හැදින්වීම
සිද්ධාර්ථ චරිතය, ෞගෞතම බුද්ධ චරිතය ගැන ගැඹුරින් අධ්යනය කල
අය දන්නවා ඇති ෞගෞතම බුදුන් යෞසාෝදරාෞගේ ගුණකඳ වර්ණනා
කරන්න කිසි විටෞටෙක පසුබටෙ ෞනාවූ වග.
එතුමා හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම සඳහන් කර තිෞබනවා එතුමාෞගේ සත්ය
ෞසායා යන ගමනටෙ එෞස්ත් නැතිනම් ෞලාෝවැසින්ටෙ සසර දුෞකන් මිදී
නිර්වාණය අත්කරගැනීම ෞවනුවෞවන් ෞවෞහසවුනුව කාර්යෝ යටෙ යෞසාෝදරා
උපරිම අනුවබලය දුන්වග.
සනත් නන්දසිරි මහතා ගායනා කරන "සිෞත් නැඟුනුව කළකිරීම කුමරිය
ඔබ පමනයි දැන සිටියෞයේ ෞපර සිටෙ" ගීතෞයේත් "එයින් මිෞදන මංපෞපත
ෞසායනා සඳ . . ඔෞබන් ලැබින නිබඳවම සියළු ෞවර" ෞලසින් සඳහන්
වන්ෞන් ඒ ඇෞගන් ලැබුනුව අනුවබලෞයේ ෞදාෝංපකාරයයි.
බුද්ධත්වෞයන් පසු කපිලවස්තු පුරයටෙ ෞගෞතම බුදුන් වැඩමකල
අවස්තාෞව, සුෞදාවුන් පිය රජතුමාත් යෞසාෝදරා සහ රහල් පුතුත්
දැකගැනීමටෙ මාලිගාවටෙ වැඩම කල ෞමාෞහාෞත් යෞසාෝදරා එතුමා
අභිමුඛයටෙ ෞනාපැමින "ඔහු ෞවනුවෞවන් බිරිඳක් ෞලස මා කල
කැපකිරීම් ගැන ඔහු සලකනවානම් මා අභිමුඛයටෙ ඔහු පැමිණිය
යුතුයි" සිතා ඇෞගේ කුටියයටෙ වී සිටිය බව අප කියවා ඇත්ෞතමු.
"මා හිස මුඩු කල බව අසා හිස මුඩුකල, මා දිනකටෙ එක්වරක් ආහාර
ගන්නා බව අසා දිනකටෙ එක්වරක් අනුවභව කරන, මා දළ කසාවත්
ෞපාරවන බව අසා දළ කසාවතින් රන් රුව ෞපාරවන, රහල් කුමරු
උපන්දාම මා ඔවුන් හැර ගිය නිසාෞවන් සියලු දුක් ෞදාම්නස් උසුලන,
මටෙ සත්ය ෞසායා යන ගමනටෙ දිරි දුන් යෞසාෝදරාව බැහැදකින්න මා
යායුතුයි" කියා ෞගෞතම බුදුන් යෞශාෝදරාෞගේ කුටියයටෙ වැඩම කල බවත්
එහිදී යෞසාෝදරා බුදු පා මුල වැටී කඳුලින් බුදුපා ෞතමූ වගත් අප
කියවා ඇත්ෞතමු.
යෞසාෝදරාව කලාක් ෞමන් හිස මුඩුකිරීම්, එක වරක් අනුවභවය ආදී ෞද්
සැමියන් බලාෞපාෞරාත්තු ෞනාවුනත් යෞසාෝදරාව ෞමන් සැමියාෞගේ
පරමාර්ථ හඳුනාෞගන ඒවා උසස් ඒවා යැයි හැෞඟේ නම් ඔහුටෙ ඒ
ෞවනුවෞවන් දිරිදීම සැමියාෞගේ ගමන් මෞගේ පහන් ටෙැඹක් වීම ආදිෞයන්

සැමියා බලාෞපාෞරාත්තු වන යෞසාෝදරාවක් වීම අද සමාජෞයේ බිරිඳකටෙ
අභිෞයාෝගයකි.
දරුවන් කීප ෞදෞනක් සමඟ බිරිඳ අත්හැර අභිනික්මන් කරන සිද්ධාර්ථ
ලා අද සමාජෞයේ ෞබාෞහාෝ නමුත් ඒ සිද්ධාර්ථලාෞගේ අභිනික්මන
සමාජයටෙ අර්ථයක් සිද්ධ කිරීම ෞනාවන නිසාම ඔවුන්ටෙ සමාව ෞදන්න
බැරි වීම ෞවනමම කාරණයක්.

යෞසාෝද රාවත
සාරාසංපක්ය කප් ලක්සය ෞපරුම් පුරා
ෞසාළසා සංපක්ය කප් ලක්සය ෞපරුම් පුරා
සූවිටසි සංපක්ය කප් ලක්සය ෞපරුම් පුරා
ෞමාෝරා පුබුදු මල ෞලස බුදු වු ෞලාව තුරා
නිම
නිම
නිම
නිම

නැති
නැති
නැති
නැති

සංපසාර සාගරය පීනලා
වස්තු ඇස් ඉස් මස් දන් දීලා
වීරියක් ෞකරුවාය හිත ෞවලා
බුදු බවටෙ ජීවිටත දන් දීලා

දීපංපකර බුදුන් ෞලාෝෞකටෙ පහළ ෞවනා
සුෞම්ද නම් තපසුව ෞබාෝසත් එදිනා
කඳුරැලිෞයේ වැඩ සිටිය මහතා එදිනා
ෞම් මහතා මතු බුදු ෞවයි වදාරනා
සිරි හස්ෞතන් මල් පූජා කළ තැනදී
ෞදසිතක් නැතුව නියමයි එක සිත් පැහැදී
ෞදාෝත පුරා වැඳ පිදු රඹගම් පුරදී
නියත විටවරෞණේ ලැබුෞණේ එතැන්හිදී
සූවිටසි බුදුන්ෞගන් විටවරණ ලබා ෞගන
ආයුස තිෞබන පමණක් එහි වැඩ සිටියන

