Jnç³ç®çí jçnCççj Dççní 
kçÀç? l³ççHçí#çç DççHçuççÇ KçjçÇ içjpç çÆlçLçb Dççní, çÆlçLçb pççT.' DçççÆCç uçivçkçÀç³çç&uçç DççcnçÇ içíuççí vççnçÇ lçj lçí uççíkçÀ vççjçpç nçílç vçmçlç. l³ççbvçç mçávçboç®³çç kçÀçcçç®ççÇ kçÀuHçvçç Dçmçí. 

³çç çÆlç®³çç pççÇJç DçççílçÓvç kçÀçcç kçÀjC³çç®³çç mJçYççJççcçáUí®ç çÆlçvçb pçí kçÀçnçÇ kçíÀuçb, l³ççuçç nUÓnUÓ kçÀçcççb®çb mJç©Hç ³çílç içíuçb.  çÆlç®³ççmççjKçí DçvçíkçÀ [ç@kçwìj cçíbìuç nç@çqmHçìuçcçO³çí kçÀçcç kçÀjlç nçílçí. 
kçÀç@cçvç©cçcçO³çíiçHHçç cççjçÇlç çÆlçLç®çb HçíMçbì®³çç HçÀç³çuççÇJçj ì^çÇìcçíbì lçMççÇ ®ççuçÓ þíJçç Dçmçb 'mççÇ.ìçÇ. Dçç@uç' Dçmçb çÆuçnçÇlç vç yçmçlçç lççÇ Jçç@[ç&lç pçç³ç®ççÇ. Òçl³çíkçÀ HçíMçbì vççÇì yçIçç³ç®ççÇ. pçí yççíuçÓ MçkçÀlççlç l³ççb®³ççMççÇ lçj 
yççíuçç³ç®ççÇ®ç, HçCç pçí yççíuçÓ MçkçÀlç vççnçÇlç l³ççbvçç çÆJççÆJçOç cççiçç&bvççÇ yççíuçkçbÀ kçÀ© yçIçç³ç®ççÇ. l³ççb®çí kçÀHç[í cçUkçíÀ, Dçbiççuçç cçíbìuç®çç kçáÀyçì Jççmç DçççÆCç ®çínN³ççJçj cççCçÓmçHçCçç®çí çÆ®çvn vççnçÇ, DçMçç cççCçmççMççÇ lççÇ Òçícççvçí 
yççíuçÓ Hççnç³ç®ççÇ. nUÓnUÓ lçí çÆlç®ççÇ Jççì HççnÓ uççiçlç. çÆlç®ççÇ YççJçvçç l³ççb®³çç cççvççÆmçkçÀ jçíiçç®³çç Dç[LçÈ³ççlçÓvçnçÇ kçáÀþílçjçÇ DççlçHç³ç&blç Hççí®çlç Dçmçí DçççÆCç lçí çÆjmHçç@vmç Ðçç³çuçç uççiçlç. vçámçlçí SkçÀìkçÀ yuçBkçÀ HççnCççjí lçí 
oiç[çÇ ®çínN³çç®çí HçíMçbìdmç; HçCç nUÓnUÓ [çíÈ³ççlç DçççíUKç çÆomçÓ uççiçí. ®çínN³ççJçj®çí mvçç³çÓ nçuç®ççuç kçÀ© uççiçlç. cçiç l³ççbvçç lççÇ çÆlç®³çç kçÀçcççlç Içílç Dçmçí. l³ççbvçç çÆlç®ççÇ kçÀçcçb kçÀjC³ççlç kçíÀJç{çÇ Oçv³çlçç Jççìí. lçMççÇ 
kçÀçcçb kçÀjC³ççlç l³ççb®³ççlç mHçOçç& Dçmçí. l³ççb®³çç pçáv³ççHçájC³çç HçÀç³çuççÇlçÓvç l³ççb®çí Jçç{çÆoJçmç MççíOçÓvç kçÀç{Óvç l³ççuçç kçÀçnçÇlçjçÇ HçÓÀuç cnCçç, mJçlç: çÆMçJçuçíuçç ©cççuç çÆkçbÀJçç çÆHçMçJççÇ Yçíì oílç Dçmçí. lççÇ vçíncççÇ cnCçç³ç®ççÇ, ' 
HçíMçbì kçÀç³ç HçÀkçwlç DççÌ<çOççvçí®ç Lççí[í®ç yçjí nçílççlç.!' Jçç@[&cçO³çí pçç³ç®ççÇ lççÇ nmçlçcçáKç ®çínN³ççvçí. vçmçí&mç®ççÇ, mçJç& Dçìíb[bìdmç mçiçÈ³ççb®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçÀjç³ç®ççÇ DçççÆCç cçiç HçíMçbì yçIçç³çuçç mçá©Jççlç kçÀjç³ç®ççÇ. kçÀOççÇ 
Jçç@[&cçO³çí çqMçjç³ç®³çç DççOççÇyççníj®³çç yççiçílç HçáÀuç HçáÀuçuçíuçb çÆomçuçb, kçÀçÇ yççiçkçÀçcç kçÀjCççN³çç®çb kçÀçÌlçákçÀ kçÀjç³ç®ççÇ. ®ççj Mçyo Dçmçlççlç; HçCç lçí cççCçmççuçç kçíÀJç{ç Tlmççn DççCçlççlç. yçN³çç Jnç³ç®³çç cççiçç&Jçj 
Dçmçuçíu³çç HçíMçbì®³çç IçjçÇ, 'YçíìÓvç pçç', DçMççÇ Hç$ç çÆuçnç³ç®ççÇ. vççlçíJççF&kçÀçbvçç OçkçwkçÀç®ç yçmçlç Dçmçí. yçjí®ç çÆJçMçí<çlç: Kçí[îççlçuçí vççlçíJççF&kçÀ Dççvçboçvçí cççíþîçç HççÆjJççjçmçn Yçíìç³çuçç ³çílç. kçÀçnçÇ çÆJçMçí<çlç: MçnjçÇ 
uççíkçÀ, nç Hçjlç IçjçÇ ³çíCççj kçÀçÇ kçÀç³ç, ³çç kçÀuHçvçívçb OççmlççJçÓvç pççlç. 

çÆlçLçb cççÆlçcçbo cçáuçb nçÇ JçíiçJçíiçÈ³çç Jçç@[ç&lç Hç[uçíuççÇ Dçmçç³ç®ççÇ. mçávçboçvçí þjJçuçb, l³çç mçiçÈ³ççbvçç SkçÀ$ç þíJçÓvç l³ççb®çç SkçÀ 'yçíyççÇ Jçç@[&' kçÀ©³ççlç. mçáHççÆjìí[íbìvççÇ Dççvçboçvçí HçjJççvçiççÇ çÆouççÇ DçççÆCç cçíbìuç ®³çç 
FçÆlçnçmççlç Hç&Lçcç®ç vçJçç Jçç@[& çÆvçIççuçç. cçiç DççcnçÇ yççpççjçlç pççTvç KçÌUCççÇ DççCçuççÇ. mççÇ mçç@, Içmçjiçáb[çÇ JçiçÌjí yçmçJçÓvç yççuççíÐççvç kçíÀuçb. l³çç®çb Hçá{í kçÀç³ç Pççuçb, lçí cççnçÇlç vççnçÇ. l³ççlçÓvç Hçá{í cçiç çÆlçvçb yççníj ®ççuçÓ 
Dçmçuçíu³çç 'pççÇJçvç p³ççílç' ³çç cççÆlçcçbo cçáuççb®³çç mçbmLçílç Yççiç I³çç³çuçç mçájJççlç kçíÀuççÇ. l³ççlç cçuççnçÇ Dççí{uçb. l³çç mçbmLçímç mçcççpçkçÀu³ççCçç®ççÇ cççv³çlçç çÆcçUJçÓvç oíCçb DçMççÇ Hçç³ççYçÓlç kçÀçcçb l³çç kçÀçUçlç kçíÀuççÇ. lççÇ l³çç 
mçbmLçílç pççTvç cçáuççbMççÇ yççíuçç³ç®ççÇ, l³ççb®³ççlç KçíUç³ç®ççÇnçÇ. vçblçj cçákçwlççbiçCç®çí kçÀçcç mçá© Pççu³ççJçj çÆlçkçÀ[í lççÇ pççTvççMççÇ PççuççÇ. HçCç cçOçÓvç ®çkçwkçÀj ìçkçÀuççÇ, kçÀçÇ cçáuçb ³çíTvç çÆyçuçiçlç. lçmçb®ç Jç=×çÞçcççlçnçÇ lççÇ 
HçbOçjç çÆoJçmççblçÓvç SkçÀoç pççF&. lççÇ l³çç JçíUçÇ yçç@³çkçÀì DçççÆCç mçuçJççj-kçáÀ[l³ççlç Dçmçu³ççvçb Jç=×çbvçç lççÇ mçç³ççÆkçÀ³çççÆì^mì Dçmçu³çç®çb cçççÆnlçnçÇ vçJnlçí. jçpççYççT cççìîççbvççÇ çÆlçuçç mççbçÆiçlçuçb, kçÀçÇ kçÀçnçÇ Jç=×çbvçç 
cççvççÆmçkçÀ ÒçMvç Dçmçlççlç, lçí yçIçç³çuçç ³çí, cnCçÓvç lççÇ pçç³ç®ççÇ. lççÇ mçiçUçÇkçÀ[í HçíÀjçÇ cççjç³ç®ççÇ. LççbyçÓvç LççbyçÓvç ®ççÌkçÀMççÇ kçÀjç³ç®ççÇ. Hçjlç Dççu³ççJçj lççÇ çÆmçmìjvççb mççbiçç³ç®ççÇ, 'l³çç Dççcçkçw³çç®ççÇ lççÇ iççíUçÇ yçbo kçÀjç, l³çç 
Dçcçkçw³ççuçç nçÇ iççíUçÇ mçá© kçÀjç.' lçínçÇ kçÀçcç Hçá{í DççpççjHçCççcçáUí kçÀcççÇ Pççuçb. çÆmçmìj kçáÀþí Yçíìç³ç®³çç. cnCçlç, kçÀçÇ Dççnçí, lçí mçiçUí uççíkçÀ lçácç®ççÇ DççþJçCç kçÀç{lççnílç. lçí cnCçlççlç, 'lççÇ kçÀç@uçípç®ççÇ cçáuçiççÇ ³çílç kçÀMççÇ 
vççnçÇ?' cççÆnuçç mçíJççûççcç ³çç m$ççÇ³ççb®³çç mçbmLçílçnçÇDççþJç[îççlçÓvç SkçÀoç pçç³ç®ççÇ. (çÆlç®ççÇ nçÇ DçmçuççÇ kçÀçcçb mçJç& çÆJçvççcçÓu³ç Dçmçlç, ní JçíiçUb mççbiçç³çuçç vçkçÀçí) mçblçyççF&bvççÇ çÆlçuçç ³çç³çuçç mççbçÆiçlçuçb nçílçb. SkçÀoç kçÀçcç 
Içílçuçb, kçÀçÇ lçí çÆLç 'Lççjçí' kçÀjç³ç®ççÇ. HçÀç³çuççÇ, vççíìdmç þíJçCçb, SkçÀnçÇ Yçíì vç ®çákçÀJçCçb. cççPçç DçiçoçÇ Guçì mJçYççJç. çÆvççÆ³çcçlçHçCçç cçuçç cçççÆnlç®ç vçJnlçç. DçççÆCç DççpçnçÇ vççnçÇ. cçuçç çÆlç®³çç ³çç vçíncççÇ mçbmLççbvçç 
pççC³çç®çç kçbÀìçUçnçÇ ³çç³ç®çç; HçCç lççÇ kçÀHç[í IççuçÓvç ÖçíÀMç nçíTvç lç³ççj Jnç³ç®ççÇ. cççÇ mççí[uçb vççnçÇ lçj çÆlç®ççÇ çÆj#ççvçí pçç³ç®ççÇ lç³ççjçÇ Dçmçí. l³ççcçáUí PçkçÀlç cççÇ pçç³ç®ççí®ç. HçCç çÆlçLçí içíuççí, kçÀçÇ cçiç kçbÀìçUç HçUÓvç 
pçç³ç®çç. çÆlç®çb kçÀçcç yçIçlç çÆkçbÀJçç SkçÓÀCç®ç lçí pçiç yçIçlç yçmçlç Dçmçí. 

JçíiçJçíiçÈ³çç m$ççÇ mçbIçìvççbcçOççÇuç kçÀç³ç&kçÀçl³çç& çÆlç®³çç cçÌçÆ$çCççÇ Dçmçç³ç®³çç. l³çç çÆlçuçç çÆcçìçÇbiçuçç yççíuçJçç³ç®³çç. kçÀOççÇ SKççÐçç HççÆjmçbJççoçlç yççíuçç³çuçç yççíuçJçç³ç®³çç. HçCç lççÇ kçÀOççÇ pççlç vçmçí. lççÇ l³ççbvçç 
cnCçç³ç®ççÇ, 'cçuçç lçácnçÇ mçç³ççÆkçÀ³ççì^çÇlçuçb kçÀçnçÇ kçÀçcç mççbiçç. cççÇ kçÀjçÇvç.' çÆlçuçç SkçbÀojçÇlç®ç mìípçJçj pççC³çç®çç Hçá{í cçákçwlççbiçCç®çí çÆìUkçÀ mcççjkçÀ cçboçÇjçlç JçççÆ<ç&kçÀ kçÀç³ç&¬çÀcç nçílç. lççÇ Òçí#çkçÀçblç yçmçuçíuççÇ Dçmçç³ç®ççÇ. 
DççcnçÇ Flçj mìípçJçj mçYçç Hççj Hçç[ç³ç®ççí. l³çç m$ççÇ mçbIçìvçç cçiç çÆn®³ççkçÀ[í kçÀçnçÇ cççvççÆmçkçÀ $ççmç nçíCççN³çç çÆm$ç³ççbvçç HççþJçÓ uççiçu³çç. vçJçjç mçbMç³ççÇ Dççní, cççjnçCç kçÀjlççí, ní SíkçÀu³ççJçj mçávçboç l³çç yççF&uçç 
cnCçç³ç®ççÇ, ' lçáP³çç vçJçN³ççuçç DççCç FkçÀ[í.' cçiç vçJçjçnçÇ ³çç³ç®çç. l³ççuççnçÇ ì^çÇìcçíbì mçá© Jnç³ç®ççÇ. DççOççÇ ³çílççvçç, lçÓ ³çç cççjnçCç kçÀjCççN³çç vçJçN³ççkçÀ[Óvç IçìmHçÀçíì Içí,' Dçmçç çÆlçuçç DçvçíkçÀçbkçÀ[Óvç mçuuçç 
çÆcçUçuçíuçç Dçmçí. mçávçboç çÆlçuçç çÆJç®ççjí, ' lçáPçç vçJçjç oá©mlç kçÀ©vç çÆouçç lçj?' lççÇ yççF& Dççvçboçvçí cnCçí, ' cçiç l³çç®³ççmççjKçb mçáKç vççnçÇ.' yççníjnçÇ çÆlç®³ççkçÀ[í cçíbìuç HçíMçbì ³çílç. DççOççÇ l³çç®çí vççlçíJççF&kçÀ ³çíTvç 
Yçíìlç. mçávçboç HçíMçbì®ççÇ HççÆnuççÇ Yçíì vçíncççÇ l³çç®³çç IçjçÇ®ç I³çç³ç®ççÇ. lççÇ cnCçí, cnCçpçí SkçÓÀCç Içjçlçuçb JççlççJçjCç uç#ççlç ³çílçb. kçÀOççÇkçÀOççÇ mçiçÈ³çç®ç uççíkçÀçbvçç Dççpççj Pççuçíuçç Dçmçlççí. çÆMçJçç³ç HçíMçbì IçjçÇ mçiçÈ³ççlç 
çÆjuç@kçÀmçd Dçmçlççí. [ç@kçwìjvçb l³ççuçç kçíÀçÆyçvçcçO³çí yççíuççJçuçb, lçj lççí KçÓHç ìívmç çÆkçbÀJçç SkçwmççF&ìí[ Dçmçlççí. lççÇ vçíncççÇ DçMçç çÆþkçÀçCççÇ pççlççvçç HçáÀuçb IçíTvç pçç³ç®ççÇ. Içjçlçu³çç mçiçÈ³ççbvçç DççHçuçbmçb kçÀjç³ç®ççÇ, DçççÆCç 
cçiç Hçá{b yççíuçCçb. kçÀOççÇ cçáuççb®çí ÒçMvç IçíTvç DççF&-JççÆ[uç IçjçÇ ³çç³ç®çí. lççÇ cnCçç³ç®ççÇ, cçáuççuçç lçácnçÇ FLçí DççCçÓ®ç vçkçÀç. l³çç lççí kçíÀJç{ç ìç^cçç nçíF&uç. lçácnçÇ mçiçUí Òçç@yuçícç mççÆJçmlçj mççbiçç.' lççí SíkçÀu³ççJçj mçávçboç 
l³ççbvçç l³çç®³ççMççÇ HççuçkçÀçbvççÇ kçÀmçb Jççiçç³ç®çb, kçÀmçb nB[uç kçÀjç³ç®çb, kçÀçíCçl³çç ®çákçÀç nçílççlç, l³çç kçÀMçç ìçUç³ç®³çç, ní mççbiçlç Dçmçí. DçççÆCç Hçá{b cçiç cçáuççuçç Òçl³ç#ç HçnçC³çç®ççÇ JçíU®ç ³çílç vçmçí. uççíkçÀçbvçç lççÇ 
mçç³ççÆkçÀ³çççÆì^mì Jççìlç®ç vçmçí DçççÆCç lççÇnçÇ lçí mçnmçç mççbiçlç®ç vçmçí. çÆlç®³çç ncççuç Hçb®çç³çlç oJççKççv³ççlç ncççuç HçíMçbì ³çílç Jç l³çç Yççiççlçuçí Flçj HçíMçbì Dçmçlç. lççí pçvçjuç oJççKççvçç nçílçç. mçoçÇ&, KççíkçÀu³ççHççmçÓvç 
lçí ìçÇyççÇ, jkçwlçoçyç Dçmçí kçÀçnçÇnçÇ. l³çç³çu³çç kçÀçnçÇbvçç cççvççÆmçkçÀ¢äd³çç ì^çÇì kçÀjlç Dçmçí. DççCççÇ l³ççbvçç lçí mçcçpçlçnçÇ vçmçí. ncççuç Hçb®çç³çlç oJççKççvçç çÆlçvçb JççÇmç Jç<çí& ®ççuçJçuçç. Kçjb lçj l³çç JçíUçÇ çÆlç®³ççyçjçíyçj®çí 
Flçj cçíbìuç cçOçuçí [ç@kçwìj mçç³ççÆkçÀ³ççì^çÇ®ççÇ Òç@kçwìçÇmç kçÀjlç; HçCç lççÇvçb ní HçlkçÀjuçb. yççyçç Dçç{çJççb®³çç Içjç®³çç Hçá{®³çç KççíuççÇlç nç oJççKççvç nçílçç. çÆlçLçb ³çíCççN³çç ncççuççb®³çç yçç³çkçÀçbcçOçí lççÇ DçiçoçÇ jcçÓvç pççF&. 
çÆMçkçÀuçíuçb - çÆyçvç çÆMçkçÀuçíuçb Dçmçb Dçblçj kçÀOççÇ Hç[lç vçmçí. l³ççb®ççÇ LçfçcçmkçÀjçÇ ®ççuçlç Dçmçí. l³ççb®³çç Içj®³çç yççjMççbvçç çÆkçbÀJçç Flçj kçÀçnçÇ çÆvççÆcçÊççvçí Dççcnçuçç l³ççb®³çç IçjçÇ pççJçí uççiçí. 

