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 1. xoQ]N]In]u\ vowq k\qšol] ano kUt]r]\ 
am]]r] p]r]g] xoQ a]m] t]o s]uK]I m]]N]s]. km]]N]I p]N] s]]rI no x]herm]]\ a]b]Ð p]N] s]]rI p]N] 

Am]no Ak m]oqI m]uxkel]I. Am]n]]\ p]tn]I v]]s]\t]In]I k]y]] b]hu B]]re. xoQn]o b]]\D]o Akv]izy]o no xoQ]N]In]o 
bov]izy]o. v]jn]n]I v]]t] krIA t]o xoQn]] krt]]\ xoQ]N]In]u\ v]jn] b]m]N]u\ t]o hxo j. jo boy] s]]To b]h]r n]IkLe 
t]o p]it] p]tn]I no b]dlo m]] dIkro c]]ly]]\ jt]]\ hoy] Am] l]]go. 

x]herm]]\ t]o b]D]]no a]n]I K]b]r p]zI g]yol]I Aqlo m]]r] BO c]]ly]] kre. m]oqe B]]go t]o kow xoQn]I 
m]xkrIy] n] kre no kd]c] kow kx]u\ khe t]o xoQ Ano b]hu m]n] p]r p]N] n] lo. p]N] bo m]ihn]] p]CI xoQno v]lz* 
konPrns]m]]\ B]]g] lov]] amoirk] jv]]n]u\ T]y]u\. b]D]] Am]]\ s]joze jt]] how p]r]g] xoQnoy] s]joze jv]]n]u\ ht]u\. 
b]D]] aj]Ny]]n]I v]c]m]]\ a]v]]\ D]rK]m] p]tn]Ino l]wno amoirk] jv]]m]]\ xoQno x]rm] t]o a]vo j no! 

Am]No n]kkI ky]u*\ ke g]mo to B]ogo v]]s]\t]I xoQ]N]In]u\ v]jn] a] bo m]ihn]]m]]\ aoC]m]]\ aoCu\ 20 kIl]o t]o 
aoCu\ krv]u\ j Ce. Am]No v]]s]\t]Ino c]Im]kI a]p]I ke jo A Aql]u\ v]jn] n]hI\ G]q]ze t]o A Am]n]I soßeqrIno 
p]ot]]n]I s]]To amoirk] l]w jxo. no xoQn]I soßeqrIn]I b]]b]t]m]]\ xoQ]N]Ino p]Uv]*g—h Aqlo tom]no c]m]k {p]ze 
Am]]\ n]v]]w n] ht]I. 

Am]n]I a] c]Im]kI k]m] krI g]w. soßeqrIno amoirk] l]w jv]]n]I v]]t]T]I j xoQ]N]Ino h]q* Aqek 
a]v]v]] jev]u\ T]w g]y]u\. v]]s]\t]I xoQ]N]IA v]jn] G]q]zv]]n]] b]D]] kIim]y]] Ak s]]m]q] am]l]m]]\ m]Ukv]]n]u\ n]kkI 
krI l]ID]u\. no hu\ xoQn]] h]T]m]]\ a]v]I g]y]o. a]m] t]o hu\ b]hu s]j]g] m]]N]s] Cu\. hu\ ds] v]rs]T]I p]r]g] xoQn]I 
a]<iPs]m]]\ k]m] kru\ Cu\ no ky]]re a]<iPs]m]]\T]I g]ull]I p]N] m]]rI l][\ Cu\, Ct]]\ ky]]rey] a]<iPs]m]]\T]I g]ull]I m]]rt]]\ 
xoQn]] h]To Jzp]]y]o n]T]I p]N] a]je t]o hu\ {\G|t|o j Jzp||w g|y}o.  

Am]No m]no kÁu\: Ôjo, v]]s]\t]IA 20 kIl]o v]jn] G]q]zv]]n]u\ n]kkI ky]u*\ Ce no A Am]]\ s]PL T]]y] An]u\ 
t]]re Dy]]n] r]K]v]]n]u\ Ce. t]]re a] bo m]ihn]] a]<iPs]m]]\ a]v]v]]no b]dlo m]]re b]\g]lo j s]v]]rT]I s]]\j s]uD]I h]jr 
rhev]]n]u\ Ce no ty]]\ j jm]v]]n]u\ Ce. jo v]]s]\t]In]u\ n]kkI ky]]* m]ujb] v]jn] G]qxo t]o t]no bo wnßImonq a]p]Ix]. 
n]hI\ t]o__Õ xoQe Am]n]I c]Im]kI aD]UrI r]K]I p]N] m]]ro t]o «v] aDD]r T]w g]y]o. Ak b]]ju bo w\ßImonqn]I 
l]]l]c] no b]I« b]]ju hk]l]p]ÇI? g]B]r]qn]] m]]y]]* m]]r]T]I xoQno jv]]b] a]p]v]] m]o\ p]N] n] K]ol]I x]k]y]u\.  

ty]]\ xoQn]I g]j*n]] s]\B]L]w: Ôkem] b]oly]o n]hI\? T]w x]kxo no?Õ 

Ôh], h] m]]r]T]I b]n]t]u\ krIx].Õ D]Im]] av]]jm]]\ m]]r]T]I Aql]u\ j b]ol]]y]u\. 

Ôb]n]t]u\ n]hI\ p]N] c]okks] Av]u\ krv]u\ p]zxo. n]hI\ t]o m]]r] jev]o kow B]u\zo n]hI\.Õ no Am]n]] A 
B]U\z]p]N]]n]I m]no j]N] ht]I Aqlo b]ol]v]]n]I ax]ikt]A hu\ m]]T]u\ hl]]v]I h] B]N]I rÁo. xoQe bo wnßImonq 
a]p]v]]n]I je v]]t] krI ht]I An]I s]]mo m]]re rojn]] b]]r kl]]kn]I a] kp]rI n]okrI krv]]n]I ht]I. p]N] bo 
wnßImonq m]]qe m]]re a]ql]u\ joK]m] t]o lov]u\ j p]ze no! m]no T]y]u\ ke a] m]hen]t]n]o b]dl]o xoQ jy]]re amoirk] 
j]y] ty]]re a]<iPs]m]]\ g]ull]I m]]rIno v]s]ul] krI lov]]xo.  

a] v]]s]\t]I Aqlo xoQn]I B]Im]k]y] p]tn]I. a]m] t]o An]u\ 20no b]dlo 40 kIl]o v]jn] G]q]zv]]m]]\ a]vo 
t]o j kd]c] xoQ s]]To x]oBo Av]I j]jrm]]n] An]I k]y]]. m]no T]y]u\ ke xoQ]N]In]u\ v]jn] G]q]zt]]\ ky]]\k m]]ru\ v]jn] 
azD]u\ n] T]w j]y] t]o s]]ru\. v]LI m]]ru\ v]jn] t]o xoQ krt]]\y] aoCu\ ht]u\.  

a] v]]s]\t]I xoQ]N]Ino Bo\s]n]I jem] K]]v]]n]I no s]oP]m]]\ p]z/y]]\ p]z/y]]\ hukm] Cozv]]n]I a]dt] ht]I. jo 
Am]no 20 kIl]o v]jn] v]D]]rv]]n]u\ hot] t]o a] G]q]zv]] krt]]\ m]no s]hel]u\ l]]gy]u\ hot]. are A s]]\B]Lt]]\ j hu\ 
a]n]\dT]I JUm]I {Q/y]o hot] p]N] a]je t]o v]jn] G]q]zv]]n]I a] kp]rI a]Pt] m]]To p]zI to B]og]vy]] iv]n]] CUqko 
j ky]]\ ht]o! 

no B]]w, b]Ije idv]so s]v]]rn]] p]horm]]\ hu\ xoQno b]\g]lo p]ho\c]I g]y]o. xoQ a<iPso jv]] tOy]]r T]t]] ht]] 
no xoQ]N]I n]]st]]n]] qeb]l] p]r boQ]\ ht]]\. hju Am]n]o n]]st]o a]vy]o n] ht]o Aqlo A a\dr rs]oz]m]]\ l]]l]c]u 
n]jre t]]kI rÁ]\ ht]]\.  

xoQ khe: Ôjo, a] k]g]Lm]]\ l]Ky]] m]ujb] v]]s]\t]IA ks]rt] krv]]n]I Ce no K]]v]]n]u\ p]N] Am]]\ jN]]vy]] 
m]ujb] j lov]]n]u\ Ce. t]]re kzk]wT]I A b]D]]n]o s]m]y]s]r am]l] T]]y] A jov]]n]u\ Ce. t]]re je K]]v]u\ hoy] A 
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K]]v]]n]I CUq Ce.Õ khI xoQ a<iPso g]y]] no xoQ]N]In]u\ z]yoq k\qšol] q]wm] qeb]l] c]]l]u T]w g]y]u\. no j]No m]]rI 
km]b]Kt]In]I x]Ða]t] T]w. 

mo\ m]]re m]]qe zb]l] AgJ a]m]loq, qosq t]T]] k]<PI m]\g]]vy]]\ no xoQ]N]I m]]qe Ap]l]n]I bo c]IrI t]T]] 
aore\j jy]us]n]o py]]l]o. xoQ]N]IA p]hel]]\ t]o Am]n]I zIs] t]rP joy]] ky]u*\ p]CI m]]rI zIs] t]rP l]]l]c]B]rI 
n]jr n]]K]I. xoQ]N]In]I n]jr m]]r] n]]st]] t]rP b]g]zel]I jot]]\ g]B]r]wno mo\ m]]rI zIs] t]T]] k]<PIn]o m]g] m]]rI 
v]D]u n]«k Ko\c]I l]ID]]\. a]m] t]o m]]re zrv]]n]I kow jÐr n] ht]I k]rN] ke hu\ qeb]l]no s]]mo Ceze boQo ht]o. p]N] 
roj s]v]]rm]]\ bo B]]K]rI no k]<PIn]] Ak kp]T]I c]l]]v]n]]r m]]r] jev]] m]Dy]v]g]I* m]]N]s]no a]je m]Lel]] a] 
x]]hI n]]st]] p]r kow n]jr s]rK]I kre A m]]r]T]I xo\ s]hn] T]]y]? 

xoQ]N]I khe: Ôt]u\ a]m] m]]rI s]]mo bos]Ino a]v]u\ b]D]u\ K]]t]o hoy] t]o a]v]o  n]]st]o m]]re g]Le j kem] 
{t]re?Õ 

mo\ kÁu\: ÔA p]N] z]yoqn]o j Ak B]]g] Ce. m]no a]v]u\ s]]ru\ K]]t]o jow t]m]]rI B]UK] {G]ze p]N] Av]u\ 
K]]v]]n]u\ n] m]Le Aqlo t]m]]rI v]D]]r]n]I c]rb]Im]]\T]I A B]UK] s]\t]oS]]y]. bo v]S]* p]hel]]\ mo\ a]v]u\ ky]]\k v]]\cy]u\ 
ht]u\.Õ no v]jn] G]q]zv]]n]o in]N]*y] krIno boQ]\ ht]]\ Aqlo Am]No m]]rI v]]t] s]]c]I m]]n]I l]ID]I. no Am]No km]no 
Am]n]o n]hI\v]t] n]]st]o krv]] m]]\z/y]o. 

n]]st]o ky]]* p]CIn]o ßm] ht]o jog]I\g]n]o. xoQ]N]I khe: Ôt]u\ jog]I\g] x]Uq p]herIno tOy]]r T]w j], a]p]No 
jog]I\g]m]]\ jv]]n]u\ Ce.Õ 

Ôhu\ jog]I\g] x]Uq p]hert]o n]T]I. hu\ a] j kp]z]\ p]herIno jog]I\g] krIx].Õ 

Ôa]jn]o idv]s] c]l]]v]I l]wx], p]N] k]l]T]I t]o t]]re jog]I\g] x]Uq p]herIno j jog]I\g]m]]\ a]v]v]u\ p]zxo. 
t]]rI p]]so n] hoy] t]o am]]re K]co* n]v]o K]rIdI l]]v]je, t]u\ m]]rI s]]To a]v]]\ kp]z]\m]]\ jog]I\g] krt]o hoy] t]o m]]re 
t]o x]rm]]w m]rv]]n]u\ j T]]y].Õ  

Ôm]]re k]rNo t]m]]re x]rm]]w m]rv]]n]u\ n] T]]y].Õ 

ÔT]]y]Õ 

Ôn] T]]y]Õ 

ÔT]]y] ke n] T]]y] A je hoy] to p]N] t]]re k]l]T]I t]o jog]I\g] x]Uq p]herv]o j p]zxo.Õ xoQ]N]IA P]y]n]l] 
aoz*r Coz/y]o. hu\ B]lo n]okrI p]r]g] xoQn]I krt]o ho[\ p]N] a] xoQ]N]I t]o v]LI xoQn]]\y] xoQ ht]]\. Am]n]u\ 
khev]u\ m]]r]T]I ky]]\T]I q]LI x]k]y]!  

c]]l]o k]l]n]I v]]t] k]lo, mo\ m]n] m]n]]vy]u\. v]LI Am]no K]co* m]]re m]]qe ij\dg]In]o p—T]m] jog]I\g] x]Uq 
K]rIdv]]n]o hoy] t]o Av]I v]]t] t]o m]]re g]Le x]Ir]n]I jem] j {t]rI j]y] no! no xoQ]N]I tOy]]r T]wno a]vy]]\ 
Aqlo amo jog]I\g]n]o j\g] «t]v]] mod]no p]z/y]]\.  

Am]No s]Uc]vy]u\ ke Am]n]I s]os]]y]qIm]]\ t]o b]D]] Am]no aoLK]t]] hoy] Aqlo am]]re s]os]]y]qIn]I 
b]h]r n]Ikñy]] p]CI j jog]I\g] x]Ð krv]u\. jo ke m]no m]n]m]]\ T]y]u\ ke Am]no jov]] a] s]v]]re koN] b]]rIm]]\T]I 
zoiky]]\ krv]] n]v]ru\ ht]u\? p]N] A ht]]\ v]]s]\t]I xoQ]N]I no hu\ ht]o Ak s]]m]]ny] kl]]k*. jy]]\ xoQT]I Am]n]I 
s]]mo b]ol]]t]u\ n] ht]u\ ty]]\ m]]rI x]I iv]x]]t]! 

b]h]r n]IkLt]]\ mo\ kÁu\: Ôjuao, jog]I\g]m]]\ Ak K]]s] in]y]m] Ce. t]m]]rI a]g]L kow l]Xy] hov]u\ jowA. 
hu\ t]m]]r]T]I p]]\c]s]]t] PIq a]g]L dozt]o rhIx]. t]m]]re m]]rI s]]To T]w jv]]n]u\ l]Xy] r]K]v]]n]u\.Õ 

Ôt]]r] jeql]I Jzp]T]I t]o m]]r]T]I doz]t]u\ hxo?Õ v]]s]\t]IA {B]]\ rhI jt]]\ kÁu\. 

Ôt]m]]re Dyoy] Av]u\ r]K]v]]n]u\. no hu\ p]N] t]m]no Dy]]n]m]]\ r]K]Ino D]Im]u\ j dozt]o rhIx]. t]mo T]]kI j]v] 
Av]u\ hu\ n]hI\ dozu\. t]mo m]n]T]I m]]rI s]]To T]w jv]]n]u\ iv]c]]rIno dozx]o t]o t]m]]r]T]I T]ozu\ v]D]]re Jzp]T]I 
doz]xo. no v]jn] G]q]zv]]m]]\ A v]D]]re m]ddÐp] T]xo.Õ mo\ Am]no jem]tom] s]m]j]vy]]\ no Am]n]] m]n] p]r v]jn] 
G]q]zv]]n]I D]Un] s]v]]r ht]I Aqlo v]g]r s]m]jyo m]]n]I p]N] g]y]]\.  

mo\ Am]no m]]rI s]l]]m]t]In]I ic]\t]]m]]\ a] b]uÇI p]Z]v]I ht]I. jo hu\ Am]n]I s]]To dozt]o ho[\ no A 
m]din]y]u\ l]T]zIno m]]r] p]r Ps]z]w p]ze t]o m]]rI dx]] t]o c]pp]q sonzv]Ic] jev]I j T]w j]y] no! A v]jin]y]u\ 
m]]r] p]r p]ze t]o m]]rI x]I dx]] T]]y] A iv]c]]re j m]no km]kim]y]]\ a]v]I g]y]]\. 

no amo Am]n]I s]os]]y]qIn]I b]h]r n]IkLI dozv]]n]u\ x]Ð ky]u*\. je Jzp]T]I A dozt]]\ ht]]\ A Jzp] 
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Jzp]T]I c]]l]v]] krt]]\ K]]s] v]D]]re n] ht]I. amo T]ozu\ doz/y]]\ howx]u\ ty]]\ b]I« s]os]]y]qIn]]\ kUt]r]\noy] 
am]]r]m]]\ ano K]]s] t]o xoQ]N]Im]]\ rs] p]z/y]o hoy] Am] l]]gy]u\. Ak t]o xoQ]N]In]I v]jn]d]r k]y]] no [p]r 
pol]u\ jog]I\g] x]Uq. m]s] m]oq] t]iky]] p]r n]]n]u\ kv]r p]r]No c]Z]v]I dID]u\ hoy] Av]o Am]n]o deK]]v] l]]g]t]o ht]o.  

Aqlo kUt]r]\n]]\ m]n]m]]\ Am] p]N] T]y]u\ hxo ke kow n]v]t]r p—]N]I b]Ij] kow g—hm]]\T]I a]v]I c]Zy]u\ ke x]u\? 
Aqlo A B]s]t]]\ p]]CL p]z/y]]\ no c]Is] p]]zt]]\ xoQ]N]I, p]]CL v]]G] p]z/y]o hoy] Am] je B]]gy]]\ Ce! no Am]n]I 
A Jzp]I dozT]I aj]N] Av]] m]no m]UkInoy] A a]g]L n]IkLI g]y]]\. m]no T]y]u\ ke a]v]I p—ekqIs] jo Ak]d 
m]ihn]o A krxo t]o Am]n]u\ v]jn] D]]y]]* krt]]\y] v]D]]re {t]rI jxo. 

p]N] Am]n]u\ B]]re x]rIr a] v]D]]re p]zt]] dozv]]T]I Av]u\ t]o h]\PI rÁu\ ht]u\ ke A jow m]no m]n]m]]\ 
g]B]r]q T]v]] m]]\z/y]o ke Am]n]u\ h]q* t]o Pewl] n]hI\ j]y] no! mo\ p]N] Am]n]I s]]To T]w jv]] dozv]]n]I Jzp] 
v]D]]rI. pol]]\ kUt]r]\A p]N] xoQ]N]Ino b]dlo m]no in]x]]n] b]n]]v]I hvo m]]rI p]]CL dozv]] m]]\z/y]u\ no m]]rI Jzp] 
p]N] a]p]oa]p] j v]D]I g]w. p]N] a]g]L xoQ]N]I kow qšk zš]y]v]r sqIy]rI\g] p]r k]b]U G]um]]v]I boQo hoy] no 
qšk jem] a]m] tom] P\g]oL]y] Av]I rIto rst]]n]I Akb]]juT]I b]I«b]]ju P\g]oL]t]]\ no l]T]z]t]]\ dozI rÁ]\ ht]]\\. no 
p]]CL hu\ p]N] tom]no p]kzv]] Av]I j rIto rozn]I boy] D]]ro m]]p]I rÁo ht]o. 

hu\ g]B]r]y]o. jo A roz p]r p]zIno boB]]n] T]w j]y] t]o m]]rI t]o km]b]Kt]I j bos]I j]y] no! pol]]\ 
kUt]r]\n]I s]]To Am]no Akl]]\ m]UkIno kown]I m]dd m]]g]v]]y] n] jv]]y]. Am]no K]Bo m]UkIno l]w jv]]n]I v]]t] 
iv]c]]rt]]\y] m]no km]kim]y]]\ a]v]I j]y] Av]u\ ht]u\. p]N] l]]g]t]u\ ht]u\ ke Am]No a]je roz p]r p]zIno G]]y]l] T]v]]n]u\ 
n]kkI ky]u*\ l]]g]t]u\ n] ht]u\.  

mo\ Am]n]I n]«k p]ho\c]I Am]no p]kzv]] J]v]u\ m]]y]u*\ p]N] Am]n]I l]T]zt]I dozno k]rNo hu\ c]UkI g]y]o. hu\ 
B]lo c]UkI g]y]o p]N] s]]moT]I a]v]t]o Ak s]]y]kl] sv]]r n] c]Uky]o. ANo t]o xoQ]N]IT]I p]ot]]no b]c]]v]v]] 
rst]]n]I D]]r s]uD]I s]]y]kl] G]um]]v]I t]oy] b—ek v]g]rn]I qšk jev]]\ xoQ]N]In]I k]y]] s]]mo An]u\ ke An]I s]]y]kl]n]u\ 
kx]u\ n] c]]ly]u\. 

p]ot]]n]I B]]re k]y]]no p]zI jt]I b]c]]v]v]] xoQ]N]IA pol]] s]]y]kl] sv]]rno p]kzv]] p—y]tn] ky]o*. A t]o 
Am]n]] h]T]m]]\ n] a]vy]o p]N] A p]oto pol]] sv]]r p]r l]T]zI p]z/y]]\. pol]]A bolons] G]um]]vy]u\ no A An]I 
s]]y]kl] s]]To g]qrm]]\ jw p]z/y]o. xoQ]N]I p]N] p]CI ky]] a]D]]re p]ot]]n]I k]y]]n]u\ K]orzu\ isT]r r]K]I x]ke? A 
p]z/y]]\ pol]]n]I [p]r. no pol]o c]Is] p]]zI {Qy]o: Ôkow b]c]]v]o a] Bo\so m]no kc]zI n]]Ky]o.Õ 

[p]r xoQ]N]I h]\Pt]]\ ht]]\ no Am]n]] drek Ãv]]s]n]I s]]To [CLt]I no db]]t]I Am]n]I k]y]] n]Ico v]D]]re 
no v]D]]re p]Is]]t]o pol]o s]]y]kl]v]]Lo t]]l]b]DD] c]Is]o p]]zI rÁo ht]o. m]no T]y]u\ ke Av]oA jo v]D]]re p]]\cok 
im]in]q a]m] db]]y]] krxo t]o A jm]In]m]]\ a]K]o j K]U\p]I jxo no m]]re Ano p]]v]z]T]I K]odIno b]h]r k]Qv]o 
p]zxo.  

aD]Ur]m]]\ p]Uru\ pol]]\ kUt]r]\ m]]r] p]]ql]Un] p]r n]hoiry]]\ m]]rt]]\ ht]]\. Am]n]]T]I b]c]t]o hu\ rozn]I n]Ico 
{t]y}o* ty]]\ xoQ]N]In]I g]j*n]] s]\B]L]w: Ôt]u\ m]no {B]I kr p|CI hu\ Ano b]t]]v]u\ Cu\. s]]l]o m]no Bo\s] khe Ce. Ak 
t}o joy]] v]g]r s]]y]kl] c]l]]vo Ce no m]no __Õ khet]]\ Am]No pol]]n]I C]t]I p]r Am]n]I koN]In]o hT]oz] jev]o g]odo 
m]]y]o* no pol]o v]D]]re jorT]I c]Is] p]]zI {Qy]o. 

mo\ xoQ]N]In]o s]]\bol]] jev]o h]T] m]]r] bo h]To p]kz/y]o no Am]no {B|} krv]] jord]r a]\c]ko m]]y]o*. 
xoQ]N]In]I 100 kIl]on]I g]uN]I jev]I k]y]]A kx]I m]c]k n] a]p]I p]N] hu\ p]zt]]\ m]]\z b]cy]o. mo\ m]]r] {B]] 
rhev]]n]I no Am]no {B]]\ krt]]\ m]]rI s]l]]m]t]I n] joK]m]]y] An]I b]r]b]r c]k]s]N]I krIno Am]n]o B]Im]n]I 
g]d] jev]o h]T] p]kzI PrIT]I v]D]u jord]r a]\c]ko a]py]o. a] v]K]to xoQ]N]I t]o t]s]uy] n] K]sy]]\ p]N] hu\ j 
m||rI s]l]]m]t]In]I iv]c]]rI r]Kol]I s]l]]m]t] av]sT]] ty|«no m]]rI isT]rt]] g]um]]v]Ino {T|l|Ino p]z/y]o Am]n]I 
[p]r. no pol|o s]]y]kl]v]]Lo x]hern]] b]j]r s]uD]I s]\B]L]y] Av]I dd*n]]k c]Is] p]]zI {Qy|o. n]Ico s]]y]kl], 
An]I [p]r An]o pol]o sv]]r, An]I [p]r xoQ]N]In]u\ 100 kIl]o pl]s]n]u\ b]]rd]n] no An]I [p]r hu\. A 
s|]y]kl]sv]]rn]]m]]\ c]Is] p]]zv]] jev]] hox] rÁ] ht]] Ay] aoC] a]º]y]*n]I v]]t] ht]I!  

m]h] p]r]No hu\ boQo T]y]o no mo\ jem]tom] krIno xoQ]N]Ino {\c]ky]]\ t}o n]hI\ khu\ p]N] m]]rI p]UrI t]]k]t] 
l]g]]v]Ino pol]]n]I k]y]] p]rT]I Ak t]rP g]b]z]v]I m]Uky]]\. mo\ Am]no g]b]z]v]I m]Ukv]]m]]\ s]PLt]] moLv]I Ay] 
aoCu\ ht]u\? v]]s]\t]I jem]tom] krIno boQ]\ T]y]]\ no m]]ro h]T] p]kzIno Am]No {B]]\ T]v|| p—y|tn| ky|o* no Am]n]] 
v|jn|T|I m||ru\ s|m|t|ol|n| as]m]t]ol]n]m]]\ n] Perv]]w j]y] A m]]qe m]]re keql}o p—y]tn] krv]o p]z/y]o An]I t]o m]no 
j K]b]r Ce! 

no p]ot]]n]] p]rT]I a]K]I qškn]u\ v]jn] hQI g]y]u\ hoy] Am] pol]] s]]y]kl]v]]L]n]]m]]\ koN] j]No ky]]\T]Iy] 
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x]ikt] a]v]I g]w ke A An]I l]\g]z]t]I k]y]] no Av]I j l]\g]z]t]I s]]y]kl]no Qs]zt]o p]l]kv]]rm]]\ dUr B]]g]I 
g]y]o.  

p]CI kow rIX]]n]I p]]CL b]]\D]Ino qšk qo krt]o hoy] Av]I isT]it]m]]\ m]h]p—y]tno mo\ Am]no roz p]r t]o 
a]Ny]]\. n]s]Ib]y]ogo Ak rIX]] m]LI g]w. A rIX]]v]]L]A v]]s]\t]I xoQ]N]I s]]mo Av]I [p]]l]\B] B]rI n]jre 
joy]u\ ke m]no rIX]]v]]L]n]I ic]\t]] T]v]] m]]\zI. T]]kel]]\ t]oy] xoQ]N]I j ht]]\ no! Am]n]I a]z] h]T]n]I hzPeqm]]\ jo 
rIX]]v]]L]n]u\ jzb]u\ av]I j]y] t]o Am]]\T]I azD]] d]\t] t]o rst]] p]r j vor]w j]y]. mo\ rIX]]v]]L]n]I dy]] K]]wno 
An]I no xoQ]N]In]I v]cco {B]] rhI Am|n]u\ A y]uDD] s]j*k t]]r]mOˆ]k T]t]u\ av]roD]v]] p—y]tn] ky]o*.  

s]m]y], s]\jog]o, a] m]h]k]y] xoQ]N]I ano p]ot]]n]I rIX]]n]I s]l]]m]t]I A b]D]]n]I g]N]t]rI krIno 
rIX]]v]]L]A ˆ]N]g]N]u\ B]]zu\ m]]gy]u\. xoQ]N]I k]\w b]olo A p]hel]]\ mo B]]z] p]r m]\jUrIn]I m]hor m]]rI dID]I no m]h] 
p—y]tno xoQ]N]Ino rIX]]m]]\ c]z]vy]]\.  

g]mo tom] p]N] amo b]\g]lo t]o p]ho\cy]]\. Am]No p]hel]]\ t]o p]]N]I g]rm] kr]v]I Am]]\ m]IQu\ n]\K]]v]I ky]]\y] 
s]uD]I Am]]\ p]g] Jb]oLI r]Ky]]. Am]n]] a\goa\g]m]]\T]I p]rsov]]n]] rel]] v]hI pol]] g]rm] p]]N]Im]]\ p]zI rÁ] 
ht]]. A p]rsov]o jo Am]n]I c]rb]Im]]\T]I b]n]t]o hxo t]o Am]n]u\ v]jn] a] Ak j idv]s]m]]\ bo kIl]o jeql]u\ aoCu\ 
T]w jxo Av]I g]N]t]rIy] mo m]n]m]]\ krI l]ID]I. 

m]no T]y]u\ jo a]v]I no a]v]I ks]rt] Ak aQv]]izy]] s]uD]I kr]v]v]I hoy] no xoQ]N]In]u\ v]jn] D]]y]]*    
p—m]]No G]q]zv]u\ hoy] t]o m]]re aoC]m]]\ aoC] b]Ij] C t]o a]v]] s]]y]kl]v]]L] j tOy]]r r]K]v]] p]ze. a]m]]\ 
skuqrv]]L] ke rIX]]v]]L] n] c]]lo. pol]]\ kUt]r]\ t]o jo ke s]]T] a]p]v]] tOy]]r j hxo Am] m]]rI c]okks] K]]t]rI 
ht]I.  

ty]]\ v]]s]\t]I xoQ]N]I khe: Ôk]l]T]I a]p]No rst]o b]dl]I n]]K]v]o p]zxo. s]]ru\ T]y]u\ ke A kUt]r]\ m]no 
krz/y]]\ n]hI\ n]hI\ t]o m]]re c]Od w\jekx]n] lov]]n]]\ T]]t]. no pol]o s]y]kl]v]]Lo __ PrIT]I jo m]Lxo t]o hu\ An]]\ 
h]zk]\ j B]]\g]I n]]K]Ix].Õ  

mo\ m]n]m]]\ j kÁu\: An]]\ h]zk]\ t]o m]]rI b]]w a] Ak v]K]t]m]]\ j Av]]\ B]]gy]]\ hxo ke A b]]p]zo kd]c] 
dv]]K]]n]] Bog]o T]w g]y]o hxo ke p]CI Ano Gor p]ho\cy]o hxo t]o t]m]]rI jem] k]\ t]o xok krt]o hxo no kN]s]t]o 
hxo. 

m]]r]\ h]zk]\ t]o a] Ak v]K]t]n]] jog]I\g]T]Iy] duK]v]] m]]\zy]]\ ht]]\ tom]]\ v]]s]\t]I xoQ]N]Ino {B]]\ krt]]\ t}o 
m]]r]\ h]zk]\n]u\ j]No kc]iry]u\ j T]w g]y]u\ ht]u\. m]no T]y]u\ ke a]je t]o rIX]] m]LI g]w ht]I p]N] k]y]m] aoCI m]LI 
x]ke? An]] krt]]\ zš]y]v]r g]]zI l]wno D]Imo D]Imo am]]rI p]]CL a]vo Av]u\ g]oQv]v]u\ p]zxo. B]lo no b]]p]z] 
Anoy] xoQ]N]I a]v]I av]dx]] jov]]n]o s]\t]oS] t]o m]Lxo. A b]]p]zo roj Am]n]I g]]Lo t]o K]]y] j Ce no! 

hvo p]CIn]o s]m]y] ht]o ks]rt]n]o. m]]re no ks]rt]no t]o b]]rm]o c]\¨m]] ht]o. a]je m]]re s]d/n]s]Ibo 
m]]re ks]rt] krv]]n]I n] ht]I p]N] v]]s]\t]I xoQ]N]I ks]rt] kre An]u\ m]]re Dy]]n] r]K]v]]n]u\ ht]u\ Am] hu\ m]]n]t]o 
ht]o. p]N] Av]u\ t]o hu\ m]]n]t]o ht]o. jy]]re b]\g]l]]n]] Ak Ðm]m]]\ Am]no m]]qe x]Ð kr|Al|] «mnoix]y]m]m]]\ hu\ g]y]o 
ty]]re j m]no s]]c]I v]]t]n]I K]b]r p]zI. v]]s]\t]I xoQ]N]In]o a]<z*r CUq/y]o: Ôhu\ row\g] m]x]In] p]r Aks]s]]*wJ 
kru\ ty]]\ s]uD]I t]]re m]]rI s]]mo s]]y]kl] c]l]]v]v]]n]I Ce.Õ 

Ôp]N] m]]re ky]]\ v]jn] [t]]rv]]n]u\ Ce? m]]re t]o {l|qu\ v|jn] v]D]]rv]]n]u\ Ce.Õ 

Ôg]]\z], s]]y]kl] c]l]]v]v]]T]I v]jn] G]qe n]hI\ p]N] p]g]n]] sn]]y]uao ano PePs]]\ m]jb]Ut] T]]y]. Aqlo 
dl]Il] ky]]* v]g]r s]]y]kl]I\g] krv]] m]]\z. t]]r] a] t]It]IG]oz] jev]] x]rIrm]]\ T]ozI c]rb]I v]Do t]o l]okoy] t]]rI 
dy]] K]]t]] aqke. no t]u\ s]]mo ks]rt] krt]o ho[\ t]o m]]r]m]]\ p]N] ih\m]t] rhe no! b]]kI a]je m]]r]\ h]zk]\ Av]]\ 
t]o duKo Ce ke __Õ 

mo\ m]n]m]]\ j kÁu\: h]zk} t]o m]]r]\y] ky]]\ aoC]\ duKo Ce? no pol]] s]]y]kl]v]]L]n]]\ t]o Av]]\ duK]t]]\ hxo ke 
An]]T]I t]o a]je k]m] p]r p]N] n]hI\ jv]]y]. b]]p]z]n]o d]Õzo p]zxo. hu\ m]h]r]jno m]]re m]]qe kzk k]<PI no 
v]]s]\t]I m]]qe k]kzIn]o jy]us] b]n]]v]I l]]v]v]]n]u\ khI s]]y]kl] a]ruZ T]y]o. no k]kzIn]] jy]us] s]]mon]o aN]g]m]o 
Am]n]] m]o p]r deK]]w rÁo. p]N] moreT]on] doz p]UrI krIno T]]kel]] AToloqn]I jem] v]]s]\t]IA p]N] row\g] krv]] 
m]]\z/y]u\. 

b]p]ore l]\c]m]]\y] mo\ poq B]rIno K]]D]u\ no hu\ xoQ]N]Ino l]]c]]rIT]I s]l]]zn]]\ p]]\dz]\ s]]To kust]I krt]]\ 
jov]]n]I hu\ m]J] m]]N]I rÁo. m]no T]y]u\ ke jo a]v]u\ bo m]ihn]] c]]l]xo t]o xoQ]N]In]u\ v]jn] t]o G]qt]]\ G]qxo p]N] m]]ru\ 
v]jn] t]o aoC]m]]\ aoCu\ dsok kIl]o t]o v]D]I j jxo. no m]]re t]o A v]D]]rv]]n]I jÐr p]N] ht]I j no! v]LI m]no 
t]o c]]l]u p]g]]re K]]w-p]I no ks]rt] krI x]rIr s]uD]]rv]]n]o l]h]v]o m]Lt]o ht]o. m]no T]y]u\ dr v]rso xoQno 
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p]rdex] jv]]n]u\ T]]y] ano Am]no xoQ]N]In]u\ v]jn] G]q]zv]]n]o a]v]o t]ukko s]Uje t]o m]]re m]]rI t]ib]y]t]n]I t]o kow 
ic]\t]] j n]hI\. 

jem]tom] krIno p]hel]o idv]s] t]o amo p]Uro ky]o*. no A s]]\je Gor jt]]\ mo\ Ak s]rs] jog]I\g] x]Uq p]N] 
K]rIdI l]ID]o. hu\ An]u\ b]Il] b]Ije idv]so xoQ]N]Ino a]p]I dwx] ano m]no K]]t]rI ht]I ke xoQ]N]I xoQn]I p]]so 
A b]Il] m]\jUr kr]v]I j dexo. a]v]I n]]n]I v]]t]m]]\ xoQ xoQ]N]Ino n]]r]j kre Av]] n] ht]]. xoQn]]m]]\ km]]v]]n]I 
jev]I a]v]zt] ht]I Av]I a]v]zt] xoQ]N]In]]m]]\ pOs]] K]rc]v]]n]I ht]I. 

r]toy] m]no xoQ]N]In]] jog]I\g]n]] j iv]c]]ro a]vy]] krt]] ht]]. b]Ije idv]so s]v]]re koN] xoQ]N]In]I 
hzPeqe c]Zxo An]] iv]c]]rm]]\ m]no {\G| j a|v]t]I n] ht]I.  

Ak t]rP m]no pol]] azPeqe c]Zn]]r m]]N]s] p]r dy]] a]v]t]I ht]I t]o b]I« t]rP xoQ]N]In]I T]n]]rI 
av]dx]]n]I klp]n]]A m]no hs]v]u\y] a]v]t]u\ ht]u\ t]o ˆ]I« t]rP m]no xoQ]N]Ino m]dd krv]] jt]]\ m]]rI s]l]]m]it] 
joK]m]]v]]n]I ic]\t]] p]N] T]y]] krt]I ht]I. a] b]D]]n]I v]cco m]no ky]]re {\G| a]v]I g]w A y]]d n]T]I p]N] 
{\G|m||\y| m]no xoQ]N]In]] a] bon]m]Un] jog]I\g]n]]\ j sv]pn]o a]vy]] ky]]*\.  

b]Ije idv]so s]v]]rm]]\ xoQno b]\g]lo p]ho\c]I mo\ pol]u\ b]Il] xoQ]N]In]] h]T]m]]\ m]ukI dID]u\. no p]]Cu\ am]]ru\ 
jog]I\g] x]Ð T]y]u\. a]je amo Am]n]I s]os]]y]qIno b]Ije drv]]jeT]I m]h]p—y]]N] x]Ð ky]u*\. T]oze j a]g]L jt]]\ 
xoQ]N]In]I p]]CLT]I kUt]r]\n]] B]s]v]]n]] jord]r av]]j a]v]v]] m]]\z/y]]. mo\ j]No A av]]j s]]\B]ñy]] j n] hoy] 
Am] m]]ru\ jog]I\g] c]]l]u r]Ky]u\. p]N] a]jn]]\ kUt]r]\ t]o k]l]n]]y] krt]]\y] v]D]]re jord]r ht]]\ Av]u\ m]no Am]n]] 
B]s]v]]n]] av]]j p]rT]I l]]g]I rÁu\ ht]u\. 

p]N] hu\ k]\w a]g]L iv]c]]ru\ A p]hel]]\ t]o xoQ]N]I p]ot]]n]]T]I dozI x]k]y] A Jzpo dozt]]\ m]]rI p]]CL 
a]v]I p]ho\cy]]\ ht]]\. An]o aN]s]]r a]v]I jt]]\ mo\ Am]n]] rst]]m]]\T]I Ak t]rP K]s]I jv]] m]riN]y]o p—y]tn] 
ky]o* p]N] xoQ]N]In]] m]]ro qeko l]wno p]ot]]no p]zI jt]]\ aqk]v]v]]n]] m]riN]y]] p—y]tn] krt]]\ A aoCo m]riN]y]o 
s]]b]It] T]y]o. no b]I« j X]No j]No kow t]ot]I\g] qškn]o D]kko l]]gy]o hoy] Am] hu\ D]r]x]]w T]y]o. p]z/y]] p]CIy] 
hu\ v]D]]re n]hI\ t]oy] p]\cok PIq t]o G]s]z]y]o howx]. m]]r] n]]kn]u\ qerv]u\ Col]]w g]y]u\. Akl]u\ qerv]u\ j x]u\ hu\ 
a]Koa]K]o j j]No Col]]w g]y]o ho[\ Av]I b]Lt]r] m]]r] a\go a\g]m]]\T]I T]v]] m]]\zI. 

p]N] AqloT]I ky]]\ b]c]]v]]n]u\ ht]u\? m]no p]kzv]]m]]\ in]SPL g]yol]]\ xoQ]N]I p]N] s]m]t]ol]n] g]um]]v]Ino m]]r] 
p]r Ps]z]w p]z/y]]\. no hu\ Av]I t]o c]Is] p]]zI {Qy]o ke An]} p]zG]] a]jub]]jun]I b]D]I s]os]]y]qIm]]\T]I 
p]zy]]. no m]]rI A c]Is] s]]\B]LIno zrn]]\ m]]y]]*\ pol]]\ kUt]r]\y] p]ot]]n]I s]os]]y]qI t]rP p]]C]\ B]]g]I g]y]]\. mo\ 
xoQ]N]In]I a]m]ny]] r]Ky]] v]g]r m]]r]m]]\ b]cy]u\ ht]u\ Aql]u jor ajm]]v]Ino m]]r] p]rT]I Am]no Ak t]rP 
g]b]z]v]I dID]]\. no hu\ boQo T]w g]y]o. 

Am]no boQ]\ krv]]n]I p]rv]] ky]]* is]v]]y] rozn]I D]]re bos]I mo\ m]]rI G]v]]Al]I k]y]]n]u\ s]vo*X]N] krv]] 
m]]\z/y]u\. boy] koN]Iao no boy] ZI\c]N] Col]]y]]\ ht]]\ no Am]]\T]I l]ohIn]] qix]y]] PUqI n]Ikñy]] ht]]. m]o\ ano n]]k 
p]r keql]u\ Col]]y]u\ ht]u\ A j]N]v]]n]u\ kow s]]D]n] h]T]v]g]u\ n] ht]u\ Ct]]\ je b]Lt]r] T]t]I ht]I A [p]rT]I l]]g]t]u\ ht]u\ 
ke m]o\ p]N] K]]ss]u\ Av]u\ Col]]y]u\ ht]u\.  

mo\ m]n]m]]\ iv]c]]y]u*\ ke g]w k]l]v]]L] pol]] s]]y]kl]sv]]r krt]]\ m]]rI a]jn]I dx]] jr]y] s]]rI n] ht]I. 
An]]m]]\ t]o Aql]I x]ikt] b]c]I ht]I ke A t]o s]]y]kl] l]wno B]]g]I jw x]ky]o ht]o. p]N] m]]r]T]I t]o a]je 
boc]]r p]g]l]]\ c]]l]I x]k]y] Av]u\y] rÁu\ n] ht]u\. 

mo\ xoQ]N]I t]rP joy]u\ t]o Ay] roz p]r g]b]zt]]\ QIk Col]]y]]\ ht]]\. p]zt]I v]K]to t]o A m]]rI [p]r 
p]zel]]\ Aqlo v]D]]re Col]]v]]m]]\T]I b]c]I g]yol]]\. m]]rI a] dx]] jot]]\ m]]ro qeko lov]]no b]dlo D]IreT]I boQ]\ T]w 
rozn]I s]]wzm]]\ Am]n]I k]y]]no Ak p]Il]rno qeke g]oQv]t]]\ Am]No D]Imo s]]de m]no kÁu\: ÔrIX]] b]ol]]v].Õ 

rIX]]m]]\ Gor p]ho\cy]] p]CI b]\g]l]]n]]\ p]g]iT]y]]\ c]Zt]]\ m]no T]y]u\ ke s]ID]]\ Gor a]v]v]]no b]dlo p]hel]]\ kow 
z]<kqrno ty]]\ jwno p]]q]p]I\zI kr]v]Ino a]vy]]\ hot] t]o s]]ru\ T]]t]. jo ke G]rm]]\ Psq* Awzn]I kIq ht]I j. 
Am]]\n]I dv]]ao, m]l]m]o ano p]]q]p]I\zIn]o jeql]o s]]m]]n] ht]o to b]D]o v]]p]rIno amo am]]r] huil]y]] QIk krv]] 
p—y]tn] ky]o*. 

xoQ]N]I khe: Ôa] kUt]r]\ m]]qe my]uin]is]p]]il]qI v]]L] kem] kx]u\ n]hI\ krt]] hoy]! a] b]D]]\ kUt]r]\ s]]To 
moy]rno An]] G]rm]]\ p]UrIno b]h]rT]I t]]Lu\ m]]rI dev]] jev]u\ Ce. Anoy] K]b]r t]o p]ze ke x]hern]]\ m]]N]s]ono m]]To 
kUt]r]\ kev]I v]It]]ze Ce.Õ 

m]no kL t]o m]no bo ˆ]N] idv]s] p]CI v]Lxo Am] l]]g]t]u\ ht]u\ p]N] ks]rt]n]] q]wm] qeb]l]m]]\ keJy]ual] ke 
s]Ikl]Iv] m]Ukv]]n]o av]k]x] j n] ht]o. am]]re ks]rt] t]o c]]l]u r]K]v]I p]ze tom] j ht]I no! m]no Ak v]K]t] t]o 
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m]n]m]]\ Av]u\y] T]w g]y]u\ ke xoQno khI d[\ ke m]]re b]dlo kow b]Ij]no A joK]m]B]y]u*\ k]m] s]o\p]I m]no A k]m]m]]\T]I 
m]Ukt] kre p]N] Am]No je bo wnßImonqn]o g]oL m]]rI koN]IA l]g]]z/y]o ht]o An]I l]]l]c] m]]r]T]I CozI x]k]t]I n] 
ht]I. 

p]CI mo\ kUt]r]\no xoQ]N]I krt]]\ aoC]\ joK]m] k]rk g]N]t]]\ m]]r] pl]]n]m]]\ s]uD]]ro krv]] p—y]tn] ky]o*: 
ÔhvoT]I t]m]]re a]g]L dozv]]n]u\ no hu\ t]m]]rI p]]CL dozIx].Õ mo\ kÁu\. 

Ôn]], p]hel]]\n]I jem] t]]re a]g]L j dozv]]n]u\ r]K]v]u\. t]u\ m]]rI a]g]L dozt]o hoy] t]o m]no dozv]]m]]\ m]J] 
a]vo Ce.Õ xoQ]N]Ino kd]c] roz p]r Ps]z]w p]zv]] krt]]\ m]]rI k]y]] p]r lonzI\g] krv]]n]u\ v]D]]re s]l]]m]t] 
l]]g]t]u\ hxo. 

m]no khev]]n]u\ m]n] T]y]u\ ke t]m]no m]J] p]zt]I hxo p]N] m]no m]]rI s]l]]m]t]In]I ic]\t]] T]]y] Ce An]u\ x]u\? jo 
PrIT]I Ak]d v]]r jo t]m]]rI k]y]] m]]r] p]r l]T]zI p]zxo t]o hu\ t]o rozm]]\ j K]U\p]I jwx] no m]no Am]]\T]I 
b]h]r k]Zv]] m]]qe t]m]]re b]ul]zoJr m]\g]]v]v]u\ p]zxo. p]N] m]n]m]]\ hoy] A b]D]u\ xoQ]N]In]I s]]mo aoCu\ b]ol]I dev]]y] 
Ce! mo\ m]]ru\ a]g]L dozv]]n]u\ c]]l]u r]Ky]u\ p]N] s]]v]cot]Im]]\ v]D]]ro krI Am]n]]T]I T]ozu\ v]D]]re a\t]r r]K]Ino 
dozv]]n]u\ r]Ky]u\. 

bo idv]s] p]CI b]Ijo Ak aksm]]t] T]y]o. jog]I\g]m]]\ xoQ]N]I ano kUt]r]\ v]cco hrIP]w j]m]I Am]]\ 
keql]]\k kUt]r]\ xoQ]N]I krt]]\ a]g]L n]IkLI g]y]]\ no tom]no p]go a]g]LT]I b]c]k]\ B]rv]] p—y]tn] krv]] l]]gy]]\. 
g]B]r]yol]]\ xoQ]N]IA dozv]]n]I Jzp] v]D]]rv]] p—y]tn] ky]o* p]N] a]g]L PrI v]Lel]]\ kUt]r]\ Am]n]I azPeqm]]\ 
c]ZI g]y]]\ no xoQ]N]In]I joK]m]b]rI k]y]] l]T]zI no Ak al]m]st] kUt]r] p]r jem] ArN] p]r G]N] p]ze Am] 
Av]] t]o jorT]I p]qk]w ke A kUt]r]n]o t]o j]No l]oc]o j v]LI g]y]o. no An]I vodn]]b]rI c]Is] s]]\B]LI b]]kIn]]\ 
kUt]r]\ p]ot]]n]I s]os]]y]qI t]rP B]]g]I CUq/y]]\. 

xoQ]N]I p]N] p]ot]]n]] G]v]]yol]] ZI\c]N]n]I p]rv]] ky]]* is]v]]y] Ak s]PL ix]k]rIn]I jem] g]v]*Bor {B]]\ 
T]w g]y]]\. no [p]rT]I sqIm] rol]r jev]u\ v]jn] hQI jt]]\ pol]u\ kUt]ru\ p]N] l]ohIl]uh]N] h]l]t]m]]\ k]rm]I c]Is]o 
p]]zt]u\ no B]]gol]] p]]Cl]] bo p]g] G]s]zt]u\ Ak t]rP B]]g]I CUq/y]u\. 

g]motom] p]N] xoQ]N]In]I a] ks]rt]no no kUt]r]\no b]]rm]o c]\¨m]] ht]o A v]]t]n]I m]no K]]t]rI T]v]] m]]\zI 
ht]I. ano ton]I p]Uit]* m]no p]CIno j idv]so T]w g]w. to idv]so kUt]r]\ no xoQ]N]In]I v]cco p]]CI rojn]I jem] j 
hrIP]w x]Ð T]w g]w ht]I. p]N] a]je xoQ]N]In]] g—h b]r]b]r n] hoy] tom] A Ak kUt]r]n]I Jpoqm]]\ a]v]I 
g]y]]\. A kUt]r]A Am]n]I jm]N]I p]I\zIA b]r]b]rn]u\ b]qku\ B]rI l]ID]u\. no Ak k]rm]I c]Is] p]]zt]]\ A l]T]z/y]]\ 
no p]]CL hju b]Iju\ b]qku\ B]rv]] doz/y]] a]v]t]] A kUt]r] p]r n]jr krt]]\ s]m]t]ol]n] g]um]]v]I p]]CLn]I b]]ju 
Ps]z]w p]z/y]]\. 

pol]] kUt]r]A p]N] An]] p]r j]No v]lz*qšez sonqr t]UqI p]z/y]u\ hoy] Av]I k]rm]I m]rN]c]Is] n]]K]I. 
b]I« c]Is] n]]K]v]] jeql]o An]I p]]so v]K]t] j ky]]\ b]cy]o ht]o? p]hel]I ano Cell]I c]Is] s]]To A t]rPz/y]] 
v]g]r j [p]r p]ho\c]I g]y]u\. ty]]\ m]]rI n]jr xoQ]N]I t]rP g]w. A l]ohI dzdzt]I p]IzI\no p]\p]]Lt]]\ boQ]\ ht]]\.  

Ôa]No m]Ua]A Av]u\ b]qku\ B]y]u*\ Ce ke m]]re s]]t] w\jekx]n] lov]]\ p]zxo.Õ rzt]] s]]de A b]oly]]\. Am]no 
kUt]ru\ krz/y]]n]u\ jeql]u\ du:K] ht]u\ An]]T]I v]D]]re du:K] pol]]\ lov]]\ p]zn]]r w\jekx]n]n]u\ ht]u\. 

ÔA jo hzk]y]u\ hxo t]o c]Odey] lov]]\ p]ze.Õ m]]r]T]I b]ol]]w g]y]u\. 

Ôt]u\ m]no Am] khIno zr]v] n]hI\. A hzk]y]u\ n]T]I j. Ay] pol]]\ kUt]r]\n]] qoL]m]]\n]u\ j ht]u\ no. jo 
hzk]y]u\ hot] t]o b]Ij]\ kUt]r]\ Ano p]ot]]n]] qoL]m]]\ pos]v]] det] K]r]\?Õ 

Ômo\ ky]]\k v]]\cy]u\ ht]u\ ke je kUt]ru\ krz/y]u\ hoy] A 24 kl]]k p]CI jo «v]t]u\ n] hoy] t]o A hzk]y]u\ n] 
hoy]. p]N] a] t]o Av]I t]p]]s] kr]y] to p]hel]]\ j m]rI g]y]u\ Ce.Õ 

ÔA m]rI g]y]u\ An]u\ bos]N]u\ t]u\ p]CI [jv]je p]hel]]\ Gor jv]]n]I g]oQv]N] kr.Õ m]]rI anok dl]Il]o Ct]]\ 
xoQe am]]rI p]]CL m]okl]v]] m]]qe k]r ÞI p]]zI n] ht]I An]] kc]v]]q s]]To hu\ rIX]]m]]qe a]m]tom] n]jr krv]] 
m]]\z/y]o. 

m]no Ak v]]t]n]I D]rp]t] T]w ke ks]rt] ano z]yoqT]I xoQ]N]In]u\ v]jn] je Jzpo G]qI rÁu\ ht]u\ tom]]\ a] 
w\jekx]n]oA v]D]]ro krI a]p]xo. m]no m]n]m]]\ T]y]u\ ke a]m]]\ m]]rI s]]To pol]]\ kUt]r]\noy] xoQe kx]u\k v]Lt]r a]p]v]u\ 
jowA. 

g]mo tom] p]N] amo bo m]ihn]]n]o a] k]y]*ßm] a]v]] anok aksm]]t] s]j*t]]\ p]Uro ky]o* K]ro. xoQ]N]In]u\ 
v]jn] v]Is] kIl]ono b]dlo m]]ˆ] p]\dr j kIl]o G]q/y]u\ ht]u\ A jow xoQe K]\D]]wT]I m]]rI s]]mo jot]]\ kÁu\: Ôt]u\ k]m]m]]\ 
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in]SPL rÁo Cu\ Ct]]\ to\ p—y]tn] b]r]b]r ky]o* Ce Aqlo hu\ t]no wnßImonq t]o a]p]Ix] p]N] bono b]dlo Ak j 
a]p]Ix].Õ 

b]c]]v]m]]\ mo\ kÁu\: Ôm]no a]v]I jord]r ks]rt]n]I qev] n] ht]I no [p]rT]I rojn]] Akno ihs]]bo keql]]y] 
aksm]]t] T]y]] Am]]\ m]]r]\ h]zk]\n]u\ t]o kc]u\b]r T]w g]y]u\ Ce Aqlo mono kÁ] p—m]]No bo wnßImonq t]o m]Lv]]\ j 
jowA. Av]u\ hxo t]o t]mo PrIno p]]C]\ a]v]o ty]]r p]CI hu\ b]]kIn]] p]]\c] kIl]o v]jn] G]q]zv]] m]]qe p—y]tn] krv]] 
tOy]]r Cu\.Õ 

ÔA t]o amo p]]C]\ a]v]IA p]CI n]k/kI krIx]u\. hu\ v]c]n] n]T]I a]p]t]o.Õ 

m]]re Ak wnßImonqT]I j s]\t]oS] m]]ny]] is]v]]y] CUqko j ky]]\ ht]o?  

Am]n]] p]]C] a]vy]] p]CI Ak m]ihno m]]re xoQno b]\g]lo jv]]n]u\ T]y]u\ no mo\ xoQ]N]Ino joy]]\ ty]]re m]no 
l]]gy]u\ ke Am]No je p]\dr kIl]o v]jn] G]q]z/y]u\ ht]u\ An]I s]]mo Cell]] doZek m]ihn]]m]]\ p]\drno b]dlo vy]]j s]]To 
l]g]B]g] v]Isok kIl]o v]jn] v]D]]rI l]ID]u\ ht]u\.  

khev]]n]I jÐr n]T]I ke mo\ b]Ij] wnßImonq m]]qe xoQn]I s]]mo p—st]]v] m]Ukv]]n]u\ m]ult]v]I r]Ky]u\ Ce.  

                                                                         an]ußm]  ► 
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2. a<v]oz*...a<v]oz* 
m]]ro Ak im]ˆ] r]hul] h]l] idlhIm]]\ rhe Ce no s]]\B]ñy]u\ Ce ke km]]y] Ce p]N] s]]ru\ Av]u\. amo boy] 

n]]n]p]N]m]]\ s]]To j B]Nol]]. ano m]no y]]d Ce ty]]\ s]uD]I Ay] m]]r] jeql]u\ j {\c]u\ Aqlo ke moiqšk Pel] s]uD]I 
B]Nol]o. A h]l] idlhIm]]\ a]ql]u\ b]D]u\ kev]I rIto km]]t]o hxo An]u\ a]ºy]* g]]m]m]]\ m|no no b]D]]no T]t]u\. p]N] 
Av]oA Av]o jy]]re g]]m]m]]\ a]vo ty]]re B]B]k]m]]\ Prt]o no CUqT]I pOs]] K]rc]t]o Aqlo b]D]]no m]]n]v]u\ p]zt]u\ ht]u\ 
ke A idlhIm]]\ s]]rI rIto g]oQv]]w g]y]o ht]o. 

A Ak idv]s] m]]re ty]]\ ac]]n]k a]v]I c]Zy]o. m]no khe: Ôa]p]N]] Airy]]n]] b]hu p—it]iSQt] m]]N]s]o 
iv]So m]]re j]N]v]u\ Ce.Õ 

m]no An]] ac]]n]k a]vy]]n]u\ no tom]]\y] s]ID]u\ m]]re ty]]\ j An]u\ a]ºy]* t]o ht]u\ j Am]]\ Ak v]D]u\ 
a]ºy]* [mor]y]u\. mo\ kÁu\: Ôt]no idlhIm]]\ boQe a]v]o t]ukko ky]]\T]I s]UJy]o? p]hel]]\ m]no A s]m]j]v] ke t]]re A 
b]D]u\ j]N]Ino x]u\ k]m] Ce?Õ 

ÔA b]D]u\ hu\ t]no p]CI s]m]j]v]Ix] p]N] aty]]re t]o hu\ p]UCu\ Cu\ An]o jv]]b] a]p].Õ 

Ôp—it]iSQt] Aqlo ky]] Xoˆ]n]] p—it]iSQt] m]]N]s]o iv]So t]]re j]N]v]u\ Ce?Õ m]no An]I v]]t]n]u\ D]zm]]T]u\ n] 
s]m]j]t]]\ mo v]LI p]UCy]u\. 

