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භවානාග යුයජ
දදදනිඳෑති් යජ්ජුරුන් දේ දදදනි භල් භවානාග නම් යු යජ්ජුරු දකදනක් ආත ඈක්බිති
යජ්ජුරුන් දේ ග දභදවසුන් බිව තභන් දේ පුතණුන්ට යාජයඹ දදනු කැභති  ය්නා ැ ඵන
සුළුදගයි යුයජ්ජුරුන්ට මදඹ හි සිරිඟි රාරා දතසු ම වා ැළිදේ රා සිරිඟි ල මඹ භතුපිට තඵා ඹව
ඹ බිවුන් දේ පුතාත් කුඩා පිඹාණන් වා භග ැ ඵඳිනා දතනට ගිදේ ඹ එ දව්දර හි ම දගන ගිඹ
ඵඳුන ් කඩන්නා වා භ කුභායඹා භතුපිට වි මිශ්ර දකොට තුබ ම දගියඹ තට ආයදගන කා එවිට භ
භදශේ ඹ යුයජ්ජුරුදෝ ඒ කායණඹ දැක ඵෑණන් දකදයහි අා සිඳි කයන යාජයඹ දරොබඹත් වැය
දදවින් දකදයහි බයින් ඵෑණන්ට දනො කිඹා එතැන සිට තභන් දේ බිවුන් වා දේනාත් වැයදගන
රණට ඳරා වු ඹ එ දේ එන යජ්ජුරුන්දේ බිව තය භව ඹටාර නම් විවාය දඹහිදි පුතණු දකනකුත්
දාපී ව ඒ ැදු පුතණුන්ට තභන් දේ ඵෑණන් දේ නභ භ තුබ ව ඳසු  බිවුන් නාපී කර ඈන් නික්භ
භාගභ න යජ රණ භ යාජයඹ දකදශේ ඹ

ඊන්දේ ඹාදභහි ඊන්දේ පුත් ව ඹටාරති් කුභායදඹෝ භාගභ භ යාජයඹ කදශෝ ඹ ඊන්ට ඈක්බිති 
ඊන් දේ පුතණුදෝ දගොඨාබඹ නම් යජ්ජුරුදෝ එ භ භාගභ යාජයඹ කදශෝ ඹ

කාන්ති් යජු වා විවායභවාදේවිඹ
දගොඨාබඹ යජ්ජුරුන් දේ පුතණුදෝ කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ එ භ භාගභ භ යාජයඹ කදශෝ ඹ ඒ
කාන්ති් යජ්ජුරුන් දේ නාහි විවාය භවාදේවි නම් බිදෝ දකදනක් ආත ඊන් දක දේ ව
දකදනක් ද ඹත්, කැරණිති් නම් යජ්ජුරු දකදනක් ආත ඊන්දේ ඊත්තිඹ නම් භරණු දකදනක් ආත
ඒ භරණුදෝ කැරණිති් යජ්ජුරුන් දේ ගදභදවසුන් බිවුන් වා ංාඹක් ආති  න්දනෝ ඹ ඒ
ැශ  ගිඹ තැන දී ඵෑණන් දකදයහි බයින් ඳරා දගෝ තභන්ට ඳාසු දතනක න්දනෝ බිවුන් දකදර්
කශ දොකදඹන් බිවුන්ට දොයා ඳත්ව්නක් ඹව ඹ ඒ දක දේ ද ඹත්, එක් පුරැඹකු කැා උ සිවුරු
දඳොදයොා ඳත උ තට දී කැරණිඹට ඹව ව ඒ දොයාත් ඳත වැයදගන ගිඹ තැනැත්දතෝ, යජ්ජුරුන් දේ
යජ දගට වුත් න ඒ යජදගයි නියන්තයදඹන් යවත් දතය දකනකුන් වන්දේ ශන්නට ඩනා
දේක එ දේ ඩනා දතරුන් වන්දේට දනො වඟා ඒ ඳත දගන ගිඹ දොයා ඔඵ වා කැටි ආතුළු

1

යජදගට ැද දකශය ව්දන් හි ශා ැශඳූ න්තදඹහි යජ්ජුරුන් දතරුන් වන්දේ ට ඳසුගභන්
කයන්නට නික්මුණු කර දතදම් ඳසු වදේ ඳසු  රා එන බිවුන්ට දඳදනන ැටිදේ ඳත බිභ දවශා ලී ඹ
දතරුන් වන්දේට අදය සිතින් ත දි රා ඈදිරිදඹ හි ඹන යජ්ජුරුදෝ ඳත බිභ හුණු වඬ ා පිටිඳ්
ඵැල ව යජ ඳත දැක, නුණ නැති කම් කශ ඒ කැරණිති් යජ, "දම් ඳත කුරු නික් දකනකුන් ත
කුරු දනො දයි දම් දතරුන් වන්දේ ත කුරු ඹ" යි කිඹා දකොඳදඹන් තභාදේ භලුදේ ත කුරු
දැන ගත නුහුණුදේ ඳත දගන ගිඹ දොයා භයා මදුදිඹට දභාපිඹා, "දතරුන් වන්දේ ගනු" යි කිඹා
දතල්කටායදේ රා දතල් කකිඹන්දන් දතල් හුණු දකොට ගත නුහුණුදේ ඹ දතරුන් වන්දේ දතල්
කටායදේ ැඩ හි දතල් හුණු දනොන්නට කායණ කිම්දදෝ දවෝයි දිසින් ඵරන දක්, ඹටගිඹ ජාතිදඹ
හි දගොඳලු  තභන් වන්දේ ඊඳන් දතන දී කකිඹන හුණු කිරි ැශක භැ්කු දවශා භැර දර දැක,
"යජු දේ යද නැත ඹටගිඹ ජාතිදඹ හි භා කශ කර්භඹ" යි දැන ැඩහුන් ඳසු දතදර හි භ කකිඹා
පිරිනින් ඳෑ දාශ දේක එ දදර හි දේතාදෝ දතරුන් වන්දේ දකදයහි කශ දලොකදඹන් කිපී,
"දම් යජුත් දම් යජුදේ යටත් ගරා භයම් ව" යි මද ඊත්ඳාතික දකොට ඔහුදේ නුය ගරන්නට ඳටන් ගත් ව
එ දව්දර හි කැරණිති් යජ තභාදේ යාජ ංලදඹ හි ඊඳන් විදලේ ර ආති තභා දේ දිඹණිඹ
දියාංගනාක දේ යවා ැදශක හිඳුා බිවුන් නිඹාට ැශ කුරු ලිඹා මදුදිඹට ැශ වැයපි ඹ එ
දර බිවුන් නැඟි ැශ කාන්ති් යජ්ජුරුන් දේ දකවුදශෝ දැක දගොසින් කාන්ති් යජ්ජුරුන්ට
කී ව යජ්ජුරුදෝ එ ඵ් ා තුටු  වුත් බිවුන් දැක බිවුන් නිඹාට ැශ කුරු කිඹා බිවුන්
වැයදගන භව දඳයවරින් භාගභට දගෝ සු ඳැන් දොදශෝ කශඹකින් ඈ් දෝධා නාා යන් ළු
වා ර්ාවයණදඹන් යවා රුන් රැක් පිට සිටුා රුන් කින් භිදක ජරඹ දී නැඟි දතොට විවාය
කයව දවයින් විවාය භවාදේවී ඹ යි ඹන නමින් ප්රසිේධ දකොට ග දභදවසුන් තැන තුබ ව ඒ
විවායභවාදේවී කාන්ති් යජ්ජුරුන්ට ඈතා ප්රිඹදඹෝ ඹ භන ඩති ඒ දදදදනා සුදේ න කර එක්
දක් විවායභවාදේවී යජදගයි දී දඵොදවෝ ංඝඹා වන්දේට භව දන් දී ශා ැශඳූ න්තදඹ හි සු
භල් දතල් දඵදවත් ඵඩු දම් අදීඹ දගන්ාදගන භව දඳයවරින් විවායඹට දගෝ දගන්ා දගන ගිඹ
දඵදවත් ත් අදිඹ භවා ංඝඹා වන්දේ ට දන් දී ඔඵ දේ ශ්රී ඳාදඹ ැ, "දුන් දදන හි නු් නු
කැභැත්දතමි" යි අයාධනා දකොට එකත්ඳ්  වපිරිරින් ඵණ න්නට ඊන් ව එ දව්දර හි එ දේ
හුන් විවායභවාදේවීන්ට ධර්භදේලනා කයන දතරුන් වන්දේ දභ දේ දාශ දේක, දක දේ ද ඹත්
"ඹටගිඹ ජාතිදඹ හි දතොඳ කශ සුචරිත පින්කමින් දභදනි ම්ඳත් රදු දැනුත් ප්රභාද  පින් කශා නම්
භතු දභඹට ඩා ම්ඳත් රැඵ නින් දක්නාා දැ" යි දාශ දේක එ ඵ් ආස විවායභවාදේවී දතරුන්
වන්දේට දභ දේ කීාහු ඹ, "්ාමීනි, භා  වු, දරු දකදනක් භට නැත ම්ඳත්තීන් කාරිඹ කිම්දැ,
යි කිවු ඹ එ ඵ් ආස ර්ඥ පුත්ර ව ප්රතිඳත්තිඹට දිවි පුදන්නා ව ්ටා්ය පුේගර ව දතරුන් වන්දේ,
"දම් දේවීන්ට පුත්ර රාබඹකට දවේතුදක් ආේදදෝ දවෝ" යි දිසින් ඵරා දායන දේක්, දරු දකනකුන්
රඵන නිඹා දිසින් දැක බිවුන්ට දභදේ දායන දේක්, "භව පිනැති දේවීනි, දතර දගයි න ගිරන්
ව මිඹන්නට අන්න සිටි ාභදණයඹන් වා කථාකය" යි දාශ දේක

ගැමුණු කුභරු පිළිසි ගැනීභ
එ ඵ් ආස බිවු රැගුම් දගට දගෝ ඒ රැගුම් දගයි ැද දවොත් ාභදණයඹන් වන්දේ මීඳඹට එශම
ැද" දදොදවොත් මුදුදනහි තඵා දගන දභදේ දැන්ව ඹ "්ාමිනි, භාදේ ම්ඳත් ඈතා භවත දම්
ත්ඵැවින් චුත  භට දරු වු භැනැ" යි අයාධනා කදශෝ ඹ එ ඵ් ආස ාභදණයඹන් වන්දේ,
"මිනිත් ඵ ඈතා ප්රතිකර ඹ" යි සිතා දනො ඈා දාශ දේක නුණැත්තා ව ඒ විවායදේවී එ ඵ දැන
දඵොදවෝ සු භල් දගන්ා දගන ාභදණයඹන් ත ඳවයා භල් පුදා නැතත් දරු න්ට අයාධනා
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කදශෝ ඹ ාභදණයඹන් වන්දේ දනො ඈත් භ ාභදේයඹන් වන්දේදේ ඈඟි දත් ඒ විවායදේවී එ
විට භ යළු ඊක්කුරු දවශ ගිදතල් දම් අදී දඵොදවෝ දඵදවත් ඵඩු ද නැත දඵොදවෝ සිවුරු ළුපිළි ද
දගන්ා දගන ාභදණයඹන් වන්දේ ත ඳවයා, "්ාමීනි, නුම වන්දේ නභට දන් දදමි" යි කිඹා
භවා ංඝඹා වන්දේට පිළිගන්ා නැතත් දරු න්ට අයාධනා කදශෝ ඹ එ දව්දර හි ාභදණයඹන්
වන්දේ, "දුක්ඳත්  ඊඳදනොත් පින් දකොට ගන්ට ඵැරි ඹ දම් බිවුන් ඵඩ පිළිසිද" යජ  ඈඳද ගත්දතොත්
දඵොදවෝ පින් දකොටගත වැක්කැ" යි සිතා, එ විට, "භභ දරු දමි" යි බිවුන් මුහුණ චභත්රිදඹන් ඵරා
ඈා දාශ දේක

එ විට තුටු සිත් ආති බිව ැ මුදගන ඹානාට නැඟී නික්මුණු ක්ණදඹ හි භ ාභදණයඹන්
වන්දේ ද නිරුේධ  බිවුන් භාළිගාට දනො ඹන දතක් භ ඵඩ විදුරැ පුයාපී කරක් දභන් බිවුන් ඵඩ
පිළිසිද" ගත් දේක එදකදණහි බිවු ාභදණයඹන් වන්දේ භශ ඵැව් දැන, ඹන ගභන් ැශකී විවායඹට
දඳයශා වුත් ාභදණයඹන් වන්දේ භශ ඳත් කාන් ති් යජ්ජුරුන්ට කිඹා ඹා යජ්ජුරුන්
දගන්ා දගන දදභවල්දරෝ භ දඵොදවෝ පජා ත්කාය දකොට ාභදණයඹන් වන්දේට අදාවන පජා
කයා බිවු යජ දගට දනො දගෝ විවායදඹහි භ ැ භවා ංඝඹා වන්දේ ට භව දන් දුන් ව

දදොශ ඊඳත
නැත භව පිනැති බිවුන්ට දම් නිඹා දදොදශක් ඊඳන දක දේ ව දදොදශක් ද ඹත්, සිඹක් රිඹන් දිග ආති
භවත් මීැදැල්රක් මීඳදඹහි හි තඵා දගන භැරදඹන් ඹවන්ඳත්  දදොදශෝ දවක් භවා ංඝඹා
වන්දේ ට මි දන් දී ඈතිරි මී තභා තින් කඩා දගන කන්නට ද, නැත නුයාධපුය නුය යජ කයන
එශාර යජ්ජුරුන් දේ විසිභවා දඹොධඹන් තුදයන් නාඹක දඹොධඹා දේ ඈ කැප කඩු දද ඒ ඳැන් ඔහු
දේ හි භැඩ දගන දඵොන්නට ද, නැත නුයාධපුය නුය දදභශ යජු දේ තිා ැ භාදනල් දකතින්
දනො භරා ගිඹ භාදනල් භල් ඳරඳින්නට ද, ඹන දභදතක් දදොශ දේවීන්ට ඊඳන කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ
විවායදේවින්ට ඊඳන් දදොශ ා නිමිත්ත දන්නවුන් දගන්ා දගන වීචාදශෝ ඹ එඵ් ආස නිමිත්ත
ඳාඨකදඹෝ තභන්දේ නුණින් ඳරීක්ා දකොට දිසින් දුටුන් දභන් කිඹන්දනෝ, "දදඹන් වන්, නුම
වන්දේ දේ දම් බිවුන් ඵඩ පිළිසි ගත්දත් භව පිනැති පුතණු දකදනක උ තුම දඑකඩ භසින් බිහි 
ැියවිඹ ඳැමිණ භතු දම් රංකාේවීඳඹ පුයා දගන හුන් දදභළුන් භයා රක්දි බුදුසුන් ඳත්ති" යි කිවු ඹ
එ ඵ් ආස යජ්ජුරුදෝ භාගභ දඵය රන්දනෝ දභ දේ කිඹා දඵය රැව ඹ දකදේ ද ඹත්, "සිඹක් රිඹන්
දිග ආති මී ඳටරඹක් දැක භට කී දකදනක් ආත්නම්, දඵොදවෝ ම්ඳත් භාදගන් රැදඵති" යි කිඹා දඵය
රැව ඹ

ඈක්බිති දගොළු මුහුද දයශ මුණින් නභා තුබ භාලු නැක මීභැ්දෝ මී ඵැ තුබ ඹ මිනිදක් ඒ මී දැක
කාන්ති් යජ්ජුරුන්ට දැන්විඹ යජ්ජුරුදෝ එ ඵ් ා තුටු  භව දඳයවරින් බිවුන් එතැනට දගන
දගෝ එතැන් හි ඹවඳත් දකොට භඬුක් රා ඒ භඬු යවා ඹවන් ඳනා බිවුන් මී නුබ කයන්නට
දදොදශෝ දවක් යවතුන් වන්දේ ට ද මී දන් දුන් ව නැත ඈතිරි දදොශ බිවුන්ට දදනු කැභැති
කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ දළුසුභන නම් දඹොධඹා කැා දදොශ දගදනන්නට නිදඹෝග කදශෝ ඹ ඒ
දඹොධඹා යජ්ජුරුන් කී ඵ් ගිවි භාගමින් නික්භ නුයාධපුය නුයට එ ද් භ දගෝ දදභශ එශාර
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යජුදේ භඟුරසු යකිනා ්රඹා වා මිත්ර  ඔහු කයන සිඹල්ර භ දතදම් දකොට නැත දළුසුභන දතභ
්රඹා තභාට දනො දන් ඵ දැන එක් දක් ඊදැන භ භාදනල් දකතින් භාදනල් භල් කඩා දගන
දකොදශොම් ඔඹ මීඳදේ භලුත් කඩුත් ඟා තඵා කිසි දකනකුන් දකදයහි බඹක් ැකක් නැති 
දළුසුභන එශාර යජුදේ භඟුරසු පිට ට ඳැන නැඟි තභා දේ දඹෝධ නම් ්ාරා, "සුදයක් භා ල්ා
ගනු"යි කිඹාරා ල් දව්ගදඹන් නික්මිණ ඒ ආස දදභශ යජ දළුසුභනඹන් ගන්නා පිණි දඹොධඹන්
විසි දදනාදගන් නාඹක දඹොධඹාට තභා නැදඟන දදදනි භඟුරසු දි, "උ ගනු" යි මු දින එ දව්දර හි
දල්දද නම් දදභශ දඹෝධඹා යජ්ජුරුන් ැ මුදගන සු පිටට ඳැන නැඟී ල් දව්ගදඹන් ඔහු මා
දිවී ඹ එ දව්දර හි දළුසුභන තභා ඳසුඳ්ද හි මා දින දදභශ දඹෝධඹා දැක කැරඹක් මුා දගන
සුපිට හි දව්ගදඹන් දින්න වුට කඩු ය් දකොට ඳෑ ඊ දේ හි කඳා හි සුපිට තඵා දගන උ
දගනා සුත් වැය දගන එ ද් භ ් දව්දර හි භාගභට දගෝ න එ දව්දර හි කාන්ති්
යජ්ජුරුදෝ තුටු  බිවුන් රුචි ව ඳරිේදදන් දදොශ දදා දදොශ ඳව දකොට දළුසුභනඹන්ට දඵොදවෝ
ම්ඳත් දුන් ව ඈක්බිති බිවු ැදු භනා භදඹ හි භව පිනැති ඊතුම් කුභායඹන් ැදු ඹ එ ද්
කුභායඹන්දේ පිනින් රුන් පිර නැව් දතක් වුදින් දතොටට ඵට ත ද කුභායඹන් දේ පිනින් හිභාරදඹ
හි ඡේදත්ත විලින් එක් ආතින්නක් තභා දේ පුතු ආලි ආත් ඳැටකු දගනවැය දවෝ දතය රාපිඹා ඳරා ගිඹා
ඹ

එ තැන සිටි ආලි ආත් ඳැටවු බිළි ඵාන්නට ගිඹ කදඩොල් නම් බිළී ැේදදක් දැක යජ්ජුරැන්ට කී ඹ එ ඵ්
ආස යජ්ජුරුදෝ ආත්තරඹන් ඹා ආත් ඳැටවු දගන්ා දගන දඳයවය තඵා දුන්ව කදඩොල් නම් බිළී
ැේදවු දුටු විසින් ඒ ආතුට කදඩොරැතා ඹයි නම් විඹ නැත කුභායඹන් ඊඳන් ද් භ යන් ශන් පිර
නැකුත් දතොට ට ඵට යජ්ජුරුදෝ එයින් දගන්ා දගන තැබ ඹ කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ පුතණුන්ට
නම් තඵන භඟුදර හි දදොදශෝ දවක් ංඝඹා වන්දේ රැ් කයා, "භාදේ පුතණුදෝ සිඹලු
රංකාේවීඳදඹ හි දදභළුන් ාධා බුදුසුන් ආති දකදයත් නම්, දගෝතභ නම් දතය දකනකුන් වන්දේ භා
දේ පුතණුන් ත ල්ා ගන්නා දේක්" යි, "ඊන්වන්දේ භ යණ ශීරදඹහි පිහිටුන දේක්" යි සිත
ව යජ්ජුරුන් සිත ැටි භ විඹ ඒ සිඹලු නිමිත්ත දැක යජ්ජුරුදෝ තුටු  ංඝඹා වන්දේට කිරිඵත් දන්
දී පුතණුන්ට ගැමුණු කුභායදඹෝ ඹ යි නම් තැබ ඹ නැත බිවුන් වා පුතණුන් වැයදගන විවායදඹන්
යජදගට ගිඹ ව එ දේ යජදගට දගන ගිඹ න දකින් දේවින් වා කැටී ංර්ග ව ව ඒ ංර්ගදඹන්
නැතත් පුතණු දකනකුන්ට ඊඳතක් සිටිදේ ඹ ඒ ඊඳත සිට ැදු කුභායඹන්ට ති් ඹ යි නම් තැබ ව දභ
දේ භව දඳයවරින් දදඵෑදඹෝ ැඩුණාහු ඹ යජ්ජුරුදෝ දරුන් දදන්නා දේ සිඹලු භඟුදර හි භ
ඳන්සිඹඹක් ඳන්සිඹඹක් භවණ වන්දැට කිරිඵත් දන් දුන් ව නැත කුභායඹන්ට ඵත් කන භඟුදර හි එ
දේ භ ඳන්සිඹඹක් දදනා වන්දේ ඳයා ශා ැශඳූ න්තදඹ හි යන් තලිඹ දගන වැය දදභවල්දරෝ
භ ඳන්සිඹඹක් දදනා වන්දේ දගන් ඳන්සිඹඹක් ඵත් අදරොඳ දගන දරුන් දදන්නා දගන තඵා ඵතට
හිඳුා දභ දේ කිවු ඹ "දරුදනි, දතපි දදදදනා බුදුයජාණන් වන්දේදේ ්දනහි පින් කයවු නම්, දම්
ඵත දතොඳදේ කුදව දඹදවන් දියා" යි කිඹා දුන්නු ඹ කුභායරු දදඵෑදඹෝ ඒ ඵත භාක් දභන් කැවු
ඹ ඊන් දදඵෑඹන් (ද) දදොදශෝ වැවිරිදි ව කර දරු දදන්නා විභනු පිණි දඳය දේ භ වන්දෑ රුන්
ශා ැශඳූ න්තදඹ හි ැශඳු ඵත් තලිදඹ හි රා දගන දදඵෑඹන් හිඳුාරා තලිදේ ඵත් තුන් දකොටක්
දකොට ඒ කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ දදඵෑඹන්ට දභ දේ කිවු ඹ "දතපි දදඵෑදඹෝ භ 'ඳදේ කුර දදතා ව
ංඝඹා වන්දේට විභතිඹක් දනො කයම් ව" යි කිඹා දම් ඵත් තුන් දකොටසින් එක් දකොටක් ක" යි කිවු
ඹ එ දව්දර හි එ ඵ් ආස දදඵෑදඹෝ, "පි දදන්න භ නියන්තයදඹන් භ ංඝඹා වන්දේට, පිඹාණන්
වන්, නුම වන්දේ කී ැටිදේ භ කයම් ව" යි කිඹා ඳශමු දකොට කැවු ඹ නැත යජ්ජුරුදෝ
කිඹන්දනෝ, "පි දදඵෑදඹෝ ඔවුදනොවුන්ට විඳක් දනො ම් ව යි කිඹා දදදනි දකොට ක" යි කිවු ඹ
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ඒ දකොටත් එ දේ භ කිඹා භාක් දභන් කෑවු ඹ තුන්න දකොට, "දදභළුන් වා ටන් දනො කයම්ව යි
කිඹා දිවුයා ක" යි කිවු ඹ දභ දේ යජ්ජුරුන් කී කල් හි ති් කුභායදඹෝ තභන් තින් ගත් ඵත් පිඬ පිට
දවශාපිඹා ඳරා ගිදේ ඹ ගැමුණු කුභායදඹෝ ද එ දේ භ තභන් ගත් ඵත් පිඩ තලිදේ දවශාපිඹා තභන්
ැදදවෝනා තැනට දගෝ ඹානට ඳැන නැඟි ත ඳඹ වකුළුා දගන ැද දවොත්දත් ඹ එ දව්දර හි එ දර
දවොත් පුතණුන් දැක විවායභවා දේවි දලෝකදඹන් කම්ඳා  සුසුම් රා දභ දේ කිඹන්නා ව "ආයි,
පුතේඩ, ගැමුණු කුභායදඹනි! දම් ඹවන සු දේ තඳඹ දික් දකොට ැද දනො දව කුභක් පිණි තඳඹ
ක් දකොට දගන ඵැණ දනො නැගී ැද දවෝනාවු ද පුතේඩැ" යි කිවු ඹ එ ඵ් ආස ගැමුණු කුභායදඹෝ,
"කුභක් කිඹන දේක් ද භෑණිඹන් වන්! ගඟින් එදතය දදභළුන් වු, භෑතින් දගොළු මුහුද වු, දක දේ ද
භා තඳඹ දික් දකොට සුදේ ැද දවෝදන්? දැ යි කිවු ඹ එ ඵ් ා ගැමුණු කුභායඹන් දේ භිප්රාඹ දත්
භවුපිදඹෝ මුදඹන් දනො බිණු ඹ ගැමුණු කුභාය දතභ ක්රභදඹන් ැදඩන්දන් දොදශෝ වැවිරිදි වි ඹ ඒ
කුභය භව පිනැතිදේ භවත් ඹට ඳැමිණිදේ ඹ චධර්දඹන් ද දතජසින් ද ඵර ඳයාක්රභදඹන් ද යුක්ත ඹ
ව්ති ශිල්ඳ ල් ශිල්ඳ යථ ශිල්ඳ ඛඬ්ග ශිල්ඳ ධනු ශිල්ඳදඹ හි දක් ඹ ඒ භවා ඵර ආති ගැමුණු කුභාය
දතදම් භාගභ විසී ඹ

දල භවා දඹෝධදඹෝ
ඈක්බිති කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ පුතණුන් ගැමුණු කුභායඹන්ට දේනාක් දී ආති කයන පිණි නන්දිමිත්ර
දඹෝධඹන් ආතුළු  ද දදනකු දුන් ව ඒ දඹෝධදඹෝ කිනම්හු ද ඹත්, නන්දිමිත්ර නම් දඹෝධඹාණ
දකදනක, සුයනිර්භර නම් දඹෝධඹාණ දකදනක, භවාදොණ නම් දඹෝධඹාණ දකදනක, දගොඨයිම්ඵය
නම් දඹෝධඹාණ දකදනක, දථයපුත්තාබඹ නම් දඹෝධඹාණ දකදනක, බයණ නම් දඹෝධඹාණ
දකදනක, දව්ළුසුභන නම් දඹෝධඹාණ දකදනක, ඛඤ්ජදේ නම් දඹෝධඹාණ දකදනක, ඵු් දද නම්
දඹෝධඹාණ දකදනක, රභිඹ ව නම් දඹෝධඹාණ දකදනක ඹන දභ කී දල භවා දඹෝධඹන් පුතණුන්
ගැමුණු කුභායඹන්ට ඳාා දුන් ව ඒ දල භවා දඹෝධඹන් දේ ඊත්ඳත්ති ගම් බිම් ඊන් කශ කුල් දභ දේ
දත යුතු දවේ දක දේ ද ඹත්,

නන්දිමිත්ර දඹෝධඹා
නන්දිමිත්ර නම් දඹෝධඹා නුයාධපුය නුය නැදගනහිරි දිලාද හි යාජයඹ කයන එශාර යජ්ජුරුන් දේ
මිත්ත නම් දදනවියත් දකදනක් ආත ඒ දදනවි යදුන් වා එකකු දවෝත් නැඟණිඹන් දේ පුතණුදෝ
ඹ උ නුයාධපුය නුයට නැදගනහිය දිලාද හි සිතුල් ඳවු ඹ යි ඹන ඳර්තඹක් මීඳදඹ හි කඩදදොය
ඹන ගභ ඊඳන්දන් ඹ එ දේ ඊඳන් කුභායඹන්ට නම් තඵන්දනෝ භයිරණුන් දේ නභ තඵන්නාහු මිත්ත
නම් තුබ ව ඒ මිත්ත නම් කුභායඹන් දණ දවශා ආවිදිනා කර දණ ගාදගන කුභායඹා දුයට ඹන විසින්
භෑණිදඹෝ රකා දදවසි පිඹා "තට කිඹටි දනිමි" යි යඳටක් වැය දගන කුභායඹන් හිණ ඵැරා ඒ
යඳට දකශය දාගර ඵැන්දදෝ ඹ ඒ කුභාය, "භෑණිදඹනි, දතොඳ ඵැ රැදවුත් භා යන්දන් නැතැ" යි
ඵැ ල දාගර ආද දගන ඹන කුභාය එළිඳත දක්ා ආද දගන දගෝ එළි ඳත් ඳියදේ දාගර ැද ගත් විසින්,
එ දේ ද වු ත් ගරත් ආද දගන දඹමී" ගර දීනාව හිණ ඵැඳි යඳට සිඳි ගිදේ ඹ යඳට සිඳි ගිඹ දවයින්
නන්දි මිත්රදඹෝ ඹ යි එ දා ඳටන් දම් නමින් ප්රසිේධ වදේ ඹ ඒ නන්දිමිත්ර කුභාය ක්රභදඹන් ැී
භිෘේධිඹට ඳැමිණිදේ ඹ ආතුන් දල දදනකුට ඵර දයන්දන් ඹ ඊහු නුයාධපුය නුයට දගෝ
භයිරණුන් මිත්ත නම් දදනවියදුන්ට භ දේාකම් දකදයති එ භදඹ හි නුයාධපුය එශාර යජු දේ
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දදභළු  ඊදැන ඳරා දගෝ ථඳායාභ භළුද හි වා ශ්රී භවා දඵෝන්න් වන්දේ ැඩසිටි භළුට දගෝ
කි ත්ඳ කයන දදභළුන් දැක නන්දිමිත්ර නම් දඹෝධඹා දභ දේ සිති ඹ "භා ැනි ැදැවැ ආති
තුනුරුන් ද් එකක්හු දම් දැක දැක හිඳිනා ඵ සුදුසු දනො දයි" සිතා දි දගන දගෝ විවායඹ නන
දදභළුන් ල්ා දගන වඬ වඬා ඵලි දේ දවශා දගන ල් ල්ා තභා දේ දකුණු ඳයින් ඊන්දේ
කරා භැඩ තින් නික් ඳඹ ඔා දගන භවත් ඵර ආති නන්දිමිත්රඹා දදභළුන් දදකඩක් දකොට ඳශා
ඳවුදයන් පිටතට දභන්දන් ඹ එ දර දැමු දදභළුන් දැක, "නන්දිමිත්රඹන්ට බඹ එති" යි සිතා දදවිදඹෝ
න්තර්ධාන දකදයති දභ දේ භයණ දදභළුන් දකට ඳනක් ැටක් ඵැගින් දඵොදවෝ දදභළුන් භැර
කර දදභළුන් දේ විනාලඹ දැක භාතයදඹෝ එශාර යජ්ජුරුන් කයා දගෝ දභ දේ කිවු ඹ "දේඹන්
වන්, ඹක් යාක්ඹකු සිංව යාඝ්රයඹකු විසින් කන ඵ ත් දනො දනුම් ව එ දේ ඔවුන් කදතොත් ඈදක්
ආට අදිඹ දනො දකුදභෝ ද? මීට කායණ කිම් දැ" යි යජ්ජුරුන් විචාදශෝ ඹ එ ඵ් ආස යජ්ජුරුදෝ
භාතයඹන්ට දභ දේ කිවු ඹ දක දේ ද ඹත් "දතපි වැභ දදන යාත්රිදඹ හි ඒ ඒ ්ථානර ැඟවී සිට ඒ
ඊඳද්ර කයන්න වුන් ල්ා දගන භා මීඳඹට දගදන ඊන්ට කශභනා දෑ දනිමි" යි භාතයඹන්ට
ම්භත කදශෝ ඹ එතැන් ඳටන් නුය ඳරීක්ා කයන්නා ව භාතයදඹෝ ඳරීක්ා දකොට දදභළුන් භයන
නන්දිමිත්රඹන් ල්ා ගත නුහුණුා හු ඹ දදභළුන් භයන නන්දිමිත්රදඹෝ එක් දක් දභ දේ සිතු ඹ "භභ
දම් ැටිදේ දදභළුන් භයන්නම් භාදේ අයු ප්රභාණදඹන් භයන්නා මුත්, භයා නිභාගත දනො වැක්දක් ඹ
එ දේ ව දදභළුන් භයා කය දා බුදුසුන් ඳත් දකදයම් දැ" යි සිතා නැත දභ ් සිත ඹ දක දේ ද ඹත්,
"රණ යජ කයන දඵොදවෝ යජදරුදෝ ආත ඒ යජදරුන් තුදයන් යත්නත්රදඹ හි ැදැවැ ආති යජ්ජුරු
දකනකුන්ට දේාකම් දකොට රඞ්කාේවීඳදඹ හි පුයාදගන හුන් දම් සිඹලු දදභළුන් ාධා ඒ යජ්ජුරුන්ට
යාජයඹ දගන දී ඊන් රා බුදුයජාණන් වන්දේ දේ ඳ්ාදවක් ඳත්නා බුදුසුන් ඵබුළුමි" යි සිතා
නුයාධපුය නුරින් නික්භ  භාගභට වුත් ගැමුණු කුභායඹන් දැක දභඳත් කිඹා ගැමුණු කුභායඹන්
මීඳදඹහි භ න්නා ව ගැමුණු කුභායදඹෝ ද භෑණිඹන් වා කථාදකොට නන්දිමිත්ර දඹෝධඹන්ට දඵොදවෝ
ත්කාය දකොට ම්ඳත් දුන්නු ඹ ඒ නන්දිමිත්ර දඹෝධදඹෝ එතැන් ඳටන් ගැමුණු කුභායඹන් මීඳදඹහි විස
ඹ නන්දිමිත්ර දඹෝධඹාණන් දේ ඊත්ඳත්ති කථා දභ දේ දත යුතු

සුයනිර්භර දඹෝධඹා
නැත සුයනිර්භර දඹෝධඹාණන් දේ ඊත්ඳත්ති කථා දක දේ ද ඹත්, කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ දදභළුන්
ගඟින් දභතයට අ දනො දි රකනු පිණි භාැලිගඟින් දභතය දිගට භ රැකල් රැව ඹ එ දේ රැකල්
රඵන යජ්ජුරුදෝ තභන් බිදෝරුන් තුදයන් එක් බිදෝ දකනකුන් දේ දීඝාබඹ නම් පුතණු දකනකුන්
කාදතොට ඹ යි ඹන දතන රැකල් රැවු ඹ දීඝාබඹ නම් කුභායදඹෝ ද තභන් ඊන් කාදතොට ට
වාත්ඳසින් තය ගව්දක ගම්ලින් "එ කි එකී භව කුරඹකින් තභ තභන් දේ එකි එකී පුතණු දකනකුන්
භා මීඳදඹ හි සිටිඹ භැනැ" යි දගන්ව ඹ එ භදඹ හි දකළිාපි ජනඳදදඹ හි කඩවිටි නම් ගභ දඵොදවෝ
ම්ඳත් ආති ංඝ නම් දකදශඹිඹක්හුදේ පුත්තු ත් දදදනක් වව යාජ කුභායදඹෝ ංඝ නම්
දකදශඹිඹාණන්දේ පුතුන් ත් ඵෑඹන් ආති නිඹා ා, "එක් දකනකුන් භට දේාකම් කශ භැනැ" යි
ඳත් ඹව ඹ ත් ඵෑඹන් තුදයන් කි්දදොවුන් පුතණුදෝ නිර්භර නම් ව ව ඒ කුභාය ආතුන් දල දදනකුට
ඵර ආත්දත් ඹ එ දේ ඵර ආතත් කිසි කර්භාන්තඹක් දදභවුපිඹන්ට දනො කයන්දන් ඹ එ දේ දවයින්
නික් ඵෑදඹෝ නිර්භර නම් භරණුන්ට "කාරා කිසි කර්භාන්තඹක් දනො දකොට දගන් දදොයට දනො
දඹයි එ දේ ව දොරු යාජ කුභායඹන් මීඳඹට, එව ඳතට, ඹවු භැනැ" යි ඵෑදඹෝ භරණුන් දනො
කැභැති  භ දදභවුපිඹන්ට කිවු ඹ භවුපිඹ දදදදන දකදනක් දරුන් ආතත් කි්දදොවුන් දරුන් දකදර්
දදනව දඵොදවෝ විසින් නිර්භරඹන් ඹනු දනො කැභැත්දතෝ ඹ නිර්භර කුභායඹා භල් ඵෑඹන්ට කිපී
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ඊදෑන කඩවිටි නම් ගමින් නික්භ දදොදශෝ කව්ක් දගා දගන හිරු නැදගන දව්රාට කාදතොටට
දගෝ දීඝාබඹ කුභායඹන් දුටුදේ ඹ
කුභායදඹෝ නිර්භරඹන් දැක ඊන් දේ ගභන් ඳරීක්ා කයනු පිණි දුරු දභදවයක් කිඹා ඹා ගභන්
ඳරීක්ා කශ භැනැයි සිතා, "මිහින්තරා ගර අන්නදඹ හි ේායභේඩර නම් ගභ භාදේ ඹවශණුන්
කුේඩර නම් ඵමුණාණන් මීඳඹට දගෝ භා ඹව ඳත දීරා, ඊන් දුන් ඳුන් කපුරු ක්තුරු කළුැල්
තුයරා දම් අදී සු දගදන" යි කිඹා නිර්භරඹන් ඵත් කා ඵමුණානන් මීඳඹට ඳත දී ඹව ඹ ඒ
කාදතොට නුයාධපුය නුයට ති් ගව් ඹ නිර්භරදඹෝ ඒ ති් ගව් දගාදගන දඳයරු භ
ේායභේඩර නම් ගභට දගෝ ඵමුණානන් දැක ඳත දුන් ව ඵමුණාදණෝ නිර්භරඹන් "කය දා
නික්මුණුදැ"යි විචාදශෝ ඹ එ දේ විචාශ ඵමුණාණන්ට නිර්භරදඹෝ "ඊදෑන භ ඵත් කා අමී" යි කිවු ඹ එ
ඵ් ආස ඵමුණාදණෝ කිඹන්දනෝ, "අල්චර්ඹඹ, තිා ැට දගෝ නාපිඹා ඵත් කන්නට ඳරා එ" යි කී
ව ඒ ඵ් ආස නිර්භරදඹෝ නුයාධපුය නුයට දගෝ තිා ැවින් නා පිඹා ශ්රී භවාදඵෝධින් වන්දේට භල්
පුදා ැ ථඳායාභ භළුට දගෝ ථඳායාභඹ ත් ැ ආතුළු නුයට ැද-නැදඟනහිය ාලින් ඵ්නාහිය
ාර දකින්දන් තය ගව්ක් ගිඹ කර ඹ, දකුණුදිග ාලින් ඊතුරු දිග ාර දකින්දන් තය ගව්ක්
ගිඹ කර ඹ, එ දේ ව සිඹලු නුය නිර්භරදඹෝ ඵරා තය ාල් දදොය ආවිද පිඹා ල්පිළින් සු වැය
දගන ඊතුරු ාල් දදොරින් නික්භ භාදනල් දකතට දගෝ භාදනල් භල් කඩා ඳැර දගන නැත
ඵමුණන්දේ දගට භ දඳයරු ඵත් දව්රාට භ ගිඹාහු ඹ ඵමුණා "දකොයි ගිඹා ද" යි විචායා ගිඹ ගභන්
ා තුටු  වි්භ ඳත්  දභ දේ සිති ඹ "දම් පුරුඹා ඊතුම් පිරිමිදඹක ඈදින් එශාර යජ දභොහු දේ ඵර
දත් නම් තභා මිඳඹට වැය ගන්දන් ඹ එ දේ දවයින් දදභළුන් අන්නදේ කල් ඹා හිඳීභ සුදුසු දනො
දයි දීඝාබඹ කුභායඹන් දේ පිඹාණන් මීඳදේ න්නට සුදුසු ඹ" යි සිතා කාන්ති් යජ්ජුරුන්
මීඳදඹ හි හිඳිනා නිඹාදඹන් ඳතක් ලිඹා නිර්භරඹන්ට දින නැත පර්ණර්ධන නම් පිළී ඟශක් ද
ආතුළු ව ඳඩුරු දී ඵත් කා තභා දේ ඹවළු ව දිඝාබඹ කුභායඹන් මීඹට ඹැවී ඹ ඒ නිර්භරදඹෝ ඒ ද්
් දව්දර හි භ යාජ කුභායඹන් ආවිත් දුට ව නැත තභා දගන ගිඹ ඳත වා ඳඬුරු යාජ කුභායඹන් දින,
යාජ කුභායදඹෝ නිර්භරඹන්ට භසුයන් දවක් ටනා භාවැඟි ප්රාද දී නිර්භරඹන් හිදක් කඳා භාැලි
ගඟින් නාා ඵමුණාණන් තභන්ට එව පර්ණ ර්ධන නම් පිළිවශ ද භල් සු ද නිර්භරඹන්ට දී දුහුලින්
නිර්භරඹන් හි දශා තභන් කන ැටිදේ ඵත් කා භසුයන් දවක් ටිනා භාවැඟි ඹවනක් ද දුන් ව
ඈක්බිති නිර්භරදඹෝ තභන්ට දුන් සිඹලු ප්රාද එක් දකොටරා කිසිල්දල් ගන්ා දගන දදභවුපිඹන් හිඳිනා
ගභට එදා භ දගෝ පිළි වශ භෑණිඹන්ට දී භාවැඟි ඹාන පිඹාණන්ට දී දදදභෝපිඹ දදදදනා ැරා
මුදගන නැත ඒ ද් භ යාත්රිදඹ හි රැකල් යකිනා දතනට වුත් ඊන් ව යාජ කුභායදඹෝ නිර්භරඹන්
දදදභෝපිඹන්දේ ගභ දනො යා ඉදේ භ රැකරට අ නිඹා ඊදෑන ා තුටුට භසුයන් දවක් දී,
"කාන්ති් යජ්ජුරුන් මීඳදඹහි " යි මු දුන් ව නිර්භරදඹෝ භසුයන් දවත් දදදභෝපිඹන්ට දි එ
ද් භ භඟ දගා දගන භාගභට දගෝ කාන්ති් යජ්ජුරුන් දුට ව යජ්ජුරුදෝ ඒ දැක තුටු 
නිර්භරඹන්ට දඵොදවෝ ප්තිරිාද දී සුයනිර්භර දඹෝධඹා ඹ යි දම් නමින් ප්රසිේධ දකොට පුතණුන් ගැමුණු
කුභායඹන්ට භ ඳාා දුන් ව එ තැන් ඳටන් දලෞය වීර්ඹඹ ආති දවයින් සුය නිර්භර නම් විඹ දම්
සුයනිර්භරඹන් දේ ඊත්ඳත්ති කථා යි

භවාදොණ දඹෝධඹා
නැත භල්තු භඬුල්දර හි ඊදුය කයවිටි නම් ගභ ති් නම් දකදශඹි ඹක්හු දේ පුත්තු ට දදදනක් ආත
ඊන් ට දදනා තුදයන් කි්දදොවුන් පුතා ත් ආවිරිදි ඹදේ දි ඈ් ට ඊ දකොය තල් ඊදුයන්දන් ඹ ද
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ආවිරිදි කර භව තල් ග් ඊදුයන්දන් ඹ ක්රභදඹන් ැිය දොදශෝ ආවිරිදි කර ආතුන් දදදනකුට ඵර
ආත්දත් ඹ එදතභ භවාදොණ නම් දඹෝධඹා ඹ යි දම් නමින් ප්රසිේධ විඹ කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ ඔහු
දේ ඵර ා දදදභෝපිඹන් දදදදනාට දඵොදවෝ ම්ඳත් ඹා, "තභන් දේ දතර පුතා තභන් මීඳදේ
න්ට සුදුසු දනො දයි භාදේ පුතනුන් ගැමුණු කුභායඹන් මීඳදේ න්නට සුදුසු ඹ යි කිඹා දගන්ා
ගැමුණු කුභායඹන්ට ඳාා දුන් ව දම් භවාදොණ නම් ව දඹෝධඹාණන් දේ ඊත්ඳත්ති කථා යි

දගොඨයිම්ඵය දඹෝධඹා
ත ද දදොදශෝ දව් ගිරුා දවෝ ඵඩ නිටුල්විටි නම් ගභ භවානාග නම් දකදශඹිඹක්හු දේ පුදතක් මිටි
දවයින් දගොඨ ඹ යි කිඹනු රැදඵයි එ දේ කිඹන ඵ මුත් ආතුන් ද දදනකුට ඵර ආත්දත් ඹ ඔහු දේ
ැිය භවලු ඵෑදඹෝ ඵාර භරණුන්ට මිටි දවයින් දගොඨඹා ඹ යි ඳරිවා කිඹා දදවා දකළිනා හු ඹ
එක් දක් භාට කුඹුරු ඈදි කයන්නා ව ඵෑදඹෝ ඊනුන් තුදයන් ගැණ ගැණරා ග් මුල් කඳන්දනෝ
ඵාර භරණුන්ටත් බාගඹක් තඵා තුමු දදන ග් මුල් කඳා දගට වුත් භරණුන්ට ඵෑදඹෝ
කිඹන්දනෝ, "දගොඨඹ, දභදතක් දා දේ භ දගයි කාරා ැද හුන්නා දේ ඈතිකින් ැ හිඳිමි යි දනො සිත
දතොඳටත් කුඹුරු කිරිඹක ඳල් තඵාරා අම් ව" යි කී ව දගොඨඹා ද භල් ඵෑඹන් කී ාසි ඵ් ා කුඹුයට
දගෝ කුඹුදය හි තල් දඳොල් ා ඈඹුරු නඹ තම්ඳරා ඳැශ ඊදුයන්නා දේ ඊදුයා ක ැට ඵැ කුඹුදර් ශ
දගොඩ තැන් ඊදලු ගා භ දකොට තනා දගට වුත් තභාට ාසි කී ඵෑඹන්ට එ ඳත් කී ඹ ඵෑදඹෝ එ
ඳත් ා ඊනුන් මුහුණ ඵරා සිනා සී, "දගයි කාරා හිඳිනා දගොඨඹා හි දනො දී දභදවඹට ඹවම් ව ඊන්
කශ දභදවය ඵරාපු භැනැ" යි කුඹුයට දගෝ දගොඨඹන් කශ අල්චර්ඹභත් කර්භාන්ත ඵෑදඹෝ දැක
භවත් ව වි්භඹට ඳැමිණිඹා හු ඹ එතැන් ඳටන් දගොඨඹා ඈඹුරු ඈදුරු දවයින් දගොඨයිම්ඵය දඹෝධඹා ඹ යි
දම් නමින් ප්රසිේධ විඹ කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ දගොඨයිම්ඵයඹන් දේ ඵර ා දදභවුපිඹන් දදදදනාට
ප්රාද ඹා දගොඨයිම්ඵයඹන් දගන්ා දගන පුතණුන් ගැමුණු කුභායඹන්ට ඳාා දුන් ව දම් දගොඨයිම්ඵය
දඹෝධඹාණන් දේ ඊත්ඳත්ති කථා යි

