
 4.01  నైతిక విలువలు  మనవ్చ ేంచే బారెత్ పరిచాయ్.  

  హామీ కరవ్చ  నిర ణయ్ ఖర హాయ్  నైతో లబాడ్ హాయే మనున్ మనవ్చచ  గోస్ట.్నియతివోర్ అనిక్ 

నైతిక వ్చలువ్లు మనవ్చ ెంవోర్ ఆదార్ హావున్ రహే్త.అెంది హామీ థె నిర్నా య్ కస ఘేథావు,దుస్స థె 

నిర్నా య్ చే వ్ని హావు కి నహి అనిక్ తిజే వ్ని చలా్థవు కి నహి. 

 నైతిక విలువలు మనవ్చ  తిత్క  ముఖ్య  కంహా హాయేతే?  

 హ్త రోజంప రహే్తలే డాకర్ సంగావ్ ేవాకచే కామా కరవాా టి బాడ్ రహవ్చ  వాల్థ.త్య హంపను 

త్య హంచే దాది బాపంత్ పరిషణ్ కరేజోగ్చచ  ఖూబ్ జగ్ హయేతే.తో.....అత్ అత్ త్యార్ ఝాలేలే సెంకేతికత్  

త్య హంప యేక్ నుకా నత్ కుసస్ట అనా్థయ్.హామీ హ్త కారు వ్చ్చచ  మనున్ మంవ్చచ  స్పశ్ా లే సమే్దన్ల ేకై “హా..” 

మనున్ సంగావ్చ  దమ్ హాయే.తో.......హామీ హ్త కారు వ్చ్చచ  కి?”మనవ్చచ  స్పశ్నా త్ జర్నసి మాన్ థమున్ హమచ  

హమిస్ట పుసవ్చ  ఖూబ్ అవ్సర్ హాయే.కరణ్ కాయ్ మన్లనే కహి రోహా కరవ్చ  దమ్ హాయే నైకి మనున్ కరవ్చ  

హరేక్ సససే్ట మనున్ మనవ్చ   ఖూబ్ గల్త ేహాయే. 

 హమ్దచ  జి ననినిప కహి బార్.హామీ కోట్  రహవ్చచ చే బాత్  ఘేవ్వ్చచ  నిర్నా య్ హామీ కోట్  

రహవ్చచ వోర్ స్పభవ్ కారు సకే ే సమే్ద ఘటా్ ెంప కెంత్ బర్నబర్ హాయే.బర్నబర్ నై హావావ్చ  కెంత్యో 

మనున్ కై హమలే స్పశ్ా  యేవు వాచ్చ.హ్త సమే్ద కరనంకున్ వైదయ  అనిక్ నీతి  శాశేార్ కితిట్ ముఖయ  హాయే 

మనున్ సంగు వ్చ్చ. 

 తో.....హమ్దచ  సమాజప రహవ్చచ  మానాం ప రహవ్చ  సమషయ  కాయ్ మన్లనే కెంతే కోట్  యో 

కెంతే వాయి  యో కోవ్వాా టి కితిట్ రకిి చే రస్ెేంకున్ దాెంస్ూ  రహే్త .నైతిక వ్చలువ్మనవ్చ ెంత్ కస 

హామీ పాటిసేెం కరవోయ  త్య హన్ల ేత్య హంచే సెంత్ ఆలోచన్థస్ట  త్య హంప హయేతే.  

 పో ఉస్త్వ్చచ చే బాత్  హామీ చరచ  కరుణ్ దేకేనే.యేకేా మానుస్ట అపా చే నైతిక వ్చలువ్చత్ 

దరున్ త్య జ పో  ఉస్త్వ్ ేహా నై మన్ల.పని త్య జే స్జేదరంచే నైతిక వ్చలువ్చత్ దరున్ త్య జ పో  ఉస్ున్ 

టకవ్ ేఅెంగికర్ కరవ్చ  ఆసా ర్ హాయే.నైతిక వ్చలువంచే బాత్  సికేలేే.హ్త దోగంచే ఉదేశ్ప  రహవ్చచ  దుస్స్ 

దుస్స్ రకిి న సచవ్ సటి ఉపయోగ్ హాతే.తితే్లస్ట నహి పని దుస్స్ దుస్స్ నైతిక వ్చలువ్లంప రహవ్చచ  

వాదానలంత్ అయా్క న్ హామీ యేక్ అెంచన్థ టకవ్ సకేు.హ్త ఖూబ్ ముఖయ  హాయే.కంహా మన్లనే సదరన్ 

సమాజప  రహవ్చచ  మానా  కితిట్ రకిి చే ఖయేేెంత్ కరుథ్ రహే్త . 

