
 

 

ලරෝ ැඩ ඟයා 

 

ලත්සිරි ලදනභව ගුණ මුහුදානන් 

ත්වට න ඵ දුකට ලදානන් 

තිත් ඝනඳුය දුරුරන දිනිදානන් 

සිත් ලතොසින් නභදිම් මුණිදානන් 

 

"නිර්ාන ැඳත ලගන ලදන ගුණ ාගයඹක්වු, ංාය දුක නැභැති ලයෝගඹ සු කයන වදයයඹකු ඵඳු 

ව තීර්තක නැභැති මිතයාද්ල ි අන්ධකායඹ නන සර්ඹඹා ඵඳු ව බුදුන් වන්ලේ සිත් තුින් දිමි." 

 

ඇභ ඳභණින් ඳැසු මුනි දැන තතු 

ලභභ වැභ ලදන ඵරයි දැක්විඹ යුතු 

තභ තභ නැණ ඳභණින් දැන ගත යුතු 

භභ නභදිම් දවම් ඳවදා සිතු 

 

"ලරෝකඹ පිළිඵද සිඹළු තතු අලඵෝධ කය ගත් බුදුයජාණන් වන්ලේ ලභභ සිඹළුලදනාලේ දැනුභ 

පිණි ලඳන්ා දීඹ යුතු ව. තභ තභ නුනින් අලඵෝධ කයගත යුතු ශ්රී ද්ධර්භඹ ඳැවැදුනු සිතින් 

නභ කාය කයමි." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

සිරිභත් ඵම සියලහි ඳා පිසිනා 

ැරියුත් භව මුගරන් පිළිලළිනා 

පිළිලත් රු භව ඟගණ ලොඵනා 

මුදුනත් දී නභදිමි ඵැති ලඳමිනා 
 

"ශ්රීභත් භවා බ්රේභඹාලගන් ඳා ැදුම් රඵන ( බ්රව භඹාලග හිලහි තභ ඳාද පිදභන) භවා ැරියුත් භවා 

මුගරන් භවයවතුන්ලේ පිළිලලින් එන ප්රතිඳත්තිලඹන් ාය වු භවා ංඝයත්නඹ ආදය බක්තිලඹන් 

ලදොලවොත් මුදුන් දී දිමි." 

 

 

භනයම් නයදම් ැරිදම් ඟනට 

ලභලරසින් ඵැතිලඹන් අදරින් නභලකොට 

ලලසින් ලඳශදම් ලනොභදත් දනවට 

ඳම් කර කම් ඳර දැන් ලවළුලකොට 

 

"භලනෝ යභය වු න අයවාදී ගුණලඹන් පිරි බුදුයජාණන් වන්ලේට එභ උතුම් ධර්භ යත්නඹටත් ංඝ 

යත්නඹටත් ලභලර ආදයලඹන් නභ කාය ලකොට විල ාලඹන් ඳාලි බාා ලනොදත් ජනඹා වට කයන 

රද කර්භ විඳාක සිංවර කවිලඹන් ලිඹමි." 

 

දවභට රිලකොට එළුලන් ලඳය කී 

කවිඹට සිත ඳවදා සිට නි කී 

සිහිලකොට කද පිළිලශ ලදො  ලනොලඹකී 

නිනට ඳැමිණී ඟ ැට නභකී 

 

"ලඳය ද කවිලඹන් කිඹන රද ධර්භඹ සිත ඳවදාලගන අා නිකභ  කන්ධ ධාතු පිළිඵද ඵවුම් ඩා 

යවත් නින් රඵාගත් භික්ෂූන් වන්ලේරා ැට නභක් වව." 

 

 

එඵැවින් එළුලක් කීයි අනදය 

ලනොමින් ඵැතිලඹන් අදරින් නභකය 

ලතොසින් ඇසුලොත් ලභදවම් භනවය 

ැඵවින් සිදුලයි ගලභොක් සිරිය 

 

"එභ නිා ංවර කවිලඹන් කීලේඹැයි ලනොතුටට ඳත් ලනොවී න්ලතෝලඹන් ලම් භනවය දවභ 

ඇසුලොත් නිඹත ලලඹන්  ර්ග ලභෝක් ැඳ රැලඵනාභඹ." 

 

 

 

 

 



 

බිභ ඉද සිට කී ඵණ නාන්ලන් 

විභ ති උඩ ඉ සිට නාන්ලන් 

කැභති කීලොත් විභ ාන්ලන් 

එභ ද ඟලභොක් ැඳ ාදන්ලන් 

 

"බිභ ඉදලගන ලදන ඵණ ලනොඅනු සිහි මුරා උඩ ඉ ඵණ නාන්න. කැභති ලදන ඵණ 

විභසිලිභත් සිහිණුනින් අනු. එඹ දිය ැඳ වා නින් ැඳ ාදන්ලන්ඹ." 

 

 

සිඹල් ය දුක් දුරුකය ලනොලඹකි 

අල් කයන ලභොක් සිරිැඳ නිකි 

සිඹල් තුනි පිං කයයි මුනිකී 

ලනොකල් අටකි පින්කම් කශ ලනොවැකි 

 

"සිඹළුභ ලනොලඹක් ංාය දුකින් මිදී නිකලඹන්භ නිර්ාන ැඳත රඟා කයන්නා ව කුල් සිඹළු 

ත්ඹා කර යුතු ඵ බුදුන් වන්ලේ දාර නමුත් පින් කර ලනොවැකි කාර අටක් ලයි." 

 

සිතුම් බිඹ කයන අයතයලේ 

ැටුලණොත් එක්සිඹ තික් නියලේ 

ඵරත් දුක් විඳිලනඹ කයදයලේ 

භකුත් පිනකට නැත අයලේ 

 

"සිතු ඳභණින් බඹ උඳදන්නා වු බඹානක එකසිඹ ති  වඹක් නයකලඹහි ැටුලනොත් ඉතා ඵරත් දුකට 

ඳත්ලයි. පිනකට කුඩා ලවෝ ඉඩක් ලනොරලඵන්ලන්ඹ." 

 

 

තිරින් ජාතිඹැ උඳනත් ඳේ ලකොට 

අන් ලනො බිඹ ඳතියි පිට පිට 

භද න්සුන් කභකුත් නැත වැභ විට 

රන්ලන් ලකලර ද සිත පිනකට 

 

"ඳේ කම් ලකොට තිරින් ආත්භඹක උඳන්ලනොත් අානඹක් නැති පිට පිටභ බඹ ඇතින ලවයින් 

කිසිභ විලටක ලඳොඩි ැනසීභක් ත් ලනොරැලේ. සිත පිනකට ලකලේ ලඹොමු ලකලර්ද?" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

උඳනත් ලප්රේත ඳේලකොට ලනොඳණත් 

කලරකත් ලනොරැලඵයි ලම්ලොටු ඳභණක් 

උගුයත් ලනොලතලභයි සුඟග ැටුත් 

කලරකත් පින් ලනොකශැති භැයි සිතුණත් 

 

"ලනොලවොබිනා ඳේ කම් ලකොට ලප්රේත ආත්භඹන්හි උඳතරද ලවොත් කරාතුයකින් ලවෝ ලම්, ලොටු, 

ඳභණත් අආවායඹක් ලනොරැලේ. අව  ගංගාලේ ැටුනත් දිඹ බිලකින් උගුයත් ලනොලතලභන්ලන්ඹ. 

සිතුනත් කිසිකලරක පිනක් කර ලනොවැක." 

 

 

ඳේ මි පිනකැයි ලනොකයන වැභ කර 

මුනිඵණ ලනොඳැති නා පිටක් ර 

නිසි ලර උඳනත් රැඵ දන භන කර 

කිසි කලරකත් කුරක් ලනොකශැකි ඵර 

 

"ඳවිකම් මි පිණක් ලනොකයන්නා ව බුද්ධ ධර්භඹ ලනොඳත් න්නා ව පිට ක්ර ලවොදට ධනඹ ඵරඹ 

ඇති උඳතක් රැබුත් කිසි කලරක කුල් කර ලනොවැක." 

 

 

 

දද මිනිසුන් ඵ  ලගන කිසි කලරකඹ 

තද අකුල් ලකොට කුලින් ැශකඹ 

අ ලගොලු බිහිරි රදුත් ලම්කඹ 

භ පිනකුත් ලනොපිලයයි ඵර නිකඹ 

 

"ඹම් කිසි කලරක දුදනන් ඵ  අා ලනොලඹක් ඵයඳතර අකුල් ලකොට අන්ධ, ලගොළු, බිහිරි, ලම් 

රීයඹ රැබු ලවොත් කුඩා ලවෝ පිනක් කර ලනොවැකිඹ. එඹ ඵරනු ැක නැත.." 

 

සිත මි කඹ නැති ඵම ලරො තයකි 

සිත නැතිභ කඹ ඇති ඵම තරඹකි 

ලභද ත පින් ලකොට උඳදින ලඳලදකි 

එහි උඳනත් කුරක් ලනොභ කර වැකි 

 

"ලරීයඹක් නැති සිත ඳභණක් ඇති බ්රව භලරෝක තයකි. එලේභ සිරුය නැති සිත ඳභණක් ඇති 

බ්රව භලරෝක තයක් ලේ. ලභලරො ත්ඹා බානාදී පිංකම් ලකොට උඳදින තැන්ඹ. එහි උඳන්ලන් 

නම්වුත් පින් කර ලනොවැක." 

 

 

 

 



ඵශලකොටුන් තය ලභය නුලර් 

මුරැටුන් දලුරන ඳේ ඳඳුලර් 

වි කටුන් ගලභොක් භඟ අතුලර් 

මිදිටුන් අඹටත් පින් ලනොපිලර් 

 

"ලම් ය නැභැති නගයලඹහි ඵරලකොටුක් ැනි  ථීය ාය ඇටුන් හිත දළු දභන ඳේ ඳඳුයක් වා 

භාන  ර්ග ලභෝක්භාර්ගලඹහි ඇති වි වත කටු ැනි මිතයා ද් ඨිකඹන්ටත් පින් ලනොපිලර්භඹ." 

 

බුදු ලකලනකුන් ලම් ලරො නඳන්ය 

අඳු ලයක්භඹ දවම් නැති ලභය 

ඉඳු යා ලනොදැලනහි ඳේ පින් ලතොයතුය 

සිදු ලනොකශැකි ඉන් ගලභොක් සිරිය 

"අබුද්ලධෝත්ඳාද කාරලඹක ද්ධර්භඹ නැති ලම් ලරො අන්දකායලඹන් ැසී ඳතී. ලම් ංායලේ ඳේකම් 

ලම්ඹැයි පින්කම් ලම් ඹැයි ලනොැටලවේ.  ර්ග ලභෝක් ැඳත ලිබිඹ ලනොවැකිඹ." 

 

ැඵවින් ඵණ ඇසුත් මුනිඳුන්කී 

ලගොළුන් බිහියන් ලේ ලනො ැරකී 

ඉදිලනන් මි ලතොඳ කුලින් ැරකී 

ලභලරසින් පින් ලනොකශකි කල් අටකී 

 

"ඇත්තලලඹන්භ බුදුන් වන්ලේ විසින් ලද්ලනා කයන රද ධර්භඹ ලනොඅා ලගොළුන් බිහියන් ලභන් 

කුල් ධර්භඹන්ලගන් ැරකී සිිලඹොත් මි, පින් කර ලනොවැකි කාරඹන් අටක් න්ලන්ඹ." 

 

දිගු පුලුලින් ක්ර න් සිදු ක 

සිඹ කින් උඩ එන කැ  ඵෑ හි 

විඹ සිදුලයන් නැලගතත් දුගතිඹ ඵැ 

ත උඳදින්නට ඵැරි ලභමිනි  කු 

 

"දිගින් ඳශලින් ක්ර වා භාන භවා ාගයලේ අවුරුදු සිඹඹකට යක් උඩට එන කැ ඵෑලේ හි විඹ 

සිදුලයන් භතු වුත් නයකාදී දුගතිලඹක උඳන් ත්ඹා දුගතිලඹන් මිදී මිනි  ලරො ඉඳදීභ ඊටත් ඩා 

දු කය න්ලන්ඹ." 

 

කරකිනි බුදු ලකලනකුන් උඳදින්ලන් 

දුකකිනි මිනිත් ඵ රැඵ ගන්ලන් 

ලභලදකිනි ලභය දුක් දුය රන්ලන් 

සුදලනනි කිභ වීරිඹ ලනොකයන්ලන් 

 

"ලඵොලවොභ කරාතුයකින් බුදු ලකලනකු උඳදින්ලන්ඹ. මිනි  ඵ රඵාගන්ලන් ඉතාභත් දු කයතාලකිනි. 