දථයපුත්තාබඹ දඹෝධඹා
නැත දකොශඳවු ඳර්ත මීඳදඹ හි කැතිගභ දයොවණ නම් දකදශඹි ඹක්හු දේ පුදතක් ඊඳන උ ඊඳන්
දතන දී උට නම් තඵන්දනෝ දගොඨාබඹ නම් යජ්ජුරුන් දේ නමින් බා නම් කුභායඹා ඹ යි නම් තුබ ව
ඒ කුභායඹා දදොදශෝ වැවිරිදි ව කර භවත් ලක්ති ආත්දත් ඹ නැත තය ඳ් දදනකු විසින් දොරා
ලිඹ දනො වැකි ට ගල් දකළිදඳට දේ ඔා දගන රු නැති  දභන්දන් ඹ දොදශෝ වැවිරිදි කර
ඔහු දේ පිඹාණන් කයා දදන රද ටති් ඟුරක් ට ආති ඩුදන් දොදශෝ රිඹනක් දිග ආති
ඹගදාක් දගන තල් දඳොල් ඹගදාදන් ගා දවශන්දන් ඹ එ දේ දවයින් බා නම් දඹෝධඹා ඹ යි ප්රසිේධ
විඹ නැත ඒ බා නම් කුභායඹන් දේ පිඹාදණෝ දයෝවණ නම් දකදශඹි පුත්රඹා භවාසුභන නම් දතය
දකනකුන් වන්දේදගන් ඵණ ා දෝාන් පරඹට ඳැමිණ දකශ ඳවු ඳර්තදඹ හි න සුභන නම්
දතරුන් වන්දේ මීඳදඹ හි භවණ දමි යි ගිහිදගයි කශකිරි කාන්ති් යජ්ජුරුන්ට කිඹා ඹා
ය ඈල්ා දගන භවණ බානා දකොට යවත් විඹ එ දේ දවයින් ඒ කුභායඹා යජ්ජුරු න්දේ නමින්
බඹ නම් වැය පිඹාණන් භවණ යවත් ව දවයින් දථයපුත්තාබඹ නම් දඹෝධඹා ඹ යි දම් නමින් ප්රසිේධ
විඹ කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ දථයපුත්තාබඹ නම් දඹොධඹාණන් දේ ඳත් ා ඔහු දගන්ා දගන
පුතණුන් ගැමුණු කුභායඹන්ට ඳාා දුන් ව දම් දථයපුත්තාබඹ නම් දඹෝධඹාණන් දේ ඊත්ඳත්ති කථා
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යි

භවා බයණ දඹෝධඹා
නැත කප්තිඳඳුරු නම් ගභ කුභාය නම් දකදශඹිඹක්හු දේ බයණ නම් පුදතක් ඊඳන ඒ බයණ නම්
කුභායඹා දදොදශෝ ආවිරිදි කර ඵරදඹන් ද ජදඹන් ද යුක්ත ඹ ඵාරඹන් වා කැටි ර ආවිදිදන්
ාවුන් ලුහුඵා දගන ඳයින් ගා භයන්දන් ඹ එ දේ භ දොදශෝ වැවිරිදි කර ගම් ැ්න් වා
කැටිරට දගෝ මුන් දගෝනන් උයන් ලුහුඵා කකුල් ල්ා දගන බිභ ගා භයන්දන් ඹ දභ දේ
ඵර ආති දවයින් භවාබයණ නම් දඹෝධඹා ඹ යි දම් නමින් ප්රසිේධ විඹ ඈක්බිති කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ
ඔහු දේ ඵර ා දගන්ා දගන පුතණුන් ගැමුණු කුභායඹන්ට ඳාා දුන් ව දම් භවා බයණ නම්
දඹෝධඹාණන් දේ ඊත්ඳත්ති කථායි

දළුසුභන දඹෝධඹා
නැත ගිරිනිල් දනව්ද හි දකදශඹිඹඟණ නම් ගභ බ නම් දකදශඹිඹක්හු දේ පුදතක් ඊඳන එ භ
දනව්ද හි දළු නම් ගභ දළු නම් (දකදශඹි පුත්රඹකු වා සුභන නම් ජනඳද නාඹකඹකු වා දදදදන ඔහු)
වා මිත්ර  හිඳිනා ව (ඔහු දදදදන) තභන් දේ බ නම් ඹාශණුන් දේ පුතණු දකනකුන් ඊඳන් ව, යි
ා දඵොදවෝ ඊඳකයණ දගන්ා දගන ඹාශණුන්දේ ගභට වුත් ඹාළුණුන් දේ පුතණුන් දැක තභන්
දේ සුභන නම් දළු නම් දදක එක් දකොට දළුසුභන ඹ යි නම් තඵා (සුභනඹන් දේ) ගභට කුභායඹන්
දගන ගිදඹෝ ඹ ඈක්බිති දළුසුභන කුභාය ැියවිඹ ඳැමිණ භවත් ඹට ඳැමිණිදේ ඹ එ භදඹ හි එක්
චන්ධදඹක් කිසි දකනකුන් තභා පිටට නැංග දනො දදයි ඒ චන්ධඹා දළුසුභනඹන් දැක "භා
පිටට නැදඟන්නට සුදුසු දේාදඹකැ" යි තුටු දළුසුභනඹන් මුණ ඵරයි ඒ දැක කුඩා පිඹා
දළුසුභනඹන්ට "පුත, දළුසුභනදඹනි, දතපි දම් සු පිටට නැදඟ" යි දළුසුභනඹන්ට සු දින එ
දව්දර හි දළුසුභනදඹෝ කුඩා පිඹාණන් දුන් සු පිට ට ඳැන නැඟි සු විහිදුා ල ඹ ඒ දව්දර හි ඒ
චන්ධඹා දේ ජ දක දේ ද ඹත්, සුන්දගන් ටරා ල ් ශල්රක් දභන් විඹ එ දේ සු විහිදුා
නැත සු දිග වැය දින සු පිට දතදම් සිට දගන උ දකදර් භ ලඞ්කාක් දනො දකොට තභා වැගත්
ළු ඳටින් ඳට සු දිවිඹ දී භ ගරයි නැත ඳටින් ඳට ආ ගන්නි ඒ දැක දඵොදවෝ දදනා භවත් දකොට
ඔල්ය වඬ ඳැැත්ව ඹ එ දව්දර හි දළුසුභනඹන් දේ කුඩා පිඹාදණෝ පුතණුන්දේ ඵර දැක තුටු 
ඔ වට භසුයන් දවක් දී, "දම් භා දේ කුඩා පිත් භා දකදයහි ත් භාදේ ඹාළුණුන් දකදයහි ත් න්නට
සුදුසු දනො දයි" සිතා උ කැා දගන භාගභට දගෝ කාන්ති් යජ්ජුරුන්ට ඳාා දුන් ව
කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ ඕවට දඵොදවෝ ම්ඳත් දී දළුසුභන ඹන් තභන් මීඳදඹ හි රැ ව ව දම්
දළුසුභන දඹෝධඹාණන්දේ ඊත්ඳත්ති කථායි

ඛඤ්ඡදේ දඹෝධඹා
තද ංජලි ඳවු මීඳදඹහි මීදදණිඹ ඹන නම් ආති ගභ බා නම් එක් දකදශඹී පුත්රඹක්හු දේ පුදතක්
ඊඳන ඒ ඊඳන් පුතා භක් පිළු දවයින් ඛඤ්ඡදේ ඹ යි දම් නමින් ප්රසිේධ විඹ ඛඤ්ඡදේඹා භවත් ඵර
ආත්දත් ඹ ඒ ගම්ැ්න් වා කැටි රට මු දඩ ගිදේ, ර දින ල් මීවුන් දැක ඛඤ්ඡදදඹා ඔවුන්
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දදකකුල් ල්ා දගන තභා හි සිායා බිභ ගා ආට තුතු දකොට ල් මීවුන් භයයි කාන්ති්
යජ්ජුරුදෝ ඔහු දේ ඵර ා දදභවුපිඹන්ට දඵොදවෝ ම්ඳත් දී ඊන් දගන්ා දගන පුතණුන් ගැමුණු
කුභායඹන්ට භ ඳාා දුන් ව දම් ඛඤ්ඡදද නම් දඹෝධඹාණන් දේ ඊත්ඳත්ති කථා යි

ඊන්භාද ඵු්දද දඹෝධඹා
ත ද, චිත්තර ඳර්ත මීඳදඹ හි දගොියගමු ඹ යි ඹන ගම් ඊප්තිඳර නම් දකදශඹිඹක්හු දේ ඵු් (දේ)
නම් පුදතක් ඵාර කර තභා දේ භ දසු ඵාරඹන් වා එක්  විවායඹට දගෝ දඵොන්න් වන්දේට පජා
පිණි විවායදඹ හි තුබ ක තභා තට වැය දගන පිමපී ඹ ඔහු පිමප ඒ ඬ්ඛනාදඹ සිඹ ගණන් එක විට
ගැස දණ වඬ දභන් ලබ්ද ඳතදශේ ඹ ඒ ආස ඵාර දරුදෝ බඹ ඳත්  ඊන්භත්  මුහුණින් කඩා දගන
ැටිදඹති එතැන් ඳටන් ඒ කුභායඹා ඊන්භාද ඵු්දද ඹ යි නමින් ප්රසිේධ විඹ ඈක්බිති ඵු්දදඹා දේ
පිඹාදණෝ පුතුට දුනු සිල්ඳ ඈගැන්වු ව ඒ කුභාය ලබ්දදන් ඹ ැලි පිර ගැල් ද විද හිඹ ඳරන්දන් ඹ
මින් ඵනා රද ම් ගැල් ද ටඟුල් දොදශොඟුල් දඵොර පිඹා දඳෝරු ද විද හීඹ ඳර න්දන් ඹ
තයඟුල් දඵොරඹඳට ද තින් තට විද ඳරයි ඔහු විසින් වයණ රද ඉඹ දගොියන් ට ඈ්ඵක් ඹන්දන් ඹ
දිදඹන් ඈ්ඵක් ඳභණ ඹන්දන් ඹ කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ ඔහු දේ දුනු සිල්ඳ ා දදදභෝපිඹන්ට
ම්ඳත් දී ඔහු දගන්ා දගන පුතණුන් ගැමුණු කුභායඹන්ට ඳාා දුන් ව දම් ඊන්භාද ඵු්දේ නම්
දඹෝධඹාණන් දේ ඊත්ඳත්ති කථා යි

රහිඹ බ දඹෝධඹ
ත ද, තයාල් ඳවු මිඳදඹ හි දව්යෑගභ භත්ත නම් දකදශඹිඹක්හු දේ, නමින් බ නම් පුදතක් ඊඳන
ඒ බ නම් පුතා ඹවඳත් ලරීය ආති දවයින් රභිඹ බ ඹ යි දම් නමින් ප්රසිේධ විඹ ඒ රභිඹ බඹා විසි
වැවිරිදි ඹට ඳැමිණිදේ ආතුන් ද දදනකුට ඵර ආත්දත් ඹ මිනිසුන් කීඳ දදනකු වැය දගන භව
ැක් ඵන්දන් විසි ති් දදනකු විසින් ඔා ගත දනො වැකි ඳ් පිඬි ඊදැල්දරන් දභා ැ ඵා
නිභවිඹ කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ රභිඹ බඹන්දේ ඵර ා ඔහු දේ දදභවුපිඹන්ට ම්ඳත් දී ඹා උ
දගන්ා දගන පුතණුන් ගැමුණු කුභායඹන්ට ඳාා දුන් ව දම් රභිඹ බ නම් දඹෝධඹාණන් දේ
ඊත්ඳත්ති කථා යි

දඹෝධඹන් දේ පින්කම්
දම් දඹෝධඹන් දදදනාදගන් නන්දිමිත්ර නම් දඹෝධඹාදණෝ දභ භ කඳ බුදු ව දකොණාගභන නම් බුදුන්
භදඹ හි දඵොදවෝ ම්ඳත් ආති කුර දගඹක ඈපිද, දඵොදවෝ මිනිසුන් ඳැවැද ංඝඹා වන්දේට භවදන්
දදන්නා දැක, තුමු ත්, "එක් දකදනකුන් වන්දේ ට දනක් දදමි" යි සිතා, තුන් භක දි වැයදගන සු
කා තිබ වැල් ාලින් ඵත් ඈදි කයා, එක් යවත් දකනකුන් වන්දේට දන් දී ඒ අත්භ බාදඹන් චුත 
දිය දරෝකදඹ හි ඈඳද නන්ත කාරඹක් දිය ම්ඳත් නුබ දකොට නැත දදව්දරොවින් චුත  කාලයඳ
බුදුයජාණන් වන්දේ භදඹ හි භනුය දරෝකදඹ හි ඈඳද තලි් දවක් වුරුදු ම්ඳත් නුබ දකොට
ංඝඹා වන්දේට කිරිඵතින් රා ඵතක් දුන් ව ඒ දුන් දනින් ඒ අත්භබාදඹන් චුත  දදව්දරොවින් චුත 
දම් ත්ඵැව් හි දභ ඵඳු ඵර ආති  ඊඳන සුයනිර්භරදඹෝ කය පින් කදශෝ ද ඹත්, දභ තනට

10

බුේධාන්තයඹකින් ඹට බුදු ව කාලයඳ බුදුයජාණන් වන්දේ භදඹ හි නන්ත ම්ඳත් ආති කුරදඹක
ඈඳද කිරිඵත් ැනි කඵල් ආල් කර දඳොදයෝනට ඳර් ඹන ඵර ඩනට නිසි පින්කම් දකොට දදව්දරො
ඈපිද දිය ම්ඳත් නුබ දකොට දම් අත්භ බාදඹ හි දභ ැනි ඵර ආති ඊඳන දසු දඹෝධදඹෝ ද
තභන් ඵර ඩනට නිසි පින් කම් දකොට දම් අත්භ බාදඹ හි දභ දේ ඵර ම්ඳන්න  ඊඳන්නා ව යි, දත
යුතු කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ ඒ දල භවා දඹෝධඹන්ට පුතණුන්ට කයන ත්කාය වා භග දකොට
ම්ඳත් දී පුතණුන්ට දඵොදවෝ ත්කාය දකොට ඵරාවන ද, දී දල භවා දඹෝධඹන් ගැමුණු කුභායඹන්ට භ
ඳාා දුන් ව දදදනි පුතණුන් ති් කුභායඹන් යට යකිනා පිණි දිගාමුඬුල්රට ඹව ව ගැමුණු
කුභායදඹෝ තභන් දේ නන්ත ව ඳාඵශ දේනා දැක, "දම් දේනා වැය දගන දදභළුන් වා ටන් කශ
භැනැ" යි සිතා පිඹාණන් වන්දේට, "දදභළුන් වා ටන් කයනු කැභැත්දතමි" යි කිඹා ඹව ඹ
යජ්ජුරුදෝ, "පුතණුන් ටදන් නැසී දඹති" යි ඹන දලෝකදඹන් පුතු යකිනා පිණි, "ගඟින් භෑත ඳට
ඳභණ ටනින් දලොක නැතැ" යි ැරක ඹ ගැමුණු කුභායදඹෝ ද ටදන් කශ දරෝබදඹන් තුන් ායඹක්
පිඹාණන්ට කිඹා ඹා තුන් ායදඹ හි භ දනො ගිවි්නා දවයින් තයදනි ායදඹ හි දි, "භාදේ පිඹාණන්
වන්දේ, පිරිමිදඹක් ව නම්, දභ දේ කිඹා භා දනො රකන දේක ගැවැනිඹක දයින් දව් ද, එ දේ
කිඹන්දන්? දක් ඳටන් එකාැර දවන්හ කටිසත්ර  රුන්දතෝඩු ඹන පිරිමි අබයණ දනො ඳරඳිදන් ඹ
ඳාමුදු ඳාඩගම් රුන් තනඳට ඳමුතිලිඞගම් ඳට්ටකාය දම් අදී ගෑනු ඳරනා භ ඳරඳින්දන් ඹ" යි
පිඹාණන්ට කිඹා ඹව ව ඒ දැක කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ ගැමුණු කුභායඹන්ට කිපි, "යන් වැකිලි ග්ා
භා මුත් භාදේ පුතණුන් රැක ගත දනො වැක්කැ" යි කිපුණා ව එ ඵ් ආස ගැමුණු කුභායදඹෝ
පිඹාණන්ට කිපි දනො කිඹා භ භාඹා යට දකොත්භදල් ගිලිභරඹට ඳරා දගෝ හිඳිනා ව පිඹාණන්ට දනො
කිඹා කිපී දගන දු්ට  ගිඹ දවයින් දුට්ඨගාමිණි ඹ යි දම් නමින් ප්රසිේධ විඹ

කාන්ති් යජු දේ භයණඹ
කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ, "දරුන් දදදදනා භා නැති තදයක ම්ඳදත හි කශ දරෝබදඹන් වා යටට කශ
දරොබදඹන් දඵදයක් වී නම් දල භවා දඹෝධදඹෝ එක් දකනකුන්ට ඳක් ව නම් එක් දකදනක් ඵර නැති
මිඹන්නා ව දදන්නා දේ දඵදයහි දි දල භවා දඹෝධඹන් එක් දකන කුන්ටත් වාඹ දනො න පිණි
දිවුයාපු භැනැ" යි සිතා දල භවා දඹෝධඹන් දිවුයා පී ව කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ සැට විවායඹක්
කයා සැට ඔටුන්නක් ඳැර භදශෝ ඹ ති් කුභායදඹෝ පිඹාණන් භශ නිඹා ා දිගාභඬුල්දරන්
වුත් පිඹාණන් දා දොදවොන් ් කයා පිඹාණන් භශ ඳත් ඵෑණන්ට කිඹා දනො ඹා භ භෑණිඹන්
විවාය දේවීන් ද, කදඩොරැතු ද, ්තු ද වැය දගන ඵෑණන් දකදයහි බයින් ඔටුනු දනො ඳැර භ
දිගාමුඬුලු නැඟි ගිදේ ඹ භාගභ හුන් භාතයදඹෝ ඒ ඵ ගැමුණු කුභායඹන්ට කිඹා ඹවු ඹ කුභාය දඹෝ
සුන් කිඹා පිඹාණන් භශ දලෝකදඹන් වඬා ැරඳ ඊදෑන දකොත් භරදඹන් නික්මුණු තැනැත්දතෝ
දඳයරු භ ගුත්වරට වුත් න් ව

දදඵෑඹන් දේ යුේධඹ
ඈක්බිති දිගාභඬුල්දල් ඊන් භරණුන් ති් කුභායඹන් එන්නට ඳත් ඹා තුම භාගභටදගෝ ඔටුනු ඳැර
භෑණිඹන් වා කදඩොරැතු එන්නට තුන් ායඹක් ඳත් ඹා තුන් ායදේ භ ඹව ඳතට භරණුන් නා විසින්
ගැමුණු කුභායදඹෝ, දභවිට "භභ භ දඹමි" යි දේනා වැය දගන ටනට නික්මුණාහු ඹ ති් කුභායදඹෝ
ද, "භාදේ ඵෑණන් වන්දේ දව් ද" යි නැකුලු කදභක් දව්  යි, නාඹක යජ්ජුරුදෝ දව්දැ යි ැකඹක්
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නැති  තුමු ද දේනා පිරියා දගන කදඩොරැතු පිට ට ඳැන නැඟි ටනට ැයහි නික්භ සුශඟුණු පිටිදේ දී
දදඵෑඹන් දේ භවත් ව ටන් විඹ එ ද් ටදන් දී, "දල භවා දඹෝධදඹෝ අදී භ දදඵෑඹන් දේ ටදනක්
වී නම් එක් දකනකුන්ට නතු දනො ම් ව" යි යජ්ජුරුන්ට ලඳථ කශ විසින් දදඵෑඹන් දේ ටන් දනො
ඈා සිටීදඹෝ ඹ එ ද් දුටුගැමුණු යජ්ජුරුන් දේ දනොදඹක් දව් ගණන් දේනා ඹටදත් මිඹ ැගිය
ගිඹා ව දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ භරණුන්ට ටදන් ඳැයද ති් නම් භාතයඹකු වා දිඝතී  නම්
දශමක දභ ඳභණක් වැය දගන බිඳි දි ගත් ව ති් කුභායදඹෝ ද බිඳි ඳරා ඹන ඵෑණන් ඳසු ඳ්දහි
දේනා වැය දගන, "දකොර දේ  දේ  දිව්" යි කීව "දේ දකොර, ගනු, දකොට, වීදු" යි කිඹා
දින දේනාට ය යවතන් වන්දේ ගල් කන්දක් භා දේනා රකාපි දේක ඒ ගල් කන්ද දැක
ති් කුභායදඹෝ, "යවතුන් වන්දේ දකොට දාශ දදදඹකැ" යි දැන දේනා වැය දගන දිගා භඩුලු නැඟි
ගිදඹෝ ඹ

දුටුගැමුණු යජු ඳරා ඹෑභ
දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ ද බිඳී ඳරා දගෝ ප්තිඳඳුරු නම් දවොඹ දාල් නාන දතොට ට දගෝ ආභැත්තහු
ඵණා "ඵෑදණනි, ති්දඹනි, ා දුකට ඩා භවත් දුදකක් නැත ඵදතක් ආේද" යි විචාශ ව එ ඵ් ආස
ති් නම් භාතයඹා, "්ාමීනි, යන් තැටීදඹන් දගනා ඵදතක් ආත දම් නිභා දාශ භැනැ" යි කිඹා
යන් තැටිදේ ඵත් භෑත් දකොට යජ්ජුරුන්ට දින එ දව්දර හි යජ්ජුරුදෝ ඵත දැක දව්රා ආති ඵැව් දැන,
"ඟුරුන්ට දන් දී මුත් දම් ඵත් දනො කම්" යි සිතා, "ඵෑදණනි, ති්දඹනි, ංඝඹා වන්දේ සිඟා
ඩනට කරැ යි ඬගා" යි ම්භත දකොට ඒ ඵත තභන් තට වැය දගන ඟුරුන්ට දන් දදන්නට ද,
තභන් ට ද, ආභැත්තවු ට ද, දශමට දැ යි තය දකොටක් දකොට දඵදා තුබ ව එ දදර හි වඬ ගෑ වඬ
පුඟු දියින කුටිම්බිඹ ති් නම් දතය දකනකුන් වන්දේ දි කනින් ා ඌේධිදඹන් වුත්
යජ්ජුරුන් ඈදිරිදඹ හි ැඩ සිටි දේක යජ්ජුරුදෝ "දතරුන් වන්දේ යින් ඈන්ද දී භභ දම් ඵත නුබ
දකදයම් ද" යි සිතා තභා රත් ඵතුත් පිළිගන්ාප දේක එ දව්දර හි ති් නම් භාතයතඹා ද,
"යජ්ජුරුන් යින් ඈන්ද දි භභ දම් ඵත කම් ද" යි තභා රත් ඵතුත් දන් දින එ දව්දර හි දශම ද තභා
රත් ඵත් දකොට ද දන්දදනු කැභති  තුටින් යජ්ජුරුන් මුහුණ ඵැල ඹ ආදේ භිප්රාඹ දැන භාතයඹා
ආ දේ ඵත් දකොටත් දන් දින දතරුන් වන්දේ ද ඳාත්රඹ නභාපිඹා පිළිදගන අකාලඹට ඳැන නැඟී
පුඟු දියිනට ැඩ දගොතභ නම් දතය දකනකුන් වන්දේට දුන් දේක ඒ දගෝතභ නම් දතරුන්
වන්දේ ඒ ඵත් ඳන්සිඹඹක් දදනා වන්දේ වා භග ශා නභකට ඵත් අදරොඳඹක් ඵැගින් ඳාත්රඹ
පුයාරා, "දම් ඵත් ඳාත්රඹ අකාලදඹන් දගෝ යජ්ජුරුන් ඈදිරිදඹ හි ත දඳොා ල්ා ගත වැකි ැටිදේ
සිටී" යි ධි්ඨාන දකොට දාශ දේක එ දව්දර හි ඳාත්රඹ අකාලදඹන් වුත් ඈදිරිදඹහි සිටිඹා දැක
ති් නම් භාතයඹා ඳාත්රඹ දගන යජ්ජුරුන් ඵත් කා දතදම් ත් ඵත් කා දශම ත් ඵත් කැවී ඹ
ඈක්බිති යජ්ජුරුදෝ, "ඳාත්රඹ දෝධා දිඹ සි තභන් දඳයවි න්නාව සුඹුළුක් දකොට ඳාත්රඹ ඉ පිට තඵා
දම් ඳත්රඹ දගෝ දතරුන් වන්දේ ත පිහිටා" යි සිත ඹ යජ්ජුරුන් සිත සිත වා භග ඳාත්රඹ
අකාලදඹන් දගෝ දතරුන් වන්දේ ත පිහිටා ගිදේ ඹ
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නැත ටන් කිරීභ
නැත යජ්ජුරුදෝ ඔඹ  ැතපි භාගභට වුත් දේනා රැ් දකොට දගන ැට දවක් දනඟ දගන
නැත භරණුන් වා ටන් කදශෝ ඹ එ ද් කශ ටදනහි ති් කුභායඹන්දේ දනොදඹක් දව් ගණන්
දේනා භශා ව දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ දේනා ටදනහි මිඹන්නා දැක "ඈදිරිදේ භා කයන දදභශ
ටන් ආත දේනා නැති කර ටන් දකොට ගැන්භ ඵැරි දව් දැ" යි සිතා භරණුන් වා ටන් දනො කශ
භැනැ යි සිතා කදඩොරැතු පිට හුන් ති් කුභායඹන්ට කිඹා ඹන යජ්ජුරුදෝ, "ටන් දකොට දේනා
දනො නා භා මීඳඹට නැඟී එ" යි භරණුන්ට කිඹා ඹව ඹ එ ඵ් ආස ති් කුභායදඹෝ ඵෑණන්ට කිපී
දතෝභයඹ වැය දගන ආතු ඈදිරිඹට දම් දවයූව එ දව්දර හි දුටු ගැමුණු යජ්ජුරුදෝ, "ති්ඹා එන ගභන්
ැදැවැදඹන් එන ගභන් දනො දයි" සිතා දීඝතී  නම් දශම පිටට ඳැන නැගි කඩු තයදේ දගන භල්
යජු දැමු දතෝභයඹ ශවා ආතු පිට හුන් භලු හි ඳන්ා දශම විහිදවව එ දව්දර හි ඒ දශම ඳන්ා ත
තුබ කඩු පිටින් භරණුන් පිට ල න්නාවඹ පිටට ගැස ව එ දව්දර හි කදඩොරැත් සිතන්දන්, "භා පිට
හුන් ති් කුභායඹා දේ දනො පිරිමිකමින් දව් ද පිරිමි යජු ගෑනු දශම රා භා හි ඳැන්වදේ?" ඹ යි සිතා
කිපි පිට හුන් කුභායඹා රමින් දගන දගෝ ගකට නැංවී ඹ කදඩොරැතාත් වුත් ගැමුණු යජ්ජුරුන් දිට

ති් කුභරු විවායඹට දගෝ ැදීභ
ති් කුභායදඹෝ ද ගසින් ඵැ දිදගන දගෝ විවායඹට වුත් න්ව ඔවුන් දැක ගැමුණු යජ්ජුරුදෝ
දේනා දගන, "ති්ඹා දනො භයා දගදන" යි කිඹා ලුහුඵා ගත්ව එදේ දින කුභායදඹෝ විවායඹට
ැද දතරුන් වන්දේදේ ල්රී ඳාදඹ ැ, "්ාමීනි, ගැත්තව රැකගත භැනැ" යි කිඹා දගභැද සිට ගත
දනො හී ඵෑණන් දකදර් ගත් බයින් දතරුන් වන්දේ ැතපුණු ආ ඹට න්ව එදව්දරහි දතරුන්
වන්දේ ආ ඹට හුන් කුභායඹන් දනො දඳදනන නිඹාදඹන් ආ සිවුරු ා දාශ දේක දුටුගැමුණු
යජ්ජුරුදෝ ඳසු ඳ්දහි ලුහු ඵා දගන වුත් විවායඹ ට දකොට දේනා සිටුා තුමු විවායඹට වුත්
දතරුන් වන්දේදේ ල්රීඳාදඹ ැ, "ති්ඹා දකොයි ද? ්ාමීනි" යි විචාදශෝ ඹ එදේ විචාශ
යජ්ජුරුන්ට දතරුන් වන්දේ දායන දේක්, "දදදඹනි, ති්ඹා ආ නැතැ" යි දාශ දේක
යජ්ජුරුදෝ කිඹන්නාහු, "ති්ඹා ආ නැති නිඹා භභත් දනිම් භ ඹ එදතකුදු වුත් කුර දදතාන්ට
ඳටවැණි  විචාරීභ ඳ දේ ව තුනුරුන් ද් ගැත්තවුන්ට සුදුසු දනො න්දන් දව්දැ" යි සිතා නැත
ඔඵදේ ල්රීත ඳාදඹ ැ කාල ඈල්ා දගන එතනින් නික්භ විවායඹ ට දකොට තයදේ රැක ල් රා
යජ්ජුරුදෝ තුම දදොයටුදව් රැකල් ගත්ව එදදරහි දතරුන් වන්දේ කුභායඹන් ආක රා සිවුරු
කියන් ා ඵාර තය දදනකු වන්දේ රා භශ ඟුරුනක් දගන ඹන ඳරිේදදන් කුභායඹන්
විවායදඹන් පිටත් කශ දේක එදව්දරහි වන්දේ රුන්දෑ කරින් දගන ඹන්න දැක දුටුගැමුණු
යජ්ජුරුදෝ දභදේ කීව: "එම්ඵර ති්ඹ, තා දේ ව ගැත්දතෝ කුරදදතා ව ්ාමිදරුන් කරින් දඹේදැ"
යි කිඹා, "ඵරාත්කායදඹන් ්ාමීදරුන් තින් දුයා ගැන්භ පි දේ ව බුදු්දනහි ඳවන් තුනුරුන් ද්
ැදැවැ ආත්තවුන්ට තයම් දනො දයි" සිතා, "ති්ඹ, ්ාමිදරුන් තට කශ ඊඳකාය භතු සිහි කය" යි
කිඹා දේනා වැය දගන භාගභට ඹන යජ්ජුරුදෝ, "භෑණිඹන් වන්දේ දැන් භාගභට දගන ගිදඹන් නම්
ඵරාත්කායදඹන් දගන ගිඹා දේ තිදඵයි ඒ භතු ආසුන්ටත් දුටුන්ටත් නින්දාඹ" යි සිතා තුම භාගභට
දගෝ නැත අදය හිත භවත් ව දඳයවරින් දිගාභඬුල්දල් හුන් භෑණිඹන් වන්දේ දගන්ා ගත්ව
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භවා ංඝඹා දදඵෑඹන් භගි කයවීභ
ඈක්බිති ති් කුභායදඹෝ ද දගොතභ නම් එක් දතය දකනකුන් වන්දේ මීඳඹට දගෝ ැ එකත් ඳ්
සිට දභ දේ දැන්ව ව "්ාමිනි, භභ භා දේ ඵෑණන් වන්දේට දඵොදවෝ ඳයාධ දකදශමි එ දේ
දවයින් භභ දගෝ ඔඵ වන්දේ දැක ගත දනො දවමි නුම වන්දේ භා කැා දගන දගෝ භා දක්ාරා
ක්භා කයවු භැනැ" යි කිව ඹ එ දව්දර හි එ ඵ් ආස දගොතභ නම් දතරුන් වන්දේ ඳන්සිඹඹක්
ඳභණ භවා ංඝඹා වන්දේ පිරියා ති් කුභායඹන් කැා දගන භාගභට දගෝ යජදගට ැඩ හි
කුභායඹන් යා ඳන්සිඹඹක් දදනා වන්දේ පිරියා දතරුන් වන්දේ යජ්ජුරුන් මීඳඹට ැිය දේක

යජ්ජුරුදෝ දතරුන් වන්දේ ආතුළු ව ඳන්සිඹඹක් දදනා වන්දේ ැ ඩා හිඳුා ඳඹ දෝධා
ශන්ට කැඵත් එශව ව දතරුන් වන්දේ ඳාත්ර ඳතින් ඳාමු ා දාශ දේක එ දව්දර හි
යජ්ජුරුන්, "කුභක් පිණි ද ්ාමිනි" යි විචාශ කල් හි, "භව යජ, ති් කුභායඹන් දක්නු පිණි දගන
අම් ව" යි දාශ දේක එ දව්දර හි යජ්ජුරුදෝ, "්ාමිනි, නුම වන්දේ කැා දගන අ ති්ඹා දැන්
දකොයි දැ" යි විචාදශෝ ඹ දතරුන් වන්දේ දායණ දේක්, "ති්ඹා හිණිහි යරා අම් ව" යි දාශ
දේක එ දව්දර හි එ ඵ් මින් භ විවායදේවී දෝක  දගොසින් හිණිහි සිටී පුතණුන් දැක වඬා
ැරඳ සිටීදඹෝ ඹ දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ ද දතරුන් වන්දේට දන්න්දනෝ, "්ාමිනි, ගැත්තවු කයා ත්
වැවිරිදි ාභදේය දකනකුන් වන්දේ ත එා දනො දාය දභදතක් ංඝඹා වන්දේ වැය දගන
්ාමීන් ඩනට භා දේ ගැතිකභ ්ාමිදරුන්ට නැති නිඹා දව් ද" යි කිඹා නැත දභ දේ කිඹන
යජ්ජුරුදෝ දතරුන් වන්දේට දභ දේ දැන්ව ඹ "්ාමිනි, ගැත්තවුට දම් කයන ාද අදිභ දකොට
දාශා නම් දභදතක් දව් ගණන් දේනා දනො න්දන් දව් ද? ගැත්තවුන් දේ යද නැත ්ාමිදරුන්
දේ යද භ ඹ" යි දතරුන් වන්දේට යජ්ජුරුදෝ කිඹා භරණුන් දගන්ා දගන භවා ංඝඹා වන්දේ
භධයදේ දදඵෑදඹෝ ැර දගන පිඹාණන් ගුණ සිහි දකොට වඬා ැරඳ ඈ් දෝධා නවා ඵත් කා භවා
ංඝඹා වන්දේ ැ පුදා ඳසු ගභන් දකොට කාල ඈල්ා දගන භාළිගාට නැගී අ ව

දදභළුන් වා ටනට ැයසීභ
දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ එතැන් ඳටන් වැභ දදනා භ දගොඹම් කයනු පිණි ම්භත දකොට භරණුන් ති්
කුභායඹන් දිගාමුඩුලු ඹා දඵොදවෝ දගොඹම් කයන්ට ම්භත දකොට යට යක්නා පිණි මු දී යජ්ජුරුදෝ
තුම ද භාගභ දඵොදවෝ දගොඹම් කයව ව ඈක්බිති යජ්ජුරුදෝ දේනාට යත්යන් ඳටකඩ පිළිකඩ ප්රාද දී
දේනා සිත් දගන තභන් දේ ජඹදකොන්තඹට ධාතුන් වන්දේ ඩා තුම ලක්රදදදන්ද්රලිරාදඹන් ැයහි
දේනා පිරියා ති් නම් අයාභඹට දගෝ ංඝඹා වන්ද ැ දභ දේ දැන්ව ඹ "්ාමිනි, බුදුසුන්
ආති කයනු පිණි භාැලි ගඟින් එතය දඹමි ැ පුදා ගන්නා පිණි භා වා කැටි  ඩනා භික්ෂන්
වන්දේ දුන භැනැ" යි කිවු ඹ එ ඵ් ආස ංඝඹා වන්දේ ද ඳන්සිඹඹක් දදනා වන්දේ දුන් දේ ක
දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ භික්ෂු ංඝඹා වන්දේ වැය දගන කදඩොරැතු පිටට ඳැන නැඟි භෑණිඹන්
විවායභවාදේවීන් ද කැා දගන නන්දිමිත්රඹන් අදී ව දල භවා දඹෝධඹන් පිරිය භවත් ව ඵරකාදඹන්
යුක්ත ව යජ්ජුරුදෝ භවත් ව ඹ සිරින් භවත් ව දඳයවරින් භාගමින් නික්භ කළුශ වුත් රැගුම් ගත් ව
එයින් නික්මුණු යජ්ජුරුදෝ ඒවර රැගුම් ගත් ව ඒවර ැතපි ංඝඹා වන්දේ ැ පුදා දන් දී දේනා
වා භඟ භව දඳයවරින් වුත් ගිකිත්දත් රැගුම් ගත් ව එයින් නික්මුණු යජ්ජුරුදෝ ගුත්වර වුත් රැගුම්
ගත් ව එයින් නික්මුණු යජ්ජුරුදෝ කිරිගභ රැගුම් ගත් ව කිරිගමින් නික්මුණු යජ්ජුරුදෝ නිඹමුල්දල්
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රැගුම් ගත් ව එතනින් නික්මුණු යජ්ජුරුදෝ භැදගභ ඊඹන්දතොට රැගුම් ගත් ව භැදගභ ඊඹන්දතොටින්
නික්මුණු යජ්ජුරුදෝ දගොසින් තුන්ගභ කටපිටිදේ රැගුම් ගත් ව එතනදි න්නාව න්නේධ න්නට
දකොටන්නට විදින්නට ැයහි මුළු ඵැඳිසිටි දේනා දකොඳභණ ද ඹත්, දේනා සිටි නැදගනහිරි දකශය
ඳටන් ඵ්නාහිරි දකශයට තය ගව්දක පිරි ඊයදඹන් ඊයඹ ගැසී සිටීදඹෝ ඹ එ දව්දර හි යජ්ජුරුදෝ
දේනා දඳශ ඵරා, "දදභශ භව දනඟ ව නිඹාට දම් දනග ඹම්තම් දදදනක එකාන්තදඹන්
බුදු්දන හි තය ැදෑදඹක් භට ආත්නම්, දදභළුන් ාධා නටබුන් දදවය සුන් කයමි ඹන භනදදොශ
භට වැභ දව්දර හි භ ආත්නම් දදවිදඹෝත් භට වල් න්දනෝ දව් දැ" යි සිතා එද් රෑ ැතපි ඊදෑන
ධාතුන් වන්දේ ැ පුදා ඳන්සිඹඹක් යවතුන් වන්දේට දන් දී යජ්ජුරුදෝ තුමත් කා බී ැයහි දල භවා
දඹෝධඹන් ආතුළු ව දේනා කා බී ඳටකඩ ඳට්දටෝලි ඵැ ැයහී සිටි දේනාට ප්රාද දී ගැට දඵය ඳණා
දඵය එකැ් දඵය මිහිඟු දඵය භේදර ඳටව දරොදවො දඵය යුශ දඵය භව දඵය දැදුරු දඵය දයෝද දඵය
මිහිඟු දඵය කයඬි දඵය දඝෝා දඵය තරප්තිඳය වීයන්දම් තම්භෑට නිාන යණයඬ්ග දඝොා මුද්ර දඝොා
නුක්කත්තුලි තිඹුලිවු දවුල් දභොයහ භල්රරි සිරිවිලි තප්තිපු තත්ය ඩැක්කි ඊඩැක්කි භඬර නාගය
ඊච්චාංබඹාඞ්ගි දකොම්බු දශවම් කුණවිරිදු සුයණ කාර දම් දායා දශවම් දරෝවම් සින්නම් කින්නය
කයිතාරම් මුත්තාරම් ගිතාරම් ඳටව ඩභරු භඩු දඩේියභ ධ්නි දම් අදි සිඹ ගණන් දව් ගණන් දවරි
ජාතීන් ග්මින්, යන්ක් රිදික් යන් සින්නම් රිදි සින්නම් යන් දායා රිදි දායා දශ දායා දශවං දරෝවං
ගයවං විජදඹොධ්නි ඔත්තු තන්තිරි ඳටසිරි දභකී කාවර ජාතීන් යුගන්ධය ඳර්ත මීඳදඹ හි ාගය
නාදඹක් දභන් භවත් දකොරා වරදඹන් දකළිමින් සුය පුයඹට නික්මුණු ලක්ර්දේදන්ේරිඹා පිරුැර
දදතා මවඹක් දභන් දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ භව දනඟ පිරියා තුන්ගභ කට පිටිදඹන් නික්භ
මියුගුණු දගෝ මියුඟුදණහි ඡත්යත නම් දදභශා වා ටන් දකොට උ භයා ගව රා මියුඟුදේ කසු දාගඵක්
කයව ව

මියුඟුණු දාගැබ් කථා
ඒ මියුඟුණු දාගබ් වන්දේ ඵැව නිඹා කිඹනු පිණි දම් කිඹන පිළිදශ කථා යි දවේ දක දේ ද ඹත්,
ඳ දේ බුදුයජාණන් වන්දේ බුදු ව නදනි භ දුරුතු භැදි දඳොදවෝ ද් දම් රඞ්කාට ැඩ භාැලිගං
බිත්තිදඹ හි දදොදශෝගව්ක් දිග ආති තය ගව්ක් ඳශර ආති භවානාග නම් ඊදයානදඹ හි ඹක්ඹන්
දේ න්නිඳාත ්ථානඹට වුත් ඒ ඹක්ඹන් දේ හි් භත්දතහි මියුඟුණු දාගඵ පිහිටුන තැන අකාලදඹ
හි ර්ඥඹන් වන්දේ ැඩ සිට ැසි වා සුශං වා ඝනාන්ධකායඹක් භා ඹක්ඹන්ට වඹ ඊඳදා ඒ
ඹක්ඹන් විසින්, "ඳට බඹ දුන භැනැ යි, ්ාමිනි" දැන්ව කල් හි, "භභ නාහි දතොඳට බඹ දදමි
දතොපි වැභ දදන භ භග භා හිඳිනා තැනක් දද" යි දාශ දේක ඒ ඹක්දඹෝ, "්ාමිනි, දම් සිඹලු
රංකාේවීඳඹ නුම වන්දේට පි වැභ දදන භ එක්  දදම් ව නුම වන්දේ ඳට බඹ දුන භැනැ" යි
කිවු ඹ ඈක්බිති බුදුයජාණන් වන්දේ ඊන්ට ව බඹ දුරු දකොට ඊන් වැභ දදනා විසින් දුන් බිභ ම්කඩ
තුට ඒ භකඩ ැඩ ඊන් බුදු යජාණන් වන්දේ දත්දජෝකසිණ භාඳත්තිඹට භැද, "ම්කඩ
වාත්ඳසින් ගිනිදැල් නික්දභ" යි ධි්ඨාන දකොට දාශ දේක එ දව්දර හි ඒ ඹක්දඹෝ ගිනිදැල්
දක්නාහු භයණ බයින් බඹ ඳත්  සිඹලු ඹක්දඹෝ මුහුදු දයශ රැ් ව ව

ඈක්බිති භභ ව ප්රතිපුේගර ව බුදුයජාණන් වන්දේ තභන් වන්දේදේ ඌේධි ඵරදඹන් ඹක්
ගිරිදියින නම් දියිනක් (භා ඒ දියින) දගන්ා ඹක්ඹන් ඉට නංා ඒ දියින දඳය තිබ තැන් හි භ
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තඵා භකඩ කුළුා දාශ දේක එදව්දර හි දේතා භාගභඹ විඹ ඒ දදතා භාගභදඹ හි
බුදුයජාණන් වන්දේ ඵණ දාශ දේක එ දව්දර හි දනොදඹක් දකශ ගණන් දේතාදෝ ඵණ ා
ලයණ ශීරදඹ හි පිහිටිඹාහු ඹ ංඛ්ඹඹක් දදවිදඹෝ දෝාන් ව ඹ භන්තකට ඳර්තදඹ හි භවාසුභන
නම් දේදව්න්ද්රදඹෝ දෝාන් පරඹට ඳැමිණ ර්ඥඹන් වන්දේ දේ ශ්රී ඳාදඹ ැ තභා ැ පුදා
ගන්නට බුදුන්දගන් පජා ්තුක් ඈල්ව ඹ එ දව්දර හි සිඹලු ත්ඹන්ට හිත ව ර්ඥඹන් වන්දේ
දක්ෂිණ ශ්රී ව්තදඹන් සිය පිරිභැද මිටක් ඳභණ දක්ලධාතුන් වන්දේ ඒ සුභන නම් දදව්යජ්ජුරුන්ට
දුන් දේක ඒ සුභන නම් දදදව්න්ද්ර ඒ දකලධාතුන් වන්දේ ඊතුම් යන් සුමුඟකින් පිළිදගන ර්ඥඹන්
වන්දේ ැඩහුන් තැන පිහිටුා ඊසින් ත් රිඹනක් ඊ ආති දනොදඹක් ත් රුනින් ඒ දක්ලධාතුන්
වන්දේට පජා දකොට ඈන්ද්රනීර භාණිකයභඹ දාගඵක් දකදශේ ඹ නැත බුදු යජාණන් වන්දේ
පිරිනින් ඳෑ කර ධම්දදනවි ැරියුත් භව දතරුන් වන්දේ දේ තැනි යභූ නම් එක් දතය
දකනකුන් වන්දේ දයෑදඹ හි ගිනි දනො නිදන දතක් භ ග්රිා ධාතුන් වන්දේ දගන භවා ංඝඹා
වන්දේ විසින් පිරියන රදු වුත් ඒ මියුඟුණ දාගැඵ ධාතුන් වන්දේ නිධාන දකොට ඒ ා දභන්
ඳාණින් දදොදශෝ රිඹනක් ඊ කසු න් දාගඵක් දකොට දාශ දේක ඈක්බිති දදදනි ඳෑති්
යජ්ජුරුන්දේ භරණුදෝ චූරාබඹ නම් යජ්ජුරුදෝ අල්චර්ඹභත් ඒ දාගඵ දැක ඊසින් ති් රිඹනක් දකොට
දාගඵ ඵැන්දේ ඹ දැන් දම් දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ මියුඟුණ වුත් එ හි ඊන් දදභළුන් භයා (ඒ දාගඵ ා)
ස රිඹනක් දකොට දාගඵක් ඵැන්දදෝ ඹ දභ දේ ඈක්භන් ඈක්භන්  ටන් කයන්දනෝ ද ඳා ගුණඹට
අකය ව, ංාය බයින් බඹඳත් වාහු, පින්කම් දකොට දියජදරොක ම්ඳත් ත්ඳත් දකොට ගත්දතෝ ඹ එ
දේ දවයින් සිඹලු ත්දඹනි, වැභ දව්දර හි භ දනොඳභා  කුල් කශ යුතු මියුගුණු දාගබ් කථා නිමි