mçávçboçuçç vçJçvçJçí GHçkçÀ^cç mçá© kçÀjC³çç®çç Glmççn Dçmçí. kçÀçcçiççj HçálçUç PççíHç[HçfçÇlç DçpçÓvç SkçÀ oJççKççvçç mçá© kçíÀuçç. l³çç JçmlççÇlç cçáuççb®çí Kç©pç Jç pçblç ní ÒçcçáKç ÒçMvç. cçiç lççÇvçb Kçjpçívçb 
uç[yç[uçíu³çç cçáuççbvçç mçJçç&mçcç#ç DççbIççíU IççuçÓvç oçKçJçuççÇ. kçÀçíj[îçç Hçb®ççvçí kçÀMççÇ vççÇì Hçámçç³ç®ççÇ lçí oçKçJçuçb. mçiçUçÇ JçmlççÇ ní ¢<³ç [çíUí çÆJçmHçÀç©vç yçIçlç nçílççÇ. p³çç cçáuççuçç DççHçCç kçÀOççÇ nçlç uççJçÓ OçpçCççj 
vççnçÇ, l³ççuçç mçávçboçvçí KçmççKçmç MçáJçÓvç HçámçÓvç kçÀçíj[b kçíÀu³ççJçj cçuççnçÇ cççíþç®ç OçkçwkçÀç yçmçuçç. cçiç kçÀç³ç, uççíkçÀçbvççÇ lçí uççíMçvç vçíuçb. IçjçíIçj l³çç Hç×lççÇ®ççÇ DççbIççíU IççuçCçb mçá© Pççuçb. kçÀçnçÇ cççÆnv³ççbvçblçj çÆJçpç³ç 
Hç©UkçÀjuçç ní kçÀUu³ççJçj lççí cnCççuçç, cçuçç ³çç®çç muççF&[-Mççí lç³ççj kçÀjç³ç®çç³ç. DççcnçÇ Hçjlç l³çç JçmlççÇ içíuççí, lçj Dççcnçuçç Kçjpçí®çb cçÓuç çÆomçí®çvçç. cçiç oámçN³çç JççqmLçlçÓvç DççCçuçb DçççÆCç mçávçboçvçí Hçjlç mçiçUb 
lçmçb®ç kçÀ©vç oçKçJçuçb. pçblççyççyçlçnçÇ lçí®ç. DççÌ<çOçç®çí [çímç mçiçÈ³çç JçmlççÇlçu³çç cçáuççbvçç SkçÀç®çJçíUçÇ çÆouçí. l³çç®çç HççÆjCççcç ®ççbiçuçç Pççuçç. l³ççvçblçj cçáuççb®ççÇ, Içjçlçu³çç mçiçÈ³ççb®ççÇ vçKçb kçÀMççÇ kçÀ{ç³ç®ççÇ lçí 
çÆMçkçÀJçuçb. DçvçíkçÀçÇbvççÇ vçíuçkçÀìj kçÀOççÇ HçççÆnuçíuçb®ç vçJnlçb. mçávçboç mççbiçç³ç®ççÇ, ní ³çb$ç Dç[çÇ®ç ©Hç³ççuçç Hç[lçb; HçCç vçKç kçÀç{lç jçnçÇuçb, lçj lçácnçuçç [ç@kçwìjçbkçÀ[í Jçj®çíJçj pçç³çuçç uççiçCççj vççnçÇ. [ç@kçwìj SkçÀç 
JçíUçÇ Hçç®ç ©Hç³çí Içílççí kçÀçÇ vççnçÇ? Dçmçí çÆkçÀlççÇkçÀ HçÌmçí içíuçí DçmçlççÇuç? oJççKççv³ççlçnçÇ kçÀçíCçç uçnçvç cçáuççb®ççÇ vçKçb kçÀç{uççÇ vçmçlççÇuç, lçj HçìkçÀvç lççÇ vçíuçkçÀìj Hçmç&cçOçÓvç kçÀçOçÓvç vçKçB kçÀçHçÓ uççiçí. kçÀçnçÇ cçáuçb lçj 
oJççKççv³ççlç Dççu³ççJçj nçÌmçívçí nçlç Hçá{í kçÀ©vç Jççì Hçnçlç yçmçlç. jçcçç®ç Oçvçá<³ç, YççÇcçç®ççÇ içoç, lçmçb Dççcç®³çç mçávçboç®çb vçíuçkçÀìj nçílçb. ncççuççbvçç HççílççÇ GlçjJçlççvçç, ®ç{Jçlççvçç çÆkçbÀJçç Flçj kçÀçcççblç pçKçcçç nçíCçb 
vçíncççÇ®çb nçílçb. oj Jç<ççÇ& SkçÀ-oçívç ncççuç Oçvçá&Jççlççvçb cçjCç HççJçlç Dçmçlç. mçávçboçvçb ®ççÌkçÀMççÇ kçÀ©vç Dçmçç yçílç kçíÀuçç kçÀçÇ mçiçÈ³çç ncççuççbvçç Oçvçá&Jççlçç®çb Fvçç@kçw³çáuçíMçvç Ðçç³ç®çb. Hçç®ç Jç<çç&Hç³ç&blç yçÓmìj [çímç I³çç³ç®çç; 
HçCç SJç{îçç Hçç®ç npççj ncççuççbvçç kçÀmçb oílçç ³çíF&uç? lççÇ cnCççuççÇ yçIçÓ lçj. kçíÀF&cç nç@çqmHçìuçvçb Dççcnçuçç [çímç çÆouçí. DçççÆCç DççcnçÇ KçjçíKçj®ç ncççuççÇ®³çç mçJç& mçíbìjJçj ncççuççbvçç Oçvçá&JççlççmççþçÇ çÆìì@vçmç 
ìç@kçwmçç@F&[ ìçí®çuçí. l³ççmççþçÇ kçÀçnçÇ [ç@kçwìjçb®ççÇ cçolçnçÇ IçílçuççÇ. ³çLççJçkçÀçMç yçÓmìj [çímç çÆouçç. l³ççvçblçj DççcnçÇ DçmçíHç³ç&blç cnCçpçí Hçá{®ççÇ onç-yççjç Jç<çí& Oçvçá&Jççlçç®ççÇ SkçÀnçÇ kçíÀmç PççuççÇ vççnçÇ. lçmç®çb ìçÇyççÇ®³çç 
yççyçlççÇlçnçÇ. kçÀçíUMççlç, çÆmçcçíbìcçO³çí kçÀçcç kçÀjCççN³ççbcçO³çí ìçÇyççÇ®çb ÒçcççCç cççíþb Dçmçlçb; HçCç mçiçÈ³ççb®çí Skçwmç-jí kçÀmçí kçÀç{Cççj? cçnçHçççÆuçkçíÀkçÀ[í sçíìí Dççí[íukçÀç Skçwmç jí kçÀç{ç³ç®çí cçMççÇvç nçílçí. l³ççcççHçÀ&lç DççcnçÇ 
l³çç çÆJçYççiççlçu³çç ncççuççb®çí Skçwmç-jí vçç³ç[Ó nç@çqmHçìuçcçO³çí kçÀç{Óvç Içílçuçí. l³ççJç©vç pçí Hçç@çÆPçìçÇJn çÆvçIççuçí, l³ççbvçç ìçÇyççÇ çÆ[Hççì&cçíbìlçHçíÀ& Ðçç³ç®ççÇ DççÌ<çOçí, FbpçíkçwMçvç çÆcçUJçuççÇ; HçCç SJç{îçç uççíkçÀçbvçç jçípç®ççÇ 
ìçí®çCççj kçÀçíCç? cçiç l³çç l³çç Yççiççlçu³çç cçnçHçççÆuçkçíÀ®³çç oJççKççv³ççlçÓvç l³ççbvççÇ ìçí®çÓvç I³ççJççÇ Dçmçí þjuçí, DçççÆCç lçí mçá©nçÇ Pççuçí. Dççlçç Jççìlçb³ç, l³çç JçíUçÇ ³çç®³çç Mççm$çMçá× vççíboçÇ þíJçu³çç Dçmçl³çç, lçj çÆkçÀlççÇ 
sçvç mçç³çbìçÇçÆHçÀkçÀ HçíHçj çÆuçnçÇlçç Dççuçí Dçmçlçí. çÆlç®ççÇ HççqyuçkçÀ níuLç ³çç çÆJç<ç³ççlç çÆkçÀlççÇ cçnlJçç®ççÇ Yçj þjuççÇ DçmçlççÇ; HçCç çÆlç®çç çÆHçb[®ç lççí vçJnlçç. 

lççÇ kçÀc³çáçÆvçìçÇ mçç³ççÆkçÀ³ççì^çÇ®çç kçÀçímç& kçÀjç³çuçç yçbiçUÓjuçç içíuççÇ DçççÆCç Hçjlç SkçÀoç SkçÀç Hçmç&vç@çÆuçìçÇ ìímì®çb cçjçþçÇlç Yçç<ççblçj kçÀjç³çuççnçÇ. l³çç 'çÆvçcçn@vmç' cçO³çí mçiçUí Jç<çç&kçÀçþçÇ oçívç-®ççj HçíHçmç&, 
pçvç&umçcçO³çí çÆuçnçÇlç Dçmçlç. lçí mçávçboçuçç çÆJç®ççjlç,'lçáP³çç vççJççJçj çÆkçÀlççÇ HçíHçj Dççnílç?' çÆlçvçb lçmçb kçÀçnçÇ kçíÀuçb vçJnlçb. çÆlç®çí mçj [ç@. Dççj. Smç. æcçÓlççÇ& çÆlçuçç mççbiçlç, 'HççqyuçMç Dçç@j HçíçÆjMç!' HçCç l³ççbvççÇ FLçí ³çíTvç 
mçávçboç®çb kçÀçcç HçççÆnuçb, lçíJnç lçí cnCççuçí, 'lçáP³ççkçÀ[Óvç DçMççÇ DçHçí#çç®ç kçÀjCçb ®çákçÀçÇ®çb Dççní. lçáPççÇ kç@Àì@çÆiçjçÇ cnCçpçí cçoj lçíjímçç JçiçÌjí uççíkçÀçb®ççÇ.' cçÓlççÇ& yçbiçUÓjnÓvç çÆouuççÇuçç pççlççvçç DçvçíkçÀoç HçáC³ççlç LççbyçÓvç 
Dççcnçuçç YçíìÓvç pççlç. kçÀcççÇlç kçÀcççÇ SDçjHççíì& Jç©vç HçÀçívç lçjçÇ kçÀjçÇlç. lççÇ içíu³ççJçjnçÇ lçí ³çíTvç cçuçç YçíìÓvç içíuçí. cnCççuçí, 'DçvçíkçÀ çÆJçÐççLççÇ& cççP³ççkçÀ[í DççuçíDçççÆCç içíuçí; HçCç mçávçboçkçÀ[Óvç cçç$ç cççÇ®ç KçÓHç kçÀçnçÇ 
çÆMçkçÀuççí. 'l³ççbvçç çÆlç®çb DççílçÓj®çb kçÀçcç HçÀçj DççJç[ç³ç®çb. vç@Mçvçuç níuLç Huç@vçÒçcççCçí cçíbìuç nç@çqmHçìuçlçHçíÀ& mçç³ççÆkçÀ³çççÆì^mìvççÇ çÆpçuÔ³çç®³çç çÆþkçÀçCççÇ cççÆnv³ççlçÓvç SkçÀoç pççJçí DçççÆCç DççíHççÇ[çÇ ®ççuçJççJççÇ, Dçmçb 
DçHçíçÆ#çlç nçílçb; HçCç mçávçboçuçç Jççìuçb, DççHçCç DççílçÓjuçç Òçç³çcçjçÇ níuLç mçíbìjJçj lçí kçíbÀê ®ççuçJçÓ. l³çç Yççiççlçu³çç cçíbìuç nç@çqmHçìuç®³çç pçáv³çç HçíMçbìvçç l³ççb®çç Hç@jçíuç çÆHççÆj³ç[ lçjçÇ çÆlçLçb®ç Jçç{JçÓvç oíT. l³ççmççþçÇ®ççÇ 
l³ççb®ççÇ HçáC³çç®ççÇ HçíÀjçÇ Jçç®çíuç. çÆlçvçb mçíbìj mçá© kçíÀuçb, lçíJnç SJç{çÇ®ç DçHçí#çç nçílççÇ; HçCç l³çç®ççÇ SJç{çÇ ÒççÆmç×çÇ PççuççÇ çÆoJçmççkçÀçþçÇ ®ççj®ççjMçí HçíMçbì®ççÇ jçbiç mçíbìjJçj uççiçÓ uççiçuççÇ. uççíkçÀ l³çç HççÆjmçjçlçuçí lçj ³çílç 
nçílçí; HçCç Lçíì mçbiçcçvçíj, vçiçj, cçájyçç[ YççiççlçÓvç ³çç³çuçç uççiçuçí. yççF&®³çç nçlççuçç içáCç Dççní, cnCçÓvç FLçuççÇ uççíkçbÀ l³ççb®³çç cçábyçF&®³çç vççlçíJççF&kçÀçbvçç yççíuçJçÓvç jçbiçílç yçmçÓ uççiçuçí. kçÀçnçÇ Dççou³çç jç$ççÇ®ç ³çíTvç 
jçbiçílç yçmçlç. mçávçboç vçJççÇvç 70/80 HçíMçbìdmç yçIçç³ç®ççÇ. p³ççbvçç vçámçl³çç iççíÈ³çç kçbÀçÆìv³çÓ kçÀjç³ç®³ççlç, lçí kçÀçcç çÆlç®çí cçákçwlççbiçCç®çí mçnkçÀçjçÇ kçÀjçÇlç. HçíMçbìvçç cççÆnv³çç®³çç iççíÈ³çç Ðçç³ç®ççÇ. Hçjlç cççÆnv³ççvçb ³çç³çuçç 
mççbiçlç Dçmçí. DçççÆCç lçí l³ççbvççnçÇ mççí³ççÇ®çb nçílçb. ì^çÇìcçíbì®çç kçáÀþuççnçÇ Kç®ç& vççnçÇ. çÆlçLçb çÆHçÀì ³çíCççN³çç HçíMçbì®çç DççkçÀ[ç KçÓHç cççíþç nçílçç. DçvçíkçÀ HçíMçbì Dçmçí nçílçí, kçÀçÇ kçáÀCççuçç jçípç çÆHçÀì ³çílçí, lçj kçáÀCççuçç 
çÆoJçmççDçç[. l³ççcçáUí lççí kçáÀþu³çç®ç kçÀçcçç®çç jçnçÇuçíuçç vçmçç³ç®çç. mçávçboç®ççÇ ì^çÇìcçíbì mçá© Pççu³ççJçj, [çímç Dç@[pçmì Pççu³ççJçj çÆHçÀì SkçÀocç yçbo Jnç³ç®ççÇ. l³ççb®³çç pççÇJçvççlçuçb ní kçíÀJç{b cççíþb HççÆjJçlç&vç. mçávçboç 
l³ççbvçç sçíìçÇ [ç³çjçÇ I³çç³çuçç mççbiçí. mçcçpçç l³ççbvçç HçÀçÇì DççuççÇ, lçj kçÀçíCçl³çç lççjKçíuçç, çÆkçÀlççÇ Jççpçlçç, çÆkçÀlççÇ JçíU çÆìkçÀuççÇ, DçççÆCç kçÀçíCçl³çç mJç©Hçç®ççÇ Dçmçb çÆuçnç³ç®çb. p³ççbvçç çÆuçnçÇlçç ³çílç vçmçíuç l³ççbvççÇ 
FlçjçbkçÀ[Óvç çÆuçnÓvç I³çç³ç®çb. l³çç [ç³çN³ççb®ççÇ vççíbo uççíkçÀ FlçkçÀçÇ Dç®çÓkçÀ þíJçlç, kçÀçÇ l³çç ÒçcççCçí mçávçboç [çímç Dç@[pçmì kçÀ© MçkçÀlç Dçmçí. [ç@. cçÓlççÇ& cnCçç³ç®çí, 'ní çÆcçj@kçÀuç Dççní. DççcnçÇ vçíncççÇ cnCçlççí, DççÆMççÆ#çlç 
mçcççpççlç jíkçÀç@[& çÆkçÀçÆHçbiç®ççÇ mçJç³ç vçmçlçí. lçí FLçb mçiçUb Kççíìb þjuçíuçb.' DçMçç jçíiççb®³çç yççyçlççÇlç HçíMçbì Hçjlç Hçjlç ³çíC³çç®çb ÒçcççCç KçÓHç kçÀcççÇ Dçmçlçb. HçCç FLçb lçí 100 ìkçwkçíÀ. lççÇ DççÌ<çOç oílççvçç vçíncççÇ kçÀcççÇ 
[çímçHççmçÓvç mçájJççlç kçÀjç³ç®ççÇ. HçámlçkçÀçblç cççíþí [çímç ÐççJçílç Dçmçí, Dçmçí. kçÀçjCç çÆlçkçÀ[®³çç cççCçmççb®çç DççkçÀçj - Jçpçvç cççíþí. mçávçboçvçí Flçkçw³çç kçÀcççÇ [çímçJçj HçíMçbì®³çç kçbÀHuçíìdmç kçbÀì^çíuç kçíÀuçíu³çç, KççÇ lççí SkçÀ 
vçJçç®ç ÒçkçÀçj nçílçç. Dççcnç oçíIççb®çç mì@çÆìçqmìçÆMç³çvç çÆcç$ç ][ç@. DççÆvçuç iççíjí çÆlçuçç cnCçç³ç®çç, '³çç®çç jçÇmç®ç& çÆ[PççF&vç kçÀj. ní çÆmç× kçÀ© MçkçÀuççÇmç, lçj kçíÀJç{çÇ cççíþçÇ yççyç nçíF&uç.' HçCç l³ççvçbnçÇ nçlç ìíkçÀuçí. 
çÆlç®³ççyçjçíyçj Dçmçç kçÀçíCççÇ çÆjmç®ç&Jççuçç Dçmçlçç lçj kçÀoççÆ®çlç PççuçbnçÇ Dçmçlçb; HçCç l³çç®ççÇ çÆlçuçç çÆ®çblçç vçJnlççÇ. uççíkçÀçbvçç HçÀç³çoç nçíCçb ní çÆlç®çb SkçÀcçíJç O³çí³ç. DççílçÓj®³çç iççJçkçÀN³ççbvççÇ çÆlç®çç SkçÀoç GlmHçÓÀlç& mçlkçÀçj 
kçíÀuçç. cççÇ çÆlç®³ççyçjçíyçj  iççJççlçÓvç ®ççuçuççí Dçmçlçç, çÆlçuçç uççíkçÀ nçlç kçÀjç³ç®çí, LççbyçÓvç yççíuçç³ç®çí. cçuçç kçÀçíCççÇ DççíUKçlç vçmçí. JççmlççÆJçkçÀ cççÇ l³çç iççJç®çç; HçCç uççíkçÀ çÆlçuçç 'iççJç®ççÇ kçÀv³çç' cnCçÓ uççiçuçínçílçí. lççÇ 
içíu³ççJçj DççcnçÇ lççí GHç¬çÀcç ®ççuçÓ®ç þíJçuçç Dççní. iççJç®³çç uççíkçÀçbvççÇ GlmHçÓÀlç&HçCçí çÆlç®³çç vççJççvçí l³çç mçíbìj®³çç pççiççÇ uççíkçÀçb®ççÇ yçmçç³ç®ççÇ mççí³ç JnçJççÇ cnCçÓvç nç@uç yççbOçç³ç®çb þjJçuçb Dççní. 