Ôb]D]] j Xoˆ]n]]. r]jkIy], s]]m]]ijk, xOX]iN]k ano A is]v]]y]n]]\ b]Ij]\ Xoˆ]n]]y].Õ 

Ôjo B]]w, g]]\D]In]g]r ke idlhI s]uD]I jem]n]]\ n]]m] g]v]]t]]\ hoy] Av]] t]o a]p]N]] g]]m]m]]\ kow n]T]I p]N] 
sT]]in]k r]jk]rN]m]]\ t]o h]l] B]]n]u moG]« b]hu j]N]It]] Ce. s]]m]]ijk k]y]*kr t]rIke n]]n]]B]]w B]]v]s]]r ano 
keLv]N]In]] Xoˆ]m]]\ m]oG]Ibon] x]]h p]N] b]hu j]N]It]]\ Ce no m]oz] s]Uw m]oz] {Qv|]n|] Xoˆ]m]]\ m]]ru\ p]N] n]]m] b]hu 
j]N]It]u\ Ce. t]u\ a]v]n]]rI c]U\qN]Im]]\ {B]] rhev]]n]u\ t]o n]T]I iv]c]]rt]o no!Õ 

Ôa] m]xkrI krv]] jev]I v]]t] n]T]I no m]no c]U\qN]I jev]I P]l]t]u v]]t]om]]\ rs] p]N] n]T]I. jo m]no A 
b]D]]n]]\ s]rn]]m]]\ m]LI j]y] t]o m]]re A b]D]]\no a]je j m]Lv]u\ Ce. m]]re jldI idlhI p]]Cu\ p]ho\c]v]u\ p]ze tom] Ce.Õ 
ANo kÁu\, j]No idlhIn]o drb]]r An]] v]g]r s]Un]o p]zI jv]]n]o n] hoy]!  

jo ke m]no An]I v]]t]m]]\ kx]I s]m]jN] n] p]zI p]N] A b]D]]\ j]N]It]]\ m]]N]s]on]]\ s]rn]]m]]\ m]]rI 
z]y]rIm]]\T]I mo\ Ano qp]k]v]I a]py]]\. p]CI b]p]ore jm]Ino A Akl]o j Am]no m]Lv]] {p]z/y|o. m]no T]y]u\ ke A 
idlhIm]]\ Ce Aqlo kow m]oq] m]]T]]n]u\ k]m] l]wno a]vy]o hxo to Ano b]D]]\no m]Lv]u\ hxo. je hxo A s]]\je K]b]r 
p]zxo. 

Cek m]ozI s]]\je A p]]Co a]vy]o. m]no khe: Ôc]]l]o Pero s]PL T]y]o. ˆ]N]m]]\T]I Ak k]m] t]o T]y]u\. Akn]o 
v]]y]do p]z/y]o Ce p]N] l]]go Ce ke k]lo A p]N] p]t]I jxo. m]]re l]IDo t]no p]N] jm]v]]m]]\ m]ozu\ T]y]u\ hxo Aqlo p]hel]]\ 
jm]I l]wA p]CI hu\ t]no b]D]I v]]t] kru\ Cu\.Õ 

m]no A n]hot]u\ s]m]j]t]u\ ke A kev]]\ k]m] l]wno idlhIT]I a]vy]o hxo ke a]v]] j]N]It]] m]]N]s]o s]]To 
v]g]r aoLK]]No no toy] a]ql]]\ Jzp]T]I k]m] p]t]I g]y]]\ hxo. m]no T]y]u\ ke Am]]\ a] m]]N]s]on]] l]]B]n]I j kow 
v]]t] hov]I jowA to is]v]]y] a]ql]I Jzp]T]I b]D]]\ k]m] p]to n]hI\. p]N] ty]]\y] hu\ K]oqo ht]o An]I j]N] m]no 
T]oz] idv]s] p]CI T]v]]n]I ht]I.  

jmy]] p]CI A khe: Ôjo hu\ t]no m]]\zIno v]]t] kru\. amo idlhIm]]\ ÔaiK]l] B]]rt]Iy] p]irv]]rÕ n]]m]n]I 
Ak b]hu m]oqI ano p—it]iSQt] s]\sT]] c]l]]v]IA CIA. a] s]\sT]] a]K]] dex]m]]\ t]p]]s] kr]v]Ino drek Xoˆ]m]]\T]I 
p—it]iSQt] vy]ikt]no sov]]m]Uit]* ano Av]] b]Ij] G]N]I j]t]n]] a<v]oz* a]po Ce. a]je hu\ A m]]qe j a]vy]o Cu\.  

Ôto\ jN]]vol]]\ ˆ]Noy] jN]no hu\ m]ñy]o no Am]]\T]I Ak jN]n]I a<v]oz* m]]qe p]s]\dg]I p]N] krI no Am]No 
a<v]oz* sv]Ik]rv]]n]I s]\m]it] p]N] a]p]I dID]I Ce. k]lo m]]re m]oG]Ibon]no Gor tom]n]I ano tom]n]] p]it] s]]To 
im]iq\g] Ce. hu\ b]p]ore tom]no ty]]\ j jm]v]]n]o Cu\. tom]no iv]So m]no k]lo idlhIT]I v]D]]re m]]iht]I m]LI jxo. b]]kIn]I 
m]]iht]I hu\ tom]n]I s]]To v]]t]c]It] krt]]\ moLv]I l]wx]. jo to a<v]oz* m]]qe y]ogy] l]]g]xo t]o tom]no p]N] a<v]oz* 
a]p]v]]n]I v]]t] krI jowx].Õ 

hvo m]]r] a]ºy]*n]I av]iD] j a]v]I g]w. mo\ kÁu\: Ôaly]], t]u\ ahI\ a]vy]o ty]]\ s]uD]I t]o Am]]\n]] 
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kowno j]N]t]o p]N] n] ht]o. a] t]o m]no je QIk l]]gy]]\ to boˆ]N] n]]m] t]no a]py]]\. hvo b]p]ore boc]]r kl]]km]]\ to\ 
Av]I to kev]I t]p]]s] krI l]ID]I ke t]no A m]]N]s] a<v]oz* a]p]v]] y]ogy] l]]gy]]? m]no t]o am]]\ kx]I s]m]jN] 
p]zt]I n]T]I. t]u\ m]]r]T]I kx]u\k CUp]]vo Ce.Õ 

Ôm]]rI v]]t]n]o b]Ijo hpt]o k]lo hu\ m]oG]Ibon]no ty]]\T]I a]v]u\ p]CI t]no khIx]. t]u\ m]]ro n]]n]p]N]n]o dost] 
Cu\ ano hu\ idlhIT]I s]ID]o t]]re ty]]\ a]vy]o Cu\. t]]r]T]I m]]re x]u\ CUp]]v]v]]n]u\ hoy]!Õ 

p]CI A m]no g]U\c]v]]t]o m]UkIno s]Uv]] c]]ly]o g]y]o. mo\y] m]n] m]n]]vy]u\ ke je v]]t] hxo An]I k]lo t]o K]b]r 
p]zI j jxo. Av]oyo An]I j]to kx]u\ n]hI\ khe t]o hu\ An]I p]]CL p]zI jwnoy] v]]t]n]u\ m]UL l]ID]] is]v]]y] Ano 
ky]]\ Cozv]]n]o ht]o! 

b]Ije idv]so A m]oG]Ibon]no ty]]\ jv]] tOy]]r T]t]o ht]o ty]]re mo\ Ano kÁu\: Ôc]]l], hu\ p]N] t]]rI s]]To 
a]v]u\. m]]re Am]n]I s]]To s]]ro p]irc]y] Ce. hu\ howx] t]o t]]r] k]m]m]]\ p]N] m]dd T]xo.Õ 

p]N] m]]rI c]]l] s]m]« jw A khe: ÔAT]I {l]qu\, t]u\ s]]To ho[\ t]o m]]r] k]m]m]]\ azc]N] {B]I T]xo. 
v]LI tom]No m]no jm]v]]n]u\ n]ot]ru\ p]N] a]pol]u\ Ce A t]u\ kem] B]Ul]I j]y] Ce? kowno ty]]\ t]]r]T]I v]g]r b]ol]]vyo 
jm]v]] p]ho\c]I jv]]y] K]ru\!Õ 

to m]]rey] ky]]\ An]I s]]To v]g]r a]m]\ˆ]No jm]v]] p]ho\c]I jv]u\ ht]u\? a] t]o hu\ ton]I x]I rm]t] Ce A 
j]N]v]] m]]g]t]o ht]o. no m]no K]]t]rI j ht]I ke A jo {z} p]]N]Im]]\ rm]t]o hxo t]o m]no s]]To l]w jv]] tOy]]r 
n]hI\ j T]]y] Aqlo mo\ K]]l]I qp]ku\ m]Ukel]u\. 

A s]]\je r]hul] a]vy]o ty]]re A k]\w khe An]I v]]q joy]] is]v]]y] mo\ Ano kÁu\: Ôhvo x]Ð kr t]]rI 
v]]t]n]o b]Ijo hpt]o. a]je t]o m]]re b]D]u\ j]N]v]u\ Ce ke a] b]D]u\ x]u\ Ce? m]]re A K]]s] j]N]v]u\ Ce ke t]u\ kx]u\ K]oqu\ t]o 
n]T]I krt]o no!Õ 

Ôjo t]u\ m]]ro im]ˆ] Ce Aqlo hu\ kx]u\ K]oqu\ krt]o ho[\ t]o t]]re ty]]\ t]o n] j a]v]u\. jo a] m]]ru\ k]z*. mo\ je 
s]\sT]]n]I v]]t] krI ht]I to aiK]l] B]]rt]Iy] p]irv]]rn]o hu\ sT]]p]n]]T]I a]j s]uD]I p—m]uK] rhel]o Cu\. idlhI jev]I 
aj]N]I jgy]]A ano a]v]I p—it]iSQt] s]\sT]]m]]\ m]no a]ql]]\ v]rs] s]uD]I a]v]o m]uKy] ho¢o m]Lt]o hxo t]o hu\ 
Av]u\ k]m] p]N] krt]o j howx] no!Õ ANo m]no A n]] kÁu\ ke A s]\sT]] An]] idm]]g]n]I j pod]x] ht]I ano A 
s]OT]I p]hel]o s]By] ano sT]]p]k p—m]uK] T]w boQel]o ht]o ano a]j s]uD]I c]]l]u rhel]o ht]o. jo ke p]]CLT]I m]oze 
m]oze m]no A v]]t]n]I K]b]r p]zv]]n]I ht]I. 

Ôt]]rI A v]]t] m]no s]m]j]y] Ce p]N] t]u\ khe Ce ke t]]rI a] aiK]l] B]]rt]Iy] p]irv]]r b]D]I rIto t]p]]s] 
krIno y]ogy] vy]ikt]no a]v]] a<v]oz* a]p]o Co. t]o m]no khe ke a] bo idv]s]m]]\ jeNo t]m]]ro a] a<v]oz* 
sv]Ik]rv]]n]I h] p]]zI ton]]m]]\ t]no Av]I kw iv]ix]SQ l]]y]k]t] jN]]w?Õ mo\ j]No An]I {l]q t]p]]s] lot]o ho[\ 
Am] p]UCy]u\. 

ÔAm]]\ G]N]]\ b]D]]\ p]]s]]\n]o iv]c]]r krv]]n]o hoy] Ce. s]O p—T]m] t]o mo\ t]]rI p]]so boˆ]N] p—it]iSQt] 
vy]ikt]aon]]\ n]]m] m]]gy]]\ tom]]\ s]]m]]ny] jn]t]]n]I n]jre A m]]N]s]n]I je C]p] hoy] A j]N]v]] m]LI j]y]. p]CI hu\ 
Am]no m]Lv]] g]y]o to p]hel]]\ mo\ b]j]rm]]\y] boc]]r jN]no p]UCIno Am]no iv]So v]D]]re j]N]v]] p—y]tn] ky]o*. p]CI mo\ 
m]]rI hez a]<iPso Pon] krIno a] ˆ]Noy] iv]So kompy]uqrm]]\T]I m]]iht]I kZ]v]Ino j]N]I l]ID]I no m]ul]]k]t] v]K]to 
Am]n]I p]UCp]rC krt]]\ A m]]iht]In]I s]ty]t]] a\go c]k]s]N]I p]N] krI l]ID]I.Õ 

Ôt]]rI a] kompy]uqrn]I v]]t]m]]\ m]no kx]I K]b]r p]zt]I n]T]I p]N] m]no c]okks] l]]go Ce ke a] ˆ]Nom]]\T]I 
kown]Iy] kx]I m]]iht]I Am]]\ n]hI\ hoy]. t]u\ m]no a]m] {Q]\ B]N]]v]v]]n]u\ CozI de no s]IDos]ID]I v]]t] kr.Õ 

Ôty]]\ j t]]rI B]Ul] T]]y] Ce, dost]. aty]]re g]]m]z]n]] a\D]]iry]] G]rn]] K]UN]]m]]\ B]r]w boQel]] kown]Iy] 
kx]Iy] v]]t] CUp]I n]T]I rhet]I. l]]K]o Av]] K]N]K]oidy]] aty]]re a]g]L p]zt]] m]]N]s]on]I rjerjn]I m]]iht]I 
K]]n]g]I r]he Akˆ]It] krt]] hoy] Ce no wnqrnoqno voc]t]] hoy] Ce no A m]]iht]I am]]r] jev]] l]]K]o l]oko no 
s]\sT]]ao ik\m]t] a]p]Ino kompy]uqrv]]L] p]]soT]I moLv]t]] hoy] Ce. t]]re iv]So aty]]re kd]c] kompy]uqrm]]\ kx]I 
m]]iht]I n]hI\ hoy] p]N] jo t]u\ Ak v]K]t] p]\c]]y]t]m]]\ c]U\q]w j]y] t]o to j idv]s]T]I t]]rI a]K]I jn]m]p]ˆ]I Am]]\ 
a]v]I j g]w s]m]j.Õ 

m]no An]I v]]t]m]]\ b]hu s]m]jN] n] p]zI p]N] An]I v]]t]om]]\T]I m]]r] m]n]m]]\ Am] l]]g]v]] m]]\z/y]u\ ke 
Av]oA khet]o ht]o Am]]\ kx]u\k ajug]t]u\ jÐr ht]u\. 

Ôjo m]no t]]rI v]]t]m]]\ kx]I s]m]jN] p]zt]I n]T]I p]N] kx]u\ K]oqu\ hoy] t]o m]herb]]n]I krIno m]no Am]]\ n] 
s]\zov]t]o.Õ 
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Ôt]u\ n]]n]p]N]m]]\ ht]o Av]o j b]IkN] rÁo. t]u\ Am] kr jy]]re B]]n]u moG]«no a<v]oz* ap]*N] kr]y] ty]]re 
t]u\ idlhI a]v]. hu\ t]no a]m]\ˆ]N] m]okl]I a]p]Ix] no t]]r] idlhI jv]] a]v]v]]n]] B]]z]n]] pOs]] p]N]. Ak v]K]t] 
t]u\ jo t]o K]ro ke am]]rI a] s]\sT]] kev]I Ce no kev]] kev]] l]oko A s]m]]r\B]m]]\ a]vo Ce!Õ ty]]re j m]no K]b]r 
p]zI ke B]]n]uB]]w moG]«n]I ANo a<v]oz* m]]qe p]s]\dg]I krI ht]I. 

A b]Ij] bo idv]s] m]]re ty]]\ rÁo. A s]m]y] drim]y]]n] A g]]m]m]]\ Akl]o j G]um]t]o rÁo. mo\ je ˆ]N] 
n]]m] a]py]]\ ht]]\ Am]]\T]I ak B]]n]u moG]« j Am]no a<v]oz* a]p]v]] y]ogy] l]]gy]] ht]] Am] An]I v]]t] p]rT]I 
m]no j]N]v]] m]ñy]u\ ht]u\. 

p]CI ˆ]Ije idv]so m]no idlhI a]v]v]]n]I K]]s] B]l]]m]N] krt]]\ A idlhI c]]ly]o g]y]o. 

A v]]t]no p]\drek idv]s] T]y]] hxo no Ak idv]s] s]v]]rn]] p]horm]]\ j B]]n]uB]]w moG]« m]]re ty]]\ 
a]vy]]. tom]no jot]]\ j hu\ b]ol]I {Qy]o: Ôa]po ahI\ s]uD]I a]v]v]]n]I t]sdI x]] m]]qe l]ID]I! a]po m]no kh]vy]u\ 
hot] t]o hu\ j t]m]]re ty]]\ a]v]I g]y]o hot].Õ 

ÔAv]u\ hot] t]o t]no b]ol]]v]t], t]u\ ky]]\ kow p]]rko Ce! p]N] a]je k]m] j Av]u\ Ce ke m]]re j a]v]v]u\ p]ze.Õ 

Ôc]]l]o A b]h]noy] m]]ru\ a]\g]N]u\ p]]v]n] T]y]u\. kho m]]re l]]y]k x]I sov]] Ce?Õ 

Ôv]]t] j]No Am] Ce ke pol]o t]]ro dost] r]hul] K]ro no to A idlhIm]]\ b]hu s]]ru\ k]m] kre Ce. to Am]n]] 
aiK]l] B]]rt]Iy] p]irv]]r t]rPT]I m]no a<v]oz* a]p]v]] m]]go Ce. mo\ t]o Ano G]N]I n]] khI t]oy] khe ke hu\ jo A 
s]\sT]]n]o p—m]uK] ho[\ no m]]r] j x]hern]] v]zIl]n]I a]v]I sov]]kIy] p—v]&i–]no ib]rd]v]v]]n]I t]k jt]I kru\ t]o m]]r] 
jev]o b]Ijo m]UrK] koN]. Cev]qe m]]re h] B]N]v]I j p]zI.Õ 

ÔANo m]no v]]t] krI ht]I.Õ mo\ m]oG]m] kÁu\. 

Ôhvo An]o a] k]g]L a]vy]o Ce. A khe Ce ke Am]n]I p]]so m]]r] iv]So G]N]I m]]iht]I Ce p]N] m]]r] 
n]]n]p]N]n]I ano s]]m]]ijk s]\b]\D]on]I m]]iht]I t]o n] hoy] no! Aqlo m]]re m]]ro s]\p]UN]* p]irc]y] Ano Ak 
aQv]]izy]]m]]\ m]okl]I a]p]v]]n]o Ce. A idv]so jeql]] a]v]] n]]m]]\kIt] l]okono a] a<v]oz* a]p]v]]n]] Ce A 
b]D]]n]] Poq] s]]Ton]] p]irc]y]n]o Ak g—\T] p]N] A l]oko Cp]]v]v]]n]] Ce.Õ 

ÔANo t]o m]noy] idlhI a] s]m]]r\B]m]]\ h]jr rhev]]n]u\ a]m]\ˆ]N] a]py]u\ Ce p]N] Cek idlhI s]uD]I jv]]m]]\ 
m]]ru\ m]n] m]]n]t]u\ n]T]I.Õ mo\ kÁu\. 

Ôare, idlhI k]\w dUr Ce? aty]]re t]o r]to bos]IA t]o s]v]]rm]]\ t]o idlhI p]ho\c]I jv]]y] Ce. t]no jo 
K]c]*n]I ic]\t]] hoy] t]o j] hu\ m]]r] Bog]I t]]rIy] iqkIq kZ]v]I l]wx], b]s]? t]]re m]]rI s]]To a]v]v]]n]u\ Ce j.Õ hvo 
m]]r]T]I Cqkv]u\ hoy] t]oy] CqkI x]k]y] tov]u\ n] ht]u\.  

ÔK]c]*n]I t]o kx]I PIkr n]T]I p]N]__Õ mo\ khev]] ky]u*\. 

ÔA v]]t] p]t]I g]w, hu t]]rI iqkIq kZ]v]I l]wx]. t]u\ t]]rI kp]z]\n]I bog] tOy]]r krI r]K]je. hvo k]m]n]I 
v]]t] kru\. m]no a]v]u\ p]irc]y] jev]u\ l]K]v]]n]u\ P]vo n]hI\. Aqlo A t]]re l]K]I a]p]v]]n]o Ce. t]u\ pop]rm]]\ loK]o l]Ko 
Ce Aqlo t]no P]v]xo. t]u\ t]o m]no v]S]o*T]I j]No Ce Aqlo t]no m]]r] iv]So kx]u\ aj]Ny]u\ t]o n]T]I j. Ct]]\ a] 
k]g]Lm]]\ m]]rI k]rkIdI* a\go m]no y]]d a]vy]]\ Av]]\ p]ownq t]o mo\ qp]k]v]I r]Ky]]\ Ce. Ct]]\y] jy]]\ t]no s]m]jN] 
n] p]ze ke v]D]]re c]oK]v]q krv]] jev]I l]]go ty]]re t]]re m]]rI a<]iPso a]v]I jv]u\.Õ 

m]]re A jv]]b]d]rI sv]Ik]rv]I j p]ze tom] ht]I Aqlo mo\ h] B]N]I Aqlo B]]n]uB]]w g]y]] no mo\ Am]n]] 
p]irc]y] iv]So iv]c]]rv]] m]]\z/y]u\. m]no l]]gy]u\ ke a] sov]]m]Uit]*n]o a<v]oz* t]o B]]n]uB]]wn]I k]rkIdI*no an]uÐp] Ce 
p]N] jo m]oG]Ibon] Am]n]] a<v]oz* m]]qe l]]y]k Qy]]*\ hot] t]o Am]no m]]qe sov]]m]Uit]*n]o a<v]oz* b]r]b]r n] loK]]t]. 
p]N] A t]o m]no idlhI g]y]] p]CI j s]m]j]y]u\ ke m]oG]Ibon] jo l]]y]k Qy]]*\ hot] t]o Am]no m]]qe ix]X]N]B]]rt]I 
a<v]oz* tOy]]r j ht]o. ano idlhIm]]\ j m]no K]b]r p]zI ke Av]] t]o b]Ij] anok a<v]oz* A l]oko a]p]t]] ht]]. 
no kow n]v]] Xoˆ]n]I vy]ikt]no a<v]oz* a]p]v]]n]o T]]y] t]o Ano m]]qe n]v]] n]]m]n]o a<v]oz* x]Ð krv]]n]I tom]n]I 
toy]]rI p]N] ht]I.  

p]N] A v]]t] t]o p]CIn]I h]l] t]o m]]re B]]n]uB]]wn]o s]v]]*\g]I, p—x]\s]n]Iy] no p—erN]]d]w p]irc]y] l]K]I 
a]p]v]]n]o ht]o. B]]n]uB]]wn]] m]]r] p]r G]N]] [p]k]r ht]]. hu\ jy]]re n]okrI m]]qe v]l]K]]\ m]]rt]o ht]o ty]]re 
Am]No m]no s]]moT]I b]ol]]v]Ino s]rk]rI K]]t]]m]]\ s]]rI jgy]] p]r g]oQv]]v]I dID]o ht]o. a] is]v]]y] p]N] m]]re 
jy]]re p]N] Am]n]I m]ddn]I jÐr p]zI ty]]re Am]No m]no p]ot]]n]o g]N]Ino m]dd krI ht]I. Aqlo jy]]re Am]No 
m]no kow k]m] s]o\py]u\ hoy] ty]]re Ano p]Uro ny]]y] a]p]v]]n]I m]]rI Prj b]n]I rhet]I ht]I Aqlo hu\ t]rt] j A 
k]m]m]]\ m]c]I p]z/y]o. 
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hu\ j]No r\g]p]UrN]In]I hrIP]wm]]\ boQo ho[\ Am] mo\ Am]n]o r\g]bor\g]I p]irc]y] l]K]v]] m]]\z/y]o. Am]No 
a]pol]I ano A iv]s]rI g]y]] hoy] Av]I n]]n]In]]n]I iv]g]t]oy] mo\ c]oqd]r xOl]Im]]\ a\dr [morI. p]]Cu\ a]K]u\ 
l]K]]N] v]]\cy]u\, s]uD]]y]u*\, PrIT]I v]]\cy]u\ PrIT]I s]uD]]y]u*\ no Am]]\ p]]CI r\g]p]UrN]I krI. p]CI jy]]re m]no p]Uro 
s]\t]oS] T]y]o ty]]re A l]wno hu\ B]]n]uB]]wn]I a<iPso g]y]o. mo\ j]to j A a]K]o m]us]¢o m]]r]T]I T]w x]ke Av]I 
c]oqd]r Cq]T]I Am]no v]]\c]I s]\B]L]vy]o. 

no m]no K]]t]rI ht]I Av]o j p—it]B]]v] Am]n]] t]rPT]I m]ñy]o. Ôm]no l]]g]t]u\ ht]u\ j ke t]]r] jev]u\ 
as]rk]rk kow n]] l]K]I x]ke. Akbo m]h–v]n]] p—s]\g]o a\dr s]m]]v]v]] rhI g]y]] Ce. m]no q]\c]N] krt]I v]K]to 
A y]]d j n] a]vy]]. hu\ sv]]t]\ˆy] son]]n]I Cu\ A t]o a]p]No l]Ky]u\ p]N] m]]re jel]m]]\ kem] jv]u\ p]zel]u\ A p]N] 
j]N]v]] jev]o p—s]\g] Ce. 

Ô42m]]\ Ak r]to mo\ v]]v] b]j]rn]I p]ol]Is] c]okI p]r c]Up]kIdIT]I iˆ]r\g]o l]her]vol]o. b]Ije idv]so b]p]or 
s]uD]I kow p]ol]Is]v]]L]n]I n]jr An]] p]r p]zI j n] ht]I. ty]]\ s]]\jn]] t]]l]ukeT]I zI.As].p]I. a]v]I p]ho\cy]]. 
Am]n]I n]jre a] hrkt] p]kz]w g]w.  

ÔAm]No b]D]] p]ol]Is]v]]L]no K]K]z]v]I n]]Ky]] no g]unog]]rno v]hel]I t]ke p]kzI l]]v]v]]n]I t]]kId krI. mo\ 
a] v]]t] j]N]I Aqlo hu\ j]to j v]g]r b]ol]]vyo p]ol]Is] sqex]n]m]]\ h]jr T]w g]y]o. mo\ kÁu\: p]ol]Is]ono 
db]z]v]v]]n]I jÐr n]T]I. r]t]n]] a\D]]r]m]]\ mo\ j A iˆ]r\g]o l]her]vy]o Ce. 

Ôhu\ aih\s]]no r\go r\g]]yol]o ht]o p]N] pol]o aiD]k]rI t]o a\g—ej s]rk]rn]o n]okr j ht]o no ANo 
aih\s]]n]I k\QI ky]]\ b]]\D]I ht]I? Am]No m]no v]g]r dy]]A s]]rI poQe hl]ko ky]o*. Am]n]] Ak Ak Pqk] 
v]K]to mo\ Ak j sl]og]n] dohr]vy]] ky]u*\: Ôjy] ih\d.Õ  

Ôp]CI?Õ 

Ôp]CI x]u\? ds] idv]s] p]CI m]]ro kes] c]]ly]o tom]]\ a] iˆ]r\g]o l]her]vy]]n]I s]]To C m]ihn]] p]hel]]\ kowA 
p]ol]Is] sqex]n]n]I b]]rIaon]] k]c] t]ozI n]]Kol]] Ay] g]un]o m]]re m]]To QokI bos]]z/y]o no m]no doZ v]rs]n]I QokI 
dID]I.Õ 

m]no T]y]u\ ke a] t]o m]uKy] g]N]]y] tov]o p—s]\g] ht]o. mo\ jUn]] l]K]]N]m]]\ T]ozI k]p]kUp] krI ano a]      
p—s]\g]m]]\ n]v]]\ Ðp]-r\g] p]UrI c]oqd]r xOl]Im]]\ a\dr s]m]]v]I l]ID]o. no B]]n]uB]]wA p]ot]]n]] Poq] s]]To A 
p]irc]y] idlhI m]okl]I a]py]o. 

p]N] p]]G]zIn]o v]L Ceze n]IkLe tom] m]no a] a]K]I kuqIl] y]ojn]]n]I j]N] an]]y]so T]w g]w. v]]t] Am] 
T]w ke n]]n]]B]]w b]j]rm]]\ m]LI g]y]]. m]]rI idlhI jv]]n]I v]]t] j]N]I Am]No kÁu\: ÔA r]hul] t]m]]ro dost] Ce 
p]N] m]no An]I d]n]t] s]]P l]]g]I n]hI\. ANo m]noy] p]hel]]\ t]o a<v]oz* a]p]v]]n]I v]]t] krI koN]IA g]oL 
l]g]]z/y]o ht]o. p]CI hu\ tOy]]r T]y]o ty]]\ khe: t]m]]re Ak v]st]u krv]I p]zxo, a] a<v]oz* aiK]l] B]]rt]Iy] 
p]irv]]rn]] s]By] hoy] Am]no j a]p]I x]k]y] Av]o in]y]m] Ce Aqlo t]m]]re An]u\ s]By]p]d moLv]I lov]u\ p]zxo. 
t]mo m]]r] x]hern]] j Co Aqlo hu\ p]]Cl]I t]]rIK]T]I t]m]no s]By]p]d m]LI j]y] Av]I vy]v]sT]] krI dwx].Õ 

Ôp]CI?Õ 

Ômo\ kÁu\ An]o v]]\D]o n]hI\, hu\ s]By] b]n]I jwx]. keql]I s]By] PI B]rv]]n]I Ce?  t]o A khe: Am]]\ bo 
j]t]n]]\ s]By]p]d Ce. s]]m]]ny] a]«v]n] s]By]p]d m]]qe Ð. p]c]]s] hj]r ano m]urbb]I v]g]* m]]qe Ð. Ak l]]K] 
Ce. t]m]]re je p—k]rn]u\ s]By]p]d lov]u\ hoy] A t]m]]rI m]r« p]r Ce.  

Ôs]By]p]dn]I a]v]I m]oqI rkm] s]]\B]LIno m]no Am]]\ kx]u\k r\D]]t]u\ hov]]n]I g]\D] a]v]I g]w Aqlo mo\ 
sp]Sq n]]m]r« b]t]]v]I. p]CI t]o ANo boˆ]N] idv]s] a]\q] K]]D]] no m]no s]m]j]v]v]] G]N]o p—y]tn] ky]o* p]N] hu\ 
n]m]kkr j g]y]o. v]LI A n]]l]]y]k t]o Aql]o ke m]]rI p]]so ix]X]N] ke kow b]Ij] Xoˆ]n]] p—it]iSQt] m]]N]s]on]]\ 
n]]m] p]N] m]]g]v]] m]]\z/y]o Aqlo m]no An]I v]]t]m]]\ kow S]zy]\ˆ] hov]]m]]\ kx]I x]\k] j n] rhI. p]N] B]]n]uB]]w 
An]I v]]t]om]]\ a]v]I g]y]] ht]] A m]no p]CI j]N]v]] m]ñy]u\.Õ 

s]m]]r\B]no a]g]lo idv]so j amo idlhI jv]] {p]zI g]y]]. r]hulo m]no kÁ] m]ujb] a]m]\ˆ]N] m]okl]I 
a]py]u\ ht]u\. iqkIqn]] pOs]] m]okl]v]]n]u\ A B]Ul]I g]y]o l]]g]t]o ht]o. B]]n]uB]]wA p]ot]]n]] s]]T]I k]y]*krom]]\T]I bo 
jN]no p]ot]]n]I s]]To l]ID]] ht]]. idlhI jt]]\ qšen]m]]\ m]no B]]n]uB]]w s]]Ton]I v]]t]c]It]m]]\ j]N]v]] m]ñy]u\ ke a]v]] 
v]D]]r]n]] m]]N]s]on]] rhev]]K]]v]]n]] K]c]* poqe drek vy]ikt] dIQ Ð. p]]\c]s]o B]]n]uB]]wA c]Ukv]v]]n]] ht]]. Aqlo 
mo\ Am]no kÁu\ ke m]]re t]o r]hul]n]u\ al]g] a]m]\ˆ]N] Ce Aqlo m]]r] K]c]*n]] Am]No c]Ukv]v]]n]I jÐr n]T]I, A 
r]hul] c]Ukv]v]]n]o Ce. 
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 am]]re m]]qe r]hul]n]I A s]\sT]]A h]<qel]m]]\ bo Ðm]o rK]]v]I ht]I. amo n]]hID]ow idlhIm]]\ G]Umy]]. 
r]hul] t]o a]je v]rn]o b]]p] ht]o. A B]]gyo j am]no p]]\cok im]in]q m]]qe m]ñy]o hxo. p]N] An]I v]]t] p]rT]I 
m]no Aql]u\ t]o j]N]v]] m]ñy]u\ ke a] s]m]]r\B]m]]\ b]D]] m]LIno s]–]]v]Is] jN]no jud] jud] a<v]oz* a]p]v]]n]] ht]]. 

b]Ije idv]so Ak iv]x]]L h]<l]m]]\ B]vy] s]m]]r\B] krv]]m]]\ a]vy]o. s]B]]m]]\ s]\sT]]n]o p]irc]y] An]] 
m]\ˆ]IA a]py]o A p]N] Av]o t]o B]B]k]d]r ht]o ke kowno t]o Am] j l]]go ke dex]m]]\ r]Sqšp]it]no hsto je 
p]ÀB]uS]N] a<v]z* a]p]v]]m]]\ a]vo Ce ton]] krt]]\y] Am]n]] a] a<v]oz* v]D]]re m]]n]B]y]]* hxo.  

m]]r] B]]go r]hul] s]]Ton]I dost]Ino d]vo Û]I B]]n]uB]]wn]o p]irc]y] rjU krv]]n]u\ a]vy]u\. b]Ij] p]N] 
boc]]rn]] p]irc]y] jud] jud] v]kt]]aoA a]py]]. b]]kIn]] a<v]oz* iv]jet]]n]] qU\k] p]irc]y] s]\sT]]n]] m]\ˆ]IA 
a]py]]. no idlhIn]] moy]rno hsto a] s]–]]v]Is] jN]no x]]l] aoZ]z]v]I ano B]B]kd]r a<v]oz* ap]*N] 
kr]v]v]]m]]\ a]vy]].  

jy]]re kown]o p]irc]y] a]p]v]]m]]\ a]v]t]o ke kowno a<v]oz* a]p]v]]m]]\ a]v]t]o ty]]re jeql]] Û]ot]]ao 
s]B]]m]]\ ht]] ton]] krt]]\y] v]D]]re t]LIaon]] g]zg]z]q T]t]] ht]]. m]no l]]gy]u\ ke m]]wkv]]L]n]I j kow kr]m]t] 
hxo.  

keql]]y] Poqog—]Pro Poq] p]]zI rÁ] ht]]. Am]]\ keql]]k t]o qIv]I v]]L]y] ht]]. m]no T]y]u\ ke B]B]ko 
krv]]m]]\ r]hul] Anz p]]qI*A jr]y] kc]]x] CozI n] ht]I. s]m]]r\B]no a\to B]ojn]n]I vy]v]sT]] ht]I to p]N] 
Av]I j [m]d] ht]I. s]B]]m]]\ t]]LIao p]]zv]] je modn]I AkQI T]w ht]I to p]N] m]no l]]gy]u\ ke a] B]ojn]n]I 
l]]l]c] a]p]Ino ke a]v]] kow konqš]kqrno a]<z*r a]p]Ino B]]zeT]I b]ol]]v]v]]m]]\ a]v]I hxo. 

mo\ m]n]m]]\ ihs]]b] m]]\z/y]o ke a] a<v]oz* iv]jet]]n]] aoC]m]]\aoC] s]]z] tor l]]K]n]I a]v]k s]]mo a] 
s]\sT]]no b]D]o m]LIno bo l]]K]n]o K]c]* T]y]o hoy] t]oy] Am]n]o D]\D]o m]oq] n]P]v]]Lo ht]o. m]no v]D]]re K]N]K]od 
krt]]\ j]N]v]] m]ñy]u\ ht]u\ ke s]\sT]]n]o m]uKy] s]\c]]l]k r]hul] j ht]o no m]\ˆ]I no K]j]n]c]I no b]Ij] b]D]] p]g]]rd]r 
ht]] ke p]CI n]]n]I m]oqI l]]l]c]T]I r]hul]n]I s]]To joz]yol]] ht]]. 

jo ke p]]CLT]I m]no K]b]r p]zI ke r]hul]n]I a] poZIm]]\n]] khev]]t]] ho¢ed]ro t]o a] poZIn]] km]Ix]n] 
Ajnqo j ht]]. Am]no r]hul] Ak s]]m]]ny] s]By] b]n]]v]I l]]vo An]] p]r Ano p]]\c] hj]r Ðip]y]] ano 
m]urbb]I v]g]*n]] s]By] krI l]]vo ton]] p]r ds] hj]r km]Ix]n] a]p]t]o ht]o. jy]]re a]v]] p]c]Is]T]I ˆ]Is] n]v]] 
s]By]o T]]y] ty]]re a]v]o a<v]oz* iv]t]rN]n]o jl]s]o krv]]m]]\ a]v]t]o ht]o. 

B]]n]uB]]w ano Am]n]] je s]]T]Id]ro s]m]]r\B]m]]\ a]vy]] ht]] Am]no s]]c]I v]]t]n]I ky]]\ K]b]r ht]I? 
A t]o Aql]] b]D]] a\j]w g]y]] ht]] ke x]herm]]\ g]y]] p]CI keql]]y] idv]s]o s]uD]I jy]]\ no ty]]\ An]I j v]]t]o ky]]* 
krt]] ht]] no! no B]]n]uB]]wno a]v]o m]]n]B]y]o* a<v]oz* m]ñy]o A m]]qe keql]Iy] s]\sT]]aoAy] n]]n]] m]oq] s]tk]r 
s]m]]r\B] r]K]I Û]I B]]n]uB]]wno x]]l] aoZ]zv]]n]I no s]tk]rv]]n]I hoz b]kI ht]I no! Am]]\n]] kownoy] p]zd] 
p]]CLn]I s]]c]I v]]t]n]I ky]]\ K]b]r ht]I! 

no B]]n]uB]]wn]] a]g—hT]I m]]rey] a]v]] s]tk]r s]m]]r\B]on]] s]]X]I b]n]v]u\ p]zt]u\ ht]u\. are, keql]Ik 
s]B]]aom]]\ t]o m]]re m]]To B]]n]uB]]wn]o mo\ l]Kol]o pol]o p]irc]y]p]ˆ] v]]\c]v]]n]u\ a]v]t]u\ ht]u\. g]mo tom] p]N] r]hul]n]I 
a] skIm]T]I a]v]] anok B]]n]uB]]waon]I p—it]SQ]n]o a]\k s]]c]I v]]t] n] j]N]t]] s]]m]]ny] l]okon]] m]]n]s]m]]\ 
v]D]u m]]n]B]y]o* b]n]I rÁo hxo A in]iv]*v]]d Ce. no a]v]u\ s]]c]u\ j]N]n]]r keql]]? 

c]]l]o r]hul]no a]v]] B]]n]uB]]wao m]Lt]] rhexo ty]]\ s]uD]I r]hul]n]]\ p]]\coy] a]\g]L]\ G]Im]]\ Ce. h], jy]]\ 
s]uD]I A G]I [kLe ano a]\g]L]\ d]JI n] j]y] ty]]\ s]uD]I t]o K]r]\ j.  

B]]n]uB]]wn]] A a<v]oz* p]CI m]no r]hul] PrIT]I m]ñy]o n]T]I. jo ke A t]o s]m]« x]k]y] tov]I v]]t] Ce. 
kd]c] Ay] s]m]« g]y]o hxo ke hu\ An]] a] krt]Ut]no j]N]I g]y]o Cu\. no Am] t]o B]]n]uB]]w ano Am]n]] jev]] 
a]v]] a<v]oz* moLv]n]]r] b]Ij] p]N] m]n]m]]\ t]o j]N]I j g]yol]] Ce no! 

t]m]]r]m]]\T]I kowno a]v]o a<v]oz*  moLv]v]]n]I wcC] T]]y] t]o m]no khejo. r]hul] B]lo m]no m]Lt]o n] hoy] 
p]N] An]u\ s]rn]]m]u\ m]]rI p]]so Ce j. no t]z]ko p]zt]o hoy] t]o r]hul] p]N] doz/y]o a]v]v]] tOy]]r j boQo hxo 
An]I m]no g]L] s]uD]I K]]t]rI Ce.   

                                                                      an]ußm]  ►    
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3. sol] Pon] 
sol] Pon]n]u\ rm]kzu\ a]je t]o duin]B]rm]} Aql]u\ j]N]It]u\ T]w g]y]u\ Ce ke n] D]]rt]] ho Av]I jg]]AT]I p]N] 

An]I G}qzI ano B]]t] B]]t]n]] rI\g]qon] v]]g]t]] s}B]L]y]. s]m]y]n]] c]kkrm]} b]D]} D]orN]o b]dl]]y]] kre Ce j 
no! kow s]ny]]s]I p]]so rIv]]<lv]rn]u\ l]]y]s]ns] hoy] t]o kow a]idv]]s]In]] C]p]r]m]} sol] Pon] kem] n] how x]ke? 
v]LI rIv]olv]r hoy] t]o Ano s]\t]]zIno r]K]v]I p]ze. no kow juA ke j]No n]hI\ t]o An]u\ m]h–v] p]N] x]u\? jy]]re 
sol] Pon] hoy] t]o k]y]m] h]T]m]]\ l]wno PrI x]k]y] ano An]]T]I v]q p]N] p]ze.  

sol] Pon]n]I x]Ða]t] amoirk]T]I T]w hxo Am] m]]n]v]]no s]b]L k]rN] Ce. amoirk]no n]]m]o qU\k} krI 
n]]K]v]]n]I b]hu K]r]b] a]dt] Ce. G]N]I v]K]t] A n]]m]m]}n]] Akbo aX]ro aoC] krIno  m]]g]]*reqn]u\ mog]I ke 
zev]Izn]u\ zev] kre A t]o s]m]jy]] p]N] r]<b]q*n]u\ b]]<b] ke iv]il]y]m]n]u\ b]Il] kre ty]]re kx]u\ D]zm]]T]u\ s]m]j]y] K]ru\? 
a]p]N]] dex]n]] keql]] j]N]t]] hxo ke b]Il] kl]Inqn]n]u\ a]K]u\ n]]m] iv]il]y]m] jePs]*n] kl]Inqn] Ce? 

Av]u\ j a] sol] Pon]n]u\ Ce. a]m] t]o A soqel]]wq m]]rPto s}dex]]n]I lov]zdev]z kre Ce Aqlo kow tono 
soqel]]wq Pon] p]N] s]m]j]t]] hoy] t]o n]v]]w n]hI\ p]N] l]K]v]]n]u\ T]]y] t]o keql]]k tono ‘sale fone’ l]Ko t]oy] 
n]v]]w p]]m]v]] jev]u\ n]T]I. hm]N]} hm]N]}n]} a]v]] Pon] sol]m]} m]Lt]] T]y]] Ce Aqlo sol]m]}T]I l]v]]yol]] Pon] m]]qe 
A s]]T]*k p]N] g]N]]y]. jo ke Am]} kx]o v]}D]oy] n]T]I. a]p]No m]m] m]m]T]I k]m] Ce qp] qp]T]I n]hI\. 

t]mo j kho kowno sol] Pon]n]o spoil}g] n] a]v]zt]o hoy] An]]T]I An]] rIsopx]n]m]} kx]o Per p]ze Ce? 
ke A h]T]m]} r]K]Ino Prt]] m]]N]s]n]] v]qm]} kx]o Per p]ze Ce? are, A Pon]n]u\ s]Im]k]z* m]ihn]] p]hel]} 
Aksp]]y]r T]w g]y]u\ hoy] ke sol] Pon]n]I A k\p]n]In]u\ {Qm]N]u\ T]w g]y]u\ hoy] t]oy] pol]]n]] v]qm]} An]]T]I kx]o 
Prk p]ze Ce K]ro?  

am]]r] g]]m]n]] v]s}t] p]]so Ak a]v]o Pon] a]vy]o ht]o. g]]m]n]] kow m]]n]t]] n] ht]] ke ANo A Pon] 
K]rI§o hoy]. An]I C]p] j Av]I ke A p]c]Is] pOs]]n]]\ bo d]t]N] l]]vy]]n]I v]]t] kre t]oy] kow An]I v]]t] 
s]]c]I m]]no n]hI\. hvo a] v]s}t] c]]r hj]rn]I ik\m]t]n]o sol] Pon] K]rIdIno l]]vy]o hoy] A v]]t] g]]m]m]} 
kownoy] g]Le {t]re K]rI? 

kowno g]Le v]]t] {t]re ke n] {t]re p]N] v]s}t] k]y]m] h]T]m]} A Ðp]kzo Pon] r]K]Ino v]qm]} Prt]o ht]o 
A t]o b]D]]no deK]]t]u\ j ht]u\ no! no K]]l]I v]q m]]rv]] j h]T]m]]\ r]K]t]o ht]o Am] p]N] n]hI\. jy]} Ano a] Pon] 
m]]rPto sov]] krv]]n]I t]k m]Lt]I ke A Pon] sov]] krt]]\ ac]k]t]o n] ht]o.  

hju g]w k]l]n]I v]]t] t]]« j Ce. am]]r] g]]m]m]} a]v]t]I As]. qI.n]I b]s] p}dr im]in]q m]ozI p]zI 
ht]I ty]} t]o ANo zep]om]} Pon] krI monojrno K]K]z]v]I n]]Ky]o. no p]CI am]no khe: Ôhm]N]} j b]s] rv]]n]] 
kr]v]I Ce.Õ ty]} Ak dost] skUqr l]wno n]Ikñy]o Aqlo A An]I s]]To bos]Ino jt]o rÁo. 

al]b]–] aqD]] kl]]km]} b]s] a]v]I g]w Aqlo am]no T]y]u\ ke ANo Pon] krv]]n]o K]c]* ky]o* An]] 
b]dl]]m]} pol]]n]] skUqr p]r jwno b]s] B]]z]n]] bo Ðip]y]] b]c]]v]I l]ID]] p]N] am]no b]D]]no r]h jot]] {B]] 
rhev]]m]}T]I b]c]]v]I l]ID]]. 

An]] dost]o t]o Ano p]g]T]I m]]T]] s]uD]I aoLK]I g]yol]] j hoy] no! Ct]} Ak idv]s] An]] dost] rm]No 
n]okrI p]r m]ozu\ T]v]]n]u\ hxo An]I j]N] krv]] An]I p]]so Pon] m]]gy]o t]o v]s}t] khe: Ôis]gn]l] p]kz]t]u\ n]T]I. 
a]je s]v]]rT]I j Av]u\ T]v]] m]}z/y]u\ Ce.Õ Am] khet]} ANo jem] b}D] p]zel]] G]izy]]Lno hl]]v]Ino A c]]lo Ce ke kem] 
A j]N]v]] l]oko k]n] n]«k D]re Ce Am] An]] sol] Pon]no hl]]v]Ino k]n] p]]so D]y]o*, j]No Ano hl]]v]v]]T]I 
is]gn]l] a]v]I jv]]n]o n] hoy]! pol]o dost] s]]c]I v]]t] s]m]« g]y]o no b]Ije idv]so amo b]D]]y] An]] Pon]n]I 
s]]c]I v]]t] s]m]« g]y]]. An]o A Pon] c]]l]u n] ht]o p]N] v]s}t] t]o c]]l]u j ht]o. Aqlo hjuy] v]s}t] t]o Pon] 
l]wno Av]] j v]qT]I g]]m]m]} Py]]* kre Ce. 

x]Ðm]} a]p]N]] dex]m]} kown]I p]]so Pon] hoy] A sqeqs]n]I in]x]]n]I g]N]]t]I hxo kd]c], p]N] hvo Av]u\ 
kx]u\ rÁu\ n]T]I. b]D]] sol] Pon]no aoLK]I g]y]] Ce. kow An]]T]I a\j]t]u\ n]T]I. b]D]] j]No Ce ke hvo t]o A Pon] 
Aql]] s]st]] T]w g]y]] Ce ke h]T]l]]rIv]]L] no x]]kB]]«v]]L]y] A r]K]t]] T]w g]y]] Ce. keql]]k jÐiry]]t] m]]qe 
r]Ko Ce t]o keql]]k v]q m]]rv]]y] r]Ko Ce. 

t]m]no K]b]r Ce ke n]hI\ An]I m]no j]N] n]T]I p]N] m]no t]o keql]]y] s]m]y]T]I K]]t]rI T]w g]w Ce ke hvo 
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A sol] Pon]n]} v]Lt]} p]]N]I T]v]] m]}z/y]} Ce. b]DoT]I sol] Pon] hvo aLK]]m]N]o T]v]] m]}z/y]o Ce. s]OT]I p]hel]} 
A Ar l]]wn]n]I a}K]m]} K]U\cy]o. Am]No plon] {p]ze ty]]rT]I plon] n]Ico {t]re ty]] s]uD]I sol] Pon]n]] 
[p]y]og] p]r p—it]b}D] m]UkI dID]o. Am]No b]c]]v]m]} khev]] m]}z/y]u\ ke q]v]r k\qšol] s]]To p]]y]l]oqn]o s}p]k* 
v]]y]rlos] is]gn]l] p]r j c]]l]t]o hoy] Ce Aqlo m]us]]Pron]] Pon] Am]} g]rb]z {B]I kre Ce. 

jo ke {\zu\ iv]c]]rt]} m]no Am]n]I v]]t]m]} s]ty]n]o k}wk a\x] jN]]y] Ce. Am]no plon] [p]]zv]]m]}, 
[z]zv]]m]}, [t]]rv]]m]} no ky]]rek aT]z]v]v]]m]} n]Icon]] k\qšol] q]v]rn]I s]]To v]]t] krv]I p]zt]I hxo Aqlo 
Am]No a]v]o in]y]m] ky]o* hxo. v]LI ky]]rek plon] h]wj<k T]]y] ty]]re posonjro sol] Pon] p]r An]o n]jre joy]o 
ahev]]l] p]ot]]n]} G]rv]]L}no ke kow m]Iizy]]v]]L]no a]po t]o kev]I hl]c]l] m]c]I j]y]? no m]Iizy]]v]]L]T]I t]o 
a]je koN] n]T]I zrt]u\?  

v]LI pol]] h]wj<kro p]ot]]n]] sol] Pon] p]r gork]y]de je v]]t] krt]] hoy] Am]} p]N] t]kl]IP T]]y] ke 
n]hI\? g]mo ke n] g]mo t]oy] A iqkIq l]wno boQel]] m]]r] t]m]]r] jev]] m]us]]Pr t]o K]r] j no! p]CI 
a<rl]]wn]v]]L]A Am]n]I Aql]I s]g]v]z t]o s]]c]v]v]I j jowA no! 

m]]r] G]rm]} ˆ]N] sol] Pon] Ce. Ak p]r m]]ro dIkro An]] sqorn]] m]]N]s] s]]To v]]t] krt]o hoy] Ce 
ty]]re An]I p]tn]I kow bon]p]N]I s]]To b]Ig] b]J]rm]} m]uk]yol]] sol]n]I v]]t] krt]I hoy] Ce to j v]K]to m]]r} 
p]tn]I Am]n]I kow bon]p]N]I s]]To a]v]to m]ihno aig]y]]rs]n]o l]op] Ce An]I v]]t] krt]} hoy] Ce. no hu\ m]]r] 
lop] qop] k]<mpy]uqr p]r qkor] m]]rI kx]u\k n]v]u\ l]K]v]]n]I m]T]]m]N] krt]o ho[\ Cu\. Ct]} a] ˆ]Noy] l]]wn]o 
ky]]rey] aT]z]wno g]rb]z n]T]I krt]I ke m]]r] l]K]v]]m]} kx]I g]rb]z krt]I n]T]I t]o p]CI a] Arl]]wn]n]I j 
kem]? p]N] kow Am]} v]}D]o n]T]I [Q]v]t]u\. b]D]]no «v] v]h]l]o Ce. 

a] a<r l]]wn]on]u\ jowno s]rk]rI a]<iPs]v]]L]noy] c]m]k {p]zI. Am]Noy] Ak Ak a]<iPs]m]} c]]r 
c]]r p]]iqy]} l]g]]v]I dID]} ke a]<iPs]m]} sol] Pon] b}D] r]K]v]]. m]no y]]d n]T]I ke s]rk]re kow a]<iPs] km]I*no 
sol] Pon]n]u\ a] rm]kzu\ a]py]u\ hoy]. v]LI s]rk]rI a]<iPs]om]}n]] s]rk]rI Pon] p]N] m]oq]B]]g]n]o s]m]y] jy]} 
sq]Pn]] m]]N]s]on]] a\g]t] k]mo v]p]r]t]] hoy] ke A Pon] b]]kIn]o s]m]y] m]oqeB]]go ßezl] p]rT]I n]Ico m]UkI 
r]K]v]]n]o is]rst]o hoy] ty]} s]rk]r Am]no sol] Pon] jev]u\ m]oG]u\ rm]kzu\ a]po K]rI? p]N] v]q p]]zv]] Am]Noy] 
sol] Pon] b}D]n]} p]]iqy]} m]UkI dID]} Ce no m]]r] t]m]]r] jev]] g]rjv]]L] m]]N]s]o A p]]iqy]}no m]]n] a]po Ce p]N] 
K]r]. 

a]ql]u\ b]D]u\ T]]y] ty]]\ qš]PIkv]]L] x]] m]]qe p]]CL rhe? Amoirk]v]]L]A k]r c]l]]v]t]] ho ty]]re Pon] p]r 
v]]t] krv]] p]r k]y]d]T]I rok l]g]]v]v]] m]]\zI Ce. p]N] Av]u\ b]D]u\ t]o amoirk]m]]\ c]]lo ahI\ n]hI\. a]p]Noy] 
deK]]deK]Im]]\ Av]o k]y]do t]o ky]o* Ce p]N] An]o am]l] kr]v]v]]n]I vy]v]sT]] hju iv]c]]rv]]n]I Ce. jo A k]y]d]n]o 
kzk]w p]Uv]*k am]l] kr]v]v]]n]I km]t] s]rk]rno s]UJe t]o jem] helmoqm]]\ T]y]]\ ht]]\ Am] p]ol]Is]v]]L]no b]KK]]\ 
T]w j]y] A K]ru\.  

a] b]D]u\ jowno h]wskUl]v]]L]no p]N] c]m]k {p]zI. tom]Noy] iv]§]T]I*aono Pon] l]w a]v]t]] b}D] kr]v]I 
dID]]. a]m]} t]o m]no Pk/t] adeK]]w j l]]go Ce. ix]X]ko Am]n]I krks]rn]I a]dt]no k]rNo Pon] n] v]s]]v]I 
x]kt]] hoy] ano iv]§]T]I*ao Pon] l]wno Pre t]o ix]X]kono b]]p]z]no t]o x]rm]]w m]rv]]n]u\ j T]]y] no! v]LI keql]]k 
d]kt]roA t]o keql]]k dv]]v]]L]aoA p]N] a]v]]\ p]]iqy]]\ l]g]]vy]]\ Ce no! 

are hm]N]} hu\ v]]L kp]]v]v]] g]y]o ty]} her kiq\g] s]l]Un]m]} p]N] sol] Pon] b}D] r]K]v]]n]u\ p]]iqy]u\ m]]rel]u\ 
ht]u\. m]no T]y]u\ ke An]I k]t]rn]I c]kc]I\km]} An]]T]I iv]Xop] p]zt]o hxo. p]N] {\zu\ iv]c]]rt]} m]no s]]c]I v]]t] 
s]m]j]w. v]]L\dno ty]] l]}b]I l]]wn]m]} kow v]]q jot]o m]]N]s] boQo hoy] ano GorT]I Pon] a]vo no pol]o m]]N]s] 
l]]wn] CozIno G]r t]rP c]]l]v]] m]}ze t]o v]]L\dno t]o Ak G]r]k j]y] j no?  

h], hju zIp]]q*monq sqorv]]L]aoA sol] Pon] b]\D] r]K]v]] m]]qe kx]I s]Uc]n]]ao m]UkI n]T]I no m]no g]L] 
s]uD]I K]]t]rI Ce ke A m]Ukxo p]N] n]hI\. An]I s]]mo m]]r] jev]] s]m]ju g—]hko sol] Pon] b]\D] krIno j a]v]] 
sqorm]]\ pos]t]] hoy] Ce. a] x]oip]\g] drim]y]]n] jo GorT]I Pon] a]vo no hu\ B]Ul]T]I rIs]Iv] krI l][\ t]o a] 
rIsox]n]n]] v]K]t]m]]\ m]]rI t]o m]]QI j boso no!  

jo a] Pon]m]]\ Ak]d kIl]o x]kB]]« ke b—ezn]u\ pokeq m]\g]]vo t]o tono t]o hu\ p]ho\c]I v]Lu\ p]N] A Am]no 
m]]qe lop]qop] ke Peim]l]I Ðm] m]]qe n]v]] s]oP]n]o a]<z*r a]p]t]] a]v]v]]n]u\ khe t]o t]mo j kho m]]rI x]u\ dx]] T]]y]?  
A Am]n]I kqel]Ik bon]p]N]Iaon]I v]]de hm]N]]\n]]\ kompy]uqr p]r qkor] m]]rv]]no rv]]ze c]Z/y]]\ Ce Aqlo m]]r] 
g]B]r]qm]]\ b]m]N]o [moro T]w g]y]o Ce. 

hm]N]]\n]o m]no Ak n]v]o iv]c]]r a]vo Ce ke hu\ m]]ro sol]Pon] ky]]\k s]\t]]zI d[\ no A c]or]w g]y]]n]I 



                                                                                              T]ozI hs]I m]j]k 15

v]]t] m]]r]\ p]tn]Ino kru\. p]CI n]v]o Pon] K]rIdv]]n]] aK]]z] ky]]* kru\. p]N] m]]r] G]rm]]\ Am]n]I c]kor ano 
c]]re K]UNo Prt]I rhet]I n]jrT]I kow c]Ij s]\t]]zI x]k]y] Av]I kow jgy]] j n]T]I. no hu\ Gor rhIno j k]m] kru\ 
Cu\ Aqlo a]<iPs]m]]\ Pon] s]\t]]zv]]n]I v]]t] j n]T]I Aqlo hu\ l]]c]]r b]n]I j][\ Cu\. An]] krt]]\ a] sol]Pon] 
kowno sol] krI dw m]]rI a] p]n]ot]I Ano m]]To m]]rI d[\ t]o? p]N] m]]r]T]I Am]]\n]u\ k]\w T]w x]ke tom] j n]T]I 
An]I m]no K]]t]rI Ce. 

 hvo hu\ m]]n]t]o T]y]o Cu\ ke s]rk]r D]Um—p]]n]n]I jem] sol]Pon] p]N] j]herm]]\ n] v]]p]rI x]k]y] Av]o k]y]do 
kre t]o p]CI m]]r] jev]]no kx]I ag]v]z n] rhe no p]CI kownoy] sol]Pon]n]I jÐr j ky]]\ rhe! 

