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ෙපර වදන 
 

 

නෙමා තසස භවෙතා අරහෙතා සමමා සමබදධසස !!! 
 

ෙද නාග න  පූෙතා  
මනසස ෙසෙටඨහ තෙථව පූෙතා, 
තං වත පඤජලකා භා 

 බෙදධා හෙව කපප සෙතහ ලලෙභ’ 

   ( .. මහාපබබාන සතත.) 

 
 “ෙදෙ නාෙග නෙයන ද සින පූජා සතකාර 
ලද වූ  ෙශෂ්ඨ මනෂයන සින ද එෙස්ම පූජා සතකාර 
ලද වූ ඒ සවඥ සමක සබදධ රාෙජතතමයාණන 
වහනෙස්ට ෙදාෙහාත මන  වනදනා කරතවා. බ රජාණන 
වහනෙස් වනාහ මහා කලප සිය දහස් ගණනන අසංඛ 
ගණනන පවා ෙලාව පහළම අශන ලභ වන බැ.” 
යන ගාථාෙවහ අදහස. 
 
 ෙකාළඹ අයමගග සංධානය මගන වෂයක පාසා 
සි ෙකෙරන අ ෙශෂ බදධ පූජා, බදධ වනදනා, ධමන, 
සංඝික ජූජාමය මහා පුණ කමයන ෙමෙතක අනරාධපුර 
මහාසෑය, ෙසමාව ෛචතය, නාගප ෛචතය, මයංගනය 
ෛචතය ස්ථානයනහ ෙගෟරවාකාරෙයන සිකළ අතර ෙමවර 
බලෙල මයංගණ රාජමහා හාරස්ථානෙය් “සසි වරණ 
බදධ පූජා”  නන පැවැතෙ. 
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 ධම න වශෙයන “සසි වරණ බදධ පූජා”  ගාථා 
ෙපාතත ෙමම “ශමත සිදධාථ ෙගෟතම ෙබසතව වරණ 
සහත සසි බදධ වංශය”  සංගහ ගයත පිනැෙ. ෙමම 
ගනතය පිනවත නාලක ලංකාෙස්න මහතමයාෙග කාරැක 
ආරාධනෙයන පූජ කපිෙය් ගණරතන ස්වාන වහනෙස් 
සින සපාදනය කරන ලදෙද ඉතාමත ශදධාෙව. සසි 
බදධ වංශය ගැනත වරණ ලත මහෙබසත චතය ගැනත 
දතයත වූම කරැණ සියලල ඇතලත වනෙස් අකරැ ෙපළ ෙග 
ඇ අයරැ ඉතාමත පසාදය. 
 ෙමය සපාදනය කළ පූජ කපිෙය් ගණරතන 
ස්වාන වහනෙස්ට ධමන, භාවනාන, සතසහශ ගණෙයන 
යණ, යණ  සදහ ආෙලකය ෙලාවට ෙබම පිස 
රතනතයානභාව බලෙයන ආයරාෙරග ශ සපත 
අභවධනය ෙවා. 
 අයමගග සංධානෙය් පිනවත නාලක ලංකාෙස්න 
මහතමයා පධාන පතගශල සැමටත, යවා පෙයජන 
ගනන සැමටත සසි බදධාන භාවෙයන ෙදෙලාව සබෙසත 
ශානත වන ෙසත සවෙස් සාාත ෙවා.  
 
 
  “ සෙබබ සතතා භවනත සතතතා”  
 
    
   ෙමයට,  
  ෙමතැ. 
  නා උයෙන අයධම ස්ථර 
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පුණනෙමදනාව 
 

සසි වරණ සහත වූ බදධවංශයන ඇතලත  ෙමම 
කඩා දහ ෙපාත සැකසීෙ කසලබලෙයන ද, එම වරණ න 
සිසි බරජාණන වහනෙස්ලාෙග ආනභාව බලෙයනද, 
ෙබසතාණනවහනෙස් බ බවට යතව වරණ ලබන 
පුරණලද බදධකාරක ධමයනෙග ආනභාව බලෙයනදවවහාර 
වෂ 2012-04-24 නට සැතතැතන වන උපන නය ෙයෙදන 
අ පූජය නාඋයෙන සි අයධම ස්වාන වහනෙස් ක 
ෙවතවා! ෙරග ෙවතවා! සවපත ෙවතවා! ංශත ශතවෂා ක 
කාලයක රැපතව උසස් ෙලස සසන පිළෙවත සපුරා 
සවෙස්ම ෙලාවුතරැ බ බව ලබතවා. 

ෙමම දහ ෙපාත සැකසීෙ මඟ ෙපනවන උපකාර 
සැලස අ පූජය අඟලගමෙ අයනනද ස්වාන වහනෙස්ට 
වා  ෙදෙකහ ෙවෙහස ෙනාබලා උපකාර සැලස පූජ 
ෙරපිෙය් ෙදවානනද ස්වාන වහනෙස් ඇත අකත 
ස්වාන වහනෙස්ලාටද නාඋයන ආරණ වාසී වූද ශ කල 
ෙයගාශම වාසී වූද මහා සංඝරතනයට සිය බාධක ජය ෙගන 
සවෙස්ම ධම ෙබධය පිසම ෙහත ෙවා. අකත මහා 
සඟරැවනටද වාණාවෙබධය  පිසම ෙහත ෙවා. 

අ පූජය නා උයෙන මහා ස්වාන වහනෙස්ට 
ආශවාදය පිස 2012-04-21, 22 ෙදන මයංගන 
ෛචතය භෙය් සසි වරණ පූජා, අයවංශ ධම ෙදශනා, 
සීල භාවනා වැඩසටහන හා අකත න පතගා මහත 
පිනක මාලාවක සිකරන අයමගග සංධානෙය් නාලක 
මහතමා පධාන සැමටද ඒ සදහා උපකාර සලසන සැමටද 
ක ෙරග භාවෙයන යතව සවෙස්ම සියවස් කලක දහ 
අමා සව න කසල ධම  සපාදනෙයහ ෙය සවෙස් 
වාණාවෙබධය සිකර ගැමට ෙහතෙවා. 
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ශාසනාරක ෙලකපාලක ෙදයනටද. හත අහත 
මැදහත සිය සතතවයනටද සවෙස් වාණාවෙබධය 
පිසම ෙහත ෙවා. 

උපකාරක අනගාහක යක කාරකා සැමටද උසස් වූ 
යහපත පාථනා සඵලෙවා. වාණාවෙබධය පිසම ෙහත 
ෙවා. 

 
“රං ඨත  සදධෙමා”  

 
සාධ!     සාධ!! සාධ!!! 

  

 
පූජ කපිෙය් ගණරතන ස්වාන වහනෙස් 
නා උයන ආරණය ෙස්නාසනය 
පනසියගම. 
2012 අ ෙප්ල මස 21 වැ න 
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නෙම තස්ස භගවෙත අරහෙත සමා සබදධස්ස. 

 
ශමත සිදධාථ ෙගෟතම ෙබසතතව 

වරණ සහත 
සසි බදධ වංශය. 

 
ධාන කථාව 

සිදධාථ ෙගෟතම ශාක මන සවඥසමා 
සබරජාණන වහනෙස් අනනත සතවයන සසර කතන 
ෙගාඩනඟාලමට  ෙබසතව ව ෙපරැ පුරණා කල සත 
අසංඛ කලප ලකෂයක සින බබව පතන  මෙනපධානය 
ද, නව අසංඛ කලපලකෂයක වචනෙයන බබව පතන 
වාගපධානය ද, සාරාසංඛය කලපලකෂයක මහාපධාන 
පුවක ව පංකර සමා සබරජාණන වහනෙස් හමෙවහ 
අෂ්ඨ ධම සෙමධානෙයන යතව පථම අභහාර පූජා  ලබන 
ෙලාත රා බමට යතව සසි බෙකෙනකන හමෙවහ  
වරණ ලබා ෙබ සභාර පුරා ෙමන වෂ  ෙදදහස් පනසිය 
නව අනවකත මාස එෙකාෙළාසකත න පසෙළාසකට 
(2599/11/15) ෙපර සිය සබරජාණන වහනෙස්ලා 
සපවාර මාරපරාජ ය ෙකාට බවන ෙබ මණඩලෙය්  බ 
වළ ෙස්ක. 
  
 ෙමෙලස සිදධාථ මහසතාණන වහනෙස් බ  සතස 
ෙගවා බහම ආරාධනෙයන බරණැස ඉසිපතනාරාමයට වැඩ 
දසක ෙදසා ෙකාණඩඤඤ ෙතරැන පධාන අසංඛගනන පිස් 
වන පුරට පමණවා පඤචවාගක භකෂූන වහනෙස්ලා ඒහ 
භකෂු භාවෙයන පැ කරවා යස ෙතරැන පධාන 
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සිපනස්ෙදෙනකට ද ධමාවෙබධය හා පැදද ලබා  
උරැෙවල දනව බලා වනා ගමෙන  භ වාගක කමරැවන 
සට ද පැදද ලබා  උරැෙවල දනවට වැඩ උරැෙල 
කාශපා දහසක ෙදනා ට පාහාය දකවා දමනයෙකාට ඒහ 
භකෂුභාවෙයන පැකරවා අහතවයට පමණවා 
රජගහනවර ට වැඩ ධම  වෂා  වස්වා සාර මහ රජතමා 
පධාන ෙදාෙළාස් නහතයක ෙදනා ධම ෙයහ පිහටුවා 
ෙවනාරාමය පිළෙගන එහ වැඩසි ෙස්ක. 
 ස දෙධදන මහ රජතමා සිදධාථ කමාරයන වහනෙස් 
ෙලාතරා බ  රජගහ නවර වැඩ සිනා බව අසා 
භාගවතන වහනෙස් තම නවරට වැඩමමට නවවාරයක  
දහස බැගන පිස් යැවූ නමත  එම පිස් පැ  රජ 
අෙප්කෂාව ඉ ටු ෙනාකළ බැන දස වන වාරෙයහ අශන 
ස්වාසී වූ ෙබසතාණන වහනෙස් සමඟ එක උපන කා 
ඇම දහසක පිවර සමඟ යැය. ෙහෙතෙ ද පැදදට ද 
අවසර ලබාෙගන  ෙගාස් භාගවතනවහනෙස් හමෙවහ පැව 
සපිවන රහතව මැන පුරපසෙළාස්වක ෙප  සිතනෙන " 
ෙහමනතය ෙගවුෙනය. වසනතය පැෙය්ය. වන ලැහැබ 
සපුෂ්පිතය. මාගය පහසෙව. න  සංගහය පිස 
පිටතමට භාගවතන වහනෙස් ෙවත වැඩ වැඳ නමස්කාර 
ෙකාට වරනෙන "  
 අංගාෙන' මා භදනෙථ - ඵෙලසිෙනා ඡදනං 
ප්පහාය 
 ෙත අමනෙතා ය භාසයන - සමෙයා මහාර 
භගරථානං 
ස්වා භාගවතන වහනස ! ෙග කැම ගස් අතවල ෙකාළ 
හැල ගන ල ෙසන බබළ බබළා මලන පි ඇත. මහා 
රයන වහනස, භගරථයනට ( වගයාට) සංගහ මට 
සස කාලය. 

නා සීතං නා උණහං - නා භකඛ ඡාතකං  
සදදලා හතා භ - එස කාෙලා මහා ම 
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අ ශත ද ෙනාෙ. අ උෂ්ණ ද ෙනාෙ. සා ක ද නැත. 
ෙතතවන වූ ෙපාළව ද ලවන ය. මහා මනයන වහනස, 
ෙ ( සංගහයට)සස කාලය. 
  ෙමෙස් වූ සැටක පමණ ගාථාවනෙගන මාග වණ නා 
සහතව කල නඟරයට වැම පිස ආරධානා කළ ෙස්ක. 
 භාගවතන වහනෙස් ද සිය බවරයන වහනෙස්ලා 
සින අත ෙනාහන ධම තාවයක වන  සමාගමෙය්  
බදධවංශ ෙදශනාව සඳහා ෙදමසක තල සැට ෙයාන මඟ වැඩ 
වසරක පිෙරන ෙවසක පුණ ෙපෙහ ඹලවතපුර නවරට 
වැඩ න සින සාදවා පූජාකරන ලද ෙගධාරාමය 
පිළෙගන අංග මගධ ෙදරට වැසි දසදහසක ද ඹලවතපුර 
වැසි දසදහසක  සිදහසක රහතන වහනෙස් පිවරා 
ජාතභයට වැ ෙස්ක. 
 එකලහ ශාකයන මානනාකයන බැන බාලයන ලවා බන 
වනදවා වැහයන ෙනාවැඳ සි කලහ භාගවතන වහනෙස් 
ඔවුනෙග අදහස් න ෙමෙස් සිත ෙස්ක. 
   "ෙ නෑෙය හස් මහ සා ෙනාව. බන 
ෙකබ ෙනාද. බන න ෙමබ ය, බ බලය න 
ෙමබයැ න මම අහෙසහ සවරතනමය සකවළ පුරා 
පැතරැණ සකමනක මවා සිය ඍද බලයත බදධබලයත 
දකවන පාහායත කර. එහ සකමන ද කරන මහා 
ජනයාෙග අදහස් බලා දහමත ෙදස" සිතා අහසට පැන 
නැඟ මවන ලද රැවන සකමෙනහ ත බරැවක ද මවා 
දසදහසක ෙලක ධාතව මත කරවන යමක පාහායය 
දකවා න දමනය ෙකාට අසදහසක න සරණ සිල හ 
පිහට වූ ෙස්ක. 
  