çÆlç®çç DççílçÓjuçç ³çíC³ççcççiç®çç SkçÀ GÎíMç nçílçç, cççP³çç DççF&-JççÆ[uççbvçç YçíìCçí. DççOççÇ lççÇ IçjçÇ pççTvç vççmlçç kçÀjç³ç®ççÇ DçççÆCç cçiç mçíbìjuçç ³çç³ç®ççÇ. vçblçj çÆlçuçç DççílçÓjuçç ³çíTvçnçÇ IçjçÇ ³çç³çuçç JçíU 
çÆcçUívççmçç Pççuçç. DççF& YççJçç®³çç nçlççÇ mçjyçlç [yçç HççþJçç³ç®ççÇ. cçákçwlççbiçCç®çí uççíkçÀ Dççlçç lçí kçíbÀê ®ççuçJçç³çuçç pççlççlç, l³ççbvçç DçpçÓvçnçÇ kçÀçnçÇ HçíMçbì çÆJç®ççjlççlç, 'yççF& kçÀOççÇ ³çíCççj Dççnílç?' 

pçmçç cççP³çç IçjçMççÇ çÆlçvçb DçMçç jçÇlççÇvçí mçbyçbOç þíJçuçç, lçmçç çÆlç®³çç þçC³çç®³çç IçjçÇnçÇ içCçHçlççÇuçç pççC³çç®çç kçÀç³çcç®çç GHç¬çÀcç þíJçuçç. çÆlç®çí DççF&-Jç[çÇuç SíbMççÇ-Hçb®çç³çMççÇlçuçí Dçmçuçí lçjçÇ lçyyçílççÇvçb 
®ççbiçuçí, çÆnb[lçí çÆHçÀjlçí nçílçí. çÆlç®çí ®ççj YççT DçççÆCç l³ççb®ççÇ kçáÀìábyçb l³çç JçíUçÇ cçáK³ç IçjçÇ SkçÀ$ç ³çç³ç®çí. çÆlçkçÀ[í çÆlçuçç vçboÓ cnCçlç DçççÆCç Yçç®çjb vçboÓDççl³çç cnCçç³ç®çí. l³ççb®ççÇ nmçÓvç KçíUÓvç FlçkçÀçÇ Oçcççuç ®ççuçç³ç®ççÇ. 
Dççou³çç çÆoJçMççÇ jç$ççÇ pçíJçCçb PççuççÇ, kçÀçÇ içCçHçlççÇ®³çç cçKçjç®çb [íkçÀçíjíMçvç mçá© nçíF&. cççÇ Mçípççj®³çç KççíuççÇlç PççíHçç³ç®ççí. ³ççb®ççÇ mçpççJçì vççJççuçç, HçCç nmçC³çç®çí DççJççpç cçç$ç mçlçlç SíkçÓÀ ³çílç. mçkçÀçUçÇ sçíìîçç 
Yçç®³çç, ' vçboÓDççl³çç cççPççÇ JçíCççÇ Iççuç,' cnCçç³ç®³çç. cçiç JçíC³çç IççuçC³çç®çç kçÀç³ç&¬çÀcç. içCçHçlççÇ®³çç mçkçÀçUçÇ lççÇ çÆlç®³çç JççÆnv³ççbyçjçíyçj GkçÀ[çÇ®çí cççíokçÀ kçÀjlççvçç çÆomçç³ç®ççÇ. çÆlçLçu³çç cçákçwkçÀçcççlç lççÇ yççpççjçlçÓvç 
kçÀçHç[ DççCçÓvç uçnçvç Hççíjçbvçç kçÀHç[ínçÇ çÆMçJçÓvç Ðçç³ç®ççÇ. çÆlç®ççÇ DççF& HçÓJççÇ& çÆMçJçCç çÆMççÆ#çkçÀç nçílççÇ. mçávçboç uçnçvç Dçmçu³ççHççmçÓvç DççF&uçç cçolç kçÀjlç kçÀjlç çÆMçkçÀuççÇ. vççÌHçç[îçç®³çç pççiçí®³çç DççOççÇ lçí KççjkçÀj 
DççUçÇlçu³çç ©Hç®çbo cççjJçç[çÇ ®ççUçÇlç jçnlç. mçávçboç cçuçç IçíTvç DççmçHççmç®³çç çÆlç®³çç cçÌçÆ$çCççÇbvçç Yçíìç³çuçç pççlç Dçmçí. l³ççlç mçcççíj l³ççb®³ççkçÀ[í yçjçÇ®ç Jç<çí& kçÀçcç kçÀjCççN³çç yççF&b®çnçÇ Içj nçílçb. l³çç yççF& cçuçç vçboÓ®çb 
kçÀJççÆlçkçÀ mççbiçç³ç®³çç, 'Dçnçí nçÇ uçnçvç nçílççÇ. cççÇ yççníj®ççÇ kçÀçcçb kçÀ©vç Dççuçí Dççvç yçIçlçí lçj nçÇ FLçb ®çÓuç mççjJççÇlç yçmçuçíuççÇ. çÆJç®ççjuçí lçj cnCççuççÇ, ' lçÓ mçiçÈ³ççb®ççÇ kçÀçcçb kçÀjlçí, ocçÓvç pççlçí, cnCçÓvç ní kçÀjlçí.' DçMççÇ 
nçÇ Hççíj.'' çÆlç®³çç ³çç içáCççcçáUí DççF& çÆlçuçç 'HçjOçççÆpç&CççÇ' cnCçç³ç®ççÇ. mçávçboç®çb çÆlçLçuçb Içj FlçkçbÀ mççOçb nçílçb, l³çç Içjçlç kçÀOççÇ Yççb[Cç çÆkçbÀJçç kçáÀpçyçÓpçnçÇ SíkçÀuççÇ vççnçÇ. çÆlç®ççÇ Yçç®ççÇ cççÇvçuç HçáC³ççuçç Dççcç®³çç IçjçÇ 
HçámlçkçbÀ Jçç®çç³çuçç ³çíTvç jçnç³ç®ççÇ. l³ççb®³çç IçjçÇ kçÀçíCççuçç kçÀçnçÇ Pççuçblçj, Lççí[b kçÀçnçÇ JçíiçUb çÆvçIççuçb kçÀçÇ cççÇ vçboÓ Dççl³ççkçÀ[í pççTvç jçnlçí, lççÇ®ç cçuçç yçjçÇ kçÀjçÇuç, Dçmçb cnCçÓvç Yçç®çjb ³çíTvç jçnç³ç®ççÇ. DççOççÇ 
çÆlç®çí Jç[çÇuç içíuçí DçççÆCç kçÀçnçÇ cççÆnv³ççbvççÇ DççF& içíuççÇ. oçívnçÇJçíUç l³çç®çb MçjçÇj G®çuçuçb kçÀçÇ mçávçboç FkçÀ[í çÆvçIççuççÇ®ç DçççÆCç [ç³çjíkçwì cçákçwlççbiçCçuçç pçç³ç®ççÇ. kçÀçíCççuçç HçÊçç vçmçí, kçÀçÇ cç@[cç®çí Jç[çÇuç çÆkçbÀJçç DççF& 
içíuççÇ³ç. FlçkçbÀ l³çç®ç Hç×lççÇvçí MççblçHçCçí kçÀçcç kçÀjç³ç®ççÇ. SkçÀoç cççPççÇ (DçççÆCç çÆlç®ççÇnçÇ) cçÌçÆ$çCç cnCççuççÇ, 'Dçmçb vçkçÀçí jí kçÀ© oíT çÆlçuçç. ní DççÆlç nçílçb³ç.' cççÇ cnCççuççí, 'lççÇ kçÀçcççlç jççÆnuççÇ, kçÀçÇ mçJç& kçÀçnçÇ Hç®çJçÓ 
MçkçÀlçí. çÆlçuçç cnìuçb, kçÀçÇ Dççpç çÆJçÞççblççÇ Içí. lçj cnCççuççÇ, kçÀçÇ IçjçÇ yçmçÓvç çÆJç®ççj kçÀjlç yçmçC³ççHçí#çç çÆlçLçb cççPçí ®ççj HçíMçbì yçIçÓvç nçílççÇuç.' 

lççÇ yççníj SJç{îçç kçÀçcççlç içáblçuççÇ DçmçuççÇ lçjçÇ IçjçÇ ³çíF& lçíJnç Içj®ççÇ nçílç Dçmçí. IçjçlçÓvç Glçjlççvçç Jççìílç YçíìCççN³çç mçiçÈ³ççbMççÇ yççíuçlç ®ççÌkçÀMççÇ kçÀjlç KççuççÇ ³çíF&. cççÇ DççOççÇ®ç pççTvç içç[çÇlç yçmçuçíuçç 
Dçmçí. Içjçmçcççíj®³çç DçççíìîççJçj mçbO³ççkçÀçUçÇ kçÀç@uçvççÇlçu³çç iç=çÆnCççÇ yçmçlç. HççÌ{Jç³çç®³çç, kçÀcççÇ çÆMçkçÀuçíu³çç. mçávçboç l³ççb®³ççcçO³çí pçç³ç®ççÇ. kçáÀCçç®³çç mçç[çÇ®çb kçÀçÌlçákçÀ. kçáÀCçç®ççÇ uçíkçÀ kçÀOççÇ ³çíCççj, DçMççÇ ®ççÌkçÀMççÇ. 
l³çç çÆm$ç³çç çÆlçu³çç cnCççu³ççnçÇ SkçÀoç, 'Dçnçí, FLçb mççOççÇ vççíkçÀjçÇ kçÀjCççN³çç cçáuççÇ kçÀç³ç ìí®ççlç pççlççlç DçççÆCç lçácnçÇ SJç{îçç [ç@kçwìj DçmçÓvç ³çíTvç ®ççÌkçÀMççÇ kçÀjlçç....' SJç{çÇ yççníj yççníj DçmçÓvç lççÇ cçáuççÇbvçç YçjHçÓj 
JçíU Ðçç³ç®ççÇ. l³çç uçnçvç Dçmçlççvçç ûççTb[cçO³çí mçkçÀçUçÇ Gvnçlç iççíäçÇ Jçç®çÓvç oçKçJçç³ç®ççÇ. l³ççb®çí mçiçUí kçÀHç[í çÆMçJçç³ç®ççÇ. FLçu³çç IçjçÇ lçj cççíþîççcççíþîçç ®ççojçÇ çÆMçJçÓvç, lçkçwkçw³ççb®çí DçYç´í çÆMçJçÓvç l³ççJçj cççÇ kçÀç{Óvç 
çÆouçíuçb çÆ[PççF&vç Scyç´ç@³ç[j kçÀjç³ç®ççÇ. jç$ççÇ PççíHçç³ç®³çç DççOççÇ lççÇ mJç³çbHççkçÀç®çç Dççíìç Dçmçç uçKKç Hçámçç³ç®ççÇ kçÀçÇ yçmmç. cçáuççÇbvçç oáHççjçÇ Dççu³ççJçj iççíOç[çÇlç IçíTvç yçmçÓvç içHHçç cççjç³ç®ççÇ; HçCç lçmçç çÆlç®çç l³ççbvçç 
OççkçÀnçÇ nçílçç. SkçÀoç MççUílç Dçmçlççvçç®ççÇ ³çMççí cnCççuççÇ, 'S lççF&, DççF& DççHçuççÇ kçÀ[kçÀ Dççní lçí®ç yçjb Dççní. lççÇ nçÇ yççyççmççjKççÇ DçmçlççÇ lçj DççHçCç çÆyçIç[uççí®ç Dçmçlççí.' ³çç Jççkçw³ççJçj cççÇ KçÓHç nmçuççí. lçí cççP³ççnçÇ 
yççyçlççÇlç Kçjb nçílçb. HççÆj#çíuçç cççÆnvçç-çÆo[ cççÆnvçç jççÆnuçç, kçÀçÇ oçíIççÇ DççF&®³çç cççiçí uççiçlç, DççF&, ®çuç, ìçF&cçìíyçuç kçÀ©. cçiç SkçíÀkçÀçÇuçç IçíTcç yçmçí. çÆkçÀlççÇ çÆJç<ç³ç Dççnílç, çÆkçÀlççÇ çÆoJçmç Gjuçílç, kçáÀþuçí DçJçIç[ 
Jççìlççlç... Dçmçb mçiçUb çÆJç®çç©vç IçíTvç lççÇ oçíIççÇbvçç ìçF&cçìíyçuç kçÀ©vç Ðçç³ç®ççÇ. cçiç oçíIççÇ DççHççHçu³çç kçÀçcççuçç uççiçç³ç®³çç. DççmçHççmç®³çç cçáuççbvçç IçíTvç mçkçÀ&mçuçç pçç³çuçç çÆlçuçç DççJç[ç³ç®çb. l³ççmççþçÇ çÆlçLçb 
KççC³çççÆHçC³ççmççþçÇ pççíjoçj lç³ççjçÇ kçÀjç³ç®ççÇ. cçáuççbvçç IçíTvç DçiçoçÇ HççÆnu³çç jçbiçílç yçmçç³ç®ççÇ. çÆJçoÓ<çkçÀç®çí ®ççUí HççnÓvç Kççí-Kççí nmçç³ç®ççÇ. lççÇ SjJççÇ vççìkçÀçlç JçiçÌjícçO³çí Lççí[îçç çÆJçvççíoçuçç KçÓHç nmçlç Dçmçí, ³çç 
mçiçÈ³çç®çb cçuçç kçÀçí[b nçílçb. cçuçç mçkçÀ&mç kçbÀìçUJççCççÇ Jççìlç Dçmçí. ®çlçá:Mç=biççÇ pç$çílç pçç³ç®çç çÆlçuçç Glmççn lçíJç{ç®ç. HççUC³ççlç yçmçCçí, ®çbêçJçj çÆkçbÀJçç içç[çÇlç yçmçÓvç HçÀçíìçí kçÀç{Cçí ³ççyççyçlç cçáuççbFlçkçÀç®ç, pçjç 
pççmlç®ç çÆlçuçç Glmççn. 