 

                                                                         an]ußm]  ► 
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4. l]g]n]n]o jg]n] amoirk]m]]\ 
t]mo Am] t]o n]T]I m]]n]t]] no ke amoirk]m]]\ a]p]N]] l]oko c]c]*m]]\ jwno p]]drIn]I s]]mo {B|] rhIno 

Ôa]w zu’Õ khIno l]g]n] p]t]]v]I det]] hxo! n|] ho\ ahI\y| l|gn] t}o amo b]D]] B]B]k]T]I j [jv]IA CIA. l]o 
hm]N]]\ j hu\ Ak l]gn] m]h]l]I a]vy]o ton]I v]]t] kru\. 

am]]r] Ak dost]n]] dIkr]n]]\ l]gn] ht]]\. ny]U y]ok*T]I kel]IPoin]*y]] j]n] jozv]]n]I ht]I. hvo t]o j]n] 
dex]m]]\y] ky]]\ g]]z]m]]\ j]y] Ce? no amo t]o ht]] amoirk]m]]\. v]LI p]]Cu\ jv]]n]u\ p]N] Cek kol]IPoin]*y]]. m]u\b]wT]I 
a]iÞk] jwA Aqlo dUr.Aqlo amo l]g]B]g] p]c]]s] m]]N]s]o plon]m]]\ j]n] jozIno kel]IPoin]*y]] p]ho\cy]]. 

j]n]n]] no n]ot]rn]] m]]N]s]o m]]qe Ak hoqel]m]]\ ˆ]Is] jeql]I Ðm]o r]K]v]]m]]\ a]v]I ht]I ty]]\ p]ho\c]I amo 
p]ot]p]ot]]n]I Ðm]m]]\ QrIQ]m] T]y]]. p]CI m]hem]]n]g]it] m]]N]t]]\ hoqel]m]]\ C]\qop]]N]I no s]]To k]c]o koro n]]st]o 
p]t]]vy]o. bOr]\n]o t]o t]m]no an]uB]v] Ce j no! Am]No r]t]n]] g]rb]]m]]\ jv]]n]I tOy]]rI s]]\jn]] c]]r v]]gy]]T]I x]Ð 
krI dID]I ht]I. m]no l]]g]t]u\ ht]u\ ke r]t]n]] a]Q v]]gy]] p]hel]]\ t]o m]oq] B]]g]n]]\ bOr]\ tOy]]r T]w g]y]]\ hxo. 

Am]]\ bOr]\ Akl]]\ j x]] m]]qe! p]uruS]oy] Q]Q krv]]m]]\ p]]C] p]ze tov]] n] ht]]. keql]]k m]]r] jev]] 
qšezIx]n]l] sy]uqm]]\ s]jj T]y]] t]o keql]]ke lo\G]] kurt]] c]z]vy]] t]o keql]]ke joD]p]urI c]z]vy]]\. keql]]\k joz]\ t]o 
GorT]I j z]\izy]]n]I joz l]w a]vol]]\ ht]]\ Am]No j]No hoqel]m]]\ j r]s] rm]v]]n]]\ hoy] Am] z]\izy]] l]wno 
a]m]tom] G]Um]v]] m]]\z/y]u\. hoqel]n]] zesk p]r boQel]I g]orI y]uv]t]Iao a] b]D]I n]v]]w kut]Uhl]B]rI n]jre jow rhI 
ht]I. 

g]rb]]m]]\ v]r, kny]] no Am]n]]\ dost] Av]]\ g]or]\ y]uv]k y]uv]it]y]oy] a]vy]]\ ht]]\. keql]Ik g]orI y]uv]it]y]o 
t]o s]]zI ano p]\j]b]I zšes] p]herIno p]N] a]v]I ht]I. g]ujr]t]Iao m]]qe Am] khev]]y] Ce ke A l]oko Pkt] m]rN] 
jev]] p—s]\g]no b]]d krt]]\ b]D]] j av]s]rm]]\ r]s] ano g]rb]] krt]]\ j hoy] Ce. Am]]\ amoirk]n]] g]ujr]t]Iao 
p]]CL p]ze tov]] n] ht]]. 

r]s] rm]t]]\ keql]]\ aj]Ny]]\n]] h]T]m]]\ ke kp]]Le z]\izy]] v]]gy]] An]I t]o koNo g]N]t]rI krI Ce p]N] Av]]\ 
v]D]]re n]hI\ t]oy] ds] p]\dr jN] t]o hxo j. g]rb]]m]]\ rs] n] hoy] Av]]\ jN] m]]qe p]Iv]]n]I K]]n]g]I vy]v]sT]] p]N] 
r]K]v]]m]]\ a]v]I ht]I.  

amoirk]m]]\ a]v]I p]Iv]]n]I no n]]<n]voj K]]v]]n]I vy]v]sT]] dex]n]I jem] K]]n]g]I r]K]v]]n]I n]T]I hot]I p]N] 
g]rb]] m]]qe je h]<l] r]Kol]o A skUl]n]o h]<l] ht]o ano skUl] s]]Ton]] kr]rm]]\ skUl]n]] A a]K]] k\p]][nzm]]\ 
a]lkohol]n]I p]rv]]n]g]I n] ht]I. a]no m]]qe Ak von]m]]\ boˆ]N] kUl]rm]]\ a]v]]\ p]IN]]\ r]K]Ino Ak k]m]c]][ 
b]]r jev]I CUp]I vy]v]sT]] {B]I krI dev]]m]]\ a]v]I ht]I no An]] ris]y]] Av]] j]N]It]] l]okono a]y]ojko pol]I 
v]]n] t]rP m]okl]I a]p]t]] p]N] ht]]. 

□ 

iv]iD] ano l]gn] ano rIsopx]n] m]]qe je h]<l] b]uk kr]vy]o ht]o ty]]\ Av]I b]\D]I n] ht]I p]N] A idv]s] 
riv]v]]rn]o ht]o ano A k][nqIm]]\ riv]v]]re a]lkohol] voc]v]]n]I ke j]her jg]]A ip]rs]v]]n]I b]\D]I ht]I Aqlo 
ty]]\ p]N] s]]v]cot]IB]rI a]v]I ait] K]]n]g]I vy]v]sT]] r]K]v]]m]]\ a]v]I ht]I. h]<l]n]] p]]CLn]] B]]g]m]]\ j a] 
vy]v]sT]] g]oQv]v]]m]]\ a]v]I ht]I ano b]D]] p]Iv]]v]]L]no b]h]r h]T]m]]\ gl]]s] l]wno h]<l]m]]\ n] jv]] s]Uc]n]] 
a]p]I dev]]m]]\ p]N] a]v]I ht]I. b]wqI\g]m]]\ a]v]I b]\D]I n] ht]I p]N] zšI\k Ak jgy]]A lov]]n]u\ no b]]wqI\g] b]Ije 
hoy] A kem] c]]lo? keql]]k h]T]m]]\ py]]l]I l]wno h]<l]m]]\ jv]] m]]\z/y]] Aqlo kny]]n]] b]]po pol]I p]Iv]]n]I von] 
p]]so j b]]wqI\g]n]I vy]v]sT]] krv]I p]zI.  

A]qlo s]uD]I t]o b]D]u\ b]r]b]r c]]ly]] ky]u*\. l]gn] m]]qe v]rG]ozo k]ZIno v]r t]orNo l]]v]v]]n]I g]oQv]N] 
krv]]m]]\ a]v]I ht]I. v]rn]] b]]p]no no An]] dost]ono v]rno b]g]Im]]\ bos]]zIno B]B]ko krv]o ht]o. Am]]\n]] Ak 
v]g]v]]L] dosto b]g]I ano G]oz]n]I vy]v]sT]] m]]To l]ID]I ht]I. ANo b]g]I m]]qe K]]s] l]]g]v]g] l]g]]zIno Ak iPlm] 
squizy]on]] soq p—ov]]y]zr p]]soT]I b]g]I m]\g]]v]I ht]I no Ak hos]* P]m]*n]] aoLK]It]]no s]]D]Ino bo s]Ped 
G]oz]n]I p]N] vy]v]sT]] krI dID]I ht]I.  

p]N] jy]]re b]g]I a]v]I ty]]re b]D]] iv]c]]rm]]\ p]zI g]y]]. pol]] p]rdex]I m]]N]s]no a]p]N]] dex]I 
v]rG]oz]n]I ky]]\T]I K]b]r hoy]? A t]o bon]hrm]]\ ht]I Av]I b]g]I l]w a]vol]o. Am]]\ jy]]\ v]rno bos]v]]n]I j 
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s]Iq n] ht]I ty]]\ v]rn]I p]]CL An]I b]hen]ono bos]v]]n]I t]o v]]t] j x]I? p]N] v]rG]ozo k]Zv]]m]]\ p]Ur] p]]\c] 
kl]]kn]I v]]r ht]I Aqlo pol]] m]]N]so Am]]\ s]uD]]r] krI a]p]v]]n]I jv]]b]d]rI l]ID]I no pl]]in]\g] x]Ð T]y]u\. 

T]ozI j v]]rm]]\ Ak h]z*vor sqorm]]\T]I Ak p]Ikap]m]]\ jÐrI m]]l]s]]m]]n] a]v]I g]y]o. bo k]rIg]ro 
k]mo l]]g]I g]y]]. Am]No v]rno bos]v]] m]]qen]I t]o g]]dIv]]LI s]Iq b]n]]v]I dID]I p]N] Am]]\ v]rn]I b]hen]o m]]qe 
p]Urt]I jgy]] n] ht]I. Cev]qe b]D]]n]I dorv]N]I m]ujb] v]rn]I s]Iqn]I p]]CL b]g]In]I b]h]r ˆ]N] jN] bos]I x]ke 
Av]I Ak g]]dI ano qek]v]]LI T]ozI {\c]I boQk tOy]]r T]w g]w. amo b]D]] a] tOy]]r T]w rhel]I b]g]Im]]\ 
s]l]]h s]Uc]n]o a]py]] j krt]] ht]] no pol]] k]rIg]roy] k]\wk krI b]t]]v]v]]n]I D]Un]m]]\ am]]r] kÁ] m]ujb] 
b]g]Ino aop] a]p]I rÁ] ht]]. 

b]g]I tOy]]r T]w p]N] a] v]D]]r]no r\g]I x]k]y] ano r\g] s]Uk]y] Aql]o v]K]t] n] ht]o Aqlo g]olzn] 
ano s]Ilv]r pl]]sqIk Powl]T]I b]g]Ino kl]]tm]k rIto x]N]g]]rIno A v]D]]r]no Z]\kv]]m]]\ a]vy]o. jy]]re b]g]I 
tOy]]r T]w ty]]re b]D]]no l]]gy]u\ ke dex]m]]\ B]]z]n]I b]g]Iao m]Le Ce A t]o a]n]I s]]mo zm]iN]y]] jev]I l]]go. Ct]]\y] 
jy]]re Ano t]]j]\ PUl]oT]I x]N]g]]rv]]m]]\ a]v]I ty]]re t]o b]D]] hS]*T]I JUm]I j {Q/y]]. 

no G]oz] p]N] Av]] j ht]]. p]Ur] C PIq {\c]] no j]No a]rs]p]]N]m]]\T]I b]n]]vy]] hoy] Av]] [jL] 
s]Ped. v]r p]N] a]v]] G]oz]no l]]y]k j ht]o. Ay] p]Uro C PIq {\c]o, D]oiLy]]n]] qoL]m]]\ pos]I j]y] t]o 
Am]n]]T]I jr]y] judo n] p]ze Av]o [jLo ano p]Uro C m]N]n]o (120 kIl]on]o).  

a jy]]re b]g]Im]]\ boQo ty]]re j]No b]g]Iy] D—U« g]w hoy] Am] l]]gy]u\. p]CI ˆ]N]no b]dlo s]\kz]wno k]k]-
m]]m]]n]I m]LIno c]]r b]hen]oy] p]]CLn]I p]]ql]I p]r bos]I g]w. dex]m]]\ v]rno [G]l]]v]t]I v]K]to b]hen]o l]UN] 
[t]]rt]I hoy] Ce p]N] amo p]rdex]m]]\ v]rG]ozo k]Zt]] n]T]I Aqlo v]r t]orNo j]y] ty]]re b]hen]ono l]UN] [t]]rv]]n]o 
m]oko a]p]v]]n]o irv]]j x]Ð ky]o* Ce. Aqlo b]hen]oA v]]r]Prt]I l]UN] [t]]rv]] m]]\zI. 

a]g]L bonz v]]j]\no b]dlo Ak p]Ikap]m]]\ zIje ano sqIiry]o v]]g]v]] m]]\z/y]u\. An]I p]]CL r]s] 
g]rb]]n]]\ ris]y]]\ b]hen]o p]ho\c]I g]y]]\. Am]no t]o j]No aty]]rT]I j g]rb]] krv]] hoy] Am] A zIjev]]L]no 
p]ot]]n]I Prm]]ws] a]p]v]] m]]\zI ht]I. 

am]]ru\ s]]jn] m]]jn] T]ozu\ c]]ly]u\ hxo no juv]]in]y]] zIsko krv]] m]]\z/y]]. a] zIskom]]\ t]o dex]m]]\y] x]u\ ke 
p]rdex]m]]\y] x]u\! boy] h]T] {\c]] krIno kudv]]n]u\ no p]IDol]o d]Ð p]c]]v]v]]n]o.  

bOr]\ khe: Ôm]Uko t]m]]ru\ a] zIsko no am]no g]rb]] krv]] do.Õ p]N] jy]]\ s]uD]I v]rr]j] zIskom]]\ n] 
n]]co ty]]\ s]uD]I pol]] m]]no K]r]? boc]]r jN]] {p]z/y]] v]rno [p]]zI l]]v]v]]. Akl]dokl] m]]N]s]n]u\ t]o k]m] j n] 
ht]u\ v]rno [\c]kI l]]v]v]]n]u\. Am]No t]]N] krIno v]rno b]g]Im]]\T]I Ko\c]I p]]z/y]o no b]D]]A Bog]] m]LIno Ano 
[p]]z/y]o no l]w c]]ly]] zIsko kr]v]v]].  

no b]g]In]I m]UL k]y]]n]] B]]g]m]]\T]I m]oqu\ v]jin]y]u\ hQI jt]]\ b]g]I shej p]]CLn]I b]]ju p]r [l]LI. Ak 
t]o G]oz]n]I {\c]]wno k]rNo b]g]I p]]CL n]m]t]I t]o ht]I j tom]]\ v]rn]u\ v]jn] hQI jt]]\ b]g]I p]]CLn]I b]]ju p]r 
v]D]]re n]m]I Aqlo G]oz]n]I zok p]r je k]\Ql]o B]r]vol]o A v]D]u B]Iz]y]o. G]oz]no g]Le y]]N] a]vy]u\ no boy] G]oz] 
a]g]l]] p]go aDD]r T]w g]y]].  

G]oz]n]] c]]l]ke G]oz]no k]b]um]]\ lov]] l]]K] p—y]tn] ky]]* p]N] iv]Prel]] G]oz]A Ano m]c]k n] a]p]I no 
b]g]I Aql]I [l]LI ke v]rn]I c]]rey] b]hen]o g]oqm]z]\ K]]wno b]g]In]I p]]CL roz p]r Zg]l]o T]w g]w. v]rno 
[p]]zIno jt]] An]] dost]oA a] jot]]\ g]B]r]wno v]rno CozI pol]I CokrIaono b]c]]v]v]] doq dID]I. Aqlo v]r 
p]N] roz p]r p]qk]y]o. An]o Pe\qo ky]]\y] {zI p]z/y]o. l]Ug]z]\ K]\Kort]o A {B]o T]v]] g]y]o ty]]\ s]]moT]I D]s]I 
a]v]t]] l]okon]I azPeqe c]ZI A PrIT]I roz p]r p]z/y]o, kc]z]y]oy] K]ro.  

a] b]D]I b]Um]r]N] ano doz]dozIT]I G]oz] v]D]]re B]zky]] ano c]]l]kn]] h]T]m]]\T]I l]g]]m] Coz]v]I s]ID]] 
B]]gy]] bOr]\n]] qoL]n]I s]]mo. c]Is]]c]Is] krt]]\ bOr]\A «v] b]c]]v]v]] doz]doz krI m]UkI. Am]n]I v]c]m]]\T]I 
B]]g]t]] G]oz] no p]]CL boP]m] Ko\c]]t]I a]v]t]I b]g]I. keql]]\y] bOr]\ no CokrIao An]I azPeqm]]\ a]v]I g]y]]\. 
kowno l]m]No ZIb]u\ T]y]u\ t]o kown]] ZI\c]N] Col]]y]] t]o kown]I koN]I Col]]w. t]o x]]rIirk h]n]IT]I b]c]I g]yol]I  
keql]Ik sˆ]Iao p]ot]]n]I m]oG]I s]]zIao ke zšes]n]I h]l]t] p]r v]l]op]]t] krv]] m]]\zI. jy]]\no ty]]\ z]\izy]] no 
c]pp]l] vor]yol]]\ ht]]\. Av]u\ l]]g]t]u\ ht]u\ ke G]zI p]hel]]\ v]]v]]Jozu\ a]v]I g]y]u\ n] hoy]! 

ty]]\ t]o qe\ qe\ krt]I bo p]ol]Is] k]r a]v]I p]ho\c]I. p]]CL j aemby]uans]. m]hem]]n]on]] aoL]m]]\n]] 
Ak d]kt]re G]v]]yol]I CokrIaon]I p—T]im]k t]p]]s] krI l]ID]I ht]I ANo Amby]uans]n]] sq]P s]]To v]]t]c]It] 
krI l]ID]I. g]rb]]n]I ris]y]N] b]hen]om]]\T]I p]N] keql]Ikno v]D]u s]]rv]]rn]I jÐr how b]I« Amby]uans] 
m]\g]]v]Ino b]D]]\no h]>isp]ql] Bog]]\ t]o ky]]*\ ty]]\ Ak p]ol]Is]v]]L]n]o p]g] Ak z]\izy]] p]r p]z/y]o no rol]r-skeiq\g] 
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krt]o hoy] Am] A c]–]]p]]q p]z/y]o. Ak t]o B]]re x]rIr ano n]Ico z]m]rn]I s]zk. m]oqo D]b]]ko T]y]o. hs]v]u\ 
K]]LI r]K]v]]n]] G]N]] p—y]tn] Ct]]\ keql]]k hs]I p]z/y]]. 

T]ozI x]rm]n]I B]]v]n]] s]]To pol]o {B]o T]y]o. ANo z]\izy]o {p]]z/y]o ano Ano Dy]]n]T]I jov]] m]]\z/y]o. 
ty]]\ Ak jNy]o z]izy]]n]I joz h]T]m]]\ l]w Ano z]\izy]] r]s]n]u\ iv]ç]]n] s]m]j]v]v]] l]]gy]o. ty]]\ pol]] p]ol]Is]n]I 
n]jr aD]K]ul]] von] p]r p]zI ano An]I c]kor n]jre a\drn]I b]]r jev]I vy]v]sT]] ip]C]N]I l]ID]I. ANo A 
t]rP jv]] m]]\z/y]u\ keql]]k tono s]m]j]v]v]] ton]I p]]CL g]y]]. Am]No pol]]no s]m]j]v]v]] p—y]tn] ky]o* ke A von] 
l]gn]m]]\ a]vol]] Ak m]hem]]n]n]I ht]I. to l]gn]m]]\T]I b]]rob]]r b]Ic] p]r jv]]n]o k]y]*ßm] krIno n]Ikñy]o ht]o 
Aqlo ANo von]m]]\ b]D]u\ g]oQv]I r]Ky]u\ ht]u\. 

p]N] Am]n]I v]]t]m]]\ a]v]I j]y] Aql]o pol]O p]ol]Is]v]]Lo b]uDD]u n] ht]o. A s]]c]I v]]t] s]m]« g]y]o 
ano b]I« p]ol]Is]n]I g]]zI b]ol]]v]I. dox]n]I jem] ahI\ kow t]oz krv]]n]I vy]v]sT]] n] ht]I b]]kI am]]rI 
p]]so A l]]wn]n] j]N]k]r m]]N]s]o G]N]] ht]]. v]rn]] b]]p]no Ak t]o pol]]\ G]v]]yol]]\n]I ic]\t]] t]o m]]to ht]I tom]]\ 
n]v]I [mor]w. 

□ 

a] t]rP pol]I b]g]I hol]n]] gowqn]I b]h]r B]]g]I ht]I A ziv]]wzez roz p]r ro\g] s]]wze c]ZI g]w 
ht]I. boP]m] dozt]] G]oz] ano p]]CL a]zI p]zI g]yol]I no G]s]z]t]I a]v]t]I b]g]I. A b]g]I G]oz]n]] p]g]m]]\ 
B]qk]t]I ht]I Aqlo G]oz] v]D]]re boP]m] T]w dozt]] ht]]. s]]moT]I a]v]t]I Ak k]r rozn]] s]olzr p]r c]ZI 
g]w Aqlo b]c]I g]w p]N] Ak b]]wkno t]o a] G]oz]A hzPeqe l]w j l]ID]o. 

s]]moT]I a]v]I Ak p]ol]Is] k]re v]c]m]]\ k]r a]zI krIno {B]I krI dID]I. G]oz]n]I Jzp] ano p]]CL 
Ko\c]]t]I a]v]t]I b]g]I jot]]\ ANo k]rn]I b]h]r n]IkLI jv]]m]]\ j p]ot]]n]I s]l]]m]it] jow.  

l]gn] Ak b]]ju p]r rÁ]\ no v]rn]] b]]p]no, b]g]In]] no G]oz]n]] m]]il]kno no pol]] von]v]]L]no doz]dozI 
T]w p]zI. m]]\z s]\jn]] p]]\c] v]]gyo am]]ro v]rG]ozo p]ol]Is] sqex]noT]I n]Ikñy]o. hoisp]qloT]I p]N] G]v]]yol]]\ no 
n]hI\ G]v]]yol]]\ p]N] G]v]]yol]I s]]To g]yol]]\n]o v]rG]ozo p]N] a]v]I g]y]o no amo jem]tom] l]gn] p]t]]v]I dID]]\.  

                                                                        an]ußm]  ► 
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5. am]]rI g]]m]p}c]]y]t] 
am]]ru\ g]]m] B]]diry]u\ a]m] t]o b]hu n]]n]u\ p]N] a]jub]]jun]} g]]m]n]u\ b]j]r am]]r] g]]mo v]rs]oT]I B]r]y] 

Aqlo am]]r] g]]m]n]] l]oko m]]r] BO K]]t]]p]It]] K]r]. jev]u\ n]]n]u\ B]]diry]u\ Av]I j n]]n]I An]I p}c]]y]t]. p]N] 
n]]n]kz] g]]m]n]I a] n]]n]kzI p}c]]y]t]m]}y] c]UqN]I v]K]to bo t]z} p]zI j]y]. Ak b]]ju g]]m]n]] m]oqer] hoy] ano 
s]]m]I b]]juA juv]]n] v]g]*. p]N] m]oq] B]]g]n]] l]okon]I Ak m]]ny]t]] Av]I ke Cokr}A C]x] n] p]Iv]]y], Aqlo 
p}c]]y]t]m]} m]oq] B]]g]n]] s]By]o k]y]m] m]oqI [\m]rn]] j c]U\q]y] ano Am]}T]I j Ak s]rp}c] T]]y] Aql]o 
am]no s}t]oS]. t]oy] s]]t] m]]N]s]n]I am]]rI p}c]]y]t]m]} Ak bo t]o juv]]in]y]] c]u\q]w j j]y]. p]N] am]no 
am]]rI b]hum]t]IT]I s]\t]oS] T]w j]y]. 

a] c]U\q]yol]] s]By]om]}T]I s]rp}c]n]] jUT]v]]L] m]]N]s]om]]\T]I bo jN]]no n]]n]I m]oqI s]im]t]Iaom]} m}ˆ]I 
b]n]]v]I dev]]y] p]CI b]D]u\ r]go p]zI j]y]. p]CI p]}c] v]rso b]I« c]U\qN]I a]vo ty]]rn]I v]]t] ty]]re. pol]] 
juv]]in]y]]ao T]oz] idv]s] iv]roD] p]X]n]] not]]aon]I jem] jy]]\ ty]]\ iv]roD] ky]]* kre p]CI Ay] s]m]« j]y] ke 
Am]n]u\ kx]u\ [p]jv]]n]u\ n]T]I p]CI Ay] ZIl]] p]zI j]y] ke p]CI p]\c]]y]t]n]I m]IqI\g]om]]\ a]v]t]] b]\D] T]w j]y]. jem] 
dex]n]I p]]l]]*monqm]]\ T]]y] Ce Av]u\ j. khev]]y] Ce ke g]]m]p}c]]y]t] A dex]n]I p]]l]]*monqn]u\ n]]n]u\ sv]Ðp] Ce A s]]c]I 
v]]t] Ce. am]]rI a] p}c]]y]t] b]D]I v]]to p]]l]]*monqno m]Lt]I a]vo Ce. kd]c] b]D]I g]]m] p}c]]y]t]oy] a]v]I j 
hxo. 

am]]ru\ g]]m] B]lo n]]n]u\ hoy] p]N] A a]K]] g]]m]n]o v]hIv]q krv]] m]]qe g]]m]n]I p]\c]]y]t]m]]\ n]]n]Im]oqI 
boˆ]N] s]im]t]Iaon]I rc]n]] t]o krv]I j p]ze no! a]v]o hu\ t]m]no am]]r] g]]m]n]I a] an]oK]I ano an]oK]I 
k]m]g]rI b]j]v]t]I s]im]t]Iaon]I m]]iht]I a]p]I d[\. 

p}c]]y]t]m]} Ak s]im]t]I dIv]]b]–]In]I hoy]. Aig]y]]rs]on]I v]st]Iv]]L] am]]r] g]]mo p]hel]} t]o 
qm]qim]y]] dIv]]v]]L} p]}c] p]}jr} m]Ukel]} p]N] dr n]v]I c]U\qN]IA Akbo b]Ij] PiLy]]n]] m]oqer] c]U\q]y] Aqlo A 
c]U\q]yol]] s]By] b]Iju\ k]\w n] kre t]o B]lo p]N] Am]n]] PiLy]]no n]]ke aT]v]] Am]n]] G]r p]]so AkAk b]–]I t]o 
m]Uk]v]I j de no! Am] b]–]Iao v]D]t]I rhel]I Aqlo aty]]re a]m]]r] B]]diry]]m]} b]]r a]v]I b]–]Iao ht]I.  

hvo a] s]im]t]Im]} c]U\q]v]]m]} Ak P]y]do ht]o. a] dIv]]aom]} p]Urv]]n]u\ kerois]n] a]vo A j idv]so 
Am]}n]u\ b]D]u\ dIv]]b]–]I s]im]t]In]] m}ˆ]Ino ty]} p]ho\c]I j]y]. Am]]\T]I roj p]q]v]]Lo Ak zol]m]]\ Pg]Pig]y]] 
dIv]]m]]\ p]Urv]]n]u\ kerois]n] k]ZIno dIv]]b]–]Iaom]]\ B]re. T]ozu\ p]ot]]no ty]]\y] p]ho\c]t]u\ kre.  

no m]\ˆ]Ino ty]]\ t]o kerois]n]n]I aCt] j ky]]\T]I rhe? B]lo a]v]o m]h–v]n]o ho¢o s]\B]]Lt]] hov]] Ct]]\ 
Am]no kow m]]n]d B]TT]u\ s]rk]r n] a]p]t]I hoy] Ct]]\ m]\ˆ]I a]ql]o am]T]o l]]B] t]o p]ot]]n]I rIto moLv]I j lo 
no! g]]m]l]okon]I n]jre a] v]]t] a]vy]] v]g]r rhe K]rI! l]oko v]t]o kre no x]]\t] T]w j]y]. p]N] a]g]uso c]l]I 
a]t]I hEn]I jem] b]D]u\ c]]ly]] kre. v]LI p]\c]]y]t]n]u\ m]k]n] Av]u\ t]o K]K]zI g]yol]u\ ht]u\ ke Am]]\ kerois]n]n]] a] 
zbb]] r]K]v]] A kowno no K]]s] krIno m]\ˆ]Ino s]l]]m]t] l]]g]t]u\ n] ht]u\. 

v]LI kow dIv]] k]N]] T]y]] hoy] ke b]g]zI g]y]] hoy] t]o a] m}ˆ]I x]herm]}T]I b]Ij] l]w a]vo. a]m]}n]o 
Ak]d t]o Am]n]u\ G]r ajv]]Lv]]m]} k]m] l]]go t]o je k]N]o T]w g]y]]n]u\ khev]]y]u\ hoy] A dIv]o pol]] p]q]v]]L]n]] 
G]rn]u\ G]reN]u\ T]w j]y]. v]LI p]\c]]y]t]m]]\ a] x]hern]I m]us]]PrIn]o no s]rp]\c]n]] B]]z]n]]z]n]o K]c]o*y] p]ze. K]ru\ 
p]UCo t]o s]rp]\c]no jy]]re p]ot]]n]] a\g]t] k]mo x]herm]]\ jv]]n]u\ hoy] ty]]re j a] p]\c]]y]t]n]] k]m]n]o Pero T]]y]. 
pol]u\ kÁu\ Ce no ke G]] Bog]o G]s]rko.  

p]\c]]y]t]n]o p]q]v]]Lo idv]so p}c]]y]t]n]] Per]P}q] kre no s]}je a] dIv]] s]Lg]]v]v]] n]IkLe. A a]Q 
v]]gy]]T]I dIv]] s]Lg]]v]v]] x]Ð kre to Cek n]v] v]]gyo s]Lg]]v]I rhe. a]K]] b]]rb]]r dIv]]n]] k]c] s]]P krv]]n]] 
ano Am]]\ kerois]n] B]rv]]n]u\ v]c]m]]\ l]okon]I dIv]]b]–]I a\gon]I Piry]]do s]]\B]Lv]]n]I ano An]] K]ul]]s]] 
krv]]n]I p]CI v]]r t]o l]]go j no! no r]t]n]] Ak doZ v]]gyo t]o b]D]] dIv]] hol]v]]w p]N] j]y]. a]m] Ct]]\ m]ihno 
ˆ]Nok zbb]] kerois]n]n]o K]c]* t]o p]\c]]y]t]m]]\ p]ze j. 

b]Ij] n}b]re a]vo ix]X]N] s]im]t]I. a]m]} kx]u\ a]iT]*k m]Lt]r n]hI\ p]N] A p]d m]]qey] p]z]p]zI T]]y]. 
Cell]} dsok v]rs]T]I p—]T]im]k x]]L]m]} ix]X]ko krt]} ix]iX]k]aon]u\ p—m]]N] v]D]t]u\ j]y] Ce Am]} am]]r] g]]m]m]} t]o 
ˆ]No ˆ]N] ix]iX]k]ao j hoy] Ce. p]CI t]mo j kho a] s]im]t]I m]]qe p]z]p]zI T]]y] ke n]hI\? are je l]oko a] 
s]im]t]Iaom]]\ n] hoy] Av]] m]]N]s]oy] p—]T]im]k x]]L]m]]\ a]\q] m]]re. 
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no am]]r] g]]m]m]} t]o b]D]]n]I n]jr s]]mo j d]K]l]o ht]o. g]w p}c]]y]t]m]} v]K]t]is}h ix]X]N] s]im]t]In]o 
m}ˆ]I T]yol]o. A K]]ss]I [\m]r T]y]] Ct]]\ p]rN]v]]m]}T]I rhI g]yol]o. no m]\ˆ]I T]y]] p]CI p]ot]]n]u\ Kot]Iv]]zIn]u\ k]m] 
p]zt]u\ m]UkIno g]]m]n]I p—]T]im]k x]]L]m]} rcy]o no p]cy]o rhel]o.  

hvo x]]L]m]} Ak iv]D]v]] ix]iX]k] s]m]jubon]. ANo a] bon]m]} rs] lov]] m]}zel]o. A bon] Am]n]] n]]m] 
p—m]]No s]m]ju  ht]} t]o K]r} p]N] a] v]K]t]is}he Am]no keql]Ik n]v]I s]m]jN] a]pol]I. p]CI Am]no p]ot]]n]] 
G]rn]I s]]Ton]u\ j G]r v]g]r B]]ze rhev]] p]N] a]pol]u\. Am]]\ A boy]n]I s]g]v]z s]c]v]]w g]yol]I.  

v]K]t] jt]} a] bon]no p]N] v]K]t]is}hm]} rs] p]zv]] m]}zel]o. no v]K]t]is}hn]I qm]* p]UrI T]]y] A p]hel]} 
t]o boy] p]rN]Iy] g]yol]}. hvo t]mo j kho ke a] s]im]t]Im]} a]v]] rhI g]yol]] t]o x]u\ p]N] p]rN]I g]yol]] 
s]By]onoy] rs] p]ze ke n]hI\? 

p]CI a]vo g]]m] s]P]w s]im]t]I. a]m]} s]ID]u\ rLt]r kx]u\ n]hI\ p]N] a] k]m] m]]qe je hirjn]no roky]o 
hoy] An]I bOrI v]hev]]r s]m]«no m}ˆ]In]]\ Zor}n]u\ v]]is]du\ m]Pt] k]ZI j]y] ano v]K]t] Ce no Ano A v]hev]]rm]]\ 
s]m]jN] n] p]ze t]o m}ˆ]I Ano A v]hev]]rn]I a]zkt]rI s]m]jN] p]]zI p]N] de. no An]o D]N]I b]Do 
aQv]]izy]]m]} B]lo Ak v]K]t] J]zu\ m]]rt]o hoy] p]N] m}ˆ]In]] G]rn]I a]s]p]]s] t]o drroj J]zu\ m]]rI j]y]. 
Ay] aoCu\ v]Lt]r t]o n] j khev]]y] no! a]m] T]v]]T]I m]\ˆ]In]]\ p]]zos]IA K]ux] ano m]\ˆ]I p]N] K]ux]. 

p]CI a]vo v]n] ano g]oc]r s]im]t]I. a] s]im]t]In]I rc]n]] hju a] p}c]]y]t]m]} j krv]I p]zI ht]I. 
v]]t] Am] b]nol]I ke a] v]K]t]n]I p}c]]y]t]m]} juv]]n]v]g]*n]] ˆ]N] s]By]o c]U\q]w a]vy]] ht]] ano m]oqer] v]g]*n]] 
p]N] ˆ]N] s]By]o ht]]. Ano v]D]]r]m]} c]\Uq]w a]vy]o ht]o g]g]n]o. g]g]n]o an]]m]t]n]I s]Iq p]rT]I c]U\q]w a]vy]o 
ht]o. A n] t]o m]oqer]m]}n]o Ak ht]o ke n] t]o juv]]n] v]g]*m]}n]oy] Ak ht]o. p]N] Ano m]oqer]aoA qeko a]pol]o 
Aqlo An]o m]t] m]oqer] t]rP j p]ze A deK]It]u\ ht]u\. 

a] g]g]n]o kx]u\ B]Nol]o n]hI\ p]N] Ak h]T]l]]rI r]K]t]o ht]o no g]]m]n]] b]j]rn]] n]]n]]m]oq] Per] krt]o 
ht]o. kown]u\ p]]rs]l] As]. qI.m]} ke relvom]} a]vo t]o A x]herm]]\ jw Coz]v]I l]]v]v]]n]u\ no kowno a]v]u\ 
p]]rs]l] m]okl]v]]n]u\ hoy] t]o A b]uk kr]v]I rs]Id l]w a]v]v]]n]u\ k]m] p]N] A x]IK]I g]y]o ht]o. jo ke am]]r] 
g]]m]m]}T]I a]v]u\ k]m] Ano k/y]]rek j m]Lt]u\ ht]u\. Ct]]\ A v]qT]I khI x]kt]o ht]o ke As]. qI. ke relvom]]\T]I 
p]]rs]l] Coz]v]I l]]v]v]u\ ke b]uk kr]v]I a]v]v]u\ A An]] jev]] a]v]zt]v]]L] is]v]]y] kowno n] a]v]ze. qex]n] 
m]]st]r s]]To p]N] Ano s]]rI aoLK]]N] Ce.  

hvo A a]K]] b]j]rm]} j]N]It]o no m]]n]It]o ht]o Aqlo b]j]rv]]L] m]oqer]aoA Ano qeko krel]o. p]N] 
jy]]re juv]]n] v]g]*n]] ˆ]N] s]By]o c]\Uq]w a]vy]] ty]]re Am]no T]y]u\ ke g]g]n]]no Poz/y]o hoy] t]o Am]n]I p}c]]y]t] 
T]w x]ke tom] ht]I Aqlo Am]No a] g]g]n]]no h]T]m]} lov]]n]u\ iv]c]]rel]u\. Am]No t]o Ano A je m]]go A s]im]t]In]o 
m}ˆ]I b]n]]v]v]]n]I toy]]rIy] b]t]]vol]I.  

g]g]n]]A a] v]]t] b]j]rn]] An]] qeked]r m]oqer]aono p]N] krel]I. Aqlo m]oqer]aono p]N] Ano kow 
m}ˆ]Ip]du\ a]p]v]]n]I v]]t] n]] Cuqke krv]I p]zel]I. m]]n]o no ke Am]No g]rje a] g]Doz]no b]]p] khev]u\ p]zel]u\. p]N] 
g]]m] p]\c]]y]t]m]]\ g]g]n]]no m]UkI x]k]y] Av]I kow s]im]t]I ht]I j ky]]\? p]\c]]y]t]n]] m]ov]zIaoA m]]nol]u\ ke An]oy] 
rst]o krI lov]]xo. 

p]N] jy]]re m}ˆ]Ip]d]\n]I P]Lv]N]I krv]]m]} a]v]I ty]]re v]}D]o p]z/y]o. g]g]n]o khe: Ôm]]re t]o ix]X]N]K]]t]u\ j 
jowA.Õ Anoy] x]]L]m]]\n]I ix]iX]k]aom]]\T]I kow m]n]m]]\ v]s]I g]w hoy] Am] l]]g]t]u\ ht]u\. p]N] A s]im]t]In]o A 
Akl]o j [modv]]r ky]]\ ht]o? 

s]rp}co no b]Ij]A Ano s]m]j]v]v]] p—y]tn] ky]o* p]N] A m]]no j n]hI\. Cev]qe s]rp}co b]hu iv]c]]rIno 
Ano b]Ik b]t]]v]I: Ôix]X]N]K]]t]u\ t]]r] jev]] aB]N] m]]N]s]no k/y]]rek t]kl]IPm]} m]UkI de t]o p]CI am]no doS] n] 
det]o. Am]} t]]l]ukeT]I m]oq] s]]heb] a]vo no b]D]] ihs]]b] b]r]b]r n] hoy] t]o b]s]o ˆ]N]s]o d\z p]N] B]rv]o p]ze no 
kowk s]]heb] v]D]]re ic]kN]o n]IkLe t]o koq* kcorIn]o m]]m]l]oy] T]w j]y]. ky]]rek m]]m]l]o v]N]s]I j]y] t]o G]r 
vocyoy] CUqko n] T]]y]. An]] krt]} t]no t]]re l]]y]k K]]t]u\ a]p]Ix]u\.Õ 

Aqlo g]B]r]wno ANo ix]X]N] s]im]t]In]] m}ˆ]Ip]dn]I v]]t] p]zt]I m]Ukel]I Aqlo Ano m]]qe n]v]u\ K]]t]u\ {B]u\ 
krv]]m]} a]vy]u\ ht]u\: v]n] ano g]oc]r s]im]t]I. ano An]o p]hel]o m}ˆ]I a] g]g]n]o. hvo s]]c]I v]]t] Av]I ht]I 
ke s]rp}c] ano Am]n]] boˆ]N] g]oiQy]] s]By]oA K]]n]g]Im]} n]k/kI krI r]Kol]u\ ke g]]m]n]] c]r]m]} p]}c]s]o jeql]} 
b]]v]Ln]} no koQIn]} J]z ht]} An]I s]]c]v]N]I m]]qe Ak rK]o r]K]v]o jowA. a]m] krv]]T]I p}c]]y]t]no v]rso 
idv]so v]D]]re n]hI\ t]oy] p]}cok hj]rn]o P]y]do T]]y] tom] ht]o. jo a]v]o m]]N]s] b]s]o ˆ]N]s]on]] p]g]]rm]} m]LI 
j]y] t]o v]D]]re s]]ru\ Av]I Am]n]I g]N]t]rI ht]I. 
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Aqlo s]rp}co kÁu\: Ôa]p]No g]g]n]]no v]n] ano g]oc]r s]im]t]In]o m}ˆ]I b]n]]v]IA. a] k]m] K]]s] 
k]L« ano m]hen]t]n]u\ Ce p]N] a]p]No Ak c]U\q]Al]] momb]r t]rIke g]g]n]]no p]g]]r t]o n] a]p]I x]kIA p]N] 
Ano m]ihno doZs]o Ðip]y]]n]u\ m]]n]d vot]n] a]p]v]]n]u\ n]k/kI krIA. Aql]u\ j n]hI\ p]N] a]p]No An]o v]q p]ze 
Av]} v]rso bo jozI kp]z} no Ak jozI b]Uq p]N] b]n]]v]z]v]I a]p]v]} jowA Av]u\ m]no QIk l]]go Ce.Õ 

Ôt]m]]rI v]]t] m]no m}jUr Ce p]N] g]g]n]o K}t]T]I A k]m] krI x]kxo K]ro?Õ s]rp]\c]n]] qek]m]]\ Am]n]] pol]] 
s]]T]I s]By]o b]ol]I {Q/y]].  

p]N] p]g]]r ano bo v]qd]r zšes]n]I v]]t]T]I [ts]]hm]} a]v]I g]yol]o g]g]n] khe: Ôm]no m}ˆ]I b]n]]v]o Aqlo 
k]m]m]} kx]I ks]r n]hI\ a]vo. v]hel]], m]oz] no ac]]n]k a}q] m]]rIno b]D]I c]orIao b}D] kr]v]I dwx]. 
s]Im]m]]\ Av]o s]op]o p]]zI dwx] ke g]oc]rm]]\T]I kow Ak s]LIn]I c]orI krt]]\y] s]]t] v]]r iv]c]]r krxo. Av]I 
D]]k jm]]v]I dwx] ke l]oqe jn]]r]y] PPzt]] rhexo.Õ 

no khev]u\ p]zxo ke g]g]n]]A A k]m] b]r]b]r krv]] p]N] m]}zel]u\. Am]} Ano v]D]]re P]v]q t]o ty]]re a]v]I 
jy]]re pol]] juv]]in]y]] qoL]n]] Ak jN]]A Ano d]t]N] k]p]t]] v]]G]rI ke Zor} m]]qe b]]v]LIm]}T]I pOz] p]]zt]] 
rb]]rIaono db]z]v]I Am]n]I p]]soT]I bobo Ðip]y]]n]o l]]g]o v]s]Ul] krv]]n]I rIt] ix]K]v]]zI. no Am]} Ano Av]I 
b]rkt] deK]]w ke ANo l]]rI azDo B]]go Ak jN]no Perv]v]] a]p]I dID]I no p]oto p]Uro s]m]y] v]n] ano g]oc]r 
s]im]t]In]u\ k]m] krv]]m]} m]c]I p]z/y]o. 

no A v]rso T]y]u\ p]N] Av]u\. ix]X]N] s]im]t]In]u\ m}ˆ]Ip]d jeno s]op]v]]m]} a]vy]u\ ht]u\ A g]um]]n]s}g] Ak 
ix]iX]k]no aqkc]]Lu\ krv]] g]y]] ty]} pol]IA Am]no l]]Po c]oZI dID]o Aql]u\ j n]hI\ p]N] t]]l]uke jw Piry]]d 
p]N] l]K]]v]I. Cev]qe s]rp}c] ano b]Ij] l]]g]v]g]v]]L] m]]N]s]oA keql]Iy] doz]dozI krI ty]]re g]um]]n]s}g] Am]}T]I 
m]}z b]cy]o.  

g]g]n]]no T]y]u\ ke s]]ru\ T]y]u\ ke p]oto A s]im]t]Ino b]dlo v]n] s]im]t]I l]ID]I. g]um]]n]s]\go ix]X]N] s]im]t]I 
l]ID]I no ht]I Am]]\ ANo a]b]Ðy] K]ow no p]ot]]no v]qd]r zšes], b]uq ano [p]rT]I a]v]kv]]Lu\ m]]n]B]y]u*\ m]\ˆ]I 
p]d m]ñy]u\. 

t]mo Am] t]o n]T]I m]]n]t]] no ke [p]rn]I c]]r s]im]t]In]] m]\ˆ]Iaono j a]v]u\ v]Lt]r m]Le Ce p]N] Av]u\ 
hoy] t]o b]]kIn]] [h]p]oh ky]]* v]g]r rhe? Am]noy] g]]m]n]I n]]n]Im]oqI [jv]N]I v]K]to P]y]d]k]rk k]m]n]I 
s]op]N]I krv]]m]]\ j a]vo Ce. kowno sv]]t]\ˆy]idn]n]I t]o kowno p—j]s]–]]k idn]n]I m]IQ]w l]]v]v]]n]u\ k]m] 
s]op]v]]m]]\ a]vo Ce ty]]re Am]no Gor Cokr]\no m]ihn]]B]r [j]N]I T]w j]y] Ce.  

t]o rhI g]yol]] b]Ij]no in]x]]Ln]] v]]iS]*kots]v]n]I [jv]N]I v]K]to ix]X]N]s]im]t]In]] m]\ˆ]In]I m]ddm]]\ 
m]Ukv]]m]]\ a]vo Ce ty]]re Am]no pol]I b]hen]on]o s]\g] m]Le Ce no n]]n]Im]oqI K]rIdIm]]\T]I T]ozI a]zI km]]N]I p]N] 
T]w j]y] Ce. s]rp]\c] b]D]]n]u\ Dy]]n] r]Ko Ce. Am]no jo a]v]t]I c]U\qN]Im]]\ PrI p]]C] s]rp]\c] T]v]u\ hoy] t]o Dy]]n] 
t]o r]K]v]u\ j p]ze no! 

                                                                         an]ußm]  ► 
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6. x]herI rm]N]I P]m]*m]]\ 
 ap]Uv]* zerI P]m]* a]je a]n]\dm]]\ n]]hI rÁu\ ht]u\. ap]Uv]* x]eQn]e a]je a]ql]e v]S]e* P]m]* p]r rhev]] 
a]v]v]]n]u\ s]UJ/y]u\ ht]u\ n]e t]e p]N] p]]et]]n]I n]v]p]riN]t] p]tn]In]I s]]T]e. b]nn]e a]vy]]\ ht]]\ l]gn]n]e m]]\zv]eT]I s]ID]]\ 
j P]m]*m]]\, Aql]e A P]m]*n]I deK]reK] r]K]n]]r D]n]« p]qel]n]e t]]e a]je p]\zn]]e dIkr]e p]rN]]v]I a]vy]] h]ey] 
Aql]]e a]n]\d T]w g]y]]ee ht]]e. ap]Uv]* x]eQe p]]et]e p]rN]In]e s]ID]] j  s]j]eze a]v]v]]n]] Ce Av]u\ ag]][T]I jN]]v]el]u\ 
n]hI\, n]hI\ t]]e D]n]« p]qel]e t]]erN] b]]\D]In]e P]m]*n]e x]N]g]]y]u*\ h]et]. 

 D]n]« p]qel] a]m] t]]e hv]e Cell]I [\m]re p]h]e\c]el]] g]N]]y]. Am]n]e p}c]otorm]} B]]gy]e j Ak]d v]rs] b]]kI 
rÁu\ hx]e. ap]Uv]*n]] ip]t]] v]]G]« p]qel]e p]c]Is]ek v]rs] p]hel]]\ a] jm]In] K]rIdel]I n]e p]CI Am]]\ Ak n]]n]kzu\ 
zerI P]m]* x]Ð krel]u\. p]CI t]ib]y]t]n]e k]rN]e Am]n]e g]]m]m]]\ j rhev]]n]\u v]D]\u g]]eQy]u\ Aql]e D]n]« p]qel]n]e An]]e 
v]hIv]q B]r]v]I A g]]m]m]]\ j rhel]] n]e ty]]\ j g]ujrI g]y]el]]. p]CI P]m]* D]n]« p]qel]n]e g]Le p]z/y]u\ t]e p]z/y]u\, a]je 
v]Is] v]rs] T]y]]\ A v]]t]n]e.  

 jem] D]n]« p]qel] G]rz] T]t]] g]y]] Am] P]m]* p]N] G]rzu\ T]t]u\ g]y]u\. juv]]n]In]e an]uÐp] a] D]\D]]e p]CI 
iv]ks]]v]e k]eN]? jem] c]]l]t]u\ h]ey] Am] c]]l]v]] d]en]]ee is]DD]\t] jem] ap]Uv]e* ap]n]]vy]]e h]t]o Am] D]n]« p]qel]n]] 
G]zp]N]ey] ap]n]]v]I l]ID]el]]e Aql]e Am]]\ r]ek]N]n]] p—m]]N]m]]\ l]]B] deK]]t]]e n] ht]]e.  

 ap]Uv]*n]e j]e Am]]\ k]ew rs] h]ey] t]]e t]e b$kn]u\ vy]]j B]r]y] an]e p]]et]]n]u\ P]m]* {B]u\ rhe Aql]] p]Urt]]e j 
ht]]e n]e? Ct]]\ n]] CUqke An]ee b$kn]]\ k]g]iLy]]\ krv]]\ p]zt]]\ ht]]\ Aql]e An]e a] P]m]* iv]x]e T]]ezI khev]] p]urt]I 
j]N]k]rI ht]I K]rI. v]LI k]ew v]K]t] d]est]]e s]]T]e b]z]w m]]rt]]\ p]]et]]n]] a] s]]e v]IG]]\n]] K]et]r an]e p]]et]]n]] 
n]]m]e c]]l]t]] ap]Uv]* zerI P]m]* iv]x]e v]D]]rIn]e v]]t]o krt]]e. 

 ap]Uv]*n]I p]tn]I reK]] B]Nol]I ano x]herm]]\ [Crel]I ht]I. Ano t]o a] P]m]* iv]So ap]Uv]*A jeql]I v]]t]o 
krel]I Aql]I j K]b]r ht]I. Ano g]]m]z]n]I t]kl]IPo iv]Soy] ky]]\ K]b]r ht]I? A t]o ap]Uv]* p]r m]ohI p]zI 
ht]I no p]rN]I g]w ht]I no hvo ap]Uv]* zerI P]m]* p]r a]v]I p]ho\c]I ht]I. 

 P]m]* p]r a]vy]] An]e b]Ije idv]s]e An]I p]tn]I reK]]n]e P]m]*n]] p]x]uiv]B]]g] t]rP l]w g]y]]ee. 
p]x]uiv]B]]g]m]]\ b]]r B]e\s]]e, c]]r p]]zIao, b]e j]ezI b]Ld an]e b]e g]]y]]e ht]I. reK]]A b]D]u\ j]ew Ak v]K]t] t]]e 
n]]k c]z]vy]u\ p]N] b]D]u\ p]]et]]n]u\ j Ce n]e hv]ee p]]et]]n]] r]eql]] Am]]\T]I p]ed] krv]]n]] Ce A y]]d a]v]t]]\ AN]e b]D]u\ 
rs]T]I j]ev]] m]]\z/y]u\.  

 b]D]u\ b]t]]v]In]e b]h]r n]IkLt]]\ ap]Uv]* khe: 'hu\ k&iˆ]m] b]Ijd]n]m]]\ m]]n]u\ Cu\ an]e a] v]S]*T]I hu\ A m]\zLn]]e 
s]By] p]N] T]v]]n]]e Cu\. k&iˆ]m] b]Ijd]n]n]] keql]] P]y]d] Ce A t]u\ j]N]e t]]e Ck T]w j]y]. An]]T]I je P]y]d]e 
a]p]N]n]e T]]y] Ce An]] krt]]\ a]v]t]I p]eZIn]e v]D]u P]y]d]e T]]y] Ce.' ap]Uv]* v]]\c]el]u\ b]D]u\ reK]]n]e s]m]j]v]t]]e ht]]e. 

 a] k&iˆ]m] b]Ijd]n] A ky]I b]l]]n]u\ n]]m] Ce A s]m]jt]]\ reK]]n]e T]]ez]e v]K]t] l]]gy]]e p]N] jy]]re An]e 
An]]e aT]* s]m]j]y]]e ty]]re A ap]Uv]* p]r {K]zI p]zI: 't]]rI m]it] m]]rI g]w Ce ke x]u? t]u\ x]u\ b]]el]e Ce An]u\ t]n]e 
B]]n] Ce? j]e a]v]u\ ht]u\ t]]e p]CI t]u\ m]]rI s]]T]ee p]rNy]]e j x]u\ krv]]? n]e k]l]e r]t]e t]]e kev]]e--' 

 reK]]n]] a] g]uss]T]I Ak v]K]t] t]]e ap]Uv]* heb]t]]w j g]y]]ee. p]CI An]e shej iv]c]]rt]]\ An]u\ k]rN] 
s]m]j]y]u\ n]e t]e hs]I p]z/y]]e. t]en]e hs]t]]e j]ew reK]] v]D]]re g]uss]e T]w. ap]Uv]* khe: 'm]]rI v]h]l]I p]tn]I hu\ t]]e a] 
p]x]uao m]]qen]] b]Ijd]n]n]I v]]t] krt]]e ht]]e. c]]l] G]er hu\ t]n]e A v]]t]n]I hm]N]]\ j K]]t]rI kr]v]I d[\ ke m]]r]e 
iv]c]]r a]p]N]I b]]b]t]m]]\ kev]]e Ce.' n]e x]rm]]w rhel]I reK]] v]D]u x]rm]]w g]w. 

 'j]e m]]re m]]qe a] b]D]u\ n]v]u\ Ce Aql]e a]v]u\ t]]e T]v]]n]u\. t]]re m]n]e a]v]u\ b]D]u\ iv]g]t]v]]r s]m]j]v]v]u\ ke PrI 
a]v]I g]ers]m]jN] n] T]]y].' x]rm]]t]]\ AN]e kÁu\. 

 'h], hv]e jy]]re hu\ a]p]N]] k&iˆ]m] b]Ijd]n]n]I v]]t] krIx] ty]]re t]n]e b]D]u\ iv]g]t]v]]r s]m]j]v]Ix], b]s].' 
a]\K]]e n]c]]v]t]]\ ap]Uv]* b]]ely]]e n]e reK]]A n]«k p]zel]u\ Ak l]]kzu\ [p]]z/y]u\ ke A dUr s]rkI g]y]]e. 

 b]Ije j idv]s]e a] n]v]]\ x]eQ]N]IA j]her ky]u*\\ ke b]e j idv]s]m]]\ A p]]et]]n]u\ rs]]ezu\ c]]l]u\ krI dex]e n]e 
D]n]« p]qel] r]ej Am]n]e rs]]eze jm]x]e. D]n]« p]qel]n]]e dIkr]e n]«kn]] g]]m]m]]\ rhet]]e ht]]e n]e k]ew k]rK]]n]]m]]\ 
n]]ekrI krt]]e ht]]e. Aql]e A t]]e ky]]\T]I n]v]r]e h]ey] r]ej b]p]]n]u\ B]]T]u\ a]p]v]] An]e b]dl]e An]I v]hun]e t]]p] ke 
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v]rs]]dm]]\  a]v]v]u\ p]zt]u\ ht]u\.  

