සිරිත් මල්දම ( 1 ෙකොටස )
01.

මහත් ෙසත්
සිරිත් මල්දම
සිරිත් ෙහොඳ
මහත් යසසිරි ලබනු

වඩවන
බලමින
දැනෙගන
ෙදෙලොවින

02.

ෙහොඳ ෙලස හැදීමට
ෙහොඳ සිත ඕනෑ හැම විට
නරක සිත් ඇති විට
නරකමයි සිදු වන්ෙන අපහට

03.

නරක සිතකින් නම්
ෙහොඳක් ෙනොකළැකි කිසියම්
ෙහොඳක් ෙනොකෙළේ නම්
උපන් ගතිෙයන් නැත පලක් නම්

04.

පව් නම් නරක මය
එයින් ෙදෙලොෙවහි දුක මය
පින් නම් උතුම් මය
එයින් ෙදෙලොෙවහි මහත් සැප මය

05.

තමන් පණ ෙලස හැම
සතුන් ගැන සළකා ෙපම
ඔවුන් දුටු විලසම
කරන් ආදර ගුණය ෙනොහැරම

06.

ෙසල්ලම් සිතින් වත්
යම්කිසි තරහකින් වත්
මරන සිතකින් වත්
සතුන්හට වදදීම ෙනොෙහොබිත්

07.

ෙනොමින් දුක විඳිමින
අනුන් ෙසව් දන මිල දැන
ෙහොෙරන් ෙනො ගනුව පැන
සිතන් කැබිලිති ෙලසින් ඒ ගැන

08.

අනුන්ෙගන් නැති උන
ෙදයක් ලැබුෙණොත් යම් දින
එය සඟවා ෙනොෙගන
ෙදන්ට කරුණා කරන් සතුටින

09.

කුණු සරුප ෙනොකියනු
ෙක්ලම් වචන ෙනොකියනු
විහිලූ ෙබොරු ෙනොකියනු
ඇනුම්පද කිසිෙවකුට ෙනොකියනු

10.

ෙබොරු කීම කැතමය
ගැරඬි කුණටත් ෙනොසමය
ඇත්ත නම් කදිමය
ෙමෙලොව රජ සැපතටත්උතුමය

11.

අතින් අත බැඳ ෙපළ
ෙනොයන් මංමාවත්වල
තැනින් තැන කඩවල
ෙනොයන් කරුණක් නැතිව කිසි කල

12.

තැනින් තැන ෙගන් ෙගට
ෙගොසින් බලමින් වට පිට
අනුන් කන ෙබොන විට
ෙලොබින් ෙනොයිදින් නැතත් කෑමට

13.

දනන් නිති ගැවෙසන
තැනින් කුඩ ඉසලාෙගන
සැෙරන් බස් කියමින
ගමන් ෙනොකරන් උඩඟු විලසින

14.

පාෙර යන එන විට
අයින් වීෙමන් දකුණට
දුව පැන දඟ ෙනොෙකොට
ගමන් කළ යුතුය කී හැම විට

15.

යම් කිසි ෙගදරකට
ගිය කල ඕනෑ කමකට
ඔවුන් ෙනොම දැක ෙගට
ඇතුල් ෙනොමවන් ෙනො ෙහොබි සිරිතට

16.

සූදු ෙකළි පලකට
ෙකොලහල ෙකෙරන තැනකට
තැබෑරුම් පලකට
යාම ෙහොඳ නැත බලා ඉඳුමට

17.

නාඩගම් බැලුමට
විහිලු ෙකෝලම් බැලුමට
යක් ෙතොවිල් බැලුමට
ෙනොයන් ෙනොෙහොබින එවැනි තැනකට

18.

අව්ෙවහි ෙගොසින් වත්
ෙසල්ලම් කිරීෙමන් වත්
ෙවෙහස වී සිටිෙයොත්
ෙනො ෙබොනු ඇල්දිය තිබහ තිබුනත්

19.

