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නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

ඛුද්දකපාඨපාළි 

1. සරණත්තෙං 

බුද්ධංසරණංගච්ඡාමි; 

ධම්මංසරණංගච්ඡාමි; 
සඞ්ඝංසරණංගච්ඡාමි. 

දුතයම්පිබුද්ධංසරණංගච්ඡාමි; 

දුතයම්පිධම්මංසරණංගච්ඡාමි; 

දුතයම්පිසඞ්ඝංසරණංගච්ඡාමි. 

තතයම්පිබුද්ධංසරණංගච්ඡාමි; 

තතයම්පිධම්මංසරණංගච්ඡාමි; 
තතයම්පිසඞ්ඝංසරණංගච්ඡාමි. 

සරණත්තයං[සරණගමනංනිට්ඨිතං(සයා.)]නිට්ඨිතං. 

2. දසසික්ඛාපදං 

1. පාණාතපාතා යවරමණී-සික්ඛාපදං[යවරමණීසික්ඛාපදං (සී.
සයා.)]සමාදියාමි. 

2. අදින්නාදානායවරමණී-සික්ඛාපදංසමාදියාමි. 

3. අබ්රහ්මචරියායවරමණී-සික්ඛාපදංසමාදියාමි. 

4. මුසාවාදායවරමණී-සික්ඛාපදංසමාදියාමි. 

5. සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානායවරමණී-සික්ඛාපදංසමාදියාමි. 

6. විකාලයභොජනායවරමණී-සික්ඛාපදංසමාදියාමි. 

7. නච්ච-ගීත-වාදිත-විසූකදස්සනායවරමණී-සික්ඛාපදංසමාදියාමි. 

8. මාලා-ගන්ධ-වියලපන-ධාරණ-මණ්ඩන-විභූසනට්ඨානායවරමණී-
සික්ඛාපදංසමාදියාමි. 

9. උච්චාසයන-මහාසයනායවරමණී-සික්ඛාපදංසමාදියාමි. 
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10. ජාතරූප-රජතපටිග්ගහණායවරමණී-සික්ඛාපදංසමාදියාමි. 

දසසික්ඛාපදං[දසසික්ඛාපදංනිට්ඨිතං (සයා.)]නිට්ඨිතං. 

3. ද්වත්තංසාකායරො 

අත්ථිඉමස්මිංකායය– 

යකසායලොමානඛාදන්තාතයචො, 

මංසංන්හාරු[නහාරු(සී.පී.), නහාරූ(සයා.කං.)]අට්ඨි[අට්ඨී(සයා.

කං)]අට්ඨිමිඤ්ජංවක්කං, 

හදයංයකනංකියලොමකංපිහකංපප්ඵාසං, 

අන්තංඅන්තගුණංඋදරියංකරීසංමත්ථලුඞ්ගං[( ) සබ්බත්ථනත්ථි, 

අට්ඨකථාචද්වත්තංසසඞ්ඛයාචමනසිකාතබ්බා], 

පිත්තංයසම්හංපුබ්යබොයලොහිතංයසයදොයමයදො, 

අස්සුවසායඛය ොසිඞ්ඝාණිකාලසිකාමුත්තන්ත[මුත්තං, මත්ථයක

මත්ථලුඞ්ගන්ත(සයා.)]. 

ද්වත්තංසාකායරොනිට්ඨියතො. 

4. කුමාරපඤ්හා 

1. ‘‘එකංනාමකිං’’? ‘‘සබ්යබසත්තාආහාරට්ඨිතකා’’. 

2. ‘‘ද්යවනාමකිං’’? ‘‘නාමඤ්චරූපඤ්ච’’. 

3. ‘‘තීණිනාමකිං’’? ‘‘තස්යසොයවදනා’’. 

4. ‘‘චත්තාරිනාමකිං’’? ‘‘චත්තාරිඅරියසච්චානි’’. 

