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.  ވާޭނިރހްުނ ިދްނ އެ ފިަތްސ ގެއްލުީނއެވެ
އާދަމް ޒިާހރު )ކުރިޮޅ(

އެއްރޭ  ިނކަން  ިފިނ  ފިަތހުގިައ   ރޫހެއް ހަހަރު   ބައްދަލިުވޔޭ

                   ހެއްވިައ ލުމަށް  ފަހުގިައ  އެކަށް  ރަފީުޖ  މަށަށް   ގެއިްލއްޖެޔޭ

ީވގޮތް  މަގޭ  ގުޒުރާފުޅަށް ިމ   ިކޔިައދީެނ     ިފތް ހުއްޓުމުން

                   ީހީވ ގޮތަށް   އެއްފަހަރު ވްެސ   ިހތަކަށް ިލބުން  އިެދގެން ތެދޭ

ގްަސތުން ބީުނއެ   ގޮވިައލުމަށް  ދެބަ  ދޭތެރޭ   ިއންދިައ  މަގޭ

                   ވްަސވާހުގިައ ީވ އުފަލަކުން    ިވންދަށް  ފިަތްސ   އަތުވެއްޖެޔޭ

ާ ވަގުތައް ބަލިައ   އޮވެފިައ އަޅާ  ިހތް  ިނޔަތުގިައ  ކޮށްފިައ ދުޢ

                     ވަގުހެން  ގުދަށް އޮވެ ގްޮސ ދޮރުން ވަދެފިައ  ގީޮވ ރިުހގެން ތެދޭ

ފެނުމުން  ޕީަރ އޮތްގޮތް  ލޮލަށް   ބައްޓަން  ނަލިަވ ހިުރހާ ވަނާ

                  ގެނުވިައ ިހލަން  އެކު  ލިޯލތައް   ޖެހުނޭ ކޮޅަށް   އާހުން އެރޭ

ކުޑަވިާއނިގިލ  ިދއްކޮށް  ކޮށިައ  އެ ޕީަރ  ކޮޅަށް ތެދުކޮށް ހަދިައ

                   ކުޑަ ިހނދުކޮޅެއް  ނުވީަންސ ޕީަރ  ބަލަ ދާން ދޮށަށް އަތުވެއްޖެޔޭ

ް ހާކޮށް ދިެފޔަ އެދުނޭ އެކަށް  އެ ދަށަށްމެ ދާން ހިަށގަނޑު ވޯެޝޚ

                  ވާ ގޮތް ބަލިައ  ީވ  އުފަލަކުން  ބައްދިައލެވުނު  އިެހދަށް  ތެދޭ

ހަން ހުރަހަކަށް ިވްސނުން ވެގެން މާދުރުދުރަށް  އެ ޕީަރ މެ ގްޮސ

                  ދަންވަރުތެރަށް   އިޮބ  ގެއިްލދާ   ހުވަފެންކަމަށް  ބަލަ ވެއްޖެޔޭ

ދުވަހަކު  މަގޭ  ިދިރވިާހނދަކު  އެ ފިަތްސ ިހލިައ   ނިުފލާނެޔޭ

                   ހުވަ ވުން ނެތޭ  ީލ ފާރުގަނޑު   ރަހަވްެސ ިހލިައ   ނިުފލާނެޔޭ

ގްަސތާ ނުލިައ  އިައ ޖާޒީުބ    އެ ރަނާ ޕީަރ  އެކުގިައ  ިފލިައ

                  ފްަސ މުށުތެރަށް ގްޮސގެން ފަނާ  ވިެވ ިދޔަގޮތެއް  އަދު ނޭނގުނޭ

އެ ިހތުން ފެނުނު ިވންދެއިްވޔްަސ އެ އަތުން ދެވުނު ިޚދުމަތް ިވޔްަސ

                   އިެހއަށް ދެލޯ އިެދގެން  ބަލިައ   ބުނެވެން  އީޮތ  ިހތް  އަތިުލޔޭ

އްަސތާ މަގޭ ިމ  ޙަޔާތުގިައ    އެވަރުގެ ކަމެއް   އިަދއެއް  ނުވޭ

                   ފްަސދާނުގިައ ވެޑުވެން ިވޔްަސ  ފަތްފުށް  ިހތުން  ިފލުމެއް  ނުވޭ

ޅެން
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ާ ހުވަފެންތަކެއް އެތަކެއް   ފެނުނު   އަަސރިާއ ވޭން ފަދަ  ހުއިްޓދ

