රසවාහිනී
වනරත්න වයාඛ්යා
ජම්බුදීපුප්පත්ති කථා
ධම්මසසාණ්ඩක වග්සගා
ලංකාදීපුප්පත්ති කථා
මිගසපාතක වග්ග
උත්තසරාලිය වග්ග

සම්පාදක

පණ්ිත, රන්ිත් වනරත්න. (බී.ඒ.)

පරස්තාවනාව
දඹදදනි යුගය උදාදෙත්ම පාලි සාහිතයදය් නදෙ දය්් තති ියය ියිය ්ුණුු සස්දස්
ියිය සාහිත්යි් ගරන්ථ නිපණයීදමන් එය ෙඩාත් ෙර් නය ියය සිිංහල, පාලි, ගරන්ථ නෙ
මුහුුුෙු්් දදමින් බිහිෙූදය් දඹදදනි යුගදයහිය සමහු්් නණෙත සිංස්්ුුය ්ළ අතු,
සමහු්් අමුතුදෙන්ම නිපදෙූහ පාලි සාහිතය ගරන්ථ නිපදවීදේ ෙණඩි දගෞුෙය ලාිංද්ය
භික්ෂූන් ෙහන්දස් සතුදෙති මුල “පාලි” යන්න බුද්
ර්මය හණඳින්වීමට භාියත ෙුෙ ද පසුෙ
එය පාලිදය් ගණටලු තණන් ියසඳීමට ියස්තෘතෙ අටුො, ටී්ා ආදිදයන් ෙණඩි භාෂාේ් ෙශදයන්
සිංෙර් නය ියය අනතුුණෙ ෙිංශ ්ථා, චරිත ්ථා ආදිය නිසා පාලි භාෂා සාහිතයය ෙඩාත්
දියුුු ියය දථුො දබෞද් සාහිතයය දියුුු වීමට පාලි භාෂාෙ උප්ාු ියය මහායානි්යන්
සිංස්්ෘත භාෂාෙ මා යය ්ුදගන බුද්
මමය ියචාුයට ල්් ්ළ අතු, දථුො හු එයට පහු
ගසමින් බුද් භාෂිත හුදු පාලි භාෂාදෙන්ම දදශිත යයි ්ියමින් පාලි භාෂාදෙන්ම දබෞද්
සාහිතයය දියුුු ්ළහ
ලිං්ා සාහිතය තතිහාසදය් දපාදළාන්නුණ යුගය ෙන ියට සිංස්්ෘතය තදින් පණතිරී
ගිය බෙ පිළිගණදන් දබෞද් භි්්ෂූන් ෙහන්දස් සිංස්්ෘත භාෂාදෙන් ලද ආභාසය නිසා පාලි
සාහිතය සිංෙර් නයට එය උප්ාු ්ුගත් බණව් පශ්චාත් ්ාලීන පාලි ගරන්ථ සමීක්ෂුදයන් එය
පණහණදිලි දව් දඹදදනි යුගය ෙනියට ද එය බලපා තති අයුුණ එම යුගදයහි ුචිත ථූපෙිංස,
ුසොහිනී ආ ගරන්ථයන්දගන් පණහණදිලි දව්
දමහි අදප් ියචාුයට ල්්ෙනුදය් “ුසොහිනී” යයි ුසොහිනිය ෙිංශ ්ථා ගුයට
දමන්ම මහාර්ම මම ගරන්ථය්් ෙශදයන් ද, චරිත ්ථා සිංගරහය්් ෙශදයන් ද ගිණිය හණ්ි චේපු
්ාෙයය්ි දමහි සඳහන් ්ථා බුද් පරිනිෙමාුදයන් පසුෙ තති ෙූ සිද්ීන් ෙශදයන් සණලද්්
ුසොහිනිය ලිවීමට ද සිිංහල ්ථා දපාත්් උප්ාු ෙූ බණව් එහිම දමදස් සඳහන් දව්

“තත්ථ තත්ථූප්පන්නානි - ෙත්ථූනි අුහා පුදු
අභාසුිං පභාසාය - ඨදපසුිං තිං පුුාතනා
මහා ියහාදු තඞ්ගුත්ත - ෙඞ්් පරිදෙු ොසිද්ා
ුට්ඨපාදලා’ති නාදමන - සීලාචාු ගුුා්දුා
හිතාය පරිෙත්දතසි - පජානිං පාලි භාසදතා
පුනුණත්තාදි දදාදසහි - තමාසි සබ්බ මා්ුලිං
අනා්ුලිං ්රිස්සාමි - තිං සුුාථ සමාහිතා”
මුල සිිංහල බසින් තුබූ දපාත මහා ියහාුදයහි තඞ්ගුත්ත ෙඞ්් පිරිදෙන් ෙණසි
ුට්ඨපාල හිමිතුමන් ියසින් පාලියට නණගූ බෙත්, එයද පුනුණ්්තාදි දදාෂයන්දගන් ගහු නිසා
දේ ුසොහිනිය යදථා්්ත දදාෂයන්දගන් පහද්ාට ්ළ බෙත් සඳහන් දව් එයින් දේ ්ෘතිය
තනි්ුම දෙදදහ හිමියන්දග් නිෂ්පාදනය්් හණටියට දැ්්ියය දනාදහ්
ුසොහිනී ්තුෙුයා දෙදදහ හිමිතුමන්ය ඒ බෙ ගරන්ථාෙසානදයහි දැ්්දෙන
්ර්තෘනාම සිංදර්ශනදයහි දමදස් එයි
“්ාලිඞ්ගව්දහා මහාදථදුා - යස්දසා පජ්ඣායතිං ගදතා,
මඞ්ගලව්දහා මහාදථදුා - ඛු්ඩසීමාපතී යතී
යස්ස ආචරිදයා ආසි - සබ්බසන්ථ ියසාුදදා
අුඤ්්ායතනානදන්දා - මහාදථදුා මහා ගණී
ගුණන්ත මාගදතා යස්ස - සත්ථ සාගු පාුගු
දයා ියප්පගාම ෙිංදස’් - ද්තුභූදතා ති සීහදල
දයා’්ා සීහල භාසාය - සීහලිං සද්දල්්ඛුිං
දයා ච සමන්ත ්ූටස්ස - ෙු්ුනිං ෙු්ුයී සුභිං
දතන දෙදදහ දථදුන - ්තා’යිං ුසොහිනී”
“්ාලිඞ්ග නේ මහදතු නම යදම්ුදග් උපා යාය භාෙයට පත්වීද, භු්ඩසීමාපතිෙූ
සියළු ශාස්තරයන්හි ියශාුද මිංගල මහදතු යදම්ුදග් ්මමාචායයම වීද, මහ පිරිස් තති, ශාස්තර
සාගු පාුගතෙූ ආනන්ද ෙනුතන ස්ථියුතුමා යදම්ුදග් ආචායයම වීද යේ දතු නම්් තරී
සිිංහලදයහි ියප්ප ගාම ෙිංශයට එ්ම ධ්ෙජය්් ෙණනි වීද, යදම්් සිිංහල බසින් එම භාෂාදව්
ෙයා්ුුය්් ලීදව්ද, යදම්් ‘සමන්ත්ූට ෙු්ුනා’ නණමණති ගරන්ථය සේපාදනය ද්දළ්ද, ඒ
දෙදදහ දතුණන් ියසින් දේ ‘ුසොහිනි’ය ්ුු ලදි
ුසොහිනිය ලියූ දෙදදහ හිමිත්, සඟුාෙ ලියූ පතිුාජ පිුණෙන්පති හිමිත්, එද්්ු දස්
සල්ත් නේ, මුන් ෙහන්දස්දග් ජීෙන සමය දඹදදණි යුගදයහි ුජ ්ළ පු්ඩිත පුා්රමබාහු
ුජතුමාදග් ුාජය ්ාලයට සේබන් දව් දම්ල්හි ියසූහ’යි යන මතය බහු සේභාියත මතය දස්
සණලද්්
ුසොහිනිය පරමාු ෙශදයන් බුෙු තිස් දද්්ි දපු දතුණන් ෙහන්දස්ලා ියසින්
්ියන ලද ්ථා ෙස්තු දමහි තතුළත්ය දමහි ්ථා ද්ාටස් දද්්ි දඹදිෙ හටගත් ්ථා ෙස්තු
ද්්ෙන ද්ාටස හා ලිං්ාදව් හටගත් ්ථාෙස්තු ද්්ෙන ද්ාටසත් ෙශදයනි දඹදිෙ ්ථා
සමසතළිස්ි එහි ගාථා 657 ්ි ල්්දිෙ ්ථා හණට තුන්ි එහි ගාථා 1076 ්ි එයින් දමය
ලිං්ාදව් උපන් ්ථා ද්ාටසට අයත් 5 මිගදපාත්ෙග්ග, 6 උත්තදුාලිය ෙග්ග පිළිබඳ ෙූ
ියස්තුය පර ාන ද්ාට තත්ත්ි
ුසොහිනිය ්ථා මාර්ගදයන් බුද්
ර්මය පර්ාශයට ගත් මාර්ගය්ි එය ියිය ්ුණුු
සස්දස් ගමන් ්ුයි තතිහාසය චරිත ්ථා, දහේ ්රම ආදිය උපදය ගී ්ුදගන ුචනා ්ු
තත ුසොහිනී ්ථා ියලාසය දනාබිඳී ගලා යන ගඞ්ගාේ් දස් පාඨ්යා තුළ ුස දනෙමින්
්තාෙ දගනයයි දමහි සුල පාලි භාෂා රීතිය අනුගමනය ්ු තත එදහත් සමහු තන්හි

්ාෙයමය ුචනා ියලාසය්් ද ද්්නා ලණදබ්
අනුගමනය ්ිරීම එයට දහ්තුවී තත අනුපරාස,
ෛශලිය ගිලිහී ගිය තණන්ද ද්්නා ලණදබ්
අනුගමනය ්ළ ්රමය්් නේ සිිංහල සිංඥානාම
වී තත දමහිද එය ද්්නා ලණදබ්

දමය ුචනදයහි සිංස්්ෘත ුචනා ෛශලිය
අලිං්ාු හිතාමතා දයාදා තත දේ නිසා සුල
පාලි ගරන්ථ ්ර්තෘෙුණන් දබාදහා දදදන්ු
පාලි ්ිරීමයි එනිසා තත් ගරාම නාමාදිය ිය්ෘත

්ිස්තු පූර්ෙ දදෙන - පළමුෙන සියෙස්හි ලිං්ාදව් පණෙති සමාජය ගණන දැන ගණනීමට
දේ ්ථා උප්ාරී දව් තත් ්ාලීන සමාජය පිතෘ මූලි් සමාජය්් ියිය සිිංහල සමාජදය්
අගනුෙු ෙූදය් අනුුා පුුයයි මාගම දදෙණනි අගනුෙු ෙශදයන් සණලද්් තත්්ාලීන ුාෂ්ටර
පාල්දය ුණහුුු, ්ණළණි, අනුුා පුු ෙශදයන් දභද ෙූහ එයින් ෙණඩි සමාජ තත්ත්ෙය්්
ද්්නට ලණදබන්දන් අනුුා පුුදයහි හා ුණහුදුහි ය ුණහුදුහි මම්ාමී සමාජය්් ද්්නට
ලණදබන අතු අනුුා පුු සමාජය ියදද්ශීය බලදයන් පීඩිතෙ පණෙතිය්ි එදහත් සාම්ාමී
සමාජය්් පණෙති බෙ දපදන් ුණහුුු දබෞද් යා දන් ම තතා අදග් ද්ාට සණල්ූහ
පුනය්රියාෙන්හි නිුත ෙූ සමාජය්් එහි දැ්්් හණ්ිය
අදප් ෙිංශ ්ථා සාහිතයදය් සඳහන්ෙන දශමහා දයා යන්දග් ජීෙන පරෙෘත්ති දමහි
දැ්්දව් ඒො මති මතාන්තු දනාෙ සතය පරෙෘත්ති බෙ දැන් එම දපදදස්ෙලින් ලණදබන, ලණබී
තති දසල්ලිපිෙලින් දහළිදව්
ුසොහිනී i දයා ෙග්ගදය් ්පුටාදග් ්ථාදෙන් ්පුටු භාෂාෙ උගත් ගිහි පණියදි
දදපක්ෂයම සිටි බෙ දපදන් තත් ්ාලීන සිංර් සමාජය තතා සිල්ෙත් දබාදහ භික්ෂූන්
ෙහන්දස්දගන් පිරී පණෙති බෙ දපදන් දමහි ලිං්ා තතිහාසදය් ුාජෙිංශ පුේපුාදව් නේ
දදෙන පෑතිස් ුජුදග් සිට දුටුගණමුුු ුජතුමා ද්්ො සිංදක්ෂපදයන් ද්්ො තත දුටුගණමුුු
චරිතය සේපූර්ුදයන් ද්්ෙයි එදා ුජයට සිංර්යා ෙහන්දස්දග් බලය ද්ාතුේ දුුට බලපෑදව්ද
යන්න දමහි සඳහන් දව් භික්ෂූන් ෙහන්දස් යුද දපුමුුට පො ෙණඩියහ ුාජය නාය්යන්
දත්රීදේ නිුතෙූහ සිංර් බලය අසීමිත දස් නණගී සිටි බෙ දපදන්
දශ මහා දයා යන්දග් චරිත හා බල ිය්රම ද්්ෙන අතු එදා සිිංහල ුට ද්රියඩ
උපද්රෙදයන් දබ්ුා ගණනීමට ගත් උත්සාහයත්, එහි යුද් ්රම ආුක්ෂා සිංිය ාන ආුක්ෂ්
බලද්ාටු ආදිය පිළිබඳ ියස්තුත් දැ්්දව්
යුද් යට දපු ුදට් ආර්ි් සිංෙර් නය තති ්ිරීමට ්ෘෂි්ර්මය දියුුු ්ිරීදමන් එය
පණහණදිලි දව් දමයින් එදාද ලිං්ාෙ ්ෘෂි්ාර්මි් අතින් දියුුුේ් ලබා තිබූ බෙ පණහණදිලි දව්
දමදලාෙ පුදලාෙ පිළිබඳ හණඟීමත්, පව් පින්ෙල ියපා්යන් මණනියන් දත් සමාජය්්
එදා ෙූ බෙ පණහණදිලිෙන අතු, ුා බීම, ස්තරීන්දග් ්ාමාිංශ්්ත භාොදිය ගණන ද සඳහන් දව්
දමදස් සමාජදය් ියිය අෙස්ථා දමහි දැ්්් හණ්ිය
ුසොහිනිය දනානෙත්ො ්ියියය හණ්ි ුසෙත් නිබන් නය්් ෙන අතු එදා සමාජ
තත්ත්ෙය දැන ගණනීමට මහඟු උප්ාුදය්් ද දව්
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ජම්බුදීප උප්පත්ති කථා
1. දහම්සසාඬ කථාව
්ාශයප භාගයෙතුන් ෙහන්දස්දග් ශාසන අන්තර් ානදයන් පසු බුුණස් ුජුදග් අග
දමදහසිය ්ුස දබ සතාදු පිළිසිඳ ගත්හ දමාහු උපන් ්ාලදය් සිට සියලු මිනිසුන්ට ර්මය
ගණන හණඟීම්් පහළ ියය එනිසාම දහේ දසාඬ නාමය ්ුමාුයාට තණබිු සව්සත ද්ළ
පණමිණි තුණු ්ුමාුයා දසපින් ්ිරියෙත් පුුන්දන් අබිදසස් ද ලණබීය දමදස් බුුණස් ුජය
ියචාුු දහේ දසාඬ ුජතුමා ර්මදයන් දතාුෙ ුාජයය ියචාරීම නුසුදුසුය යන හණඟීම තති්ු
ගති “බුදුුජාුන් ෙහන්දස් ියසින් දද්ශනා ්ුන ලද ර්ම පදය්් දනාඅසා, එම ර්මදයන්
දතාුෙ ුාජයය ්ුවීම නුසුදුසුය” යන හණඟීම ුජතුමාට තහෙුුණ ියය එනිසා තමතියන්දගන්
ර්මය ගණන ියචාදළ්ය සෙුහු ර්මය දනාදත්දතමුයි පර්ාශ ්ළහ
ුජතුමා තත්ු පිට ්හෙුු දහස්් තබා අුදබු ලො සතු පදය්ින් සිංගරහ
්ුන්නාට එය දදමියි සනිටුහන් ද්ාට නගුදයහි පරචාුය ්ුවීය දදදහස, තුන්දහස ආ
ියසින් ෙණඩි ද්ාට ද් ටි ගුන් න පරිතයාගයට පිළිු දුන්නත් බු ්ියන්දන්ු දසායාගත
දනාහණ්ි ියය දමදස් දහේ පිපාසදයන් දපළුුු ුජතුමා දහේ දත්ත්ු දනාලණබ ුජය
තමණතියන්ට පෙුා දහේ දසායමින් මහෙනයට ෙණදුදු්ය
දමයින් ශ්ර දද්ෙයන්දග් ආසනය උුු ියය ්ුණුු දසායන ස්් දදියඳුට දහේ
දසාඬ ුජතුමා දහේ දසායමින් තමන්දග් ුට, ුාජයය, නෑයන් අත්හණු මහ ෙනයට පිියසුුු බෙ
දැ් සහුට උප්ාු ්ළයුතුය යන තීුුයට බණසදගන ස්් ුජ ස්ෙුෑපය අත්හණු බියජන්
ු්ුස් දෙස්් මොදගන මහ දබ සත් තදිරිපිට දපනී සිටිදය්ය
ත්්බිති මහ දබ සත්දතම තමා තදිරිදයහි ෙූ ු්ුසා දැ් ්ිසි බිය්් දනාමණතිෙ දමාහු
බු දන්දන් නේ යහපතණයි සිතා ු්ුසා සමඟ ්තා ්ුමින් ර්මය දසායා ුාජයය අත්හළ
බෙ ද පෙසා සබ බු දත්දත් දැයි ියමසීය ු්ුසා “මම බු දනිමි එම බුට දදන පූජාෙ
්ුම්්දැ”යි ියමසීය බුදුුජුන්දග් ර්මය මට දද්ශනා ්ුන්දන් නේ සබට මදග් සිුණදුහි මස්
හා දල් දදන බෙ පණෙණසීය බඩසා දු්ින් දපදළන නිසා මස් අනුභෙ ද්ාට දල් බී මිස බු
්ීමට අපහසු බෙ ු්ුසා දබ සතුන්ට ්ීදය්ය මුලන
ි ් මදග් මස් ්ා දල් බී පසුෙ ්ාට බු
්ියන්නටදැයි දබ සත්තුමා තසීය එම නිසා යහපත් ්රමය්් ද්්ෙන්නණයි දබ සත් ු්ුසාදගන්
තල්ලීය
දබ සත්තුමා දමදස් ්ී ්ල්හි ු්ුසා යු්්තිය මම ියසඳමියි අඳුන් පර්ෙතය්් මො
“මහුජ, දමහි නණඟ සබ මදග් ්ටට පනින්න ඒ අතු මම සබට බු ්ියමි” යි දය ජනා
ද්දළ්ය දබ සතාදු දමදස් ්ල්පනා ්ළහ දනාදය්් ්රමෙලින් ජීියතය ියනාශයට යෑම
සිරිත්ි මම දේ ජීියතය ර්මයට පරිතයාග ්ළ යුතු යයි තීුුය ද්ාට පර්ෙත මුදුනට නණග
සද් ර්මයට ජීියතය පුදමියි සතුටු ෙූ ු්ුසාදග් දැල්ෙූ ්ටට පණන්දන්ය
ත්්බිති ශ්රයා ු්ුසු බෙ අත්හණු දදෙු අත් බෙ දගන දබ සත්තුමා පිළිදගන දදෙු
දලාෙට දගන දගාස් දිෙමල්, දිෙ සුෙඳ ආදිදයන් පූජා ද්ාට ්ාශයප බුදුුජාුන් ෙහන්දස්
ියසින් දද්ශනා ්ුන ලද
අනිච්ඡාෙත සිංඛාුා උප්පාදෙය ේමිදනා,
උප්පජ්ිත්ො නිුණජ්ඣන්ති දතසිං ෙූපසදමා සුදඛා

යන ගාථාදෙන් ර්මය දද්ශනා ද්දළ්ය පසුෙ දදව් සණපත් දපන්ො බුුණස් ුජ ියමනට
දගන දගාස් ුජය පෙුා අෙොද ද්ාට දදව්දලාෙට ගිදය්ය

2. මුව වැද්ාසග් කථාව
දමයට තිස්එ්්ෙණනි ්පට දපුාතුෙ සිඛී සේබුදුුජාුන් ෙහන්දස් බුද් ත්ෙයට පණමිණි
එ්් සමය් ියදව්් සණපය ියඳිමින් එ්් ෙන දසනසුන් සඟල සිෙුු එලා ෙණඩහුන් දස්් දදව්
බඹ ආ හු එහි රැස්ෙ උන්ෙහන්දස්ට පුදමින් ෙඳිමින් සිටියහ සෙුනට බුදුහු චතුුාර්ය සතයය
දද්ශනා ්ළහ එ්් මුෙ ෙණද්දද්් දඩයමට දගාස් දමදස් ෙණඩ සිටි බුදුුජාුන් ෙහන්දස් දැ්
එ්ත් පස්ෙ සිට බු අසා සිත පහදා එයින් මියදගාස් දදව්දලාෙ තපිද නණෙත නණෙතත්
සදදව්දලාෙම තපිද දේ බුදධාත්පාදදයහි සණෙණත්නුෙු ්ුලදගය් තපිද නුෙු තතිෙ බුදු
සසුදනහි මහුෙ දගු, දින්් බුදුුජාුන් ෙහන්දස් දද්ශනා ද්ාට ෙදාළ ර්මය අසා
සිව්පිළිසිඹියාපත්ෙ සිංර්යා මණද
තමා ියසින් ්ුන ලද පින්්ම පිළිබඳ උදානය දමදස්
පණෙණසීය
සිඛී බුදුුජාුන් ෙහන්දස් මිනිසුන්ට ර්ම දද්ශනා ්ුමින් ජීෙත් ෙූහ එ සමදයහි මම
මුෙ ෙණද්දද්් වී දඩයමට ්ණලයට ගිදයමි දදව් බඹුන්ට දද්ශනා ්ළ චතුුාර්ය සතයය මම ද
තසීමි එම පින නිසා දදව්දලාෙ තපදුදනමි නණෙත නණෙතත් සදදව්දලාෙ තපිද දදව් සණපත්
ියන්දදමි ඒ මම දැන් මහ නෙත් ්ුලය් තපිද ෙණඩිියයට පත්ෙ ගිය ්ල්හි දින්් දදව්ුේ
දෙදහුට ගිදයමි එහි ශිෂයයන්ට ර්මය දද්ශනා ්ළ බුදුුජුන් දැ් මම ද බු තසීමි පසුෙ
මහු වීමි දැන් නිෙන් පස්්්ු ගත්දත්් දෙමි එබණියන් මම එ් ෙචනය්් ්ියමි එනේ,
“මනාද්ාට ර්මය අසව්” යන ෙචනයයි

3. යහළුවන් තිසදනාසග් කථාව
දපු දඹදිෙ නියඟය්් තතිියය දමයින් ජලචු ආදි සත්තු ියනාශයට ගියහ
මහෙනයන්හි ගස් ද්ාළන් මලානි් ියය පෙසින් පීඩිත ෙූදෙ මිරිඟුෙ දිය යයි සිතමින්
සබිදනාබ දුෙමින් මහ දු්ට පත්ෙූහ
දේ අතු එ්් ගිුදේ් ෙතුු දසායමින් තියද සණටරියන් පමු එ්් නුාෙළ් තති
පණන් ගඳ තෙ ෙණටී ්ෑදු්මට එහි බණස්දස්ය බණස අධි්ෙ ෙතුු බී එයින් දගාඩවීමට අසමත්
ියය ඊට පසුෙ දමදස්ම නදය්් ද, මිනිදස්් ද ෙතුු බීමට එහි ෙණටුුහ නයාට ද දනාදපනී
යෑමට ියදව්්ය්් දනාලණබීය මිනිසාට ද දගාඩවීමට හණ්ියාේ් දනාවීය දේ තිදදනාම මුු
බිදයන් බියපත්ෙ ියසූහ
එ්්තුා මිනිදස්් බුුණසින් දේ ්ණලයට පණමිු පණන් දසායන්දන් දමතණනට
පණමිු ්ුදුයට පත් දේ තිදදනා දැ් අනු්ේපා ද්ාට ෙණල්ෙලින් ්ූඩය්් හදා සාල්ල් තබා
දේ තිදදනා දබ්ුා ගත්දත්ය ඒ තිදදනාම තමන්ට ජීියත දානය ්දළ් යයි සතුටුෙ “දමතණන්
පටන් සබ අදප් මිතරයාය අපිත් සදබ් මිතරදය දෙමු අප ෙසන තණන්ෙලට එනු ්ණමණත්දත
දෙමු ” ගිුො “හිමියාදුනි, බුුණස ද්ුුු දදාුටුදෙහි දලා්ු නුග ගස්් තත එහි මම ෙසමි
සබට ෙඅහයථාේ් ෙූ ියට මාදග් සමීපයට පණමිු යහළු සුෙ යයි අඬ ගහන්න” යයි මිතර්ම
තහෙුුණ ද්ාට ගිදය්ය නයාද ්ියන්දන් “එම නුග ුණ් සමීපදයහි දලා්ු හුඹස්් තත එහි
මම ෙසමි සබට උෙමනාේ් ෙූ ියට ර් යයි අමතන්න ” මිනිසා ද “බුුණස අසුෙල් දගයි මම
ෙසමි උෙමනාේ් ෙූ ියට එහි එන්න” යයි ්ියා දහදතම ද ගිදය්ය