ෞවසතුරු ෞවලා තපෞස් ෞගාස් වැඩ සිටියන
අහස ෞපාෞළාව ෞමන් අන්තිම දන් ෞදමින
සහම්පතී වැනි අන්තිම වැඩි ගමන
සම්බ උෞණේ ළංප වී බුදු බව ෞසාඳින
සැම ෞදවිටෞයාෝ රැුුස් වී සිටෙ සැළකරන
බඹ ෞලාව ලක්ස ගණනක් දිව සිරි විටඳින
කා ෞල් බුදු ෞවන්ඩ සරි උණිය මහතු ෞන්
ආ ෞල් ඉතින් ඇරලා යමු සුවාමි ෞන්
කා ෞල් බලා වැඩ සිටිය ෞබාෝසත් එදි ෞන්
සී ෞල් ගුෞණේ බැලූවෞවාත් උපදින්ඩ අ ෞන්
දී ෞප් ෞද්ෞස උපදින කුල ෞකාතන බ ලා
ෞකාෝ ෞප් ෞනා වී මවපිය කවුද විටමස ලා
රූ ෞප් කවුද සරෞණටෙ මටෙ සිතා බ ලා
දී ෞප් උතුම් දඹදිව දිවසින් දැක ලා

සුෞදාවුන් නිසා මායා මව කුස දැක ලා
පන් සියයක් රූ ඇති කිරි මව දැක ලා
අගෞමෞහසුන් කැටුව ම එන බව දැක ලා
ඉතින් දඹදිවටෙ ෞයමි මම වදා ළා
රන්
පුන්
රන්
තුන්

යහෞන් සැතෞපන කල බිසවුන් ටෙ
සඳ මඬල අහසින් ඒ යහන පිටෙ
කඳ ෞලසින් වැඩියා සුෞදාවුන් ළඟටෙ
ජාෞමටෙ ෞපනුවණා සඳ මඬල මටෙ

දණක් පමණ මල් අතුරපු දිව යහ ෞන්
පමණක් බිසව සැතෞපන කල දුටු සී ෞන්
මැණිකක් දකින ෞකාටෙ ගැබ ඇතුළටෙ වැදු ෞණේ
ෞමාන ෞමාන ෞදයක් ෞදාෝ ෞනා දැෞනයි සුවාමි ෞන්
මහමායා සැතෞපන කල මල් යහ ෞන්
අහසින් රිදී පරුවතයක් එම යහ ෞන්

දහසක් බිෞසාෝවරු වටෙ කර මුර සිටිය ෞන්
මහ රජු හටෙ සැළ ෞකරුවා ෞමම සී ෞන්
ෞන්රංපජනන් ගංපගාෞව සුදු වැල් ෞල්
ෞන්රංපජෞන් ඉස්නාෞන් නෑවිටල් ෞල්
පැන්නා වටෙකරටෙ සුවඳටෙ මන ෞලාල් ෞල්
ෞපන්නා දිදී දරු සීනය ෞපළින් ෞපළු ෞළ
ෞදෞනාෝ දහක් අඟෞනාෝ මටෙ මල් ෞනළු වා
අෞනාෝතත්ත විටල මැද යහනක ඉඳු වා
කන්යා ලිෞයාෝ ෞදෞදෞනක් පැන් නෑෞවව වා
අෞනාෝතත්ත විටල මම සීෞනන් දුටු වා
සු
සු
සු
සු

දු
දු
දු
ද

සක ෞලසටෙ ඇත් පැටියෞයක් විටත් යහ ෞන්
ෞසාඬ ටියෞකන් මෞග බඩ පිරිමදිති අ ෞන්
යම් ෞදයක් සිදු ෞවයි මම දුටු සී ෞන්
සුන් නිරිඳුෞන් ෞමාක දැයි ඔය සී ෞන්

පි
කි
නි
පි

රි
රි
රි
රි

සිදු බමුණු ෞගන්නා මහ රජ එදි ෞන්
බත් කවා ෞදවනුවව ඇසුවා සී ෞන්
ඳුනි අපල නැත කාටෙත් ඔය සී ෞන්
සිදු ෞබාෝසෞතක් උපදි ය ෞලාවටෙ අ ෞන්

සුද්ෞදාෝදන නරනිඳුෞන් අසනව ටෙ
නපුරු සීන ෞනා ෞපෞනයි පින් කළ අය ටෙ
ෞපනුවණු සීෞන දරු සීෞන් ම යි ඔබ ටෙ
පින් ඇති ෞබාෝසෞතක් උපදිය තුන් ෞලාව ටෙ
ර
ර
ර
අ

න්
න්
න්
ලූව

යහෞන් සැතෞපන කල බිසවුන් ටෙ
මාලාවක් තිබුණා යහන පි ටෙ
දම විටගස දැමුවා ෞදවිටෞයාෝ කර ටෙ
යම් ෞවෞල ඔය සීෞන ෞපනුවණි ම ටෙ