Aql]e k]ewn]e j]e s]]ET]I v]D]u a]n]\d a] v]]t]T]I T]y]]e h]ey] t]]e A D]n]« p]qel]n]] dIkr]n]I a] v]hun]e 
T]y]]e ht]]e. x]eQ]N]In]I a] j]her]t]T]I An]e hEy]e h]x] T]w ht]I n]e AN]e a] n]v]]\ x]eQ]N]In]e m]n]m]]\ j a]x]Iv]]*d 
dID]] ht]]. no a] n]v]I xoQ]N]In]u\ rs]ozu\ c]]l]u n] T]]y] ty]} s]uD]I p]oto Am]n]u\ K]]v]]n]u\ roj l]w a]v]xo Am] 
jN]]v]I dID]u\. 

 n]e t]m]e n]hI\ m]]n]]e p]N] b]e idv]s]m]]\ reK]]A n]«kn]e g]]m]eT]I b]D]I s]]m]g—I m]\g]]v]I dID]I ht]I. n]e s]]P 
krIno n]]n]] m]oq] zbb]]aom]]\ B]rI dwno [p]r c]]<kno aB]]vo kol]s]]T]I m]s]]l]]n]]\ n]]m] p]N] l]K]I dID]]\ ht]]\   

rs]]ezu\ c]]l]u krv]]n]]e idv]s] a]v]I g]y]]ee. aty]]r s]uD]I A m]s]]l]] s]]P krv]]m]]\ Aql]I vy]st] ht]I 
ke ANo rs]oz]m]]\ K]]s] n]jr n]]K]I n] ht]I. Am]n]u\ jm]v]]n]u\ no c]]-n]]st]o D]n]« p]qel]n]] dIkr]no ty]]\T]I 
a]v]t]]\ ht]]\ Aqlo Ano rs]oz]m]]\ n]jr krv]]n]I jÐr p]N] n]hI\ p]zel]I. h], ap]Uv]*A P]m]*m]]\ k]m] krt]I Ak 
b]]wno m]okl]I a]p]I ht]I ANo G]r b]r]b]r s]]P krIno Ano rhev]] l]]y]k krI dID]u\ ht]u\.  

a]je reK]]A rs]]ez]m]]\ p]es]I s]]ET]I p]hel]]\ t]]e g]es]n]] c]Ul]] m]]qe t]p]]s] krI. p]N] g]es]n]]e c]Ul]]e h]ey] t]]e 
m]Le n]e. t]en]e T]y]u\ ke a] t]e kev]u\ rs]]ezu\ Ce, a]m]]\ K]]v]] krv]]n]u\ kem] P]v]x]e? p]CI t]eN]e p—]y]m]s] sqv] m]]qe n]jr 
d]ez]v]I. p]N] rs]]ez]n]] Akey] K]UN]]m]]\ Ay] jN]]y]]e n]hI\. Cev]qe An]e Ak a\D]]r] K]UN]]m]]\ s]\t]]wn]e p]zel]]e c]Ul]]e 
deK]]y]]eee. An]e T]y]u\ c]]l]]e g]es] l]w a]v]IA ty]]\ s]uD]I a]n]]T]I k]m] c]l]]v]I l]ev]u\ p]zx]e. 

 c]Ul]]e t]]e jz/y]]e p]N] t]em]]\ s]Lg]]v]v]]n]]\ l]]kz]\ ky]]\y] n] deK]]y]]\. T]]ezIv]]r t]p]]s] ky]]* p]CI T]]kIn]e 
AN]e D]n]« p]qel]n]e l]]kz]\ m]]qe p]UCy]u\: 'k]k], c]Ul]]m]]\ s]Lg]]v]v]] l]]kz]\ ky]]\y] deK]]t]]\ n]T]I.' 

 k]k] khe: 'j]e[\ k]ew m]]N]s] a] t]rP a]v]e t]]e An]I p]]s]e l]]kz]\ m]\g]]v]I l][\ Cu\. p]N] m]n]e y]]d Ce ty]]\ 
s]uD]I p]]CL b]]rI p]]s]e T]]ez]\ l]]kz]\ p]z/y]]\ hx]e. ty]]\ t]p]]s] kr]e j]e n]] m]l]e t]]e hu\ b]I« vy]v]sT]] kru\ Cu\.' 

 'a]jn]]e idv]s] c]]l]e Aql]]\ hx]e t]]e kx]]e v]]\D]]e n]T]I, p]N] k]l]e t]]e m]\g]]v]I a]p]j]e.' khet]]\ reK]] b]]rIn]I 
p]]CL l]]kz]\ x]]eD]v]] c]]l]I. G]]s]m]]\ s]]c]v]I s]]c]v]In]e c]]l]In]e t]e b]]rI p]]s]e p]h]e\c]I t]]e ty]]\ T]]ez]\ l]]kz]\ 
p]z/y]]\ ht]]\ K]r]\. Ak t]rPn]]\ T]oz]\ g]\d]\ g]]eB]z]v]]L]\ kee h]T]m]]\ P]\s] v]]g]e Av]]\ l]]kz]\ j]ew AN]e m]o\ 
m]c]k]ezy]u\. p]N] b]I« b]]ju C]ez]\ v]g]rn]]\ n]e Ak s]rK]]\ T]]ez]\ l]]kz]\ p]z/y]]\ ht]]\ An]] p]r An]I n]jr b]g]zI. 
b]D]]\ l]]kz]\ l]w A rs]]ez]m]]\ p]eQI. p]N] p]]CI km]b]Kt]I, l]]kz]\ jen]u\ n]]m] s]Lg]v]]n]u\ n]]m] j n]] l]e n]e! AN]e 
dIv]]s]LIn]I azD]I p]eqI v]]p]rI n]]K]I p]CI T]]kIn]e D]n]« p]qel]n]e x]rN]e g]w. 

 'k]k], l]]kz]\ t]]e m]ly]]\ p]N] s]Lg]t]]\ n]T]I. kx]u\ s]]T]e s]Lg]]v]v]] jev]u\ j]ewx]e.' reK]]n]] m]e\x]v]]L] h]T] n]e 
r]K]T]I Z\k]w g]y]el]] v]]L j]ew k]k]A m]h]p]r]N]e hs]v]u\ K]]ñy]u\. 

 'c]et]v]v]] m]]qe t]]e g]m]]N]m]]\ r]z]\ p]z/y]]\ hx]e. a]je m]]rI Dy]]n] b]h]r g]y]u\. k]l]T]I t]]e Ak]dI b]]wn]e 
G]rn]u\ k]m] krv]]n]u\y] s]e]\p]I dwx]u\ Aql]e v]]\D]]e n]hI\ a]v]e.' D]n]« p]qel]e kÁu\. reK]]n]e a] z]es]]e m]D] jev]]e m]IQ]e 
l]]gy]]e. n]e D]n]« p]qel] p]N] iv]c]]rt]] ht]] ke a] t]]e s]]ru\ T]y]u\ ke x]Ða]t] krv]] jeql]]\ l]]kz]\ G]r p]]s]eT]I 
m]LI a]vy]]\ n]hI\ t]]e b]]w, m]]re a] K]r] t]]p]m]]\ l]]kz]\n]I vy]v]sT]] krv]] d]ezv]u\ p]zy]u\ h]et] n]e? 

 D]n]« p]qel]e An]e je khel]u\ Am]]\T]I An]e g]m]]N] an]e r]z]\ A b]e x]bd]e y]]d rhI g]y]] ht]]. g]m]]N] 
an]e r]z]\. p]N] An]e hju g]m]]N] ke r]z]\ b]em]]\T]I k]ew x]bdn]]e aT]* s]m]j]y] ke t]en]u\ s]]m]]ny] ic]ˆ] t]en]] m]g]jm]]\ 
[tp]nn] T]]y] Av]u\ T]t]u\ n] ht]u\. n]e hv]e t]]e An]e A p]N] y]]d nh]et]u\ a]v]t]u\ ke g]m]]N]m]]\ r]z]\ p]z/y]]\ hx]e Am] 
khel]u\ ke r]z]\m]]\ g]m]]N] p]zI hx]e Am] Am]N]e khel]u\.  

 n]e hv]e p]UCv]] j]y] t]]e A z]es]]n]e Am] j l]]g]e n]e ke a] b]]wA a]ql]]\ v]rs] p]]N]Im]]\ j k]Z/y]]\ hx]e 
n]e? hv]e t]]e g]m]e t]em] T]]y] p]N] A g]m]]N]n]]e an]e A r]z]\n]]e t]]g] l]wn]e j rhev]u\ Am] AN]e n]kkI ky]u*\. An]e 
T]y]u\ ke Ak v]K]t] r]z]\ An]I n]jre p]zI jx]e t]]e An]I a\dr p]zel]I g]m]]N]n]e t]]e p]]et]e t]rt] j aoLK]I jx]e, 
p]N] Ak v]K]t] r]z]\ A kw b]l]]n]u\ n]]m] Ce An]I K]b]r t]o p]ze. 

 Cev]qe An]I n]jr K]UN]]m]]\ p]zel]I B]I\zIn]I ˆ]N]c]]r JUzIao p]r p]zI. An]e T]y]u\ ke A j g]m]]N] h]ev]I 
j]ewA n]e t]en]I  a]]s]p]]s]n]I jgy]] A r]z]\n]] n]]m]T]I aoLK]]t]I h]ev]I j]ewA. n]e AN]e A B]I\zIn]I Ak 
JUzI p]el]]\ l]]kz]\ n]Ic]e m]UkIn]e s]Lg]]v]I n]e t]en]e K]]t]rI T]w g]w ke AN]e r]z]\ n]]m]n]I jgy]] x]]eD]I k]ZI ht]I n]e 
t]em]]\T]I g]m]]N] n]]m]n]u\ b]Lt]N] p]N] x]]eD]I k]Z/y]u\ ht]u\. al]b]–] g]m]]N]n]u\ p—m]]N] aoCu\ ht]u\ A D]n]« p]qel]n]e khev]u\ 
p]zx]e. 

 p]N] An]e k]eN] khe ke AN]e g]]z]n]]\ a]z]\ s]Lg]]v]I dID]]\ ht]]\ n]e jen]e A g]m]]N] n]]m]n]] b]Lt]N]T]I 
aoLK]t]I ht]I A t]]e d]erz]\ b]n]]v]v]] m]]qen]I m]]eG]] B]]v]n]I B]I\zIn]I JUzIao ht]I. 
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 n]e p]CI T]y]u\ reK]]n]u\ ap—it]m] rs]]ew k]m]. a]je t]en]]e rs]]ez]n]]e p—T]m] idv]s] ht]]e Aql]e kx]u\k K]]s] 
b]n]]v]In]e b]D]]\n]]\ m]]e m]IQ]\ kr]v]v]]n]I t]en]I B]]v]n]] ht]I. v]S]]e* p]hel]]\ p—eim]l]]b]en]n]] p]]k]x]]sˆ]n]I Ak v]]n]g]I 
iv]x]e AN]e v]]\c]el]u\. a]je A v]]n]g]I An]I hzPeqe c]ZI g]w. n]e A ht]I: m]k]wn]] l]]eqn]]e m]]ehn]T]]L. n]e t]eN]ee 
A v]]n]g]I b]n]]v]v]] km]r ks]I. 

 a] s]m]y] drim]y]]n] reK]]A p—im]l]]bon]n]] p]]kx]]sˆ]m]]\n]I v]]\c]el]I iv]g]t]]e y]]d krv]]n]I m]T]]m]N] krI 
l]ID]I. t]en]e Ak v]]t]n]]e s]\t]]eS] T]y]]e ke a]ql]e v]S]e*y] An]e A a]K]I jqIl] p—ißy]] b]r]b]r y]]d rhI ht]I. 
keql]Ik iv]g]t]]e K]Uqt]I ht]I A t]]e p]]et]e p]]et]]n]] a]ql]] v]rs]n]] rs]]ewn]] an]uB]v]n]e a]D]]re p]UrI krI x]ke 
Am] ht]I. 

 p]CI AN]e m]]ehn]T]]L kem] b]n]]vy]]e An]I b]D]I iv]g]t]v]]r m]]iht]I a]p]I An]I a] rijsqr n]hI\ 
kr]v]el]I p]eqnqn]]e B]\g] krv]] n]T]I m]]g]t]]e. p]N] Aql]u\ c]]ekks] khIx] ke A jy]]re t]Ey]]r T]y]]e n]e Ak 
kT]r]eqm]]\ An]e Q]rv]] p]]T]y]]e* ty]]re reK]]n]e Ak m]h]n] k]y]* ky]]*n]]e s]\t]]eS] T]y]]e ht]]e. Q]rv]] m]Uky]]e p]CI T]]ezI 
v]]re AN]e a]\g]LI K]u\p]]v]I A j]m]e Ce ke n]hI\ A j]ev]] p—y]tn] krI j]ey]]e ht]]e ty]]re An]e K]]t]rI T]w g]w ht]I 
ke An]]e p—y]]eg] s]PL T]y]]e ht]]e n]e Ak n]v]I j v]]n]g]I a] j\g]l]m]]\ p]zel]] g]]m]z]n]]\ l]]ek]en]e p]]et]e c]K]]zv]]n]I 
ht]I. s]]\j s]uD]Im]]\ t]]e p]]et]e An]]\ c]kt]]\ p]]zI  zb]]m]]\ B]rI p]N] dex]e. 

 ap]Uv]* a]je P]m]*n]] k]m]e x]herm]]\ g]y]]e ht]]e Aql]e An]] a] k]m]n]e ib]rd]v]n]]r k]ew ht]u\ n]hI\ p]N] 
s]]\je a]v]In]e A m]]ehn]T]]L c]]K]In]e An]I b]n]]v]v]]n]I rIt] p]UCy]] v]g]r n]hI\ rhe An]I t]en]e K]]t]rI ht]I. 
an]e An]e g]m]x]e t]]e p]]et]e b]I« v]K]t] b]n]]v]t]]\ ky]]\ T]]kv]]n]I ht]I?  

 n]e p]Ur] s]\t]]eS] s]]T]e A b]Ij] rs]]ew k]m]m]]\ p]r]ev]]w. d]L, B]]t] an]e x]]k t]]e An]]\ r]ij\d]\ k]m] ht]]\ 
Aql]e An]e A b]n]]v]t]]\ b]hu v]]r n] l]]g]I. b]D]]T]I p]rv]]rI AN]e p]el]] m]]ehn]T]]Lm]]\ a]\g]LI K]u\p]]v]v]]n]]e p—
y]tn] krI j]ey]]e n]e An]e s]\t]]eS] T]y]]e ke A p]Urt]]e kzk T]w g]y]]e ht]]e. Aql]]e kzk T]w g]y]]e ht]]e ke AN]e 
jy]]re An]]\ c]kt]]\ p]]zv]] p—y]tn] ky]]e* ty]]re j An]e K]b]r p]zI ke A k]m] An]I x]ikt]n]I b]h]rn]u\ ht]u\.  

 AN]e Am]]\ CrI K]u\p]]v]v]] p—y]tn] ky]]e* p]N] kem]e krI CrI a\dr K]u\p]]v]I x]kI n]hI\. shej j]er ky]]* 
p]CI An]e l]]gy]u\ ke CrIn]I D]]r b]r]b]r n] ht]I. t]eN]e CrIn]I D]]r k]Zv]] m]]qe p]T]r]n]I x]]eD] krv]] m]]\zI. 
p]T]r]e t]]e n] m]ñy]]e p]N] w\qn]]e Ak qukz]e An]e jz/y]]e K]r]e. n]e A CrI l]wn]e An]] p]r j]m]I p]zI. Cev]qe An]e 
l]]gy]u\ ke AN]e CrIn]I D]]r Av]I t]ej krI ht]I ke j]e An]]e Ak G]s]rk]e b]]rN]]n]I s]]K] p]r kre t]]e An]]y] b]e 
qukz] T]w j]y]. Aql]e b]]rN]]n]I s]]K] p]r dy]] K]]wn]e AN]e Am] krv]]n]]e iv]c]]r m]]ekUP r]Ky]]e.  

 w\qn]] k\kun]]e l]]l] r\g] An]] h]T] an]e m]o\ p]r b]D]e l]]g]I g]y]]e ht]]e. p]rs]ev]]e l]UCt]]\ h]T] p]rn]]e l]]l] 
r\g] m]o\ p]r v]D]t]]e jt]]e ht]]e. n]e hju arIs]]e c]]eZv]]n]I jgy]] n]kkI krI x]k]w n] ht]I ke G]rm]]\ K]Il]I ke 
hT]]ezI hoy] Av]u\ An]I j]N]m]]\ n] ht]u\, Aql]e arIs]]e c]]eZ]y]]e n] ht]]e n]e reK]]n]e p]]et]]n]] k\kur\gy]] v]ex]n]I K]b]r 
n] ht]I, A t]]e An]] k]m]m]]\ m]c]I p]zI ht]I. 

 p]CI km]r ks]I A y]] h]em] krIn]e m]]ehn]T]]Ln]I kT]r]eq p]r t]UqI p]zI. p]hel]]\ t]]e An]e Am] ht]u\ ke 
CrIn]I D]]r AN]e Av]I t]ej krI Ce ke AN]ee c]kt]]\ p]]zt]]\ K]]s] k]L« r]K]v]I p]zx]e. j]e T]]ezu\ v]D]]re db]]N] 
T]w j]y] t]]e CrI kd]c] k]T]r]eqm]]\ k]N]u\ p]]zIn]e a]rp]]r n]IkLI jx]e. Aql]e AN]e b]hu hLv]eT]I CrI 
m]]ehn]T]]Lm]]\ az]zI. kx]I as]r n] v]t]]*t]]\ AN]e D]Im]e D]Im]e An]] p]r v]D]u db]]N] krv]] m]]\z/y]u\. An]e T]y]u\ ke 
p]]et]e m]]ehn]T]]L kzk T]]y] A b]]b]t]e v]D]u Dy]]n] a]py]u\ jN]]t]u\ ht]u\. 

 Cev]qe T]]kIn]e AN]e p]]et]]n]]m]]\ ht]u\ Aql]u\ j]er CrI p]r ajm]]vy]u\, n]e Ak kz]k]e T]y]]ee. An]e T]y]u\ ke 
CrI kT]r]eqn]I a]rp]]r t]]e n]hI\ n]IkLI g]w h]ey] n]e? p]N] AN]e D]]rIn]e j]ey]u\ t]]e CrIn]] b]e qukz] T]w g]y]] 
ht]]. a]v]I t]kl]]dI CrI v]ec]v]] m]]qe AN]e duk]n]d]rn]e m]n]m]]\ b]ec]]r c]]ep]z]v]I dID]I an]e k]ew v]D]u m]jb]Ut] 
s]]D]n]n]I x]]eD]m]]\ a]m] t]em] n]jr d]ez]v]v]] m]]\zI. p]N] t]en]I n]jre Av]u\ k]ew s]]D]n] p]z/y]u\ n]hI\\. 

 Av]]m]]\ ap]Uv]* a]v]I p]h]e\cy]]e. AN]e B]]\g]el]I CrIn]] b]e qukz] n]e kes]iry]]\ krIn]e rN]e c]Zel]I rm]N]In]e 
j]ey]]\ n]e A hs]I p]z/y]]e: 'are v]]h, l]]l]l]]l] g]]l], m]em] s]]b], x]]e iv]c]]r Ce?' t]e b]]el]I {Q/y]]ee. 

 hv]e reK]]n]e l]]gy]u\ ke kx]u\k hs]v]] jev]u\ An]] c]her] p]r ht]u\. AN]e b]eg]m]]\T]I arIs]]e k]ZI Am]]\ p]]et]]n]u\ 
m]o\ j]ey]u\ n]e Ay] hs]I p]zI. AN]e Jzp]T]I h]T]m]o\ D]]ew n]]Ky]]\ n]e m]]ehn]T]]L b]t]]v]t]]\ ap]Uv]*n]e khev]] l]]g]I: 
'Am] b]h]durI b]t]]v]v]]n]e b]dl]e m]n]e a] m]]ehn]T]]Ln]]\ c]kt]]\ p]]zI a]p]. An]]\ c]kt]]\ p]]zt]]\ j]e m]]rI dx]] 
T]w Ce t]e. t]]rI a] t]kl]]dI CrI t]]e b]]p]zI x]hId T]w g]w.' 

 'Av]]\ m]d]*n]] k]m] krI t]]r] n]]juk h]T]n]e t]sdI a]p]v]]n]I jÐr x]I Ce ip—y]e, a] s]ev]k p]CI x]] 
k]m]n]]e Ce? a] t]]v]eT]IT]I T]]y] Av]u\ k]m] t]m]e CrIT]I p]t]]v]v]] j]v] t]]e p]CI CrI x]hId n] T]]y] t]]e b]Iju\ x]u\ 
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T]]y]?' AN]e hs]t]]\ kÁu\. 

 't]]e B]l]e a] t]]v]eT]I a]p]u\ p]N] p]CI m]]rI t]]v]eT]I n]] t]]ezI n]]K]t]]e p]]C]e.' khet]]\ reK]]A An]e t]]v]eT]I 
k]ZI a]p]I. 

 ap]Uv]* t]]v]eT]I l]wn]e m]]ehn]T]]L p]]CL m]c]I p]z/y]]ee. AN]e p]N] m]]ehn]T]]Ln]I s]Kt]t]] iv]x]e b]hu\ {\c]]e 
aiB]p—]y] b]]\D]el]]e n]hI\ Aql]e A D]Im]I g]it]n]] s]m]]c]]rn]I jem] An]I s]]T]e n]]juk]wT]I v]t]*v]] g]y]]e n]e 
shejv]]rm]]\ T]]kIn]e l]z]y]k juss]]m]]\ a]v]I g]y]]e. t]]v]eT]I t]en]] juss]] an]e m]]ehn]T]]Ln]] g]jg—]h v]cc]e b]e 
v]K]t] v]LI b]e v]K]t] ap]Uv]*T]I s]ID]I kr]w an]e Cev]qe A h]rI n]e ANo An]I k]y]]n]] kqk] krI n]]Ky]].  

 ap]Uv]* ht]]x]]T]I an]e reK]] [p]]l]\B]T]I hs]I p]z/y]]\. t]Uqel]I t]]v]eT]In]] b]e qukz] b]e h]T]m]]\ l]w ap]Uv]* 
p]hel]]\ t]]e t]]kI rÁ]e p]CI khe: 'a]v]] D]]em] D]K]t]] [n]]L]m]]\ a]v]]e kzk m]]ehn]T]]L b]n]]v]v]]e A t]]rI m]h]n] 
is]iDD] Ce.Õ p]CI jem] h]rel]]e jug]]rI b]m]N]u\ rm]e Am] h]rel]]e ap]Uv]*, iv]r]q p]v]*n]] p]el]] aju*n]n]I jem] n]v]]\ 
x]sˆ]]en]I x]]eD]m]]\ {p]z/y]]e an]e p]]et]]n]] s]]m]]n]m]]\T]I s]uT]]rI k]m]]n]]\ hiT]y]]r]en]I p]eqI l]w a]vy]]e. An]] 
h]T]m]]\ s]uT]]rI k]m]n]]\ hiT]y]]r]en]I p]eqI j]et]]\ reK]] a]n]\dm]]\ a]v]I g]w. 

 'hv]e t]]e k]\ t]]e A n]hI\ k]\ t]]e hu\ n]hI\. hv]e An]]\ c]kt]]\ t]]e x]u\ p]N] t]u\ khe t]]e r]w jev]] kqk] krI 
n]]K]u\.' hiT]y]]ron]I poqI b]t]]v]t]]\ ap]Uv]*A kÁu\. 

 'n]] r]w jev]z] qukz] krv]]n]I jÐr n]T]I. G]rm]]\ r]w t]]e G]N]I Ce. a]v]]\ hiT]y]]r h]ey] t]]e hu\y] c]kt]]\ 
p]]zI n]]K]u\, n]] m]]n]t]]e h]ey] t]]e l]]v].' khet]]\ AN]e ap]Uv]*n]] h]T]m]]\T]I hT]]ezI an]e Prs]I l]w l]ID]]\ n]e kT]r]eq 
p]r j]m]I p]zI. n]e n]] khev]] jt]]e ap]Uv]* p]N] t]m]]s]]e j]ev]] Ak b]]ju {B]]e rhI g]y]]e. 

 reK]]A Prs]I b]r]b]r g]]eQv]In]e t]]kIn]e t]en]] m]]T]] p]r hLv]eT]I hT]]ezI m]]rI. Akv]]r, b]ev]]r, 
ˆ]N]v]]r. m]]ehn]T]]L [p]r kx]I as]r T]t]I h]ey] Am] l]]gy]u\ n]hI\. Cell]e reK]] akL]w an]e Prs]In]] m]]T]]n]u\ 
in]x]]n] l]wn]e ht]u\ Aql]u\ j]er krIn]e hT]]ezI JI\kI. p]N] hT]]ezIn]ey] T]y]u\ hx]e ke a]v]] Cu\d]y]el]] Prs]In]] 
m]]T]]p]r m]]T]]\ p]C]zv]] krt]]\ reK]]n]] n]]jUk a\g]UQ]n]u\ in]x]]n] K]]equ\ n]T]I. Aql]e AN]e a\g]UQ] p]r n]jr b]g]]zI 
n]e b]I« j X]N]e: 'h]y] m]]zI,' krIn]e c]Is] p]]zI reK]] {B]I T]w g]w. Prs]I n]e hT]]ezI ky]]\y] dUr {zI p]z/y]]\ 
n]e b]Ije h]T]e a\g]UQ]e p]kzIn]e A g]]eL PUdrzI Prv]] l]]g]I. ap]Uv]*n]e t]]e hs]v]u\ n]e h]N] b]ey] B]eg]]\ T]w g]y]]\ ht]]\. 
An]]T]I t]]e hs]v]u\ h]ey] t]]ey] hs]I x]k]y] Am] n] ht]u\. 

 AN]e ky]]\kT]I qI\kc]r a]y]]eizn]n]I x]Ix]I x]]eD]I k]ZI n]e An]e a\g]UQe l]g]]vy]u\ n]e [p]r Ð m]UkIn]e p]]q]e 
b]]\D]I dID]]e. kcc]r T]y]u\ ht]u\ Aql]e jem] v]K]t] jt]]e jx]e Am] duK]]v]]e aoC]e T]t]]e jx]e Am] m]]n]I AN]e An]u\ 
Dy]]n] b]Ije  v]]Lv]] p—y]tn] ky]]e*. p]N] T]]ezI v]]re a\g]UQ] p]r s]]ej]e c]ZI g]y]]e Aql]e A d]ezt]I p]]CI ap]Uv]* 
p]]s]e a]v]I p]h]e\c]I. ap]Uv]* A v]K]t]e D]n]« p]qel] p]]s]e b]eQ]e ht]]e. reK]]A An]e a\g]UQ]e b]t]]v]t]]\ kÁu\: 'j]e a] 
t]]e keql]]e b]D]]e PUl]I g]y]]ee? B]]\g]I t]]e n]hI\ g]y]]e h]ey] n]e? Aql]u\ b]D]u\ duK]e Ce, a\dr.' 

 't]e\ a]K]] idv]s]n]I c]IZ Ak s]]m]qI j An]I [p]r Q]l]v]I dID]I ht]I t]e b]Iju\ x]u\ T]]y]? b]e d]'z] duK]x]e 
t]]e K]ru\ j. p]N] kx]u\ B]]\gy]u\ h]ey] Am] n]T]I. n]e D]n]«k]k] m]]re t]m]n]e Ak g]]EEErv]n]] s]m]]c]]r a]p]v]]n]] Ce. 
a]v]] D]]em] D]K]t]] [n]]L]m]]\y] reK]]A m]k]wn]]e Av]]e m]]eehn]T]]L b]n]]vy]]e Ce ke n]] p]UC]e v]]t] An]]\ c]kt]]\ p]]zt]]\ 
Ak CrI n]e Ak t]]v]eT]I t]UqI g]y]]\.' 

 'Av]u\ h]ey] t]]e K]reK]rn]u\ ac]rj khev]]y]. b]]jun]] P]m]*v]]L] b]ec]r p]qel]n]e ty]]\ l]g]n]m]]\ m]]ehn]T]]L 
b]n]]v]r]v]el]]e t]e n]] Qy]o* t]e n]] j Qy]]e*, keql]] [p]]y] ky]]* p]N] kx]I k]rI n]] P]v]I. Cev]qe c]m]c]e c]m]c]e 
p]Irs]v]]e p]z/y]]e ht]]e n]e.' 

 An]]\ a] v]K]]N]n]e l]ID]e reK]] a\g]UQ]n]u\ duK] T]]ez]e v]K]t] iv]s]rI g]w, p]N] A isT]it] l]]\b]I n] c]]l]I. 
reK]]n]e p]]C]e a\g]UQ]e s]]\B]LI a]vy]]e. A D]n]« p]qel] p]]s]e a]v]In]e b]es]I g]w: 'juv]]e n]e k]k] k]\W h]zku\ b]]zku\ 
t]]e n]hI\ B]]\gy]u\ h]ey] n]e. b]hu duK]e Ce n]e s]]ej]ey] keql]]e b]D]]e a]v]I g]y]]e Ce? ano Aql]] b]D]] s]N]k] m]]re Ce ke n]] 
p]UCo v]]t].' 

 D]n]« p]qel]e Ak h]zv]Edn]I jem] k]L«T]I An]]e a\g]UQ]e j]ey]]e n]e p]CI An]e D]Irj a]p]t]]\ kÁu\: 'b]hen], 
Av]u\ kx]u\ ic]\t]] krv]] jev]u\ n]T]I. b]e d]'z] T]]ezu\ duK]x]e n]e p]CI D]Im]eD]Im]e aoCu\ T]w jx]e. K]]l]I kcc]r m]]r j 
v]]gy]]e Ce. p]N] s]]ej]e {t]rI jx]e ty]]\ s]uD]I kLt]r t]]e rhex]e j.' 

 ty]]\ ap]Uv]* v]c]m]]\ p]ur]y]]e: 'k]k] t]m]e An]e a] kÁu\ t]e s]]ru\ T]y]u\ b]]kI A m]n]e a]K]I r]t] a\g]UQ]e j 
b]t]]vy]] krt].' khet]]\ AN]e D]n]«k]k] n] jUv]ee t]em] reK]] s]]m]e j]ew a]\K] m]I\c]k]rI l]ID]I. t]]e x]rm]]wn]e a\dr 
c]]l]I jt]I reK]]A t]en]e aty]]rT]I j a\g]UQ]e b]t]]v]I dID]]e. n]e D]n]« p]qel] p]N] a] juv]]in]y]]\n]] wx]]r] j]ew 
kx]u\ n] s]m]jy]]n]]e z]eL krI rÁ].  
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 p]CI ap]Uv]* hT]]ezI an]e Prs]I l]wn]e A m]]ehn]T]]L p]r t]UqI p]z/y]]ee. l]g]B]g] b]e kl]]kn]e a\t]e jy]]re 
AN]e A B]g]IrT] k]y]* p]Uru\ ky]u*\ ty]]re Prs]In]]e h]T]]e ic]r]w g]y]]e ht]]e, hT]]ezIn]]e h]T]]e B]]\g]I g]y]]e ht]]e n]e jem]]\ 
m]]ehn]T]]L Q]rv]]m]]\ a]vy]]e ht]]e A k]T]r]eqm]]\ g]N]]y] n]hI\ Aql]]\ Prs]In]]\ in]x]]n] p]z/y]]\ ht]]\ n]e Ak 
jgy]]A t]]e a]\g]LI p]es]I j]y] Av]u\ k]N]u\ p]N] p]z/y]u\ ht]u\.  

 an]e p]el]]e aizy]l] m]]ehn]T]]L? An]I t]]e v]]t] j n] p]UCx]]e. An]] AkeAk qukz]n]]e a]k]r 
al]g]al]g] T]w g]y]]e ht]]e. n]e je B]Uk]e T]y]]e ht]]e t]e Aql]]e b]D]]e ht]]e ke j]e An]e Ak zbb]]m]]\ B]rI dev]]m]]\ 
a]v]e t]]e aoC]m]]\ aoCu\ Ak aQv]]izy]u\ s]v]]rn]] n]]st]] m]]qe c]]l]I j]y] t]em] ht]]e Am] ap]Uv]*n]e l]]g]t]u\ ht]u\. 

 m]]ehn]T]]Ln]I a] a\t]Im] p—ißy]] c]]l]t]I ht]I ty]]re reK]] p]N] a\dr a]v]I g]w ht]I an]e a\g]UQ]e 
p]kzI r]K]I ap]Uv]*n]e iv]iv]D] s]Uc]n]]e a]p]I p]]et]]n]]e am]Uly] P]L]e t]em]]\ a]p]I rhI ht]I. a] k]m] p]Uru\ T]y]u\ 
Aql]e Prs]I n]e hT]]ezI b]]ju p]r m]Ukt]]\ ap]Uv]*A reK]] s]]m]e j]et]]\ kÁu\: 'c]]l]]e m]em] s]]heb], m]rd]n]] k]m] p]Uru\ 
T]y]u\. hv]e a]p]n]e v]]\D]]e n] h]ey] t]]e a]p]n]] k]em]L h]T]e An]e zbb]]m]]\ B]rv]]n]u\ k]y]* a]p] krI x]kx]]e?Õ  

 a] a]K]] s]m]y] drim]y]]n] D]n]«k]k] s]]m]e j b]eQel]] ht]] Aql]e reK]]A ap]Uv]*n]e a\g]UQ]e b]t]]v]v]]n]]e 
iv]c]]r m]n]m]]\ j z]m]I dID]]e n]e t]Ey]]r r]K]el]] zbb]]m]]\ m]]eq]m]]eq] kqk] B]rv]] m]]\zI. kqk] zbb]]m]]\ B]rt]]\ 
An]] m]n]m]]\ iv]c]]r a]vy]]e ke ôôôÖ a] c]kt]]\ j]ew D]n]« p]qel]n]] m]o\m]]\ p]]N]I a]v]t]u\ hx]e. Aql]e t]eN]e Ak m]]equ\ 
c]kt]u\ l]w t]em]n]e a]p]t]]\ kÁu\: 'l]]e k]k], c]]K]I t]]e juao.' 

 a]K]]e idv]s] vy]st] rhel]] D]n]« p]qel]n]e B]UK]ey] l]]g]I ht]I n]e v]LI a] n]v]]\ x]eQ]N]In]] h]T]n]I a] 
n]v]t]r v]]n]g]I c]]K]I j]ev]]n]I wcC]y] K]rI Aql]e kx]I h] n]] ky]]* v]g]r Am]N]e c]kt]u\ l]w l]ID]u\ n]e m]o\A 
v]Lg]]z/y]u\. Ak K]UN]]e m]o\m]]\ G]]l]I d]\t] v]cc]e db]]v]I Am]N]e B]]g]v]] p—y]tn] ky]]e*. p]N] je m]]ehn]T]]Le CrI ke 
t]]v]eT]In]e m]c]k nh]et]I a]p]I A a] D]n]« p]qel]n]] G]rz] n]e h]l]I g]y]el]] d]\t]n]e g]N]k]re K]r]e. D]n]« p]qel]T]I 
An]I Ak kN]Iy] n]] B]g]]w p]N] reK]] x]eQ]N]In]e K]]equ\ n] l]]g]e Am] iv]c]]rI Am]N]e shej v]D]u j]er krI db]]N] 
ky]u*\ t]]e kz]k]e b]]ely]]e. D]n]« p]qel] p]hel]]\ t]]e s]m]jy]] ke m]]ehn]T]]Le m]c]k dID]I. p]N] b]I« j X]N]e Am]n]] 
d]\t]n]] m]ULm]\] je s]N]k]e {p]z/y]]e An]]T]I Am]n]I a]\K]m]]\ p]]N]I a]v]I g]y]]\. 

 reK]]n]e l]]gy]u\ ke kx]u\k K]]equ\ T]y]u\ ht]u\. t]eN]e D]n]«k]k]n]] m]o\ s]]m]e j]ey]u\ n]e x]u\ K]]equ\ T]y]u\ ht]u\ t]en]I s]m]jN] 
t]en]e p]zI g]w. AN]e v]hel]]\ v]hel]]\ {QIn]e D]n]«k]k]n]e p]]N]In]]e py]]l]]e a]py]]e. k]eg]L] krt]] D]n]« p]qel]n]I 
a]\K]m]]\ p]]N]I t]eN]e j]ey]]\. A b]]el]I {QI: 'm]n]e l]]g]e Ce ke m]]ehn]T]]L T]]ez]e v]D]u kzk T]w g]y]]e Ce.' 

 D]n]« p]qel]n]e T]y]u\ ke p]]et]e j]e x]eQ]N]In]I v]]t]m]]\ s]\m]t] T]x]e t]]e Am]n]] B]iv]Sy]n]] ahI\ jm]v]]n]] Ky]]l] 
m]]qe s]]ru\ n]hI\ T]]y] Aql]e A Jzp]T]I b]]el]I {Q/y]]: 'n]] n]], Av]u\ k]\w n]T]I. m]]ehn]T]]L t]]e m]]Pks]r]n]]e j 
kzk Ce p]N] m]]rI Ak d]Z keql]]y] v]K]t]T]I h]l]t]I ht]I t]e p]zI g]w. s]]ru\ T]y]u\ m]]re d]Z kZ]v]v]]n]]e K]c]]e* 
b]cy]]e.' 

 an]e reK]]n]e D]n]« p]qel]n]I a] v]]t] m]D] jev]I m]IQI n]e x]Ir] jev]I s]u\v]]LI l]]g]I Aql]e An]e g]Le 
t]rt] {t]rI g]w. A b]]el]I {QI: 'hv]e a]je t]]e t]m]]r]T]I m]]ehn]T]]L n]hI\ K]]w x]k]y] Aql]e hu\ t]m]]re m]]qe 
T]]ez]e x]Ir]e x]ekI k]ZIx]. t]m]]rI d]Z h]l]t]I ht]I Am] j]e m]n]e p]hel]T]I K]b]r h]et] t]]e m]e\ m]]ehn]T]]L T]]ez]e kUN]]e 
b]n]]vy]]e h]et].' 

 D]n]« p]qel]n]e khev]]n]u\ m]n] T]y]u\ ke m]]rI b]]w, a] m]]ehn]T]]Ln]u\ j]e D]]b]u\ B]y]u*\ h]ey] t]]e Am]]\ l]]eZ]n]]e 
Ak x]iLy]]ey] n]]K]v]]e n]] p]ze n]e t]]ey] An]e s]]e v]rs] s]uD]I kx]u\ n]] T]]y]. p]N] b]]ely]] ty]]re b]Iju\ j: 'h]ey] A 
t]]e, am]]re G]rze G]zp]N] Av]u\ h]ey], p]N] t]m]]r] jev]] duiD]y]] d]\t] h]ey] t]]e k]c]] c]N]]y] x]u\ l]]vy]]?' n]e duiD]y]] 
d]\t]n]I v]]t] krIn]e D]n]« p]qel]e reK]]n]I [\m]r ht]I An]]T]I ˆ]Ij] B]]g]n]I krI n]]K]I A j]et]]\ reK]] aor K]Il]I 
{QI.  

 n]e p]CI t]]e D]n]« p]qel]n]]\ p]]\c]ey] a]\g]L]\ G]Im]]\ j m]]n]]e n]e. A b]]p]z] B]UKy]] rhex]e Am] m]]n]In]e 
reK]]A Am]n]e m]]qe x]Ir]e x]ekI n]]Ky]]e. d]L, B]]t] n]e x]]k t]]e t]Ey]]r ht]]\ j. D]n]« p]qel]e n]] n]] krt]]\y] B]]N]e 
b]es]v]u\ p]zy]u\. t]]« p]zI g]y]el]I d]Zn]] m]ULm]]\ x]Ir]n]] g]Lp]N]e je s]N]k] {p]zt]] ht]] A D]n]« p]qel]e m]o\ p]r 
jN]]v]] n]] dID]]. j]e p]]et]e m]o\ kq]N]u\ kre n]e reK]] j]ew j]y] t]]e p]CI p]]et]]n]u\ ahI\n]u\ K]]v]]n]u\ qLe Aql]e st]]e. p]N] 
B]]t]d]L K]]t]]\ Am]n]e l]]gy]u\ ke g]m]et]em] t]]ey] a] x]herI b]ErI K]]v]]n]u\ b]n]]v]e Ce s]]ru\, j]e a]v]]e m]k]wn]]e 
m]]ehn]T]]L b]n]]v]v]]n]I v]er An]e p]]CI n]] {p]ze t]]e s]]ru\. 

 K]]w [Q/y]] p]CI r]ejn]I qev] m]ujb] A h]T]m]]\ c]Iip]y]]e l]wn]e c]Ul]] p]]s]e dev]t]] l]ev]] g]y]] ty]]re c]Ul]]m]]\ 
B]zB]z b]Lt]]\ l]]kz]\ j]ew Am]n]]e «v] p]N] B]zke b]LI {Q/y]]e. a] n]v]I x]eQ]N]IA l]]kz]\n]e b]dl]e g]]z]n]]\ C 
A C a]z]\n]]e D]Um]]z]e krI n]]Ky]]e ht]]e. v]hel]] v]hel]] b]h]r jw Am]N]e reK]]n]e p]UCy]u\: ' b]hen] t]m]e c]Ul]]m]]\ 
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b]Lv]]n]]\ l]]kz]\ ky]]\T]I l]]vy]]\ ht]]\?' 

 'kem], t]m]e j khel]u\ ke p]]CL b]]rI p]]s]e s]Lg]]v]v]]n]]\ l]]kz]\ n]e r]z]\m]]\ g]m]]N] hx]e c]et]v]v]] m]]qe.' 
reK]]A m]l]k]t]]\ kÁu\. 

 'p]N] b]en], m]e\ khel]]\ t]e a] l]]kz]\ n] ht]]\. t]m]e t]]e g]]z]n]]\ n]v]]\ a]z]\ j s]Lg]]v]I dID]]\.' 

 'p]N] t]m]e kÁu\ ht]u\ ty]]\T]I b]]rI p]]CLT]I j m]e\ A l]]kz]\ l]ID]el]]\ n]e r]z]\m]]\T]I g]m]]N] p]N].' g]U\c]v]]t]]\ 
reK]] b]]el]v]] g]w. 

 'b]hen] r]z]\m]]\ g]m]]N] n] h]ey] p]N] g]m]]N]m]]\ r]z]\ h]ey]. m]]rI b]en], a]m] a]v]]e hu\ t]m]n]e s]Lg]]v]v]]n]]\ 
l]]kz]\y] b]t]]v]u\ n]e An]e c]et]v]v]]n]]\ r]z]\y] b]t]]v]u\.' khet]]\ D]n]« p]qel] a]g]L T]y]]. n]e reK]]n]I s]]T]e ap]Uv]* 
p]N] Am]n]I p]]CL g]y]]e. D]n]« p]qel]e Am]n]e b]]rI p]]CL p]zel]]\ s]Lg]]v]v]]n]]\ l]]kz]\ b]t]]vy]]\. K]rb]c]z]\ n]e 
C]ez]\v]]L]\ n]e Ak b]e v]rs]]dm]]\ p]l]LIn]e k]L]\ p]zI g]y]el]]\ l]]kz]\ j]ew reK]]A n]]k c]Z]vy]u\. 

 t]en]I s]Ug] p]]rK]I jt]]\ D]n]« p]qel] khe: 't]m]n]e a]v]]\ m]el]]\G]el]]\ l]kz]\ n]hI\ g]m]t]]\ h]ey] t]]e k]l]e Ðp]]L]\ 
l]]kz]\ Pz]v]I a]p]Ix] p]N] a] a]z]\ b]]LI m]Uky]]\ Am] k]l]e hLl]]kz]\n]e p]N] c]Ul]]m]]\ n]] K]]es]I dex]]e.' 

 n]e p]CI ac]]n]k y]]d a]vy]u\ ke a] b]]w t]]e r]z]\m]]\T]I g]m]]N] l]w a]vy]]n]I v]]t] krt]I ht]I t]e ky]]\ 
r]z]\ n]e kw g]m]]N]n]I v]]t] krt]I hx]e? Am]n]e hv]e ic]\t]] T]v]] m]]\zI ke jen]e g]m]]N] ke r]z]\n]I K]b]r n]T]I Av]I 
a] b]]wA l]]kz]\ c]et]v]v]] m]]qe x]u\y] b]]LI m]Uky]u\ hx]e. Am]N]e p]UCy]u\: 't]m]n]e r]z]\ n]e g]m]]N] t]]e jz/y]]\ ht]]\ n]e?' 

 'r]z]\ jz/y]]\ n] h]et] t]]e t]m]]r]\ a] a]z]\ s]Lgy]]\ j n] h]et] n]e? r]z]\ jz/y]]\ Aql]e t]]e g]m]]N] jzI.' 
D]n]« p]qel]n]e a] b]]wn]I v]]t]m]]\ kx]u\ s]m]j]t]u\ n] ht]u\. t]em]N]e c]Ul]] p]]s]e jw JIN]v]qT]I j]ey]u\. c]Ul]]n]I 
a\g]]Lm]]\ r]z]\n]]e Ak qukz]ey] p]z/y]]e n] ht]]e. 

 't]m]e a]z]\ x]e\n]]T]I s]Lg]]vy]]\ ht]]\ A m]n]e b]t]]v]]ee.' 

 n]e reK]]A K]UN]]m]]\T]I B]I\zIn]I g]U\c]LI k]ZIn]e b]t]]v]I n]e D]n]« p]qel]e m]]T]u\ kUqy]u\. A G]zIB]r A 
B]I\zIn]I g]U\c]LI s]]m]e t]]e G]zIB]r reK]] s]]m]e t]]kt]] rhI g]y]]. Am]n]e h]eQe a]v]In]e x]bd]e aqkI g]y]]: 'ao 
v]\t]rI, am]n]e am]T]]n]]\ l]X]N] t]]e p]]rN]]m]]\T]I j p]rK]]y]]\ ht]]\ t]em] t]]r]\ l]X]N] a]je b]]rN]]m]]\T]I j p]rK]]w 
g]y]]\.'  

p]N] b]]ely]] ty]]re b]Iju\ j: ' b]en], A t]]e d]erz]\ b]n]]v]v]] m]]qen]I m]]e\G]] B]]v]n]I B]I\zI ht]I. juao b]hen] 
t]m]e x]herm]]\ rhel]]\. t]m]n]e ahI\ v]g]z]n]I b]D]I v]]t]]eT]I m]]iht]g]]r T]t]]\ hju v]K]t] l]]g]x]e. t]m]e jen]e 
s]Lg]]v]v]]n]]\ l]kz]\ m]]ny]]\ ht]]\ A g]]z]n]]\ a]z]\ ht]]\ n]e jen]e__ p]N] t]m]e g]m]]N] ke r]z]\ t]]e hju j]ey]]\ j n]T]I. 

a]v]]e t]m]n]e A b]t]]v]u\.' khI D]n]« p]qel]e Am]n]e k]eZ, g]m]]N] an]e r]z]\ b]t]]vy]]\ ty]]re reK]] b]]p]zI x]rm]]w.  
m]n]m]]\ ANo n]kkI krI l]ID]u\ ke hvoT]I jy]]\ s]m]jN] n] p]ze ty]]\ x]rm]]y]] is]v]]y] p]UCI lov]u\ ke jeT]I 

PrIT]I a]v]I x]rm]]v]]n]I voL] n] a]vo. 

                                                                        an]ußm]  ► 
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7. મારી પર્ાતઃિનદંર...                  
મારા વા સયવશી સપર્દાયના માણસને સવારે વહલેા ઊઠવાન ક્યારેય અનકળ ૂ ં ં ંર્ ુ ુ ૂ આ ય નથીું . સવાર મારી સય ૂ ર્

ઊગ્યા પછી ખા સા બે કલાકે શ  થાય, એ મારો રોિજંદો કાયકર્મર્ . ને મારી નોકરી પણ અિગયાર વાગ્યે શ  થાય ઓટલે 
વાધો પણ ન આવેં . પણ મારી સખની એ વહલેી સવારની િનંદરની સાથે કેટલાકને જાણે જનમભરની દ મની હોય એમ ુ ુ
એ લોકો વહલેી સવારની મારી એ િનંદરન હરણ કરવા સજ્જ થઈને આવી પહ ચે છેું . 

અમારી શેરીના કતરા જાણે ઊંઘતા જ ન હોય એમ મને કાયમ લાગે છેં ં ંૂ . િહંદ તાન અને પાિક તાન અલગ થયા ુ ં
એ પહલેાથીય એમનીં , પડોશની શેરીના કતરા સામેની દ મની ચાલી આવી હોય એમ એમન િભષણ વા ધ્ધ અિવરત ં ં ંૂ ુ ુ ુ
ચા યા જ કરે છે.  

એમની આ લડાયક વિ  આટલેથી અટકતી હોય તો તો કશો વાધો નહીંૃ ં . પણ કોઈ પણ સાયકલ વાર અમારી 
શેરીમા દાખલ થાય એટલે આખી શેરીના બધા કતરા એક સામટા ભસવા માડે છે ને પેલાની પાછળ પડે છેં ં ં ં ં ંૂ . મને લાગે છે 
કે આ ાનટોળીના કોઈ પવજની પછડી ક્યારેક કોઈક સાયકલ વારથી કચડાૂ ૂર્ ઈ ગઈ હશે એટલ ેએમને બધા સાયકલ 
વાર દશમન લાગતા હશેુ . પેલો સાયકલ વાર જો ગાફલ હોય તો સાયકલ પરથી ભિમગર્ ત થઈ જાય છે કે સજાગ હોય ે ૂ
તો હોય એટલ જોર અજમાવી સાયકલ ભગાવી આ યધ્ધભિમમાથી પલાયન થવા પર્યત્ન કરે છેુ ું ૂ ં . 

પણ તેમ છતાય અમારી શેરીની આ ાનસેના અટકતી નથીં . એને અમારી શેરીની હદની બહાર ભગાડી દીધા 
પછી જ એ ાસ લે છે. આમ કરતા કદીક પેલાના પાટલનનો એકાદ કટકો ઊતરડી પણ લાવે છે ને પછી પોતાની એ ં ૂ
પર્સિ ત અન્ય યોધ્ધાઓ સમક્ષ ક્યાય સધી વણ યા કરે છેં ુ ર્ . આ દરિમયાન બાજની શેરીના યોધ્ધાઓ પેલા સાયકલ વાર ુ
સાથે યધ્ધે ચઢયાુ  હોય એ  અવાજ વધારામા તેમા ઉમેરો કરતો હોય છેં ં . આ બધી ાન ગ નાઓનો હ મક સાક્ષી બની ુ ં ૂ
રહ ંુ .ં ક્યારેક લાકડી લઈ એમને ફટકારવાનો િવચાર આવે છે પણ હ એનો અમલ કરતો નથીું . હ માન  કે એમ ુ ં ં ંુ
કરવાથી નથી એમનામા કશી સમજણ આવવાની કે નથી એમની ભસવાની ટેવ ભલાવાનીં ુ . 

જો તમે એમ માનતા હો કે આટલેથી અમારો િનંદર્ાહરણનો આ અધ્યાય પરો થઈ જાય છે તો તમારી ભલ થાય ૂ ૂ
છે. અમે અમારી િનંદરને મનાવવા એકાદ બે જોરદાર બગાસા ખાઈ નાખીએ ને સરી જતી િનંદરને મનાવવા પર્યત્ન ં
કરીએ ત્યા તો જોરદાર ઘટનાદ થાય છેં ં . કોઈને એમ લાગે કે કોઈ બીજો મોરચો મડાં યો કે શુ?ં પણ ના, આ તો ગાધીબાપ ં ુ
પેર્રીત પર્ભાતફરીન રણશીંગ છેે ુ ું ં .   

અમારા ગામના પાચસાત વં ધૃ્ધો વહલેી સવારે 'જાગને જાદવા...' કરતા નીકળી પડે છે. એ એકલા જાદવાને 
જગાડતા હોય તો તો વાધો નહીં પણ એમને તો આખા ગામને જગાડવ હોય એમ એ લોકો જોરજોરથી ઘટ વગાડે છેં ં ંુ . 
વળી એમના ટોળાના કોઈ વધ્ધ જાગ્યા ન હોય તો એમના ઘર પાસે જઈ વારવાર ઘટ વગાડીૃ ં ં , વચમા વચમા એમના ં ં
નામની બમો પાડી એમને જગાડવા પર્યત્ન કરે ત્યારે તો એમ લાગે કે શન શય કરી નાખૂ ં ં ં ંુ ુ ુ .ુ પણ આ તો પર્ભાતફરીે , આખા 
ગામની આ થા. એમા અંતરાય નખાય ખરોં ? બહ િવચારને અંતે  મનુ મા થય કે અંતરાય નાખ્યો હોય તો એમા કશ ખોટ ં ં ં ં ંુ ુ ુ
નથી. જો એમની ઊંઘ કદાચ વહલેી સવારમા ઊડી જતી હોય ં તોય એમને બીજાની મીઠી ઊંઘ બગાડવાનો અિધકાર 
ખરો? 

મને ગાધીબાપના આ પર્ભાતફરીના કાયક્મ પર્ત્યે જરાય વાધો નથી પણ મારી સવારની મીઠી િનંદરનેય હ કેમ ં ં ંુ ે ર્ ુ
કરીને િવસરી શકંુ? આવો પર્ભાતિનંદરનો રિસયો ગામમા ંકાઈ હ એકલો જ ન હતોં ંુ . ગામમા મારા વા બીજા પણ ચાર ં
જણા હતા. છેવટે અમે પાચેય જણાએ ભેગા મળીને આનો ઉપાય કરવાન નક્કી કયં ંુ ુર્ં. અમારામાના એક દો તન ઘર ં ંુ
ગામને છેવાડે હત ને અમારે  કાવતર કરવ હત એ માટે એ અનકળ પણ હુ ુ ુ ું ં ં ંુ ૂ ત ુ.ં  એટલ ેઅમે એ ઘરની પસદગી કરી ને ં
બધો પ્લાન કરી લીધો. 
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એક રાતે અમે બધા એ દો તને ત્યા જ સઈ ર ાં ૂ . પર્ભાતફરીનો સમય થતા બધાએ ચ ીે ં , બનીયન પહરેી અને 
માથે ફાિળયા બાધી દીધાં ં .ં વા પર્ભાતફરીવાળા નજીક આ યા કે અમે બધા હાથમા લાકડીઓ સાથે એમની સામે ધસી ે ં
ગયા ને પેલા લોકો કાઈ સમ  એ પહલેા તો એમના હાથમાથી ઘટ આંચકીને અંધારામા ર ચક્કર થઈ ગયાં ં ં ં ં .  

અમને થય ચાલો ઘટનાદથી તો ટયાું ં . પણ અમારો એ આનદ ક્ષણ જીવી ં (તર્ણ િદવસ જીવી) નીક યો. 
પર્ભાતફરીમા ન જતા હોય એવા કેટલાક ધમપેર્મી માણસોએ ફાળો કરીનેે ં ર્  એમને બીજો ઘટ લાં વી આપ્યો. આ ઘટ પેલા ં
પહલેા ઘટનેય ભલાવે એવો જોરદાર હતોં ૂ . એનો અવાજ અમારા ગામની તો શ પણ આજબાજના ગામોનીય ઊંઘ ઉડાડી ુ ં ંુ ુ
મકે એવો હતોૂ . મેં કાનમા હવે ં ના ંબબ્બે પમડા ઘાલવા માડયા પણ એનાથીય કશો ફર ન પડયોૂ ં ં ં ે . 

એમા મને એક િદવસ િવચાર આ યો કે આટલા બધા લોકો સવાં રમા વહલેા ઊઠવા પર ભાર મકે છે તે એમાય ં ૂ ં
કશક તો કારણ હશે જ નેું . આમેય વહલેી સવારની ઊંઘ તો જાય જ છે તો પછી શા માટે એમની મ વહલેી સવારે ફરવા 
ન નીકળી પડવુ?ં બીજ કશ નહીં ુ ં ંુ થાય તો કસરત તો થશે.  

એટલે એક િદવસ હ મન મક્કમ કરીને માથે કફન ુ ં (મફલર) બાધીને વહલેી સવાં રે યા હોમ કરીને પર્ાત:ભર્મણનો 
અનભવ કરવા નીકળી પડયોુ . હજ તો હ માડ પદરેક ડગલા ચા યો હોઈશ ત્યા તો મારી પાછળથી પહલેા ધીમી ને ુ ુ ં ં ં ં ં ં
પછીથી જોરદાર ાનગ નાઓ થવા માડીં . તેમ છતા મનને ન ડરવાન સમજાવતો હ આગળ ચાલતો ર ોં ં ંુ ુ . મને થય કે ુ ં
મારી શેરીના ાન તો મં ને ઓળખે છે એટલે એ મને નહીં પણ કોઈ બીજાને ભસતા હશેં . મનમા ગભરાતા મેં ચારે બાજ ં ં ુ
નજર ફરવી પણ આજબાજ કોઈ નજરે ન ચડે ુુ ુ .ં  

ત્યા તો અવાજ એકદમ નજીક આવી ગયાં . ગભરાઈને મેં પાછળ જોય ને મારો જીવ જાણ ગળે આવી ગયોું . 
વધારે િવચારવાનો િવચાર પડતો મકીને મેં  હડી કાઢી ૂ એનો તમને અંદાજ આવવો મ કેલ છેુ . તોય અમારી શેરીની એ 
ાનસેનાએ મારા નાઈટડેર્સના તો લીરેલીરા ઉડાડી જ દીધા. એટલ સાર થય કે મારા પગની પીંડીઓ બચી ગઈુ ું ં ંુ . 

ત્યા સામેથી પેલા પર્ભાતફરીવાળા આવી પહ ચ્યાં ે . માથે કા  મફલર અને લધરવધર કપડાવાળો હ એમને ં ં ંુ
પેલા ઘટચોર ં વો જ લાગ નેું ? ને એક વખતના અનભવથી સજાગ થઈ ગયેલા એ ટોળામાના એકે વડીલે લાકડી આડી ુ ં
કરી. એ લાકડીની અડફટે હ બેચાર ગડથોલા ખાઈને એક ગધાતા ખાડામા જઈ પડયોે ુ ં ં ં ં . ત્યા કોઈકે મને ઓળખ્યોઃ ં 'અ યા, 
આ તો મફત છે. આવા લગડા ને માથે આવ બાધેલ એટલે અમને લાગ્ય કેં ૂ ં ં ં ં ં ંુ ુ ુ  કોઈક અજાણ્યો છે એટલ ેઆડી લાકડી ધરી. 
ભૈ, વાગ્ય તો નથી નેું ?' 

મનમા એમને મણમણની ચોપડાવતા એમં ં ની ઉંમરનો ખ્યાલ કરી મારા છોલાયેલા ઢીંચણને પપાળતા હ મહા ં ં ંુ
પર્યત્ને મૌન ર ો.  

ત્યા કોઈક બીજાએ કં ં:ુ 'હેંડો મફતભાઈ, અમારા ભેળા, ભગવાનન નામ લેવાશેું .' 
મેં મનમાનાં  ગ સાને દબાવતા કુ ું :ં 'આ  નહીં, ફરી કોઈ વાર. આ  તો કપડા બદલીને નહાઈ લઉંં .' 
પેલા એમને ર તે પડયા. એમને મેં ઘરે જવાન ક  તો ખર પણ ઘરે જવ કેવી રીતેુ ુ ું ં ં ંુ ? અમારી શેરીની ાનસેના 

એમની હદ ઉપર જાણે મારી વાટ જ જોતી હોય એમ ઊભી હતી. મેં િવચાય કે કોઈ હુર્ં િરનો લાલ મળી જાય ને એ સેનાન ંુ
ધ્યાન એના તરફ જાય તો જ ઘરે જવાય. એટલે હિરના લાલની વાટ જોતો ને છોલાએલા ઢીંચણને પપાળતો હ મિદરને ં ં ંુ
ઓટલે બેસી પડયો. ખ સા દોઢ કલાક પછી એક હિરનો લાલ સાયકલની સવારીએ ચઢીને આવી પહ ચ્યો. મને તો એ 
સવાર ખદ ભગવાનના અવતાર વો લાગ્યોુ . 