පසු ්ල් උප්ාු් මිතරයා ජීෙත්වීමට අපහසුෙ, ්ියූ සල්ුු සහිත නුග ගස දෙත
දගාස් “සේම සුෙ” යයි තමතීය ගිුො ෙහා අෙුත් සතුටුෙ පණමිණි ්ුණු ියචාදළ්ය ජීෙත්වීදේ
අපහසුෙ නිසා පණමිණි බෙ දහ් ්ීදය්ය ගිුො ස්ෙල්ප දව්ලාේ් දමහිම ොසය ්ුන්න යයි
්ියා බුුණස් ුජුදග් දපා්ුු දදසට ගිදය්ය දේ දව්ලාදව් ුජතුමා ආභුු ගලො ජල ්රීඩා
්ුමින් සිටිදය්ය ගිුො තු අතුට වී පරීක්ෂාදෙන් හිඳ ආුක්ෂ් පුුණෂයන්ට දනාදපදනන දස්
ආභුු තණබූ තණනට පණමිු ුජුදග් මුතුහු දගන ගිදය්ය දගන දගාස් මිතුුාට
දමය
රැදගන ජීෙත් ෙන්න යයි ්ීය මිනිසා පණුණි යහළු මිනිසාදග් දගදුට දගාස් සියල්ල ්ීය
මුතුහු ආුක්ෂා සහිතෙ තබන්න යයි ්ීය
දේ අතුතුු ආභුු පණළඳීමට පණමිණි ුජතුමා මුතුහු නණති බෙ ්ියා ෙහාම පරීක්ෂා
්ුවීය එදහත් දනාලණබිු පසුෙ අුදබු යො මුතුහු දගනත් දදන ද්දන්ුට තෑග්ග්්
දදන බෙ පරසිද් ද්දළ්ය දේ පරචාුය දගහි ියසූ හිමියා අසා මට දමාහුදගන් ෙණඩ්් නණත
දමාහු භාු තෑග්ග ගනිමියි සනිටුහන් ද්ාට ුාජපුුණෂයන් දෙත දගාස් එ්් මිනිදහ්් දේ
මුතුහු මදග් දගයි තබා තතණයි දැන්වීය ුාජපුුණෂදය ෙහා අෙුත් මුතුහුත්, පුුණෂයාත් රැදගන
ුජු සමීපයට දගන ගිදය ය ුජතුමා මුතුහු දසාු්ේ ්ළ අය දිෙණස්හුල තණබීමට නිදය ග
ද්දළ්ය ෙ ්යන් ියසින් දගනයනු ලබන දේ උප්ාු් මිනිසා නයාදග් හුඹස දැ් සහු ගණන
්ල්පනා වී ර් යයි හඬගෑය නයා දේ තත්ත්ෙය දැ් ්නගාටු වී එහි දගාස් සහු සනසා මිනිස්
දෙස්් දගන දමාදහාත්් දමාහු දනාමුෙයි ්ියා ුජමණදුුට දගාස් අගදමදහසියට දෂ්ට
ද්දළ්ය ඕ ියෂ දව්ගදයන් මූර්ඡා වී පසු නණෙත මිනිස් දෙස් දගන ෙ යට නියම ෙූ මිනිසා
තතා දහාඳ සර්ප ියෂ දබදහත්් දනී යයි ්ියා මිතරයා දෙත දගාස්, “ුජතුමා සබ ්ණඳෙූ ියට
දගාස් දිය පත්් දද්ියයදග් තඟට තස ියෂ ුහිත ්ුන්න” යයි ්ීදය්ය
ුජතුමා අු පරෙෘත්තිය අසා ෙ යට නියම ෙූ පුුණෂයා ්ණඳො දද්ියයදග් ියෂ
බණස්සීමට නියම ද්දළ්ය සහුත් නා ුජු ්ියූ පරිදි දිය පත්් දගන දද්ියයදග් තඟට තස ියෂ
නණති ද්දළ්ය ුජතුමා එය දැ් තතා සතුටුෙ සහුට ්ුඹුුණ, ෙතු, යාන ොහන
සත්්ාු
ද්දළ්ය සහු පසුෙ ්ණලෑදෙහි නුා ෙදළහි ෙණටී සිටි තණන සිට සියලු ියස්තු ුජතුමාට
්ීදය්ය
ුජතුමා ඒ පරෙෘත්තිය අසා අතිශයින් පණහණ සහුට ියශාල මන්දිුය්් ්ිරීමට නිදය ග
ද්දළ්ය සහු තමන්ට තනන එම දගන නුග දදසටත්, හුඹසටත් අතු ්ුන්නට යයි ්ීදය්ය
එදස් ද්ාට ුජුට ද උපස්ථාන ්ුමින් මිතුුන් දදදදනා සමඟ ද සතුටුෙ ොසය ද්දළ්ය

4. බුද්සධනියසග් කථාව
දඹදිෙ පාටලී පුතර නගුදයහි අසූහත් ද් ටිය්් නය තති එ්් සිටු දගදු්් ියය දේ
සිටාුන්ට එ්ම දුේ් ෙූොය තයදග් නම බුද්ද නි ය තයට සත් අෙුුණදු ්ලණ දදමව්පිදයා
පුදල සණපත් ෙූහ මුළු බූදලය බුද්ද නියට අයත් ියය ඕ තතා ුෑමත්ය දදෙඟන්් හා සමය
තුනුුණෙන් ද්දුහි ශරධාෙත්ය එම නගුදයහි සිටුෙුණ දසන්පතිෙුණ යුෙුජෙුණ මණය
්ණමණත්දතන් තෑගි දබ ග සහිත මිංගල දය ජනා යණෙූහ ඕ දේ දය ජනා අසා දමදස් සිතුොය
මදග් දදමාපිදය දේ සියලු ෙස්තුෙ අත්හණු ගියහ හිමි ්ුලය්ට යෑම දේ සේපත් ියනාශ
්ුගන්න්ි මා ියසින් දේ නය බුදු සසුන්හි නිදන් ්ළ යුතුය දමදස් සිතා ියොහ දය ජනා
පරතිදක්ෂප ද්ාට එතණන් පටන් මහ දන් දුන්නීය දමදස් ඕ දතාදම මණනණියන් දන් දුන්නාය
පසු ්දල් එ්් අස් දෙදළන්දද්් නණදගනහිු සිට බස්නාහිුට අසුන් දෙදළඳාදමහි
පණමිු මණයදග් නිෙදසහි නොතණන් ගත්දත්ය ඒ දෙදළන්දා බුද්ද නිය දැ් දුහිතෘ ස්දන්හය

උපදො තයට දනාදය්් ෙස්තු පරිතයාග ද්දළ්ය ආපසු යන දව්ලාදෙහි තමන් සතුටු
අශ්ෙය්ු ගන්නට යයි තයට ්ීදව්ය ඕදතාදම ෛශන් ෙ අශ්ෙ දප ත්ය්ු දපන්ො ඌ
තල්ලුොය දෙදළන්දා ඒ අසු පණටියා
ආුක්ෂා ්ුන්න යයි ්ීදව්ය දේ අසුපණටියාට අහස්
ගමන් හණ්ි බෙ පසුෙ ඕ දැන ගත්තාය පින් ්ිරීමට මට යහළුදේ් ලණබිු මීට දපු දනාගිය
සිරිමහ දබ ධිය ෙණඳිය හණ්ිය දමදස් ්ල්පනාද්ාට දබාදහ ුන්මාලාදිය රැදගන අශ්ෙයා පිට
නණගී අහසින් දගාස් දබ ධි පූජාෙට ආයයමයන් ෙහන්දස්ලාටත් සහභාගී ෙන දස් ආුා නා
්ළාය සිිංහල දිෙයිදනහි ුහත් භික්ෂූහු දේ ආුා නාෙ පිළිදගන සිරිමහ දබ මණඩට දගාස් එම
පූජාෙන්ට සහභාගී ෙූහ දමතණන් පටන් ඕ දතාදම නිතු නිතු දබ මණඩට දගාස් දමදස් පූජා
පණෙණත්ෙූොය දමදස් නිතු ගමන් ්ුන තය දුටු ෙණදි මිනිස්සු පණළලුප් නුෙු ුජුට දේ
පරෙෘත්තිය ්ීොහුය සබතුමාට දය ගය ්ුමාරි්ාේ්
බෙ ද පණෙණසුොය ුජතුමා තය
අල්ලාදගන එන දස් සෙුනට නිදය ග ද්දළ්ය මිනිස්සු සණඟවී උන්නාහුය
්ුමාරි දතාදම එදා ද අසු පිටින් පණමිු ුහතන් ෙහන්දස් සමඟ දබ ධි පූජාෙ ්ළාය
ේමු්්ිත දතුුුදෙ තයට දේ ්ුදුය ගණන ්ියා පරිස්සේ ෙන දස්ත්, ්ුදුය්් ෙුෙදත්
තුන් සුුය සිහි ්ුන දස්ත් අෙොද ්දළ ය මිනිස්සු ්ුමරිය දැ් අල්ලා ගණනීමට සූදානේ
ෙූහ ඕ දතාදම අසුට ියළුඹින් සනිටුහන් ්ළාය අශ්ෙයා තතා දව්ගදයන් අහසට පණන්දන්ය
අසුදග් දව්ගය තෙසන්නට බණරි ෙූ ්ුමාරි්ා දතාදම අසු පිටින් ගිලිදහන්නී පුතා, ්ළ
උප්ාුය සිහි ්ුන්න යයි ්ීොය අසු ෙහාම ආපසු පහතින් දගාස් ්ුමරිය තම පිට උඩ තබා
දගන සිය නිෙසට දගන ගිදයය් දමදස් බුද්ද නිය මුළු බූදලයම බුදු සසුනට ියයදේ ද්ාට
පින් එ්තු ද්ාට මිය දදව්දලාෙ උපන්නීය

5. අහිගුණ්ික කථාව
්ාශයප භාගයෙතුන් ෙහන්දස් දහේ දදසා බුද් ්ෘතයය ද්ාට දසතෙය නුෙු
පිරිනිෙන් පෑ දස්් මිනිස්සු උන්ෙහන්දස්දග් ාතු නිදන් ද්ාට ද් ටි ගුන්් ියයදේ ද්ාට
ෛචතයය්් බණඳෙූහ දේ අතු එ්් අහිගුු්ි්දය්් ගේ නියේගේ දනව්ෙල හණසිු නයි නටො
ජීෙත් ියය දසතෙයා නුෙු මිනිස්සු දබෞද් දය ය ුාතරියට නින්දට යන්දන් “නදම බුද් ාය”
යන්න සිහි ද්ාටය අහිගුු්ි්යා බුදු ගුු දනාදනී දේ නදම බුද් ාය යන්න උපහාසය්්
ද්ාට ්ියන්දන්ය
දමදස් එ්් දින්් ්රීඩා ්ුවීමට සුදුසු නය්ු දසායමින් දහ් තිය
එ්්
නාගුාජදය්් ්ාශයප බුදුුජුන්දග් ෛචතයයට ෙණඳ හුඹස්ට යන අතු දමාහු දැ් මන්තර
ජප්ු අල්ලා ගණනීමට සූදානේ ියය නාගයා සහුදග් මන්තර ජප ්ිරීම අසා ්ිපී සහු පසු එළවීය
හණ්ිතා්් දව්ගදයන් දිෙ බු දබ්ුා ගන්නට සූදානේ ෙූ නමුත් ගල් පය ෙණ තදෙණටුණි සහුට
පුුණදුෙ තුබූ “නදමා බුද් ාය” යන්න එහි ්ියියු නාගයා එයින් තෘප්තියට පණමිු දෂ්ට
දනාද්ාට, පණහණ ුන් මල් තුන්් තෑගි ෙශදයන් දුන්දන්ය දමයින් එ් මල්් මට පින්
පිණිසත්, එ්්් සබට පින් පිණිසත් පූජා ්ුෙයි ්ීය තුන්ෙණන්න ෙණයද්ාට අඹුදුණෙන්
දප ෂුය ්ුන්න යයි ්ීදය්ය
දේ ්ී අයුුණ ෛචතයයට ුන්මල් දද්්් පුදා එ්්් ිය්ුුා ්හෙනු දහස්් ලණබ
දන් පින් ්ුමින් ්ාලය ගත ද්ාට ්ේ ෙූ පරිදි මිය පුදලාෙ ගිදය්ය

6. සරණ සතරැන්සග් කථාව

සණෙණත් නුෙු සුමන නේ ගෘහපතිදය්් ියය සහුදග් භාර්යාෙ සුජේපති්ා නේ ෙූ, දේ
දදදදනට දුේ් හා පුදත්් ලණබිු සෙුන් ්ුඩා ්ල්හිම දදමාපිදය ්ළුරිය ්ුන්දන
ෙණඩිමහලු පුතරයා ්ණඳො ‘දුණෙ, සබ සුදුසු තණන් දයදවීමට දනාහණ්ි ෙූදයමු අප අයත් සියලු
නය ගන්න දේ නණඟණියදග් ද දියුුුෙ සලස්ෙන්න’ යණයි ෙණඩිමහලු පුතාදග් අත බාල
දියණියදග් අත තබා සෙුහු ්ළුරිය ්දළ ය මෙුපියන්දග්ත් ආදාහන ්ෘතයය ද්ාට නණගණිය
සුදුසු ්ුලය්ට සේබන් ද්ාට තමා ද ියොහ වී ියසුදව්ය
්ල්යාදමන් සහුදග් නණගණිය ගණබ්දගන සණමියාට ්ියා දසාදහායුුාදග් දගදුට
පණමිණිදය්ය දේ අතු භික්ෂු සිංර්යා පිරිෙුා ෙණඩම ්ළ බුදුුජාුන් ෙහන්දස් දැ් පහන් සිත්
තතිෙ නමස්්ාු ද්ාට එ්ත් පස් සිටිදය ය උන්ෙහන්දස් ඒ දදදදනාදග් ොසනා සේපත්
දැ් සුු සිල්හි පිහිටෙූ දස්් දමදස් ද දද්ශනා ්ළහ ්ිසි අෙස්ථාේ ්ුදුය්් ෙුදොත්
බුදුුජාුන් ෙහන්දස් සිහි ්ුන්න ්ියා බුදුන් ෙණඳ සෙුහු ගමන් ්දළ ය ෙණඩිමහල්
දසාදහායුුා දමදස් පණමිණි දේ දදදදනා දැ් සුදුසු දස් සණල්ීය සණමියා ටි් දින්් ොසය
ද්ාට ්ටයුත්ත්් තත ්ියා නිංගී අයියාට බාු ගිදය්ය දහදතම සිය බිරිය ්ණඳො තයට
සල්න්නට නියම ද්දළ්ය ්ියූ පරිදි උපස්ථාන ්ුන තයට දේ තණනණත්තියදග් ආභුු
ගණන ආසා සිතී ්ෑම ෙර්ජනය ද්ාට ්ාමුය්් තුළට වී ියසුොය සණමියා දමයට දහ්තු
ියචාදළ්ය නමුත් ඕ අදහස සණඟෙූොය පසුෙ සණමියාදග් බලෙත් දපරැත්තය නිසා අදහස
දෙනස් ද්ාට සබදග් දසාදහායුරියදග් පිංචමාිංශ අනුභෙ ්ිරීමට මට ආසාේ් තති ියය ඒ
ආසාෙ තටු ්ිරීමට බණරි නේ මම මුුයට පත්දෙමියි තුදය් ඕ ්ීොය සහු මුුදය් ෙණරැද්ද
දපන්වීය නමුත් ඕ තමා ගත් අදහදස් තුෙ සිටියාය
තදග් සණමියා සිය දසාදහායුරිය මණරීමට තීුුය ද්ාට දෙනම උපාය්් දයාදා
දදමාපියන්ට අයත් ුය්ුණෙන් හමුවීමට යමු යයි දය ජනා ද්ාට සණප පහසු ොහනය් නිංගී
නිංොදගන ්ණලෑෙට ගිදය්ය රිය පාු සමීපදය් නෙතා තයදග් හිසද්් අල්ලා බිම දපුළීය
දේ අෙස්ථාදව් තයට ්ර්මජාෙත දසළියු ඒ බණව් දසාදහායුුාට ්ියා සහු තෙත් ්ිරීමට
මහන්සි ගත්තාය නමුත් සඵල දනාවීය දමදස් පහු දදද් ම තයට දුණො ලණබිු නණගණිය,
බෑුා දදස බලා දනාමුන දමන් තල්ලුොය නමුත් ඒ නු ු්ුසා නණගණිය ඒ අසල ෙූ
නුගුණ් යටට දගන දගාස් මුන්නට තණත් ්දළ්ය මුල තය ියලාප නණිංෙූොය එදහත් ියලාප
හඬින් ්ිසිදේ් පණමිණියදහාත් එය දසාදහායුුාට අයහපතට දහ්තු යයි සල්ා ෛමතරී
ද්දළ්ය බුදු සුු ගණනම සිතීය
නුගුණ්් දදියයා දේ අපුා ය දැ් නිංගිදග් ස්ොමියා දස් එතණනට පණමිු තර්ජන
ගර්ජන ද්ාට සහු එළවීය පසුෙ තයෙත්, දුණොත් ොහන් නිංො සණෙණත් නුෙුට දගන දගාස්
නගුදයහි ෙූ ආගන්තු් ශාලාදෙහි නතු ද්ාට ගිදය්ය තදග් සණමියා තය එතණනට පණමිු,
්ෙුුණන් සමඟ පණමිණිදය්දැයි ියමසී, සබත් සමඟ යයි ඕ ්ීොය පසුෙ දසාදහායුුා ්ළ
බලහත්්ාු්ම ස්ොමියාට ්ීොය දින ්ීපය්ට පසු බුදුුජාුන් ෙහන්දස්ට දන් සුසා ෙණඩම
්ුො දන් ජීියතය ලණබුුු අයුුණ ියස්තු ්දළ ය තමන්දග් දුණොට සුු යන නම තණබූහ
මම දද්ශනාෙ අසා දදදදනාම දස ොන් ෙූහ සුු ්ුමාුයා ියසි ෙයදස්දි ියදසුන් ෙඩා සුු
හිමි යයි පරසිද් ියය

7. සවස්සා මිත්තාවසග් කථාව
දඹදිෙ ද්ාසඹෑ නුෙු ද්ාසඹෑ ුජතුමාදග් අග බිසෙ දෙස්සාමිත්තාය බුදුුජාුන්
ෙහන්දස් ද ද්ාසඹෑ නුෙු දමසමදයහි ියසූ දස්් දෙස්සාමිත්තාදෙ ුජතුමා සමඟ ියහාුයට
දගාස් බුදුුජාුන් ෙහන්දස් බුධ ලීලාෙ දැ් පණහණ සුු සිල්හි පිහිටියාය පසු ්ාලය්
පිටිසු බද ුදජ්් ුජුට ියුණද් ෙ පණමිු ුාජයය දහ යුද් ය ්ියා සන්දද්ශය්් එො තිබුණි

දමයණසූ ුජතුමා දස්නාෙ පිරිෙුාදගන දමදහසියත් සමඟ යුද බිමට දගාස් තයට දමදස්
්ීදය්ය ‘දද්වීනි, යුද් ය ගණන ්ීමට අපහසුය මා යේ ියධිය්ින් පුදින බෙ දපනී ගිදයාත්
්ඳෙුදුහි ුතු ද්ාඩිය්් සසෙමි ඒ සල්ුදුන් සබට ද්ාසඹෑ නුෙුට යා ගණනීමට හණ්ි
ෙන්දන්ය ” ුජතුමාට යුද් දයන් පුාජය දපදනනු බණෙන් දද්ියයට දැන ගණනීමට ්ඳෙුදුහි ුතු
ද්ාඩිය්් සසො යුද ද්ාට පුාජයට පත්ියය දද්ියය සල්ුදුන් පුාජය දැන ද්ාසඹෑ
නුෙුට යන අතු පසල් දනව් ුජුදග් ආුක්ෂ්යන්ට අසුවී සෙුහු තය ුජුට තදිරිපත් ද්ාදළ ය
ුජතුමා තයට තමන්දග් අග බිදසාෙ ෙන්න යයි ආුා නා ්දළ්ය ඕ එය පරතිදක්ෂ්ප ්ළා
නණෙත නණෙතත් අග බිදස වීම පරතිදක්ෂ්ප ්ළ නිසා ුාජාඞ්ගනදයහි දු සෑය්් ්ුො එයට
ගිනි
ගින්නට පනින දමන් තයට නිදය ග ්දළ්ය ඕ දනාදය්් යු්්ති ්ියමින් එයින්
ගණලවීමට උත්සාහ ්ළත් ්ිසි පරදය ජනය්් දනාවීය පසුෙ දැල්දෙන ගින්නට බලහත්්ාුදයන්
තය දැේමවීය දේ දමාදහාදත් තය බුදුුජුන් සුුය ගණන උස් හඬින් ්ියා සිටියාය පුදුමය්ි!
ඒ ගිනි දැල් තදග් දල ම ්ූපය්් දැවීමට අසමත් ියය දේ පුදුමය දුටු ුජතුමා ෙහා පණන
සසොදගනියත් ආසනය් තබා තඳිලි බණඳදගන දේ දනාදැවීමට දහ්තු ියචාදළ්ය බිසව්
දතාදම තමා බුදුන්, දහේ, සඟුන් සුු ගිය උපාසි්ාේ් බෙත්, ඒ දබදලන් දනාදැවී ගිය
බෙත් පර්ාශ ්ළාය තදග් දේ බු ්ථාෙ අසා අතිශයින් සතුටට පත්ෙ තය මව් තනතුදුහි
තබා ගත්දත්ය ුජතුමාත්, දබාදහ දස්නාෙත් දමහි තුනුුණෙන් සුු ගිදය ය

8. මහාමන්ධාතු කථාව
ියපස්සී සේබුදු ුජුන්දග් ්ාලදයහි බන් ුමතී නුෙු මන් ාතු ුජතුමා සන්නාලිදය්්ෙ
තපදුදන්ය බන් ුමතී නගුොසීහු බුදුපාදමා්් මහ සඟනට මහ දන් පණෙණත්ෙූහ සන්නාලියට
පමු්් දේ දන්ෙණටට සහභාගී වීමට තමන්දග් දුප්පත් ජීියතය නිසා අදපාදහාසත් ියය ද්දස්
දහ සුළු මුදල්් උපයාගත් දමාහු ්ඩදයන් මෑ තට දගනියත් එය තේබාදගන දන් ශාලාෙට
ගියමුත් එ් පාතරය්ටෙත් දමය දබ මට ්රමය්් නණත දහදතම බලෙත් ශරධාදෙන් තමන්
දගන ආ මෑ තට, පාතර තබා තුබූ තණනට ියසි ්දළ්ය බුදුුදුන්දග් හා දදියයන්දග් අධිෂ්ඨානය
අනුම එම මෑ තට සියල්ලම බුදු ුජුන්දග් පාතරදය් සිට සෑම පාතරය්ටම ෙණටිු සහුට නිේහිේ
නණති සතුට්් තතිියය එහි දමබඳු පණතීම්් ්දළ්ය දේ පින්්දේ අනුසසින් සසදුහි
පස්්ේ සණප ියඳින්නන්දගන් අගර දෙමි අප්පුඩි ගසා අහස දදස බණලූ ියට අහසින් සත්ුණෙන්
ෙණසි ෙණසිය යුතුය
සහු සසදුහි සණරිසුා මහත් දදව් සණපත් ියන්දද්ය පිළිදෙලින් ුජ පුපුදර් මන් ාතු
යයි උපන් සහු ස්්ියති ුජ්ේ ලණබ ුාජයය ්ුෙයි පණතූ දස්ම සත්ුණෙන් ෙණසි ෙණස්දස්ය
අසූහාු දහස්් අෙුුණදු ්ුමාු සණපද, අසූහාු දහස්් අෙුුණදු යුෙුජ සණපද, අසූහාු දහස්්
අෙුුණදු ස්්ියති ුජ සණපත් ියන්දද්ය පසුෙ ස්්ියති ුජ්මට උ්ටලිෙ ස්්ුණෙනට පණන් ෙඩා
චාතුේමහාුාිත දදව්දලාෙට දගාස් සතුෙුේ ුජදුණෙන් ියසින් ුාජයදයන් පිූ  එහි දදව්
සණපත් පිරිෙුත් සමඟ ියඳ, ඒ ්ේ සණදපනුත් තෘප්තිමත් දනාවී තව්තිසා දදව්දලාෙට පිරිෙු
සමඟ ගිදය්ය ශ්රයා තමන්දග් ුාජයය දද්ට දබදා ෙස්තුෙ ද්ාටස්් බාු දුන්දන්ය දබාදහ
ගුන්් අෙුුණදු එහි ස්්දදව් ුජ සණප ියන්දද්ය ශ්රයන් 36 දදන්ු තපිද, මණදුනතුුණම
මන් ාතු ශ්ර සේපත්ති ියඳ ද්ාටස්් පමු්් මදි යයි සිතා ශ්රයා මණරීමට තීුුය ්දළ්ය
ශ්රයා ද පින් තති ද්දන්ි සහු මණරීමට බණරිය දේ දහ්තුදෙන් මන් ාතු ස්් සණපතින් ගිලිහී
තමන්දග් ුාජයදය් උදයානයට පිරිසත් සමඟ පිියසිදය ය උයන් පල්ලා ුජුට දන්ො ආසනය්්
පනො දුනි සහු එහි ම මදළ්ය දල ්යාට සබ දදන පණිියඩය ්ුම්්දැයි තසූ අයට දමදස්
්ීදය්ය “මන් ාතු දදදහස්් ද්ාදදව් සහිත සතු මහාද්වීපදයහි ස්්ියතිෙත් චාතුේමහාුාි්
දදව් දලාෙත් තව්තිසාදෙත් ශ්ර ුාජයය පාලනය ්දළ්ය 36 දදදන්් ශ්රයන් මියයන දත්්
එහි ශ්ර දද්ෙත්ෙය තසිලීය ” දමදස් ්ියා පුදලාෙ ගිදය්ය