 ෙමෙස් යමක පාහායය දකවන අතරතර රැවන 
සකමෙනහ සකමන කරද සැයත මහරහතන වහනෙස් 
රජගහනවර ගජුක පෙවහ පනසියයක  රහතන වහනෙස් 
පිවරා වැඩසිනෙන භාගවතන වහනෙස්ෙග යමක 
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පාහායය ක සිතනෙන "මම න භාගවතන වහනෙස් 
ෙවත වැඩ බ ගණ පැවෙසන බදධවංශ ෙදශනයට ආරාධනා 
කරනෙන න ෙයෙහකැ යැ" සපිවන අහසින වැඩ 
භාගවතන වහනෙස් වැඳ කරන ලද ආරාධනෙයන සිසි 
බදධවංශ ෙදශනාව කළ ෙස්ක. ඒ අනව පංකර 
භාගවතන වහනෙස්ෙග පටන කාශප භාගවතන වහනෙස් 
දකවා වූ සසි බවරයන වහනෙස්ලාෙග බ සිත,දසක 
කථාව, පහළ වූ කලප ජා ෙගතාය, ආයෂය, ෙබ 
වෘකෂය, අග ශාවකශාකාෙව, උපස්ථායක, මපියන, පුත 
ධාරාවන, උපන නඟරය, අභනෂ්කමණය කළ යානය, ශර 
පමාණය ගහව සකාලය හා තමන වහනෙස් ෙබසතව එම 
බවරයන වබනෙස්ලාෙගන වරණ ලැම යන කරැණ 
ඇතලතව බදධ වංශ ෙදශනය යමක පාහායය මධයෙයහ 
ෙපාකරැ වැසි වසිද වළ ෙස්ක. 
 ෙමම භ කලපයට සාර අසංඛ කලප ලකෂයකට  
ෙපර අමරව නවර බාහමණ කලෙයහ ඉපිද සනදර පවක 
ඇතෙතය යනාථ ෙයන සෙධ න බාහමණ පණතව 
පරපුෙරන තමන අයත වූ මහත ධන වස්ත රාශය ගබඩා 
වරෙකාට නගරවාසීනට දන  ගහ සාටකයන හ ෙදාස් 
නවයක ක, සිරැ ෙමහ ආශංස ෙදාෙළාසක ක, ගහ 
ඇ ඉවත ෙකාට වරධාව පැව ෙබාෙහ ෙසන 
ෙබසතවරැ ඍෂි පැදෙදන පැ ව අභ ලාභව මහණද 
පුරණ බැන ධක න පව තෙයහ සක ෙදෙග අන 
ස්ක ෙද පුත මවන ලද සකමන ක වැසිළ ආෙයන 
යත ආශමෙයහ වැස නක අයම නැඟට සිතනෙන  "මම 
වනාහ ෙද මනක බ වූ සිය සැප ඇ මාළගා ධන 
වස්තන අතහැර පැවූෙව. න ආශමෙයහ ම සම 
ෙදනව ගෘහ වාසයක වැය""  කලපනා ෙකාට ආශමෙයහ 
ආනව අටක ක එය අතහැර දමා රැකමලහ ආශංස 
දසයක ක රැක මලකට එළඹ වාසය කරනෙන  ෙමෙස් සිය. 
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 "අහර පිස යන එන මට ආහාර ෙසම ක. මම 
ආහාර පිස මහණවූෙ ෙනාෙව. මම වසන තැනට වැටුණ 
ෙග අනභව ෙකාට යැෙප."  
 
 පවතතඵල සනතෙඨා - අපරායතත ෙකා 
 පහනාහාර ෙලාප්ෙපා - ෙහා චාතදදෙසා ම. 
තමා ඉයට වැටුණ ෙගෙයන සතටුවන, අනන අයත 
කාවක නැ, හත කැම ආහාරෙයහ ෙලාල බව පහණ 
කළ මවරයා සතර ශාෙවන කවර ශාවකට ද ( යෑමට ) 
සස්ෙසක ෙ. (ඔහට) සි සාවම අයත ෙව. රස 
තණහාවද හැර දම. ඔහෙග ආවය ද පිසිය. එබැන 
පවතතඵල ෙභජනය ෙනාකමවනෙනය.  
 

ෙමෙස්  වසන සෙමධ පණතයන වහනෙස් ෙනාෙබ 
නන ම පඤච අභ අෂ්ඨසමාපත ඉපදවූහ. 

 
1. පංකර බදධ වංශය 
 

මනෂ ආයෂය වෂ  ලකෂයක ව පැව ෙමම කාලෙයහ 
සමංශතපාර පුරා ෙදබඹනෙග ඇරයෙමන රමක න 
නවර සෙදව රජතමාෙග සෙධා ෙදය කස පිළසිඳ දස මසක 
ගය කළ මවු කසින හව හංසා, ෙකාඤචා, මයරාඛ, යන 
තනපහෙයහ පමා ෙදය පධාන ලකෂයක ෙසවරැන සමඟ 
අවුරැ දසදහසක ගහව වැස සතර ෙපර  ක පමා 
ෙදයට උසභකඛනධ පුතයා උපන න පැ මට සිත ට 
බහමරාජෙයක ෙගනත න අටපිකර ධාව පැව එකව 
පැ වූ ෙකයක ෙදනා පිවරාෙගන දසමසක ෂකරයා 
ෙකාට ෙවසක ෙප පිඬ පිස නවරක හැසිර නවර වාසීහ 
ෙදයනට බල පිස පැන නමසව සැකස බතක පූජා කළ 
ට එය සියලලන සමඟ වළ සල උයෙනහ වැස සවස 
පිෙසන ෙවනව සනනද ආවකතමා න කස තණ අට ට 
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ෙගන පෙළාල ෙබය ෙවත පැණ තෘණ ඇය අතරා 
එෙකෙනහ ම පැණ නැඟ පණස්තන යන වරාසනෙයහ ය 
අෂ්ඨානෙයන හඳ බ වූ ෙස්ක. 

සතසය ෙබ සපෙයහ ෙගවා බහමාරාධනාෙවන 
සනනරාමෙයහ ධසක පවතවා ෙක සියයක ෙදනා මාග 
ඵලයනට පමණවාහ. 
ශාවක සනපාත. 

1. භකෂූහ ෙක ලකෂය. 2. භකෂූහ ෙක සියය. 
3. භකෂූහ ෙක නවදහස. 

 
එම මංගල අවස්ථාවනහ වූ පෘථුකපාය සමවත 

සවෙයන සි සෙධ  තාපසයනට ෙනානෙනය.  
 

අෂඨ ධම  සෙමධානෙයන යතව පථම යතවරණය 
ලැම. (අභහාරය) 
 
         පංකර භාගවතන වහනෙස් සාරලකෂයක රහතන 
පිවරා චාකා කරනෙන රමක නඟරයට වැඩ සදශන මහ 
හාරෙයහ වැඩ වසනෙස්ක. නවර වාසීහ ෙතල මල ආය 
ෙගන ෙගාස් බන පු බණ අසා පැහැද පසන භාගවතන 
වහනෙස්ට නයට ආරාධනා ෙකාට ගයහ. පස 
භාගවතනවහනෙස්ට වන මාගය සකසන සින නවර 
වාසීහ ෙවත ඍදබලෙයන අහසින යන සි සෙධ 
තාපසයන පැණ කාරණය මසා බන ෙලාව පහළ වූහ 
අසා මටත පිළසකර මට  කක  ෙද යැ ඉව බ 
මඩසහත ෙකාටසක  ෙගන සකසනාතර සාරලකෂයක රහතන 
පිවරා වඩනා බන ටු සෙධ පණත ෙතෙ මඩ වගරැ 
සහත එම ම භාගවතන වහනෙස් ෙදසට මන ෙහව ම 
ගා  ත පතග කර සිතා "මඩ ෙනාමැඩ මාෙග 
ශරය ඒ දණඩක ෙකාට සාරලකෂයක රහතන වහනෙස් 
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සමඟ වන ෙස්කවා. එය මට ෙබාෙහ කලක හත පිස 
වනෙනය  ආරාධනාෙකාට සිෙය්ය. ෙ වනට ෙසාෙළාස් 
අසංඛකලප ලකෂයක පිරෑ පාර ඇ ෙබසතාණන වහනෙස් 
යත වරණ ලැමට සසක වලන පපූණ ව සිෙය්ය. 
එන :-  
 මනස්සතතං ලංගසපත - ෙහත සතථාර දස්සනං 
 පබජා ගණසපත - අකාෙරා ච ඡනදතා 
 අඨ ධම සෙමාධානා - අභහාෙරා සඣ. 
 

1. මනස්සතතං:-මනෂෙයකව ඉපිද සිම. නාගා 
සතවයනව සියවුනට පථම අභහාරය(වරණ 
ලැම) සි ෙනාෙ. රහතමට ෙනාලැෙබන බැන 
අෙහතකයනට පථම වරණය ෙනාලැෙ. 

 
2. ලංගසපත:-පුරැෂකවම සිය යතය. ස් 

පණඩක නපුංසක  උභෙතාබඤජනකයනට සඵල 
ෙනාෙ. ලකෂණ පපූණ ෙනාවන බැ. 

 
 
3. ෙහත:- ඒ ෙය්ම උදඝතඥ පඤතඥ ෙඤය 

වශෙයන රහත බවට ෙහත පපූණෙයකම ය 
යතය.අෙනෙකකට ෙනාෙව.රහත ඵලය ලබනනකම 
බවන බැ. 

 
4. සතථාරදස්සනං:-වම ාන බ ෙකෙනකන හමෙවහ 

පාථනා කරනනකටම සඵල ෙව. බන පි 
පස ෛචතය ෙබ පමා ලඟ ෙහ පෙස් බ 
රහතහ ලඟ කරන පාථනාව සමෘදධ ෙනාෙ. භව 
අභවයන න කම පාක පිසිඳ දනනා නවන 
පිසිඳ පකාශ මට අසමත බැ.  
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5. පබජා:- බන හමෙ පතනෙන ද කම වා 
යා වා ව ෙහ බ සසෙනහ පැව පතනනහටම 
සඵල ෙව. ගහව සියහට ෙනාෙ. පැ වූ 
ෙබසතන ම බවන බැ.  

6. ගණසපත:- පඤච අභ අෂ්ඨ සමාපත 
ලාභහටම සඵල ෙ. එම ගණ නැයහට ෙනාෙ. 
එම ගණ ලාභවම බවන බැ. 

7. අකාෙරා:- ගණ සපනන වුව ද තය බනට 
පුදනනහට ම පාථනාව සමෘදධ ෙ. නැයහට 
ෙනාව. 

8. ඡනදතා:- "සකවල එකම ජලාශයක න බාහ 
බලෙයන ෙයාන ෙදාෙළාස් ලකෂ තනදහස් හාරසිය 
පණසක (1203450) ෂ්කභය ඇ එම 
ජලාශෙයන පිහනා එෙතර මට හැයහට ම 
බය හැය. ෙනාහැකෙකකට ෙනාෙ" යැ 
යනෙන න සතතවයන සසර න එතර 
කරවන වස් එයට ද කැම ෙව. 

අ නරකෙයහ ම පාර කාලයම( සාරාසංෙඛය කලප 
ලකෂය) ග ල වලන ෙවල ක නනහට ම බ ය 
හැයැ යනෙන න සතතවයන ෙවනෙවන එයට ද 
කැම ෙව. ඒ තර අදහස් ඇතතහට ම බය හැක. 
  ෙ කරැණ අෙටන සස ක ඇව පංකර 
භාගවතන වහනෙස් හමෙවහ   
 පස්සථ ඉමං තාපසං  - ජලං උගග තාපනං 
 අපෙමය ඉෙතා ක ප්ෙප් - බදෙධා ෙලාෙක භස්ස. 
         
 යනෙවන මහෙණ, ඔබලා ෙ මෙඩහ වැර  පු 
උග තපස් ඇව සිනා ෙ තාපස තමා දකනහ ද ෙ 
ෙතෙ බබව පාථනා ෙකාට ෙමෙස් කර. ෙමාහෙග 
පාථනය ඒකානතෙයන සමෘදධ ෙ යැ වළහ. 
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ෙමම තාපස ෙතෙ ෙමන සාරාසංෙඛය කලපලකෂයක 
ගය තැන භ කලපෙයහ ෙගෟතම නන බව අසංෙඛය 
ගනන සතතවයන වන පුර පමණවාල. එම 
ආතමභාවෙය්  කපිල වස්ත නවර සදෙධදන පිය රජුෙග 
මහා මායා න මෙහශකාව කස පිළසිඳ දස මස් ඇවෑෙමන 
 උයෙන  හව යෙශධරා මෙහශකාව පධාන 
ෙසාෙළාස් දහසක නාටක ස්න සමඟ අවුරැ සිනවයක 
(29) ගහව වැස සතර ෙපර  ක යෙශධරා ෙදයට 
රාහල කමරැ උපන න කනථක න අස පිට නැඟ 
අභෂ්කමණය ෙකාට සය වසරක ෂ්කරයා ෙකාට 
ෙස්නා ගම සජාතා න ෙස්නා සිටුයය ෙදන 
පිඬ වළ ෙසාතය න බාහමණයා ෙදන කසතණ 
ෙගන ඇසත ෙබ මලට ෙගාස් තෘණ අතරා තස් යන 
වරාසණාරෑඩව බවනෙන ය. බරණැස ඉසිපතනයට වැඩ 
දසක ෙදසා තමන ෙවනෙවන පැ වූ පස්වග මහණන 
වහනෙස් ෙසාවාන ඵලෙයහ පිහටුවා අසංඛ ගණන 
සතතවයන වන දකවනෙන ය. ෙවනාරාමෙයහ 
එකදහස් ෙදසිය පණසක භකෂූනෙගන වන එකම ශාවක 
සනපාතය වනෙනය. සැයත මගලන න අගශාවක 
ෙදනමක ෙව. ආනනද න උපස්ථායක ෙකෙනක ෙව. 
ෙමා උප්පලවණණා අගශාකාෙව ෙව. ඇසත රැක 
ෙබය. අටෙළාස්යන ශරය ෙව. ශරපභාව 
බඹෙය. ආයෂය වෂ  සියය. ෙදය යෙශධරාව. 
පුතයා රාහල න ෙව. උපස්ථායක රජු සාර න 
ෙ. ෙතවනාරාමය ත වාසස්ථානය ෙව. කසිනාරාෙවහ 
 පිෙව. ධාතහ සිෙර. යනා ෙලස වරණ  
වළ ෙස්ක.  