ලම් ංාය දුක දුරුකයන්ලන් ලම් කරුණු ලදලකනි ත් පුරුලඹනි ලභඹ රැබ අ ථාලේ වීරිඹ 

ලනොකයන්ලන් භන්ද?" 

 



ඳ ඳේ ලකොට ලභතැනත් රැඵ ලෝකඹ 

ලගො  නියලේ දුක් විඳිනා අලන්කඹ 

රැ ලකොට ඉන් පින් ලම් මිනි  ලරෝකඹ 

සි  ලනොකයේ කරකින් රත් ලම්කඹ 

 

"තුන් භැරීභ ආදී ඳ  ඳේ ලම් ආත්භලේදී සිදු ලකොට ලෝක ලමින් සිට නියඹට ැද අලන්ක ව දුක් 

විඳිති. එභ නිා ලම් මිනි  ලරෝකලේදී පින් රැ ලකොට රඵාගත් උතුම් මින්  ඵ හි  ලනොකයන්න." 

 

 

කන්නන් ලභඹ වි අමඳර රි ලේ 

භන් න්ලතො  කය කිභ ඳර ල ලේ 

දැන් දැන් එයි භරුා ඳසු ඳ ලේ 

ඉන් පින් භඹ කටයුතු නම් ද ලේ 
 

"ඉතාභත් කැභැත්ලතන් විල හිත අම ඳර බුදින්නන් ලේ සිත් න්ලතෝ කිරීලභන් ඇතින සුළු ලවෝ 

ඳරඹ කුභක්ද, භායඹා දැන් දැන් තභන් ඳසුඳ එන ඵ දැන දක් පින්කම්කශ යුතුභඹ." 

 

ඉ ගිනි ගත්ලතකු එගිනි නින ලර 

කුරට භදකුත් ඳභා ලනොනු මි 

ලභය අත්වැය ලනොඹන ලභදුක් රැ 

ලලසින් නැත අත්වරිනා උඳලද 

 

"හි ගිනිගත් තැනැත්ලතක් එභ ගින්න නිා දැමීභට ඉක්භන් කයන්නා ලේ පින් රැ  කිරීලභහි ලඳොඩි 

ප්යගභාදඹක් ලවෝ ලනොකලරොත් මි ලම් ංායඹ අත් ලනොවරින්නා වු දුක් මවඹ අත්වරින්නා ව ලනත් 

උඳලද්ලඹක් නැත. " 

 

තනකින් ලගන දැමුලොත් කැට නුඵ කු 

අතයක ලනොයදන ලභන් ලම් බිභ මි 

සිත ලතොසින් පින් ලනොකලශොත් නිසි ලර 

නැත ිනා තැන් ය අඳා මි 

 

"උත්ාවලඹන් ගල් කැටඹක් අවට විසිකර නමුත් එඹ අතලයක ලනොරැඳී ලම් බිභ ඳතිත න්නා ලේ 

නිසිඹාකාය සිත තුින් පින් රැ  ලනොලකොලශොත් තය අඳලේ මි සිටීභට තැනක් නම් නැත." 

 

තිය ලනොසිත කුණුකඹ ලභතභාලේ 

ලනොතිය ඵට විදුලිඹ උඳභාලේ 

නිතය ලභකඹ ඳකට ලනොනභාලේ 

කය කුල් වීරිඹ ලනොඳභාලේ 

 

"ලම් ලදති  කුණුකලඹන් ලරීයඹ  ථීයඹ ලනොසිතන්න. අ ථීය ඵට විදුලිඹ එක උඳභාකි. ලම් ලරීයඹ 

නියතුරුභ ඳාඳකර්භඹකට ලනොනභා වීරිඹන්ත ලනොඳභා කුල් කයන්න." 



අදුලයහි අ ලරොභ විදිනට දුයදී 

විදුලිඹ ඳැවැ ැය දුනලවොත් යදී 

විදුලිඹ න් ලම් කඹ රත් තැනදී 

සිදු ලනොකලශොත් භතු ගලභොක් යදී 

 

"අන්දකායලේ තිලඵන අල  ලරෝභ ගකට ඹම් දුණු ශිල්පිලඹකු විදුලිඹ එළිලඹන් විදීභට උත්ාව 

කයන්ලන්ද විදුලිඹ ැයදුලනොත් ඉරක්කඹ ඹම් ලේ යදීද? එලේභ විදුලිඹ වා භාන ලම් මිනි  කඹ 

රඵාගත් අ ථාලේ කුල් රැ  ලනොකලශොත්  යග ලභෝක් ැඳ යදී." 

 

ලකොතන වුණත් නැත භරු වට ඵාදා 

විදින ලභැඳ පින් ඇති ලතක් ලේදා 

ලගන ය දුක් බුදු ඵණ නාදා 

කුභන නැටුම් ලකළි කට සි නාදා 
 

"ලකොතනකදී වුත් භයණඹට ඵාදාක් නැත. අඳ විඳිනා ව සිඹලු ැඳ පින්ඇති ලතක් ඳභණි. ය දුක් 

නැති කයන්නා ව බුදුඵණ ලනො අදවා සිනාලමින් කයන ලම් නැටුම් ගැයුම් ැයුම් කුභණ විහිලුක්ද?" 

 

 

ැදැවැත් තන්වට ඵ දුක් ලනොකැභැති 

ඹවඳත් කල් ලම් කල් මි ලන නැති 

දනිලතොත් දන්සිල් ගුණ ත ලනොනැතී 

ඳැඹකුත් අවුරුඳු දවක් විත රැති 

 

"ංාය දුකට අකභැති ැදැවැති පින්ත් අඹට පින් දවම් කිරීභට මීට ඩා සුදුසු කාරඹක් නැත. දාන 

සීරාදී කුල් ගුණලඹහි නතය ලනොවී දැනගත් තැනැත්තාට එක ඳැඹක කාරඹක් අවුරුදු දවක් 

න්ලන්ඹ." 

 

 

අද අද එයි භරු පින් කය ගන්ලන් 

ලකලරද ලට භරු ලන්ති සිතන්ලන් 

කිකරද භව ලන් භරු ඇඳ න්ලන් 

කුභටද කුරට කම්භැළි න්ලන් 

 

"අද අදභ භායඹා ඳැමිලණතැයි සිතා පින් කශ යුතුඹ. ලවට භරු ලනොඑන්ලන් දැයි ලකලර සිතන්ද? 

භවාලේනාක් ඇති භායඹාට කයනම් කාරඹ ඇඳ ලන්නද? එඵැවින් කුල් කිරීභට කුභක් ලවයින් 

කම්භැලි න්ලන්ද?" 

 

 

 

 



කුභටද කා බී නිති ැය ලන්ලන් 

ලකොතැනද ලම් කඹ අයලගන ඹන්ලන් 

ඇභ  ලනොභැළි පින් කය ගන්ලන් 

එභ ද ගලභොක් ැඳ ාදන්ලන් 

 

"කා බී ඇ ඳැශ වැඩ ැඩ න්ලන් කුභටද? ලම් ලරීයඹ රැකලගන ලකොහි ඹන්නද සිඹලු කල්හි කම්භැලි 

නැති පින්කයගන්න ංාය ාගයලඹන් එලතය කයන්ලන් එභ පින්භ ලනොලද?" 

 

ලතය ය යුලයන් ලතපි ලනොරා 

තිය රඵන ලභොක්සිරි ැඳ උලදා 

ලතොය ඳවින් නිතයභ මුනි ඵණා 

කය කුල් වීරිඹ ඳසු ලනොඵැා 
 

"ලනොඅර ංාය ාගයලඹන් එලතය  ථීයභ නිර්ාන සුඹ රඵනු පිණි නිතයභ ඳලන් ලතොය 

මුණිදුන් කී ධර්භඹ අා දහිරිඹභත් ඳසුලනොඵැ කුල් රැ  කයන්න." 

 

වැභවිට පිනටභ සිත ඳාදන්ලන් 

නිනට භග එභ ද ාදන්ලන් 

ැඩකට කී ඵ  කිභ නාදන්ලන් 

නියඹට න් කරලදෝ ලතොඳ දන්ලන් 

 

"ැභවිටභ පිනටභ සිත ලඹොමු කයන්න. නිනට භාර්ගඹ ාදන්ලන් එඹභඹ. ඳර ප්ය ලඹෝජන පිණි 

කිඹන චන ලනො අදවන්ලන් කුභක් ලවයින්ද? නයකාදී දුකට ඳැමිණී කල්හිද ලතොඳ එඹ දැනගන්ලන්." 

 

 

ලභොක්සිරි ලදන මුනිඳුන්ලේ උඳතකි 

කප් ලකොශ සිඹ දවකිනුත් ලනොරදැකි 

ඳත් වු එබුදුන්ලේ යුත් ලභකරකි 

එක් යදුණ නැත ඳයලරො පිහිටකි 

 

 

"උතුම් ව නිර්ාන ම්ඳත රඵා ලදන්ලන් බුදුන්ලේ උත්ඳත්තිඹයි. කල්ඳලකෝි සිඹදව  ගණනින් ලනොරද 

වැක්ලකකි එන් බුද්ලධොත්ඳාද කාරලඹක උඳත රඵා එභ අ ථාත් භගවැරුලනොත් ඳයලරොට පිහිටක් 

නැත්ලත්ඹ." 

 

 

අත්ැඩ ඳයැඩ භ සිතන්ලන් 

ලභත්සිත ේත ලකලයහි කයන්ලන් 

ඒත් ඵැරි නම් ලතොඳ ය ලගන්ලන් 

 

ලත් පුය ැඳ ලකලරකද රඵන්ලන් 

"තභන්ලේ ඹවඳත ලභන්භ අනුන්ලේ ඹවඳතද භලේ සිතා සිඹලු ත්ඹා ලකලයහි වභත්රි  ්ඹ ඩන්න. 

එඹත් ලනොවැකි නම් ංායලඹන් මිදීභක් නැත. ලාන්ත සුන්දය නින් පුය ැඳ ලකලේ රඵන්නද." 



භ  ලල් නැති ඇට ඵලු ලර කන්ලන් 

කු පිරුභක් ඳරඹක් ලනොර ඵන්ලන් 

ලර  ඒ ැඳලතහි ැඳ ලනොසිතන්ලන් 

ලදො  ලනොලඳලනනු මි දුක්භඹ න්ලන් 

 

"භ  ලල් නැති ඇට ඵල්රන් විසින් ලර කෑ නමුත් කු සිරීභක් ලවෝ ප්රිලඹෝජනඹක් ලනොරැලේ. එලභන් 

ඳ කම් ැලඳහි ැඳ ඇතැයි ලනොසිතන්න. එයින් ලදො ලනොලඳලනනු මි දුක් ඇති න්ලන්භ ඹ. " 

 

භ  කැිඹක් ගත් උකුලකු අවලේ 

භ  ලනොදැමු උකුන්ලගන් ැනලේ 

ඳ  කම් ය ලරොඵ කශලවොත් එභලේ 

ඳ  විසි භව ඵඹකින් දුක් ැරලේ 
 

"භ  කැඵැල්රක් ගත් උකු කු එභ භ  කැඵැල්ර අත ලනොවැරිඹ ලවොත් ලනත් උකු න් ලතින් 

විනාඹට ඳත්ලයි. එලභන් භ ඳ කම් ැඳලතහි ඇලුලනොත් ලරෝබ කරලවොත් විසිඳ ැදෑරුම් බඹකින් 

දුක් ැරලන්ලන්ඹ." 

 

ලත රන මුනිඵණ ඇත  මිහිරි 

ඇත ලතොඳලේ කන් ඇසුභට ලනොබිහිරි 

නැත කයනට පිනකුත් ලභලතොඳට ඵැරි 

තය අඳා දුක් ද විඳිනට ඵැරි 

 

"ලත් ාන්තිඹ රන්නා ව බුදුන් වන්ලේලේ සුභධුය ව ධර්භඹ ඇත. එඹ ඇසීභට ඔඵට ලනොබිහිරි ව 

කන් ඇත. ඔඵට කයන්නට ඵැරි කිසිභ පිනක් නැත. නමුත් තය අඳා දුක් විඳින්නට නම් ලනොවැක. " 

 

 

කයන කරට ඳේ මීරිඹ මීලේ 

විඳින කරට දුක් දැඩිලයි ගිනිලේ 

ඇඳින එඳේ දුයරන උඳ ලද්ලේ 

නුදුන භැනවි තුන්ලදොය අ කාලේ 
 

"අකුර කර්භ කයන කල්හි ඉතා මිහිරි ඳැණිලභන් වුත් එහි විඳාක විඳින කල්හි දුක් ගිනිදැල් ලභන් දැඩි 

න්ලන්ඹ. එභ ඳේ දුරුකයන අඳලද  දැන වැඳින සිත කඹ චනඹ ඹන තුන්ලදොය ඳාඳඹට අකාල 

ලනොලදනු භැනවි." 