9. බුද්ධවම්ම සවසෙන්ාසග් කථාව
දඹදිෙ පාටලී පුතර නගුදයහි බුද් ෙේම නේ දෙදළන්දද්් ියය ගණල්සාත්තුේ් සමඟ
දෙදළඳාේ ්ුමින් තිය දේ සමදයහි බුදුුජාුන් ෙහන්දස් චාරි්ාදෙහි ෙඩිමින් සිටියහ දේ
දෙදළන්දාට මුන්ෙහන්දස් සෙස් ්ාලය් හමුියය උන්ෙහන්දස්ට ෙණඳ සෙස් ්ාලදයහි දානය
සඳහා ආුා නා ්දළ්ය දේ දනා්ල් බෙ ්ියා සිටි ියට සුදුසු අටෙණදෑුණේ පාන ෙර්ග ගණන
දැන්ෙූදයන් මිදි යුෂ ගිලන් පස්් දස් පිළිදයල ද්ාට පිළිගණන්වීය උන්ෙහන්දස් භික්ෂූන් සමග
දේ මිදි පණන් ෙළඳා අනුදම දනා ද්ාට චාරි්ාදෙහි ගියහ දෙදළන්දා ද පිරිස සමඟ
දෙදළඳාදමහි ගිදය ය සහු මහාෙත්තනිය නේ දිය නණති ්ාන්තාුයට පිියසිදය්ය දමාහුදග්
ගණල්ෙල තිබූ පණන් නිමාෙට දගාස් තිබිු අු දෙදළන්දා හණම ගණල් පණන් දසායා දනාලණබී
දෙදහසට පත්ියය පසුෙ එ්් ගණදල් ්ේ්ුණදේ් පණන් තතා ටි්්් තතණයි ්ීදයන් සහුම
එය ියෙෘත ද්ාට පානය ්දළ්ය එම පණන් මිදි ුසදයන් යු්්තය සියලු දදනාම මිදි පණන්
බීදෙ ය බුදුුජුන්ට දුන් දානදය් ආනිසිංසය ලණබී යයි අතිශයින් සියල්දල ම තුටු ෙූහ ආපසු
නගුයට පණමිු බුද් ෙේම දෙදළන්දා ියහාුයට දගාස් සිදුෙුුු පරාතිහායයම ියස්තු ්දළ්ය ඊට
පසු දින මහදන් පිළිදයල ද්ාට බුදුපාදමා්් මහසඟනට පූජා ්දළ්ය දමදස් නිතු නිතු දන්
දුන් දේ දෙදළන්දා මියදගාස් දදව්දලාෙ දදාදළාස් දයාදුන් ුන්ියමන් තපදුදු්ය සහුදග්
පින්්ම පර්ාශ දෙන පිුණුු මිදි පණන් ුන් බඳුන්ෙල තිබිණි දදියදය දේ පණන් බී නටති,
ගයති, ෙයති

10. රූප සද්වියසග් කථාව
ියපස්සී බුදුුජුන්දග් ්ාලදයහි බන් ුමතී නගුදයහි ුමණීය ෙූ ියහාුදයහි
උන්ෙහන්දස් ොසය ්ළ දස්් එ්් ගේ දැරිය්් ියහාුදයහි තියද ගිලන් ෙූ භික්ෂූන් ෙහන්දස්
නම්් දැ් අනු්ේපා ද්ාට අසනීපය ගණන දබදහත් ්ණඳ්් පිළිදයල ්ුන බෙත්, දහට
තමන්දග් දගදුට ෙඩින දලසත් ආුා නා ්ළාය ඕ දගදු දගාස් දදමාපියන්ට ද ්ියා
දනාදය්් ඖෂ ෙර්ග බහා දබදහත් ්ණඳ්් ද, ආහාු ද පිළිදයල ්ළාය එ්ී භික්ෂූන්
ෙහන්දස් දගදුට පණමිණි ියට දබදහත් ්ණඳ හා ආහාු පිළිගණන්නුොය දබදහත් ්ණඳ ෙණළඳීමත්
සමඟ භික්ෂුෙදග් දු ගය සන්සිඳිු ඊට පසු දින ද එදස්ම පිළිදයල ්ළත් භික්ෂූන් ෙහන්දස්
දනාෙණඩි දස්් ගේදැරිය ියහාුයට දගාස් දබදහත් දින ්ීපය්් ෙණළඳිය යුතු බෙ ්ී ියට එම
දබදහත් ්ණඳින් දු ගය සන්සිඳුුු බෙ පරීතිදයන් ්ීහ ඕ අතිශයින් සන්දත ෂයට පත්ෙූො පසු
්ල ්ළුරිය ද්ාට දදව්දලාෙ උපන්නීය බුධාන්තු 6 ්් යනතුුණම ඕ දදව් සණපත් ියන්දාය
අදප් සේබුදුන්දග් ්ාලදයහි නෙත් බමුුු ්ුලය් තපදුුාය ඈ උපන්දා සිට එම දගදුට
නණළි අට් සහල් ලණදබ් තදග් ුෑප සේපත් දුටු දදමාපිදය ‘ුෑප දද්වී’ යයි නේ තණබූහ
ඕ සාල් නණළිය්් දගන පිසන්නට පටන් ගත් ියට තමන් ්ණමණති මස් මාළු එළෙළුත්,
ගිදතල් දෙදඬුණ ්ිරි ආදියත්, දුුණ මිරිසුත්, ද්දසල්, ෙු් ආ පළතුුණත් භාජනය පුුො තත
ඈ අතින් ගත් ්ිසි ආ්ාුය්් නු්් දනාදව් මුළු නුෙු ෙණස්සන්ටම දේ ආහාු දදන්නීය
එදහත් නිමාේට දනායයි පන්සියය්් භික්ෂූන් ෙහන්දස් තදග් දගදු නිතිපතා ෙළඳති
පිළිසිඹියාපත් මහා සිංර්ු්්ිත හිමිදය තදග් දපු ්ර්මය දන්දන් දැයි දින්් ියමසූහ ඕ එය
දනාදන්නා බෙත්, ්ුණුාද්ාට පර්ාශ ්ුන දලසත් තල්ලා සිටියාය උන්ෙහන්දස් තයට
දපු දු ගාතුු භික්ෂුේට ්ළ පින්්ම පර්ාශ ්ළ දස්් දැනුත් පින්්ේ ්ිරීමට පමා
දනාෙන්නට බු ්ී දස්් පසුෙ නිතු නිතු පින්්ේ ද්ාට දස ොන් ෙූ ආර්ය ශරාිය්ාේ්
ෙූොය
දහම් ස ොඬවග න්ිමි.

ලංකාදීප උප්පත්ති කථා
5.1 මුවපැටියාසග් කථාව.
1 සිිංහලද්වීපදයහි උද්දදලාල්
සමීපදයහි දබාදහ මුදෙ හා ඌදු ෙසති
දබාදහ මුෙන් හා ඌුන් දැ් එ්් දින්්
ද්ළෙු ද්ාළ අතු බණඳ දුනු ්ලප් රැදගන

නේ එ්් සිත්්ළු ියහාුය්් ියය ඒ ියහාුය
එ්ල්හි එ්් ෙණදි ගම් ෙණදි පුදත්් දේ ෙනදයහි,
ෙනදයහි එ්් පණත්ත් ද්ාටුේ් සාදා ෙනදයහි
මුෙන්දග් පණමිණීම බලමින් ද්ාටුදෙහි සිටිදය්ය

ත්්බිති මුදේ් එහි දගාදුුණ දගන පණන් දබාන්නට දතාටට යන්දන් එම ියහාුදයහි
බු අසනු සඳහා දර් ෂා ්ළ ශබ්දය අසා දි්්්ළ දගලින්, උස් ්ළ ්නින් හා බිම දනාතබන
ලද ද්ුුු පාදදයන් යුතුෙ දේ දදසන භික්ෂුෙදග් ්ට හදඬහි නිමිති දගන සිටිදය්ය
2 එද්දුහි ෙණද්දා එ් පහරින්ම ියද මුුයට පත් ද්දළ්ය ත්්බිති ඒ මුො ්ළුරිය
ද්ාට එම දෙදහු ෙණසි අභය හිමියන්දග් නණගණියදග් ්ුදසහි පිළිසිඳදගන දසමස් තෙෑදමන්
මෙු ්ුසින් බිහිවී පිළිදෙළින් ෙණදඩන්දන් සත් ෙයස් තත්දත්් ියය මෙුපියෙුණ ඒ දුණො අභය
හිමියන් ළඟට දගන ගියාහුය දහ් දනාදබ ්ල්ින් පණියදි ්ුවීය ඒ ්ුමුා දපු මුෙ දිියදයහි
්ුන ලද දහේ දදසුේහි බලදයන් ්ු අග ම ුහත් බෙට පණමිණිදය්ය සහුදග් මයිලුුෙන්
ෙන හිමිදය අෙදබ
්ළ පඤ්්චාභිඥා අෂ්ට සමාපත්ති තත්දත නමුදු ුහත් බව්
දනාලණබුදෙ ය ත්්බිති එ්් දින්් සාමදු්ුයන් ෙහන්දස් උදෑසනම උපා යාය ස්ථියුයන්
ෙහන්දස් ්ුා ගියහ ත්්බිති උපා යායයන් ෙහන්දස් අත සසො සඳ මඬල පිරිමදිමින්
සිටිදය්ය සාමදු්ුදතම ස්ොමීනි, දමය රැ්ීම සුදුසුය ්ීදය්ය ස්ථියුයන් ෙහන්දස් සාමදු්ු
තණන අගපල ුහත් බෙට පත් බෙ දනාම දැන සහුදග් ෙචනය දමදනහි දනා්ළහ ත්්බිති
සාමදු්ු දතම සෘද්ධිදයන් දහස්් චන්ද්රයන් දගන හණු පා දතුණන් ෙහන්දස්ට ද්්ො
ස්ොමීනි, චන්ද්රයන් දහස්් ලක්ෂය්් දගන හණු පෑම අමාුණ දනාදව් යදම්් එ්ම තෘෂ්ුාෙ
අත හරීද එයම දශර්ෂ්ඨය ෙණදගත් යයි සල්මන් දමදස් ්ීදය්ය
3 යේ නණුහීන මිනිදස්් තෙුදුහි සිට මහමුහුද දැ් මහ මුහුද දැ්්ද්මි යි ්ියයිද?
4 දමෙණනිම මහු තමා ළඟ තති ද්දලස් පහද්ාට දනාහණු එ්ාන්තදයන් අභිඥා
බලය ලබා දගන,
5 ද්දලස් දනානසා ද්දලස් නණසුදයමියි හඟීද (දහ්) තෘෂ්ුා නමණති දාස්මින්
යු්්ත ෙූදය් දනා මි ම පෙතී
6 තතා නිශර් ෙූ, දක්ෂම දනාෙූ බියජන් ෙූ අත්හණු දනායන්නා ෙූ තෘෂ්ුාෙ යදම්්
තෙත් ද්දර්ද දහ් මුණදග් බණඳුේෙලින් නිදහස් ෙූො දව්
7 දමය අසා ස්ථියුයන් ෙහන්දස් එදිනම ුහත් ෙූ දස්් ත්්බිති දදෙණනි දින
දතුණන්දග් නණගණිදය සාමදු්ුයන් ෙහන්දස්ත් සමග දතුණන්ට ආුා නාේ් ්ළහ
ස්ථියුයන් ෙහන්දස් දසාදහායුරියට දමදස් ෙදාළහ
උපාසි්ාෙ තී ියසින් අද දබාදහ මහුුන්දෑ දැ් සිත පණහණදිය යුතුය එදහත් (ආහාු)
ද්ාටස දදදදනාට පමු්් ියය යුතු යයි තය යො දපුෙුණ සමදයහි හණඳ දපාුොදගන පා

සිෙුුණ දගන මහුුන්දෑ තිස් දහස්් සමග ෙණඩම ්ළහ තය එය දැ් මාමාට හා බෑුාට
පමු්් ආසන පණනෙූොය ඒ ආසන උන්ෙහන්දස්ලාදග් ආනුභාෙදයන් තිස් දහස්් පමු
ියය උන්ෙහන්දස්ලාදග්ම ආනුභාෙදයන් තදග් දගය ද ියශාල ියය භික්ෂූහු පණමිණි පණමිණි
අසුන්ෙල ෙණඩ හුන්හ ඒ දදදදනා ෙහන්දස්ට පිළිදයල ්ුන ලද සුපෙයාඤ්්ජනාදිය ඒ තිස්
දහස්් පමු භික්ෂූන්ට සෑහිු ෙළඳා අෙසානදයහි ඒ උෙසිය අනුදමදෙනි බු සඳහා
සාමදු්ුයන්දග් පාතරය ගත්තාය ඒ දහුුුන්දෑ ද උන්ෙහන්දස්ලාදග් මණද අභිෙෘද්ධිය
ෙඩෙමින් මිහිරි ෙදන් පිට ්ුමින් මමය දදසූහ දදසුන් අෙසන මෙුපියන් මුල් ද්ාට ්ුල
පන්සියය්් දස ොන් දපදලහි පිහිට ෙූහ දබාදහ දදනාට මම දද්ශනාෙ සාථම් ෙූොය
8 දහේ දදසන ියට ෙන සත්තු ද ඒ ශබ්දදය් නිමිත්ත පමු්් ලණබදගන මිනිස් සණප
හා නිෙන් සණප ලබති බුදුුජාුන් ෙහන්දස් ද්දුහි දයාදෙන ලද ශරධාෙ තති අය බු අසා
බුදුුජාුන් ෙහන්දස් ියසින් දද්ශනා ්ුන ලද ෙුමනාෙට සුදුසු දදව් ියමන්ෙල දනා තදල්ද
(තදල්මණයි)
1. මිගස ොතක කථොව න්ිමි.

5.2. බණ ඇසූ උපාසිකාවසග් කථාව.
1 ල්්දිෙ ුණහුුු දනව්දෙහි සිය ගුන් මහු දමදහණින්දගන් ගණෙසුුු, සිය
ගුන් දෙදහු ියහාුයන්දගන් ද දනාදයන් ුන් ුණෙන් ඈ ෙස්තූන්දගන් ද සමන්ියත පරභූ
ජනයාදගන් ද ගණෙසුුු, නන් නළු ගී හඬින් නිදතාු දනමන පුබුදු ්ුෙන නිුතුුණ දන් ේ
නමණති ්රීඩාදෙහි දයදුුු මිනිසුන්දගන් දහබි, තුනුුණෙන්ට පූජා ්ිරීදමහි නියණලුුු, සණදැහණති
්ුලයන්දගන් ගණෙසුුු, ඒ ඒ තණන හණසිදුන දහේ දසාඬ මිනිසුන් ියසින් එ්නින් පණෙණත්දෙන
සා ු නාදදයන් යුත් මහගම නේ එ්් සිත්්ළු ගම්් ියය
ඒ ගදමහි ුජමහ දෙදහු මණද සුදද සුදු පෙුරින් ෙට ්ුන ලද මුතු තතුුණො ෙණනි
සිය ගුන් සුදු ෙණලි තලාදෙන් සණුසුුු මලුෙ මණද මිහි අඟන මත ්ුන ලද රි සටුන්න්්
ෙණනි දසාබා දහමින් අගතණන් පත් මණණි්් දෙදහු නේ දෙදහු්් ියය ඒ ියහාුදයහි මහ
දදාුටුෙ සමීපදයහි පිළිදයල ්ුන ලද දහේ මඩුදයහි නිදතාු දහේ දදසුේ පණෙණත්දව්
2 බු තසීමට එ්් උෙණසිය්් තමන්දග් පුතා තඟිල්දලහි එල්ලාදගන පණමිු පිරිස්
ද්ළෙදුහි හිඳ ියපිළිසු දනාවී බු තසුොය තයදග් පුතා (දේ අතු) දසල්ලේ ්ුමින් පෙුු
සමීපයට දගාස් ෙණලි ද්ළි ද්ළියි එ්් නදය්් පෙුදර් සිදුදුන් පිටට පණමිු ඒ ළමයාට දෂ්ට
ද්ාට සණඟෙුදන්ය
ඈ පුතා දෂ්ට ්ළ නයා දැ් තදින් ්ිසිදේුට ්ියේ නේ මදග් මමය තසීම අනතුුට
පත් දව් පුතරදය දුර්ලභ දනාදෙත් බුද්ද ාපාදය දුර්ලභය අමාුණදෙන් ලණබූ මිනිස් දිියය්් තති
මා ියසින් දුලබ දහේ තසීම තතා ෙටිදන් යයි ්ිසිදේුට දනා්ියා ර්මය තසීය තදග් පුතා ද
ියෂ දව්ගදයන් මූර්ඡා ෙූදය්ය ඊට පසු මමදද්ශනාෙ ද්ළෙුට ගිය ්ල්හි උෙණසිය නණගිට
දුණො සමීපයට දගාස් ියෂ දව්ගදයන් තදෙූ සිුණු්් තති පුතා දැ් මන්තර හා ඖෂ යන්දග්
පරදය ජනය්් දනාමණත සතය්රියා නණමණති ඖෂ යම උසස් යයි පුතාදග් හිස දගන සතය්රියා
්ුන්නී දමදස් ්ීොය
3 යේ සතය ෙචනය්් දහ්තුද්ාට මම බුදුුජාුන් ෙහන්දස් දග් සුුදයහි
පිහිටිදයේ නේ ඒ සතය ෙචනය දහ්තු ද්ාට දගන මාදග් දේ පුතා ියස නණතිෙ සුෙපත් දව්ො

4 යේ සතය ෙචනය්් දහ්තුද්ාට මම මමදයහි පිහිටිදයේ නේ ඒ සතය ෙචනය
දහ්තුද්ාටදගන මාදග් දේ පුතා ියස නණතිෙ සුෙපත් දව්ො
5 යේ සතය ෙචනය්් දහ්තුද්ාට මම සඟ සුුදයහි පිහිටදයේ නේ ඒ සතය
ෙචනය දහ්තුද්ාට දගන මාදග් දේ පුතා ියස නණතිෙ සුෙපත් දව්ො
6 යේ සතය ෙචනය්් දහ්තුද්ාට මම දමාදහාත්් දනාියපිළිසුෙ
ඒ සතය ෙචනය දහ්තද
ු ්ාට දගන මදග් පුතා ියස නණතිෙ සුෙපත් දව්ො
7 අ්ුු්් දහ පදය්් දහ ්ථාමාර්ගය අත් දනාහණු උතුේ
සතය ෙචනය ්ුු ද්ාට දගන ියස නසීො

මමය තසීේ නේ

ර්මය තසුදෙමි ඒ

8 බුදුුජාුන් ෙහන්දස් සව්දන් දගො දැන ෛනයයමානි් දස්්් වී නේ ර්මය දේ
ජීියතදය්ම අ්ාලි් ඵල දදන්දන්වී නේ ඒ සතය ෙචනය දහ්තුද්ාට දගන මාදග් පුතාදග් ියස
නණතිවී සුෙපත් දව්ො
9 සුපිළිපන් මහා සිංර්යා ෙහන්දස් සුපරතිපන්න දස්්් වී න්ම සතුමග සතු ඵලදයහි
පිහිටි දස්්් වී නේ ඒ සතය ෙචනය දහ්තු ද්ාට දගන මාදග් පුතාදග් ියස නණතිෙ සුෙපත්
දව්ො
10 දේ බුදු සසුන අෙුුණදු පන්දහස්් පෙතී නේ ඒ සතය ෙචනය දහ්තු ද්ාට දගන
මදග් පුතාදග් ියස නණතිෙ සුෙපත් දව්ෙයි (සතය්රියා ්ළාය )
11 දේ සතය්රියාෙදග් ද්ළෙු තදග් පුතා සුෙපත්ෙ නිදු්්ෙ නිදා පිබිදිදය්ු දමන්
නණගිට මෙු සමීපදයහි සිටිදය්ය ඈ දමදස් සතය්රියාදෙන් පුතා නිදු්් ද්ාට දගන දගදුට
දගන දගාස් ඒ දසාේනසින්ම දබාදහ පින්්ේ ද්ාට එයින් චුතෙ ස්ෙගමදයහි උපන්නාය
12 දමදස් පිනාගිය සිතින් යුතුෙ බු අසන ස්තරීහු ද එෙණනි තද ියෂ පො නණති
ද්ාට දදව්දලාෙ තපද එහි සණපියඳිති ශරද් ා බුද්ධි සේපන්න ජනතාෙ යහපත් මමදයහි හණසිු
දිෙය මනුෂය සේපත් ියඳ නිෙන් ද ලබති
2. බණ ඇ ූ උ ො ිකොවසගජ කථොව න්ිමි.

5.3. කුඩ්ඩ රාජවාසී සතරැන්සග් කථාව.
1 සිිංහල ද්වීපදයහි මහගම දනාදය්් සිය ගුන් භික්ෂූන් ෙහන්දස් ොසය ්ුන
මහෙණෙ නේ ියහාුය්් ියය එ්ල ඒ ියහාුදයහි ෙසු්් පාසා අරියෙිංස මම දද්ශනාෙ
පෙත්ෙන්දන්ය දුු සිටත් දබාදහ දදනා පණමිදුති මහත් ෙූ ජනසමාගමය දව් දේ දනව්දෙහි
ොසය ්ුන එ්් මහ දතු නම්් මම ද අරියෙිංශ මමදද්ශනාෙ අසමි එහි දගාස් තඩ්්
දනාලණබ මහ පිරිස් ද්ළෙු මලුදෙන් පිටත තු පඳුදුන් යුත් තණදන්්හි අෙසුය්් ලණබීය
දහ් එතණන සිට මුළු රැයම බු අසමින් අධි් සන්දත ෂයට පණමිණිදය් දලාමු ඩණහණගත් සිුණු
තත්දත් ියය ඒ තු පඳුදුහි දපාළදඟ්් ෙසයි ත්්බිති ඒ දපාළඟා තමා ෙසන තණනින් නි්්මී
දතුණන්දග් ්්ුල් අතු ෙණද සතු දළ සබා තට්ටමට දෂ්ට ද්දළ්ය දම ්ුණු දුටු දතුණන්
ෙහන්දස් තදින් මම දමතණනින් පහෙ ගිදයේ නේ බු තසීමට ්ුදු දව් යයි අත පාත බහා
දපාළඟාදග් හිස දැඩිද්ාට අල්ොදගන ෙහන් පසුේබිදයහි බහා ්ට බණඳ එ්් පස් තබා
ර්මය තසීය බු තසීදේ ආනුභාෙදයන් සහුදග් ශරීුදයහි ියෂ දනා පණතිරිු ත්්බිති

අුණු උදාෙූ ියට මිනිසුන් (ියහාුදයන්) ගිය ්ල ස්ථියුයන් ෙහන්දස් මා ියසින් සර්පදය්්
ගත්දත් යයි සර්පයා දැ්්වීය ්ෙු දව්ලාේ සර්පයා ගත්දත් දැයි භික්ෂූන් ියසින් ියචාුු ලද්දද්
නි ාන ්ථාෙ ආුේභ ්ළ ්ාලදය්ම යයි ්ීදය්ය පුදුමයි ස්ොමීනි පුදුමයි තමනුන්නාන්දස්
ියසින් සිදු ද්ාට තත්දත් මහා පුදුම දදය්ි දමබඳු දර් ුෙූ සර්පය්ු ියසින් දෂ්ට ්ුන ලද්දද්
නමුදු ියෂ දව්ගදයන් ියපිළිසු දනාවී බු අසන සබ ියසින් ්ුන ලද්දද් යයි ්ීොහුය ත්්බිති
දතුණන් ෙහන්දස්, එේබා තෙණත්නි, මාදග් ශරීුදයහි ියෂ තතිරි ියය එය සතය්රියාදෙන් අත
හරින්දනමියි සතය්රියා ්ුන දස්්් දමදස් ්ීහ
බුදුුජාුන් ෙහන්දස් ියසින් දල ෙණස්සනට හිත පිණිස දමානෙට ෙදාුු ලද නෙ
දලාව්තුුා සදහේ අද මා ියසින් තඳුුා අසන ලද්දද් වී නේ ඒ සතය ෙචනය දහ්තුද්ාට දගන
දපා්ුුණ පත දනා තලි පහෙ යන පණන් ටි්්් දමන් මාදග් ශරීුගත ියෂය ියනාශයට
පණමිදු්ො
3 ඒ අසන්නා ෙූ මමදයහි එ් අ්ුු්් පදය්් දනානසමින් පදගත අර්ථය ද ර්මයද
දමදනහි ්ුමින් තඳුුා බු තසීමි දම සතය ෙචනය දහ්තුද්ාට දගන දපා්ුුණ පත දනා
තලී පහෙ යන දිය දස් ශරීුදයහි ද ියෂ ියනාශයට දය්ො
4 බුදුුජාුන් ෙහන්දස්දග් ගුුානුභාෙදයන් ද එම බුදුුජාුන් ෙහන්දස් ියසින්
දදසන ලද ේමානුභාෙදයන් ද සිංර්යා ෙහන්දස්දග්ද දත්ජස ්ුුද්ාට ෙහාම දේ ියෂ
දව්ගය ියනාශයට පණමිදු්ො
5 දේ සතය්රියාෙදග් ද්ළෙු පියුේ පත්හි දිය බින්දු දස් ියෂ දපුලී දපාදළාෙට
පිියසිදය්ය ත්්බිති දහදතම ියෂදයන් දතාුෙූදය් භික්ෂූන්ට මමානුභාෙ ියදශ්ෂය ද්්ෙමින්
ස්තුති ්ුමින් දමදස් ෙදාළහ
6 දේ ර්මය බුදුුජාුන් ෙහන්දස් ියසින් පසස්නා ලදි සිංසාු නමණති සාගුදයන්
එතුවීමට මහ නණේ් ෙණන්න බරහ්ම සුුාසුුයන් ියසින් ෙණන්ද යුතුය තුන් දලාදෙහිම තති
එ්ම ුසය මම ුසයයි
7 මමය ජුාමුු නමණති දු ග පහ ්ිරීමට දිෙ සසුේ් ෙණන්න සියළු උපද්රෙ
නණමණති ියෂ නණසීමට දිෙය මන්තරය්් ෙණන්න ්ණමණති ්ණමණති දෑ දදන බණියන් ්ප්ුණ්්්
ෙණන්න එදස්ම සිතුමිණි ුණෙන්් ෙණන්න බදුුණ ්ළය්් ෙණන්න
8 දහමින් දතාු මෙුපිය ද්දන්් දනාමණත මමයම ුක්ෂස්ථානය දව් පිහිට දව්
එදස් දහයින් පින්ෙත්නි, දසසු ්ාර්ය තබා මමය අසව් සිතිනුත් මමදයහි ම හණසිදුව් දුව්
9 දමදස් දහ් මමස්තුතිදයන් මහුුන්ට අෙොද ද්ාට සිය තණනටම දගාස් දබාදහ
්ල්් එහි ොසය ද්ාට ආයු ද්ළෙු ස්ෙර්ගදයහි උපන් දස්්
10 දමදස් ඒ දතුණන් ෙහන්දස් සතුටු සිතින් බු අසා ඒ දහේ ආනුභාෙදයන්
ියෂදර් ු සර්පයා දෂ්ට ්ළ එෙණනි ියෂ දව්දනා තෙසා නිදු්් ෙූ දස්් එබණියන් පින්ෙතුනි,
දතාපි හණමදදනාම ද දසසු දෑ නණතත් බු පමු්් අසව් ඒ බු දතාපට අනාගතදයහි දිෙය
මනුෂය සේපත් හා නිෙමාු සේපත්තිය සාදා දදන්දන්ය
3. කුඩ්ඩරජ්ජවො ී සතරුන්ජසගජ කථොව ජතුව න්ිමි.