දදභශ කවුරුරට ඳවය දීභ
ඈක්බිති ගැමුණු යජ මියුගුදණන් නික්භ මටුට දගෝ මටු දදභශා වා ටන් දකොට ාය භකින් මටු
දදභශා ාධා ඒ නුරින් නික්භ භවා දේනා පිරියා භවත් ඵර ආති ත්ඵෑදකොට්ටඹ ටරා දගන ත්ඵෑ
දදභළුන් ආතුළු ව දඵොදවෝ දදභශ දේනා එක ද් භ ාධා දුටුගැමුණු යජ දේනාට යන් ප්රාද දී
දේනා සිත් දගන එයින් නික්භ තුදයොඵට දගෝ භවාතුේඩ නම් දදභශා වා ටන් දකොට ඒ දදභශා
භයා දදණගභ දගෝ ගය නම් දදභශා ාධා එයින් නික්භ කදඩොරැතු පිටට ඳැන නැඟී භවා ඵර දේනා
පිරියා දකළිමින් දමින් වාරදකෝර නම් නුයට දගෝ ඒ නුය න භවාති් නම් දදභශා වා ටන්
දකොට ඒ දදභශා ාධා එයින් නික්භ දඳොල්ත්දත් නාළික නම් දදභශා ාධා දීඝාබඹගල්රට දගෝ
දීඝාබඹ නම් දදභශා ාධා එයින් නික්භ කාදතොට ඹ යි ඹන දතන න කිංවිසීව නම් දදභශා වා ටන්
දකොට ඒ දදභශා ාය භකින් ාධා එයින් නික්භ දඨ නම් නුය දඨ නම් දදභශා ාධා වාණක නම්
ගභ වාණක නම් දදභශා ද දඨක නම් ගභ දඨක නම් දදභශා ද ගාමිණි නම් ගභ ගාමිණි නම් දදභශා ද
කුම්බ නම් ගභ කුම්බ නම් දදභශා ද නන්දික නම් ගභ නන්දික නම් දදභශා ද ඵානුක නම් ගභ ඵානුක නම්
දදභශා ද තඹුන්න නම් ගභ තඹුන්න නම් දදභයිල් දදභළුන් දදන්නා වා ටන් දකොට දඵොදවෝ දදභළුන් ද
භයා එයින් නික්භ දඹුන්නරුදව් දදභරා වා ටන් කයන දව්දරහි, "සිඹ දේනා ඹ තුරු දේනා ඹ" යි
දනක් නැති  එක ැයහුම් දවයින් ඒ ද් දුටුගැමුණු යජ "තභා දේ දේනා ඔවුදනොවුන් දතෝයා ගත
දනො හී භයති" ඹනු ා ඒ ටන් බිභදි යජ දභ දේ ව තයක්රිඹාක් දකදශේ ඹ ඒ දක දේ ද ඹත්,
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තයක්රිඹා
"භභ කිසි කදරකත් භට යාජයඹ සුඹක් පිණි ටන් කයන්දනම් දනො දමි භයක් ම්බුදු යජාණන්
වන්දේ දේ ඳ්ා දවක් ඳත්නා ලානඹ පිහිටුන පිණි ඹ, යි ඹන භනදදොදශක් වැභ දව්දර හි භ
ආත් නම් ඒ තයක්රිඹාදඹන් දම් භාදේ දේනා වන් පිළි ද ඳරන් අබයණ ද ගත් පරකායුධ ද ඹන දම්
සිඹල්ර ගිනි දගන දිලිදේ යි, දදභළුන්ට ඒ ැටි දනො දව් " යි තයක්රිඹා දකදශේ ඹ එ කල් හි ඒ
යජුදේ තයක්රිඹා ඒ ඳරිේදදන් භ විඹ ඒ ැටිදේ ඒ නුය ාධා දේනාට යන් ප්රාද දී දුටු ගැමුණු
යජ්ජුරුදෝ දභවා දඹෝධඹන් ආතුළු ව භව දනඟ පිරියා ගංගා තීයදඹ හි ඳටන් දදභශ කවුරු තාක්
ඳැවැය විජිතපුයඹට නික්මුණා ව

විජිතපුය ටන
ඈක්බිති බුන් බුන් නුය ගැරවුණු දදභළු වුත් භව ඵර ආති විජිතපුයදඹහි රැ්වු ව එ භදඹ හි දුටුගැමුණු
යජ්ජුරුදෝ විජිත පුයඹ මිඳදඹ හි කවුරු ඵැ ඒ පුයඹ ගන්නා කැභති  ද භවා දඹෝධඹන් දේ ඵර
විභනු පිණි දක්නට එන නන්දිමිත්ර නම් දඹෝධඹා ඈදිරිඹට, තභන් දේ කදඩොරැතු යා දඳොා කිදඳන්නට
සුදුසු ඵ් ඵැණ නිඹපිට ගල් ගා ඩඵා මුඛදඹන් පිටත්  ගිඹ වීචිදඹ හි ගිනි කක් දේ යළු ව ඒ
කදඩොරැත් භව දඳොදශො ඹදදඬන් ගා ල දරෝතලිඹක් දේ නුයා දකදයමින්, ගිගුර වඬින්
තතනමින්, දකෝඳදඹන් ඳඹ ආද ල දකදණහි භකුළු හුඹක් කඩන්නා දේ ඵැ ල ඹදම් සුනු විසිනු
දකදයමින් දනලුඹු දැලිඹක් ඊපුටා ගන්නා දේ ඵැ ල කමඹ දඳයළී සිට ආන තුතු දකදයමින් සිටි
ආත්වර ඳැවැය ධූලි දකදයමින්, බිපු කමඹ වකුළුා දශ ්දේ තඵා දගන තභා දේ දේඹට ආන ල
ආන්දභන් භ දඳොදශො දැදුරු දකදයමින්, දි ලුහු ඵා ඳශාප මිනී දශග වුණුා නගමින්, දරදවදඹන්
රැඳි ගිඹ මුහුණින් දරදවදඹන් රැඳි ගිඹ දළින් දගරින් මීවුන් ලුහුඵා ආන ඳශමින්, ඔවුන් තුණුඵවනින්
ඵැලු ඵැලන් දකොඳදඹන් ආ් පිඹමින්, දොඬ කට රා හි ර රා ගුගුයමින් දභදරසින් කදඩොරැත්
වුත් විථීඹට න එ දව්දර හි නන්දිමිත්ර නම් දඹෝධඹා ආතු දකදයහි කශ බයින් දේනාා ඒ ඒ ත
දින්නවුන් දැක දභදේ සිතී ඹ "දම් කදඩොරැත් ඡේදන්ත කුරදඹ හි ඊඳන්දවයින් ආත් ඵරදඹන් සිඹක්
දකශක් ආතුන්ට ඵර ධයන්දන් ඹ එ දේ ව ආතු දැක හිදක් පිට දවශා දිවීභ භා දේ ව දඹෝධඹන්ට
තයම් දනො දයි ද ආත් යජ, තට කිඹටි දනිමි" යි භත වකුළුා දගන දකුණතින් ත් දඳොශා භවත්
දකොට ඵැණ නැඟී, දි දගන අ ආතු දොඬ වඹා කයපිට තඵා දෑතින් දදදශ තයදේ දගන ඊක්කුටුකදඹන්
හිඳුාපී ඹ ඒ දව්දර හි දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ භවත් න්දතෝඹට ඳැමිණිඹා ව භවා දේනා ද
"නන්දිමිත්රඹන් දේ පුරු ඵරඳයාක්රභ ඈතා අල්චර්ඹ නිඹා ඹ යි න්දතෝ දමින් භවත් දකොරාවර
ඳැැත්ව ව දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ නන්දිමිත්රඹන් දේ ඵර විභා විජිතපුය නුය දදභශ ටන් ැක නැතැ
යි දේනා න්නාව න්නේධ දකොට පිරි දභදවයූ ව ඈක්බිති දකුණු ාර දඹෝධඹන් වා දදභළුන් වා
ටන් විඹ නැදඟන හිරි ාර දළුසුභන නම් දඹෝධදඹෝ සු පිටට ඳැන නැඟි දඵොදවෝ දදභළුන් භැරී
ඹ එ දව්දර හි දදභළු දව්ළුසුභනඹන් දකදයහි බයින් අයුධ දවශා ආතුළු නුයට ැද ාල් දවශා ඈදි
වැය ට්ටාරරට ඳැන නැඟි ඊන් ව ඈක්බිති ගැමුණු යජ දඹෝධඹන්ට ම්භත කයන්දන් කදඩොරැතු ද
නන්දිමිත්රඹන් ද සුයනිර්භරඹන් ද ඹන දම් තුන් දදනා දකුණු ාර ටනට ඹවී ඹ භවාදෝණ නම්
දඹෝධඹා ද දගොඨයිම්ඵය නම් දඹෝධඹා ද දථයපුත්තාබඹ නම් දඹෝධඹා ද ඹන දම් තුන් දදනා ඈතිරි
ාල්ර ටනට නිඹභ දකදශේ ඹ ඒ විජිතපුයඹ දක දේ ද ඹත්, ගශ තුනකින් යුක්ත ඹ දැිය ව, ඊසින්
ටදශෝ රිඹන් දරෝ ඳවුදයන් වා ඳශල් ාලින් වා ඹදදොරින් ද යුක්ත ඹ එ දව්දර හි කදඩොරැත් දි
දගන දගෝ දඳයා ත දණ බිභ ඔඵා සිට ඳවුදර් ඊළු බි ඹදදොය බිඳින්ට ගිදේ ඹ එ දව්දර හි ඊඩ සිටි
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දදභළු දනකප්රකාය අයුධ ආතුට ගැස ඹ එ දේ ද දනො ැරක ආතු දදොය බිඳිනාවුට යත් දකොට ඹට දැම
ඹ නැත කකිඹාපු භරකඩ ආතුපිට නැම ඹ එ දදර හි කදඩොරැත් දව්දනාදඹන් පිියත වදේ භව
වඬින් වඬා දිඹ ගශට දගෝ ගැලිණ එ දව්දර හි එ දේ දිදඹ හි ගැලුණු ආතු දැක දගොඨයිම්ඵය නම්
දඹෝධඹා ආතු ආරඹට දගෝ, "දභදතක් දා තා දඵොන යා දේ දනො දයි දම් දදභශ ාර බිඳීභ නම්
ඵැරි දදඹකැ යි දනො සිට තත් දගෝ ඹදදොය බිඳු" යි කී ඹ එ ඵ් ආස ආත් වටගත් භිභාන ආති
කුඤ්චනාද දකොට දිදඹන් දගොඩ නැඟි සිටිදේ ඹ ඈක්බිති ආත් දදහු ආතු පිට ආලුණු භරකඩ දෝධා
දඵදවත් ගැල්ව ඹ

කදඩොරැතු ඹදදොය බිඳීභ
ගැමුණු යජ්ජුරුදෝ ආතු පිටට ඳැන නැඟි තින් කුම පිරිභැද, "භා ඊඳන් ද් භාදේ පිනින් ඊඳන් ආත්
යජ, දම් සිඹලු රක්දි යජඹ දතොඳට දදමි" යි දභ දේ මියුරු දතපුල් කිඹා ආතු තුටු දකොට තභන් දම්
නිභන්ට තුබ ඊතුම් යාජ දබොජනදඹන් ආතු කා පිට ණඹ ළුදන් ා ඉ පිට මිට සිඹක් ඳට තුට
භත්දතහි දතලිම් ඵැ දදොය බිඳිනට ශ ව ඒ දදර හි ඒ ආත් යජ දණ වඬ දභන් ගර්ජනා දකොට
ආතුළු නුය දදභළුන් බඹ ගන්මින් දි දගන දගෝ දළින් ඹදදොය ආන බීපි ඹ එ දව්දර හි එළිඳත
ඳයින් ආන දදොය වා දදොයඵා වා භග ආතුපිට ඊගුරක් දේ ආතු ඹට දකොට දගන දවන්නා දුටු භව
ඵරැති නන්දිමිත්ර නම් දඹෝධඹා භාදේ යජ්ජුරුන් දේ යාජ ාවන ආතු නටදවොත් රාබ ඹ යි සිතා තභා
දේ ඊයදඹන් ඳැවැය ඈ්ඵක් ඳභණ තැන් දභාපී ඹ කදඩොරැත් තභා දේ දදදශ දගන බිභ දකළින්
හිඳුාපු චයඹ එ ද් වැයපි ඹ එ දව්දර හි කදඩොරැත් තභා පිටට නැදඟනු පිණි නන්දිමිත්රඹන්
මුහුණ ඵැලී ඹ එ විට නන්දිමිත්ර දඹෝධඹා තා තිරිනා කශ භගින් භභ කුභට දිම් දැ යි කිඹා ඊසින්
ටදශෝ රිඹන් දරෝ ඳවුය ඊය ඵාහුදන් ඳැවැය ට ඈ්ඵක් ඳභණ තැන් ඳවුය කඩා දවශා සුයනිර්භර
නම් දඹෝධඹන් මුහුණ ඵැලී ඹ එ  සුයනිර්භර නම් දඹෝධඹාදණෝ ද එක්දඳොශකින් බිප ව
දථයපුත්තාබඹ නම් දඹෝධඹාදණෝ ද, දව්ළුසුභන නම් දඹෝධඹාදණෝ ද, බයණ නම් දඹෝධඹාදණෝ ද,
ඛඤ්ඡදද නම් දඹෝධඹාදණෝ ද, ඵු්දද නම් දඹෝධඹාදණෝ ද, (භවාදොණ නම් දඹෝධඹාදණෝ ද,
දගොඨයිම්ඵය නම් දඹෝධඹාදණෝ ද,) රභිග බ නම් දඹෝධඹාදණෝ ද, ඹන දභ කී ද භවා දඹෝධදඹෝ
එකකු න් කියන් එදකක් දනො ැද දන දන භ ට ඈ්ඵක් ට ඈ්ඵක් ඳභණ තැන් එකී එකී දදනා
බි න් ව එ දව්දර හි කදඩොරැත් ගැල් කක් දගන දදභළුන් භැරී ඹ නන්දිමිත්ර ගැරැත්තක් ත රා
දගන දදභළුන් තැළී ඹ දගොඨයිම්ඵය නම් දඹෝධඹා දඳොල් ගක් කඩා දගන තැළී ඹ සුයනිර්භර නම්
දඹෝධඹා ඊතුම් කඩුක් දගන දකටී ඹ භවාදොණ නම් දඹෝධඹා තල් ගක් ඊදුයා දගන තැළී ඹ
දථයපුත්තාබඹ නම් දඹෝධඹාදණෝ ඹගදාක් දගන තැළ ව එ දේ දවයින් කිඹන රදි

"වත්ථි ගදවත්ා යථක්කං මිදත්තා කට ඳඤ්ඡයං නාළිදකයතරු දගොදඨො නිම්භදරො ඵේගමුත්තභං,
තාරරුක්ඛං භවාද ාදණො දථයපුදත්තා භවාගදං විසුං විසුං විථිගතා දමිදශ තත්ථ වුේණයුං"
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නුයාධපුයදඹ හි ටනට නික්මීභ
දභ දේ විජිතපුයඹ ාය භකින් ාධා එ හි ඊන් දඵොදවෝ දදභළුන් භයා එයින් නික්භ ගිරිනිල් නුය ගනුම්
ව යි ැයසි ගිරිනිල් නුයට දගෝ ැද ගිරිනිල් දදභශා භයා, එයින් නික්භ භාදනල් නුයට දගෝ
භාදනල් දදභශා වා ටන් දකොට ාය භකින් ඒ දදභශා ාධා, එයින් නික්භ දුටු ගැමුණු යජ්ජුරුදෝ
දේනාට යන් ප්රාද දී ඳන්සිඹඹක් යවතුන් වන්දේ ැ පුදා භවා දේනා පිරියා කදඩොරැතු පිටට
ඳැන නැඟී එලිල්රන්කඩ ඳැන නුයාධපුය නුයට ටනට නික්දභන යජ්ජුරුදෝ භග දකළිමින් දමින්
දගෝ කාගල් ඳාඵඩ කවුරු ඵැ එ තැන් හි ැක් ඵා දේනා වා භග භවත් ව දඳයවරින්
දඳොදොන් භ දිඹ දකළිඹට ඳටන් ගත් ව එ භදඹ හි එශාර යජ දුටුගැමුණු යජ්ජුරුන් අ ඵ ා
තභාදේ භාතයඹන් වා කථා කයන්දන්, "කිදභක් ද භාතයදඹනි, දතොඳ ැනි භන්ත්රීරුන් ආත්දත් දභ
දේ ව දතනට දව් ද? දුටුගැමුණු යජ මියුඟුදේ ඳටන් සිඹලු දදභශ කවුරු තාක් ඳැවැය දැන් ඳ ඊන්
නුය ගනුම් ව යි ැයහි කාගලු නම් දතන කවුරු ඵැ දගන හිඳින්දන් ඹ ඒ යජු වා භග දක දේ
ටන් කයදභෝ දැ" යි භාතයඹන් විචාදශේ ඹ එ ඵ් ආස භාතයදඹෝ කිඹන්නාහු, "දභ දරො නුණින්
ඳරීක්ා දකොට කශ භනා සිඹලු කටයුත්දතක් ආත් නම් එ හි දකශ ඳැමිණ සිටි ඳ ැනි භාතයඹන්
විසින් පිරියන රද නුම වන්දේ විසින් කිසි ැකඹක් දනො දකොට දට ද් ටන් දකොට දාශ
භැනැ" යි නිඹත කශ ව එ ඵ් ආස එශාර යජ්ජුරුදෝ දීඝඡත්තු නම් දඹෝධඹා ආතුළු ව විසි භවා
දඹෝධඹන් ප්රධාන දකොට ආති භවත් ව දදභශ දේනාට යන් රුන් ප්රාද දීදභන් දනඟ සිත් දගන
දුටුගැමුණු යජ්ජුරුන්ට කිඹා ඹන්දනෝ, "ටනට ආවිත් ඔතන ඈ කයනු කිම් ද? වා ටනට 
භැනැ" යි ඳත් ඹවු ව එ ඵ් ආස දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ, "කිඹා එව භනා ද? පි එමින් සිටිඹම් ව දට
ද ටනට ැයහි සිටිඹ භැනැ" යි ඳත් ඹා, නන්දිමිත්ර නම් දඹෝධඹාණන් අදී ව තභන් දේ දල භවා
දඹෝධඹන් ශඟට කැා කිඹන්නාහු, "දභදතක් ද් කශ ටන් දේ දනො දයි දදභශ දදති් කවුයට
නාඹක ව විසි භවා දඹෝධඹන් විසින් පිරියන රද භාය දේනා ැනි භවත් දේනාදන් යුක්ත ව එශාර
යජ්ජුරුන් වා දට ද් ටන් දක දේ කයදභෝ දෑ" යි විචාශ ව එඵ් ආස දල භවා දඹෝධදඹෝ
කිඹන්නාහු, "දේඹන් වන්, එක එශාර යජු දේ දේනා තඵා මුළු දමදි සිඹලු දේනා ආවිදිනුත් ඳ
දදදනා ජඹගත දනො දවති ැක දනො සිතා දාශ භැනැ" යි කි ව එඵ් ා දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ
තුටු  දේනාට ප්රාද දී න්නාව න්නේධ  ටනට නික්මුණා ව

දීඝඡත්තු දඹෝධඹා
එශාර යජ දුටුගැමුණු යජු ටනට අ ඵ ා දදන ද් න්නාව න්නේධ වදේ භවා ඳර්ත නම් ආතු
පිටට ඳැන නැඟි දදභශ භවා දේනා පිරියා වුත් න එ දදර හි දුටුගැමුණු යජ භෑණිඹන්
විවායභවාදේවීන් වා භන්ත්රණඹ දකොට දිඝඡත්තු නම් දඹෝධඹා පිණි භෑණිඹන් දේ ඳ දේලදඹන්
දදති් ඵර දකොටුක් කයා ධරච්ඡත්රණ නංා ර්ාබයණදඹන් ැයහු කිහිරි වරින් කශ යජ ර
දදතිකුදු සිටුා දදති් න භව ඵර දකොටුදහි යජ දතදම් සිටගත ඈක්බිති දදදනඟ ටන්
දකදයමින් සිටිඹදී එශාර යජු දේ දිඝඡත්තු නම් දඹෝධඹා කඩු ඳරඟ දගන බිමින් ටදශෝ රිඹනක්
වට ඳැන නැගි යජ ර දඳොලු ගා ඳශමු න ඵර දකොටු වා දසු ඵර දකොටු ද බි ගැමුණු යජ සිටි
ඵර දකොටට නික්මිණ එ දව්දර හි යජ්ජුරුන් මීඳඹට ඹන දිඝඡත්තු නම් දඹෝධඹා දුටු සුය නිර්භර
දඹෝධඹා තභාදේ නභ කිඹා "භා සිටිඹදී ඔඵ දකොයි දඹයි ද නිට දදභශෑ" යි වඬ ගැසී ඹ එ දදර හි ඔහු
බිණූ ඵ් ආස දීඝඡත්තු නම් දඹෝධඹා "දදඳලු දකොට ගා දභොහු භයා යජු ඳසු  භයමි" යි කිපි වට ඳැන
නැඟි තභා දේ හි මුදුනට ඵ්නහු දැක සුයනිර්භර නම් දඹෝධඹා තභා ත තුබ ඳරඟඹ මිටින්දගන ඈ
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ා සිටිදේ ඹ දිඝඡත්තු නම් දඹෝධඹා ද ඈ් ා සිටි ඳරවඹ දැක ඳරඟඹ වා දභොහු වා එක් දකොට ගමි
යි සිතා ඳරඟඹට ගැසි ඹ එදකදණහි සුයනිර්භර නම් දඹෝධඹා ඳරඟඹ තින් වැයපි ඹ දිඝඡත්තුා
ඳරඟඹ වා බිභ ැටී හිණ එ දව්දර හි සුයනිර්භර දඹෝධඹා බිභ හුණුහු නැඟී සිටිඹ දනො දි කඩුදන්
දදඳලු දකොට ගැසි ඹ ඵු්දද නම් දඹෝධඹා එදකදණහි දණ ගන කරක් දභන් ක පිමපි ඹ එ
දව්දර හි දදභළු ඊන්භත්ත බාඹට ඳැමිණඹන් දභන් ව ඹ

එශාය යජු දේ භයණඹ
ඈක්බිති දදභශ දේනා ද බිඳුණාහු ඹ එශාර යජ, "දිඝඡත්තුා හුණු කර කුභන ටන් දැ" යි බිදි ඳරා
ගිදේ ඹ එ ද් දඵොදවෝ ව ඳභණ දදභළුන් භැර ඹ එ දේ භැර දදභළුන් දේ දරදවදඹන් දඳොදශො
ගරා දගන ැ දිඹට ැද ඒ ැ දිඹ දරදවදඹන් කැරති ගිදේ ඹ එ දේ දවයින් එතැන් ඳට ඒ ැ
කරතා නම් ැ ඹ යි ප්රසිේධ විඹ දුටුගැමුණු යජ "භා මුත් දසු දකදනක් එශාර යජු දනො භය" යි ඒ
යුේධ භූමිදඹ හි දඵය රා ගැමුණු යජ න්නාව න්නේධ  න්නාව න්නේධ ව කදඩොරැතු පිටට ඳැන
නැඟි බිඳි දුන එශාර යජු ලුහු ඵා දි දගන දගෝ නුයාධපුය නුය දකුණු ාරදි යජදරුන්
දදදදනා දේ ටන් විඹ ඒ දදදදනා ටන් කශ ඳරිදි දක දේ ද ඹත්, එශාර යජ දතෝභයඹ දභා භයමි සිතා
දතෝභයඹ දැමී ඹ දුටුගැමුණු යජ එශාර යජු දැම දතෝභයඹ ශවාපි ඹ එදකදණහි එශාර යජු නැගි ඳර්ත
නම් ආත්හු, ගැමුණු යජ තභා දේ කදඩොරැත්හු රා දළින් දශ න්ා එශාර යජවට දතෝභයඹ දභා ඒ යජු
දශන් ආන පිටින් නැංවි ඹ එ දව්දර හි ආතු වා භග ඒ යජ එ තැන් හි භ හිණ ඈක්බිති දිනන රද ංග්රාභ
ආති දුටුගැමුණු භව යජ තුයඬ්ගනි දේනා හිත වදේ රඞ්කාේවීඳඹ එකාතඳත්ර දකොට දදදදව්දරො
දේතාන් පිරුැර ක්දදව් යජහු දභන් භව දඳයවරින් නුයාධපුය නුයට න

දුටුගැමුණු යජ රක එක්ත් කිරීභ
ඈක්බිති දුටුගැමුණු යජුජුරුදෝ නුය දඵය රා නුයට වාත්ඳසින් තය ගව්ක් ඳභණ තැන මිනිසුන් රැ්
දකොට එශාර යජු දේ භශ ලරියඹට භවත් ව පජා ත්කාය කයා යන් සිවිදගඹකින් දගන දගෝ දා
දොදවොන් ව්දකොට ඒ යජු දැව තැන ඔහු නමින් එශාර නම් දාගඵක් කයා "භා ආතුළු ව එන ද
යජදරුන් ආතුන් සුන් නැගී දභදතනින් දනො ගිඹ භැනැ යි, දඵයත් දනො ගැ්වු භැනෑ" යි දඳයවැය
තඵා ශිරා දරඛනඹක් හිඳුා ඹ දභ දේ දුටුගැමුණු යජ දදති් දදභශ කවුයක් ඳැවැය රඞ්කාේවීඳඹ
එකච්ඡත්ර දකදශේ ඹ

බල්ලුක දඹෝධඹා
ඹම් දදක දුටුගැමුණු යජ විජිතපුයඹ ඳවදශේ ද, එද් භ දිඝඡන්තු දඹෝධඹා එශාර යජු මීඳඹට දගෝ
තභාදේ ඵෑනා බල්ලුක නම් දඹෝධඹාදේ ඵර යජ්ජුරුන්ට කිඹා ඔහු එන ඳරිේදදන් දමදිට ඳත් ඹවී ඹ
එඳත් ආස බල්ලුකඹා ද එශාර යජ්ජුරුන් දැව ත්දනි ද් ැට දවක් දඹෝධඹන් පිරියා ඳඩ්වු
නැඟි භාටුදතොටට වුත් ඵැ එශාර යජ්ජුරුන් භශ ඵ ා "රජ්ජාදන් නැත යට දනො ඹමි; ටන්
දකදයමි" යි භාටුදතොටින් නික්භ දකොශමරා නම් ගභ ඳඩවිටි ඵැ ඊන්දන් ඹ දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ ද
බල්ලුකඹා අ ඵ ා න්නාව න්නේධ  කදඩොරැතු පිටට ඳැන නැඟි දල භවා දඹෝධඹන් පිරියා
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දගන භවත් ව විභුතීන් භවත් ව දඳයවරින් දේනා පිරියා නික්මුණාව ඵු්දද නම් දඹෝධඹා ද
ඳඤ්චායුධ න්නේධ වදේ ගැමුණු යජු නැඟි ආතුදේ ඳල්චිභානදඹහි හුන්දන් ඹ බල්ලුක නම්
භවාදඹෝධඹා ද න්නාව න්නේධ  ආතුපිට හුන් ගැමුණු යජ භිමුඛඹට වුත් න එ ද් කදඩොරැත්
ඔහු දේ දව්ගඹ භ නු පිණි දදභන් දදභන් ඳසුඵැ දඹයි ගැමුණු දේනා ද ආතු වා භග ඳසු
ඳ්දන් ඵට ව එ දව්දර හි ගැමුණු යජ්ජුරුදෝ ඵු් දද නම් දඹෝධඹාණන්ට දභ දේ කිවු ඹ දක දේ
ද ඹත්, "දම් ආත්යජ දඳය ඳ ටවිසි භව ටනක් කයන කර ඳසු දනො ඵට, දැන් බල්ලුකඹා දේ ටනට
කුභක් පිණි ඳසුඵසි දැ" යි විචාශ ව ඵු්දද නම් දඹෝධඹා යජ්ජුරුන්ට දභ දේ කී ඹ, "දේඹන්
වන්, ජඹ ඳට භ ඹ දම් ආත්යජ ජඹ බිභක් දොඹා ඹයි ඳසු ඳ්දන් ඵැ ජඹ බිභකට ඳැමිණි කර එ
තැන් හි සිටිදන් ඹ" යි දැන්වී ඹ ඈක්බිති ඒ කදඩොරැත් ද ඳසු ඳ්දන් ඵැ නුයාධපුය නුය මීඳදඹ හි
භවාවිවාය සීභා න්තදඹ හි සිට ගත එ දව්දර හි බල්ලුකඹා ද ගැමුණු යජහු භිමුඛඹට වුත් භා ඵෑනන්
භැර දම් යජහු මුඛඹට භ විදිභ යි හීඹක් හිඳුා දගන ඵැණ නැංදේ ඹ ගැමුණු යජ ද කඩු තරදඹන් මුඛඹ
ා දගන, "කිදභක් ද? නිට දදභශැ" යි කිඹා ඵැණ නැංදේ ඹ ඵැණ නැඟි යජහු දේ මුඛඹට භ විදිමි යි
බල්ලුකඹා හීඹක් වැයපි ඹ ඒ හීඹ ද දගෝ කඩු ඳට ැද දගන බිභ ැටී හිණ එ දව්දර හි යජ්ජුරුදෝ
කට පුයා හුන් රාය බිභට දැම ඹ ඒ දුටු බල්ලුකඹා ද දුටුගැමුණු යජුහු දේ මුඛඹට භ තය දකොට විේදදමි යි
දොම්නසින් ඔල්ය වඬ ඳැැත්වි ඹ එ දව්දර හි යජ්ජුරුන්ට ඳල්චිභානදඹ හි හුන් ඵු්දදව් නම්
දඹෝධඹාදණෝ යජ්ජුරුන් ඳැරඳි කුේඩරාබයණඹ ඳැවැය දගන බල්ලුකඹා දේ මුඛදඹ හි ැයඹක් විේදා
ව එ දව්දර හි විත් කා යජ්ජුරුන් දාට ඳඹ රා දවන්නහු දේ දණට නැත ැයඹකින් විද යජ්ජුරුන්
දාට හි රා දවළී ඹ එ ද් රඵන රද ජඹ ආති දුටුගැමුණු යජ නුයට වුත් න ඈක්බිති ඵු්දද
නම් දඹෝධඹා යජ්ජුරුන් දේ කුේඩරාබයණඹ ඳැවැය තභා ැයඹ විදි දඬුභට තභා දේ කන්ැලින් දල්
දගන වැය, "්ාමීනි, නුම වන්දේදේ කුේඩරාබයණඹ ඳැවැය භා ැයඹ විදි යදට දම් දඬුභැ" යි
යජ්ජුරුන්ට දැන්වදේ ඹ එ දව්දර හි යජ්ජුරුදෝ, "භා දේ තුයන් ාධක පිණි කශ දදයින් දතොඳට
යද නැතැ" යි ඒ විදි හීඹ දගන්ා දගන "හිඹ දගළින් සිටුා හීඳගිලිඹ ා භසුයන් දගොඩක්
ඵු්දදඹන්ට දද" යි කිඹා දභ දර දදව ව

දභ දේ දම් රඞ්කාේවීඳඹ තුයන් ාධා එකාතඳත්ර දකොට යජ්ජුරුදෝ දල භවා දඹෝධඹන්ට හිමි ඳභණ
යන් රුන් තනතුරු දදව ව

දථයපුත්තාබඹ දඹෝධඹා භවණ වීභ
එ දේ තනතුරු දදන දව්දර හි දථයපුත්තාබඹ නම් දඹෝධඹාදණෝ තභන්ට දදන තනතුරු දනො ගත් ව
"කුභක් පිණි දනො ගනු දැ" යි යජ් පුරුන් විසින් විචායන රේදාහු, "දේඹන් වන්, ත තුදයෝ ආතැ"
යි කී ව එ ඵ් ආස යජ්ජුරුදෝ, "දැන් සිංවරඹ භට එකයාජයඹ වු, කුභන තුරු දකදනක් ආේද" යි
විචාශ ව දභ දර විචාශ යජ්ජුරුන්ට දථය පුත්තාබඹ නම් දඹෝධඹාදණෝ, "දේඹන් වන්, කිසි
කදරකත් දකදර් නැභැති තුයා ජඹගත දනො වැක්ක එ දේ දවයින් ඒ දකදර් නැභැති තුයා වා
යුේධඹට දඹමි" යි කී ව එ ඵ් ආස යජුජුරුදෝ දදතුන් දයක භ රකා දනො ගිවි්නා දවයින් "ඹවඳත,
ැලි, භවණ " යි ය දුන් ව යජ්ජුරුන් විසින් දදන රද ය ආති දථයපුත්තාබඹ නම්
දඹෝධඹාදණෝ භවණ  විදර්ලනා ඩා සිවුපිළිසිඹිඹාඳත් යවත් ව ව යවත්  ඳන් සිඹඹක් යවතන් විසින්
පිරියන රදු රුහුණු දනව්ද හි ව ගුත්වර ඤ්ජලි ඳවු නම් විවායදඹ හි ැඩ න දේක
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යජුදේ දදොම්න
ඈක්බිති දුටුගැමුණු භවයජ භාළිගාදහි විසිතුරු දකොට යවන රද ශ්රීඹවන් භ්තකදඹ හි ැතපී
දියම්ඳත් වා භාන ම්ඳත් වන් දකොට, "ගිඹ ජාතිදඹ හි කශ සුචරිත පින්කමින් දම් ා භවත්
ම්ඳතකට ඳැමිණි දඹමි" යි තුටු නැත භැර ටදශෝ කරන්දඹක් දදභළුන් වන් කයන
යජ්ජුරුන්ට භවත් ව දදොම්න් ඊඳන එ දව්දර හි පුඟු දියින ැඩ හුන් එක් යවත් දකනකුන් වන්දේ
යජ්ජුරුන් සිත සිත තභන් වන්දේ දේ නුණින් දැන දායා යජ්ජුරුන් ්නු පිණි යවත් ට
දදනකුන් වන්දේ ඒා දාශ දේක ඒ ට දදනා වන්දේ ද වුත් තභන් වන්දේ ැිය නිඹා
යජ්ජුරුන්ට කිඹා ඹා භාළිගාට නැඟී දාශ දේක එ දව්දර හි යජ්ජුරුදෝ දතරුන් වන්දේ ැ
සුන් ඳනා ඩා හිඳුා "ැිය කායණ කිම් දැ" යි විචාශ ව දතරුන් වන්දේ ද තභන් වන්දේ ැිය
කායණ දායන දේක්, "භවයජ, දතොඳ විසින් භැර ටදශෝ කරන්දඹක් දදභළුන්දගන් ්ර්ග දභෝක්
දදකට න්තයාඹක් දව් දදෝ දවොයි ඹනුදන් සිත ැකඹ වයනට අම් ව" යි දාශ දේක එ ඵ් ආස
යජ්ජුරුදෝ, "එ දේ ඹ ්ාමීනි, ටදශෝ කරන්දඹක් ඳභණ දදභළුන් භයා දම් ා යුේධඹක් කයන
ගැත්තව විසින් දඵොදවෝ ඳව් රැ් කයන රද දම් කුලර කර්භදඹන් ්ර්ග දභෝක් දදකට ගත්තවුට
ඵාධා ආේදදෝ දවෝ නැේදදෝ දවෝ යි ඹන දම් ැකඹ ඳසි දාශ ඹවඳතැ" යි කී ඹ එ ඵ් ආස දතරුන්
වන්දේ ද "භවයජ, දම් නිා දතොඳට ්ර්ග දභොක් දදකට ඵාධාක් දනො ඳැදනයි" දාශ දේක
"ආයි, ්ාමීනි, ඵාධා නැතැ යි දායන්ට කායණ කීභ ද?" කිහිඹි කුහුඹු දල්ඬිති ඈනිකුණු අදි කුඩා තුන්
භෑරු කර භවත් ඳාඳ ඹ යි ඹන කර දභදතක් භනුයඹන් භැර ඳවින් දම් දුටුගැමුණු යජ්ජුරුන්ට ්ර්ග
දභොක් දදකට ඵාධා නැත්දත් ආයි ද ඹත්, දම් දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ එකාඞදඛේඹ කප්ති රක්ඹක් පිර
ඳායමිතා ආති කෘතාධිකාය භවාත්භඹාදණෝ ඹ නාගතදඹ හි බුදු න චභත්රී නම් භයක් ම්බුදු
යජාණන් වන්දේට දකුණත් වු න්නාහු ඹ එ දේ දවයින් දම් යජ්ජුරුන් දය හි විසීභ නැති
දවයින් ඳාඳඹට කාල නැතැ" යි දාශ දේක

මිරිැටි විවායඹ කයවීභ
එ දව්දර හි දතරුන් වන්දේ දේ ඵ් ා තුටු  ්ැසුණු යජ්ජුරුදෝ දතරුන් වන්දේ ැ ඹා
කාල ඈල්ා දගන නැත ශ්රී ඹවදන හි ැතපී දභ දේ සිත ව "ංඝඹා වන්දේට දන් දනො දී භභ කිසි
කදරක්හි ඵත් අදී කිසික් නුබ දනො කශ වීරිමි භාදේ දදභවුපිඹ දදදදනා භා ඵාර කල් හි භ ඳ
දදඵෑඹන් දන් දනො දි කිසික් නුබ දනො කය" යි දිවුය ව ව ංඝඹා වන්දේට භා විසින් දන් දනො දි
කෑ දදදඹක් ආේදදෝ දවෝ නැේදදෝ දවෝ යි ඳරීක්ා කයන්නාහු වන් නැති  දන් දනො දී කෑ භශ මිරි්
ඳැ්ක් දැක, "භා විසින් දකදශේ භවා ඳයාධදඹක, එ දේ දවයින් භා භ දඬුභ කශ භැනැ" යි සිතා
යජ්ජුරුදෝ ඔටුනු ඳරන් තිඹක් ගිඹ කර භවත් ව යාජානුබාදඹන් දේනා පිරියා දිඹ දකළිනා පිණි
ද, නැත යාජාහිදකඹට ඳැමිණි යජදරුන් දේ චාරිත්රඹ යක්ා කයනු පිණි ද, තිා ැට නවන්නට
ගිඹ යජ්ජුරුන් කැටි දගන ගිඹ යන් ශන් ද පිළි ම්ඵඩම් අදි ව දසු ්තුන් ද මිරිැටි විවායඹ
කයන තැන තඵා ැ දිඹ දකළිඹට ඳටන් ගත් ව ඒදව්දර හි යජ්ජුරුන් වා කැටි ගිඹ යාජ පුරුදඹෝ
මිරි ැටි දාගඵ ඵඳිනා ්ථානදඹ හි යජ්ජුරුන් දේ ධාතු හිත ජර දකොන්තඹ ඈඳුයා දකළින් සිටුව ව
දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ පුයඟනන් වා භඟ දිාබාගඹ මුළුල්දර හි දිඹ දකශ ් දව්දර හි "නුයට ඹම්
ව යි, ධාතු පිහිටව රුන් දකොන්තඹ ඈදිරි දකොට නික්දභ" යි කී ව යජ්ජුරුන් දේ ඵ් ආස යාජ
පුරුදඹෝ "ජඹදකොන්තඹ ගනුම් ව" යි දගෝ ඒ ගන්නා තඵා තුබ දකනින් දොර ාලිඹ නුහුණුාහු ඹ ඒ
අල්චර්ඹදගො දැක යජ්ජුරුන් ආතුළු ව දේනා සුඳින් භලින් ඒ ධාතු හිත ජඹදකොන්තඹට පජා කශා
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ව නැත දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ තුටු සිත් ආති වාත්ඳසින් එ තැන් හි රැකල් රා නුයට දගෝ වුත්
ජඹදකොන්තඹ ා දාගඵක් ඵා භවත් ව විවායඹක් කයන යජ්ජුරුදෝ තුන් වුරුේදකින් කයා නිභව
ව

විවාය පජා
නැත දම් දුටුගැමුණු භවයජ ඒ විවාය පජා පිණි භවා ංඝඹා වන්දේ රැ් කයවී ඹ දකඳභදණක් රැ්
ව ද ඹත්, භික්ෂන් වන්දේ දගන් රක්ඹක් දදනා වන්දේ රැ් ව දේක භික්ෂුී න් වන්දේදගන්
නදවක් දදනා වන්දේ රැ් ව දේක එ භදඹ හි භවා ංඝඹා වන්දේ දැක තුටු ව යජ්ජුරුදෝ,
ැ එකත්ඳ්  සිට දභ දේ දැන්ව ව දක දේ ද ඹත්, "්ාමීනි, වන් නැති  ංඝඹා වන්දේට දනො
දි භශ මිරි් ඳැ්ක් කෑමි ඒ පිණි භට දම් දඬුම් දව්  යි දාගඵ හිත දම් මිරිැටි විවායඹ කයවිමි
ගැත්තවුට පින් පිණි පිළිදගන දාශ භැනැ" යි දන්ා දාගඵ හිත විවායඹ දන් දී ආත ඳැන් ත් දකොට
භවා ංඝඹා වන්දේට ැඩ හිඳිනා පිණි භවත් දකොට භඩුක් රැව ඹ ඒ භඩුදව් ඳරඹ බඹා ැ දිඹ
පිට දක්ා සිටිදේ ඹ දසු කාලදඹ හි කිඹනුම් කිභ ද? එ දේ රන රද භඬුදඹ හි රක්ඹක් ඳභණ
භික්ෂන් වන්දේ ද න දවක් ඳභණ භික්ෂුී න් වන්දේ ද එ හි ඩා හිඳුා ත ඳැන් ත් දකොට භික්ෂු
ංඝඹා වන්දේට භව දන් දී සිවුරු අදී සිඹලු පිරිකය දන් දින එ හි ැියභවලු ඬ්ඝ ්ථවියඹන් වන්දේ
ත් පිරිකය රක්ඹක් ටදන් ඹ (දසු භික්ෂුන් වන්දේට පිළිගැන්ව පිරිකය ඳන්සිඹඹක් ටදන් ඹ ) දභ
දේ යුේධදඹ හි ද දානදඹ හි ද සයවීය ව ප්රඥා ම්ඳන්න ව, යත්නත්යඹදඹ හි ප්රන්න ව නිර්භර ව සිත
ආති, දරොක ලාන දදක ඵැඵශවීදභ හි කයන රද භවත් ව වීර්ඹඹ ආති, දකදශහි ගුණ දන්නාව ඒ
දුටුගැමුණු යජ්ජුරුන් යත්නත්රඹ පුදනු පිණි අදිදඹ හි දාගඵ කයවීදභ හි ඳටන් ගැන්දභ හි ඳටන් ඒ
මිරිැටි දාගඵ පජා න්ත දකොට ඳරිතයාග කශ නර්ඝ ්තන් වැය දසු ්තහු (එකුන්විසි) දකශක්
ඳභණ ්තහු ඹ නුණැත්තවුන් විසින් බිදනසුලු ව නි්ාය ව අත්භදඹ හි ද ්තුදඹ හි ද කයන රද
ආල්දභක් ආත් නම් ඒ දුරු දකොට දභදරෝ ඳයදරෝ දදක සු විඳිනා පිණි දම් දුටුගැමුණු භවයජහු දභන්
සිඹලු කුලර ම්බායඹන් රැ් දකොට දකශය ජයා භයණ නැති භා ඹ යි බුදුන් විසින් දායන රද නින්
දවම් ප්රතයක් කටයුතු මිරිැටි විවාය කථා නිමි

දරෝාභවාඳාදේ ැරැ්භ
ඈක්බිති දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ දභ දේ සිතු ව මිහිඳු භව දතරුන් වන්දේ භාදේ මුත්තණුන් දදදනි
ඳෑති් යජ්ජුරුන්ට දායන දේක් "භවයජ, දතොඳ දේ මුනුබුරු ව දුටුගැමුණු නම් යදජක් එක්සිඹ විසි
රිඹන් රුන්ැලි නම් දාගඵක් කයන්දන් ඹ ඬ්ඝඹා වන්දේට ද දඳොදවෝ කයන්නට න භවල් ආති
දරෝාභවඳා ඹ යි ඹන ප්රාාදඹක් කයන්දන් ඹ" යි (ඹනු සිතා ඳරීක්ා කයන්දනෝ) යජදගයි කයඬුදක
යන්ඳත ලිඹා තුබ කුරු දැක කිඹා ඵරා, "භතු එන ද එක්සිඹ තලි් වුරුේදක් ගිඹ කර
කාන්ති් නම් යජ්ජුරු දකනකුන්දේ පුත් ව දුට්ඨගාභී  බඹ නම් යදජක් දභකී විවාය දදක කය යි"
කිඹා ලිඹා තුබ වසුන් කිඹා තුටු ව ඒ දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ භත වකුළුා දගන දකුණතින් ත්
දඳොශා, "භාදේ ්ාමිදරු ව මිහිඳු භවදතරුන් වන්දේ විසින් භභ දක්නා රදිම් නැ" යි තුටු  දදදනි
ද් ඊදෑන භව දනග පිරියා භවදභවුනා ඊඹනට දගෝ භවා ංඝඹා වන්දේ රැ් කයා ඬ්ඝඹා
වන්ද ැ එකත් ඳ්  සිට දදොදවොත් මුදුදනහි තඵා දගන දභ දේ දැන්ව ව "්ාමීනි, භභ භික්ෂු
ංඝඹා වන්දේට දඳොදවෝ දගඹක් දිය විභානඹක් වා දෘල දකොට කයමි යවතන් වන්දේ
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දදව්දරොට ඹා දඳතිකදඩක භාළිගා ැරැ්භක් ා දගන්ා දගන භට දදා දාශ භැනැ" යි
දැන්ව ව ඈක්බිති භවා ඬ්ඝඹා වන්දේ යවත් ට දදනකු වන්දේට එ ඳත් කිඹා දදව් දරොට ඹව
දේක ඒ ට දදනා වන්දේ ද තව්තිා දදව්දරොට දගෝ බීයී  නම් දිය ්ත්රීන ඹටගිඹ ජාතිදඹහි
නුන්ට මිඬී  ඈපිද භයිතින් දන් පිසු කුලින් ඊඳන්නා ව තුන් ගව්ක් ඊ දිය ලරීයඹක් වා ගව්ක්
ඊ න් ඔටුන්නක් ඳැර ටාලි් ගව්ක් දිග දි ළුක් වැ ැට ගැරක් පුයා රන අබයණ ඳැර
නාමුණක් සු විරවුන් දගන පු නා ඳනා සිහින් දකන්ද දෑභන් දදඈේද සුයගි ඊපුල් ඳයතු
දකොවිශාය භවදනල් දුනුදක් ැටදක් කයාදක් දව්න්දි දෞගන්ධික භරුා විදෑන දම් අදි ව සු
මුල් දඹශඹාශක් ඳැර ැට දවක් නළු නාටකඹන් පිරියා ඊන්, ටාලි් ගව්ක් ඊ ආති දවක්
රුන් ගඵඩාදඹන් ැදුම් රද රුන් භාළිගා දැක යවතන් වන්දේ ඒ ප්රාදඹ දැහිඟුදරන් දඳතිකදඩක
වැ දගනවුත් භික්ෂ ඬ්ඝඹා වන්දේට දුන් දේක ඬ්ඝඹා වන්දේ ද ඒ දඳති කඩ යජ්ජුරුන්ට දදා
දාශ දේක