 నిర్న యనె్ల ర్హవ్చ  ప్పణాళిక. 

 హామీ యేక్ కేలేల నిర్నా య్ బర్నబర్ హాయే కి నహి మనున్ మనవ్చచ చే బాత్  మానా  కాస కోవు 

సకే ే.హామీ వోడ్ా వ్చ  కాయ్ మన్లనే మానా  యేక్ నిర్నా య్ ఘేత్ని యేక్ మోట్ పరేషనిప రహేని త్సలె 

నిర్నా య్ ఘేతే .త్య సటి కాయ్ మన్లనే త్య హప  రహవ్చ  నీతి కాయ్ హాయేయో త్య హిా  నై వోడా్క  .త్సస్ట 

త్సలె హలతిప రహేని  త్య హిా  తిత్ ే హుశారిన నై దేకే .త్య హిా  థె రకిి న జవు  త్య హన్ల ేథె వ్కిపే కెంత్ 

కోట్  లకేయేో థెస్ట కరే ే.తో....ఉరేలేే వాలే థె నిర్నా య్ కోట్  హాయేయో నోహ్తయో పుసున్ నిర్నా య్ 

ఘేతే . 



 హంప ఖూబ్ జగ్ ఝాన కెంతే కోట్ట్యయ  కెంతే వాయిట్యయ  మనవ్చచ  ఘట్ా ెంప దుస్స్ మానంా చే 

వ్ని ఖూబ్ హిమతిన రహే్త .దుస్స్ వాలే హమలే కరవ్చచ  కామంచే బాత్  అనిక్ ఖూబ్ ఖయ ల్తన రహే్త .హమచ  

స్జేదార్ ఝాలేల మనా చే కోట్  రహవ్చచ చే బాత్  హుశారిన రహవ్చ  అపుణ్ సిక్ల ేఘటా్ ెంచే బాత్  ఖూబ్ 

హుశారిన రహవ్.త్య హిా  కవ్చాలే త్య హంచే హలతిత్ ధరున్ బదేేనసలే హ్త కోట్  రహవ్చచ లే కామ్ దేవ్వ్చచ  

చ్చట్ా ెంత్ కటా న్ల త్య హంచే జిన్థని నిప పాటిసేెం కరవ్. 

 కేంతాయ్ ర్హా కైస్ నై హాయే........ 

 హంప రహవ్చచ  దుసి నిత్ కస కమి కరవ్ మనున్ చెంత్ కరవ్చచ  దున్ కై హంప రహవ్చచ  థె 

దుసి నిత్ అెంగికార్ కరవ్చ ేహామీ త్య హంత్ సికావ్.జర్నసి త్య సటి వాచ్ అన్లక్ ‘వాచవ్ దే ‘ మనున్ సెంగవ్ 

థె బరబరుస్ట హాయేకి. 

 హ్త పదధతి హామీ దేకేనే ట్టి కై సమేి అెంగికార్ కరవ్చచ  కటా న్ల హిసబ్ నహిత్.తో.... అసలే నైతిక 

మనవ్చచ  సిదంత్లుెంత్ అర్ ేనస్త్లే వ్ని కోవ్వాా టి హామీ ఖూబ్ ఆలోచన కరవ్చ  కైస్ట కామ్ నహిత్.అత్యిన్ 

యేక్ మోకా థతి ఖర కెంతై నై రహే్తన మంగ్ కటా న్ల  రహవ్చ  నివ్చదిక కాయ్ మన్లనే.కెంతే కటా న్లరహవ్చచ  

అనిక్ ఖస్ర రహవ్చచ  కై నై రహవ్.అత్యిన్ యేక్ మొక హర్ యేకత్ హామీ సోసుు మనున్ నిర్నా య్ కేలేన 

హమ్దచ  దీర్ త్ తేరి ససవ వ్ మనున్ ట్సిద్ కేలేన కాయ్ హాతే. 

