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ixys`oshd hdka;%K iïnkaëlrK f,alï ld¾hd,fhys uy f,alï ;k;=rg m;a lsÍu

w.%dud;Hjrhd úiska ixys`oshd hdkaa;%K iïnkaëlrK f,alï ld¾hd,fha uy f,alïjrhd f,i
ufkda ;s;a;je,a, uy;d m;alrk ,os' ;s;a;je,a, uy;d rdcH yd fm!oa.,sl wxYhg wh;a úúO
wdh;k j, by< uÜgfï kdhl;aj ;k;=re fynùfuka ,;a úYsIaG fiajd jd¾;djla iys; jQfjls'
;s;a;je,a, uy;d rdcH jHdmdr m%;sixialrK fldñIka iNdfõ wOHlaI ckrd,ajrhd f,i;aa"
Wmdhud¾.sl jHdmdr l<uKdlrK wdh;kfhys iNdm;sjrhd f,i;a" cd;sh h<s f.dvke.Sfï
ld¾h n,ldfha iNdm;sjrhd f,i;a" ckdêm;s ld¾hd,fha wOHlaI ckrd,ajrhd iy fcHIaG
ckdêm;s WmfoaYljrfhl= f,i;a lghq;= lr we;' Tyq lÈr.du¾ wdh;kfha l<uKdldÍ;aj
uKav,fha idudðlfhl=o fõ'
;s;a;je,a, uy;d j¾;udkh jk úg m%Odk fmf<a iuQy jHdmdrhla jk B'ta'mS fyda,aäkaia ys
iNdm;s fukau l<uKdlrK wOHlaIljrhd jYfhka lghq;= lrk w;r ,xld filshqßàiays m%Odk
úOdhl ks, OdÍjrhd f,i;a Y%S ,xld cdäka *af,ñka filshqßàia ys m¾fhaIK m%OdkS f,i;a l,la
fiajh fldg we;'
ta uy;d täkan¾.a úYaj úoHd,fha m%d.aOk fj<ofmd< iy uQ,H lghq;= ms<sn| jHdmdr
mrsmd,kfõ§ Wmdê,dNsfhls' ;jo ta uy;d tlai;a ckmofha wf,úlrKh ms<sno jr,;a
wdh;kfha idudðlfhl=o fjhs'
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