5. ‘‘පඤ්චනාමකිං’’? ‘‘පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා’’. 

6. ‘‘ඡනාමකිං’’? ‘‘ඡඅජ්ඣත්තකානිආයතනානි’’. 

7. ‘‘සත්තනාමකිං’’? ‘‘සත්තයබොජ්ඣඞ්ගා’’. 

8. ‘‘අට්ඨනාමකිං’’? ‘‘අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො’’. 

9. ‘‘නවනාමකිං’’? ‘‘නවසත්තාවාසා’’. 

10. ‘‘දසනාමකිං’’? ‘‘දසහඞ්යගහිසමන්නාගයතො‘අරහා’තවුච්චතී’’ත. 

කුමාරපඤ්හානිට්ඨිතා. 
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5. මඞ්ගලසුත්තං 

1. එවංයම සුතං – එකං සමයං භගවාසාවත්ථියං විහරත යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො අඤ්ඤතරා යදවතාඅභික්කන්තාය
රත්තයා අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයන

භගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
අට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතායඛොසායදවතාභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

2. 

‘‘බහූයදවාමනුස්සාච, මඞ්ගලානිඅචින්තයං; 

ආකඞ්ඛමානායසොත්ථානං, බූ්රහිමඞ්ගලමුත්තමං’’. 

3. 

‘‘අයසවනාචබාලානං, පණ්ඩිතානඤ්චයසවනා; 

පූජා ච පූජයනයයානං[පූජනීයානං (සී. සයා.කං. පී.)], එතං
මඞ්ගලමුත්තමං. 

4. 

‘‘පතරූපයදසවායසොච, පුබ්යබචකතපුඤ්ඤතා; 

අත්තසම්මාපණිධි[අත්ථසම්මාපණීධී (කත්ථචි)]ච, එතං
මඞ්ගලමුත්තමං. 

5. 

‘‘බාහුසච්චඤ්චසිප්පඤ්ච, විනයයොචසුසික්ඛියතො; 

සුභාසිතාචයාවාචා, එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 

6. 

‘‘මාතාපිතුඋපට්ඨානං, පුත්තදාරස්සසඞ්ගයහො; 

අනාකුලාචකම්මන්තා, එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 

7. 

‘‘දානඤ්චධම්මචරියාච, ඤාතකානඤ්චසඞ්ගයහො; 

අනවජ්ජානිකම්මානි, එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 

8. 

‘‘ආරතීවිරතීපාපා, මජ්ජපානාචසංයයමො; 

අප්පමායදොචධම්යමසු, එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 

9. 

‘‘ගාරයවොචනිවායතොච, සන්තුට්ඨිචකතඤ්ඤුතා; 

කායලන ධම්මස්සවනං[ධම්මස්සාවණං (ක. සී.), ධම්මසවනං (ක.

සී.)], එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 
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10. 

‘‘ඛන්තීචයසොවචස්සතා, සමණානඤ්චදස්සනං; 

කායලනධම්මසාකච්ඡා, එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 

11. 

‘‘තයපොචබ්රහ්මචරියඤ්ච, අරියසච්චානදස්සනං; 

නිබ්බානසච්ඡිකිරියාච, එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 

12. 

‘‘ඵුට්ඨස්සයලොකධම්යමහි, චිත්තංයස්සනකම්පත; 

අයසොකංවිරජංයඛමං, එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 

13. 

‘‘එතාදිසානිකත්වාන, සබ්බත්ථමපරාජිතා; 

සබ්බත්ථයසොත්ථිංගච්ඡන්ත, තංයතසංමඞ්ගලමුත්තම’’න්ත. 

මඞ්ගලසුත්තංනිට්ඨිතං. 

6. රතනසුත්තං 

1. 

යානීධභූතානි සමාගතානි, භුම්මානි[භූමානි (ක.)]වා යානි ව

අන්තලික්යඛ; 

සබ්යබවභූතාසුමනාභවන්තු, අයථොපිසක්කච්චසුණන්තුභාසිතං. 