දරෝාභවාඳාඹ කයවීභ
යජ්ජුරුදෝ ඒ දඳති කඩ දැක තුටු  ඒ ප්රාාදඹ වා දෘල දකොට දරෝාභවාඳාඹ කයව ඹ දක දේ කයව
ද ඹත්, භාළිගාට ඳටන්ගත් ද් භ තය ාර ට දවක් යන් තැබී ඹ නැත තය ාල් දදොය දවක්
පිළිම්ඵඩම් ද ඊක් කුරු දවශ ගිදතල් තර දතල් මී දතල් පුයා තුබ දනොදඹක් සිඹ දව් ගණන් ැශ
තැබ්ඵවිඹ නැත ඒ දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ ඹදභක් දම් දරෝාභවාඳදේ මිර දනො දගන දභදව දනො
කශ භැනැ" යි නුයාධපුය නුය දඵය රා "ඹම් දකදනක් මිර දනො දගන ඈදින් දභදව කදශෝ ව නම්,
ඊන් කශ දභදව ගඹ කයා මිර දද" යි ම්භත කදශෝ ඹ ඒ දරෝාභවාඳාඹ එක එක දිගින් සිඹක්
සිඹක් රිඹන් විඹ ඊසිනුත් සිඹක් රිඹන් විඹ න භවරකින් ැදුම් රද එක් එක් භාදර හි සිඹක් සිඹක
ගඵඩා දගල් විඹ ඒ සිඹලු ගඵඩා දගල් රිදිදඹන් භ කයව ඹ එ කී සිඹලු ගඵඩා භ යන්යසු දැලින්
ඳරික්දඳ කයව ව ඒ ගඵඩා දගල් දනොදඹක් විසිතුරු රුනින් දවබිඹා ව ඳඵළුභඹ ඳදනමින් ද යුක්ත
ඹ ඒ දව්දිකාදඹ හි පියුම් ද දනොදඹක් ත් රුනින් කයව ඹ එ දේ භ දවක් ගඵඩා දනක යත්නදඹන්
කයා සිවුභැදුරු කවුළු ද රුනින් භ නිභා දමුණු යජුහු දේ නාරි ාවනඹ ා ඒ ාවනඹ අකාය
දකොට භාළිගා භේධ්දඹදේ රුන් භේඩඳඹක් කයව ඹ ඒ භේඩඳඹ ද දනොදඹක් රුන් ටැඹීන් ද සිංව
රඳදඹන් ද යාඝ්ර රඳදඹන් ද දදතා රඳදඹන් ද ඹනාදි දනොදඹක් රඳදඹන් දවබිඹා ව වාත්ඳසින්
එදරන්නා ව ආඹුරඳක් ා මුතුදැලින් ද ඳරීක්දඳ කයව ඹ ඒ භේඩඳදඹ හි ඳඵළුභඹ දව්දිකා දඳය කී
දර භ කයව ඹ ත් රුනින් විචිත්ර භේඩඳ භධයදඹ හි දෑාණභඹ බිභ ආේදළින් අනඹක් කයා
පිටාටු ද ආේදළින් භ කයව ඹ හිරු භඬර ද යත්යනින් භ කයව ඹ එ දේ භ රිදිදඹන් භඬර ද කයව ඹ
නැත මුත්දතන් කයන රද තරුදන් ද විචිත්ර විඹ ඒ ඒ තන් හි සුදුසු දර යත්නභඹ පියුම් ද ප්රාද ව
ජාතක ද තුයතුදය හි යන්ලිඹ ද කයව ඹ ඒ භේඩඳදඹ හි භාවැඟි ව බුමුතුරුණු තුට සිත්කලු ව
ආේදළින් කයන රද ූජන ඳත්ර ද තඵා ඳඵළුභඹ පිඹගැට කයව ඹ එ දේ භ අන භත්දත හි ද ඳඵළුභඹ
පියුම් පිහිටුන රේදේ ඹ රිදිදඹන් කයන රද දඩු ආති රුන් දේත් ද පිහිටව ඹ එ හි ත් රුන්භඹ
ටභගර ද තුයතුදයහි භැණික්භඹ ව මුතුභඹ ව සිවුඳා ඳඬ්කතිඹක් ද කයව ඹ ධරච්ඡත්ර දකශය
යත්නභඹ ව මිණි ඳඬ්කතිඹක් ද එල්ව ඹ භාළිගා ද, ධරච්ඡත්රඹ ද, අනඹ ද, භේඩඳඹ ද ඹන දම්
තය නර්ඝ ඹ භාවැඟි ව ආ පුටු ඳනා එහි භැවැඟි ව ඳර් ද තුට භාවැඟි ව බිභ බුමුතුරුණු ද තුරු ව
ඹ ැට කශඹක් ඳැන් ගන්නා යන් ැශ ද ඳැන් ඈ්නා යන් එව් ද කයව ඹ දසු නුබ කශභනා සිඹලු
පිරිකය දභදතකැ යි ඳභණ නැත්දත් ඹ නැත ප්තිරුාදඹ ට දකොට ාලින් ද ඳවුරින් ද පිරියන රද
දරෝ හුළින් ද භාළිගා දව ඵ දවතු දකොට දගන "දරෝාභවාඳාඹ" යි නම් විඹ
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දරෝාභවාඳාඹ ංඝඹා වන්දේට පිළිගැන්වීභ
දභදේ තව්තිා දදව්දරොදහි සුධර්භා නම් දිව්ඹච බා දභන් ප්තියදාදඹ නිභා භවා ංඝඹා වන්දේ
රැ් කයවව මිරිැටි විවාය පජාට දභන් භවා ඬ්ඝඹා වන්දේ රැ්ව දේක ඹට භාදල් ඳෘථේජන
වන්දේරුන්දෑ ැඩහුන් දේක දදදනි භාදල් සත්යය පිටකඹ භිධර්භ පිටකඹ විනඹ පිටකඹ ඹන
තුන් පිටකඹ ධයන වන්දේරුන්දෑ ැඩහුන් දේක තුන්දනි භාර ද තය දනි භාර ද ඳ්දනි භාර ද
ඹන තුන් භාදරහි දෝාන් කෘදාගාමි නාගාමි භික්ෂන්වන්දේ ැඩහුන් දේක භත්දත් තය භාදරහි
යවතන් වන්දේ ැඩහුන් දේක ඈක්බිති දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ දභදේ භවා ඬ්ඝඹා වන්දේ රැ්
කයා ඩා හිදුා ත ඳැන් ත් දකොට ඬ්ඝඹා වන්දේට භවාඳාඹ පිළිගන්ා මිරිැටි විවාය පජා
දභන් ේදක් භව දන් දුන්ව භවත් ව දාන ඳරිත්ඹාග ආති දුටුගැමුණු භව යජ්ජුරුන් විසින් ප්තියා ාද
ඹට නර්ඝ ්තන් තඵා ප්තිරුාදඹ පිණි ඳරිත්ඹාභග කශ ධනඹ ති් දකශක් ඳභණ ඹ එදේ දවයින්
"නුණැති ත්දඹනි, ඳයදරො ඹන කර වැයපිඹා ඹා යුතු ව ධන මවඹ ඒ යජ්ජුරුදෝ දභදේ දන්
දීදභන් තභා කැටු ඳය දරො දගන ගිඹව" යි දත යුතු දරෝාභවඳා කථා නිමි

භව ෑඹට ඊළු රැබුණු යුරු
නැත එක් දක් ඒ දුටුගැමුණු භව යජ්ජුරුදෝ රක්ඹක් ධන විඹදම් දකොට දඵොන්න් වන්දේට
පජාක් කයා ආතුළු නුයට දදනෝ රුන්ැලි දාගැබ් වන්දේ පිහිටුන දතන දදදනි ඳෑති්
යජ්ජුරුන් විසින් ඈඳුන රද ශිරා දරඛඹ දැක මිහිඳු භව දතරුන් වන්දේ විසින් කිඹන රද චනඹ ද
සිහි දකොට, "භව දාගඵ කයමි" යි කයන රද නිටුවන් ආති ආතුළු නුයට ැද යජදගයි භතු භාරට
ඳැන නැඟි යභවුදරන් යුක්ත ව අවායඹ දභදව නිභා ඹවන්හි ැතපුණු යජ්ජුරුදෝ දභදේ සිතව
දවේ දකදේ ද ඹත්: "යාජ්ේාසිහු භා වා කැටි දදභශ ටන් දකොට භවත් ව දුකට ඳැමිණි දඹෝ ඹ කය
ඊඳාඹකින් දරොකාසින්ට දුක් දනො දි දැවැදභන් දදභන් භව දාගඵට සුදුසු දර ඊළු ඊඳදා ගනිම්
දදෝදවෝ" යි යජ්ජුරුන් සිත ක්ණදඹහි ධරච්ඡත්යදඹහි ධිගෘහිත දදවිඳූ, සිත සිත් දැන, "දුටුගැමුණු
යජ්ජුරුදෝ දභදේ සිතඹ" යි භවත් දකොට වඬගෑ ඹ ඒ වඬ ගෑ ලබ්දඹ ඳයම්ඳයාදන් දගෝ දදව්දරො
ඳැතිය සිටිදේ ඹ ඒ ඵ ක්දදව් යජ දැන විල්කර්භ දිව්ඹඹ පුත්යඹා කැා දභදේ කී ඹ "දරු,
දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ රුන්ැලි දාගඵ ඵඳිනට ඊළු දකදේ රැදඵම් දදෝ දවො යි සිතා ඊන්දනෝ ඹ දතපි
දගෝ නුයාධපුය නුයට ඊතුරු දිග නුයට තය ගව්ක් ඳභණ දතන ගැඹුරු දවෝදතය ඊළු දගොඩක්
භා එ" යි ඹවී ඹ එඵ් ආස විල්කර්භඹා වුත් ඒ දවෝඵඩ භව දාගඵට සුදුසු ඊළු භා දදව්දරොට
ගිදේ ඹ දදන ද් ඵල්රන් වැය දගන දඩගිඹ ඵලු ැේදදක් ඒ ඒ තැන ආවිදිදන් ඊළු තුබ දතනට
දගෝ ඊළු දනො දැක නැත නුයට එන්දන් ඹ ඒ ආසිල්දරහි එක් බභාටු දදවිදඹක් ඒ ැේදවුට ඊළු
දක්නු පිණි භවත් දගෝ දක් භා දගන ැේදවුට ද ඵල්රන්ට ද තභා දක්ා ඊන් විසින් ලුහුඵා
දගන ඹන රේදේ ඊළු දගොඩ තැබු දතනට දගෝ න්තර්ධාන විඹ එදේ ලුහුඵා දගන ගිඹ ැදි ඊළු
දැක,"ඳදේ යජ්ජුරුන් වන්දේ දාගප්ති කයනු කැභති දේක භා විසින් භවත් වු ඳඩුයක් දක්නා රදැ" යි
තුටු ව සිත් ආත්දත් නුයට වුත් දදදනි ද් ඊදැන භාළිගාට වුත් යජ්ජුරුන් දැක තභා දුටු ඊළු
ඳඬුරු යජ්ජුරුන්ට දැන්විඹ එඵ් ආස ගැමුණු යජ්ජුරුදෝ තුටු ඒ ඵලු ැේදවුට දඵොදවෝ ම්ඳත් දී ඒ
ැේදවු භ ඊළු යක්නා නිඹාදඹන් ම්භත කශා ව දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ, "ඊළු දක්නට භභ භ දඹමි
රුන් දකොන්තඹ ඈදිරි කය" යි කි ව
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ඒ ආසිල්දරහි නික් ්නක් දගනවුත් යජ්ජුරුන්ට දැන්ව ව නුයාධ පුය නුයට දදොදශෝ ගව්කින්
ඇත ඉලාන දකොණදඹහි වුරුවිටි නම් ගභ තුන්ඹම් යාත්රිදඹ හි ැසි ට කර තුන්ඹාශ ායමුණක් බීජුට
ඹන තන් හි යන් ඳැශ ඳැන නැංදේ ඹ එ දේ නැඟුණු යන් ඳැශ දකදතක් ඊ නැඟි ද ඹත් ඊ්  නැගි
යන් ඳැශ විඹතක් ඊ නැංදේ ඹ මිටි  නැඟි යන් ඳැශ තයඟුල් ඳභණ ඊ ආති  නැංදේ ඹ යාත්රිඹ
ඳාන්  ගිඹ කර ඒ ගම්ැ්දෝ යන් ඳැශ දැක තුටු , "ඳ දේ යජ්ජුරුන්ට සුදුසු බාේඩදඹක් ඊඳනැ"
යි එ තැන් හි රැකල් රා යන් ඳැශ ඳාත්යණඹක් පුයා දගනවුත් යජ්ජුරුන්ට දැක්ව ව යජ්ජුරුදෝ තුටු
 ගම්ැ්න්ට සුදුසු දර ම්ඳත් දී ඒ ගම්ැ්න් භ ඉට අයක්ාදඹ හි සිටුව ව

තම ඳවශ වීභ
නැත එ භ ආසිල්දර හි භ නික් ්නක් යජ්ජුරුන්ට දගනවුත් දැන්ව ව නුයට නැදගනහිරි දිලාද හි
ටවිසි ගව්කින් ඇත ගඟින් එදතය තමවිටී නම් ගභ තම ඊඳන ඒ ගම්ෑ්දෝ, "යජ්ජුරුන්ට සුදුසු
බාේඩ ඹක් රදුම් ව" යි තුටු එයින් තම ඳාත්රඹක් පුයා දගනවුත් යජ්ජුරුන්ට දක්ව ව යජ්ජුරුදෝ ද ඒ
දැක තුටු ඊන්ටත් සුදුසු දර ම්ඳත් දී ඒ ගම්ැ්න් රා භ රැකල් රැව ව

භැණික් ඳවශ වීභ
ඒ ්නට ඈක්බිති  නික් ්නකුත් දගනවුත් දැන්ව ව නුයාධපුය නුයට දොදශෝ ගව්කින් ඇත
ේනි දකොණදඹ හි භන් නම් ැ මීඳදඹ හි ඊපුල්න් කුරුඳු වා දඵොදවෝ භැණික් ඊඳන ඒ
ගම්ැ්දෝ එයින් ඳාත්රඹක් පුයා දගනවුන් යජ්ජුරුන්ට දැක්ව ඹ යජ්ජුරුදෝ ද ඒ ඳඬුරු දැක තුටු
ඔවුන්ටත් සුදුසු දර දඵොදවෝ ම්ඳත් දි ඊන් භ ඒ ්තුට රැකර රැවු ව

රිදි ඳවශ වීභ
ඒ ්නට ද ඈක්බිති නික් ්නක් දගනවුත් යජ්ජුරුන්ට දැන්ව ඹ නුයාධපුය නුයට දකුණු දිග
දදති් ගව්කින් භත්දතහි ආභදතොට දනව් දහි එක් දරණක රිදි ඊඳන එභදඹහි නුයාධපුය නුය
හිඳිනා එක් ෑඳායදඹක් දඵොදවෝ ගැල් දගන්ා දගන ඈඟුරු කා අදිඹ නිා ගල්ර ඹන්දන් ඒ රිදි තුබ
දරණ දදොයට නුදුරු දතන ගැල් මුදා කැවිටි දඩු වා දය දොඹා ඒ ඳර්තඹට නැංදේ එක් දකෝ ගක් දිට
එදේ දුටු දකෝ ග ත්දතක ැශක් ා එකභ එක් දකෝ දගියඹක් ඳර දගන දකෝ ත්ත නභාදගන
ඹට ගල් භත්දතහි තුබ දකෝ දගියඹ ඒ ෑඳායඹා දැක දකෝ දගියඹ මීඳඹට දගෝ තින් භැඩ ඵරා
විලිකුන් ඵ දැන ෑදඹන් නටු කැපි ඹ එ දව්දර හි ඒ දකෝ ත්ත දඳය දේ භ දකළින් සිටිදේ ඹ
ඈක්බිති ඒ යාඳායඹා ඒ දකෝ පරඹ කඳා දගන, "තභා රත් දදඹ දන් දනො දි දනොකමි" යි සිතා, "සිඟා
ඩනට කරැ" යි ංඝඹා වන්දේට වඬ ගෑ ඹ එදව්දරහි යවත් තය දදනකුත් වන්දේ ඒ දශා
භිමුඛදඹහි වුත් දඳනුණු දේක ඒ දශා ද ැිය යතදදනා වන්දේ දැක තුටු ඒ තයදදනා
වන්දේදේ ල්රි ඳාදඹ ැ ඩා හිඳුා දකෝ දගියඹ නටු ට දකොට ෑදඹන් ැ ල්ර ඊදුයා වැයපී
ඹ එදව්දරහි දකෝ පරදඹහි සිඹලු යඹ ඵැ ල්ර ඳව කශ තැන පිරී ගිදේ ඹ ඒ දශා යන්න්
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ඳැවැ ඵඳු ව ඒ දකෝ ඳැණි ඳාත්යඹ තය පුයා දගන දන් දින ඒ යවත් තයදදනා වන්දේ ඒ දශා
ඵර ඵරා සිටිඹදි භ අකාලඹට ඳැන නැඟි ැඩ දාශ දේක නැත ඒ දශා "සිඟා ඩනා කරැ" යි වඬ
ගෑ ඹ එදව්දරහි භ නික් තය දදනකු වන්දේ දශා මීඳඹට ැිය දේක ඒ තයදදනා වන්දේ
තින් ඳාත්ය දගන යන්න් ඳැවැදඹන් ඹක්ත ව දකෝ මිදුලු ඳාත්යර පුයා පිළිගැන්වී ඹ එදව්දරහි ඒ
දතරුන් වන්දේදගන් තුන් දදනකු වන්දේ වසින් ැඩ දාශ දේක නික් ඈන්දගුත්ත නම් දතය
දකනකුන් වන්දේ ඒ ගල් දරණ තුබ රිදි ඒ දශාට ඳානා කැභැති දේක් ඳර්තදඹන් ඵැ රිදී තුබ
දරණ දදොයට නුදුරු දතනක ැඩහි දකෝ මිදුලු ැශදු දේක ඒ දශා දතරුන් වන්දේ ැිය කර
ඈතිරි දකෝ මිදුලු දතදම් නුබ දකොට දතසු මිදුලු දඳොදිඹක් දකොට ඵැ දගන එන තැනැත්දත් දකෝ
මිදුලු ශන දතරුන් වන්දේ දැක තුටු ඔඵ ත දෝධන ඳැන් ද ඳාත්යඵඹ සුේධ කයන දකොශ ද දින
දතරුන් වන්දේ ද රිදි තුබ දරණ දදොරින් දශා ගැල් තුබ දතනට ඹන භගක් භා" "ඊඳාකඹ, දම්
භගින් ඹ" යි දාශ දේක ඒ දශාත් දාශ ඵ් මුදුදනන් පිළිදගන ැ ඹමු දගන ඔඵ භෑවු භගින් ඹන
තැනැත්දත් දරණ දදොයට ඳැමිණ ආතුළු ගල් දරණ ඵරන්දන් පුයා තුබ රිදි දැක රිදි පිඬක් වැය දගන
ෑදඹන් ැ ඵරා රිදී ඵැව් දැන තුටු භවත් රිදි පිඬක් වැය දගන ගැල් තුබ දතනට දගෝ තණ ඳැන්
ආති දතනක ගැල් යා යුහු නුයාධපුය නුයට දගෝ තභා දගන ගිඹ රිදී යජ්ජුරුන්ට ඳෑ ඒ කායණඹ
දැන්වී ඹ එ ඳත් ආසු දුටුගැමුණු භවයජ ඒ දශාට දඵොදවෝ ම්ඳත් දින

මුතු වා ඳඵළු
ඒ ්නට ඈක්බිති  නික් ්නක් දැන්ව ව නුයාධපුය නුයට ඵටහිරි දිලාදහි විසි ගව්කින් භත්දතහි
ඊරුදල් නම් ඳටුන්ගභ භවත් ආඹුරඳක් ා මුතු වා ඳඵළු වා ගැල් ැටක් පුයා රන ඳභණ මුතු
ාගයදඹන් නැඟි වුත් දයශ ගැසි ගිදේ ඹ ඒ ඳටුන්ගභ දකවුදශෝ ඒ දැක, "ඳ දේ යජ්ජුරුන්ට සුදුසු
බාේඩදඹක් ඊඳනැ" යි තුටු ඒ මුතු වා ඳඵළු ඊකාදගන දගොඩක් දකොට රැකල් රා එයින් ඳාත්රඹක්
පුයා දගන වුත් යජ්ජුරුන්ට දැක්ව ව යජ්ජුරුදෝ ඒ දකවුශන්ට සුදුසු දර දඵොදවෝ ඊඳකාය කශ ව

භැණික් තයක්
නැත නික් ්නක් දගනවැය දැක්ව ඹ නුයට ාඹයා දකොණ දඹහි ටවිසි ගව්කින් ඇත දඳශාපි
නම් ගභ ැට දිඹ හුණු කඳුරැලි දඹහි ැලි පිට දාදඳෝ ා ඳභණ දිගින් ඩුදඹන් එක් විඹත් තයඟුල්
ඳභණ දිග ආති දිඹ දභයලිඹ භල් ඳැවැ ැනි ව තය භැණිදකක් ඊඳන ඈක්බිති භත්ත නම් එක් ඵලු
ැේදදක් ඵල්රන් වැය දගන දවෝ කඳුරැලිඹ ව ආවිදිදන් ඒ භැණික් තය තුබ දතනට වුත් භැණික්
තය දැක තුටු, "දම් භාදේ යජ්ජුරුන්ට සුදුසු ඳඬුදයකැ" යි සිතා ඒ භැණික් තය ැල්දරන් ා
නුයට වුත් යජ්ජුරුන් දැක එ ඳත් දැන් වී ඹ එ ඳත් ආස යජ්ජුරුදෝ තුටු ඒ ැේදවුට ප්රාද දුන්
ව දභ දේ දුටුගැමුණු භව යජ්ජුරුදෝ දාගඵ පිණි ඊඳන් ඊළු ඹන දම් අදිඹ එක ද් භ ා ඊළු වා රිදි
අදිඹ ඊඳන් දතනට යජ්ජුරුදෝ ගිදඹෝ ඹ ඒ ඒ යත්නදඹන් ඊඳන් තැන් ඒ ඒ නම් විඹ ථඳ ාධන කථා
නිමි
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කර්භාන්ත ඳටන් ගැනීභ
ඈක්බිති දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ දාගබ් නිා ඊඳන් යත්යන් අදි සිඹලු රුන් භ දගන්ා දගන තභන් දේ
බාේඩාගායදේ රැ් කයව ඹ නැත ඒ සිඹලු ම්බායඹන් නිමි කර දඟ පුය ඳදශෝක් ද් විා
නකතින් භවදාගඵ බිභ ගන්නා පිණි කර්භාන්තඹට ඳටන් දගන යජ්ජුරුදෝ දාගඵ පිහිටන දතන
දදදනි ඳෑති් යජ්ජුරුන් හිඳුව ශිරාදරඛණඹ වයා තරව් පිණි වාත්ඳසින් ආත් ඳවුය දකශය
දකොට ඩුදන් ත් රිඹනක් ඳභණ දතන බිභ කප්තිඳා වැය දඹෝධඹන් රා ටගල් තුරුා
කඹුරුකුළින් තශා දඳොිය දකොට ඉට ඈක්බිති  දොම්භරුන් රා ආතුන් ඳඹට මිඳයි විද රා ආතුන් රා
භඩා නැත ගල්සුනු භත්දතහි නතින භැටි තුරුව ඹ ඒ නනීත භැටි නම්, අකාල ගඞ්ගා හුණු
දතන ජරබින්දු නැඟි වාත් ඳසින් එක්සිඹ විසි ගව්ක් ඳභණ තන් හි ජර බින්දු ඈදන්දන් ඹ ඹම් දතනක
ඹංජාත වැල් ඊඳදි ද, ඒ ්ථානඹ නියන්තයදඹන් භ දතදභන දවයින් ඒ ්ථානඹට තින්තසිදකොර ඹ යි
නම් විඹ එතැන භැටි සියුම් දවයින් නතින භැටි ඹයි කිඹන්නා ව එතැනින් ඒ භැටි ක්ෂිණාශ්ර
ාභදේයඹන් වන්දේ දගදනන දේක ඒ භැටිදඹන් වැභ තැන් හි භ භැටිදඹන් කයන කර්භාන්ත කශ
ව ඒ භැටි භත්දතහි ගඩුළු තුරුා ඒ භත්දතහි දඵොයළු සුනු රැව ඹ ඒ දඵොයළු සුනු භත්දතහි කුරුඳු
ඳවණ තුරුා ඒ කුරුඳු ඳවණ භත්දතහි ඹදැල් කැට තුරුා ඒ ඹදැල් කැට භත්දතහි යවත්
ාභදේයඹන් වන්දේ හිභාරදඹන් දගනා සු කල්ර තුරුා ඉපිට කිරිාණ ගල් තුට කිරිාණ ගල්
භත්දතහි දැාණ ගල් තුට දැාණ ගල් භත්දතහි ගල්බිභ කැයවිඹ වැභ තැන් හි භ භැටිඹට නනීත භැටි
ගත් ව ගල් තශ භත්දතහි යදිදඹන් නන රද ගිවුළු රාටුදඹන් වනන රද භැටි දඳශ භත්දතහි ටඟුල්
දඵොර තම ඳටක් තුට, ඒ තම ඳට භත්දතහි තර කතලින් වනන රද සිරිඹලින් තයඟුල් දඵොර රිදි ඳටක්
තුට දභ දේ දුටු ගැමුණු භව යජ ර්ප්රකායදඹන් තරව් කයා ආශ භ තුදු්ක් ද් භික්ෂු ංඝඹා
වන්දේ රැ් කයා ැ එකත්ඳ්  සිට දභ දේ දැන්විඹ

නුය දඵය රැවීභ වා ැයසිභ
"්ාමීනි, දට භැදි දඳොදවෝ ද් ඊතුරුශ නැකතින් භව දාගබ් භඟුල් ඊළු බිභ ඔඵමි දට දාගඵ
ඵඳිනා තැන් හි භවා ංඝඹා වන්දේ රැ් න දේක් " යි දන්ා නුයාධපුය නුයට ැද නුය දඵය
රන්දනෝ දම් ැටිදේ කිඹා දඵය රැව ඹ "දට වැභ දදන භ දඳදව දගන සු ම්ර ඳවන් දතල් දම්
අදිඹ වැයදගන දාගඵ ඵඳිනා තන් හි රැ් දත් " යි දඵය රා, ඈක්බිති විාඛ ඹ, සිරිදද ඹ යි ඹන නම්
ආති භාතයඹන් දදදදනකුට දභ දේ නිදඹෝග කශ ව "දතපි දදදදන දගෝ දාගඵ ඵඳිනා දතන යව"
යි කිඹා ඹා, ඊන් දදන්න වුත් වාත්ඳසින් රිදි ඳට වා භාන ැලි තුරුා ඒ ැලි භත්දත් දවශ සිේදතු
ඹ, සුන්ාර ඹ, දෑභන් කැකුළු ඹ, හීතණ ඹ, විර ඹ යි ඹන දම් ඳ තුරුා දකදවල් දතොයණ නංා
පර්ණ ඝට පර්ණ කර තඵා ඈඳුනිල් භැණික් ැනි නිල් හුණදඩු ග යත් නිල් සුදු දම් අදී ඳඤ්ච
ර්ණදඹන් යුක්ත ධජ ඳතාක ඵා යන් භල් රිදි භල් සු වන දනක ප්රකාය භල් ද බිභ තුරුා
දනොදඹක් ැටිදේ ඒ දාගඵ ඵදිනා ්ථානඹ ැයහ ඹ ඈක්බිති දුටුගැමුණු භව යජ සිඹලු නුයාධපුය නුය ද
විවාය භාර්ගඹ ද තව්තිා දදව්දරො සුදර්ලන වීථිඹ දභන් යවා යාත්රිඹ ඳාන්  ගිඹ කර නුය තය
ාල් දදොය පජාට එන දනව ගම්ැ්න් ද නුය ැ්න් ද දැළිරැවුළු කප්තිඳා සුනු ඳැනි රා පජාට
ගෑනු පිරිමින් යවනු පිණි කයනැෑමිඹන් ද, ඈ් දෝධා නවනු පිණි දතල් කා ද සු වන දෑ ද
්ත්රාබයණ ද, ඔවුන් යවනු පිණි කපුන් ද, නවා වැ ඳැර පජාට දනවුන් නුබ කයනු පිණි
මියුරු ඵත් භාළු ද, කුරු දකදවල් ඊක්දඬු දඳොල් පුක් ැර යකා මී ඳැන් ඊක් ඳැන් ක ඳැන්
ආටදකදවල් ඳැන් ම ඳැන් දම ඳැන් දම් අදී ව නුබඹට සුදුසු දෑ ද ඳානඹ කටයුතු ව ්ට විධ ඳාන
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ර්ගඹන් ද, කපුරු රභඟ තකුල් නායඟ හිගුරු ඹන දම් අදී ඳ් ඳරතින් බුරත් ද තය ාල් දදොය
තබ්ඵා ඒ යජ දභ දේ ම්භත දකදශේ ඹ "දම් චචතයඹ ්ථානඹට පජාට දනා දම් භා දේ
රංකාේවීඳ ාසීන් භාදගන් තැඵ ව සිඹලු ්තන් නුබ දකොට පජාට  භැනැ" යි ම්භත දකදශේ
ඹ එ දව්දර හි සිඹලු ජනදඹෝ තභ තභන් රුචි ව ඳරිේදදන් දැළිරැවුළු කප්තිඳා ඈ් දෝධා නවා ඵත් භාළු
නුබ දකොට සු කා තඵන රද සු ඳැන් බී ්ත්රාබයණදඹන් ැයහි "දාගඵ ඵඳිනා දතනට දඹත්
" යි ලිඹන්නන් විසින් කයන රද විධාන ව ඳරිේදදන් සිඹලු ජනදඹෝ පජාට දනා ව

යජු දගඵ ඵඳින තැනට දඳයවරින් ඹෑභ
ඈක්බිති දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ සු ඳැන් දොදශෝ කශඹකින් ඈ් දෝධා නවා යන් ළු වැ යන් ඳට
රුන් දොළු කර්ණකුේඩරාබයණ තාඩංක නාගඩම් කාදුකාප්තිපු මුතුඳට කට්දටොඩම් ඵාහුදේිය මිණි
ශලු කයිශලු ගිගිරිශලු භණිකයිඩම් ඳ්ර රුන් ැර යන් ිය ඳාදංඛරා ඳාදවයණ ඳාරම
කිංකිණිජාරා දම් අදි ව සැට අබයණදඹන් ද, සිේධ ඔටුනු මිණි ඔටුනු සිංව ඔටුනු යාඝ්ර ඔටුනු රුන්
ඔටුනු ඹන දම් අදි ව ත් ඔටුන්දනන් රුන් ඔටුන්නක් ඳැර දදදදව්දරො දදවිඹන්ට ධිඳති ව ක්
දදව්යජහු දභන් ැයහී, සයවීය ව විචිත්ර ව චිත්රශ කර්භාන්තදඹන් යුක්ත දඬු ආති සි න්ති දතොභයාදි ව
අයුධ ගත් ව්ති ශිල්ඳ ල් ශිල්ඳඛඞ්ග ශිල්ඳ ධනුල් ශිල්ඳ දම් අදි ්ටාදල ශිල්ඳදඹහි දක් ව
නන්දිමිත්රදි දඹෝධඹන් ප්රධාන දකොට ආති තලි් දවක් පුරුඹන් විසින් පිරියන රදු, දඳදව,
දනොදඹක් දව් ගණන් භාතයඹන් විසින් ගන්නා රද රැකල් ආති , කනක කටක ය නුපුය තාඩංක
ඳාදාඬ්ගුලි ඳාදඳට ඳ්ර ඳ්දඳයවය එක්ැටි ඳා මුදු ඳා රම ඳා පියුම් නඵ පියුම් දදඳට විදයාඔයසුම්
යන් ිය භණිකයිඩම් යන් තනඳට මුතු ඳට කට්දටොඩම් ඳමුති ලිංගම් කාදුකාප්තිපු රුන් දතෝඩු සිරිකත්
දකොේඩභාර දම් අදි අබයණ ඳරන් සුජාතා නම් දිව්ඹාතඬ්ගනා වා භාන ව දොදශෝ දවක් නාටක
්ත්රීන් පිරියා, ක්දදව් යජහු දභන් තභන් දේ ම්ඳත්තීන් ඒ දුටුගැමුණු භව යජ්ජුරුදෝ දඵොදවෝ දදනා
තුටු කයමින් ගැට දඵය ඳණා දඵය එකැ් දඵය මිහිඟු දඵය භේදර ඳටව දරොදවො දඵය තරප්තිඳය
වීයන්දම් ඈඬිත්ති තම්භැට යණයඟ දඝොා මුද්ර දඝොා ඩවුය ක්ඳඤ්ච ඹන දභකී දවරි ජාතීන් ද, යන් ක්
රිදි ක් ජඹ ක් රුන් ක් යුශ ක් දකුණු ක් යන්සින්නම් රිදි සින්නම් රුන් සින්නම් යන් දායා රිදි
දායා දශ දායා දශවං දරෝවං ගයවං විජදඹොධ්නි ඔත්තු තන්තිය ඳටසිරිවිර දභ කී කාවර ජාතින් ද,
නකුර වීණා බාඬ්ග වීණා ක්ෂුදෘ වීණා අරත්ති ඬ්ගී ්දඬු දම් අදි නාදදඹන් ද ඒ දුටුගැමුණු භව යජහු
යුගන්ධය ඳර්ත මීඳදඹ හි ාලය නාදඹක් දභන් භවත් ව ඹඃශ්රීදඹන් භවත් ව දඳයවරින් ඳ්රු දාගඵ
ඵඳිනා ්ථානඹට නික්මුණා ව ඈක්බිති දාගඵ ඵඳිනා තැන භඟුල් පිණි දඳොදි දකොට ඵනා රද දටෝයා
දවක් පිළි ම්ඵඩම් තැබ ව දතල් මී වකුරු ඊක් දකදවල් ැර යකා වා දනක ර්ගදේ කැවුම් ද රැ්
කයව ව

රැ්ව භවා ංඝඹා වන්දේ
එ දව්දර හි දනොදඹක් යටින් දඵොදවෝ ඞ්ඝඹා වන්දේ ැිය දේක දවේ දක දේ ද ඹත්, යජගව නුය
මීඳදඹ හි න ඈන්දගුත්ත නම් භව දතය දකනකුන් වන්දේ ස දවක් යවතන් පිරියා
අකාලදඹන් ැඩ දාශ දේක එ දේ භ ඵයණැ් නුය ඈසිඳතන භවා විවායදඹහි ැඩ න ධර්භදන
නම් එක් භව දතය දකනකුන් වන්දේ දදොදශෝ දවක් යවතන් වනදේ පිරියා ැිය දේක
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ැැත් නුය බුදුන් ැඩ විස දජතන භවා විවායදඹන් පිඹද්සි නම් එක් භව දතය දකනකුන් වන්දේ
ැට දවක් යවතන් වන්දේ පිරියා ැිය දේක විාරා භව නුය මිඳදඹ හි භවන නම් විවායදඹන්
බුේධයක්ෂිත නම් භව දතය දකදනකුන් වන්දේ ටදශෝ දවක් යවතුන් පිරියා ැිය දේක දකොමෑ
නුය දඝොෂිතායාභදඹන් ධර්භයක්ෂිත නම් භව දතය දකදනකුන් වන්දේ ති් දවක් යවතුන් පිරියා
ැිය දේක එ දේ භ ඊදේනි නුය දකුණුගිරි විවායදඹන් භවා ධර්භයක්ෂිත නම් භව දතය දකනකුන්
වන්දේ තලි් දවක් යවතුන් වන්දේ පිරියා ැිය දේක ඳැශලුප්ති නුය දලොකායාභදඹ හි න
මිත්තිේණ නම් භව දතය දකනකුන් වන්ද එක් රක් ැට දවක් යවතුන් පිරියා ැිය දේක
ගන්ධාය දදලදඹන් ඊත්තිේණ නම් එක් භව දතය දකනකුන් වන්දේ දදරක් ස දවක් යවතුන්
වන්දේ පිරියා ැිය දේක භවා ඳල්ර දබොග නම් යටින් භවාදද නම් එක් භව දතය දකනකුන්
වන්දේ ාය රක් ැට දවක් ඳභණ යවතුන් වන්දේ පිරියා ැිය දේක දඹොන් යට රන්දා නම්
නුරින් දඹොනක ධර්භයක්ෂිත නම් භව දතය දකනකුන් වන්දේ ති් දවක් යවතුන් වන්දේ පිරියා
ැිය දේක වින්ධයාවිත්තනිදඹන් ඊත්තය නම් එක් දතය දකනකුන් වන්දේ සු දවක් යවතුන්
වන්ද පිරියා ැිය දේක භවාදඵොධිභේඩර විවායදඹන් චිත්තගුත්ත නම් භව දතය දකනකුන්
වන්දේ ති් දවක් යවතුන් වන්දේ පිරියා ැිය දේක නාසිදබොග නම් විවායදඹන් චන්දගුත්ත
නම් භව දතය දකනකුන් වන්දේ ස දවක් යවතුන් පියයා ැිය දේක දකරා භවා විවායදඹන්
සුරිඹගුත්ත නම් භව දතය දකනකුන් වන්දේ ඹාන දවක් යවතුන් වන්දේ පිරියා ැිය දේක
ේවිඳාසී ව බිමින් ැිය ඳෘථේජන භික්ෂන් වන්දේ දභදතකැ යි ගණන් නැත ඒ භාගභදඹ හි රැ් ව
භික්ෂන් වන්දේ තුදයන් ක්ෂිණාශ්ර ව අකාලදඹන් ැිය ඹානු දකශක් ඳභණ යවතන් වන්දේ ඹ යි
දත යුතු

දභ දේ රැ් ව භවාංඝඹා වන්දේ ඳඵළු ශල්රක් දභන් දුටුගැමුණු යජ්ජුරුන් භැදි දකොට ඔවුදනොවුන්
වන්දේට ගවට දනො න ැටිදේ තුදයහි නභකට බිභ තඵා ැඩ සිටි දේක එ දව්දර හි බුේධයක්ෂිත
නම් භව දතය දකනකුන් වන්දේ තභන් වන්දේ දේ නමින් බුේධයක්ෂිත නම් ආති ඳන්සිඹඹක්
යවතුන් වැය දගන නැදගනගිරි දිාදහි ැඩ සිටි දේක එ දේ භ දකුණු දිග, ධර්භයක්ෂිත නම් භව දතය
දකනකුන් වන්දේ ධර්භයක්ෂිත නම් ආති ඳන්සිඹඹක් යවතුන් වැය දගන දකුණු දිග ැඩ සිටි දේක
ඬ්ඝයක්ෂිත නම් භව දතය දකනකුන් වන්දේ ඬ්ඝයක්ෂිත නම් ආති ඳන්සිඹඹක යවතන් වන්දේ
පිරියා දගන ඵ්නාහිරි දිලාද හි ැඩ සිටි දේක අනන්ද නම් භව දතය දකනකුන් වන්දේ තභන්
වන්දේදේ නමින් අනන්ද නම් ආති ඳන්සිඹඹක් යවතන් වන්දේ පිරියා ඊතුරු දිග ැඩ සිටි දේක
පිඹද්සි නම් භව දතය දකනකුන් වන්දේ තභන් වන්දේදේ නමින් පිඹද්සි නම් ඳන්සිඹඹක් යවතුන්
වන්දේ වැය දගන ඉාන දකොණදඹ හි ැඩ සිටි දේක දභ දේ බුේධයක්ෂිත ධර්භ යක්ෂිත ංඝයක්ෂිත
අනන්ද ඹන දභ කී දතයරුන් වන්ද නැදඟනහිය දකුණු දිග ඵටහිය ඊතුරු දිග ැඩ සිටි දේක

ඟභැදට දනා ව දුටුගැමුණු භව යජ, "භා දම් කයන දාගඵ කර්භාන්ත න්තයාඹක් නැති  නි්ඨාට දේ
නම් දම් දම් දිග දම් දම් නම් ආති දදනා වන්දේ සිටිනා දේක්" යි යජ්ජුරුදෝ සිතු දේක ඒ සිතු
ැටිදේ භ විඹ
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ඈන්දගුත්ත නම් භව දතය දකනකුන් වන්දේ යජ්ජුරුන් දේ භිඹ දැන එ දර භ සිටව දේක නැත
සිේධාර්ථ නම් දතය දකනකුන් වන්දේ ඹ, භඬ්ගර නම් දතය දකනකුන් වන්දේ ඹ ඳදුභ නම් දතය
දකනකුන් වන්දේ ඹ, සීලී නම් දතය දකනකුන් වන්දේ ඹ, චන්දගුත්ත නම් දතය දකනකුන්
වන්දේ ඹ, සුරිඹගුත්ත නම් දතය දකනකුන් වන්දේ ඹ, ඈන්දගුත්ත නම් දතය දකනකුන් වන්දේ ඹ,
ාගය නම් දතය දකනකුන් වන්දේ ඹ, චිත්ත දන නම් දතය දකනකුන් වන්දේ ඹ, ජඹදන නම්
දතය දකනකුන් වන්දේ ඹ, චර නම් දතය දකනකුන් වන්දේ ඹ ඹන දභ කී එදකොදශෝ දදනා
වන්දේ තභ තභන් වන්දේ දේ භික්ෂන් වන්දේ පිරි යන රදු පුන් කර ඈදිරි දකොට
නැදඟනහියට භිමුඛ  ැිය සිටි දේක

දා ගැදඵ හි ප්රභාණඹ ගත් ැටි
ඈක්බිති දුටුගැමුණු භව යජ එ දර සිටි ංඝඹා වන්දේ දැක ප්රන්න ව සිත් ආත්දත් සු භල් අදිදඹන්
පජා දකොට ඳැදකුණු දකොට තය දතනක බිභ ඵැ දව ැ පුන් කර තුබ දතනට ැද යන් කීරදඹහි
ඵවාරන රද රිදිභඹ සිායා ආවිදිනා රිඹන් දේඩ, ජීත් ඳත්නා භවු පිඹන් ආති, භවු ඳක් පිඹ
ඳක්දඹන් භනා  කුරජ ව, ැයහුණා ව ගි භඬ්ගර ම්භත ව, භාත්ඹක පුත්රඹකු රා රිදි දේඩ ගන්ා
දාගඵ ට භවත් කයනු පිණි ඳටන් ගත ඒ දර භවත් දකොට කයන්ට ඳටන් ගන්නා දව්දරහි සිේධාර්ථ
නම් භව දතය දකනකුන් වන්දේ ැරක දේක කුභක් නිා ද ඹත්,

ඒ දතරුන් වන්දේට දභ දේ ව සිදතක් ඊඳන 'ඈදින් දම් යජ දාගඵ භවත් දකොට කයන්දන් වී නම්,
දනො නිදභන දතක් භ මිඹන්දන් ඹ නැත භවා විලාර දකොට ඵැඳි කර භතු ඳරිවයණඹට දකොට ගන්ට
ඵැරි ඹ" යි සිතා රකා දාශ දේක ඒ ක්ණදඹ හි භවා ඬ්ඝඹා වන්දේ "දදදඹනි, දතරුන්
වන්දේ භවානුබා ආති දේක එ දේ දවයින් දතරුන් වන්දේ දාශ ඵ් ගිවි දාශ භැනැ" යි
දාශ දේක දුටුගැමුණු භව යජ්ජුරුදෝ භවා ංඝඹා වන්දේදේ භිප්රාඹ දැන, "්ාමීනි, ැලිදකඵඳු
ප්රභාණදඹක දකදයම් දැ" යි කි ඹ ඒ සිේධාර්ථ නම් භව දතරුන් වන්දේ දායන දේක් , "භවයජ භා
ගිඹා ව ්ථානදේ ට දාගඵට ගන්" යි දාශ දේක දතරුන් වන්දේ නික්මුණු භව භ දාගඵ ට වා
දතරුන් වන්දේ මීඳඹට දගෝ ඔඵදේ ශ්රී ඳාදඹ ැ "්ාමිනි, නුම වන්දේ කිනම් දේක් දැ" යි
විචායා, "සිේධාර්ථ නම් ඹ" යි දාශ ඵ් ආස දුටු ගැමුණු භව යජ්ජුරුදෝ, "දම් භා ඵන දාගඵ භට සිේධ
දව් ඹ" යි තුටු ඔඵට ගන්ධ භාරාදින් පජා දකොට දතරුන් වන්දේ ැ ඔඵ පිරියා සිටි දසු
එදකොදශෝ දතරුන් වන්දේ ද මීඳඹට දගෝ ඔඵ දේ ශ්රී ඳාදඹ ැ සුඳින් භලින් පුදා එදකොදශෝ
දදනා වන්දේ දේ ද නම් විචායා දාගඵ ට සිාය ආවිද රිදි දේඩ ල්ා දගන සිටි භාතය පුත්රඹාදගන්,
"දතෝ කිනම් දැ" යි විචාශ ව ඒ භාතය පුත්රඹා ද "දේඹන් වන්, භභ සුදප්රේති්ක ක නම් ඵමුදණක්මී"
කී ඹ "දතොඳ දේ පිඹාදණෝ කිනම්හු දැ" යි විචාශ ව "්ාමීනි, භාදේ පිඹාදණෝ නන්දිදනදඹෝ ඹ" යි
කි ඹ "දතොඳ දේ භෑණිදඹෝ කිනම්හු දැ" යි විචාශ ව "සුභනාදේවී ඹ" යි කි ඹ එ ඵ් ආස දුටුගැමුණු භව
යජ සිඹල්රවුන් දේ භ නම් භිභඬ්ගරඹ යි සිතා තුටු , "භා විසින් කයන දම් දාගඵ කර්භාන්තඹ
ලයදඹන් භ භට නි්ඨාට ඹන්දන් ඹ" යි තුටු විඹ
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භඟුල් ඊළු පිහිටුවීභ
ඈක්බිති ඒ දුටුගැමුණු භව යජ්ජුරුදෝ තුටු  භධයදඹ යන් කශ ටක් ද රිදී කශ ටක් ද තබ්ඵා ඒ කශ
පියයා දටෝයාසිඹක් පර්ණ ඝට තැබ්ඵව ඹ ඈක්බිති යන් ඊළු ටක් ද තඵා එකි යන් හුශක් පිරියා
දටෝයාසිඹක් දටෝයාසිඹක් රිදී ඊළු තබ්ඵා එකි එකී යන් හුශකට දටෝයාසිඹක් දටෝ යාසිඹක් පිළී
තැබ්ඵ ව ව නැත සුප්රති්ක ත නම් භාතය පුත්රඹා රා එක යන් හුශක් ගන්ා ඒ භාතය පුත්රඹා වා දෘල
ව නම් ආති ජිත්  ඳත්නා ව භවුපිඹන් ආති නික් භාතය පුත්රඹන් ත් දදනකු රා නික් යන් ඊළු
ත ගන්ා භඟුල් ඊළු ඔඵන්නට නික්මුණු ඒ ක්ණදඹ හි චිත්තදන නම් දතය දකදනකුන් වන්දේ
නැදගනහිරි දිාදව් ට ආඳි දර්ඛා ආති බිම් සු පිඬක් තඵා දාශ දේක ජඹදන නම් දතය දකනකුන්
වන්දේ ඒ සු පිඬ පිට ඳැන් ඈ තින් ඒ සු පිඬ වනා දාශ දේක සුප්රති්ීකක නම් ඵමුණු ද ඹවඳත්
දඹොග රද ඊතුරුශ නකතින් භවත් ව පජා ත්කායදඹන් භඟුල් ඊළු පිහිටවිඹ සුභන නම් භව දතය
දකනකුන් වන්දේ දෑ භන් භලින් එතැන පුදා දාශ දේක ඒ ආසිල්දරහි දදරක් තලි් දවක්
දඹොදුන් දඵොර ආති භව දඳොදශො ගුගුයා ඳැන නෑංදේ ඹ දභ භ ක්රභදඹන් දතසු ත් හුශ ද පිහිටුවු ව
ඈක්බිති දුටුගැමුණු භව යජ රිදි ඊළු ටක් ද පිහිටුා සුඳින් භලින් පජා දකොට භඟුල් විධාන දකොට නිභවි
ඹ