 

 

 

 



අදමින් ජීත් ලනා විතයට 

දැවැමින් මිඹ ඹනු ලොභයි දනවට 

ලභලරසින් දවර මුනිඵණ සිහිලකොට 

ැඵැවින් පින්ලකොට ඳැමිලණේ නිනට 

 

"අධර්භලඹන් ජීත් නාට ඩා ධාර්මි ට මිඹ ඹෑභ ත්ඹාට ඹවඳත් න්ලන්ඹ. ලම් ආකායලඹන් 

ලද්ලනාකයන රද්දා ව බුද්ධ ධර්භඹ ලභලනහි ලකොට ඇත්ත ලලඹන්භ පින්රැ කය නිර්ානඹට 

ඳැමිලණන්න." 

 

එකභ තකු තභ භේ භශ දුකටා 

ලනභ ඇඩ කඳුලල් බිඳු රටා 

ලභවැභ මුහුදු දිඹ අඩුන කරටා 

තභ ය ආරඹ ඇයි ලතොඳටා 
 

"එකභ ත්ඹකු තභ භෑනිඹන් භශ ලලෝකඹට ලනභ වැඬුා වු කඳුලු බින්දු රට ලම් සිඹළුභ මුහුදු 

ජරඹ අඩුන්ලන්ඹ. එලේ ව කර තභත් ංායලඹහි ආාක් බිඳීභක් ඔඵ ඇතිකය ගන්ලන් කුභක් 

නිාද." 

 

ළිඳ ගිනි ලභොශන ලතක් දිඹ ැළිලේ 

ැඳඹක් ඹයි කකුළු දිඹ ලකළිලේ 

එඳත් ලතොඳ සිතලතොත් ලනොවැ කිළිලේ 

ැඳඹක් නම් නැත ලම් ය ලකළිලේ 

 

"ලිලඳහි ගිනි ලභොරන තුරු තුය වැලිඹ තුර ැඳඹක්ඹ සිතා ජර ක්රීආඩා කයන කකුළුා ලභන් කිසිභ 

ඳැකිලීභකින් ලතොය ඒ පුත තයම්ත් ලනොසිතන්ලන්ද. එලභන්භ කම්ැඳ විඳී ලභහි කිසිභ යඹක් 

නැත. " 

 

 

උඩු සුශගට අල්ා ලගන ඹන්ලන් 

තණසුශ ලනොදැමී නම් අත දන්ලන් 

ය ඳර ඹයි කම් ය ලතොඳ රන්ලන් 

එද කර කම් නියලේ ැඳ න්ලන් 

 

"දැල්ලන තණසුර උඩු සුරඟට අල්රාලගන ඹන තැනැත්තා තණසුර අත ලනොවැරිඹ ලවොත් අත 

පිලි ලන්ලන්ඹ. ඳ කම් ැඳ උතුම් පරඹක් ඹැයි කිඹමින් කයන රද ඳාඳ ක්රිභඹා කර්භ ඇති අඹ 

නියලේ ඳැන්ලන්ඹ." 

 

 

 

 



පිරුලශන් අයගත් අඵයණ භගුරට 

දභමින් ගැතින අඹලභන් අනුනට 

ලඳය පින් ඇති ලතක් විදිනා ැඳතට 

ලතපි දැන් උඩගු ලනොදිවි නියඹට 

 

"භංගර උත්ඹ වා තාකාලික අනුන්ලගන් යන් අබයණ ලගන ඳැශ ඔවුනට ගැතින්නවුන්ලේ 

ලඳය කයන රද පින් ඇති ලතක් විඳිනා ැඳතට උඩඟු වී පින්කම් ලනොලකොට නියඹට ඳත් ලනොලත්ා." 

 

දඹට ඵැලගන ලගනඹන ලොරුටා 

ද භල් දම්ල ලඵය පිරි යටා 

රද ඉසුලයහි ලරොඵ කර ලවොත් ලතොඳටා 

එද ැඳලතහි කශකම් භරු යටා 
 

"භයණු පිණි ලගනඹන ලොයකුට ද භල්භාරා දභා ලඵය පිරිය හිත ැරකුම් කයන්නා ලේ ලුබුණු 

ැඳ ම්ඳත් රට ලරෝබ වු ලවොත් එඹද භායඹා යටා කයන රද කර්භඹක් න්ලන්ඹ." 

 

දුමුලොත් ගිරි මුදුලනන් ලවන ලොරුටා 

ඳනින් කම් නැති ලභන් ඇග ගිභටා 

ජයලඹන් භැලඩමින් ඹන භරු මුටා 

ැඳතින් ඳරකිභ ඳේ කශ ලතොඳටා 
 

"භයණඹ වා ඳර්ත මුදුනින් ඳවරට ලවරන රද ලොයකුට රීයලේ ේරී  භඹ නිා ගැනීභට ගත 

දැලටන සිසිල් සුරඟින් ඳරක් නැතිලේ ජයාලන් තැලරමින් භායඹාලේ මුඛඹට ඹන ඳේකම් කිරීලභන් 

ැඳ රඵන තැනැත්තාට කය ප්යයලඹෝජනඹක්ද?" 

 

 

අරන ලම් කම් ය ලදො විභා 

ඳරඹේ තඳට පුලුන් ඹා 

ඳර ය වි ග උඩ උන් මිනිා 

මුර සිඳිනා ලතක් ඉදිලදෝ ලනොඵැා 
 

"සිත අරන්නා ව කම් ැඳලතහි යඹක් නැත. එහි ඇති ලදො  විභා දැක පුලුන් ඹලේ දී තඳට ඹා 

යුතුඹ. ග උඩ පර ය විඳිමින් සිින මිනිා එභ ග මුලින් කඳන ලතක් ගසින් ලනොඵැ සිටීද?"   

 

 

ඵණ නම් නිලඵොරුඹ මුනියඹන්ලන් 

කඹ නම් ලනොතියඹ අදවා ගන්ලන් 

ඳණ නම් තණ අග පිනිබිදු ැන්ලන් 

පින නම් ලනොඳභාභ කය ගන්ලන් 

 

"මුණියඹන්ලේ ඵණ ලඵොරු ලනොන්ලන්ඹ. ලම් ලරීයලේ අ ථීය ඵ අදවාගන්න. ප්යා  ්ණඹ නම් 

තනලකොර අග රැඳුන පිනි බින්දු ලභනි. ලනොඳභා පිනනම් කයගත යුතුඹ." 



අන් ලභභා කී ලද් ැඩ ඇති න 

ඳන් සිතින් උන්නත් ඳේ කය මින 

උඳන් ලනොතින් භතුඹක් බ පිසුන 

ඳයින් ඇවිද පිනකුත් ඵැරි එඳවින 

 

"ත්ඹාට ැඩදාඹක ව භා ලම් කිඹන ලද් අනු තුටු සිතින් ඳේකම් කයමින් සිි නමුත් ඹක්, භූත, 

පිාච ආත්භඹක උඳන්ලනොත් ඳයින් ඇවිද ඹම් පිනක් කිරීභට ඒ ඳාඳඹ නිාභ ලනොවැකි න්ලන්ඹ." 

 

ලරොලේ සිතින් ඳේ කම් කශ තටා 

ඉලේ ඉන්ට ලනොභදී සිතු යඟටා 

වලේ කිඹති ලගන ලගො  ඹභ යජුටා 

රැලේ නියාදුක් ඳැමිලේ එවිටා 
 

"ලරොබ සිත් ඇති ඳේකම් කර සිඹලු ත්ඹන් ඹභ යජුලත ලගනලගො  බාලේදීභ ඒ ඵ කිඹති තභ 

සිත් වු ඳරිදි ඉලේ ඉන්නට ලනොරැඵ එවිට නයකාදී දුක් රට ඳැමිලේභඹ." 

 

ලතොසින් ලනොලඹක් ැඳ විද භවරු නිති 

ඇසින් භ දැක ඳේ පින් කශවුන් ගති 

ඵසින් කීත් අදවා පින් ලනොක යති 

ලගොසින් නිලර් ැටුලණොත් දුක් නිම් නැති 

 

"නිතය න්ලතෝලඹන් ලනොලඹක් ැඳ විඳින භවරු ඳේ පින් කර අඹලේ ගති නිඹභ ඇසින් භ දැක 

දැකත් චනලඹන් කීත් ලනොඅදවා පින් ලනොකයති. ලගොසින් නියලේ ැටුනලවොත් සීභාක් නැති දුක් 

විදීභට සිඳුලේ." 

 

 

පින් ඳේ ලනොදැනභ අනුණ කම් ලකොට 

කන් නන් භ  ය ලවොදභයි කය තුට 

ඉන් ගැරලනු ඵැරි ලනොලගොසින් නිය ඹට 

දැන් එභ ආරඹ අරිලන් අද සිට 

 

"පින් ඳේ ලනොවඳුනන අනුන ක්රිඹා ලකොට භ  ය ඹැයි ලවොඹැයි තුින් කන්නා ව අඹට ඒ ඳාඳලඹන් 

නියඹට ලනොලගො  ගැරලන්නට ඵැරිඹ. දැන්භ එභ ආා අද සිට අත්වරින්න. " 

 

කාරා ය මුසු ලබොජන කය ලඳම් 

ගාරා සුදැති ඳුනුත් භනයම් 

රාරා අඵයණ රිසි ලර ැය සුම් 

ඳාරා ගිඹ ැනි ඵහු ර ලකෝ රම් 

 

"ආා ඇති යමුසු ලබොජන අනුඵලකොට භනයම් වු ඳුන් ආදී සු විරවුන් ගල්ා ලනොලඹක් 

ඇඳුලභන් ආබයණඹන්ලගන් ැයසී ඵහුර ලකෝරම් ලඳන්ා ගිඹාක් ලභනි." 



ලභඵ  තභ නුණින්භ විභා ලනොතියව කඹ ගති අන්ලන් 

ලදති  කුණුලඹන් යුතු භකුත් ායනු ඵ නැණින් දන්ලන් 

මිනි  ඵ රත්තැලන් කුරක් ලනොකය උන්ලනොත් අඳර න්ලන් 

ති  එක්සිඹ නිලර් ැටුලණොත් එදයි අනුන කම් දැලනන්ලන් 

 

"භා විසින් කිඹන රද ලම් දන් නුනින් විභා අ තීය ව ලම් ලරීයලේ  බාඹ දැනගන්න. ලදති  

කුණුඳලඹන් යුතු ව භකුත් ායඹක් නැති ඵ නුණින් දැනගන්න. ලම් මිනි  ඵ රඵා ගත් අ ථාලේ 

කුල් කය ලනොගත්ලතොත් අඳර න්ලන්ඹ. එකසිඹ ති වඹක් ව නියඹන්ට ැටුනලවොත් එදාට අඥානකභ 

දැලන්." 

 

ලඳයත් ජාතිඹ ඳතාගත් දැන් ලවේතු ඵරලඹන් ලභතැන්ලන් 

රඟත් ලන් ලනො භග දය උන් නමුත් ලලනවසින්ලන් 

ඳණත් ඹන කර තනි ලගයි උන් අඹත් ලන් ලත් ඵදින්ලන් 

පිනුත් කර නිති කැටු ලඹයි ගිඹ තැලන්දී ැඳවිදින්ලන් 

 

"ලඳය ආත්භඹන් ඳතන රද ඳැතුම් ඵරලඹන් ලම් ආත්භලේදී ලන් ලනොවී ලලනවසින් රඟින් සිිඹත් 

ඳන ඹන ලරාලේ ලලනලව ඵැලගන නිලේ සිි අඹත් ලන්ලේ. පින් දවම් කයගත ලවොත් තභා 

භඟභ ඇවිත් ගිඹ තැනකදී එභ පිලණන් ැඳ රැලේභඹ." 