વી ાન મડળી એને વળાવવા દોડી કે મેંય મઠીઓ વાળીને ઘર તરફ દોટ દીધીં ૂ . પણ હ ધારતો હતો એટલી ુ ં
એ ાનટોળી અસાવધ ન હતી. હ ઘરની પાસે પહ ચ્યો જ હતો ત્યા તો પેલાને પડતો મકીને આખી ટોળી મારા તરફ ધસી ુ ં ં ૂ
આવી. મારામા  ર સ  જોર હત એ લગાવીને હ ઘરના બાં ં ં ં ંુ ુ ુ ુ રણા સધી તો પહ ચ્યો પણ હ બારણ ખોલીને અંદર પેસ એ ુ ુ ુુ ં ં ં
પહલેા તો મારા નાઈટડેર્સના બચેલા બેચાર લીરા તો એમણે ઉડાવી જ દીધાં . 

બહ િવચારને અંતે મેં નક્કી કય કે ગામ બદ યા િસવાય ટકો નથીુ ુર્ં . કોઈ ગામમા કતરા ન હોય એવ ગામ તો ં ં ંૂ ુ
આપણા આઝાદ દેશમા મળવ જ મ કેલ ં ંુ ુ ઓટલે કતરાની તો ટ મકવી જ પડશેૂ ં ૂ . પર્ભાતફરી ન હોય એવ ગામ કદાચ ે ુ ં
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મળે ખરંુ. એક દો ત કહ:ે Ôએક ર તો છે. મસલમાનોન ગામ ચાલેુ ુ ં .Õ 
ત્યા બીજો દોસત કહેં , Ôએ તો િબલકલ ન ચાલેુ . હવે તો  ગામમા પચીસ ઘરેય મસલમાનોના ન હોય ત્યાય એ ં ં ંુ

લોકો આખા પાચસો ઘરના ગામને જગાડી ં મકે એવા લાઉડ પીકર પરથી સવારના પાચ વાગ્યે પોતાના કાનમા ૂ ં ં ં
આંગિળયો નાખીને એવી તો બાગ પકારે છે કે આપણેય કાનમા આંગિળયો નાખવી પડેં ંુ .Õ 

હવે હ નાિ તકોના ગામમા હોય એવા ઘરની તપાસમા ુ ં ં ં .ં તમારા ધ્યાનમા કોઈ એવ ઘર હોય તો જણાવજોં ંુ .  
                                                                            an]ußm]  ►  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              T]ozI hs]I m]j]k 31

 
 
8. અમે મફતને પરણા યો        
અમારો મફત આમ તો પરો બતર્ીસ લક્ષણોૂ . અરે, બતર્ીસ શ પરો તેતર્ીસ લક્ષણો પણ કરમની કઠણાઈ કે એ ુ ં ૂ

પરણવામાથી રહી ગયેં લો. એની પરણવાની ઉંમર થઈ ત્યા એના બાપ ગજરી ગયાં ુ . બેચાર મિહનામા એના મા પણ ં ં
ભગવાનના દરબારમા પહ ચી ગયાં .ં એના બાપે એને માટે ભલે બીજ કશ ન કય હોય પણ એ એને વારસામા પાચ ુ ં ં ં ંુ ુર્ં
લાખન મકાન અને બેએક લાખની રોકડ આપતા ગયેલાું . એટલે એના લગ્નમા કશો વાધો આવવો જોઈતોં ં ં  ન હતો, પણ 
એને માટે પછવા આવનાર એક વખત પછીને ગયા પછી પાછો દેખાતો જ ન હતોૂ ૂ . 

એની નાતવાળાએ જ એના લગન આડે િવઘન નાખ્યા કરેલા ને એમા મફતની ઉંમર પાતર્ીસનો આંકડો વટાવી ં ં ં ં ં
ગયેલી. છે લે છે લે તો અમે બધા દો તદારોએ પણ એના લગન માટે દોડાદોડ કરવામા કશી મણા રાખેલી ં ં નહીં પણ 
એમની પાટીદારની નાતમા અમારા વા બીજી નાતવાળાન ઉપ  શં ં ંુ ?ુ  

મફત અમારી સાથે હોય ત્યારે કોઈ વાઢાની મ કરી કરીએ કે કોઈના લગનની વાત કરીએ તોં  મફતન મું  એવ ંુ
ઊતરી જત કે અમને એ વાત કરવા બદલ પ તાવો થતોું . છેવટે અમે બધાએ મનથી નક્કી કય કે એળે નહીં તો બેુર્ં ળેય 
મફતને પરણાવવો જ. અમે એની નાતના જાણીતા એવા એક લગન-દલાલ મગન પજાને સાધ્યાૂ . વાત પાટે ચઢે તો 
એમને પાચસો િપયા આપવાની વાત કરી એટલે તો પછી પછવ જ શં ૂ ં ંુ ?ુ અમારો એ તક્કો કામયાબ સાિબત થયોુ .  

બે જ િદવસમા મગનભાઈ હસતે મં એ મળવા આવી પહ ચ્યા. એમણે વાત શ  કરીઃ 'જઓ મહાપરાણે એક ુ
અસામીને તૈયાર કય  છે. એને બે છોકરીઓ છે. બેય પરણાવવા વડી થઈ ગઈ છે ને એની પાસે કશી તેવડ નથી. 
એવોએ તો એક જ વાત કરતો હતો કે મોટી પરણાવ પણ એ નાનીના લગનનો બધો ખચ  આપતો હોય તો હાું , નહીં તો 
ના.' 

'એટલા બધા તે હોતા હશે? લગન સાદાઈથી કરે તોય પદંર હજાર તો થઈ જાય.' મેં ક ુ.ં 
'એ તો એવી વાત કરે. એનેય ખબર છે કે એટલા કોઈ ન આપે. જો એટલા આપનાર મ યો હોત તો એની બેય 

છોડીઓ આટલી મોટી શાની થઈ હોત? મેં એનો તાગ લઈ જોયો છે. એ પાચેક હજારમા માની જશે એમ લાગે છેં ં .' 
મગનભાઈએ ક ુ.ં 

'એને કહવે હત ને કે અહીં તો છોુ ું ં કરી રાજ કરશે.' મેં મગનભાઈને મફતની સા બીનો િચતાર આપવા પર્યત્ન 
કય . 

'તે મેં એને નહીં ક  હોયું ? આવી પટલાઈ કરતા કરતા આ ધોળા થયા છેં ં ં ં . જો તમારી પાચ હજારની તૈયારી ં
હોય તો હ આગળ વાત ચલાવું ં.ુ' 

'એનો વાધો નહીં પણ આપણે જાનમા વધારે નહીં તોય સોએક માણસો તો લં ં ઈ જવા પડશેં . તે એમની આગતા-
વાગતા તો કરશે ને?' મગનભાઈની વાતથી ઉત્સાહમા આવી ગયેલો મફત બો યોં . 

'જઓ ભાઈુ , આ તો ગજવે ઘાલવાની વાત થઈ. અમારામા આને કહવેાય કક ને કન્યાં ં ુ . આમાથી એવોએ કાણી ં
પાઈએય કાઢશે નહીં. કા તો સાદ કરો કે પછી જાનની યવ થા આપણે જ ખાનગીમા કરીં ંુ  લઈએ તો વાત બને.' 
મગનભાઈએ કાને હાથ દઈ દીધા. 

મફત કહ ેમારે જાન તો લઈ જ જવી પડે. મેં ક ુ:ં ‘લાખ ભેગા સવા લાખ. જાનની મહમેાનગિતનો ખચ મફત ર્
વેઠી લેશે. એ બહબહ તો પાચ હજાર થશેુ ુ ં . એન િબલ આપણે પાછલે બારણેથી ચકવીશુ ું ૂ .ં લોકો તો એમ જ સમજશે કે 
વેવાઈએ સારી પરોણાગત કરી. એમનય સાર દેખાશેું ંુ .’ 

મફતેય મડી હલાવીને એમા સહકાર આપ્યોૂં ં . આનાથી બમણી રકમ હોત તોય આ  એ ઝા યો રહ ેએવો ક્યા ં
હતો?  
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ને મગનભાઈએ કામ કરી બતા યુ.ં બે જ િદવસમા એમણે છોકરી જોવાની ને માટલીની િવિધ પતાવડાવી દીધી ં
ને પદર િદવસમા લગનન મરત પણ કઢાવી લા યાં ં ં ૂુ . કન્યા હતીય દેખાવડી એટલ ેમફત તો હરખનો મીય  ફ યોય 
સમાતો ન હતો. હજ મફતની નાતવાળાને કશ સમજાય એ પહલેા તો બધ પાક થઈ ગયુ ુ ુ ું ં ં ં ંુ .  

ને નક્કી કરેલે િદવસે મફતભાઈ ઘોડે ચઢયા. એક લક્ઝરી(?) બસ, એક મેટાડોર અને એક કારમા હકડેઠઠ ં
માણસો ભરીને અમારો રસાલો ઊપડયો મફતને પરણાવવા. અમે બધા િમતર્ો બસમા બેઠા હતાં , મેટાડોરમા બધી ીઓ ં
હતી અને વરની કારમા એના મામા ફોઈના એવા વધારે નહીં તોય દસેક જણ મફતને ઘરેીને બેસી ગયા હતાં ં ં ં ં .ં 

અમારી પચાસની કેપેસીટીવાળી બસમા નહીંનહી તોય સી ેર માણસો તો ચઢી જ બેઠા હોઈશં ં.ુ મફતે એની 
નાતવાળા ચૌદિશયાઓને ખાસ યાદ કરીને ન તરા દીધા હતા એટલે એ લોકોય ખભે ખેસ નાખીને આવી ગયા હતા એ ં ં ં ં
પણ અમારી સાથે જ બસમા બેઠા હતાં . એમને હજય એ નહીં સમ ય હોય કે એમની જાણબહાર મફતના લગન કામના ુ ુ ં ં ં
ગોઠવાઈ ગયા?ં  

બસની ટલી બારીઓ હતી એના કરતા વધારે માથા એમાથી બહાર ડોકાઈ ર ાં ં ં  ંહતા.ં એવામા કોઈએ બમ ં ૂ
પાડીઃ 'બધા માથા અંદર રાખજોં , બસ નળીમા પેસે છેં .' ને મ કમાન્ડરનો ઓડર ટે ને અમલ થાય એમ બધા માથા ર્ ં ં
અંદર પેસી ગયા.ં પણ નળીમાના ઝૈડા એમને એમ છોડે ખરાં ં ં ?ં એમણે બારીઓમાથી જોરદાર આકર્મણ કરવા માડં ં ં.ુ નળી 
પસાર કરતામા તો કોઈની આંખં ં  પટાઈ હતી તો કોઈને કપાળે કે ગાલે ઉઝરડા પડયા હતા તો કોઈને કપાળે તો સાિથયાય 
િચતરાઈ ગયા હતા. આખી બસમા ઝૈડા પરથી ઉડેલી ધળ અને પાદડા ઊડયા કરતા હતાં ં ૂ ં ં ં .ં 

આ તો થઈ એ આકર્મણની પહલેી ઝલક એની બીજી ઝલકનો નઝારો તો હવે શ  થવાનો હતો. એ ઊડતી 
ધળની ડમરી સમી ત્યા બધાૂ ં નેં શરીરે સામટી ખજવાળ ઊપડીં . ત્યા કોઈએ બમ પાડી અ યા કવેચ ઊડી છેં ૂ ૂ . ને એ 
સાભળતા જાણે બધાને બમણા વેગથી સામટી ખજવાળ શ  થઈ ગઈં ં ં ં . કોઈએ માથાના લિટયા ઝાપટવા માડયા તો કોઈએ ં ં ં ં
કપડા ખખેરવા માડયાં ં ં .ં આનાથી તો ને કવેચ નહોતી લાગી એનેય લાગીૂ . કોઈ બોચીએ ખજવાળવાં  માડ  તો કોઈ ં ંુ
બરડે તો કોઈ ગળે. વેવાઈને ગામ પહ ચતા તો બધા ખજવાળથી જાણે અધમઆ થઈ ગયા હતાં ં ૂ . 

વા જાનને ઉતારે પહ ચ્યા કે તરત કેટલાકે કપડા કાઢવાની પરવા કયા િસવાય પીવાન પાણી ભરેલી માટલી ં ંર્ ુ
માથે રેડી દીધી ઉતારામા  દસપદર માટલા હતા એ બધા ખાલી થઈ ગયાં ં ં ં ં .ં તો આ શીત નાનની મઝા માણવામા રહી ં
ગયેલા કેટલાકે ખમીસ કે પહરેણ કાઢી ખખેરતા આખા ઉતારામા કવેચ ફલાવવી શ  કરી દીધીં ં ં ૂ ે .  

એક તો ભર િશયાળાની ઠડી અને તાજી માટલીન હીમ વ ઠડ પાણીં ં ં ંુ ુ ુ . બધા ઠડીથી જવા માડયાં ંુ . ઉતારાની 
ચાદરોથી ડીલ કોરા કરતા એ જ ચાદરો ઓઢીનેં  હોકા ભરવા કરેલી તાપણી પાસે બધા તાપવા બેસી ગયા. કેટલાકે 
ચાદરો પહરેી લીધી ને ભીના કપડા તાપણી પર ધરીને સકવવા માડયાં ં ૂ ં .ં પણ મ મ રાત જામવા માડી તેમતેમ ઠડીનો ં ં
ચમકારો પણ વધવા માડયોં . વળી તાપણીમા ઊમેળવાના લાકડા પણ ખટવા માડયાં ં ં ૂ ં .ં 

વહલેા આવી ગયેલા વરની ં ં ગાડીવાળા ને મેટાડોરવાળા કોઈને નાના વાહનોને કારણે કવેચનો પર્સાદ ં ં ં ૂ
ચાખવાનો વારો આ યો ન હતો એટલે એમને તો હસવામા મઝા પડતી હતીં . 

ત્યા વરને તોરણે લાવવાન તેડ આ યં ં ં ંુ ુુ . બધા સજાગ થઈ ગયા. બધાએ અડધા સકાયેલા કપડા પાછા પહરેી ં ૂ ં ં ં
લીધા.ં ગમે તેમ તોય આ તેડાથી બધા આનદમા આવી ગયા હતા કારણ કે વર તોરણે ચઢે એમા જમવાન તેડ પણ ં ં ં ં ંુ ુ
આવી જત હતુ ું .ં એટલે ઉ લાસભેર બધા મફતને પરણાવવા ઊપડયા. 

જાનમા એક મફત જ એવો હતો કે ના પર ઠડીની અસર થઈ હોય એમ લાગત ન હતં ં ં ંુ .ુ આ  તો એના મનની 
વરસોની મરાદ પરી થઈ રહી હતી પછી એને ઢડી લાગે ખરીુ ૂ ં . મફતને લઈને અમારો વરઘોડો નીક યો. મફતની ગાડીમા ં
એની બે બહનેો ને બીજંા પાચસાત છોકરા ચઢી બેઠા હતા એટલે એને વધારાની હફ મળતી હતીં ં ં ં ં ૂ .   

અમે થોડે દર ગયા કે ઠડીએ મફતનેય પોતાનો ચમકારો બતાવવો શ  કરી દીધોૂ ં . મફતે લેંધા પર સી કનો 
ઝભ્ભો પહયે  હતો. ઉપર વેંતની કેટ. એનાથી આ ઠડી રોકાય ખરીં ? એય ધજવા માડયોૃ ં . જાનૈયા બધા આવી ઠડીની ં
ગણતરીએ તૈયાર થઈને પહરેવા ઓઢવાની વેતરણ કરીને આવેલા એય જ્યા ઠઠવાતા હતા ત્યા મફતની તો શી વલેં ં ંુ ? 
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મતેમ કરીને ભાઈ, અમે માડવે પહ ચ્યાં . ઠઠવાતો મફત ગાડીમાથી ઊતય  કે વેવાઈપક્ષના વાળદે એુ ં ં ં ને 
બાવડેથી પકડી બાજટ પર ઊભો કરી દીધો. એય વહલેી તકે માડવામા પેસી જવાની ઉતાવળમા જ હતો નેં ં ં .  

મફતના સાસ એને પ કવા આ યા એ તો પાચ ટથીય ઓછા ઊંચાં ં ં ં ંુ . એક તો મફત પરો છ ટ ઊંચો ને પાછો ૂ
બાજટ પર ઊભો એટલ ેઊંટ ઉકરડે ચઢયા વો ઘાટ થયો હતો. પરોિહતે મફતના સાસુ ું ના હાથમા પાચ શેિરયો લોટો ં ં
પકડાવી દીધો ને વરના માથા પર પાચ વખત ફરવવા કં ંે .ુ 

મફતના સાસએ એમ કરવા પર્યત્ન પણ લોટો મફતના માથા સધી પહ ચાડી શક્યા નહીંં ંુ ુ . સામે પકે્ષ અમારો 
ભાથી આ  વરરાજા બન્યો હતો તે જરાય નીચો નમે ખરો? છેવટે મેં એના કાનમા ક મારી એટલે એં ં  જરા નીચો નમ્યો. 
એના સાસએ પરાણે ઊંચા થઈને એને માથેથી લોટો વાળવા માડયોં ં ંુ . એમ કરતા એમના હાથમાથી લોટો સરક્યોં ં . ને એને 
બચાવવા જતા એમાન બધ પાણી મફતના માથા પર પડ  ને ત્યાથી કપડા પલાળત સીધ મફતના પગે ઊતરી ગયં ં ં ં ં ં ં ં ં ંુ ુ ુ ુ ુ .ુ  

એક તો િશયાળાની કાતીલ ઠડીથી ઠરેલં ં ુપાણી. મફતને કમકમીયા આવી ગયાં .ં ચોરીમા બેઠા પછીય મફત એવો ં
તો ધજૃતો હતો કે એની સાથે એની નીચેનો બાજઠ પણ હાલડોલમ થતો હતોં . છેવટે જ્યારે ચોરીમા અિગ્ન પર્ગટાવવામા ં ં
આ યો ત્યારે એને જરા શાતા વળી હોય એમ લાગ્યુ.ં 

એને પરણતો મકીને અમે બધા જમી આ યાૂ . જમ્યા પછી કોઈને આ ઠડીમા બેસી રહવેાન ગમે ખરં ં ં ંુ ુ? એ ઓ  ં
હોય એમ જાનવળાને બેસવા માટે માડવાની બહાર ખ લામા ગાદલા પાથયા હતાં ૂ ં ં ંર્ં . એટલ ેજાનમાના સમજ માણસો તો ં ુ
જમ્યા પછી મફતને પરણતો રહવેા દઈને ઉતારા ભેગા થઈ ગયા હતા. કેટલાક તો ઉતારે ઓઢવા માટે જતા જતા એકએક ં ં
બેબે ગાદલાય બં ગલમા મારતા ગયા હતાં . પણ અમે તો મફતના ખાસ દો તો. અમારે તો મફતને પરણા યાનો પરો ૂ
હાવો લેવો જ પડયો. 

આ  એ વાતને ચાર વરસ વીતી ગયા છે છતા મફતના લગનની વાતે અમને આ ય કમકમીયા આવી જાય ં ં ં ં
છે. 
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9. અમારો હડમાન જિત:                          
ગામ અમાર નાનકડ પણ અમારી પર્વિ ઓ ઘણીુ ું ં ૃ . ગામ આમ તો ખેતીબધ એટલે ં ંુ એમા કામના કરતા ં ં

નવરાશના િદવસ વધારે. એટલે ગામમા અમારા વા નવરા ઘણાં . અમારંુ કામ નવાનવા તક્કા લડાવવાનુ ુ.ં લોકોને ગમે 
કે ન ગમે પણ અમે અવનવા તક્કા લડ યા જ કરીએુ . રોજ રાતે અમારી ઓટલા પિરષદ ભરાય અને અમા નવાનવા ં
પ્લાન ઘડાય. 

એક રાતે મનહરે વાત ઉપાડીઃ 'અ યા નાનાનાના ગામડાય આ  નાટકો ભજવે છે ને આપણે જ કશ કરતા નથીં ં ં ંુ . 
આપણેય નાટક કરીએ.' 

'મનહરીયાની વાતમા આપડો ટેકો છેં .' રઘલો બોલી ઊઠયો. 
'તો વાત નક્કી.' બેચાર જણા સામટા બોલી ઊઠયા. એક જણને તક્કો સ  અને બીજો એમા ટેકો આપે એટલ ેએ ુ ૂ ં

વાત બધાને મજરં ૂ . ઝાઝી ચચામા ઊતરવાનો અમારે ત્યા િનયમ જ નહીંર્ ં ં .  
'નાટક ભજવવ હોય તો ઘણી બધી તૈયારીઓ કરવી પડેું . પહલે તો નાટક જોઈએું . પછી એક ડાયરેક્ટર જોઈએ. 

પછી જોઈએ ભજવનારા અને સાધનો.' 
'તે ભજવનારા તો આપડે છીએ જ ને. બીજ બધ તો એક વખત શ  કરીએ એટલે મળી આવેુ ં ંુ . પહલેા નાટક ં

જોઈએ એ વાત ખરી.' 
'નાટક તો આપડો ગોતોય લખી આલે.' 
અમારામા એક ગોતો જ ઊંચ ભણેલો હતોં ંુ . એવોએ એના મામાને ઘરે રહીને મેિટર્ક ફલ ટલ ઊંચ ભણી ે ુ ું ં

આવેલો હતો. ગોતો કહ:ે 'પહલેા આપડે ચેવ નાટક ભજવવ છે એ નક્કી કરો એટલે લખી આલં ં ં ંુ ુ .ુ' 
એક જણ કહ:ે 'અ યા રામાયણ જ કરીએં , ભગવાનન નામ તો ખરં ં ં ંુ ુ.' 
'આખ રામાયણ ભજવવ હોય તો આખો દાુ ું ં ં 'ડો ને આખી રાત ચાલે. એના કરતા રામાયણં ં નો એક ભાગ ભજવીએ 

તો હાર પડેું .' ગોતાએ ક ુ.ં 
'તો આપડે 'સીતા હરણ' ભજવીએ.' ભીમાએ ક ુ.ં 
'સીતા હરણ નાન પડેું . આપડે સીતા હરણની સાથે લકાં -દહન જોડી દઈએ તો બરાબર થઈ જાય. લોકોને 

હડમાન જિતની વાતમા મઝાય પડેં .' ગોતાએ ક ુ.ં ને વાત ફાયનલ થઈ ગઈ. 
એક બાજ ગોતાએ નાટક લખુ વાની શ આત કરી ને બીજી બાજ અમે બીજી તૈયારીઓ શ  કરી દીધીુ . હજ તો બે ુ

દા'ડાય થયા ન હતા ત્યા તો આખા ગામને ખબર પડી ગઈ કે અમે નાટક ભજવીએ છીએં . પછી તો ચારે બાજથી ુ
જાતજાતના સલાહસચનો આવવા માડયાં ૂ ં .ં 

ને ચાર પાચ દાં 'ડામા તો ગોતાએ રામાયણની ચોપડીમા ખખાખોળા કરીને ં ં ં રામલીલા, ભવાઈ અને નાટકના 
િમ ણ સમ સીતા હરણન નાટક લખીને તૈયાર પણ કરી દીધુ ુ ું ં .ં ગોતો કહ:ે 'નાટક મેં લખ્ય છે એટલે ડાયરેક્ટર પણ હ જ ુ ં ંુ
થઈશ. હ કહ એમ જ બધાએ બોલવાનુ ું ં ં.ુ કોઈએ એમા પોતાના ઘરન ઉમેરવાન નહીંં ં ંુ ુ .' 

કેટલાકને એની આ વાત ગળે ન ઊતરી પણ ગોતા કરતા વધારેં  જાણકાર બીજો કોઈ અમારામા હતો નહીં ં
એટલે કોઈએ િવરોધ કય  નહીં. પછી ગોતાએ જ પાતર્ોની વરણી કરી. હડમાન જિતન પાતર્ તો બધાના મનમા જાણે ુ ં ં
પહલેેથી જ નક્કી હત ુ:ં ફતો. બીજંા પાતર્ોય ગોતાએ વહેંચી આપ્યા.ં પણ સીતા બનવા કોઈ તૈયાર થાય નહીં. છેવટે 
બધાની સમજાવટથી શિનયો સીતા બનવા તૈયાર થયો. 

શિનયો તૈયાર તો થયો પણ એની પરા પાચ મણની કાયા જોઈ રાવણ બનનારો શાભઈ જ ગભરાઈ ગયોૂ ં . એ 
કહ:ે 'કોઈ બીજાને સીતા બનાવો. મારાથી એને ઉંચકાશે નહીં.' 
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ગોતો કહ:ે 'અ યા રાવણ વો રાવણ થઈને ત આવી નાખી દેવા વી વાત કર છું ં ? એક વખત ટેજ પર આ યા 
પછી એવો જ સો આવી જશે કે તને એન વજન બે મણના બાચકા ટલય નહીં લાગેુ ુ ું ં .' 

છેવટે બધાની િહંમત અને સમજાવટને કારણે શાભઈ તૈયાર તો થયો પણ એના મનમા ગભરાટ તો હતો જં . હા, 
અમારો હડમાન જિત તો અત્યારથી જ હાકોટા મારવા માડયો હતોં . એ પરા ઉત્સાહમા હતોૂ ં . 

ને એમ અમારા નાટકની તૈયારી શ  થઈ. ગોતાએ જ સારા અક્ષરે નાટકની સાત નકલો પણ કરી આપી. બધા ં
મખ્ય પાતર્ોને આખી નકલ અને બાકીના નાના પાતર્ોને જ ર પરતા સવાદોની નકલો આપી દેવામા આવીુ ં ં ૂ ં ં . 'કાલે બધાએ 
પોતપોતાનો પાટ મોઢે કરીને આવવાનર્ ુ.ં પાટ નાનો હોય કે મોટો પણ બધાએ રાતે આઠ વાગ્યે હાજર થર્ ઈ જવાનુ.ં' 
ગોતાએ ફરમાન બહાર પાડ ુ.ં 

કોઈ કાઈ બો ય નહીં પણ ગોતાએં ંુ  આખી મડળીનો મહત હોય એમ વતવા માડ  એ કેટલાકને ખચ્ય તો ખરં ં ં ં ૂં ં ંર્ ુ ુ ુ. 
પણ બધા નાટક કરવાના ઉત્સાહમા હતા અને ગોતા કરતા વધારે જાણકાર ડાયરેક્ટર અમારી પાસે બીજો હતો નહીં ં ં
એટલે અમે સૌએ ગોતાની વાત મજર રાખીં ૂ . 

બે િદવસ તો મારા ભૈ અમારા ગામને ચોતરે રીહસલ ચા ય પણ રીહસલમા ભજવનારા કરતા જોનારા વધારે ર્ ર્ુ ં ં ં
આવવા માડયાં . એટલ પરત ન હોય એમ એ લોકો ભજવનારને જાતજાતના સચનો પણ આપવા માડયાુ ું ૂ ં ં ૂ ં . ગોતાને થય કે ુ ં
આમ થશે તો એની ડાયરેક્ટરી જોખમમા આવી જશેં . 

'જઓ ભૈુ , આંમ ગામ વચ્ચે પેર્િક્ટસ નહીં થાયં . એના કરતા આપડે ધનજીકાકાને કવે ભેગા થવાન રાખીએં ંૂ ુ . ત્યા ં
પેટર્ોમેક્સ ને પાણીની સગવડ પણ છેં . આપડે પદર જણા વગર બહારના કોઈ માણહને પેહવા જ નહીં દેવાનોં ં . આપડે 
બેચાર જણા કાલે ધનજીકાકાને મલી આઈએ.' ગોતાએ રીહસલ પત્યા પછી ર્ વરાળ કાઢી. 

બીજા બધા વચમા ટોક્યા કરે એ કોઈને ગમત ન હત એટલે બધા એ વાતમા સમત થઈ ગયાં ં ં ં ંુ ુ .  અમે બેચાર 
જણા ધનજીકાકાને મળી આ યા ને બીજા િદવસથી ધનજીકાકાને કવે અમારા રીહસલ શ  થઈ ગયાૂ ં ંર્ . પણ પહલેા િદવસે 
જ સીતાના હરણમા તકલીફ ઊભી થઈં . સીતાન હરણ કરવા શાભાઈએ શિનયાનેું (સીતાને) ઊંચકવા પર્યત્ન કય  ને મ 
તેમ કરીને એને જમીનથી થોડો અધ્ધર પણ કય  ત્યા એની શિક્તની મયાદા આવી ગઈ ને એ ચ ાપાટ પડયોં ર્  ને શિનયો 
પડયો એની ઉપર. ને શાભાઈ ચીસ પાડી ઊઠયો: 'અ યા, હાહના, મને બચાવો, આ ભેંસે તો મને ચગદી નાખ્યોં . મારે 
રાવણ બનવ નહીં ુ ં (નથી).' 

હવે ખરી આંટી પડી. બીજ કોઈ સીતા બનવા તૈયાર નહીં  ને શિનયો સીતા હોય ત્યા સધી કોઈ રાવણ બનવા ુ ં ં ુ
તૈયાર થાય નહીં. બધાએ બહ સમજા યો તોય શાભાઈ એકનો બે થાય જ નહીંુ . છેવટે અમારા વાિ મકી ગોતાએ 
રામાયણમા એક સધારો કરી દીધોં ુ . રાવણ સીતાને ઊંચકવાને બદલે એનો હાથ પકડી ધક્કો મારી વીંગમા ધકેલી જાયં . ને 
બીજો ઉપાય ન હતો એટલે બધાએ આ સધારો વીકારી લીધોુ . ને રીહસલ પાછા ચાલ થયાર્ ં ંુ . 

એનેક આંટીઘટીમાથી માગ કાઢતા છેવટે અમને લાગ્ય કે અમાર નાટક ભજવવા વ તૈયાર થય છેૂ ં ં ં ં ં ંર્ ુ ુ ુુ . ગોતો કહ:ે 
'ભજવતા પહલેા આગલે દાં 'ડે ડેર્સ સાથેનુ ંગર્ાન્ડ રીહસલ રાખવ પડેર્ ુ ં . બધા એવ કરે છેું .' ને થોડી આનાકાની પછી બધાએ 
ગોતાની વાત મજર રાખી ને એ માટેનો િદવસ પણ નક્કી કરી દીધોં ૂ . 

ગામડા ગામમા વાત છાની રાખવા માગો તોય છાની રહ ેખરીં ? જો કે આ એક રીતે તો સાર જ થયું ં.ુ આ બધ ંુ
તૈયાર કરવામા અડધ ગામ અમારી મદદમાં ં ંુ  લાગી ગયુ.ં પછી તો અમારી દડજલ શ  થઈ. ગામમાથી સાત આઠ પાટો ં
માગીને અમે ઊંચકીને લઈ આ યા. માગી માગીને આઠદસ સારીસારી સાડીઓય એકઠી કરી. વાસ અને વળીઓય માગી ં
લા યા. ડેર્સ માટે આજબાજના ગામડા ખદીનેુ ુ ં ં ૂં , મણે આવા નાટકો ભજ યા હોય એમની પાસેથી માગીને લઈ આ યાં ં . 
પછી પાટો ગોઠવીને ટેજ બના ય ને ઉપર અને આજબાજ મો ો બાધીને સાડીઓથી શણગારી તૈયાર કરી દીધુ ું ં ંુ ુ . 
ધલજીકાકાને ત્યાથી ચાદરો માગી લાવીને બેં  પડદાય બનાવી દીધા. ટેજની બજમાુ  ંથોડે દર બાજરીના પરાનાૂ ૂ ,ં ઘરા ં
વા લાગે એમ દસપદર ઓઘલા પણ લકાદહન માટે ગોઠવી દીધાં ં ં ં .ં 

અમારા હડમાને પણ વડની મળીની સાથે વાસની સળીઓ ગોઠવીને ઉપર લગડાની પ ીઓ વીંટીને લગભગ ૂ ં ૂ
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સાત ટન પછડું ૂ ંુ, મગટ તથા ગદા જાતે જ તૈયાર કરી દીધા હતાુ ં .ં ગોતાએ યાદી કરી દીધી હતી એમા  ખટત હત એ ં ૂ ં ંુ ુ
એકઠ કરતા બધાને નાકે દમ આવી ગયોુ ં ં . છતા છેવટે બધ થઈ તો ગય ં ં ંુ ુ જ. 

ને એમ કરતા ગર્ાન્ડ રીહસલનો સમય આવી ગયોં ર્ . માગી લાવેલી ચાર પેટર્ોમેક્સમા ખા સ અડધો ડબ્બો ં ંુ
કેરોસીન ભરીને ટેજ પર ઝગમગાટ કરાઈ ગયો. બશેર ટલા શખજી ના પાવડરમા લવડર રગ નાખીને બધા ં ં ં ં ં
ભજવનારના મોઢા ને હાથ પર મેકપનો ઢોળ ચઢાવી દેવામા આ યોં ં ં . 

હજ આ તૈયાુ રી ચાલતી હતી ત્યા તો બસો કરતા વધારે અનઆમિતર્તો તો આવી પણ ગયા હતાં ં ં . કેટલાક તો 
ટેજની સામે બેસવાને બદલે ટેજની અંદર આવી સલાહ આપવાના પણ્યૂ -કાયમા લાગી ગયા હતાર્ ં . બધાને બહાર કાઢતા ં
અમારે નાકે દમ આવી ગયો. છેવટે બધી તૈયારી થયાની ખાતરી કરી ગોતાએ નાટક શ  કરવાની સચના આપી ને એક ૂ
સામટા દગુ ં , કાસીં , ભગળના અવાજ અને બદકના ભડાકા સાથે પડદો ખ યોૂં ં ૂૂ . 

બધા ઉત્સાહમા હતા એટલે અને એક મિહનાન રીહસલ કરેલ હત એટલે નાટક જામત હતં ં ં ં ં ંુ ુ ુ ુ ુર્ . વચમા વચમા ં ં
'અ યા આ તો ભગલો ને આ તો શિનયો, એવા અવાજો જોનારા તરફથી આવતા હતા. સીતાહરણ વખતે નક્કી કયા ર્
પર્માણે રાવણે સીતાને ધક્કો મારીને વીંગમા ધકેલતી વખતે કા તો ધક્કો જરા જોરમા વાગ્યો હોય કે પછી શરતચકથી ં ં ં ૂ
શિનયો ટેજની પાછળની બાજ ઊથલી પડયો ને એને બચાવવા જતા બીજા બે જણા લથડીને એની ઉપર પડયાુ ં .  

ધળ ખખેરીને ઊભો થતા શિનયો કહેૂ ં ં : 'એણ ેમને જંાણી જોઈને જોરથી ધક્કો માય  છે. એને કાલે ખબર ના પાડી 
દઉં તો માર નામ શિનયો નહીંું ં .' છેવટે અમારી બધાની સમજાવટથી શિનયો શાત પડયોં . જો કે બહાર કોઈને આની ખબર 
પડી ન હતી. 

પણ ખરી તકલીફ તો લકાદહન વખતે થઈં . ફતાન પરા સાત ટન પછડુ ું ૂ ં ૂ ંુ. એ પછડા પર તેલ તો ક્યાથીૂ ં  
લાવવાન પણ એને બદલે કેરોસીનથી એને ભીંજવવામા થોડો અિતરેક થઈ ગયોું ં . પછડા પર લગડાની પ ીઓ વીંટેલી ૂ ૂ
હતી એમા સરકત કેરોસીન છેક ફતાં ંુ ના કમરબધં સધી પહ ચી ગયુ ુ.ં 

પછડ સળગાવવામા આ ય ને હડમાન જિત રગમા આવી ગયાૂ ં ં ં ં ંુ ુ . સવાદ બોલતા એણે  ઠેકડો માયં ં , કે એનો 
જવાબ આપત હોય એમ એમન પછડ એવ તો ઝડપથી આમતેમ વીંઝાય કે ટેજની આસપાસ લટકાવેલી બે સાડીયોય ુ ુ ુ ું ં ૂ ં ં ંુ
એની લપેટમા આવી ગઈં . ગભરાઈને બધા ટેજ પરની આગ ઠારવા શ કરવ એની દોડાદોડ કરવા માડયાુ ું ં ં . ત્યા કદકો ં ૂ
મારીને ટેજ પરથી ભાગવા જતા એક જણન માથ પેટર્ોમેક્સ સાથે ં ં ંુ ુ ભટકાય ને પેટર્ોમેક્સ એના હક પરથી નીકળીને ટેજ ુ ં ૂ
પર પટકાઈ. એન મેન્ટલ તટી ગય ને એમાથી કેરોસીની ધમાડી નીકળવા માડીુ ું ૂ ં ં ૂ ં . કોઈ શ કરવ એનો િવચાર કરે ત્યા તો ુ ું ં ં
પેટર્ોમેક્સ આખી આગની લપેટમા આવી ગઈં . પેટર્ોમેક્સ ફાટવાની બીકે બધા કદીને ભાગ્યાૂ .  

ત્યા ફતાન પં ં ૂુ છડ આખ સળગવા માડુ ં ં ં ંુ .ુ હવે ફતો ગભરાયો. એણ ે ટેજની ઊભી વળી પકડીને છલાગ લગાવી ને ં
ગભરાટના માયા સીધી દોટ દીધી પેલા પરાના ઓધલા તરફર્ ં ૂ ં ં . આ  એણે એ તરફ જવાન ન હત એવી ફતા ડાયરેક્ટરની ુ ું ં
સચના એને આવી કટોકટીમા કામ આવે ક્યાથીૂ ં ં ? એ તો ભાગ્યો સીધો તળાવ તરફ. એના સળગતા પછડાએ બધા ૂ ં
ઓઘલાને તો ઝડપમા લીધા જ પણ એવોએ એટલો ગભરાયેલો હતો કે ર તા પર ભાગવાને બદલે એ ભલાકાકાના વાડા ં ં ં
પાર પડયો. એમની જવાળના હજાર પળાની ઘોઈય હડફટમા આવી ગઈુ ૂ ંે . 

આ તરફ હડમાનના વેગ અને વજનથી ટેજની વળી બટકાઈ ગઈ ને આખ સળગત ટેજુ ું ં , બાકીની તર્ણેય 
પેટર્ોમેક્સ સાથે પેલી પાટો પર ઢગલો થઈ ગયુ.ં ને હોળીની મ ભડકો થયો. એન  થવાન હશે એ થશે પણ ફતાન શુ ુ ુ ું ં ં ?ં 
અમે બે-ચાર જણા ભાગ્યા ફતાની પાછળ. ઓવોઓ ભાગ્યો હતો તળાવ તરફ ને એને તરતા તો આવડત ન હતં ં ંુ .ુ પણ 
અમે એને પકડી પાડીઓ એ પહલેા તો એ તળાવને િકનારે પહ ચી ં ગયો હતો. એણ ેતળાવના આરામા બેસી પછડ ં ૂ ંુ
હોલવવાને બદલે એણે સીધો તળાવમા જ કદકો માયં ૂ . અમે િકનારે પહ ચ્યા ત્યારે હડમાનજીની પછડીનો હજ સળગતો ૂ ુ
રહલેો છેડો જ પાણી પર દેખાતો હતો.  

અમે બધા સામટા કદી પડયા ને એને બહાર ખેંચી કાઢયો ત્યારે એ નહીં નહીં તોય બશેર ટૂ લ પાણી તો પી ુ ં
ગયો હશે.  
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અમારી પાછળ દોડી આવેલા દો તોએ અમને બધી વાત કરી. ભલાકાકાનો વાડો સળગી ગયો હતો. ટેજની 
હોળીમા મોટા ભાગની પાટો વાપરવા લાયક રહી ન હતીં . સાડીઓ, મોદો અને વાસં-વળીઓ તો પરેપરી બળીને રાખ થઈ ૂ ૂ
ગઈ હતી. 

છેવટે બધાનો મત એવો થયો કે બધુ ંઠડું પડે ત્યા ંસધીુ  કોઈએ ગામમા ંફરકવા વુ ંનથી. ને અમે બધાએ જાતરાના 
ધામ ડાકોર તરફ દોટ દીધી. ભગવાનનુ ંધામ તો ખરંુ.  

                                                                          an]ußm]  ► 
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10. સેવકલાલ                               
 

જો તમ અમારા એિરયામા આ યા હો તો અમારા સવકલાલનો તમન પિરચય થયો જ હોયે ં ે ે . જો એમનો પિરચય ન 
થયો હોય તો બહ િચંતા કરવા વ નથીુ ુ ં . હા પિરચય થયો હોય તો િચંતા કરવા વ ખરું ંુ. એમન ગામની બધી વાતમા માથ ે ં ંુ
મારવાની કટવુ ે . ઘણી વખત આપણન લાગ ક એ સાવ અબધ છ તો ઘણી વખત એ પરી પહ ચલી માયાય લાગે ે ે ૂ ે ૂ ે ે.  

એમના વાત યસનાનીપણાની વાત પણ જાણવા વી છં ે ે. આ સવક આમ તો વરાજ્ય મ યા પછીની પદાશ છ પણ ે ે ે
એમના બાપ તરફથી એમન એ વારસામા મળલ છે ં ે ં ેુ . એમના બાપન ે ૧૯૪૫મા પાડોશી સાથના ઝઘડામા બ વરસની ં ે ં ે સજા 
થયલીે . ન વરાજ્ય મ યા પછી એમણ આ પન્શન માટ અરજી કરલીે ે ે ે ે . ન એમન ભથ્થ ચાલ થઈ ગયલે ં ં ં ે ંુ ુ ુ .ુ બધ લોલમલોલું .  

મામકાવાળી સરકાર એમન વાતતર્ સનાનીન ખા સ ભથ્થ બાધી આપલ છ એટલ એમન કમાવાની તો જાણ િચંતા ે ે ં ે ં ં ં ં ે ં ે ે ે ેુ ુ ુ ુ
નથી એટલ અમારા પથકના પાચસાત ગામડામાે ં ં ં ં  ંફયા કર છ ન કામની ન ન કામની વાતોમા માથ મારીર્ ે ે ે ે ં ંુ , સલાહ આપી એ પોત ે
ગાધીવાદી સવક હોવાની હવા ફલાવવા પર્યત્ન કયાં ે ે ર્ કર છે ે.  

પણ તમન તો આવા ગામડાની પિરિ થિતની તો ખબર હશ જ ને ં ં ે ે. કોઈ એમની આવી વાતોમા આવી જત નથીં ંુ . કોઈક 
એમની ઠકડી ઉડાડ છ તો કોઈ એમની સાે ે ે મ લઢવાય તૈયાર થઈ જાય છે ે. હજ ગઈકાલ જ અમારા ગામમા બનલો એક પર્સગ ુ ે ં ે ં
એમના પિરચય માટ પરતો થઈ પડશે ૂ ે.  

અમારા ધનજી મોટા ન એમના પત્ની માણકકાકી એમના ઘરની રવસીમા ગપ્પા મારતા બઠા હતા ત્યા આપણા ે ં ે ે ં ં ં ે ં ં ં
સવકલાલ ખભ બગલથલો લટકાવીન આવી પહ ચ્યાે ે ે ે . 'જયિહંદ, ધનજીકાકા, કમ છોે ?' 

'ઊભા રહો હ પાથરણ મગાવું ં ં ંુ .ુ' ધનજીકાકાએ ખાલી િવવક કરવા કે ં.ુ હવ અમારા આ ધનજીકાકાય પરી પહ ચલી ે ૂ ે
માયા છે.  એમની હડફટ ચઢયો ક મવો જ સમજોે ે ે ૂ . 

'પાથરણાની કશી જ ર નથી, કાકા. અમારા ખાદીના લગડા પાથરણા વા જ છં ં ૂ ં ં ે.' કહતા સવકલાલ રવસીની ઓટલીે ં ે ે  
પર ગોઠવાઈ ગયા 

 'સવકલાલ માટ ચા બનાવ  બટાે ે ે .' ધનજીકકાકાએ કહવા પરત ચાન જોખમ લીધે ૂ ં ં ંુ ુ .ુ  
ત્યા તો સવકલાલ બોલી ઊઠયાં ે : કાકા, ચા નહીં. ફક્ત તલસીના પાનનો ઉકાળોુ ં . બાપએ ચા પીવાની પ ટ ના પાડલી ુ ે

છે.' 
'ત તમારા બાપ બહ ભગતીવાળા હશે ેુ .' કાકાએ કાકી સામ ઈશારો કે રતા સમજ્યા છતા કં ં ં.ુ 
'મારા બાપ નહીંુ . ' 
'હેં, તમાર બાપ જ ન હતાે ? ' હવ કાકી પણ કાકાની સાથ જોડાયાે ે .ં 
'મ  વાત કરી એ ગાધીબાપનીેં ં ુ , એમણ ચા પીવાની ના પાડલી છે ે ે. મારા બાપએ નહીંુ . ' 
'ત તમ ગાધીબાપન રબ  મળલાે ે ં ે ેુ ુ ? ' 

'એમન મળવાના મારા ભાગ્ય ક્યાથીે ં ં ં ? બાપનુી હત્યા થઈ ત્યાર તો મારો જનમય નહીં થયલોે ે ે . પણ એમન સાિહત્ય ુ ં
વાચીન મ જીવનમા ઘણ ઉતાય છં ે ેં ં ં ેુ ુર્ં . ' 

'આ ખાદીય એ સાિહત્ય વાચીન પહરવા માડી હશં ે ે ં ે. ' 
'હા, એમ જ થયલે ં.ુ ' સવક કે ે ં,ુ  
ત્યા કાકાની દીકરી લોપા ઘરમાથી બહાર આવીં : 'કવો ઉકાળોે ? ' 

'તલસીના દસપદુ ં ં ર પાના અન મોરસ ન ચપટીક વાટલી સઠ દધમા નાખીન ઊકાળવાનાં ે ે ે ૂં ં ં ે ંૂ . ' ન લોપા ઘરમા ગઈ ે ં
એટલ સવક કહઃ ે ે ે 'મન લોપાબનના મ  પરથી એમ લાગ છ ક એમન સાસરીમા પજવણી થતી હશે ે ે ે ે ે ં ે.' 

'ના ર એવ કાઈ નથીે ં ંુ . '  
'એવ હોય તો મારાથી પાવશો નહીંું . ' સવકલાલ પાછા મળ વાત પર આવી ગે ૂ યા. 
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'તમન કમ એવ લાગ છ એ જ સમજાત નથીે ે ં ે ે ંુ ુ . મન લાગ છ ક તમન કમળો થયો છ એટલ બધ એવ દખાય છે ે ે ે ે ે ે ે ં ે ેુ . ' 
કાકાન સવકની આ જ્યા ત્યા માથ મારવાની ટવ ગમતી ન હતીે ે ં ં ં ેુ . 

'તો પછી આ હોળીના તહવાર આવ છ ન બન અહીં િપયરમા કમ છે ે ે ે ે ં ે ે? ખોટ ન લગાડતાુ ં , આ તો અમાર સવાન કાું ે ંુ મ જ 
એવ એટલ પ  ુ ં ે ૂ ં .ં ' 

'તમ પરણ્યા નથી એટલ તમન એ નહીં સમજાય પણ પરણ્યાન પહલ વરસ દીકરી હોળી પર િપયરમા જ હોય એવો ે ે ે ે ે ે ે ં
અમારો િરવાજ છે. ' કાકીએ લોપા બ િદવસ પછી પાછી જવાની હતી એ વાત કરવાન બદલ કે ે ે ં.ુ 

'તમ અમારી ક લોપાની િચંતા કરવા કરતા ઉકાળો પીઓ ન બીે ે ં ે જી વાત કરો. ' કાકાએ ક ુ.ં 
'હ ભલતો ન હોઉં તો થોડા સમય પહલા હ સવાફરી કરતા આ ગામમા આવલો ત્યાર તમાર ઘર જ ઉકાળો પીધલો ન ુ ું ૂ ે ં ં ે ં ં ે ે ે ે ે ેે

મિઠયાય ખાધલા એવ મન ચોક્કસ યાદ છં ે ં ં ે ેુ . તમારા ઘરના મિઠયાની મીઠાશની તો વાત જ કોઈ ઓરં ં . હ જ્યા જાઉં ત્યા એની ુ ં ં ં
વાત કયા ર્ િસવાય મારાથી રહવાય જ નહીંે . ' 

એમની વાતનો મમ પામી જતા કાકી કહર્ ં :ે 'એ વખત તો િદવાળી આવતી હતી એટલ મિઠયા કરલાે ે ં ે ,ં અત્યાર તો સામ ે ે
હોળી આવ છ એટલ ધાણીે ે ે -ચણા હોય પણ એ તો ઉકાળા સાથ ખવાય નહીં ને ે! ' 

'ધાણીચણા તો ગરીબન િમ ટાન કહવાયું ે . બાપ કાયમ કહતા ક ધરની બહાુ ે ે ર નીકળતી વખત ગજવામા િપયા ન હોય ે ં
તો વાધો નહીં પણ શર ચણા તો ગજવામા નાખી જ જવાં ે ં ં . ' 

'કોણ ગાધીબાપ એવ કહતા હતાં ં ેુ ુ ? ' કાકા-કાકીએ સવકન ઉડાવવા માડયોે ે ં .  
'ના મારા બાપ એવ કહતાુ ુ ં ે . હ એમની એ િશખ કાયમ યાદ રાખ ુ ં ં ંુ . આ ય ગજવામા ચણા નાખીન જ નીકળલો પણ ં ં ે ે

ર તામા એક ગરીબ ીન જોઈન માર દય દર્વી ગય ત એની ઝોળીમા બધા ઠાલવી દીધાં ે ે ં ં ે ંુ ુ . સવાનો ભખ લીધા પછી વાથન ે ે ેર્
કમ વળગી રહવાયે ે ? ' 

'ત તમારા બાપા હજય એવી િશખામણ આપ્યા કર છે ે ેુ ? ' 

'ના, એ તો ગજરી ગયાુ . ' 
'એ તો ઘણ ખોટ થયુ ું ં ંુ . એ હયાત હોત તો તમન ગાધીન મારગે ં ે  ેચાલતા જોઈન એ કટલા ખશ થાતે ે ુ ! લાગ છ ક એય ે ે ે

ગાધીના માણસ હશં ે. ' 
'ના, એ તો ઊલટા ગાધીન ગાળો ભાડતા હતાં ે ં . ‘ 
'આ તમ ચણાની  વાત કરી ત તમારા ઘરવાળાન ફર આખી ગણી ચણા શકવા પડતા હશે ે ં ં ે ે ે ેે ુ . ' કાકી. 
'ના હ હજ પરણ્યો નથીુ ં ુ . ' સવકે . 
ત્યા બાજમાથી ચદ ચકડોળ આવી પં ંુ ુ હ ચ્યો. 
'તમારી વાતોનો ગણહારો આ યો એટલ મન થય ક કોઈ હાથ જોવાવાળો આયો હશ એટલ હ બહાર આયોે ે ં ે ે ે ંુ ુ . ' 
'આયો તો બસે . સવકન હાથ બતાયે ે . ' કાકા. 
'એમન હાથ જોતા આવડત હોત તો અત્યાર સધી કવારા ફરતા હોતે ં ં ંુ ુ ુ ! ' ચદએ એની ભાષામા કં ં ંુ .ુ 
'એ બધ ધિતંગ છું ે. ' 
'એમા ધિતંગં  વ શ છુ ું ં ે? તમ પરણ્યા નથી એની તો આખા ગામન ખબર છે ે ે. ' 
'અમ બીજી વાતો કરતા હતાે . ' 
'શાની? ' 

'એમાર તો આઠ પહોર બસ સવાની જ હોયે ે ે , ચદભાઈં ુ . ' 
'પણ હ તમારી પરણવાની વાત કરતો હતોુ ં . ત તમ સવક હજ સધી પરણ્યા કમ નથીે ે ે ેુ ુ ? ' 

'બાપનો આદશ છ ક પરણવ તો કોઈ િવધવા કુ ુે ે ે ં ે ત્યક્તા સાથ જ પરણવ નહીં તો આજીવન કવારા રહવે ં ં ે ંુ ુુ . ' 
'ત તમારા બાપ પરણલા નહીંે ેુ ? ' ચદએ સવકન ઉડાવતા પછં ે ે ં ૂ ંુ .ુ 
'એની તો મન ખબર નથીે , પણ હ તો ગાધી બાપની વાત કરતો હતોુ ં ં ુ , મારા બાપની નહીંુ . ' ગચવાતા સવક કૂં ં ે ે ં.ુ 
'એમ કમ બને ે? તમારા બાપ પરણ્યા હતા ક નુ ે હીં એની તો તમન ખબર હોવી જ જોઈએ ને ે! તમ જાનમા તો ગયા જ ે ં

હશો ને! ' ચદએ સવકન ચકડોળ ચઢા યાં ે ે ેુ . 
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હવ સવકલાલ ગચવાયાે ે ૂં . એ કહઃ ે 'મન કશ યાદ નથી આવતે ં ંુ .ુ જો એમણ ગાધી બાપની મ એમની આત્મકથા લખી ે ં ુ
હોત તો હ જાણી શકતું . ' 

'એનો વાધો નહીં સવકજી પણ તમ પરણો ક નહીંં ે ે ે  પણ તમારી આત્મકથા જ ર લખતા જજો. '  
'હા, એટલ તમારા છોકરાન એટલી તો ખબર પડ ક તમ પરણ્યા હતા ક નહીંે ં ં ે ે ે ે ે . ' કાકાએ ક ુ.ં ચદ ચકડોળ અન કાકાન ં ે ેુ

કોઈ ભટકાઈ જાય એટલ એન આવી જ બન્યે ં ંુ .ુ આ  સવક એમની અડફટ ચઢી ગયા હતાે ેે . 
કાઈક િવચારતા સવક કહં ં ે :ે 'તમારી એ વાત સાચી. આજ સધી મન એ િવચાર જ નહીં આવલોુ ે ે . ' 
'શાનો, પરણવાનો? ' ચદએ જાણ્યા છતા મમરો મક્યોં ં ૂુ .  
'ના, આત્મકથા લખવાનો. મારી આત્મકથામાથી ભાિવ પઢીન ધણી પર્રણા મળશં ે ે ે .ે બાપની મુ .... ' 
પણ તમન વચમાથી જ અટકાવતા ચદ બોલી ઊઠયોઃ ે ે ં ં ં ુ 'તમ વાતવાતમા બાપન આગળ કયા કરો ે ં ેુ ર્ છો ત તમારા બાપ ે ુ

કોઈ મોટા િવ ાન માણસ હતા ક શે ં?ુ ' 

'હ મારા બાપની વાત નથી કરતોુ ં ુ . હ તો ગાધી બાપની વાત કર ુ ં ં ં ંુ ુ . એમની મહાનતાની વાત જ ન થાય. તમારા 
ગામમા કોઈ મોટા માણસ જન્મલાં ે ? ' 

'ના અમારા ગામમા તો બધા નાના છોકરા જ જન્મ છં ં ં ં ે ે, કમ કાકાે ? ' 

'હા, પછી ધીમ ધીમ મોટા થાયે ે ં . ' 
'તમ મારા કહવાનો મતલબ ના સમજ્યાે ે . મોટા એટલ મહાન માણસે . ' 
'અમ એ જ કહીએ છીએે , બધા નાના છોકરા જ જન્મ છં ં ં ે ે. પછી કવી રીત ખબર પડ ક એ મહાન માણસ છે ે ે ે ે? ' 

'એવી તો ખબર ના પડ પણ આટલા વરસથી આ ગામ છ ત કોઈ મહાન માણસ અહીં થઈ ગયા હોય તો એની તો ે ં ે ે
તમન ખબર હોય ને ે! ' 

'કદાચ થયા હોય તોય એ તો મરી ગયા હોય. ' 
'મરી ગયા હોય એનો વાધો નહીંં . ' 
'તમ તો કવા માણસ છોે ે ? તમ ગાધીના માણસ થઈન કહો છો ક મરી ગયા હોય તો વાધો નહીંે ં ે ે ! ' 
'માર કહવ એમ હત ક માણસ મરી ગયા હોય તોય એ મહાન હોય તો સહાન જ રહ છું ે ં ં ે ે ેુ ુ . જો તમારા ગામમા એવા કોઈ ં

માણસ થઈ ગયા હોય તો..... ' 
'એ તો કોઈ એમન પછ તો ખબર પડ ક ભાઈ તમ મહાન હતાે ૂ ે ે ે ે ! ન મયા પછીય તમ મહાન ર ા છો તો સાચી વાતની ે ેર્

ખબર પડે. ' 
'એમા પછવાનો સવાલ જ ઊભો થતો નથીં ૂ . ' 
'કમ નથી થતોે ? તમારી આ સરકાર વાત ય સૈિનકોના ભથ્થા બાધી આપ્યા એે ં ં ં ં ં મા એવાએ કઈ લમા કટલા િદવસ ં ં ે

રહલા એની તપાસ કયા વગર કટલાય મામાે ેર્ -ફોઈનાન પન્શન ખાતા કરી દીધા છ એવ ન થાય એટલ પછવ પડં ે ે ે ં ે ૂ ં ેુ ુ . ' 
'અર કાકાે , એમા કટલાક દાખલા તો એવા છ ક અંગર્જી અમલદારોના રસોડામા વાસણ માજતા હતા એવાય અત્યાર ં ે ે ે ે ં ં ે

આવા ભથ્થા ખાય છં ં ે. એ લમા ંતો શ પણ ક્યારય સરઘસમાય નહીં ગયા હોયું ે ં . ' 
'એ વાત જવા દો. ગામમા કોઈ બનન સાસરી પક્ષ દખ હોય તો કહોં ે ે ે ુ . ' 
'એની તો સવક ન સાસરી હોય એન ખબર પડે ે ે ે. તમાર તો સાસરી જ નથી એટલ કોઈન કદાચ દખ હોય તોય તમન ે ે ે ેુ

એમા સમજણ નહીં પડં ે. ' 
'આ વાત નાકળી છ તો સવક સાચ કહે ે ં ેુ જો, તમ પરણવામાથી આજ સધી કમના રહી ગયાે ં ેુ ? તમન આજ સધી કોઈ ે ુ

િવધવા ક ત્યક્તા ન મળીે ? ' કાકાએ ઠાવક મએ પછે ૂ ં.ુ 
'હમણા બ મિહના પહલા એવો યોગ આ યો હતોં ે ે ં . ' સવકલાલ બો યાે . 
'હેં, તો પછી જવા કમ દીધોે ? અમન કહો તો એનો ર તો કાઢી આપીએે . ' 
'વારિસયામા પલા વચલા ં ે ફિળયાવાળા મનસખભાઈની દીકરી રવતી ખરી નુ ે ે. ત એના સાસરીવાળા એન બહ ે ં ં ે ુ

પજવતા હતા ત મ એમા રસ લઈન દરિમયાનિગરી કરલી અન એ રવતી હાં ં ે ેં ં ે ે ે ે , ના કરતી હતી તોય એના ટાછડા કરાવી ે
આપલાે . ' 
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'આ તો ભાઈ નવા પર્કારની સવાે . એન ટાછડા નહોતા લવા તોય તમ એન ટાછડા કરાવીે ે ે ે ે ે  આપલા એ તો નવી ે
નવાઈની સવા કહવાયે ે . પછી? ' 

'પછી શુ?ં મન થય ક એક ત્યક્તા નારીનો ઉધ્ધાર કરવાની તક આવી છે ં ે ેુ . મ એનો હાથ પકડવાની તૈયારી બતાવીેં . મ ેં
એન મારા પણની વાત કરી ન સાથ બાપના આદશનીય સમજણ આપી પણ એ અભાિગણી ન માનીે ે ે ેુ . ઊલટ એના બાપ મન ુ ં ે ે
ધક્કો મારી ઘરની બહાર કાઢી મક્યોૂ . જો એ માની ગઈ હોત તો મારય નામ થાત અન એનય કીિતર્ મળત ન ગાધીબાપના ું ે ે ે ં ુ
આદશન પાલન પણ થાતે ંુ . ' 

'પણ તમ એમ સીધો હાથ પકડવા જાવ તો એનો બાપ તમન ધક્કો જ માર ને ે ે ે! ' 
'તમ સમજ્યા નહીંે . મ એનો હાથ નહીં પકડલોેં ે . અમારી સવાની ભાષામા હાથ પકડવો એટલ ે ં ે ઉધ્ધાર કરવો. ' 
‘ત એ રવલીના બાપય તમન એની સવાની ભાષામા જ ધક્કા માયા હશે ે ે ે ે ં ેર્ . ' ચદએ કં ંુ .ુ 
‘તમ મારી મ કરી કરો છો પણ ક્યારક તમન મારી િન ઠાની ખબર પડશે ે ે ે.’ 
'અમ તમારી મ કરી નથી કરતાે . તમ િહંમત ન હારતાે . સવા કરતા રહશો તો ક્યારક મવા મળી જ રહશે ે ે ે ે ે.’ કાકાએ 

ઠાવક મ  રાખી કુ ં ં.ુ 
'સાવ સાચી વાત. જો તમાર ધ્યય પાર પાડવ હોય તો એક જગ્યા છું ે ં ેુ . જો તમ આવી ગાધીવાદી નમર્તાન બદલ હજ ે ં ે ે ે

જ સાથી કામ લો તો એક અબળાનો ઉધ્ધાર થાય એવ છ ન તમાર પણય સચવાય એવ છુ ુ ું ે ે ં ે ં ેુ . ' ચદએ મમરો મક્યો ન સવકની ં ૂ ે ેુ
સાથ કાકા ન કાકીયે ે  એ ઠકાણ જાણવા ચદની સામ તાકી ર ાે ં ં ે ંુ ુ .  