 පංකර බනෙග උපන නගරය රමක න ෙව. 
සෙදව රජු පියාය. මව සෙධා සවය. සමංගල ස්ස 
අගශාවකෙය වූහ. සාගත උපස්ථායකය. නන සනන 
අගශාකාෙව ය. පුලල රැක ෙබයය. උසභකඛනධ පුතයාය. 
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ඇත යානෙයන අභෂ්කමණය  ය. නනරාමෙයහ ත 
වාසය ය. 

--------------------------- 

 
 

පංකර බරජාණන වහනෙස්ෙග සසන ෙග එම 
සාරමණඩ කලපෙයන පස බදධ ශණව කලප අසංෙඛයක 
ෙග ගෙය්ය. එන පස සාර න කලපෙයහ ෙකාණඩඤඤ 
භාගවතනවහනෙස් ෙලාව පහල වූහ.    

 
 

2. ෙකාණඩඤඤ බදධ වංශය 
 
ස් ෙලාව ආයෂය අවුරැ ලයකව පැව කල 

රමව නවර සනනද රජුෙග සජාතා න මෙහසිකාව කස 
පිළසිඳ දසමසන හය. ෙකාණඩඤඤ ෙගතෙයහ උපන 
බැන ෙකාණඩඤඤ න ය. රාම, සරාම, සභ මාලගා 
තෙනහ තනලයක ස්නට පධාන රැෙද න මෙහසිකාව 
සමග දස දහසක අවුරැ ගහව වැස සතර ෙපර  ක 
තෙස්න පුතයා උපන න අජාය රථෙයන අභෂ්කමණය 
ෙකාට දස ෙකායක ෙදනා සමග පැව දස මසක පධන 
ය වඩා ෙවසක ෙපාෙහ න සනනද ගම යෙසධරා න සිටු 
යය පි පිඩ වළ සල වනෙයහ වැස සවස සනනද 
ආවකයන න කස තණ ෙගන සාල කල ෙබය ෙවත 
පැන ෙතවරක පැදකණ ෙකාට තෘණ අතරා අට පණස් 
යන වරාසනෙයහ වැඩහද බ වූ ෙස්ක.  

 
සත ස ෙගවා ෙදවාරාධනා ඇව අමරව නවර ෙදව 

වනයට අහසින වැඩ එකව පැ වූ දස ෙකයක ෙදනාට 
සසක ෙදසීෙමන ෙක ලයක ෙදනාට ධමාවෙබධය වූහ.  
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ශාවක සනපාත 

 
01.  භූහ ෙක ලය. 02 භූහ ෙක 

ලය. 03 භූහ  අස ෙකය. 
 

ෙදවන වරණය ලැම    
    
එකල ෙබසතාෙණ චනදව නවර තා න 

සක රජව වසනෙන භාගවතන වහනෙස් ෙක ලයක 
භූන පිවරා එම නවරට වැ ෙස්ක. එය දත ෙබසතාෙණ 
සතටුව ෙගාස් ආරාධනා ෙකාට පස මහත නයක  බණ 
අසා පැහැ නැවත ෙතමසක දන නහ. එකලහ භාගවතන 
වහනෙස් ෙමෙතෙ තන අසංෙඛය කලප ලයන මත බ 
වනෙන යැ වරණ නෙස්ක. ෙබසතාෙණ සතටුව සක 
රාජ අතහැර පැව පිටකතය ඉෙගන අෂ්ඨ සමාපත 
පඤචාභ උපදවා ෙනාපිහණ ධනෙයන බඹෙලාව ගයහ. 

 
ෙකාණඩඤඤ බන උපන නගරය රමව නය. 

සනනද ය රජු පියාය. සජාතා ෙදය මවය. භ, සභ, 
ෙදනම අග ශාවක වූහ. අනරැදධ උපස්ථායකය. ස්සා, 
උපස්සා අග ශාකාෙවය. ෙබරැක සාලකලය. ශරය 
අටාසයනය. ආයෂය අවුරැ ලය. මෙහශකාව 
රැෙදයය. පුතයා තෙස්නය. චනද උපස්ථායක රජුය. 
වනරාමය ත වාසස්ථානය ය. එහ ම පිවුෙනය. ඒක 
ඝණවූ ධාතහ රන පිළමයක ෙමන පැවෙය්ය. දඹ වැසියන 
එකව සත ෙයාන වූ සප්ත රතනමය ෛචතයක ධාතහ 
ධන කලහ. 

 
--------------------------- 
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ෙකාණඩඤඤ භාගවතන වහනෙස්ෙගන පස කලප 

අසංෙඛයක බදධ ශනව ෙගාස් එක කලපයක මංගල, සමන, 
ෙවත, ෙසභත බ රජාණන වහනෙස්ලා සතර නමක පහළ 
වූ බැන සාර මණඩ කලපය න ය. 

 
 
 

3. මංගල බදධ වංශය.  
 
මංගල ෙබසතන ෙසාළසාසංඛය කලප ලයක පිරෑ 

පාර ඇව උතතර නවර උතතර රජතමාෙග උතතරා ෙදය 
කස පිළසිඳ ගතෙතය. එතැන පටන අස යනක තැන ඉරහද 
පරදවන ආෙලකයක පැවෙය්ය. ෙබසතාෙණ උතතර මධර 
උයෙන උපනෙනය. උපන ෙමාෙහාෙතෙද සිය මංගල සපත 
හටගත බැන මංගල යැ න තැය. යසවා, සමා, සිමා 
යන තන පහෙයහ ස් දහසකට පධාන වූ යසව ෙදය 
සමග නවදහසක අවුරැ  ගහව වැස ෙපර ක සිලව 
කමරැ උපන  පණඩර අස පින අභෂ්කමණය ෙකාට තන 
ෙකයක ෙදනා දමග පැව අටමසක ෂ්කර යා ෙකාට 
ෙවසක ෙප උතතර ගම උතතර සිටුහෙග උතතරා යය 
න පැ ශ පිඩ වළ සල වනෙයහ වැස සවස 
උතතර ආවකයන න තෘණ ෙගන නා ෙබය ෙවත පැණ 
තෘණ අතරා අටපණස් යන වරාසනෙයහ වැඩහද බ වූ 
ෙස්ක. සතස ෙගවා බහමාරාධනෙයන සි වනයට අහසින 
වැඩ එකව පැවූ තන ෙකයක භූනට සසක ෙදසිෙමන 
සිය ෙදනා වහනෙස්ම රහතවුහ. අසංෙඛය ගණන 
ෙදසන  වන ටහ. 

 

ශාවක සනපාත. 
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01 භූහ  නව ෙකය. 02 භූහ  ෙක 
ලය. 03 භූහ  අන ෙකය. 

 
ෙතවන වරණය ලැම. 

එකල ෙබසතාණන වහනෙස් සරෑ බමණ ගම සරෑ 
බාහමණව ෙද පාප්තව බන ෙවත ෙගාස් බණ අසා සරණ 
සිලහ පිහටා දනට ආරාධනා ෙකාට ලයක භුන පිවැරෑ 
භාගවතන වහනෙස්ට සකෙද මවා න ෙදාෙළාෙස්යාන 
සත රැවන මණඩපෙය් සයක දන  ෙබෙහත පිස 
ගෙතල, ෙවඬරැ, පැ පු තන සිවුරැද පූජා කෙළය. 
භාගවතන වහනෙස් අනෙමදනා දහ ෙදසන ෙමන 
ෙදයාසංඛය කලප ලයන මත ෙගෟතම නන බ වනෙන 
යැ වරණ න ෙස්ක. 

 
මංගල බන උපන නවර උතතරය. උතතර රජු පියාය. 

උතතරා ෙදය මවය. සෙදව, ධමෙස්න අගශාවක වූහ. 
පාලත උපස්ථායකය. සීලවා, අෙශකා අගශාකාෙවය. නා 
ෙබයය. අස්යානෙයන අභෂ්කමණය ය. ශරය 
අටාසයනය. ආයෂය අවුරැ අනදහස. භායාව යසවය. 
සීලව පුතයාය. උතතරාරාමය ත වාසස්ථානය ය. මංගල 
භාගවතනෙග ශරපභාව දසදහසක සකවල එක පැහැර 
පැවතෙනය. පිවන පෑ නෙයහ දසදහසක සකවල 
අනධකාර ය. දසදහසක සකවල ෙදසන හඩා වැළපුනහ.  

 
--------------------------- 

 

4. සමන බදධ වංශය. 
 
එම කලපෙයහම ෙදවන අනත කලපෙයහ ආයෂය අන 

දහසක පැව කළ අටාසංඛය කලප ලයක පිරෑ පාර 
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ඇ සමන ෙබසතන ෙඛල නවර සදතත රජ කලෙයහ 
සිමා ෙමෙහසිය කස පිළසිඳ දස මස් ඇවැෙමන ඉපිද 
නාවධන, ෙසමවධන, සෘදවධන පාසාද තෙනහ නව 
දහසක අවුරැ වටංසිකා ෙදය පධාන හැටතන දහසක ස්න 
සමග ගහව වැස සතර ෙපර  ක අනපම කමරැ උපන 
න අත යානෙයන අභෂ්කමණය ෙකාට ස් ෙකයක ෙදනා 
සමග පැව දස මසක පධන යය  වඩා ෙවසක ෙප 
අෙනමා ය ගම අනපම සිටු යය වූ අනපමාව න 
ීරපායාසය වළ සලවනෙයහ වැස සවස අනපම ආවකයන 
න තෘණ අටට ෙගන නා ෙබය ෙවත පැණ තෘණ අතරා 
ස් යන ආසනෙයහ වැඩ හඳ බවූ ෙස්ක  

 
සතස ෙගවා ෙදවාරාධනා ඇව ෙඛල උයනට 

අහසින වැඩ එකව පැවූ ස්ෙකයක ෙදනාටද සරණ හා 
භාත කමරැවන පධාන පිසටද දසක ෙදසීෙමන 
සියලලනටම ධමාභසමය වූහ. 

 
ශාවක සනපාත 

1. භකෂූහ ෙක ලකෂය,2. භකෂූහ ෙක 
අනදහස, 3. භකෂූහ ෙක අසදහස. 

 

සිවුවැ වරණය ලැම   
 

එකල ෙබසතාෙණ සෘද ආනභාව ඇ අතල න නා 
රජව  සිට බන උපන බව අසා සපිෙවන ෙගාස් ව 
තය නාදෙයන උපහාර දකවා මහා දන  තන සිවුරැ ද පූජා 
කලහ. භාගවතන වහනෙස් අනෙම ෙව බණ වරන ෙමන 
ෙදයාසංඛය කලප ලයන මත ෙගෟතම නන බ වනෙන 
යැ වරණ න ෙස්ක. 
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සමන භාගවතන වහනෙස් උපන නගරය ෙඛලය. 
පියා සදතතය. මව සිමාය. සරණ, භාතතත අග ශාවක 
වූහ. උෙදන උපස්ථායකය. ෙසණා උපෙසණා අග 
ශාකාෙවය. නා ෙබයය. ශරය අනයනය. ආයෂය 
අවුරැ අනදහස. මෙහසිකාව වටංසිකාය. අනපම පුතයාය. 
අභෂ්කමණය ඇත යානෙයන ය. උපස්ථායක අංග 
රජතමාය. අංගාරාමෙයහ ත වාසය ය.   

 
--------------------------- 

 

5. ෙවත බදධ වංශය. 
 
එම කලපෙයහම ෙතවන අනත කලපෙයහ හැටදහසක 

ස්ෙලාව ආයෂ ඇට සධඤඤව නවර පුල රජුෙග 
පුලා ෙමෙහසිය කස අට අසංෙඛය කලප ලයක පුරන 
ලද පාර ඇ ෙවත ෙබසතන පිළසිඳ උපත ලබා සදස්සන, 
රතනගග, ආෙල යන පාසාද තෙනහ ස්තනදහසක ස්නට 
පධාන වූ සදස්සනා ෙදය සමග අවුරැ හයදහසක ගහව 
වැස සතර ෙපර ක වරැණ න පුතයා උපනන 
ආජඤඤ රථෙයන අභෂ්කමනය ෙකාට ෙකයකෙදනා සමග 
පැව සතමසක ෂ්කර යා ෙකාට පධන යය වඩා 
ෙවසක ෙපාෙහ සාධ න සිටු යණය න පැ ශ 
පිඩ වළ වා හරනය සල වනෙයහ ගතෙකාට සවස 
වරැනධර ආවකයන න තෘණ අටට ෙගන නා ෙබය 
ෙවත පැණ අතරා පණස්තනයන ආසනෙයහ වැඩහඳ බ වු 
ෙස්ක.  

සතස ෙගවා බහමාරාධනෙයන වරැණාරාමයට අහසින 
වැඩ සසක ෙදසිෙමන එකව පැ වූ ෙකයක ෙදනා රහත 
වූහ. යට මගඵල  ලැබවන ගනන නැත. 
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ශාවක සනපාත. 

 
01 භූහ ගණන යමයක නැත. 02 භූහ ෙක 

ලය. 02 භූහ ෙක ලය. 
 

පස්වන වරණය ලැම 
එකල ෙබසතාෙණ රමව නවර අෙදව න 

බාහමණව ෙදපාප්තව ෙවත බන ක බණ අසා 
සරණසිලහ පිහටා භාගවතන වහනෙස්ෙග මහා පුරැෂ 
ලණයනහ පැහැද දහසක අගනා උතරැ සෙවන පූජා 
කෙලය. එහ භාගවතන වහනෙස් ෙමෙතෙ ෙමන 
ෙදයාසංඛය කලප ලයන මත ෙගෟතම නන බ වනෙන 
යැ වරණ න ෙස්ක.  