 

 

ායනු කුණුකඹක් ඇයලගන කයන ඵහු නාටක තලද් 

නෑය තභ හිමි භග දය උන්නමුත් ැඳ විද විලද් 

ලගෝය භරුා ඳැමිණි කල් දැන ඹන්ට කැදා එන ලද් 

ඵායන සුටුන්ට ඵැරි ලද පිනක් කයගත්ලතොත් ලොලද් 

 

"කිසි වයඹක් නැති කුණු ලරීයඹක් රැලගන ඵහු බත නාටක කයන්නා වත් තභ හිමි භග අත ලනොවය ැඳ 

වි වි ද ලගේත් බඹානක නපුරු භායඹා නිඹභ කාරඹ දැන කැාලගන ඹාභට ආකල්හි ඇඳ 

කරුලකු ලර ඉදිරිඳත් නතා ගත ලනොවැක. පිනක් කයගතලවොත් ඹවඳත් න්ලන්ඹ." 

 

යණ මුනිදුලේ අදව පිනකුත් ලනොකය ඉන්ලන් කුභටලදෝ 

භයණ ඳැමිලණන කරට ඹභඹා අවුත් කැදා ඹන්ටලදෝ 

කයන ලොදකම් දන් පිනක් කශ කිඹනු නුනින් ලොදලදෝ 

කුභන අනුන කම් ද නෑයිනි අඩනු සිටුා ගන්ටලදෝ 
 

"ම්බුදු යණ අදවාලගන පින් ලනොකය ඉන්ලන් කුභක් නිාද. භයණඹ ආ කල්හි ඹභඹා විසින් 

කැාලගන ඹනු පිනිද. නුනින් විභා සුචරිත දන් පින් කය ගැනීභ ඹවඳත්ඹ. නෑයිනි කය නම් 

අනුන කභක්ද වඬා ැරලඳන්ලන් භයණලඹන් රකා ගැනීභට වැකි ලේද." 

 

 

 



අඩරා කම්ඳා උන්නන් ඉතින් දැක්භක් ලනොන්ලන් 

තනාරා සිත පිනක් ලනොකයභ කුභට උඳඹා තඵන්ලන් 

දභාරා ඹන නයක කුණු කඹ කුභටලදෝ ැඳ විදින්ලන් 

දිනාරා සුයපුයට ඹන්නට භ කී ඵණ අන්ලන් 

 

"වඬා ැරපී කම්ඳා උනත් මිඹ ගිඹ අඹ නැත දැකීභක් ලනොරැලේ. හිත වදාලගන පින් දවම් ලනොලකොට 

 තු රැ කයන්ලන් කුභටද අත්වැය දභාඹන කුණු ලරීයඹ කුභක් වා ැඳ විඳිනාද. රින් දිනා 

ලභොක් පුයඹට ඹන්නට නම් භා විසින් කිඹන රද ඵණ අන්න." 

 

සිින ඇවිණ ලගන ලභය බිළිලේ 

විදින ලභැඳ ජයලඹන් තැළී තැළිලේ 

දකින නැටුම් ැනි විදුලිඹ එළිලේ 

ලභදැන ලනොකය කුරට කම් භැළිලේ 

 

"ලම් ංාය නැභැති බීලී කටුලහි ඇමිනී සිිමින් ජයාලන් තැලී තැලී විඳින ලම් රවුකික ැඳ විදුලි 

එලිලඹන් දකින නැටුම් ැනිඹ. ලම් ඵ දැනලගන කුල් කිරීභට භැලි ලනොන්න." 

 

 

දැන් පිනි ඵැරි ලද්කැයි ලදදය බිළිලේ 

අන් කශ පින් අනුලභෝදන් න්ලන් 

උන් කශ පින් රි පින් රැඵ ගන්ලන් 

ඉන් ද ගලභොක් ැඳ ාදන්ලන් 

 

"දනි පින් කිරීභ ඵැරි ලදඹක් ඹැයි ලනොසිතන්න. අනුන් විසින් කයන රද පින් තුින් අනුලභෝදන් න්න. 

එයින් පින්කම් කර අඹට රැලඵන පිනට භාන පිනක් රැලඵන්ලන්ඹ. එභ පින් ඵරලඹන්  ර්ග ලභෝක් 

ැඳ සිදු කයන්ලන් ලනොලේද. " 

 

ඹට ලේද ය මුසු ඵත් කන්ලන් 

ගට ලේද ඇග සුද කයන්ලන් 

ලරඩට ලේත් ලම් ලභලරො තුන්ලන් 

කුභට මීට ැඳලඹකැයි කිඹන්ලන් 

 

"කුගින්න නිවීභට ය මුසු ආවාය ගන්ලන්ඹ. සිරුලයහි දුග නැති කය ගැනීභ පිණි සු විරවුන් 

ගල්න්ලන්ඹ. ලභලරො ත්ඹාලේ ලරඩ ලයෝග සු කයගන්න ලේත් කයගන්ලන්ඹ. එඵැවින් ලභඹට 

ැඳලඹකැයි කිඹන්ලන් කුභටද?" 

 

 

 

 

 

 



භාලනන් ඉඳිතත් ලම් ැඳ ලඳරු භඹ 

සීලනන් ගෑ සුක් ලේ ලඵොරු භඹ 

දාලනන් සීලරන් ලනොකලශොත් දරු භඹ 

ඳාලනන් අඳුයට ලගනඹයි කරු භඹ 

 

"ලම් ැඳත උතුම් සිතා උඩගු සිිනමුත් සිහිනලඹන් දැනුන සුක්ලේ ලඵොරුභ න්ලන්ඹ. දාන සීර ආදී 

පින්කම් කයමින් දැවැමි ලනොවුලනොත් ත්ඹා එලිලඹන් අන්ධකායඹට කර්භඹ විසින් ලගන ඹන්ලන්ඹ. " 

 

දයරැ ගිනි ඇවිලුණු කර නිඵලද් 

ගිනි මි දය ඹැයි ඹන ඵ ලනොලඹලද් 

එභ ලර එක්ලකොට දවශ මුනිලද් 

දුක මි කඹ ඹැයි ඹන ඵ ලනොලඹලද් 

 

"දය ලගොඩක් ගිනි ඇවිලුණ එඹ ගින්න මි දය ලනොන්ලන්ඹ. එලර උඳභාලකොට බුදුන් වන්ලේ 

දායණ රද ධර්භඹට අනු ලම් දුක් ලගොඩකින් ලලුන සිරුය දුක මි සිරුලයකැයි ලනොකිඹන්ලන්ඹ." 

 

 

 

ඉලතොත් ලඵෝ කල් ජයලඹන් විසිරී 

නැතලවොත් ැද ඹයි භරුමු කුවලර් 

ලභභවත් ජයභය ලදලදනා අතලර් 

ලභැඳත් ැඳඹයි ගනිලදෝ කලර් 

 

"ලඵොලවෝ කාරඹක් ජීත් වුලනොත් ජයාට ඳත් න්ලන්ඹ. නැතලවොත් භයණඹට ඳත් න්ලන්ඹ. ලම් 

භවත් වු ජයාත් භයණඹත් අතය විදින්නා ව ලම් තාකාලික ැඳත කය ලකලනක් ැඳතකැයි 

සිතන්ලන්ද?" 

 

අල් ලගඹක ලොයකම් ගිඹ දලක 

කුහුල් සිතින් ඉන්ලන් තභ ලේ රැක 

සිඹල් තුන් භරු ලගන ඹනු දැක දැක 

කුල් ලනොකය ඉන්ලන් ඇයි ලනො ැක 

 

"අල් ැසි නික ලවොරු විසින්  තු ලොයකම් කයන රද දිනඹක ැක හිත සිතින් තභ නි රැක 

සිින නමුත් සිඹළු ත්යින් භරුා විසින් ලගනඹනු දැක දැකත් ැකඹක් නැති කුල් ලනොකය 

ඉන්ලන් කුභක් නිාද?" 

 

 

 

 



ගග ඹන ඇත්කුණ ඉ භ  යටා 

සිදු භැද ැද ැනසුණු ලභන් කපුටා 

රද ඉසුලයහි ලරොඵ කරලවොත් ලතොඳටා 

ඵ යුලයන් ගභලනක් නැත ලගොඩටා 
 

"භ  යට ගිජුවුන කපුලටකු ග ඩලඟ ඳාවී ඹන ඇත්කුණභත හි භ ය විඳිමින්භ භව මුදුයට ැටී 

ැනසුනා ලභන් තභා විසින් රඵා ගත් ැඳ ම්ඳත් රට ලරෝබලඹන් ලලී සිිලඹත් ංාය ාගයලඹන් 

ලගොඩට ඹා ලනොවැකිඹ." 

 

ඳය තුයන් එති එති ඹන ඵටා 

ඇය අඹු දරුන් ඹන ලතොඳ රටා 

ලගොය ජය භරු එනු දැක දැක ලතටා 

ඳය භාද ඉන්ලන් ඇයි පිනටා 
 

"තුයන් එන්ලන්ඹ ඹන චනලඹන් බිඹ වී අඹු දරුන් ඳා වැයදභා කැරඹට ඳැන දුන්ලන් නමුත් නපුරු 

ව ජයා භයණ ලදක තභා ලතට එනු දැක දැකත් පින්කම් කිරීභට ප්යදභාද න්ලන් ඇයි." 

 

 

 

ගග තුලයහි න මිනිකු දුකිලන් 

ශග කශ ඔරුට ලනොනැලගන ලරසිලන් 

ග ලභොක් ලදන ඵණ අදවා ලනොගලන් 

දුගතිඹ ැද ලතොඳ කිභ දුක් විදිලන් 

 

"ගංගා ජරඹට ැටී ගාලගන ඹන මිනිකු තභා ලතට රංකර ඔරු ලගොඩ ලනොන්නා ලේ  ර්ග 

ලභොක් ැඳ රඵා ලදන්නා ව බුදු ඵණ අදවා ලනොලගන, තය අඳා ආදී දුගතිඹට ැටී දුක්විඳින්ලන් කුභක් 

නිාද?" 

 

ශිල්ඳ නැටුම් ලේාකම් ඳාතද 

අල්ඳ ලදඹක් උලදා විදිලන් ද 

ශිල්ඳ වදා රැක්ලකෝතින් තතු ලරද 

කල්ඳ දව  සුය සිරි විදිලන් ලද  
 

"කඩු ශිල්ඳ දුනු ශිල්ඳ ආදිඹද නැටුම් ගැයුම් ආදිඹ දක්මින් යාජ්ඹ යාජඹ ලේඹ ලකොට සුළු ලදඹක් 

වා ද විඳිනා ලනුට තතු ඳවදාලගන සීරඹ රැක්ලකෝතින් කල්ඳ ගනන් සුය ැඳ විඳින්ලන් 

ලනොලේද?" 

 

 

 

 



උන්නත් නැගී සිිනට ඵැරි තීරු 

සිිඹත් ඉදිනට ඵර නැති භාරු 

ජයඳත් වු කර ලනොතිලඵයි ලම්රු 

කයලතොත් කයගත් දන් පින් සීරු 

 

"ඉලගන සිි නමුත් ලකළින් සිගන සිිමුත් ලක්තිඹක් ාරුක් නැති ජයාට ඳත් වු කර ලම් රඳ 

ලෝබා ලනොතිලඵන්ලන්ඹ. කයලතොත් සීරුලන් දන් පින් භ කයගනු භැනවි." 

 

 

මුන් වැභ අඹු දරුන් උඳදින්ලන් 

පින් ඵරලඹන් ලඵෝකල් ඳතින්ලන් 

උන් කශ පින්භඹ උන් යන්ලන් 

 

ඉන් සිත ලරොඵභඹ ලතොඳ ඳතින්ලන් 

"තභා වට ලවොද බිරිදක් රැලඵන්ලනත් දරුන් රැලඵන්ලන්ත් ඒා කල් ඳතින්ලන්ත් ඔවුන් කර පින් 

ඵරලඹන්ඹ. ඒ අඹ කයන රද පින් ඒ අඹභ යදා ගනි. තභන්ලේ සිත තුර ඒ ගැන ලරොබ සිතක්භ ඇති 

න්ලන්ඹ." 

 

 

 

ශිර ගුලේ පිහිටාලගන ලනොයි ලේ 

ආරඹ කය යකිනා ලතොඳ නිඵ ලේ 

ඵාර පිඹඹු දරුලෝ නම් ලභ ලේ 

ඵාර කරට ලකළිනා උතු ශ ලේ 
 

"සිල්ත් ගුණත් ලනොසිට ආදලයන් අද දිනලේ යකිනා අඹු දරුන් කුඩා කාරලේදී ලකළිලල්රම් 

කිරීභට ගන්නා ලඳොල්කටු වා භානඹ. " 

 

දුක් ලගන රැ  කශ දන වැය කැභතී 

නික් ලභන නියඹට නයඹන් සිරිතී 

දුක් ලදන අඹු දරුන් නිති යකිතී 

ලභොක් ලදන පිරිසිදු සිල් ලනොභ යකිතී 

 

"ලනොලඹක් දුක් ගැවැට වි තභා කැභති ඳරිදි තන්වාලන් ධනඹ රැ කය නයකාදිඹට ඹන ඵ මිනිසුන්ලේ 

සිරිතයි. තභ අඹු දරුන් ලනොලඹක් දුක් ලගන ආයක්ා කයති. නින් සු රඵා ලදන්නා ව උතුම් සීරඹ 

ලනොයකින්ලන්ඹ." 