අඟුරු හුණු කැට ෙගන
විහිලු ෙනො ලියනු තැන තැන
බිත්ති කණු කිසි තැන
යමක් ෙනො ලියනු අයුතු විලසින

20.

ගුරු බස සැබෑමය
එය පිළිගැනුම යුතුමය
පඬි බසත් එයමය
එයින් ෙදෙලොෙවහි මහත් සැපමය

21.

ගුරුවරු කිසිම විට
සතුටු ෙනොම ෙවති තැළුමට
ෙහොඳින් එය සිහි ෙකොට
වැරදි ෙනො කරන් තැළුම් කෑමට

22.

තක්කඩි කම් කෙළොත්
දඬුවම් ෙදති සැක නැත්
දඬුවම් නුදුන්ෙනොත්
ළමයි කිසි කළ ෙහොඳින් ෙනො හැෙදත්

23.

වැරදි කළ අය හට
දඬුවම් ෙදන්ෙන් හැදුමට
හැෙදන අය එම විට
ෙහොඳින් කීකරු ෙවති නැමී සිට

24.

ඉර උදා ෙවන්නට
පළමුව නැඟිට සිහිෙකොට
අලසකම් දුරුෙකොට
කරන් වැඩ පල දියුණු වන්නට

25.

ෙගෙදොර අතුගෑෙමන
මූණ කට ෙසෝදා ෙගන
ඔළුව පීරාෙගන
අකුරු පාඩම් කරනු සතුටින

26.

අත පය ෙසෝදා ෙගන
නරක කෑමක් ෙනොමෙගන
ෙහොඳ ෙදයක් කෑෙමන
සැරෙසන්න පාසලට යන ෙමන

27.

කිලිටු ෙරදි
බැනියම්
ඇඳුම් නාඳිනු කිසියම්
පිරිසිදු නිසි
ඇඳුම්
අඳින් හැම කල නුඹට ඇත්නම්

28.

දිග නියෙපොතු වැඩුණු
තිබුම ෙහොඳ නෑ කප්පනු
දත්ෙපළ කුණු බැඳුණු
ෙපෙනයි කැත ෙලස ෙහොඳින් ෙසෝදනු

29.

ෙසම් ෙසොටු ෙපරාෙගන
කුණු ෙකළ වගුරුවා ෙගන
දැලිකුණු තවරැ ෙගන
ඉඳුම කැත ෙලස ෙපෙනයි බැලු තැනු

30.

හිස අවුල් කරෙගන
කිලුටු වැරහැලි ඇඳෙගන
පඹයකුෙග්
විලසින
ඉඳුම ෙහොඳ නෑ බූත කරමින

31.

තම ෙදවියන් නැමද
මව්පිය ෙදෙදන දැක වැඳ
ගුරුන් ෙවත ෙගොස වැඳ
අකුරු නිසි ෙලස ඉෙගන ගනු ෙසොඳ

32.

පාසලට යන එන
අතර මගදී කිසිතැන
ෙකොලහල ෙනොකරමින
ගමන් කරපන් සිල්වතකු ෙමන

33.

තම ෙපොත් පත් රැෙගන
නියම තැන්වල ඉඳෙගන
ෙගෝසා ෙනොකරමින
කරනු පාඩම් සිතට ගනිමින

34.

පාසෙලහි තැන තැන
ෙනොයන් දුවමින් බලමින
දඟ ෙනොකර ඉඳෙගන
ගුරුන් කී ෙදය කරන් එෙලසින

35.

අනුන්ෙග් ෙපොත් පත්
නාදිනු ෙනොගනු කිසිවක්
උවමනා කළෙහොත්
කියා ඉල්ලා ගැනුම යහපත්

36.

ගල්ලෑලි ෙපොත් පත්
පෑන් පැන්සල් සැෙවොමත්
තම සැලකුම ඇෙතොත්
තමන් ගාවම තිෙඛයි සැක නැත්

37.

ගල්ලෑලි ෙපොත්වල
විහිලු ෙනොලියනු කිසිකල
පිරිසිදුව හැම කල
තබනු ෙපොත් පත් සියලු ෙද්පල

38.