 
ෙවත බරන උපන නගරය සධඤඤවය. පුල 

කෂය ෙතෙ පියාය. මව පුලාය. වරැණ, බහමෙදව අග 
ශාවකෙය වූහ. සභව උපස්ථායකය. භා, සභා අග 
ශාකාෙවය. නා ෙබයය. ශරය අසයනය. ආයෂය 
අවුරැ අසදහස. සදශනා අගෙමෙහසිය. වරැණ පුතයාය. 
ආජඤඤ රථෙයන අභෂ්කමණය ය. ශරපභාව හාතපස 
ෙයාන.  

 
--------------------------- 

 

6. ෙසභත බදධ වංශය 
 
එම කලපෙයහම සතරවන අනත කලපෙයහ 

සාරාසංඛ කලප ලයක පුරන ලද පාර ඇව ෙසභත 
ෙබසතන සධම නවර සධම රජුෙග සධමා ෙමෙහසිය කස 
පිළසිඳ සධම උයෙන හව කමද, කලර, පම පාසාදයනහ 
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සැතතෑදහසක කනවනට නායක වු මලා ෙදය සමග 
දසදහසක අවුරැ ගහව වැස සතර ෙපර ක සීහ න 
පුතයා උපන න මාළගෙය්ම පැව ආනාපාන සය වඩා 
ධන උපදවා සතනක එහම ෂ්කරයා ෙකාට ෙවසක 
ෙපාෙහ මලා මෙහශකාව න පැ ශ පිඩ වළ  
අභෂ්කමණයට සිතතම පාසාදය පිනම සපිවන අහසින 
ෙගාස් නා ෙබය මැෙකාට භෙයහ පිහ කලහ 
ෙබසතනෙග අෂ්ඨානෙයන ස්න මාලගෙයන බැසගය කලහ 
ධමතාවෙයන අන අයද ෙවනව ෙගාස් හස් වූ මාළගෙය් 
එකලාවම බ වූ ෙස්ක.  

 

ශාවක සනපාත 

01 භුහ ෙක සියය. 02 භූහ අනෙකය. 03 
භූහ අසෙකය. 

 

සයවන වරණය ලැම. 
 

එකල ෙබසතාෙණ සජාත න බාහමණව ෙසභත 
භාගවතන වහනෙස්ෙගන බණ අසා සරණ සීලෙයහ පිහටා 
මහා දන නෙනය. භාගවතන වහනෙස්ද ෙමෙතෙ ෙමන 
ෙදයාසංඛය කලප ලයන මත ෙගෟතම නන බ වනෙන 
යැ වරණ න ෙස්ක.  

 
ෙසභත බනෙග උපන නගරය සධමය. අසම, සෙනත 

අගශාවකෙය වූහ. අෙනම උපස්ථායකය. නකලා, සජාතා 
අගශාකාෙවය. නා ෙබවෘය. ශරය අටපණස් 
යන. ආයෂය අවුරැ අන දහස. නවදහසක අවුරැ ගහ 
වාසය ය. පාසාදෙයනම අභෂ්කමණය ය. උපස්ථායක රජු 
ජයෙස්නය. ෙසතාරාමය ත වාසස්ථානය ය.  

--------------------------- 
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ෙසභත භාගවතන වහනෙස්ෙගන පස කලප 

අසංඛයක බදධ ශනව ෙගාස් එක කලපයක අෙනමදස්සි, 
පම, නාරද බවරයන වහනෙස්ලා ෙතනමක පහල වූ බැන 
වරකලපය නෙ.     

  
    

7. අෙනමදස්සි බදධ වංශය 
 
ෙසාළසාසංඛ කලප ලයක පුත පාර ඇ අෙනමදස්සි 
ෙබසතන චනදව නවර යසවා රජුෙග යෙසධරා ෙදය කස 
පිළසිඳ සනනද උයෙන උපනෙනය. උපන ෙමාෙහාෙත  
අහසින සතරැවන වැසි වැස්ස බැන අලාමක රැවන ඉපමට 
ෙහත වූෙය්ය යන අථෙයන අෙනමදස්සි න ය. සි 
උපසි, සිවධන යන තන පහෙයහ සිමා සව පධාන 
සිතනදහසක ස්න සමග ගහව වැස සතර ෙපර ක 
උපවාන පුතයා උපන න සිකාෙවන අභෂ්කමණය ෙකාට 
තන ෙකයක ෙදනා සමග පැව සපිවන දසමසක 
ෂ්කරයා ෙකාට පිෙසන ෙවනව ෙවසක ෙපාෙහ  අනපම 
බමණගම පිඬසිඟා වැඩ අනපම සිටු යණය පි පැ ශ 
පිඩ වළ සලවනෙයහ වැස සවස අෙනම ආවක යන න 
තෘණ අට ට ෙගන කඹක ෙබය ෙවත පැණ තෘණ අතරා 
අටස් යන වරාසනාරෑඩව බවූ ෙස්ක. 
  
       සතස ෙගවා  බහමාරාධනය පිළෙගන සභාව නවර 
සදස්සන උයනට අහසින වැඩ එකව පැ වූ තනෙකයක 
ෙදනාට දසක ෙදසීෙමන ෙකසියයක ෙදනා මගඵල ලැබහ. 
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ශාවක සනපාත 

01 භුහ අටලය. 02 භූහ සතලය. 03 
භූහ සයලය. 

 

සතවන වරණය ලැම. 
එකල ෙබසතාෙණ මෙහශාක ය ෙස්නාපෙයකව 

මහත සෘදයානභාවෙයන ෙකගණන යයන පිවරා 
සිනාතර බන ෙලාව පහලවූහ  අසා සතටුව බන ෙවත 
පැණ සතරැවන මණඩපයක මවා බදධ පමඛ සංඝයා වඩා 
හවා මහා නයක නහ. අනෙමෙව බණ වරන 
තථගතයන වහනෙස් ෙමෙතෙ ෙමන ඒකාසංඛ කලප 
ලයන මත බවනෙන යැ වරණ නෙස්ක. 

 
අෙනමදස්සි බනෙග උපන නගරය චනදව නවරය. 

යසවා රජු පියාය. යෙසධරා ෙදය මවය. සභ,අෙනම 
අගශාවකෙය වූහ. වරැණ උපස්ථායකය. සනද, සමනා 
අගශාකාෙවය. ෙබය කඹකය. ශරය අටපණස් යනය. 
ආයෂය අවුරැ ලය. අගෙමෙහසිය සිමාය. උපවාන 
පුතයාය. දසදහසක අවුරැ ගහ වාසය ය. අභෂ්කමණය 
සිකාෙවන ය. ධක රජු උපස්ථායකය. ධමාරාමය ත 
වාසස්ථානය ය.     

   
--------------------------- 

 

 

9. පම බදධ වංශය 
 

ෙසාළසාසංඛ කලප ලයක පිරෑ පාර ඇව පම 
ෙබසතන එම කලපෙයහම ෙදවන අනත කලපෙයහ ලයක 
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ආය ඇට චපා නවර අසම රජුෙග අසමා ෙදය කස 
පිළසිඳ චපක උයෙන හවූහ.  
උපන ෙමාෙහාෙත මහ ඉ ෙකලවර ෙකාටැව දඹව පුරා 
පිය වැස්සක වැසි බැන මහා පම යැ න තැබහ. 
උතතර, වසතතර, යසතතර යන තන පහෙයහ උතතරා 
ෙදය පධාන තනදහසක කනවන සමග ගහව වාසය කර 
සතර ෙපර ක රම කමරැ උපන න ආජඤඤ 
රථෙයන අභෂ්කමණය ෙකාට ෙකයක ෙදනා සමග පැව 
අටමසක යය වඩා ෙවසක ෙපාෙහ ධඤව නවර 
සධඤඤ සිටුහෙග  ධඤව සිටු යය පි පැ ශ 
පිඩ වළ  අඹ උයෙයහ  වැස සවස ථක ආවකයන 
න තෘණ අටය ෙගන මහමරැත (ෙසන) ෙබය ෙවත 
පැණ තෘණ අතරා අටස් යන වරාසනාරෑඪව බවු 
ෙස්ක.  
 
 සත ස ෙගවා බහමාරාධනා ඇව ධඤව නවර 
ධනඤජය උයනට අහසින වැඩ එකව පැ වූ ෙකයක 
භූනට දසක ෙදසීෙමන ෙකසියයක සතවයන වන 
ටුහ. 
ශාවක සනපාත 

01 ෙක ලයක භුහ වූහ . 02 භූහ තන 
ලකෂය. 03 භූහ ලකෂ ෙදක. 
 
      
අටවන වරණය ලැම. 

 

එකල ෙබසතාෙණ සිංහරාජව ඉපිද සිට භාගවතන වහනෙස් 
ෙගසිංග සල වනෙයහ වස් වැස ෙරධ සමාපතෙයන වැඩ 
සිනවා ක පහන සින වැඳ පැදකණ ෙකාට හටගත පී 
ෙගෙයන ෙතවරක සිංහ නාද පවතවා ෙගාරැ පිස 
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ෙනාෙගාස් සයක බරජාණන වහනෙස්  සපෙයහ 
බදධාලභන පීෙයන ත පූජාෙවන සිෙය්ය.  

ෙරධ සමාපතෙයන නැග සි භාගවතන වහනෙස් 
සිංහයා බලා භූන ෙකෙරහද ඔහෙග තත පසාදය 
ඇකරවන පිසද සිංහයාට අනගහ පිසද භූන 
පැෙනතවා කළ අෂ්ඨානෙයන වැයාවූ භූන බලා පහන 
සින පිනාගය සිංහරාජයාහට ෙමන ඒකාසංඛ කලප 
ලයන මත බවනෙන යැ වරණ නෙස්ක.  

 
පම භාගවතන වහනෙස්ෙග උපනනගරය චපකය. 

අසම රජු පියාය. අසමා ෙදය මවය. සාල, උපසාල 
අගශාවකෙය වූහ. වරැණ උපස්ථායකය. රාධා සරාධා 
අගශාකාෙවය. මහාෙසණ ෙබයය. ශරය අටපණස් යන 
වූහ. ආයෂය අවුරැ ලය. උතතරා මෙහශකාව වූවාය. 
රම කමරැ පුතයාය.  

 
--------------------------- 

 

09 නාරද බදධ වංශය. 
 
එම කෙපහ තනවන අතරැ කප අන දහසක ආය 

ඇට නාරද ෙබසතන සාරාසංඛය කලප ලයක පාර 
පුරා ධඤව නවර සෙදව කෂය රජුෙග අෙනමා ෙදය 
කෙසහ පිළසිඳ ධනඤජය උයෙන උපනෙනය. උපනෙමාෙහාෙත 
සිය දඹව වැසියනට පෙභගයට පමාණවත ආභරණ 
අහසිනද කලප වෘයන ෙගනද පහළ වූහ. එබැන සනට 
සස ආභරණ න බැන නාරද න ය. 

ත, තා, තාභරාම යන තන පහෙයහ  එක 
ල සිදහසක ස්නට පධාන වූ තෙස්නා සව සමග 
අවුරැ නවදහසක වැස සතර ෙපර ක නතතර න 
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කමරා උපන න චතරාංග ෙස්නාව සමග පා ගමන 
අභෂ්තකමණය ෙකාට ලයක ෙදන සමග පැව 
ෂ්කරයා ෙකාට තෙස්නා මෙහශකාව න පායාසය වළ 
එහම වැස සවස සදස්සන න උයන පාලකයා න තෘණ අට 
ට ෙගන මහාෙසණ ෙබය ෙවත පැණ තෘණ අතරා පැන 
නැග අටපණස්  ආසනෙයහ වැඩහඳ බ වූ ෙස්ක. 

සතස ෙගවා බහමාරාධනෙයන ධනඤජය උයෙන 
එකව පැ වූ ලයක පිවරට දසක ෙදසීෙමන ෙක 
ලයක ෙද සන මගඵල ලැබහ. 

    
ශාවක සනපාත 

01 ෙක ලයක භුහ වූහ . 02 භූහ ෙක 
අනදහස. 03 භූහ අසදහස. 

 

නවවන වරණය ලැම. 
එකල ෙබසතාෙන ඍසි පැදෙදන පැව හමවත 

ආශමයක නගා එහ වසන පඤචාභ අටසමවත ලාභව 
වසන කලහ ෙබසතන ෙකෙරහ අනකපා ඇ ශාස්තෳන 
වහනෙස් අස ෙකයක රහත ගණයා පිවරා අනාගා 
උපාසකයන දසදහසක ද සමග ආශමයට වැෙස්ක. ෙබසතන 
බන ක සතටුව සපිවර බනට වාසයට ආශමයක මවා 
වඩා හවා රායක මලෙලහ බගණ පවසා බණ අසා 
ෙදවන න උතරැකරැ වනට පිඬ පිස ෙගාස් පත 
පිණඩපාත ෙබාජුන ෙගනවුත පිවර සහතව භාගවතන 
වහනෙස්ට සයක පුරා මහා දනයක පූජාෙකාට හමවන 
රතහන ෙගනවුත බදධ පමඛ සංඝයාට පිහ.    

භාගවතන වහනෙස් ෙද සන පිවරා බණ වරා 
ෙමෙතෙ ඒකාසංඛ කලප ලයන මත බවනෙන යැ 
වරණ නෙස්ක.  
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නාරද භාගවතන වහනෙස්ෙග නගරය ධඤවය. 
සෙදව කෂය රජු පියාය. මව අෙනමා ෙදයය. භසාල, 
නත අගශාවකෙය වූහ. වාෙසඨ උපස්ථායකය. උතතරා, 
ඵගග අගශාකාෙවය. ෙබ වෘය මහාෙසණය. 
අටාසයන ශරයය. ශර පභාව ෙයාන. අන ලයක 
අවුරැ ආයෂය ය. තෙස්නා මෙහශකාවය. නතතර 
පුතයාය. ශාසනය අවුරැ අනපනදහසක පැෙය්ය. 