 

 

 

 



ලනරදත් අවයක් ා දුක් දුරු ලකොට 

නැතුත් කඩ ලයද්දක් එක ඳටකට 

ඵරත් නියලේ තද දුක් සිහි ලකොට 

භදකුත් ඳසු ලනොඵසිේ ලතොපි පිනකට 

 

"කුගිනි නිා ගැනීභට ආවායඹක් නැතත් විලි ා ගැනීභට ලයදිකඩක් ඳා නැතත් ඊට වාත්ඳසින්භ 

ැඩි ඵරත් ව නයකලඹහි දැඩි දුක් ගැන සිහිලකොට පින් කම් කිරීභට භකුත් ඳසුඵට ලනොන්න." 

 

නලතොත් සිත ලරොඵ අනුන ලදොභඹ 

ලතොත් ැදැවැත්තන් ඇති ලදභඹ 

ලදලතොත් ගලභොක් ලදන උඳ ලදභඹ 

අලතොත් මුනිදුන් දවර ඵභඹ 

 

"නන්ලන් නම් ලරොබ ද්ලේල ලභෝව ඹන අකුල් සිත්භඹ. ාඹ කයන්ලන් නම් ද්ධා න්තයින් න 

ප්යනලද්ලඹකභඹ. ලද්ලනා කයන්ලන් නම්  ර්ග ලභෝක් ැඳ රඵා ලදන්නා ව උඳලද්ලඹන්භඹ 

අන්ලන් වී නම් බුදුන් වන්ලේ විසින් ලදන රද ද්ධර්භඹ භඹ." 

 

 

 

ැනුා නම් බුදු ගුණ ැනුාභඹ 

තැනුා නම් තභ සිත තැනුාභඹ 

ලදනුා නම් දන් පින් ලදනුාභඹ 

දිනුා නම් ඳයලරො දිනුාභඹ 

 

"ර්ණනා කයන්ලන් නම් බුදු ගුණභ විඹ යුතුයි. ක  කය ගන්ලන් නම් තභ සිත භනා කා ගැනීභඹ. 

ලදනා නම් පින් පිනි දන් ඳැන් ලදනාභඹ. දිනා ගන්ලන් නම් ඳයලරො ජඹ ගැනීභයි." 

 

අලතොත් නියද මුනිදු ලතපුල්භඹ 

වරිලතොත් ලනොතඵා ද අකුල්භඹ 

යකිලතොත් සිත පිරිසිදු ලකොට සිල්භඹ 

දනිලතොත් ලභසිඹල්රට ලම් කල්භඹ 

 

"ත්ලඹො ලලඹන් අන්ලන් නම් බුදුන් වන්ලේ ලද්ලනා කයන රද ධර්භඹයි. අත් වරින්ලන් නම් 

මුළුභනින්භ ද අකුල් භ න්ලන්ඹ. යකින්ලන් නම් සිත පිරිසිදු යකින සීරඹභයි. දැනගන්ලන් නම් ලම් 

සිඹල්රටභ සුදුසු කාරඹ ලම් න්ලන්ඹ." 

 

 

 

 



ලභ ය රුක දුක් වි ඳර ගත් අතු 

ලර ඇති ලයි ඳේ සිඹ ඳරලඹන් යුතු 

ලතො ඩමින් ඉන් ඵැවැය ලනොඹා සිතු 

ද අකුල් ඳර අ ලභයින් භතු 

 

"ලම් ංාය නැභැති ්ක්ලඹහි දුක්නභැති විඳර හිත අතු ඉති ඇති ඵැවින් සිත තුින් ලම්ා ඵැවැය 

ලකොට ලභතැන්ඳටන් ද අකුල් ලින් රැලඵන දුක් විඳාක අේ." 

 

බුදු ඵණ අමින් සිත තඳාලේ 

කුරුඳණ කම් ඇයපිඹ ඒඳාලේ 

ඳය ඳණ නැසුලොත් කය උඳාලේ 

අඳභණ දුක් ලදයි තය අඳාලේ 

 

"බුදු ඵණ අා සිත තුටු කයලගන දුසිරිත් ලින් මිලදන්න. කය නම් උඳාඹකින් වුද අනුන්ලේ 

ප්රුනඹට වානි කරලවොත්, එයින් තය අඳාලේ අප්යකභාණ වු දුක් ලගන ලදන්ලන්ඹ." 

 

භැඩිඹන් නයිමු ලගොදුරු ඉදඹා 

ඳණුන් කන ලභන් ය විද විදඹා 

ැලරමින් ජය ලගොය භරුමු ැදඹා 

ඵරමුන් ඳය ඳන නන ලරදඹා 
 

"නයින්ලේ මුඛලඹහි ඌට ලගොදුරු පිනි රැදුනු භැඩිඹා ය වි වි ඳනුන් අනුබ කයන්නා ලේ ජයා 

භයණඹ නම් බඹානක භායඹාලේ කලේ සිට මිනිසුන් ත්ඹන් භයණ ැි නන ැි ඵර." 

 

ඵරලඹන් ත් කිසිඹම් ලොය සිතකින් 

සිඹතින් ත් දැනුව උඳ ලදකින් 

ඳයන් තක ලදඹ ගත ලොයකභකින් 

නියලඹන් නියඹට ඳැමිලණයි එලතකින් 

 

"ඵරවත්කාය කමින් ලවෝ ඹම් ලොය සිතකින් තභන්ලේ අතින් ලවෝ තභා ලදන රද උඳලද්ලඹකින් ලවෝ 

අනුන් න්තක  තු ලවොලයන්ගතලවොත් එභලොයකලම් විඳාකලඹන් නියලඹන් නියඹටභ 

ඳත්න්ලන්ඹ." 

 

ලරොබිනා මිහිරි ලොයකම් කශ ත 

විදිනා දුක් ලම් ලරො ලභලතකැයි නැත 

ලභදිනා ඒ දැක දැක ඉන් ලනොනැ ත 

ඉඳිනා කර කීකලරක ලේලදෝ ලත 

 

"ලරොබලඹන් මිහිරි ලර සිතා ලොයකම් කර අඹ ලභලරොදී විඳිනා දුක් දැක දැකත් ලම් කාරලේ 

ලොයකභ අත ලනොවැය සිිඹ ලවොත් කය නම් කාරඹක ඹවඳතක් න්ලන්ද?" 

 



අසු ලකොට ගත ලනොතඵති ආදායඹ 

දලකොට භරුත් නැත එවිචායඹ 

රඝුලකොට ලනොසිතේ ඳේ ඳයදායඹ 

නියඹට ඇදලගන ඹනඑභ ඳායඹ 

 

"අල්රා ගත ලවොත් නිදවක් ලනොරඵන්නා වුද ලනොලඹක් ද දී භයණඹට ඳත් කරත් විභසීභක් නැති අන් 

අඹුන් ලභන්භ අනුන් තු ැමිඹන් ලේනඹ කිරීලභන් සිදුන ඳාඳඹ සුළු ලකොට ලනොසිතන්න. එඹ 

නියඹට ඇද ලගන ඹන ඳායක්භ න්ලන්ඹ." 

 

අසුාභ කිඹන ඵ  අය තයලේ 

මුා ඵ  කීලොත් එක මුයලේ 

ා ලදේ ලරො ඹන භං තයලේ 

ඳැසුා මි නාරී ලගොය නියලේ 

 

"භා විසින් ලම් කියූ දන් දැඩි ලේ අන්න. සිතට ගන්න. එකභ තාක ලඵොරු කී ලකලනක් ලදේලරොට 

ලභෝක්ඹට ඹන ඳාය ාගන්ලන්ඹ. නියඹට ැද ලනොලඹක් දුක් විඳීභ ලනොවැලයන්ලන්ඹ." 

 

 

ඳරලදන ඳේ පින් ලදක ලනොඵරා ලම් 

ඳන ඵ  උයක් භාරාලම් 

බිදුන ඵ  ැඩ නැති ලක්රාලම් 

භතුන දුක් ලනොදලනන ලේරාලම් 

 

"පින් ඳේ ඳරලදනැි ලනොඵරාභ තභාවටභ දුක් ලගනලදන අයචක්යඹභාරාක් ඵඳු වු එකිලනකා ලේද 

බින්න කයන ැඩකට නැතින ලක්රාම් කීලභන් භතුට රැලඵන විඳාක ලනොලඳලනන ලම් කාරඹයි." 

 

ඇවි ලනොඵැන ඵ  කනට ඹවුල් ලර 

සිත ලතොසින් කිඹ කිඹලතොත් පිඹ ඵ 

ඳරු ලතඳල් බිණුා නම් භව ලදෝ 

එවි ලනොඹයි ඳයලරො දුක් දී සිභ 

 

"නට උල් ැනි යළු ඳරු ඵ  ලනොකිඹන්න. සිත තුින් ප්රිල ේ් ඹ මිහිරි චනභ කිඹන්න. නුසුදුසු 

ඳරු චන කීභ භවත් ව යලදකි. ඳයලරොදී දුක් විඳාක විමි එභ ඳාඳලඹහි වි නැති ලනොලේ." 

 

ලඳයසිට විඹතුන් ලනොකිඹා ැශකී 

ලදලරොට ැඩ නැති ඵ  අකුරකී 

ලකළිඹට ත් ඒ ැඩ නැති ඵකී 

නියඹට ැද ඹන යජ භාතකී 

 

"ඉ ය සිටභ උගත් අඹ විසින් ලනොකිඹන රද ලදලරොභ ැඩක් නැති හි  ඵ  ලදඩීභ අකුරඹකි. 

විහිළුටත් ඒ ඳරක් නැති චනභඹ. අඳාඹ ලත ඹාභට එඹ යජ භාලතකි." 



අන්තු ැඳතක් දැක දශ ලරොබිලන් 

උන්ට ලනොවී භට ලේයි සිතිලන් 

උන් කර ඒ සිත වටගත් ඳවිලන් 

උන් භතු නියලේ දුක්භයි විදිලන් 

 

"අනුන් තු ැඳ ම්ඳත් දැක එඹ ඔවුන්ට ලනො තභාට හිමිලේායි දැඩි ලරොඵලඹන් සිතන්ලන් නම් 

එයින් වටගත් ඳාඳකර්භඹ නිා ඒ අඹ නියලේ දුක් විඳින්ලන්භඹ." 

 

රිසිනු දනවට කය ලකෝ ලද්ඹා 

නසී යි ඹන සිත ෑඳා ලද්ඹා 

ඵසිනා නියඹට ඒ ඳා ලද්ඹා 

කිසි කලරකත් ඒ ඒ ඳා ලද්ඹා 
 

"තභන්ට රිසි ලනොවු අඹ භැලයත්ා, ැනලත්ා ඹයි සිතන සිතීභ ේඹා්ිඳාද නම් ලේ. එභ අකුර 

කර්භඹ, නියඹට ඵසින ඳාදඹ න්ලන්ඹ. කිසිභ කලරක ලභඹ ලනොකර යුත්තකි." 

 

නිනට භග මුනි කිඹම් 

දවභට ලන් වු ලදැටක් භඹම් 

සිරිලකොට ගත් සිත ලයි මි දිටුඹම් 

ය බිජුට භයි ඒ භඹමි 

 

"බුදුන් වන්ලේ විසින් නින් භග ලම් ඹැයි දක්ා දාර ධර්භඹට විරුද්ධ වු වැට ලදකක් ඳභණ වු 

මිත්ඹාන ද් ටීන් නිැයදි ඹැයි සිතන සිත මිදිටු නම් ලේ. ඒ සිඹල්රභ ංායලඹහි රැදීභට පුයනු රඵන 

බීජ න්ලන්ඹ." 

 

ලනොලඹකී ය බිභ නිම බිජුට රත 

එභකී සිිලනඹ තිත්තභ ඳර ගත 

ලභභකී මිදිටු අදව  ඇති ත 

කශකී ලදඹ අකුල් මි පින් නැත 

 

"ලනොලඹක් ය මිල ය ඳලහි ලකොලවම ඇටඹක් සිටුවුලේ නම් එඹ ලඳොලරොලේ ය ලනොභැති තිත්ත 

යඹ ඇතින්ලන්භඹ. එලභන් මිත්ඹාද් ි ඇති තැනැත්තා කයන කිඹන සිතන වැභ ලදඹක්භ ඳාඳ 

ක්රි  ්ඹා න්ලන්ඹ. පිනක් නම් නැත." 