2. 

තස්මාහිභූතානිසායමථසබ්යබ, යමත්තංකයරොථමානුසියාපජාය; 

දිවා ච රත්යතො ච හරන්ත යය බලිං, තස්මා හි යන
රක්ඛථඅප්පමත්තා. 

3. 

යංකිඤ්චිවිත්තංඉධවාහුරංවා, සග්යගසුවායංරතනංපණීතං; 

නයනොසමංඅත්ථිතථාගයතන, ඉදම්පිබුද්යධරතනංපණීතං; 
එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු. 

4. 

ඛයංවිරාගංඅමතංපණීතං, යදජ්ඣගාසකයමුනීසමාහියතො; 

නයතනධම්යමනසමත්ථිකිඤ්චි, ඉදම්පිධම්යමරතනංපණීතං; 
එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු. 

5. 

යංබුද්ධයසට්යඨොපරිවණ්ණයීසුචිං, සමාධිමානන්තරිකඤ්ඤමාහු; 

සමාධිනායතනසයමොනවිජ්ජත, ඉදම්පිධම්යමරතනංපණීතං; 
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එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු. 

6. 

යයපුග්ගලාඅට්ඨසතංපසත්ථා, චත්තාරිඑතානියගානියහොන්ත; 

යතදක්ඛියණයයාසුගතස්සසාවකා, එයතසුදින්නානිමහප්ඵලානි; 

ඉදම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු. 

7. 

යයසුප්පයත්තාමනසාද ්යහන, නික්කාමියනොයගොතමසාසනම්හි; 

යත පත්තපත්තා අමතං විගය්හ, ලද්ධා මුධා නිබ්බුතං[නිබ්බුත

(ක.)]භුඤ්ජමානා; 

ඉදම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු. 

8. 

යථින්දඛීයලොපථවිස්සියතො[පඨවිස්සියතො(ක.සී.), පථවිංසියතො(ක.

සි.සයා.කං.පී.)]සියා, චතුබ්භිවායතහිඅසම්පකම්පියයො; 

තථූපමංසප්පුරිසංවදාමි, යයොඅරියසච්චානිඅයවච්චපස්සත; 

ඉදම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු. 

9. 

යයඅරියසච්චානිවිභාවයන්ත, ගම්භීරපඤ්යඤනසුයදසිතානි; 

කිඤ්චාපියතයහොන්තභුසංපමත්තා, නයතභවංඅට්ඨමමාදියන්ත; 

ඉදම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු. 

10. 

සහාවස්සදස්සනසම්පදාය[සහාවසද්දස්සනසම්පදාය (ක.)], තයස්සු

ධම්මාජහිතාභවන්ත; 

සක්කායදිට්ඨීවිචිකිච්ඡිතඤ්ච, සීලබ්බතංවාපියදත්ථිකිඤ්චි. 

11. 

චතූහපායයහි ච විප්පමුත්යතො, ඡච්චාභිඨානානි[ඡචාභිඨානානි (සී.

සයා.)]අභබ්බකාතුං[අභබ්යබොකාතුං (සී.)]; 

ඉදම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු. 

12. 

කිඤ්චාපියසො කම්ම[කම්මං (සී. සයා. කං. පී.)]කයරොත පාපකං, 

කායයනවාචාඋදයචතසාවා; 

අභබ්බ[අභබ්යබො (බහූසු)]යසො තස්සපටිච්ඡදාය[පටිච්ඡාදාය (සී.)], 

අභබ්බතාදිට්ඨපදස්සවුත්තා; 

ඉදම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු. 
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13. 