5.4. ආරණයක මහා අයය සතරැන්සග් කථාව.
1 සිිංහලද්වීපදයහි මහෙණෙ නේ ියහාුදය්් ියය එහි අභය නේ පරියත්ති හා
තරිපිට් ාරී එ්් මහ දතු නම්් ගරාමදස්නාසනය අතහණු එයට සමීප එ්් ෙන ලණහණබ්
්ුන ලද පන්සල් ෙසයි දහ් මෑත භාගය් ආුුය් මහා අභය ස්ථියු යයි පරසිද් ියය
ත්්බිති එ්් ්දල් උපාස් ද්දන්් උන්ෙහන්දස් ්ුා එළඹ ෙණඳ බු අසා සතුටු සිත්
තත්දත් උන්ෙහන්දස්ට අභියාචනය ද්ාට අෙුුණදු දදාළස්් සිෙු පසදයන් උෙටණන් ද්දළ්ය
දහ් දතුණන්ට සිෙුුණ සඳහා ්ලින් ්ල සළු දදයි දුන් දුන් සළු ඒ දගය තුල ම හුන්ති් නේ
එ්් දහාදු්් ුාතරිදයහි දගාස් පණහණු ගනී දතුණන් ෙහන්දස් දිුෑ සිෙුුණ තත්දත්ම වී
ත්්බිති එ්් දින්් උපාස් දතම ියහාුයට දගාස් දතුණන්දග් දිුණුු සිෙුුණ දැ්
සිෙුුණ සඳහා සළු පිළි ගන්ො දමදස් සිතීය මා ියසින් මුන් ෙහන්දස්ට දබාදහ සිෙුුණ දදන
ලදි නමුත් සිෙුුණ මසා දනාදපාුෙයි එ්තු ්ිරීම්් දහ දෙන ද්දන්ුට ම්් දහ
දනාදපදන් දමා්්් දහ ්ුණු්් ියය යුතු යයි ආසන්න ස්ථානය් පාදුන් තෙත්ෙ යන
එන්නන් පරීක්ෂා ්ුමින් සණඟවී සිටිදය්ය ත්්බිති දසාුා දතුණන් ෙහන්දස්ට සිෙුුණ පිළී
පිළිගණන්ෙූ බෙ දැනදගන එය ගනිමියි රෑ යාදමහි ියහාුයට දගාස් සළු දගන නණෙත ඒ මඟින්ම
එයි ත්්බිති උපාස්යා බඩු සහිත දසාුා දැ් දව්ගදයන් දිෙ දගාස් සහුදග් සළුදෙන්
අල්ලාදගන දමදත්් ්ල් ආයයමයන් ෙහන්දස්ට දුන් සළු ගත්දත් දබාල, දත දනාදෙහි දැයි
තසීය සහු ියසින් එදස් යයි පිළිගත් ්ල්හි උපාස් දතම සහුදග් අතින් සිෙුුණ පිළි දගන අත්
පා ෙලින් සහුට තලා දුර්ෙල ද්ාට අමු දසාදහානට දගන දගාස් මළ මිනිය්් යටි්ුුණ ද්ාට
සහුදග් පිදටහි උඩු්ුුණ ද්ාට දහාො අත් පා පිට ආදිදයන් බණමි ද්ාට දෙන දෙනම දැඩි
ද්ාට බණඳ දහාො පින්ෙත් ගේ ෙණසිදයනි, මදග් ෙචනය අසව්! අද ුාතරි එ් අමනුෂයදය්්
එයි දහ් නුඹලාට මහා ියනාශය්් ්ුන්දන්ය (එම නිසා) නිර්භය ස්ථානය්ට පිියස දදාුෙල්
ෙසා හිඳිව් මම අසෙලා දෙමි අසෙලාදග් නෑයාය මිතරයාය ආදිය ්ියා ්ථා ්ුන්දන් නමුදු
සහු හා සමග ්ථා දනාද්ාට යුතු යයි උද්දර් ෂුය ද්දළ්ය
2 ගේ ෙණස්දස එය අසා බියෙ තරස්තෙ දදාුෙල් ෙසාදගන ඒ ඒ තණන සණඟෙුුහ
ුාතරිදයහි දසාුාට මළ මිනය මුදා ගණනීමට දනාහණ්ි ෙූදය් එය සමගම එයට බණඳුදු් තමන්දග්
දදාු්ඩට දගාස් බිරියට තමතීය මම හුන්ති් දෙමියි තය බිය පත්ෙ තරස්තෙ යක්ෂයා යන
්ල්පනාදෙන් සණඟවී ගති දසාුා තමා නන් අයුරින් අදහෙන්දන් නමුදු දදාු තුො ගන්නට
දනාහණ්ි ෙන්දන් එදස්ම දදමාපියන්ට නෑ සහදල් නෑයන් යහළුෙන්දග් ද දගෙලට දගාස්
එදස් දදාු අුො ගණනීමට බණරි ියය ගිය ගිය තණන මිනිස්සු අමනුෂයයා ආදය් යයි යන
්ල්පනාදෙන් බියට පණමිු දදාුෙල් ියෙෘත දනා්ළහ
දසාුා ගම සෑම තණනම තියද දෙන පිළිසුු්් දනාලබන්දන් දතුණන් ෙහන්දස්ම
පිළිසුු ්ු ගනිමියි ියහාුයට දගාස් ස්ොමීනි, සබ ෙහන්දස්දග් දාසයාට පිහිට ෙන්න දේ
මළ සිුණු මුදො මා සුෙපත් ්ුනු මණනණෙණයි තල්ලීය දතුණන් ෙහන්දස් දෙෙුලන සිුණු තති
සහු දැ් ෙහාම මළ මිනිය මුදා දුුට දමා සහු උුුදිදයන් නහො ්ුලාදෙන් දතල් දගන සහුදග්
මුළු සිුණදුහි ගල්ො සහු ියසින් පහු දුන් තණන් පිරිමදිමින් හුන්දන්ය ුාතරිය පහන් ෙූ ියට
උපාස් දතම දසාුා ද්ාහි ගිදය් දැයි ියචාුමින් දසායන්දන් දතුණන් සමීපයට දගාස් සහුදග්
පිට දතල් ගල්ෙනු දැ් දතුණන් සමග ්ථා ්ුමින් දමදස් ්ීදව්ය
3 දමාහු මදග් යහළුො යයි යදම්් උප්ාු ද්දළ්ද, ඒ දසාුා එය සිහි දනාද්දර්
දසාුා සමග යහළු ්ම්් නණත
4 ්මින් ද දබාමින් ද එ්ට නිදිමින් ද සිටින්දන් නමුත් දසාුා තමන්දග් ස්ෙභාෙය
අත් දනාහරී දසාුා සමග යහළු්ම්් නණත

5 දසාුා ්ටින් එ්්් ්ියයි (එදස්මම) දහ් ්යින් අනි්්් ්ුයි අේාසය්්
ලණබුුු හණටිදය්ම දසාු්ේ ්ුයි දසාුා සමග මිතුුණ ්ම්් දනාමණත
6 මෙුපිදය ද නෑදෑදය ද මිතුදු ද දහාුා දැ් දුරින්ම දුුණ ්ුත් හණමදා සහු හා
එ්්වීම සණ් ද්දුති
7 දමදස් ්ියා ස්ොමීනි, දමබඳු අනුන්දග් ෙස්තුෙ පණහණු ගන්නා මිතරදද්ර හියාට
උප්ාු දනා්ුනු මණනිය පලො හරිනු මණනියයි ්ීදය්ය ත්්බිති සහුට අෙොද ්ුන
ස්ථියුයන් ෙහන්දස් දමදස් ්ීහ
8 යේ බල්දල්් යදම්ුදග් පාදය ඩසින්දන් ද සහු බල්ලාදග් පාදය දෂ්ට දනාද්දර්
දමදස්ම දුෂ්ට ගති තති අසත්පුුණෂයා ්ෙුතුේ අපුා ය්් ්ළත් උන්ට සත්පුුණෂදය්්
නපුු්් දනාසිතති
9 ද්දළහිගුු දනාදන්නා මිනිසාට යේ්ිසි සත්පුුණෂ ද්දන්් ෛමතරි
දනා්ුන්නාහු නේ සහු ්ෙදු්ුට ෛමතරිය ද්දුද්ද, එය උතුේ චයයමාෙ යණයි පු්ඩිතදය
්ියත්
10 දමදස් ද ්ියා පින්ෙත, ූ ෂුය ෙූ සිතින් තමා ියසින් ්ුන ලද ්මමයාදග්
ියපා්ය සහු ියසින් ලබන ලදැයි ්ියා උපාස්යා යණවීය හුන්ති් ්ිහිප දින්ින් ශරීු ශ්්තිය
ලබා දතුණන් ෙහන්දස් ්ුා පණමිු ෙණඳ ස්ොමීනි, මම දේ දිියදයන් අනිද්්ු දස් වීමි නණෙත
ගිහිදගයි ොසය ්ුන්ට දනාහණ්්ද්මි අනු්ේපා උපදො මා පණියදි ්ුනු මණනිය ස්ොමීනියි,
පණියද්ද තල්ලීය ත්්බිති දතුණන් ෙහන්දස් සහු මහු ්ුො උපසේපදා ්ුවීය දහ් ෙත්
පිළිදෙත්හි දක්ෂ ෙූදය් භාෙනානුදය ගීෙ ෙසන්දන් දනාදබ ්ල්ින්ම ුහත් බෙට පණමිු
හුන්ති් ස්ථියුයයි පර්ට වීය
11 යදම්් පරථම ෙයදසහි පියදට්් වී පස්්ේහි ගිජුෙූදය් ද නුෙණින් ්ල්පනා
්ිරීදමන් පසුෙ ඒ මද ගතිය අත්හරිත් ද සහු ්ාමය පහද්ාට තරිභෙදයහිම බුදුුජාුන්
ෙහන්දස් පණසසූ නිර්ොු පුුයට යති
4. ආරණයක භය

සතරුන්ජසගජ කථොව න්ිමි.

5.5. සිරිනාගසග් කථාව
1 සිිංහල ද්වීපදයහි සිරිනාග නේ බමුුු පුදත්් වීය දහ් එ්් දින්් ියදව්්දයන්
යු්්ත ෙූදය් දමදස් සිතීය, නය දසායාදගන එයින් යුද් හමුදාේ් නඩත්තු ද්ාට
අනුුා පුුදයහි දස්සත් සසො ුජ ෙන්දනේ යනුයි ඊට පසු දහදතම නය ද්ාදහන්
ලබන්දනේ දැයි නය ලණදබන සණටි බලන්දන් දක්ෂිු මහා ියහාුදයහි ෛචතයය්් දුටුදව්ය
දමය බිඳ නය දගන පිරිසට සිංගරහ ්ුන්දනමියි දහ් දබාදහ මිනිසුන් දසන ඒ ඒ තණන
පණහණු ගන්දන් දක්ෂිු මහා ියහාුයට පණමිු ස්තූපය බිඳින්න යයි මිනිසුන් දයදවීය මිනිස්සු
ෛචතයදය් සන්ධිය දසායන්දන සන්ධිය දනාද්ිමු ස්ොමීනියි ්ීහ ත්්බිති ්ෙදු්් එය
දනීදැයි සිරිනාග ියසින් අසන ලද් ස්ොමීනි, දහල්දල ලි ගම බහුල නේ සණදඬාදල්් දව් දහ්
එය දනීයයි (සෙුහු) ්ීොහුය

ත්්බිති දහ් සහු ්ණඳො ද්ාල, දේ සෑදයහි සන්ධිය නුඹ ියසින් දන්නා බෙ මිනිස්සු
දබාදහ දසයින් ්ියති සන්ධිය දැන සෑය බිඳින්න යයි ්ීදය්ය ත්්බිති දහදතම ස්ොමීනි,
දදියයන් මුණන් බඹුන් මහු බමුුන් සහිත දමදලාෙ අගරෙූ දශරෂ්ඨ ෙූ භගෙත් ෙූ අර්හත් ෙූ
සේමා සේබුදුන්දග් සුුය දිිය දත්් මම සුු ද්ාට ගිය උපාස්දය්්මි මම ඒ දද්ොති
දද්ෙෙූ උන්ෙහන්දස්දග් ාතු නිදන් ද්ාට පිහිදටව් සෑය බිඳීම ආනන්තර්ය ්ර්මය්් සමානයි
ස්ොමීනි, ්ීදය්ය
2 සහුදග් දමෙන් බුදු ගුු ්දනහි පිියසි ය්ඩ උල් දමන් ියය දහ් සහුට ්ිපී දමාහු
දගන දගාස් දිෙස් උදලහි තබෙයි නිදය ග ද්දළ්ය සෙුහු සහු දිෙල් උල තණබූහ දමාහුට
පුත්තු සත්දදදන්් තත සෙුහු දේ සන්ධිය දනිතියි ්ීහ දහ් සෙුන් ද ්ණඳො සන්ධිය බිඳුෙව්
යයි නිදය ග ද්දළ්ය සෙුහු ද එදස්ම බුදුුජාුන් ෙහන්දස්දග් ාතු නි ානදයන් ්ළ
ෛචතයය බිඳින්නට දනාහණ්ි දෙමුයි අ්මණති ෙූහ සිරිනාග සෙුනට ද ්ිපී එදස්ම දිෙණස්
උදලහි තණබ්බවීය ඒ එදස්මණයි
3-4 සත්පුුණෂ නමණති සඳුන් අගිල් ආ
නිලමණස්දස එයින් දෙන්දෙති ්ුුපදයහිම තදලති

සුෙඳ ද්රෙයෙල සුෙඳ ආර්රාුය ්ළ

බුදුුජාුන් ෙහන්දස් දැ්ද ්නට ුස තති ්ුෙන
අසත්පුුණෂදය සිදත් සතුට නූපදෙත්

මමය අසාද සසු ්ුු ෙණනි ඒ

5 ත්්බිති දේ අටදදනාදග් ගුු ආනුභාෙදයන් දදියදය දද්ෙදල ්දයන් ොහන
දගන අෙුත් සියල්ලන්ම බලාදගන තඳිද් ම රිදයහි නිංොදගන දද්ෙ දස්නාෙන් සමග තුසිත
දිෙය දල ්යට දගන ගියහ එහි රැස් ෙූ මහජනයා දේ ආශ්චර්ය ්ාුුය දැ් පණහණදුුු
සිතණත්දත දද්ෙයන් ෙහන්ස සෑය දනාබිඳුුු මණනෙයි සිරිනාගට දැන්ෙූහ ත්්බිති දහ් සෙුන්දග්
ෙදන් අසා සෑය අතහණු දමා නණදගනහිු මහ ගඟ සමීපදයහි මීියටි නේ ගම ද්ාල්ල්ා එහි
මීියටි නේ සෑය බිඳුො නය දගන එයින්ම මහත් ෙූ දස්නාෙට සිංගරහ ද්ාට යුද ්ු ුාජයය
දගන අනුුා පුුදයහි දස්සත නිංො ුජසිරියට පණමිණිදය්ය ඒ දේ අ්ුශලය නිසා දනාදබ
්ල්ින්ම අතිශය දුණුු පින්්ේ දනා්ළ හණ්ි බදේ අමාුණේ් තති ියය පිළියේ ්ුන්දන ද
ඒ දු ගය නිමා ්ිරීමට දනාහණ්ි ෙූහ ත්්බිති දහදතම නය රැස්ද්ාට සෑදයහි පිහිටුො
පර්ෘතිමත් ්ුන්දන් දු ගය සිංසිඳුොගන්නට දනාහණ්ිෙ ඒ ආබා දයන්ම මහ දු්ට පණමිු
්ුස පලා ්ළුරිය ද්ාට පා උඩුද්ාට හිස යටද්ාට දිළිදසන අඟුුණෙලින් ගණෙසුුු මහා
නු්දයහි උපන්දන්ය ඒ එදස් මණයි
6 යදම්් ස ාතු් සෑය්් බිඳී ද දහදතම සිරිනාග දස් හුදද්් දු්ට පණමිදු්
7 යදම්් බුදුපිළිමය් අත් පා සිඳීේ ද්දර් ද දහදතම සිරිනාග දමන්ම අපායෙල
උප
8 යදම්් දබ ුණ්ට සිඳුේ බිඳුේ ආදිය ද්දර් ද සහු පරතයක්ෂදයන් දමදලාෙ
ියනාශයට ද, මුණින් මතු දුෞුෙ නු්යට ද යයි
9-10-11 යදම්් මහා සිංර්යා ෙහන්දස්ට අපුා ද්දර්ද දහදම ඒ්ාන්තදයන්
අපායගාමී දව් යදම්් බු ලියූ දපාත්පත් සිඳ බිඳ දමා ියනාශ ද්දර් ද දහ් දමදලාෙ අතපය
සිඳීේ තත්දත්් දව් නු්යට ද යයි නුෙුණත්තා දමය මහත් හානි්ු මඟ්් යයි දැන උෙදුුණ
සහිත මඟ දුරින්ම දුුණ ්ුයි
12-13 දමදස් දදියදය ්ළ සුචරිත තති සණදඬාලා පො තුනුුණෙන් පූජා ්ුන්දන්
නේ තව්තිිසා ෙණසි දදියදය දදව්දලාෙට දගන දගාස් ස්ෙර්ග සේපත්ති දදති එදස්ම ්ුසල් දේ

දනා්ළ ුජෙුණන් පො දර්ාුෙූ අපායට යති එදහයින් දේ පින ය පෙ යයි දැන පව් දුුණ ්ුව්
පන් ්ුව්
5.

ිරින්ොගසගජ කථොව ජතුව න්ිමි.

5.6. සැදැහැතිස් ඇමැති කථාව.
1 ල්්දිෙ සද් ාතිස්ස මහුජතුමා ුාජය ්ුෙන ්ාලදයහි යුෙුජ තනතුදුහි තිස්ස
නේ එ්් තමණතිදය්ු වීය සණදැහණදයන් යුත් දහදතම සහුදග් ශරද් ාබලය නිසා සද් ාතිස්ස
අමාතයයායි නම්් ලණබීය එ්ල්හි දහ් අනුුා පුුයට දගාස් ුජුට උෙටණන් ්ුමින් ෙසයි
ත්්බිති එ්් දින්් දහ් ුජුට උෙටණන් ද්ාට තමන්දග් දගට ආපසු එන්දන් තොළචතුෂජක නේ
ස්ථානදයහි ෙූ සුදස්සන පදන් ශාලාදෙහි ොසය ්ුන පිු්ඩපාති් තිසස් ස්ථියුයන් ෙහන්දස්
පිඬු පිණිස හණසිදුනු දැ් පාතරය දගන තමන්දග් දගට දගාස් බත් පිස දනාමණත්දත් බත් මුල්්
රැදගන යන එ් මිනිදස්ු දැ් මිතරය ්හෙුුේ් දගන බත්මුල මට දදනු මණනෙයි ්ීදය්ය
මම තට දනාදදමියි ්ී ්ල්හි පිළිදෙලින් ්හෙුු මිළ දියුුු ද්ාට ්හෙුු 8 ්් දගන
දදන්න දම පමුමයි මා අදත් තත්දත් යයි ්ීය ත්්බිති දහදතම යහපතණයි දුන්දන්ය දහ්
එය දගන පාතරයට දබදා දතුණන් ෙහන්දස් පිු්ඩපාතය ලණබූ සණටි දැන තමා තමාටම අෙොද
්ුමින් දමදස් ්ීය
2 තිස්සය, දේ උපාස්දතම සදබ් පියාෙත්, මෙෙත්, මාමාෙත්, නෑදය්්ෙත් සහ දල්
නෑදය්්ෙත් මිතරදය්්ෙත් දනාදව්
3 දපු සබ ියසින් සහුට ්ුන ලද උප්ාුය්් නණත සීලෙන්තදය් යන හණඟීදමන්
සබට ආහාු දුන්දන්ය
4 තදින් සබ සතුටු නේ සහුට මහත් ෙූ ආනිසිංසය්් දිය හණ්ියි මණුණුත් දේ
දබාජුන සුාගීෙ අනුභෙ දනා්ුනු
5 ඒ ෛ ර්යෙත් දතුණන් ෙහන්දස් තමන්ට අෙොද
බුද් ශාසනය බබුළුෙන්දන්්ෙ බත් ්ිස ්ළහ

එ්ල්හි දු් ක්ෂය ද්ාට

6 දමදස් දහ් තමන්ටම අෙොද ද්ාට දගට දගාස් ්ුජ්ය ගණන සිතා ියදර්ශනා
ෙඩා අුහත්ෙ පිු්ඩපාතය ෙණළඳීය එ්ල්හි ුජුදග් දස්සදතහි අධිගෘහිත දද්ෙතාදුෙ සා ු්ාු
දුන්නීය ුජතුමා ්ුම්් නිසා සා ු්ාු දුන්දන්දැයි ියචාුු ලද් සද් ාතිස්සදග් දානය නිසා
සා ු්ාු දුනිමියි සියල්ල ්ීොය ුජතුමා සහුද සහුදග් දදමෙුපියන් ද ්ණඳො සෙුනට
බරහ්මදදයය ද්ාට ෙඩමන් නගුය දුන්දන්ය
ියෂමෙ ගිය දගාියතණන නිසා පසු ්ල් ලිං්ාෙ දුර්භික්ෂය්ින් දපළිු මිනිස්සු පණන්
දනාලබන්දන ්්ලාන්ත දෙති එ්ල්හි දමාහුදග් පින්බලදයන් දදියදය මෙන ලද ියල්ින්
පණන් ්ළ එළෙූහ
ත්්බිති දහදතම ආර්යයන්ට පණන් දනා පාියච්චි ්ිරීම නුසුදුසු යයි සිතා මට
අනු්ේපා, ද්ාට ආර්යෙුණ පණමිදුත්ොයි ්ල් දැන්වීය

තිස් දහස්් පමු භික්ෂූහු එ්්ෙූහ ත්්බිති දහදතම ඒ භික්ෂූන් ෙහන්දස්ට ්ණමණති
දස් පණන් ්ළදයන් ෙණළඳවීය එ්ල්හි ද ුජුදග් දස්සදත් අධිගෘහිත දදව්ූ  සා ු්ාු දුන්නාය
ුජතුමා ද සහු ්ණඳො ියචාුා තති සණටිදය් අසා ද්ාටදදාු අතු ගඟ නේ තණන්් දුන්දන්ය
7 ත්්බිති එ්් දින්් අන්තු ගමට යන්දන් ්ඩදදාුට පණමිු දමානු මස් ්නු
්ණමණත්දත් මිනිසුන් අතින් ියචාදළ් නණතණයි ්ීහ ත්්බිති සහුදග් පින් දතදින් දදියදය දමානු
මස් එළෙූහ ත්්බිති දහදතම ආර්යයන් ෙහන්දස්ලා පණමිදුත්ොයි අඬ ගණසීය එ්ල්හි
දබාදහ භික්ෂූහු එ්්රැස් ෙූහ දහ් ්ණමතිතා්් දමානු මසින් ෙණළඳවීය එදා ද දදෙතා ූ 
සා ු්ාු දුන්නීය ත්්බිති ුජතුමා සහු ්ණඳො දබාදහ සේපත් දුන්දන්ය ඊට පසු ්ාලදයහි
ුජතුමා සෑ පව්දෙහි අේබස්ථල මහ සෑදයහි හිරියල් මඩින් ියදල්පන ්ුනු ්ණමණත්දත් ඒ
තිස්ස තමතියා ද සමග අේබස්ථලයට දගාස් සෑය හිරියල් සුන්දනන් උලා පූජා ද්දළ්ය
තමතියා ද එ්ල දදාදළාස් දහස්් භික්ෂූන් ෙහන්දස්ට හිරියල් පාට ෙණනි පාට තති තුන් සිෙුුණ
දුන්දන්ය සියළුම පින්ෙතුන් ෙහන්දස්ලා දේ සිෙුු දපාුො සෑය ෙඳිත්ොයි ත්්බිති සෙුහු
මනාෙ හණඳ පණළණඳ හිරියල් මදඩහි ගණලුුෙුන් දමන් බබළමින් ඒ සෑය පණද්ුුුද්ාට
පිළිදෙලින් ුන් හසුන් බසින්නා දස් බසිති එයින් දහ් අධි් සතුටට පණමිණිදය් පරීතිදයන් පිනා
ගිය සිුණුණ තත්දත් එහි සිටම දස ොන් ියය ුජ පිරිදසන් ද තතණදම්් දස ොන් ෙූහ දේ
පුදුමය දුටු දබාදහ දදනා දන් සිල් රැ් දපාදහාය්ේ ද්ාට දදව්දලාෙ උපන්හ
8 එදස් දහයින් පින්ෙත්නි, දමදස් ආශ්චර්යමත් දලස ්ුන ලද ්ුශල මමදය
දදියදය පො සා ු්ාු දදමින් අනුදම දන්ෙ ස්තුති ්ුමින් පින් ්ුන්නන්දග් ගුු ෙර්ුනා
්ුති
දමදස් දැන ගත් පු්ඩිත මිනිස්සු මානදයන් දතාුෙ දල ්දයහි පින් රැස් ්ුති
දමාදහාත්්ෙත් හිස් දනා ්ුො නිතු ්ුසල් ්ුනු මණනිය
6.

ුදැහුති ජ ඇමුති කථොව න්ිමි.