çÆlç®³çç Dçç³çá<³ççlçuçb çÆlç®³çç vççJççJçj DçççÆCç çÆlç®ççÇ DççþJçCç jçnçÇuç Dçmçb kçÀçcç cnCçpçí cçákçwlççbiçCç. DççpçJçj®ççÇ kçÀçcçb çÆlçvçb KçÓHç DççlcççÇ³çlçívçb kçíÀuçíuççÇ DçmçuççÇ, lçjçÇ lççÇ kçÀçcçb HçÓJççÇ& ®ççuçç³ç®ççÇ®ç çÆkçbÀJçç Flçj$ç 
çÆomçç³ç®ççÇ. cçákçwlççbiçCç cçç$ç çÆlç®ççÇ mJçlçb$ç çÆvççÆcç&lççÇ. DççpçJçj®³çç mçJç& DçvçáYçJçç®çç FLçb GHç³ççíiç Pççuçç. cçuçç SkçÀ KçÓHç yçjb Jççìlçb, kçÀçÇ çÆlçuçç çÆlç®³çç Dçç³çá<³ççlç Dçmçb kçÀçcç GYçb kçÀjlçç Dççuçb. l³ççuçç ®ççbiçuçb mJç©Hç lççÇ 
oíT MçkçÀuççÇ. onç npççj uççíkçÀçbJçj GHç®ççj kçÀ© MçkçÀuççÇ. HçVççmçíkçÀ cçáuççb®ççÇ ìçÇcç yçvçJçuççÇ DçççÆCç DççHçu³çç mçcççpççuçç GHç³ççíiççÇ Hç[íuç DçMççÇ GHç®ççj Hç×lççÇ MççíOçÓvç kçÀç{uççÇ. Dçmçb kçÀçnçÇ kçÀçcç kçÀjç³ç®çb, nç yçílç kçÀOççÇ 
kçíÀuçç vçJnlçç. lçí Dçvçç³çmçí®ç nçílç içíuçb. çÆlç®³çç cçÌçÆ$çCççÇ®çç®ç cçáuçiçç l³çç J³çmçvççlç mççHç[uçç. l³ççJçj çÆlçvçb IçjçÇ®ç GHç®ççj kçíÀuçí. l³ççlçvçb cçuçç l³çç çÆJç<ç³ççJçj çÆuçnçJçmçb Jççìuçb. Hçá. uçb. vççÇ lçí Jçç®çÓvç oíiçCççÇ Ðçç³ç®çb 
þjJçuçb DçççÆCç cçákçwlççbiçCç®çç pçvcç Pççuçç. nç mçiçUç onç-yççjç cççÆnv³ççb®çç KçíU. mçávçboç®³çç Oçç[mçç®çb cçuçç Dçç½ç³ç& Jççìuçb. Dçmçb kçáÀþuçb mçíbìj çÆlçvçb HçççÆnuçíuçb vçJnlçb. çÆkçbÀJçç l³ççlçuçç kçáÀþuçç kçÀçímç& kçíÀuçíuçç vçJnlçç. 
Dçmçb kçíbÀê kçÀç{Óvç lçí pçcçuçb vççnçÇ lçj. DçççÆCç HçÀçÆpçlççÇ PççuççÇ lçj? HçCç Dçmçuçç çÆJç®ççj kçÀjC³çç®çç cççPçç mJçYççJç nçílçç; çÆlç®çç vçJnlçç. HçCç pçíJnç mçbmLçç mLççHçvç kçÀjç³ç®ççÇ³ç, ì^mìçÇ pçcçJçç³ç®çílç, Içìvçç lç³ççj 
kçÀjç³ç®ççÇ³ç, ®ç@çÆjìçÇ kçÀçÆcçMçvçjkçÀ[í vççíboJçç³ç®ççÇ³ç,.....ní mçiçUb Hçnçlçç mçávçboç cçuçç cnCççuççÇ, 'lçí mçiçUb lçÓ kçÀj, cçuçç vççnçÇ pçcçç³ç®çb.' mçávçboçuçç DçmçuççÇ kçÀçcçb kçÀjç³ç®çç HçÀçj kçbÀìçUç. SJç{b®ç kçÀç³ç lççÇ yçBkçíÀlç kçÀOççÇ 
pçç³ç®ççÇ vççnçÇ. HçÌmçí kçÀç{ç³ç®çb, ®çíkçÀ Yçjç³ç®çb kçÀçcçnçÇ cççPçb®ç. çÆlç®³çç mçiçÈ³çç mçjkçÀçjçÇ vççíkçÀjçÇ®³çç kçÀçUçlç cçábyçF&lççÇuç JççÆj<þçb®³çç Dçç@çÆHçÀmççlç kçÀOççÇ içíuççÇ vççnçÇ. (SkçÀ DçHçJçço, SkçÀç çÆcçìçÇbiçuçç çÆlç®çí DççÆOç#çkçÀ 
çÆlçuçç IçíTvç içíuçí nçílçí, lçíJç{ç®ç.) ³çç®çç JççÆj<þçbvççnçÇ jçiç ³çílç Dçmçí. 'nçÇ kçÀçíCç uççiçÓvç içíuççÇ, kçÀç³ç mçcçpçlçí mJçlç:uçç?' Dçmçí lçí cnìu³çç®çí mçcçpçlç Dçmçí; HçCç mçávçboç cnCçç³ç®ççÇ, 'cççPçb kçÀçnçÇ çÆlçLçb kçÀçcç®ç vççnçÇ, 
lçj Giçç®ç kçÀMççuçç Yçíìç³çuçç pççT? l³ççlçÓvç l³ççbvççÇ mçávçboç®ççÇ yçouççÇ kçíÀuççÇ. JççmlççÆJçkçÀ mçç³ççÆkçÀ³çççÆì^mì®³çç yçou³çç kçÀOççÇ nçílç vçmçlç. cççÇ lçj pççTvç cçb$ççÇ, cçáK³çcçb$³ççbHç³ç&blç pççTvç lççÇ jÎ kçÀ©vç IçílçuççÇ. Dçmçb 
uççiççíHççþ lççÇvç-®ççjoç Pççuçb Dçmçíuç. Dççcnç oçíIççb®³çç mJçYççJççlçuçç HçÀjkçÀ DçMçç lçNnívçí kçÀçcççuçç ³çílç Dçmçí. SjJççÇ Dççcç®ççÇ kçÀç³ç&#çí$çb JçíiçUçÇ. cççPçb çÆuççÆnCçb DçççÆCç çÆlç®çb Òçl³ç#ç çqkçwuççÆvçkçÀuç kçÀçcç; HçCç ³çç 
cçákçwlççbiçCç®³çç çÆvççÆcçÊççvçb lççÇ oçívnçÇ kçÀçcçb SkçÀ$ç DççuççÇ. çÆlç®çb kçÀjCçb, l³ççlçÓvç ÒçíjCçç IçíTvç çÆuççÆnCçb - l³ççlçÓvç SkçÀ kçÀçcç GYçb jnçCçb - Dçmçb. HçCç cççP³çç mJçYççJççlç SkçÀç kçÀçcççlç içáblçÓvç jnçC³çç®çb vçJnlçb. SKççÐçç 
çÆJç<ç³ççJçj çÆuççÆnlççvçç l³ççlç jç$çbçÆoJçmç [çíkçbÀ Iççuçlç Dçmçí; HçCç çÆuçnÓvç Pççu³ççJçj cçç$ç l³ççlçÓvç mçáìçÇ nçílç Dçmçí. vççnçÇlçj Hçá{®³çç çÆJç<ç³ççJçj çÆuççÆnCççj lçjçÇ kçÀmçb? HçCç ní HççÆnuçb®ç kçÀçcç, kçÀçÇ p³ççlç içáblçÓvç Hç[uççí. 
mçávçboçuçç cççÇ cnìuçb, '®çuç, ³çç kçÀçcççmççþçÇ cççÇ lçáuçç cççP³çç pççÇJçvççlçuççÇ oçívç Jç<çí& oílççí DççÆCç nçÇ®ç ³çç Jç<ççÇ&®ççÇ cççPççÇ lçáuçç Jçç{çÆoJçmçç®ççÇ Yçíì.' lçMççÇ mçbmLçí®ççÇ yçíçÆmçkçÀ kçÀçcçb PççuççÇ. vçblçj Jççìuçb, cççÇ Dççlçç ní kçÀçcç 
kçáÀCççJçj lçjçÇ mççíHçJçÓvç cççP³çç HçÓJççÇ&®³çç HçÀkçwlç çquçKççCççuçç JçççÆnuçíu³çç pççÇJçvç¬çÀcççkçÀ[í JçUÓ MçkçíÀvç; HçCç kçáÀþuçb kçÀç³ç? mçiçUí cnCççuçí, 'lçmçuççÇ kçÀçcçb lçácnçÇ®ç kçÀjç.' cçiç Hçá{í cçuççnçÇ l³ççlç iççí[çÇ JççìÓ uççiçuççÇ. lçíJnç 
pççÇ YççÇlççÇ Jççìlç nçílççÇ, kçÀçÇ SkçÀç kçÀçcççuçç JççnÓvç Içílçuçb, lçj cçiç çÆuçKççCç yççíbyçuçCççj. lçmçnçÇ Pççuçb vççnçÇ. Dççlçç Jççìlçb, yçjb Pççuçb DççHçCç ³çç kçÀçcççlç Dççnçílç, vççnçÇlçj mçávçboç içíu³ççJçj cççPçb kçÀç³ç Pççuçb Dçmçlçb? 
Dççpç cçuçç 'yççyçç' cnCçCççjç SJç{ç HççÆjJççj Dççní. lççí SjJççÇ kçÀmçç çÆcçUçuçç Dçmçlçç? 

mçájJççlççÇuçç mçávçboç cçíbìuç®çí kçÀçcç mçbHçJçÓvç cçákçwlççbiçCç®çí kçÀçcç kçÀçjç³ç®ççÇ. HçÓJççÇ& lççÇ oáHççjçÇ çÆo[-oçívçuçç IçjçÇ ³çç³ç®ççÇ DçççÆCç mççlçuçç DççcnçÇ ncççuççb®³çç oJççKççv³ççlç pçç³çuçç çÆvçIçç³ç®ççínçÇ. Dççlçç ³çç oáníjçÇ 
kçÀçcççcçáUí lççÇ oáHççjçÇ mçç[í®ççjuçç ³çíT uççiçuççÇ. l³ççvçblçj pçíJçCç. Lççí[çÇ Hç[lççÇ³ç lççí®ç mçbO³ççkçÀçU®³çç çÆvçIçç³ç®ççÇ JçíU ³çç³ç®ççÇ. cçOçuçí oçívç lççmç JçiçUuçí lçj mçkçÀçUçÇ 8~~lçí 10~~ SJç{b kçÀçcç kçÀjlç Dçmçí. ní mçnUb 
Dçcççvçá<ç Jççìu³ççvçí çÆlçuçç [íH³çáìíMçvçJçj cçákçwlççbiçCçkçÀ[í IçíC³ççmççþçÇ Òç³çlvç kçíÀuçç. cççPçç çÆcç$ç Dç©Cç Iççìí mççÆ®çJççuç³ççlç SJnçvçç Dçb[j mçí¬çíÀìjçÇ Pççuçç nçílçç. l³çç®ççÇ KçáHç cçolç nçílççÇ. [íH³çáìíMçvç çÆcçUçu³ççJçj cçiç 
lççÇ cçákçwlççbiçCçmççþçÇ HçÓCç& JçíU kçÀçcç kçÀ© MçkçÀuççÇ. (lçí [íH³çáìíMçvç kçbÀìçÇv³çÓ kçÀjCçí, nçnçÇ SkçÀ Hçjlç Hçjlç kçÀjçJçç uççiçCççjç mçç³ççmç Dçmçí). 

kçÀçcççlçÓvç nUÓnUÓ lççÇ çÆMçkçÀlç içíuççÇ. lççÇ SJç{çÇ mçç³ççÆkçÀ³çççÆì^mì DçççÆCç kçíbÀêç®ççÇ mçb®çççÆuçkçÀç DçmçÓvç, çÆlç®çb çÆMçkçÀCçb kçÀOççÇ®ç mçbHçuçb vççnçÇ. lççÇ vçíncççÇ cnCçlç Dçmçí, 'cçuçç ní kçÀçcç HçíMçbìvççÇ, l³ççb®³çç 
vççlçíJççF&kçÀçbvççÇ®ç çÆMçkçÀJçuçb  Dççní.' lççÇ HçíMçbìuçç çÆJç®ççjç³ç®ççÇ, 'lçáP³ççmççþçÇ kçÀç³ç Pççuçb DçmçlççlçáPçb J³çmçvç mçáìíuç?' lççÇ vçíncççÇ HçíMçbìHççmçÓvç®ç çÆJç®ççj kçÀjç³çuçç mçá©Jççlç kçÀjlç Dçmçí. SkçÀoç SkçÀ cççíþí GÐççíiçHçlççÇ 
l³ççb®³çç cçáuççuçç Dç@[çÆcçì kçÀjç³çuçç Dççuçí. lçí mçávçboçuçç mççbiçÓ uççiçuçí, '³ççuçç ní mççbiçç, lçí mççbiçç.' mçávçboç l³ççbvçç cnCççuççÇ, 'l³ççuçç kçÀç³ç mççbiçç³ç®çb lçí cçuçç kçÀUlçb, cççÇ pçíJnç lçácnçuçç çÆJç®ççjívç lçíJnç lçácnçÇ mççbiçç.' lçí 
®çcçkçÀuçí®ç. l³ççb®³çç Dçç¬çÀcçkçÀlçíuçç Dçmçb kçáÀCççÇ Dç[Jçuçb vçJnlçb; HçCç ní SíkçÀCççjç çÆlç®çç HçíMçbì cçç$ç KçÓ<ç Pççuçç, kçÀçÇ lççí mçávçboç®çç Yçkçwlç®ç Pççuçç. mçávçboçuçç kçáÀþu³ççnçÇ G®®ç HçomLççb®çb kçÀOççÇ o[HçCç ³çílç vçmçí. SkçÀoç 
SkçÀ Kççmçoçj yççF& l³ççb®³çç cçáuççuçç oçKçuç kçÀjç³çuçç Dççu³çç, yçjçíyçj FLçu³çç Dç@çÆ[Mçvçuç kçÀçÆcçMçvçjvçç IçíTvç Dççu³çç. l³çç yççíuçlç mçáìu³çç. mçávçboçvçb l³ççbvçç LççbyçJçuçb. cnCççuççÇ, 'lçí lçácnçÇ DççOççÇ mççbçÆiçlçuçb Dççní. 
kçÀçnçÇ vçJççÇvç Dçmçuçb lçj mççbiçç.' l³çç SkçÀocç Lççbyçu³çç®ç. vçblçj mççJç©vç Mçípççj®³çç kçÀçÆcçMçvçjvçç cnCççu³çç, 'yçIçç, Dççcç®çb jçpçkçÀçjCççÇ uççíkçÀçb®çb Dçmçb®ç Dçmçlçb. yççíuçlç®çb jnçlççí; HçCç kçÀçíCççÇ Dç[Jçlç vççnçÇ. ³çç 
yççF&bvççÇ ní kçíÀuçb vçmçlçb lçj mçcçpçuçb vçmçlçb' çÆlç®³ççcçO³çí içjçÇyç - ÞççÇcçblç DçmççnçÇ kçÀOççÇ JççiçC³ççlç HçÀjkçÀ Hç[lç vçmçí. p³ççuçç kçÀçíCççÇ vççnçÇ l³ççuçç lçj lççÇ DççÆOçkçÀ pçJçU kçÀjlç Dçmçí. HçíMçbì pçíJçç³çuçç yçmçuçí, kçÀçÇ lççÇ SkçÀ 
®çkçwkçÀj cççjçÇlç Dçmçí. HçíMçbì pçíJçç³çuçç yçmçuçí kçÀçÇ lççÇ SkçÀ ®çkçwkçÀj cççjlç Dçmçí. mçiçUí HçíMçbì '³çç cç@[cç pçíJçç³çuçç.' cnCçç³ç®çí. lççÇ SKççÐçç HçíMçbìMççÇ Lççbyçç³ç®ççÇ. lççí kçÀçnçÇ Kççlç vçmçíuç, lçj kçÀç³ç Pççuçb, kçÀç Kççlç 
vççnçÇmç, DçMççÇ çÆlçLçb yçmçÓvç ®ççÌkçÀMççÇ kçÀjç³ç®ççÇ. DççOççÇ SKççoç HçíMçbì çÆlç®³ççpçJçU lç¬çÀçj kçÀjlç Dçmçíuç, kçÀçÇ cçuçç YçÓkçÀ®ç uççiçlç vççnçÇ, l³ççuçç çÆlçLçb YçjHçÓj pçíJçlççvçç HçççÆnuçb, kçÀçÇ lççÇ KçÓ<ç nçíTvç l³çç®ççÇ çÆJç®ççjHçÓmç 
kçÀjçÇlç Dçmçí. çÆlçuçç mçiçÈ³çç HçíMçbì®ççÇ vççJçb uç#ççlç jçnlç. kçÀç³ç MçbkçÀj, kçÀç³ç Dç©Cç Dçmçb cnìu³ççcçáUí HçíMçbì cççínçí©vç pçç³ç®çí. SkçÀ lçj cnCççuçç, cçuçç pçvcçYçj uççíkçÀ MçbkçÀN³çç cnCçlç Dççuçí. cç@[cç®ç SkçÀ cçuçç 
MçbkçÀj cnCçlççlç.' mççþ uççíkçÀ Dç@[çÆcçì Dçmçç³ç®çí, DçççÆCç mççjK³çç yç@®ç yçouçlç jçnç³ç®³çç. kçáÀCççÇ yçjç Pççuçíuçç HçíMçbì çÆlçuçç Yçíìç³çuçç Dççuçç lçj l³ççuçç vççJççvçb lçj mçbyççíOçlç Dçmçí®ç; HçCç l³çç®³çç cçáuççb®ççÇ, yçç³çkçÀçí®ççÇ 
vççJçb IçíTvç ®ççÌkçÀMççÇ kçÀjç³ç®ççÇ. l³çç®³çç vççíkçÀjçÇ®çb kçÀç³ç Pççuçb, Dçcçkçw³çç çÆþkçÀçCççÇ Dç@Huçç³ç kçÀjCççj nçílççmç, l³çç®ç kçÀç³ç Pççuçb, Dçmçb çÆJç®ççjç³ç®ççÇ. l³ççcçáUí Òçl³çíkçÀ HçíMçbìuçç Jççìí, DççHçuçb DçççÆCç cç@[cç®çb Kççmç vççlçb 
Dççní. DçççÆCç lçí lçmçb DçmçínçÇ. HçíMçbìuçç p³çç cççÆnv³ççlç Jç<ç& (çÆkçbÀJçç DçvçíkçÀ Jç<ç&) HçÓCç& nçílççlç, l³çç cççÆnv³ççlç l³çç®çç çÆlçLçb Jçç{çÆoJçmç mççpçjç kçíÀuçç pççlççí. kçÀçíCççÇnçÇ çÆomçuçç kçÀçÇ cnCçç³ç®ççÇ, 'lçáPçç mçHìíbyçjçlç Dççlçç 
Jçç{çÆoJçmç vçç? Jçç: Jçç: ®ççj Jç<çí& PççuççÇ kçÀçÇ.' cççÇ Dççlçç çÆlç®³çç pççiççÇ çÆlçLçb kçÀçcç kçÀjlççí³ç, HçCç Dçmçuçb kçÀçnçÇ cççP³çç uç#ççlç jnçlç vççnçÇ. oj cççÆnv³çç®³çç Jçç{çÆoJçmççb®ççÇ ³ççoçÇ DççOççÇ®ç cççÇ cççP³çç ìíyçuççJçj þíJçç³çuçç 
mççbiçlççí lçjçÇ cççÇ çÆJçmçjlççí. cçákçwlçç Dççní cnCçÓvç yçjb Dççní, çÆlç®³çç mçiçUb uç#ççlç jnçlçb. Òçl³çíkçÀ HçíMçbìMççÇ yççíuçlççvçç mçávçboç l³çç®³çç o=äçÇvçí çÆJç®ççj kçÀjçÇlç Dçmçí. l³ççuçç kçÀç³ç PçíHçíuç ní çÆlçuçç kçÀUç³ç®çb. kçÀç³ç kçíÀuçb 
Dçmçlçç, nç cççíçÆìJçíì nçíF&uç, lçí çÆlçuçç DççHçmçÓkçÀ mçcçpçlç Dçmçí. 