అత్ పత్ెం  సంగ్చలేే గోసిె్ంకున్ ఖేలవ్చ  యేక్ లహన్ పోరంచ ఖేల్ నోహ్త.శాపెక్ష వాది చే నైతికత్ త్య జే 

జిన్థని నిప హ్త ఖర రహవ్చచ  కల్తపే సతే ేనై హావు సకే.మన  అనమిన హావు  హమ్దచ  ఖయేేెంచే మాద  రహవ్చచ  

కహి తేడా రహేనికై నైతికత్ మనవ్చ  సదరన్ జాగా మానా చే  వాగుా కప  దిస్.ే ఉదాహరేా లే కితిట్ జతిెంచే 

ఖయేేెంప కెంతే రోహా జీవ్త్ ఖవ్వాా టి అెంగికార్ నై కరేతే. 

నైతిక సూస్త్లలు మనవ్చచ  యేకే స్పతేకేచ  పదధతిప బహిర నితం కరవ్చ  పాడాాయ్.థె బహిర నితం కరవ్చచ  రకిి  

ఖూబ్ ముఖయ  హాయేతే.ఉదాహరేా లే కెంత్లయ్ రహా జివ్ మన్లనే కాయ్?పని హామీ కోవులేల కాయ్ మన్లనే 

ుమలె సెంగ్చలేే చ్చట్ా మప ను సంగావ్చచ  కహి ముఖయ  హయేతే. 

హే సిర్్ప  ఖ్ప్ాస్ మనున్ హమలే సముస్త.ే 

అసుెంచే చ్చట్ా  కటున్ యేతె ?నైతికచే స్పకటన మనవ్చచ  యేకే మానా చే హృదాయ్ చే 

ఆెందరుా యేవావ్చచ  గోసిస్్ట మనున్ సెంగావ్చచ  కహి ఝానంచే బాత్  హామీ ఆలోచన కరుణ్.అసలే రకిి త్ 

భావ్ వాదం మనున్ కై మంతే .ఉదాహరేా లే మానాం త్ మారున్ టాకావ్చ  గల్త ేహాయే మనున్ మనవ్చచ  

స్పకటనంచే బాత్  త్య హంచే సోచంత్ పుసున్ దేకేనే థె గల్తవేానిస్ట దిసాయ్ మనవ్చ  జవాబ్ సెంగు వాచ్చ. 

అసలే వాలే మానాం లె నైతికచే స్పకటనలు మనవ్చచ .మానాం చే సోచందున్ కై తిత్ ేత్య హన్ల ేకైస్ట నై 

ల్థగ్చ.నైతికత్ మనవ్చ  అసలే కటా న్ల ఝాలేలే అనందున్ కై అపా చ అపుణ్ కరవ్చచ  నిర్నా య్ వొర్ ఆదార్ 

హావున్ రహే్త.  

హ్త పదతేిప రహహవ్చ  సమషయ  కాయ్ మన్లనే కితిట్ ఝాన మానా  త్య హంప రహవ్చచ  సెంత్ ఆలోచనంత్ 

దరున్ నహి పని త్య హన్ల ేరహవ్చచ  ధన్ దౌలతిచే కారనా  ఖర కాయ్ ని లబాడ్ కాయ్ మనవ్చచ చే బాత్  

నిరా య్ కరవ్ ేపూడ్ యేతె . 



యేక్ మిని  దుస్స్ రకిి న హ్త స్పశ్ా  చే బాత్  హమి పరిశిలన కరుణ్.యేకేా మానుస్ట కెంతేయో దుస్స్ 

మానా త్ మారున్ టాక.ేహంపను కహి ఝాన మాస్త్ముస్ట’మీ త్స కరవ్ మనున్ మనేో త్య సటి  త్స 

క్లలో’.మనున్ మనవ్చచ  గోసిత్్ “షాక్ దేవ్వ్చచ  వ్ని”మంతే .ఖర సెంగావ్ మన్లనే త్స హావావాా టి త్య హంచే 

ఆలోచనంత్ హమినై దరు పని థె హావావ్చచ లే కరణ్ కాయ్ మనవ్చచ  గోసిత్్ మస్త్ముస్ట ధరేు. 