වනප්පගුම්යබ යථ[යථා (සී. සයා.)]ඵුස්සිතග්යග, ගිම්හානමායස

පඨමස්මිං[පඨමස්මි(?)]ගිම්යහ; 

තථූපමං ධම්මවරං අයදසයි[අයදසයී (සී.)], නිබ්බානගාමිං පරමං

හිතාය; 

ඉදම්පිබුද්යධරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු. 

14. 

වයරොවරඤ්ඤූවරයදොවරාහයරො, අනුත්තයරොධම්මවරංඅයදසයි; 

ඉදම්පිබුද්යධරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු. 

15. 

ඛීණංපුරාණංනවනත්ථිසම්භවං, විරත්තචිත්තායතයකභවස්මිං; 

යත ඛීණබීජා අවිරූ ්හිඡන්දා, නිබ්බන්ත ධීරා යථායං[යථයං

(ක.)]පදීයපො; 

ඉදම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු. 

16. 

යානීධභූතානිසමාගතානි, භුම්මානිවායානිවඅන්තලික්යඛ; 

තථාගතංයදවමනුස්සපූජිතං, බුද්ධංනමස්සාමසුවත්ථියහොතු. 

17. 

යානීධභූතානිසමාගතානි, භුම්මානිවායානිවඅන්තලික්යඛ; 

තථාගතංයදවමනුස්සපූජිතං, ධම්මංනමස්සාමසුවත්ථියහොතු. 

18. 

යානීධභූතානිසමාගතානි, භුම්මානිවායානිවඅන්තලික්යඛ; 

තථාගතංයදවමනුස්සපූජිතං, සඞ්ඝංනමස්සාමසුවත්ථියහොතූත. 

රතනසුත්තංනිට්ඨිතං. 

7. තයරොකුට්ටසුත්තං 

1. 

තයරොකුට්යටසුතට්ඨන්ත, සන්ධිසිඞ්ඝාටයකසුච; 

ද්වාරබාහාසුතට්ඨන්ත, ආගන්ත්වානසකංඝරං. 

2. 

පහූයතඅන්නපානම්හි, ඛජ්ජයභොජ්යජඋපට්ඨියත; 

නයතසංයකොචිසරත, සත්තානංකම්මපච්චයා. 

3. 
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එවංදදන්තඤාතීනං, යයයහොන්තඅනුකම්පකා; 

සුචිංපණීතංකායලන, කප්පියංපානයභොජනං; 

ඉදංයවොඤාතීනංයහොතු, සුඛිතායහොන්තුඤාතයයො. 

4. 

යතචතත්ථසමාගන්ත්වා, ඤාතයපතාසමාගතා; 

පහූයතඅන්නපානම්හි, සක්කච්චංඅනුයමොදයර. 

5. 

චිරංජීවන්තුයනොඤාතී, යයසංයහතුලභාමයස; 

අම්හාකඤ්චකතාපූජා, දායකාචඅනිප්ඵලා. 

6. 

නහිතත්ථකසි[කසී(සී.)]අත්ථි, යගොරක්යඛත්ථනවිජ්ජත; 

වණිජ්ජා තාදිසීනත්ථි, හිරඤ්යඤනකයයොකයං[කයාක්කයං (සී.), 

කයාකයං(සයා.)]; 

ඉයතොදින්යනනයායපන්ත, යපතාකාලඞ්කතා[කාලකතා(සී.සයා.
කං.)]තහිං. 

7. 

උන්නයමඋදකංවුට්ඨං, යථානින්නංපවත්තත; 

එවයමවඉයතොදින්නං, යපතානංඋපකප්පත. 

8. 

යථාවාරිවහාපූරා, පරිපූයරන්තසාගරං; 

එවයමවඉයතොදින්නං, යපතානංඋපකප්පත. 

9. 

අදාසියමඅකාසියම, ඤාතමිත්තා[ඤාතමිත්යතො(?)]සඛාචයම; 

යපතානංදක්ඛිණංදජ්ජා, පුබ්යබකතමනුස්සරං. 

10. 

