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uu yeuodu fà ihsê tfla ;sfhk l:d lshjkjd b;ska ug;a ys;=k uf.a 
i;Hu ,sx.sl w;aoelsà fà mdglhka iu. fnod .kak‘ uu yekaÆ fmdrla 
ug f,dl= mhshla ;sfhkjd uu fyk n%hsg Th jf.a mqrdfcAre .ykak uu 
leu;s kE‘ kuq;a fà ld:dj ,shkfldg we;a; kà odkak ne fudlo uu oeka 
neomq flfkla tal uf.a wdrdlaIdj ;ld fjk;a kà fhdÚf.k uf.a 
w;soelSà uq, isgu Tnfj; f.k tkakà‘  
 
uf.a uq,au ,x.sl w;aoelSu fjkfldg ug jhi 12la ë;r we;s‘ wfma f.or 
jevg ysåh fl,af,la ta fl,a,g jhi 18la ë;r we;s t;fldg‘ we;a;gu 
lshkak Th isoaosh fjkfldg uu wf;a .ykakj;a oekf.k ysåfh kE‘ ta;a 
iuyr fj,djg mhsh w;.kfldg fl,ska fjkjd kuq;a kslkau nyskjd‘ tls 
ksod.kafk uf.a ldurfhu ;uhs uu wef|a tals we| .dj Åu wl=,k 
fuêghla od, ksod .kakj b;ska iuyr fj,djg uu /g ke.sg, pqlrkak 
hkj t;fldg ,hsê oeàudu *eka tfla yq,.g fjkak we;s fàlsf. .jqu 
;sfhkafk Wv fàls /g ksod.kafk Px.shla j;a ke;=j yq;af; uhs,a ;snqfk 
,djg b;ska iuyr fj,djg uu fulsf. .jqu yokjd fudlo ;j ljqreyrs 
wdfjd;a lsh, Th fjkfldg ug filaia .ek lsisu oekqula ;snqfk kE 
ojila fu ëoshg pq lrkak ke.sêg b;ska iqmqreoq ëoshg fàls ndf.g 
fyÛfjka bkakj b;ska uu pq lr, weë;a fàlsf. .jqu yokfldg fàls 
ke.sêg fàls uf.ka wykj f,dl= nnd fudkjo fà lrkafk bkak uu 
wàug lshkj lsh, b;ska uu lshqj wàug lshkak tmd Thdf. .jqu Wv 
.syska ;snqfk b;ska uu tal oel, ye¥j lsh, Bg miafi fl,a, uql=;a 
lsïfj kE miafi uu we|g .shd fàls ke.sg, ,hsê tl T*a lr, ksod.;a;  
 
Bg myqfjkso Wfoa fàls uf.ka weyqj fudllao Bfh ? lrkak yeoqfj lsh, 
uu lsïjd uu pq lrkak ke.såkfldg Thdf. .jqu Wv .syska ;snqfk b;ska 
uu pq lr, weë;a Thdf. .jqu ye¥j t;fldgu Thd ke.sêg lsh, b;ska 
fàls uf.ka weyqj Thd fudkjo oelafl lsh, uu lsïjd uu Thdf.a pq 
lrk tl oelal lsh, uu lshqj yeuodu uu pq lrkak ke.såkfldg Thd 
yeuodu bkafk tfyuhs b;ska uu yeuodu .jqu yo, ksod.kakjd lsh, 
b;ska fuls uf.ka weyqj b;ska wehs thdg tal lshqfj ke;af; lsh, uu 
lsïj nh ys;=k lshkak b;ska uu lshkafk ke;=j yeuodu tl yokj lsh, 
Bg miafi fuls wdmyq weyqj fudkjo oelafl lsh, b;ska uu lshqj uu 
lshqfj l,ska fudllao oelafl lsh,  
 
b;ska tod / ksod.kak .shdu fuls ug lshkj /g /g fydrd jf. .jqu 
Wiai, n,, kslka Wmdilh jf.a fndrejla f.;=j fkao lsh, b;ska uu 
lsïj uu fndre lshqfj ke we;a; lshqfj lsh, miafi fuls weyqj b;ska tl 
oel, ug fudlo ys;=fk lsh, uu lsïjd fudl=;a kE lsh, miafi uu 
wef|ka neye, .shd ,hsês tl T*a lrkak t;fldg fàls uf.a iru lvkak 
ye¥j uu weyqj fudlo lsh, fuls lshkj Thd uf.a .jqu Wiai, neÛfj 
b;ska ug;a Tk Thdf. tl n,kak Tk lsh, Bg miafi uu tl mdrgu 
fulsf. .jqfuka Wiai, lshqj fkdlrmq fohlafk ug lshqfj tal ykao 
Wiai,u ne,qj lsh, miafi fuls uf.a lgg w; ;sh, ;o lrd uu lshk 
foa wefykafk ke;s fjkak miafi fàls talsf. lgg weËs,a,ls ;sh, 
IaIaIa‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ lsh, ug lsïj ,hsê tl T*a lr, tkak lsh, b;ska uu ,hsê 
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tl T*a lr, .shd tals .djg tals ug lshqj tls .ëka ksod .kak lsh, 
miafi fuls uf. iru WÆka uf.a mhsh we,a,qj ug kslka lrkaê tlla 
je¥k jf.a Wk miafi ysâg uf.a mhsh w;.dkak .;a; t;fldg uf. mhsh 
fl,ska Wkd Bg miafi iru .,j, uf.a mhsh w;.Ej tls uf.ka weyqj 
wdio lsh, uu Tï lshqju fàls ug lsïjd yenehs ldgj;au lshkakkà tmd 
lsh, uu yd lsh, T,qj jekqj Bg miafi fuls uf.ka weyqj leu;so 
thdf. tl;a w;.dkak lsh, uu Tï lsïj ඉ�� මම ඒ�ෙග එක ග�ම උ�� 
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