පාසෙලහි තැන තැන
ෙකල ෙනො ගසන් ෙනොෙහොබි දැන
ෙසම් ෙසොටු සූරමින
මිදුෙලහිද ෙනො දමන් කිසි තැන

39.

සිඟා කා ෙගන වත්
කිලුටු වැරහැලි ඇඳ වත්
බිම වැටී ඉඳ වත්
මහත් සැපෙවයි ඉගෙන

ගතෙහොත්

40.

මවු පිය රවටලා
ෙනො ගනින් කිසිත් ඉල්ලා
මව් පියන් වැඳලා
ගනින් ඕනෑ යමක් ඉල්ලා

41.

ෙදගුරුන්ට හිරිහැර
ෙනොකරන් කිසිත් කරදර
පින් සිදුෙවයි නිතර
කරන් ආදර ගුණය හැමවර

42.

පියාට ඉහළින් ෙනොයිඳින් කිසි
මව්හට ඉහළින් ෙනොයිඳින් කිසි
අයියට ඉහළින් ෙනොයිඳින් කිසි
අක්කට ඉහළින් ෙනොයිඳින් කිසි

තැන
තැන
තැන
තැන

43.

අයියාට ෙනොබනින් ෙනොගහන්
අක්කට ෙනොබනින් ෙනොගහන්
මල්ලිට ෙනොබනින් ෙනොගහන්
නංගිට ෙනොබනින් ෙනොගහන්

තරහට
තරහට
තරහට
තරහට

44.

අයියට අක්කට ෙදගුරුන් දුන්
මල්ලිට නංගිට ෙදගුරුන් දුන්
ෙලොබ ෙකොට තරහට ෙනොබලන් ඒ
හැමවිට සතුටට පැමිෙණත් ලත්

ෙදය
ෙදය
ෙදය
ෙදය

45.

ආතාට මුත්තට වැන්දට පව්
මාමට නැන්දට වැන්දට පව්
අයියට අක්කට වැන්දට පව්
ෙමොවුනට වැන්දට කදිමට පින්

නැත
නැත
නැත
ඇත

46.

කරුණාවට කී බණ අහපන්ෙන්
මැර ගතියට ෙහම දුරු ෙනොකරන්ෙන්
ෙහොඳ සිරිතට මග පඬි බස වන්ෙන්
ජය ලැබුමට එම බස අරගන්ෙන්

47.

ෙපොර බදමින් නෑමට
දුව හැෙපමින් වතුරට
ගැඹුරු දිෙයන් නෑමට
තනිව ෙගොසින් නෑමට

48.

ෙගඩි කැඩුමට ගස්වලට ෙනොයන්ෙන්
ගිනි තැපුමට ෙහම පුරුදු ෙනොවන්ෙන්
නිදා ගන්නට දහවල් ෙනොසිතන්ෙන්
වැඩ ෙකරුමට මැලිකම් ෙනොකරන්ෙන්

49.

සුරුට්ටු බීමට පිරිය
ෙනොවන්ෙන්
දුම්ෙකොළ හැපුමට පුරුදු ෙනොවන්ෙන්
බුලත් විකීමට සතුටු
ෙනොවන්ෙන්
ෙම් ගති හැදුමට ෙනොෙහොබි සිතන්ෙන්

50.

කෑමට කෑදරකම් ෙනොකරන්ෙන්
තවමට කියමින් කෑ
ෙනොගසන්ෙන්
තරහට කෑමක් විසි
ෙනොකරන්ෙන්
එළිපිට හිටෙගන කෑම
ෙනොකන්ෙන්

51.

කෑමට අත දමමින්
කනවිට කැත ෙලස තලු
කිසිවිට අඬමින් කෑම
හැමවිට සතුටින් ඉඳ

52.