యతి హామీ హ్తు ఠేవావ్చచ  గోస్ట ్కాయ్ మన్లనే అపా చే సెంత్ ఆలోచన మారున్ టాకవ్చే హలతిప 

అన్లజోగ్ రస ేకహుువ్చ్చ.కహి బార్ హామీ హమ్దచ  పకేా న రహే్తవ్లేచే మిటాయి చొరవ్చ త్పు  మనున్ హమలే 

ఠావాసా్ట  అనిక్ దుకనప జహున్ ఘేవున్ ఖవ్వ్ మనవ్చ  కై ఠావాసా్ట  తేరి పని థె గల్తతే్ కరుుస్ట రహేు.హమ్దచ  

సెంత్ ఆలోచన హమలే ఖూబ్ ముఖయ స్ట హాయేతే.పని నైతిక వ్చలువ్లు మనవ్చచ న్ల ే పకా  థెస్ట కరణ్ నై 

హాయేతే. 

మానస  కహెే జాస ేవిలా్వ  దేతేత్.? 

ుమి యేకే దవ్ఖన్లప యేక్ కారయ కర ేవ్ని హ..మనున్ ుమి ఆలోచన కర.తో......ుమలె 

పహే్త రహే్లల కాయ్ హాయేయో థె ుెంప నహిత్.అసలే హలతిప దోగి ఝాన బెమారి వాలేెంచే 

మద  రహవ్చచ  వాచవ్చచ  అనిక్ మరవ్చచ  సమషయ చే బాత్  ుమి యేక్ నిర్నా య్ ఘెవ్వ్ 

ుమలె కైస్ట అని న్ నహిత్.ుమి ఘేవ్వ్చ  నిర్నా య్ బెమారి వాలెెంపను ఎక ేమరవ్చచ లే అనిక్  

ఎక ేవాచావ్చచ లే కరణ్ హావున్ రహే్త. 

1. 80 సలంచ బుడ్ని (నైతో) 10 సలంచ పోర ని. 

2. యేకేా ధన్థవ న్ (నైతో) సమజచ జిమి  రహవ్చ  యేక్ సదరన్ మానుస్ట. 

3. అనిక్ చాలవ్ యేవావ్చ  వాల మానుస్ట (నైతో) చక వాలే గాడి లెస్ట పరిమితం 

ఝాలేల మానుస్ట. 

4. జిెందగీ భోర్ సుయి అనిక్ గొల్థయ  ఘేవ్వ్చ  మానుస్ట (నైతో) జిెందగిప కవాస్ట త్సలె 

అవ్చా ద నై ఖవ్వ్చ  మానుస్ట. 

5. లగా  హావున్ 30 సలంచ వైస్ట వాల యేక్ నస్వ్ అనిక్ తిగి ఝాన పోర్న రహవ్చచ  

యేకాా యి (నైతో) లగా  నై ఝాలేల్త 30 సలంచ బాయి. 

6. న్థయ య్ చే బాత్  ఖూబ్ కోవ్లే మానుస్ట (నైతో) కెంతిస్ట గల్త ేనై కేలేల  మానుస్ట.  

7. ఖూబ్ అెందంగా రహవ్చ  మానుస్ట (నైతో) జర్న కై అెందం నై రహవ్చ  మానుస్ట. 

8. జిన్థని నిప కవ్స్ట సిెండోర్ పనత్ పసంద్ నై కరవ్చ  మానుస్ట (నైతో) జిెందగీ భోర్ 

సిెండోర్ పనత్లస్ట పసంద్ కరవ్చ  మానుస్ట. 

9. ఖూబ్ త్కిబే్ భోగున్ కామ్ కరుణ్ యేక్ నవ్చవ  జిన్థని నిత్ త్యార్ కరవ్చ  మానుస్ట 

(నైతో) అపా చే జిన్థని నిప కవ్చాలే దుస్స్త్ెంవోర్ ఆదార పడే్త హావావ్చ  మానుస్ట. 

10. మీ ఖూబ్ కమాయ్ కరవ్చ  మానుస్ట (నైతో) కెంత్య్ కాయ్ా   ఝాలేనకై మాలే  

కాయ్ా  కరవ్చ  నహిత్ మనవ్చ  మానుస్ట.  



ు మాపు సకేసే్ట కి. వ్స్ద రహవ్చచ  వాలేన్ల ేబరబరిచ  కెంతే రకి్మ న నిర్నా య్ ఘేతేసో?హ్త కితి 

సస ేహాయే?ుమి దేవ్వ్చ  జవాబ్,ుమి కహే్త జాస ేవ్చలవ  దేథాయో కోవుతే.త్లస్ వానిస్ట కెంత్ 

కోట్ట్య కెంత్ వాయిట్యయ  మనున్ మనవ్చచ  గోష్టత్్ ుమి కస నిర్నా య్ ఘేత్లయో త్య త్ కై 

కోవుతే.  