 
--------------------------- 

 
 
නාරද භාගවතන වහනෙස් පිෙමන කලප 

අසංෙඛයක බදධ ශනව ෙගාස් සාර න කප පමතතර න 
බන පහළවූහ. 

 
 

  10 පමතතර බදධ වංශය.  
 

ස්ෙලාව වෂ ලයක ආය ඇ කල ෙසාළසාසංඛ 
කලප ලයක පිරෑ පාර ඇ පමතතර ෙබසතන හංසව 
නවර නනදන රජුෙග සජාතා මෙහසිකාව කස පිළසිඳ හංසව 
උයෙන උපනෙනය. උපන ෙමාෙහාෙත පිය වැසි වට බැන 
පමතතර නය. නරවාහන, යසවාහන, වසව යන 
මාලගාවනහ එක ලසිදහසක ස්නට පධාන වූ වාසදතතා 
ෙදය සමග අවුරැ දස දහසක ගහව වැස සතර ෙපර 
ක කල උතතර කමරැ උපනන අභෂ්කමණයට 
සිතතම වසව න මාලගය පිනම අහස් ගතව ෙගාස් 
සලල ෙබය මැෙකාට ම පතව පිහෙය්ය. එහම 
සතනක යය වඩා මාළගෙයන බැස උෙද යගම 
රැනා සිටු යය න  පැ ශ පිඩ වළ සල 



 28 

වනෙයහ වැස හවස සතත ආවකයන න තෘණ අට ට 
ෙගන සලල ෙබය ෙවත පැණ තෘණ අතරා ස්අට යන 
වරාසනාරෑඩව බ වූ ෙස්ක. 

ශාස්තෳන වහනෙස් සත නක එම ෙබ 
පයකෙයහම හඳ නැගසිමට සිතා දකණ පාදය ෙපාළවට 
ගකරනවාත සමගම ෙන මලක පිපී පාදය පිලගතෙතය. 
ෙමෙලස පියවරක පියවරක පාසාම අවුරැ අනදහසක ම 
ෙන මල වලන ෙතාරව පා ෙනාතැබ බැන ද පමතතර 
(පියමතරා) න වූහ. 

භාගවතන වහනෙස් සතස ෙගවා බහමාරාධනෙයන 
ලා නවරට අහසින වැඩ පිවර සහත ෙදවල සහ සජාත 
කමරැවනට දසක ෙදසිෙමන ෙක ලයක ෙදනා මගඵල 
ලැබහ.  

      
ශාවක සනපාත 

01 ෙක ලයක භුහ වූහ . 02 ෙක අනදහසක භූහ 
වූහ . 03 ෙක අසදහසක  භූහ වූහ. 

 

දසවන වරණය ලැම.  
එකල ෙබසතෙණ ජල න මහා ව ෙක ගණන 

ධනය ඇව වසනෙනය. බදධ පමඛ සංඝයාට වර සහත 
නයක ද නෙනය. භතතානෙමදනා කරන භාගවතන 
වහනෙස් ෙමෙතෙ ෙමන කලප ලයන මත බවනෙන 
යැ වරණ නෙස්ක.  

 
පමතතර භාගවතන වහනෙස්ෙග උපන නගරය 

හංසවය. පියා ආනනද රජුය. මව සජාතා ෙදයය. ෙදවල, 
සජාත අගශාවකෙය වූහ. සමන උපස්ථායකය. අතා, අසමා 
අගශාෙවය. සලල ෙබයය. අටපණස්යන ශරය ය. 
ෙදාෙළාස් ෙයානක ශර පභාව ය. අවුරැ ලයක ආයශය 
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ය. වාසදතතා මෙහශකාව ය. උතතර පුතයාය. 
නනරාමෙයහ පි ෙස්ක. ධාතහ ෙනාසිරැනහ. පවාසිහ 
ෙදාෙළාස් ෙයාන සප්ත රතනමය ෛචතක ධාත දන 
කෙලය.  

    
      --------------------------- 

 
පමතතර භාගවතන වහනෙස්ෙගන පස කලප හැතතැ 
දහසක බවරැ ෙලාව පහල ෙනාවූහ. ෙ කපට කලප 
ස්දහසකට ෙපර එක කෙපක සෙධ සජාත බවරයන 
වහනෙස් ෙදනම පහළ වූ බැන මණඩ කලපය නය. 
 

11. සෙධ බදධ වංශය 
 
 ස් ආයෂය අවුරැ අනදහසක පැව කලහ 
අටාසංෙඛය කලපයක පුරන ලද පාර ඇ සෙධ ෙබසතන  
සදශන රජුෙග සදතතා ෙදය කස පිළසිඳ සදශන උයෙන 
උපනෙනය. සචක ෙකාඤච, සිවධන යන තන පහෙයහ 
සමනා ෙදය පධාන සතළස් අට දහසක ස්න පිවර ඇව 
අවුරැ නව දහසක ගහව වැස සතර ෙපර ක 
පුනබසතත කමරැ උපනන ඇත යානෙයන අභෂ්කමණය 
ෙකාට ෙක සියයක ෙදනා සමඟ පැව අටමසක පධන 
යය වඩා ෙවසක ෙප නකල යගම නකල සිටුෙදය 
න පැ ශ පිඩ වළ සල වනෙයහ වැස සවස 
පිවධන ආවකයන න තෘණ අටට ෙගන බක ෙබය 
ෙවත පැණ තෘණ එලා සියන ආසනෙයහ වැඩ හඳ බවු 
ෙස්ක. 
      
 සතස ෙගවා බහමාරාධනෙයන  සදශන නවර සපෙයහ වූ 
සදශන උයනට අහසින වැඩ එකව පැ වූ ෙක සියයක 
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ෙදනාට දසක ෙදසීෙමන ෙක ලයක ෙදනා මඟඵල 
ලැබහ. 
  
ශාවක සනපාත 

01 ෙක සියයක භුහ වූහ. 02 භූහ අන ෙකය. 03 
භූහ ෙක අසව. 
 
 

 

එ ෙකාෙළාස්වන වරණය ලැම.  
 

ෙබසතාෙණ සිය ජනයාට උත වු උතතර න 
මානවකව දනෙකාට තැබ අසෙකයක ධනය යද ෙකාට 
බදධ පමඛ සංඝයාට මහා දන පූජාෙකාට බණ අසා සරණ 
සිලහ පිහටා සබ සසෙනහ පැ වූහ. භතතානෙමදනා 
කරන භාගවතන වහනෙස් ෙමන කලප ස්දහසක ගය 
තැන මත බවනෙන යැ වරණ නෙස්ක.  

 
සෙධ භාගවතන වහනෙස් උපන නවර සදශනය. 

සදශනය රජු පියාය. මව සදතතාය. සරණ, සබකා 
අගශාවකෙය වූහ. සාගර උපස්ථායක වූහ. රාමා, සරාමා 
අගශාකාෙව වූහ. ෙදලල රැක ෙබයය. ශරය 
අටාසයනය. මෙහශකාව සමනාය. පුනබසතත පුතයාය. 
ඇත යානෙයන අභෂ්කමණය ය. ශර පභාවය ෙයානක 
ය.   

 
 

--------------------------- 
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12 සජාත බදධවංශය. 
 
එම  කප ම ෙදවන අතරැ කප ආයෂ අනදහසක ව 

පැව කල සජාත ෙබසතන අට අසංඛ කලපලකෂයක පුරන 
ලද පාර ඇව සමංගල නගරෙයහ උගගත රජුෙග 
පභාව  මෙහශකාව කස පිළසිඳ දසමසක ගය කල 
උපනෙනය. සතතවයනට සැප ෙගන ෙදන උපන බැන 
සජාත න ය. සි, උපසි, නනද, යන තන පහෙයහ 
සිනන ෙදය පධාන සිතනදහසක ස්න පිවර ඇව 
අවුරැ නවදහසක ගහව වැස උපෙස්න පුත උපන න 
ෙපර ක සංෙගපාප්ත ව හනසවහ අස නැඟ 
අභෂ්කමණය ෙකාට ෙකයක ෙදනා සමග පැව 
නවමසක පධන ය වඩා ෙවසක ෙපාෙහ  සිනනදන 
නවර සිනනදන සිටුව න පැ ශ පිඩ වළ සල 
වනෙයහ වැස සවස සනනද ආවක න තෘණ අට ට ෙගන 
උණ ෙබය ෙවත පැණ තෘණ අතරා ස්තන යන 
ආස නෙයහ වැඩහඳ බ වූ ෙස්ක. 
 

සතස ෙගවා ෙදවාරධනෙයන සමංගල නවර 
සපෙයහ වූ සමංගල උයනට අහසින වැඩ සදස්සන හා ෙදව 
කමරැවන පධාන පිසට දසක ෙදසීෙමන අස ෙකායක 
ෙදනා මග ඵල වන කවූහ. 
 
ශාවක සනපාත. 

1. භකෂූහ අස ෙකාය. 2. භකෂූහ 
ස්හතදහස. 3. භකෂූහ සැට ලකෂය. 

 
 
ෙදා ෙළාස්ෙව  වරණය ලැම. 
 එකල ෙබසතාෙණ සක රජව ඉපිද බරජාණන 
වහනෙස් ෙලාව පහල වූහ අසා සතටුව ෙගාස් බණ අසා 
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සතරමහා පවාසීන සමඟ එකව සප්තරතන මය මණඩපයක 
කරවා මහා දන  සක රාජයද පූජා ක ෙළය.  
 භාගවතන වහනෙස් ෙමෙතෙ ෙමන කලප 
ස්දහසන මත බවනෙන යැ වරණ න ෙස්ක.  
  සජාත බනෙග නගරය සමංගලය. උගගත රජු පියා ය. 
පභාව ෙදය මව ය. සදස්සන, ෙදව අගශාවක වූහ. නාරද 
උපස්ථායකය. නාගා, නාගසමාලා අග ශාකාෙව වූහ. උණ 
ෙබය ය. ශරය පණස් යන ය. ආයෂ අවුරැ අන 
දහස. සිනන අග මෙහශකාව ය. උපෙස්න පුතයාය. 
චනව නවර සීලාරාමෙය්  පිවුෙනය.  
 

--------------------------- 
 

සජාත භාගවතන වහනෙස් ෙගන පස කලප 
සිනවදහස් අටසිය ෙදඅසවක ඉකම ගය කලහ ෙ කලපයට 
එකසිය අටෙළාස්වන කලපෙයහ පියදස්සී අතථදස්සී ධමදස්සී 
යැ බවරැ ෙතනමක පහල වූ බැන වර කලපය න ෙ.  

  
 

13 පියදස්සී බදධවංශය 
  
අටාසංඛ කලප ලකෂයක පුරන ලද පාර ඇව පියදස්සී 
ෙබසතාණන සධඤඤව නවර සදශන රජුෙග චනා න 
ෙදය කස පිළසිඳ වරැණ උයෙන  උපනෙන ය. උපන 
ෙමාෙහාෙත ෙලාවට පිය ෙපළහර ෙශෂයක කවූ බැන 
පියදස්සී න ය. සමල, මලා, ගබහා න පසාදයන හ 
මලා ෙදය පධන ස්තනදහසක කනවන පිවරා අවුරැ 
නවදහසක ගහව වැස කඤචන පුත උපන න ෙපර ක 
ආජඤඤ රථෙයන අභෂ්කමණය ෙකාට ෙකයක ෙදනා 
සමඟ පැව සය මසක පධන ය වඩා වරැණ බමණ ගම 
වසභ බාහමණ තමාෙග යය පි පැ ශ පිඩ වළ 



 33 

සලවනෙයහ වැස සවස සජාත ආවකයන න තෘණ අටට 
ෙගන කඹක ෙබය  ෙවත ප ැණ තෘණ අටට අතරා පණස් 
තනයන ආසනෙයහ හඳ බ වූ ෙස්ක. 
 සතස ෙගවා ෙදවාරාධනෙයන උසභව නවර උසභ 
වනයට අහසින වැඩ එකව පැ වූ ෙකයක ෙදනාට දසක 
ෙදසීෙමන ෙකලකෂයක ෙදනා මගඵල වන ලැබහ.  
ශාවක සනපාත 

1. ෙකාලකෂයක භකෂූන වූහ. 2. අන ෙකායක භකෂූන 
වූහ. 3. අස ෙකායක භකෂූන වූහ. 
 

ෙතෙළස්වන වරණය ලැම. 
 
 එකල ෙබසතාෙණ ඉහාසය පස්වැ වූ ෙදෙය් 
පාරපාප්ත බාහමණ තරැණෙයකව ශාස්තෳන වහනෙස්ෙගන 
බණ අසා ෙකලකෂයක ධන යදන ආවාසයක ඉකරවා 
සරණ පනසිල හ පිහටා බදධපමඛ සංඝයාට පූජා කළහ. 
එහ අනසස් වරන භාගවතනවහනෙස් ෙමන එකසිය 
අටෙළාස් කපන මත බවනෙන යැ වරණ න ෙස්ක. 
  
පියදස්සී භාගවතනවහනෙස් සධඤඤව නවර උපන ෙස්ක. 
සදතත රජු පියාය. සචනා ෙදය මවය. පාලත සබදස්සී 
අග  ශාවකෙය වූහ. ෙසභත උපස්ථායක ය. සජාතා , 
ධමනනා අග ශාකාෙව ය. කකධ(කඹක) ෙබය ය. 
ශරය අසයන ය. ආයෂය අවුරැ අන දහස. මෙහශකාව 
මලාය. කඤචනාෙල පුතයාය. ආජඤඤ රථෙයන 
අභෂ්කමණය ය. 
 