ම හ ෞස න් රැස්ව කුඩ ෞකාඩි ෞගන වටෙකර ටෙ
අ හ සි න් ඇවිටත් රන් තරුවක් ෞදරණ පි ටෙ

විට ග සි න් ඇහිඳ ගත්ෞතමි අමයුරු ෞලස ටෙ
සී ෞන න් තරුව ගිලූවණා මෞග ගැබ තුළ ටෙ
මහමායා සැතෞපන කල මල් යහ ෞන්
මහෞමර මුදුෞන ආසනයක වැඩ ඉඳි ෞන්
අසල ගමක පුන් සඳ පිරිමදිමින් ෞන්
මහ රජුෞන් ෞමාක දැයි ඔය දුටු සී ෞන්
රිදී යහන සැතෞපන කල බිසවුන් ටෙ
පිරී ෞදතන කිරි එරිලා කරඬුව ටෙ
රිදී කඳකි නයි පැටියෞයකි දරණ ව ටෙ
නෑරිය දරු සීන ෞපනුවණා බිසවුන් ටෙ
ඉ ති න් ඇවිටත් බමුෞණාෝ වාසල් ෞදාර ටෙ
ෞසා ඳි න් සීන ෞතාෝරා දුන්ෞන් රජු ටෙ
ෞම තු න් ෞලාවටෙ නායක පුන් සඳ ෞලස ටෙ
උ තු ම් ෞබාෝසෞතක් උපදි ය තුන් ෞලාවටෙ
ද
ද
ම
අ

හ
හ
හ
හ

ස්
ස්
ත්
ස්

ගණන් සිටිය ෞදවඟන අත් හැර ලා
සිය දහස් දිව සැප අත් හැර ලා
ගුණැති මායා මව සඳ දැක ලා
උඩින් පුන් සඳ ෞලස වැඩම ක ළා

මා යා බිසවුන්ටෙ ෞදාළ දුක් හටෙ ගැනි ලා
ද යා සිතින් සැම යදිෞයාෝ රැස් කර ලා
කි යා සැම තැන ම වාසල් කරවා ලා
ගි යා බිසව දන් සැල් දැක සතුටු ෞව ලා

ෞදාළ උපතක් උදු මායා බිසවුන් ටෙ
අරිති වහති වාසල් ෞදාර නුවවර ව ටෙ
ෞදාරටු සතර වාසල් හැර දන් ෞදන් ටෙ
ෞදාළ සන්සිඳුණි මහමායා බිසවුන් ටෙ
ෞදවනුව ෞදාළක් හටෙ ගත්ෞත් බිසවුන් ටෙ
නුවවර සැම තැන ම දිව පුරයක් ෞලස ටෙ

පවර උතුම් මණේඩපයක් ෞසාඳ රුව ටෙ
නුවවර වටෙ ඇවිටද වැඩියා මණේඩෞප ටෙ
සල් උයනටෙ යන්ටෙ ෞදාළ දුක් උණිය ම ටෙ
රන් රිදිෞයන් සරසන්ෞන් උයන ව ටෙ
සතර වරම් ෞදවිටෞයාෝ මුර ජාම ව ටෙ
සන්ෞතාස ෞවමින් වැඩෞමවෞව උයන ව ටෙ
ස
ම
ස
ක

ල්
ල්
ල්
ල්

උයනටෙ වැඩිෞයේ බිසව මන ෞලා ලා
පිපිලා බමරුන්ෞන් නද විටපු ලා
කඳ නැමුණි බිසවටෙ බිම පාත් ෞව ලා
දැන දස මාස සපිරිණිය ගැබ තු ළා

මැණික් කරඬුෞව ගනරන් පිළිම ෞල සා
මෑණියන්ටෙ ෞපනි ෞපනි කුමරුන්ෞග ඇ සා
සැදී ෞනාෞයක් අබරණ පැළඳී යස සා
ෞපනී සෑම ෞදවිටෞයාෝ වැඩියා විටග සා
ව
ව
විට
ව

ඩා
ඩා
ඩා
ඩා

ක
රැ
ම
ස

ල්
ල්
ල්
ල්

සිරිහස්ත සල් කඳ උඩින් ද රා
පළඳින්ටෙ මල් කඳ නැමුණු පු රා
හැර අල්ලමින් අත්ත මනහ රා
වටෙකරටෙ තිර ඇද එවිටසිතු රා
දැනුවෞණේ දෞසකඩ මස පිරුණු තැ ෞන්
පුළුෞන් බරකුත් බඩටෙ ෞනා දැණු ෞන්
පවෞන් එන ෞලස ෞසාඳ සිහිල දැ ෞන්
උයෞන් දී ව ද කුමරු බිහි උ ෞණේ

අහසින් ඇවිටත් ෞදවිටෞයාෝ වටෙකර සැදු ෞණේ
දහස් ගණන් සුරඟන වටෙකර සැදු ෞණේ
ෞවෞහස නැතිව බිහි වුණි කුමරු විටගසි ෞන්
මහබඹු ෞගනැත් වැඩුවා රන් දැල ෞසාඳි ෞන්