SkçÀoç SkçÀç HçíMçbìuçç çÆJç®ççjuçb, 'kçÀç³ç J³çJçmçç³ç kçÀjlççímç?' lççí cnCççuçç, 'vnçJççÇ Dççní.' 'kçáÀþu³çç ÒçkçÀçj®çí vnçJççÇ? Jççpçb$ççÇJççuçí kçÀçÇ cçMççuçpççÇ?' (ní çÆlçuçç cççP³çç yçuçálçíoçjçÇ®³çç DçY³ççmççlçÓvç 
mçcçpçuçíuçb) l³ççuç Dçç½ç³ç& Jççìuçb. cnCççuçç, 'Jççpçb$ççÇJççuçí.' 'lçácnçÇ mçvçF& JççpçJçlçç?' 'nçí, JççpçJçç³ç®ççí; HçCç içíu³çç mççlç Jç<çç&blç nçlç uççJçuçç vççnçÇ.' çÆlçvçb l³çç®³çç IçjçÇ Hç$ç çÆuçnçÇuçb. DçççÆCç lççÇ mçvçF& çÆlçuçç içáHç®çáHç 
DççCçÓvç Ðçç³çuçç mççbçÆiçlçuççÇ. vçblçj SkçÀoç l³ççuçç yççíuççJçÓvç l³çç cçUkçw³çç HçÀ[kçw³ççlç içáb[çUuçíuççÇ mçvçF& l³çç®³ççHçá{í þíJçuççÇ. l³ççuçç OçkçwkçÀç®ç yçmçuçç. mçávçboç cnCççuççÇ, 'Dççlçç JççpçJçÓvç oçKçJç cçuçç. ' lççí kçÀçb kçÓÀ kçÀ© 
uççiçuçç. cç@[cç Dççlçç yççíìb yçmçCççj vççnçÇlç! HçCç mçávçboç cnCççuççÇ,'vçámçlçç mçÓj kçÀmçç Dçmçlççí lçí oçKçJç.' l³ççvçb mçvçF& kçÀç{uççÇ. HçámçuççÇ. Iççyçjlç lççíb[çuçç uççJçuççÇ. yççíìb LçjLçjlç nçílççÇ. DçççÆCç l³ççvçb mçÓj uççJçuçç. 
FlçkçÀç cççíþç DççJççpç cç@[cç®³çç KççíuççÇlç kçÀmçuçç cnCçÓvç yççníj®çí uççíkçÀ OççJçlç Dççuçí. cçiç l³ççuçç çÆlçvçb mççbçÆiçlçuçí, 'jçípç mçkçÀçUçÇ Jçç@[ç&lç mçvçF& JççpçJçlç pçç.' lççÇvç-®ççj çÆoJçmççvçb lççí Glkç=Àä, HçÓJççÇ&mççjKççÇ mçvçF& 
JççpçJçÓ uççiçuçç. l³ççvçb SJç{ç DççlcççÆJçéççmç Jçç{uçç kçÀçÇ lççí SkçÀoç cnCççuçç, 'kçÀçÇ cççÇ mçvçF& Hçjlç JççpçJçÓ MçkçÀlççí, lçj oç© kçÀç mççí[Ó MçkçÀCççj vççnçÇ. DçMçç lçNnívçí JççiççJçb, ní kçáÀþu³ççnçÇ HçámlçkçÀçlç çÆuççÆnuçíuçb vçmçlçb; HçCç 
HçíMçbìMççÇ yççíuçlççvçç çÆlçuçç DçMçç iççíäçÇ mçnpç mçá®çç³ç®³çç. lççÇ ÒçícçU nçílççÇ, lçmçç çÆlç®çç OççkçÀnçÇ Dçmçí. ÞççÇcçblççb®ççÇ, kçÀç@vJníbì FbçÆiuçMç yççíuçCççjçÇ kçÀçnçÇ cçáuçb Dçmçlç. l³ççbvççnçÇ Lççí[îçç®ç çÆoJçmççlç mçjKç kçÀjlç Dçmçí. SkçÀ 
pçCç cççÇ DçcçÓkçÀ Dççní, lçcçÓkçÀ Dççní, Dçcçkçw³çç çÆ[ûç³çç Dççnílç. Dçmçb yçj®çb ®ççuçuçb nçílçb. l³çç®çç Yçj Dççímçju³ççJçj mçávçboç MççblçHçCçí SJç{®çb cnCççuççÇ, ' SJç{ç pçj lçÓ MçnçCçç Dççnímç, lçj lçáuçç nç ÒçMvç çÆvçcçç&Cç kçÀç Pççuçç 
? DçççÆCç l³ççuç lçÓ DççJçj kçÀç IççuçÓ MçkçÀuçç vççnçÇmç?' SkçÀç HçíMçbìvçí oçívç-®ççj çÆoJçmççblç®ç ìçF&Hçjç³çìjJçj oçívç Hççvçb ìçF&Hç kçÀ©vç DççCçuççÇ. mçávçboçHçá{í þíJçuççÇ. 

cçákçwlççbiçCçcçO³çí kçÀç³ç kçÀç³ç mçáOççjCçç kçÀjç³çuçç HçççÆnpçílç, lçí l³ççvçb çÆuççÆnuçb nçílçb. çÆlçvçb Jçç®çuçb. DçççÆCç MççblçHçCçí yççpçÓuçç þíJçuçb. lççí cnCççuçç, 'kçÀç³ç lçácç®çb ³ççJçj cçlç Pççuçb?' 
lççÇ cnCççuççÇ, 'FLçb lçÓ mJçlç:uçç mçáOççjç³çuçç Dççuçíuçç Dççnímç. cçákçwlççbiçCçuçç vççnçÇ. lçíJnç DççOççÇ l³ççkçÀ[í uç#ç oí. cçákçwlççbiçCç®ççÇ kçÀçUpççÇ DççcnçÇ IçíT.' lççí l³ççuçç yçmçuçíuçç ®ççbiçuçç OçkçwkçÀç®ç nçílçç. Hçá{í lççí 

®ççbiçuçç Pççuçç. uçivççvçblçj yçç³çkçÀçíuçç kçÀçíCççkçÀ[Óvç HçÌmçí çÆcçUçuçí. l³çç oçíIççbvççÇ ³çíTvç l³çç®ççÇ oíCçiççÇ çÆouççÇ. mçiçÈ³ççbvççÇ mçiçUçÇ kçÀçcçb kçÀjç³ç®çç çÆlç®çç Dççûçn nçílçç. SkçÀç GÐççíiçHçlççÇ®çç cçáuçiçç nçlççlç Pçç[Ó DçççÆCç 
Kçjçìç IçíTvç mçJç& ìç@³çuçíì mççHçÀ kçÀjlç Dçmçí. lççí cnCçç³ç®çç, 'cççP³çç cçvççlç JççF&ì çÆJç®ççj Dççuçí kçÀçÇ cççÇ Pçç[Ó, yççouççÇ IçíTvç ìç@³çuçíì mççHçÀ kçÀjlççí, kçÀçÇ lçí çÆJç®ççj HçUÓvç pççlççlç.' çÆlç®³çç mççO³çç kç@ÀlççÇlçÓvçnçÇ 
HçíMçbìJçj ®ççbiçuçç HççÆjCççcç nçílç Dçmçí. Iç©vç çÆvçIççuççÇ kçÀçÇ pçJçU®³çç Pçç[ç®ççÇ KççuççÇ Hç[uçíuççÇ yçá®çç®ççÇ HçáÀuçb G®çuçÓvç I³çç³ç®ççÇ DçççÆCç çÆomçíuç l³ççuçç Ðçç³ç®ççÇ. SkçÀoç DçMççÇ®ç lççÇ cçákçwlççbiçCçuçç içíuççÇ. içç[çÇlçÓvç GlçjuççÇ. 
Dççlç pççlççvçç SkçÀ HçíMçbì GYçç çÆomçuçç l³çç®³çç nçlççlç HçáÀuç çÆouçb DçççÆCç nmçuççÇ. vçblçj lççí HçíMçbì mçJçç&bvçç mççbiçlç nçílçç, 'cççP³çç Içj®çb kçÀçíCççÇ içá©JççjçÇ Yçíìç³çuçç Dççuçb vçJnlçb, DççF& DççuççÇ vççnçÇ , cnCçÓvç KçÓHç Oçácçmçlç 
nçílççí. FLçÓvç HçUÓvç pçç³ç®çb þjJçuçb nçílçb. lçíJç{îççlç cç@[cç Dççu³çç sçvç nmçu³çç DçççÆCç nçlççlç HçÓÀuç çÆouçb. cçuçç Jççìuçb, lççÇ DççF& DççuççÇ vççnçÇ; HçCç nçÇ DççF& Dççní vçç. cççÇ SkçÀocç Mççblç Pççuççí.' çÆlçuçç 'DççF&' nçÇ HçoJççÇ 
DçvçíkçÀçbkçÀ[Óvç çÆcçUçuçíuççÇ Dççní. SkçÀç Jçç{çÆoJçmçç®³çç kçÀç³ç&¬çÀcççlç mççÆlçMç kçÀçbyçUí®ççÇ DççF& yççíuçuççÇ, 'cççÇ ³çç Hççíjçuçç pçvcç çÆouçç. içíuççÇ Oçç Jç<ç& cççÇ ³ççuçç mçáOççjç³ç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç. Hççíì®³çç DççF&uçç pçí pçcçuçb vççnçÇ lçí 
³çç yççF&uçç SkçÀç cççÆnv³ççlç pçcçuçb. ³çç®çç DçLç& Dççlçç nçÇ®ç ³çç®ççÇ DççF&.' mçávçboçkçÀ[í JçUÓvç cnCççuççÇ, 'nç Hççíjiçç Dççlçç lçácç®çç. lçácnçÇ®ç ³ççuçç mççbYççUç.' cççÇ kçÀOççÇ kçÀOççÇ cnCçç³ç®ççí, 'Dççcnçuçç kçÀmçuçínçÇ HççÆjÞçcç vç 
kçÀjlçç onç npççj cçáuçb çÆcçUçuççÇ Dççnílç.' nçÇ cçáuçb cnCçpçí lç©Cç lçí cnçlççjí kçÀçíCççÇnçÇ Dçmççílç. MçnçÊçj Jç<çç&b®çí uçíuçí Dççpççíyçç mçávçboçuçç 'DççF&mççníyç' cnCçlç. SJç{b®ç kçÀç³ç Dççcç®çç Dççvçbo (vçç[kçÀCççÇ&) çÆlç®çç uçç[kçÀç 
cçáuçiçç nçílçç. 

mçbmLçç ®ççuçJçC³ççmççþçÇ pççí mçJçç&bJçj oyççJç þíJççJçç uççiçlççí, l³çç®çb çÆlç®çb Kççmç lçb$ç nçílçb. lçí çÆlç®³çç cçíbìuçcçOçu³çç mççÆJç&mçHççmçÓvç çÆJçkçÀçÆmçlç nçílç Dççuçíuçb nçílçb. çÆlçkçÀ[í Dçmçlççvçç DçvçíkçÀ ®çákçÀçj cççCçmçb 
(vçmçí&mç, Dç@ìí[bìdmç) çÆlç®³çç Jççìîççuçç ³çílç. mçávçboç yçjçíyçj l³ççbvçç SkçwmHççípç kçÀçÆjlç Dçmçí. mçávçboç l³çç J³çkçwlççÇuçç mççbiçlç Dçmçí, ' cççÇ kçÀçnçÇ Dç@kçwMçvç IçíCççj vççnçÇ; HçCç nçÇ ®çÓkçÀ PççuççÇ Dçmçb çÆuçnÓvç oí.' DçMçç çÆlç®³çç 
Hçmç&cçO³çí DçvçíkçÀ çÆ®çþîçç mççHç[lç. SkçÀoç çÆ®çþçÇ çÆlç®³ççkçÀ[í içíuççÇ, kçÀçÇ cçiç lççí kçÀcç&®ççjçÇ vççÇì®ç Jççiçlç Dçmçí. cçákçwlççbiçCçcçO³çí çÆlç®ççÇ DçvçíkçÀ lçb$ç nçílççÇ. kçáÀCççÇ kçÀçnçÇ jç$ççÇ Jçç@[ç&lç ®çákçÀçjHçCçç kçíÀuçç Dçmçíuç, çÆkçbÀJçç çÆvç³çcç 
cççí[uçç Dçmçíuç, lçj uçiçí®ç çÆlçuçç kçÀUç³ç®çb®ç. oámçN³çç çÆoJçMççÇ lççÇ çÆlçkçÀ[b içíuççÇ, kçÀçÇ lççí DçHçí#çç kçÀjçÇlç jçnç³ç®çç, Dççlçç cç@[cçkçÀ[vçb yççíuççJçCçb ³çíF&uç, cçiç ³çíF&uç. cçiç kçÀç³ç GÊçjí Ðçç³ç®ççÇ, kçÀMççÇ mçcçLç&vçb kçÀjç³ç®ççÇ, 
³çç®ççÇ lççí lç³ççjçÇ kçÀjç³ç®çç. mçávçboç l³ççuçç DççÆpçyççlç yççíuççJçlç vçmçí. Yçíìuçç lçj vçíncççÇmççjKçb nmçÓvç ®ççÌkçÀMççÇ kçÀjç³ç®ççÇ. Hçç®ç-mççlç çÆoJçmççbvçblçj lççí ní mçiçUb çÆpçjuçb Dççlçç çÆpçjuçb, Dçmçb mçcçpçÓvç çÆjuç@kçwmç Jnç³ç®çç. 
cçiç kçÀOççÇlçjçÇ lççÇ l³ççuçç yççíuçJçç³ç®ççÇ. l³çç JçíUçÇ lççí çÆ[HçíÀvmçuçímç Dçmçç³ç®çç. cçiç kçÀç³ç ®çÓkçÀ kçÀyçÓuç kçÀjç³ç®çç uçiçí®ç. yçN³çç®ç JçíUç lççÇ DçvçíkçÀçb®³çç ®çákçÀç, içávní, DçHçjçOçnçÇ l³çç l³çç JçíUçÇ HççnÓvç þíJçç³ç®ççÇ; HçCç 
yççíuçç³ç®ççÇ vççnçÇ. l³ççvçb  SKççoçÇ cççíþçÇ ®çÓkçÀ kçíÀuççÇ, kçÀçÇ cçiç yççíuççJçí. lççí l³çççÆJç<ç³ççÇ kçÀçnçÇ kçÀçbiççJçç kçÀ© uççiçlçç®ç, 'nçÇ lçáPççÇ mçJç³ç®ç Dççní,' Dçmçb mççbiçÓvç cççiç®³çç l³çç ÒçkçÀçj®³çç DçvçíkçÀ ®çákçÀç mççbiçç³ç®ççÇ. MçíJçìçÇ lççí 
nçlç pççí[Óvç cnCçç³ç®çç, '®çÓkçÀ PççuççÇ.' lççÇ ®çákçÀç Hççíìçlç I³çç³çuçç vçíncççÇ lç³ççj Dçmçí®ç, HçÀkçwlç kçÀyçÓuç kçíÀu³ççJçj lçmçb kçÀjí. SJç{çÇ MçbYçj (çÆlç®³çç Yçç<çílç, pçiççJç©vç DççíJççUÓvç ìçkçÀuçíuççÇ) cççCçmçb lççÇ kçÀçnçÇnçÇ iç[yç[ 
vç nçíT oílçç mççbYççUç³ç®ççÇ. l³ççlç kçÀçnçÇ içávníiççjnçÇ Dçmçlç; HçCç lççÇ mçiçUç içç[ç J³çJççqmLçlç ®ççuçJçç³ç®ççÇ. DççHçwìj kçíÀDçj mçíbìjcçO³çí DçMççíkçÀ HçJççj nç çÆlç®çç níj nçílçç. kçáÀCççÇ çÆMçJççÇ oíTvç yççíuçuçb, Yççb[Cçb PççuççÇ lçj 
lççí çÆjHççíì& kçÀjç³ç®çç. çÆlçLçb jnçCççjç çÆJçpç³ç MçífçÇ cçuçç mççbiçlç nçílçç, 'HçJççj níj Dççní, ní cçççÆnlç Dççní. cnCçÓvç l³çç®³ççmçcççíj DççcnçÇ çÆMçJççÇ oílç vççnçÇ.' cççÇ mçávçboçuçç ní mççbiçlçç®ç lççÇ cnCççuççÇ, 'cççPçç lççí oçKçJçç³ç®çç 
níj Dççní. Kçjç níj oámçjç®ç Dççní.' cççÇ çÆlçuçç nçlç pççí[uçí. çÆlçkçÀ[b kçÀçnçÇ Kçáf Pççuçb lçjçÇ DçvçíkçÀ HçíMçbì vçblçj çÆlçuçç lçí çÆjHççíì& kçÀjlç. Dççcç®³ççkçÀ[í HçíMçbì®ççÇ Dççlç ³çílççvçç ®ççbiçuççÇ Pç[lççÇ IçíC³ççlç ³çílçí. lçjçÇnçÇ 
kçwJççÆ®çlç kçáÀCççÇ kçÀmçu³çç Hçá[îçç, SkçÀoçívç yç´çTvç Mçáiçj®³çç Hçá[îçç DççCçç³ç®çç®ç; HçCç çÆlç®çb níj Kççlçb FlçkçbÀ pçyçjçÇ, kçÀçÇ oámçN³çç çÆoJçMççÇ HçÀkçwlç l³ççb®ççÇ uçç@kçÀj GIç[uççÇ pçç³ç®ççÇ, DçççÆCç cççuç pçHlç Jnç³ç®çç. Pç[lççÇlçÓvç 
çÆvçIççuçíuççÇ yç´çTvç Mçáiçj, JççHçÀ Dççí{ç³ç®ççÇ vçUçÇ, ®ççboçÇ Dçmçu³çç mççcççvçç®ççÇ SkçÀ cççíþçÇ Hçá[çÇ lççÇ kçÀjç³ç®ççÇ DçççÆCç vçoçÇlç HçíÀkçÀç³ç®ççÇ. Dççcç®çí cçákçwlççbiçCçcçOçuçí uççíkçÀ cnCçç³ç®çí, 'vçoçÇlçuçí cççmçínçÇ Dç@çÆ[kçwì Pççuçí 
DçmçlççÇuç DçççÆCç lçí l³çç JçíU®ççÇ Jççì Hççnlç HçáuççKççuççÇ pçcçlç DçmçlççÇuç.' 