ආප්ප කැවුමත් ණයට ෙනොගන්ෙන්
අරෙගන කමිනුත් පාෙර ෙනොයන්ෙන්
පිළිකුල් සිතුෙනොත් කෑම ෙනොකන්ෙන්
රසයක් ලැබුෙනොත් තනිව ෙනොකන්ෙන්

53.

වතුරට මළමු විසි ෙනොකරන්ෙන්
අතකට ෙසෝදා ෙගයි ෙනොදමන්ෙන්
ෙතෙමන්ට ඇඟිලි බදුෙනහි වන්ෙන්
බීමට යමකුට වතුර ෙනොෙදන්ෙන්

54.

යෙකෝ යන බස් ෙනොෙහොබි සිතන්ෙන්
ඌ මු යන බස් කැතැයි
අසන්ෙන්
ෙකෝ ෙබොල යන බස් දුරු කරපන්ෙන්
පිරිය වඩන බස් පවසාපන්ෙන්

ෙනොසිතන්ෙන්
ෙනොපනින්ෙන්
ෙනොවදින්ෙන්
ෙනොසිතන්ෙන්

ෙනොමගන්ෙන්
ෙනොගසන්ෙන්
ෙනොගන්ෙන්
කාපන්ෙන්

55.

වැඩ ඇති විට අතපසු ෙනොකරන්ෙන්
අද දවසට වැඩ අද කරපන්ෙන්
ෙහට දවසට ෙහම කල් ෙනොදමන්ෙන්
නිසි කාෙලට නිසි වැඩ කරපන්ෙන්

56.

ෙසල්ලම් කරමින් දබර ෙනොවන්ෙන්
ෙනොතරම් වචනින් බැන ෙනොම ගන්ෙන්
ෙසල්ලම් ෙකරුෙමන් වැඩ ෙනො නසන්ෙන්
ෙසල්ලම් විලසින් කල් ෙනොයවන්ෙන්

57.

ෙසොෙහොයුරුවන් සහ දබර ෙනො වන්ෙන්
පරුස බසින් බැණ පව් ෙනොම ගන්ෙන්
තරහ ෙවමින් ඌ මූ ෙනො කියන්ෙන්
එකතු කමින් ෙහොඳ වැඩ කරපන්ෙන්

58.

ළමයින් දුටුකල ෙපොරට ෙනො යන්ෙන්
කරමින් ෙකොලහල බණ ෙනොම ගන්ෙන්
ෙදවියන් ඉර හඳ මවු පිය වැන්ෙන්
කියමින් කිසිකල ෙනොම දිවුරන්ෙන්

59.

හවසම නින්දට පුරුදු ෙනොවන්ෙන්
උදයට නින්ෙදන් නැගිට සිටින්ෙන්
ආගම අදහන සිහි කර ගන්ෙන්
ෙනො හැර ම වැඩ පල බලා ගනින්ෙන්

60.

මහත් වැඩක් තව කියමි අසන්ෙන්
පහත් ව පාලඟ ෙදමව්පියන්ෙන්
මහත් දයාෙවන් ෙගන ෙදෝතින්ෙන්
බුලත් අතක් දී වැඳ සිටපන්ෙන්

61.

ළමා කමට නිසි වැඩ
කරපන්ෙන්
තරුණකමට ෙහම සිත ෙනොම ගන්ෙන්
යටත් කමට සිත ෙගන
හැදියන්ෙන්
උසස් බවට පැමිෙණයි
නිසැකින්ෙන්

62.

මිතුරු සැප
සතුරු දුක් දුරු
ඉසුරු වැඩි
ළදරු ෙපළහට ජයක්

ෙව්වා
ෙව්වා
ෙව්වා
ෙව්වා

සිරිත් මල්දම ( 2 ෙකොටස )
01.

සැමට ෙසත් වඩවන
සිරිත් මල්දම බලමින
සිරිත් ෙහොඳ
දැනෙගන
මහත් යසසිරි ලබනු ෙදෙලොවින

02.