නැත ඒ දුටුගැමුණු භව යජ්ජුරුදෝ පජා විධාන දකශය යන් දඳට්ටිදඹන් භල් දගන්ාදගන
නැදගනහිරි දිාද හි භික්ෂ ඬ්ඝඹා වන්දේට භිමුඛදඹ හි ැඩ සිටි භවාබුේධයක්ෂිත නම් දතරුන්
වන්දේ මීඳඹට දගෝ සු භල් අදිදඹන් ඔඵට පජා දකොට ැ ඒ දතරුන් වන්දේ දේ නම් ද ඔඵ
පිරියා සිටි ඳන්සිඹඹක් දතරුන් වන්දේ දේ නම් ද විචායා, දදදනි ව දකුණු දිග සිටි භවා ධර්භයක්ෂිත
නම් දතරුන් වන්දේ ද ඵ්නා හිය දිාදහි සිටි භවාඬ්ඝයක්ෂිත නම් දතරුන් වන්දේ ද ඊතුරු දිග
ැඩ සිටි අනන්ද නම් භව දතරුන් වන්දේ ද මීඳඹට එශම සු භල් අදිදඹන් පජා දකොට ඔඵදේ
නම් ද විචායා ඔඵ මීඳදඹ හි යජ්ජුරුදෝ සිටිඹා ව එ දේ සිටි යජ්ජුරුන්ට පිඹද්සී නම් භව දතරුන්
වන්දේ ඒ භඟුල් ඊළු එබ ද් යජ්ජුරුන් ආතුළු ව සිවුනක් ඳර්දට මියුරු ව ධර්භ දදලනා දකොට
දාශ දේක ඔඵ දේ ධර්භ දේලනා ා ගිහිදගන් තලි් දවක් පුරුදඹෝ සිවුපිළිසිඹිඹා ඳත් යවත්
ඵට ඳැමිණිඹා ව නැත තලි් දවක් පුරුදඹෝ දඹශ දවක් දකදරසුන් නා දවක් නයින්
දවබිඹා ව දෝාන් පරඹට ඳැමිණිඹා ව නැත දවක් දදන කෘදාගාමි පරදඹ හි පිහිටිඹා ව දවක්
දදන නාගාමි පරදඹ හි පිහිටිඹා ව භික්ෂුන් වන්දේ දකදයන් ටදශෝ දවක් දදනා වන්දේ යවත්
ඵට ඳැමිණි දේක භික්ෂණින්දගන් තුදු් දවක් දභදවණින්දනෝ යවත් ව දේක
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ත් දක් භව දන් දීභ
ඈක්බිති දුටුගැමුණු භව යජ්ජුරුදෝ භික්ෂන් වන්දේ ැ "්ාමීනි, ඹම් දදක භාදේ දම් දාගඵ ඵැ
නිභා ද, ඒතාක් දම් ඹානු දකශක් යවතුන් වන්දේට ද ගණන් නැති ඳෘථේජන භික්ෂු ංඝඹා
වන්දේට ද සිවු ඳදඹන් ඊඳ්ථාන දකදයමි" යි අයාධනා කශ ව එඵ් ආස භවා ඬ්ඝඹා වන්දේ
දනො ඈා දාශ දේක "එ දේ වීනම් ත් වුරුේදකට ඈසු භැනැ" යි අයාධනා දකොට දභ භ
ක්රභදඹන් පිරිදවශා ත් දකට ය රදින් ඳයා දාගඵ ඵඳිනා තන් හි ට දකොට වාත්ඳසින්
ටදශෝ දතනක භඬු රා භවා ංඝඹා වන්දේ ඩා හිඳුා ේදක් භව දන් දී ඒ සිඹලු භවා ංඝඹා
වන්දේට දතල් මී ඊක්කුරු ඳා සිවුරු දඵදවත් අදිඹ දන් දදව ව

ඊළුඩුන් රැ් කයවීභ
ඈක්බිති නුය ැද ඊළු ඩුන් රැ් න පිණි රැව දඵය ාගම් ා ඳන්සිඹඹක් ඳභණ ඊළු ඩුන් රැ්
ව කර ඔවුන් තුදයන් එක් ඊළු ඩුදක් "භභ යජ්ජුරුන් සිත් දගන දාගඵ ඵඳිනට දඳොදවොත්මි" යි
කිඹා දගෝ යජ්ජුරුන් දිට 'එදව්දර හි යජ්ජුරුදෝ "දරු, දකදේ දාගඵ ඵඳු දැ" යි විචාශා ව "්ාමීනි,
භභ තෑ්න් සිඹඹක් දදනා වැයදගන දදක දභදවඹට ඳ් ඹාදශක කර්භාන්ත දකදයමී" යි දැන්
වී ඹ එ ඵ් ආස යජ්ජුරුදෝ "දරු, එ දේ කර භා දේ දාගඵ ඳ් දගොඩ න්දන් ඹ තණග් අදිඹ
ටගන්දන් ඹ දඵොදවෝ කාරඹක් දනො ඳත්දන් ඹ එ දේ දවයින් දාගඵ ඵැඳිභ දතෝඳට දනො පිළිනැ"
යි ඔහු ශව ඔහු එතැනින් ඳව ව කල් හි නික් ඊළු ඩුදක් ැ සිට "භභ, දේඹන් වන්,
දභදවකරුන් සිඹඹක් දදනා වැයදගන දකට ඳ් ද මුදණක කර්භාන්ත දකදයමි" යි දැන් වී ඹ ඔහු
ද දනො කැභැති  ශ ව නික් ඊළු ඩුදක් ැ සිට "දේඹන් වන්, භභ දභදවකරුන් සිඹක්
දදනා වැයදගන ඳ් ඳමුණක කර්භාන්ත දකදයමි" යි දැන්වී ඹ එ දව්දර හි ඔහු ද වශ කර නික් ඊළු
ඩුදක් යජ්ජුරුන් ැ සිට "දකට ඳ් දෑමුණක් දගන කර්භාන්ත දකදයමි" යි දැන්වී ඹ ඔහු දේ ද
ඵ් දනො ගිවි සිටි කල් හි නික් නුණැති ඊඳාඹත් ඵාර ඊළු ඩුදක් වුත් යජ්ජුරුන් ැ සිට
"්ාමීනි, භභ දකට ඳ් මුණක් දගන න රා දකොටා ඒ ඳ් කුල්දල් රා රා ඒ ැල ඳ් දාගර රා
මයා එ දේ ගත් ඳසින් එක් දක් කර්භාන්ත දකදයමි" යි දැන්වී ඹ එ ඵ් ආස ගැමුණු යජ්ජුරුදෝ
තුටු  "දරු, එ දේ කර භාදේ දාගඵ තණ ග් දනො නැදවන්දන් ඹ දඵොදවෝ දක් ඳත්දන් ඹ" යි
කිඹා ඔහුදේ ඵ් ගිවි නැත යජ්ජුරුදෝ "දරු, කය ැටිදේ දාගඵ ඵදුදැ" යි විචාශ ව ඒ දව්දර හි
විල්කර්භ දියපුත්රඹා ඩුා ආග අදව්ල  යන් තලිඹක් දගන්ා දගන ඳැනින් පුයා තින් ඳැන් දගන
තලිදේ ඳැන් පිට ගැසී ඹ ඒ ක්ණදඹ හි දෑාණ ටක් දභන් භවත් දිඹ බුබුදශක් ඳැන නැංදේ ඹ එවිට
ඩු කිඹන්දන් "දදඹන් වන්, දම් දිඹ බුබුශ ැටිදේ දාගඵ ට දගන ඵඳිමි" යි දැන්වී ඹ එ ඵ් ආස
ගැමුණු යජ්ජුරුදෝ විදලේදඹන් තුටු  "ඹවඳතැ" යි ගිවි ඕවට දවක් මිර ටනා පිළි ඟශක් ද
නැත දවක් ටනා පර්ණක නම් ්ර්ණාබයණඹක් ද දවක් ගනා යන් මිරිැිය ඟශක් ද දදොදශෝ
දවක් භසුයන් ද දී ඔවට සුදුසු දතනින් භාවැඟි දගඹක් ද භාවැඟි කුඹුයක් ද ඹන දභ කී සිඹල්දරන් ඕවට
ප්රාද දී දගට ඹා නැත යජ්ජුරුදෝ යාත්රීබාගදඹ හි දභ දේ සිතු ව "දක දේ භභ මිනිසුන්ට දුක් දනො දි
භව ෑඹ ඵඳින්ට ඊළු දගන්ා ගනිම් දදෝ දවො" යි සිත ව

ඈක්බිති දදතාදෝ යජ්ජුරුන් සිත සිත් දැන දාගඵ ඵැඳීභට දාගඵ තය ාන එක එකී දට ෑදවන
විචය ඊළු දගනවුත් තුබ ව ඒ රෑ ඳාන්  ගිඹ කර මිනි්සු ඊළු තය දගොඩ දැක යජ්ජුරුන්ට දගෝ දැන්ව
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ව එඵ් ආස දුටුගැමුණු යජ ඩුා කර්භාන්තදඹ හි ඳටන් ගැන්වී ඹ දදතාදෝ දභ භ ක්රභදඹන්
ඹම්තාක් දාගඵ ඵැ නිභා ද, ඒ තාක් එක එකී දට ෑදවන විය ඊළු දගනවුත් දදවිදඹෝ තඵන්නා ව
සිඹලු ද් මුළුල්දර හි කර්භාන්ත කශ ්ථානදඹ හි භැටි දව්  යි ඊළුදඳොිය දව්  යි දනො දඳදනන
නිඹාදඹන් යාත්රිදඹ හි දදතාදෝ භ න්තර්ධාන කර්න්නා ව ඈක්බිති යජ්ජුරුදෝ කර්භාන්ත කයන
සිඹලු ඳර්දට මිර පිණි ාල් දදොයකඩ දොදශෝ දවක් යන් ද පිළී ම්ඵඩම් ද අබයණ ද සු ද
ඳරදනා ද භල් ද දතල් මී කුරු ඊක් දකදවල් ැරයකා කඳැන් දම් අදිඹ ද ලුණු මිරි් ඈඟුරු දුරු ඵ
ද ඹන දභකී සිඹල්ර භ දභ භ ක්රභදඹන් තය ාල් දදොය රැ් කයව ව නැත දනකප්රකාය
යභවුදරන් යුක්ත ව කැ ඵත් වුලු ඳත් අදිඹ ද සිහිල් මිහිරී සු ඳැන් ද තැබ්ඵව ව කපුරු කිතුල්
රභව නායව ඈඟුරු යුක්ත ව ඳ්ඳරතින් බුරත් ද තබ්ඵා "දම් භාදේ දාගැදඵ හි කර්භාන්ත කයන
ගිහීන්ත් තඳ්වීන් වන්දේ ත් සිත් ව ඳරිේදදන් දභකී සිඹල්ර නුබ දකොට කශ කර්භාන්තදඹ හි
මිර භාදගන් දතො දගන දනො දඹත් " යි කිඹා දභදර විධාන දකොට තැබ්බ ව

දාගැබ් කර්භාන්තඹට වබාගිවීභට ගිඹ දතය නභක්
ඈක්බිති එක් දතය දකනකුන් වන්දේ යජ්ජුරුන් දේ දාගඵ කර්භාන්තදඹ හි එක්  ගන්නා කැභැති
දේක් දාගඵ කර්භාන්ත කයන භැටි වා දෘල දකොට කශ භැටි පිඬක් එක් තකින් දගන නික් තින් භල්
මිටිඹක් දගන දාගඵට නැගී යජ්ජුරුන්දේ දාගඵ දභදව කයන්නවුන් ඤචා දකොට ඩුාට දී දාශ
දේක ඒ ඩුා ද භැටිපිඬ ගන්දන් "භා දභදතක් දා දභදවඹට ගන්නා භැටි දේ දනො දව්" යි දැන
දතරුන් වන්දේ මුහුණ ඵරා එ දව්දර හි ඔඵ දේ දෝනාකම් දැක භැටිපිඩ කර්භාන්ත දකදශේ ඹ එ
දේ වු ද භැටිපිඬ ඤචා  ගිඹ නිඹා දකොරාවර ගිදේ ඹ ඒ දකොරා වරඹ යජ්ජුරුදෝ ා ඒ
්ථානඹට වුත් ඩුා විචායන්නාහු "දකොශ, තට එක් දතය දකනකුන් වන්දේ මිර දනො දගන භැටි
පිඬක් භාදේ දාගඵ දභදවඹට දුන් දේක් දැ" යි විචාශා ව එ දේ විචාශ යජ්ජුරුන්ට ඩුා කිඹන්දන්
"්ාමීනි, දඵොදවෝ අ්යඹන් වන්දේ එක් තකින් භල් වා එක් තකින් භැටිපිඬක් ඵැගින් දගනවැය
දදන දේක එ දේ දවයින් භභ දනො දන්දනම් භැටි පිඬ කර්භාන්ත දකදශමි මුන් වන්දේ අගන්තුක
දේක මුන්වන්දේ දන්ාසික දේකැ යි දභ ඳභණක් දනිමි" යි දැන්විඹ යජ්ජුරුදෝ ද "එ දේ වී නම්
දරු, දතොඳට භැටි පිඬ දුන් දතරුන් වන්දේ මුන් වන්දේ ඹ යි කිඹා දභොහුට ඳෑ ර" යි කිඹා භාලු
ඵරතකු ඩුා මීඳදඹ හි සිටව ව එභ ඩු ද දදදනි ද් භැටිපිඬ දුන් දතරුන් වන්දේ දාගඵ ඵඳිනා
්ථානඹට ැිය ගභදන් 'භැටි පිඬ දුන් දේක් මුන් වන්දේ ඹ" යි ඵරතාට ඳෑදේ ඹ

ඒ දව්දර හි ඵරතා ද ඊන්වන්දේ වැඳිනදගන යජ්ජුරුන් මීඳඹට දගෝ "්ාමීනි, මිර දනො දගන
දාගඵට භැටිපිඬ ල දතරුන් වන්දේ වැඳින ගතිමි" යි දැන්වී ඹ ඈක්බිති ඒ ඳත් ආස යජ්ජුරුදෝ ඒ
ඵරතාට කිඹන්නාහු "දරු" භාදගන් දදන රද දෑභන් කැකුළු දඹශඹාශ දතපි දගන්ා දගන දගෝ
දඵොධි භළුදව් දගොඩ දකොට සු පිඬක් තඵා දඵොධි භළුට ඊන් වන්දේ ැිය කර දතොපි දගෝ ඔඵදේ
ල්රි ඳාදඹ ැ දදයි" කිඹා ඵරතාට දුන් ව එ විට ඵරතා ඒ භල් වා සු දගන දගෝ "්ාමිනි,
අගන්තුක  ැිය දතරුන් වන්දේ පුදනු පිණි යජ්ජුරුන් වන්දේ දුන් සු භරැ" යි දැන්වී ඹ ඒ
ඳත් ආස දතරුන් වන්දේ තුටු  භර සුන් දෝධා එව සුදින් පිරිඵඩ දගන භල් පුදා තය දතනක
සිට ඳැදකුණු දකොට ැ නැදඟනහිරි දදොයටුදඹ හි සිට ආති ඊඳදා භල් පජා ඵර ඵරා ැඩ සිටි දේක
ඒ දව්දර හි ඵරතා ද දතරුන් වන්දේ මීඳඹට දගෝ ඔඵ දේ ශ්රී ඳාදඹ ැ දගන සිට දන්න්දන්
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"්ාමීනි, නුමවන්දේ යජ්ජුරුන්දේ දාගදඵහි මිර දනො දගන පින් පිණි ල භැටි පිඬට මිර පිණි එව
සු වා දෑභන් භල් දඹශඹාශක් ඵ දැන දාශ භැනැ" යි කිඹා නැත "යජ්ජුරුන් දේ ැඳීදභන්
ඳිමි" යි කිඹා ැන්දේ ඹ එ ඵ් ආස දතරුන් වන්දේ දනො තුටු ව දේක් "භා දුකින් දකොට ගත්
පින්කභ කුභට නැසී දැ" යි දාශ දේක එ දව්දර හි එඵ් ආස ඵරතා ද "්ාමීනි, එ දේ දනො සිතා දාශ
භැන දෑභන් කැකුළු දඹශඹාශක් තඵා එ ඳභණ යන් භල් යජ්ජුරුදෝ දුන්දන් ව නමුත් නුම වන්දේ
දාගඵ ඵඳිනට දුන් භැටි පිඬ දනො ගදන් ඹ ්ාමිනි, සිත ඳවදා දාශ භැනැ" යි දන්ා ගිදේ ඹ

තත් දතය නභක්
නැත දකොටය පිඹන්ගලු විවායදඹ හි ැඩ න එක් දතය දකනකුන් වන්දේ දාගඵ ඵඳිනා ඊළු
ඩුාට කුලුඳග දේක එ දේ දවයින් ඒ දතරුන් වන්දේ ද නුයට වුත් ඩුාණන් වා කථා දකොට
දාගඵ ඵඳිනා ඊදශ හි දිග දඵොර ඳශර භැනදගන දගෝ තභන් වන්දේ සිඹ තින් ක් දකොට භැටි
භැඬ දඵොයලු වැය ක් දකොට භැටි ඈදි දකොට ඊළු කඳා ඒ ඊළු විඹශා ඳරවා ඳාත්රදේ රා දගන නුයට
වුත් දදදනි ද් එක් තකින් යජ්ජුරුන් දේ ඊශක් ද එක් තකින් භල් මිටිඹක් ද දගන තභන්
වන්දේදේ ඊශ වා එක් දකොට යජ්ජුරුන් දේ ඊශ දි දාශ දේක ඩුා ඊළු ආයදගන කර්භාන්ත
දකදශේ ඹ එ දව්දර හි දතරුන් වන්දේ ද දොම්නට ඳැමිණ "භව දාගඵ කර්භාන්තදඹ හි එක් 
ගතිමි" සිතමින් ඊළුවල් පිරිදනට ැඩ දාශ දේක ඈක්බිති ඊන්වන්දේ ඒ කශක්රිඹා යජ්ජුරුන්ට
ැශ  ගිදේ ඹ යජ්ජුරුදෝ එ ඳත් ා ඩුා තින් විචාශ ව "දකොශ, එක් දතය දකනකුන් වන්දේ
භාදගන් මිර දනො දගන ඊශක් භාදේ දාගදඵ හි රද දැ" යි විචාශ කල් හි "ැඵ, දදඹන් වන්, එක්
දතය දකනකුන් වන්දේ දුන් ඊශක් ඳදේ ඊළු වා එක්ැනි දවයින් කර්භාන්තදඹ හි රා පිමි" යි දැන්වී
ඹ "එ ද වීනම් ඊන් වන්දේ ල ශ වඳුදනයි දැ" යි යජ්ජුරුදෝ විචාශ ව ඩුා ද එඵ් ා දතරුන්
වන්දේ දකදයහි චභත්රී දවයින් "්ාමිනි, ඊශ දනො වඳුනමි" යි කී ඹ "ඈදින් දතෝ හුශ දනො වඳුදනයි
නම් ඊශ ල දතරුන් වන්දේ දම් ඵරතාට ඳෑ ර" යි කිඹා ඵරතකු ඩුා මීඳදඹහි සිටව ව ඒ ඊළු
ඩුා ද දඳය භැටිපිඬ ල දතරුන් වන්දේ දභන්භ ඵරතාට ඊශ ල දතරුන් වන්දේ ඳෑදේ ඹ එ දව්දර
හි ඵරතා ද දතරුන් වන්දේ වැඳින දගන ඔඵ න ඊළුවල් පිරිදනට දගෝ ඔඵ දේ ශ්රී ඳාදඹ ැ
එකත්ඳ්  හි පිළිය කථා දකොට "්ාමීනි, නුම වන්දේ අගන්තුක දේක් ද? දනොදවොත් දන්ාසික
දේක දෑ" යි විචාදශේ ඹ ඒදව්දර හි දතරුන් වන්දේ "ඊඳාකඹ, පි අගන්තුකඹම් ව" යි දාශ දේක
"්ාමිනි, කය යටක න දේක් දැ" යි විචාශ ඵරතාට දායන දේක් "දකොටය පිඹන්ගලු විවායදඹ හි
ම් ව, ඊඳාකඹ" යි දාශ දේක එ ඵ් ආස ඊඳාක "්ාමිනි, දභ හි භ ැඩ හිඳිනා දේක් ද?
දනොදවොත් දකොටය ඬනා දේක් දැ" යි විචාශා ඹ "දභ හි දනො ම් ව ල් ද් ඹම් ව" යි දාශ
දේක එඵ් ආස ඵරත් "්ාමිනි, භවල භභ ත් නුමවන්දේ කැටි එමි භාදේ ගභ ද එභ දකොටය
දෝගභ ඹ" යි දතරුන් වන්දේට දැන්වී ඹ දතරුන් වන්දේ ද "ඹවඳත, ඊඳාකඹ, කැටි ඹම්ව" යි
දාශ දේක ඈක්බිති ඒ ඵරත් භවලු එඳත් යජ්ජුරුන්ට දගෝ දැන්වී ඹ යජ්ජුරුදෝ ද එඳත් ා
ඵරතාට භසුයන් දවක් ටනා පිළී ඟශක් ද දවක් ගනා භැවැඟි ඳරක් ද වන් ඟශක් ද සු
දතල් පිර දතල් කුරාක් ද ඳත් කුඩඹක් ද දසු ල්යකභණ ඳරිප්තිකාය ද දනො මිරදේ ඊශ ල දතරුන්
වන්දේට මිර පිණි දද" යි කිඹා ඵරතාට දුන්ව ඈක්බිති ඒ ඵරතා ද යජ්ජුරුන් විසින් දදන රද ඒ
පිරිකය ආයදගන ඒ දතරුන් වන්දේ ැඩ හුන් ඊළුවල් පිරිදනට දගෝ දතරුන් වන්දේ ැ ඔඵ වා
භග ඒ යාත්රිදඹහි ැ ඊදෑන ඔඵ වා කැටී නික්භ ක්රභදඹන් භව දගා දකොට ය දගෝ පිඹන්ගලු
විවායඹ දඳදනන ්ථානදඹහි සිහිල් දණ ආති පාසු දතනක ඩා වඳුන්ා ඔඵ දේ ශ්රී ඳාදඹ දෝධා
සු දතලින් ශ්රී ඳාදඹ භැඩ ඊක් කුරු ශා සිහිල් ඳැන් ශා වන් වශ ඔඵ දේ ශ්රී ඳාදදඹ හි රා
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"්ාමීනි, දම් පිරිකය භාදේ ඳුනන දතය දකනකුන් වන්දේ නිා ගන්නා රද දැන් නුම වන්දේට
දම් පිරිකය දදමි දම් පිළි ඟශ ද භා දේ පුතණුන් යණ හිඳුන භඟුල් නිා ගන්නා රද දභයිනුදු නුම
වන්දේට සිවුයක් දකොට දාශ භැනැ" යි දන්ා දතරුන් ව්නදේ දේ ඳාමුර තැබී ඹ දතරුන්
වන්දේ ඒ පිළි වශ ද භාවැගි ඳර ද ඳාත්රදේ රා දගන දසු පිරිකය දඳොදිඹක් දකොට ඵැදගන වන්
වශ ඳඹ රා දගන ඳත් කුඩඹ හිට දකොට දගන ැයඹටිඹ තින් දගන භව නික්භ දාශ දේක එ
දව්දර හි ඵරතා දතරුන් වන්දේ වා කැටි භක් තැන් දගෝ "්ාමීනි, භක් ැිය සිට දාශ භැන
දම් භා ඹන භඟ ඹ" යි දන්ා දඳය භැටිපිඬ ල දතරුන් වන්දේට දැන්ව දර භ යජ්ජුරුන්දගන් කිඹා
එව දතපුල් දතරුන් ව්නදේට දැන්වී ඹ එ දව්දර හි දතරුන් වන්දේ ද ඒ ඵරතා දේ ඵ් ා භවත් ව
දලොකදඹන් කම්ඳා "දම් නිා ව අල්චර්ඹභත් දාගදඵක භා විසින් දුකින් කයන රද කුලර කර්භඹ දනො
කශා නම් දයි" දදොම්න්  දද ආසින් කඳුළු ධායා ගුරුා "ආයි ඊඳාකඹ, භා දුකින් කශ කුලරඹ
කුභකට නාා පි ද? තාදේ පිරිකය දතෝ භ ආයගනැ" යි කිඹා සිඹලු පිරිකය දභාපු දේක එ දේ පිරිකය දභා
ැඩ සිටි දතරුන් වන්දේට ඒ කායණ දන්නා ඊඳාඹත් ඵරත් භවලු දභ දේ දන්විඹ, "්ාමිනි, නුම
වන්දේ කුභක් දායන දේක් ද? දම් දුටුගැමුණු යජ පින්කභ කශ දරොබදඹන් දභ දේ කයන ඵ මුත්
නුම වන්දේ ල ඊශට මිර දදමි යි කිඹා කනිටාබ්රව්භ දරෝකඹ දක්ා තුන් සිවුරු ඳාත්ර දුන්දන් වී නමුදු
නුම වන්දේ ල ඊශ වා රි කයන්නට දනො පිළින එ දේ දවයින් නුම වන්දේ ල ඊශ නුම වන්දේට
භ පින යජ්ජුරුන් දදව පිරිකය යජ්ජුරුන්ට පිනැ" යි කිඹා දතරුන් වන්දේ ්ා සිඹලු පිරිකය
දතරුන් වන්දේට භ දි ඔඵ දේ ශ්රී ඳාදඹ ැ මු දගන දඳයශා නුයට භ නැඟී ගිදේ ඹ

දභ දේ දම් දාගැදඵ හි ඹම් දකදනක් ඵැශදභදව දකොට සිත් ඳවදා ඒ කුලින් දිය දරෝකදඹ හි ඊඳන්
ඒ ත්දඹෝ දභදතකැ යි ගණන් නැත එ භදඹ හි තවුතිා දදවුදරොද හි ඊඳන් දිය ්ත්රිඹක් තභා දේ
ාධායණ ව දිය ම්ඳත් ඵරා තුටු  "භනුය දරෝකදඹ හි දී කය පින්කම් දකොට දම් ම්ඳත භා
රේදේ ඹ" යි ඵරන්නි, "ගිඹ ද දුටුගැමුණු යජ්ජුරුන් දේ රුන්ැලි දාගදඵ හි ඵැරදභදව දකොට සිත්
ඳවදා දභඵඳු ව ම්ඳතක් රත් කර, ඹම් දකදනක් නුන් න්තක දදඹක් දනො දගන තභන් න්තක
දදයින් ඳයදරෝ දවා කශ සුචරිත, පින්කභ විඳාක දකඵඳු දදෝ දවෝ" යි සිතා තුටු  එ දව්දර හි ඒ
දේතා දු දි සු දි භල් දි පිළි දගනවැය ඒ යාත්රිදඹ හි භ වත් දගනා සුඳින් ඒ දාගඵ පිරිඵඬ දගන
සුද භල් ඒ රුන්ැලි දාගඵට පුදා තුටින් ැ ැ සිටිඹා ව

එ දව්දර හි ඵැරක ැඩ න භවාසීලි නම් එක් දතය දකනකුන් වන්දේ යජ්ජුරුන් ඵන
රුන්ැලි දාගඵ ඳිනා පිණි ගිඹ දේක් ඳිනා ඒ දිය ්ත්රිඹ දැක භව රුක්ත්තන ග මුල් ැඩ සිටි
දේක ඒ දිය ්ත්රිඹ භිප්රාඹ ව ඳරිේදදන් ැ නික්මුණු දව්දර හි විචායන දතරුන් වන්දේ දිය ්ත්රිඹ
තින් දභ දේ විචාශ දේක දක දේ ද ඹත්, "දතොඳ දේ ලරීයාදරොකදඹන් දම් සිඹලු රඬ්කාේවීඳඹ හිරු
දව්  දව් නැංගා දේ එකාදරොක විඹ දභ දේ ව රඳ ම්ඳත්තිඹක් රඵන්ට ගිඹ ජාතිදඹහි කය පින්
කභක් කශාදැ" යි විචාශ දේක "්ාමීනි, ඳ න්තක දදයින් කශ කුරදඹක් නැත දම් දාගැඵට ඳ
සිත ඳවදා දගන ඵැරදභදව දකොට එයින් රද ම්ඳතැ" යි දැන්ව ව දභ දේ බුදු ්දන හි ඳවන් සිතින්
මිරඹට කශ කුල් ඳා භවාපර භවානිං දයි එ දේ දවයින් භාදේ ්ාමිදරු ව භයක් ම්බුදු
යජාණන් දකදයහි සිත ඳැවැද ව ඳභණකින් දභඵඳු දිය ම්ඳත් රඵන කර නුණැති සිඹලු ත්පුරුඹන්
විසින් වැභ දව්දර හි භ දනො ඳභා දම් රුන්ැලි දාගඵට පජා කශ භැනවි
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දාගැබ් කර්භාන්තදඹන් ඵැඳි දකොට දඳොදශොද හි ගිලීභ
දභ දේ දුටුගැමුණු භව යජ ඒ දාගැදඵහි කර්භාන්ත කයන්දන් තුන් භාල් පිඹා ඵැ නිභවිඹ එ දේ
කයව තුන් භාල් පිඹා යවතුන් වන්දේ ්ථිය න පිණි බිභ වා භ දකොට තභන් වන්දේ දේ
අනුබාදඹන් ගල්ා දාශ දේක දභ දේ ඵැඳි ඵැදි දේ න ායදඹක භ ගරාප දේක ඈක්බිති
දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ දම් කායණඹ දනො දන්දනෝ දනො තුටු ව සිත් ආති  "භාදේ කුර දේතා ව භවා
ඬ්ඝඹා වන්දේ රැ් න දේක් " යි අයාධනා දකොට යාජ පුරුඹන් ඹව ව එ දව්දර හි යාජ පුරුඹන්
දේ අයාධනදඹන් ස දවක් දදනා වන්දේ රැ්ව දේක දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ ර්ාබයණදඹන්
ැයහී භව දනඟ පිරියා සු භල් දඵදවත් අදිඹ දගන්ා දගන විවායඹට දගෝ රැ් ව ස දවක්
දදනා වන්දේට දඵදවත් සුද භලින් පජා දකොට ැ එකත්ඳ්  සිට දභ දේ විචාශා ව "්ාමීනි, භා
කයන භව දාගඵ තුන් භවල් පිඹා ඵැඳි ඵැඳි දේ න ායදඹක භ දඳොදශො ගැලිණ එ දේ නු
භාදේ ජීවිතඹට දවෝ භා කයන දාගඵට දවෝ න්තයාඹ න ඵත් දනො දනිමි ඒ භට දාශ භැනැ" යි
දැන්ව ව

එ ඵ් ආස භවා ඬ්ඝඹා වන්දේ යජ්ජුරුන්ට දභ දේ දාශ දේක: "දදදඹනි, දතොඳ කයන දාගඵ
කර්භාන්තඹට දව්  යි, දතොඳ දේ ජීවිතඹට දව්  යි න්තයාදඹක් නැත භතු එන ද තිර්ථකඹකන්
විසින් න ඊඳද්ර රකන පිණි ද, දාගඵ දඵොදවෝ කරක් ්ථිය ඳත්නා පිණි ද යවතන් වන්දේ
විසින් දම් කයන රදැ" යි දාශ දේක එ ඵ් ආස යජ්ජුරුදෝ තුටින් පිණා දාශ ඵ් මුදුදනන්
පිළිදගන භවදාගඵ කර්භාන්තඹට නැත ඳටන් දගන ඵන්නාහු තුන් භාල් පිඹා ද දකශක් ඊළින්
ඵැ නිභ ව ව

ඊතුරුකුරු දියිදනන් ගල් දගන්වීභ
දභ දේ තුන් භාල් පිඹා ඵැ නිමි කර භවා ංඝඹා වන්දේ ඊත්තයඹ සුභන ඹ ඹන නම් ආති යවත්
ාභදණයඹන් දදදදනකු වන්දේ කැා දදදදනා වන්දේට දභදේ දාශ දේක "දතපි දදදදනා
ඊතුරු කුරු දියිනට දගෝ, තය තින් භ ව, ඩුදන් ට රිඹන් දඵොර ආත, එකි එකී තින් සරිඹන්
දිග ආති දභදවන් ඳාණ ඹක් දගදන" යි දාශ දේක එ දව්දර හි ඒ ාභදණය දදදදනා වන්දේ ද
"ඹවඳතැ" යි ගිවි එභ විට භ ඊතුරුකුරු දියිනට දගෝ භවා ඞ්ඝඹා වන්දේ දාශ දරට භ ඵඳුද
භල් ඳැවැ ැනි ව දභදවන් ඳාණ ඹක් දගනවුත් එක් ඳවණක් දාගඵ ධාතු ගර්බදඹ හි භ බිභ තුට
නික් ගල් තය තයදිග පිහිටුා නික් ගර ධාතුගර්බදඹ හි පිධාන කයන පිණි දාගඵට නැදගනහිරි
දිාද හි ැලි භළුදව් ඳවුය මීඳදඹ හි දනො දඳදනන ඳරිේදදන් තඵා දාශ දේක

ධාතු ගර්බ ර්ණනා
ඈක්බිති ගැමුණු භව යජජුරුදෝ ධාතු ගර්බ භධයදඹ හි ත්රුන්භඹ ව සිත්කලු ව දඵෝධි දකනකුන්
වන්දේ කයව ව ඒ දඵෝධින් වන්දේ ඈන්ද්රනීර භාණිකයභඹ බීභ හි පිහිටි දේක යජ්ජුරුන් කයන ඒ
දඵොධින් වන්දේ දේ මුල් ඳඵළුභඹ දකොට කයව ව ක රිදිදඹන් කයන රදි සිරි ද යත්යනින් භ
කයව ව ටභවර ද ත් රුනින් භ කයව ඹ නැත භල් ඳඞ්ක්තිඹක් ද සිවුඳා ඳඞ්ක්තිඹක් ද වං
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ඳඞ්ක්තිඹක් ද විචිත්ර දකොට ත් රුනින් භ කයව ඹ නැත ඒ දඵොධින් වන්දේ ඩුදන් ටදශෝ
රිඹන් ඊ ආති දේක එ දේ භ කයව ත් රුන් දඵොධින් වන්දේ දේ ඊඩ ඵරා ගිඹ කඳු ලාඛා ද තය
දිගට ගිඹ කඳු ලාඛා තය දැ යි ඹන දම් ලාඛා කඳු ඳ භ ඩුදන් ටදශෝ රිඹන් දිග ආති දේක ඒ
දඵොධින් වන්දේදේ දඵෝඳත් ඈන්ේයනනීර භාණිකයදඹන් භ කයව ඹ ඳදඬයන් ඳත් ත් රුනින් භ
කයව ඹ ංකුය යත්යනින් භ කයව ඹ ඒ දඵොධින් වන්දේ මුදුදනහි සුදු විඹන් ඵැව ඹ ඒ විඹන්
දකදශය ටදකොට මුතු වා එක් දකොට මුණන රද යන්යසු දැල් ඵැව ඹ නැත යන් මිණි ඳඞ්ක්තිඹක්
ද යන්දම් ඳඞ්ක්තිඹක් ද ඒ ඒ තන් හි එදරන්දන් ඹ ඒ විඹන් තය දකොණ න රක්ඹක් ගනා එ දේ ව
තය මුතු කක් ද එල්ව ඹ දභ දේ භ ඒ ධාතු ගර්බදඹ හි සුදුසු දර ත් රුනින් භ දහිරු දදදදනා ද
නකත් තරු ද යන් පියුම් ද කයන රේදේ ඹ භාවැඟි ව ඳ්නක් ඳැවැදඹන් යුක්ත ව දටෝයාදවක් පිළි
ද එල්න රේදේ ඹ

ඈක්බිති ඒ තු රුන් දඵොන්න් වන්දේදේ ක මුර ට දකොට ත් රුන්භඹ පිල් කඩකුදු රැව ඹ ඒ
පිල් කඩ භත්දතහි භැවැඟි ආඹුර ඳක් ා මුතු ද ආතුරුව ඹ ඒ මුතු රැට දකශය සු ඳැන් පිර ත්
රුන් කශ ඳඞ්ක්තිඹක් ද තැබ්ඵව ඹ එ දේ තැබ්ඵ ව රුන් කශ ඳඞ්ක්තිදඹ හි ඳඵළුභඹ භල් රැව ඹ
ඳඵළුභඹ කශදඹ හි යන් භල් රැව ඹ භැණික්භඹ කශදඹ හි රිදි භල් රැව ඹ රිදිභඹ කශදඹ හි ඈන්ද්රනිර
භාණිකයඹ භල් රැව ඹ ත් රුන් කශදඹ හි ත් රුන් භල් රැව ඹ නැත ඒ දඵොධින් වන්දේට
නැදගනහිරි දිාද හි ත් රුන්භඹ ව දකශක් ගනා අනදඹ හි ත් රුන්භඹ ව බුදුන් ැඩ හුන් ඊ
ඳභණට බුදුරුකුදු කයව ඹ එ දේ කයන රද ත් රුන්භඹ බුදුරුද හි විසිනිඹ ද ආ් ඟදශ හි සුදු
තැන් ද ජාති ්ථිටික භාණික්දඹදඹන් භ කයව ඹ තුල් ඳතුල් ද දතොල් වශ ද ආ් හි යත් තැන් ද
ඳඵළුදඹන් භ කයව ඹ නැත ඒ පිළිභ රඳදඹ හි මුදුන් දක් ද ඵැභ වශ ද ආ් වදශහි කෘ්ණ
භේඩර ද ඹන දභකී තැන් ඈන්ේදයනීර භාණිකයදඹන් භ කයව ඹ ත ද ඒ පිළිභ රඳදඹ හි නශල් හි
ඊර්ණ දයොභ ධාතු ද රිදිදඹන් භ කයන රේදේ ඹ

ඈක්බිති වම්ඳති භවා බ්රව්භඹා රිදී කුඩඹ ධයා සිටි නිඹා ද එ හි භ කයව ඹ එ දේ භ දදදදව්දරො
දදවිඹන්ට ධිඳති ව ක්දදව් යජු දදවිඹන් පිරියා එක්සිඹ විසි රිඹන් දිග ජඹතුයා ක පිම පිම සිටි නිඹා
ද එ හි භ කයව ඹ එ දේ භ ඳඤ්චසිඛ දිය පුත්රඹා දඵළුඳේඩු නම් වීණා දගන ගාඹනා කයන්නා ව
නිඹා ද එ හි භ කයව ඹ දනොදඹක් නාග භාණවිකාන් පිරි නය රද, දනකප්රකාය ්තුති දඝොාදන්
බුදු යජාණන් වන්දේ න්දි බට්ටඹකු දේ ්තුති දඝොා කයන භවදකර නම් නාග යාජඹා ද එ හි භ කයව
ඹ

ඈක්බිති ලර්තිභායඹා ත් දවක් භා ත්රිශුර මුේගයාදි නානායුධ දගන දවක් කඹින් ැයහුණු
සිඹඹක් ග ඊ ආති ගිරිදභඛර නම් ආතුපිට හි ද බිම්ඵයක් භය දනග පියයා දගන දඵෝභඬට දි
වුත් දනොදඹක් බඹංකාය දක්ා කිසි ඊඳද්රඹක් දකොට ගත දනො හී ඳැයද ගිඹ නිඹා ද එ හි භ කයව ඹ
නික් තුන් දිග, නැදඟනහිරි දිාද හි දඵොධි ඳඞ්කඹ වා දෘල දකොට දකශක් ගනා අනඹකුදු කයා
ආේදළින් දශමිටු රා ඳඵළුභඹ යලජන ඳත්ර ද ඒ අනදඹ හි භ තැබ්බ ඹ දඵොධින් වන්දේට ඈ්දදොය
දනක යත්නදඹන් දවබිඹා ව දකශක් ගනා රිදි ඹවනකුදු කයව ඹ කාඹ ඵර දඹක් වා ඤාණඵර
දඹක් ආති ඒ භාදේ බුදු යජාණන් වන්දේ දරොතුයා බුදු  ත් දක් මුළුල්දරහි දෑ දනොපිඹා එයින්
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නික්දභන ඳ් නක් ඳැවැදඹන් දඵොධි පජා කශ නිඹා ද ත් රුනින් භ කයව ඹ රුන් ක්භන් කශ
තැන් ද, රුන් දගයි ැඩ හි දවම් විභස තැන් ද, මුලින්ද නම් නාග යාජඹාදේ දබොගාලිදඹහි ැඩ හුන්
තැන් ද, ජඳාර නිේදයො,ධ මරදඹහි ැඩ හුන් තැන් ද, කිරිඳලු ග මුල් ැඩ හුන් තැන් ද, තඳ්සු
බල්ලුක ඹ ඹන දශඳුන් දදදදනා විසින් මීපිඬු දන් දුන් තැන් ද, එදව්දරහි තයයම් යජදරුන් එශව
ඳාත්දය තය තභන් වන්දේදේ ධි්ඨානදඹන් එක ඳාත්ය ඹක් දකොට ඒ ඳාත්යාදඹන් පිළිගත් නිඹා ද
එහි භ කයව ඹ ඈක්බිති භවා බ්රැව්භඹාදේ අයාධනාදන් ධම්ක් ඳැැත්ව නිඹා ද, ඹ නම් කුර
පුත්රිඹා ප්තිරධාන ව ඳ් ඳන් දදනා දේ භවණ වීභ ද, බේයඹ ර්ගදඹහි යජ කුභරුන් ති්දදනාදේ
භවණ වීභ ද, තුන්ඵෑ ජටිරඹන් ප්තිර්ධාන ව දවක් තාඳයන්දේ භවණ විභ ද, රට්ක  න නම් ඊඹන් හි
ැඩ හුන් දතනට බිම්ය යජ්ජුරුන් දේ ඉභ ද, යජගව නුයට ැීභ ද දළුන ඊඹන පිළිගත් නිඹා ද,
දෑග ව්න් ප්රධාන ස භව ව්න් ද නිත්ඹ ඳරිාය ඳන්සිඹඹක් දදනා වන්දේ ද ඹන දම් සිඹල්ර භ
ත් රුනින් කයව ඹ

ඉට ඈක්බිති  යජගව නුය සිට කාලුදායි නම් භව දතය දකනකුන් වන්දේ දේ අයාධනාදඹන් ඟු
භගධ දදයටින් කිඹුල්ත් පුයදඹන් දභකී තුන් යටින් විසි දවක් දදනා වන්දේ පිරියා, දදසිඹ තළි්
ගව්ක් භඟ දගා කිඹුල්ත් පුයඹට ැියභ ද, ලාකය යජදරුන් භානදඹන් දනො ඳුම් ව යි සිටිඹවුන් දැක
ඔවුන් දේ භානඹ භැඩ රුන් ක්භන් හි ක්භන් දකොට, ඒ අල්චර්ඹ දැක දුටු පිඹාණන් සුේදධොදන
යජ්ජුරුන් ආතුළු ව යජදරුන් දේ ැඳිභ ද, දඳොකුරු ැසි ට නිඹා ද, යාහුර කුභායඹන් දේ භවණ වීභ
ද, නන්ද කුභායඹන් දේ භවණ වීභ ද, දජතන ඊඹන පිළිගැන්භ ද, ගේඩම්ඵ නම් ම රුක් මුල් හි කයන
රද ඹභක ප්රාතිවාර්ඹ ද, ඒ රුන් ක්භන් හි සිට තුන් පිඹයකින් තවුතිා දදව්දරොට ැඩ ඳඬු ආඹුල්
වසන් හි ැඩ හි තුන් භක් විජම් දේලනා කශ තැන් ද, භනුයඹන් දේ අයාධනා පිළිදගන මුගරන් භව
දතරුන් වන්දේ භවාදභරු ඳර්තඹ ඳත්රට දගෝ භවදභය ඳශා දගන බුදුන් දේ ශ්රී ඳාද මරදඹන් හි
නඟා ඳැදකුණු දකොට මිනිසුන් දේ ඳත් දැන්ව නිඹා ද, දදාදයොවණ නම් ප්රාතිවාර්ඹඹ ද, ක්පුය
දදොයට ැිය නිඹා ද, ධම්දදනවි ැරියුත් භව දතරුන් වන්දේ ප්රල්න විචාශ තැන් ද එ හි භ කයව ව