çÆlç®çç HçíMçbìJçj çÆJçéççmç DçççÆCç DççÆJçéççmç ³ççb®çb kçÀçBçÆyçvçíMçvç Dçmçí. HçíMçbì nç cççCçÓmç Dççní, l³çç®³çç içáCç Dççnílç DçççÆCç lççí yçjç nçíCççj Dççní, Dçmçç J³ççHçkçÀ HççlçUçÇJçj®çç çÆJçéççmç Dçmçuçç, lçjçÇ jçípç®³çç 
J³çJçnçjçlç çÆlçuçç kçáÀCççÇ HçÀmçJçÓ MçkçÀlç vçmçí. HçíMçbìvçç lççÇ Dç#çjMç: Iç[Jçç³ç®ççÇ. nUÓnUÓ Òç³çlvç kçÀjçÇlç kçÀjçÇlç lççí lççÇ yçouç IçoJççÇlç Dçmçí. lççÇ DçMççbvçç cçolçvççÇmç cnCçÓvç kçÀçcççuçç I³çç³ç®ççÇ. HçÀçívç IçíCçb, HçÀç³çuççÇ 
kçÀç{Cçb, HçíMçbìvçç yççíuççJçCçb, Hç$çJ³çJçnçj HçÀçF&uç kçÀjCçb DçMççÇ kçÀçcçb nçÇ cçáuçb kçÀjçÇlç. Òçmçço {JçUí Dççlçç ®ççbiçuçç kçÀçÌvmçíuçj Dççní; HçCç l³çç JçíUçÇ lççínçÇ cçolçvççÇmç nçílçç. SkçÀoç l³ççvçb HçÀçF&uç oçKçJçç³çuçç DççCçuççÇ. 
l³ççvçb kçÀçnçÇ kçÀçiço mçáìí®ç þíJçuçí nçílçí. lççÇ Òçmççouçç nmçÓvç cnCççuççÇ, 'Dçjí pçjç Hçb®ç cçMççÇvç DççCç jí.' Òçmççouçç ®çÓkçÀ mçcçpçuççÇ. IççF&vçbl³ççvçb HçÀçF&uç cççiçÓvç IçílçuççÇ DçççÆCç l³ççvçblçj lççÇ l³ççuçç çÆMçmlç®ç uççiçuççÇ. çÆlç®çç 
DççJççpçnçÇ kçÀOççÇ KççíuççÇyççníjnçÇ içíuçç vççnçÇ, kçÀOççÇ çÆlçvçb ®ç{Jçuçç®ç vççnçÇ; HçCç lçjçÇnçÇ cçákçwlççbiçCçuçç çÆlç®çç OççkçÀ nçílçç. Dçmçb DçmçÓvçnçÇ l³ççb®³ççJçj kçíÀJç{ç çÆJçéççmç ìçkçÀuçç. ÒççÆMççÆ#çlç kçÀçÌvmçíuçj IçíC³ççSíJçpççÇ ³ççbvçç®ç 
çÆlçvçb kçÀçcççlç Içílçuçb. çÆMç#çCç kçÀcççÇ Dçmççí çÆkçbÀJçç vçmççí, çÆlçuçç HçÀjkçÀ Hç[lç vçmçí. Dççpç®ççÇ Dççcç®ççÇ GÊçcç ìçÇcç çÆlç®³çç kçÀçUçlç lç³ççj PççuçíuççÇ. DçiçoçÇ oçjçJçj ®ççÌkçÀçÇoçj cnCçÓvç yçmçCççN³ççuçç, Pç[lççÇ IçíCççN³ççuççnçÇ ûçáHç 
LçíjHççÇ I³çç³çuçç uççJçí. Guçì DçMççb®çí ûçáHç HçÀçj uççíkçÀçÆÒç³ç Dçmçlç DçççÆCç DççpçnçÇ Dçmçlççlç. Òçl³çíkçÀçvçb DççHççHçu³çç Hç×lççÇvçb, mçJç&HçCççuçç uççJçÓvç kçÀçÌçqvmççÆuçbiç kçÀjç³ç®çb. SkçÀç þjççÆJçkçÀ Hç×lççÇvçb vçJní, Dçmçb çÆlç®çb mççbiçCçb 
nçílçb. DçççÆCç kçÀçíCççÇnçÇ kçÀçÌvmçíçÆuçbiç kçÀ© MçkçÀlçb, DçmçbnçÇ. 

cçákçwlççbiçCç®ççÇ HçLçvççìîç Dçmçlç. 25 pçÓvçuçç SkçÀ iççJççlçÓvç çÆcçjJçCçÓkçÀ Dçmçí. kçÀOççÇ SkçíÀkçÀç MçnjçcçO³çí Dççþ-Dççþ çÆoJçmççb®çí J³çmçvçcçákçwlççÇ®çí mçHlççn Dçmçlç. mçávçboç l³ççlç Glmççnçvçí Yççiç IçíCççj. Tvç 
Dçmçuçb, mçiçUí içç[çÇlç yçmçç Dçmçç Dççûçn kçÀjçÇlç Dçmçuçí lçjçÇnçÇ lççÇ mJçlç: ®ççuçCççj. cçíiç@HçÀçívç nçlççÇ IçíTvç Iççí<çCçç Ðçç³ç®ççÇ çÆlçuçç HçÀçj nçÌmç. cçiç cçáuççbcçO³çínçÇ Glmççn mçb®ççjç³ç®çç. cççÇ mçiçÈ³ççlç kçáÀþí vçmçí. lççÇ 
l³çç®³ççlçuççÇ, l³ççb®ççÇ vç@®çjuç uççÇ[j nçílççÇ. 
cçákçwlççbiçCç®³çç kçÀçcçç®çç mçájJççlççÇHççmçÓvç®ç içJçiçJçç nçíT uççiçuçç. kçÀçcççuç DçOçÓvçcçOçÓvç yç#ççÇmçb çÆcçUÓ uççiçuççÇ. FbçÆ[³çvç cç®ç&bì Dçç@HçÀ kçÀç@cçmç&®çb Dç@Jçç@[& ní mçájJççlççÇ®çb Dç@Jçç@[&. lçí cççP³çç vççJççJçj pççnçÇN Pççuçb. cççÇ®ç 
DçiçoçÇ Mçjcçuççí. JçÌlççiçuççínçÇ. cçuçç HçámlçkçÀçbvçç yç#ççÇmçb çÆcçUlç nçílççÇ, l³çç®ççÇ mçJç³ç nçílççÇ. HçCç ní kçÀçcç mçávçboç®çb DçmçÓvç Hçjlç cçuçç®ç yç#ççÇmç? cçuçç lçí Hçìívçç. HçCç mçávçboç cnCççuççÇ, 'lçáPçç mçvcççvç lççí cççPçç®ç vççnçÇ 
kçÀç? l³ççlç cçuçç pççmlç DççÆYçcççvç Dççní. lçÓ lççí mçvcççvç çqmJçkçÀçj.' cççÇ çqmJçkçÀçjuçç, DçççÆCç Yçç<çCççlç ní mçJç& kçÀçcç mçávçboç®çb Dççní Dçmçb mççbçÆiçlçuçb. cççÇ ³çç çÆJç<ç³ççJçj Yçç<çCçb kçÀjç³ç®ççí, çÆouuççÇ®³çç kçíbÀê mçjkçÀçjMççÇ 
cççPçç®ç mçbyçbOç ³çíF& cnCçÓvç mçiçUí, cççÇ®ç ³çç kçÀçcççlçuçç SkçwmçHçì& mçcçpçlç. DçççÆCç Kçjb kçÀçcç kçÀjCççjçÇ mçávçboç yççpçÓuçç®ç jnçlç Dçmçí. HçCç mçávçboç®ççÇ ³çç yçÎuç lç¬çÀçj vçmçí. Guçì ³ççlç lççÇ kçbÀHçÀìí&yçuç Dçmçí. 