බිහි වුණි කුමරු පුන් සඳ ෞලස රන් දැල ටෙ
මනනඳ කුමරු බලමින් තුන් ෞලාව එවිට ටෙ

මටෙ වැඩි ෞකෞනක් නැති බව දැක තුන් ෞලාව ටෙ
සිහනද පෑ ය එවිටගස කුමරු මනතු ටෙ
පියුම් සතක් පිපුණිය ඒ කුමරුන් ටෙ
පියුම් පිටියන් වැඩ බැලූවෞව සතර ව ටෙ
උතුම් නාද පෑ සිදුහත් කුමරුන් ටෙ
රන් කිරි ෞම් වඩති එවිටගස කුමරුන් ටෙ
ෞනාෞයක් කිරිමවුන් ෞදපෞස් නෑර ව ටෙ
දහස් ගණන් නිම නැති ෞගාෝසාව ෞකා ටෙ
ෞදෞපාෝදාටෙ පායන පුන් සඳ ෞලස ටෙ
ෞනාෞයක් ෞපරහරින් වැඩියාය රජ ෞග ටෙ
දහස් ගණන් මුරකාවල් වටෙකර ටෙ
දහස් සිය දහස් දිව මල් යස ෞලස ටෙ
දහස් පුන් සඳක් ෞලස ඒ කුමරුන් ටෙ
ෞසාෞළාස් වයස පිරුණා ෞම් කුමරුන් ටෙ
දුනුව සිල්පය සැදුෞණේ අප ෞබාෝසතු ටෙ
යෞසාෝදරා අගෞමෞහසුන් පළමු සි ටෙ
එකුන් තිසක් අවුරුදු ගිහිව වැඩ සි ටෙ
උතුම් සිරි සැපත හැර බිසව සහ තු ටෙ
සසර කළකිරි තපසටෙ සිත් පැහැ දී
ෞබාෞහාම බිසව ඇරිෞයේ රජ යන්ටෙ ෞනා දී
ෞකාෞහාම උණත් අද යමි මම ෞමතැන්හි දී
මහණ ෞවන්ටෙ කළකිරුෞණේ උයෞන් දී
දිව යහෞන් ෞබාෝසත් නැගිටෙ විටගසි ෞන්
ගිහි සැපතය හැර යමි මහණටෙ ඉති ෞන්
ඔන්න කවුද ෞදාරටුව ළඟ සිටියන් ෞන්
චන්න මමයි ෞදාරටුව ළඟ සුවාමි ෞන්
සංපසාෞර් ඈත ම සිටෙ ෞපරුම් පි රූ
දැන් කාෞල් ආවා ෞපරටුව කුම රූ
ඉතින් මහණ ෞවන්ෞන් දැක මෞග කුම රූ
පින්වත් උතුම් ඉපදුණි රාහුල කුම රූ
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ඇතිව ආබරණත් දියන් ම ටෙ
යාළු අසු සරසා දියන් ම ටෙ
කඳුළු වැෞටෙමින් ඇමති එම විට ටෙ
මෞගේ කුමරුන් එමි සහතිෞක ටෙ
ලා බිසව සිටියනා මාළිගාව ටෙ
ලා බිසව සැතෞපන සැටිය යහන පි ටෙ
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පද රන් පඩි කඳ පිටෙ තබා ලා
සිදු යහෞන සැතෞපන පුන් සඳ ලී ලා
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ණ ක් එරුණි කුමරුටෙ රන් කිරි තිස රා
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බඹයක් නිල් වරලස මිදී ලා
බඹෞරකු ෞලසටෙ වරලස කැරකී ලා
ෞලස කුමරු යහෞන් කිරි ෞබාන ලී ලා
හැර ඉන්ටෙ බැරි ෞවයි රන් කුඹු දැක ලා

ෞපරුම් පුරා ෞගන එන්ෞන් ඈත සි ටෙ
පතා සතුන් දන් දුන්ෞන් බුදු බව ටෙ
කතුන් සැමටෙ නායක පුන් සඳ ලඳ ෞලස ටෙ
ඉතින් කතා ෞකරුෞවාත් මෞග බිෞසාවුන් ටෙ
ර න් යහෞන් සැතෞපන මෞග බිසවුන් ටෙ
ළංප කර කුමරු බැලූවෞවාෝතින් යහන පි ටෙ
ර න් ලිය වැලකි සිරි හස්තය කුමරු පි ටෙ
පි න් කඳ බිසව සැතෞපන සැටිය දුටු ෞනත ටෙ

මැණික් කරඬු කටෙ ලා කිරි ෞබාන කුම රූ
අනික් ෞදයක් දුටුව ම ෞමාකටෙ ද නිස රූ
ෞවනස්කමක් සිතුෞව නැත මටෙ අයු රූ
සිතක් දරා ෞගන ෞනත් ෞදක කඳුළු පි රූ

සාගර ජලය මදි ඇඬුවා මා සින් දා
කීකරු ළද ලියක් ෞම් ෞලව තුළ ඇද් දා
ෞවන් කර අද ම යන්ෞන් බුදු බව සින් දා
සුන් කර ෞකෞලස් දුරු කර එක සිත් පැහැ දා
එක අඹු දරු නිසා මම කල් බැඳීම ය
නිම නැති සතුන් සසරින් ෞගාඩ ගැනීම ය
අද මම මහණ ෞවමි ආලය හැරීම ය
පුදුම කුමරු රුව ඇති මෞග රාහුල ය
පැ තු ම් බෞලන් ෞදන්නා ආෞව ෞප් වී
ක තු න් සැමටෙ නායක බිම්බා ෞද් වී
ඉ ති න් සසර ඇවිටදින්ෞන් නැත ෞද් වී
ෞගා සි න් බුදුව එන කල් සිටෙපන් ෞද් වී
ස ඳු න් සුවඳ මල් අතුරපු යහන පු රා
ෞයා දු න් ගණන් පැතිෞරයි සුවඳ මනහ රා
රු විට න් උතුම් රුව ඇති මෞගේ යෞසාෝද රා
ෞසා ඳි න් බුදුව එන්ෞනමි මම එෞලාවතු රා
පිරිසිදු එරන් කඳ ෞස් බිසවුන් හැර ලා
සිරිපද මම ගත්ෞත් ආපසු ෞනා බ ලා
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සු ෞව ඇමති වැඳලා සිරිපා ෞදක ටෙ

පා ළු ෞව ය වැඩිෞයාෝතින් ෞම අප ර ටෙ
සා ළු සළු ද පැළඳී රන් කඩු අත ටෙ
ෞව ළු බුදු බවටෙ බාදා ෞනා කර ම ටෙ
යා ළු ඇමති අසු සරසා දියන් ම ටෙ
ක
අ
අ
ව

ඩ කඩා වචන ෞනා කියති ෞබාෝසතු ටෙ
ඬ අඬා ෞගාසින් කන්තක අසු ළඟ ටෙ
ඬා ෞදාඩා අසු සරසයි ෞසාඳ රුව ටෙ
ඩා සිරි හස්ත පිරි මැද අසුෞග පි ටෙ