 

 

 

 

 



වට සිල් මිදිටු ගත් අඹ නිඹතී 

අට ගත් දුක් ගිනි කද භැද ඳැලතී 

අට භව නය කඹ ඳැසුනත් ලනොනැතී 

පිට ක්ර එක් ලඳලදක ඳැලතී 

 

"කැභැත්ලතන් මිත්ඹාල්ද් ිඹ ැරගත් අඹ කල්ඳ සිඹ ගනනක් වට ගන්නා ව ගිනි ජාරා භැද ඳැලති. 

අට භව නියලඹහි ැද ඳැසුනත් ඉන් ලනොනැතී පිට ක්ර එපිද ඳැලති දුක් විඳිති." 

 

ලම් ද අකුලින්ලනකුත් කරලවොත් 

උඳලදකින් ඵකින් කය වලොත් 

එවිග ඒ අදව කින් සිතුලොත් 

ලනොනැත ලභොහු වැභලදන නියඹටලඹත් 

 

"ලභභ ද අකුලරන් එකක්ත් කලරොත් චනඹකින් ලවෝ උඳලද්ලඹකින් කයවුලේ ද එභ අකුල් කයනු 

දැක සිතින් තුටු වුලේද ලම් වැභ ලදලනක්භ අප්ය භාද නියඹට ඹන්ලන්ඹ." 

 

 

කයදය ද අකුරලඹන් ලනොමිදී 

ැයය ඳෑලොත් ලභමිනි  ලරොලදී 

ලභයගිය මුදුනින් හුනුලභන් ලනොයඳී 

ඳයලතය නැති දුක් යුලර් කිමිදී 

 

"දුක්කයදය ලදන්නා ව ද අකුරලඹන් ලනොමිදී ලම් මිනි  ලරොලේදී නපුරු කම් කරලවොත් ඒ තැනැත්තා 

භවලභය මුදුලනන් ැටුනා ලේ අතයක ලනොරැදී ලකශයක් නැති භවා දුක් ාගයලඹහි ගිලරන්ලන්ඹ." 

 

බුදුත් ලභලතකැයි ලනොකිඹැකි පිරිසි 

ඵරත් භව දුක් විදුන වැභ 

සිතුත් බිඹ න අටභව නියඹද 

ඔසුඳත් එක්සිඹ තිලක් ලද 
 

"බුදු වුත් ලම් ප්යභාණඹැයි ලකශයක් සීභාක් ලනොකිඹ වැකි නියතුරුභ භවා ඵරත් දුක් විඳින්නා වු 

සිතුත් බඹ ඇතින අටභව නියඹන්ද ඒ ට ලකොට ඔසුඳත් නිය එකසිඹ ති  වඹක්ද න්ලන්ඹ." 

 

 

 

 

 



ලතසිඹක් ලතප් මු ැද සිදුරුගත 

දක් මිනිකු විදි දුක් ලනොනැත 

ලභොලවොතක් නියලේ විදි දුක් භත 

අඵැටක් වා රි ලනොලොලදෝ හිභත 

 

"මුවන් වු දරුණු උල් තුන්සිඹඹක් සිරුලයහි ඇනීලභන් මිනිකු දක් විඳින දුක නියලේ එක 

ලභොලවොතක් විඳින දුකට භාන ලේ. එලේ වු කර හිභාර ඳර්තඹ අඵ ඇටඹක් තයම් ලේඹැයි සිතිඹ 

යුතුඹ." 

 

ලඳය අගනක් එක් එලු ලදනක හිසිදා 

සිඹ රග ැශදී ගිනි දැල් නියඹ දුක්විදා 

ඇඹ ඇග ලරෝභ ගණලන් ඉ  කැපුම්රදා 

ලභභ යග ලේඹ කාටත් අකුලල්ලරදා 
 

"ලඳයකර එක් කාන්තාක් එලු ලදනකලේ හි කැපු ඳාඳලඹන් ගිනිදැල් ලින් මුලු සිරුය ලලී නියලේ 

දුක් වි එභ එලුලදනලේ ඇ ලේලරෝභ ගනනට ඉ  කැපුම් රැබුාඹ. කාට උනත් අකුරලේ විඳාක 

ලභලේ න්ලන්ඹ." 

 

 

ලකළිඹට කඩක් ගා ඹවලුකු ලගලන් 

එළී ලකොට නැත දුන් මිනිකුට ලභලතකිලන් 

විළි ැ භක් ලනොභවිඹ ලදවි වුත් අලන් 

ලකළිඹට ත් ලනොකයේ ලොයකභක් දැලන් 

 

"ලල්රභට ඹවලුකුලේ ලයද්දක් ඟා නැත ආඳසු දුන් මිනිකුට එභ ඳාඳඹ නිා ලදවිඹකු වී උඳන් 

අ ථාලේ විළි ැ භක් ලනොරැබුලන්ඹ. ඒ නිා ලල්රභටත් ලොයකභක් කරලවොත් එහි විඳාක 

රැලඵන්ලන්ඹ." 

 

 

නැණ නැති අලඹක් ලඳය ඳයදය ඵේ කැභතී 

ගුගුයති ගැලරති ති ා දවසින් උලඩතී 

හිමිනැති තභ ලරොලවොකුඹු නියලේ ඳැලතී 

ලනොලකලයති ලභඳේ නුණැති අඹ ැඩකැභතී 

 

"ලඳය ඳයදාය ලේනඹ නැත කරා ව ඳාඳලඹහි ලඹදුනු අලඹක් ලරෝකුඹු නයකලඹහි ැටී එහිභ ගිලරති. 

ය ති  දවකට යක් උඩ එති සීභාක් නැති දුක් තභ විඳිති. ලදලරො ැඩ කැභති නුණ ඇත්ලතෝ 

ලභැනි ඳාඳක්රිඹා ලනොකයති." 

 

 

 

 



ශැදි යලජක් ලඵොරු ඵ  කී විගකඹා 

නැති රිද්දි ඵරලඹන් ඒ මිනි කඹා 

ලඳොශ ඳශාලගන ලගො  ැටුණි නයකඹා 

ලභලරො තුනි ඉන් ලඵොරු කීභ නයකඹා 
 

"ලඳය කර ඉර්ධි ඵර හිත යලජකි. ලඵොරු කී ලභොලවොලත්භ ඒ ඉර්ධි ඵරඹත් නැති මිනි  සිරුලයන්භ 

ලඳොලශො ඳරාලගන ලගො  නියඹට ැටුලන්ඹ. ලභලරො න සිඹලු ත්යින් එඵැවින් ලඵොරුකීභ 

නයකඹ නුසුදුසුඹ." 

 

පිසුණු කඹා ග ලදනභක් ලන  ලකොට 

ඳැසුණු එලකක් නියලේ කල්ඳඹක් සිට 

මුහුණු කුණු ත ප්ලර්රත විඳි ගැවැට 

පිසිණු ඵක් ලනොකිඹම් අද ඳටන් සිට 

 

"ලක්රාම් කිඹා භික්ෂූන් වන්ලේරා ලදනභක් ලේද කර ලකලනක් නියලේ කල්ඳඹක් දුක්වි නැත 

ප්ලර්ඹතලඹක් ඉපිද ලනොලඹක් දුක් ගැවැට වින්ලද්ඹ. එඵැවින් අද ඳටන් කිසිදාක ලක්රාම් 

ලනොකිඹන්න." 

 

 

 

ලඳය භවලනක් ඟගණවට ඵැණ නපුරු 

නියලේ ැටී බිභ ත් ගේ ැලඩන තුරු 

ලගොය දුක් විඳි ත ප්රලර්ත සිට කුරිරු 

ඳය වට එයින් ලනොකිඹේ ඵ  ලනොපිඹ කරු 

 

"ලඳය ඟ නභක් භික්ෂු ංඝඹාට ඳරු චනලඹන් ඵණින රද ඳවින් භව ලඳොලශො ත් ගේක් ැලඩන 

තුරු දරුණු ලනොලඹක් දුක්වි නපුරු ලඳනුභැති ප්රලර්තලඹක් වී තභත් දුක්විඳියි. අප්රිඹ දරුණු චන 

කිසිවිටකත් ලනොකිඹන්න." 

 

කීලොත් ැඩක් නැති ඵ  ලගොය නියා ගැලේ 

භවත් කුරිරු දුක් වි ඹලි ආලොත් ලභොලේ 

කීත් ැඵෑ ලනොගනිති ඔහුලේ ඵ  ලේ 

ලගත් ය දුක් ලභභ ලනොකිඹලතොත් ැලේ 

 

"ැඩකට නැති අත්ලඹ චන කීලොත් භවත් වු කෲය වු නියාදුක් වි නැත ලම් භනුලරො උඳත රැබු 

විට ලභොහුලේ චන බාලේ කිසිලක් ැඵෑලකොට පිලිලනොගනී. ැඵවින්භ හි වු ලඵොරු චන 

ලනොකිඹන්නා ය දුක නැතිකය ගනී." 

 

 

 



අන්තු ලදඹක් ලේයි සිතු තභවට 

ඉන් දුගතිඹ දුක්විද අ ලම් ලරොට 

උන් සිතුත් සිදු ලනොභලයි ඒ ලරට 

මින් භතු සිතක් ලනොසිතේ එැනි ඳකට 

 

"අනුන් තු  තු තභා තු ලේායි සිත ඳවින් අඳා දුක් වි නැත භනු ලරො උඳන්නත් ඔවුන් සිතන 

ඳතන කිසික් ඒ ඳරිද්ලදන් ඉටු ලනොන්ලන්භඹ. එැනි ඳකට තුඩුලදන සිතක් මින්භතු ලනොසිතන්න." 

 

ලඵෝා දව  ඳැන නියඹ ලන ලන 

ෑඳාද නම් දුරු භත ඵ නපුරු න 

ආඵාධ දුක් වින උඳනඳන් තැන 

ෑඳාදඹක් ලනොසිතේ දැන දැන සිතින 

 

"ලඵොලවෝ කාරඹක් ලන ලන නියඹන්හි අවුරුදු දව  ගනන් දුක්විඳින ේඹාකඳාද නම් නපුරු සිත් 

ඇතින්නා වු උඳනුඳන් ආත්භර ලයෝග පීඩාදිලඹන් ලඳලරන ආඵාධිත අඹ ඵට ඳත්ලේ. ලම් ඵ දැන 

දැන ේඹාඳඳාද සිතක් ලනොසිතන්ලන්ඹ" 

 

 

කරක් නියා දුක් බි විලටක ලගොඩ දුටු 

ලනොලඹක් ලයෝග අටලගන ගත ලයි අරිටු 

උදක් නුණ නැතිලේ සිත ලයි කිලිටු 

ලභක් ඳටක් විලභන් සිතනු මි දිටු 

 

"කාරඹක් නයකාදී දුක්වි මිනි  ලරො උඳන්නත් ලනොලඹක් ලරඩ දුක් ෑදී ලරීයඹ අරක්ණ ලේ. 

විලලේලඹන්භ අනුණභ ලති. අද ඳටන් මිත්ඹාර ද් ිනම් ඳේ ලනොකයන්න. එඹ වික් ලභන් 

සිතන්න." 

 

ඵලඹන් ඵලඹහි ලවශමින් ලනොලඹකී 

ලතොඳ දැන් විදිනා දුක් දැන නිැකී 

රින් ලගොඩ නැගුභට මුනිඳුන්කී 

ලර පින් ඳම් ඇසුලොත් ලඹලවකී 

 

"ආත්භලඹන් ආත්භඹ කයන රද ලනොලඹක් අකුල් ලවේතුලකොටලගන විඳින්නා ව දරුණු විඳාක නික 

ලඹන් දැනලගන ංායලඹන් ලගොඩවීභ පිණි බුදුයජාණන් වන්ලේ ලද්ලනා කයන රද කුල් 

ප්යදකාල කයමි. එඹ ඇසීභ ඹවඳත් න්ලන්ඹ." 

 

 

 

 

 

 

 



අන් වට අර ලනොලකොට විදානඹ 

පින් මි අනිකක් ලනොලකොට ඳදානඹ 

තුන් සිත පිරිසිදු ලකොට දුන්දානඹ 

උන් ගිඹ ගිඹ තැන රැලඵයි නිදානඹ 

 

"කම්භැලි කමින් අනුන්ට ැඩ ලනොඳයා පින් රැබීභ මි ලන කිසික් සිතට ලනොලගන මුර භැද අග 

ඹන තුන් සිත ඳවදා ලගන ලදන රද දානඹ ලවේතුලන් ඔහු ගිඹ ගිඹ තැනදී නිධාන  තු රඵන්ලන්ඹ." 