ఘట్నన  మనవ్చ  కస ర్హేేత్. 

కైస్ట రోహా ఫోడున్ సెంగావ్చచ ప త్య త్ సరనేి కితిట్ ఝాన మానా  నహర్ కాయ్ మన్లనే.నైతికత్ మనవ్చచ  

కమి హాన్లకున్ ఘేవ్వ్చ  నిర్నా య్ రహే్త.త్య హిా  సెంగావ్చ  కాయ్ మన్లనే హ్త సిర్ప  ఘటా్ చే బర్నబర్ 

ఆలోచన కరవ్చ  మనున్ మంతే .హామీ సమేి ఘటా్ ెంచ సవ భవ్ త్ ధరున్ కెంతే కోట్తో కెంతే వాయిట్యయ  

మనవ్చచ  గోసిప్ యేు.యత్ నైతికత్ పత్ెం  పురేవ జోగ్ “డ్యోనలే్థజికల్”మనున్ మంతే . 

హమి బరబరుస్ట హుశారిన ఆలోచన కరుణ్ నిర్నా య్ ఘేతేనే కై మానా  థె నిర్నా య్ లే ఉరప టి ర్నహు 

వ్చ్చ.కెంత్ కాయ్ ఝాలేన కై పని హామీ సమేి హరేక్ ఘటా్ ెంప బర్నబర్ రితిన్థస్ట సమే్ద వాకిెేంప ఆలోచన 

కేలు త్య జే వాకచ కరణ్ నై రహ్తా కున్ థెస్ట రీతిన హమచ  వాగుా క్ హమలే రహవ్చచ  భేవంత్ హామీ ఘవ్వ్చ  

నిర్నా య్ బర్నబర్ హాయేయో నోహ్తయో మనున్ మనవ్చచ త్ దకుతే .హమలే కెంతే కరవ్ మనున్ 

సముజేనేకై హమి కితిట్ ఘట్ా ెంప త్య   కరే నసలే రహేు. 

నైతికచే త్త్వ  వ్త్లు మనవ్చచ  కెంత్ కోట్తో కెంత్ ఖరబ్యయ  సమే ఆలోచన కరునుస్ట ఘటా్ త్ దరున్ 

ఖుష్ట హాతె .తో....ట్న్ హాయేో నైతిక చే వ్య వ్స్తే్ ఉపయోగ్ కరవ్ మనాు న్ మంతేతో త్య హిా  కాయ్ కరవ్ 

మన్లనే్ యజే అెంది నైతికచ వ్య వ్స ాకేలే త్య త్ హామీ బహ్తర్ కహాువ్ అత్యిన్ రహవ్చచ  దునయ ప హామీ దేకేనే 

హామీ హర్ బార్ కై కితిట్ చ్చటా్ ెంకున్ యేకత్ నివాువ్ సటి జబర్ దసి ేకరవ్చ  పాడాాయ్.తో......హామీ కవ్ కాయ్ 

కరవ్? 

ఫాయేేసాటి ర్స ేదేకవచ . 

కెంత్ కోట్ట్య కెంత్ కోట్  నోహ్తయో మనవ్చచ  నిర్నా య్ ఘేవ్వ్ ేహామీ ఉపయోగ్ కరవ్చ  సీదా రస ే

కెంత్ మన్లనే స్పతి పాదిత్ చరయ  చ పరిణామాలు కస హయేతో యేక్ బార్ దెకవ్ ఆస కరవ్చచ ప అనిక్ యేక్ 

పదధతి కెంతి  మన్లనే్ మానా  ఖుష్టన రహవాా టి కెంతే ఉపయోగ్ హాథాయ్ మనున్ మనవ్చచ  

గోసివ్ోరచ .ఆలోచన కరవ్చ  ఖూబ్ జుర  హాయే.ఆస కరేా కున్ కెంతే కోట్ట్య కెంతే వాయిట్యయ  హాయేోయ  

మనున్ యేక్ అెంచన్థ టకువాచ్చ. 

కహి ఝానతో కెంత్ ఘటాా  త్య హన్ల ేఖుశిత్ దేథాయోయ  త్య త్ ఆదార్ కరుణ్ నిర్నా యిత్ ఘేతే.అసలే 

పదతేిత్ సుక స్ియ సిదాధ ెంతం మనున్ మంతే . 