සැරසී කුමරු සැෞණකින් යන්ටෙ එම ව රා
සිරිගණ සිරි පතුල් පඬි කඳටෙ බර ක රා
සිරි රන් කඩු මුෞණන් ඇරලා එරන් ෞදා රා
පිරිය රාහුලය සහ බිසව සිහි ක රා
ස
බ
ව
ද

ර
ර
ර
ර

ණ අදහ මහණටෙ වඩින ගමනටෙ ටෙ
ණ පැළඳ සැතෞපන කුමරු ළංප ෞකා ටෙ
ල නිල් කලඹ මුදලා යහන පි ටෙ
ණ උඩ බලා අක් බඹෞරකු ෞලස ටෙ

ස ම න් පිච්ච මල්
ගි ම න් ඇර බිසව
රු ව න් කිණිහිරිය
ද ම න් සිරි හස්ත

අතුරපු යහන පි ටෙ
කුමරුන් තුරුළු ෞකා ටෙ
මල් ෞගතුවා ෞලස ටෙ
කුමරුන්ෞග ඇඟ පි ටෙ

ළැ ඳී සිතින් මතු බුදු ෞවන බව පත න
විට ඳී සිරි සැපත හැර තපසටෙ වඩි න
බැ ඳී සසර ගිහි ෞගයි ආලය අරි ණ
මි දී නිල් වරල ඇඳ පාමුල දර ණ
ෞසාෝම ගුණ සිසිල සිඹ සනසන මුහු ණ
ෞප්ම ගුණ ෞසාබන කුමරුන් වඩා ෞග න
පුන් සඳ ළඟ සිටියන රන් තරුවක් ෞලසි න
පුන් සඳ ෞමන් වඩිති කුමරුන් සිහි කර න
පු න් සඳ ෞලසටෙ ෞබාෝසත් වැඩියාය පි ටෙ

ර න් කඳ කුමරු ඇර යමි ඉතින් ෞකෞලස ටෙ
ර න් කඳ ෞලසින් වැඩිෞයේ ගංපගා ෞතර ටෙ
පි න් ඇති මෞගේ අඹුදරු දකිමි ආවිට ටෙ
ස
ප
ක
න

ස
ත
ත
ත

ර
ර
ර
ර

තිෞබන අගුණය දැක කළකිරි ලා
එකන්තක අසු පිටෙ පැන නැගි ලා
තිස් ෞයාදුන් හිමගත ෞගවා ලා
ෞවන්ඩ වැඩිෞයේ ගංප ෞතර ද බ ලා

පැ න ලා වැලි තෞලන් අඩි තර බර කර ලා
හ ය ලා කටෙ හඬින් ෞහේසාරව කර ලා
ෞන ර වා ෞදකන් ෞපාතු අසු කරකැවී ලා
පි න වා ෞලව කෑ ය කුමරුන්ෞග ෞදපතු ලා

ඇසළ මෞස් පුර පසෞළාස්වක් එදි න
එෞතර ෞවලා ගංපගා වැල්ලටෙ පැමි ණ
අබරණ මුදාලා සන් ඇමතිටෙ ෞදමි න
එෞතර ෞවන්ටෙ ගංපගාෞවන් වදාර න
ප
ඉ
අ
නුව

ව
ව
ව
ව

ර උතුම් මෞග හිමිසඳ ඔබ හැර ලා
ර ෞනා වන ගිනි කඳ අප හටෙ දී ලා
ර ගිරග වැටුණා ෞලස ෞවය මු ලා
ර ෞගාසින් මම ඉන්ෞන් කවුරු බ ලා

පිරිසිදු එරන් කඩුවක් සුරතටෙ ගනි තී
පිරිමැද ෞක්ස දාතුව අහසටෙ අරි තී
සිරි කුල උතුම් සක් ෞදව දාතුව ගනි තී
පිරිකර පළමු ෞකාටෙ දුන්ෞන් සහම්ප තී
අ
ව
ක
අ

ඬා
ඩා
ඩා
ඬා

ඇමති බිම ෞපරෞළයි ෞදරණ පි ටෙ
සිරිහස්ත දිගු ෞකාටෙ අසු ළඟ ටෙ
දමා යමු තුන් ෞදන ම නිවන ටෙ
මැරී අස් රජ ගිෞය දිව පුර ටෙ

අ ස් රජු සමග ෞබාෝසත් නැති ෞසාෝෞක් ටෙ
හි ස් කර අරින්ඩ ද අද හිමි මා ගම ටෙ

රැ ස් කර කියමි උණු ෞද් පිය නිරිඳු හ ටෙ
විට ස් තර හිමි සාමි අවසර මටෙ යන් ටෙ
ආබරණ ද අවසර දී ඇමති හ ටෙ
සාගර ජෞලන් පලයන් පසු ෞනා බැස සි ටෙ
පිය නිරිඳුටෙ කිය මෞග පුතු දැක ඉන් ටෙ
යෞසාෝදරා ෞද්විටටෙ කිය සැනෞසන් ටෙ
ච න් න ඇමති නුවවරටෙ ගිය කල එදි ෞන්
ඇ න් න පැනපු සිහ ෞදන ෞලස බිසව අ ෞන්
ච න් න යාළු මෞග හිමි සඳ අද ෞකාත ෞන්
ෞග න් න වෞරන් මෞග හිමි සඳ දකින ෞම ෞන්
රෑන එරන් ෞකඳි ෞස් රන් ෞකඳි පීරා
පීන පෞයාෝදර ගනරන් කරඬු යුරා
වහම ෞමාක් නිවන් සාදන මුනිඳු පුරා
යහන පිටෙ වැටී අඬෞතයි යෞසාෝ දරා