cçákçwlççbiçCç mçá© Pççu³ççJçj oçívç®ç Jç<çç&blç çÆlçuçç kç@Àvmçj®çb çÆvçoçvç Pççuçb. HçCç l³çç®çç HççÆjCççcç çÆlçvçb cçákçwlççbiçCçJçj nçíT çÆouçç vççnçÇ. kçÀçíCççÇ cnCçlç nçílçb, 'Dççlçç çÆlçuçç mççbiç, yçbo kçÀ©vç ìçkçÀ mçiçUb. DçççÆCç pççí 
kçÀçnçÇ kçÀçU çÆcçUíuç, l³ççlç çÆlçuçç Dççjçcç kçÀjç³çuçç mççbiç.' kçÀçnçÇ þçÇkçÀçCççÇ ÒçJççmççuçç IçíTvç pçç. Dçmçb cnCçCççN³ççbvçç mçávçboç kçÀUuççÇ vçJnlççÇ. Guçì lççÇ çÆkçÀlççÇnçÇ DççpççjçÇ Dçmççí, nçlççHçç³ççlç Jçíovçç Dçmççílç, lççÇ 
cçákçwlççbiçCçuçç pçç³ç®ççÇ®ç. SJç{b®ç kçÀç³ç, jçÆJçJççjçÇnçÇ lççÇ pççT uççiçuççÇ. cçO³çínçÇ kçÀOççÇlçjçÇ cnCçí, ' HçÓJççÇ&mççjKçb JçíU®³çç JçíUçÇ kçÀçcç GjkçÀlç vççnçÇ. Dççpç mçbO³ççkçÀçUçÇHçCç pççT ³ççlç kçÀç?' cçiç cççÇ çÆlçuçç mçbO³ççkçÀçUçÇnçÇ 
vçílç Dçmçí. çÆlçuçç jçÆJçJççjçÇ pçç³çuçç HçÀçj DççJç[ç³ç®çb. kçÀçjCç Flçj HçÀçívç, HççuçkçÀ, mìçHçÀ JçiçÌjí kçÀçnçÇ J³çJçOççvçb vçmçlç. lççÇ DçççÆCç HçíMçbì. SkçÀ sçvç ûçáHç nçílç Dçmçí. lçmçb®ç mçbO³ççkçÀçUçÇnçÇ. cçuçç çÆcç$ç, Içj®çí 
JççÆ[uçOççjínçÇ mççbiçlç, 'çÆlçuçç çÆJçÞççblççÇ I³çç³çuçç mççbiç, ní kçÀç³ç ®ççuçuçb Dççní?' cççÇ l³ççbvçç mççbiçç³ç®ççí, 'kçÀçcç nç®ç çÆlç®çç çÆJçmççJçç Dççní. lçí çÆlçuçç kçÀ© ÐççJçí.' cççÇ, cçáuççÇbvççÇ Dçmçb kçÀOççÇnçÇ cnìuçb vççnçÇ, kçÀçÇ lçÓ Dççcnçuçç 
kçÀcççÇ çÆcçUlçímç, cnCçÓvç IçjçÇ Lççbyç. çÆlçuçç HçççÆnpçí lçí kçÀ© oílç. lççÇ mJçlç:®³çç oáKçC³ççkçÀ[í nmçlç KçíUlç yçIçç³ç®ççÇ. cnCçç³ç®ççÇ, 'lçjçÇ yçjb, kç@Àvmç Pççuçç. cççÇ nçì& Dç@ì@kçÀvçí çÆkçbÀJçç Dç@çqkçwmç[íbìcçO³çí içíuçí Dçmçlçílçj? 
kçÀçnçÇnçÇ DçJçOççÇ çÆcçUçuçç vçmçlçç. Dççlçç kçÀmçb, ³ççJçj GHç®ççj Dççnílç, lçí DççHçCç IçíT MçkçÀlççí. Dçç³çá<³ç pççmlççÇlç pççmlç HçojçÇ Hçç[Ó MçkçÀlççí.' DççcnçÇ oçíIççbvççÇnçÇ kç@ÀvmçjcçOçuçínçÇ Hçç@çÆPççÆìJn Hçç@F&bìdmç MççíOçÓvç kçÀç{uçí 
nçílçí. lççÇ Dççþ Jç<çí& jíìÓvç pçiçuççÇ. nçÇ Dççþ Jç<çí& SíbMççÇ Jç<çç&bHçí#ççnçÇ cççíþçÇ. DççcnçÇ kçÀOççÇ vçJnlççí, SJç{í pçJçU Dççuççí. mçcçjmçÓvç pçiçuççí. ³çç Dççpççjçvçb Dççcnçuçç JçíUí®ççÇ çÆkçbÀcçlç kçÀUuççÇ. SjJççÇ Jç<ç&b ³çílççlç DçççÆCç pççlççlç lçí 
kçÀUlçnçÇ vççnçÇ. FLçb Dççpç®çç çÆoJçmç nç #çCç DççHçuçç. Hçá{®çb cççnçÇlç vççnçÇ. lçíJnç #çCç pççmlççÇlç pççmlç kçÀçjCççÇ uççJçÓ³ççlç, DçMççÇ cçvç:çqmLçlççÇ nçílççÇ. çÆlçvçb mJçlç: lçí oáKçCçb Hçç@çÆPççÆìJnuççÇ Içílçuçb DçççÆCç cçuçç DçççÆCç 
cçáuççÇbvçç lç³ççj kçíÀuçb. kçÀOççÇ IçjçJçj oá:Kçç®ççÇ sç³çç Hç[Ó çÆouççÇ vççnçÇ. Òçl³çíkçÀçvçb DççHççHçuçb kçÀçcç kçÀjlç jçnç³ç®çb. SkçÀoç lçHççmçC³ççbcçO³çí çÆlçuçç cçíboÓlç, sçlççÇlç kç@Àvmçj YçjHçÓj Hçmçjuçíuçç çÆvçIççuçç. cççÇ cçvççlç cnìuçb, 
'çÆOçmç Fpç o Sb[.' cççÇ vçççÆMçkçÀuçç çÆmçbnmLçç®ççÇ HççnCççÇ kçÀjç³çuçç pççCççj nçílççí. lçí jÎ kçÀ©vç IçjçÇ yçmçuççí. mçávçboç DççuççÇ DçççÆCç cnCççuççÇ, 'ní kçÀç³ç içíuçç vççnçÇmç?' cççÇ cççPççÇ çqmLçlççÇ mççbçÆiçlçuççÇ. lççÇ cnCççuççÇ, 
'l³ççyççyçlççÇlç kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb lçí mççícçJççjçÇ [ç@kçwìj þjJçlççÇuç. lçÓ pçç DçççÆCç lçáPçb kçÀçcç kçÀ©vç ³çí.' cçuçç Dç#çjMç: çÆlçvçb {kçÀuçuçb. cçuçç çÆlçkçÀ[íçÆpçJççlç pççÇJç vçJnlçç. jçípç jç$ççÇ çÆlçkçÀ[Óvç cççÇ IçjçÇ HçÀçívç kçÀjç³ç®ççí. kçÀMççÇ 
Dççnímç? lççÇ nmçÓvç cnCçç³ç®ççÇ, 'GÊçcç Dççní. lçÓ çÆvçJççblçHçCçí lçáPççÇ kçÀçcçb mçbHçJçÓvç ³çí.' ³çç Dççþ Jç<çç&blç çÆkçÀlççÇ iççíäçÇ Dççcç®³çç mçbmççjçlç Iç[u³çç. oçívnçÇ cçáuççÇb®ççÇ kçÀç@uçípç çÆMç#çCçb PççuççÇ. cçáuççÇb®³çç DçY³ççmççJçjnçÇ Içj®³çç 
DççpççjHçCçç®çç ÒçYççJç Hç[uçç vççnçÇ. cçákçwlçç lçj yççÇ.S. uçç, Scç. S. uçç HççÆnuççÇ DççuççÇ®ç; HçCç ®ç@vmçíuçj iççíu[ cçí[uçnçÇ çÆcçUJçuçb. oçíIççÇbvççÇ DççHçuçí pççí[çÇoçj pçcçJçuçí DçççÆCç uçivçbnçÇ kçíÀuççÇ. cçákçwlççbiçCçuçç ®ççbiçuçç DççkçÀçj 
Dççuçç, ®ççbiçuççÇ ìçÇcç lç³ççj PççuççÇ. cççPçí çÆuçKççCç HçÓJççÇ&®³çç®ç Jçíiççvçí Pççuçb. cççPçb DçcçíçÆjkçÀç HçámlçkçÀ l³çç kçÀçUçlçuçb. 'DççHlç' DçççÆCç 'kçÀç³ç&jlç' cçOçuçí uçíKç l³çç®ç kçÀçUçlçuçí. mçávçboç kçíÀcççíLçíjíHççÇmççþçÇ Dç@[çÆcçì 
Dçmçç³ç®ççÇ DçççÆCç çÆlç®³çç yçí[Jçj kçÀçiço þíJçÓvç cççPçb uçíKçvç ®ççuçÓ Dçmçç³ç®çb. kçíÀuççíuçç Dç@[çÆcçì Jnç³ç®ççÇ, lçíJnç Dççcç®³çç KççíuççÇlç Iç©vç Hçwuçç@JçjHçç@ì vçíTvç HçáÀuçb þíJçuçíuççÇ Dçmçlç. ì^@çqvPçmìjJçj mçlççj çÆkçbÀJçç mçjçío 
uççJçuçíuççÇ Dçmçí. DçvçájçOçç (mççíJçvççÇ) ³çíF& lçíJnç lççÇ cnCçí, 'kçÀç³ç oçívç Kççíu³ççbcçOçuçç HçÀjkçÀ Dççní. l³çç yççF&bvçç FkçÀ[í DççCçlçç DççCçlçç®ç Guçìîçç mçá© Pççu³ççlç. DçpçÓvç kçíÀcççí Ðçç³ç®ççÇ®ç Dççní. mçiçUí [çíkçw³ççuçç nçlç 
uççJçÓvç yçmçuçílç DçççÆCç lçácç®³çç KççíuççÇlç ní ¢<³ç.' mçkçÀçUçÇ Dç@[çÆcçì Pççu³ççJçj mçuççF&vç mçá© kçÀjç³ç®ççÇ DçççÆCç oáHççjçÇ kçíÀcççí®ççÇ FbpçíkçwMçvçí Ðçç®ççÇ. l³çç JçíUçÇ lççÇ PççíHçÓvç pçç³ç®ççÇ; HçCç oáHççjçÇ oçívçHç³ç&blç Dççcç®çb içHHçç cççjCçb 
®ççuçÓ Dçmçí. SkçÀç lç©Cç cçáuççÇuçç kç@Àvmç Pççuçç³ç, lççÇ KçÓHç çÆ[Òçímç Dççní. çÆlç®³ççMççÇ yççíuçMççÇuç kçÀç, Dçmçb DçvçájçOççvçb çÆJç®ççjuçb. mçávçboç nçí cnCççuççÇ. cçiç l³çç cçáuççÇuçç mçávçboç Hç[u³çç Hç[u³çç kçÀçÌçqvmççÆuçbiç kçÀ© uççiçuççÇ. 
çÆlçuçç KçÓHç yçjb Jççìuçb. cçiç SjJççÇnçÇ DçMçç HçíMçbìvçç mçávçboçkçÀ[í, IçjçÇ kçÀçÌçqvmççÆuçbiçuçç HççþJçÓ uççiçuççÇ. cçábyçF&uçç yççByçí nç@çqmHçìuçuçç jíçÆ[SMçvç I³çç³çuçç pçç³ç®ççí. çÆlçLçb yççníj®³çç yççkçÀçJçj yçmçuççÇ Dçmçlçç, Mçípççj®³çç 
yççkçÀçJçj Kçí[îççlçuççÇ yççF& yçmçuççÇ nçílççÇ. çÆlç®³ççMççÇ çÆnvçb yççíuçCçb kçÀç{uçb. lççÇ KçÓHç IççyçjuçíuççÇ nçílççÇ. mçávçboçvçb çÆlç®ççÇ YççÇlççÇ oÓj kçíÀuççÇ. Dççlç içíu³ççJçj [ç@. DçjçÆJçbo kçáÀuçkçÀCççÇ&bvçç mçá®çJçuçí, kçÀçÇ JçíìçÇbiç ©cçcçO³çí 
kçÀçÌvmçíuçj®ççÇ mççí³ç kçÀjç. HçíMçbìvçç KçÓHç GHç³ççíiç nçíF&uç. DçççÆCç LçíjíHççÇ®³çç ¢äçÇvçí lçí sçvç nçíF&uç. lçí [ç@kçwìj kçáÀuçkçÀCççÇ Hçá{í cçákçwlççbiçCçuçç Dççuçí DçççÆCç çÆlçLçuçb çÆlç®çb kçÀçcç yçIçÓvç KçÓHç ÒçYçççÆJçlç Pççuçí. HçíMçbìMççÇ 
yççíuçlççvçç cnCççuçí, 'lçácç®³çç cç@[cçvççb Flçkçw³çç JçíUç çÆjuç@Hmç Pççuçílç, ojJçíUçÇ jíçÆ[SMçvç Ðçç³ç®ççí. uçiçí®ç yçN³çç nçíTvç kçÀçcççuçç uççiçç³ç®³çç. DçMçç kç@Àvmçj®çç HçíMçbì HçÀçj uçJçkçÀj pççlççí; HçCç ³çç DçpçÓvçnçÇ sçvç lçy³çílç 
þíJçÓ vç Dççnílç, ³çç®çb cçuçç DççpçJçj Dçç½ç³ç& Jççìlç Dççuçuçb nçílçb; HçCç Dççpç l³çç®çb GÊçj mççHç[uçb. lçácnçÇ DçççÆCç ní kçÀçcç cnCçpçí cç@[cç®çb Kçjb DççÌ<çOç Dççní.' yççBcyçí nç@çqmHçìuçcçO³çí mççícçJççj lçí Mçá¬çÀJççj jíçÆ[SMçvmç 
Dçmçç³ç®ççÇ. Mçá¬çÀJççj®çb mçkçÀçU®çb jíçÆ[SMçvç Pççuçb, kçÀçÇ DççcnçÇ çÆlçLçÓvç Dççcç®³çç çÆpçHmççÇvçí çÆvçIçç³ç®ççí. ®ççjuçç Hççí®çu³ççJçj lççÇ mçbO³ççkçÀçUHç³çblç PççíHç I³çç³ç®ççÇ. Gþu³ççJçj cçáuççÇb®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ. mçiçUí çÆcçUÓvç 
DççþJç[îçç®³çç içHHçç nçílç. cçiç jç$ççÇ cçákçwlççbiçCçuçç HççÆnuçç HçÀçívç nçíF&. çÆlçLçÓvç çÆlç®çb kçÀçcç mçá© nçíF&. oámçN³çç çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ®ç cçákçwlççbiçCçkçÀuçç pçç³ç®ççÇ, lçmç®çb jçÆJçJççjçÇ. l³çç oçívç çÆoJçmççblç mçiçUb Dçç{Jç[îçç®çb kçÀçcç 
Hçájb kçÀ©vç mççícçJççjçÇ mçkçÀçUçÇ DççcnçÇ cçábyçF&uçç [ç³çjíkçwì yççByçí nç@çqmHçìuçcçO³çí pçç³ç®ççí. çÆlç®çç ®ççj JçíUç çÆjuç@Hmç Pççuçç. l³çç JçíUçÇ Òçl³çíkçÀ JçíUçÇ JççÇmç JççÇmç lçjçÇ jíçÆ[SMçvmç IçílçuççÇ DçmçlççÇuç. l³çç®çç $ççmç Pççuçç lçjçÇ 
kçbÀìçUuççÇ vççnçÇ. HççÆnu³ççJçíUçÇ çÆlçmçN³çç jíçÆ[SMçvmç®³çç mçkçÀçUçÇ lççÇ GþuççÇ, lçj GMççÇJçj mçiçUí kçíÀmç Hç[uçíuçí. çÆlçvçb MççblçHçCçí G®çuçuçí kçÀçiçoç®³çç Hçá[çÇlç yçbo kçíÀuçí. çÆlç®çí kçíÀmç cçuçç®ç çÆkçÀlççÇ DççJç[ç³ç®çí; HçCç lççÇ 
#çCçYçjnçÇ l³ççlç içáblçuççÇ vççnçÇ. jíçÆ[SMçvçcçO³çí oçlçnçÇ pççlççlç Dçmçb SíkçÀuçíuçb; HçCç çÆlçvçí çÆlç®³çç [ç@. DççÆYççÆpçlç kçÀçUíkçÀ[í JççjbJççj pççTvç oçlç Jçç®çJçuçí. çÆlçLçb çÆlç®³çç YççJççkçÀ[í DççcnçÇ Hççu³çç&uçç Glçjç³ç®ççí. 
JççÆnvççÇMççÇ, Yçç®çíkçbÀHçvççÇMççÇ nmçÓvçKçíUÓvç ®ççuçlç Dçmçí. SkçÀç kçíÀJç{îçç DçJçIç[ ÒçmçbiççlçÓvç DççcnçÇ pççlç nçílççí; HçCç HçnçCççN³ççuçç JççìuçíDçmçlçí, yçnçÇCç cççníjHçCççuçç DççuççÇ Dççní. 
lççÇ®ççbiçuççÇ mçç³ççÆkçÀ³çççÆì^mì lçj nçílççÇ®ç; HçCç ®ççbiçuççÇ HçíMçbìnçÇ nçílççÇ. HçáC³çç®³çç kçíÀF&Scç nç@çqmHçìuçcçO³çí çÆlç®çb yç´ímì kçÀç{Óvç ìçkçÀC³çç®çí Dçç@HçjíMçvç nçílçb. çÆlçuçç Dç@vçímLçíçÆMç³çç oíCççN³çç lç©Cç cçáuççÇuçç®ç KçÓHç ìíbMçvç 
Dççuçb nçílçb. çÆlçuçç mçávçboç mççbiçlç nçílççÇ, 'kçÀçnçÇ Içyç© vçkçÀçímç. cççÇ lçáuçç ®ççbiçuçí kçÀçí-Dçç@Hçjíì kçÀjçÇvç.' çÆlç®çb kç@Àvmçj®çb, Hçá{b mçíkçbÀ[jçÇpç®çb çÆvçoçvç kçÀjCççN³çç [ç@. jçcç lçHçmJççÇuçç®ç KçÓHç JççF&ì Jççìç³ç®çb, ìíbMçvç ³çç³ç®çb. 
mçávçboç®ç l³ççuçç mçcçpççJçç³ç®ççÇ. mçJç& mçbyçbçÆOçlç [ç@kçwìjçbvçç lççÇ mççbiçí,' cççÇ [ç@kçwìj Dççní ní çÆJçmç©vç pçç. kçáÀþu³ççnçÇ HçíMçbìJçjpçmçí GHç®ççj kçÀjlççlç, lçmçí cççP³ççJçj kçÀjç.' l³ççcçáUí l³ççb®çç lççCç nuçkçÀç nçíF&. [ç@. 
mçáYçç<ç kçÀçUí, DçvçájçOçç, [ç@. çÆoJçìí DçççÆCç cçákçwlççbiçCçcçO³çí kçÀçcç kçÀjCççjç [ç@. pçç@vç Dçucçí[ç ³ççb®ççÇ SkçÀ ìçÇcç®ç lç³ççj PççuççÇ nçílççÇ. mçíkçbÀ[jçÇpç çÆvçIççu³çç, kçÀçÇ çÆkçÀl³çíkçÀoç mçiçUí nç³ç Kçç³ç®çí; HçCç kçíÀcççí, jíçÆ[SMçvç 
IçíTvç lççÇ HçÓCç& 'vççÇuç' nçíTvç kçÀçcççuçç uççiçç³ç®ççÇ. ³çç®çb [ç@kçwìjçbvççnçÇ vçJçuç Jççìí. jíçÆ[SMçvçvçí kçíÀmç pççCççj, cnCçÓvç mçoççÆMçJçvçí (DçcçjçHçÓjkçÀj) çÆlçuçç çÆlç®³çç®ç içUuçíu³çç kçíÀmççb®çç GÊçcç çÆJçiç kçÀ©vç çÆouçç nçílç; 
HçCç çÆlçvçb SkçÀoç vççJççHçájlçç [çíkçw³ççJçj þíJçuçç. HçCç vçblçj kçÀOççÇ®ç JççHçjuçç vçnçÇ. lççÇ kçÀçjcçO³çí ©cççuç yççbOçç³ç®ççÇ; HçCç cçákçwlççbiçCçcçO³çí DççuççÇ, kçÀçÇ lççínçÇ kçÀç{Óvç ìçkçÀç³ç®ççÇ. SkçÀnçÇ kçíÀmç vçmçuçíu³çç DçJçmLçílç lççÇ nmçN³çç 
®çínN³ççvçí, mçnpçlçívçb çÆHçÀjí. Flçjçb®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçÀjçÇlç Dçmçí. $çÝ<ççÇHçb®çcççÇuçç $çÝ<ççÇb®çç mçlkçÀçj kçÀjlççlç l³ççlç çÆn®ççnçÇ mçcççJçíMç nçílçç. HçÓCç& ìkçwkçÀuç Hç[uçíuçb Dçmçlççvçç mçcççjbYççlçnçÇ çÆlçvçb ©cççuç yççbOçuçç vççnçÇ. çÆlç®çí 
mçJç& kçíÀmç içíuçí lçjçÇ lççÇ cçuçç pççmlç pççmlç mçáboj Jççìuç içíuççÇ. SkçÀ JçíiçUb®ç lçípç çÆlç®³ççJçj ®ç{uçb nçílçb. çÆlç®çç mçlkçÀçj MçbkçÀjç®çç³çç&blçHçíÀ&nçÇ Pççuçç. çÆlçvçb l³çç uççíkçÀçbvçç mççbçÆiçlçuçí, 'cççÇ cççP³çç J³çmçvçcçákçwlç cçáuççbmçn 
³çíCççj. DçççÆCç l³ççlç kçÀçnçÇ cçáçqmuçcçmçá×ç DçmçÓ MçkçÀlççÇuç.' lçínçÇ nçí cnCççuçí. DçMçç onç-yççjç pçCççbmçcçJçílç (l³ççlç SkçÀ cçáçqmuçcç nçílçç) çÆlç®çç mçlkçÀçj Pççuçç. HçíMçbìcçO³çí SkçÀ YçìpççÇnçÇ nçílçç. çÆlçkçÀ[í cçb$ç mçá© nçílçç®ç 
nçnçÇ cçb$ç cnCçÓ uççiçuçç. 

SkçÀç IçMçç®³çç Dçç@HçjíMçvçvçblçj çÆlç®çç DççJççpç®ç içíuçç. SkçÀç vçJn&uçç OçkçwkçÀç uççiçu³ççvçb mJçj³çb$ççlçu³çç SkçÀç yççpçÓ®³çç JnçíkçÀuç kçÀç@[&mç®çç Hç@j@çÆuççÆmçmç Pççuçç. lççÇ HçÀkçwlç kçáÀpçyçápçu³ççmççjKçb yççíuçç³ç®ççÇ. cççÇ 
çÆlç®³ççkçÀ[Óvç 'mçç jí iç cç Hç Oç çÆvç mçç' Dçmçb cnCçJçÓvç IçíT uççiçuççí. lçí lççÇ çÆoJçmççlçÓvç DçvçíkçÀoç cnCçç³ç®ççÇ. DçççÆCç çÆlç®çç DççJççpç ûçáHç LçíjíHççÇ IçíC³ççFlçHçlç mçáOççjuçç. vçblçj [ç@kçwìjçbvççÇ Içmçç lçHççmçuçç, lçj lçí Dçç½ç³çç&vçb 
cnCççuçí, 'oámçN³çç yççpçÓ®³çç JnçíkçÀuç kçÀç@[&mçvççÇ FkçÀ[í kçÀç@cHçvçmçíì kçíÀuçb³ç.' p³çç JçíUçÇ DççJççpç içíuçç lçíJnç mçávçboç cnCççuççÇ, 'DççJçpç vçmçuçç lçjçÇ çÆuçnÓvç cççÇ HçíMçbìMççÇ yççíuççÇvç. çÆMçìçÇ JççpçJçÓvç iççCççÇ cnCçívç.' [ç@kçwìjçbvççÇ 
mççbçÆiçlçuçíuççÇ HçL³ç lçj lççÇ HççUlç Dçmçí®ç. DçvçájçOçç®ççÇ DççÌ<çOçb lçj I³çç³ç®ççÇ®ç. HçCç [ç@. nyyçÓb®ççÇ nçíçÆcçDççíHç@LççÇ®ççÇ DçççÆCç JçÌÐç KççpçiççÇJççu³ççb®ççÇ Dçç³çáJçí&oç®ççÇ DççÌ<çOçí Içílç Dçmçí. [ç@kçwìjçb®³çç jçípç®³çç YçjHçÓj iççíÈ³ççnçÇ 
Dçmçlç. çÆlçvçb kçÀOççÇ l³çç iççíÈ³ççb®çç jçiç jçiç kçíÀuçç vççnçÇ. Guçì lççÇ cnCçí, '³çç cççP³çç cçÌçÆ$çCççÇ Dççnílç. ³ççb®³ççcçáUí cççÇ Dççpç Dççní.' mçkçÀçUçÇ DççOççÇ®ç GþÓvç cççÇ kçÀç{ç GkçÀUlç þíJçç³ç®ççí. çÆlçuçç DççbIççíUçÇ®çb HççCççÇ iç@mçJçj 
®ç{Jçç³ç®ççí. çÆlçuçç kçáÀCççÇlçjçÇ 'mççív³çç®çb HççCççÇ' H³çç³çuçç mççbçÆiçlçuçb nçílçb. kçÀç®çí®³çç ®çbyçÓlç HççCççÇ IçíTvç mççív³çç®çb F³ççÆjbiç ìçkçÓÀvç GkçÀUÓvç lçí HççCççÇ çÆvçccçb kçÀjç³ç®ççí. lçínçÇ lçmçb GkçÀUç³çuçç iç@mçJçj þíTvç vçblçj GlçjJçÓvç 
þíJçç³ç®ççí. lççÇ lççíb[ OçÓJçÓvç Dççu³ççJçj ní HççCççÇ IçíTvç iç@uçjçÇlç pççF&. DçççÆCç yççníj Pçç[çbkçÀ[í yçIçlç MççblçHçCçí lçí HççÇlç Dçmçí. vçblçj kçÀç{ç. vçblçj iççpçjç®çç jmç. l³ççmççþçÇ jçípç mççÇPçvç vçmçlççvççnçÇ iççpçjb çÆcçUJçç³ç®ççí. 
DçççÆCç p³çÓmçjcçOçvçb p³çÓmç kçÀç{Óvç çÆlçuçç Ðçç³ç®ççí. ní mçJç& Içílççvçç lççÇ cçvççlç cnCçlç Dçmçí, 'nçÇ cççPççÇ DççÌ<çOçb cççP³çç MçjçÇjçlç pççlç Dççnílç. lççÇ cççPçb jçíiççÆvçJççjCç kçÀjlççnílç. cççÇ yçjçÇ nçíCççj Dççní... Dçmçb kçÀçnçÇ lçjçÇ ... 
çÆlçuçç cçákçwlççbiçCçuçç pççlççvçç sçíìîçç [y³ççlç cççÇ cççí[ DççCçuçíuçí cçÓiç Ðçç³ç®ççí. (l³ççmççþçÇ cççÇ sçíìb mÒççTì HçÀçcç& DççCçuçb nçílçb.) lçí cçÓiç lççÇ HçíMçbìMççÇ yççíuçlççvçç lççíb[çlç ìçkçÀlç Dçmçí. mçákçÀçcçíJççnçÇ çÆlç®³çç Hçmç&cçO³çí 
ìçkçÓÀvç þíJçç³ç®ççí. çÆlçuçç cçnçyçUíéçjçÇ ®çCçí DççJç[ç³ç®çí, lçínçÇ Hçmç&cçO³çí þíJçlç Dçmçí. 