'એવ હોય તો ગમ એવ હોય તો હ જીવન જોખમય કામ પાર પાડીશુ ું ે ં ં ે ેુ . ' 
'પલા સોની ફિળયામા મગન ભરાડી રહ છ એની બૈરીન એના તર્ાસમાથી છોડાવવાન કામ કરવા વ છે ં ે ે ે ં ં ં ેુ ુ . એવી પાળી 

ન સાલસ છોકરી છ તોય મગનો એન તર્ાસ આપ છે ે ે ે ે. ' 
કાકા ન કાકી ચદની ચાલ સમજી ગયાે ં ંુ . કાકા કહઃ ે 'એમા સવક વાન કામ નહીંં ે ંુ . ' 
'અર સવાન કામ હોય તો કસિરયા કરવા પડ તોય હ પીછહઠ કર તવો નથીે ે ં ે ં ં ે ં ે ં ેુ ુ ુ . ' 
'એની બૈરી અમદાવાદમા રહ છં ે ે. મગનો એન નથી તડતો ક નથી ટાછડા આપતોે ે ે ે . ' 
કાકી કહ:ે 'િબચારી પારવા વી છોડીે ન જીવતર ઝર કરી દીધ છ એણુ ું ે ં ે ે. એવી પાળી અન ભણલી છોડી એન મળી એ ે ે ે

જ એન ભાગ્ય કહવાય પણ કાગડાન દહીંથરાની શી સમજણ પડું ે ે ?ે ' 

'એટલ તો કહ  ક એમા સવક વા સવાળા માણસન કામ નહીંે ં ં ે ં ે ં ંુ ુ ુ . એન ગાધી બાપની શરમ નડ તમ નથીે ં ે ેુ . એન તો ે
કોઈ માથાનો મળ તો જ એ કાબમાે ૂ  ંઆવ એવો છે ે. ' કાકાએ સવકન ચાનક ચઢાવવા મમરો મક્યોે ે ૂ . 

'મન એન ઘર બતાવી દો એટલ આ  જ હ સવાનો ય  શ  કરી દઉંે ં ે ં ેુ ુ . ' સવક ઉત્સાહમા એવી ગયાે ં . 
'એમા ય  કય ચાલ તમ નથીં ેર્ ે ે . સામ હોળી આવ છ એવી હોળી આમાય કરવી પડ તમ છે ે ે ં ે ે ે. ' 
'એનોય વાધો નહીંં . સવાનો ભખ લીધોે ે  ત્યારથી કસિરયા કરલા જ છે ં ે ં ે. ' 
'તો કરો કકનાં ુ . લોપા, અંદરથી મઠી ચણા આપ સવકનૂ ે ે. એમન સવા કરવા જવ છે ે ં ેુ . ' કાકાએ ક ુ.ં ન લોપાએ ઘરમાથી ે ં

વાટકી ચણા લાવી સવકની ઝોળીમા ઠાલ યાે ં . 
'જઓ સવકલાલ તમ ર ા ગાધીના માણસ એટલ તમાર તો જાણ કશો વાધો નહીં પણ અમારુ ે ે ં ે ે ે ં ે તો ગામમા રહવાન ં ે ંુ

એટલ અમાર નામ વચમા ન આવ એની કાળજી રાખજોે ં ં ેુ . ' ચદએ પાણી પહલા પાળ બાધતા કં ે ં ં ં ંુ .ુ 
'એ વાત તમ બિફકર રહજોે ે ે ે . આભ જમીન એક થઈ જાય તોય તમારા નામ વચમા નહીં આવ એ માર વચન છં ં ે ં ેુ , બસ? 

' કહતા સવક જવા તૈયારી કરીે ં ે ે . 
ચદ કહં ેુ : 'તમ વચન આપ્યે ં ુએટલ અમન ધરપત વળીે ે . તમ ર ા ગાધીના માણસ એટલ અમન તમારો િવ ાસ ક ે ં ે ે ે

વચમા અમારા નામ નહીં આવં ં ે. પણ એનાથી સાચવજો. પહલા તો એ સાવ નામક્કર જ જશે ં ે. કહશ ક અહીં પરણ્ય છ જ કોણે ે ે ં ેુ ? 
પણ તમ મક્કમ રહશો તો છવટ માનશે ે ે ે .ે ' 

'તો જય િહંદ. ' કહતા સવકલાલ ચદની છવટે ં ે ં ેુ ની િશખામણ ગાઠ બાધી ઊપડયા મગના ભરાડીન નાથવાં ે ં ે . 
એમના ગયા પછી કાકા, કાકી અન ચદ મલકાઈ ર ાે ં ુ . લોપા કાઈ ન સમજાતા બોલીં ં : 'પણ ચદભાઈં ુ , એ મગનકાકા 

પરણ્યા જ ક્યા છં ે?' 
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'એની તો અમન ખબર છ પણ આ સવકડાન પાઠ ભણાવવો હતોે ે ે ે . પલી રવતીની મરજી ન હતી તોય એણ બાપડીના ે ે ે
ટાછડા કરાવી આપ્યા હતાે . આ  બરાબરનો લાગમા આ યો છં ે. જો ત અમાર માટ સરસ મઝાની ચા મકી લાવું ે ે ૂ .' 

‘ગાધી બાપન તો ખાલી નામ દ છ એટલ જ બાકી એણ પોત પરણવા માટ જ િબચારીન  કરાવલં ં ે ે ં ે ે ે ં ં ે ંુ ુ ુ ુ .ુ જો એન કોઈ ે
િવધવા િવવાહન ભત વળગાડી દ તો એ કોઈકન મરાવી નાખીનું ૂ ે ે ં ે એની બૈરી સાથ પરણવા નીકળ એવો છે ે ે.’  

પછી ચા પીવાઈ એ પછીય બધા અલકમલકના ગપાટા હાકતા ર ાં ં ં ં ં .ં એમ કરતા કલાકક વીત્યો હશ ત્યા દરથી ં ે ે ં ૂ
કોલાહલ સભળાયોં . થોડી વાર સવક લોહી િનંગળતા કપાળ પર માલ દબાવતા આવી પહ ચ્યાે ે . ‘સાવ અસ કારી માણસં . મન ે
કહ હ પરણ્યો નથીે ંુ  પણ તારી બન કવારી હોય તો મારી સાથ પરણાવ એટલ એન ટાછડા આપે ં ે ે ે ે ંુ .ુ એણ મન ટો ધોકો માયે ે .’ 

‘અમ તો તમન પહલથી જ ક  હત ક એ માણસ સાવ લબાડ છે ે ે ે ં ં ે ેુ ુ . હવ એની વાત પડતી મકોે ૂ , એની સામ તમારા વા ે
ભોળા માણસન કામ નહીંુ ં .’   

‘તમ એની િચંતા ન કરશોે . હવ તો એ છે ે ન હ ે ં ંુ . હવ એનય ખબર પાડી દઈશ ક કોઈ ગાધીવાદી સવક એન ભટયો ે ે ે ં ે ે ે
હતો.’ કહતા સવક ગયા ન કાકા ન ચદ હાથતાળી દતા હસી ર ાે ં ે ે ે ં ેુ . 
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11. સપતરાં ંે                                  
 લોકો પરદેશની મસાફરીઓથીુ  ટેવાયેલા હશે એ લોકો આ સપેતરાનાં ં  શૈતાની ચરખાની લપેટમા ંઆવી જ 

ગયેલા હશે. આ સપેતરાનાયં ં  પર્કાર હોય છે. કેટલાકં પાળા ંહોય તો કેટલાકં ગધાતાં  ંહોય. કેટલાકં નાના કદના ંહોય તો 
કેટલાકં ખા સી જગયા રોકે તેવાયં હોય. કેટલાકં હલકા ંહોય તો કેટલાકં ખ સા ંવજનદાર પણ હોય. કેટલાકં પા ંપણ હોય, 

 લઈ જનારની નજરથી જ પા ં હોય પણ ક ટમ ઈન્ પેક્ટરની નજરથી પા ંન રહી શકે. તો વળી કેટલાકં ઉકરડે 

નાખવાને બદલે અમેિરકા મોકલવા કાઢયા ંહોય એવાયં હોય. ક્યા ંપો ટ પારસલનો ખચર્ કરવાનો હતો? 
મ સપેતરાનાં ં  પર્કાર હોય છે એમ એ વળગાડવાના પણ અનેક નસખાઓુ  હોય છે. તમારા વા ઘરના માણસ 

સાથે જ ...., એ બાપડો હજુ નવોનવો છે એટલે એને પરદેશની મ ઘી દવાઓ ના પોસાય એટલે આ પણ્યનૂ ં ુકામ છે..., એને 

ઘરના ંજ પાપડ કે અથાણા ંિસવાય બીજંા ભાવતા ંનથી એટલે... વગેરે વગેરે.  

અમારો િમતર્ ભગ ુકહવેાય તો અમેિરકાવાસી પણ દર વરસે એક વખત તો એ દેશમા ંઆવે જ. એને એક બરીૂ  ટેવ. 

એ  િદવસે અમેિરકા પાછો જવાનો હોય એ િદવસની જાહરેાત એ અઠવાિડયા પહલેેથી સગા-ં નેહીઓમા ં કરતો ફરે. 

એટલેથી અટકતો હોય તો સારંુ પણ આ ભડનો દીકરો પાછો બધાને કહતેો ફરે: કાઈં કામ હોય તો કહજેો. હવે તમને, મને ને 

બધાને ખબર છે કે આવુ ંકોઈ સામેથી કહનેાર મળે તો ન હોય એનેય કામ નીકળી આવે. વળી કેટલાક તો ભગનાુ  જવાની 
તારીખની જ વાટ જોતા બેઠા હોય. પછી ભગનુે ત્યા ંજાતજાતના ંસપેતરાં  ંઆવવા માડંે. 

આ મોકલનારા જાણે એમ માનતા હોય કે અમેિરકા એમના આ મગનીપરાુ  વુ ંએક નાનકડુ ંગામડુ ંહશે એટલે ભગ ુ

જાતે જઈને બધાનંે વ તઓુ હાથોહાથ આપી આવશે. પણ અમને કેટલાક દો તોને જ ખબર છે કે એ બધી ચીજો પો ટમા ંકે 

યપીએસમાુ  ં બધાને મોકલવાના જ ભગનુે સી ેરથી એંસી ડોલર થઈ જાય છે. દર વરસે જ્યારે આવે ત્યારે એ બધી 
હૈયાવરાળ કાઢતો હોય છે પણ પાછા જતા ંએ બધુ ંભલીનેૂ  પાછા ંનોતરા ંદેવા મડીં  પડતો હોય છે. 

અમેિરકામા ં૯-૧૧ થયા પછીની પહલેી સફરમા ંએને બહ ુખરાબ અનભવુ  થયેલો. મગનકાકાની ખાટી આંબલીની 
ઉપાિધએ એ લમા ંજતા ંમાડં બચેલો. વાત એમ બનેલી કે મગનકાકાએ એમના સાળાના સાઢુ માટે તર્ણ વરસની ખાસ 

સીઝન થયેલી ખાટી આંબલીનુ ંખા સુ ં બે કીલોનુ ંસપેતરં ંુ એને વળગાડેલુ.ં તર્ણ વરસના સીઝનીંગને કારણે એ આંબલી 
જાણીતી અને અજાણી એવી બધી દગધોુ ર્ં  ગર્હણ કરી ચ ૂ ં ુહત ુ.ં  

ન્ય ુયોકનાર્  એરપોટર્  પર એની બેગ ખોલી કે સહથીુ  પહલેુ ંએ મગનકાકાવા ં પેકેટ જ હાથમા ંઆ યુ.ં ક ટમવાળાએ 

એને એક છેડેથી હજે ફાડીને સઘીું  યુ ંને તર્ણ વરસના સીઝનીંગની વાસ-દગધથીુ ર્ં  એને કમકિમયા ંઆવી ગયા.ં એણે ચીસ 

પાડી: ઓિપયમ...(અફીણ). 
એની એ ચીસથી આખા ક ટમ ખાતામા ંજાણે ધરતીકપં  થયો હોય એવી હલચલ મચી ગઈ. હજુ તો ભગ ુકાઈં સમ  

કે બોલે તે પહલેા ંતો  એને બે પોલીસવાળાએ જકડી લીધો. હવે વાત એવી કે આપણા ભગભાઈુ  મારા ટલુ ંઊંચુ ંભણેલા 
એટલે એમને ઓિપયમ બોિપયમમા ંકશી સમજણ ના પડી પણ સામે જ મગનકાકાવા ં પેકેટ પડ ુ ંહત ુ ંએ તો દેખાત ુ ંહત ુ ં
ને? એણે બોલવા પર્યત્ન કય : 'નોટ ઓિપયમ... નોટ ઓિપયમ ઈટ ઈઝ ખાટી આમલી.' 

પેલો ક ટમવાળો અમારી મગનીપરાનીુ  ધિડયાૂ  ઈ કોલમા ંભણેલો નહીં એટલે એને આ ખાટી આંબલીમા ંશી 
સમજણ પડે? પલકમા ંતો લેબોરેટરીની વાન આવીને ખડી થઈ ગઈ. ને પાચં જ િમિનટમા ંએમણે મગનકાકાની આ 

આંબલીને ઓળખી કાઢી. ક ટમવાળા બે કીલોના આ ગધાતાં  પારસલમા ંઓિપયમ ન નીકળતા ંથોડા િનરાશ તો થયા છતા ં
આવી હાથ આવેલી તકને એ લોકો એમ સહલેાઈથી જવા દે ખરા? એમણ ેભગનાુ  હાથમા ંએક ગાબેર્જ બેગ પકડાવી દીધી 
અને ક ુ:ં આ બેગમા ંએ ટફ મકીનેૂ  બરાબર બધં કરીને સામેની કટેઈનરમાં  ંનાખી આવ પછી હાથ ધોઈને અહીં પાછો આવ. 

પછી કશુ ંવાધાં  પડત ુ ંન હોવા છતા ંભગભાઈનોુ  માડં બે કલાકે ટકારો થયો. આટલી ઠોકર ખાધા પછીય સધરેુ  એ બીજા, આ 
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ભડ ભગભાઈુ  નહીં. 
બી  વરસે ગામમા ંઆ યો ત્યારેય એણ ેશરમના માયાર્ ગામમા ંકોઈને કશુ ંક ુ ંનહીં. અમને બેચાર દો તોને જ 

એણે આ વાત કરેલી. પણ જ્યારે બી  વરસે આ જ મગનકાકા બીજા એક સપેતરાનોં  એને પાછો પરચો થયો. ભગ ુજવાનો 
હતો એની આગલી સાં  અમે બેચાર દો તો એને પેટીઓ પેક કરવા લાગવા ગયા હતા. હજુ પેટીઓ ઠાસીનેં  દબાવીને પેક 

કરીને ાસ જ ખાતા હતા ત્યા ંમગનકાકા એક િકલોની અથાણાની બોટલ લઈને આવી પહ ચ્યા. મને ખબર જ હતી કે ભગથીુ  

ના કહવેાવાની નથી જ. એટલે મેં ક ુ:ં 'મગનકાકા, આ વખતે તો ઓવર વેઈટ થઈ ગયુ ંછે. મહાપરાણે પેટીઓ પેક કરી છે.'
'બેસ હવે તુ ંપેટીઓ પેક કરવાવાળો ના જોયો હોય તો. આટલી અથાણાની બોટલની જગા તો ગમે ત્યા ંથઈ જાય. 

ભગનીુ  હાથની બેગમાયં એ આવી જાય.' છેવટે હાથની બેગમા ંએની જગા કરવી પડી. 
ન્ય ૂયોકનાર્  એરપોટર્  પર ઊતરી ગભરાતો હોવા છતા ંભગ ુગર્ીન ચેનલમા ંચાલવા માડયોં . મોટીમોટી બે પેટીઓ 

કાટમાર્  ંમકેલીૂ  અને એના પર દાબીને ભરેલા ંકપડા ંને સપેતરાથીં ં  લીને ગોળ થઈ ગયેલી કેરીઓન બેગ આડી મકેલીૂ . એક 

તો ભગ ુગભરાતો આમતેમ બાઘા ંમારતો ચાલતો હતો ને તેમા ંતેની આગળ ચાલતો પેસેન્જર અચાનક ઊભો રહી ગયો. 
એની સાથે અથડાઈ ન પડાય એટલે ભગએુ પણ હત ુ ંએટલુ ંબળ વાપરીને પોતાની કાટર્  અટકાવવા પર્યત્ન કય . આમ કરતા ં
પેલી કેરીઓન બેગ નીચે પડી. ને એમાનીં  પેલી મગનકાકાવાળી અથાણાની બોટલના ભક્કાૂ  બોલી ગયા. 

ને સાથે કાચી ઘડીમા ંજ આખા પેસેજમા ંઅને સાથેની રેડ ચેનલમા ંઅથાણાની તી  વાસ ફલાઈે  ગઈ. ને એક 

ઓિફસર 'વૉટ્સ ધીસ, વૉટ હઝૅ હપન્ડૅ ?' કરતો ધસી આ યો. અને અથાણાની વાસને કારણે નાક આગળ માલ દબાવતો 
ભગનુે કહ:ે 'આ બધુ ંલઈને મારી સાથે ચાલ.' 

એક હાથે ટર્ોલી ધકેલતો, બીજા હાથમા ંપેલી અથાણાના તેલથી નીંગળતી કેરીઓન બેગ ઢસડતો ભગ ુએની પાછળ 

ચા યો. ને પેલા અથાણાના આ રેલાથી ગર્ીન અને રેડ ચેનલ વચ્ચે એક સળગં  રેખા અંકીત થઈ ગઈ. એની કેરીઓન બેગ 

ટેબલ પર મકાવીુ  પેલાએ તપાસવા માડીં  ત્યા ંપેલા તાજા રેલા પર પગ પડતા ંએક પેસેન્જર લપ યો. ને ભગભુાઈની માઠી 
બેઠી. 

માડં બે કલાકે ભગનુે ટો કય . પણ એના પાસપોટર્  પર 'ઓલવેઝ ચેક'નો શેરો મારી કાયમ રેડ ચેનલમાથીં  જ 

નીકળવાની તાકીદ કરી દીધી. એટલેથી પત્યુ ંન હત ુ.ં  આવી લાબીં  હવાઈ સફરથી ટેવાયેલા હોય એ બધા, ચેક્ડ લગેજ 

મોડુ ંપડે અથવા ગમુ થઈ જાય તો અટવાઈ ન જવાય એ ગણતરીએ કેરીઓન બેગમા ં બે જોડી સારા ંકપડા,ં હજામતનો 
સામાન, ટથૂ બર્શ અને દવાઓ રાખે જ છે. ભગએુ પણ એમ જ કરેલુ.ં મગનકાકાના આ અથાણાએ ભગનાુ  ંચાર ચાર હજાર 

િપયાના ંબે સટૂ અને બીજા સામાનને લાલ તૈલી રગનોં  ઓપ આપી દીધો હતો. ભગનુે કેરીઓન બેગ સાથે એ બધુ ંગાબેર્જ 

કરવુ ંપડ ુ ંહત ુ.ં   
પછીની સફરમા ંએ આ યો ત્યારે એ અમારી સામે લગભગ કરગરી જ પડયો: 'દો તો, મને આમાથીં  બચાવો.' 

અમને દો તોને પણ થયુ ંકે ભગ ુહવે બરાબરનો થાક્યો છે.  
અમે ક ુ:ં 'એનો ઉપાય કરીએ. અમે કહીએ એમ તુ ંકયાર્ કર. આ વરસે તુ ંબધાને ટથી નોતરા ંદેવા માડં. વજનની 

િચંતા ન કરતો.' 
બધુ ંદર વખતની મ ચાલ ુથઈ ગયુ.ં સપેતરાનાં ં  ઢગલા થવા માડયાં . ભગ ુ િચંતામા ંપડી ગયો હતો ને અમને 

હસતા જોઈ એ અકળાતો હતો. એના જવાની આગલી સાં  અમે બધાએ ભગનોુ  બધો સામાન એની બે બેગોમા ંઅને એની 
કેરીઓન બેગમા ંભરી દઈ બેગો પેક કરી દીધી. પછી મળવા આવનારા જએુ  તેમ પઠાનાૂ  એક મજબતુ બોક્સમા ં પેલી 
સપેતરાનીં  ચીજો સાચવીને પેક કરીને ભરવા માડીં .  મળવા આ યા એમને કહવેા માડં ં:ુ 'આ વખતે સમાન બહ ુથઈ ગયો 
છે એટલે બધાને પહ ચાડવાની ચીજોનુ ંઅલગ પારસલ કરવુ ંપડ ુ ંછે.' 

ભગ ુએની પેટીઓ લઈને અમેિરકા ગયો અને પેલુ ંપારસલ આણદનેં  ટેશનેથી સીધુ ંઅમારે ત્યા.ં એ વરસે અમે 

બધા દો તોએ લગભગ પદરેકં  કીલો પાપડ, સાતેક કીલો જદાુ  ં જદાુ  ં અથાણા ં ખાધા કયાર્ં અને બીજી કેટલીક ચીજો 
બહારગામના દો તોનેય વહેંચી. કેટલીક ઉકરડે નાખવા વી ચીજો સાવચેતી રાખી અમે બીજા ગામના ઉકરડામાયં નાખીં  
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આ યા. 
મિહના પછી અમે જાહરે કયુર્ં કે પારસલમા ંબે અથાણાની બોટલો ટી ગઈ હતી એને કારણ ેઆખુ ંપારસલ એટલુ ં

ગધાતં ં ુહત ુ ંકે ક ટમવાળાએ એને સીધુ ંકચરાપેટીમા ંનખાવીં  દીધુ ંહત ુ.ં  
હવે ભગ આવતાની સાથે જ જવાની તારીખની જાહરેાત કરી દે છે પણ સપેતર આપવા આવત નથીુ ું ં ં ંુ . 
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 ૧૨. ઘિનયાની માઠી બઠી                           ે  

 
આમ તો ઘિનયાનો િવચાર માદા પડવાનો ન હતો પણ એક િદવસ વહલેી સવારે એ ફરવાં  નીક યો હતો. 

એને એમ કે એ એકલો જ ફરવા નીક યો હશે પણ થોડેક ગયો હશે ને એને વરસાદ ભેટી ગયો. એય વહલેો ફરવા 
નીક યો હશે. એમા આ બેય સામસામે ભટકાઈ પડયાં . એ વરસાદ ઘિનયાને એવો તો જોસભેર ટકરાયો કે ઘિનયાને 
ઠડીન એક લખલખ આવી ગયં ં ં ંુ ુ .ુ 

ઘરે આવતા સધીમા તો એ દાત કકં ં ંુ ડાવતો જવા માડયો હતોુ ં . ઘરમા પેસીને બીજો કશો િવચાર કયા િસવાય ં ર્
એ ભીના કપડા સાથે જ પથારીમા કદી પડયો ને રજાઈ ઓઢીને ગોટપોટ થઈ ગયોં ં ં ૂ . એનાથી એની ઠડી તો ના ઊડી ં
પણ એ શરદીમા પટકાઈ પડયોં . 

સવારના લગભગ અિગયાર વાગ્યા સધી એ બહાર ઓટલે બેસવા ન ગયો એટલે એનો દો તુ  મફત એને 
શોધતો ઘરે આ યો. એને આમ પડેલો જોઈ કહઃે ‘આમ નાના છોકરાની મ ગભરાઈ શાનો જાય છેં ં ? દધમા હજે ૂ ં
હડદર ને મીઠ નાખીને બે ધટા પી જાું ં ૂં . કલાકમા તારી શરદી ભાગી ગઈ જ સમજં .’ 

ને તમે બૈરાની જાતને તો જાણો છો નેં . રેખાએ ખા સ અડધો શેર દધ લઈ એમા ચમચી મીઠું ં ંૂ ુ અને ચમચી 
હડદર ઓગાળી દીધા.ં મફત કહઃે ‘લે, આંખ મીંચીને ગટગટાવી જા.’ 

મફત સામે ઊભો હતો એટલે ભાઈ એને આંખો બધ કયા િસવાયં ર્ , ઉઘાડી આંખે જ એ પી જવ પડુ ું .ં ને એણે 
મનમા એ મફિતયાને મણમણની ચોપડાવતા ગાઠ વાળી કે ક્યારેક એવોએ માદો પડયો તો એને હ બે તોલા એરિડયં ં ં ં ં ં ંુ  ુ
પાયા વગર છોડીશ નહીં. મફત થોડી વાર તો એની બેઠા થવાની ને એની સાથે બહાર નીકળવાની રાહ જોતો બેસી 
ર ો પણ જ્યારે એને લાગ્ય કે આ  એ ઊઠવાનો નથી જું , ત્યારે ‘ત ઢીલો ને ઢીલો જ ર ોું .’ કહતેો એ ચા યો ગયો. 

એ ચા યો ગયો એનાથી ઘિનયાને આનદ થયો પણ એ આનદ બહ લાબો ં ં ંુ ટક્યો નહીં. મફતે ઓટલે બેસતા 
બીજા દો તોને ઘિનયાની શરદીની વાત કરી ને બીજા તર્ણ દો તો એવી પહ ચ્યાઃ ‘ભાભી, અમારી બધાની ચા મકજોૂ . 
ને ઘિનયા માટે બરાબરનો સઠનો મસાલો નાખીને એક પ્યાલો ઉકાળો પણ બનાવજોૂં ં .’ ને ઘિનયાને કહઃે ‘ત તો સાવ ુ ં
ઢીલો જ ર ો. ભગોળે તાવ હોય ને ઘરે ખાટલો ઢાળે એવો.’ 

ઘિનયાએ ઘણય કહવેા કય કે હમણા જ હડદર ને મીઠાનો કઢો પીધો છે એટલે ઉકાળો કલાકેક પછી પીશુ ું ંર્ં . 
પણ એ લોકો એને એમ છોડે ખરા? ને રેખાય એની સામે ગયા જનમન વેર વાળતી હોય એમ દોઢ કપ ભરીને ઉકળો ુ ં
બનાવી લાવી. 

ઘિનયાને આ દો તો આ  દ મનથીય ભડા લાુ ૂં ગ્યા પણ એને એ ઉકળો પીધા વગર ટકો જ ક્યા હતોં ? જો 
એ હા, ના કરે તો એ લોકો નાળમા ભરીને એ ઉકાળો એના મોઢામા રેડે એવા હતાં ં . કલાકેક બેસીને એ લોકો ગયા ને 
ઘિનયો હજ હાશકારો અનભવે તે પહલેા તે પહલેા બાજમાથી નાથાકાકા હોકા માટે દેવતા શોધતા આવી પહ ચ્યાુ ુુ ં ં ં . 
હમણાનો ં ઘિનયાને ઘરે ગેસ આ યો હતો એટલે ચલો સળગાવવો બધ કય  હતો એટલે દેવતા તો એમને ન મ યો ૂ ં
પણ ઘિનયો એમના હાથમા આવી ગયોં .  

એ કહઃે ‘રેખા વહ,ુ તમે ચલો સળગાવીને ઉપર પાણી ગરમ કરવા મકોૂ ૂ . ને ઘરમા વીક્સની ડબ્બી તો હશેં . 
ના હોય તો મારે ઘરેથી લેતો આવુ.ં ચલો સળગશે તો મારેૂ  હોકામા ભરવા જોગો દેવતાય પડશેં .’ 

આ લોકો  આવે છે એ પોતાન પહલેા પાક કરે છે ને પછી મારી રેવડી કરે છેું ં ંુ , ઘિનયો િવચારી ર ો. પણ 
આ  એન કશ ચાલે તેમ જ ક્યા હતુ ુ ું ં ં ?ં રેખાએ બે લોટા ટલ પાણી બરાબર ઉકાળીને ઘિનયાની સામે ટેબલ પર મકી ુ ં ૂ
દીધુ.ં ને નાથાકાકાએ પણ વીક્સની શીશી, એમના ઘરની ન હતી એટલે એમાથી આખી ચમચી ભરીને વીક્સ કાઢીને ં
એ પાણીમા નાખી દીધીં . પછી ઘિનયાન માથ પકડીને એના પર ટવાલ ઢાકીને એ ઉકળતા પાણી પર દબાવી દીધુ ુ ું ં ં ંુ . 
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ઘિનયાને થય કે પોતે હજે ઢીલો પડશે તો એના નાકન ટેરવ એ ઉકળતા પાણીમા ઝબકોળાઈને બફાઈ ુ ુ ું ં ં ં જશે. 
ગમે તેમ પણ નાથાકાકા પોતાની ચલમમા દેવતા ભરીને એમનો હોકો ગડગડાવતા ગયાં . ઘિનયાને હાશ 

થઈ. એને થય કે આ બધા સામટા ઉપચારોથી એની તિબયત સધરવાને બદલે બગડે નહીં તો સારુ ું ં ુ. ત્યા રેખા ચલો ં ૂ
ઠારીને બહાર આવતા પછી રહીઃ ં ૂ ‘હવે કેમ લાગે છે?’  

ને ઘિનયાનો પારો ગયોઃ ‘તુયં બધા કહ ેએમ કઢા બના યા કરે છે ને મારે પીવા પડે છે. જો હવે કશ બનાવી ુ ં
લાવીશ તો એ હ તને જ પીવડાવીશ એની ખાતરી રાખું .’ એણે રેખાને ચીમકી આપી. 

ત્યા કકકાકી સામી ખડકીમાથી આવી પહ ચ્યાં ં ં ંુ , ‘અ યા ભૈલા, તને હીકિળય થય તો તારે મને હાક મારવી ુ ું ં ં
જોયે ને. એમા તોં  ટલા મ ઢા એટલી વાતો પણ એમા કોઈ દવા કામ ના આવેં ં ં . જો રેખા વહ,ુ બે ચમચી ટલો 
અજમો અડધોપડધો શેકીને એને માલમા પોટલી વાળીને લઈ આવં . પછી ભાર છે એ શરદીના કે કેડો ના મકૂે?’ 

ઘિનયાએ પોતાનો બચાવ કરવામા કશ બાકી ન રાખ્ય પણ કકકાકી સામે આખા ગામમા કોઈન ચાં ં ં ં ં ંુ ુ ુુ ય હત કે ુ ું ં
એન ચાલેું ? 

હવે આ કકકાકી પણ એક જાણવા વી માયા હતાં ંુ . આખા ગામમા એમની વાતનો િવરોધ કરવાની કોઈની ં
િહંમત ન હતી. એમના આવા તક્કા કેટલાક અકસીર હોતા તો કેટલાક બેકફાયરમા પણ પિરણમતા હતાુ ં . પણ એમનો 
બતાવેલો ઉપચાર કરવામાથી છટકી શકે એટલ જોમ આ ઘિનયમા નં ં ંુ  હત ુ.ં 

પિતની સચના ભલીનેય રેખા શેકેલા અજમાની પોટલી લઈ આવીૂ ૂ . ને કકકાકીએ જાતે જ એ પોટલી ં ુ
ઘિનયાના નાક સામે ધરીઃ ‘હવે ઊંડા ાસ લે.’ એમણે ઓડર છોડયો ને વગર પર્યત્ને જ ઘિનયાથી ઊંડો ાસ લેવાઈ ર્
ગયો. એક કલાક કકકાકી એને અજમો સઘડતા બેસી ર ાં ં ં ંુ ુ . પછી ચા પીને પોતાના અકસીર ન ખાની વડાઈ કરતા ુ ં
સીધા યા.ં 

આ બધી પરોજણમા બપોરના બે વાગી ગયા હતાં . રેખા નવરી પડે તો ખાવા કરે ને? જો કે ઘિનયાને હવે કશ ંુ
ખાવાની રિચ પણ રહી ન હતીુ . એન પેટ તો વગર ખાધેયું , અજમાની ને વીક્સની વરાળથી તડતડ થઈ ર  હતુ ું .ં એણે 
મનથી મક્કમ િનણય કયર્  કે હવે કોઈ નવો ન ખો લઈને આવે તો એને ખોટ લાગવાની િચંતા કયા િસવાય ન ો વાસી ુ ુ ં ર્
દેવો. 

પણ ત્યા જ નાથાકાકાની એન્ટર્ી થઈં . ઘના હ તને કહવેાન ભલી ગયો કે આ નાસથી તને ગેસ વ લાગશે ુ ં ં ંુ ુ ુ
પણ એક હળવો જલાબ લઈ લેવાથી એ શાત થઈ જશે ને પેટેય સાફ થઈ જશેુ ં .’ 

ને મનમા ંનક્કી કરેલા િનધારને ભલીને ગેસથી ફાટફાટ થતો ઘિનયો કાકાની વાત સાથે સમત થઈ ગયોર્ ૂ ં . ને 
રેખાએ બે પ્યાલા ચા બનાવી એક પ્યાલો કાકાને આપ્યો ને બીજા પ્યાલામા અડધી ચમચી એરિડય નાખીને એ ં ં ંુ
ઘિનયાને આપ્યો. ને ઘિનયો એ હસતે મ એ પી પણ ગયો. 

અલબ  એ પીતા એણ ેમનમા બીજીં ં  ગાઠ નાળી કે હવે ફરી માદા ન પડવ ને કદાચ પડી જવાય તોય ં ં ંુ
ઓટલે બેસવા જવાનો કર્મ ન તોડવો. અને પેલા દો તોમાનો કોઈ માદો પડી જાય તો આનો બદલો બરાબરનો લેવોં ં .  
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 ૧૩. મફતનો મોહ                             
મફત મેળવવાની વિૃ  માણસમાતર્મા ંરહલેી છે. કેટલાક એમાથીં  બચી ગયા હોય છે પણ કેટલાક પરણલેા હોય છે. 

આમા ંહુ ંતમારી બધાની મ આ બીજા પર્કારના લોકોમા ંઆવી જાઉં .ં  

મારી વાત કરંુ એ પહલેા ંમારા વા મારા એક િમતર્ની વાત કરી લઉં. એમણે એક વખત મફતના મોહનો અિતરેક 

કરી નાખેલો. વાત એમ હતી કે કબોન્ડવાળાએુ  ઈન્ ટટં  કૉફીની દરેક બોટલ સાથે એક મગ મફત આપવાની જાહરેાત 

કરેલી. મારા આ િમતર્ ચપકનાં  ઘરમા ંતર્ણ જણ કૉફી પીતા ંહતા ંએટલે અમારા કરતા ંએને ઘરે કૉફીનો વપરાશ થોડો વધારે 

હતો. 
ચપકેં  બધી રીતે િહસાબ માડીં  જોયો. પછી એકી સાથે પરીૂ  બાર બોટલ કૉફી ખરીદી સાથે બાર મગનો સેટ 

વસા યાનો સતોષં  માણી લીધો. જો કે અમને તો એણે જ્યારે એક અઠવાિડયા પછી એને ઘરે કૉફી પીવા બોલા યા ત્યારે જ 

આ વાતની ખબર પડી અને વધારે ખબર તો છ મિહના પછી પડી. છ મિહનામા ંએને ઘરે છ બોટલ કૉફી વપરાઈ હતી. 
એમાનીં  છે લી બે બોટલની કૉફીમા ં ભેજને કારણે ગાગડાં  બાઝી ગયા હતા. જો કે એ ગાગડાં  એવા કઠણ ન હતા એટલે 

ચમચીથી દબાવીને કે હાથે મસળીને કૉફી બનાવવામા ંખાસ વાધોં  આવતો ન હતો. 
પણ બાકીની પલી છ બોટલોની શી દશા હશે એની ક પના કરતા ંચપકેં  કહવેા માડં ં ુહત ુ,ં ‘જ્યા ંસધીુ  બોટલ પેક 

હોય છે ત્યા ંસધીુ  કૉફીમા ંગાગડાં  થતા નથી. ખો યા પછી જ ગાગડાં  વળે છે.’ અમે એની ઠેકડી ઉડાવીને મજા કરી લેતા હતા. 
પણ છે લી ચાર બોટલોની કૉફી તો એણે ખાડણીમાં  ંખાડીનેં  ચારણીથી ચાળીને વાપરી હતી એ અમને ચોક્કસ યાદ છે. અમે 

એ પછી એક કહવેત પણ પાડી દીધેલી. કોઈ આવુ ંવગર િવચાયુર્ં ગાડપણં  કરે તો અમે એને કહતેાઃ ચપકછાપનાં  મગ લેવા 
ગયા હતા. 

આ તો થઈ ચપકનીં  વાત પણ કોઈ બીજાને અનભવેુ  ડા ો થયાનુ ંસાભ યં ં ુછે કદી? તે ભાઈ હુ ંપણ એક વખત આ 

મફતના ચક્કરમા ંઆવી ગયો હતો. મફતની વાત કે વાયકા ગણતરીની ક્ષણોમા ંતો આખા ગામની ીઓમા ંફલાઈે  જાય છે 

ને મારા વા પિતઓ ફસાઈ જાય છે. એમા ંક ાગરા પિત હોવુ ંજ રી નથી. ફક્ત પિત હોવુ ંએ પરતૂ ં ુ છે. ીહઠ મક્કમ 

પિતનેય ક ાગરા બનાવી દે છે. હુ ંએમા ંજ આવી ગયો ને. 

અમારા શહરેમા ંએક કસારાએં  હાલમા ંજ બહ ુમોટી શો કેસવાળી વાસણની દકાનુ  શ  કરી હતી. એણે જાહરેાત કરી 
હતી કે સોમવારની સવારે પહલેા આવનારા બસો ગર્ાહકોને ચારસોની િકંમતનુ ં કોપરના બોટમ અને હેંડલવા ં ટીલનુ ં
તપેલુ ં ફક્ત બસો િપયામા ંઆપવામા ંઆવશે એટલુ ંજ નહીં પણ સાથે એંસી િપયાની િકંમતનો ટીલનો જગ મફત 

આપવામા ંઆવશે. હવે આવી લોભામણી જાહરેાત હોય તો તપેલાની જ ર હોય કે ન હોય તો પણ કોઈ પણ ી એ ખરીદવા 
તૈયાર થઈ જાય કે નહીં? ને મારા વા પિતનેય ક ાગરા થવાની ફરજ પડે કે નહીં? મેં કમને ીમિતને હા પાડી. બસો િપયા 
માટે થઈને ઘરમા ંકકાસં  થોડો થવા દેવાય છે? 

પણ આ વાત બસો િપયાથી પતવાની ન હતી. હજુ તો શિનવારની સવાર હતી ને મેં તપેલુ ંખરીદવાની ટ 

આપ્યાને પરાૂ  પદરં  કલાકેય થયા ન હતા ત્યા ં ીમિતને કોણ જાણે ક્યાયથીં  ખબર પડી કે આખા શહરેની ીઓ તપેલા ં
ખરીદવા પડાપડી કરવાની છે. એમણ ેક ુ,ં ‘આપણે જો પહલેા ંબસોમા ંનબરં  લગાડવો હોય તો રાતથી જ લાઈનમા ંઊભા ં
રહી જવુ ંપડશે.’ 

એમની વાતથી હુ ંગભરાયો. ‘આપણે એટલે, તુ ંમને તારી સાથે લઈ જવા તો નથી માગતી ને!’ 

‘મને ખબર પડી છે કે એ બધીયો રાતના બે વાગ્યાથી લાઈન લગાવવાની છે.’ 

‘તો?’ 

‘તો શુ?ં આપણ ેએમનાથીય વહલેા ંલાઈન લગાવી દઈશુ.ં મેં બધો પ્લાન ઘડી કાઢયો છે. આપણે કાલે સાજનાં  છ 
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વાગ્યે ઘરેથી નીકળવાનુ,ં બહાર જમવાનુ ંપછી છે લા શોમા ંિફ મ જોઈ રાતના સાડા બાર વાગ્યે ટોર પર પહ ચી જવાનુ.ં 
તમને ઊભા રહતેા ંથાક લાગતો હોય તો આપણે થેલીમા ંએક શેતરજીં  અને હવા ભરવાનુ ંઓશીકયુ ં  લેતા ંજઈશુ,ં પછી કશો 
વાધોં  ખરો?’ ટપાથ પર શેતરજીં  પાથરીને ભીખારીની મ બેસવાની ક પનાથી જ મને ચક્કર આવી ગયા ંપણ સગણાનીુ  

આ હઠથી બચવુ ંમ કેલુ  હત ુ.ં 
પેલો એંસી િપયાનો - કદાચ ચાલીસ કે પચાસ િપયાનોય નહીં હોય એ જગ મફત લેવા જતા ંપહલેા ંથનારા સો 

િપયાના ખચનોર્  અણસાર તો એમણે મને આપી જ દીધો. મને થયુ ંકે એમણે એની કોઈ બેનપણીનો સગાથં  કરવાનુ ંન ક ુ ં
હોય તો સારંુ, નહીં તો મારે એક જણનો વધારાનો જમવાના િબલનો ને િફ મની િટકીટનો ખચર્ ભોગવવાનો થશે. પણ એમણે 
મનથી િફ મનો કાયકર્મર્  ઘડી નાખેલો એટલે કોઈને સાથે લેવાનુ ંટાળેલુ.ં 

પછી અમે બેય જણા ંપરીૂ  તૈયારી સાથે જગં જીતવા મેદાને પડયા.ં એમણ ેનક્કી કરેલા સરજામં  ઉપરાતં મારી 
તિબયતને લ યમા ંરાખી મારે માટે મફલર, ટોપી, વેટર ને પાણીની બોટલ સાથે લીધા ંહતા ંએ મને પહલેા ંતો વધારે પડત ુ ં
લાગ્યુ ં હત ુ ં પણ રાતના બે વાગ્યે ટોરની સામે સસવાતાૂ  પવનનો સામનો કરતા ં ઊભો હતો ત્યારે મને અમની એ 

અગમબિધ્ધુ  માટે માન થયુ.ં 
એ બધી વાત તો પછી પણ અમે પક્વાનમા ંદાખલ થયા ં ત્યારે જ અમને ખબર પડી કે અમે ત્યા ંપણ એકલા ંન 

હતા.ં અમારા વો જ કાયકર્મર્  બનાવીને નીકળેલા મારા વા એક પત્નીવત્સલ દો ત શરદ અને એના ંપત્ની રેખાનો ભેટો 
થઈ ગયો. અમારા બેયના હાથમા ંથેલીઓ જોઈને શરદે પછૂ ં,ુ ‘ક્યાકં બહાર જાઓ છો કે શુ,ં સનતભાઈ?’ 

ને મને હળવો હડસેલો મારતા ંસગણાએુ  ક ુ,ં ‘તમારા દો તને આ  તો પરાણે બહાર જમવા ખેંચી લાવી .ં પણ 

તમે?’ 

‘અમારેય તમારી મ જ. આ  બહાર જમીને એક સગાને ત્યા ંબેસવા જવુ ંછે. મોડે સધીુ  ગપ્પા ંમારીશુ ંપછી રેખાને 

એક અલીર્બડનાર્  સેલમા ંજવાનુ ંછે એટલે સીધા ત્યા ંજઈશુ.ં તમેય કશો ખાસ પર્ોગર્ામ બનાવીને ના નીક યા ંહો તો ચાલો ને 

અમારી સાથે, અમારે કપનીં  થશે.’ રેખાએ એને કોણીનો હળવો હડસેલો માય  એની અવગણના કરતા ંશરદે કહી જ નાખ્યં ં.ુ  
પણ એનો એવો જ જવાબ આપવાના ંમારા ંનસીબ ક્યા ંહતા?ં ‘હા, એ સેલનુ ંફ્લાયર તો અમારે ત્યાયં આ યુ ંછે, 

અમે એકબે જગ્યાએ જવાનુ ંનક્કી કરીને નીક યા ંછીએ એટલે શુ ંથાય? છતા ંજો મોડે સધીુ  ત્યા ંબેસીશુ ંને તમારા આ દો ત 

માનશે તો ખરીદવા તો નહીં પણ સેલ જોવા ઉજાગરો કરી નાખીશં ં.ુ’ મારા ંપત્ની સગણાએુ  છાશ લેવા જતાયં દોણી સતાડતાં  ં

મોઘમ જવાબ આપ્યો.   
‘અરે, ચોક્કસ આવજો. અમારેય કપનીં  થશે.’ શરદથી બો યા િસવાય ન રહવેાયુ.ં  
જો કે રેખાએ મોઢું ઠાવકંુ રાખવા પર્યત્ન કરતા ંક ુ,ં ‘લો, આપણે મોડુ ંથશે, ચાલો. ને એમનેય મોડુ ંથતુ ંહશે.’ ને એ 

બેય ર તે પડયા.ં 
થોડી વારે બહાર નીકળતા ંસગણાુ  બોલીઃ ‘િથયેટર પર પણ કોઈ ભટકાઈ ન જાય તો સારંુ. આટલુ ંમોટંુ શહરે છે 

તોય જરાય પર્ાયવસી જ નહીં.’ 
‘આપણે ગામડામા ંરહતેા ંહતા ંતોય તને પર્ાયવસી ક્યા ંમળતી હતી?’ 

‘એ તો તમારો વભાવ એવો ને બધા સાથે હસીને વાત કરો એટલે બધા ના હોય ત્યાથીં  વચમા ંટપકી પડે. પણ હુ ં
કોઈને મોઢે ચઢાવુ ંજ નહીં ને.’ ને હુ ંએમના વભાવથી અજાણ્યો ન હતો એટલે ચપૂ ર ો.  

િથયેટર પર કોઈ જાણીત ુ ંન મ યુ ંપણ આખી િફ મ દરિમયાન સગણાનીુ  સેલની ને લાઈનમા ંઊભા ંરહવેાની વાતો 
ચાલતી રહી. થીએટરમાથીં  બહાર નીક યા ંતો મેં ક ુ,ં ‘મારે પાણી પીવુ ંછે.’  

પણ સગણાુ  કહઃે ‘થેલીમા ંપાણીની બોટલ છે, એમાથીં  પી લેજો. પહલેા ંિરક્ષા બોલાવી લઈએ.’ પણ િરક્ષા એમ ક્યા ં
મળવાની હતી? શો ટતા ંપહલેા ંજ કેટલાક સજાગ માણસોએ વહલેા બહાર નીકળી િરક્ષાઓ રોકી લીધી હતી.  બેચાર 

બચી હતી એમને દૂર જનાર પેસેન્જર જોઈતા હતા એટલે એમણે અમને કોઠંુ ન આપ્યુ.ં અડધોક કીલોમીટર ચા યા પછી માડં 

િરક્ષા મળી. 
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અમે પેલા ટોર પાસે પહ ચ્યા ત્યારે રાતનો દોઢ વાગ્યો હતો પણ અમારા વાગત માટે લગભગ પચીસેક માણસો 
હાજર હતા.ં અમને જોતા ંજ શરદ લાઈનમાથીં  સામો આ યોઃ ‘સારંુ થયુ ંતમે આ યા ંતે. અમારે કપનીં  થઈ.’ 

‘તમે ક ુ ંહત ુ ંએટલે જ આ યા.ં અમને થયુ ંકે આમેય ઉજાગરો થયો જ છે તો ચાલો આ સેલ પણ જોતા ંજઈએ.’ 

સગણાએુ  એનુ ંજઠાણુ ુ ંવહતે ુ ંમ ૂ ં.ુ 
અમને વાતો કરતા જોતા ંબીજા બે જણ પણ અમારી પાસે આ યા. એ લોકો અમારા ગામ પાડોશી હતા એટલે અમે 

એમને વાતેવા ઓળખતા પણ હતા. એ કહઃે ‘અમને એમ થતુ ંહત ુ ંકે આમ રાત કેમ પસાર થશે? હવે પ ાબાજીં  જમાવીએ 

એટલે ઉજાગરો અઘરો નહીં લાગે.’ 

‘તો થઈ જાય.’ કહતેા ંશરદે શેતરજીં  પાથરી ને અમે ચારેય ગોઠવાઈ ગયા. ભાગ્યે જ બેચાર બાજી થઈ હશે ને એક 

પોલીસવાળો ક્યાકથીં  ટપકી પડયોઃ ‘ક્યા ચલ રહા હૈ? ઈતની રાત ગયે યે કૈસી ભીડ લગાઈ હૈ? દકાનુ  તોડનેકા ઈરાદા હૈ?’ ને 

અમારા પર નજર કરતા ંએની આંખો ચાર થઈઃ ‘તમુ લોગ સડક પર જઆુ  ખેલ રહ ેહો.’ કહતેા ંએણ ેગજવામાથીં  ડાયરી 
કાઢી. 

‘અરે જમાદાર સાહબે, હમ તો ખાલી ટાઈમ પાસ કર રહ ે હૈ. હમમેંસે કોઈ આપકો જઆુ  ખેલનેવાલા લગતા હૈ?’ 

શરદે કહવેા કયુર્ં. પણ જમાદારની કટકીની લાલસા આગળ એનુ ંશુ ંચાલે? 

‘યે પ  ેઉઠાઓ ઓર ચલો થાને, બડે સાહબ તમારીુ  સબ હવા નીકાલ દેંગે.’ અમે એને સમજાવવા બહ ુપર્યત્ન કયાર્ 
પણ એને કશુ ંસમજવુ ંહોય તો ને! છેવટે મેં એને એકબાજુ લઈ જઈ વીસની નોટ એના ગજવામા ંઘાલી ત્યારે મામલો માડં 

પત્યો. 
પણ તોય આખી રાતનો ઉજાગરો કરીને અમે તપેલુ ંખરીદી આ યા.ં ઘરે આવીને મેં િહસાબ કય  તો ખબર પડી કે 

એ તપેલુ ંઅને મફતનો જગ લેવામા ંમારે કલુ  તર્ણસો ને પદરં  િપયાનો ખચર્ થયો હતો. 
અમારી આ આપવીતી જાણ્યા પછી અમારા દો તોએ એક નવી કહવેત પર્ચિલત કરી છેઃ ચપકં  લા યો મગ તો 

સનત લા યો જગ. 
 
                                                                         an]ußm]  ► 
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 ૧૪. અમિરકીે  મરિતયોૂ              
 અમારા ચરોતરની તો વાત જ કોઈ ઓર. અને તેમાયં અમેિરકાની સીટીઝનશીપ લઈને આવેલા મરિતયાનીૂ  અને 

હજુ અમેિરકા ગયાય ન હોય એવા એના બાપની વાત પણ જાણે સાવ અમેિરકી જ લાગે. કોઈ અજાણ્યાને તો એમ જ લાગે કે 

અમેિરકા જાણે ચરોતરનુ ંપરંુ હશે. 

 એવા જ અમારા સોમાભાઈનો મકદુ ુ ં  અમેિરકાથી પરણવા માટે હમણા ંજ આ યો હતો. આમ તો એ બહ ુભણેલો નહીં 
પણ બ્લડ રીલશેનથી સાતેક વરસ પહલેા ંઅમેિરકા લયેલો અને બે મિહના પહલેા ંજ સીટીઝન થયેલો એટલે પરણવા 
આવેલો. હવે આ મકદમાથીુ ુ ં ં  મેક થયેલા મરિતયાનેૂ  માટે કન્યા પણ ઊંચુ ંભણેલી, પાળી અને સ કારીં  જોઈએ જ ને! 

 એના બાપા સોમાભાઈએ એના આવતા પહલેા ં બેચાર ગજરાતીુ  પેપરમા ંજાહરેાતો પણ આપી દીધેલી એટલે 

મેકભાઈનુ ંબજાર ગરમ હત ુ.ં રોજ કેટલાય લોકો પોતાની દીકરી માટે આંટા મારવા માડયાં  હતા. મ મેકનો પસદગીનોં  આંક 

ઊંચો હતો એમ સોમાભાઈનો આંક પણ ઊંચો જ હતો. એમને વેવાઈ ખમતીધર અને ઊંચી આબ વાળો જોઈતો હતો. એમની 
આવી પસદંગી અને માગણીની વાતો એક અઠવાિડયામા ંતો ઠેઠ દસકર્ોઈથી કાનમ સધીુ  પર્સરી ગઈ છતા ંહજુ આવનારાનો 
ધસારો ચાલ ુજ હતો. 
 કેટલાક એમની એવી મોટી વાતો સાભળીં  લઈ ચા યા જતા તો કેટલાક ‘અમારંુ એવુ ંગજુ ંનહીં’ કહી ચા યા જતા 
હતા. તો કેટલાક સામે સભળાવીયં  જતા હતા. આ સોમાભાઈ પરાણે પરણેલા. છેક અ ાવીસ વરસની ઉંમરે સામેથી 
બાવીસસો િપયા આપીને એ કકઆળાં ુ  થયેલા એ વાત પી ન હતી. હા, હજુ સધીુ  કોઈએ એમને એ વાતનો ટોણો માય  ન 

હતો. દીકરીના બાપ બાપડા ગરજવાળા એટલે કોઈએ એ વાઘને કહલે ુ ંનહીં કે એનુ ંમ  ગધાયં  છે. 

આ આખી પરેડ પદરેકં  િદવસ ચાલી. મેકે ઓછામા ંઓછી પચાસ છોકરીઓ જોઈ હશે. પણ સોમાભાઈના આ 

પાટવી કવરનેુ ં  કોઈ છોકરી પસદં જ ન આવે. કોઈ એને થોડી ચાલે એવી લાગે તો એના બાપને લોચો ઓછો પડે. મેકને બે 

મિહનામા ંતો પાછા જવાનુ ંહત ુ.ં છોકરી નક્કી થાય અને તાત્કાલીક લગ્ન લેવા ંહોય તોય વચમા ંપદરવીસં  િદવસનો ગાળો 
તો જોઈએ જ ને. બાપને મેકથી કશુ ંકહી શકાત ુ ંન હત ુ ંપણ હવે એને લાગવા માડં ં ુહત ુ ંકે બેચાર િદવસમા ંનક્કી નહીં થાય 

તો પોતે પરણ્યા િસવાય જ પાછા જવુ ંપડશે. એટલે એણે પોતાનુ ંપસદગીનં ં ુધોરણ થોડુ ંનીચુ ંપણ આણ્યુ ંહત ુ.ં 
પણ ત્યા ંતો નદી પારથી જયરામભાઈ આવી પહ ચ્યા. સાથે એમની પ પના અંબાર સમી દીકરી મોના. એમણ ે

આવતાનીં  સાથે જ  વાત કરી એનાથી સોમાભાઈ અને મેક એવા તો ખશુ થઈ ગયા કે ન પછોૂ  વાત. વળી મેક તો મોનાને 

જોતો જ રહી ગયો હતો. જ્યારે એ ખબર પડી કે એણ ેફામસીર્  કરેલુ ંછે ત્યારે વગર ઈન્ટર યએુ એણ ેમનમા ંજ એને પસદં કરી 
લીધી હતી. 