සි
ප
ප
ක

තා
තා
තා
තා

ෞගන ගිෞයේ බුදු ෞවන්ඩමයි සිත
ජාතිෞයේ ඔබටෙ ම සරණ ෞවත
ඉතින් බැඳ දුන්ෞන් මීටෙ අත
ෞනා කර මටෙ වැඩිෞයේ මන්ද සිත

මුව ජාතිෞයේ ව ද පළමුව උප න්ෞන්
එම ජාතිෞයේ සිටෙ නෑර ම මම එ න්ෞන්
ෞකායි ජාතිෞයේ උපණත් ෞමෞහසුන් ව න්ෞන්
ෞම් ජාතිෞයේ ඇයි මා තනි කර ය න්ෞන්
එ දා ගිෞයේ තපසටෙ ෞදන්න සහ කැ ෞල්
ව ඩා ෞදදරුවන් උකුළටෙ රැෞගන ෞලා ෞල්
ෞබ දා උණිමු පන්සල් ෞදක ම එක කැ ෞල්
ෞම දා ෞමාකද තනි කර යන්ටෙ මම ක ෞළ
සි තා ෞගන ම වැර වෑයන් කර උණි මි
ප තා ෞපරුම් බලෞයන් නෑර ම ආ මි

ෞගා තා දෑත බැඳලා අප දන් දුණි මි
ක තා මටෙ ෞනා කර වැඩිෞයේ මන්ද හි මි
ෞත මා වැෞටේ මෞග සළුපිළි ෞනත් පුර වා
අ මා රසක් වැනි හිමි සඳ සිහි ෞවන වා
ද මා කුමරු වැඩියා මටෙ සිහි ෞවන වා
ෞම මා ඇර ලිෞයාෝ ෞලව තුළ ඇද්ද ත වා
උන්ෞනමු අපි ඉපිද ෞලෞහනුවන් කුෞල් එ දා
වැටුෞණේ ජලය මැද සමුදුරෞයේ බිළි ඳා
දැනුවෞණේ කරපු වීරිය ෞගාඩ ගන්ටෙ එ දා
හිමි රජුෞන් මග ඇරිෞයේ මන්ද ෞම දා
රුව
රුව
ගරු
මරු

ඇති පුතුන් වැදුවා මම වැරදී ද
ගුණ ෞත්ජසක් මෞග අඩු වුණා ව ද
සරු නැතිකමක් මාතින් ෞයදුණා ද
බිඳ බුදු ෞවන්ඩ සීෞනන් ෞපනුවණා ද

කි ර ලා බිජු රකින සැටිය හිමි අස න්ෞන්
වැ ර ලා ෞදපය අහසටෙ නගමින් ඉ න්ෞන්
අ ඬ ලා මෞග ළෞසාෝ ගිනි දැන් ඇවිටෞළ න්ෞන්
ෞනා ව ලා ළැම ද අත තබමින් අඬ න්ෞන්

වනන්තෞර් ෞසවණැලිවල සිටිය න්ෞන්
ගිමන් හැර සයන අඳුරටෙ ෞනා ෞපෞන න්ෞන්
නිරන්තෞර් මටෙ ගිනි කඳ ඇවිටෞළ න්ෞන්
රන් බඳ ළැමද අත තබමින් අඬ න්ෞන්
සු
නි
සු
සු

ව
බ
ව
ව

ඳ
ඳ
ඳ
ඳ

ෞබාජුන් වැළඳු මෞග හිමි සඳ ටෙ
ෞබාජුන් රස කර දුන් වළඳන් ටෙ
පලාපල වැවිටයන් හිමියන් ටෙ
මල් නිතර පිපියන් රන් කඳ ටෙ

පි රි ය ෞලසටෙ සැතපුණු අෞප මල් යහ නා
බැ රි ය ඉතින් දැකලා මෞග පපුව ද නා

වී රි ය බුදු බවටෙ බාදා ෞනා ව වඩි නා
සූ රි ය මඬල වැනි ඔබ සැතපුණු යහ නා
ෞවසතුරු ෞවලා වැඩි දා ඔබ සිහි ඇද් දා
රස තුරු හිෞම් ෞසායමින් රැක්කා ෞනා ෞව දා
කරදර සිතක් සිතුෞව නැතුවා ෞනා ෞව දා
පරෞතර නැතිව රැක්කාව ද මහිමි ස ඳා
ස
අ
ස
එ

ඳ ලප ෞලසටෙ කැටුව ම ආවා ෞනා ෞව ද
ද මා හැර යන්ටෙ කීෞව කවුරුන් ද
ඳ මහ නුවවර ඉන්නටෙ කිවවා ෞනා ෞව ද
දා අඬ අඬා පස්ෞස් ගියාව ද

බා දා නැතුව දන් දුන්ෞන් කුමරු ෞම මා
එ දා ඉතින් මම ෞවස්සන්තරව ත මා
ව දා රුවටෙ සිටිය කුමරුන් රාහුල මා
ෞම දා ඉතින් වැඩිෞයේ ඇයි ද මා ද මා
ර හ ස
ෞව ෞහ
ය හ ප
ද හ ස
කා
නෑ
බා
මා

ර
ර
ව
ළි

ක් මෞගේ කවදා වත් නැත
සක් ෞවන්ටෙ ඇරිෞයේ නැත
ත් මම ඇඬිමි නිම නැතිව
ක් ගුණැති මම ව ද ෞසාඳ

ෞමතු රා
යෞසාෝද රා
නුවඹ ක රා
යෞසාෝද රා

ණා ව බුදු ෞවනවා ලකුණු දැ ෞන්
කැ ටු ව ආවා මම සරණ ෞග ෞන්
නා ව ෞතාර ෞනා කරමි සිතින් අ ෞන්
ගා ව අද අඳුරුයි සුවාමි ෞන්