ෙහොඳ ෙනොෙහොඳ ෙදක මය
ෙහොඳ ෙනොෙහොඳ අයෙගන් මය
ගඳ සුවඳ ෙදක මය
ගඳ සුවඳ එම ෙදයින්වනු මය

03.

නපුරු අය සමගින
මිතුරු ෙනොමවන් කිසිතැන
රුදුරු නයි විස ෙමන
ඇසුරු ෙනොකරනු ෙසොඳින් දැනෙගන

04.

තම නිවසට
පැමිණි
සැම ෙදනහට ම කුලුෙණනි
කතා බස් කරමිනි
අසන් ෙතොරතුරු සුදුසු විදිෙයනි

05.

ඇනුම් පද ෙනොකියමි
බැනුම් කැත බස් ෙනො කියමි
නිකම් බස් ෙනො කියමි
තරම් පමණට වදන් ෙතපලමි

06.

හිසෙක් කැපීම ද
ඉන්න තැන ෙකල ගැසුම ද
නියෙපොතු විකීම ද
අසුබ ලකුණුය සිතන් හැම සඳ

07.

සිනා හඬ ලීෙමන
කතා ෙනොකරනු කිසි තැන
කවට බස් කියමින
උතුම් අය ළඟ කතා නැත ගුණ

08.

කතා බස් කරමින
සිටින ෙදෙදනකු අතෙරන
ගමන ෙනොහිබී යන
වසනු යහපති එබව දැනෙගන

09.

උරුවන් බබා වත්
සිව්පද කියා ෙගන වත්
සින්දු කියමින් වත්
ෙගවල් අසලින් යාම ෙනොෙහොබිත්

10.

යෙමකු යන එන විට
සිනා ෙනො ම ෙසන් කිසි විට
පැමිණි කල ෙගදරට
එබී ෙනොබලනු සැඟවී ෙගයි සිට

11.

යමක් ෙනො ම ඇසූ විට
උත්තර ෙනොෙදනු පරහට
නුෙඹන් ඇසූ යමකට
ෙදනුව උත්තර ෙහොඳින් සිහිෙකොට

12.

ගුරුන් ෙදගුරුන් වත්
වැඩිහිටි අන් ෙකනකු වත්
කතාවක් කළෙහොත්
නැඟිට උත්තර දීම යහපත්

13.

මවු පිය ෙදෙදන වත්
තමන් ගුරුවරයින් වත්
නුෙඹ වරද ඇසුෙවොත්
ෙනො සඟවා එය කියනු යහපත්

14.

මව්පිෙයෝ උතුම් මය
අපෙග ෙපර ෙදවිවරු මය
අප රකිනුෙවෝ මය
වඳිමු මව්පිය ෙදෙදන මහිමය

15.

සියලු යස ඉසුරට
සරිලු නිසි මගෙපම් ෙකොට
බැබලු පිය රුවනට
සියලු තන්හිම වඳිමු සිහිෙකොට

16.

ගියත් ගම් රටවල
මහත් දුක් ඇත සිත තුළ
වඩත් දරු ෙපම් බල
අපිත් අප පිය වඳිමු හැම

කල

17.

ෙනොෙයක් කරදර විඳ
සැපක් ගැනුමට ෙනොම හිඳ
දුකක් දැරු හැම සඳ
මවක් වැනි ෙවන ෙම ෙලොව කවෙරද

18.

ලබන තුරු දස මස
දුකින් දැරුවත් දරු කුස
දකින තුරු තම ඇස
කලණ මව්වරු ෙවෙසත් සැප ෙලස

19.

කුලුණු ෙමත් වැඩුෙමන
එරුණු, කිරි ටික ෙපොවමින
දරුණු දුක විඳෙගන
තියුණු නුවණින් වැඩු පණ ෙමන

20.

ෙබොලඳ බස්
කියමින
සුවඳ මල් ෙලස ඉඹිමින
ඇඟද ෙතල්
ගාමින
පැහැද මව්වරු වැඩු හැම දින

21.