దుస్స్ వాలే య్కటిల్తటారయ నిజం మనున్ మనా వ్చచ  పదతేిత్ ఉపయోగ్ కరే ే.హ్త కాయ్ వాదన కరా్నయ్ 

మన్లనే దేలేలే పరిసితాిప హామీ ఘేవ్వ్చ  చరయ  థతి రహే్ల వాలే కితిట్ ఝాన మానాం లె ఖూబ్ మొటి ్ఖుష్టత్ 

దేతే.హ్త పదతేిచే స్పకార్ నీతి మనవ్చచ  హమలే భేటవ్చచ  దుస్స్ దుస్స్ రకిి చే పాస్ట కరవ్చచ చే ఆదారా హమలే 



యేవావ్చచ  సుకత్ రహా నైతో ధుకత్ రహా త్సవ య  కరవ్చ  వ్ని రహే్త.తో......వ్స్ద వ్స్ద  త్య జే జోవోర్ జహున్ ట్యెండ్ 

పూడ్ సెంగావ్ మన్లనే హ్త కితిట్ రకిి చే పరిశానంత్ ఆెంతే. 

అెంది ఖుష్టత్అనిక్ ధుఖ్ ప రహవ్చచ  త్కిబేంత్ సురు కరవ్చ ెంత్ అెంచన్థ టాకవ్చ . 

దుస్స కాయ్ సమేి ఝాన  మానాం లె కై బర్నబరిి   ఝాలేల్త ఖుష్టత్ పహజేల్ మనున్ కన్ల జేగ్చప పోటి 

కరేతేో థె జాగి సమశ్య త్ పరిషా ర్ కరవాా టి నిర్నా య్ కరవ్చ  ఖూబ్ కటిన్్. 

తిస్సి గోస్ట ్కాయ్ మన్లనే ఝాలేలే ఘటా్ త్ ధరున్ కెంత్ ఖర హాయేయో కెంత్ లబాడ్ జోయేయో 

మనున్ నిర్నా య్ కరవ్చ  కై ఖూబ్ కటిన్్.ఘటా  ఝాలేవోర్ త్తి రహవ్చచ  మానంా చే అలూచనంత్ అనిక్ 

త్య హంచే ఉదేేశంత్ బహ్తర్ కహాువ్చ  ఖూబ్ జుర  హాయే.ఆస్కి పత్ెం  కేలేన్థస్ట కరవ్చచ  కామంప అర్ ేసము స్ ే

కి? 

హమలే సామే్దనె్ల ప్ేమ పహేేల్  

అనిక్ యేక్ రకిి చ త్రిక కాయ్ మన్లనే?హమ్దచ  పరిసితేిన్ల ేత్హంచే వాకచ నీతి హ్త హలతిప హామీ 

హమ్దచ  జిన్థని నిత్ చల్థవ వాా టి నైతిక వ్చలువ్న్ల ేమొక దేలేనకై కహి వాకిెేంప పరిసితేిెంచే బర్నబర్ త్య హంత్ 

పకేా న ఠేవేు. 

   యేక్ కటా న్ల కాలేల నైతిక  మనవ్చ ెంత్ చ్చనవావ్చచ ప హావావ్చచ  పరినమలంవోర్ అనిక్ యేక్ బార్ 

ఖ్యయ ల్ ఠేవున్.హ్త రకిి ప రహవ్చచ చే బాత్  వ్చమరశ  కరవ్చచ  వాలేెంచ అని న్ కాయ్ హాయే?ఖూబ్ జశ్ ేఝాలేల 

స్ేమ ఖూబ్ సస ేమాపు వాచ్చ కి యేక్ హాలత్ మనవ్చచ  కవ్ సురు హాతే కవ్ ఖ్యతం హాతే.కనత్ స్ేమ్ కరవ్ 

మనున్ మనవ్చచ  గోసిచ్ నిర్నా య్ ఘేవ్వ్చ  ఆలేవోర్.హమిచ  హల  కస రహే్త. 

యజే బాదల్ కని రహా స్ేమ మనవ్చచ  సూస్తం త్ ఖూబ్ ఖుష్ట (వీటి హకుా ) మనవ్చచ  పుసకేికున్ సికు 

వాచ్చ మనున్ సుబు  కరవ్ నై సకే.ేఉదాహరేా లే న్థయ య సూస్తం. 