නැත භවාභඹ සුත්ර දදලනා ද, යාහුදරොාද සුත්ර දේලනා ද, භංගර සුත්ර දේලනා ද, තිදයොකුඩ්ඩ සුත්ර
දේලනා ද, ඛදියඬගාය සුත්ර දේලනා ද, ජම්බුකාජික සුත්ර දේලනා ද, චක්ක සුත්ර දේලනා ද, දගොවින්
ද සුත්ර දේලනා ද, ඳායාඹන සුත්ර දේලනා දැයි දම් අදී ව සුත්ර දේලනා ද, ධනඳාර නම් ව්තිඹා දේ
දභනඹ ද, අරක දභනඹ ද, ංගුලිභාර දභනඹ ද, ඵක බ්රව්භ දභනඹ ද, ච්චක දභනඹ ද, දඳොරිාද
දභනඹ දැ යි දභකි සිඹල්ර භ හුදු ත් රුනින් භ කයව ව ඈක්බිති භායඹාට බුදුන් අයුං්කායඹ වශ
නිඹා ද, භෘදු ව සකය භේදඹ පිළිගත් තැන් ද, යන්න් ව පිළි වශ පිළිගත් තැන් ද, ඳවන් ඳැන් ැශඳු
තැන් ද, කුසිනායා නුය මුර ඳටන් ග දක්ා පිපි සිටි ල්ග් දදකට භැද ඳනන රද ඹන්හි ඊතුරු දිගට
හි රා දකුණු දිගට ඳඹ රා නැදඟනහියට පිටරා ඵටහියට මුහුණරා නැඟි දනො සිටිනා දේඹා දන් ැඩ
දව පිරිනින් ඳෑ තැන් ද, න භව දතරුන් වන්දේ කුසිනායා නුයට ැද ැට දවක් භල්ර
යජදරුන්ට බුදුන් ලුඹම් දව්දරහි පිරිනින් ඳෑ ඵැව් දාශ තැන් ද, එ ඵ් ආස යජ දරුන්
පුයාඞ්ගනාන් වා භග හි තැබ තින් වඬා ගුශ තැන් ද, යන් දදණට ැඩූ තැන් ද, දියන බ්රව්භඹන්
වාභනුයඹන් පජා කශ තැන් ද, එක්සිඹ විසි රිඹන් ඳුන් දයෑඹට යන්දදණ ැඩූ තැන් ද, භවසුප්ති භව
දතරුන් වන්දේ ආතළු ව ගණදදටු ත් රක්ඹක් භව දතරුන් වන්දේ ආතළු ව දසු දනො කී
දඵොදවෝ භවා ංඝඹා වන්දේ බුදුන්දේ ශ්රී ඳාදඹ ැඳීභ ද, බුදුන්දේ ලරීයඹ දාගිඹ නිඹා ද, දොදවොන්
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ව් කශ තැන් ද, භගධ යටට ධිඳති ව ජාතලත්ර නම් යජු දේ භාතයඹන් ඳශමු දකොට බුදුන් පිරිනින් ඳෑ
ඵැව් ා කම්ඳා "දභ භ ැටිදේ ආසනම් ඳදේ යජ්ජුරුන්දේ ශඹ දදකක් ඳැළී දඹයි එ දේ දවයින්
ඳ ැනි භන්ත්රීරුන් විසින් ඳදේ යජ්ජුරුන් රැකගත භනා දව්දැ" යි සිතා යන්දදණ තුනක් කයා
චතුභධුය පුයා යජ්ජුරුව්න මීඳඹට දගෝ "්ාමීනි, ඳ විසින් ඉදේ රෑ දක්නා රද නපුරු ්ප්තිනදඹක්
ආත ඒ ්ප්තිනඹ දදන නිඹාදඹන් දම් චතුභධුය පිර දදණ නාා ග ඳභණක් දඳදනන නිඹාදඹන් ැඩ
දවොත් භැනැ" යි දන්ා එ දේ දදණ දවොත් යජ්ජුරුන්ට එක් භාතයදඹක් තභා ඳැර සිව් අබයණ
ගරා බුදුන් න දදට මුහුණ රා දදොදවොත් මුදුදන් ඵැ දගන බුදුන් පිරිනින් ඳෑ ඵවු යජ්ජුරුන්ට
දන්ා, එදව්දර හි යජ්ජුරුන් මර්ච්ඡා දගෝ දශන් නැගි දලොකදඹන් නාදඹන් කින්මුණු හුණු
ාතදඹන් ඒ දදණ පිර චතුභධුය කකිඹා හුණුසුභ නැඟි කල්හි ඒ දදණින් ඔා එ දේ භ චතුභධුරු පිර
දදදනි දදණක රා බුදුන් පිරිනින් ඳෑ ඵ දන්ා දභ භ ක්රභදඹන් තුන් දනි දදණ රා මර්ච්ඡා ගිඹ
යජ්ජුරුන්ට හි සිඹගණන් සිහිල් ඳැන් රා හි මුදුදනහි සු පිඬක් තඵා දභදේ සීන්න රත්
යජ්ජුරුන්ට බුදුන් පිරිනින් ඳෑ ඵවු දන්ා, එ ඳත් ආස ජාතලත්ර යජ්ජුරුදෝ වඬා ැරඳ විඹරු
හුණුක්හු ද්දගන දොදශෝ දවක් පුයඟනන් පිරියා හිදක් මුදා පිටභැද දවශාදගන යන්
පිළිභඹකට ඵඳු ව තභන්දේ ශඹ ඳැළිදඹති සිතන්නක්හු දභන් දෑතින් ශඹ දගන යාජ විථිඹට ඵැ
ජීකඹන් දේ ම ඊඹනට දගෝ ඒ ම ඊඹදනහි ඹම් ්ථානදඹක් හි බුදුන් ැඩ හි යජ්ජුරුන්ට ධර්භ
දේලනා කයන දේක් ද ඒ ්ථානඹ ඵරා වඬා ැරඳ සිතන්නාහු "භා වැඬුායින් දලොක න් දනො සිදයි
බුදුන් පිරිනින් ඳෑත් ලරීය ධාතුන් වන්දේ භාත් රද භනා දව් දැ" යි සිතා කුසිනායා නුය ැට දවක්
භල්ර යජදුරුන්ට "යජදරුදනි, බුදුන් වන්දේත් යජ ඊඳන් දේක භභ ත් යජ කුරදඹ හි ඊඳන්මි එ
දේ දවයින් බුදුන් පිරිනින් ඳෑත් බුදුන්දේ ලරීය ධාතුදන් බාගඹක් භාත් රද භැනැ" යි කිඹා ඳත් ලිඹා
දුතඹන් ත ඹා ඹව ඳතට ධාතුන් වන්දේ දනො එත් නම් ගත යුතු ඊඳාඹකින් ධාතු ගත භනාදව් දැයි
සිතා භාය දනගක් දභන් සිවුයඟ දනග පිරියා ජාත් භව යජ්ජුරුන් නික්මුණු ඵවු ා විාරා
භවනුය ත් දව් ත්සිඹඹක් යජදරුදෝ ද, කිඹුල්ත් පුයදඹ හි ලාකය යජදරුදෝ ද, ල්රකප්තිඳ නුය
බුරඹ නම් යජදරුදෝ ද යාභ ග්රාභදඹ හි දකොලිඹ යජ දරුදයෝ ද, දඨදිඳක නම් ගභ ඵමුදණෝ ද, ඳාා නම්
නුය භල්ර යජදරුදෝ ද ඹන දභකී ත්යට යජදරුන් විසින් කුසිනායා නුය ට දකොට දගන හි ඳට
ධාතුන් වන්දේ දවෝ දුන භැන, දනොදවොත් ඳ වා යුේධ කශ භැනැයි ඔවුදනොවුන් දකදයහි භිභාන
පුය්ය යුේධඹට ැයහී සිටී කල් හි ඒ විාදඹ දුටු දද්රෝණ නම් ඵමුණු අචාරීහු විසින් භාදේ ්ාමිදරු ව
යාග ව ේදෂී ව දභොහි ව තිදරෝ ගුරු ම්ඹතක් ම්බුදු යජාණන් වන්දේ පිරිනින් ඳෑා ව
්ථානදඹ හි දම් යජදරුදෝ අයුධ අදීන් ඔවුදනොවුන් ඳැවැය දරදව ඳභණකුදු දුටුවු නම් භාදේ ්ාමි
දරුාණන් වන්දේ විසින් ඳන්ාළි් වවුරුදු කාරඹක් මුළුල්දරහි බුදු  ැඩසිට දාශ සිඹලු බුේධ
කෘතයනඹට දභ දරදක් වී නම් ඒ සුදුසු දනො දයි භා විසින් දම් කරවඹ න්හිඳුා දභකි යජදරුන්ට
ධාතු දඵදා දී ලු භැනැ යි සිතා එතැන් හි ඊ් දගොඩකට නැඟි, ඳන්සිඹඹක් ඳභණ, දද්රෝඵණ ගර්ජිත නම්
ගර්ජනාක් පිරිානා කල් හි ඳශමු ඵණරින් දදසිඹ ඳනක් ග්රන්ථ පිරින තුරු ඳර්ත් යගශදඹ හි
දනො ා දදන ඵණය පිරිානා දකශය ඳදේ අචාරින් දේ ලබ්දඹ ැනි ලබ්දඹකැ යි යගශ දනො
කය යි කිඹා නිල්ලබ්ද ව යජදරුන්ට ඵමුණාදණෝ දඵොදවෝ ාද කිඹා ගිවි්ා දගන ඒ සිඹලු
යජදරුන්ට ධාතු දඵදා දුන් නිඹා ද ඹන දභකී සිඹල්ර භ ත් රුනින් භ කයව ඹ

නැත ඳන්සිඹ ඳන් ජාතකඹ ද එ හි භ කයව ඹ ද්න්තය ජාතකදඹ හි භව යජ්ජුරුන් ද, පුති
දේවීන් ද භද්රි දේවීන් ද ජාලිඹ කුභායඹන් ද කෘ්ණජිනාන් ද ලිආතු දන් දුන් නිඹා ද, න්තතක භවා
දානඹ ද, නුරින් නික්භ නුය ඵැල නිඹා ද, මා දිව ඵමුණන් තය දදනාට සුන් තය දදනා දුන්
නිඹා ද ලක්රඹන් දේ නිදඹොගදඹන් දේතාන් දයොහිත නම් මුද් භාදගන යථඹ ආදි නිඹා ද,
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නැත වමා දිවු ඵමුණාට යථඹ දුන් නිඹා ද, දරු දදදදනා ඩාදගන දදදදනා ඹන ගභදන් දරුන්
ඳරාඳර දැක ආවිටිදගන ආගිලි ඔා ඳෑ නිඹා ද, ඳරගත් රුක් දුනුඳට දේ නැමි සිටි රුකින් මියුරු
ඳරාඳර කඬා දරුන්ට දුන් තැන් ද, දචතිඹ යට ාරාදහි ැඩහුන් තැන් ද, භද්රි දේවීන් භව තනි සිටි
නිඹා ද, නුය ැ්න් භද්රි දේවින් දැක "දම් කුභන නාථ ගභදනක් දැ" යි කිඹා ැරපි තැන් ද, එ ඳත්
ආස ැට දවක් දචතිඹ යජදරුන් ාරාට වුත් දඵොධි ත්ඹන් ඳා පිට වඬා න්හිඳි ැ සිට තභා
දේ නුයට ඩනට අයාධනා කශ නිඹා ද, ඒ දනො ඈන විසින් එභ ාරා දිය විභානඹක් දභන්
යවා දඵොධිත්ඹන් ඈ් දෝධා නාා ළු දඳයශා ළු වා ඊතුම් යාජදබොජනඹ නුබ කයා
ේදක් තභන් දේ නුය යා භඟ ල් කප්තිඳා දවළි කයා ැට දවඹක් යජදරුන් දඵොධිත්ඹන්
නික්මුණු දව්දරහි කඩු ඳරඟ දගන ැට ගව්ක් ඳභණ භඟ දගා ඈදිරිදඹහි ඞ්කගිරි ඳර්තඹට ැට
ගව්ක් ඳභණ තැන් භව රකුණු කිඹා දඵොධිත්ඹන් ැ න දදොයකඩ ැේදකු සිටුා යජදරුන් තභ
තභන් දේ යටට ඹන්ට මුගත් තැන් ද, ඒ ධාතු ගර්බදඹ හි ත් රුනින් භ කයව ඹ

නැත න දදොයකඩ සිටී ැේදවු ඬනා දඵොධිත්ඹන් දැක මී වා දඩභ් දුන් ැේදවුට යන් ඈේද දුන්
තැන් ද, මුලින්ද නම් විල් දතය ද, ංක ගිරි ඳර්තඹට ැීභ ද, ඹුදරුන් හිත  තවු් ද් දගන
ඳන්ල් හි හුන් තැන් ද, භද්රි දේවීන් පරාපර දගනවැය ශා භළු වැභද දැවැටි ඳැන් තඵා පුදන්නට භල්
කඩා දි ත්ඳා දභදවකශ තැන් ද, මිත්තතාඳා නම් ඵැභැණිඹ දේ ගවටින් පජක නම් ඵමුණා ජඹතුයා
නුයට ැද දඵොධි ත්ඹන් විචාශ තැන් ද, ඒ ආස නුය ැ්න් "ත දන් ගැන්දභ හි දනො ැරකුනු දැ"
යි කැට මුගුරු දගන ලුහුඵැව නිඹා ද, දදවිඹන්දේ අනුබාදඹන් ඵමුණා ඊතුරු ාලින් නික්භ
ඞ්කගිරි ඳර්තඹට ඹන භඟ දිවු නිඹා ද, න දදොයකඩ සිටි ැේදවුදේ කීන ඵල්රන් ඵමුණා දැක සිායා
ගත් නිඹා ද, එ දව්දර හි ඵල්රන් දකදයහි බයින් ඵමුණා ගට නැගී ඊන් නිඹා ද, ැේදවු වුදින්
ඵමුණා ගසින ඵා ගත් තැන් ද, මී වා දඩභ් කා ඳැන් බී නික්මුනු ඵමුණාට භඟ කී තැන් ද, ඵමුණා ච්චුත
නම් තඳ්වීන් දේ ඳන්රට න් තැන් ද, තඳ්වීන් දදදනි ද් නික්මුනු ඵමුණාට ඞ්ක ගිරිඹට භග කී
තැන් ද, එ ද් ඵමුණු තය භව රෑ  දගෝ ඊ් ව දගොඩක ැතපුණු තැන් ද, රෑ භේරි දදවී නපුරු සිනඹක්
දැක එදව්දරහි දඵොධිත් ඹන්දේ ඳන්රට දගෝ දුටු සීනඹ කිඹා වැඬ තැන් ද, එ දව්දර හි දඵොධි
ත්ඹන් ්ප්තින විභා තුටු භද්රි දේවීන් ්ා ඹව තැන් ද, ඒ රෑ ඳාන් ගිඹ කර ත් පිළිදත්
දකොට දඵොධිත්ඹන් ද දරු දදදදනා ද පරාපර නුබ කයා දරු දදදදනාට ාද දකොට
දඵොධිත්ඹන්ට ඳාා දී ැ මුදගන පරාපර ඵාගන්නා දේටිල්ර ද රමුල් කණිනා ඹහුර ද ඳැඹ ද
ඹන දභ කී දදඹ දගන දදවිඹන්ට ඹැද ල් ගිඹ තැන් ද, ඈක්බිති ජජක නම් ඵමුණා ඳන්රට අ තැන් ද, ඒ
ඵමුණාණන් දැක අදය පිණි තින් පිරිකය ගන්ට ජාලිඹ කුභායඹන් බයින් දවුරා දඵොධිත්ඹන්
පිටිඳ්ට න් තැන් ද, එ දව්දර හි ඵමුණා දඵොධිත්ඹන් ශඟට දගෝ ්තුති දකොට දරුන් දන් ඈල්ව
තැන් ද, එඵ් ආස භව දඵෝතාණන් "ඹවඳත ඵමුණාදණනි, දන්දදමි දරුන් ගනු" යි කී ඵ් ා
දදබින්නන් බයින් දගෝ විරට ැද ැගවී සිටී තැන් ද, දඵොධිත්ඹන් දරුන් දේ පිඹය ර කුදණන්
දගෝ විල් දතය සිට දරුන්ට වඬ ගෑ තැන් ද, ඒ වඬ ආස දරුන් වුදින් ඳාපිට වඬා හුණු තැන් ද, ඔවුන්
ඩා දගන දගෝ ටිනා මිර කිඹා දරුන් ඵමුණාට දන් දුන් තැන් ද, එ දව්දර හි දඵොධිත්ඹන් ඵර
ඵරා සිටිඹදි දරු දදදදනා ඵැදගන නික්මුණු තැන් ද, ඵමුණා ඳැකිර හුණු කාලදඹ හි ත ඵැඳි ඵැඳුම්
කඩාදගන දි වුත් පිඹාණන් ඳාපිට වඬා හුණු තැන් ද, නැත ඵමුණා වුදින් දරුන් ඵැදගන ගිඹ
තැන් ද, පරාපර දොඹා ගිඹ භද්රි දේවී දදනහිදි නපුරු කායණා දැක එන ගදභදනහි ඳන්රට එන දනො
දි ලක්යාඹන්දේ නිදඹොගදඹන් දදතාන් තුන් දදනකු විසින් සිංව යාඝ්ර ර් ද් දගන භං වවුයා
ැදදවොත් තැන් ද, ඊන් දැක ඒ ඳන්රට ඹා දනො හී න් ඳරා ගිඹ ඳසු  නැගි දව්දල් ඳන්රට ඹන්නා
ව දභදතක් දා දකශනා ඒ ඒ රෑප්තිඳා අදිවු තැන තභන් දේ දරුන් දනො දැක ශඹ පිරුණු දවොකදඹන්
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වැළුලුණා ව සිත් ආති ඒ භද්රි දේවි දඵොධි ත්ඹන් මීඳඹට දගෝ එතෑන්හි දරුන් දනො දැක "දරුදෝ
දකොයි ද, ්ාමිනි" යි යජ්ජුරුන් විචායා, ඵැණ දනොනැදවන දවයින්, ඒ තුන්ඹම් යාත්රිදඹ හි ගරදර
ආවිද දරුන් දනො දැක දශයි පිරුණු දලොකදඹන් ආ පිරුණු කඳුදශන් ඵල්රකු ගත් කිකිළිඹක දේ
දඵොධිත්ඹන් දේ ඳා පිට වඬා හුණු තැන් ද, එ දව්දර හි හි ආකදඹ හි තඵාදගන මුහුණ ඳැන් ඈ
තින් පිරිභැදි තැන් ද, සීන්න රදින් නැඟී සිට දරුන් විචායා දන් දුන් ඵ ා දදොදවොත් මුදුදන හි තඵා
"දන් දුන් ඵ ඳශමු භට දනො දාදශේ ආයි ද? ්ාමිනි" යි තුටින් ැ සිව් තැන් ද, ලක්යඹන් විසින්
ඵමුණු ද් දගන වුත් භද්රි" දේවීන් දන් රත් තැන් ද නැත භද්රි දේවීන් දඵොධි්ඹන්ට භ ඳාා දි ගිඹ
තැන් ද, ජජක නම් ඵමුණා දරු දදදදනා ග මර ඵැ ගට නැඟි ැද දවොත් තැන් ද, දදතාන් දේ
අනුබාදඹන ඵමුණාට භඟ ැයද ජඹතුයා නුයට භ දරුන් දගන දගෝ මුතුන් ව භව යජ්ජුරුන්ට
දැක්ව තැන් ද, ඵමුනාට දනොදඹක් ්තු දි මුනුබුයන් ගැරව තැන් ද, නැත භව යජ්ජුරුන් ංකගිරි
ඳර්තඹට අ තැන් ද දරු දදදදනාදේ වා නෑඹන් දේ භාගභදඹ හි දඳොකුරු ැසි ට තැන් ද, ද්
න්තය යජ්ජුරුන් වා භද්රි දේවීන් වා දදදදනාදේ භිදක ඳැමිණි තැන් ද, ජඹතුයානුයට ැිය කර
ත්රුන් ැසි ට තැන් ද, ඒ ද්න්තයාත්භ බාදඹන් චු තුසිත බනදඹ හි ඊඳන් තැන් ද ඹන
දභකී සිඹල්ර භ වි්තය ලදඹන් ඒ දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ ත්රුනින් භ ඒ ධාතු ගර්බ දඹහි කයව ව

ඈක්බිති ද දවක් ක්ශ දදවිඹන් විසින් බුදු න පිණි අයාධනා කශ නිඹා ද, ඔවුන් දේ
අයාධනාදන් භවුකු පිළි ගත් නිඹා ද, භවාභාඹා දේවින් ද, සුේදධොදන යජ්ජුරුන් ද, ලුම්බි න
නම් ඊඹන්හි බිහි ව නිඹා ද, වසින් ඊදක ධායා දදකක් වුදින් දඵොධිත්ඹන් වා භෑණිඹන් වා එ
දව්දර හි භ තෑව නිඹා ද, එ භ විට භ තුරු දිගට ත් පිඹ යක් නඟා නික්මුණු තැන් ද, කාරදදර නම්
තඳ්වීන් දේ ජටාද හි ඳතුල් සුං දදක පිහිටි නිඹා ද, නැත දමග දණ ග ට ඈක්භ දනො ගිඹ
නිඹා ද, කිරි ඔවුන්දේ ප්රභාදඹක් දැක ඹවන් හි ඳර්ඹඞ්ක ඵැ ධයානදඹන් යුක්ත  ැඩ හුන් නිඹා ද,
ඹන දම් වැභ හුදු ත්රුනින් භ ධාතු ගර්බදඹ හි කයව ව

ඈක්බිති යාහුර කුභායඹන්දේ භෑණිඹන් ඹදොධයා දදවීන් ද, යාහුර කුභායඹන් ද, තය භවා නිධානඹ ද,
තුන් ඌතුට චිත ව භාළිගා තුන ද, එකුන් ති් වවුරුේදේ ඊඹන් දකළි පිණි ඹන ගභදන හි ජයා රඳ,
ව්ඹා ධි රඳ, භෘතරඳ ඹන දම් දේදතඹන් තුන්දදනා දැක ැරකී තැන් ද, තය දනි ායදඹ හි භවණ
රුක් දැක "ඳැවිදි රඳඹ ඹවඳතැ" යි සිත් ඊඳදා ඊදයානඹට දගෝ නුබ දකොට ් දව්දර හි භඟුල්
දඳොකුදණන් නවා භඟුල් ර ට ැඩහුන් කල්හි විල්කර්භ දිය පුත්රඹා ැයහ තැන් ද, ඈක්බිති භධයභ
යාත්රිදඹ හි නළුන් දේ විප්තිරිකායඹ දැක කන්ථක නම් ල් යාජඹා පිටට ඳැන නැඟී භවභිනික්භන් කශ
තැන් ද, ද දවක් ක්ශ දදවිඹන් කශ පජා විඳිභ ද, කන්ථක නම් ල් යාජඹා ැරකි තැන් ද, දනොභා
නම් ගංදතයදි භවණ වීභ ද, යජගව නුය පිඬුසිඟා ැිය තැන්ද ඳාේඩ නම් ඳර්තච්ඡාඹාද හි ැඩහි
පිඬු ැශඳූ තැන් ද, බිම්ය යජ්ජුරුන් ඒ ්ථානඹට වුදින් යාජයදඹන් ඳැර තැන් ද, සුජාතා නම්
දකදශඹි දු විසින් දදන රද කිරි පිඬු ජඳාර නම් නුගරුක මුරදී පිළිගත් නිඹා ද, ඒ කිරිඵත්
දනයඤ්ජයා නම් ගංදතය දී ැශඳූ නිඹා ද, ැශඳු තලිඹ ඊඩුගං ඵරා ඹව නිඹා ද, දල් ද් ල් දදන
හි කල් ඹව නිඹා ද, ් දව්දර හි දොත්ථිඹ නම් ඵමුණා විසින් එශන රද කුතණ පිළිගත් නිඹා ද,
ඒ රා ඟුශ නිඹා ද, එභ විට දඳොදශො ඳශාදගන ඳැන නැඟි තුදු් රිඹන් ජා නඹට ඳැන නැඟි දඵෝ
කට පිට දි නැදගනහිය ඵරා ඳර්ඹඞ්ක ඵැද ැඩ හුන් තැන් ද ඹන දභදතක් දෑ වි්තය ලදඹන්
ත්රුනින් භ කයව ඹ ඈක්බිති මිහිඳු භව දතරුන් වන්දේ වා කැටි මිහින්තරා ැිය දතරුන් වනදේ
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ද, දදනඳෑති් යජ්ජුරුන් ද, භවදභවුනා ඊඹන පිළිගත් තැන් ද, මිහින්තරා ගර ටැට දරණක්
කටාය දකොටා පිළිගැන්ව තැන් ද, තය යම් යජදරුන් තය දදනා කඩු දගන රැකල් දගන සිටි තැන්
ද ඹන දම් වැභ ත්රුනින් භ කයව ඹ ඈක්බිති දදති් දිව්ේ පුත්රඹන් ද ලිඹැට ඳවන් දගන සිටි දදති්
දිව්ඹැ ්ත්රීන් ද ටවිසිඹක දදනවිඹන් ද එහි භ කයව ඹ නැත දදොදවොත් මුදුදනහි තඵා දගන ටි
දදවිඹන් ද, යන් භල් දගන සිටි දදවිඹන් ද, යන් කර දගන ටි දදවිඹන් ද, තඵන දදතාන් ද, දඵය
ගන දදතාන් ද, ්දඬු පිඹින දදතාන් ද, තන්තිරි අරත්ති දගන සිටී දදතාන් ද, දන දන
භ රක් ගනා ඊසින් ද රිඹන් ඊ ආති කැටඳත් දගන සිටි දදතාන් ද, රක් ගනා භල් ආය දගන
සිටි දදතාන් ද, භඬර දගන සිටි දදතාන් ද, හිරු භඬර දගන සිටි දදතාන් ද, යන් පියුම් දගන
සිටි දදතාන් ද, රිදි පියූම් දගන සිටි දදතාන් ද, රුන් පියුම් දගන සිටි දදතාන් ද, භල් දතොයණ
දගන සිටි දදතාන් ද, කුඩ දගන සිටි දදතාන් ද, විසිතුරු ව භල්ර දදතාන් ද, පිළී හි සිායන
දදතාන් ද, ධම්ක් දගන සිටි දදතාන් ද, කඩු දගන සිටි දදතාන් ද, ඳ් රිඹන් ඊ ආති සු
දත්ර පුයා තුබු දුහුල් පිඹල්දර හි ආදශන ඳවන් ඳාත්ර හි තඵා දගන සිටි දදතාන් ද ඹන දම් සිඹල්ර
භ ඒ දුටුගැමුණු භව යජ ධාතු ගර්බදඹහි ත්රුනින් භ කයවී ඹ

ඈක්බිති ඒ ධාතු ගර්බදඹ හි තය දකොණ දෑාණභඹ තය ආගෑඹක් කයා ඒ ආගෑ තය භත්දතහි
තිඹමයා දගිය ා භවක් භැණික් තයක් තැබ්බී ඹ නැත ඒ ධාතු ගර්බදඹ හි තය දකොණ යන්, රිදි, මුතු,
භැණික්, ඳඵළු, වීදුරු දභ කී රුන් තය දගොඩකුදු කයවී ඹ ඈක්බිති දභදවන් ගල් තය භික්තිදඹහි
විදුලිඹ කයවී ඹ නැත ඒ ඒ තන් හි යන්ලිඹ ද ල් විදුනා ද ත්රුනින් භ කයවී ඹ නැත නිල් භවදනල්
භල් දගන සිටි නාග භාණවිකාන් ද, කඬුපුල් භල් දගන සිටි නාග භාණවිකාන් ද, ඹන දම් සිඹල්ර භ
දුටුගැමුණු භවයජ ඊසින් ඳ් රිඹන් ඊ දකොට ඝන යනින් භ කයවී ඹ දලේ ව පජා බාේඩ දභදතකැ
යි කිඹා ඳභණ නැත්දත් ඹ දවේ දක දේ ද ඹත්, මඳාණ ැසි චිත්තගුත්ත නම් එක් දතය දකනකුන්
වන්දේ දරෝා භවඳාදඹ හි ඹට භාදල් රැ් ව දදොදශෝ දවක් දදනා වන්දේ භේධ්යි දඹහි ඵණ
දායන දේක් යථවිනීත සුත්රඹ ඳටන් දගන භවා ධාතු නිධානඹ ර්ණනා කයන දේක් "දම් ඵණ න්ට
හුන් ඳර්ඳේහි භවය දකදනක් දම් දුටුගැමුණු යජ කයව දම් පජා විධි දනො දවේදදෝ දවෝ" යි සිතන
දේක් පජා විධි භවයක් වැය දාශ දේක එ දව්දර හි ගුත්වර දකොට ඳව්ද හි න ති් නම් භව
දතය දකනකුන් වන්දේ ඒ ධර්භානඹට නුදුරු දතන ැඩ හුන් දේක් ධර්භකථික දතරුන් වන්දේට
දායන දේක් "ආැත්ති, දතොඳ කිඹන කථාදන් පිරිහුණු දෑත් ආත දනො වැය කිඹ" යි දාශ දේක

බාතිඹ යජු දේ චචතය පජා
නැත දභ භ රක්දි දුටුගැමුණු යජ්ජුරුන්ට ද ැනි ව බාතිඹ නම් යජ්ජුරු දකදනක් භවත් ව ැදැවැ
ආත්දතෝ ඹ තුනුරුන් හි ඳවන් සිත් ආත්දතෝ ඹ  ඊදෑන රුන්ැලි දාගඵ ැ පුදා මුත් ඵත්
නුබ දනො දකදයති ඒ බාතිඹ යජ එක්සිඹ විසි රිඹන් රුන්ැලි දාගඵ දකොත් කැරැල්ර ඳටන් දාගඵ
ැලි දකොන් ද දක්ා ඳටකියන් ජනිකා දදකක් කයා රංකාේවීඳ ාසින්දගන් තභන්දේ බාේඩායඹට
දනා ඹ වයා නුයට එකි එකී තින් තය තය ගව්ද හි බිම් දකොටා ඈේද තු වා දෑභන් තු
කයා ඒ භල්තුර භල් භ පිදඳන ්ථාද හි බාේඩායදේ රැ් දකොට තුබ ඳුන් භෑත් කයා
තුන්භාල් පිඹාද හි ඳටන් දකොත් කැරැල්ර දක්ා තයගුරක් ඳභණ දඵොර ඳුන් කරල් ගල්ා ඉපිට
භල් නටුදඹන් නටු ගාා භල් හිඳුා ඒ එක් සිඹ විසි රිඹන් ඊ රුන්ැලි දාගඵ දභ භ ක්රභදඹන් භල්
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ඔටුන්නක් දභන් දා තිා ැවින් ජර ඹන්ත්රදඹන් දිඹ දගන වැය දකොත් කැරැල්ර මුදුනට දිඹ දැදුරැ දි
දභදයින් තිඹක් පුදා එ දේ ද භල් දඵොදවෝ විසින් දාගඵ තය දදොයටුදඹ හි ඳටන් දකොත් කැරැල්ර
දක්ා සිඹ ගණන් දව් ගණන් ඳැ්ලින් භල් රා දභ භ ක්රභදඹන් ඒ එක් සිඹ විසි රිඹන් රුන්ැලි
දාගඵ ා භල් දගොඩක් දකට ජර ඹන්ත්රදඹන් දිඹ දැදුරු දී දභ දයින් තිඹක් පුදා, ඈක්බිති ඒ භව
පිනැති බාතිඹ නම් යජ බාේඩායදේ තුබු මුතු සිඹක් ගැල් දභා මුතු සුනු වනා දාගඵ සුනුම් කයවී ඹ
ඈක්බිති රුන්භඹ ඳඵළු දැරක් කයා එක් සිඹ විසි රිඹන් දාගඵ ා දවශා න්ධි න්ධිදඹ හි ගැර ක්
ා යන් පියුම් පුදා මුතු කරඹින් දා දම් ැටිදේ ද තිඹක් පජා කයවී ඹ ඈක්බිති දාගඵ ට තිඹක්
මුළුල්දර හි මීැසි ැ්වී ඹ තිඹක් සු ැසි ැ්වී ඹ තිඹක් යදිඹ ැසි ැ්වී ඹ තිඹක සිරිඹල්
ැසි ැ්වී ඹ තිඹක් යන් කරල් ැසි ැ්වී ඹ එ හි යන් කරල් ැ් ැ දාගඵ රඳතය භළුදහි
දගොප්ති භ ගැදරන ඳභණ ැසී සිටි කල්හි ේදක් භවදනල් භලින් දා පුද කයවී ඹ එ දේ දවයින් භ
දාගඵ ඞ්ගණදඹ හි ගකරල් පුයා පිට ජාර ඳැදුරු තුරුා ඒ ඳැදුරු සිදුදයහි භවදනල් භල් හිඳුා දම්
ැටිදේ තිඹක් පුද කයවී ඹ ඈක්බිති ඒ දාගප්ති භළුදඹහි නැසිනි ්ා බාේඩායදේ තුබ දතල් දගන වැය
එභ භළුදඹ හි පුයා තුන්ඳා පිඹ ා තුරු නැති දකොට ේ දක් දවශ ගිදතලින් භ ඳාන් පජා දකදශේ
ඹ එදේ භ මී දතලින් භ තිඹක් ඳාන් පජා කයවී ඹ දභදයින් භ තිඹක් තර දතලින් භ පජා කයවී ඹ
වවුරුදු ඳතා බුේධ යත්නඹ ධර්භ යත්නඹ ඞ්ඝ යත්නඹ ඹන තුනු රුන්ට තුරාබාය ්තු පුදන්දන් ඹ

දභ දේ ඒ බාතිඹ යජ එක් දක ධිකයණදඹ හි හි නපුරු දකොට ඵණන රද යුක්තිඹක් ා භැදවත් 
විචායන යජවට ඈතා භ ්  ගිදේ ඹ එ දව්දර හි නැඟි සිටි යජ්ජරුදෝ රුන්ැලි දාගඵ ැඳීභ
වන් දනො දකොට ඵත් දභදව නිභන්නට එශම හි ඵත් අදරොඳඹක් තින් දගන මුඛදඹ හි දනො තඵා
ශඟ සිටීඹවුන් තින් විචායන බාතිඹ යජ්ජුරුදෝ "ද භාදේ මුත්තණුන් වන්දේ ැන්දදම් ද? දනො
ැන්දදම් දැ" යි විචාශව එ දේ විචායන රද භ ඹ දඳය පුයාතන යජදරුදෝ බුදු යජාණන් වන්දේට 'ඳ
දේ මුත්තණුන් වන්දේ ඹ" කිඹන්නා ව එ ඵ් ආස මිනි්සු "දදඹන් වන්, ද දාගබ් වන්දේ
ැන්දේ නැතැ" යි දැන්ව ව එ දව්දර හි තින් ගත් ඵත් පිඬ යන් තලිදඹහි දවශාපිඹා නැඟි සිට දකුණු
ාල් දදොය වයා විවායඹට වුත් නැදගනහිය දදොයකියන් භළුට නැඟී දා ඳිදන් ආතුළු දාකු යවතුන්
වන්දේ ඵණ දායන ලබ්දඹ ා ඵණ ඳරි පිරිා සිායා ආවිදිනා දේක් දදෝ දවෝ යි ඵරන පිණි ඒ
බාතිඹ නම් යජ තය ාල් දදොය මිනිසුන් සිටුා තුම දාගඵ ට දකොට ආවිද දනො දකිනා යජ රැකර සිටි
මිනිසුන් විචායා පිටත ඵණ පිරිානා ලබ්දඹක් නැති ඵ දැන ආතුළු දා කු ඹයි නිඹත දකොට දගන
නැදඟනහිරි දිාද හි ාරට අන්න ්ථාන දඹහි දාගඵට මුහුණ රා ැදදව, ඒ යජ තභා දේ ජීවිතඹ
ඳරිතයාග දකොට "දාකු ඵණ පිරිානා යවතුන් දැක මුත් නැඟි දනො සිටිමි" යි දෘඪතය  ැද දවොත්දත් ඹ

දභ දේ ැද දවොත් ඒ බාතිඹ යජ්ජුරුන් දේ ගුණානුබාදඹන් ක් දදව් යජ්ජුරුන් දේ අනඹ හුණු
ගිදේ ඹ ඈක්බිති ක්දදව් යජ දවක් නුණැ් රා භනුය දරොකඹ ඵරන්දන් ඒ කායණඹ දැක
දදව්දරොවින් වුත් දාකුට ැද ඵණ පිරිානා දතරුන් වන්දේට දභ දේ දන්යි "්ාමිනි, දම්
බාතිඹ නම් යජ ධර්මි්ඨ ඹ තුනුරුන් හි ඈතා ඳවන එ දේ දවයින් ඒ යජ ආතුළු දාකු ඵණ පිරිානා
ලබ්දඹ ා 'දාකු දැක මුත් නැඟි දනො සිටිමි" යි ධි්ඨාන දකොට දගන ැද දවොත්දත් ඹ ඈදින්
්ාමිනි, ඒ යජ දාකු නුදුටුදේ වී නම්, එ තැන් හි භ මිඹන්දන් ඹ ඔහු ආතුශට දගන වුත් දාකු ඳෑ දාශ
භැනැ" යි කි ඹ එ ඵ් ආස යවතුන් වන්දේ ද යජ්ජුරුන් දකදයහි කයන රද කරුණා දඹන් දාකු
ඳානා පිණි එක් දතය දකනකුන් වන්දේ නිඹභ දකොට දායන දේක් "බාතිඹ යජ්ජුරුන් දගනවුත්
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ධාතු ගර්බඹ " යි දාශ දේක එ දව්දර හි දතරුන් වන්ද ද භැනැයි වුත් ැදදවොත් යජ්ජුරුන්
ත ල්ා දගන ආතුළු දාකුට දගන දගෝ ඒ යජ්ජුරුන් සිත් ව ඳරිේදදන් න්දා ආතුළු දාකු
සිඹල්ර භ රකා ගත් කල් හි පිටත රා දාශ දේක ඒ බාතිඹ යජ්ජුරුදෝ නුයට දගෝ කල් ඹාභක් ගිඹ
කල් හි දාකු තභා දුටු රුවින් එකදදව භාත්රඹක් යන් ර කයා යජදගයි මිදුදර හි භවත් භඬුක් රා ඒ ර
ඳන්තීන් තඵා නුය ෑ්න් රැ් කයා "දාකුදහි භා දුටු ර දභඵඳු ඹ" යි වැභ දදනාට ඒ යජ කීදේ ඹ ඒ
දාකු ර ැටිඹට කශ විසින් නිඹාභකර නම් දයි ඒ යජ වවුරුදු ඳතා ඒ ර බාේඩායදඹන් භෑත් දකොට
භඬුදහි තඵා නුය ැ්න්ට දක්යි අදි ද් ඒ ර දැක්ව කර නුය ැ්දෝ ඳැවැද එකි එකී
කුරදඹන් එකි එකී දරු දකනකුන් ඵැගින් භවණ කයව ව භවා ඞ්ඝඹා වන්දේ දම් ර දනො දකිනා
දේක් දඵොදවෝ ඹ යි සිතා භවා ඞ්ඝඹා වන්දේටත් කිඹමි යි විවායඹට දගෝ දරෝාභවාඳාදඹ හි ඹට
භාදර හි භික්ෂ ංඝඹා වන්දේ රැ් කයා ංඝඹා වන්දේ ැ යජ්ජුරුදෝ තුම අනදේ හි තුන්භ
යාත්රිදඹ හි ධාතු ගර්බදඹ හි තභන් දුටු පජා ්තකාය කිඹා දකශය දකොට ගත දනො දවන්නාහු භ
අනදඹන් ඵැප ව ඒ ඳර්ේ හි ැඩ හුන් භික්ෂු දකනකුන් වන්දේ යජ්ජුරුන්ට දභදේ දාශ දේක
"දදයිනි" දතපි දඳයරු ඵත් කා වුත් තුන්ඹම් යාත්රිදඹ හි ධාතු ගර්බදඹ හි ර්ණනා කයන්නාහු කිඹා
නිභා ගන්ට දනො දඳොදවොත් වව නික් තත් දනො කී පජා ර්ණනා ආේද" යි විචාශ දේක එඵ් ආස
බාතිඹ යජ්ජුරුදෝ, "කුභක් දායන දේක් ද? ්ාමිනි, නුම වන්දේට භා විසින් කිඹන රේදේ ඒ ධාතු
ගර්බදඹ හි පජාදඹන් ද බාගදඹන් බාගඹක් විචායත් දනො කිම්" යි දැන්ව ව "භභ නාහි, ්ාමිනි, භා
විසින් රකන රේදක් භ කිදඹමි ්ාමිනි, ධාතු ගර්බදඹ හි නන්ත ව පජා බාේඩ ඹ දභ දේ නන්ත ව
පජා බාේඩ තරැ් භ ව එකී එකී තින් ස රිඹන් ස රිඹන් ධාතු ගර්බදඹ හි තුරු නැති 
පුයන්නටත් දනො පිළින් කර සුදුසු සුදුසු ැටිදේ තඵන කර දාකු තිදබ්යි, භව දාගදඵහි ැලි භළුදඹ
හි ඳවුරු දකශය දක්ා තුරු සිදුරු නැති පුයන්නටත් දඵොදවෝ ඹ එ දේ දවයින් ඒ සිඹලු පජා බාන්ඩ
ඒ දාකු දක දේ පිහිටවී ද? එහි කිඹ යුත්ත පුයාතනඹන් විසින් කිඹන රද භ ඹ " නුගපිටි ත්රිපිටක භවාසී
නම් දතය දකනකුන් වන්දේ යජදගයි ැඩ හි යජ්ජුරුන්ට දඵර සිංවනාද සුත්රඹ දායන දේක් ධාතු
නිධානඹ කිඹා සත්රඹ නිභා දාශ දේක යජ්ජුරුදෝ ද දතරුන් වන්දේට දභ දේ දැන්ව ව '්ාමීනි,
දම් ධාතු ගර්බඹ භ චතුයශ්ර ඹ එකි එකී දිගින් ස ස රිඹන දභදතක් පුජා බාේඩ දභ හි භ ඹ යි
කදයක් දවා දැ" යි දැන් වුව එ දව්දර හි දතරුන් වන්දේ "දදදඹනි, ඳ දේ බුදු යජාණන්
වන්දේ ඈන්ද්රලාර ගුවාදඹ හි ලක්රප්රල්න සත්ර දේලනා දදඹන ද් ඒ ගුවාදඹ හි රැ් ව දද භාගභදඹ
හි දකොඳභණ ඳර්දක ඵැ සිටිදඹෝ දැ යි දතොඳ විසින් න රද දෑ" යි විචාශ දේක එ ඵ් ආස
යජ්ජුරුදෝ "්ාමීනි, දදදදව් දරො දදවිදඹෝ සිටිදඹෝ ඹ" යි මි යි කී ව එ දව්දර හි දතරුන්
වන්දේ "භව යජ, එයිත් දවා ගත යුතු දැ" යි දාශ දේක එ ඵ් ආස යජ්ජුරුදෝ "්ාමිනි,
දදතාන්දේ ඌේධිදඹන් දව් දැ" යි දැන්වුව ඈක්බිති දතරුන් වන්ද නැත දභ දේ දාශ දේක
"දදයිනි, ඒ එක දදතාන් දේ දද ඌේධිදඹන් දව් ද? දම් නා හි රුන්ැලි දාගඵ කයව දුටුගැමුණු
යජ්ජුරුන් දේ යාජ ඌේධිඹ ඹ, යවතුන් වන්දේ දේ යවත් ඌේධිඹ ඹ, දදතා න්දේ දද ඌේධිඹ ඹ
ඹන දම් තුන් ඌේධිදඹන් පිහිටිදේ ඹ" යි දාශ දේක යජ්ජුරුදෝ දතරුන් වන්දේ දේ ඵ් ා
"ඹවඳත, ්ාමිනි" යි ගිවි දතරුන් වනදේට ධරච්ඡත්රඹ පුදා විවායදඹ හි වැය රැව ඹ දතරුන්
වන්දේ ද තභන් වන්දේට පිදු ධරච්ඡත්රඹ රුන්ැලි දාගබ් වන්දේ දේ දකොත් කැරැල්දර හි ඵැ
ත් දක් පුදා දෑභන් භලින් පජා කශ දේක එ දේ දවයින් දභ දුටුගැමුණු භවයජ එකාංඛ්ඹ කප්ති
රක්ඹක් පිර ඳාය මිතා ආති විසින් දම් යජ භවානුබා ආත්දත් ඹ එ දේ දවයින් භ දත යුතු

ක්දදව් යජ්ජුරුන් දේ නිදඹෝගදඹන් විල්කර්භ දිය පුත්රඹා දම් කර්භාන්ත අදිදඹ හි ඳටන් ඩුා
ආඟ අදව්ල  දගන කයන රද දවයින් ඔහුදේ ඌේධිඹ යි කිඹාත් දත යුතු ඹ කර්භාන්ත කයන
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ඈන්දගුත්ත භව දතරුන් වන්දේ කුඩා භවත් කර්භාන්ත විධාන කයන දවයින් හුදදක් දතරුන්
වන්දේ භතු දනො න දේක සිඹලු යවතන් වන්දේ භ තභ තභන් වන්දේ කශභනා කටයුත්දත හි
ඊත්ාව ඳානා පිණි තය දම් තුන් ඌේධිදඹන් කයන රදැ යි දත යුතු ඒ ද භවාංදඹ හි කිඹන රද
භැයි ඩභිඥා ප්රාප්තිත ව භවා නුණැති ඈන්දගුත්ත නම් භව දතරුන් වන්දේ දම් දාගදඵ හි කර්භාන්ත
විධාන දකොට නිභව දේක

ධාතුගර්බ ර්ණනා නිමි
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"දභ දේ දුටුගැමුණු භවයජ්ජුරුදෝ ධාතුගර්බදඹ හි කර්භාන්ත නිභා තුදු්ක් රත් ද් විවායඹට දගෝ
භවා ංඝඹා වන්දේ රැ් කය" යි කිඹා අයාධනා දකොට ඹවු ව එ දව්දර හි ති් දවක් දදනා
වන්දේ රැ්  දාශ දේක එ දව්දර හි දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ භවා ංඝඹා වන්දේ ැ දභ දේ
දන්න්නාහු "්ාමීනි, භා විසින් ධාතු ගර්බදඹ හි කශභනා කාර්ඹඹ දකොට නිභවීම් දට ආශ භ භැදි
දඳොදවෝ ද් ඊතුරුශ නකතින් ධාතු නිධාන දයි එ දේ දවයින් ්ාමිදරුන් විසින් ධාතු ආති
තැනක් දන භැන" යි භවා ංඝඹා වන්දේට බාය දකොට යජ්ජුරුදෝ තුම නුයට ගිඹාහු ඹ