                   ހުވަފެން ިމވަރު އަަސރެއް ިހލުނު   ހަމަ ކަށަވަރޭ   އަމުދުން ނެތޭ

އެކުގިައ އީެވ ހަ ިސކުންތު  ވްެސ   އާރެއް ިހގާ  ފިަތހަށް ވެގެން

                   މެކުހަށް ިފކުރު ޖައަްސިއ ިނދުން  އެކުގިައ    ހަރަމްކޮށްލިައ ިފޔޭ

ހިުރހާ  ކަމެއް  ިނމުމާއީެކ       ގުޅުމަށް   މަލަރު ޖެހުމާ އީެކ

                   ފިުރގެން  އަަސރު ިހިލ އިައ ިހނދުން  ޓާޓާ އީެކ ގޮތް  ރޮއިްވޔޭ

ިވ ިޚޔާލުތައް އެއްގޮތް ވެފިައ  ިވ  ހަޔާތުވްެސ  އެއް  ިމންވެފިައ

                   ިމ ިޚލާފުކަން  އިައގޮތް  ބަލިައ  ިމ ލޮލުން  ކަރުނު ިހލުވިައިފއޭ

ދެން ފިަތހަކުން ފެނުންަސ ނަޒަރު ބެލުމަށް  މަށަށް ކުޅެދުން މަރިައ

                   ފެންކިަޅ ކަމެއް  ިމލޮލަށް ޚަލަލު   އެކުގިައ  ތެދޭ  ގެނުވިައ ިފޔޭ

ީދީނ  ފަތެއް  ިފކުރަށް  ފުރިޮޅ   ވޭނާ  ތުރާ  ކުރަހައ ި ިވކިައ

                   ީވހާ އުދްާސ  ހްާސ  ބައްޔަކަށް    އެކުގިައ  ހަދިައ ވިަކވެއްޖެޔޭ

ލޯތްބެއް ިވޔްަސ ފިައ ދަށު މެލިައ  ިފކުރާ ޢަޒުމް ކޮށީްލ އެ ިޗްސ

                   ލޯތްބާ  އީެކ ފޮރުވިައ  އެދުނު  ބަހަކުން ޖަހިައ  ދުއްވިައ  ިލޔޭ

ު ީވ ގޮތް  ިމއޭ  މާ ކިުރއަކުން  ީލ ިހތް   ނުކިެރ  ގާކޮށް ިމއަދ

                   ީވ ދަނިޑވަޅުން  ބުނެފިައ   ދުލުން   ީވމާ ނުކިެރ  ދުރުކޮށިްލއޭ

ދެން ވާގޮތެއް ނުބަލިައ  ހުރުން އިެދގެން  ނަފުުސ އުފަލަށް އެހެން

                   ފެންގަޑުތެރަށް  ލިައ  ދޮވެ  އެކަށް    ހޫރެއްކަމަށް  ވިެވގެނިްފއޭ

ިއނާްސނީުނ  ިފކުރަށް  އެތައް  އަަސރެއް  ިހލޭ   ބައެކޭ  ތެދޭ

                   ިވންދަށް ބެލުން  ނުބަލިައ  އަމުރު  ނެރެލާ  ބައެއް ީމ ހަމަ ތެދޭ

ް ިޖނީްނންތެރޭ   ިވ ޕީަރންތަކާ  ވްެސ   އެއްގޮތޭ  ކަންކޮށްލުމަށ

                   ިވންދަށް ިހލުން ގެނުވިައ  ފަހަށް  ގްޮސ ދުރު  ބަލަން ިތބެލާނެޔޭ

ީމވްެސ ިހތެއް ވާ  ނަފަުސީކން   އަަސރާ ިރހުން ިހިލދާ  ވީަކން

                   ީވ ގޮތް އެނިގމެ  ގިޮވޔްަސ  އަރުން  ނުމެލާ  ބަލިައ ބައެކޭ ކެރޭ

އްަސތާ  ިހތަށް   ކޮށް ފިައ  ވުމުން  ވީޭނ  އަަސރު ިގލަނާއީެކ

                   ގްަސތާ  ނުލިައ  ީފނުނު  ިނިދން  ީވގޮތް   ިހތުން  ބުނީެލމުއޭ

)ިނމީުނ(
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