ෙබොජුන් දී රස
කර
ෙසොඳින් නාවා නිදි
කර
ෙපමින් සුරතල් කර
මවුන් වැඩු අපි වඳිමු හැම වර

22.

කිය ෙනොහැකි දුක ෙගන
වැඩූ අප මව් පිය ගුණ
බඹ සුර නා
විසින
කියා නිමවනු හැකිද ෙකෙලසින

23.

මහලු වී සිටියත්
රුවින් අඩු වී සිටියත්
දුප්පත්ව සිටියත්
ෙදමව්පිය වැඳ පුදනු යහපත්

24.

ෙදමව්පිය කී යම්
වැඩක් ඇතෙහොත් කළ යම්
අත් ෙනොහැර කර ෙපම්
කරනු යහපති ෙනොකර මැලිකම්

25.

ෙදගුරුන් ඉදිරිෙය්
උසක ෙනොයිඳිනු සරිෙය්
එන සඳ ඉදිරිෙය්
නැඟිට වැඳලා සිටිනු සරිෙය්

26.

වරද ඇති වූ
විට
දඬුවම් ෙදතී ෙපම් ෙකොට
එ ගැන මවු පිය හට
තරහ ෙනොවඩා යටත් ෙවනු සිට

27.

මවුපියන්ෙග් ගුණ
දැෙනයි නැතිවී ගිය තැන
ෙමෙලොව අඳුරක් වන
මහත් විපතක් ෙව්ය දුක් ෙදන

28.

ඇත නැත තම වරද
පින් සිදු ෙවන බැවින් ෙසොඳ
උදෑසන සවස ද
වඳිමු මව්පිය ෙදෙදන ෙපම් බැඳ

29.

හැෙදන විදි
ෙපන්වන
නුවණ වඩවන සතරින
සරණ ෙදෙලොවට වන
කලණ බස් ෙදන ෙකෙනකි ගුරුතැන

30.

ෙමෙලොව පරෙලොව ගැන
යුතු බස් කියන කුළුෙණන
ගුරුන් ෙවත බැතිෙයන
පහත් ගතිෙයන් වසනු අදරින

31.

ගුරුන් දැක එන සඳ
තමන් උන් තැන ෙනොම හිඳ
ගමන් ෙපරටුව වැඳ
කරන් සැලකිලි අසුන් කර පුද

32.

ගුරුන් සිත ෙනොරිදනු
කීකරුකමින් පවතිනූ
එකට එක ෙනොකියනූ
සතුටු මුහුණක් නිතර ෙපන්වනූ

33.

ගුරුවරුන් නුඹහට
අණක් දුන් කළ වැඩකට
ඒ ගැන නුඹ ෙපම් ෙකොට
කරන් ඒ ෙදය කියූ විලසට

34.

වරද ඇතිවූ තැන
දඬුවම් ෙදවති කුලුෙණන
එවිට නුඹ තරෙහන
ගුරුන් ෙනොබලනු අවැඩ ෙවයි දැන

35.

තරුණ සිතකින් වත්
කුලෙගොත් උඩඟුෙවන් වත්
ඉසුරු බවකින් වත්
ගුරුන් ෙනොතකා ඉඳුම ෙනොෙහොබිත්

36.

ගුරුවරුන් සැර ෙකොට
නුෙඹන් සිදුවන වරදට
දඬුවමක් දුන් විට
ෙගොසින් ෙනොකියනු ෙගදර තරහට

37.

ගුරුන් ගුණ
සලකනු
අසුන්වල සම ෙනොයිඳිනු
සැෙරන් බස් ෙනොකියනු
ෙසොඳින් කරුණා සතුට ලැබ ගනු

38.

ෙපමින් සත දැන ගනු
එෙමන් තුන් ෙදොර රැක
ගනු
ෙලොවින් තුති ලැබ
ගනු
ගුරුන් දැක වැඳ කමා කරගනු

39.

දනුමැතියන් ෙදන බස අහපන්ෙන්
වැඩිහිටියන් දුටු විට නැමියන්ෙන්
ෙසොඳ මිතුරන් සහ දවසැරපන්ෙන්
ගුරුවරයන් ෙවත යටක් ෙවයන්ෙන්

40.