ධාතු දගන ඉට දොණුත්තය දවයණඳාණන්ට ඳැරීභ
ඈක්බිති භික්ෂු ඞ්ඝඹා වන්ද ධාතුන් වන්දේ දගදනන්නට භර්ථ දනකුන් වන්දේ දොඹන
දක්, පුදපිරිදන න ඹසින් දොදශෝ වැවිරිදි ඹ සිව් ක්ෂිණාශ්ර දොණුත්තය නම්
ාභදණයඹන් වන්දේ දැක ඔඵ කැා දායන දේක් "දොණුත්තයදඹනි, දුටුගැමුණු භවයජ්ජුරුදෝ
ධාතුගර්බදඹ හි කර්භාන්ත නිභා ධාතුන්වන්දේ දගදනන පිණි භවා ංඝඹා ව්නදේ ට බාය
කදශෝඹ එ දේ දවයින් ධාතුන් වන්දේ දතොඳ විසින් දගදන භැනැ" යි දාශ දේක භවා ංඝඹා
විසින් දායන රද ඵ් ආස ාභදණයඹන් වන්දේ "්ාමිනි, භභ ධාතන් වන්දේ දගදනමි ධාතන්
වන්දේ දකොයි ැඩ සිටින දේක් දැ" යි විචාශ දේක එ දේ විචාශ ාභදණයඹන් වන්දේට භවා
ංඝඹා වන්දේ දායන දේක්, දොණුත්තයදඹනි, ඳ දේ බුදු යජාණන් වන්දේ කුසිනාය නුය
ල්ග් දදක භධයඹදඹ හි ඳැනව ඹවන් හි නැඟි දනො සිටිනා දේඹා දන් ැඩ දවොත් දේක් ක්දදව්
යජ්ජුරුන් කැා දායන දේක්, "භාදේ ටදද්රෝණඹක් ඳභණ ධාතුන් වන්දේ තුදයන් එක්
දද්රෝණඹක් ඳභණ ධාතු දකොලිඹ යජදරුන් විසින් පුජා කයනු රඵන්දන් ඹ ඒ ධාතු දද්රෝණඹක් එන ද
රංකාේවීඳදඹ හි රුන්ැලි නම් දාගදඵහි පිහිටන්දන් ඹ" යි දාශදේක නැත බුදුන් පිරිනින් ඳෑ කර
දද්රෝණ නම් ඵමුණු අචාරි ධාතු ට දකොටක් දකොට ට යට යජදරුන්ට දඵදා දින ඒ යජදරුදෝ තභ
තභන් දේ නුයර දාගප්ති ඵැ පජා ත්කාය කදශෝ ඹ ඒ දාගප්ති තුදයන් යාභ ග්රාභදඹහි දකොලිඹ
යජදරුන් විසින් ඵන රද දාගඵ භව තුදයන් බිඳි දා කයඩු මුහුදට ැද රුන් ැලි භත්දතහි නක්
රුසින් දිලිදමින් තුබදේ ඹ එ භදඹ හි භාදඤජරික නම් නාග බනදඹ හි නයි දාකයඬු දැක නාග
බනඹට දගන දගෝ භවදකර නම් නා යජ්ජුරුන්ට දැන්ව ව ඒ දතපුල් ආස භවදකර නම් නා යජ ද
දකශක් නයින් පිරියා වුත් සුඳින් භලින් භවත් ව පජා ත්කාය දකොට, යන් ධජ රිදි ධජ මුතු ධජ ඳඵළු
ධජ භැණික් ධජ ත් රුන් ධජ ඳඤ්චාඞ්ගික තේේ නාදදඹන් භවත් ව පජා ත්කාය දකොට දාකයඬු
ඈන්ද්රනීර භාණිකයඹ කයඩුදක තඵා තභා ඈසින් දගන භවත් ව පජා ත්කාය ධාතුන් වන්දේට ඒ
නායජ දකොට නාග නඹට දගන වැය ඹානදකශක් ධන ධාතුන් වන්දේට පජා දකොටත් රුනින්
දාදගඹක් කයා ධාතුන් වන්දේ ඒ දාදගයි පිහිටුා පජා ත්කාය කයන්දන් ඹ නැත භවසුප්ති භව
දතරුන් වන්දේ ජාත් යජ්ජුරුන් රා ධාතු නිධාන කයන දේක් යාභ ග්රාභදඹ හි ධාතුන් වන්දේ
තඵා දසු ත් යට ධාතුන් වන්දේ දගන වැය යජ්ජුරුන්ට දි දාශ දේක ඒ ජාත් යජ්ජුරුදෝ යාභ
ග්රාභදඹ හි ධාතුන් වන්දේ දනො දැක "්ාමිනි, කුභක් පිණි යාභ ග්රාභදඹ හි ධාතුන් වන්දේ දනො
දගදනන රද දැ" යි විචාශ ව එ දව්දර හි ඔඵ දායන දේක් "දේදඹනි, ඒ යාභ ග්රාභදඹ හි ධාතන්
වන්දේට තීර්ථකඹන් විසින් ඊඳද්ර නැත භතු එන ද රංකාේවීඳදඹ හි රුන් ැලි නම් භව
දාගැදඵක ඒ ධාතුන්වන්දේ පිහිටන දේකැ" යි යජ්ජුරුන්ට දාශ දේක නැත ධර්භාදලොක
යජ්ජුරුදෝ ජාත් යජ්ජුරුන් කයව ධාතු නිධානඹ ඊගුළුාපිඹා ධාතුන් වන්දේ ගන්දනෝ ත්
දද්රෝණඹක් ධාතු දැක ට ැනි ධාතු දද්රෝණඹ දනො දැක ංඝඹා වන්දේ තින් විචායන යජ්ජුරුදෝ
"්ාමීනි, නික් ධාතු දද්රෝණඹ දකොයි දැ" යි විචාදශෝ ඹ එ දේ විචාශ යජ්ජුරුන්ට යවතුන් වන්දේ
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දායන දේක් "දදදඹනි, දකොලිඹ යජදරුන් විසින් ඵන රද දාගඵ පිහිටි ධාතුන් වන්දේ භව
තුදයන් දාගඵ බිදී, දාකු තුබ දාකයඬු භව මුහුදට න එ දේ ගිඹ දාකයඩු නයි දැක තභන් දේ
භාදඤජරික නභ තාර බනඹට දගන දගෝ භවදකර නම් නා යජ්ජුරුන්ට දී පජා දකදයති" යි දාශ
දේක එ ඵ් ආස ධර්භා දලොක යජ්ජුරුදෝ භවා ංඝඹා වන්දේ ැ දන්න්දනෝ "්ාමීනි, නාග
බනඹ නම් භා දේ අඥ ඳත්දන් ඹ ඒ ධාතන් වන්දේ දගන්ා ගනිම් දැ" යි දැන්ව ඹ එ දේ දැන්ව
යජ්ජුරුන්ට යවතුන් වන්දේ දායන දේක් "දදදඹනි" ඒ ධාතන් වන්දේ භතු එන ද
රංකාේවීඳදඹ හි දුටුගැමුනු නම් යජක්හු විසින් රුන්ැලි නම් දාගඵක් ඵා ඒ ධාතු ඒ දාගඵහි
පිහිටුන්දන් ඹ එ දේ දවයින් ඒ ධාතුන් වන්දේ දගන්වීදභන් ප්රදඹෝජන නැතැ" යි රකා දාශ දේක

(නැත යවතුන් වන්දේ දායන දේක් ) "එ දේ දවයින් දොණුත්තය දඹනි, දතපි භාදඤඡරික නම්
නාග බනඹට දගෝ දම් වැභ ඳ කී රුඳ භවදකර නා යජ්ජුරුන්ට කිඹාරා ධාතුන් වන්දේ දට
ධාතු නිධානඹට දගන එ" යි දාශ දේක එදතපුල් ආස දොණුත්තය ාභදණයඹන් වන්දේ, "ඹවඳත,
්ාමිනි" යි ගිවි තභන් වන්දේ ැඩ හිඳිනා පුද පිරිදනට ැඩ දාශ දේක

නුය ැරැසීභ දුටුගැමුණු භව යජ්ජුරුදෝ නුයට දගෝ දඵය රන්දනෝ "දඹට දගැදඵහි ධාතු නිධාන
න්දන් ඹ එ දේ දවයින් නුය ැ්න් තභන් තභන් දේ විවානරඳදඹන් ැයහී සු භල් අදිඹ වැය
දගන දාගබ් භළුට රැ්න්දන් ඹ" යි කිඹා දම් ැටිදේ දඵය රැව ඹ ඈක්බිති ක්දදව් යජ විල්කර්භ
දිය පුත්රඹා කැා දභ දේ නිදඹොග දකදශේ ඹ "දට භව දාගඵ ධාතු නිධාන දයි දතෝ දගොසින් සිඹලු
රංකාේවීඳඹ විදලේ දකොට යව" යි ම්භත දකදශේ ඹ විල්කර්භ දිය පුත්රඹා දදදනි ද් එකුන්
සිඹඹක් දඹොදුන් ඳභණ රඞ්කාේවීඳඹ ශක් දගොඩක් ඳර්තඹක් ඹන දම් සිඹල්ර භ න්තර්ධාන දකොට
දඵය ආක් දභන් භ දකොට රිදි ඳට වා භාන ැලි තුට ඳ් නක් භලින් යවා වාත්සින් පර්ණ ඝට
පර්ණ කර ඳඞ්ක්තින් තඵා සිඹලු දම් රක්දි ට දකොට තියඹක් ආද මුදුදනහි සුදු විඹන් ඵැ දඳොදශෝ
දතදරහි පියුම් ද දිදඹ හි පියුම් ද අකාලදඹ හි ඔරම්ඵක නම් එදරන්නා ව පියුම් ද දක්ා රංකෘත දකොට
යවන රද සධර්භා නම් දිය බා දභන් යවා ලී ඹ භව මුහුද යශ සිදි කකායා ගත් මීකිරි ආතිළිඹක්
දභන් මිහිරි සිහිල් ඳැන් විඹ ඳ් නක් පියුදභන් ද ඒ මුහුද ැයහුදේ ඹ ඒ භාදේ බුදු යජාණන් වන්දේ
දේ ධාතන් වන්දේදේ අනුබාදඹන්, සිඹලු ක්ශ ගඵ, බුදුන් භවුකු ඊඳන් ද් දභන් ද බිහිදන
ද් දම්න ද බුදුන ද් දභන් ද ැයහුදේ ඹ

ඈක්බිති යජ්ජුරුන්දග යාජ නිදඹොගදඹන් නුය ැ්දෝ රැ් යාජ විථිඹ කශ වැය වැභද මුතු සුනු වා
භාන සුදු ැලි තුට රදඳ්භල් අදිඹ තුට දනක ප්රකාය ඳැවැදඹන් දිලිදන ධජ ඳතාක නංා පුන්
කර තනා දකදවල් දතොයණ ඳන්තීන් ද භල් දතොයණ ඳන්තීන් ද පිළී දතොයණ ඳන්තීන් ද, ඹන දම්
දතක ප්රකාය දතොයණින් ද, භල් ආගෑ ඳවන් ආගෑ අදිඹ ද ඈදි දකොට නුය ැයහු ඹ දුටුගැමුණු භව යජ ද
එ දව්දර හි තය ාල් දදොය දුක්ඳත් මිනිසුන් නුබ කයනු පිණි මියුරු ව අවාය ද දනොදඹක්
ර්ගදේ කැවුම් ද මි ඳැන් ක් ඳැන් ක ඳැන් ආටදකදවල් ඳැන් දම් අදි ටදශෝ ර්ගදඹ හි ඳාන
ර්ගඹන් ද සු කා තුබ සිහිල් ඳැන් ද භල් සු ද පිළි ඳරනා ද ඳ්ඳරතින් යුක්ත ව බුරත් ද ඹන
දම් වැභ තැබ්ඵවිඹ
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ගැමුණු යජ ධාතු නිධාන ්ථානඹට ඹෑභ
ඈක්බිති ඒ දුටුගැමුණු භව යජ ඊදෑන සු ඳැන් දොදශෝ කශඹකින් ඈ් දෝධා නවා යන් ළු වැ
සැට අබයණදඹන් ැයහී මියුරු ව අවාය නුබ දකොට ආඹුර භල් ඳැවැ ඵඳු ව සුන් තය දදනකු
දඹොදන රද ඊතුම් යථඹකට නැඟි, යවන රද කදඩොරැතු තභන් නැඟි යථඹට ඈදිරි දකොට, යන් කයඩු
හි තඵා ධරච්ඡත්රඹ ඹට යජ සිටිදේ ඹ ඒ ආසිල්දරහි ක්දදව් යජුහු දේ දියාඞගනාන් වා භාන ර
ආති දනක ප්රකාය අබයණදඹන් ැයහුණු දොදශෝ දවක් බිදෝරුන් වා දනොදඹක් ්ත්රීහු
යජ්ජුරුන් පිරියා නික්මුණා ව ඊන්ට ඈක්බිති නන්දිමිත්රාදී දල භවා දඹොධඹන් වා එදකොදශෝ දව්
එක් සිඹඹක් ඳභණ සිරි දඹොධඹන් වා සිවුයව දනඟ වා කුරුන් කුදුන් වා යාජාභාතයඹන් වා ඹන දභකි
සිඹල්දරෝ භ යජ්ජුරුන් පිරියා නික්මුණාහු ඹ නැත දටෝයා දවක් පුරුදඹෝ ද දටෝයා දවක්
්ත්රීහ ද භල් කයඬු ද දඬුැට ඳවන් ද ඳඤ්ච ර්ණදඹන් යුක්ත ධජ ඳනාක ද දගන යජ්ජුරුන් පිරියා ගත්
ව දභ දේ ඒ දුටුගැමුණු භව යජ එ ද් භවත් ව යාචජල්චේරූඹදඹන් යුක්ත  නන්දදනොදයානඹට ගභන්
ගත් ක්දදව් යජහු දභන් ධාතු නිධාන දකදයමි යි කිඹා නික්මුදේ ඹ එ දව්දර හි යජු ඈදිරිදඹ හි
නටන්දනෝ ද ගි කිඹන්දනෝ ද ගභන් ගත් ව බෘඞගවීණා නකුරවීණා දේදයවීණා බ්රාව්භවීණා කඤ්විතාරභ
යසුතාරම් මුත්තාරම් ව්තතරම් ද දැදුරුදඵය ඳණාදඵය ගැටදඵය දයෝදදඵය භවදඵය එක්දඵය
දරොදවොදඵය තරප්තිඳය වීයන්දම් තම්භැට නිාන මුද්රදඝොා යණයඞ්ගදඝොා ඩැක්කි ඊඩැක්කි ඩවුය
ක්ක්ඳඤ්ච දම් අදී දවරි ලබ්දදඹන් ද, යන්ක් රිදික් රුන්ක් තැලික් කයක් යුශ ක්
දකුණුක් යන්සින්නම් රුන්සින්නම් යන්දායා රිදිදායා රුන්දායා දශදායා දශවං දරෝවං ගයවං
විජදඹොධ්නි ඔත්තු නන්තිරි පිට සිරිවිලි ඹන දභකි කාවර ජාතිදඹන් ද ව්තීන්දේ කුඤ්චනාදදඹන් ද
ල්ඹන් දේ දවේායඹන් ද යථදඹ හි නිභශල්දර හි ලබ්දදඹන් ද දණවඬ දභන් ගන්නාව ඵරත්
වදඬ හි ලබ්දදඹන් ද ඹන දභකී ලබ්දදඹන් යුගන්ධය ඳර්ත මීඳදඹ හි ාගය නාදඹක් දභන් ද දඳොදශෝ
ඳැළී ඹන කරක් දභන් ද ඒ දුටු ගැමුණු භව යජ පජාට නික්මුණු දඝොා ඳැැත්දත් ඹ

දොණුත්තය දවයණඳාණන් නා දරොට ැඩභ වීභ
එ දව්දර හි පුදපිරිදන න දොදශ් වැවිරිදි දොණුත්තය ාභදණයඹන් වන්දේ දුටුගැමුණු යජ
දාගඵ ධාතු නිධානඹට නික්මුණු දවරි නාද දඝොා ා භිඥාඳාදක දකොට ආති චතුර්ථ ධයානඹට
භැද භව දඳොදශො ඳශා දගන දිඹ කිමිද දගන ඹන දිඹ කාකු දේ දඳොදශො කිමිද දගන භාදඤේඡරික
නම් නාග බනදඹ හි භවදකර නම් නාග යාජඹා භිමුඛදඹ හි දගෝ දඳනුණු දේක

එ දව්දර හි භවදකර නම් නාග යාජඹා ද තභා භිමුඛදඹ හි ැඩ සිටි ාභාදණයඹන් වන්දේ දැක වා
හුන්දනන් නැඟී සිට ඔඵදේ ශ්රී ඳාදඹ ැ සු ඳැනින් ඳඹ දෝධා සුඳින් භලින් ඔඵට පජා දකොට
ඔඵ වා භග පිළිය කථා දකොට එකත් ඳ්  හි "්ාමිනි, දකොයි සිට ඳ දේ දම් නාග බනඹට
ැියදේක් දැ" යි විචාදශේ ඹ එ දේ විචාශ නාග යාජඹාට දොණුත්තය ාභදණයඹන් වන්දේ දායන
දේක් "භවයජ, රංකාේවිඳදඹ හි සිට අම් ව" යි දාශ දේක එ දේ දාශ ාභදණයඹන් වන්දේට නා
යජ කිඹන්දන්, "්ාමිනි, කුභක් පිණි රඞ්කාේවීඳදඹන් දම් භාදේ නාග දියිනට ැිය දේක් දැ" යි
විචාදශේ ඹ දභ දර විචාශ නා යජවට දායන දේක් "රක්දි යජ කයන දුටුගැමුණු භවයජ රුන්ැලි
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නම් දාගඵක් ඵා දාකු ධාතු නිධාන කයනු පිණි ඒ යජ භවා ංඝඹා වන්දේට බාය දකදශේ ඹ
යජුදගන් එ ඳත් ආස භවාවිවායදඹ හි ැඩ හිඳිනා ති් දවක් ඳභණ භික්ෂන් වන්දේ එක්තැන් ැඩ
හි භට දායන දේක්, "ාභදණයදඹනි, දුටුගැමුණු භව යජ ඵැවු දම් රුන්ැලි දාගබ් වන්දේ නිා
තුබ දද්රෝණඹක් ඳභණ ධාතුන් වන්දේ භවදකර නම් නාගයාජඹා මීඳදඹ හි තුබ දේක එ දේ දවයින්
දතපි ඔහු මීඳඹට දගෝ ඳ වැභ දදනා වන්දේ කී දභ ඳත් ඒ නා යජවට කිඹා ධාතුන් වන්දේ
දගදන" යි භා දතොඳ මීඳඹට එා දාශ දේක එ දේ දවයින් භභ දතොඳ මිඳඹට අමි" යි දාශ
දේක

දාකයඬු ැඟවීභ
ාභදණයඹන් වන්දේ දාශ ඵ් ආස භවදකර නම් නාග යාජඹා එඵ් මින් භ ඳර්තඹකින් භඬනා
කරක් දභන් භවත් ව දලොකඹට ඳැමිණිදේ දභ දේ සිතී ඹ "පි දම් ධාතන් වන්දේට පජා ත්කාය
දකොට දම් තිරින් අත්භ බාදඹන් මිදි භතු දිය දරොක ම්ඳත් නුබ කයම්ව යි සිතුම් ව දම්
දොණුත්තය ාභදණයඹන් වන්ද ද භවත් ව ඌේධයානු බා ආති දේක එ දේ දවයින් ඈදින් මුන්
වන්දේ දම් ධාතුන් වන්දේ දම් දැගැදඵ හි තුබුා දුටු දේක් වී නම්, ඳ ත්භැඩ පිඹා ආය දගන
ඹන්නට දඳොදවොත් දේක එ ඵැවින් භා විසින් මුන් වන්දේට ධාතන් වන්දේ දනො දි දා දගන් ධාතුන්
වන්දේ ඈත් දකොටපු භැනැ" යි සිතා තභන් දේ නාග ඳර්ත් දකශය සිටි ාසුරදත්ත නම් තභා
දේ ඵැනකු දැක ඕවට ත්න් දකොට ඔහු රා ධාතුන් වන්දේ ඟනු කැභැති රකුණු දින එ
දව්දර හි ාසුරත්ත නම් ව ඔහුදේ ඵෑනා භයිරා කශ ංඥා දැන දාදගට දගෝ දාකයඩු වැය දගන
ගැරපිඹා භවාදභරු ඳර්ත ඳාමුරට දගෝ භවත් ව නාග දලඹක් භා දගන ැද දවොත්දත් ඹ දවේ දක
දේ ද ඹත්, ායසිඹඹක් ගවු ට ආති එක් දව් දදසිඹඹක් ගවු දිග ආති දනොදඹක් දව් ගණන් දඳණ භා
දගන භවත් ව ඌේධි ආති ඒ නාග යාජ දතභ, භවාදභරු ඳර්ත ඳාර්ල්දඹ හි වි දභදඹන් ද වනින් ද
දිලිදන්නා ව ඒ නාග යාජදතභ දයණ ැර ඵැදගන රුන් ැලි භත්දතහි ැදදව තභා වා දෘල ව
දනොදඹක් දව් ගණන් ර්ඳඹන් විසින් පිරියන රදු ැද දවොත්දත් ඹ

එ දව්දර හි ර්ඥ පුත්ර ව ප්රතිඳත්තිඹට දිවි පුදන්නා ව ්ටාර්ඹ පුේගර ව දොණූත්තය නම්
ාභදේයඹන් වන්දේ දේ වා භවදකර නම් නාග යාජඹා දේ වා දදදදනා දේ යුේධදඹ හි ජඹ ගන්දනෝ
කවුරු දදෝ දවෝ ඳයදින්දනෝ කවුරුදදෝ දවො යි ඵරම් ව” යි දඵොදවෝ දේතාදෝ ද නාග සුඳර්ණදඹෝ ද
එතැන් හි එ දව්දර හි රැ්ව ව ඈක්බිති භවදකර නම් නාග යාජඹා තභා දේ ඵෑනන් විසින් ධාතුන්
වන්දේ ඟාපු ඵ දැන ාභදේයඹන් වන්දේට දභ දේ දැන්විඹ “්ාමීනි, මීඳදඹ හි ධාතන්
වන්දේ නැත එදේ දවයින් දම් නාග බනදඹහි කල් දනො ඹා වා දගෝ භික්ෂන් වන්දේට භා කී
ඳත් කිඹා දාශ භැන එදේ කර භවා ඞ්ඝඹා වන්දේ නිත් දතනකින් ධාතන් වන්දේ දොඹන
දේකැ” යි නා යජ ාභදේය ඹන් වන්දේට දැන්වී ඹ

නාදරො ත් රුන් දාගැඵ වා දාදගඹ
එ ඵ් ආසු ාභදේයඹන් වන්දේ තභන් වන්දේට භවා ංඝඹා වන්දේ කී ඳරිේදදන් අදිදඹහි
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ඳටන් ධාතන් වන්දේ ඳයම්ඳයාදඹන් නා යජු මීඳඹට අ නිඹා දායා “එ දේ දවයින් ධාතන් වන්දේ
දතොඳ මීඳදඹහි භ ඹ කල් දනො ඹා දද” යි දාශ දේක එ දව්දර හි ාභදේයඹන් වන්දේ දාශ
දතපුල් ආසු නායජ සිතන්දන් “දම් වන්දේ භවානුබා ආතිදෑ ඹ කිසි ඊඳාඹකින් ධාතන් වන්දේ
මුන්දෑට දනො දී ඹා පිඹන ඵ සුදුසු ඹ” යි සිතා ාභදේයඹන් වන්දේ කැා දගන දාදගට දගෝ ඒ
දාදගයි ත් රුන් දාගඵ ද එ දේ භ ත් රුනින් විසිතුරු ව දාදගඹ ද නා යජ ාභදේයඹන් වන්දේට
ඳෑදේ ඹ

ඒ දාදගයි ර්ණනා භවාංලදඹ හි කිඹන රද භැ යි දවේ දක දේ ද ඹත්, දන්ක ප්රකාය ව රුනින් භනා
දකොට කයන රේදා ව දාදගඹ ද එ දේ දවයින් භ විසිතුරු දකොට ඵන රේදා ව දාගඵ ද ඵැලු
භැනැයි ාභදේයඹන් වන්දේට ඳෑ නැත නා යජ ාභදේයඹන් වන්දේ කැා දගන දාදගන්
භෑතට වුත් කඩ ඳවණ ඳඵළුභඹ පියුභ භතුදඹ හි සිට “්ාමීනි, දම් දාගඵට ද දම් දාදගට ද මිර දාශ
භැන” යි දැන්වීඹ එ දර දායා නැත දායන දේක් “එකානුසිඹඹක් දඹොදුන් රඞ්කාේවීඳදඹ හි සිඹලු
යත්නදඹෝ දතොඳ දේ දම් දාදගට භැඩ දගන දනා දම් කඩ ඳාණටත් දනො වඟදන් ඹ” දාශ දේක

එ ඵ් ආස නා යජ “එදේ කර ්ාමීනි, දභ දේ භවත් ව පජා ත්කාය ආති දතනින් ්ල්ඳ ව පජා ආති
දතනට ධාතු දගන ඹාභ යුක්ත දනො දයි” දැන්වී ඹ එ දේ කී නා යජුට නැත ාභදේයඹන් වන්දේ
දායන දේක්, “දේදඹනි, භයක් ම්බුේධඹන් වන්දේ නම් ේධර්භඹ භ ගරු දකොට න ඵ මුත්
අමිඹ ගරු දකොට දනො ඹන දේක එ දේ දවයින් දතපි දභවිචයක් තඵා ක්ශ ඳභණ ා ත් රුන්
දගඹක් භා ඒ දගඹ ත් රුනින පුයා ධාතන් වන්දේට දතපි පජා දකොට ඳරිවයණඹ කයන්නාහු වී
නමුත් ධර්භාභිදඹොගඹක් දකොට ගන්ට භර්ථ ඹ" යි දාශ දේක ඈක්බිති ාභදණයඹන් වන්දේ නා
යජුට දායන දේක්, "දුටු ගැමුණු භව යජ ද භ ධාතු නිධාන කයන්දන් ඹ එ දේ දවඹන් දතපි භට දනො
ර් දකොට වා ධාතන් වන්දේ දද" යි දාශ දේක දභ දේ ාභදණයඹන් වන්දේ දාශ ඵට නා
යජ ඳසු දනො ඵැ තභා දේ ඵෑනා විසින් ධාතන් වන්දේ ඟාපිඹන රදැ යි සිතා ාභදණයඹන්
වන්දේට දභ දේ දැන්වී ඹ: "්ාමිනි, දම් භාදේ දාගදඵ හි ධාතන් වන්් ආති ඵත් නැති ඵත් දනො
දන්නා දේක්, "දදදඹනි, භට ධාතන් වන්දේ දද" යි දායන දේක භභ නැතැ යි කිඹමි එ දේ
දවයින් දභ දේ දදොඩා කම් කිම් ද? ඈදින් ධාතන් වන්දේ දුටු දේක් වී නම් වැය දගන ැියඹ භැනැ" යි
දැන්වී ඹ

දවයණඳාණන් ඌේධි ඵරදඹන් දාකයඬු ගැනීභ
එ දව්දර හි නාග යජු කී ඵ් ආස ාභදණයඹන් වන්දේ ඒ නාග යාජඹා භිමුඛදඹ හි ැඩ සිටි දේක්
සක්භ ව තක් භා එදකදණහි භ දභය ඳාමුර නා කැරන් පිරියා ැද දවොත් ඔහුදේ ඵෑනාදේ මුඛඹට
ත දඳොා දායා දාකයඬු වැයදගන දායන දේක් නා යජ, ඳ අ කාරිඹ සිේධ විඹ දතපි සිටුයි දායා
සියුම් ව භකුළු හුඹක් ඹටි ඳටින් දා ඊඩු පිටින් කළුන් ඳෑ දනො න දතන් දඳොදශො කිම්ද දගන වුත්
තභන් වන්දේ ැඩ හිඳිනා පුදපිරිදන දඳනුණු දේක
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ඈක්බිති එ ද් ාභදණයඹන් වන්දේදේ වා නා යජු දේ වා දදදදනා දේ යුේධ ඵරම් ව යි රැ් ව
දදතාන් වා නාග ඳර්ේ වා ාභදණයඹන් වන්දේ ජඹ ගත් ඵ දැක තුටු ව දදතාදෝ ධාතන්
වන්දේට පජා ත්කාය කයන්නාහු ාභදණයඹන් වන්දේ වා භග වුත් විවායඹට භ න් ව ඈක්බිති
භවදකර නාග යාජඹා ද ාභදණයඹන් වන්දේ ැඩපු දව්දර හි "ාභදණයඹන් වන්දේ ඤ්චා
දකොට ඹාපීම් යි තුටු වදේ ශඟ සිටිඹවුන් ඵණා කිඹන්දන් "වා ධාතන් වන්දේ දාදගට ඩනා
නිඹාදඹන් වැයදගන එන්දන් ඹ" යි ඵෑනා මීඳඹට දභදවය කයන්නන් ඹවී ඹ එ දව්දර හි ාසුරදත්ත
නම් නාග යාජඹා ද තභා ඵඩ තුබ දාකයඬු දනො දැක හි තුබ තින් වඬමින් වුත් භයිරා ඳාඳට හි තභා
ඵියන් දාකයඬු වැය ගත් ඵ භයිරාට දැන්වී ඹ එ දව්දර හි ඵෑනා කී දතපුල් ආස නා යජ ද "පි ඤ්චා
කයම්ව යි සිතුම්ව දම් ඵ දනො දත්තම් ව" යි වැඬී ඹ ඔහු දේ වඬ ා සිඹලු නයි භ රැ් වුාහු ධාතන්
වන්දේට කශ දොකදඹන් වැඬු ඹ ඈක්බිති නාග බනදඹ හි සිඹලු නයි රැ්  හිදක් මුදා පිට භැද
දවශා දගන දෑතින් ශඹ වල් දකොට දගන නිල් භවදනල් භල් වා දෘල ව ආ්ලින් තභන් දේ දොක
විරුන්නවුන් දභන් දෑ්ලින් හුණු කඳුළු ධායාන් ගුරුන්නාහු නාග බනදඹන් වුත් දොණුත්තය
ාභදණයඹන් වන්දේ පුදපිරිදනට රැ්  වඬන්නාහු දභ දේ කිඹා වැඬු ඹ දක දේ ද ඹත්,

නාගඹන් වඬාැරපීභ
සිඹලු ත්ඹන් දකදයහි ඳතශ කරුණාදඹ හි මුල් ඵට ඳැමිණි ර්ඥ පුත්රඹන් වන්, දම් ය දුක්
දැිය වදේ මිනිසුන්ට භ ද? නින් මිහිරි වදේ මිනිසුන්ට භ ද? බුදු ව ්ාමිදරුාණන් ඳායමිතා පුයා බුදු
වදේ මිනිසුන්ට භ ද? ඒ දවම් භා වදේ මිනිසුන්ට භ ද? ඒ ඟුරුන් දුක් දදොම්න් නැති කයන්දන්
මිනිසුන්දේ භ ද? ඒ ්ාමිදරු ව බුදු යජාණන් වන්දේ දේ ලරීයදඹන් විසිරුණු ලරීය ධාතුන් වන්දේ
ඳ විදඝොය විසින් ඳ ආට වරාවර වී ද? මිනිසුන් ආට කර්පය රාක වී ද? ඒ ්ාමි දරුන් දග රඳ
ශ්රී මිහිරි වදේ මිනිසුන්ට භ ද? ්ාමිදරුාණන් දේ ධාතු ැ පිදු ඳභණින් තය ඳාදඹ හි කුල් දවශා
නින් භවත් යජ භවත් න්දන් මිනිසුන්ට භ ද? ආයි, පිත් ය දනො සිටිඹදභෝ ද? මිනිසුන් දේ දුක්
ඳව කයම් ව යි බුදු ව ඵ මුත් නා දරො ආත්තන් දේ දුක් ඳව කයම් ව යි දනො සිත දේක ද? දභ දේ භ
ඳට තද න්ට මුළු දරො ඳැතිරි ඒ බුදුන් දේ කරුණා ඳ විදඝොය දවයින් ආකිළි ඳ කයා දනො
න්දන් ද? නැත බුදු න්ට ඩනා ්ාමි දරුාණන් ශ වශ ඳාත්රඹ ගවට වශ කර ඊඩුගං ඵරා ස
තක් දගෝ ශාැටුදභක්හි න්දන් ඳ කුරදඹ හි එකක්හු දේ බනඹට දනො දව් ද? ප්රථභ දඵොධිදඹ හි
ත් දක් ්නා භව ැ්ද හි රිදි ඊළින් ඵැඳි අනඹක් දභන් දයණැල් ගැඵ හිඳුාදගන ගකිළි
දකොට ඩා හිඳුවදේ ඳ කුදරහි නදඹක් දනො දව් ද? බුදු න භඟුදර හි දි දවක් තුඩු භා දගන ්ාමි
දරුන්ට න්දිබට්ටඹකු දේ ්තුති දඝොා දකදශේ ඳ කුදරහි ගැත්දතක් දනො දව් ද? එ දේ දවයින්
්ාමි දරුාණන්ට දම් හිමිකම් බිී දභ හි පිත් ලයදඹන් භ ගැත්තම් ව එ දේ දවයින් ඳට නුග්රව
දකොට දාශ භැන නුම වන්දේ ධාතුන් වන්දේ වැය දගන හීදභන් පිඩාට ඳැමිණිඹම් ව යි ඟභැද
දනක කායණ කිඹා ඒ නයි දම් ැටිදේ වැඬ ඹ දභ දේ ඒ නයි වඬා නැත භික්ෂ ංඝඹා වන්දේට
දභ දේ දැන්ව ඹ

"්ාමිනි, ඳ විසින් කිසි දකනකුන්ට පීඩාක් දනො දකොට ඳ දේ කුරානුබාදඹන් දම් ධාතන්
වන්දේ රැඵ දඵොදවෝ කරක් ඳරිවයණඹ කශ ධාතුන් වන්දේ කුභක් පිණි ඳට කිසි ධාතු
සිඟිත්තකුත් දනො දි, නියදලඳදඹන් දගන්ා දාශ දේක් ද? ඳ දේ ්ර්ග දභොක් දදකට කුභක්
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පිණි ඵාධා දකොට දාශ දේක් ද" යි ඹනාදීන් දභ දර ඒ නයි මුනි දරුන් සිත දඳම් ඩා ඵැගෑඳත් 
වැඬු ඹ දභ දේ ඒ නයි වැඬ ඳසු, භවා ංඝඹා වන්දේ ඒ නයින් දකදයහි කයන රද නුග්රවදඹන් ඒ
නයින්ට භ ඹම්තම් ධාතු දකනකුන් වන්දේ දදා දාශ දේක එ දව්දර හි ඒ නයි ධාතන් වන්දේ
රැඵ තුටු වාහු තභන් දේ නාග බනඹට දගෝ පජා බාේඩ දගනවුත් තභන් රද ධාතන් වන්දේට
භවත් වු පජා ත්කාය දකොට නාග බනඹට දගන දගෝ දාදගට ධාතන් වන්දේ ැඩුාහු ඹ

දදවිඹන් දේ පුද ත්කාය
ඈක්බිති ලක්රදේදව්න්ද්ර දතදම් විල්කර්භ දිය පුත්රඹා කැා "දරු, දතපි දගෝ ාභදණයඹන් වන්දේ
ධාතුන් වන්දේ දගන දඳොදශො ඳශා දගන නැඟි දතන ත්රුන් භේඩඳඹක් භ" යි ම්භත
දකදශේ ඹ එ ඵ් ආස විල්කර්භ දිය පුත්රඹා ඒ ක්ණදඹ හි එතැන ත්රුන් භේඩඳඹක් භැවී ඹ
ඈක්බිති ක්දදව් යජ දදදදව්දරො දදතාන් විසින් පිරියන රදු රුන් අනඹක් ද යන් කයඬුක් ද
දගනවැය ඒ විල්කර්භ දිය පුත්රඹා විසින් භන රද ත්රුන් භේඩඳදඹ හි රුන් අනඹ ද ඉපිට යන්
කයඩු ද තඵා ාභදණයඹන් වන්දේ තින් දාකයඩු දගන ඳශමු කිඹන රද යත්න ඳර්ඹඞ්කදඹ හි
පිහිටවී ඹ එ දව්දර හි භවා බ්රව්භඹා දදොදශෝ ගවු ට ආති ටාළි් ගවු ඊ ආති ධරච්ඡත්රඹ ඒ
ධාතුන් වන්දේ මුදුනට ධැරී ඹ න්තුපිත දිය පුත්රඹා ල්විදුනා දගන සිටිදේ ඹ සුඹාභ දිය පුත්රඹා
භැණික් තල්ැට දගන ටිදේ ඹ ක්දදව් යජ එක්සිඹ විසි රිඹන් ජඹතුයා ක පිම පිම සිටිදේ ඹ ඈක්බිති
තය යම් යජ දරුදෝ තය දදන කඩු ගත් ත් ආති, "ඒ ධාතන් වන්දේට තුරු දකනකුන් ැේද
දනො දදම් ව" යි දදරක් ස දවක් ඹක්ඹන් වා ටවිසි ඹක් දදනවිඹන් වා පිරියා වුත් ඒ ධාතන්
වන්දේට රැකල් දගන සිටිඹා ව භවත් ව ඌේධයානුබා ආති දදතින් දිය පුත්රදඹෝ යන් කයඩු ගත් ත්
ආති  ඳය තු භදායා භලින් පුදන්නාහු එතැන් හි සිටිඹා ව නැත දදති් දියක කුභාරි කාරු ද දඬුැට
ඳවන් දගන සිටිඹා ව ඳංචශිඛ දිය පුත්රදඹෝ ද තුන්ගවු දිග ආති දඵළුඳේඩු විණාදඹ හි ත් තතක් නඟා
යවා දදව් නසිනඹ එකානු වදඬකින් මුළු දරො කර්ණාභෘත දකදයමින් ඒ ධාතුන් වන්දේට පජා
දකදයමින් ැ ැ සිටිදඹෝ ඹ

නැත තිම්ඵරු නම් ගන්ධර් දිය යාජඹා ද යඟ භඬරක් භා දගන ඒ ධාතන් වන්දේට දනක විධ ව
දවරි නාදදඹන් පජා දකදයමින් ැ ැ සිටිදේ ඹ නැත එකි එකී කුට්ටභකට ටැට දවක් දඵය වා
ගී කිඹන දදවිදුන් ද දවක් හිත ව දඵය කුට්ටම් ඳන් දවදක් බුදු ගුණ කිඹ කිඹා ඒ ධාතන් වන්දේ
භිමුඛදඹ හි දඵය ගන්නට ඳටන් ගත්ව තුන් රක් විසි දවක් දිය කුභායරුන් වා එ ඳභණ දිව්ේ
කුභාරිකාරු වා දඬුැට ඳවන් දගන සිටිඹා ව නැත නන්තාඳරිභාණ දදවිදඹෝ ඒ ධාතන් වන්දේ
ඳැදකුණු දකොට තින් ත් ඵැ කරින් කය ැර දින්නා ව බුදුගුණ කිඹ කිඹා තුනුරුන් යබඹා දදති්
භවා පුරු රක්ණ ද නක් ඝන බුදුරැ් ද ඳන්සිඹ ඳන් ජාතකඹන් ද චුේද බුේධ ඥානඹන් ද න
යවාදි බුදුගුණ ද කිඹ කිඹා ඒ ඒ න්ධිදඹහිදී ඔවුදනොවුන්ට, "ඵඳිනි, ඵඳිනි" යි කිඹමින් දම් ැටිදේ ඒ
දදවිදඹෝ ධාතන් වන්දේට පජා කශා ව භව දකර නම් නාග යාජඹා ද දනක ප්රකායදඹන් ්තුති
දඝොා ඳත්මින් සදකශ දවක් නාග භාණවිකාන් පිරියා ඒ ධාතුන්වන්දේට ැ ැ සිටිදේ ඹ

නැත නන්තාඳරිභාණ දදතාදෝ ඒ ධාතන් වන්දේ පිරියා දගන ත්රුන් කාවර පිම්ඵාහු ඹ ඒ
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කාවර කුභක් කිඹා පිම්දඵෝ ද ඹත්, "භන්තබද්රණ ව ලාකයසිංව ව ඳයදුඃඛ දුඃිතත ව ේධර්භ ගංගා ප්රාව
ව වෘදඹානන්දකය ලයණලයණ ලයණගත ජ්රිඳඤ්ඡය ත්රිභුනන්දයාභීමාභාන න්දය දදාතිදේ
ලක්රාතිලක්ර බ්රව්භාතිබ්රව්භ" ඹනාදී ව විරිදු කිඹා ඒ ධාතුන් වන්දේට ජඹ කාවර පිම්ඵාහු ඹ ඒ කාවර පිඹි
දදවිදඹෝ දකදතක් දදනා ද ඹත්, දාල් අකාලදඹහි තරු පිපි ැනි ගිදේ ඹ භූමිදඹ හි ත් රුන් ඈපිර
ැනි ගිදේ ඹ ාගයදඹ හි භත්යදඹෝ දිඹ පිට ඈපිර කන් ඳත් යල් ඳත් දනො දොල්ා ඒ ධාතන්
වන්දේ දේ ප්රාතිවාර්ඹඹ ඵරන්ට ැයහි දිඹ පිට ැද දවොත්තා ව

යජු ධාතන් වන්ද ැඩභවීභ
එ දව්දර හි ඈන්දගුත්ත භව දතරුන් වන්දේ සිතන දේක "ලර්තිභායඹා දම් පජා ඊගුළුනු පිණි
එන මුත්, ඔහු රකමි" යි සිතා ති් රක් ද දව් තුන් සිඹ ඳණ් දඹොදුන් ක් ඳඤ්ච නිකායික
දතරුන් වන්දේ ප්රධාන දකොට ආති ඹාන දකශක් යවතුන් වන්දේ ඒ ධාතුන් වන්දේ පිරියා ඳ්
දතනක ැඩ හි පිරිත් ඵැණ දාශ දේක

එ දව්දර හි දුටුගැමුණු භවයජ එතනට වුත් තභා හි තුබ යන් කයඩු ඵවා ඒ කයඬුදහි ධාතුන්
වන්දේ ැඩ හුන් කයඬුදන් ඩාරා ත් රුන් අනදඹහි තිබි ඹ නැත සු ද සු සුනු ද සු
භල් ද ඹන දම් අදිදඹන් ධාතන් වන්දේට ඒ යජ පජා දකොට ඳැදකුණු දකොට ඳඟ පිහිටුා ැ
දදොදවොත් මුදුදනහි තඵා භවත් ව දොම්නසින් දෑ් දල්ා ඵරා ැ ැ සිටිදේ ඹ එ දව්දර හි යජු ඵරා
ඵරා සිටිඹදී ධාතන් වන්දේ ද තභන් වන්දේ දේ මුඳුන් හි පිහිටි ධරඡත්රඹ ද දඳදනන්දන් ඹ කුඩ
ගත් භවා බ්රව්භඹා දනො දඳදනන්දන් ඹ එ දේ භ තල්ැට ල්විදුනා අදිඹ ධාතන් වන්දේට රන්නා
දඳදනන්දන් ඹ ඒ ඒ ්තු දගන සිටි දදවිදඹෝ මිනිසුන්ට දනො දඳදනන්නා ව දදවිඹන් ගන දිය
දවරි ලබ්ද ද දිය ගිතිකා ද ආදන්දන් ඹ දදතාදෝ මිනිසුන්ට දනො දඳදනන්නාහු ඹ

රංකා යාජයදඹන් ධාතන් වන්දේ පිදිභ
ඈක්බිති දුටුගැමුණු භවයජ දම් අල්චර්ඹ දැක ඈන්දගුත්ත භව දතරුන් වන්දේට දභ දේ දැන්වී ඹ
"්ාමිනි, දදතාදෝ දියච්ඡත්රදඹන් පජා කදශෝ ඹ එ දේ දවයින් භභ ද භා න්තක භනුයච්ඡත්රදඹන්
පුදමි" යි දැන්වී ඹ එ ඵ් ආස ඈන්දගුත්ත භව දතරුන් වන්දේ ද "භවයජ එ දර භ පිදිඹ යුත්දත් ඹ" යි
දාශ දේක එ ඵ් ආස ගැමුණු යජ තභා දේ යන්පුඩු දේතින් දාතුන් වන්දේට ්යණභිඞ්කායදඹන්
ඳැන් ත් දකොට රක්දි පුදා, අතත ඹ විතත ඹ විතතාන ඹ ඝන ඹ සුසිය ඹ ඹන ඳංචාංගික තර්ඹ ද
නාදදඹන් ඒ ධාතුන් වන්දේට පජා දකොට නැත ඒ දුටුගැමුණු භවයජ ඈන්දගුත්ත භව දතරුන්
වන්දට දභ දේ දැන්වී ඹ "්ාමිනි, ඳ දේ බුදු යජාණන් වන්දේ දියභනුය ඹන දම් ඡත්ර දදක භ
දැර දේක් ද, ්ාමිනි යි" දැන්වී ඹ

එ දේ විාශ යජ්ජුරුන්ට දතරුන් වන්දේ දභ දේ දාශ දේක එ දේ දාශ දතරුන් වන්දේ ට
යජ්ජුරුදෝ කිඹන්නාහු, "්ාමිනි, නික් ඡත්ර දනො දකිම් ද" යි විචාශ ව "ගැමුණු යජ්ජුරුන්ට නික් ඡත්ර
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නම් දභ දර ඹ" යි දායන දතරුන් වන්දේ චතුඳාරිසුේධි සීර නභැති අධාය ආති භාඳත්ති නභැති දඩු
ආත ේාවීති ඈන්ද්රිඹ නභැති දගොනැ් ආති දල ඵර නභැති ඳත් දඳශ ආති භාර්ග පර නභැති ඳත්
දදනි ආති විමුක්ති නභැති ඊතුම් දේත් ඡත්ර නංා ප්රාඥා නභැති භිදේකඹට ඳැමිණ ේධර්භ නභැති
යත්න චක්රඹ ඳත්ා ද දවක් ක්දශ හි බුේධ යාජය ත්ඳත් දකොට යාජය දකොට දාශ දේක් දව් දැ"
යි කිඹා දතරුන් වන්දේ ඒ යජවට කී දේක ඒ ආස දුටුගැමුණු යජ "ධරච්ඡත්ර තුනක් දැර බුදු යජාණන්
වන්දේට දම් භා න්තක ව එකුනනසිඹක් දඹොදුන් රඞ්කාේවීඳඹ පුදමි" යි ධාතුන් වන්දේට තුන්
දයක රඞ්කාේවීඳඹ පිදි ඹ