‘જઓુ  આપણે વચમા ંિદવસ બહ ુથોડા ર ા છે એટલે જો બેય પરણનારાનંે ગોઠત ુ ંઆવે તો મારી તો પદરં  િદવસમા ં
લગ્ન લેવાનીય તૈયારી છે. તમે બે જવાિનયાુ  ંસામસામે  વાતચીત કરવી હોય એ કરો ત્યા ંસધીમાુ  ંહુ ંસોમાભાઈ સાથે 

વહવેારની બે વાતો કરી લઉં.’ 

‘વહવેારની તો તમારી સાથે શી વાત કરવી. તમે  વાતો કરી એમા ં જ બધી ચોખવટ થઈ જ ગઈ છે.’ 

જયરામભાઈની વાતોથી અંજાઈ ગયેલા સોમાભાઈ બો યા.  
‘તોય ચોખવટ કરી હોય તો તમારે બે િપતરાઈની વચ્ચે વાત કરવી હોય તોય વાધોં  ન આવે ને. સોનાની તો હવે 

વાત જ રહી નથી. પણ પચાસ તોલા કરતા ંઓ  ંતો નહીં જ હોય. અમારે તો હીરાનો ધધોં  એટલે સોના કરતા ંહીરાના સેટ 

વધારે હોય. નહીં નહીં તોય પાચેકં  લાખના તો એ સેટ જ હશે. જો આ છોકરાનીં  હા થઈ જાય તો આ  તો સાકરના કરીને ફક્ત 

અિગયાર િપયા જ આપીને શકનૂ  કરવાના છે. સાકરના િપયા કે એન્ગેજમેન્ટ મારે અમારી રીતે ભભકાથી કરવા ં છે. 

ગરવારેુ ુ  સાજનીં  વેળાએ મરતૂ  આવે છે. મબઈું  તાજમહાલ હોટેલમા ંબસોએક મારા ંમાણસો અને સોએક તમારા ંમાણસો. 
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કોકટેલ, ડાન્સ, ડીનર- વેજ અને નોનવેજ બધુ ંફ ટર્  ક્લાસ. મારા ને તમારા નામ પર્માણે.’ 

‘એવુ ંબધુ ંને છેક મબઈું  સધીુ  બધાને લઈને...’ સોમાભાઈ થોથવાઈ ગયા. 
‘મબઈું  ક્યા ંઆઘુ ં છે? એક લક્ઝરી બસ કરી લેવાની. જાન લઈને આવો ત્યારે બસો માણસ લાવવા ંહોય તોય 

પ્લેનમા ંજ આવવાનુ.ં બધાની િટકીટ મારે માથે. ચાટરર્  પ્લેન કરવુ ંપડે તોય મારી તૈયારી છે.’ 

‘એન્ગેજમેન્ટમા ંતો પચાસ માણસોય નહીં થાય.’ 

‘ના ચાલે. અમારંુ ખોટંુ દેખાય. ઓછામા ંઓછા ંપચાસ માણસો તો તમારા ંજોઈએ જ.’  જયરામભાઈએ ક ુ ં ને 

પ્લેનમા ંજાન જોડવાના ંસપનામાં  ંમહાલતા સોમાભાઈએ હા ભણી. 
પેલા ં બેએ હા પણ ભણી અને બે વેવાઈઓએ કાચી ઘડીમા ં છેક લગન સધીનોુ  પ્લાન પાકો કરી નાખ્યો. 

જયરામભાઈ કહઃે ‘જઓુ , તમારા ઉતારા માટે હી ટન હોટેલમા ંપચીસ મો કરાવીશ. તમારે સીધા હી ટનમા ંબપોરના તર્ણ 

વાગ્યે આવી જવાનુ.ં પાચં પચીસ માણસ વધારે થઈ જાય તોય િચંતા નહીં. તમે હોટેલમા ંપહ ચીને ફર્શે  થાવ, થોડો આરામ 

કરો પછી સાજનાં  પાચં વાગ્યે આપણે બધા તાજમહાલ હોટેલમા ંજઈશુ.ં ગામના મહમેાનોનેય લાગશે કે વેવાઈએ આગતા 
વાગતા કરી છે. મવે મકદકમારનીુ ુ ું  વીંટીનુ ંમાપ આપો. હીરાનો વેપારી  ંતે નામ પર્માણે વીંટીય તૈયાર કરાવવી પડશે ને. 

મોનાની વીંટીય હુ ંજ બનાવરાવી લઈશ.Õ 
મકદેુ ુ ં  માપ માટે પોતાની આંગળીએથી વીંટી કાઢી આપી. પછી વેવાઈએ સાકરનો પડો અને અિગયાર િપયા 

મકદનાુ ુ ં  હાથમા ંમકીૂ  લગ્નની વાત પાકી કરી. ચાના તો કરી વેવાઈટો ં કારમા ંરવાના થયુ ંને ઘડીકમા ંતો આખા ગામમા ં
વાત ફલાઈે  ગઈ કે મકદનાુ ુ ં  િવવાહ એક ઝવેરીની દીકરી સાથે ગોઠવાઈ ગયા છે. 

પછી તો એન્ગેજમેન્ટમા ંજવાની તૈયરીમા ંબધા પડી ગયા. 
◇ 

ને બધવારનીુ  મધરાત પછી તરત જ શભુ મરતેૂ  પચાસને બદલે સ ાવનનો કાફલો મકદભાઈનાુ ુ ં  ંએન્ગેજમેન્ટમા ં
ઊપડયો. ર તામા ંધીંગામ તી ને ચાપાણી-ના તાની મઝા માણતા ંસૌ તર્ણ વાગ્યા પહલેા ંહી ટન હોટેલ પર પહ ચી ગયા. 
ખરી કમબખ્તી તો હવે શ  થઈ. હોટેલ મેનેજર કહઃે ‘ મો તો છે પણ તમે કહો છો એ નામે કોઈએ બકૂ કરાવી નથી.Õ 

મકદેુ ુ ં  જયરામભાઈને સેલ ફોન પર કોલ કય  તો એ કહઃે ‘મારા મહતેાની શરતચકૂ થઈ લાગે છે. હુ ંઅત્યારે 

તાજમહાલ પરની યવ થા જોવા ગયો .ં હુ ંકલાકેકમા ંતો ત્યા ંઆવી પહ ચુ ં .ં પણ કદાચ ટર્ાિફકમા ંઅટવાઈ જાઉં ને મોડુ ં

થાય. બધા થાકેલા હશે એટલે તમે એમ કરો ને તમારા કાડર્ પર મો બકૂ કરાવી દો. હુ ંઆવીને મારા કાડર્ પર કરાવી દઈશ. 
િચંતા ન કરશો અહીં તાજમહાલ પર બધી યવ થા એ ક્લાસ છે. હુ ંઆવી પહ ચુ ં .ં મારા કરતા ંકદાચ મારો મહતેો મધ ુ

પારેખ વહલેો આવી જશે ને બધુ ંબરાબર ગોઠવાઈ જશે. માફ કરજો, અગવડ બદલ. હુ ંઆવીને એ મહતેાની ખબર લઉં .ંÕ 
એમણે મો તો જાણે લઈ લીધી. પણ વેવાઈનો હજુ પતો ન હતો. કલાક થયો, બે કલાક થયા પણ જયરામભાઈ ન 

દેખાયા કે ન દેખાયો એમનો મહતેો મધ.ુ સોમાભાઈ અને મકદુ ુ ં  મનમા ંગભરાઈ ગયા હતા પણ બહારથી હજુ હસત ુ ંમ  રાખી 
ર ા હતા. મકદેુ ુ ં  બધાથી થોડે દરૂ  જઈને હોટેલ તાજમહાલ પર ફોન કય  તો જાણવા મ યુ ંકે ત્યા ંતો એક જાપાની ડેલીગેશન 

િસવાય કોઈ પાટ  બકૂ થઈ જ નથી.  
મકદનેુ ુ ં  હવે સમજાઈ ગયુ ંકે પોતાને પેલો બધ્ધુ  ુબનાવી ગયો છે. એણે સોમાભાઈને બાજુ પર બોલાવી બધી વાત 

કરી. પછી બેય જણાએ આબ  બચાવવા હવાિતયા ંમારતા ંબધાનંે મતેમ સમજવવી, બે ટકં  બહાર હોટેલમા ંજમાડી રાતે જ 

ઘર ભણી દોટ દીધી. 
કહવેાની જ ર નથી કે આ સીઝનમા ંતો પરણ્યા િસવાય જ મકદુ ુ ં  પાછો ગયો. 
મિહના પછી ક્યાકથીં  વાત આવી કે પેલા જયરામભાઈ બનાવટી હતા ને એમની દીકરી થઈને આવેલી મોના એક 

મોડલ હતી. વધારામા ંએય જાણવા મ યુ ંહત ુ ંકે મકદનીુ ુ ં  પેલી વીંટી જયરામભાઈ(કે પછી એ  હોય તે)એ પેલી છોકરીને આ 

કામના બદલામા ંબક્ષીસમા ંઆપી દીધી છે અને એની આંગળીએ આવી પણ રહી છે.  
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       ૧૫. િકર્કટે É િકર્કટે                                  
 

એક નખત અમે નાના હતા. નાના એટલે બહ ુનાના નહીં હ  કે. અમારા ગામની ધિડયાૂ  િનશાળે જતા 
હતા ત્યારની વાત છે. િનશાળેથી ટીને આખા િદવસનુ ં  ભણતર અને દફતર ધેર ફકીેં  અમે સીધા ગામના 
ચરા(ગોચર)મા ંકર્ીકેટ રમવા દોડી જતા. બાપા તો ધેર હોય નહીં પણ બા તો હોય ને. એ અમારી પાછળ બમોૂ  મારતા ં
ને ક્યારેક રાિજયો ગાતા ંઅમને જતા રોકવા મથે. છેવટે  એક મમભેદી તીરર્  પણ ફકેઃેં  Ôસાં  તારા બાપા આવે એટલે 
તારી વાત છે.Õ ક્યારેક તો અમારી પાછળ ટંુ ધોકેણુ ંપણ ફકેેં  પણ અમે યાહોમ કરીને જગં જીતવા દોડી જ જતા.  

સાં  અંધારંુ થાય એ પહલેા ંબધાનો એકએક દાવ પતી જાય એટલે બધાએ મોડામા ંમોડા સાડા પાચં 
વાગ્યે ગર્ાઉન્ડ પર પહ ચી જવાનો અમે લ કરેલો પણ બધાને ઘરે સરખી ટ ન હોય ને. બધા ભેગા થઈ જાય એટલ ે
અમે બોલ, બેટ અને ટપ્લાં  ંલઈને ચરામા ંપહ ચી જતા. 

હવે અમારો આ સામાન એક  જણના ડેલામા ંમકવાનીૂ  ગોઠવણ અમારે એક િવરધ્ધુ  દસ મતથી કરવી 
પડેલી. ઘિનયાના ડેલામા ંજગ્યા  ઘણી હતી પણ એવોયે મફત સામાન મકવાૂ  દેવા તૈયાર ન હતો. એ એના બાપનુ ં
બહાનુ ંકાઢતો હતો. છેવટે અમારે એની વાત માનવી પડેલી ને એને રોજ પેર્િક્ટસમા ંબે દાવ લેવા દેવાની શરતે અમે 
એને મનાવેલો. તમે સમજી જ ગયા હશો કે અમારા દસ િવ ધ્ધ એક મત કોનો હશે. પણ એવોએ બહ ુ સારો 
હીટલર(હીટર) ન હતો એમ માની અમે મન મનાવેલુ.ં હીટર શબ્દ અમને અજાણ્યો પડતો હતો અને હીટલર અમારા 
સમયમા ંબહ ુગાજત ુ ંનામ હત ુ ંએટલે અમે સારા ફટકાબાજને હીટલર કહતેા. 

અમારંુ આ ગર્ાઉન્ડ પણ અમારે માટે એક ઘરેણાથી ઓ  ં િકંમતી ન હત ુ.ં અમે બધાએ જાત મહનેતથી 
બાવળના ંકેટલાયં બાટવાં  ંખોદી કાઢીને, કાટાં  વીણીને, પાવડાથી સરખુ ંકરીને એને રમવા લાયક (અમારા મત મજબુ ) 
બના યુ ંહત ુ.ં કોઈ બીજી ટીમને અમારા ગર્ાઉન્ડપર મેચ રાખવી હોય તો અમારી પરિમશન લેવી પડે એટલો માિલકી 
હક અમે એ મેદાન પર ભોગવતા હતા. જો કે ગામમા ંટીમો ઓછી અને ચરામા ંજગ્યા ઘણી હતી એટલે કોઈને કશો 
વાધોં  આવતો ન હતો. બધા પોતપોતાના અલગ ગર્ાઉન્ડ બનાવી શકતા હતાં . 

પણ મારે તમને આ   વાત કરવી છે એ અમારી એક યાદગાર મેચની વાત છે. એ મેચ સન ૧૯૪૫મા ં
અમારી અને અમારા ગામની  અંચ ેપોરે સાપોરે ટીમ (અમારંુ  આપેલુ ંનામ છે) સામે રમાયેલી. આ ટીમ એના નામ 
પર્માણે ગણુ ધરાવતી હતી. એમની એ છાપ અમારા આખા ગામમા ંઅને આજબાજનાુ ુ  ંગામમા ંએવી તો જાણીતી થઈ 
ગઈ હતી કે કોઈ એમની સાથે મેચ ગોઠવવા તૈયાર થતુ ંન હત ુ.ં એમને એમની સાથે મેચ ગોઠવવા બીજી ટીમવાળાને 
નહોરા કરવા પડતા હતા. 

એમના એવા નહોરાના જવાબમા ંઅમે એ ટીમ સામે મેચ રમવાની હા પાડેલી. એમણ ેઅમારી સામે 
કબલૂ કરેલુ ંકેઃ  

૧. એ કોઈ પર્કારનુ ંઅંચુ ંનહી બોલે.  
૨. કોઈ પર્કારની  મારામારી કે જીભાજોડી નહીં કરે.  
૩. અમારી કે એમની ટીમની બહારનો જ અંપાયર રાખવામા ંઆવશે અને એનો િનણયર્  આખરી ગણાશે. 

વગેરેÉ વગેરે. અમને ને એમનેય એ વાતની ખબર હતી કે એ કબલાતનોૂ  કશો અથર્ ન હતો છતા ંઅમને એટલો તો 
સતોષં  થયો હતો કે એમણ ેએટલુ ંતો નમતુ ંજોખ્યુ ંહત ુ.ં ને એમ આ મેચ ગોઠવાઈ હતી. 

સામેની એ ટીમ રમવામા ંબહ ુકાબેલ ન હતી પણ લડવામા ંએમને કોઈ પહ ચી શકે એમ ન હત ુ.ં જો 
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વાત મારામારી પર આવી જાય તો એ લોકો અમને બધાને મારીમારીને બાવળીના ંઝૈડામાં  ંધકેલી દે એટલા પાવર લ 
હતા. એટલે એમની એ બધી કબલાતૂ  છતા ંઅમે મેચ શ  થતા પહલેા ંએક ખાસ પર્કારની સોગધિવિધં  પણ કરી હતી. 
ને એમા ંબેય ટીમના કેપ્ટનોએ અંચ નહીં બોલવાનાું  ભગવાનની જનીૂ  ચોટલી ને નવી ચોટલી સધીનાુ  સમ પણ ખાધા 
હતા. 

અમને ચોક્કસ ખાતરી છે કે અત્યારે િવધાનસભામા ંને લોકસભામા ં  શપથિવિધ કરવામા ંઆવે છે એની  
પેર્રણા એમણ ેઅમારી એ સોગધિવિધમાથીં ં  જ લીધી હશે. અમારી મ એટલે જ એ લોકો શપથિવિધ કરતા ંમનમા ં
બબડતા જ હશે કે આ િવિધ પતી જાય એટલે તમેય ટા ને અમેય ટા. અમારી સામેની ટીમના કેપ્ટનનો તો એ  
મદર્ાલેખુ  હતો ને નસીબ સજોગેં  એ અત્યારે િવધાનસભામા ંછેય ખરો. ગમે તેમ પણ અમે એ જનીૂ  ને નવી ચોટલીના 
સોગદં લઈ મેચ શ  કરી. 

ટોસ ઉછાળવામા ંઆ યો ને અમારી ટીમે પહલેા ંબોલીંગ કરવાનુ ંપસદં કયુર્. પણ પહલેો બોલ નાખતા 
પહલેા ંજ વાધોં  પડયો. હવે  અમારો એક વણલખ્યો િનયમ એ કે ની બોલીંગ હોય એમનો જ બોલ વાપરવાનો. અમે 
બોલીંગ કરવા  બોલ કાઢયો એ પેર્િક્ટસ બોલ હતો. સામેવાળી ટીમે ત્યા ંજ વાધોં  ઉઠા યોઃ મેચમા ંતો મેિચસ બોલ જ 
જોઈએ. 

ભલૂ અમારે પકે્ષ જ હતી. અમે સામે દલીલ કરી કે એમની ટીમમા ંઘિનયા વો હીટલર છે એટલે 
બોલના ધાગા કાઢી નાખે. અમને મેિચસ બોલ વાપરવાનુ ંમ ઘુ ં  પડે.  તમારેય પેર્િક્ટસ બોલ વાપરવો હોય તોય 
અમને વાધોં  નથી. છેવટે એમણે અમારી વાત મજરં ૂ  રાખી. એમની પાસે  પેર્િક્ટસ બોલ ન હતો. અલબ  ઘિનયો 
બો યા વગર ન ર ો, અત્યારથી જ ફાટી ને. પણ અમે એના બોલવા પર બહ ુધ્યાન ન આપ્યુ.ં ને એમ અમારી એ 
ઐિતહાિસક મેચ શ  થઈ. 

શ મા તો કશો નાધો ન આ યોં ં . એમની ચાર િવકેટ પડી અને કોર વીસ રનનો થયો હતો. પછી હીટલર 
રમવા આ યો ને એણ ેપહલેે જ બોલે ફટકો માય  તે બોલ એક પીચ પડીને બાવળના ઝૈડામા પેસી ગયોં ં . અમે એમાથી ં
બોલ બહાર કાઢીએ ત્યા સધીમા તો એમણે દોડીને ચાર રન લઈ લીધા હતાં ંુ . અમે વાધો ઉઠા યો કે અમાર ગર્ાઉન્ડ બે ં ં ુ
બાય ચારન છે એટલે જો બોલ પહલેી પીચે ઝૈડામા પડે અથવા એને કદાવીને પેલી તરફ પડે તો ચાર રન ગણવાના ુ ં ં ં ૂ
અને ગબડીને જો ઝૈડામંા જાય તો બે રન ગણવાનાં . એ વાત અગાઉથી નક્કી થયેલી છે. એટલે ટ ડીક્લેર ગણાયુ .  

હીટલર કહઃે Ôઅમે દોડીને ચાર રન લીધા એટલે ચાર રન જ ગણાય.Õ ને એની સાથે એની આખી ટીમ 
પણ જોડાઈ એટલે થોડી વાર તો ઘમસાણ મચી ર  પણ અંપાયરે અમારી તરફણમા ચકાદો આપ્યો એટલે કમને એ ુ ેં ં ૂ
લોકોએ એ વીકારવો પડયો. ને થોડી વાર બધ બરાબર ચા ય પણ કશોય વાધો ઊભો ન કરે તો પછી એમને અંચેપોરે ુ ું ં ં
કહ ેકોણર્? 

હીટલર બોલરને છેડે હતો ને સામેને છેડેથી એના સાથીદારે ફટકો માય  ને બોલ બોલરના હાથે વાગીને 
ટપમા વાગ્યોં ં . આ વખતે હીટલર કર્ીઝની બહાર હતો. અંપાયરે એને આઉટ જાહરે કય  ને હીટલર અંપાયર ઉપર બેટ 
ઉગામતો ધસી ગયો. ‘એના હાથમા વાગીને બોલ ટપમા વાગ્યો એણે જાતે ટપ ખેર યા નથી એટલે આઉટ ન ં ં ં ં ં
ગણાય. ત અંપાયર  કે હજામું ં ?’ 

જો કે અમે બધાએ વચમા પડીને અંપાયરને તો બચેવી લીધોં . પણ અંપાયર કહઃે ‘મારે અંપાયિરંગ કરવ ંુ
નથી. કામ વગરની ભડાશ મારે શ કરવા લેવીૂં ંુ ?’ 

અમારા લાખ સમજા યા છતા એ એકનો બે ન થયો ને બીજો કોઈ બહારનો અંપાયર થવા તૈયાર ન થયો ં
એટલે અમારી એ ઐિતહાિસક મેચનો અકાળે અંત આ યો. પછી અમે તો પાણી મ  કે ભિવ યમા ક્યારેય એમની સામે ૂ ં ંુ
મેચ ન રમવી. 

આમ તો આજબાજના ગામવુ ુ ં ળાને એ ટીમની અંચાઈની ખબર તો હતી જ. પણ અમારી વાત જાણ્યા 
પછી એમણેય એ ટીમ સામે ન રમવાની ગાઠ વાળીં . મને ચોક્કસ યાદ છે કે પાચ વરસ પછી મારે બહાર જવાન થય ં ં ંુ ુ
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ત્યા સધી તો એમની ટીમ સામે મેચ રાખવાની કોઈ ટીમે િહંમત કરી ન હતીં ુ . અને એટલે તો હીટલર જ્યારે તક મળે 
ત્યારે ક ા કરતો હતો નેઃ ‘કોઈની િહંમત હોય તો અમારી સાથે મેચ રમવા આવે ને. બધાને ખબર છે કે હીટલર એકલો 
જ આખી ટીમના ગાભા કાઢી નાખે એવો છેં .'  

 
                                                                    an]ußm]  ► 
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16. m]g]n]]n]o p]rN]v]] 

a]m] t]o khev]]y] Ce ke duin]y]]m]} jeql]} m]]N]s]o Ce An]] krt]} rog] v]D]]re Ce. keql]]k j]N]It]] hoy] Ce t]o 
keql]]k s]]v] aj]Ny]] hoy] Ce. p]N] am]]r] g]]m]n]] m]g]n]] morno Ak rog] l]]gol]o A a]m] t]o aj]Ny]o n] 
ht]o tom] b]hu j]N]It]oy] n] ht]o. A ht]o p]rN]v]]. a] rog]n]I G]N]I b]D]I dv]]ao Ce p]N] An]I kow aks]Ir 
dv]] hoy] t]o to l]gn] j Ce. s]hj rIto n] g]oQv]]y] t]o Cev]qe l]]kze m]]\kzu\ v]Lg]]zInoy] jo a]v]I vy]ikt]no 
p]rN]]v]I dev]]y] t]o a] rog] m]qI j]y] Ce Av]I l]okon]I m]]ny]t]] Ce. 

m]g]n]]no A rog] l]]g]v]] m]]qe s]b]L k]rN] p]N] ht]u\. A deK]]v]zo ht]o, b]uiDD]x]]LIy] ht]o no g]}Qm]} 
T]ozu\ g]rT] p]N] Perv]t]o ht]o. a] b]D]u\ Ct]} K]]qlo m]oqI K]oz ke p]}c] v]rs] p]hel]} m}idrn]] p]Uj]rIno 
m]]rm]]rIno l]UqI l]ID]]n]] kes]m]} A Ak v]rs]n]I jel] p]N] k]p]I a]vol]o A v]]t] An]} l]g]n] g]oQv]]v]]m]} zg]lo 
no p]g]lo a]ze a]v]t]I ht]I.  

jo kow aj]Ny]o p]ot]]n]I dIkrI m]g]n]] s]]To p]rN]]v]v]]n]I v]]t] iv]c]]re t]o A p]hel]} t]o am]]r] 
g]]m]n]] l]oko m]g]n]]n]I a] p—x]ist] pol]] s]uD]I p]ho\c]]zv]]n]u\ p]Uny]k]y]* krI det]] ht]] Aqlo v]]t] x]Ð T]t]] p]hel]} 
j s]m]]pt] T]w jt]I ht]I. 

p]N] jem]jem] An]u\ p]rN]v]]n]u\ p]]Cu\ Qel]]t]u\ ht]u\ Am]Am] m]g]n]]n]I in]r]x]] v]D]t]I jt]I ht]I no A 
p]rN]v]] m]]qe n]v]] t]uk/k] iv]c]]rv]] m]}zt]o ht]o. ANo aoC]m]} aoCI dsok morejby]urom]} l]gn]n]] [modv]]r 
t]rIken]I n]oD]N]I t]o kr]v]I j m]UkI ht]I no A v]]r\v]]r An]] s}c]]l]ko p]]so t]p]]s] krv]] p]hoc]I jt]o ht]o.  

A l]okoy] Ano CokrIao b]t]]v]Ino T]]k/y]] ht]]. jeql]I CokrIao A l]oko b]t]]v]t]] ht]] Aql]Im]} 
m]g]n]]n]] g]]m]v]]L] P}s] m]]rI det]] ht]]. Cev]qe keql]Ik morej by]UroA t]o Ano azD]] pOs]] p]]C] a]p]I dev]]n]I 
a]<Pr m]UkI ht]I p]N] m]g]n]o Am] m]]no K]ro? ANo t]o morej by]Uron]]\ c]k/kr k]p]v]]n]} no ton]] s}c]]l]kon]} 
m]]T]} p]kv]v]]n]} c]]l]u j r]Ky]}. 

a]m] krt]} Ano j]n]kI morej b]y]urom]} k]m] krt]I rit] m]n]m]} g]m]I g]w. ANo An]I p]]CL d]N]] 
vorv]] m]}z/y]] p]N] pol]I Ano koQu\ a]po? m]g]n]]A a]v]] t]o keql]Iy] p]]CL d]N]] vorI joyol]] no b]DoT]I Ak 
s]rK]o j p—it]B]]v]-jv]]b] Ano m]Lel]o. n]], Ak s]rK]o n]hI\ kowk jgy]]A Ano g]]l] p]r t]m]]c]oy] p]zI 
g]yol]o. p]N] Am] m]g]n]]n]o p]rN]v]] T]]ke K]ro? ANo k]<lojn]] b]s] sqenzn]} c]k/kr k]p]v]]m]}y] k}w b]]kI m]Uk/y]u\ 
n] ht]u\. p]N] k]<lojn]I A B]Nol]I g]Nol]I ano b]nol]I kow CokrIA Ano koQu\ a]py]u\ n] ht]u\. 

g]]m]n]] l]okono t]o m]g]n]]n]I QekzI [z]v]v]]m]} m]J] p]zt]I ht]I. a]je boc]]r jN]] c]ot]re boQ] ht]] 
ano Av]oA p]s]]r T]t]o deK]]y]o t]o Ak jN]]A Ano b]ol]]vy]o. Am]}n]] kowke m]m]ro m]Uky]o: Ôt]]r] l]g]n]n]I 
v]]t] keqlo a]v]I?Õ 

ÔAk jgy]]A v]]t] c]]lo Ce. b]n]t]} s]uD]I p]]ku\ T]w jxo Am] l]]go Ce. m]no CokrI p]s}d a]v]I Ce.Õ 

Ôt]o jldI p]]ku\ krI n]]K] Aqlo dost]on]} m]o\y] m]IQ} T]]y]. p]N] t]u\ K]]l]I g]p] j h}kt]o hoy] t]o t]u\ j]No 
b]]kI m]]ru\ m]]no t]o m]]r] Dy]]n]m]} ak m]]N]s] Ce A t]]ru\ l]g]n] g]oQv]I a]p]I x]ke Am] Ce.Õ 

ÔAv]u\ hoy] t]o t]u\ Am]no v]]t] krI jo. jo A CokrI m]no p]s}d a]v]I j]y] t]o m]no v]}D]o n]T]I.Õ 

Ôhvo ZZ], a]v]I b]D]I v]z]w CozI de. b]Ij]n]I jem] am]noy] a]B]]l]]zu b]t]]v]v]]n]] rhev]] de. am]no 
b]D]]no K]b]r Ce ke t]u\ rK]zI g]yol]o Cu\. p]}ˆ]Is] v]rs]n]o T]y]o hju keql]} v]rs] a]m] Akl]m]uizy]] rK]z/y]] 
krv]u\ Ce t]]re? m]]ru\ m]]no t]o t]no Ak s]hel]o rst]o b]t]]v]u\.Õ 

hvo m]g]n]o QIl]o p]z/y]o: Ôdost] rm]N], m]xkrI krv]]n]I v]]t] n] kr. t]no t]o b]D]I K]b]r Ce. D]ol] 
m]]rIno g]]l] r]t]] r]K]u\ Cu\. t]u\ s]]c]u\ khet]o ho t]o c]]l], rst]o b]t]]v].Õ 

Ôjo, hu\ m]xkrI krt]o n]T]I no jÐr p]ze t]o t]]rI s]]To a]v]v]]n]I p]N] m]]rI tOy]]rI Ce. Ak m]]N]s] 
a]v]} kb]]z} krv]]m]} [st]]d Ce. hu\ Ano j]N]u\ Cu\. K]c]o* T]xo p]N] k]m] T]w jxo. b]ol], t]]rI K]c]o* krv]]n]I 
tOy]]rI Ce?Õ 
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Ôkeql]]?Õ 

ÔAn]I t]o pol]]no m]LIA p]CI p]]kI K]b]r p]ze p]N] p]}c] hj]r t]o T]]y] j. kd]c] ds] hj]rey] T]]y].Õ 

ÔAql]] s]uD]In]I t]o a]p]N]I tOy]]rI Ce. An]]T]I v]D]]ren]u\ a]p]N]u\ g]ju n]hI\.Õ m]g]no c]oK]I v]]t] krI. 
Ôb]ol], ky]]re jv]u\ Ce?Õ 

Ôt]u\ khet]o hoy] t]o hm]N]} j. a]je hu\ n]v]ro Cu\.Õ 

Ôt]o hu\ b]>km]}T]I pOs]] lot]o a]v]u\. Aql]] t]o G]rm]} n] hoy] no!Õ 

Ôto a]p]No Aql]]n]I jÐrey] n]T]I. a]je v]]t] krv]]n]I no b]hu b]hu t]o p]}c]s]o b]]n]]n]] a]p]v]]n]]. 
b]]kIn]] k]m] p]tyo.Õ 

Ôt]o c]]l] m]]re Gor. c]] p]I no n]IkLIA.Õ m]g]n]o a]v]I v]]t]m]]\ ZIl] m]Uke tov]o n] ht]o. 

boy] jN]] m]g]n]]no ty]]\ g]y]]. c]] n]]st]o krt]]\ rm]No m]g]n]]no a]v]]\ k]m]m]]\ r]K]v]I p]zt]I t]ked]rIn]I 
v]]t] s]m]j]v]v]] m]]\zI :Ôjo, a]m]]\ [t]]v]L krIno kUdI n] p]zt]o. t]]re kx]I g]rj b]t]]v]v]]n]I n]hI\. b]no ty]]\ 
s]uD]I t]o hu\ j v]]t] krIx]. t]no pol]o p]UCe no t]]re b]ol]v]u\ p]ze t]oy] khev]u\ ke rm]N] b]D]u\ j]No Ce, Aqlo hu\ [p]]zI 
l]wx].Õ 

boy] jN]] b]s] sqenze p]ho\cy]]. b]s] a]v]v]]n]I bo kl]]k v]]r ht]I p]N] m]g]n]]n]o p]rN]v]] Aql]I v]]q 
jov]] ky]]\ n]v]ro ht]o! ANo irX]] krI l]ID]I. p]CIn]u\ b]D]u\ rm]N]n]] h]T]m]]\ ht]u\. rm]No irX]] d]m]«p]ur] t]rP 
lov]z]v]I. ty]]\ r]m]« K]]\qn]] G]rn]I t]o rm]N]no K]b]r j ht]I. no n]s]Ib] s]\jogo r]m]«B]]w Gor j ht]]. 

r]m]«B]]wno ty]]\ ih\c]ke bos]t]]\ rm]No x]Ð ky]u*\ :Ôjuao r]m]«B]]w m]]r] a] dost] m]g]n]n]u\ Qk]N]u\ 
p]]zv]]n]I v]]t] krv]] a]vy]o Cu\. A m]]ro dost] Ce Aqlo t]m]]rey] Ano D]rm]n]u\ k]m] g]N]Ino g]oQv]I a]p]v]]n]u\ 
Ce. A j]t]n]o mor]w Ce.Õ 

ÔAn]o v]]\D]o n]hI\. t]m]]ru\ k]m] Ce Aqlo m]]re krv]u\ j p]ze. p]N] m]g]n]B]]wn]I [\m]r T]ozI v]D]]re l]]go 
Ce. no t]m]no t]o K]b]r j Ce ke Am]n]I n]]t]m]]\ a]ql]I [\m]rn]I ku\v]]rI CokrI n] hoy]. m]]r] Dy]]n]m]]\ Akbo 
Qok]N]]\ Ce p]N] z]G]I Ce. m]]r] khev]]n]u\ t]mo s]m]jy]] no!Õ 

ÔAn]I t]o m]noy] K]b]r Ce no m]g]n]]noy] K]b]r Ce. t]m]no b]I« rIto b]r]b]r l]]g]t]u\ hoy] t]o am]no 
Av]] z]G]n]o v]]\D]o n]T]I.Õ 

ÔAv]u\ hoy] t]o v]]t] p]]qe c]z]v]v]]n]u\ k]m] m]]ru\. p]N] t]m]no t]o K]b]r j Ce no ke K]rc] ky]]* v]g]r v]]t] 
a]g]L n]] v]Do. a]p]No s]]moT]I p]UCv]] jwA Aqlo An]o b]]p] a]p]N]]m]]\ hj]r v]]\D]] k]Ze no CokrIno 
p]rN]]v]I ton]o no Ano r\z]y]] ke C\z]y]] p]CI boc]]r v]rs] p]]l]v]I An]o K]rc] g]N]I b]t]]vo. s]m]jo no m]]r] 
B]]w, a]p]N]I p]]so pOs]] kZ]v]v]]n]I j b]D]I c]]l]. t]m]]rI keql]] s]uD]In]I ˆov]z Ce?Õ r]m]«B]]wA v]hev]]rn]I 
v]]t] krI. 

Ôjuao r]m]«B]]w poqCUqI v]]t] kru\. a] m]g]n]] p]]so mozIb]\D] m]k]n] Ce no Am]]\ j An]I duk]n] Ce. 
s]uK]n]o roql]o rLI K]]y] Ce Aql]u\ j. An]I p]]so b]hu b]hu t]o boc]]r hj]r hxo. Aqlo Am] j g]N]o no ke 
c]]r hj]rm]]\ p]t]]v]v]]n]u\ no hj]r t]m]]r] Per]P]\q]n]] g]N]Ino p]]\c] hj]rm]]\ t]oz p]]zI a]p]o t]o a]n]u\ G]r v]s]I 
j]y]. t]m]]r] Dy]]n]m]]\ Av]u\ kowk t]o hxo j.Õ 

r]m]«B]]wA iv]c]]rt]]\ kÁu: ÔAk Qek]N]u\ Ce. CozI r\z]yol]I ke C\z]yol]I n]T]I p]N] b]Ijo z]G] Ce. A 
CozI g]OrI k]c]I v]yo Ak m]us]l]m]]n] irX]]v]]L] s]]To GorT]I B]]g]I g]yol]I. boAk m]ihn]] p]CI pol]]no Ak 
a<iks]znqm]]\ bo v]rs]n]I s]j] T]w Aqlo a] CozI n]Ic]I m]uzIA An]] b]]p] p]]so p]]CI a]v]I g]w Ce. Co 
m]ihn]] p]r pol]o jel]m]]\T]I CUz/y]o p]N] p]\drek idv]s]m]]\ j a<iks]znqm]]\ m]rI g]y]o Ce Aqlo jUn]u\ t]]ju\ T]v]]n]I 
kow ic]\t]]y] n]T]I.Õ 

m]g]n]o p]hel]]\ t]o jr] kc]v]]y]o: Ôm]us]l]m]]n]!Õ p]N] p]CI rm]N]no k]n]m]]\ khe: Ôg]]m]m]]\ kow j]No t]o T]ozu\ 
x]rm]]v]]n]u\ T]]y].Õ 

Ôjo v]]t] b]h]r jv]]n]I b]Ik n]T]I p]N] v]K]t] Ce no v]]t] b]h]r p]ze t]oy] v]]t] krn]]rno c]op]z]v]I 
dev]]n]I ke b]D]I v]]t] j]N]Ino pON]I l]]vy]o Cu\, b]ol], t]]re x]u\ khev]u\ Ce? no jÐr p]ze t]o m]]ru\ n]]m] dev]]n]u\. hu\ Ano 
rokzI s]uN]]v]I dwx].Õ  

rm]N]n]I a]v]I v]]t]T]I m]g]n]o [ts]]hm]]\ a]v]I g]y]o. Am]No r]m]«B]]wno b]D]I v]]t] p]]kI krv]] 
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s]\m]it] a]p]I dID]I ano Ak v]K]t] CokrI jov]]n]I aOp]c]]irk iv]iD] p]t]]v]I dev]]n]I v]]t] p]N] m]oG]m] krI 
dID]I. rm]N]no T]y]u\ ke v]]t] D]]y]]* krt]]\ s]rL rIto p]]qe c]ZI jt]I ht]I. no m]g]n]]n]I t]o v]]t] j x]I? A t]o 
Aql]I hde a]v]I g]yol]o ht]o ke Ano t]o a] v]]t] x]Ir]n]I jem] g]Le {t]rI g]w ht]I. 

p]]C] Prt]]\y] m]g]n]o Aql]o [ts]]hm]]\ ht]o ke ANo a]Ko rsto An]]\ T]n]]r]\ l]gn]n]I j v]]t] ky]]* krI 
ht]I. no rm]N] n]] n]] krt]o rÁo t]oy] Ak hoqel] p]]so rIX]] {B]I rK]]v]I rm]N] ano s]]To pol]] 
rIX]]v]]L]noy] n]]st]o kr]vy]o no! 

 
r]m]« K]]\qno k]m] s]o\py]u\ Aqlo m]]n]o ke T]w j g]y]u\. Am]No bo idv]s]n]I doz]doz krIno b]D]u\ p]]ku\ krI 

n]]Ky]u\ no a]vy]] rm]N]no ty]]\. khe: Ôhvo t]m]]re n]kkI krv]]n]u\ Ce. b]ol]o, l]g]n] kev]I rIto [kel]v]]\ Ce. s]]du krI 
n]]K]v]u\ hoy] t]oy] s]]mov]]Lo tOy]]r Ce.Õ 

ÔAm]]\ t]o pol]]n]o iv]c]]rey] j]N]v]o p]ze. a]p]No c]]p]]N]I krIno Ano ty]]\ j jwA aT]v]] Ano j 
ahI\ b]ol]]v]I l]wA.Õ 

Ôt]o Ano j ahI\ b]ol]]v]o no. m]]r] jev]o aj]Ny]o m]]N]s] t]m]]rI s]]To An]] G]r s]uD]I j]y] t]o kowno 
v]D]]re j]N]v]]n]I w\toj]rI T]]y]. a]p]No x]] m]]qe s]]mo c]]l]Ino v]]t] v]hel]I j]her T]v]] dev]I? jo ke v]]t] mo\ Av]I 
p]]kI krI Ce ke v]K]t] Ce no kow j]N]I j]y] t]oy] kx]o v]]\D]o a]vo tom] n]T]I.Õ 

T]ozI v]]re m]g]n]o a]vy]o Aqlo rm]No kÁu\: Ôjo r]m]«B]]wA a]p]N]] kÁ] p—m]]No v]]t] p]]kI krI 
l]ID]I Ce. t]]r CokrI jow lov]I hoy] t]o a]p]No boy] k]lo x]herm]]\ jwA. r]m]«B]]w Ano b]ol]]v]I dexo. p]CI 
l]g]n] krv]]\ Ce ke s]]du\ krI lov]u\ Ce A a]p]No n]kkI krv]]n]u\ Ce.Õ 

ÔAm]]\ t]o t]m]no bono je QIk l]]go to K]ru\. p]N] m]no m]n]m]]\ T]]y] Ce ke l]g]n] krv]]\ joW A.Õ g]U\c]v]]t]]\ 
m]g]n]]A m]n]n]I v]]t] krI. 

Ôm]]ru\ m]]n]u\ t]o Ak rst]o Ce. l]g]n] p]N] T]]y] ano s]du\y] T]]y]. t]]r]\ a]Qds] kuqu\b]Iaono b]ol]]v]I 
lov]]n]]\ no a]y]*s]m]]jm]]\ l]g]n] krI lov]]n]]\. g]]m]n]] p]\c]]it]y]]no Bog]] krv]]n]I jÐr n]T]I.Õ rm]No kÁu\ no 
m]g]n]]no A v]]t] g]m]I g]w. 

g]mo tom] p]N] m]g]n]]n]]\ l]gn] v]g]r iv]Gno p]t]I g]y]]\. A v]]t]no p]Ur]\ p]\dr v]rs] v]It]I g]y]]\ Ce Ct]]\ hju 
g]]m]m]]\ kowno g]OrIn]I pol]I B]]g]I g]y]]n]I v]]t]n]I K]b]r p]zI n]T]I. no Ak v]K]t] p]st]]yol]I g]OrIy] m]g]n]]n]u\ 
G]r s]\B]]LIno bos]I g]w Ce. 

                                                                          an]ußm]  ► 
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17. m]\t]uA s]]c]u\ n] b]ol]v]]n]] s]m] K]]D]] 

 a]m] t]o m]nt]u b]hu\ v]hev]]ru m]]N]s] Ce. s]]c]] K]oq]n]I l]m]N]]JI\km]]\ p]zv]]no b]dlo s]m]y]]n]us]]r je 
s]]ru\ g]N]]y] Av]u\ b]ol]v]]n]I s]uqev] ANo keLv]I l]Id]I Ce. p]N] v]hev]]ru m]]N]s] p]N] ky]]rek B]Ul] krI boso Ce 
tom] ANo p]N] Ak v]K]t] B]g]v]t]I b]]p]un]I kT]]m]]\ Am]n]I v]]t]om]]\ a]v]I jw «v]n]m]]\ kdI K]oqu\ n] b]ol]v]]n]u\ 
p]N] l]w l]ID]u\. Ano m]n]m]]\ T]y]u\ c]]l]o «v]n]m]]\ Ak s]]ru\ k]m] t]o T]y]u\. 

s]v]]rm]]\ {Qt]]\n]I s]]To Ano pol]o s]\klp] y]]d a]v]I g]y]o. m]n]m]]\ a]n]\d a]n]\d T]w g]y]o. p]tn]IA 
c]]n]o py]]l]o a]p]t]]\ p]UCy]u\: Ô{\G] b]r]b]r a]v]I ht]I no! 

rojn]I jem] a]je K]oqu\ b]ol]]y] tom] n] ht]u\ Aqlo m]\t]uA kÁu\ Ôt]]r]\ n]s]kor]\n]] s]\g]It]m]]\ {\G] b]r]b]r 
t]o ky]]\T]I a]vo p]N] m]ozI r]to a]\K] m]I\c]]w g]w ht]I no T]ozI {\G] a]v]I g]w ht]I K]rI.Õ 

Ôt]m]no jem] am]]r]\ n]s]kor]\n]u\ s]\g]It] s]\B]L]y] Ce Am] am]noy] t]m]]r]\ n]s]kor]\n]u\ s]\g]It] p]N] 
s]\B]L]y] j Ce. p]CI am]no ky]]\T]I {\G] a]v]t]I hxo?Õ 

Ôm]]r]\ n]s]kor]\ b]olo Ce j k/y]]\? v]LI t]u\ t]o roj m]]r]T]I v]hel]I {\G]I j]y] Ce Aqlo t]no m]]r]\ n]s]kor]\ 
b]ol]t]]\ hoy] An]I K]b]r j kem] p]ze? K]]l]I dl]Il] krv]] m]]qe K]oqu\ b]ol]v]]n]u\ p]zt]u\ m]Uk.Õ m|\t]uA kÁu\. 

Ôam]]re t]o a]K]o idv]s] G]rn]] G]s]zb]or] krv]]n]] ano s]v]]re v]hel]]\ {Qv]]n]I ic]\t]] Aqlo t]m]]r]\ 
n]g]]r]\ v]]g]t]]\ hoy] t]oy] {\G] a]v]I j j]y] no!Õ 

ÔAqlo t]]ru\ khev]u\ Am] Ce ke hu\ a]<iPs]m]]\ a]K]o idv]s] bos]I rhu\ Cu\ no t]u\ j ahI\ G]rm]]\ k]m] krIno 
t]UqI j]y] Ce Am] j no!Õ 

ÔT]]k/y]]\ t]m]]r]T]I t]o. kow v]]to t]m]no n] p]ho\c]]y]. b]D]I v]]t]n]o av]Lo j aT]* l]o Co. a]je s]v]]rn]] 
p]horm]]\ t]m]no x]u\ T]w g]y]u\ Ce A j n]T]I s]m]j]t]u\.Õ 

ÔA g]motom] krIno An]]T]I j]n] Coz]v]Ino a]<iPso jv]] n]Ikñy]o. sqex]n] p]r n]qu m]ñy]o. A khe: Ôhu\ 
t]]rI j v]]q jot]o ht]o. qšen]m]]\ Ak kl]]k Akl]] m]us]PrI krv]]n]o Av]o t]o k\q]Lo a]vo Ce ke m]Uz j a][q 
T]w j]y] Ce.Õ 

m]\t]u An]I a]v]I v]]t]n]u\ m]UL p]kzv]] m]T]t]]\ b]oly]o: Ôhu\ t]o roj a] j g]]zIm]]\ jt]o ho[\ Cu\. t]oy] hu\ t]no 
a]je j kem] y]]d a]vy]o?Õ 

Ôroj t]o k]m]n]I D]m]]l] ano a]<iPso p]ho\c]v]]n]I [t]]v]Lm]]\ m]]T]u\ Qek]No j k/y]]\ rhe Ce ke Av]u\ 
iv]c]]rv]]n]oy] v]K]t] m]Le? no a] m]ihno t]o s]l]]A p]g]]r p]N] n]T]I ky]o*. A vOt]ru\ kr]v]v]]m]]\ n]\b]r Ak Ce 
p]N] Ano p]g]]r krt]]\ t]]v] c]Ze Ce.Õ 

An]I v]]t]n]o m]rm] p]]m]I jt]]\ m]\t]uA p]]N]I p]hel]]\ p]]L b]]\D]v]]n]o p—y]tn] krt]]\ kÁu\: Ôp]g]]r t]o m]]roy] 
a] m]ihno n]T]I T]y]o.Õ 

Ôt]oy] t]]ro p]g]]r {\c]o Aqlo t]]rI p]]so CUq hoy].Õ 

ÔAv]u\ t]no l]]g]t]u\ hxo, b]]kI m]]rey] pOs]]n]I t]o t]]N] j rhe Ce.Õ An]I a]v]I v]]t]m]]\ n] Ps]]v]] m]]qe 
m]\t]uA p]ot]]n]I t]]N]n]I K]oqI v]]t] a]g]L krI. 

Ôt]u\ m]no a]l]]\b]]l]]\ n]] b]t]]v]Ix]. hu\ t]o t]]ro n]]n]p]N]n]o dost] Cu\ no t]no s]]rI rIto j]N]u\ Cu\. t]]re B]Iz 
hoy] t]oy] m]]re a]je b]s]o Ðip]y]]n]I K]]s] jÐr Ce no t]]re m]]rI a]\qI k]ZI a]p]v]]n]I Ce. b]ol] x]u\ khe Ce?Õ 

Ôt]o t]u\ a]je sqex]n] p]r Aqlo j m]]rI v]]q jot]o ht]o Am] khe no!Õ m]\t]uA Ano t]oCzu\ s]\B]L]vy]u\. 
Am] krt]]\y] An]]T]I CUq]t]u\ hoy] t]o. 

Ôm]no K]b]r ht]I ke t]u\ a]v]u\ j khev]]n]o. no t]]rI v]]t] Ce p]N] s]]c]I. hu\ a]je a]ql]] m]]qe j t]]rI 
r]h jot]o ht]o. g]mo tom] p]N] t]]re m]]ru\ a]ql]u\ k]m] t]o krv]u\ j p]zxo. hu\ t]no b]on]s] m]Lxo ke t]rt] Gor 
a]v]Ino pOs]] a]p]I jwx].Õ A krg]rI rÁo. 
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Ôdrek v]K]to t]u\ a]m] j khe Ce no p]CI bo m]ihn]] s]uD]I m]o\ j n]T]I b]t]]v]t]o.Õ 

ÔAv]u\ T]y]u\ hxo. p]N] a]je t]u\ khe An]] s]m] K]]wno khu\ Cu\ ke b]on]s] a]v]xo Aqlo b]<\km]]\ cok 
v]q]v]Ino s]ID]o t]]re ty]]\ a]v]Ino t]no pOs]] a]py]] p]CI j Gor jwx], b]s]!Õ 

m]\t]uno l]]gy]u\ ke n]qu a]je K]reK]ro B]Izm]]\ ht]o. v]LI b]s]o Ðip]y]] k]\w m]oqI rkm] n] ht]I. m]\t]uA 
K]Iss]]m]]\T]I k]ZIno Ano v]D]]re x]rm]]vy]] v]g]r b]s]o Ðip]y]] a]p]I dID]]. no Ano h]x] T]w. 

m]\t]u a]<iPso p]ho\cy]o t]o roj lowq a]v]n]]ro An]o b]]<s] j]No An]I j r]h jot]o s]]mo j boQo ht]o. 
m]\t]uno jot]]\ j A khe: Ôhu\ t]]rI j r]h jot]o ht]o. t]]re l]]y]k k]m] a]v]I p]z/y]u\ Ce. t]]r] jev]] c]okks] m]]N]s] 
is]v]]y] b]Ij]no s]o\p]]y] tom] n]T]I. t]]re idlhI jv]]n]u\ Ce.Õ 

hju bo idv]s] p]hel]]\ t]o ANo m]\t]uno b]D]]n]I s]]mo t]t]z]v]I n]]Kol]o: Ôa]ql]]\ v]S]o*T]I ahI\ n]okrI kre Ce 
p]N] t]no jr]y] s]UJ p]zt]I n]T]I. w\dorv]]LI p]]qI*no a]v]o jv]]b] ap]]y]? A aoz*r t]]re j k]rNo kd]c] 
h]T]m]]\T]I jxo.Õ ano a]je A m]\t]un]]\ v]K]]N] krt]o ht]o. m]\t]uno l]]gy]u\ ke Ano m]]rI g]rj p]zI hxo Aqlo j 
A m]no b]qr m]]rt]o hxo. Ct]]\ ANo Ano kx]o jv]]b] n] a]py]o. 

Ôkem] k]\w b]oly]o n]hI\? t]]re j]N]v]u\ n]T]I ke idlhI ky]] k]mo jv]]n]u\ Ce?Õ 

Ôm]no Am] ht]u\ ke t]mo m]no khev]]n]] Co Aqlo hu\ b]oly]o n] ht]o.Õ m]\t]uA kÁu\. Ano m]n]m]]\ t]o T]w g]y]u\ 
ke Ano khI n]]K]u\ ke m]]r]m]]\ Av]I a]v]zt] j ky]]\ Ce ke hu\ idlhI jwno a]<iPs]n]u\ k]m] p]t]]v]I a]v]I x]ku\? p]N] 
g]mo ke n]] g]mo p]N] pol]o An]o b]]<s] ht]o no m]\t]u ht]o s]]m]]ny] n]okr. 

Ôjo a]p]No AX]p—es]von]] resq Airy]]n]u\ qenzr B]y]u*\ Ce tono m]]qe idlhIm]]\ v]g] l]g]]zv]]n]I Ce. m]no 
K]b]r Ce ke t]]re ano a]p]N]] Airy]]n]] l]oks]B]]n]] s]By] dol]t]is]\hno b]hu s]]r] s]\b]\D]o Ce. t]]re boc]]r 
idv]s] idlhIm]]\ rhev]u\ p]ze t]oy] v]]\D]o n]hI\ p]N] a] k]m] g]mo to B]ogoy] p]t]]v]v]]n]u\ j Ce. Am]n]I s]]To t]]re m]]g]* 
ano m]k]n] K]]t]]n]] im]n]Isqrno ty]]\ jwno rjua]t] krv]I p]ze t]oy] krv]]n]I Ce. a] k]m] kowp]N] B]ogo 
a]p]N]no m]Le A m]]qen]] t]m]]m] p—y]tn]o t]]re krv]]n]] Ce.Õ 

m]\t]uno pol]u\ s]]c]u\ b]ol]v]]n]u\ p]N] y]]d a]v]I g]y]u\ no n] b]ol]v]]m]]\ n]v] g]uN] A is]DD]]\t]no B]Ul]Ino An]]T]I 
b]ol]]w g]y]u\: Ôhju bo idv]s] p]hel]]\  t]mo khet]] ht]] ke m]]r]m]]\ jr]y] a]v]zt] n]T]I no a]v]u\ ag]ty]n]u\ k]m] m]no 
s]o\p]o Co? m]]re b]dlo kow l]]y]k m]]N]s]no A k]m] s]o\p]o t]o v]D]]re s]]ru\.Õ 

Ôt]u\ qonqm]]\ b]olo Ce A hu\ s]m]ju\ Cu\ p]N] m]]rI b]I« v]]t] p]N] s]]\B]LI lo ke t]]re j idlhI jv]]n]u\ Ce no 
a] k]m] p]t]]v]v]]n]u\ Ce. t]u\ jo a] k]m] p]t]]v]I n]hI\ x]ku\ t]o t]]rI n]okrI g]w j m]]n]je. a] hu\ K]]l]I D]m]kI 
n]T]I a]p]t]o. hu\ a] b]]b]t]m]]\ m]kkm] j Cu\.Õ 

m]\t]uno T]y]u\ ke hu\ n] b]oly]o hot] t]o v]D]]re s]]ru\ T]]t]. v]K]t] Ce no k]m] n] T]y]u\ hot] t]o bo kzv]]\ voN] 
s]]\B]Lv]]n]]\ T]]t] p]N] a]m] n]okrIno m]]To t]o joK]m] n] a]v]t] no! p]N] hvo Am]]\ kx]u\ T]w x]ke Av]u\ n] ht]u\. 
QIk Ce, hu\ hm]N]]\ dol]t]is]\hno Pon] krI d[\ Cu\ no p]CI idlhIn]I iqkIq b]uk kr]v]I d[\ Cu\. B]]v]m]]\ kd]c] CUq 
m]Ukv]]n]I v]]t] a]vo t]o m]]re keql]] qk] s]uD]I B]]v] n]Ic]] [t]]rv]] A p]N] t]m]]re jN]]v]v]u\ p]zxo.Õ 

ÔA p]N] a]p]No t]]r] jt]] p]hel]]\ c]c]I* l]wx]u\. t]u\ t]]re Pon] kr ano jv]]n]I tOy]]rI krv]] m]]\z. no 
K]c]]* m]]qe m]het]]« p]]soT]I hj]r Ðip]y]] l]w loje.Ô ANo kÁu\. n] kÁu\ hot] t]oy] m]\t]u p]ot]]no K]co* idlhI aoCo 
jv]]n]o ht]o! 

m]\t]uno l]]gy]u\ ke m]]re m]]r] a] s]]c]u\ b]ol]v]]n]] p]N]no m]]qe PrI Ak v]]r n]vos]rT]I iv]c]]rv]u\ p]zxo. 
a]v]u\ n]okrIno m]]To a]Pt] a]vo Av]u\ to v]LI p]N] hot]u\ hxo! A r]to m]ozI r]t] s]uD]I ANo A a\go j 
iv]c]]y]]* ky]u*\. Cev]qe m]n]T]I n]kkI ky]u*\ ke s]]c]u\ t]o b]ol]v]u\ p]N] An]]T]I kx]u\ joK]m] a]v]I p]zv]]n]u\ hoy] t]o b]no 
ty]]\ s]uD]I m]U\g]] j rhev]u\ aT]v]] t]o An]o jv]]b] a]p]v]]n]I m]]rI x]I iv]x]]t] jev]] m]oG]m] jv]]b]T]I p]t]]v]I dev]u\. 

no Am] n]okrIno m]]To l]qkt]I t]l]v]]r l]wno A idlhI jv]] {p|z/y]o. 

rst]]m]]\ kow aoLK]It]u\ m]LI jv]]n]I m]n]m]]\ kow ic]\t]] n] ht]I p]N] ty]]\y] A K]oqo p]zy]o. ploqPom]* 
p]r j Ano An]I a]<iPs]n]I jUn]I sqen]o g]op]I m]LI g]w. Ano no m]\t]uno dost]In]o s]]ro s]\b]\D] ht]o p]N] ANo 
n]okrI CozI dID]I ano hrIP k\p]n]Im]]\ c]]l]I g]w Aqlo m]\t]uno b]]<s]n]I D]m]kI m]ujb] An]I s]]Ton]] s]\b]\D]n]u\ 
p]UN]*iv]r]m] m]Ukv]u\ p]zel]u\. Ano p]N] a]je j idlhI a]v]v]]n]u\ T]y]u\! m]\t]u m]U\J]w rÁo. hvo jo b]]<s]no K]b]r p]ze ke 
g]op]I m]us]]PrIm]]\ m]\t]un]I s]]To ht]I t]o m]\t]uno m]]qe a]Pt] s]j]*y] A in]:x]\k ht]u\. 

m]t]uA An]I av]ç]] krIno Ano q]Lv]] p—y]tn] ky]o*. A khe: Ôm]no K]b]r Ce, t]no t]]r] A p]oiN]y]] 
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b]]<s]n]I b]Ik l]]go Ce. p]N] hu\ qšen]m]]\ m]LI j][\ A aksm]]t] j khev]]y] ke n]hI\! c]]l], hvo Av]I b]Ik 
m]n]m]]\T]I k]ZI n]]K] ano m]d* T]w j].Õ 

Ôm]d* t]o T]y]o j ht]o no! p]N] to\ n]okrI b]dl]Ino m]]rI s]]To s]\b]\D] k]p]I n]]Ky]o ht]o. m]]r] krt]]\ t]]r] 
b]]<s]n]I t]no v]D]]re b]Ik l]]go Ce.Õ 

Ôt]no Am] l]]g]t]u\ hoy] t]o B]lo p]N] Av]u\ n]T]I. c]]l], a]je a]p]No idlhIm]]\ hoqel]m]]\ Ak j Ðm] 
l]wA. jowA CIA ke kono p]ot]]n]] b]]<s]n]I v]D]]re b]Ik l]]go Ce.Õ 

An]I a]v]I K]Ull]I v]]t]T]I m]\t]un]] m]n]m]]\ g]l]g]il]y]]\ T]v]] l]]gy]]\ p]N] Ano An]] b]]<s]n]I pol]I D]m]kI 
y]]d a]v]I g]w. ANo T]ozo iv]c]]r krIno kÁu\: ÔAn]] krt]]\ b]nno al]g] al]g] Ðm]o l]wA t]o v]D]]re s]]ru\. 
boy]no k\p]n]I K]c]o* t]o a]p]v]]n]I j Ce. p]CI v]][c]r s]]To hoqel]n]u\ b]Il] m]UkIA t]o Av]o p—Ãn] n] j]go ke bo 
jN] Ðm]m]]\ koN] ht]]\?Õ 

Ôjo t]]rI b]Ik s]]mo a]v]I j g]w no! p]N] m]no Am]]\ v]]\D]o n]T]I. a]p]No b]nno al]g] Ðm]o l]wx]u\ no 
jm]v]]n]]\ b]Il] p]N] al]g] b]n]]v]r]v]Ix]u\, b]s]. p]N] boz t]o Ak j v]]p]rIx]u\. b]hu v]K]to m]ñy]]\ CIA t]o T]ozI 
[jv]N]I p]N] krI l]wA. t]no kx]o v]]\D]o t]o n]T]I no! t]]ro ke m]]ro b]]<s] ty]]\ ky]]\ jov]] a]v]v]]n]o Ce?Õ 

g]op]In]I a]v]I ib]nd]s] v]]t]oT]I m]\t]un]] idl]m]]\ g]l]g]il]y]]\ T]v]] l]]gy]]\. An]] m]n]m]]\T]I An]] b]]<s]n]I 
b]Ik j]No ky]]\y] B]]g]I g]w. ANo kÁu\: Ôt]no jo v]]\D]o n] hoy] t]o m]noy] x]]n]o v]]\D]o hoy]? m]]re t]o bo idv]s] 
v]D]]re rok]v]u\ hoy] t]oy] b]]<so CUq a]pol]I Ce.Õ 

Ôt]o Am] krIA. m]]rey] k\p]n]Im]]\T]I p]rv]]n]g]I ky]]\ m]\g]]v]v]]n]I Ce?Õ g]op]IA a]\K]o n]c]]v]t]]\ kÁu\. 

v]]t]v]]t]m]]\ boy]no K]b]r p]zI g]w ke b]nno Ak j k]m] m]]qe idlhI a]vy]]\ ht]]\. h] b]nnon]] konqekq 
al]g] al]g] ht]]. jen]u\ k]m] n] T]]y] A An]] konqekqno doS] dw x]ke tom] ht]u\. m]\t]uA p]ot]]n]I n]okrIno m]]To 
l]qkt]I t]l]v]]r ht]I A v]]t] g]op]Ino krI no g]op]IA m]n]T]I j p]ot]]n]u\ k]m] ZIl]u\ m]Ukv]]n]u\ n]kkI krI l]ID]u\. 
An]] b]]<s]no p]ot]]n]] konqekq m]]qe b]hu a]x]] n] ht]I p]N] Ak t]ukko l]g]]v]I jov]] j ANo g]op]Ino idlhI 
m]okl]I ht]I. 

bo no b]dlo c]]r idv]s] m]J] krI boy] p]]C]\ m]u\b]w jv]] n]Ikñy]]\. boy]no k\p]n]Ino K]co* m]J] krv]]m]]\ 
l]her p]zI g]w ht]I Aqlo aQv]]izy]] p]CI PrIT]I m]Lv]] jv]u\ p]zxo Av]I v]]t] boy] p]ot]]n]] b]]<s]no krv]]n]]\ 
ht]]\. p]CIn]] aQv]]izy]]m]]\ s]om]v]]re p]]C]\ boy] idlhIm]]\ m]ñy]]\. k]m] pol]] konqekqno m]Lv]]n]u\ ht]u\ j ky]]\? 
boy]no Akb]Ij]no m]Lv]]n]I t]]l]]vol]I ht]I. Ak t]o g]op]IA p]ot]]n]] k]m]m]]\ ZIl] CozI ht]I ano m]\t]un]I 
dol]t]is]\h s]]Ton]I dost]Ino k]rNo An]I k\p]n]In]u\ k]m] T]w p]N] g]y]u\ ht]u\. 

b]D]I v]]t] j]N]I m]\t]uA g]op]Ino kÁu\y] ht]u\: ÔPrI v]K]to kow k]m] n]IkLI a]vo t]o b]nnoA idlhIn]I 
v]]t] k]ZI idlhI a]v]v]]n]u\ g]oQv]I k]Zv]]n]u\ ht]u\. A v]K]to p]oto g]op]In]I Pev]r krxo Aqlo An]] b]]<s]noy] kx]I 
Piry]]d krv]]n]I n] rhe. p]ot]]n]u\ m]h–v] t]o a] k]m] T]v]]T]I k\p]n]Im]]\ v]D]I g]yol]u\ hxo Aqlo b]Iju\ k]m] n] t]]y] 
t]oy] kx]o v]]\D]o a]vo tom] n] ht]o. 