 

ඇතුරට ැද ලගඹ ඇවිලශන ගින්ලන් 

පිටතට වශ ඵඩුභඹ ැඩ න්ලන් 

ලභසිතට ලගන ලරොඵ ලනො දන් ලදන්ලන් 

තභ වට එභ ද භතු ඳර ලදන්ලන් 

 

"ලගට ගිනිලගන දැලන විට එයින් එළිඹට ගත් ලදඹකින් ඳභණක් ප්රලඹෝන න්නා ලේ ලභඹ ගැන සිතා 

ලරොබ ලනොවී දන් දිඹ යුතුඹ. තභන්ට භතු ඳර ප්රලඹෝජන න්ලන් එභ දානභඹ පින්කභයි." 

 

 

 

බුදිනට ගත් ඵත් පිඩ මි ලන නැත 

ඹදිනට දන් ලද භතු දුක් ලනොවි දිත 

ලභභ වට ඇති ඉතිරිඹ ලදමි ඹන සිත 

ැභ යට යජ සිරි ැඳ රදුත් නැත 

 

"තභන් කෑභට ගත් ඵත් පිඬ මි ලන ඹභක් නැතත් භතු ැඩ පිණි සිතා ඹදිඹාට දන්ලදන්න. භට ලම් 

ප්රභාණඹ ඇත සිතා ඉතිරි ඒා දන්ලදමියි ලනොසිතන්න. සිඹළු යාජ්ඹ ර ැඳ ම්ඳත් රැබුනත් ඇතිවීභක් 

සිතට ලනොන්ලන්ඹ." 

 

පින් ලනොකයන දුදනන් ඵ  නාදා 

තුන් ලදො  භර දුරුකය සිත ඳාදා 

ඳන්සිල් නිති අටසිල් රැක ලඳෝදා 

ඉන් ලභොක්පුය ඳැමිලණේ ලනො ඵාධා 
 

"කුල් ලනොකය අත් පුරුඹන්ලේ චන වි ා ලනොකය ලරෝබ ලද්ල ලභෝව ඹන තුන් ලදො  දුරුකය 

නිතය ඳන්සිල් ලඳොදා අටසිල් ලඹන්ද සීරඹ රැක නින් පුයට ඳැමිලනන්න ඵාදාක් නැත. " 

 

ලරොල් සිත මුල් සි නිති තැන් සිතිලන් 

සිල් පිරි සිදු ලකොට දරැ  ලරසිලන් 

ල් යකිනා ලභයක ලභන යකිලන් 

කල් ලනොඹා ඉන් ලභොක් සිරි රඵලන් 

 

"නිතය උත්ාවලඹන් ලරෝබඹ සිතින් දුරුලකොට ඳාන ැනි, ඉතා පිරිසිදු ආදයලඹන් ලිගඹ යකිනා 

ලභලයකු ලභන් උත්ාවලඹන් සිල් යකින්න. කල් ලනොලගො  නින් සු රඵන්ලන්ඹ." 



ලත්ා ේත වැභකල් නිදුකී 

ඳත්ා ැඳතට ඵදුක් ැශකී 

ලඹත්ා භගි නිනට මුනිකී 

ලභත්ඵා නානම් ැඩිපින් කභකී 

 

"සිඹලුත්ලේ වැභ කලිහිභ නිදුක් ලත්ා ය දුකින් මිදී වැභකල්හිභ නිදුක් ලත්ා යදුකින් 

ැඳතට ඳත් ඳත් ලත්ා. නිනින් ැනලත්ා ඹන බුදුන් වන්ලේ විසින් ලද්ලනා කයන රද 

වභත්රීත බානා පින්ැඩි න උ  පින් කලභකි." 

 

 

ඹවඳත ලනොසිතන ැි ලම් දනඹා 

කිපිත උනුනට ලදති ලේ දනඹා 

වැභත ලත කශ ලභත් ඵා නඹා 

ැක නැත ගලභොක් ැඳ ා දනඹා 
 

"ලම් ලරො ජනඹා ඹවරත ගැන ලනොසිතන වැි ඵරන්න. ඔවුලනොවුන්ට ක්ලයෝදධ කයන්නා ලේදනාට 

ඳත්ලේ. සිඹලු ත්ඹන් ලත කයන රද වභත්රීන බානාලේ කුරලඹන්  ර්ග ලභෝක් ැඳ 

රැලඵනු නිකන්ලන්ඹ." 

 

ලදන්නන් ණඹ දුන් යන් ලේ ලඳොළිඹට 

දුන් දුන් ලේ තභ කශ පින් අනුනට 

එන්ලනත් දියුණු තියුණු තභවට 

ඉන් දැන් නුකුසී ේ පින් දීභට 

 

"දානඹ ලදන්නන් විසින් ලඳොළිඹට දුන්නා වු යත්යන්ලේ තභන් කර පින් අනුන් වට අනුලභෝදම් කයන 

අඹට තභා කර පින ලදගුණ ලතගුණ න්ලන්භඹ. ඒ නිා දන් දීභට පින් දීභට කම්භැලි ලනොන්න." 

 

මුනිදුන් ඵණ ඳද කයා පුහුණු 

ලදමින් දනවට ඩා කුලුණු 

එපිලනන් ලනොඳැමිණ නියඹට දරුණු 

රැඵගත් භතු ග ලභොක් සිරි දියුණු 

 

"බුදුයජානන් වන්ලේලේ ධර්භඹ ඉලගන ලගන පුහුණුවී ැභට කරුණාලන් ලද්ලනා කයන්න. එභ 

පිලනන් තය අඳා දුකට ඳත් ලනොවී භවත් වු ැඳ ම්ඳතින් පිරි නින් සු රඵාගන්න ලවේතු න්ලන්ඹ." 

 

 

 

 



දිභන් මුනිඳුන් දුටු ලභන් ලතොා 

ඵණ දන් නන් වට ැ අත් ඔා 

ඳදලඹන් ඳදඹට අදරින් අා 

එපිලනන් නියඹට ඹන භං ා 
 

"ජීභාන ඵදුයජාණන් වන්ලේ දුටුාක් ලභන් සිත තුටු කයලගන ඵණ දන්නා වු තැනැත්තාට දෑත් 

ඔා ැද ඳදඹක් ඳදඹක් ඳාා ආදයලඹන් ඵණ අන්න. ඒ පින්කභ නියඹට ඹන ඳාය  න්නකි." 

 

 

දුරුලකොට වැභ විට සිත ඇති භාලන් 

ගරු ලකොට ැ ැ දුටු ලතක් භාලන් 

මුනිදුට පුද කශ ඵත් භල් ඳාලන් 

ත වට ග ලභොක් භග එභ ඳාලන් 

 

"ෑභ විටභ සිත තුර ඇති භානඹ දුරු ලකොට ලඳලනන ලතක් භානලේ ඳටන් ගරු බුහුභන් දක්මින් 

බුදුයජාණන් වන්ලේට ආවාය භල් ඳවන් පුජා කරලවොත් ඒ පින් භහිභඹ ත්ඹාට ලදේැඳතට වා 

නින් ැඳතට භාත ඳාදා ලදන්ලන්ඹ." 

 

ඇත ලරො න ඳ භල් වැභ දා 

ලකොතනක පිදුත් මුනිදුන් උලදා 

සිත ලභේ තය පිනටත් ලනොභරකා 

රින් ගැරලන්ලන් ලකලරා 
 

"ලරෝකලේ ෑභ කල්හිභ නභල් ඇත. ඒා ලකොතනකදී බුදුන් වන්ලේ උලදා සිතා පුජාකර නමුත් 

කුල් සිදු ලේ. ලභතයම් ඳවසු වු පිනකටත් සිත ලඹොමු ලනොකය ත්ඹා ය දුකින් ගැරලන්ලන් 

ලකලේද?" 

 

මුනි පුත් ඟ ගණ භේ පිඹ ගුරුය 

ජය ඳත් කුර ලදටු ගිරනුන් තය 

රැක සිත් ලේ කර අත් ඳා ලභලවය 

සු ඳත් කය සිරි සිදුලයි සුයපුය 

 

"බුද්ධ පුත්යඹන් වු භවා ංඝඹා වන්ලේද භේපිඹන්ද ගුරුරුන්ද භවලු අඹද ලයෝගීන්ද තභ කුර 

ලදටුන්ද තාඳඹන්ද ආයක්ා කය අත්ඳා ලභලවය කය සුඳත් කය ලවොත් එභ කුරලේ ඵරලඹන් ඒ 

තැනැත්තා දිේඹය ලරෝක ම්ඳත් විදීභට සුදුසු න්ලන්ඹ." 

 

 

 

 

 



ලරො ඇත්තන් නුනින් විභා දැක 

හිත නැත්තන් ඹයි ලනොසිතා ලන ක 

ගුණ ඇත්තන් ගුණ කීභ ලනොවී ැක 

නු ණැත්තන් පින් කයන උඳාක 

 

"ලරෝක ත්ඹා ලද නුණින් විභා දැන තභාට හිතත් අඹ නැතැයි ලනක් ලනොසිතා ගුණ ඇති 

අඹලේ ගුණ නිකභ කීභ නුණ ඇති අඹ පින් කයගන්නා තත් ක්යනභඹක් ලේ. " 

 

ලගොඩරමින් ත්ග ඵ දුකිලන් 

ලගන නිලන් සිටුන තුටු භතිලන් 

තුනුරුලන් ගුණ සිහි කශ සිතිලන් 

නැත විඳිලන් දුක් ලයහි ඉතිලන් 

 

"සිඹලු ත්ඹා ය දුකින් ලගොඩලගන උතුම් වු නිර්ානලඹහි පිහිටුන්ලන්ඹ ඹන අදවසින් සිට උතුම් 

ලතරුන් ගුණ සිහිකයන රද පිලනන් භතු ය දුක් විදීභක් නැති න්ලන්ඹ." 

 

පින් මි නෑඹන් න පිවටක් නැත 

අන්ලගන් භතු හිමින ලදඹකුත් නැත 

ඉන් භතු අදවා සිහි කයලතොත් ත 

අන් කුරක් ලනොකලරොත් ලභභ ඇත 

 

"තභා විසින් කයගන්නා රද පින් මි තභාට නෑයින්ලගන් පිහිටක් ලනොන්ලන්ඹ. ඔවුන්ලගන් භතුට 

රැලඵන ඳරඹකුත් නැත. එඵැවින් ත්ඹා අනාගත ඹවඳත වා ලතරුන් ගුණ සිහිලකොට ගන්ලන් 

නම් ලනත් පින් කම් ලනොකරත් එඹ ලත රයි." 

 

කුරුඳණ අලඹහි ඉඳදුම් නැති ලකොට 

අඳභණ ැඳ ඳඹා ලදන ත වට 

බුදු ඵණ ලර ඳැතුම් ඵැරි ලභලතො ඳට 

තියණ මි පිහිටක් නැත යට 

 

"දුක් ලගනලදන්නා වු අඳාලඹහි ඉඳදීභ නැති ලකොට අප්යතභාණ වු ත්ඹාට ලත ලාන්තිඹ ාදා ලදන 

බුද්ධ ධර්භඹ අනු පිළිඳදින්නට ලනොවැකි ත්ඹාට තියණ පිහිට මි ලන පිහිටක් ංායඹට නැත. " 

 

පුයා ත් රුනින් මුළු ලදයණඹ 

කයා ඳාඹක් ඵම ලරො ඳභණඹ 

ඵදා යන් දද රා මිණි ලතොයණඹ 

ලදනා ටත් ැඩි පින් බුත් යණඹ 

 

"ත්රුනින් භව ලඳොලරො පුයා ේයවව භලරෝකඹ දක්ා ඳභණ උට භව භන්දියඹක් ාදා යත්යන් 

ලකොඩි නංා භාණික්ඹණ ලතොයන් ඵන්දා ලදනාටත් ැඩිඹ බුදුන් යණ ඹාභ උතුම් පින්කභකි." 