නහිරුණ්ණංවායසොයකොවා, යාචඤ්ඤාපරියදවනා; 

නතංයපතානමත්ථාය, එවංතට්ඨන්තඤාතයයො. 

11. 

අයඤ්චයඛොදක්ඛිණාදින්නා, සඞ්ඝම්හිසුප්පතට්ඨිතා; 

දීඝරත්තංහිතායස්ස, ඨානයසොඋපකප්පත. 

12. 

යසොඤාතධම්යමොචඅයංනිදස්සියතො, යපතානපූජාචකතාඋ ාරා; 
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බලඤ්චභික්ඛූනමනුප්පදින්නං[… මනුප්පදින්නවා (ක.)], තුම්යහහි
පුඤ්ඤංපසුතංඅනප්පකන්ත. 

තයරොකුට්ටසුත්තංනිට්ඨිතං. 

8. නිධිකණ්ඩසුත්තං 

1. 

නිධිංනියධතපුරියසො, ගම්භීයරඔදකන්තයක; 

අත්යථකිච්යචසමුප්පන්යන, අත්ථායයමභවිස්සත. 

2. 

රාජයතොවාදුරුත්තස්ස, යචොරයතොපීළිතස්සවා; 

ඉණස්සවාපයමොක්ඛාය, දුබ්භික්යඛආපදාසුවා; 

එතදත්ථායයලොකස්මිං, නිධිනාමනිධීයත. 

3. 

තාවස්සුනිහියතො[තාව සුනිහියතො (සී.)]සන්යතො, ගම්භීයර

ඔදකන්තයක; 

නසබ්යබොසබ්බදාඑව, තස්සතංඋපකප්පත. 

4. 

නිධිවාඨානාචවත, සඤ්ඤාවාස්සවිමුය්හත; 

නාගාවාඅපනායමන්ත, යක්ඛාවාපිහරන්තනං. 

5. 

අප්පියාවාපිදායාදා, උද්ධරන්තඅපස්සයතො; 

යදාපුඤ්ඤක්ඛයයොයහොත, සබ්බයමතංවිනස්සත. 

6. 

යස්සදායනනසීයලන, සංයයමනදයමනච; 

නිධීසුනිහියතොයහොත, ඉත්ථියාපුරිසස්සවා. 

7. 

යචතයම්හිචසඞ්යඝවා, පුග්ගයලඅතථීසුවා; 

මාතරිපිතරිචාපි[වාපි(සයා.කං.)], අයථොයජට්ඨම්හිභාතරි. 

8. 

එයසොනිධිසුනිහියතො, අයජයයයොඅනුගාමියකො; 

පහායගමනීයයසු, එතංආදායගච්ඡත. 

9. 

අසාධාරණමඤ්යඤසං, අයචොරාහරයණොනිධි; 
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කයිරාථධීයරොපුඤ්ඤානි, යයොනිධිඅනුගාමියකො. 

10. 

එසයදවමනුස්සානං, සබ්බකාමදයදොනිධි; 

යංයයදවාභිපත්යථන්ත, සබ්බයමයතනලබ්භත. 

11. 

සුවණ්ණතා සුසරතා, සුසණ්ඨානා සුරූපතා[සුසණ්ඨානසුරූපතා

(සී.), සුසණ්ඨානංසුරූපතා(සයා.කං.)]; 

ආධිපච්චපරිවායරො, සබ්බයමයතනලබ්භත. 

12. 

පයදසරජ්ජංඉස්සරියං, චක්කවත්තසුඛංපියං; 

යදවරජ්ජම්පිදිබ්යබසු, සබ්බයමයතනලබ්භත. 

13. 

මානුස්සිකාචසම්පත්ත, යදවයලොයකචයාරත; 

යාචනිබ්බානසම්පත්ත, සබ්බයමයතනලබ්භත. 

14. 