5.7. ශ්රමණගරාම කථාව
1 එ්් ්ාලය් සෑපව් ෙණසි දදාදළාස් නම්් භික්ෂූහු ලඞ්්ාදෙහි තණනින් තණන දබ ධි
ෛචතයයන් ෙඳිමින් පිළිදෙලින් සමුගමට (මහු ගමට) පණමිණිදය ය එ්ල්හි හිුණ බණස ගිය
්ල්හි ුාතරිදයහි අන් අත් යෑමට දනාහණ්්ද් එහි දපු පස පූෙමපාදදයහි දසෙුණති මහත්
මයිල ගස්් දැ් ගස මුලට දගාස් නිදාගත්හ ත්්බිති සෙුනතුදුන් එ්් භික්ෂුේ් නණගිට ්ාශයප
සෙමඥයයන් ෙහන්දස් ියසින් දද්ශනා ්ුන ලද, නන්ද බරාහ්මුයා ියසින් අපදග් සුතදස ම
දබ ධිසත්වයන්ට ්ියන ලද අතිශයින්ම උසස් ෙූ අදහසින් යුත් සීය් පරිතයාගයට සුදුසු සතාුභ
නේ ෙූ ගාථාෙන් පිරිෙහා පින් දුන්දන්ය ද්දස්ද යත්?
2 සුතදස මදයනි, සත්පුුණෂයන් හා එ්්වීම එ්ෙුද යහපති අසත්පුුණෂයන් හා
සිය්් අෙුුණදු එ් තණන් ොසය ්ිරීම අයහපත සඳහා දව්
3 යහපත් අය සමගම මිතුුණ දේ ්ුව් සත්පුුණෂයා සද් මමය දැනදගන දශරෂ්ඨදය්්
දනාදව්

සත්පුුණෂ

4 මනාෙ සුසන ලද ුජුන්දග් ොහන පො දිුති ත්්බිති ශරීුය ජුාෙ ්ුා යයි
මමය ජුාෙට දනාපණමිදු් සත්පුුණෂදය ඒ්ාන්තදයන් ශාන්තිය පර්ාශ ්ුති

5 අහසට දපාළෙ දුුණ ෙූො දස් ද, සමුද්රදයහි දමදතදුට එදතු දුුණ ෙූොදස්
අ මම දද් අතු දුු පරමාුය ඊට ද ෙඩා දුු යයි ්ියත්

මමය

6 ඒ ුණද්හි අධිගෘහිත දද්ෙ පුතරයා දේ ගාථා අසා පණහණ ුාතරිය පහන් ෙූ ්ල්හි
මහුුන් ගමන් ්ුන දව්දලහි මිනිස් දෙසින් පණමිු සෙුනට දමදස් ්ීහ “ස්ොමීනි, අද
දනායනු මණනිය, ගස මුලම හිඳිනු මණනිය මම නුඹ ෙහන්දස්ලාට පිු්ඩපාතය එළෙන්දනමියි
භික්ෂූහු සහුදග් ආුා නාෙ පිළිදගන ෙණඩ හුන්හ ඒ දද්ෙපුතරයාට ආහාු තපදවීදමහි පින්්
දනාමණත නිතු බදාලතා ද්ාළම ලණදබ් දහ් දමය ෙළඳමින් එහි ෙසයි භික්ෂූන් ෙහන්දස්ලාට ද
දිෙ ඕජසින් පිරී ගිය බදාලතා ද්ාළම එළවීය
භික්ෂූහු ද එයින ි්නිම ්ුන ලද ආහාු ්ිස තත්දත් ටි්්් ියශරාම දගන අපි යමු
නිදු්ාදුනියි දද්ෙපුතරයාට ්ීොහුය දේ තසූ දද්ෙපුතරයා පින්ෙත් ස්ොමිෙුණනි, මට සමාෙන්න
මා ළඟින් ුළු ද්ාළම ෙණළඳූහ මදග් මිතරයා එ්් දිෙය පුතරදය්් දව් දහ් දෙස්් දමහි පණමිු
පිරිෙු සහිතෙ මහත් ආනුභාෙදයන් දිෙයමය දභ ජන ෙළඳන්දන්ය දහට එන දෙසයි ආර්යයන්
ෙහන්දස්ලා බත් ්ිස ද්ාට යන දස්්්ොයි ආුා නා ද්දළ්ය
ත්්බිති ඒ ුාතරිය දගවීදමන් පසු මිතුුණ දදව් පුතා පිරිෙු සහිතෙ සහුදග් සමීපයට
ගිදය්ය සහුදග් පරිදභ ගයට තුන් ගව්ේ් පමු තණන මග දිෙයමය ්ණඳ භාජන දගන
පිළිදෙලින් සිටියාහු ය ත්්බිති ඒ දිෙය පුතරයා දතුෙුණන් ෙඩා හිඳුො දිෙයමය ්ණඳ ෙළඳො
පසුෙ පිරිෙු සහිතෙ තමා පාියච්චි ද්දළ්ය ඊට අනතුුණෙ අෙුළුපත් දගන එදස්ම සිටියාහු ය
දිෙයපුතර දතම දිෙය ආහාුෙලින් දතුෙුණන් මනාෙ ෙළඳො සත්්ාු ද්දළ්ය ත්්බිති ඒ
ස්ොමිෙුණ දිෙය පුතරයාදග් මහත් ෙූ දිෙය සේපත්තිය දැ් පුදුමයට පණමිණි සිත් තත්දත ඒ
පින්්ේ ගණන ියචාුමින් දමදස් තසූහ
7 දිෙය පුතරයාදුනි, (සබ) මහත් ෙූ දිෙයමය සෘද්ධියට පණමිණිදයහි, සබදග් ආදල ්ය
හණම දිසාේ්ම එළි ්ුයි දිෙයමය පිරිස පිරිෙුති සෙුහු දනාදය්් ආයු , දසදමු දමානු ආදි
දනාදය්් අත් තතිෙ පිරිෙුා සිටිත්
8 දදෙඟදන නෘතය භූමියට ගිදය නෘතයදයන් ගීතදයන් යු්්තෙ ලදයන් දතාු
දනාෙ සෙනට අමාේ් ෙණනි උත්සෙ ගීතදයන් ගී ්ියා නටති ගයති
9 සමහු දදෙඟදන වීුා, ෙස් දඬු, තන්තරි ආදිය දගන ඒොදය් හඬ හා ගීත ස්ෙුය
දනා ත්්මො නානා ියලාස ද්්ෙ ද්්ො දතාප සතුටු ්ුෙති
10 දනාදය්් දදනා සණුසී දබු, මුතිඞ්ග, මුුජ, දදු්ඩිම ර්න හා දනාදය්් නලා
ෙර්ග දගන ොදනය ්ුති නටති ද්ළිති
11 දිෙයමය ආහාු පාන ෙර්ගයන්දගන් පිරී ගිය ුන්මය භාජන අුදගන තුන් ගෙු
පමු මග සිටිති පිරිෙු සහිත, දත ඒ ්ුණදුන් සතුටු දෙති
12 මහත් ආනුභාෙ තති දද්ෙතාොදුනි, මම සබදගන් අසමි මිනිදස්් ෙූ සමදයහි
ද්බඳු ෙූ පින්් ද්දළහි ද? ්ෙු ශීලය් ්ෙු ෙරතය්, ්ෙු බරහ්මචරියාේ, ්ෙු
පරිශුද් ත්වය් දේ ියපා්ද?
13 ත්්බිති ඒ දිෙය පුතරයා උන්ෙහන්දස්ලාට තමන් ියසින් දපු භෙදයහි පෑ පව්දව්
භික්ෂුේ් වී තමන්ට ෙස් අගින් ලණබුුු බතින් ද්ාටස්් සිංර්යා ෙහන්දස්ට පූජා ද්ාට දේ
සේපත්තිය ලබා ගතිමියි පර්ාශ ්ුමින් දමදස් ්ීදය්ය

14 ලඞ්්ාදව් මිස්ස් පව්ෙ නමින් මහා ියහාුය්් පරසිද්
බබළන, පිළිම දගෙල් පඞ්්්ති තති

ියය දනාදය්් සෑ ෙලින්

15 දබ ීන් ෙහන්දස්දගන් බබළන, සුදු ෙණලිදයදු මළුදෙන් අලඞ්්ාු, මනාෙ පිපීගිය
මලින් හා සිහිල් දිදයන් පිුණුු දනාදය්් දපා්ුුු පතණස් ආදිදයන් ගණෙසී ගත්දත්ය
16 එ්් දහස් සාුසීය සතළිස් සය්් පමු පිරිදෙන් දපළෙල් සත්ින් අතිශයින්ම
දැ්ුේ්ළු ෙූ ඒ ියහාුය සණමදාම මිනිසන
ු ්ට පරීතිය දගන දද්
17 එහි ොසය ්ුන යති සමූහයා සුදපශලාදි දනාදය්් ගුු තත්දත ය සියළුම
ජනයා ොසය ්ුති ආත්මාර්ථය හා පුාර්ථය සිද් ්ුති
18 ස්ොමෙුණනි, මම දදෙන ජාතිදයහි එහි එ්් ශරමුදය්් වීමි ඒ මම ශරද් ාෙ, ශීලය
දුමින් පිළිදෙතින් තුුුුණෙන්ට පි මි
19 පසු ්ාලය් මහජනයා භික්ෂූන් උදදසා එලෙන ලද අතිශයින් පිරිසිදු පරණීත මහත්
ආහාු පාන තම තමාම භික්ෂූන්ට ෙළඳෙත්
20 මම ද එයින් ද්ාටස්් ලදිමි එයින් අඩ්් ඒ දානයාදග් ආනිසිංස අදහමින්
බුද් ානුභාෙය ද සිහි ්ුමින් සිංර්යාට පූජා ද්දළමි
21 මා ියසින් ්ුන ලද දේ දානයාදග් ශීල සිංුක්ෂුදය් ආනුභාෙදයන් එයින් පුදල
සණපත්ෙ භූමට්ඨ ද්දන්්ෙ අනූනෙූ දිෙයශ්රී අනුභෙ ද්දළමි
22 සුදුසු ස්ථානදයහි ශරද් ාදෙන් ්ුන ලද දේ දානමය සුළු පින්්දමන් මහත් ෙූ
සේපත්තිය්්ම ලබමි මනා ද්ත් ෙපුුු ලද බීජය දගාියයාදග් සිත සතුටු ්ුන්නා දස්
(මදග් සිත) සතුටු ියය
23 දමදස් දහදතම තමා ියසින් ්ුන ලද ්ුශල ්මම පර්ාශ ්දළ්ය භික්ෂූහු සහුදග්
්ථාෙ අසා ගිය ගිය තණන දද්ෙ පුතරයා ියසින් ්ුන ලද ්මමය පර්ාශ ්ුමින් දබාදහ දදනා
දන් ේ ආ ්ුශල ්මමයන්හි දයදෙූොහු ය
24 දමදස් ්ුශලදයහි නිුත ෙූ පින්ෙත්හු දහාඳ ද්ත්් බලා එහි ්ුඩා ෙූ බිත්තු
ියය්් ෙපුුා දබාදහ ෙූ අස්ෙණන්න්් ලබති සුසිල් ද්ත් භ්්තිදයන් නණමී එ්් ්බල්්
පමු ආහාු පූජා ද්ාට දිෙයදල ් මනුෂයදල ් සේපත් ලබා නිෙන් සණපද ලණබිය හණ්
7.

මණගොම කථො ව ජතුව න්ිමි.

5.8. අයය ස්ථවිරයන්සග් කථාව.
1 ලඞ්්ාදෙහි බස්නාහිු පලාදතහි මල්ෙණස්ස නේ සිත්්ළු ියහාුය්් ියය ඒ ියහාු
ආසන්නදයහි දද්ෙ ගරාමදයහි දද්ෙ නේ තමණතිදය්් සහුදග් පර ානත්වය පතුුණෙයි එ්් දින්්
තමතිතුමා ගදමහි තියද දගදුට පණමිු ෙතාෙත් ්ුන්නන් අමතා ෙණළඳිය යුතු යයි ්ීදය්ය
එ්ල්හි සහුට ෙතාෙත් ්ුන්දන ්ෑම එළෙූහ එද්දුහි බඩසයින් දපළුුු එ්් බල්දල්්
බඩගින්දනන් දපළුදු් දෙෙුලමින් ියත් බත් දැ් දමයින් ්ිසිේ් ලදිේ නේ මණනෙයි සහු
සමීපයට පණමිණිදය්ය සහුදග් එ්් සුළු දස්ේදය්් බල්ලා එළෙමියි දු්ඩ්් තුදගන දිවීය

තමණතියා සුනඛයා ද්දුහි ්ුන ලද ්ුණුාදෙන් පින්ෙත, ඌට පහු දනාදදන්න යයි
ෙළ්්ො දනාදය්් ුසදයන් යුත් දලා්ු බත් පිඩ්් ගුලි ද්ාට දුන්දන්ය බල්ලා බත් අනුභෙ
්ුන්නට පටන් ගති දේ දුටු තමණතියා තමා ියසින් දදන ලද දානදයහි ම සිත පණහණදවීය දහ්
දේ පින්්මින් පමු්් ්ළුරිය ද්ාට එම ගදමහිම එ්් ්ුල දගදු් උපන්දන්ය දහ්
පිළිදෙලින් ෙණඩිියයට පණමිු අඹුෙන් දප ෂුදයන් දගදු ොසය දනාද්ාට මහළු ්ාලදයහි
මල්ෙණස්ස ියහාුයට දගාස් භික්ෂූන් ෙහන්දස් සමීපදයහි පණියදිෙ පර්යාප්ති සද් ර්මය තදගන
මහා අභය ස්ථියු යයි පර්ට ියය ඒ එදස් මණයි සිත පණහණදුුු ්ල්හි තිරිසන් ගතදය්ුට පො
දුන් දානය මහත් ියපා්ය්් දව්
2 දේ දල ්දය් යේ මිනිදස්් ශරද් ාෙ මුල් ද්ාටදගන තිරිසන්ගත ්ුහුඹිදය්ුට
පො දන්දද්ද,
ඒ දානදය් ියපා්ය දිෙය මානුෂ්
ි සණප

ද්ළෙු නිර්ොු සේපත්තිය දදන්දන්ය

3 ත්්බිතිෙ ඊට පසු ්ල් ලඞ්්ාදෙහි බණමිණිතියාසාය නේ දසාුබිය්් ියය අෙුුණදු
දදාළස්් මනාද්ාට දනාෙණස්දස්ය දුබි්් බිය්් දහ දු බිය්් තති ියය ඒ නිසා ියහාු
සමීපදයහි මිනිසුන්ට ජීෙත් වීමට දනාහණ්්ද්් අන් තණන්ට දගාස් ජීිය්ාෙ ්ුමුයි දතුණන්
ෙහන්දස් සමීපයට පණමිු දමදස් ්ීහ
ස්ොමීනි, දුබි්් බිය්් තතිියය දමහි ෙසමින් ජීෙත්වීමට දනාහණ්ිය නුඹෙහන්දස්ත්
ෙඩිත්ො යි ආුා නා ්ළහ දතුණන් ෙහන්දස් සෙුනට දමදස් ්ීහ බුදුුජාුන් ෙහන්දස්දග්
ාතු නිදන් ද්ාට ්ුන ලද ෛචතයය හා දබ ධියට ජීෙමාන බුදුන්ට දමන් පුදා සත්්ාු
්ුමින් නිුත ෙසමි ඒ ෙස්තු අත්හණු යන්නට දනාහණ් දමහිම ෙසමින් දිියදත්්
උන්ෙහන්දස්ට පිළි දැගුේ ්ුමි මා ්ණඳො දගන යෑමට උත්සාහ දනා්ුනු මණනිය දේ අසා
මිනිස්සු ඒ ඒ තණන්ෙලට පලා ගියාහුය දතුණන් ෙහන්දස් ආහාු දනාදගනම පළමු ෙණනි
දෙදසහි ෙත් පිළිදෙතින්ම දෙස දගවීය දදෙණනි දෙදසහි ද එදස්ම දගවී ගිදය්ය තුන්ෙණනි දින
සෑමළු හණම ේ ආදිදයන් ්ළ යුතු දද් ද්ාට ියතර්්මාලදයහි සිටිදය්ය ත්්බිති
උන්ෙහන්දස්දග් ගුු දත්ජසින් මළුෙ ද්ළෙදුහි සිටි ්ුගදසහි අධිගෘහිත දිෙය පුතර දතම
සිුණු මණලෙුුු දතුණන් දැ් තමන්දග් බිරිය ්ණඳො දේ අභය හිමි සෑයත් දබ ධියත් අතහණු
අන් තණන් දනායමියි ්ුන ලද පිළිු තත්දත්ය දමෙණනි දු්් බි්් බිය්් තතිෙූ ්ල ්ිසි
තණන් දනාදගාස් බතින් දතාුෙ ෙත් පිළිදෙත් ්ුයි උන්ෙහන්දස්ට භික්ෂාදෙහි හණසිදුන්ට
තණන්් දනාමණත යේ ියදිය්ින් උන්ෙහන්දස් ්ාල්රියා ්දළාත් එය නුසුදුසු ය අද
මුන්ෙහන්දස්ට දානය දදමු දැයි තසීය ත්්බිති සණමියාදුනි, සබ දතුණන් ෙහන්දස්ට අහු
දදමියි ්ීදයහි උන්ෙහන්දස් දපු ්ුන ලද පින්්ේ මට ්ියනු මණනෙයි අසන්නියට දමදස්
්ීදය්ය
4 දද්ෙදයනි, දමාහු සසු නමණති මහා දුර්ගදයහි හණසිදුද් භෙ දභ ග සේපත්
ලණබීමට ්ිනේ පින්්ම්් ද්දළහිද? ්ුමන ්ුණු්් නිසා උන්ෙහන්දස්ට දන්් මට සබදග්
සිත දමදහයවී දැයි මම පරශ්න ්ුමි එය පර්ාශ ්ුනු මණනිය දද්ෙ පුතරයා තයට දේ පින
දමදස් පර්ාශ ද්දළ්ය
5 දේ භික්ෂුෙ ගිය ජීියතදය් ‘දද්ෙ’ නමින් පර්ට ියය දහ් ආහාු ගණනීමට සූදානේ ෙූ
ියට බඩසයින් යුත් ්්ලාන්තෙූ බල්ල්ු දුටුදව්ය
6 ්නු ්ණමණත්ත තති ඒ සුනඛයාට ඒ බතින් මහ දලා්ු පිඩ්් ගසා දුන්දන්ය
දසාඳුු, ඒ දේ දානදය් ියපා්දයන් දේ ජීියතදයහි ියපා් එන්දන්ය දන සුළු යයි දනාසිතිය
යුතුය ්ුඩාම බීජය්ින් මහ නුගය්් හට ගන්නා්් දමනි

7 දමදස් ්ියා දදව්පුත් දතදේ තමන්දග් ආත්මභාෙය අත හණු මිනිස් දෙසින්
දතුණන් ෙහන්දස් ්ුා පණමිු පාතරය දගන දිෙයාහාු දමදස් ්ීය ස්ොමීනි, ජීියතාන්තය
දත්් නුඹෙහන්දස්ට ආහාු දදමි සබ ෙහන්දස් පමා දනාවී මහු්ම ්ුනු මණනිය මදග්
ියමන ්ුඳ ුණ්යි සබ ෙහන්දස් එතණනට ෙණඩිය මණනෙයි ආුා නා ද්ාට ියමනට ගිදය්ය
එතණන් පටන් දතුණන් ෙහන්දස් ගසමුලට එළදඹති දිෙය පුතර දතදේ නිතු දිෙ අහුම දදමින්
ෙසයි
ත්්බිති එ්් දින්් බඩසයින් දපළුුු මිනිස්සු මිනීමස් ්මින් ඒ ියහාුයට පණමිු
දිෙයමය ආහාුදයන් ෙණඩුුු සිුණු තති දතුණන් දැ් දමාහු මුා ්මුයි සා්ච්ඡා ද්ාට
දතුණන් සෑ මළුෙ හණමද නි්්මුුු ්ල්හි මහා හඬ නගමින් දඬු මුගුුණ ආදිය දගන ෙණටලූහ
දතුණන් ියසින් දපු අමාතය ්ාලදයහි බල්ලාට ගසනු පිණිස මුගුුණ සසො එළී  මිනිසා
ෙණළ්ීය සහුදග් දේ පින්්මින් දෙදහු මණද මහත් පව්ේ් පණනනණගී ියෙුය්් තණබීය දසාුණ
පණමිු සබ දමාබ බලා එදහත් දනාදැ් ුහත් භික්ෂූන් ෙහන්දස් නම්් ෙන්දන් යයි සිතා පලා
ගියහ
8 දඬුෙම්ට නුසුදුස්දස්ුට යදම්් දඬුෙේ ද්දර්ද දහ් භෙය්් භෙය්් පාසා දඬුෙේ
ලබන්දන්් දව් යදම්් ද් පය නසා දඬුෙේ දනා ද්දර්ද දදිය මිනිස්සු සහු ුක්ෂා ද්දුති
9 ස්ථියුයන් ෙහන්දස් දදියයන් ියසින් දදන ලද සු ා දභ ජන ෙළඳන්දන දදාදළාස්
අෙුුණද්ද්් පුහුදුදන්්ෙ ියසූහ පසුෙ ියදර්ශනාෙ ෙඩා ුහත් බෙට පණමිු එදස්ම අෙුුණදු
දදාළස්් දගවීය දමදස් දිෙය පුතර දතම අෙුුණදු ියසිහතු්් දිෙය ආහාුදයන් දතුණන්ට පිළි
දැගුේ ද්දළ්ය දතුණන් ෙහන්දස් එම ියහාුදයහිම පිරිනිියදය ය
10 බඩසයින් දපළුුු එ්් බල්දල්ුට ආහාු පිඩ්් දිෙයාහාු ලණබුදව්ය එදස්ම ඒ
යතීන්ද්රියා නිවීමට පත්ෙූදය්ය නුඹලාද නිතු ්ාට දහ යම්් දිය යුතුය එය සිංසාුදයහි
පිළිසුු දව් ද්ළෙු නිර්ොුයද ලබයි
8. භය හිමිසගජ කථො ව ජතුව න්ිමි.

5.9. නාගාවසග් කථාව.
1 බුදුුජාුන් ෙහන්දස් ජීෙත්ෙ ොසය ්ුන සමදයහි ලඞ්්ාදෙහි නාග පදයහි
චූදල දු-මදහ දු යන මාමා බෑුලා අතු මණණි්් පුටුේ් උදදසා මහා යුද් ය්් එළඹ
සිටිදය්ය එ්ල්හි බුදුුජාුන් ෙහන්දස් දබ ධිදයන් 5 ෙණනි අෙුුණද්දදහි දදව්ුේ දෙදහදුහි
ෙණඩොසය ්ුමින් අළුයම දලාෙ බලන්දන් සෙුන් දැ් අද මම එහි දගාස් ්ලහය සිංසිඳවීම
සුදුසු යයි සිතා බලන්දන් සමිද්ධි සුමන නේ දදව් ුජුන් දුටහ දේ දදව් ුජ ්ෙදු්් ද? දහ්
මීට දපු ජීියතදයහි නාග පදයහි එ්්තුා මිනිදස්් වී එ්ල්හි ගන් මාදන පර්ෙතදයහි ෙසන
එ්් පදස්බුදු ද්දන්් පිඬු පිණිස හණසිු ඒ ්ිරිපලු නුග ගස ත බුුු තණන හිඳ බත්්ිස
ද්දුති දහ් ඒ දැ් එද්දුහිම සිත පහදො පාතරය දස් මට ද්ාළ ්ඩා දුන්දන්ය දහ් ඒ
පින්්දමන් එයින් චුතෙ දදව්දලාෙ තපද අපදග් බුදුන් ෙහන්දස්ලාදග් ්ාලදයහි දදව්ුම
දදාුටු ද්ාටුදෙහි පස් ්ිරිපලු ුණ්් දද්ෙතාො වී උපන්දන්ය භාගයෙතුන් ෙහන්දස් ඒ
දදව්ුජුට ්ථාද්ාට මා සමග නාග පයට එන්නණයි ්ීහ ත්්බිති සහු ියසින් තමන්දග් භෙනය
ෙූ ්ිරිපලු ගස උදුුා භාගයෙතුන් ෙහන්දස්දග් හිසට ්ුඩය්් දමන් දුමින් යන දමාහු සමග
භාගයෙතුන් ෙහන්දස් නාග පයට ෙණඩිදස්්
එදහයින් මහා ෙිංශදයහි ්ියන ලදි

2 බ්් මස ්ළුෙු පක්ෂදයහි දපාදහ දිනදයහි උදදයහි උතුේ පා සිෙුුණ ආදිය දගන,
බුදුුජාුන් ෙහන්දස් ්ිරිපළු ගස රැගත් සුමන දදියයා සමගම අහසින් පණමිු නයින්ට
අනු්ේපාෙ සඳහා නාග පයට ෙණඩි දස්්
3 ත්්බිති බුදුුජාුන් ෙහන්දස් දේ නාුජුන දදදදනාදග් සිංගරාමය මණද අහදසහි
හිඳ ෙණස්ස, සුළඟ, අඳුු ආදිදයන් බිය හා තණති ගණන්ම උපදො එයින් තතා ර්න අඳුුණ පටල
පණන නණඟි සූර්යා දස් සෙු්් රැසින් බබළමින් ආ්ාශදයහි තමන් ද්්ො සෙුන් අස්ෙසා
සියළුම බිය සිංසිඳවීය ත්්බිති නාගදය සෙු්් ුසින් බබළන භාගයෙතුන් ෙහන්දස් දැ්
පහන් සිතින් ගත් ගත් ආයු යන් හණු බුදුුජාුන් ෙහන්දස් දදපා හිසන
ි ් ෙණන්දාහ ත්්බිති
බුදුුජාුන් ෙහන්දස් සෙුන්ට ර්මය දද්ශනා ්ළ දස්් මහා ෙිංශදයහිම ්ියන ලදි
4 බුදුුජාුන් ෙහන්දස් සෙුනට සමගි ්ුන
දදදදනාම සතුටුෙ පුටුෙ බුදුපියාුන් ෙහන්දස්ට දුන්නාහුය

