
ÃÖÓ�Ö´ÖêÀ¾Ö ü̧ �úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê »Öê×›ü•Ö ±úÖȩ̂ ü´Ö ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖ »Öï×�Ö�ú ”ûôû ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê 
'Ã¾ÖµÖÓ×¿ÖÃŸÖ'  µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö ü̧ ›üÖò.ÃÖãÆüÖ×ÃÖÖß ¿ÖÆüÖ µÖÖÓ“Öê ¾µÖÖ�µÖÖÖ... 

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü : ÃÖÓ�Ö´ÖêÀ¾Ö¸ü �úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê »Öê×›ü•Ö ±úÖȩ̂ ü´Ö ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖ »Öï×�Ö�ú ”ûôû ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê 'Ã¾ÖµÖÓ×¿ÖÃŸÖ' µÖÖ 
×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö ü̧ ›üÖò.ÃÖãÆüÖ×ÃÖÖß ¿ÖÆüÖ µÖÖÓ“Öê ¾µÖÖ�µÖÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ›üÖò.ÃÖãÆüÖ×ÃÖÖß ¿ÖÆüÖ µÖÖÓÖß Ã¾ÖµÖÓ×¿ÖÃŸÖß“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ 
�ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¾µÖÖµÖÖ´Ö, †ÖÆüÖ¸ü ¾Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾Öêôêû“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ µÖÖ ×¡ÖÃÖã¡Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾ÖÖ †ÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ 
¾µÖÖ�µÖÖÖÖŸÖæÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖ ¯Öãœêü ´Æü�ÖÖ»µÖÖ �úß,  •Öß¾ÖÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖ´ÖÖ»ÖÖ †ÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖŸÖß»Ö 
¯ÖÏŸµÖê�ú ÃÖÖµÖã ´Ö•Ö²ÖæŸÖ �ú¹ýÖ ÃÖã¥üœü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖ¾Öß ¿Ö¸üß¸üÖ“Öß ³ÖÖî×ŸÖ�ú ¸ü“ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏê—Öë™êü¿ÖÖ«üÖ ȩ̂ü ×¾ÖªÖÙ£ÖÖàÖÖ 
ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öß. �úÖê�ÖŸÖßÆüß �ÖÖêÂ™ü †¿ÖŒµÖ ÖÃÖŸÖê. ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ±úÖÃ™ü±ãú›ü“µÖÖ •Ö´ÖÖµÖÖŸÖ •ÖÓ�ú±ãú›ü´Öãôêû †Ö¸üÖê�µÖÖ¾Ö ü̧ 
¤ãüÂ¯Ö¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü, ŸÖ¹ý�Ö ¾ÖµÖÖŸÖ »Ö÷ü¯Ö�ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖê †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖÙ£ÖÖàÖß ¤ü̧ ü ü̧Öê•Ö ×�ú´ÖÖÖ ŸÖßÖ �ú¯Ö ¤ãü¬Ö ‘Öê�Öê 
¾Ö ÃÖÖµÖ�úØ»Ö�Ö, ÛÃ¾Ö´Öà�Ö ÃÖÖ¸ü�Öê ¾µÖÖµÖÖ´Ö¯ÖÏ�úÖ¸ü ¤ü ü̧¸üÖê•Ö �ú ü̧�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. ¾Öêôêû“µÖÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“Öê ×¾ÖªÖ£Öá¤ü¿ÖêŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾Ö 
×¾Ö¿Ö¤ü �ú ü̧ŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¾Öêôêû“ÖÖ ÃÖ¤ãü¯ÖµÖÖê�Ö �ú ü̧ŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ�Îú´Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ šü̧ ü¾ÖŸÖÖ †Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. †Ö¯Ö�Ö 
†Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯Öî¿ÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ •µÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ú¸üŸÖÖê, ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê“Ö ¾Öêôêû“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ �êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. •Öë¾ÆüÖ ‹�ÖÖ¤üß 
¾µÖŒŸÖß  I am busy †ÃÖÓ ´Æü�ÖŸÖê, ´ÖÖ—µÖÖ•Ö¾Öôû ¾Öêôû ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖ †ÃÖŸÖê ŸÖë¾ÆüÖ ÃÖ´Ö•ÖÖµÖ“ÖÓ �úß µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ �úÖÆüß 
�ú¸üÖµÖ“ÖÓ ÖÖÆüß †¿Öß ×´ÖÛ¿�ú»Öß �ú¸üŸÖ ×¾ÖªÖÚ£ÖÖßÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Öšü¾Ö›ü¶Ö“Öê ¤ü¸ü̧ üÖê•Ö“Öê ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Ö�ú ¯Öß¯Öß™üß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ �úÃÖê 
†Ö�ÖÖµÖ“Öê µÖÖ“Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß. ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öê 24 ŸÖÖÃÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖÖ¸ü�Öê“Ö ×¤ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ �úÖÆüß ¾µÖŒŸÖà 
†ÖµÖãÂµÖÖŸÖ �Öǣ Ö �úÖÆüß ×´Öôû¾Öæ ¿Ö�úŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê †ÃÖê ¾Öêôêû“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ †ÃÖŸÖê. ×¾ÖªÖ£Öá¤ü¿ÖêŸÖ †³µÖÖÃÖ ¾Ö 
ÖÖ×¾ÖµÖ¯Öæ�ÖÔ �ÖÖêÂ™üß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ×¿Ö�úŸÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¾Öêôêû“Öê ¯Ö×¸ü¯Öæ�ÖÔ ×ÖµÖÖê•ÖÖ �êú»µÖÖÃÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêŸÖÖ µÖêŸÖê †ÃÖÖ �úÖÖ´ÖÓ¡ÖÆüß 
ŸµÖÖÓÖß ×¾ÖªÖÙ£ÖÖàÖÖ ×¤ü»ÖÖ. Ã¡Öß“µÖÖ ¿Ö ü̧ß ü̧Ö“Öß ¸ü“ÖÖÖ, Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ¾Ö ˆ´Ö»ÖŸµÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú, ³ÖÖ¾Ö×Ö�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸ 
ŸÖÖê›ü�ÖÖ �úÃÖÖ �úÖœüÖµÖ“ÖÖ µÖÖ“ÖßÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾ÖªÖÚ£ÖÖßÖÖ ×¤ü»Öß.  ›üÖò.ÃÖÖî.ÃÖãÆüÖ×ÃÖÖß ¿ÖÆüÖ µÖÖÓÖß ¾µÖÖ�µÖÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖªÖÙ£ÖÖà“µÖÖ 
¯ÖÏ¿ÖÖÓÖÖ ´ÖÖ´ÖÖê�úôêû¯Ö�ÖÖÖê ˆ¢Ö¸êü ×¤ü»Öß.  
�úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ“µÖÖ †¬µÖ�ÖÃ£ÖÖÖß ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ‡Ö“ÖÖ•ÖÔ ¯ÖÏÖ.‹ÃÖ.‹´Ö.ŸÖÖê›ü�ú¸üß ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸ü ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü »Öê×›ü•Ö ±úÖȩ̂ ü´Ö“µÖÖ †¬µÖ�ÖÖ 
¯ÖÏÖ.ÃÖÖî.•µÖÖêŸÖß ¤ãü¬ÖÖß, •µÖã. �úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ¯ÖµÖÔ¾Öê×�Ö�úÖ ÃÖÖî.¿ÖÖê³ÖÖ ´ÖêÆüŸÖÖ, ¯ÖÏÖ.†ê.‹Ö.¬ÖÖê¡Öê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ“Öê ¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Ö�ú 
»Öê×›ü•Ö ±úÖȩ̂ ü´Ö“Öê ¯ÖÏÖ.ÃÖÖî.‹ÃÖ.‹ÃÖ.�ÖÖ¾ÖÓ›êü ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ”ûôû ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ¯ÖÏÖ.ÃÖÖî.‹ÃÖ.‹´Ö.¯ÖÖ ȩ̂ü�ú¸ü µÖÖÓÖß �êú»Öê. ¯ÖḮ Öã�Ö 
¯ÖÖÆãü�µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¯ÖÏÖ.ÃÖÖî.´Ö¬Öã̧ üÖ ¾Ö›üÖ¯Öæ̧ ü�ú¸ü µÖÖÓÖß ŸÖ ü̧ †Ö³ÖÖ ü̧ ÃÖÖî.¤üß¯ÖÖ»Öß �ú¸ü•Ö�Öß�ú¸ü µÖÖÓÖß ´ÖÖÖ»Öê. �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ“Öê 
ÃÖæ¡ÖÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖî.¿Öã³Ö¤üÖ �ãú»Ö�ú�Öá µÖÖÓÖß �êú»Öê.  µÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÃÖÖšüß ›üÖò.ÃÖÖî.ÖêÆüÖ “Ö�Îú¤êü¾Ö, ›üÖò.ÃÖã×ÖŸÖÖ ÃÖ¸ü¾Ö¤êü, †×ÖŸÖÖ 
†»Ö�ãÓú™êü, ¯ÖÏÖ.†Ö¿ÖÖ ¸üÖê�ú›êü, ÃÖÖî.´ÖÓ•ÖãôûÖ ³Öß›ü, ÃÖÖî.ÖÓ¤üÖ ÃÖÖšêü, ÃÖÖî.ÃÖã»Ö³ÖÖ ‘ÖÖê›ü�êú ›üÖò.²Ö�Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖÃÖÆü †Öê�ú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ×¯Ö�úÖ ¾Ö 
×¾ÖªÖÚ£ÖÖß ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓ�µÖêÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