ද රු ව
එ රු ව
අ ඬ මි
ෞම ෞල

න්
න්
න්
සි

එදා අත් බැඳලා දන් දු න්ෞන්
තෞන් කිරි එරිලා කුමරු න්ෞන්
එදා සිරි පා මුල වැෞටෙමි න්ෞන්
න් ෞවෞහස වුණු මටෙ ඇයි ගිනි දු න්ෞන්

කිඳුරු ෞවලා අපි ෞදන්න ම උප න්ෞන්
අඳුරු සඳ පවව එකඟව වැස උ න්ෞන්

ෞසාඳුරු අපි ෞදන්න එක රෑටෙ ෞවන් උෞණේ
ෞද දරා ඉතින් අද දක්වා අඬ න්ෞන්
ග ණ
ග ණ
කි ය
ෞහමි

න්
න්
න්
න්

නැතුව අප දුන්ෞන් අත් බැඳ දා
නැතුව ඇඬුෞව මම ඔබ සන් දා
ඉතින් මම කළ වරදක් ඇද් දා
මහණ ෞවන්නටෙ වැඩිෞයේ ඇයි දා

නිම නැති සතුන් වුණු කාෞල් ෞපරුම් පු රා
පියයුරු පෑෞව නැත කවදත් ෞවනස් ක රා
ෞම් වැනි ෞපරුම් පිරු මටෙ කරන අනද රා
අම යුරු මම ෞනා ෞව ද බිම්බා යෞසාෝද රා
අනගි මුතු මැණික් අබරණ ගළවාලා
අනගි රන් ෞප්ස පා මුදු ගළවාලා
කනක කුණේඩලා බරණත් ගළවාලා
මලානිකව සිටියෞයේ බිසව ගල්ෞවලා
විටලාප කිය කියා ඉඤ්ඤයි අඬා ෞදා ඩා
ගලා කඳුළු නිම නැතිව ම ඇඬුම් අ ඬා
කලා පිලා උණු තැන් නිම නැතුව අ ඬා
කරලා ෞමමටෙ ගිෞය ෞදාෝ ෞවන දාටෙ ව ඩා
ඇතා
සිතා
පතා
පුතා

ෞවලා හිමෞයේ ඔබ උපන් එ දා
ඇවිටත් විටද ෞහළුෞව වැදි ෞනා ෞව දා
අහිරිගා සිටියෞයේ මම ෞනා ෞව දා
දමා වැඩිෞයේ ඇයි මහිමි ස ඳා

මහ ඔසු පඬිව ඔබ මටෙ කරපු පුවත රා
අඹරා බත් මාළු ඇඟ ඉස සිටෙ තව රා
ෞනා මරා මරන්නටෙ කළ ෞද් මටෙ මිහි රා
අමරාපති ෞද්විටය මම යෞසාෝද රා

නිම නැති තපස් රැක්කා මම කැටුව ෞගාසින්
එම දවෞස් වත් නිම නැති වැඳුම් පිදු ම්

පමණක් වරද වත් සිහි නැතිව මටෙ ඉති න්
එෞහම හිටෙපු මා ඇයි තනි කෞළ ඉති න්
හිමෞයේ ෞගාසින් මල් යහනක නිදනව ද
ෞකාමළ අනගි සිරිපා ෞදක රිෞදනව ද
හිෞගේ නැතිව ෞදවිටෞයාෝ මුර කරනව ද
මෞගේ ඇත් රජුනි හිමි අද ෞකාතැනක ද
සෑ ම වරද තිබුණත් හිමියෞන් ම ටෙ
කෑ ම රස ෞබාජුන් දුන්ෞනමි ෞසාඳ රුව ටෙ
ෞබාෝ ම එපිටෙ වඩිනා හිමය පසු ෞකා ටෙ
සෑ ම සියලූව ෞදවිටෞයාෝ පිහිටෙයි ඔබ ටෙ
කැෞල් තිෞබන ෞකායි ෞද් වත් රස ෞව වා
මෞල් බඹරු ෞලස පිරිවර ඇති ෞව වා
අවෞව තිෞබන රැස් මාලා අඩු ෞව වා
ගවෞවන් ගවව දිව මාළිග සෑෞද් වා
කියන මැසිවිටල්ල හිමි හටෙ ෞනා ඇෞසන වා
රන් කඳ මහිමි මටෙ හීනෞනන් ෞනා ෞපෞනන වා
කම් රස විටඳීමක් නැත මම දිවුරන වා
ෞවන් කර ගියත් මම සීෞල් පිහිටෙන වා
ෞවෞහස උණත් තද දුක් මම ඉවසඤ්ඤ යි
අහස ෞපාෞළාව ෞලස හිමි සිහි කර ඉඤ්ඤ යි
රහත් ෞවන්ඩ මම වෑයම් කරඤ්ඤ යි
ඇහැටෙ දකින තුරු නව ගුණ පුරවඤ්ඤ යි
සත් දවසක් අඹ උයෞන් වැඩ සිටෙ ලා
සත් ෞවනි දා රජගහ නුවවරටෙ වැඩ ලා
ෞපරත් බුදුන් කළ ෞද් දිවැසින් දැක ලා
ෞගනත් අහර වැළඳුෞව ගංප ෞතර ද බ ලා
බිම්සර රජුටෙ අවසර දී වැඩම ක ළා
පළමුව බණ ඔබටෙ ෞදසමැයි වදා ළා
උරුෞවල් දනවවටෙ ෞබාෝසත් වැඩම ක ළා
අවුරුදු සයක් එහි තපෞස් වැඩ සිටෙ ලා