ර්මය දද්ශනා ්ළ දස්් ඒ

5 භූමියට ෙණඩම ්ළ බුදුුජාදු ුතනාසනදයහි ෙණඩ හුන් දස්් දිෙයමය ආහාු
පානදයන් නාගුාජයන් ියසින් තර්පුය ්ුන ලදි
6 ජලදයහි හා දගාඩ ොසය ්ුන නාගදය අසූ ද්ළ්ි බුදුුජාුන් ෙහන්දස්
සෙුන් සුු ශීලදයහි පිහිටෙූ දස්්
7 බුදුුජාුන් ෙහන්දස් ඒ ්ිරිපළු ගස ද මහාර්ග ෙූ ආසනයද නා ුජුන්ට පූජා
්ුන්නට දුන් දස්්
8 නාුජුනි, මදග් පාරිදභ ගි් ෛචතයයන්ට නමස්්ාු ්ුව් එය නාග ුජුනි, සබට
හිත සණප පිණිස දව්
9 දේ ආ ්රමදයන් ර්ම දද්ශනා ද්ාට සෙුන් සමගි ්ුො සමිද්ධි සුමන දදියයන්
්ිරිපළු ගස්් සමග එහිම නෙතා දදව්ුේ දෙදහුටම ගිය දස්් ත්්බිති නාගදය එහි සෑය්්
හදා නිතු ෙඳිමින් පුදමින් ොසය ්ළාහු ය ත්්බිති බුදුුජාුන් ෙහන්දස් පිරිනිෙන් පෑ ්ල්හි
එහි මිනිස්සු සෑය්් ්ළාහුය අද ද එය ුාජායතන ෛචතය නාමදයන් පර්ට ය දේ ුාජායතන
ෛචතයයාදග් උත්පත්තියයි
10 එ්් ්දල් ලඞ්්ාද්වීපදයහි සණට නම්් පමු භික්ෂූහු සමන්්ුළු ්ණළණි ආදි
මහා ියහාුයන් ෙඳිමින් පුදමින් සණරිසුති ත්්බිති සෙුහු නාගද්වීපදයහි ුාජායතන ෛචතයය
ෙඳිනු ්ණමණතිෙ පිළිදෙලින් එහි දගාස් ුාජායතන ෛචතයය ෙණඳ පුදා රැය පහන් ෙූ ්ල්හි
උන්ෙහන්දස්ලා මනාෙ හණඳ පණළඳදගන ගමට පිඬු පිණිස පිියස මුළු ගදමහම තියද ්ිසිේ්
දනාලණබ දස්ූ  පාතරදයන්ම නි්්මුුාය එ්ල්හි එගදමහි ්හෙුු සණට්ට දාසිය් වී එ්
දගදු් ොසය ්ුන්නා ෙූ නාගා නේ දැස්ස්් ්ළයද රැදගන දිය සඳහා යන්නී ගේදදාු ඒ
භික්ෂූන් දැ් සෙුන්දග් සමීපයට දගාස් ෙණඳ ආර්යෙුණනි, භික්ෂාභාු ලණබුොහුදැයි ියචාළහ
උපාසි්ාෙ තෙම දපු බත් ්ාලය යි ්ීොහු ය ඕ දතාදම උන්ෙහන්දස්ලාට ්ිසිේ්
දනාලණබුුු බෙ දැනදගන දදාේනස්ෙ ්ිනේ උපාය්ින් අද ආර්යන්ට දන් දදේදැයි සිතන්නී දපු
්හෙුු හණට ුයට දගන පු්ුලය් දස්ෙය ්ුමි දැන් මම ුාතරි්ාල දාසිය්්ෙ දන් දදමියි
සනිටුහන් ද්ාට දගන භික්ෂූන් ්ුා පණමිු උන්ෙහන්දස්ලාදග් තදිරිපස ්ළය තබා ස්ොමීනි,
දේ ්ළය ුන් පාදය්් ෙටී මා එනතුුණ දමතණනින් තෙත් දනාෙනු මණනෙණයි ්ියා ස්්මන්
ද්ාට ඒ දගදුටම දගාස් තෙත් ්හෙුු සණට්් මට දදන්නණයි ්ීොය දහ් එය අසා පින්ෙතිය,
තී පු්ුලදයහි දැස්ස්්ෙ පුු ුදයන් දනාමිදුදුහි, එදස් ෙුෙත් නණෙතද ෙණඩිදයන් නය
ගනී දේ ්ිදම්්ද? න ගණන දනාසිතනු මණනෙ ස්ොමීනියි ඈ ්ීොය සබදග් දගදු ුාතරි

දස්ිය්ාේ්ෙ ්ර්මාන්ත ්ුමින් ුය දගෙමි ්හෙුු සණට්් මට දදන්න දහ් යහපතණයි
හසුන්් ලියා ්හෙුු දුන්දන්ය ත්්බිති තය එය රැදගන මුළු මහත් ගදමහි ම තියද එ් එ්
දගදුට එ් එ් ්හෙුුෙ බණගින් ්හෙුු හණටම
බත් පිළිදයල ද්ාට පාතරෙලට දබදා
පිළිගන්නො තමා ියසින් ්ුන ලද ෙෑයම භික්ෂූන්ට දමදස් ්ීොය
11 ආර්යයන්දග් ශ්රී පාදය ෙඳිමින් දමය දන්ෙමි එය දහාඳින් ශරෙුය ්ුනු මණනිය
දුගී බදෙන් මා හා සම ද්දන්් දේ මිහිපිට දනාමණත
12 මම පළමු ුයට ගත් ්හෙුු තති නිසා තු දාසිය්් වීමි පිස අනුභෙයට සාල්
නණළිය්් ෙත් දනාමණතිෙ දභ ගයන් දගන් දතාුෙ නෑයන් නණත්තිය්්ෙ ෙසමි
13 අද දන් දුන්නී ුාතරි දාසී බෙට පත්වීදමනි ආර්යෙුණ මියසින් දදන ලද දුප්පත් දානය
ෙළඳත්ො!
14 දේ ආදි ්රමදයන් තමා ියසින් ්ුන ලද සියල්ල ්ියා ෙණඳ ්ළයද රැදගන ගියාය
භික්ෂූහු තදග් ්ථාෙ අසා අදහ ! පුදුමයි යන ියස්මිත සිතින් බත් දගන මහානාම නේ ියල
සමීපදය් මුචලින්ද ෙනයට තතුල්ෙ සිටියාහු ය ත්්බිති සෙුනතුරින් පර ාන භික්ෂූන් ෙහන්දස්
තෙණත්නි, යයි භික්ෂූන් අමතා ආයුෂ්මත්හු මණයදග් ශරද් ාබීජයට ද්ත ශුද් ්ුත්ො! ුාගීෙ හිඳ
දේ දානය දනාෙළඳත්ොයි ්ියා දමදස් ්ීහ
15 එේබා තෙණත්නි, දම ස්තරීදතාදම අපදග් මේ්, දසාදහායුරිය්්, නණන්දණිය්්,
දයදහළණිය්්, නෑදය්්, මිතුරිය්් දනාෙන්නීය
16 දේ භික්ෂහ
ූ ු ශීලෙන්තයහ, ගුුෙන්තයහ, මනාෙූ ෙරත තත්දත්යි
ෙහන්දස්ලාට දුන් සුළු දදය තමාට ඵල දගන දද්යයි

දමාෙුන්

17 තතා නෙූ දිළිඳු ෙූ ඕ දතාදම අනුන්දග් ෙණඩට තමා තමාම ිය්ුුා අපට අද දන්
දුන්නීය
18 ඒ උපාසි්ාෙට මහ ආනිසිංස තතිෙනු සඳහා ආත්මයන් පිරිසිදු ්ුමු එයම
්ණමණත්දතන් ුාගීෙ, ආශරෙයන් දුුණ දනාද්ාට දනාෙළඳමු
19 දමදස් ්ියා සෙුහු මුචලින්ද ෙනදයහි ඒ ඒ තණන හිඳිමින් ියදසුන් ෙඩා
සිෙුපිළිසිඹියාපත් ුහත් ෙූහ ත්්බිති උන්ෙහන්දස්ලා එම ෙනදයහි දදියයන් ියසින් සා ු්ාු
පෙත්ෙද් පණමිු බත් අනුභෙ ්ළහ ත්්බිති තදග් ද භික්ෂූන් ෙහන්දස්දග් ද පරෙෘත්තිය දැන
දදියයන්දග් සා ු්ාුය අසා ුජුදග් දස්සදතහි අධිගෘහිත දදව්දුෙ සතුටුෙ සා ු්ාු දදන්නී
20 මහා ශරද් ා තති තණනණත්තිය, තී ියසින් ්ුන ලද්දද් තතාම යහපත් ්රියාේි දානය
නමණති බීජය ද්ත් ෙතට ගිදය්ය තිට යහපත් ලාභය්් ියය
21 ුජතුමා දදව්දුෙදග් සා ු නාදය අසා දබාල දදෙතාියය ්ිදම්් ද තී අපදග් දානය
සඳහා ද සා ු්ාු දුන්නීද, නණතදහාත් ්ෙු ද්දන්ුදග් දානයට සා ු්ාු දුන්නී දැයි තසීය
තමුන්නාන්දස්දග් දානය ගණන දනාදව් නාගාෙදග් දන ගණනයි ්ීහ
22 යදම්් සිඳුේ බිඳුේෙලින් දපළා මහදන් පෙත්ෙතියි ද, එියට එය මහත් ඵල
දනාදෙයි

23 ආදුය දපුදැරි දනාද්ාට, ශරද් ාදෙන් දතාුෙ, නුෙණින් දනාසිතා ද්ත්
දනාෙන තණන්ට යදම්් දන්දද්ද එය මහත් ඵල දනාදව්
24 දිළිඳු ෙූදය් නමුදු මහා ශරද් ාදෙන් යු්්තෙූදය් ආදු සහිතෙ පිරිසිදු සිතින් තතා
සුලු දදය්් දහ දන් පිණිස දද්ද? එය හණම ්ල්හි අපරමාු ියපා් දගන දදන්දන් ය
25 දේ ආදි ියසින් මහත්ඵල බෙ ෙුා මහුජ, නාග පදයහි නාගා නේ සණට
්හෙුුේ් ුයට ගත් තු දාසිය් වී භික්ෂූන්ට දමදස් දමදස් දන් දුන්නීය භික්ෂූහු ද තදග්
දානය නිසා ුහත්ෙූහ මම තයට සතුටුෙ සා ු්ාු දුනිමියි සියල්ල ියස්තු ෙශදයන් ්ීදය්ය
ුජතුමා එය අසා සතුටු ෙූදය් ුය දුන්නාට නියමදයන් ුය තය දාසි බදෙන් මුදො ඒ මුළු
දිෙයිනම උතුේ දායාද ද්ාට තයට මහ සේපත්ද දදවීය එතණන් පටන් ඒ දිෙයින නාග පයයි
පර්ට ියය තය එතණන් පටන් දබාදහ පින්්ේ ද්ාට දිිය ද්ළෙු දදව්දලාෙ උපන්නීය
26 දමදස් නුෙු තති ශරද් ාෙන්තදය තමන්දග් ජීියතය පො අනුන්ට දාසද්ාට
දන් පින් ද්ාට දමම ජාතිදයහි දිෙය මනුෂයා දබාදහ දදනාදග් පරශිංසා ලණබ දිෙයදල ්යට
යති එනිසා දානය නේ ්ණමණති ්ණමණති දෑ දදන ්ප් ුණ්්් සම ය සත්වයන් ියසින් මසුුණ
සතුුා ියනාශ ද්ාට දාන නණමණති මිතරයා භාජනය ්ුව්
9. න්ොගොවසගජ කථොව න්ිමි.

5.10. වත්ථුල පවතවත කථාව.
1 එ්් ්දල් සිිංහල ුදටහි බණමිණිතියාසාය නේ බිය්් දදාදළාස් අෙුුණද්ද්්
පණෙතිණි දමදත්් ්ල් ල්්දිෙ ෙණස්ස මනාෙ දනාෙණස්දස්ය එනිසා දගාියතණන මනාෙ
දනාෙණඩුුු නිසා සා බිය හටගති නු් ආහාු ගණනීදමන් උෙදුුට පත් මිනිසුන්ට දු බියද
හටගති දමදස් මිනිස්සු තට හා හම තතිරි බෙට පත්ෙූහ ස්තරීහු දගය්් දගය්් පාසා
ය්ින්නන් දමන් ෙූහ පිරිමි දපර්තයන් හා පිශාචයන් ෙණනි ෙූහ ඒ ඒ දදාුෙල අෙමඟුල්
ද්ාලාහල හඬින් හඬන්නන්දග් ියලාප හඬින් ද එ්නින් ද්ාලාහල ියය ඒ ඒ තණන
මළෙුන්දග් ්ුුප ගඳින් රැස්ෙුුු අමනුෂයයන් දග් ෙශදයන් මහත් බිය්් ියය දමදස්
දනාදය්් බිය ෙලින් උෙදුුට පත් ල්්ෙණස්දස පර්ෙත ගිංගා ආ තණන්ෙලට දගාස් ජීෙත් දෙති
එ්ල්හි ෙත්ථුල පර්ෙත සමීපදයහි මිනිස්සු ඒ පර්ෙතය පිහිට ද්ාට දබාදහ දසයින්
පර්ෙතපාදදයහි ොසය ්ුති එ්ල්හි පර්ෙත පාදදයහි ෙසන ගේෙණසි එ්් මිනිදස්් තමන්දග්
මාගම සමග ජීෙත්වීමට උපාය්් දසායන්දන් පර්ෙතයට තියදිමින් පර්ෙත මස්ත්දයහි එ්් ්ු
ුණ්්් දැ් ොසය ්ුන්දනමියි ුණ් ආශරය ද්ාට දගදු්් ද්ාට එහිම ොසය ්ුයි ඒ ්ු
ුණද්හි අතු තුන්් දව් දහදතම ඒ අතු ෙලින් එ්්ින් ආගන්තු් සත්්ාු ්ුන්දනමු
එ්්ින් දන්් දදමු එ්්් අපට පරිදභ ගය සඳහා ෙන්දන්යයි නියමිත ද්ාට තමන්ට නියමිත
අත්දතහි ද්ාළ අනුභෙ ්ුමින් එහි ෙසයි
2 ත්්බිති එ්් දින්් එ්් භික්ෂුේ් භික්ෂාචාුස්ථානය්් දසායන්දන් සෙුන්දග් දගයි
දුේ දැ් සිංඥාදෙන් සහුදග් දගට ගිදය්ය ත්්බිති ඒ පුුණෂයා එය දැ් දසාේනසට පණමිණිදය්
පුදුමයි මම දේ ්ු ද්ාළ නිසා මහත් පින්්ේ රැස්්ුමි ආර්යයන් ෙහන්දස් ද දබාදහ
්ාලය්ින් ද්්නා ලද්දාහු අභිොදනය ද ්ුමියි දගාස් දතුණන්දග් අතින් පාතරය දගන පහසු
තණන් උන්ෙහන්දස් ෙඩා හිඳුො ද්ාළ දගන එන්දනමියි ්ුගස සමීපයට ගිදය්ය එ්ල්හි
ුාතරිභාගදයහි ඒ ගදස් ද්ාළ පටන් යටත් පිරිදසයින් දල්ල්් ද්්ොම පුුදෙ ්ෑහ දහ් දේ
ගස දැ් දු්ට පණමිු දදාේනස්ෙ ආපසු හණරී දගදුට ගිදය්ය ත්්බිති සහුදග් භාර්යාෙ හිස්

අතින් එන සහු දැ් අද හිමියනි! ්ුම්් නිසා හිස් අතින් එන්දන්දැයි තසීය එ්ල්හි දහ් දමදස්
්ීය

සිද්

පින් තත්දත යම්් සිතත් ද එයම සමෘද්ධි දව් නමුත් පින්මද අයට තමන් පතන දද්
දනාදව්

දබාදහ ්ාලය්ින් ද්ින ලද ආර්යයන් ෙහන්දස්ට අද දන් සඳහා
ද්ාළය්්ෙත් දනාලද්දදමි අදප් මඳපින් තති බෙ අදන්!

මට

5 දමදස් ද ්ියා දසාඳුු ්ුගදස් ද්ාළය්් දහ දල්ල්් යන හණම දදය්්ම
පුුදෙ ්ෑහ තය එය අසා දමදස් ්ීො ය
6 දලාෙ ්ළ පින් තති සත්වයාට තතිෙන ස්ෙභාෙය දමයයි මුතු ෛෙදුාඩි ආදිය
පින්ෙතා ්ුා තදබ්ටම පණමිදු් දමය ස්ෙභාෙ ර්මය්ි
7 පින් මද ්ාල්ු්ණි සතුන් ියසින් දබාදහ උත්සාහදයන් දසායාගත යුතු යේ
ෙස්තුේ් තති නමුත් එය ්ිසියේ සණලණස්ම්ින් ියනාශෙ යන්දන්ය
8 දමදස් ද ්ියා දැන් ්ුම්් ්ුමුද? දතුණන් ෙණඩ හිඳුො ටි්්්ෙත් දනාදදන්නට
නුසුදුසු යයි ්ියන්නී, තමන්දග් සිුණදුහි මස් පිස දතුණන්ට දනාදන්ො දදමියි සිතා ලියන
ආයු ය්් රැදගන තමන්දග් ්ලො මාිංශය ්පනු ්ණමණතිෙ දගට පිෙසියාය තදග් සණමියා ද
එදස්ම තමන්දග් මස් දතුණන්ට එදස්ම දදමියි මස් ්පනු ්ණමතිෙ එදස්ම පිියසිදය් බිරිය එදස්
්ුනු දැ් ්ුම්් ්ුන්දන්දැයි ියචාදළ්ය ඕ මාදග් සිුණදුහි මස් පිස දතුණන්ට දදමි ස්ොමීනීයි
්ීොය ඒ අසා සණමියා ද තමන්දග් සිුණදුහි මස් දදනු ්ණමණත්දත් දසාඳුු, ස්තරිය නේ ස්ෙල්ප
නුෙු තත්දත් දු්් තෙසන්ට දනාහණ්ි දෙත් මදග් සිුණදුහි මස් දදමියි ්ීදය්ය ත්්බිති
සහුදග් බිරිය මස් දදන්ට ්ණමතියි සණමියා ද එදස්ය පුදුමයි සෙුන්දග් දන් දමහි මහත් අදහස,
්ියන ලදමණයි
9 දමදස් දානපතියන්ට දානදයහිම සිත තදල් දමදස් ආ යාත්මි් ශරීු මස් දදන්න
්ණමණත්තා බාහිු දානය ගණන ්ියනුම ්ෙදර්ද?
10 දේ දදදදනාම මම දදමි මම දදමියි සිත්නදන
දමදස් සෙුන් ියසින් මස් දමහි උත්සාහෙත් ෙූ ියට සෙුන්දග් ශරද් ා බලදයන්
ශ්රයාදග් පු්ඩු්ේබල ශීලාසනය උුු ියය
11 දහ් බලන්දන් ඒ අඹුසණමි දදදදනාදග් පිරිසිදු ආ යාත්මි් දාන අ යාසය දැන දේ
දබ සත් අදහසමය යි සතුටු සිත් තත්දත් ුත් තල්හාල් තිඹ්් ද මුෙ පිඩිය්් ද ්ළය්්ද දතල්
්ළය්් ද රැදගන දමාදහාත්ින් දගාස් මිනිදස්ු දමන් සෙුන්දග් දගදදාු සිට දේ දගදු
මිනිස්සු ද්ාහි ගියාහුදැයි තසීය දේ හඬ අසා අඹුසණමි දදදදනා දග්තුළයණයි ්ියමින් දගදරින්
පිටෙූොහු ය ත්්බිති සෙුනට ශ්රයා පින්ෙත්නි, දේ ආර්යයන්ට දිය යුත්ත්් තිදබ්දැයි පරශ්න ්ළ
්ල්හි ස්ොමීනි! අපි දුප්පත් දෙමු ආර්යයන් ෙහන්දස්ට ද්ාදහන් දිය යුතු දදය්් ලබේ ද
යටත් පිරිදසයින් ද්ාළය්්ෙත් නණතණයි සියල්ල ්ීදෙ ය ත්්බිති ශ්රයා එදස් නේ දේ
සහලින් බත් පිස දේ උප්ුුත් සමග දතුණන් ෙළඳව් තදින් මම පසුදෙේ නේ මා ගණන
දනාසල්ා නුඹලාත් අනුභෙ ්ුව් තතිරිො ්ණමණති හණටිය්් ්ුෙයි ්ියා ඒ ආහාු අඩු
දනාෙන දස් අධිෂ්ඨාන ද්ාට දදව් දලාෙටම ගිදය්ය

ත්්බිති සව්හු ඒොදයන් බත් පිස දතුණන්ට ෙළඳො සහුදග් පණමිණීම බලාදපාදුාත්තු
ෙූදය් දනා පණමිණි නිසා සව්නුදු අනුභෙ ්ළහ සණළිදයහි එ් හණන්ද්් ගත් පමු්්ම දපදන්
උප්ුු එදස්ම තතිරිෙ තති ත්්බිති සෙුහු දේ ආශ්චර්යය දැ් සතුටුෙ එතණන් පටන් දබාදහ
භික්ෂු සිංර්යා රැස්්ුො සත්්ාු ගුණ්ාු ්ුමින් පුදමින් පර්ෙතපාදදයහි මිනිසුන් හා
දනාදය්් දුගී මගී යාච්ා න්ට දිෙයමය ආහාු පානයන්දගන් සතපො සිල් ු්ිමින් දපදහ්ේ
්ුමින් දැහණදමන් දසදමන් ෙණස ආයු ද්ළෙු දදව්දලාෙ උපන්නාහු ය
12 පින්ෙතුනි, ශරද් ා බලය බලව් අඹුසණමි දදදදනා ශරීු මාිංස ම සඳහා ්ළ දන් ේ
අදහස් පුුා සෙුහු දානයාදග් ආනිසිංස ලණබූහ දතපිද ශරද් ා ුුය දස්ෙනය ්ුව්
10. වත්ථුල ප වතවත කථො ව ජතුව න්ිමි.
5. මිගස ෝතක වවතග න්ිමි.

6.1. උත්තසරෝලිය කථාව
1 සිිංහලද්වීපදයහි බුද් ාගම පිහිටි ්ල්හි ඒ ඒ තණන පණතිු ගිය ර්මය හා ියනය තති
ුජුට උතුුාලු නේ එ්් ියශාල ගම්් ියය ඒ ගම අසළ දගාපලු ගදමහි එ්් දගාපලු
දස්ේදය්් දහඩිය ෙණ්ුුු සිුණු තතිෙ ්ඩමාල්ල්් තඳ ්ණඳ බී පාදාමය්් හා ද්ියට්්
දගන උදෑසනම ගෙයන් බණලීමට ෙනයට යයි ත්්බිති සහුදග් මහළු මෙු දතාදම දුණෙ, නුඹ
සමීපයට එන්නට ද්දන්් නණත දමය ්න්න යයි පිළුුු ්ටු අලය්් දුන්දන්ය දහ් එයත්
රැදගන යන්දන් අතුමග එ් පිු්ඩපාති් දතු නම්් දැ් ෙණඳ ්ටු අලය පාතරයට දබදුදව්ය
දතුණන් ෙහන්දස් එය පිළිදගන දමදස් සණල්ූහ දේ ළමයා තතාම දුප්පති, සහුදග් දේ දාන
ෙස්තුෙ සඵල ්ුන්දනමියි එහිම සිටදගන ියදසුන් ෙඩා ුහත් බෙට පණමිු ෙණළඳූහ
බුද් පුතරයන්දග් ්ුණුා මහත්ත්වය පුදුමයි
2 සත්පුුණෂයන්දග් ්ුණුා මහිමය දමබඳු තන්හි පෙතී දේ බුද් පුතරයන් ෙහන්දස්
තතාම දුප්පත් ළමයා පිළිගණන්ෙූ පිට දපාත්ත හරිහණටි තෙත් දනා්ළ පිළුුුෙූ ලුුු දනාදැමූ පිසූ
්ටු අලය අනුභෙ ද්ාට බාලයා සණපෙත් ්ළදස්්
3 ත්්බිති ඒ දුණො ආයු ද්ළෙු ්ලුරිය ද්ාට එම ගම එ්්තුා ස්තරිය්දග් ්ුදසහි
පිළිසිඳ ගත්දත් ය එ්ල්හි සහු පිූ  ්ටු අලදය් ආනුභාෙදයන් එ්් නි ානය්් හට ගත්දත්ය ඒ
නි ානය උතුුා ලූ ෙණදෙහි සබිදනාබ දපුදළමින් හණසිදර් එ්ල්හි එ්් ස්තරිය්් දපුදළනු
ලබන ඒ නි ානය දැ් දව්ගදයන් දගාස් එය ගත්තීය ත්්බිති එහි අධිගෘහිත දද්ෙතාො තදග්
අත මිදවීය ත්්බිති තය එ් අත්් මිදදන ්ල එ් අත්ින් ගත්තීය ත්්බිති දද්ෙතාො තදග්
එ්් අත්් එහිම තලවීය තය ඒ අත අදින්නට දනාහණ්ි ෙන්නී හණඳි ෙස්තරාදිය හා පණළඳි
අභුුද නි ානයටම දමා දදියයන් ආුා නා ද්ාට මිදුුු අත් අත්තී නණෙත ඒ නි ානය
බණලීමට ද දනාහණ්ි ියය ත්්බිති තයදග් අතින් මිදුුු හණටිදය්ම නි ානය දගාස් දපාදළාදෙහි
පිහිටිදය්ය ත්්බිති ඒ ස්තරිය දගාස් ඒ පරෙෘත්තිය මිනිසුන්ට සණළ්ළාය ගේෙණසි දබාදහ
මිනිස්සු නි ානය බණලීමට ෙණෙට ගියාහුය
4 ත්්බිති ්ටු අලය පිූ  ළමයාදග් මෙද සහු ්ුසින් දුමින් තෙත් පුදත්ු ත්දයන්
ෙඩා දගන ෙණෙට ගියාය එ්ල්හි දේ නි ානය දපාදළාදෙන් මතුවී දිය මත සබිදනාබ
හණසුුණදු ය එ්ල්හි මිනිස්සු අප සමීපයට ඒොයි පතමින් සිටියහ ත්්බිති ඒ ්ුමාුයාදග් මව්
දතාදම එදස් ්ියා සිටියාය නි ානය ටි්්් දුුට පණමිු තයදග් තදිරිදයහි සිටිදය්ය නණෙත
තය මදග් ත්දය් ෙස දුණොදග් පිනට පණමිදු්ොයි ්ීොය දනාපණමිණිදය්මය ත්්බිති ඈ
මදග් ්ුසදහාත් දුණොදග් පින ්ුුද්ාට පණමිදු්ො යි ්ීොය එය ්ියූ සණටිදය්ම නි ානය