ධාතු නිධානඹ වා ප්රාතිවාර්ඹඹ
ඈක්බිති දදතාන් ද මිනිසුන් ද දි භල් දි සු දි ඳවන් පුදන කල් හි, දිය තර්ඹ ර දිය ගීතිකාදීන්
පජා දකදයමින් සිටිඹදි, දුටුගැමුණු භවයජ දාකයඬු තභන් ඈසින් දගන වැය රුන් භඬුදන් භෑත් 
ඹාන දකශක් යවතුන් වන්දේ විසින් පිරියන රදු රුන්ැලි දාගඵ තුන් විටක් ඳැදකුණු දකොට
නැදඟනහිරි දිා බාගදඹන් දාගඵට ඳැන නැඟී ආතුළු දාකුට යජ ඵැ ඹාන දකශක් යවතුන් වන්දේ
ද ආතළු දාකුට ඵැ පිළිදළින් ැඩ සිටි දේක එ දව්දර හි දුටුගැමුණු භවයජ "තභා ඈ තුබ දාකයඬු
ඵවා භැවැඟි ව දකශක් ගනා රිදි ඹවන් පිට ධාතන් වන්දේ තඵමි" යි සිති ඹ එදේ යජු සිතු ක්ණදඹ
හි දාකයඩු ඒ යජු හිසින් ත් තරඹක් ඳභණ තන්හි අකාලඹට ඳැන නැඟි තභන් වන්දේ භ කයඬුදන්
භෑත් , නැදඟනහිරි ක්ශ මුවිට ඳටන් ඵ්නාහිරි ක්ශ මුවිටට දදවක් ක්ශ භවාදභරු
ඳර්ත රුන් ටැම් කාට හිඳුා, ඉපිට භන රද රුන් ක්භන් හි ටදශෝ රිඹන් ඊ බුදුඵ භා ැඩ
සිට, "සුප්තිඳතිට්ක තඳාදදො දවට්ඨා ඳාදතදරසු චක්කානි ජාතානි ව්ායානි දනමිනි නාභීමාකාන”
ඹනාදි දදති් භවා පුරු රක්ණදඹන් වා ශිතිනුඛ්යිඤ්ජනදඹන් වා බයාභප්රබා දකතුභාරා
රඞ්කායදඹන් දවබිඹා ව, නිර පිත දරොහිතාදාත භාඤ්ජි්ඨ ප්රබා්ය ඹ යි ඹන ඩ්ර්ණ ඝන බුේධර්ල්මි
භාරාදන් දිලිදඹන්නා ව බුේධ රඳඹ භාදගන ගේඩම්ඵ නම් මරුක් මුල් හි තීර්ථකඹන් දේ භන්
බිදිනා පිණි ඹභක ප්රාතිවාර්ඹඹ දකොට දාශ දේක් ද එ දේ ව යජහු ප්රධාන ව සිඹලු ඳර්ේ භධඹදඹ හි ඳෑ
දාශ දේක

ඒ ධාතන් වන්දේ දේ දභඵඳු ව අල්චර්ඹඹභත් ප්රාතිවාර්ඹ දුටු ්ත්රී පුරුඹන්දගන් දදොදශෝ දකශක්
ඳභණ ත්දඹෝ සිවු පිළිසිඹිඹා ඳත් යවත් ඵට ඳැමිණිඹා ව දසු දෝාන් දදගමි නගැමි ඹන තුන්
භව තුන් පරඹට ඳැමිණි ත්දඹෝ දභදතකැ යි ගණන් නැත්තා ව දභ දේ ඒ ධාතුන් වන්දේ
දනකප්රකාය දිඹ ක ගිනි ක අදි ප්රාතිවාර්ඹ දක්ා භා ගත් බුේධදඹ න්තර්ධාන දකොට රුන්
කයඬුට ැඩ ඒ රුන් කයඬුදන් භ වසින් ඵැ දුටුගැමුණු භව යජාණන් හි් මුදුදන හි භ පිහිටි දේක
එ දව්දර හි දතොරදඵෝ විදතක සුශං පුයාපී කරක් දභන් ඒ යජ ප්රීතීන් පිනා, භිදකඹට ඳැමිණි කරක්
දභන් "භාදේ භනුයාත්භබාදඹ හි පර රදිමි" යි, "ගිඹ ජාතිදඹ හි පින් දනො කශ එදකක්මුත් දනො
දමි" යි සිත සිතා යජ තභා දෑතින් දාකයඩු ගුන තභා දේ දොදශෝ දවක් බිදෝරුන් පිරියන
රේදේ යවන රද දකශක් ගනා රිදී ඹවන මීඳඹට දගෝ දායකඬු නැත රුන් කයඬු වැය නැත
රුන් කයඬු භත්දතහි තඵා දඳයවා සු කන රද ඳැනින් යජ ත දදැ සිවුදෑ ගඳින් ත ඊශා රුන්
කයඬු වැය ධාතන් වන්දේ දගන ඒ දුටුගැමුණූ භවයජ දභ දේ සිතී ඹ දක දේ ද ඹත්,
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“දම් ධාතන් වන්දේ, කිසි දකනකුන් විසින් ඳන් දවක් වවුරුදු කිසි ඊඳද්රඹක් දනො දකොට වැකි දව් දැ
යි සිඹලු ත්ඹන්ට පිහිට  ැඩ සිටිනා දේක් වී නම්, දරොවුතුයා බුදු යජාණන් වන්දේ කුසිනායා නුය
ඹභවර ල්රුක් දදකට භධයදඹ හි ඳැනව ඹවන් හි ඊතුරු දිග ල් රුකට හි රා දකුණු දිග ල් රුකට
ඳඹ රා නැදඟනහියට පිට රා ඵටහියට මුහුණ රා නැඟි දනො සිටිනා දේඹාදන් බුදුන් පිරිනින් ඳානට
ැඩ දවොත් කරක් දභන් දම් ධාතන් වන්දේ ද ඒ දර භ දම් ඹවන් හි දබෝනා දේක්" යි යජ සිතා
ඊතුම් ඹවන මුදුදනහි ඒ ධාතන් වන්දේ ඒ යජ තිබී ඹ ඒ ක්ණදඹ හි ධාතුන් වන්දේ ද යජ්ජුරුන්
සිතු ැටිදේ භ භාවැඟි ව ඒ ඹවන් හි බුේධ විරාදඹන් ඵැලු ඵැලන් තාක් තුටු දොම්න් කයමින් මුළු
දරෝ ඵබුළුමින් ැඩ දවොත් දේක

ධාතු පජා
දභ දේ ඒ දාගැඵ ධාතන් වන්දේ පිහිටිදේ කය දදක ද ඹත්, ආශ භ පුය ඳදශෝක් රත් භැදි
දඳොදවෝ ද් ඊත්රශ නකතින් පිහිටු න රද ධාතු පිහිටවීභ වා භඟ භව දඳොදශො නායාදඹන් ගැස
දරෝතලි මවඹක් දභන් ගුගුයා ඳැන නැංදේ ඹ භවාදම්රු ඳර්තඹ ද නැමී ැඳුම් දගන සිටිදේ ඹ
ප්තිතකුර ඳර්තදඹෝ ද ඈසින් ඈ න්නාක් දභන් ඔවුදනොවුන් ඳැවැය නැට ව ප්තිත භව විල් ද ඳ්
පියුදභන් ෑදුදේ ඹ ලුණුය ව භව මුහුද ද මිහිරි ඳෑන් විඹ දදවුදරො දදවිදඹෝ ද බ්රව්භදඹෝ ද
ාධුකාය ලබ්ද ඳැැත්ව ව ව් හි විදුලිඹ ඳවශ වී ඹ ඒ ආසිල්දර හි කාර දභඝ නඟා දගන දඳොකුරු
ැසි ද ට ද දවක් ක්ශ එකදකොරාවර විඹ දම් අල්චේේදගන දැක ඳවන් ව දුටුගැමුණු භව යජ ද
තභා හිට කයන රද යන්දඬු ආති ධරච්ඡත්රුදඹන් ඒ ධාතන් වන්දේට පජා දකොට දම් සිඹලු
රංකාේවීඳදඹහි යාජයඹ ත් දක් ඒ ධාතන් වන්දේට පජා දකොට නැත තභා ඳැර දගන සිටිඹා ව
ති් දවක් ගනා අබයණ ද ගරා ඒ ධාතන් වන්දේට පිදී ඹ දභ දේ ඒ යජ්ජුරුන් පජා කශ දදර
හි ඒ යජ්ජුරුන් දේ දොදශෝ දවක් බිදෝරු ද යාජ යාජ භවා භාතයදඹෝ ද නන්දිමිත්රාදි දලභවා
දඹෝධදඹෝ ද එදකොදශෝ දව් එක් සිඹඹක් ඳභණ සිරි දඹෝධදඹෝ ද දඵොදවෝ ්ත්රී පුරුදඹෝ ද දිය
බ්රව්භදඹෝ ද නාග සුඳයණදඹෝද රක් යාක්දඹෝ ද සිේධ විදයාධයදඹෝ ද ඹන දම් සිඹල්දරෝ භ තභ තභන්
ඳැර දගන සිටි අබයණ ගරා ධාතන් වන්දේට පජා කශා ව එ දේ දවයින් තුන් දරෝ ාසීන් විසින්
පුදන රේදාව ජීභාන ර්ඥඹන් වන්දේට දභන් අදය හිත ඹභක්හු විසින් පුදන රේදා ව, එදේ භ
ඵ ආටක ඳභණ ව ඒ ර්ඥඹන් වන්දේදේ ධාතුක් ඹම් දකදනක් පුදේ ද, ඒ චිත්ත ප්රාදදඹ හි
කුලර විඳාකඹ ජීභාන ර්ඥඹන් වන්දේට කශ පජා වා භාන ඹ යි දැන සිඹලු ත්ඹන් විසින් භ
ඒ ධාතන් වන්දේට භල් ඳවන් පිදිඹ යුත්දත් ඹ

ඈක්බිති දුටුගැමුණු භවයජ සිවුරු පිළි ද ඊක් කුරු එශඟි දතල් දම් අදි දඵදවත් ද ඹාන දකශක්
යවතුන් වන්දේට පිළිගන්ා දදොදවොත් මුදුදනහි තඵා දගන, "්ාමීනි, තුන් ඹභ යාත්රිඹ මුළුල්දර හි දම්
ධාතන් වන්දේ පිරියා පිරිත් ඵැණ දාශ භැනැ" යි අයාධනා දකදශේ ඹ යවතුන් වන්දේ ද ඒ යජුදේ
අයාධනාදඹන් එ ද් යාත්රිඹ මුළුල්දර හි පිරිත් ඵැන දාශ දේක දදන ද් යජ නුය දඵය රැවී ඹ
කුභක් කිඹා දඵය රැවී ද ඹත්, 'සිඹලු ත්දඹෝ භ ත් දක් මුළුල්දර හි ධාතන් වන්දේට සු සුනු
සු භල් ඳවන් දතල් ද ඹන දම් අදිඹ දගනවැය ධාතන් වන්දේ පජා දකොට ඳිත්" යි කිඹා දම්
ැටිදේ දඵය රැවී ඹ ඈන්දගුත්ත නම් භව දතරුන් වන්දේ ද" සිඹලු රංකාේවීඳදඹ හි සිඹලු ්ත්රී
පුරුදඹෝ භල් ඳවන් පජා දගනවැය දඳදව දගන කිසි අඹාඹක් නැති  තභ තභන් දේ දගට
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ඹන්නවුන් දභන් ධාතන් වන්දේ ැ දම් ආසිල්දරහි භ දඹත් " යි කිඹා ධි්ඨාන දකොට දාශ
දේක ඔඵ දේ ඒ ධි්ඨාන ඵරදඹන් දම් රංකාේවීඳදඹ හි සිඹලු භනුයදඹෝ භ එ දා භ වුත් ධාතන්
වන්දේ ැ පුදා එ භ ද් භ තභ තභන් දේ ගම්බිම්රට ගිඹා ව

ධාතු ගර්බඹ ැසීභ
ඈක්බිති යජ්ජුරුදෝ ේදක් මුළුල්දර හි ඹානු දකශක් යවතුන් වන්දේට භව දන් දී, ේද ගිඹ
කර ට ැනි ද් යජ්ජුරුදෝ භවා ංඝඹා වන්දේට දභ දේ දන්න්නාහු, '්ාමීනි, භා විසින් ධාතු
ගර්බදඹහි කශ භනා කාර්ඹඹ දකොට නිභවිමි එ දේ දවයින් ්ාමිදරුන් විසින් දභදවන් ඳවණින් භ
දාකු ා දාශ භැන" යි දැන්ව ඹ එඵ් ආස භවා ංඝඹා වන්දේ ද ඊත්තය සුභන නම් ාභදේය
දදදදනා වන්දේ කැා දායන දේක් "දතොඳ විසින් දඳය දගනා දභදවන් ඳවණින් ධාතු ගර්බඹ
" යි දාශ දේක ඒ දදදදනා වන්දේ ද වැභ දදනා වන්දේ විසින් දායන රද දභදවය
ාදගන ැලි භළුදඹහි ඟා තුඵ දභදවන් ඳවණ දගනවුත් දාකු ා දාශ දේක ඈක්බිති ඹාන
දකශක් භවයවතන් වන්දේ භඟ ධි්ඨාන දකොට දායන දේක් "දම් දුටුගැමුණු භව යජහු විසින් දම්
දාකුද හි ගැල්ව සු ඳන් දවක් වවුරුදු මුළුල්දරහි දනො විඹ දර යිභ, දාකු පිදු භල් ද දනො භරා
යි යන් ැට ආවිදශන සු දතල් ඳවන් ද දනො නිදව්  යි පුදන රද රුන් හි භර දනො ගනී යි, දම්
දාකු පජා බාේඩ භයහු විසිනුත් දොරාලිඹ දනො දවේ යි, දභදවන් ඳවණ ද දකඟක් ඳභණකුත්
හියක් නැති  විදලේදඹන් න්ධි ගැශපීදේ යි, ඳයතුයන් විසින් ඳවණ ඳභණකුත් දැක්ක දනො දවේ"
යි, කිඹා දම් ැටිදේ ධි්ටාන දකොට දාශ දේක දභ දේ ඒ දුටුගැමුණු භවයජ ධාතු නිධානඹ නිභා
නුයට ැද දම් ැටිදේ කිඹා දඵය රැවී ඹ "භා විසින් ඵන රද භව දාගඵ ධාතු නිධාන කයනු කැභති
දකදනක් තභන් තභන් දේ ධාතන් වන්දේ දගන වැය දභදවන් ඳවණ මුදුදන හි නිධාන දකදයත්"
යි කිඹා දඵය රැවී ඹ එ ඳත් ආස දඵොදවෝ දදන තභන් තභන්දේ ලක්ති ව ඳරිේදදන් යන් කයඬු රිදී
කයඬු කයා ඒ කයඬුර තභන් තභන් දේ ධාතන් වන්දේ පිහිටුා දගනවුත් දභදවන් ඳවණ
භත්දතහි නිධාන කශාහු ඹ එ දේ වැභ දදනා විසින් නිධාන කයනු පිණි දගනා ධාතන් වන්දේ
දකදනක් ආති දේක් ද ඹත්, දවක් දදනා වන්දේ ඹ යි දත යුතු එ දේ දවයින් ත්පුරුඹන්දේ සිත්
ඳවදනු පිණිකිඹන රද ථුඳංදඹ හි ධාතු නිධාන කථාදභදර කිඹා නිභන රදැ යි දත යුතු

ගැමුණු යජු දේ යාධිඹ වා කුභරු දේ ඳැමිණිභ
දභ දේ ඒ දුටුගැමුණු භවයජ ඒ සිඹලු ධාතන් වන්දේ නිධාන කයා දාගඵ ඵන්දන් බුබ්බුරාකායඹ වා
සිවුරැ් දකොටු ඵා නිභවිඹ ඈක්බිති ඒ දාගඵ කැරැල්ර වා දකොත් කර්භාන්ත වා දේත වා දාගඵ සුනු
කර්භාන්ත වා දම් වැභ දනො නිදභන දතක් භ ඒ දුටුගැමුණු භවයජ භයනාන්ත යාධිදඹන් ගිරන් ව යජ
දිගාභඬුල්දල් හුන් භරණුන් ති් කුභායඹන් දගන්ා භරණුන් ඈ වඹා, තභන් දශහි තඵා දගන සිම
නවා "භරේඩ, දම් දරොකදඹ හි වාඹ නම් ඈතා රාභක දදදඹක එ දේ දවයින් නෑඹන් මිත්රඹන් විසින්
වාඹදඹෝ නම් ඳයදරො වාඹදඹෝ භ ඹ එ ඵැවින් දම් දාගඵ දනො නිමි සිඹලු කර්භාන්ත නිභා, දනො
මිඹන දතක් භා ආ දක්ා භා තුටු කය" යි කිඹා දම් දර භරණුන් ති් කුභායඹන්ට ම්භත කදශේ
ඹ
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ඵෑණන් කී එදතපුල් ආසු ති් කුභායදඹෝ නුනින් කදුළු ඈ "භාදේ ඵෑණන් වන්දේ ඈතා භ දුර්ර
දේක එ දේ දවයින් දම් දාගැදඵහි දනො නිමි කර්භාන්ත ඊඳාඹකින් මුත් නික් ැටිදඹක දකොට නිභවිඹ
දනො වැක්කැ" යි සිතා බාේඩායදඹන් ළුපිළීම්ඵඩම් භෑත් කයා යදවුන් රා තිධර දකොට දද
නංා න්නාලින් රා භ්ා, කුළුඳත්තන් රා හුණදඬුදඹන් කැරැල්ර ැටිදේ ැය ඵා එක්සිඹ විසි
රිඹන් ඊ ආති දාගබ් වන්දේ ඳශමු සුදු කයව පිලිදඹන් න්නාලින් රා පිළික්දහි රා
චිත්රාකායඹන් රා ඒ දාගඵ දනක ප්රකාය ව සිතිඹම් ද කයා දම් ැටිදේ දාගඵ කර්භාන්ත කයා ඒ
ති් කුභායදඹෝ දාගඵ දකොත් ඳරා මුදුදන හි ධරච්ඡත්ර නංා විල්කර්භඹා විසින් දකොට නිමි
කර්භාන්තඹක් දභන් විසිතුරු දකොට දාගඵ සිඹලු කර්භාන්ත නිභා ඵෑණන් මීඳඹට දගෝ "්ාමිනි, භා
විසින් දාගඵ කශභනා සිඹලු කර්භාන්ත නිමිණැ" යි යජ්ජුරුන්ට දැන්ව ව එ දව්දර හි භරණුන් කී ඵ්
ආස ගැමුණු යජ තුටු "එ දේ වීනම් භරේඩ, දාගබ් වන්දේ භා ආ දක්" යි කි ඹ එ දව්දර හි ති්
කුභායදඹෝ ඵෑන් යන්සිව්දගඹකින් දගන වුත් රුන්ැලි දාගඵ ඳැදකුණු කයා දකුණු දිග දදොයටු
මීඳදඹ හි බිභ තුශභනා ආතිරිලි තුට ඒ භත්දතහි යජ්ජුරුන් ැතැප්තිප ව එ හි ැතපුණු යජ්ජුරුදෝ
දකුණැරදඹන් නැමි රුන්ැලි දාගඵ ඳිනාහු ඹ භැරදඹන් නැමී න භවරක් ආති දරෝා භවාඹ
දක්නාහු ඹ දභ දේ ඒ දදක ඵර ඵරා සිත ප්රන්න  ප්රීතිදඹන් පින පිනා ගැමුණු යජ්ජුරුන් ැදදවොත්
දව්දරහි ඒ ඒ දතන ැඩ හුන් සිඹලු භවා ංඝඹා වන්දේ යජ්ජුරුන් ගිරන් ඵ ා භයක් ම්බුදු
යජාණන් වන්දේදේ ඳ්ා දවක් මුළුල්දර හි ඳත්නා දරෝක ලාන දදකට දඵොදවෝ ඊඳකාරී ව
දුටුගැමුණු යජ්ජුරුන් සුදුක් විචායනු පිණි ඒ ඒ තැනින් අකාදඹන් ැියඹා ව භික්ෂන් වන්දේදගන්
ඹාන දකශක් ඳභණ යවතුන් වන්දේ යජ්ජුරුන් පිරියා ැඩ සිටි දේක බිමින් ැිය ඳෘථේජන
භික්ෂන් වන්දේ දභදතකැ යි ගණන් නැති දේක ඈක්බිති එදේ රැ්ව භවා ංඝඹා වන්දේ යජ්ජුරුන්
භැදි දකොට මුළු මුළු දගන පිරිත් ඵැණ දාශ දේක

දථයපුත්තාබඹ හිමිඹන් යජුට ඵණ කීභ
එ දව්දර හි ගැමුණු භව යජ ඒ භාගභඹන්හි දථයපුත්තාබඹ භව දතරුන් වන්දේ දනො දැක දභ දේ
සිතී ඹ දක දේ ද ඹත්, "භා වා භග මියුඟුදේ ඳටන් දදභළුන් වා කැටි ටවිසි භව ටවනක් කයන
කල් හි භා ත් දනො වැය ඳසු දනො ඵැ, දැන් භයහු වා කයන යුේධදඹ හි භා ඳයදිනා ඵ දැන දදෝ
දවෝදතරුන් වන්දේ දනො ියති සිතමි" යජ්ජුරුන් සිතු ක්ණ දඹහි ඒ දථයපුත්තාබඹ භව දතරුන්
වන්දේ ගුත්වර කිරිදිදවොඹ ර ඤ්ජලි ඳර්තදඹ හි ඳන්සිඹඹක් යවතුන් වා භග න දේක්
යජ්ජුරුන් සිත සිත් තභන්නවන්දේ දේ ඳයසිත් දන්නා නුණින් දැන දායා යවතුන් වන්දේ
ඳන්සිඹඹක් පිරියන රදු අකාදඹන් වුත් ගැමුණු යජ්ජුරුන් භිමුඛදඹ හි දඳනුණු දේක එ දේ
ැියඹා ව දතරුන් වන්දේ, ගැමුණු යජ්ජුරුදෝ දැක තුටු තභන් භිමුඛදඹ හි දතරුන් වන්දේ ඩා
හිඳුා දභ දේ දන්න්නාහු, '්ාමීනි, නුම වන්දේ ආතුළු ව දලභවා දඹෝධඹන් වැයදගන දදභළුන් වා
භග ටවිසි භවා ටනක් දකදශමි දැන් භභ හුදකරා භරු වා භග යුේධඹට ඳටන් ගතිමි ඒ භරු
නැභැති තුයා ඳයදා ගත දනො දවමි එ දේ දවයින් නුම වන්දේ ද ්ාමිනි, භට වාඹ  දාශ
භැනෑ"යි කිඹා දතරුන් වන්දේ දැන්වු ව ඈක්බිති යජ්ජුරුන් විසින් කිඹන රද එඵ් ආසු
දථයපුත්තාවඹ භව දතරුන් වන්දේ දායන දේක, "භව යජ දතපි බඹ දනො ගනු දකදර් නභැති
තුයා දතොඳ ඳයදා ගත දනො දවයි භරු නභැති තුයා වා දනො දිනිඹ වැක්දක් ඹ" යි දායා, නැත ඒ
දතරුන් වන්දේ යජවට දභදර ාදානුලානා දකොට දාශ දේක "දදදඹනි, සිඹලු දරෝැසිදඹෝ
භ ජාතිඹ නු ගිඹාහු ඹ ජයාදන් භඬනා රේදාහු ඹ භයහු විසින් ඳයදනු රේදාහු ඹ " යි දායා නැත
නිතයතා යජ්ජුරුන්ට දායන දතරුන් වන්දේ දභදේ දාශ දේක "ඹම් දේ ාතදඹන් න්නා
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කදඳ හි ඳශමු දකොට සිහින් ැලිඹ, කුරුකැට ඳවණ ඳර්ත ඳන්දුට දේ ඊඩ නඟ නඟා ඈක්බිති හිභාරඹ
ඳර්ත, ක්ශගල්, භවාදම්රු ඳර්ත ඹන දභකී සිඹල්ර ද දඳොදශොවින් ඊපුටා ඵාරඹන් දකශනා ත්
ඵමයක් දභන් අකාදඹ හි නඟා දගන ඉ ඉ ඳැවැය සුනු විසුනු දකොට ඈන් යජ් ඳභණකුත් බිභ ගිඹ දනො
දී අකාදඹ හි භ නාපිඹා දකශය ාතඹ දතදම් භ නෑසි ඹන්දන් ඹ එ ඳරිේදදන් භ භවයජ, සිඹලු
දදවි ඵඹුන් අදි ව ත්ඹන් ජයා භයන ඹන දදදදන එක්  දගන, ත්රුන් ඳවශ  තය භවා ේවීඳඹට
අකාලදඹන් දගෝ නුලානා දකොට දාල් ඵත් දමදි තභන් දේ දගයිදි නුබ දකොට යාජඹ කයන්නා
ව දම් ා භවත් අනුබා ම්ඳන්න ව ක්විති යජදරුන් ද, ප්රදේල යජදරුන් ද, භවාම්භත දයොජ
යදයොජ කරයාණාදි ව ංඛ්ඹායු්ක යජදරුන් ද, භව පිනැති දජොතිඹ සිටාණන් භැඬ භව සිටාණන් අදි
ව දඵොදවෝ ම්ඳත් ආති සිටුරුන් ද, භවත් ව ලක්ති ආති ාසුදේ ඵරදදාදි දඵෑ යජදරුන් ද,
ඌේධිභතුන්ට ගතැන් ඳත් ව මුගරන් භව දතරුන් වන්දේ අදි ව ඌේධි ආත්තවුන් ද,
නුණෑත්තන්නට ගතැන් ඳත් ව ධම්දදනවි ැරියුත් භවදතරුන් වන්දේ අදි ව නුණැත්ත වුන් ද,
්ඹම්භූඥානදඹන් ඳැමිදණන රද ගුණ විදලේඹන් ආති ඳදේ බුදුරුන් ද, සිඹලු ගුණදඹන් ඳරිමිත ව
තුල්දේ ව භයක් ම්බුේධඹන් ද භයණ නභැති භව ආත්හු විසින් භඩනා රද කල් හි, යාගාදි සිඹලු
දකදරසුන් විසින් ගැසි ගත් දලඳ සිඹලු ත්ඹන් භයණ නභැති ඵඩඵා මුඛදඹ හි ඳතිත  විනාලඹට
ඳැමිදණති ඹනු අල්චර්ඹ දනො දයි" දායා, නැත යජ්ජුරුන්ට ාද කයන දතරුන් වන්දේ,
"භවයජ, ගිඹ ජාතිදඹ හි දතොඳ දේ කුලරදඹ හි දව් භවත් ඵැවින් එශම සිටිඹා ව දිව්යි දරොකදඹ හි
දිසු වැය දතපි දම් භනුය දරෝකඹට වුත් දම් යාජංලදඹ හි ඈඳද දඵොදවෝ කුල් දකොට බුදුසුන්
ඵැඵශව ව එ දේ දවයින් දදදඹනි, දසු ැකඹක් දනො සිතා ද දක්ා දතොඳ විසින් කයන රද සිඹලු
පින්කම් වන් කය" යි දාශ දේක එ දව්දර හි එඵ් ආස යජ්ජුරුදෝ තුටු  "්ාමීනි" නුම
වන්දේ භරු වා කයන යුේධදඹ හි ද භට පිටිවල් ව දේකෑ" යි කිඹා රඵන රද ්ැසිලි ආති පින්
කිරිඹත් කිඹන්ට එ දව්දර හි භ ම්භත කශ ව

පින් දඳොත කිඹැවීභ
ඈක්බිති පින්කිරිඹත් කිඹන ලිඹන්දනෝ ගැමුණු භවයජවට දභ දේ කිඹව ව "දදඹන් වන්, ද
දක්ා නුම වන්දේ එකක් ඩු විවාය සිඹඹක් කයව දේක එ දේ කයව විවායලින් මියැටි විවායඹ
එකුන් විසි දකශක් ්තු විඹදම් දකොට කයන රදි නැත ඊතුම් ව දරෝාභව ඳාඹ ති් දකශක් ්තු
විඹදම් දකොට කයව දේක නැත රුන්ැලි භව ෑදඹහි ගඹ නැති නර්ඝ ්තු සවි්ක් වැය කයන
රද දසු කර්භාන්තදඹෝ දකශ දවක් ්තු ගනා ව නැත මිරිැටි විවායඹ පිළිගන්න ත් ද ද,
දරෝාභවඳාඹ පිළිගන්න ත් ද ද රුන් ැලි දාගඵ භඟුල් ඊළු ඔඵන ත් ද ද ධාතු නිධාන කශ
ත් ද ද ඹන දම් සිව් තැන් හි තය දිගින් ැිය භික්ෂ භික්ෂණි ංඝඹා වන්දේට භව දන් දී තුන් සිවුරු
ඳාත්ර දදව දේක සවිසි භව දක් පජාක් කයා දාර දේක නැත සිංවර ේවීඳදඹ හි සිඹලු භික්ෂ
ංඝඹා වන්දේට තුන් දයක තුන් සිවුරු ඳාත්ර දදව දේක ත් ත් ද් රංකා යාජය ඳ් දයක
තුනුරුන්ට පිදුදේක එශඟිදතලින් ක් සුදු කියන් ඳාන් පිඹලි මයා දදොදශෝ දතනක්
නියන්තයදඹන් ඳාන් දවක් පජා කශ දේක රංකාේවීඳදඹ හි ටදශෝ දතදතක දදවල් නංා
දදරුන්ට බාේඩා යදඹන් මිර දි දයෝගී සිඹලු ගිරනුන්ට පිළිඹම් කයා දදරුන් කී ැටිදේ
නියන්තයදඹන් ඵතුන් දදා දාශ දේක නැත සිවුාළි් දතදනක භනා දකොට කයන රද මිපිඬු දන්
දදව දේක එ දේ භ සිවු ාළි් දතදනක නියන්තයදඹන් දතල් ඊපුල්ා සිඹල්රවුන්ට කිරිඵත් දන් දදව
දේක
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"නැත එඳභණ දතන එශඟිදතලින් ඵදනා රද පුළුබ් ඵදනා වා ඵත් නියන්තයදඹන් භ දදා දාශ දේක
භකට දදොදශෝ දක් ඵැගින් දම් සිඹලු රංකාේවීඳදඹ හි ආතැ යි කී සිඹලු විවායඹකට භ ඳාන් දතල්
තඵා දදව දේක එ දේ භ වැභ තැන් හි භ භැදවත්  ඳසිඳිනා ධර්භාධිකයණ ද කයව දේක සිඹලු
රංකාේවීඳදඹහි ගර්භිණින්ට මිරි් ලුණු ද ප්ර කයව මිනිනඹුන්ට පිළි ද බාේඩායදඹන් දදව දේක
රංකාේවීඳදඹ හි සිඹලු තුන්ට, දල් දගෝනි ආද රෑ යින් සිටිනා දගොනුන්ට මීදේ ැක පිදුරු දදව දේක
නැත දම් සිඹලු දානඹට ඩා දරොවුතුයා බුදුන් දේ ධර්භ දානඹ භ ඊත්තභ ඹ යි ා දරෝාභවඳාදඹ හි
රැ්  ැඩ හුන් ඹාන දකශක් යවතුන් වන්දේ භාධයදඹ හි "ධර්භ දානඹක් දුන භැනැ" යි
ධර්භානඹට ඳැන නැඟි හි භංගර සත්රඹ කිඹන්ට ඳටන් ගත් දේක ැඩ හුන් භවා ංඝඹා වන්දේ ඵරා
ඔඵ දකදයහි දගෞයදඹන් සත්රඹ කිඹා නිභා ගන්ට දනො දඳොදවොත්  "ඵණ කීභ නම් ඈතා ඵැරි
දදදඹකැ" යි සිතා එතැන් ඳටන් දම් සිඹලු රංකාේවීඳදඹ හි වැභ දදනාට ඵණ න්නට ගභකට ඳේියත
දකනකුන් ඵැගින් ර්ා ඒ සිඹලු ඳේියතරුන්ට ඵත් පිළි තභාදගන් දී ඔවුන්ට ත්කාය දකොට
රංකාේවීඳදඹ හි සිඹල තැන් හි භ ඵණ කිඹවදේක "නැත එ දේ ඵණ කිඹන ඳේියතරුන්ට
බාේඩායදඹන් දඳෝඹ කට එශඟිදතල් නැළිඹක් ඵැගින් භකට එශඟිදතල් තය නැළිඹක් ද ඊක් කුරු
ද ඊක් දඩු ද දකදවල් ැරයකා ද තයඟුරක් දිග ආති ැල්මි ගැටඹක් ද දඳොදවොඹකට පිළීඟශක් දැ යි
ඹන දභ කී සිඹල්ර ඳේියත රුන්ට දී ධර්භදානඹත් සිඹල්රවුන්ට දදව දේක

භයණාන්න දභොදවොදත හි සිත ඳැවැදව දාන දදක
නැත දකොදශොම්ගර භඩු කන ාදඹ හි භාවැඟි ව කන තුබ කුේඩරා බයණ දදක දී තණාදල් ඳැසිඵත්
මුරක් වැය දගන ක්ෂිණාශ්රඹන් ඳ දදනකුන් වන්දේට ප්රන්න ව සිතින් දන් දි දාශ දේක නැත
යුදගණා පිටිදඹ හි දි භරණුන් වන්දේ වා භග කශ යුේධදඹ හි ඳැයද ඳරා ඹන්නා ව නුම වන්දේ
ප්තිඳඳුරුදවොඹ ැතපි ැඩ හි "රද ඵත් දන් දී කමි" යි කිඹා ආභැත්තවු රා "සිඟා ඩනා කරැ" යි
වඬගාා, එ දව්දර හි අකාදඹන් ැියඹා ව ක්ෂිණාශ්ර භික්ෂු දකනකුන් වන්දේ දැක, 'ඵදත හි
ඊදඳක්ාක් දනො දකොට තැට්ඵත් දදන රදැ" යි කිඹා දම් ැටිදේ ලිඹන්න වුන් විසින් පින්කිරිඹත්
කිඹව කල් හි ඒ පින්කිරිඹත් ා තුටු ව දුටුගැමුණු භවයජ පිනිකිරිඹත් කිඹව කල්හි ඒ පින්කිරිඹත්
ා තුටු ව දුටුගැමුණු භවයජ පින්කිරිඹත් කිඹා තභන් සිත් තුටු කශ ඒ ලිඹන්නන්ට ඳභණ ම්ඳත් දී
පිනිකිරිඹන එ ඳභණකින් තඵා පිඹා "දභ කී සිඹලු පින්කම්, යාජයශ්රීදඹ හි සිට කශ දවයින්, භා සිත
තුටු දකොට ලිඹ දනො දවයි භාදේ ජීවිතදඹ හි දප්තික්ාක් දනො දකොට දුක්ඳත්  සිටි භා විසින් දදන
රේදාව දම් දන් දදක වා භ දන් දදකක් නැත දභ ඳභදණක් භ භට ෑදව" යි කී යජ්ජුරුන්දේ ඵ් ආස
දථයපුත්තාබඹ භව දතරුන් වන්දේ, "දදදඹනි, සිත ඳවදා ගතභනා දතන භ ප්රාද එශවු එ දේ
දවයින් ඒ දන් දදක භ කිසි දකනකුන්ට පීඩාක් දනො දකට දැවැමින් දදභන් රඵන රද දදඹ දවයින් ද
තභා දනො ඵරා දනො ඳසුඵැ දන් දුන් දවයින් ද පිළිගන්නවුන්දේ සිත් පුයා දුන් දවයින් ද ප්රීති ඵරත්
දවයින් ශ්රේධාදන් දුන් දවයින් ද ධර්භඹ නියදලදඹන් නුබඹට ගිඹ දවයින් දැයි දම් ඳ්
කායණදඹන් භවා පර ඹ" යි දායන භව දතරුන් වන්දේ "තණාදල් ඳැසිඵත් දන් ගත් දතරුන්
වන්දේ තුදයන් භලිඹදද භව දතරුන් වන්දේ තභන් වන්දේ පිළිගත් ඵත් දකොට දගන දගෝ
භනශ ඳර්තදඹ හි න ඳන්සිඹඹක් යවතුන් වන්දේට දන් දී ශා දාශ දේක නික් ඳඨවිචාරක
ධම්භගුත්ත නම් දතරුන් වන්දේ තභන් වන්දේ පිළිගත් ඵත් දකොට දගන දගෝ කැරණි භවා
විවායදඹ හි ඳන්සිඹඹක් දදනා වන්දේට දන් දි ශ දාශ දේක තරගුරු විවායාසී ධම්භගුත්ත නම්
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භව දතරුන් වන්දේ තභන් රත් ඵත් දකොට දගන දගෝ පුඟු දියින දදොදශෝ දවක්
යවතුන්වන්දේට දඵදාදි ශා දාශ දේක භවාන ාසි ති් නම් භවදතරුන් වන්දේ
තභන්වන්දේ රත් ඵත් දකට දගන දගෝ දකකට නම් විවායදඹ හි න ැටදවක්
යවතුන්වන්දේට දඵදා දී ශා දාශ දේක භවාබක්ග නම් දතරුන්වන්දේ තභන්වන්දේ පිළිගත්
ඵත් දකොට දගන දගෝ ක්කානගය නම් විවායදඹ හි න ඳන්සිඹඹක් යවතුන්වන්දේට දඵදා දී
ශා දාශදේක තැටිඵත් පිළිගත් නාඹක දතරුන්වන්දේ පුඟු දියින දදොදශෝ දවක්
දදනාවන්දේට දන්දි ශා දාශදේකැ"යි කිඹා දම් ැටිදේ දථයපුත්තාබඹ භවදතරුන්වන්දේ
යජ්ජුරුන් සිත් ඳැවැදව දේක

යජුදේ අඹාචනඹ වා නුලානඹ
ඈක්බිති දුටුගැමුනු භවයජ දතරුන්වන්දේට දභ දේ දැන්විඹ "්ාමිනි, භභ සවිසි වමුරුේදක් යාජය
කයන්දනම් භික්ෂු ංඝඹාවන්දේ ට ඊඳකාරි සිටිදඹමි එ ඵැවින් භාදේ ලරීයඹ ද ංඝඹාවන්දේට
ඊඳකාරී දව් දැ යි, එ දේ දවයින් භා භශ කර භාදේ ලරීයඹ රුන්ැලි දාගබ් වන්දේ මිඳදඹහි
දඳොදවෝ කයන භළුදහි දා දාශ භැනැ"යි දන්ා ඈක්බිති දුටුගැමුණු භවයජ භරණුන් ති්
කුභායඹන් දගන්ා කිඹන්දන් "භරේඩ, ති් කුභායදඹනි, භාදේ භව දාගැදඵ හි දනො නිමි කර්භාන්ත
දඹක් ආත්නම්, ඒ දභදවය ද ඹවඳත් දකොට කයා ර  ඊදෑන භ දාගබ්වන්දේට භල්ඳවන්
පජා කය ද තුන් දව්දර හි ක්ඳඤච දම් අදිව පජා ත්කාය කය භා තඵාල දන්ැට දනො
පිරිදවශා දදාර භවංඝඹාවන්දේට කශ භනා සිඹලු ඊඳ්ථානදඹ හි ප්රභාද දනො  දතොඳ
දිවිරැක්දභ හි ද සිහි ආති  රංකා ාසීන්ට කිසි පීඩාක් දනො දකොට දැවැදභන් දභදන් යජ කය"යි
දභ දර භරණුන්ට නුලානා දකොට මුදන් දනො ඵැණ ැදදවොත් යජ්ජුරුන්ට ඹානු දකශක්
යවතුන්වන්දේ ඵණපිරුන්ට ඳටන්ගත් දේක එ දව්දර හි දියදරොකදඹන් දදවිදඹෝ යථඹක්
දගනවුත් පිළිදළින් තඵා අකාදඹ හි සිට දගන යජ්ජුරුන්ට දභ දේ දන්න්නාහු, "දදදඹනි, ඳ
දේ දදව්දරො යභයඹ ඳ දේ දිඹ දරෝකදඹ හි අයුඹත් දඵොදවෝ ඹ එ දේ දවයින් ඳ දේ දිය
දරෝකඹට ැියඹ භැන, ඳ දේ දියදරොකඹට ැියඹ භැනැ" යි කිඹා දදව්දරො දදවිදඹෝ දන
දනභ යජ්ජුරුන්ට අයාධනා කශ ව දදවිඹන් කී ඵ් ආස යජ්ජුරුදෝ දදවිඹන්ට කිඹන්නාහු, "ඹම්තාක්
භභ ඵණ ම් ද, ඒතාක් ඈ" යි ඒ දදතාන්ට දකුණත ඔා ංඥා කශ ව යජ්ජුරුන් කශ ංඥා
දැක භවාංඝඹා වන්දේ පිරුමින් සිටි ඵණ තඵා දාශ දේක

එ දව්දර හි යජ්ජුරුදෝ ඵණ ැරකඵ දැක "්ාමිනි, පිරුමින් සිටි ඵණ දනොපිරුා තඵා දාදශේ
කුභකට දදෝදවො,යි විචාශ ව එ විට යජ්ජුරුන්ට භවාංඝඹා වන්ද දායනදේක්, "දදදඹනි, දතොඳ
තින් ංඥා දකොට ැකු දවයිනැ"යි දාශ දේක එදතපුල් ආස යජ්ජුරුදෝ කිඹන්නාහු, '්ාමිනි, භභ
නුමවන්දේරා පිරිානා ඵණ රකා ංඥා දකදශම් දනො දමි දදතාදෝ දිය දරොකදඹන් යථ
ඹක් දගනවුත් සිට තභ තභන්දේ දිය දරොකඹට භා ඹනු කැභැති  අයාධනා කදශෝ ඹ එ දේ දවයින්,
'ඹම් තාක් භභ ඵණ ම්ද, ඒ තාක් ඵර'යි කිඹා ංඥා දකදශමි,යි දැන්ව ව ඒ ා භවය දකදනක්
සිතන්නාහු, "දම් දුටුගැමුණු භව යජ්ජුරුදෝ භයණ බයින් බඹඳත් නන්දදොඩන්නාව එ ඵැවින් භයදණ හි
දනො ඵන දකදනක් නම් නැතැ"යි සිත ව ඔවුන් දේ සිත් දත් දථයපුත්තාබඹ භව දතරුන්වන්දේ
යජ්ජුරුන්ට දායන දේක්, "දදදඹනි, සිඹල්රවුන් දේ ැක දුරුදකොට දදව්දරොවින් අ යථර
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භල්දම් එල්"යි දාශදේක එදව්දර හි දතරුන්වන්දේ දාශ ඵ් ආස දුටුගැමුණු භවයජ්ජුරුදෝ
අකාලඹට භල්දම් ඹක් දභන්නට ම්භත කශ ව එ දේ දැම භල්දම් ඹ දගොසින් දන දනභ යථර
එලුදේඹ එ දව්දර හි දඵොදවෝදදන යථ ඈ්ර එදරන්නාව භල්දම් දැක ැක දුරු කශ ව

්ර්ග ප්රාප්තිතිඹ
ඈක්බිති යජ්ජුරුදෝ දතරුන්වන්දේට දන්න්දනෝ, "්ාමිනි, දදව්දරොවින් කය දදව්දරො
ඹවඳත්දැ"යි විචාශ ව දතරුන්වන්දේ දායන දේක්, "දදදඹනි, තුසිතබනඹ ඹවඳත බුදුන භඹ
ඵරා හිඳිනා චභත්රී, දඵොධිත්දඹෝ ත් එ හි භ දදති"යි දාශ දේක එඵ් ආස යජ්ජුරුදෝ ඒ තුසිත
බනදඹ හි අරඹ දකොට තභන් ඵැව රුන්ැලිදාගබ් වන්දේ ඵර ඵරා ැද දව මිඹ නිදා පිබිදිඹක්හු
දභන් තුසිතබනදඹන් දගනා යථදඹ හි ඔඳඳාතික දියපුත්රදඹක්  ඈඳද තභන් කශ කුලර විඳාකඹ
භවාජනඹාට ප්රකාල කයන පිණි යථදඹ හි භ සිට ැට ගැරක් පුයා රන අබයණදඹන් ැයහී
දඵොදවෝදදනා ඵර ඵරා සිටිඹදී භ යථදඹන් ඵැ තුන්විටක් රුන්ැලි දාගබ්වන්දේ ැ
ඳැදකුණුදකොට ඹානදකශක් භවයවතුන් වන්දේ ැ කාල ඈල්ා දගන භරණු න් ආතුළුව
යාජයාසීන්ට "භා රේදා ව දම් දියභ ම්ඳත් ඵරා වැභ දව්දර හි භ දනො ඳභා පින්කම් කය"යි
සිඹල්රවුන්ට ාද දකොට තුසිත දිය දරොකඹට ගිඹා ව

ඈක්බිති යජ්ජුරුන් භශ ඳසු යජ්ජුරුන් දේ දොදශෝ දවක් පුය ්ත්රීහ යජ්ජුරුන් භශ ඵැවු දැන තභ
තභන් දේ හිදක්ැටී මුදා පිට භැද දවශා වැඬු ඹ එ තැන් හි කයන රද ාරා භකුටාරා නම් විඹ
නැත යජ්ජුරුන් ෑඹට නැගු කල් හි දඵොදවෝ දදන දදොදවොත් මුදුදන හි තඵා දගන වැඩූ ව එ තැන් හි
කයන රද ාරා වියවිත්ථාරා නම් විඹ යජ්ජුරුන් දැව තැන්හි භළු යාජභාරක නම් විඹ

ඈක්බිති යජ්ජුරුන්දේ භරණුදෝ, ති් කුභායදඹෝ, ඔටුනු ඳැර ඵෑණන් ඵැව ඒ දාගැදඵ හි දනො නිමි
දකොත්කැරැල්ර වා සුනුදභදවය කයා දකොත් ඳරා පජා කැයව ව

එ දේ දවයින් ත්පුරුඹන් දේ සිත් ඳවදනු පිණි කයන රද ථඳංදඹ හි රුන්ැලි දාගබ් කථා
දභ දරසින් කිඹා නිභන රදි

දම් දුටුගැමුණු යජ්ජුරුන් දේ පිඹාදණෝ කාන්ති් යජ්ජුරුදෝ භතු බුදු න චභත්රී බුදුන්ට
පිඹන්නාහු ඹ දුටුගැමුණු යජ්ජුරුන් දේ භෑණිදඹෝ විවායභවාදේවී ඒ දභදත් බුදුන්වන්දේට භවු
න්නාහු ඹ දම් දුටුගැමුණු යජ්ජුරුදෝ ඔඵට දකුණත් වු න්නා ව ති් නම් භරණු දෝ ඒ බුදුන්ට
භත් වු න්නා ව කාන්ති් යජ්ජුරුන්ට නං ව දුටු ගැමුණු යජ්ජුරුන්ට නැඳි ව නුරාදේවි ඒ
දභදත් බුදුන් බුදු න ජාතිදඹ හි ගිහිදගයි ැඩ හිඳිනා කර රක්ඹක් බිදෝරුන්ට ප්රධාන ග
දභදවසුන් න්නා ව දුටුගැමුණු යජ්ජුරුන් දේ පුතණුදෝ ාලිඹ යාජ කුභායදඹෝ, ඒ දභදත්
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බුදුන්වන්දේට පුත් න්නා ව දම් දුටුගැමුණු යජ්ජුරුන් දේ බාේඩාය යක්ාද හි සිටි ංඝ නම්
භාතය ඒ චභත්රී බුදුන්වන්දේට ග්ර ඊඳ්ථාඹක න්දන් ඹ ඒ බාේඩාගාරින් දේ දු ඒ බුදුන්ට ග්ර
ඊඳ්ථායිකා න්නා ව දභ දේ දභොහ වැභදදනභ භාවැඟි දකොට කයනරද පින්කම් ආත්තාහු ඒ චභත්රී
බුදුන්දගන් ඵණ ා සිවු පිළියිඹිඹාඳත් යවත්  දකශය නිරුඳධිදලේ නිර්ාණ ධාතුදන් පිරිනින් ඳෑ
නින් පුය දනා ව කර විදයා චක්රර්තී ඳයාක්රභ ඳේියතඹන් විසින් කයනරද ථඳං කථා කිඹා
නිභන රදි

ථඳං කථා නිමි.

63