අමින් ලභදවම් අර ලනොයිලද් 

පුයමින් ලම් සිඹලු පින්දම් නිඵලද් 

ලකලරසුන් මුල් ලනොතඵා සිත ඳසිලද් 

රැඵගත් ලභොක්සු භතුදුක් ලනොවිලද් 

 

"ලම් ඵණ අා කම්භැලි ලනොසිට ඉවත වන් සිඹලුභ පින්කම් ලකොට සිලත් අකුල් මුලින්භ සි දභා 

ඉදිරිලේදී දුක්ලනොවි  ර්ග ලභෝක් ම්ඳත් රඵාගන්න." 

 

 

සිගඳත් එලකක් ලඳය අනුරුදු ලතරුන් දැක 

තභරත් ඵතින් දුන්ලන් එකභ ැන්දක 

ඵරත් එයින් සුයඳති විඹ ඉන් දික 

නැණත් කයේ පින් දන් ඳර ලභයින් දැක 

 

"සිගභනට ඳත්වු එක්තයා දුගිලඹක් තභා රත් ඵත් ඳතින් එකභ වැන්දක් අනුරුද්ධ ලතරුන් වන්ලේට 

පුජාකර එභ ඵරත් පිලනන් ලවලතභ භවානුබා ම්ඳන්න ඉන්දික නම් ලදවිලඹක් උඳන්ලන්ඹ. 

නුණ ඇත්තනි දන් දීලම් විඳාක දැන දානභඹ පින් කම් සිදු කයන්න." 

 

දක් ඳභණ සිල්රැක කුරඟනක් ලඳයා 

දවක් සුයම පිරියමින් රුවින් යා 

තක් සුරිදු රග වි නියන් තයා 

විගක් එයින් ලතොය ලනොයකේ සිතින් දයා 
 

"ලඳය එක් දක් ඳභණක් භනා ලේ සීරඹ රැකගත් කුර කාන්තාක් දව ක් ලදගනන් පිරියා රඳ 

ලොඵාලන් අේයන ක් ලදවිඳු රඟ නියන්තයලඹන් ැඳ වින්ලද්ඹ. එඵැවින් සීරඹ සිතින් දයා එක 

ලභොලවොතක් නෑයභ යකින්න. " 

 

ලකලරසුන් ලකලයන් ලතොයකය සිතු තනාභඹ 

නිදුකින් රැලඵයි ඵමලරො ැඳ භනාභඹ 

සුදසුන් නින් ලදයි භයලන් දී නාභඹ 

පිනකින් උතුම් පින නම් ඵා නාභඹ 

 

"භනා ලේ සිත ක  කයලගන ලකලර  ධර්භ සිතින් ඵැවැය කයලවොත් භලන්ඥ වු ේයඹව භ ලරෝක ැඳ 

රැලඵයි. භාය ලේනා ඳයාජඹ ලකොට භනා දැකුම් ඇති නින් ැඳ ලගනලදයි. එඵැවින් පින්කම් අතරින් 

උතුම්භ පින බානා න්ලන්ඹ." 

 

 

 

 



කශ පින් දීභ නම් තභ සිත තුටුලකොට 

ඵැදි යන් හිලණකි ලදවිලරෝ ඹට නැඟුභට 

නැගි පුන්  ලකි අ බිඹ ගිම් නිවීභට 

නිති පින් එයින් ලද දුටු දුටු දනන් වට 

 

"සිත තුින් තභන් කර පින් දවම් නම් ලදේ ලරොට නැගීභට ඵදින රද යන් හිනි භලගකි. ය බිඹ 

නම් දානඹ ංසිදීභට සිසිල් ද රැ  විහිදුන පුර්නචන්ද්යනඹා භානඹ එඵැවින් දුටු දුටු ජනඹා වට නිතය 

පින් ලදන්න." 

 

 

දන් ලදන ලදහි ලදේයම් ලලවය මුනිදුට 

පින් අනුලභෝදන් මිනිලක් එතැන සිට 

පින් රැඵ ගතිඹ ැඩි කයමින් එසිටු වට 

ඉන් දුන ලනොදුන කිභ අනුලභෝදනාට 

 

"ලදවියම් ලලවය බුදුන් වන්ලේට පජා කයන අ ථාලේ එතැන සිි මිනිලක් සිත තුින් පින් 

රඵාගත්ලත්ඹ. එභ පින ලලවය පුජා කර සිටුතුභාට රද පිනට ැඩිතයම්ඹ. එභ නිා පින් අනුලභෝදන් 

වීභට දුන් ලනොදුන් ැභට පිළින්ඹ." 

 

මින් රඵමියි ලනොසිතා කිසි උඳකයණ 

මුන් රින් ලගොඩරමි ඹන කය කුළුණ 

පින් ඳේ ලදකභ ලනොයදා කීලොත් ඵණ 

ඉන් ලතොඳ විදින ැඳ ලභලතකැයි නැත ඳභණ 

 

"ලම් ඵණ කීලභන් ඹම්කිසි රාබඹක් ලනොරඵමියි සිතා, ලභොවුන් ංාය දුකින් එලතය කයමි ඹන 

කරුණාඵය සිතින් ඳේ පින් ලදක ලනොයදා ටවා දී ඵණ කිඹන්න. එයින් ලතොඳ රඵන්නා වු ැඳ 

ලභලතකැයි ප්යඳභාණ කර ලනොවැක. " 

 

බුදුන් ලදන ඵණ මිහිලයත්භ සිත තැනී 

ඳන් උන් භැඩිලඹක් කැවිටකින් ඇනී 

එයින් මි තිද රද ඉසුරු ලඵලව විනී 

ලභන් දවම් ඇසුභට භැළි ලනොේ දැනී 

 

"බුදුන් වන්ලේ විසින් ලද්ලනා කයන රද උතුම් මිහිරි ධර්භඹ ඳැවැදුනු සිතින් අාසිි භැඩිලඹක් 

ලකවිටකින් අනින රදු එතැනභ භැරී තේතිා ලදේලරො ඉපිද ලඵොලවෝ ඉසුරු රද්ලද්ඹ. ලභන් උතුම් 

ධර්භඹ ඇසීභට කම්භැලි ලනොවිඹ යුතුඵ දැනගන්න." 

 

 

 



දුක්ඳත් ලතක් මුනිදුන් ලත සිත ඳැවැදී 

එක් දා ගැලඵක දිඹ ලඵයලිඹ භරක් පිදී 

ක්විති ැඳත් ඉන් ඳනිති  ලයක රදී 

දුක් නැත ලභපුද කයලතොත් අකුලින් මිදී 
 

"එක් දුප්ඳත් ලකලනක් බුදුන් ලකලයහි ඳැවැදුන සිතින් එක්තයා දාගැඵකට දිඹලඵයලිඹ භරක් පුජා 

කලල්ඹ. එභ පිලනන් ක්විති යජැඳ ආත්භ ඳන්සිඹ ායඹක් රද්ලද්ඹ. අකුරලඹන් මිදී භල් ඳවන් පුජා 

කරලවොත් දුක් නැතිලේ." 

 

 

ල බු මුනිදු දැක එක ලයක ැන්ලද් 

ති  එක කලඳක දුගතිඹ දුක් ලනොවින්ලද් 

ලතො  ඩන සුයනය ඉසුරු වින්ලද් 

ල  නැතත් ලභකුල් ඵැරි කුභන්ලද් 

 

"ල භු බුදුන් දැක ඳැවැදී එක් ායඹක් ඳභණක් ැන්ද ලකලනකු කල්ඳ ති එකක් දුගතිලඹහි දුක් 

ලනොවින්ලද්ඹ. තුට ඩන්නා වු ක්විති ැඳ වින්ලද්ඹ. ැඩකට නැති කල්ගත කයන ත්ඹනි 

ලභනි පින්කම් ත් කයගත ලනොවැක්ලක් භන්ද." 

 

කශලවොත් සිල්තුන් වට තා ත 

දුටු ක් ලකලනක් ලති ඕ වට ඉතා හිත 

නැණ ඇත්තවුන් ාදන පින් තා ත 

ඉභවත් පිනක් දැන ගතිලතොත් හිතා හිත 

 

"සිල්තුන්ට නිතය තාත් කරලවොත් දකින අඹ ඳා තභාට ඉතා හිතත් න්ලන්ඹ. තාත් කිරීභ 

නුන ඇති අඹ කයන පින් කභකලභකි. ැඩ අඩ දැන ලභඹ භවා පින්කභක් ඵ දත යුත්ලත්ඹ. එඹ ඉතා 

ඹවඳත්ඹ. " 

 

පින්කම් කයන අඹ ඒ දියුණුන ලර 

භන් න් ලතොසින් එහි ගුණ කිඹන ඇති ලර 

උන් උඳ නඳන් තැන ඳැතිලයයි ලරො  

පුන් ද ඳවන් වු ලභන් අදවේ ලභඵ 

 

"පින්කම් කයන්න වුන් ඒ දියුණු න ලර තුටු සිතින් ැඵෑ තත්ඹ ගුණ කිඹති. ඔවුන් උඳනඳන් තැන 

ලරොලහි කීර්තිඹ ඳැතිලයයි. පුර්ණ චන්ද්රුඹා ඳෑවුාක් ලභන් ලම් චන ල ා කයන්න අදවන්න." 

 

 

 

 



තියණ ගත් එක් මිනිලක් එක් කලශක 

ලනොඳැමිණ දුගතිඹට සිට කප් එක් තිලක 

අඳභණ ැඳත් ගලභොක් සිරි රදි නිැක 

එයණ ලනොලගන ලතොඳ විඳිලන් කිභ ලභදුක 

 

"එක් කලරක ැදැවැ සිතින් තියණ ැර ගත් එක් භනුල ඹඳලඹක් කල්ඳ ති  එකක් දුගතිලඹහි 

ලනොැටී අප්යදභාණ දිේඹැ ැඳ වි නින් ැඳ නිකභ රඵා ගත්ලත්ඹ. ඒ උතුම් වු ලතරුන් යණ 

ලනොලගන ලතොඳ දුක් විදින්ලන් කුභක් නිාද?" 

 

 

අනුණ කමින් සිහි ලනොකයනු මි තත 

අයණ ලතොඳට පිළියලණක්භඹ නිඹත 

බුදුගුණ සිතින් එකග සිහිකයන ලවොත 

අඳභණ ැඳත් සිදුලයි ැක ලනොකය සිති 

 

"අනුන කම් නිා නිතය බුදු ගුණ ලනොකයනා මි අයණවු ලතොඳට එඹ දීප්තිභත් පිළියණක්භඹ.  

ම්බුදු ගුණ එකඟ කයගත් සිතින් සිහිකයන්ලන් නම් අප්රිභාණ ැඳත් සිදුලේභඹ." 

 

 

ලරොට උතුම් මුනි යජුලේ ගුණ විපුර 

සිතට රැලගන සිහි කශ නුනින් නිභර 

තට ලනොවී කලරකත් ඵ දුක් අර 

ඹට එයින් සිදුලේ සිරි සුඵ භගුර 

 

"ලරෝකඹට අතුම් බුදුයජාණන් වන්ලේලේ භවත් වු ගුණඹන් නිර්භර වු ලවො නුණින් සිහිඳත් කයන 

තැනැත්තාට ය දුක් රං ලනොන්ලන්ඹ. ඒ ලවේතුලන් ැභ ශ්රී සුබ භංගල්ඹදඹක් ලේා." 

 

ලනොදන්නවුන් වට ඳේ පින් නිඹභ ලකොට 

ඵ ලරොැඩ ඟයා පිලනනි වැභ විට 

රද ැඳතින් ලතොය ලනො රැඵ නිති පිහිට 

ැද ේත ැනලේා ලභොක් පුයඹට 

 

"අධර්භලඹන් ජීත් නාට ඩා ධාර්මි ට මිඹ ඹෑභ ත්ඹා වට ඹවඳත් න්ලන්ඹ. ලම් ආකායලඹන් 

ලද්ලනා කයන රද්දා වු බුද්ධ ධර්භඹ ලභලනහි ලකොට ඇත්ත ලලඹන්භ පින් රැ කය නිර්ාණඹට 

ඳැමිලණන්න." 

 

 

 

 



වීදාගභ ලලවලයහි ලභත් ලතරිදු ද 

ාදායණ ඳැස ලභත් සිතින් නද 

ඵාදා ලනොවී ලභොක් දැකුභට ඵැඳි ලභඳද 

ඳාදා තන් සිත ඳතීා නිඵද 
 

"වීදාගභ භවවිවායලඹහි වභත්රීඹ  ථවීය ඳාදඹන් වන්ලේ විසින් ඵාදාක් ලනොවී නින් දැකීභ වා 

ප්රඵන්ධ කයන රද ලභභ ඳද්ේ ේය න්ථඹ නිතය ත්ඹන්ලේ සිත් ප්රන්න කයමින් ඳතීා." 

 