ෙහාම පණමිු තදග් තදිරිදයහි සිටිදය්ය ත්්බිති තය නි ානයට සබට සුදුසු තණන සබම දැන
ගන්නයි ්ී හණටිදය්ම නි ානය දපාදළාදෙහි දපුදළමින් දගාස් තදග් දගයි සුදුසු තණන
පිහිටිදය්ය ්ුමාුයාට ෙණය ්ුුය හණු අන් ්ිසිේ් නි ානය ්ුන්නට තඩ දනාදද් ත්්බිති
මෑත ්ාලය් ්ුමුා මව් ්ුදසන් නි්්මී ්රමදයන් ශිල්ප තදගන ගන්නා ෙයසට පණමිණිදය්ය
එ්ල්හි දිෙයිදනහි මිනිස්සු පස්මණසි ්ුමාුයා සේපත්තියට ගණලදපන ආභුුයන්දගන් සුසා
මිංගල දමාදහාතින් තගණන්වීේ ්ුෙති එ්ල්හි සහුදග් මෑණිදය අ්ුුණ ්ියවීදේ මිංගල
උත්සෙය දින පුතාට ආභුු පළඳෙන්නී, නි ානදයන් එදා ස්තරිය ියසින් අත්හරින ලද ෙස්තරය
දගන හණන්දෙූොය ත්්බිති ෙස්තුෙ අයිති්ාුදය ඒ දගදුට ආදෙ ෙස්තරය හණඳින දගන දමය
මදග් ෙස්තරය යයි ගත්දත ය ්ුමාුයාදග් මෙු දතාදම එය දැ් ෙස්තරය ලණබුුු සණටි සියල්ල
්ීොය තය දේ නි ානය ලණබදගන සඟොදගන ෙළඳන්දනහි ය නි ාන ුජුට අයිති බෙ
දනාදන්දනහි ද? ්ුම්් නිසා තී ියෂය්ටත් ෙඩා ෙණඩි නි ානය්් ෙළඳන්දනහිදැයි ්ියා දමදස්
්ීදය්ය
5 සර්ප දෂ්ට ියෂ ියෂ දනාදව් ුජුන් සන්ත් නය ගණනීම නියම ියෂ යයි, සර්ප
ියෂදයන් ්ෑ එ් තණනණත්තාම මණදර් ුජුන්දග් න සිංඛයාත ියෂයදයන් ්ුලයම නණදස්
6 ෙනදයහි ගස් ලණව් ගින්දනන් දැවී තතිරිෙ ගිය ගස් තිදබ් ුජ ද් ප නමණති
ගින්දනන් දැෙුුු ්ලණ මිනිස්සු තතුුණ දනාදෙති
7 ුජදුණෙන්ට ෙඩා බලෙත් මාුයා ද නණතදහාත් මාුයාට ෙඩා ුජතුමා බලෙත් ද
දමදස් දතාප සිතට සිංශය්් දව්ද ්ල්ගත දනා්ු ියපා් දදන නිසා මාුයාට ෙඩා ුජතුමා
බලෙත්ය
දමදස් ්ියමින් තර්ජන ්ළාය ත්්බිති ්ුමාුයාදග් මෙ දමදස් ්ීොය
8 යදම්ු ියසින් යේ නය්් අයු්්තිදයන් ලබන ලද්දද් නේ සහුට ුාජාදි භය
ලණදබයි යදම්ු ියසින් පූර්ෙජන්මදයහි ොසනාදෙන් ලබන ලද නය්් දව් නේ එය දදියයන්ට
ද ියනාස ්ිරීමට දනාහණ්ි දව්
9 දමදස් ඈලා අතු ෙස්තරය නිසා තති ෙූ ්ලහය මුල් ද්ාට තති දම ්ථාෙ ුජු
ළඟට ගිදය් ය ුජතුමා එය අසා නය දගන ඊමට මිනිසුන් යණවීය මිනිස්සු න හිමියා ළඟට
දගාස් නි ානය දැ් නි ානය තල්ලූහ ත්්බිති ඒ නි ානය බියජන් ශබ්ද පෙත්ෙමින්
සබිදනාබ දපුදලමින් දිගු ්ළ අත් එහිම තදලමින් ගන්නට දනාහණ්ි ියය ුාජපුුණෂදය දේ
පරෙෘත්තිය ුජුට ්ියා යණෙූහ ුජතුමා එය අසා පුදුමෙ එදස් නේ නය අයිති්ුණ නයත් සමග
දගන ඒො යයි ්ියා යණවීය සෙුහු නි ානයත් සමග න හිමියා දගන දගාස් ුජුට දපන්නූහ
ුජතුමා නි ානදයහි පුදුමය දැ් නහිමියාට දමදස් ්ීය පින්ෙත, සබදග් නි ානදයන් අපට ද
නය දදෙ, ත්්බිති දිය දගන නි ානයට ෙත් ද්දළ්ය එද්දුහිම නි ාන මුඛදයන් උඩට
ආ මහත් ෙූ න ුාශිය්් ියය ුජතුමා එය දැ් තතා පුදුමයට පණමිණි සිත් තත්දත් නි ානය
සමග සහුට මහත් ෙූ දභ ග සමූහය්් ඒ ජනපදය සහුටම මහත් පිරිෙරින් යණවීය දහදතම
එතණන් පටන් දන් ම ආ පින්ද්ාට ආයුෂ ද්ළෙු අඹුදුණෙන් සහිතෙ දගාස් දදව්දලාෙ
උපන්දන්ය
10 යදම්් ඒ්ාන්තදයන් ගුුයන්ට ආ ාු ෙූ භික්ෂූන්ට ශරද් ාදෙන් දාන ෙස්තුෙ දද්ද
දහදතම පුදලාෙ සිංසාු නමණති මහා දුර්ගදයහි සේපත් නමණති නණදෙහි පිහිටීමට පණමිදු්
1. උතජතසරොල පි

කථො ව ජතුව න්ිමි.

6.2. තම්බසුමන ස්ථවිරයන්සග් කථාව.
1 එ්් ්දල් ලඞ්්ාදෙහි සද් ාතිස්ස නේ ුජ ්ුෙයි එ්ල්හි එ්් ුාජපුුණෂදය්්
ුජතුමා ියසින් ද්ාටහල් දනව්ෙට යණවීය ුාජ්ාර්යදයහි දයදුුු එගේ ෙණසි මිනිස්සු සහුට
ආගන්තු් සත්්ාු ්ුමින් ගිදතල් ෙයඤ්්ජන සහිතෙ බස් පිස ්ාලය සණල්ෙූහ ත්්බිති සහු
දබාජුන් සඳහා හුන් ්ල්හි එ්් භික්ෂුේ් පිඬු පිණිස හණසිදුමින් එතණනට පණමිණිදය්ය දහ්
දතුණන් දැ් පණහණ එතණනට පණමිු පාතරය දගන ගිදතල් සහිත බත් දතුණන්ට දුන්දන්ය
ස්ථියුයන් ෙහන්දස් බත් ෙළඳා ගිදතල් දබදහත් සඳහා එළෙුය දහ් දමදත්් පින්්ේ ද්ාට
ආයු ද්ළෙු ්ළුරිය ද්ාට දේ දිෙයිදනහිම ෙල්ලෙ ගදමහි එ්්තුා දගදු් උපන්දන්ය
ත්්බිති සහුදග් දදමෙුපිදය සුමන යයි ෙයොහු ්ළහ දහ් ්රමදයන් ෙණඩිියය පණමිු
ියොහ වී දගදු ොසය ්ුන්දන් ගිහිදගයි ආ නෙ ද පණියදිවීදේ ආනිසිංසය ද දැන සණපත්
අත්හණු බරාහ්මුුාම ියහාුයට දගාස් පණියදිෙ පටන්ගත් වීර්ය තත්දත් ෙත් පිළිදෙතින් යු්්තෙ
දනාදබ ්ල්ින්ම ියදසුන් ෙඩා ුහත් බෙට පණමිු තේබසුමු දතුුුදෙ යයි පර්ට ෙූහ
ත්්බිති සහුදග් පින් බදලන් එම දෙදහදුහි තිඹිරි ගස් අධිගෘහිත දදියයා දතුණන්ට නිදතාු
දිෙයමය ආහාුදයන් උපස්ථාන ද්දර් ඒ දතුණන්දග් දදාදළාස් ෙස් ්ාලදයහි ල්්දිෙ
බණමිණිතියාසාය පණමිණිදය්ය එ්ල්හි දුබ්බි්් දු්ින් මිනිසුන් දපදළන ්ල්හි දතුණන් ෙහන්දස්
පන්සියය්් භික්ෂූන් ආහාුදයන් ්්ලාන්තදෙනු දැ් සෙුන් අමතා තෙණත්නි, අපි ද්ාහි දගාස්
ජීෙත් දෙමුදැයි ්ියා එ්්සිත් ෙූ ්ල්හි දතුණන්ෙහන්දස් ගමනට සූදානේ ෙූහ දේ දදව්පුත්දතම
ස්ොමීනි, ්ුම්් නිසා ගමනට සූදානේ ද? ද්ාහි ෙඩිනා දස්්්ද? තසූහ දේ අසා දතුණන්
ෙහන්දස් දදව් පුතාට දමදස් ්ීහ
2 එේබා දිෙය පුතරය, දැන් දේ ලඞ්්ාද්වීපය හුදද්් දුර්භික්ෂා ියය ියල් දපා්ුුු දව්ලී
පණලී ගියාහුය
3 මත්සයදය ියනාශ ෙූහ පිපාසදයන් යුත් මුදෙ ඌදු දුු දපදනන මිරිඟු දිය දැ්
දුෙති
4 ෙෘක්ෂදය ෙණටී ගිය ද්ාළ තත්දත ෙූහ දපාදළාදෙහි හටගත් තෘු හා පණලෑටි
ෙර්ග සණඩ සුළඟින් දබාදහ දසයින්ම ියයළී ගියහ
5 දිෙයිදනහිම මිනිස්සු නු් ආහාුදයන් දපලුනාහ තට හා මස් පමු්් තතිරිෙ
ගිය දමාෙුන්දග් දල් ියයළී ගියහ
6 දද්ෙතාෙුන් ෙහන්ස, ජීියත ආශාෙ තති මිනිස්සු ජීියත ආසාෙ නිසා අඹුදුණෙන්
රැදගන යේ තණදන් ජීෙත්වීමට හණ්ිදෙද්ද ඒ ඒ තණන්ෙලට ද අඹුදුණෙන් සමග ගියාහු ය
7 දද්ෙතාෙුන් ෙහන්ස, දේ සිිංහල ුදටහි ජීෙත්වීමට දනාහණ්ිය එනිසා දඹදිෙ
යන්දනමුයි ්ීය
8 දේ අසා, දදව්පුත් දතම සහුදග් අතීත ්මමය පර්ාශ ද්ාට ගමන් සිත ෙල්්ෙමින්
දමදස් ්ීය
9 ස්ොමීනි, නුඹෙහන්දස් අතීත ්ාලදයහි එ්් භික්ෂු නම්ට පින්ඵල ියශ්ොස ්ුමින්
ගිදතල් සහිත බත් දුන්දන්ය

10 එයින් චුතෙූ සබ ඒ පින්්දේ ආනුභාෙදයන් සණපෙත් ෙූ දේ දදෙණනි
ආත්මභාෙදයහි තපිද - සණපදයහි පිහිටිදය්ය
11-12 දදමෙුපියන් අතහණු අමු ුන් සහිත සිය දගදු අත හණු බුදු සසුන්හි බණඳ
සිතණතිෙ එහි මහුෙ, පිළිදෙත් පුුන්දන්් වී තිල්ුුු ෙඩා ඒ සබ ුහත් ෙූදයහි එය එ්ල්හි
දුන් දානයාදග් ියපා්යයි
13 මා ියසින් දදන ලද යේ ඒ දිෙයමය ආහාු ෙළඳන්දන්ි ඒ දේ එදා දුන් දදනහි
ියපා්යයි
14 දේ සිිංහලද්වීපදයහි දුබ්බි්් බිය යේ ්දල් සිංසිදඳ්ද ඒතා්් ්ඩදනාද්ාට
දානය දදමි මට ්ුණුා ද්ාට ශිෂයයන් සමග දමහිම ොසය ්ුන්න
15 සිෙුුණ පිු්ඩපාත දබදහත් යහන් ආසන යන දේො සබදග් පින් බලදයන්
උපන්දන්ය
16 පින්ෙතුන් ෙහන්දස්ලා ්ිසි දින් දඹදිෙට දනාෙඩිනු මණනෙ
ද්ාට දු්් ද්ළෙු ද්දුත්ො

යාන භාෙනා

17 දමදස්ද ්ියා දදව්පුත් දතම දඹදිව් ගමන නෙතා එතණන් පටන් දතුණන්ට දිෙයමය
සිෙුුණ පිු්ඩපාත දස්නාසනයන් දගන් උපස්ථාන ද්දර් එය පන්සියය්් දදනා ෙහන්දස්ට
දපාදහ දන් ියය දේ දදව් ුජ දතම දදාදළාස් අෙුුණද්ද්් උපස්ථාන ද්දළ්ය දුබ්බි්් බිය
සිංසිඳුුු ්ල්හි ස්ථියුයන් ෙහ්නදස් දිෙය පුතරයාට අමතා දනව් සණරිසුන්දන පන්සියය්්
භික්ෂූන් සමග පිළිදෙලින් ුජ ුට ්ඩදුාද්ද නේ මහගමට පිඬු පිණිස හණසිු එ්් තණන් හිඳ
ෙළඳන්නට පටන් ගති භික්ෂු සිංර්යා ද එදා ෙණසි ෙලා්ුල් ෙලින් ගණෙසී ගත් ්ල්හි සූර්යාදල ්ය
දනාදැ්්ද් ය ත්්බිති තතණේ භික්ෂූහු ්ු්ුස් ්ුන්දන දනාෙණළඳූහ ත්්බිති ස්ථියුදතම
සෙුන්දග් ්ු්ුස නණති ්ිරීමට එ්් (ස්ුුණ පහන්්) ගල් ්ණටය්් දගන නිය අගින් අහසට
දැේදේය දහ් අහසට පණන නණගී හිුණ දමන් දිලිදහමින් සිටිදය් ය ත්්බිති ඒ භික්ෂූහු සණ්
නණත්දත ෙ ෙණළඳූහ එනිසා ඒ ස්ථානය එතණන් පටන් මිණිසූරිය නාමදයන් පර්ට ියය ත්්බිති
දතුණන් ෙහන්දස් නි්්මී ගඟ අසල සුළුෙණසු නේ ගම පිඬු පිණිස හණසිු ගිං තෙුදුහි හිඳ
ෙළඳන්දන් ඒ භික්ෂූහු ෙයඤ්්ජන මඳෙ ුෑක්ෂ බත් ෙළඳනු දැ් තෙණත්නී ුළු බත් දනාෙළඳව්
සුෙඳ ගිදතල් මදග් පිදනන් හට ගනී එය සමග ෙළඳන්න යයි ්ීදය්ය එය භික්ෂූහු නිශ්ශබ්ද
වීදමන් තෙසූහ දතුණන් ෙහන්දස් ද එ්ල්හි තමා ියසින් මුල් ජීියතදය් එ් භික්ෂුේට දදන ලද
ස්ෙල්ප ගිදතල් ගණන ්ල්පනා ද්ාට දේ ගදඟහි දිය ගිදතල් දව්ොයි අධිෂ්ඨාන ්දළ ය
ත්්බිති සුළු ෙෑසු ියහාුදතාට සිට බත්බුන්නදතාට ද්්ො දයාදුන් දද්්් පමු
ජලය දෙනස්ෙ ගිදතල් ියය භික්ෂූහු හණ්ිතා්් ෙණළඳූහ ්ියන ලදි
18 ගිදතල් ටි්්් දමන් දමෙණනි පරතිඵල ලණබීය යදම්් දබාදහ දබදහත් දදද්ද
එහි පරතිඵල ්ෙදු්් ්ියත් ද?
19 ත්්බිති ගඞ්ගාදව් දදපස ගේෙණස්දස එය අසා මහසණල, ්ළ ද්ාතලාදිය පුුො
තම තමන් දගෙල එ්්රැස් ්ළහ
20 එ්් භික්ෂුේට එ්් ෙු්් දුන් දානයාදග් පරතිඵල දේ යයි දැන පින්ෙත්හු දාන
ෙස්තුෙ තති ්ල්හි සිල්ෙතුන් දසායා ශරද් ාදෙන් දන් දදව්
2. තම්බ ුමන්

ජථවිර න්ජසගජ කථො ව ජතුව න්ිමි.

6.3. පූවපබ්බතවාසී තිස්ස ස්ථවිරයන්සග් කථාව
1 දල ෙණස්සා ර්ම අමෘත ුස පානදයන් නිෙන් මහ නුෙු පුුමින් අපදග්
භාගයෙතුන් ෙහන්දස්ට දපු ්ාශයප නේ බුදුුජාුන් ෙහන්දස් දල ්දය් පහළ ෙූහ එ්ල්හි
දනව් ෙණසි මිනිදස්් දෙදළඳාදමන් ජීෙත් දෙමින් ෙසයි ත්්බිති පසු ්ාලය් දහදතම හිරියල්
සුුු ිය්ුුමින් ගේ නියේගේහි හණසිදුයි එ්ල්හි එ්් ගදම් දයාෙුන් ස්තරිය්් එය දැ්
්ණඳො මිදළන් මදනා සිලා සුුු ගත්දත්ය ත්්බිති දෙදළන්දා ියසින් බඩ සා තත්දතමි
මෑණිදයනි යි ්ී ්ල්හි ඕ දතාදම සහුට දමානු මස් ුසදයන් සුෙඳ ගිදතල් සමග තල්හාදල්
බත් ෙණඩුදව්ය එද්දුහි එ්් සුනඛදය්් දෙෙුලමින් බඩසයින් යු්්ත ෙූදය් ද්ළ ගිලිමින්
සහුදග් තදිරියට ගිදය්ය ත්්බිති දහ් සහු දු්ට පත් ෙූ බෙ දැ් ්ුණුාදෙන් ්ේපාෙන හෘදය
තත්දත් දමානු මස් ුසදයන් හා දතදල් මිශර ද්ාට මහත් ෙූ බත් පිඩ්් දුන්දන් ය ඒ බල්ලා
බත් අනුභෙ ද්ාට සතුටු ෙූදය් ෙල්ගය දහාල්ලමින් සහුදග් තදිරියට පණමිණිදය්ය දේ දැ්
දෙදළන්දා ද සතුටුෙ දමදස් පරාර්ථනාේ් තණබීය
2 දේ පින්්මින් ජාතිය්් ජාතිය්් පාසා මම ගිදතල් හා දමානු මස් සහිත උසස්
තල්සාල් බත් ලබේො අෙසානදයහි නිෙන් පුුය භජනය ්ුේො!
3 ඒ දෙදළන්දා දමපමු පිිං්ේ ද්ාට ජීියතය ද්ළෙු දදව්දලාෙ තපද
බුද් ාන්තුය්් මහත් දිෙ සණපත් අනුභෙ ද්ාට එයින් චුතෙ මිනිස් දලාෙ පන්සියය්් ෙු්්
තප දමානු මස් ගිදතල් සමග තල්හාදල් බතම ලණබීය එදහයින් දේ බුද්ද ාත්පාද ්ාලදයහි
බුදුුජාුන් ෙහන්දස් පිරිනිෙන් පෑ ්ල්හි සිිංහල ුදටහි මහෙණලි ගිං තෙුදුහ පූගලු නේ ගමණ
එ්්තුා දගදු් පිළිසිඳ දගන පිළිදෙලින් ගණබ දම ුා මෙු ්ුසින් නි්්මුදු්ය සහුදග්
මෙුපිදය තිස්ස යයි නම්් ්ළහ දහ් ෙණඩිියයට පණමිණිදය් ගිහි දගදු ියපා් ද පණියද්දදහි
ආනිසිංස ද අසා සියළුම සේපත් අතහණු පූගලු ියහාුයට එළඹ පණියද්ද තල්ලීය භික්ෂූහු සහු
පණියදි ද්ාට උපසේපදා ්ළාහු ය
දහදතම දබාදහ ්ල්ින්ම උත්සාහ ්ුන්දන් උසස් ඵලය ෙූ ුහත් බෙට පණමිණිදය්
පින්ෙදත්් හා නණුෙදත්් ියය තිස්ස දතුුුදෙ යයි මුළු සිිංහල ුදටහිම පරසිද් ෙූහ ඒ
දතුණන්දග් පාතරය යේ්ිසි තසුුණමත් ද්දන්් දහ දිළින්දද්් ගත්තාහු නේ දහ් ෙනාහි සහුට
දමානු මස්, සුෙඳ තල්හාදල් බත් හා ගිදතල් සමග පුුො දදයි දේ ්රමදයන් දමාහුට සණට
අෙුුණද්ද්් ත්්ම ගියහ
4 ත්්බිති මෑත ්ාලදයහි එ්් තමණති පුදත්් දමදස් සිතී ය දේ දතුණන්ට නිදතාු
දමානු මස් සුෙඳ ගිදතල් සහිත තල්සාල් බත්ම උප යයි දබාදහ දදනා ්ියත් දමය අප
ියසින් ෙනාහි දේ ්ුණු පරී්්ෂා ්ුන්නට සුදුසු යයි සිතා දගදුට දගාස් රෑ යාමදයහි
භාර්යාෙට දමදස් ්ීදය්ය දසාඳුු, පූගලු ියහාුදයහි ොසය ්ුන තිස්ස ස්ථියුයන්ට අද දන්්
දදනු ්ණමණත්දතමි දතුණන් ෙහන්දස් දමහි පණමිණි ්ාලදයහි නිෙුඩු සාදලන් ්ුඩුමුසු ්ණඳ
පිස ෙළඳො දව්ලාෙ සමීප ෙූ ්ල්හි පලා මාලුේ් හා ්ාඩි තඹුල් දදෙණනි ද්ාට නිෙුඩු
සාදල්ම බත් දදන්නණයි ්ියා රැය පහන් ෙූ ියට තමාම ියහාුයට දගාස් දතුණන් ෙණඳ ස්ොමීනි,
අද අපට අනුගරහය ්ුන්න යයි ආුා නා ද්ාට දතදේ අන් තණන් ගිදය් ය
ත්්බිති සහුදග් දගදු අධිගෘහිත දදියයා ුාතරී භාගදයහි භාර්යාෙ සමග ්ථා ්ුන ඒ
ෙචන අසා දමාෙුහු ඒ්ාන්තදයන් දේ දතුණන් ියසින් දපු ්ුන ලද ්ර්මය ියපා්ය
්ිසිදේු ියසින් දනාෙණලණ්්ියය හණ්ි බෙ සිතා ඒ දගදු මහළු මිනිදස්ු දමන් තල්සහල්,
දමානු මස් සහ ගිදතල් ්ළය්් ද දගන දගදුට පණමිු සහුදග් භාර්යාෙට දුන්දන්ය ඈ

ියසින් ද්ාදහන් දගන එන ලද්දද් දැයි තසූ ්ල්හි දද්ෙතාො දමදස් ්ීදය්ය මෑණිදයනි,
අමාතය පුතර දතම මා දැ් පින්ෙත, මා ියසින් පූගලු ොසි තිස්ස හිමියන්ට දනට ආුා නා ්ුන
ලදි දත දේ උප්ුු දගන දගදුට දගාස් ගෘහණියට
දමදස් ්ියෙ දමයින් බත් පිස
ෙයඤ්්ජන සහිතෙ දතුණන් ෙළඳෙන්න යයි මට ්ීදව්ය යයි ්ියා අතුුණදහන් ියය
5 ඕ දතාදම ද සහුදග් ්ථාෙ අසා මස් සහිත බත් පිළිදයල ද්ාට දතුණන්
ෙහන්දස් පණමිණි ්ල්හි පාතරය දගන ෙණඩ හිඳුො ෙයඤ්්ජන සහිත බත් ෙණළඳ වීය
දතුණන් ෙහන්දස් බත් ්ිස නිමො ියහාුයට ෙණඩි දස්් ඊටපසු තමණතියා පණමිු
භාර්යාෙන්දගන් තී දතුණන්ට ආහාු දුන්දන් දැයි ියචාදළ්ය ඕ දතාදම නුඹ ෙහන්දස් එෙූ
උප්ුුයන්දගන් බත් පිළිදයල ද්ාට දදන ලදැයි ්ීොය තමණතියා, දසාඳුු, මා ියසින්
දනාඑෙන ලදි ්ා ියසින් එය දගන එන ලද්දද් දැයි තසීය අසුෙල් මහල්ලා ියසිනණයි ්ී ්ල්හි
සහු ද ියචාුා සහු ියසින් දමෙණන්න්් දනාදගදනන ලදි යයි ්ී ්ල්හි එය දතුණන්
ෙහන්දස්දග් ආනුභාෙදයන් දේ දදියයන්දග් ෙණඩ්් යයි දැන ්ළ පින් තත්තහුදග් ්ුසල්
ියපා්ය ෙල්්ෙන්නට දනාහණ්ි යයි ්ියා බුදුසසුන්හි පණහණදුදන් දානපතිදය්් ියය ඊට මෑත
භාගදයහි දතුණන් ෙහන්දස් පිරිනිෙන් මඤ්්ච්දයහි ෙණදදහාත්දත් දෙදහු දබු හසුුණො
භික්ෂූන් ්ණඳො තමන් පිරිනිෙන් පානා බෙ පර්ාශ ද්දළ් ය ත්්බිති භික්ෂූහු නුඹ ෙහන්දස් මහ
පින් තත්දත්ි නුඹ ෙහන්දස්දග් පින මුළු ලඞ්්ාදෙහිම පර්ටය අතීතදයහි ්ෙු නේ
පින්්ම් බලදයන් දේ ියපා්ය ලණබී දැයි ියචාළහ එය අසා දතුණන් ෙහන්දස් තමා ියසින්
අතීතදයහි ්ුන ලද ්ර්මය පර්ාශ ්ුමින් දමදස් ්ීය
6 දේ භද්ර ්ල්පදයහි ්ාශයප නේ බුදුුජාුන් ෙහන්දස් නම්් මුළු සත්ෙයන්ට
හිතෙත්ෙ උපන්දන්ය
7 මම එදා හිරියල් දෙළඳාේ ්ුන දෙදළන්දද්් වීමි ඒ දෙදළඳ ්ර්මදයන්ම ඒ ඒ
තණන තියදිමින් ජීෙත් ෙූදයමි
8 ත්්බිති එ්් දෙස් දෙදළඳාම සඳහා ජනපදය්ට ගිදයමි එහි එ් දගදු්
්ුලදැරිය්් මා දැ්,
9 මදගන් බඩු රැදගන බඩසයින් දපලුුු මා දැ්්්ාය ත්්බිති තය දමානු මස් සුෙඳ
ගිදතල් සමග,
10 තල්හාදල් බත් ද ්ුණුාදෙන් ෙණළඳීමට මට දුන්නීය ත්්බිති මම බත් ්නු
්ණමණති බල්ල්ු දැ්,
11 ගිදතල් සහිත බත් පිඩ්ින් සතපො දමදස් පණතීමි මම ඒ පින්්මින් දදව්දලාෙට
ගිදයමි
12 එහි

දදියයන් සමග ුණෙන්මය පරාසාදදයහි මිහිරි නෘතය ගීත ොදිතයන්දගන්

සතුටුෙ,
13 දදෙඟනන් පිරිෙුා දිෙය දස්නාෙ මුල් ්ුදගන දිෙය සේපත් අනුභෙ ද්ාට
දබාදහ ්ාලය්් ගත ද්දළමි
14 එයින් චුතෙ මිනිසුන් අතු ජාති පන්සීය්් මහත්
ියශාල ෙූ දල ්යා ගුණ ්ිරීමට භාජනය ෙූ

නය තති මහා දභ ග තති

15 නෑ සමූහයා ියසින් පූජා ්ුන ලද උසස් ්ුලය් උපන්දනමි ්ර්මයට සුදුසු
සේපත් මම අනුභෙ ද්දළමි
16 ගිදතල්, දමානු මස්, තල්හාදල් බත් පන්සියය්් ජාතිෙල නිතු ෙළඳන ලද මදග්
ආහාුය ියය
17 දේ අන්තිම ජීියතදය් එෙණනි දභ ජන හණම ්ල්හිම ලණබීමි මදග් එ් බත් පිඩ්
ආනිසිංස බලන්න
18 පින්ෙතාදග් පින්්ම මාුයාට ද ෙණළණ්්වීමට දනාහණ් එය ෙණළණ්්වීමට සමත්
අන් ්ෙදු්් දව්ද?
19 තිරිසන්ගතය්ුට පො යදම්් දන් දද්ද මා දස් දහ් සියළුම භෙයන්හි තරිිය
සේපත්ති ියඳින්දන්ය
20 දමදස් උන්ෙහන්දස් භික්ෂු සිංර්යා මණද තමා ියසින් ්ුන ලද ්ුශල ්ර්මය
පර්ාශ ද්ාට අෙොද ද්ාට පිරිනිෙන් පෑ දස්් දතුණන් ෙහන්දස්දග් ෙචන අසා මහාජනයා
දන් ේ ආ පින් ද්ාට මණරී දගාස් දිෙය දල ්දයහි උපන්නාහ
21 තතා සුළු දන් ම්ින් පො මිනිස්සු දමදස් පුදුම ියපා්ය්් ලබති දබාදහ
්ාලය්් මුලුල්දල් දුන්නාෙූ දානයාදග් ියපා් බුදු දනාෙූ ්ිසිදේුට දමපමු යයි ්ියා නිම
්ිරීමට දනාහණ්
3.