--------------------------- 
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14 අතථදස්සී බදධ වංශය. 
  

එම කපම ෙදවන අතරැකප ලකෂයක ආයෂ ය පැව 
කල ෙසළසාසංඛය කලප ලකෂයක පිරෑ පාර ඇව 
අතථදස්සී ෙබසතන ෙසභන නවර සාගර රජුෙග සදස්සනා 
ෙදය කස පිළසිඳ සනධන උය ෙන  හය. 
උපනකෂණෙයහ ෙබාෙහ කලක සැඟ ගය කල පරපරාගත 
මහාධන ධන නැවත පහල  හ වූ බැන අතථදස්සී යැ 
න තැය. අමරගග , සරගග, ගවාහන යන තන පහෙයහ 
ස්තන දහසක ස්නට පධාන වූ ශාකා ෙදය සමඟ 
දසදහසක අවුරැ වැස ෙස්ල කමරැ උපන න ෙපර  
ක සදශන ඇතපිට නැඟ අභෂ්කමණය ෙකාට නව 
ෙකයක ෙදනා සමඟ පැව අටමසක ය වඩා සපුණ  
ශරය පදශනය කරන සි සනදර නාගයට පිමට මහා 
ජනයා ෙගන ආ රන පාතය සමඟ  පැ ශ පිඩ පුදන 
ලව එය වළ සල වනෙයහ  වැස සවස ධමරැ න නා 
රජු න තෘණ අටට ෙගන සපු ෙබය ෙවත පැණ  තෘණ 
අතරා ෙතපණස් යන ආසනෙයහ වැඩහඳ බ වූහ. 
 සතස ෙගවා ෙදවාරාධනෙයන අෙනම උයනට අහසින වැඩ 
එකව පැ වූ නවෙකයක ෙදනාට දසක ෙදසීෙමන 
ෙකලකෂයක ෙදනා මඟ ඵල ලැබහ. 
 

ශාවක සනපාත 
1 අන අටදහසක භකෂූන වූහ. 2. අස අටදහසක භකෂූන 
වූහ. 3. සැතතෑ අටදහසක භකෂූන වූහ.  

තස්වන වරණය ලැම. 
එකල ෙබසතාෙණ චපක නවර සසීම නන ෙලක 

සමත මහාසාර බාහමණ ව තම සිය සපත ගමග 
යාචකානට දන  හමවතට ෙගාස් තවුස්ව පැව පඤචාභ 
අෂ්ඨ සමාපත ලබා මහත ඍද ආනභාව ඇව මහජනයාට 
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කශලාකශල ධමයනෙග රවද සාවද බව දකවා 
බදෙධතපාදය බාලාෙපාෙරාතතෙවන සිෙය්ය.  
 

එකල අතථදස්සී භාගව තනවහනෙස් අට පිස් මැද 
සදශන මහ ෙවෙහර ධම  ෙදශනා කරන වැඩසිනාතර 
ෙබසතන එහ පැණ බණ අසා ෙදෙලාව ෙගාස් පරසත 
මරා මල ෙගනවුත තම ආනභාව ය දකවන සිග පුෂ්ප 
වෂා වස්සවා පුෂ්ප මණඩපයක  ඉෙකාට මරා මල 
කඩයන භාගවතන වහනෙස් ට පූජා කෙළය.අතථදස්සි 
භාගවතනවහනෙස් ද ෙමෙතම ෙමන අටෙළාස්කපන මත 
බ වනෙනය  වරණ න ෙස්ක. 

අතථදස්සි භාගවතනවහනෙස්ෙග නගරය ෙසාභන 
නවරය. සාගර රජු පියාය. සදස්සනා ෙදය මවය. සනත, 
උපසනත, අග ශාවකෙය වූහ. අභය උපස්ථායකය. ධමා, 
සධමා අග ශාකාෙවය. සපු ෙබය ය. ශරය අසයන  
ය. සැමකලහ ෙයානක ශරපභාව ය. ආයෂය අවුරැ 
ලකෂය. මෙහශකාව ශාකාවය. ෙස්ල පුතයාය. ඇත 
යානෙයන අභෂ්කමණය කෙළය. ධාතහ සිරැණාහ. 
 

--------------------------- 

 

15 ධමදස්සී බදධවංශය 
 
එම කලපෙයහ ම ෙතවන  අතරැකප ෙසාළසාසංඛ 

කලපලකෂයක පිරෑ පාර ඇව ස් ආයෂය අවුරැ 
ලකෂයකව පැව කල සරණ නවර සරණ රජුෙග සනන 
ෙමෙහසිය කස පිළසිඳ සරණ   උයෙන වැසි කාළෙයහ  උපන 
ෙස්ක . මහා පුරැෂයන වහනෙස් උපන කෂණෙයහ ම අකරණ  
වවහාර ෙපාත හ අධාක  වවහාරාය ඉෙ ම 
අතරැදහන ව ධාක    වවහාර පමණක ඉ ය. 
එබැන ධමදස්සී න වූහ. අරජ, රජ , සදස්සන තන 
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පහයන හ ෙකල ෙදය පධාන වූ දහසකට අක ස්න 
පිවර ඇව අවුරැ අටදහසක ගහව වැස සතරෙපර 
ක පුණවධ න කමරැ  උපන න  මැයම නැගට දන 
ගැහැණනෙග පකාර ක සංෙගයට පැණ 
අභෂ්කමණයට සිත ෙස්ක. ඒ කෂණෙයහම සපිවන 
සදශනපාසාදය අහසට නැග ෙගාස් රත කර ෙබය 
සපෙයහ මට බැස්ෙස් ය. ෙබසතන බඹහ න පිකර හැඳ 
පහෙයන බැසසි කලහ නැවත පහය අහසට ෙගාස් ෙබය 
මැෙකාට බැසසිෙය් ය. ස්න ද, ෙස්කාවන ද බැසගය 
කලහ එහ සි ෙකලකෂයක පුරැෂෙය ෙබසතන අනව 
පැ වූහ. සයක පධන ය වඩා ෙබසතහ ෙකල 
ෙදය ෙගනන පැ ශ පිඩ වළ ෙඩබර වනෙයහ 
වැස සවස සිවඩන ගවපාලකයා සින ෙදනලද තෘණ 
අටට ෙගන රත කර (ජාල) ෙබය ෙවත පැණ 
තෘණ අතරා ෙතපණස් යන ආසනෙයහ වැඩහඳ බ වූ ෙස්ක.  

සතස ෙගවා ෙදවාරාධනෙයන අටෙළාස් ෙයාන මග 
එක නනම ෙගවා ඉසිපතනයට වැඩ එකව පැ වූ 
ෙකලකෂයක ෙදනා ට ද සක ෙදසීෙමන සියලෙල ම 
රහතඵල ලැබහ.  

 
 

ශාවක සනපාත 
1. භකෂූහ ෙක දහස. 2. භකෂූහ ෙක සීය. 3. 
භකෂූහ ෙක අසව. 

 

පසෙළාස්වන වරණය ලැම 
එකලහ අප ෙබසතාෙණ සකෙදෙනව ඉපිද සිනනාහ 

ෙදෙද ෙලාව ෙදයන පිවරා අවුත වමය ගඳ මල තය 
ආෙයන පූජා කළහ. භාගවතනවහනෙස් ඒ පිසට 
අනශාසනා ෙකාට ෙමෙතම ෙමන එකසිය අටෙළාස් කපන 
මත බවනෙන යැ වණන  ෙස්ක.  
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ධමදස්සී භාගවතනවහනෙස්ෙග නගරය සරණ න ය. 
සරණ රජු පියාය. සනන ෙදය ම ය. පම, ඵුස්සෙදව අග 
ශාවකෙය වූහ. සෙනතත උපස්ථායකය. ෙමා, සබනාමා අග 
ශාකාෙවය. ජාලා (රත කර) වෘකෂය ෙබය . 
ශරය අස යන ය. ආයෂය අවුරැ ලකෂය. අග 
මෙහශකාව ෙකල ය. පුණවධ න පුතයාය. පාසාදෙයනම 
අභෂ්කමණය ය.  සාලවතී නුවර කෙශාරාමයේදී 
පිවන පෑ ෙස්ක. 

 
--------------------------- 

 
 

එම වරකලපය ෙගෙමන පස බදධශන කලප සි 
හතරක ඉකම ෙගාස් ෙ කලපය ට අන හතරවන සාර 
කලපෙයහ සිදධාථ බරජාණන වහනෙස් ෙලාව පහල වූ 
ෙස්ක. 
 

16 සිදධාථ බදධ වංශය. 
 
අටාසංඛකලප ලකෂයක පුරන ලද පාර ඇ 

සිදධාථ ෙබසතන ෙභාර නගරෙයහ උෙදන රජුෙග සඵස්සා 
අගෙමෙහසිය කස පිළසිඳ ය උයෙන  උපනෙනය. උපන 
ෙමාෙහා ෙත සියලලනෙග ම පටනගනනා ලද කමානතයන ද  
පාථනාකල සියලල ද සපූණ ව ගය බැන සිදධාථ න 
ය. ෙකාක, උප්පල, පම යන තන පහයන හ ෙසමනස්ස 
ෙදය පධාන සතලස් අටදහසක කනවන පිවරා දසදහසක 
අවුරැ ගහව වැස ෙපර ක අනපම කමරැ උපන ඇසල 
ෙපාෙහ න රන සි ෙගන අභස්කමණය ෙකාට ය 
උයෙන  ෙක ලකෂයක ෙදනා සමඟ පැව දස මසක 
ය වඩා ෙවසක ෙපාෙහ න අසස  බාහමණ ගම සෙණත 
බාහමණයාෙග යය න පැ ශ පිඩ වළ ෙඩබර 
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වනෙයහ වැස සවස වරැණ න යව පාලකයා න තෘණ අට 
ට ෙගන හ ෙබය ෙවත පැණ තෘණ අතරා සතලස් 
යන ආසනෙයහ වැඩහඳ බ වූ ෙස්ක. 
 

සතස ෙගවා බහමාරාධනය පිළෙගන ගයා ගයට 
අහසින වැඩ එක ව පැ වූ ෙක ලකෂයක ෙදනාට දසක 
ෙදසීෙමන සියලෙලම රහත වූහ. 
 

ශාවක සනපාත 
1 භකෂූහ ෙක සියය 2 භකෂූහ ෙක අනදහස.3 
භකෂූහ ෙක අසදහස. 
 
ෙසාෙළාස්වන වරණය ලැම. 
        එකල ෙබස් තාෙණ සරෙස්න නගරෙයහ මංගල න 
බාහමණව ෙද ෙංගයන හ පරෙතර පැණ මහත වූ 
ධනස්ඛනධය ග මග යාචකාන ට පතග ෙකාට තවුස් 
පැදෙදන පැ ව ධන අභ වඩා වසනෙන බන ෙලාව 
පහල වූහ අසා සතටුව ෙගාස් බණ අසා දඹ රැකක සා 
දඹව යැ වවහාර කරන දඹ රැන දඹඵල ෙගනවුත 
අනෙකයක භකෂූන පිවර ඇ භාගවතන වහනෙස් 
සරෙස්න හාරෙයහ වඩා හවා පූජාකළ ෙස්ක. ශාස්තෳන 
වහනෙස් වළ අවසනහ ෙමන අන හතරකලපයක ගයතැන 
ෙමෙතෙ බවනෙන යැ වරණ න ෙස්ක.  
 
 සිදධාථ  භාගවතනවහනෙස් ෙභාර නවර  උපනෙන 
ය. උෙදන කෂය ෙතෙ පියාය. සඵස්සා ෙදය මවය. 
සබල, සතත අග ශාවකෙය වූහ. ෙවත උපස්ථායක 
ෙතරැන ය. සීවලා, සරාමා අග ශාකාෙව වූහ. ෙබය 
හ  වෘය ය. ශරය සැට යන ය. ආයෂය වෂ  
ලකෂය. ෙසාමනස්සා මෙහශකාවය. අනපම පුතයාය. 
රනසිෙගන අභෂ්කමණය ය. කඤචනෙ නවර අෙනම 



 39 

උයෙන  පි ෙස්ක. දඹ ව වැසියන එකව සතර ෙයාන 
රතන මය ෛචතයක ධාතහ දන කළහ.  
 

--------------------------- 

 
සිදධාථ භාගවතන වහනෙස්ෙගන පස එක කලපයක 

බදධ ශන ව ෙගාස් ෙමන අන ෙදවන මණඩ කලපෙයහ 
ස්ස, ඵුස්ස බවරයන වහනෙස්ලා ෙදනම පහළවූහ.  
 

17. ස්ස බදධ වංශය. 
   

අටාසංඛ කලප ලකෂයක පිරෑ පාර ඇ ස්ස 
ෙබසතන ෙම න නවර සචසනධ රජුෙග පමා ෙදය 
කස පිළසිඳ අෙනම උයෙන උපනෙනය. ගහෙස්ල, නාස, 
සභ යන තන පහෙහහ සභා  ෙදය පධාන ස්තන දහසක 
ස්න පිවරා සතදහසක අවුරැ ගහව වැස සතර ෙපර 
ක ආනනද කමරැ උපන න ෙසානතතර අස පින 
අභෂ්කමණය ෙකාට ෙකයක ෙදනා සමඟ පැ වූහ. අට 
මසක ය වඩා ෙවසක ෙපාෙහ න ර ය ගම ර 
සිටුවරයාෙග යය න පැ ශ පිඩ වළ සල 
වනෙයහ වැස සවස ත සංගාම යව පාලකයන න තෘණ 
අට ට ෙගන පියා (ෙමාර) ෙබය ෙවත පැණ තෘණ අතරා 
හතළස් යන ආසනෙයහ වැඩහඳ බ වූ ෙස්ක. 
 