oáHççjçÇ pçíJçCç Pççu³ççJçj, çÆlç®ççÇ PççíHç Pççu³ççJçj 'yçvççÇ& mççÇiçuç' ®³çç kç@Àmçíì SíkçÀlç DçmçÓ. kç@ÀvmçjkçÀ[í Hçç@çÆPççÆìJn ¢äçÇ®çí HççnC³çç®çç l³çç®çç cççiç& nçílçç. kçÀOççÇ l³çç®çí HçámlçkçÀnçÇ Jçç®çÓvç oçKçJçç³ç®ççí. kç@Àmçíì 
vçblçj HçjoíMççlçÓvç Jçbovççvçí DççCçu³çç. l³çç DççOççÇ HçámlçkçÀçlçuçí cçíçÆ[ìíMçvç cççÇ Jçç®çÓvç kç@Àmçíì lç³ççj kçíÀuççÇ nçílççÇ. cççPçb FbûçpççÇ Jçç®çvç, G®®ççj Dçí lçmçí®ç Dçmçuçí lçjçÇ lççÇ çÆlçuçç SíkçÀç³çuçç DççJç[ç³ç®ççÇ. cnCçç³ç®ççÇ, 
'l³ççlçvçb lçÓ cçuçç Yçíìlççímç.' jç$ççÇ®çb çÆHçÀjCçb kçÀOççÇ ®çákçÀuçb vççnçÇ. Mçá¬çÀJççjçÇ çÆlç®³çç [çíkçw³ççuçç MççbHçÓ cçmççpç kçÀ©vç çÆlçuçç cççÇ DççbIççíU Iççuçç³ç®ççí. vçblçj kçíÀmç ³çíT uççiçlç. içjcç HççC³çç®ççÇ DççbIççíbU Dçmçu³ççvçb çÆlçLçu³çç 
DççjMççJçj yçç<Hç pçcçlç Dçmçí. cççÇ çÆlç®³çç vçkçÀUlç 'Mççívçç[ MçnçCççÇ' çÆkçbÀJçç lçmçuçí®ç çÆuçnÓvç þíJçç³ç®ççí. cçiç çÆlç®³çç uç#ççlç Dççu³ççJçj l³ççHçá{í 'KçÓHç Jçí[çÇ' Dçmçí çÆuçnç³ç®ççÇ. ®ççbiçuçí Dççuçíuçí kçíÀmç Hçjlç çÆjuç@Hmç Pççu³ççJçj 
Hçjlç pçç³ç®çí, l³çç®çb kçÀOççÇ oá:Kç vçmçí. cnCçç³ç®ççÇ, 'l³ççlç kçÀç³ç, Hçlçj ³çílççÇuç. vççnçÇ Dççuçí lçjçÇ cçuçç lçÓ Dççnímç, DçççÆCç lçáuçç cççÇ.' SkçÀç kçÀçobyçjçÇ®çb Jçç®çvçnçÇ Dççcç®çb ®ççuçÓ Dçmçç³ç®çb. cççÇ Jçç®çlç Dçmçlççvçç çÆlçuçç PççíHç 
uççiçç³ç®ççÇ. PççíHçlççvçç '®ççboçíyçç' Jçç®çÓvç oçKçJçç³çuçç nJçç Dçmçí. 

oáHççjçÇ Gþu³ççJçj ÖçíÀMç nçíTvç lççÇ Hç$ç çÆuçnç³ç®ççÇ. Glçjlçí mìÓuç, lçkçwkçw³çç DçMççÇ cççÇ lç³ççjçÇ kçÀ©vç Ðçç³ç®ççí. HçíMçbì®³çç Hç$ççbvçç GÊçjí, kçáÀCççuçç Jçç{çÆoJçmçç®ççÇ Hç$çí, Içjçlçu³ççb®³çç Jçç{çÆoJçmççuççnçÇ Hç$çí. 
Dççcç®³çç jçpççjçcç pççíMççÇuçç oj Jçç{çÆoJçmççuçç çÆlçvçb kçÀçÆJçlççJçpçç Hç$çb çÆuççÆnuççÇlç. lççí lççÇ DçiçoçÇ kçÀHççìç®³çç mçíHçÀcçO³çí þíJçlççí. HçíMçbìvçç DççuçíuççÇ Hç$çí Pçíjç@kçwmç nçíTvç mçJç&$ç çÆHçÀjç³ç®ççÇ. jç$ççÇ çÆHçÀ©vç Dççu³ççJçj 
PççíHçlççvçç MçíJçìçÇ 'Dçç' kçÀjç³ç®ççÇ. cçiç cççÇ l³ççlç nçíçÆcçDççíHçLççÇ®³çç iççíÈ³çç ìçkçÀç³ç®ççí. lççÇ DççHçu³ççuçç kçÀçnçÇ Pççuçíuçb vççnçÇ DçMçç Lççìçlç JççJçjç³ç®ççÇ. kçáÀCççÇ çÆlç®³ççkçÀ[í yçIçÓvç mçávçboç, lçy³çílç kçÀMççÇ Dççní, Dçmçb 
kçÀçUpççÇvçb çÆJç®ççjuçb,  lçj nmçÓvç 'sçvç Dççní kçÀçÇ vççnçÇ cççPççÇ lçy³çílç?' Dçmçb cnCçÓvç çÆJç<ç³ç mçbHçJçç³ç®ççÇ. kç@Àvmçj®çb kçÀUu³ççJçj kçáÀCççÇ Yçíìç³çuçç ³çílççí cnìu³ççJçj lççÇ cnCçç³ç®ççÇ, 'cççÇ sçvç Dççní DçççÆCç cçákçwlççbiçCçuçç 
çÆvçIççuççÇ Dççní.' HççÆnu³çç jíçÆ[SMçvçvçblçj lççÇ cçákçwlççbiçCçcçOçu³çç HççuçkçÀ mçYçíuçç içíuççÇ nçílççÇ. lçíJnç mçiçÈ³ççb®çí ®çínjí oá:Kççvçí DçççÆCç kçÀçUpççÇvçí kçÀçUJçb[uçíuçí. çÆlçvçb mçájJççlç kçíÀuççÇ, 'lçácç®³çç mçiçÈ³ççb®³çç cçvççlç SkçÀ®ç 
ÒçMvç Dççní DçççÆCç l³çç®çb GÊçj 'cççÇ sçvç Dççní' Dçmçb Dççní. lçíJnç DççHçCç çÆcçìçÇbiçuçç mçá©Jççlç kçÀ©³ççlç.' lçjçÇnçÇ mçcçç®ççjçmççþçÇ pçí ³çç³ç®çí lçí çÆlç®çç Glmççn yçIçÓvç ®ççÆkçÀlç Jnç³ç®çí. 

SkçÀoç çÆlç®çç Dç®ççvçkçÀ lççíuç pççT uççiçuçç. kçÀMççcçáUí kçÀUívçç. ³çç®çç DçLç& cçíboÓlç mçíkçbÀ[jçÇ Pççu³ççlç kçÀç, Dçmçç ÒçMvç GYçç. cçiç çÆlçuçç cççÇ Oç©vç ®ççuçJçÓ uççiçuççí. cçákçwlççbiçCçuçç onç Jç<çí& HçÓCç& PççuççÇ. 
l³çççÆvççÆcçÊç çÆlçLçb kçÀç³ç&¬çÀcç nçílçç. Dççcç®³çç HççÆnu³çç HçíMçbìuçç®ç (pççí onçnçÇ Jç<ç& J³çmçvçcçákçwlç jççÆnuçç.) ÒçcçáKç HççnáCçç kçíÀuçb nçílçb. l³çç mçkçÀçUçÇ®ç çÆlç®çç yççLç©cçkçÀ[í pççlççvçç lççíuç içíuçç DçççÆCç [çíÈ³ççJçj Hç[uççÇ. 
[çíÈ³çç®çç HççÆjmçj YçHçkçÀvç mçápçuçç. [çíUç GIç[lççnçÇ ³çíF&vçç. cççÇ cnìuçb, 'DçMçç çqmLçlççÇlç DççHçCç vçkçÀçí pçç³çuçç.' lççÇ cnCççuççÇ, 'Guçì pççT³ççlç. kçÀçjCç vç içíu³ççvçb l³ççbvçç pççmlç kçÀçUpççÇ Jççìíuç.' çÆlçuçç cçuçç 
®ç<cççnçÇ ®ç{Jçlçç ³çíF&vçç. MçíJçìçÇ içíuççí. nçlççuçç Oç©vç l³çç nç@uçcçO³çí vçíuçí. çÆlç®çç [çíUç Dçmçç Dçmçuçç, lçjçÇ ®çínN³ççJçj nçm³ç. DçvçíkçÀ HçíMçbì®ççÇ, l³ççb®³çç cçáuççb®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçíÀuççÇ. (vçblçj cçuçç kçÀçnçÇ HçíMçbìvççÇ mççbçÆiçlçuçí 
DççcnçÇ yççníj pççTvç KçÓHç j[uççí) IçjçÇ Dççu³ççJçj cnCççuççÇ, 'FlçkçÀç PçCçkçÀç cççjlççí³ç, kçÀmçb DçÊççHç³ç&blç kçÀç{uçb kçáÀCççmç þçTkçÀ.' cçiç cççÇ yçHçÀç&®³çç Hçfd³çç þíJçÓvç mçÓpç kçÀcççÇ kçíÀuççÇ. vçblçj kçÀUuçb kçÀçÇ lççí SkçÀç iççíUçÇ®çç 
HçjçÇCççcç Dççní. lççÇ iççíUçÇ kçÀcççÇ kçíÀu³ççJçj lççÇ HçÓJç&Jçlç PççuççÇ. lççÇ içíu³ççJçj cçuçç YççÇlççÇ nçílççÇ, DçvçíkçÀ HçíMçbì çÆjuç@Hmç nçílççÇuç; HçCç l³çç JçíUçÇ SkçÀnçÇ HçíMçbì Hçjlç J³çmçvççlç içíuçç vççnçÇ. ³çMççí kçÀçíJçÈ³çç cçvçç®ççÇ, çÆlç®çb kçÀç³ç 
nçíF&uç; HçCç çÆlçvçbnçÇ KçbyççÇjHçCçí Içílçuçb. cçákçwlççÇ lçj DççF&mççjKççÇ®ç cçákçwlççbiçCç®³çç kçÀçcççlç yçá[Óvç içíuççÇ. cçákçwlççbiçCç lççÇ vçmçlççvçç HçÓJç&Jçlç ®ççuçíuç kçÀçÇ vççnçÇ ³çç®ççÇ MçbkçÀç nçílççÇ, HçCç lçínçÇ l³çç®ç cççCçÓmçkçÀçÇvçb, opçç&vçb Hçá{b 
®ççuçuçb. Guçì l³ççuçç DççCçKççÇ Içácççjí HçáÀìuçí. cççÇ cçákçwlççbiçCçcçO³çí pççÇJç jcçJçÓ uççiçuççí. 

³çMççí®çb uçivç mçávçboç içíu³ççJçj Pççuçb. lçí DççcnçÇ Glmççnçvçb mççpçjb kçíÀuçb. Hçjçiç®³çç Içj®³ççbvççÇ l³ççb®³çç ³çíC³çç®ççÇ ®ççbiçuççÇ lç³ççjçÇ kçÀ©vç þíJçuççÇ nçílççÇ. cççÇ çÆlçuçç cnìuçb, lççÇ pçç çÆlçkçÀ[í jnç³çuçç. DççHççHçuçb 
pççÇJçvç pçiçç³ç®çb. cççPççÇ kçÀçUpççÇ cççÇ IçíF&vç. cççÇ Içjçlç SkçÀìç jçnÓ uççiçuççí. SkçÀç Hçnçìí cççÇ SkçÀocç pççiçç Pççuççí. çÆJç®ççj ³çílç nçílçí, kçÀmçb nçíCççj DççHçuçb. DççHçu³çç çÆvçcc³ççJçj mçávçboç mççí[Óvç içíuççÇ. SkçÀocç çÆ[ÒçíMçvç®³çç 
iççUçlç pççT uççiçuççí. lçìkçÀvçd GþÓvç yçmçuççí. yççníj®³çç nç@uçcçO³çí ³çíTvç lçkçwkçw³ççuçç ìíkçÓÀvç yçmçuççí. çÆJç®ççj kçíÀuçç, kçáÀþí Dççnçílç DççHçCç SkçÀìí? DççHçu³ççuçç oçívç cçáuççÇ, pççJçF& Dççnílç. cçákçwlççbiçCç®ççÇ SJç{çÇ cçáuçb 
Dççnílç... cççÇ MçnjJççj çÆcç$ççb®³çç, DççHlçpçvççb®³çç ³ççÐçç kçíÀu³çç. ojJçíUçÇ mJçlç:uçç çÆJç®ççjç³ç®ççí, kçáÀþb Dççnçílç DççHçCç SkçÀìí... l³çç #çCççHççmçÓvç Hçá{b kçÀOççÇnçÇ cçuçç SkçÀìíHçCçç Dççuçç vççnçÇ. Hçnçìí iççJççnÓvç Dççuççí, kçÀçÇ 
mçávçboç oçj GIç[ç³ç®ççÇ, DçççÆCç Dççlç Dççu³çç Dççu³çç SkçÀ Içf Gyçoçj çÆcçþçÇ cççjç³ç®ççÇ. lççÇ içíu³ççJçj HççÆnu³ççboç cççÇ Dçmçç iççJççnÓvç Dççu³ççJçj cççÇ®ç çÆkçÀuuççÇvçb oçj GIç[uçb, lçj Dççlç HçÀkçwlç DçbOççj nçílçç. cççÇ HçìkçÀvç 
Hçá{í ³çíTvç çÆoJçç uççJçuçç, DçççÆCç DççJçjç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. SkçÀoç çÆlç®çb kçÀHççì GIç[uçb. çÆlç®çí kçÀHç[í, çÆlç®ççÇ Hçmç&, ³çç mçiçÈ³çç®³çç Jççmççvçb Dçmçç®ç cççínçí©vç içíuççí, DçççÆCç DçmJçmLç Pççuççí; HçCç Dççlçç JççjbJççj lçí 
kçÀHççì JççHçjlççí, l³ççcçáUíDççlçç lçmçb Jççìlç vççnçÇ. cçákçwlççbiçCç®³çç mçnpççÇJçvç ³çç HçlççÇHçlvççÇb®³çç mçYçílç cççuç cçáuçb cnCçlççlç, 'yççyçç, lçácç®³çç DçççÆCç cç@[cç®³çç mçbmççjççÆJç<ç³ççÇ mççbiçç vççb.' kçÀçÇ cçiç cççÇ sçvç Dççcç®³çç 
nçÆkçÀkçÀlççÇ, içcçlççÇ mççbiçlççí, mçbO³ççkçÀçUçÇ GcççlççF&-çÆJç©Hçç#ççbyçjçíyçj çÆHçÀjç³çuçç pççlççí. çÆlçLçbnçÇ DçvçíkçÀoç mçávçboççÆJç<ç³ççÇ l³ççbvçç mççbiçlççí. lçí SkçÀoç cnCççuçí, 'lçácnçÇ DçiçoçÇ Dççlçç l³çç IçjçÇ Dççnílç Flçkçw³çç mçnpçlçívçb ní 
mççbiçlçç.' Dççlçç ³çMççí-HçjçiçnçÇ Hçjlç IçjçÇ jnç³çuçç Dççuçí Dççnílç. 

SkçÀç jml³ççuçç içíuççí, kçÀçÇ çÆlç®ççÇ DççþJçCç ncçKççmç ³çç³ç®ççÇ. DççjìçÇDççí kçÀ[Óvç Fvçuç@kçwmç nç@çqmHçìuçuçç vçíuçb, DçççÆCç çÆlç®çb MçjçÇjnçÇ l³çç®ç jml³ççvçb IçjçÇ DççCçuçb nçílçb. l³çç jml³ççvçb pççCçb vçkçÀçí Jççìí. 
Fvçuç@kçwmçuçç Dçç³çmççÇ³çÓ®³çç yççníj lçí ®ççj çÆoJçmç yçmçç³ç®ççí. çÆlçLçu³çç cççyç&uç®ççÇ pçcççÇvç, çÆYçblççÇ DççþJçç³ç®³çç. cçiç SkçÀoç þjJçÓvç çÆlçLçb pççTvç mçiçUçÇkçÀ[í çÆnb[Óvç lççÇ YççJçvçç, Yç³ç IççuçJçÓvç ìçkçÀuçb. cçuçç Jççìlçb, 
cççP³ççlçu³çç mçávçboçvçí®ç ní Iç[Jçuçb. 

pçJçUHççmç lççÇvç Jç<çç&bvççÇ cçákçwlççuçç ©yççÇ nç@uçcçO³çí F&Mççvç Pççuçç. DçççÆCç l³ççuçç l³çç®ç jml³ççvçb pçíJnç IçjçÇ DççCçuçb lçíJnç Dççlçç lççí jmlçç cçuçç jc³ç DçççÆCç mçáboj JççìÓ uççiçuçç Dççní. 

mçávçboçuçç DççþJçlççvçç