පුන් සඳ ෞලසටෙ බුදු බඳ රුව වැඩුණු ක ලා
සුන් කර මරුන් බිඳ බුදු බවටෙ නිකස ළා
සුජාතාව දුන් කිරි පිඬු වැළඳු ක ලා
එරන් තලිය ඇරියා උඩු ගඟ ඉහ ළා
විටත්තිය කිය කියා එන්ෞන් පළමු සි ටෙ
ෞසාත්තිය බමුණු දුන්නා කුස තණ එවිට ටෙ
සිත් ෞලසටෙ ම ෞගන වැඩිෞයේ ෞබාෝ මුල ටෙ
තුදුස් රියන් විටදුරාසන දුටු ෞනත ටෙ
පුරා දහම් සිහි කර මුනි වැඩ සිටෙ ලා
දරා වටෙකරය ෞදවිටෞයාෝ මුර කර ලා
පුරා මාර ෞසනගක් ෞබාෝමැඩ පිරි ලා
ෞලාවතුරා බුදුව දස බිම්බර බිඳ ලා
පන් දහසක් පවතින දහම් ෞමෞලාව ටෙ
පින් කඳ පළමු බුදු වී ෞලාව බලා සි ටෙ
සුන් කර සැම සතුන් සසරින් මුදන්න ටෙ
දම් සක් පැවතුවා මුනි රජ පළමු ෞකා ටෙ
උතුම් මුනි රජ ද දිවැසින් බලා සි ටෙ
තුන් ගමනක් වැඩිෞයේ නිසි පිළිෞවළ ටෙ
පන්සාලිස් අවුරුදු වැඩ සිටියන්න ටෙ
සුදසුන් රජ නිසා වැඩිෞයේය නුවවර ටෙ
උතුම් නුවවර දිව පුර ෞලස සරසා ලා
පන්සියයක් රහතුන් පිරිවරා ලා
දහම් ෞදසති නෑයන්හටෙ වැඩම ක ළා
රන්වන් බුදු රැසින් සිය නුවවර පටෙල ලා
පිරිසිදු රිදී කඳ ෞස් අහිරිගා බිසව
සවනක් බුදු රැසින් සිෞයාලඟ ෞවළා බිසව
පිරිවර සමග රන් ලියවැල ෞලසටෙ බිසව
සිරිපද පිටෙ වැටියලා ඉඳ අඩති බිසව

සම්පත් දියන් කියලා රාහුල කුම රූ
පුන් සඳ වටෙ දිෞලන රන් තරුව පිරිවැ රූ
දහම් ෞදසති එක් සිත් පහදා කුම රූ
මහණ කෞළ එවිටගස රාහුල කුම රූ

සුද්ෞදාෝදන නිරිඳුටෙ බණ වදා ළා
ලද්ද ෞසාෝක හැර දහමටෙ සිත නැමි ලා
විටන්ද සැපත් හැර බිසවුන් මහණ ෞව ලා
සුද්ද ඇතුව සිල් රැක්ෞක් නැණින් බ ලා
කල ක් ෞමෞහම සිල් රැකලා යෞසාෝද රා
ෞතද ක් පාමි ෞදව මිනිසුන්ෞග සැක හැ රා
සුග ත් බිසව මහණටෙ යති යෞසාෝද රා
පල ක් බැඳ එවැඩ උන්ෞන් යෞසාෝද රා
පින් කළ අයටෙ කාටෙත් ෞමෞහම සත හ ටෙ
සුන් කර ෞකෞලස් දුරු කරලා විටගසක ටෙ
අහස පලක් බැඳ වැඩ උන්නා එවිට ටෙ
රාහුල මාතාව මම් ව ද පළමු සි ටෙ
පිරිසිදු සිල් රකිමි අවසර රැෞගන සි ටෙ
ෞනා හැර ෞකෞලස් දුරු කර බිසව හණික ටෙ
සිරි සැපතටෙ පැමුණුණු බිසව හණික ටෙ
පන්සිය පිරිනිවන් පෑවාය එම විට ටෙ
බැඳපු දා ගැබක් ඒ දාතු පිහිටු වා
පිදූ සෑම ෞදන එක මල් වරුසා වා
සිදුහත් බුදු ෞවලා පින් කඳ වරුසා වා
බුදු වී හස්තෞයන් සෑයටෙ මල් පිදු වා
සකල
සකල
සකල
සකල

සම්පත් හැර දමා ෞගාස් පැවිටදි වූවා ෞමෞහණි ස ස්ෞන්
බව දුක් බින්දවා හැර රහත් වී බබළවා ස ස්ෞන්
නරගණ ෞදව බඹුන් ඈ පිරිස් හටෙ දන් ෞදමින් ස ස්ෞන්
සැපතින් අගෝර නිවනටෙ යන්ටෙ අවසර ෞගන ෞනා ල ස්ෞන්

ලැබුණු තැන සිටෙ නියත විටවරණ බුදු ෞවනා ෞලස ෞම් කෞප් දී
ෞයදුණු තම චායාව විටලසටෙ ෞනා හැර ආ බැව සැම තැෞන් දී
බුදු වු තැන සිටෙ ෞවන්ඩ අවුදින් පළමු නිවනටෙ යන තැෞන් දී
පුරුදු ඔබ ලැබු ෞනාෞයක් ඉර්දිය පාපු ෞපළහර සැම තැෞන් දී
පැන නැෞගමින් සත් සමුදුර ජලය පිටෙටෙ ෞනා ලසින් දා
ෞවන කිසි යම් ෞදයක් ෞනා ෞපනි මූද පුරා මෞසකු ෞල දා
ෞදවිට මිනිසුන් ෞවත පාමින් ෞපළහර ෞම් ෞලස එළ ඳා
යස එළදුන් යෞසාෝදරා නිවන් පුරටෙ ගිෞය ෞනා ර ඳා

ෞනක ෞනක ඉර්දි බල පාමින් මුනිඳුටෙ පුදමින් ෞපළහැ ර
දැක දැ ක මුනිඳුන්ටෙ ෞපනී අහසටෙ වඩිමින් ෞනක ව ර
දුක දු ක නසමින් නිවනටෙ පැමුණුණු උත්තම යෞසාද ර
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