සත ස ෙගවා බහමාරාධනෙයන යශව නවර සපෙයහ වූ 
ගයට අහසින වැඩ හනසව නවර වැසි බහමෙදව සහ 
උදයන කමරැවන පධාන පිසට දසක ෙදසීෙමන 
ෙකසියයක ෙදනා මඟ ඵල ලැබහ.  
ශාවක සනපාත 
1 භකෂූහ ලකෂය. 2. භකෂූහ අනලකෂය 3. භකෂූහ අස 
ලකෂය 
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සතෙළාස්වන වරණය ලැම. 
 එකල ෙබසතාෙණ යශව නවර සජාතන රජව සිට 
ෙකගණන වූ ධනය අත හැර ජාත කඛයනහ කල 
තවුස් පැදෙදන පැව පඤචාභ අෂ්ඨ සමාපත ලාභව 
මහත ඍදයානභාවෙයන වසනෙන බන උපනහ අසා 
පීමතව බන ෙවත පැණ වැඳ සිතනෙන "මම න පරසත 
මරා වමය මල ගවුවක පමණ කරඬවන ෙදෙලාන 
ෙගනත භාගවතන වහනෙස්ට පුදනෙන න ෙයෙහකැ" 
ෙද ෙලාව ෙගාස් සිත ෙලසින මල ෙගනත පූජාෙකාට 
සිපිස් මැද අලංකාරවත මල කඩයක භාගවතන වහනෙස්ට 
දරන සිෙය්ය. එම පිස මධෙය් භාගවතනවහනෙස් 
ෙමෙතම ෙමන කලප අනෙදකන මත බවනෙන යැ 
වරණ න ෙස්ක. 
  
 
ස්ස භාගවතනවහනෙස් ෙම නගරෙය් උපනෙනය. 
ජනසනධ රජු පියාය. පමා ෙදය මවය. බහමෙදව, උදයන 
අග ශාවකෙය වූහ. සභ ෙතරැන උපස්ථායකය. ඵුස්සා, 
සදතතා අගශාකාෙවා ය. පියා වෘකෂය ෙබයය. ශ රය 
සැටයන ය. ආයෂය අවුරැ ලකෂය.  මෙහශකාව සභාය. 
ආනනද පුතයාය. අශවයානෙයන අභෂ්කමණය ය. 
සනනදව නවර සනනරාමෙය් පි ෙස්ක.  
 

 --------------------------- 
 

18. ඵුස්ස බදධ වංශය. 
  

එම කලපෙයහම ෙදවන අනතරකලපෙයහ 
ෙසාළසාසංඛ කලප ලකෂයක පි රෑ පාර ඇ ඵුස්ස 
ෙබසතන කසී රට ජයෙස්න රජුෙග සිමා ෙදය කස පිළසිඳ 
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සිමා උයෙන  උපනෙන ය. ගරැලපකෂ, හංස, ස්වණ හාර 
තන පහෙයහ සාෙගතය පධාන ස්දහසක ස්න පිවරා 
හයදහසක අවුරැ ගහව වැස ෙපර ක අනපම පුත 
උපන න ඇත පින අභෂ්කමණය ෙකාට ෙකයක ෙදනා 
සමඟ පැ වූහ. හය මසක පධන ය වඩා පිස හැර 
එකලාව ෙවසක ෙපාෙහ  එකතරා නවරක සිවඩණා න 
සිටු යයක න පැ ශ පිඩ වළ ඇෙය 
වනෙයහ වැස සවස සිවධ න තාපස තමා න තෘණ අටට 
ෙගන ෙනලල (ආමලක) ෙබය ෙවත පැණ තෘණ අතරා 
අටස් යන ආසනෙයහ වැඩහඳ බවූ ෙස්ක.  
 සතස ෙගවා බහමාරධනා ඇව සංකස්ස නවර 
ඉසිපතන ගයට අහසින වැඩ එකව පැ වූ ෙකායක 
ෙදනාට  දසක ෙදසීෙමන ෙක ලකෂයක ෙදනා මඟ ඵල 
ලැබහ. 
   
ශාවක සනපාත 
1 භකෂූහ සැට ලකෂය. 2. භකෂූහ පනස් ලකෂය 3. 
භකෂූහ සතළස් ලකෂය. 
 

අටෙළාස්වන වරණය ලැම 
 එකල ෙබසතාෙණ අනදම නවර තා රජව සිට 
බ බණ අසා පැහැද මහා දන  මහත වූ ධනසපත හා 
රාජය හැර සබ සසෙනහ පැව තනපිටකය පගණෙකාට 
ජනයාට ධම ෙදශනා කළහ. සීල පාරතාව ද පිරෑහ. ඵුස්ස 
භාගවතනවහනෙස්ද ෙමෙතම ෙමන කලප අනෙදකන මත 
බවනෙන යැ වරණ න ෙස්ක. 
  

ඵුස්ස භාගවතනවහනෙස් කාසි නවර උපනෙනය. 
ජයෙස්න රජු පියාය . සිමා සව මවය. සරකත, 
ධමෙස්න අග ශාවකෙය වූහ. සභය උපස්ථායකය. සාලා, 
උපසාලා අග ශාකාෙවය. ෙනලල වෘකෂය ෙබය ය. ශරය 
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අටපණස් යන ය. ආයෂය අවුරැ අනදහස. මෙහශකාව 
සාෙගතය. අනපම පුතයාය. ඇත යානෙයන 
අභෂ්කමණය ය. කසිනාරා නවර  ෙසතාරාමෙය් පි 
ෙස්ක. ධාතහ සිරැණහ. 

 
--------------------------- 

 
ඵුස්ස භාගවතනවහනෙස්ෙග පවා ණෙයන පස 

කලපයවූ සාර කලපෙයහ පස්සී භාගවතනවහනෙස් ෙලාව 
පහල වූ ෙස්ක  

 
 

19. පස්සි බදධ වංශය 
 
ස් ආයෂ අවුරැ අස දහසක වූ කල බනධම 

නවර බනධම රජතමාෙග බනධම ෙදය කස පිළසිඳ ෙම 
ගෙය්  උපනෙනය. උපන නෙයහ මවු පිය නෑයනට ද 
නවරවැසියනට ද  වා  ෙදකහ වෘතව ඔවුෙනාවුන 
ෙපෙනනනට වූ බැන පස්සි යැ න තැබහ. නනද, සනනද , 
සිමා යන තනපහෙයහ සදශනා ෙදය පධාන වූ එකලකෂ 
සිදහසක කනවන සමඟ අවුරැ අටදහසක ගහව වැස 
සතරෙපර ක සමවතතකඛනධ පුතයා උපන න 
ආජඤඤ රථෙයන අභෂ්කමණය ෙකාට අසහාරදහසක ෙදනා 
සමඟ පැ ව අටමසක පධන යය වඩා ෙවසක ෙපාෙහ 
න සදශනා සිටු යය න පැ ශ පිඩ වළ මලන 
ගැවසන සල වනෙයහ වැස සවස සජාත න යව පාලකයන 
න තෘණ අටට ෙගන පෙළාල ෙබය ෙවත  පැණ තෘණ 
අතරා ෙතපණස් යන ආසනෙයහ වැ ඩහඳ බ වූ ෙස්ක. 
 



 43 

සතස ෙගවා බහමාරාධනා ඇව ෙම ගයට අහසින වැඩ 
ඛණඩ හා ස්ස කමාරවරැන පධාන පිසට දසක ෙදසීෙමන 
අපමාණ ෙදසන වන ටහ. 
 
 
 

ශාවක සනපාත 
1 භකෂූහ අටසැට ලකෂය. 2. භකෂූහ ලකෂය 3. භකෂූහ 
අස දහස. 
 

එකනසිවන වරණය ලැම. 
 එකල ෙබසතාෙණ මහත ඍදයානභාව ඇ අතල 
න නා රජව සිට ෙක ගනන නා පිවර ඇව අවුත 
රතනමය මණඩපයක මවා වමය ආහාරපානෙයන බදධපමඛ 
සංඝයා පු සප්ත රතනමය පීඨයක භාගවතනවහනෙස්ට 
පූජාකෙළය. එහ අනසස් වරණ භාගවතනවහනෙස් ෙමන 
එක අනකපන මත ෙමෙතම බවනෙන යැ වරණ න 
ෙස්ක. 
   
 පස්සී භාගවතනවහනෙස් උපන නගරය බනධම 
න. බනධම රජු පියාය. බනධම ෙදය මවය. ඛණඩ,ස්ස 
අග ශාවකෙය වූහ. අෙශක ෙතරැන උපස්ථායක ය. චන 
චනදතතා අග ශාකාෙව වූහ. පෙළාල වෘකෂය ෙබය ය. 
ශරය අස යනය. ශරපභාව ෙයාන සත. අවුරැ අස 
දහසක ආයෂ ය. සනන මෙහශකාවය. පුතයා 
සමවතතකඛනධය. ආජඤඤ රථෙයන අභෂ්කමණය ය.  
 

--------------------------- 

 

පස්සී භාගවතනවහනෙස්ෙගන පස පනස්නව කපක 
බදධ ශනව ෙග ෙගාස් ෙමන  එක ස්වන මණඩ 
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කලපෙයහ සි, ෙවස්සභ බවර යන ෙදනම වහනෙස් ෙලාව 
පහළ වූහ. 
 

20. සි බදධ වංශය 
 
සි ෙබසතන අරැණව නවර අරැණව රජු ෙග 

පභාව ෙදය කස පිළසිඳ පක උයෙන  උපනෙනය. 
ශඛාවක(සිව)  ෙමන නළල උඩ නැග බැන සි න ය. 
සචනදක, සියස, නාවසභ පාසාදතෙයහ සබකාමා ෙදය 
පධාන සිදහසක ස්න පිවරා සතදහසක අවුරැ ගහව 
වැස ෙපර ක අතලන පුත උපන න ඇත යානෙයන 
අභෂ්කමණය ෙකාට සැතතෑලකෂයක සමඟ පැව අට 
මසක පධන ය වඩා ෙවසක ෙපාෙහ න සදශන ය ගම 
පිදස්සී සිටුහෙග යය න පැ ශ පිඩ වළ හ 
වනෙයහ වැස සවස අෙනමදස්සී තාපසයන න තෘණ අට 
ට ෙගන ඇටඹ ෙබය ෙවත  පැණ තෘණ අතරා සි සි 
යන ආසනෙයහ වැඩහඳ බ වූ ෙස්ක.  

සත ස ෙගවා බහමාරාධනය පිළෙගන අරැණව 
නවර සපෙයහ වූ ගාර උයනට අහසින වැඩ එකව පැ 
වූ සැතතෑ ලකෂයක ෙදනාට දසක ෙදසීෙමන ෙක 
ලකෂයක ෙදනා මඟ ඵල වන ටහ. 
 

ශාවක සනපාත 
1 භකෂූහ ලකෂය. 3. භකෂූහ අස දහස. 2. භකෂූහ 
සැතතෑ දහස. 
 
 

සිවන වරණ ලැම 
  එකල ෙබසතාෙණ පභතත නවර අනදම න රජව 
සිට සි තැනකත ෙනාඇන සින වසනෙන භාගවතන 
වහනෙස් පභතත නවරට වැ කලහ සපවන ෙපරගමන 
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ෙගාස් ආරාධනා ෙකාට මහත ශදධාෙවන මහා දන  ස 
ගබඩා ඇර මහග ස පූජාෙකාට ඇෙතක බරට කැපවස්තන 
දන නහ. එට භාගවතන වහනෙස් ෙමෙතම ෙමන එක 
ස්වන කප බවනෙන යැ  වරණ න ෙස්ක. 
 
 සි භාගවතන වහනෙස් උපන නගරය අරැණව ය. 
අරැණව රජ පියාය. පභාව ෙදය මවය. අභභ, සභව 
අග ශාවක වූහ. ෙමංකර උපස්ථායකය. මලා, පමා අග 
ශාකාෙවය. ඇටඹ වෘකෂය ෙබය ය. ශරය සැතතෑ යන 
ය. ශරපභාව තන ෙයාන. ආයෂය අවුරැ සැතතෑදහස. 
සබකාමා මෙහශකාවය. අතල පුතයාය. සීලව නවර 
අෙශකාරාමෙය්  පි ෙස්ක. ධාතහ ෙනාසිරැණහ. සකල 
දඹ වැසිෙය එකව ධාත ධාන ෙකාට සප්ත රතන  මය 
තන ෙයාන සෑයක කළහ. 
 

--------------------------- 

 

21. ෙවස්සභ බදධවංශය  
  

එම කපම ෙදවන අතරැකප අනපම නවර සපත 
රජුෙග යසව ෙදය කස පිළසිඳ අනපම උයෙන   උපනෙන 
ය. උපන ෙමාෙහාෙත ජනයා සතටු කරවන වෘෂභ නාද 
පැව බ ැන ෙවස්සභ න ය. ස, සරැ, රවධ න තන 
පහෙයහ සතා ෙදය පමඛ ස්දහසක ස්න පිවරා අවුරැ 
හයදහසක ගහව වැස ෙපර ක සප් පබදධ කමරැ උපන 
න රන සි ෙගන අභෂ්කමණය ෙකාට සැතතෑදහසක 
ෙදනා සමඟ පැව සය මසක ය වඩා ෙවසක ෙපාෙහ න 
සතත ය ගම සිවධ නා කමය න පැ ශ පිඩ 
වළ සල වනෙයහ වැස සවස නනද නා රජුන න තෘණ 
අට ට ෙගන සල ෙබය ෙවත පැණ තෘණ අතරා සතළස් 
යන ආසනෙයහ වැඩහඳ බ වූ ෙස්ක. 
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 සතස ෙගවා බහමාරාධනය පිළෙගන අනපම නවර 
සපෙයහ වූ අරැණ උයනට අහසින වැඩ ෙසණ, උතතර 
කමාරවරැන පධාන පිසට දසක ෙදසීෙමන ෙකා අසදහසක 
ෙදනාට ධමා වෙබධය වූහ.  
ශාවක සනපාත 
1 භකෂූහ අස දහස 2.භකෂූහ සත ස්දහස. 3.. භකෂූහ 
සැට දහස. 
 