A v]]t]no bo v]S]* v]It]I g]y]]\ Ce. m]\t]u ano g]op]IA idlhIm]]\ n]v]]n]v]] konqekq {B|] krI dID|] Ce Av|I 
hv]] p]ot]p]ot]]n]I k\p]n]Im]]\ {B|I krI dID]I Ce no Am] krIno p]ot]]n]] idlhIn]] Per] v]D]]rI dID]] Ce no p]ot]]n]] 
s]\b]\D]o v]D]]re p]]k] krI l]ID]] Ce. hvo t]o A boy] G]N]I v]K]t] m]u\b]wm]]\ p]N] hoqel]m]]\ p]ot]]n]] a] s]\b]\D]no t]]jo 
krt]]\ rhe Ce no kdIk t]o kow m]hem]]n]n]I s]rB]r] krv]] s]]To p]ot]]n]I a]v]I s]rB]r] p]N] k\p]n]Ino n]]mo 
c]Z]v]I dev]]n]I P]v]q p]N] Am]No keLv]I l]ID]I Ce. 

                                                                          an]ußm]  ► 
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 ૧૮. િવપલ દરબીન                                ુ ૂ  
કૉલેજન નવ સતર્ હમણા જ શ  થય હતુ ુ ુ ું ં ં ં .ં ને જના જાણીતા ચહરેાની વચ્ચે કેટલાય અજાણ્યા ચહરેા મીક્સ ૂ

થવા પર્યત્ન કરી ર ા હતા. એમાનો એક હતો િવપલં ુ . એના િબલોરી કાચ વા લેન્સવાળા ચ માને કારણે અમે એન ં ં ં ંુ
નામ િવપલ દરબીન પાડી જ દીધ હત ને એક જ અઠવાિડયામા તો એ નામ અમારા વતળમા પર્ચિલત પણ કરી દીધ ુ ુ ુ ુૂ ં ં ં ૂ ં ંર્
હત ુ.ં 

એનામા અહનો જાણે અભાવ હતો અને એ પોતે સામાન્ય અને ગરીબ ઘરમાથી આવતો હતો એટલે અમે એને ં ં ં
સહજપણે અમારામા ભેળવી દીધો હતોં . ગામડાની ગરીબીમાથી આવતા િવ ાિથર્ઓને હરેાન ન કરવા એ અમારો ં
િનયમ હતો. એક મિહનામા તો એ જાણ ેઅમારા પનો વરસો જનો સભ્ય હોય એમ બધાની સાથે ભળી ગયો હતોં ુ ૂ . 

અમે બીજા પણ કોઈ એને હરેાન ન કરે એની સાવચેતી રાખતા હતા. બહાર હોટેલમાય અમે ઘણી વં ખત એને 
અમારી સાથે ખેંચી જતા હતા ને અમારે ખચેર્ એને ચાપાણી પણ કરાવતા હતા. ને એય પોતાની એવી મ ધી હોટેલોમા ં
ના તો કરવા વી િ થિત નથી એમ ક ા કરતો હતો. અમે એવી િચંતા ન કરવા કે એવી શરમ ન રાખવા એને 
સમજાવતા હતા.  

થોડા વખતમા તો એ એની પેલી ગરીબાઈના રોદણા રડં ં ં વાની ટેવમાથી મક્ત થઈ ગયો હોય એમ વતવા ં ૂ ર્
પણ લાગ્યો હતો. ગામડામાથી આવતો હતો એટલે અમારી મ વટ પાડવા નહીં પણ નાનપણની ટેવને કારણે એ ં
શ મા બીડીઓ પીતો પણ પછીથી અમારી અસરથી એય સીગરેટ પીતો થઈ ગયો હતોં . એ અમારાથી છાની રીતે 
સીગારેટ પીતો હતો એટલે અમને લાગત હત કેુ ું ં  અમને સીગારેટની ઓફર કરવી એને પોસાય તેમ ન હોવાથી એમ 
કરતો હશે.  

એક વખત એ ર તાની બાજમા ઊભો સીગારેટ પી ર ો હતો ને અમે ચારેક દો તો એની પાસે પહ ચી ગયા ુ ં
તો એ ખેદથી કહઃે ‘તમેય સાલા, મને એવે વખતે ભટકાઈ ગયા કે મારે તમને સીગારેટની ઓફર કરવી હોય તોય ન 
થાય. આ છે લી સીગારેટ હતી ને તમે આ યા.’ કહતેા એણે સીગારોટન ખાલી પાકીટ રોડની બાજમા ઝાડ ઉછેરવા ં ં ંુ ુ
માટે કરેલા વાડોલામા એવા ખેદથી ફ  કે અમારે કહવે પડં ં ં ંેં ુ ુ ,ુ ‘તારે એમ દઃખી થવાની જ ર નથીુ . અમારી પાસે 
અમારી બર્ાન્ડ છે જ.’ તોય એના મ  પરથી ખેદન વાદળ દર ન જ થયુ ું ંૂ . પણ અમને એ વખતે ખબર ન હતી કે પેલા 
ફકી દીધેલા પેકેટમા હજ નવ સીગરેટ સલામત હતી ને અમારા ગયા પછી િવપલ એ પાકીટ ઉઠાવીને િખ સામા ેં ું ંુ
મકવાનો હતોૂ . 

પણ એને માટેની અમારી એ ગેરસમજનો અચાનક અંત આ યો. એને ગામથી એનો એક દો ત એને મળવા 
આ યો હતો. િવપલ લાયબર્ેરીમા ગયોુ ં  હતો એટલે અમે એના એ દો તને અમારી મમા બેસાડયોં . પછી વાતવાતમા ં
ખબર પડી કે િવપલને ઘરે તો સો વીધાની ખેતી હતી ને કેસર કેરીની વાડી હતીુ ં . આખા ગામમા સૌથી સખી ઘરનો એ ં ુ
દીકરો હતો. પેલાની વાતથી અમને આ ય થય એના કરતા વધારે તો ગ સો આ યોર્ ુ ું ં . આટલા િદવસ અમને એણે 
છેતયા હતા ને અમારે ખચેર્ એ તાગડિધર્ ા કરતો હતો. ને અમે એને બરાબરનો પાઠ ભણાવવાન નક્કી કયુ ું ર્ં. 

એની સામે બીજી કશી વાત ઉખેડવાને બદલે અમારામાના એક જણે કં ં,ુ ‘આ  િવપલને ગામથી મહમેાન ુ
આ યા છે તો મારા તરફથી પાટ .’ ને બધા ઊપડયા આણદં. હોટેલમા જઈ બધાએં  મોટ મસ ુ ં િબલ આવે એટલ ંુ
ઝાપટ ુ.ં પછી એક જણ કહઃે ‘હ ંુિબલ ચકવતો આવુ ુ.ં’  

ત્યા બીજો કહઃે ં ‘િવપલ ત આરામથી ખાઈ લેુ ુ ં , હ મહમેાનને પાન ખવડાવું ં.ુ’ ને િવપલે વધારે રાહતથી ખાવા ુ
માડં ં.ુ એણે િવચાય હશે કે બધાની સાથે બહાર જઈશ તો પાન ખવડાવવાના પૈસા કાઢવા પડશેુર્ં . ને અમારે એમ જ 
કરવ હત નેુ ું ં . 
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પેલા મહમેાનને કશી સમજણ પડે તે પહલેા એને રીક્ષામા ધકેલી અમે વ લભિવ ાનગરને ર તે પડયાં ં . 
મોડેમોડે પેલાને લાઈટ થઈ ને એય ખશ થઈ ગયોુ . એ કહઃે ‘આ  એની  વલે થશે એ જોવાની મઝા પડશે, બાકી 
એની પાસે આમ પચાસ િપયા વ ંુિબલ ચકવાવવ ુ ુ ં એ તો ન માની શકાય એવી વાત. 

‘પચાસ નહીં, એંસીથી ઓ  નહીં હોયં . અમને આજ સધી પોતાની ગરીબીના રોદડા રડીને છેતરતો હતો ુ ં ં
એનો બદલો એને આ  મળી જશે.’ 

‘અરે, આટલાથી ઓ  પતવાન છેં ંુ ? આ તો એને છેતરીને ખચા યા છેર્ . કાલે પદર જણની પાટ  એની પાસે ન ં
અપાવ તો માર નામ કૌું ંુ િશક નહીં.’ ને અમે બધા એની સાથે એની સાથે સમત થઈ ગયાં .   

 પણ િવપલને માથે  વીતી હતી એની અમને હજ ક્યા ખબર હતીુ ુ ં ? એ ગરીબ ધરનો દીકરો િખ સામા મોટી ં
રકમ રાખે ખરો? વળી આ  તો મનીષે પોતાને ખચેર્ પાટ  આપવાની જાહરેાત કરી હતી. એ ખાઈને માલથી હાથ 
કોરા કરતો વટથી બહાર નીકળવા ગયો તો મેનેજરે એને ઈશારો કરીને પાછો બોલા યોઃ ‘િબલ ચકવવાનો િવચાર ુ
નથી કે શુ?ં’  

‘મારા દો તોએ િબલ ચકવી દીધ છેુ ુ ં .’ એણે વટથી ક ુ.ં 
‘ના, એમણ ેતારે માટે બાકી મ  છે એટલ ેમને આલાબાલા બતા યા વગર પૈસા કાઢૂ ં ં ંુ .’ 

હવે િવપલ ગભરાયોુ . છતા એણે પછં ૂ ં,ુ ‘કેટલ ંુિબલ છે?’  
‘પચ્યાસી િપયા ને પચાસ પૈસાં .’  
જો કે એને ધર્ાસકો તો પડયો જ હતો. ને મેનેજરે જ્યારે િબલનો આંકડો ક ો ત્યારે તો જાણે એના પગ નીચેથી 

જમીન જ સરકી ગઈ હોય એમ એને લાગ્યુ.ં એને સમજાઈ ગય કે પેલા લોકોએ એને બરાબરનો ફસા યો હતોું . એના 
િખ સામા એટં લા પૈસા હોત તો પણ એ કાઢતા એનો જીવ ન ચાલતં . પણ આ  તો એની પાસે માડ પદર િપયા હતા ં ં
ને એટલ મોટ ુ ં ંુ િબલ?  

એણે િખ સામાથી ં હતા એ બધા પૈસા બહાર કાઢયા. એ માડ ઓગિણસ િપં યા હતા. એમે મેનેજરને ક ુ,ં 
‘મારી પાસે આટલા જ છે. જો તમે મને ટ આપો તો હ િવ ાનગર જઈનેું  બાકીના લઈ આવુ.ં’ 

‘ત જન્મ્યો એ પહલેાનો હ મેનેજરી કર ુ ં ં ં ં ંુ ુ . બાલા બીજાને બતાવં . સીધી રીતે પૈસા કાઢ.’ 

‘મારો િવ ાસ કરો. વેઈટરને પછોૂ , હ કાયમ અહી આવ ુ ં ં ંુ . આટલ મોટ ુ ં ંુ િબલ થશે એવી મને ખબર ન હતી. 
તમને િવ ાસ ન આવતો હોય તો માર ઘિડયાળ રાખોું . હ એક જ ુ ં કલાકમા પૈસા લઈને આવ ત્યારે મને પા  ં ં ંુ
આપજો.‘ િવપલને થય કે આ  આ લોકો હડકા ભાગીને ધક્કા મારીને ર તામા ફકી આબ  લીધા વગર છોડશે નહીંુ ુ ેંં ં ં ં . 

‘અમે એવો કબાડીનો ધધો કરતા નથીં . પણ પૈસા વસલ કરવાના બહ ર તા છે અમારી પાસેુ ુ . ત કોલેજમા ુ ં ં
ભણતો હોય એમ લાગે છે એટલે અમે પોલીસને નહીં બોલાવીએ કે તારા હાડકાય નહીં ભાગીએં ં . નદું, આ કડકાને 
એપર્ન પહરેાવી કામે લગાડી દે. જો જરાય આઘો પાછો થાય તો મને કહ ે .’ કહતેા મેનેજરેં  પૈસા ગ લામા મક્યાં ૂ . 

િવપલે રાતના અિગયાર વાગ્યા સધી ડીશો સાફ કરી ને ટેબલોય લછયાુ ુ ૂ .ં આટલ કયા છતા ુ ં ંર્ ટવાને વખતે 
મેનેજરે એને ક ુ,ં ‘તેં  કામ કય એનાથીુર્ં  મારા પૈસા તો વસલ નથી થયા પણ હવે પછી મારી હોટલમા પગ મકતા ુ ં ૂ
પહલેા પરતા પૈસા લાવવાન તને યાદ રહશેેં ૂ ંુ .’ 

પછી તો ગજવામા પૈસોય હતો નહીં એટલે રીક્ષા કરવાનો િવચાર પડતો મકીને એણ ે િવ ાનગરનો ર તો ં ૂ
પકડયો. રાતે બાર વાગ્યે એ મ પર આ યો ત્યારે અમે એની રાહ જોતા બેઠા જ હતા. 

‘સાલા, આવ કરવાનુ ું ?ં’ કહતેા એ રડી પડયોં . 
‘ને આટલા િદવસ ત અમને તારી ગરીબાઈના રોદણા રડીને છેતરતો હતો એન કશ નહીુ ુ ું ં ં ં ં ? અમને તારી સો 

વીઘાની ખેતીની ને કેસર કેરીની વાડીની ખબર પડી ગઈ છેં . આવતીકાલે અવકલમા તારા તરફથી પદર દો તોની ુ ં ં
પાટ  રાખી છે એન િબલ પણ તારે જ ચકવવાન છે એટલે િખ સામા પરતા પૈસા લઈને નીકળ  નહીંુ ુ ું ં ં ૂ  તો આનાથીય 
ખરાબ દશા થશે.’ કૌિશકે ક ુ.ં 
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‘પદર જણાની પાટં ? એટલ િબલ ચકવતા તો હ મરી જાઉું ૂ ં ંુ .’ િવપલ કરગરી પડયોુ . 
‘હવે એવા ખોટાં  ંરોદણા રડવાના બધ કરં ં ં . આટલા િદવસ અમે તને સાચ યો એ તો ગરીબ જાણીને. ફરીથી 

અમારી આગળ આવા રોદણા રડયો છે તો આનાથીય બરી દશા થશે એ ધ્યાનમા રાખં ં ૂ ં .’ બીજાએ ક ુ.ં 
‘મને ખબર નહીં કે ત અહીં કૉું લેજમાય ગામની મ ગરીબાઈનો આવો ઢ ગ કરતો હોઈશ એટલે મારાથી ં

સાચી વાત કહવેાઈ ગઈ.’ એના દો તે ક ુ.ં 
બી  િદવસે એણે પાટ ન િબલ કચવાતે મને આપ્યય ખરુ ું ં ં ુ. પણ પછી એણ ેજ્યારે જાણ્ય કે અમે આટલા વટથી ુ ં

ફરતા હતા છતા એના વી અમારી કોઈની િ થિત ન હતી ત્યારથી એ રાગે આવી ગયો છેં .  
 
                                                                       an]ußm]  ► 
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19. v]s]\t]n]I k]m]v]]LI 
v]s]\t]n]I n]okrI a]m] t]o s]]rI khev]]y] Av]I. Am]]\ An]o m]oB]o t]o j]No monojrn]o p]N] p]g]]r Aql]o m]oqo 

n]hI\. p]N] An]] b]]p]]A v]rs]o p]hel]]\ s]os]]y]qIm]]\ Ak m]k]n] l]IDol]u\ Aqlo Ano G]rB]]zu\ B]rv]]n]I ic]\t]] n] ht]I. 
Aqlo m]]r] BO An]u\ G]r a]r]m]T]I c]]lo.  

G]rm]]\ je g]N]o to A ano An]I bOrI ket]kI bo j jN]]\. Gor hju p]]rN]u\ b]\D]]y]u\ n] ht]u\ no A boy] jN]]\no hvo 
p]]rN]u\ b]\D]]v]]n]I a]x]] p]N] rhI n] ht]I. Cell]]\ bo v]rs]T]I t]o Am]No d]kt]r ano dor]D]]g]]v]]L]no ty]]\ a]\q] m]]rv]]n]] 
p]N] b]\D] krI dID]] ht]]. m]ihno G]rK]c]* jt]]\ je v]Do A bo c]]r hj]r Ðip]y]] Qek]No m]UkIno boy] x]]\it]T]I «v]t]]\ ht]]\. p]N] 
kown]] s]uK]n]] idv]s]o k]y]m] c]]ly]] Ce to a] v]s]\t]n]] c]]lo? 

a]K]I s]os]]y]qIm]]\ b]D]]\no Gor n]]n]] m]oq] p]irv]]r. b]D]] s]uK]I t]o koN] j]No p]N] b]D]]no ty]]\ k]m]v]]LI v]]s]N] 
p]ot]u\ krI j]y]. Ak v]s]\t]no ty]]\ j k]m]v]]LI b]]w n]hI\. a]m] t]o Am]no An]I jÐr p]N] n]hI\. p]N] b]D]]\no ty]]\ 
k]m]v]]LI b]]w hoy] ano Am]no ty]]\ j n] hoy] A v]]t] ket]kIn]] m]n]m]]\ K]U\c]v]] l]]gol]I. ANo Cell]] bo m]ihn]]T]I v]s]\t] 
p]]so k]m]v]]LI b]]w r]K]v]]n]I m]]g]N]I krv]] m]]\zel]I. a]jey] jm]Ino boQ] p]CI ket]kIA An]I m]]g]N]I t]]« krI. 

Ôa]p]No bo jN]]\n]u\ k]m] p]N] keql]u\ hoy] Ce to a]p]No k]m]v]]LI b]]w r]K]v]I jowA?Õ v]s]\to b]c]]v] ky]o*. 

ÔjÐr t]m]]re n] hoy] p]N] m]]re t]o Ce j.Õ 

ÔAv]u\ hoy] t]o t]]r]T]I n] p]ho\c]I v]L]t]u\ hoy] t]o T]ozu\ k]m] m]]re m]]qe r]K]I m]Ukje, s]]\je a]<iPsoT]I a]vy]] p]CI hu\ 
krI a]p]Ix], b]s]!Õ 

Ôt]mo G]rn]]\ k]m] kro t]o kev]u\ l]]go? s]os]]y]qIm]]\ b]D]]\ m]no t]o Pol]I j K]]y] no! khexo r]\z Puv]z jev]I Ce to D]N]Ino 
b]]p]z]no G]rn]]\ k]m] krv]]\ p]ze Ce.Õ 

ÔAm]]\ Pol]I K]]v]]n]I v]]t] ky]]\ a]v]I? no s]os]]y]qIv]]L]\no An]I K]b]r p]N] kev]I rIto p]zv]]n]I? v]LI p]ot]]n]] 
G]rn]u\ k]m] krv]]m]]\ n]]n]m] x]I?Õ 

ÔA t]o t]m]no Am] l]]go. t]mo a]K]o idv]s] a]<iPs]m]]\ ho Aqlo t]m]no An]I K]b]r n] p]ze. p]N] t]m]]r] krt]]\ 
p]]zos]Iaon]I m]no v]D]]re K]b]r Ce. aty]]re j b]D]]\ v]]t]o krt]]\ hoy] Ce ke p]]CL kow K]]n]]r Ce n]hI\ t]oy] G]rm]]\ Ak 
k]m]v]]LI b]]w r]K]t]]\ n]T]I. a]v]I k\jus]]w krIno Bog]u\ krIno b]D]u\ s]]To l]w jv]]n]]\ Ce ke x]u\?Õ 

ÔA b]ol]n]]r] B]lo no b]ol]t]]. jo m]]rI v]]t] s]]\B]L. jeno p]]CL Cokr]\ hoy] Am]no t]o Ak s]iD]y]]roy] K]ro ke 
G]zp]N]m]]\ Am]no p]]l]v]n]]r dIkro Ce. p]N] a]p]No t]o a]p]N]I b]c]t]no j a]p]N]o dIkro g]N]v]]n]o. jy]]re a]p]N]] 
h]T]p]g] n] c]]lo ty]]re a]p]No pOs]] K]c]I*no j sov]] c]]krI kr]v]v]]\ p]zv]]n]]\ no!Õ 

Ôt]m]no K]c]]*n]I ic]\t]] hoy] t]o a]p]No b]D]I v]]to ks]r krI l]wx]u\ p]N] k]m]v]]LI t]o r]K]v]I j Ce. m]]r]T]I hvo 
l]okon]]\ m]heN]]\ s]hn] n]T]I T]t]]\. Am]n]]\ A m]heN]]\m]]\ m]no v]]\iJy]]moN]u\ s]\B]L]y] Ce.Õ ket]kIA KodT]I kÁu\. 

no B]]w p]tn]IhQ s]]mo kown]u\ k]\w c]]ly]u\ Ce ke a] v]s]\t]n]u\ c]]lo? Cev]qe v]s]\to a]<iPs]m]]\ bo dost]ono a] v]]t] 
krI. Ak khe: ÔAk v]K]t] k]m]v]]LI r]K]I lov]]n]I p]CI An]] k]m]m]]\ B]Ul]o k]Z/y]] krv]]n]I. A k]m]v]]LI k]\ t]o An]I 
j]to j k]m] CozIno B]]g]I jxo ke p]CI Ano t]]rI bOrI j t]gozI m]Ukxo.Õ 

t]o b]Ijo khe: ÔA [p]]y] n]hI\ c]]lo. An]] krt]]\ mo\ ajm]]vol]o no s]PL T]yol]o [p]]y] b]t]]v]u\. t]]re t]]rI 
p]tn]In]I s]]mo j A k]m]v]]LIn]]\ k]y]m] v]K]]N] ky]]* krv]]n]]\ no Ano m]]qe Ak]d n]v]I s]]zI p]N] l]]v]I a]p]v]]n]I Aqlo 
t]u\ n]]n]] krt]o rhIx] t]oy] t]]rI p]tn]I Ano k]ZI m]Ukxo.Õ  

no Am]]\T]I b]Ijo pl]]n] p]s]\d krIno v]s]\to A s]]\je p]tn]Ino k]m]v]]LI r]K]v]]n]I s]\m]it] a]p]I dID]I. p]CI t]o 
p]UCv]u\ j x]u\? b]Ije idv]so s]v]]rT]I j G]rm]]\ k]m]v]]LI a]v]I g]w ht]I. v]s]\t]no s]\t]oS] T]y]o ke A p]ot]]n]] pl]]n]m]]\ c]]l]I 
j]y] Aql]I juv]]n] ano Ðp]]LI ht]I. bo idv]s] ANo An]] k]m]n]]\ v]K]]N] p]tn]In]I h]jrIm]]\ j ky]]* ky]]*\. 

ˆ]Ije idv]so n]okrI p]rT]I p]]C] a]v]t]]\ b]j]rm]]\T]I A Ak m]Dy]m]s]rn]I n]v]I s]]zI Ano m]]qe lot]o a]vy]o. 
s]]\je p]tn]Ino A b]t]]v]I p]N] K]rI. s]]zI jow ket]kI khe: ÔAno a]v]I m]oG]I s]]zI a]p]v]]n]I x]I jÐr Ce. s]os]]y]qIm]]\ 
kow a]p]t]u\ n]T]I.Õ 
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ÔAqlo t]o a]p]No a]p]v]]n]I Ce. t]u\ joje t]o K]rI. t]u\ Akbo jN]Ino a] v]]t] krIx] Aqlo b]D]]\ a]p]N]I adeK]]w 
krv]] m]]\zxo no s]os]]y]qIm]]\ a]p]N]o v]q p]N] p]zxo. v]LI n]v]I n]kkor s]]zI m]Lt]]\ k]m]v]]LI p]N] m]n] dwno G]rn]u\ 
k]m] krxo.Õ 

s]os]]y]qIm]]\ v]q p]]zv]]n]I v]]t] ket]kIno g]Le t]rt] [t]rI g]w. b]Ije idv]so v]s]\to p]oto j k]m]v]]LIno a] s]]zI 
Av]u\ khIno a]p]I ke G]rm]]\ kow a]vo no t]u\ a]v]]\ G]s]]Al]]\ kp]z]\ p]herIno k]m] krt]I hoy] A s]]ru\ n] l]]go. hvoT]I t]]re 
a] s]]zI ke t]]rI p]]so hoy] tom]]\T]I s]]rI s]]zI p]herIno j k]m] p]r a]v]v]]n]u\ Ce. p]CI k]m]v]]LIno t]o a] xoQ B]g]v]]n] 
jev]o j l]]go no! 

no bo idv]s]m]]\ t]o a]K]I s]os]]y]qIm]]\ a] n]v]I n]k/kor s]]zIn]I n]v]I n]k/kor v]]t] Pel]]w g]w. je v]]t] s]v]]re 
p]it]A k]m]v]]LIno s]]zI a]p]t]]\ khI ht]I tom]]\ p]ot]]n]] t]rPT]I [moro krIno ket]kIA je v]]t] An]I bon]p]N]Iaono krI 
ht]I ano An]] je p—it]B]]v] Ano jov]] s]]\B]Lv]] m]ñy]] ht]] An]]T]I ket]kI m]n]m]]\ Pul]]w rhI ht]I. 

p]N] b]D]In]] p—it]B]]v] Ak s]rK]] a]n]\d p—erk n] ht]]. Ak bon]p]N]IA jy]]re kÁu\ ke Am]]\ b]hu K]ux] T]v]] jev]u\ 
n]T]I. t]u\ p]uruS]on]I d]n]t] j]N]t]I l]]g]t]I n]T]I. m]]rI v]]t] m]]n]je. m]]l]t]Ino j p]UCI joje no, ANo Ak v]K]t] Ak k]m]v]]LI 
r]K]I ht]I A t]]rI k]m]v]]LI jev]I j Ðp]]LI no c]b]r]k ht]I. A k]m]v]]LIn]]\ v]K]]N] iv]l]]s]B]]w b]hu krt]] ht]] p]N] 
v]K]t] jt]]\ m]]l]t]Ino l]]g]v]] m]]\z/y]u\ ke A p]it] K]ow bos]xo Aqlo Am]No Ano k]ZI m]Ukv]I p]zI.Õ 

Ôp]N] iv]l]]s]B]]w a]m] t]o s]ID]] s]]d] jN]]y] Ce no t]oy]__ Õ 

Ôb]D]] p]uruS]o jeql]] s]ID]] deK]]t]] hoy] A Aql]] j B]o\y]m]]\ hoy]. are! Ak idv]s] iv]l]]s]B]]w A k]m]v]]LIn]I 
s]]To aov]r q]wm]n]u\ b]h]n]u\ k]ZIno ip]k/c]r jov]] g]yol]] no x]op]I\g]m]]\ g]yol]I m]]l]t]I A jow g]w. p]CI Av]o B]v]]zo 
krel]o no pol]Ino b]Ije j idv]so p]g]]r krIno t]gozI m]Ukel]I.Õ 

An]I a] v]]t]T]I ket]kIn]] m]n]m]]\ x]\k]n]o kIzo j]g]&t] T]w g]y]o. v]LI v]s]\t] p]hel]] idv]s]T]I j k]m]v]]LIn]]\ 
v]K]]N] krv]] m]]\z/y]o ht]o no k]m]v]]LI ht]I p]N] Ðp]n]o kqko no v]LI b]ol]kI p]N]. v]LI v]s]\t] Ano m]]qe v]g]r kÁe s]]zI 
l]w a]vy]o ht]o Aqlo ket]kI Ano m]]qe v]hem] K]]y] Av]u\ T]y]u\ p]N] ht]u\. p]N] ket]kIno p]it] p]r B]roso ht]o. A pol]] 
iv]l]]s]B]]w jev]o t]o n]hI\ j T]]y] An]I Ano K]]t]rI ht]I. 

t]oy] ANo p]it]n]I ihl]c]]l] p]r c]]\p]t]I n]jr r]K]v]] m]]\zI. a]m] t]o v]s]\t]no k]m]v]]LI s]]To v]]t] krv]]n]o m]oko 
B]]gyo j m]Lt]o ht]o. h], v]s]\t]n]I n]okrI s]v]]rn]] aig]y]]r v]]gy]]T]I x]Ð T]t]I ht]I Aqlo s]v]]re ds] v]]gy]] s]uD]I A 
Gor t]o hot]o j ht]o Aqlo Ano k]m]v]]LI s]]To v]]t] krv]I hoy] t]o s]m]y] t]o an]ukuL a]v]t]o ht]o p]N] ket]kI a] a]K]o 
s]m]y] k]m]v]]LIn]I s]]To j rhet]I ht]I Aqlo v]s]\t]no v]]t] krv]I hoy] t]oy] T]w x]ke Am] n] ht]I. 

T]oz] idv]s] p]s]]r T]y]] no Ak idv]so v]s]\to ket]kIn]I h]jrIm]]\ j k]m]v]]LI b]]wno kÁu\: Ôhvo t]u\ keql]I s]]rI 
l]]go Ce a] n]v]I s]]zIm]]\. a]moy] t]u\ Ðp]]LI t]o Ce j p]N] s]]To s]]r]\ kp]z]\ hoy] t]o v]D]]re s]]rI l]]go j no! t]u\ b]Ij]\ 
keql]]\ G]rn]u\ k]m] kre Ce?Õ 

Ôt]m]]r] G]rn]u\ Akl]]n]u\ j k]m] kru\ Cu\. v]D]]re G]rn]]\ k]m] kru\ t]o m]ozu\ v]hel]u\ T]]y] A m]]r]\ G]rv]]L]\ c]l]]v]I n]] 
lo.Õ 

ÔA s]]ru\. no aoC]\ k]m] hoy] t]o is]nom]] jov]] p]N] jv]]y] ke b]j]rm]]\T]I kx]u\ K]rIdv]]n]u\ hoy] t]oy] idv]s]n]] 
B]]g]m]]\ K]rIdI p]N] T]w j]y]. to t]u\ ky]]rey] is]nom]] jov]] j][\ Cu\ K]rI?Õ no ket]kIA p]it] s]]mo Av]I n]jre joy]u\ ke 
v]s]\t]no K]]t]rI T]w g]w ke t]Ir b]r]b]r in]x]]n]] p]r l]]gy]u\ ht]u\. 

A s]]\je ket]kIn]u\ m]oZu\ c]Zel]u\ ht]u\. v]s]\t] s]m]« g]y]o Ct]]\ A K]]m]ox] j rÁo. ket]kIA D]]y]u*\ ht]u\ Am] v]s]\to 
An]] c]Zel]] m]o\ a\go Ano kx]u\ p]UCy]u\ n]hI\ Aqlo Ano l]]g]I a]vy]u\ Ct]]\ ANo kÁu\: ÔhvoT]I t]m]]re k]m]v]]LI s]]To kow 
v]]t] krv]I n]hI\. Av]]\ hl]k]\ m]]N]s]o m]n]m]]\ x]u\y] s]m]je no a]K]I s]os]]y]qIm]]\ a]p]N]I v]]t]o krI a]p]N]no v]g]ovo.Õ 

Ôp]N] mo\ t]o An]I s]]To s]]m]]ny] j v]]t] krI ht]I. t]u\ a]K]o idv]s] An]I s]]To Pk/t] k]m]n]I j v]]t]o ky]]* kre 
Aqlo A ic]Z]wno B]]g]I n] j]y] Aqlo mo\ Am] krel]u\. Am]]\ s]os]]y]qIv]]L]no v]]t]o krv]]n]u\ ke a]p]N]I v]g]ov]N]I krv]] 
jev]u\ x]u\ ht]u\?Õ 

ÔA t]m]no n]hI\ s]m]j]y] p]N] hvoT]I t]m]]re k]m]v]]LI b]]w s]]To Ak aX]r p]N] b]ol]v]]n]o n]T]I.Õ ket]kIA hukm] 
ky]o* no v]s]\t] m]n]m]]\ j m]l]k]w rÁo. t]Ir b]r]b]r in]x]]n]] p]r boQu\ ht]u\ An]I Ano K]]t]rI T]w g]w. p]N] An]u\ A t]Ir 
b]Ij] l]Xy] p]r b]r]b]r boQu\ ht]u\ An]I K]b]r Ano hju hvo p]CI p]zv]]n]I ht]I. 

b]Ije idv]so A n]okrI p]rT]I a]v]t]o ht]o ty]]re s]os]]y]qIn]] J]\p]]T]I T]oze dUr Ano An]I k]m]v]]LI l]Xm]I 
B]qk]w g]w. Ôt]u\ a]m] ky]]\ g]w ht]I?Õ v]s]\to s]hj p]UCy]u\. 
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Ô a]je t]mo m]no is]nom]] jov]] jv]]n]o wx]]ro ky]o* ht]o A m]no s]m]j]w g]y]u\ ht]u\. xoQ, m]no is]nom]] jov]] l]w 
jx]o t]o hu\ a]v]Ix].Õ x]rm]]t]]\ ANo kÁu\. no v]s]\t] An]]T]Iy] v]D]]re x]rm]]y]o. 

Ôt]]ro D]N]I t]no n]T]I l]w jt]o?Õ 

ÔA t]o m]Uv]o d]Ð p]Ino m]no b]hu p]jv]t]o ht]o Aqlo Ano CozIno c]]r m]ihn]]T]I hu\ m]]rI m]] s]]To rhev]] a]v]I 
g]w Cu\. hvo m]no kow qokv]] v]]Lu\ n]T]I.Õ l]Xm]IA x]rm] CozIno m]n]n]I v]]t] krI dID]I.  

v]s]\t] m]n]m]]\ g]B]r]t]o hov]] Ct]]\ a] l]oB]]m]N]I a]<Pr a\go iv]c]]rv]] m]]\z/y]o. p]CI g]B]r]q s]]To ANo kÁu\: 
ÔahI\ a]p]N]I s]os]]y]qIv]]Lu\ kow jow jxo t]o a]Pt] a]v]I jxo. An]] krt]]\ t]u\ k]lo a] s]m]yo m]no sqex]n] p]]son]] 
x]]k m]]ke*qn]I p]]CL m]Lje t]o a]p]No a]g]L v]]t] krIx]u\.Õ  

ÔB]lo xoQ, hu\ a]v]Ix].Õ khIno l]Xm]I g]w p]N] v]s]\t]n]I A r]t]n]I {\G] hr]m] krt]I g]w. ANo D]]y]u*\ ht]u\ ke 
ket]kI v]hem]]wno k]m]v]]LIno k]ZI m]Ukxo ke Ano m]]rI s]]To v]]t] n] krv]]n]I cot]v]N]I a]p]xo. Am]]\T]I c]km]k Jrt]]\ 
k]m]v]]LI kd]c] j]to j k]m] CozIno c]]l]I jxo. p]N] b]ny]u\ s]]v] {l]qu\. Ano T]y]u\ ke ket]kIn]] p]ot]] p]rn]] iv]Ãv]]s]n]o B]\g] 
krv]o A p]]p] ht]u\. p]N] m]ozI r]t] s]uD]I iv]c]]r ky]]* p]CI ANo n]k/kI ky]u*\ ke A p]]p] krv]] jev]u\ ht]u\. Ano T]y]u\ a]v]u\ 
Ak]d p]]p] t]o B]g]v]]n] p]N] m]]P krI dexoe.  

b]Ije idv]so s]v]]re l]Xm]In]] s]]\B]Lt]]\ j ANo ket]kIno kÁu\ ke A a]v]t]]\ x]]kB]]« lot]o a]v]xo. a]m]]\ kx]u\ 
n]v]]wn]u\ n] ht]u\ m]oqe B]]go v]s]\t] j x]]kB]]« lot]o a]v]t]o ht]o Aqlo ket]kIno a] s]]m]]ny] j l]]gy]u\. p]N] jeno m]]qe v]s]\t] 
b]oly]o ht]o ANo An]I n]o\D] l]ID]I ht]I A t]o l]Xm]IA v]]s]N] [qkt]]\ m]]T]u\ hl]]v]I s]m]jy]]n]o wx]]ro krI dID]o A 
v]s]\t]no s]m]j]w g]y]u\. ket]kIno v]]s]N] [qkt]I l]Xm]In]u\ A s]rzol]n] k]m]n]] Ak B]]g] Ðp] j l]]gy]u\. 

A s]]\je boy] x]]k m]]ke*qn]I p]]CL m]ñy]]\. v]s]\to kÁu\: Ôjo hu\ t]no iPlm] jov]] l]w j][\ p]N] G]rm]]\ t]]re ky]]rey] 
m]]rI s]]To v]]t] krv]]n]o ke m]]rI t]rP kx]o wx]]roy] krv]]n]o p—y]tn] n]hI\ krv]]n]o. jo ket]kIno jr]y] v]hem] a]v]xo t]o 
t]]rI n]okrI jxo no m]]re m]]Toy] a]Pt] a]v]I jxo.Õ 

Ôt]mo iv]Ãv]]s] r]K]jo xoQ ke hu\ Av]u\ ky]]rey] n]hI\ kru\.Õ 

Ôt]o t]u\ riv]v]]re b]s]m]]\ bos]Ino Ðp]m] q]<kIJ p]r s]]z] aig]y]]r v]]gyo a]v]je. hu\ bo iqkIqo l]w l]wx]. a]p]No 
bo s]]To CIA A v]]t] is]nom]]n]I b]h]r {B]]\ howA ty]]rey] kowno K]b]r p]zv]I jowA n]hI\. hu\ v]K]t] jowno t]]r] 
h]T]m]]\ t]]rI iqkIq p]kz]v]I dwx].Õ g]B]r]t]]\ v]s]\to kÁu\ no l]Xm]IA hk]rm]]\ m]]T]u\ hl]]vy]u\.  

a]je hju x]ußv]]r ht]o. hju v]c]m]]\ bo r]t]o ht]I boy]no m]]qe m]IQ]\ sv]pn]]\ jov]]n]I. no boy] jN]]\A {\G]t]]\ no 
j]g]t]]\ iPlm]n]]\ no An]] a\D]]r] Ak]\t] K]UN]]m]]\ Cell]I l]]wn]n]] Ak K]UN]]m]]\ Akb]Ij]n]I s]]To azoaz bos]Ino kr]n]]r]\ 
aqkc]]r]\n]]\ sv]pn]]\ p]N] joy]]\. 

no riv]v]]re boy] m]ñy]]\. v]s]\to riv]v]]re c]]rek kl]]kn]] aov]r q]wm]n]u\ b]h]n]u\ k]ZI ket]kIno s]m]j]v]I dID]I ht]I. 
ket]kIy] k]m]v]]LIn]] p]g]]rno k]rNo v]s]\to a] aov]r q]wm] m]]g]Ino l]ID]o hxo Am] m]]n]I rhI ht]I. 

v]s]\to Ðp]m] q]<kIJ p]s]\d krI ht]I Ano m]]qe p]N] k]rN] ht]u\. A q]<kIJn]I s]Iqon]]\ c]IT]r]\ {zI g]y]]\ ht]]\ 
Aqlo kow s]uK]I G]rn]]\ Am]]\ iPlm] jov]] jt]]\ n] ht]]\. no aty]]re Am]]\ je iPlm] c]]l]t]I ht]I Ay] a|v]t]] x]ußv]]r 
p]hel]]\ j [t]]rI lov]I p]ze Aql]I b]oks] a]<iPs] p]r p]Iq]w g]yol]I ht]I. Aqlo An]I g]N]t]rI m]ujb] t]o An]I p]c]]s] 
iqkIqoy] voc]]y] tom] n] ht]I no tom]]\y] b]oks]n]I t]o B]]gyo j p]]\c] s]]t] voc]]xo Av]I An]I g]N]t]rI ht]I. 

no An]I g]N]t]rI s]]c]I p]N] p]zI. boks]m]]\ kul] c]]r j jN] ht]]\. bo kp]l]. Ake Cell]I l]]wn]m]]\n]o Ak K]UN]o 
p]s]\d krI l]ID]o t]o v]s]\t] ano l]Xm]IA b]Ijo K]UN]o. v]s]\t]no iPlm]m]]\ kx]o rs] n] ht]o. Ano t]o l]Xm]I s]]To Ak]\t]m]]\ 
bos]Ino m]Lel]I t]kn]o l]]B] lov]o ht]o. t]o s]]mo p]Xo l]Xm]Inoy] Av]u\ j ht]u\ no! Anoy] d]Ðizy]] p]it]T]I CUq/y]]no c]]r 
m]ihn]] T]y]] ht]] no hvo l]ohI c]q]k] m]]rI rÁu\ ht]u\. Aqlo t]o iPlm] x]Ð T]t]]\ j A v]s]\t]n]I s]ozm]]\ j l]poq]w g]w ht]I 
no! 

v]s]\t] ky]]rek kow b]I« sˆ]In]I s]\g]t]n]]\ sv]pn] jot]o ht]o p]N] Av]I kow t]k a]j s]uD]I Ano m]LI n] ht]I ke 
v]s]\to Ano m]]qe kow p—y]tn] p]N] ky]o* n] ht]o. a]je an]]y]]so Ano a]v]o m]n]g]m]t]o m]oko m]ñy]o ht]o. ANo l]Xm]Ino 
p]ot]]n]I v]D]u p]]so Ko\c]I no A Ko\c]]w a]v]I. Aql]u\ j n]hI\ p]N] A v]s]\t]no Av]I rIto v]Lg]I ke v]s]\t] p]ot]]n]I C]t]I 
p]r m]&du db]]N] an]uB]v]I rÁo. ANo bo B]I\s]]yol]I C]t]Iao v]cco h]T] s]rk]vy]o. l]Xm]IA p]N] y]ogy] p—it]B]]v] a]p]I 
Ano Gol]o krI m]Uky]o. 

p]CI t]o boy] Akmokm]]\ Av]]\ K]ov]]w g]y]]\ ke a]K]I iPlm] drim]y]]n] Am]n]I A g]l]g]il]y]]\ c]]l]t]I j rhI. 
iPlm] p]UrI T]w ty]]re v]s]\t]no T]y]u\ ke iPlm] b]hu qU\kI ht]I. b]h]r n]IkLt]]\ ANo l]Xm]I s]]To PrI v]K]t] a]v]v]]n]o 
k]y]*ßm] p]]ko krv]] m]]\z/y]o. ac]]n]k An]] m]n]m]]\ iv]c]]r a]vy]o: ÔAn]] krt]]\ kow gosq h][s]m]]\ jwA t]o? iPlm]m]]\ 
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t]o kow jow j]y] ke aoLK]It]u\ m]LI jv]]n]I b]Ikey] rhe Ce.Õ 

l]Xm]Inoy] iv]c]]rt]]\ l]]gy]u\ ke v]s]\t]n]o a] iv]c]]r s]]ro ht]o. Anoy] pol]] d]Ðizy]] p]it]n]I s]\g]t] y]]d a]vy]] 
krt]I ht]I. v]s]\to kÁu\: Ôjo r]to t]o t]]r]T]I ke m]]r]T]I b]h]r n]hI\ rhev]]y]. Am] kr k]lo hu\ a]<iPs]m]]\ azD]I rj] m]UkI 
dwx]. bo v]]gyo a]p]No jUn]I v]]v]v]]LI xorIno n]]ke m]LIA. ty]]\ a\drno K]UNo Ak n]]n]kzu\ gosq h][s] Ce.Õ 

no boy] b]Ije idv]so n]k/kI ky]]* m]ujb] m]ñy]]\. gosq h][s]m]]\ Ðm] l]w k]l]n]I b]]kI rhel]I [jv]N]I p]UrI krI. 
b]Ije aQv]]izyo PrI a]v]I j rIto m]Lv]]n]o idv]s] n]k/kI krIno boy] CUq]\ p]z/y]]\. v]s]\t]no T]y]u\ ke p]ot]]n]I p]]so rj]ao 
t]o G]N]I jm]] p]zI ht]I Aqlo v]]\D]o a]vo tom] n] ht]o v]LI gosq h][s]n]u\ B]]zu\ p]N] v]D]]re n] ht]u\ Aqlo v]]\D]o a]vo tom] 
n] ht]o. Ct]]\ a] v]D]]r]n]] K]c]* jog]o aov]r q]wm] t]o krI j lov]o joWA. 

a]v]u\ krt]]\ boAk m]ihn]] v]It]I g]y]].p]CI v]s]\to Ak riv]v]]re aov]r q]wm] krv]]n]I v]]t] krI no ket]kIn]o 
v]hem] p]]ko T]w g]y]o. ANo kÁu\: Ôm]no K]b]r Ce ke t]m]]re kem] aov]r q]wm] krv]o p]ze Ce. p]N] mo\ n]k/kI krI dID]u\ Ce ke 
a] p]hel]I t]]rIK]T]I hu\ l]Xm]Ino rj] a]p]I dev]]n]I Cu\. B]lo s]os]]y]qI v]]L]\no je khev]u\ hoy] to khe. a] [\m]re t]m]]re 
x]rIr t]ozIno aov]r q]wm] krv]]n]I x]I jÐr?Õ 

Ôhu\ t]no a]<iPsoT]I a]vy]] p]CI T]ozu\ G]rk]m] krv]] l]]g]Ix].Õ l]Xm]Ino k]ZI m]Ukv]]n]I v]]t]T]I v]s]\t]no P]L p]zI 
ht]I Aqlo ANo p]oto G]rk]m]m]]\ m]dd krv]]n]I ano An]I s]os]]y]qIn]]\ b]Ij]\ Pem]Il]In]]\ m]heN]]\n]I v]]t] t]]« kr]v]v]] p—
y]tn] ky]o*.  

p]N] a]je ket]kI p]r An]I kx]I as]r T]]y] tom] n] ht]I. ANo kÁu\: Ôa]p]No bo m]]N]s]n]u\ k]m] p]N] keql]u\ hoy]. 
hu\ A krI l]wx]. a] t]o l]okon]]\ m]heN]]\T]I x]rm]]wno t]m]]rI p]]so p]r]No k]m]v]]LI rK]]v]I ht]I. p]N] An]] p]g]]rn]I 
K]oq p]UrI krv]] t]m]]re aov]r q]wm] krv]o p]ze An]] krt]]\ s]os]]y]qIv]]L]\n]]\ m]heN]]\ s]]\B]LI lov]]\ s]]r]\.Õ 

b]Ije j idv]so ket]kIA l]Xm]Ino p]hel]I t]]rIK]n]u\ alqImoqm] a]p]I dID]u\. v]s]\t] ano l]Xm]IA hju PrIT]I 
m]Lv]]n]o idv]s] n]k/kI ky]o* n] ht]o. v]s]\to kÁu\: Ôt]no jem] QIk l]]go tom]. p]N] p]CI t]]r] p]r k]m]n]o b]ojo v]D]I jxo.Õ 

ÔAm]]\ b]ojo xo\n]o? hu\ p]hel]]\y] k]m] krt]I j ht]I no!Õ 

Ôt]o t]]rI m]r«. hu\ n]okrI p]r j][\ Cu\ no s]]\je a]v]t]]\ x]]kB]]« lot]o a]v]Ix]. t]]re kx]u\ m]\g]]v]v]u\ Ce?Õ no v]]s]N] 
G]s]t]I l]Xm]IA m]]T]u\ hl]]v]I An]o s]\dex]o m]ñy]]n]I p]ho\c] a]p]I p]N] a]je ket]kIn]u\ A t]rP Dy]]n] n] ht]u\. An]] m]n]m]]\ 
A s]\t]oS] p]]m]I rhI ht]I ke v]]t] v]D]I j]y] to p]hel]]\ A cot]I g]w ht]I A s]]ru\ j T]y]u\ ht]u\. p]N] Ano ky]]\ K]b]r ht]I 
ke v]]t] Aql]I b]D]I v]N]s]I g]w ht]I ke Ano r]go l]]v]v]]n]u\ ax]ky] ht]u\. 

A s]]\je pol]]\ boy] x]]k m]]ke*qn]I p]]CL m]ñy]]\. v]s]\t] khe: Ôhvo a]p]No x]u\ krIx]u\? t]]rI n]okrI g]w. t]u\ x]u\ 
krIx]?Õ 

ÔAn]I kx]I ic]\t]] n]T]I. m]]re m]]qe t]o t]m]]rI s]os]]y]qIm]]\T]I j k]m] m]]qe v]]t] a]v]I Ce. hu\ t]o p]hel]I t]]rIK] 
p]hel]]\ j A p]]kI krI dwx]. a]p]No jem] m]LIA CIA Am] m]Lv]]n]u\ t]o c]]l]u j r]K]Ix]u\. t]m]]ro x]o iv]c]]r Ce?Õ 

Ôm]]ro x]o iv]c]]r hov]]n]o? hu\ t]o ic]\t]] krt]o ht]o ke t]]ru\ k]m] CUqI jt]]\ t]u\ t]]r] D]N]In]I p]]so t]o n]hI\ c]]l]I j]y] 
no!Õ 

Ômo\ An]I s]]Ton]o s]\b]\D] a]m] t]o p]]Co t]]jo krI l]ID]o Ce. dr m]ihno p]g]]r T]]y] Aqlo hu\ Akbo r]t]o An]I 
s]]To rhev]] j][\ j Cu\. a]p]No boy] Av]I r\g]m]st]I m]]N]IA CIA ke v]K]t] Ce no kx]u\ T]w j]y] t]oy] a]v]n]]r Cokr]\n]I 
p]]CL An]] b]]p]n]u\ n]]m] t]o a]vo. dr m]ihno hu\ Ano azD]o p]g]]r a]p]I d[\ Cu\ no b]Ijo p]g]]r T]]y] ty]]re PrI m]Lv]]n]o 
v]]y]do krt]I a]v]u\ Ce.Õ 

ÔAno kx]o v]hem] n]T]I a]v]t]o?Õ 

Ôn]] re Ano t]o An]] p]Iv]]n]] pOs]] m]LI j]y] Ce Aqlo hu\ khu\ Cu\ A m]]n]I lo Ce. hu\ Ano khu\ Cu\ ke p]g]]rno idv]so 
j m]no Ak rj] m]Le Ce. no A bo r]t]om]]\ hu\ Ano K]ux] krI d[\ Cu\ t]m]no y]]d krt]]\.Õ 

g]mo tom] p]N] Am]n]I A m]ul]]k]t]o c]]l]t]I rhI Ce. ket]kI m]]no Ce ke An]] l]gn]«v]n]no ANo G]]t]m]]\T]I [g]]rI 
l]ID]u\ Ce. v]s]\t]no p]N] hvo j]t] j]t]n]]\ b]h]n]]\ b]t]]v]t]]\ a]v]zI g]y]u\ Ce. ANo p]ot]]n]] b]Ij] a\g]t] K]c]]*ao p]r k]p] m]UkI 
dID]o Ce no iK]ss]]K]c]*n]] v]D]]re pOs]] p]g]]rm]]\T]I lov]] m]]\z/y]] Ce no A pOs]] ANo a]<iPs]m]]\ p]ot]]n]] zšov]rm]]\ s]\t]]zI 
m]Ukv]] m]]\z/y]] Ce. Am]]\T]I t]o An]o gosq h][s]n]o K]c]o* c]]ly]] kre Ce. 

ket]kI m]]no Ce ke An]o p]it] Am] kown]] m]ohm]]\ l]p]q]y] Av]o n]T]I Ct]]\ ANo je s]]v]cot]I l]ID]I A y]ogy] j Ce. 
s]os]]y]qIv]]L]\no m]heN]]\ m]]rv]]\ hoy] t]o B]lo m]]re. t]o b]I« t]rP v]s]\t] m]]no Ce ke ket]kIA B]lo Ano v]]rs] n] a]py]o 
hoy] p]N] ANo l]Xm]In]o aj]Nyoy] An]I s]]To moL]p] kr]vy]o A b]hu s]]ru\ k]m] ky]u*\ Ce. no bo m]ihn]] p]hel]]\ l]Xm]I An]] 
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dIkr]no gosq h][s] p]r Ano b]t]]v]v]] p]N] l]w a]v]I ht]I ty]]re Ano jot]]\ j v]s]\t]no p]ot]]n]I b]]Lp]N]n]I Cb]I Am]]\ 
deK]]w ht]I A hkIkt] Ce. 

ket]kIn]I hQn]u\ a] bokP]y]r T]y]u\ t]o v]s]\t]n]] «v]n]n]u\ p—B]]t]. iv]D]]t]] p]N] kev]]\ a]ºy]* s]jy]]* kre Ce!  
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s]\p]UN]* 