මවුපිය ෙදෙදනට සලකාපන්ෙන්
හිරිහැර ෙකරුමට සිත ෙනොම ගන්ෙන්
බණිමින් පාරට පැන නුදුවන්ෙන්
දවසින් දවසට දැන හැදියන්ෙන්

41.

මහලු අයට සරදම් ෙනොකරන්ෙන්
විහිළුකමට ගල් මුල් ෙනොගසන්ෙන්
යහළු කමට ඔලගුව නා දින්ෙන්
මහලු අයට කරුණා කරපන්ෙන්

42.

මවුපිය වරදක් පිට
තිබුණත් වරදක් සැර
උඹලෙග් වරදක් ගැන
ගැසුෙවත් පාරක් ෙගට

43.

වටපිට ෙනොබලා බස්
ෙනොකියන්ෙන්
වරදට දඬුවම්
ඉවසාපන්ෙන්
ෙගදරට නෑවිත් පිට
ෙනොසිටින්ෙන්
තරහට රට ගම හැර
නුදුවන්ෙන්

44.

කඩපිල්වල තැෙවමින්
ෙදරකඩවල ඉඳ කෑම
ෙතොටුපළපල දැවටී
පිටතැන්වල රෑ නිඳා

ෙනොයිඳින්ෙන්
ෙනොකන්ෙන්
ෙනොයිඳින්ෙන්
ෙනොගන්ෙන්

45.

රහස් කියන තැන්වලට
ෙදොසක් කියන විට තරහ
යමක් කියන විට කෑ
ෙහොඳින් කියන කල අසා

ෙනොයන්ෙන්
ෙනොවන්ෙන්
ෙනොගසන්ෙන්
සිටින්ෙන්

ෙනොකියන්ෙන්
ෙනොකරන්ෙන්
ෙනොකියන්ෙන්
වැදියන්ෙන්

46.

පලක් නැතිව පාෙරහි
දඟක් නැතිව පාෙරහ
බයක් ඇතුව රෑ එළි
ෙකෙනක් නැතුව නෑමට

ෙනොසිටින්ෙන්
පලයන්ෙන්
ෙනොබසින්ෙන්
ෙනොමයන්ෙන්

47.

නිදිමත ඇති විට කෑම
ෙනොකන්ෙන්
නිදිමත නැති විට ෙපොත් කියවන්ෙන්
කුණුකැත සිහිෙකොට කෑම ෙනොකන්ෙන්
යහපත සිහිෙකොට නින්දට යන්ෙන්

48.

ෙලඩක් හැදුණු විට රැකී සිටින්ෙන්
යමක් ඉඳුල් කර පිටට ෙනොෙදන්ෙන්
ෙලෙඩක් දැක්ක විට බයක් ෙනොවන්ෙන්
ෙලෙඩක් ඉන්න තැන දුකින් ෙනොයින්ෙන්

49.

ඇඟ වැසුෙමන් නිසි ඇඳුම් අදින්ෙන්
බඩ ෙනරුෙමන් ෙරදි ඇඳ ෙනොම ගන්ෙන්
හිස වැසුෙමන් කිසි තැන ෙනොවදින්ෙන්
සුදුසු තැනින් නිසි ෙලස පලයන්ෙන්

50.

ඇඳුමට වැඩි වියදම් ෙනොකරන්ෙන්
වැඩි ෙකොට ඇඳුමුත් ඇඳ ෙනොම ගන්ෙන්
ගමනට ෙගදරට එක නාඳින්ෙන්
වයසට පමණට ඇඳුම් අඳින්ෙන්

51.

ෙග් වට කුණු ෙගොඩවල්
එළි ෙකොට වත්ත ද සාදා
සිහි ෙකොට වැට කඩුලුත
හරකට ගස ෙකොළ ඇර

52.