එකසිවන වරණය ලැම 
  එකල ෙබසතාෙණ සරභව නවර සදශන න රජව 
සිට ෙලකනායකයන වහනෙස් එනවරට වැ කලහ බණ අසා 
පැහැද බදධපමඛ සංඝයාට මහත වරපූජාවක ෙකාට එහ ම 
ගඳළයක සා එය වටෙකාට හාර දහසක සාදවා සිය 
ධන සපත සසනට පූජාෙකාට පැව ආචාර ගණ 
සපනනව ෙතෙළස් ධතාංග ධරව ෙබ සභාර පිෙමහ  ඇල 
සහ. එකලහ භාගවතනවහනෙස් ෙමෙතම ෙමන එක ස් 
වන කප බවනෙන යැ වරණ න ෙස්ක. 
 
 ෙවස්සභ භාගවතනවහනෙස් උපන නගරය අනපම 
න. සපක කෂය රජු පියාය. යසව ෙදය මවය. 
ෙසාණ, උතතර අග ශාවකෙය වූහ. උපසනත ෙතරැන  
උපස්ථායකය. මා, සමාලා අග ශාකාෙව ය. සාලෙබයය. 
ශරය සැට යන ය. ආයෂය අවුරැ සැටදහස. සතා අග 
ෙමෙහසිය ය. පුතයා සප්පබදධ ය. රන සි ෙගන 
අභෂ්කමණය ය. උසභව නවර ෙම ගෙයහ  පි 
ෙස්ක. ධාතහ සිරැණහ.  

ෙවස්සභ භාගවතනවහනෙස්ෙග පවා නෙයන පස 
කලප සිනවයක බදධ ශනව ෙගාස් බරජාණන වහනෙස්ලා 
පස්නමක පහළවන බැන   ෙමම කලපය මහා භ කලපය 
න වනෙනය. කකසඳ, ෙකාණාගමන, කාශප 
භාගවතනවහනෙස්ලා පූව ෙයහ පහළ වූහ. ෙ වනාහ ෙගෟතම 
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බදධ ශාසනය. අනාගත කාලෙයහ ෛම භාගවතනවහනෙස් 
ෙලාව පහළ වනනාහ. 
 

22. කකසඳ බදධ වංශය. 
 
පුරන ලද පාර ඇ කකසඳ  ෙබසතන ෙමව නවර 

ෙමංකර රජුෙග රාජ යෙයහ අගගදතත පුෙරහත තමාෙග 
බැය වන ශාඛා මෙහශකාවෙග කස පිළසිඳ ෙම උයෙන 
උපනෙනය. ස, සරෑ, ර වධ න යන තනපහෙයහ ෙරහ 
මෙහශකාව පමඛ ස් දහසක ස්න පිවරා අවුරැ 
හාරදහසක ගහව වැස සතරෙපර ක උතතර කමරැ 
උපන න ආජඤඤ රථෙයන අභෂ්කමණය ෙකාට 
සතළස්දහසක ෙදනා සමඟ පැ වූහ. අටමසක පධන ය 
වඩා ෙවසක ෙපාෙහාය න සනද ය ගම වනධ 
බාහමණ යය න පැ ශ පිඩ වළ හ වනෙය් 
වැස සවස සභ යවපාලකයන න තෘණ අට ට ෙගන මහ 
ෙබය ෙවත පැණ තෘණ අතරා ස් සතර යන 
ආසනෙයහ වැඩහඳ බ වූ ෙස්ක. 

සතස ෙගවා බහමාරාධනා ඇව මල නවර සපෙයහ 
වූ සභත ඉසිපතනයට එකලාව වැඩ එකව පැ වූ සතළස් 
දහසක ෙදනාට ද සක ෙදසීෙමන ෙකසතළස්දහසක ෙදනා 
මඟ ඵල ලැබහ. 

 
 

ශාවක සනපාත 
එම ශාසනෙයහ එකම ශාවක සනපාතය. 

1 භකෂූහ හතළස් දහස. 
 

ෙදසිවන වරණය ලැම. 
එකල ෙබසතාෙණ ෙම නවර ෙම න රජව 

සිනෙන බදධපමඛ සංඝයාට පාත වර සමග මහ දන  
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අන ආ වූ සිය ෙබෙහත වග දන නහ. අෙනක 
පෂ්කාරයන ද පූජා ෙකාට බණ අසා බසසෙනහ පැ වූහ. 
කකසඳ භාගවතනවහනෙස් ද ෙමෙතම ෙමකපම සතරවන 
අතරැ කප බනෙන යැ වරණ න ෙස්ක. 
 කකසඳ භාගවතනවහනෙස් උපන නගරය ෙමව 
න. අගගදතත බාහමණ ෙතෙ පියා ය. ශාඛා බැය 
මවය. ධර, සංව ෙදනම අග ශාවක වූහ. බදජ ෙතරැන 
උපස්ථායක ය. සාමා, චපා අග ශාකාෙවා ය. මහා ෙබය 
ය. ශරය සතළස් යන ය. ශරාෙලකය හාතපස දස 
ෙයාෙන. ආයෂය අවුරැ සතළස් දහස. ෙර 
භායාවය. උතතර පුතයාය. රථෙයන අභෂ්කමණය ය. 
ෙම ගය ත වාසස්ථානය ය. 
 

--------------------------- 

  
 

23.ෙකාණාගමණ බදධ වංශය 
   

ෙමම කෙපහ ම ෙදවන අතරැ කප ෙසභව නවර 
යඤඤදතත බමණතමාෙග උතතරා බැය කස පිළසිඳ 
සභගව උයෙන  උපනෙන ය. උපන ෙමාෙහෙත ම දඹ 
තලයට රන වෂා  වට බැන ෙකාණාගමන  න ය. තෂිත, 
සනතෂිත, සනතෂ් න තන පහෙයහ රැගතතා වරඟන 
පධාන ෙසාෙළාස්දහසක පවාර ස්න සමඟ අවුරැ 
තනදහසක ගහව වැස සතර ෙපර ක සාථවාහ කමරැ 
උපන න ඇත යානෙයන අභෂ්කමණය ෙකාට ස්දහසක 
ෙදන ා සමඟ පැ වූහ. සය මසක පධනය වඩා ෙවසක 
ෙපාෙහ න අගග ෙසණ බාහමණතමාෙග යය න පැ 
ශ පිඩ වළ හ වනෙය් වැස සවස නක 
යවපාලයන න තෘණ අට  ට ෙගන ඹල ෙබය ෙවත 
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පැණ තෘණ අත රා සි යන ආසනෙයහ වැඩහඳ බ වූ 
ෙස්ක. 
 
 සත ස ෙගවා බහමාරධනාව පිළෙගන සදශන නවර 
සපෙයහ ඉසිපතනයට අහසින වැඩ එකව පැ වූ ස් 
දහසක ෙදනාට දසක ෙදසීෙමන ෙක ස්දහසක ෙදනා මඟ 
ඵල ලැබහ.  
ශාවක සනපාත 

එම ශාසනෙයහ එකම ශාවක සනපාතය. 
1 භකෂූහ ස් දහස. 
 

ෙතසිවන වරණ ලැම 
  එකල ෙබසතාෙණ ලා නවර පව ත න රජව සි 
කලහ සරණාගත සිය පානෙග ආගමන ඇ ෙකණාගමන 
භාගවතනවහනෙස් ලා නවරට වැෙස්ක. ඒ ඇස 
ෙබසතාෙණ සතටුව සපවන ෙපරගමන ෙකාට දන  
බදධපමඛ සංඝයාට ආරාධනා ෙකාට වස් වස්වා ෙතමසක 
මලෙලහ උපස්ථාන ෙකාට සිය ස වැසඟල ද 
ෙනාෙයක පිකර ද පූජා කළහ. ෙකණාගමන 
භාගවතනවහනෙස් ද  ෙමෙතම ෙමකපම සතරවන අතරැ කප 
බනෙන යැ වරණ න ෙස්ක. 
 

ෙකාණාගමණ බරජාණන වහනෙස් උපන නගරය 
ෙසභව නය. යඤඤදතත බාහමණ ෙතෙ පියා ය. 
උතතරා බැය මවය. භයස, උතතර ෙදනම අග ශාවකෙය 
වූහ. ෙසාතය ෙතරැන උපස්ථායකය. සමා උතතරා අග 
ශාකාෙව ය. උබර  වෘකෂය ෙබය ය. ශරය 
ස්යන ය. ආයෂය අවුරැ ස්දහස. සව රැගතතා 
න. සාථවාහ පුතයාය. අභෂ්කමණය ඇත යාණෙයන ය. 
සිවනය ත වාසස්ථානය ය.  
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24.කාශප බදධ වංශය 
 
ෙමම කප ෙතවන අනත කලපෙයහ බරණැස් නවර 

බහමදතත බාහමණ තමාෙග ධනව බැය කස පිළසිඳ 
ඉසිපතන ගෙය් උපනෙනය. කාශප ෙගතෙයහ උපන 
බැන කාශප න ය. හංසවා, යසවා, සිනනද තන 
පහෙයහ සනන ෙමෙහසිය පධාන හතලස් අටදහසක ස්න 
සමග අවුරැ ෙදදහසක ගහව වැස සතර ෙපර ක 
තෙස්න පුතයා උපනන අභෂ්කමණයට සිතතම පසාදය 
කඹල සකක ෙමන පිවර සහතව අහසින ෙගාස් නඟ ෙබය 
මැ ෙකාට ම පිහෙය්ය. ෙබසතන පහෙයන බැස බහමෙයක 
ෙගනත පි අටපිකර හැද ෙපරව පැ ය. ස්හ 
පහෙයන බැස පිටතව ගය කලහ සිය පුරැෂෙය ෙබසතන 
අනව පැ වූහ. සත නක පධන යය වඩා පිෙසන 
ෙවනව ෙවසක ෙප සනන මෙහසිකාව න පැ ශ 
පිඩ වළ හ වනෙයහ වැස හවස ෙසම න ෙගාපලලා 
න තෘණ අට ට ෙගන නග ෙබය ෙවත පැණ තෘණ 
අතරා පසෙළාස් යන ආසනෙයහ වැඩ හඳ බ වූ ෙස්ක. 

 
 සතස ෙගවා බහමාරාධනෙයන බරණැස 

ඉසිපතණයට අහසින වැඩ එකව පැ වූ ෙකයක භූනට 
දසක ෙදසීෙමන ෙක සිදහසක ෙදනා මග ඵල ලැබහ.     

 

ශාවක සනපාත 
එම ශාසනෙයහ එකම ශාවක සනපාතය. 

1. භුහ සි දහස. 
  
සසි වන වරණය ලැම. 
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එකලහ ෙබසතාෙණ බාහමණ කලෙයහ ඉපිද 
ෙජපාල මානවක යන නන පසිදධව ෙද පාප්තව සිට 
කභකාර කලෙයහ උපන ඝකාර න තයාෙග මඟ 
ෙපනෙමන බන ෙවත ෙගාස් දහ කථා අසා පැහැද සිය 
සපත අතහැර පැව පිටකධාව මනා වතපිළෙවන බ 
සසන ෙහබවූහ. භාගවතන වහනෙස් ෙමෙතම ඊලඟ අනත 
කලපෙයහ බවනෙන යැ වරණ නෙස්ක.  

 
කාශප බනෙග නගරය බරණැස් නවරය. බහමදතත 

රජෙතෙ පියාය. ධනව බැය මවය. ස්ස, භාරදවාජ 
අගශාවකෙය වූහ. උපස්ථායක සබතතය. අනලා, උරැෙවලා 
අගශාකාෙවය. නඟ ෙබයය. ශරය සියනය. ආයෂය 
අවුරැ සි දහස. මෙහශකාව නාය. තෙස්න පුතයාය. 
පාසාදෙයනම අෂ්කමණය ය. කසිරට ෙස්තව උයෙන 
පි ෙස්ක. ධාතහ ෙනාසරැනහ. සිය දඹව වැසියන 
එකව ඒක ඝන වූ ධාතහ ෙයානක උස රන සෑයක තැපත 
කළහ.   

 
     --------------------------- 

 
 
 

සාධ! සාධ! සාධ! 



 1 

O¾u odkh 
 

iqo;a wkakdisj;a; uy;d O¾u .%ka: 1000l odhl;ajh 
 
rkacka j,afmd, uy;d O¾u .%ka: 600l odhl;ajh 
 
bkaøð;a uy;d O¾u .%ka: 300l odhl;ajh 
 
kqjrt<sfha Oïñld is,a uEKsfhda we;=¿ odhl msßi 
O¾u .%ka: 200l odhl;ajh 
 
fuu —Ys%u;a isoaOd¾: f.!;u fndaê i;a;aj újrK iys; 
iQúis nqoaO jxYh˜ O¾u .%ka: odkuh l=i,dksixih" fï msxlu 
i|yd odhl jQ ish¨u msxj;=ka we;=¿ Tjqkaf.a ish¨u {d;s 
ys;ñ;%doSkaf.a;a ish¿ iuHla m%d¾:kd bIag isoaOj .kak fy,k 
yqiau /,a,la mdidu wf,daN" wfodai" wfuday is;a fmroeßj 
iqjfiau mdróoï mqrd wud uy ksjkska iekiSu msKsiu 
taldka;fhka fya;= fõjd' ñh .sh {d;s iuQyhdf.a o ksjka u. 
taldf,dalùu msKsiu fuu l=i,h taldka;fhka fya;= fõjd æ 
 
wßhu.a. ixúOdkh 
2012'04'21 
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