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ෛධ'යෙය� කට ! 7dෙ> ශA�ය ෙනොඅ~ වැ ම ![ෙ, ය. අස�පයA නැෙතො( 
Qදාග�නා ෙ=ලාව�� �නා අතර!ෙ' ඇෙඳේ වැද ෙහiමA ෙනො i ය. ඉතා වෙයෝවෘ\ධ 
කාලෙය� පවා j එක ෙදක වන !$ කට !වල ෙයCණ හ, ෙකොෙතA j ෙබෝ වන !$ 
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වහ�ෙසේ ඔOට Qඳාග�න ය I නැවත( 7යා �ෙ�. ඒ Qයමය ප.P ෙ�න ෙතA මාෙ� ඔO 
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ද$ව� ෙ1 ද පෙයෝජනය සඳහා වරA ෙබෞ\ධ ළමයා සඟරාෙ= පළ කැරDෙY ෙම ෙසේ ය. 

‘මා ෙ1 ෙනොෙයA වරද හා අ~ක> �ෙබ\k 
කා ෙ1 ෙකොෙතA වරද ව( ෙනො ෙසොය> ෙනො දAව> 
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