මිත්තසම්පදමාගම්ම, යයොනියසොව[යයොනියසො යව (සී.), යයොනියසො

යච(සයා.), යයොනියසොච(?)]පයඤ්ජයතො; 

විජ්ජාවිමුත්තවසීභායවො, සබ්බයමයතනලබ්භත. 

15. 

පටිසම්භිදාවියමොක්ඛාච, යාචසාවකපාරමී; 

පච්යචකයබොධිබුද්ධභූමි, සබ්බයමයතනලබ්භත. 

16. 

එවංමහත්ථිකාඑසා, යදිදංපුඤ්ඤසම්පදා; 

තස්මාධීරාපසංසන්ත, පණ්ඩිතාකතපුඤ්ඤතන්ත. 

නිධිකණ්ඩසුත්තංනිට්ඨිතං. 

9. යමත්තසුත්තං 

1. 

කරණීයමත්ථකුසයලන, යන්තසන්තංපදංඅභිසයමච්ච; 

සක්යකොඋජූචසුහුජූ[සූජූ(සී.)]ච, සුවයචොචස්සමුදුඅනතමානී. 

2. 

සන්තුස්සයකොචසුභයරොච, අප්පකිච්යචොචසල්ලහුකවුත්ත; 

සන්තන්ද්රියයොචනිපයකොච, අප්පගබ්යභොකුයලස්වනනුගිද්යධො. 
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3. 

නචඛුද්දමාචයරකිඤ්චි, යයනවිඤ්ඤූපයරඋපවයදයයං; 

සුඛියනොව යඛමියනො යහොන්තු, සබ්බසත්තා[සබ්යබසත්තා (සී.
සයා.)]භවන්තුසුඛිතත්තා. 

4. 

යයයකචිපාණභූතත්ථි, තසාවාථාවරාවනවයසසා; 

දීඝාවායයවමහන්තා[මහන්ත(?)], මජ්ඣිමාරස්සකාඅණුකථූලා. 

5. 

දිට්ඨා වා යයව අදිට්ඨා[අදිට්ඨ (?)], යය ව[යය ච (සී. සයා. කං.

පී.)]දූයරවසන්තඅවිදූයර; 

භූතාව[වා (සයා.කං.පී.ක.)]සම්භයවසීව[වා (සී.සයා.කං.පී.)], 
සබ්බසත්තාභවන්තුසුඛිතත්තා. 

6. 

න පයරො පරං නිකුබ්යබථ, නාතමඤ්යඤථ කත්ථචි න කඤ්චි[නං

කඤ්චි(සී.පී.), නංකිඤ්චි(සයා.), නකිඤ්චි (ක.)]; 

බයායරොසනාපටිඝසඤ්ඤා, නාඤ්ඤමඤ්ඤස්සදුක්ඛමිච්යඡයය. 

7. 

මාතායථානියංපුත්තමායසාඑකපුත්තමනුරක්යඛ; 

එවම්පිසබ්බභූයතසු, මානසංභාවයයඅපරිමාණං. 

8. 

යමත්තඤ්චසබ්බයලොකස්මි, මානසංභාවයයඅපරිමාණං; 

උද්ධංඅයධොචතරියඤ්ච, අසම්බාධංඅයවරමසපත්තං. 

9. 

තට්ඨංචරංනිසින්යනොව[වා(සී.සයා.කං.පී.)], සයායනොයාවතාස්ස

විතමිද්යධො[විගතමිද්යධො (බහූසු)]; 

එතංසතංඅධිට්යඨයය, බ්රහ්මයමතංවිහාරමිධමාහු. 

10. 

දිට්ඨිඤ්චඅනුපග්ගම්ම, සීලවාදස්සයනනසම්පන්යනො; 

කායමසු විනය[වියනයය (සී.)]යගධං, නහි ජාතුග්ගබ්භයසයය පුන
යරතීත. 

යමත්තසුත්තංනිට්ඨිතං. 

ඛුද්දකපාඨපාළිනිට්ඨිතා. 
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iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