ඉලපත ෙගයි එළිපිට ෙනොතියන්ෙන්
එලිපත උඩ ඉඳ කෑම ෙනොකන්ෙන්
පැන් නැති ෙග් තුළ රෑ ෙනොනිදන්ෙන්
ෙදොස ඇත ෙගයි මැද එළි ෙගනයන්ෙන්

53.

කුණු ෙගොඩවල් ෙගයි මුළු ෙනොකරන්ෙන්
උදලු ඉදල් ෙදොරකඩ ෙනොතබන්ෙන්
ඌරු කුකුළු ෙකොටු ෙගට නෑඳන්ෙන්
හුඹස් ෙගවල් ළඟ වසා දමන්ෙන්

54.

කිලිටු ඇඳුම් එළිපිට
කිලිටි ඇඳුම් ෙගන බඩු
ඉරුණු ඇඳුම් අඳෙගන
විහිළු ඇඳුම් ඇඳ ගමන්

ෙනොතියන්ෙන්
ගන්ෙන්
බැඳපන්ෙන්
ෙනොතියන්ෙන්

ෙනොතියන්ෙන්
ෙනොපිසින්ෙන්
ෙනොයිදින්ෙන්
ෙනොයන්ෙන්

55.

ලබන්ට සැප හැම ෙදන තුටු වන්ෙන්
විඳින්ට හිරිහැර සතුටු
ෙනොවන්ෙන්
අනුන්ට දුක් දී තම
ෙනොරැෙකන්ෙන්
තමන්ට යුතු වැඩ සපයා ගන්ෙන්

56.

දුප්පත් නෑයන් සලකා
පන්ෙන්
පරැඬැල් විලසින් එම
ෙනොසිතන්ෙන්
සරදම් කරමින් දුරු
ෙනොකරන්ෙන්
හිඟමඟ බලමින් සනසාපන්ෙන්

57.

අසරණයන් දැක පිහිට
වැඩකරුවන් හිරිහැර
දූගී මගීන් එන සනසා
බියවූවන් සිත බය

58.

උසුළු විසුළුෙවන් බස්
ෙනොකියන්ෙන්
වටපිට බලමින් ඉඟි
ෙනොකරන්ෙන්
ෙකොක් හඬ පාමින් සිනහ ෙනොවන්ෙන්
කී ෙදය අහමින් දවසැරපන්ෙන්

59.

ආගම ගැන වාදය ෙනොකරන්ෙන්
පව් හැම දුරුකර පින්
කරගන්ෙන්
නිතරම සිත පිරිසිදු
කරගන්ෙන්
ආගම එමයයි පඬි බස
වන්ෙන්

60.

ෙදගුරුන් කීවත් පව්
සතුරන් කීවත් පින්
කවුරුන් කීවත් විමසා
එබැවින් යහපත් වැඩ

61.

අයුතුකමින් වැඩ නම්බු ෙනොවන්ෙන්
නම්බු ෙලසින් වැඩ සලසා ගන්ෙන්
කී විලසින් වැඩ දැනුමැතියන්ෙන්
කර ගනිමින් වැඩ සිදුකර ගන්ෙන්

62.

ෙසොඳුරු සැප
උතුරු ගුණ වැඩි
මහරු බල
ෙමදරු ෙපළහට ජයක්

ෙවයන්ෙන්
ෙනොකරන්ෙන්
ෙදන්ෙන්
දුරලන්ෙන්

ෙනොකරන්ෙන්
කරපන්ෙන්
ගන්ෙන්
කරපන්ෙන්

ෙව්වා
ෙව්වා
ෙව්වා
ෙව්වා

සිරිත් මල්දම ( 3 ෙකොටස )
01.

සැමට ෙසත් වඩවන
සිරිත් මල්දම බලමින
සිරිත් ෙහොඳ
දැනෙගන
මහත් යසසිරි ලබනු ෙදෙලොවින

02.

වැඩක ෙනොෙයදූ සිත
නරක අතටම ෙපරෙළත
කිෙමක වන
යහපත
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