ූව බ්බත ති ජ

කථො ව ජතුව න්ිමි.

6.4 චූලතිස්ස කථාව
1 එ්් ්දල් ලඞ්්ාදෙහි දුටුගණමුුු අබය නේ ුදජ්් ුජ ්ුවීය එ්ල්හි සහුට
තිස්ස නේ එ්් සුළු දස්ේදය්් අභයන්තුෙ ුජ්ේ ්ුයි එ්ල්හි ුජුදග් ්ු්ඩුල නේ තතා
යදම හා බණඳි ්ුුෙ බිඳ නණදගනහිු බලා ්ණලයට ෙණ සල් දබ ගස් ද්ාළ ආදිය සිඳ බිඳ
්මීන් පිළිදෙලින් මහ්ඳුුණ නේ ියහාුයට දගාස් ඒ ඒ තණන්ෙල ුණ්්මුල්සුනයාගාු ආ
තණන්ෙල යානඞ්ග දුු භික්ෂූන් දැ් පසන් සිත් තත්දත් සෙුනට ්ුඩා දගඩි මහා දගඩි
දගනියත් උපස්ථාන ්ුන්දන් එහිම ොසය ද්දළ්ය ුජතුමා ඒ තතා ගිය තණන් පරීක්ෂා
්ුන්දන් දනාදැ් අමාතයයන් සතු දදදන්් සතු දිශාෙට යො සුළු දස්ේ තිස්ස තමතියා
නණදගනහිු දිශාෙට යණවී ය අන් දිශාෙන්ට ගිදය තතා දනාදැ්්ද් ය ඒ තමතියා ගේ
නියේගේ පුේපුාදෙන් හණසිදුන්දන් පිළිදෙලින් එම ියහාුයටම පණමිණිදය්ය එම ියහාුදයහි,
2 යේ යහපත් ියහාු උපෙනදය්්හි ුණ්්ඛමූලි්ාඞ්ග භාෙනා ෙඩන්දන , ඒ ඒ
ුණ්්මුල්හි හුන්නාහු ය
3 ඒ ඒ ියහාුදයහි අභයේාශදයහි භාෙනා ්ුති යහපත් භාෙනා ්රම දගන
සුනයාගාුදයහි තදලති
4 පාිංශු්ූලි් අඞ්ග සමාදන්ෙූදෙ ද ්සිු භාෙනා ෙඩන්දන ද මණණි්් දපාදු නා
දපුෙූ එ්චාරී තතුන් දමන් භාෙනාදෙහි සිත් අලො දෙදසති

5 යේ තණන් දසාසානි්ාඞ්ගය ු්ින නිතු මුු සිහිය තති බුද් පුතර භි්්ෂූහු බුද්
ශාසනදයහි මනාෙ තදලති
6 ෛමතරී, ්ුණුා, මුදිතා, උදප්ක්ෂා (යන බරහ්ම ියහුු) ෙඩන පිු්ඩපාති් භි්්ෂූහු
දේ ියහාුදයහි ොසය ්ුති
7 ඒ ඒ තණන්නෙල දනසජ්ි් ුතාඞ්ග ාරීහුය එ්ාසනි්ාඞ්ග ූතාඞ්ග ාරීහු ය
බුද් ානුස්සති ආදි අනුස්සති භාෙනා ෙඩන භික්ෂූහු ියහාුදයහි ොසය ද්දුති
8 සිලෙ
් ත් ගුුෙත් බුද් ශාසන මාම්දය යේ දෙදහු් ෙසත් ද එතණනට චූලතිස්ස
තමණති දතදේ ද පණමිණිදය්ය
9 දේ අමාතයයා ියහාුයට දගාස් භික්ෂු සිංර්යාට ෙණඳ එ්ත්පස්ෙ සිටිදය්ය ත්්බිති
්ු්ඩුල නේ තති එ්ල්හි මනාෙ පණසුුු ්ුදගඩි සහිත ්ු අත්ත්් ්ඩා, භි්්ෂූන්
ෙහන්දස්ලාට පිළිගණන්වීය තමණතියා එය දැ් දමෙණනි ්ණ්ුළු ඵුණෂ මිනිසුන් මුු තිරිසන්නු
ද ගුුෙන්තයන්දග් ගුුදයහි පණහණදුදන් ෙතාෙත් ්ුති දේ භි්්ෂූහු දනාදය්් ෙතාෙත්ෙලින්
මහු්ම මුදුන් පමුුුො පරතයදාය්යන්ට ද තමන්ටද පරතයය දෙයි බුදුුජාුන් ෙහන්දස්දග්
ගුුානුභාෙය දනාසිතිය හණ්ියයි පුදුම ියය ඒ එදස්මණයි
10 අපිස් සදතාස් හා ියදව්්්ාමීන්ට තපසම න ද්ාටණති පිරිසිදු සිල් තති බෙ දැ්
මිහිරි බෙ දැනදගන ්ාදග් නේ සිත පරීතියට පත් දනාෙන්දන්ද? ෙන්දන්මණයි
11 ත්්බිති තමණතියා භික්ෂු සිංර්යා ෙහන්දස්ට ෙණඳ ුජු සමීපයට දගාස් ුජතුමනි,
්ු්ඩුල තතා මහ ්ඳුුණ දෙදහුට දගාස් මහා සිංර්යා ෙහන්දස්ට ෙතාෙත් ්ුනු මා ියසින්
ද්්නා ලදැයි ්ීදය්ය ඒ අසා ද්ාල, දත ම තතා අල්ලා දගන එන්න යයි ුජතුමා ්ීදය්ය
ත්්බිති දහ් යහපතණයි පිළිදගන සිංර්යා ෙහන්දස්ට දබාදහ උ්් ස්ුුණ ආදිය දගන්ොදගන
දෙදහුට දගාස් මනාෙ තදුුු ්ුදගඩි දගන්ො ස්ුුණත් සමග මිරි්ා පණන් ද්ාට භි්්ෂූන්ට
ෙළඳො පණහණදුුු සිත් තත්දත් තතා දගන නගුයට ගිදය්ය
දහදතම දමපමු්් පින් ද්ාට එයින් චුතෙ දේ ලිං්ාද්වීපදයහිම උතුදුහි අඹියටි
නේ ගදමහි එ්් දගදු් උපන්දන්ය සහුදග් මෙුපිදය සහුට තිස්ස යයි නේ තණබූහ දහ් ෙණඩි
ෙයසට පණමිු සුදුසු ්ුමාරි්ාේ් සමග ොසය ්ුන්දන් ගිහිදගයි ්ළ්ිරී පණියදිෙ තිස්ස
දතුුුදෙ යයි පර්ටෙ පරතිපත්තියට ගුණ ්ුන්දන්්ෙ ොසය ්ුයි
ත්්බිති දහ් මෑත භාගදයහි ජයමහ දබ ධිය ෙඳිනු සඳහා යන්නාෙූ භි්්ෂූන් හා
උපාස් උපාසි්ාෙන් සමග නණෙට නණිංදග්ය දමදස් නණදෙහි ගමන් ්ුන සෙුනට ජලය
නිමාෙට පත්ියු එ්ල්හි ඒ දතුුුදෙ පෙස තත්දත් පණන් දසායා දනාලණබ පෙස
තෙසන්නට දනාහණ්්ද්් පාතරය බහා මුහුදු දිය දගන බීමට පටන් ගත්දත ය එද්දුහිම ඒ
ලුුු දිය උන්ෙහන්දස්දග් ආනුභාෙදයන් දෙනස්ෙ මිහිරි ුස තති ස්ුුණ පණන්් දස් ියය
්ියන ලද මණයි
12 සුළු පින්්ම් ආනුභාෙ මහත් බෙ අදහ පුදුමයි අද්භූතයි දලාේ ද්ලින් සිටුෙයි
අතීතදයහි භි්්ෂූන් ෙහන්දස්ට ස්ුුණ පණන් දහ් මහසයුදර් ෙතුු මිහිරි බෙට දපුළිු
13 ත්්බිති ඒ දතුුුදෙ පණන් බී නණදව් සියළු දදනාට ද දුන්දන ය එය ුසෙත්,
සජෙත්, ක්ෂය දනාෙන දිෙ ආමෙතුු දස් ියය ඒ සියළුම මහාජනයා මහ දබ ෙණඳීමට යන එන
්ල්හි එම පණන්ම බීොහුය ත්්බිති ආයුෂ තතිතා්් පින් ද්ාට ්ළුරිය ද්ාට දදව්දලාෙ
දදාදළාස් දයාදුන් ුන් ියමන් තපිද අප්සුාෙන් දහස්් දදනා ියසින් පිරිෙුා මහත් ෙූ දිෙය

සේපත් අනුභෙ ද්දළ්ය සහුට ඒ ස්ුුණ පණන් දිෙය මනුෂය දල ්ෙලද නිතුම තතිදව් ඒ ඒ
තණන දිෙයමය පණන් සණළි පුුා සිටිති පණමිණි පණමිණි දදියදය ඒොයින් පණන් බී නටමින් ගයමින්
ද්ළිමින් තම තමන්දග් දගෙලට ද පණන් දගන යති දමබඳු ආනුභාෙ සේපන්න පණන්් ියය
14 දල ්දයහි සමහු ද්දන්් පණන් ටි්්ින් දමදස් මහත් ෙූ සේපත් ලබති
දබාදහ දානෙස්තු දුන් මිනිසාට දේ දල ්දයහි ලණදබන ියපා්ය ්ෙදු්් ෙර්ුනා
ද්දුත්ද?
4. චූල පති ජ

කථො ව ජතුව න්ිමි.

6.5 තිස්සාවසග් කථාව
1 සධාතිස්ස මහුජතුමාදග් ්ාලදයහි ුණහුුු දනව්දෙහි තිස්සේබදතාට නේ ගදමහි
මුු්ඩගුත්ත නේ එ්් දුගිදය්් ියය සහුදග් භාර්යාෙ ද තිස්සා නමි ඕ ද එබඳුම ය සෙුහු
අමාුණදෙන් එහි ජීෙත් ෙන්දන අනුන්දගන් ්හෙුු සණට්් පමු ුයට දගන එය
දගෙන්නට දනාහණ්ි ෙන්දන ුදයන් මිදදන තුුණ සහුදග් දගදු දාස්ේ ද්ාට ්ාලය ගත
්ුති එසමදයහි ගේෙණස්දස දබාදහ භික්ෂු සිංර්යාට ආුා නා ද්ාට දන් දදමින් සිල්
ු්ිමින් පින්්ේහි නිුතෙ ෙසත් ත්්බිති දේ අඹුසණමි දදදදනා සියල්දල ම දන් දදති අපි
දහාඳටම දුප්පත් නිසා දන් මට දනාහණ්ි දෙමු දපු ්ිසිේ් දනා්ළ නිසා දැන් මහ දුප්පත්තු
ෙූහ දැනුදු ්ිසිේ් දනාද්ාට අනාගතදයහිද දමදස් ෙන්දනමු යේ්ිසි උපාය්ින් දන් මට
ෙටී යයි සා්ච්ඡා ්ළහ ත්්බිති තයදග් ස්ොමියා දසාඳුුණ ගේෙණස්දස දනාදය්් සූප
ෙයඤ්්ජනයන්දගන් පිංච ගෙ ුසය සමග දන් දදති අපි ද්දස් දදමු දැයි ්ියා සණඟෙුදන් ය ඕ
දතාදම අද ද දහට ද මුුය යයි දනාපණදු් ුළු දහ පරණීත ෙූ දහ දදය්් දුන්දන් නේ
එයම උසස් යයි ්ියති දමදස් ්ීහ
2 අද අදම ්ළ යුත්ත ්ටයුතු ය දහට මුුය සිදුදව් දැයි ්ෙදු්් දන්දන්ද?
දනාදය්් දස්නා ොහන තති මාුයා හා අප අතු ියශ්ොසය්් නණත
3 එනිසා හිමියාදුනි, පරණීත දහ ුෑක්ෂ දහ දව්ො ලබන ලද්ද්්, එයින් අෙස්ථා
පණමිණිියට සිංර්යාට දන් දදමු ක්ෂු සේපත්තිය ත්්ම දනායාො
4 දමදස් ්ියා දදෙණනි දෙස තමන්දග් දිළිඳු්ම නිසා ්ාඩි බත ලුුු දනාදමා පිසූ
්ු ද්ාළ සමග එ් භාජනය්් පුුා හිසින් උසුලන්නී ආසන ශාලාෙට දගන දගාස් සිටිදය්
මහළු ්ළ පණියදි ෙූ එ්් මහළු පණියද්දද්් පණිය පඞ්්්ති ලණබ ඒ භි්්ෂුෙදග් පාතරදයහි බල්ලන්ට
බත් දදන දප ුණදෙහි දැේදේ ය දම හයාදග් ියපා් පුදුමයි ඒ එදස්මණයි
5 දමය සුදුසුය, දමය නුසුදුසු යයි යන්න මුළාෙූ ියට දනාදනිති ්ළ යුත්ත දනා්ළ
යුත්ත, ්ුණු දනා්ුණු දනාදනිති
6 සෙුහු දමදලාෙ පමු්් ද්ිති පුදලාේ් දනාබලති හරිහණටි ්ුණුු දනාදන්නා
දහදතම ගහමාදෙන් මි මට පත් දනාදව්
7 දමදස් අෙණඩදාය් ෙූ දම හය නිතුම අනිටු ඵල දගන දද් සියළු සතුන්දග් සිත්හි
දනාම පෙතීො

8 ත්්බිති ඒ උපාසි්ා දතාදම එදැ් දසාේනසට පණමිණිදය් දගට දගාස් දශා්
්ුමින් ෙණදදහාත්තීය ත්්බිති තදග් ස්ොමියා ්ණලෑදෙන් පණමිු ඒ දැ් දසාඳුු, අමාුණේ්
දැයි තසීය ඕ දතාදම සණමියාට දනා්ණමණත්දතන් දන් දුන් නිසා පිළිෙදන් දනාදුන්නී ය
ත්්බිති ඕ දතාදම සණමියා ියසින් නණෙත නණෙතත් ියචාුු ලද නිසා සියළුම පරෙෘත්තිය
්ීදව්ය ඒ අසා දහදතම දනාසතුටු සිත් තත්දත් දසාඳුු, ්ුම්් ්ුමුද? දමය අදප්ම
ෙණරැද්දයි දේ බුද්ද ාත්පාද ්ාලදයහි අපට පිහිාට්් දනා්ු ගත්තමු නේ අදප්ම පිරිහීම
ෙන්දන්ය ඒ නිසා දන් දිය යුතුමය යයි ්ියා සෙුහු දදදදනාම එ්් ඊශ්ෙු ්ුලය්ට දගාස්
තමන්දග් පුතා මිළ ද්ාට ඒ දගදුට ්හෙුු 8 ්් ෙටිනා එළදදන්් ගත්හ ඒ එළදදන
එදෙසම එ්් ෙස්ස්ු ෙණදුොය දදෙණනි දෙස්හි ඕ දතාදම ඒ දදනදග් ්ිරි දදාෙනා ්ාලදයහි
දන් දේ අදහසට පණමිු නණලි දද්්් පමු දතල්ම දුන්නීය ත්්බිති සව්හු දතල් දගන දන්
සේපාදනය ද්ාට භික්ෂූන්ට දන් දුන්හ ත්්බිති ඕ දතාදම දදෙණනි දින පටන් දපු බත්
්ාලදයහි සතු්් ය, පසු බත් ්ාලදයහි සතු්් යයි නිතයදයන්ම නණළි අට්් පමු සුෙඳ
ගිදතල්ම දදන්නීය එයින් දේ දදමාල්දල දපු බත් ්ාලදයහි ලබන ලද නණළි සතු දගන
භික්ෂූන්ට ගිදතල් බත් දදති බතින් පසු ලණබූ ගිදතලින් පහන් පූජා ්ුති භික්ෂූන් ෙහන්දස්ට
දබදහත් පිණිස දදති දමදස් ්ල් දගදෙත්ම දේ ගදේ ෙසන එ්් ුාජ පුුණෂදය්් සෙුන්ට
ගිදතල් ලණබීදේ පුෙත අසා ද්ාළ මටත් පින්ෙත්නි, ගිදතල් දගන එත්ො! යයි මිනිසුන් යණවීය
ඒ පණිෙුඩ ්ුණෙන්දග් ්ථාෙ අසා දමදස් ්ීොහුය අපිදු ගිදතල් පාියච්චි දනා්ුමු ලණබූ
හණටිදයන් භික්ෂු සිංර්යාට දන්දදමු පහන් පූජාදිය ්ුමුයි එයින් ්ිසිේ් නුදුන්දන්ය
ත්්බිති ඒ ුාජපුුණෂයා යෙන ලද මිනිසුන්දගන් ඒ ්ථාෙ අසා දබාලව් දතපි ුජුන්ට
සුදුසු ගෙුසය සඟොදගන ෙළඳව් ුජුට දන්ො ගිදතල් දතපිට ්ෙන්දනමියි තර්ජනය
්ුන්දන් බිය ්ුවීය ත්්බිති මුු්ඩගුත්ත බිරියට ්ීදව්ය දසාඳුු, මිනිසුන්ට යේ්ිසි බිය්්
උප නේ එය අසත්පුුණෂදය්ුදගන්ම උප දේ හිස් මිනිසා ුජුට ්ියා අපදග් දානයට අනතුුණ
්ුන්දන් ය දමය දනාමණනිය සහුට නණලි බාගය්් පමු දදමු යයි ්ියා නිතුම නණලි
බාගය්් පමු දතල් දදති ත්්බිති පසු ්ාලය් ඒ ුාජ පුුණෂයා ුජුදග් උෙටණනට ගිදය්ය
සහු ගිය බෙ දැන සව්හු සහුට දතල් නුදුන්හ ත්්බිති දහ් ුජුදග් උපස්ථානයට දගාස් අෙුත් බත්
අනුභෙ ්ුන්දන් ගිදතල් දගන්වීය සහුදග් බිරිය ස්ොමීනි, නුඹ ෙහන්දස් ගිය ්ාලදය් සිට
ගිදතල් නුදුන්නාහුය යයි ්ීදය්ය එය අසා දු්දඩන් පහු ලත් සර්පය්ු දස් ්ිපුදු් ය ඒ
එදස්මණයි අසත් පුුණෂදය දනාතණන්හිම ්ිදපති එදහයින් ්ියන ලදි
9 ්ාුුය්් තති ්ල්හිම බියජන් සර්පදය
්ුණු්් දනාමණතිෙ ්ිදපති

්ිදපති අ ම මිනිස් සර්පදය

10 ත්්බිති දහදතම ුජු සමීපයට දගාස් දද්ෙයන් ෙහන්ස, සබ තුමාට සුදුසු
භාු්ඩය්් එද්්් සඟො දගන දතදේම ෙළඳයි ්ීදව්ය ුජතුමා අසත්පුුණෂයාදග් ෙචනදයන්
එම මගට පිළිපන්දන් එදස්නේ ද්ාළ එ්ම ඒ දදන දගන ඊෙ අයුතුය සබම ඒ එළදදනත්
සමග ්පිලෙන් දදනුන් සීය්් දගදනෙයි නිදය ග ද්දළ්ය දහදතදේද ගේ නියේගේ ෙල
හණසිු ඒ දදනත් සමග දදනුන් සියය්් දගන ුජු දැන්වීය ත්්බිති දද්ියය සියළු අලඞ්්ාුදයන්
සුසා දතල් දදාෙයි ්ීදය්ය දද්ියය ියසින් දදාෙන ්ාලදයහි එ්් දතල් බිිංදුේ්ෙත් පියයුදුන්
දනාපණමිණිදය්ය
ත්්බිති ුජතුමා දදනදග් අයිති්ාරිය ්ණඳෙව් යයි ්ණඳො තයද සියළු අලිං්ාුයන්
දගන් සුසා දතල් දදාෙෙයි ්ීදය්ය ඕ දතාදම ද යහපති දද්ෙයන් ෙහන්ස යයි ්ියා දදන
දනාදදිය දින ගුන දබාදහ ය දද්්් තුන්් සණළෙල් දගන්ොදගන තමන්දග් ශරද් ාෙ
්ල්පනා ද්ාට දදනදග් පියයුුණ ගත්දත්ය ත්්බිති තදග් අතින් ස්පර්ශ ්ළ හණටිදය්ම
පියයුදුන් තදබ්ටම දතල් ෙණගිරිු ඕ දතාදම සණළි පිුෙූ ගිදතල් ුජුට දැ්්වීය ුජතුමා දතල්
බලා දමදත්් ්ල් දේ ගිදතලින් ්ුම්් ද්දළ්දැයි තසීය ඕ දතාදම තමන්ට දදන ලණබුුු
සණටි ද ගිදතල් භික්ෂූන් ෙහන්දස්ට මට දදන දගන ආ බෙ ද යන සියල්ල ්ීොය දේ අසා

ුජතුමා දමදස් නේ දේ ගිදතල් අප ියසින් පාියච්චි ්ිරීම නුසුදුසු යයි ්ිියා නුෙුද පස්මහ
ආොසෙල භික්ෂූන් ෙහන්දස් ද රැස් ්ුො තයදග් ශරද් ා බලය පර්ාශ ද්ාට ගිදතල් සිංර්යාට
දදෙ වීය ඊට පසු දදනදග් අයිති්ාරිය ්ණඳො ඒ ජනපදය තයටම දභ්ද්ාරී ුාජ පුුණෂයා
තයටම දමදහ්ාුදය්ු ද්ාට දුන්දන්ය ත්්බිති ඒ අඹු සණමි දදදදන එම දනව්දෙහිම
ෙසමින් දිිය දත්් ්ුසල්ේ ද්ාට දදව් දලාෙට ගියාහුය
11 දිළිඳු නය දනාමණති මිනිස්සු තුනුුණෙන්හි ශරද් ාෙ ෙඩා දබාදහ
සේපත්තිය ලබති එනිසා ුත්නතරදයහිම ශරද් ාෙ ෙඩව්

ස්ෙර්ග

5. ති ජ සගජ කථොව න්ිමි.

6.6 අරියගාල තිස්ස කථාව
1 දහදතම අතීතදයහි ුණහුුු දනව්දෙහි ජගාම ොුදයහි එ්්තුා ්ුල දගය් තපදි
ෙණඩිියය පණමිණිදය් වීය දහ් එ්් දින්් ජගාම දබ ධියඞ්ගනයට දගාස් දබ ධිය ද භික්ෂු සිංර්යා
ද ෙණඳ එතණන් පටන් නිතුම දබ මළුදෙහ ෙණලි ියසුුණෙමින් මලුදෙහි මණටි්ේ ්ුමින් මල් පූජා
්ුමින් දබ ධිය ගඳ පණනින් තසිමින් සුෙඳ පසණඟිලි ්ුමින් දන් දදමින් දබාදහ පින්්ේ රැස්
ද්ාට එයින් චුතෙ එම දු හු ජනපදදයහි මහාගාම මඟුල් වීිදයහි මහා න දද්ෙ නේ
පර ානිදය්ු නිසා සහුදග් භාර්යාෙදග් ්ුදසහි පිළිසිඳ ගත්දත්ය දහදතම ගණබ දේරීමට පණමිු
මෙු ්ුසින් නි්්මිු සහුදග් මෙු පිදය සහුට තිස්ස යයි නම්් ්ළහ ත්්බිති ඊට මෑත
භාගදයහි සහුට අෙුුණදු පහ්් හය්් ගිය ්ල දසල්ලේ ්ිරීම සහුදග් ස්ෙභාෙය නිසා ද්්ළිය
තිස්ස යයි ෙයෙහාු ්ළහ ත්්බිති දහදතම මෑත භාගදයහි බුදු සස්දනහි පණහණදුදන් භික්ෂූන්
ෙහන්දස් සමීපදයහි පණියදිෙ පිළිදෙත් පුුන්දන් පස් ෙස්් ියසී ය ත්්බිති දහදතම සාසන
පරතිපත්තිය පුුන්නට දනාහණ්ි ෙූදය් සිෙුුණ හණරීමට ්ණමණත්දත් ියය
2 ශරද් ාෙන්ත ්ුලපුතරයා ියසින් බුදු සසුන්හි පණියදිෙ තතිරි තිස්ස දනාද්ාට
පරාතිදමා්්ෂ සිංෙු ශීලය පාලනය ්ළ යුතුයි
3 ච්්ඛු දසාත ආ දදාුටුෙලට ුෑප ශබ්ද ආදිය දගාදුුණ ෙන දද් ෙණළණ්්ියය යුතුයි
හණම ්ල්හි සහු ියසින් ශරද් ාදෙන් තන්ද්රිය සිංෙු ශීලය රැ්ිය යුතුයි
4 ්ුලූ ෂුාදිය දනාපෙත්ො හණමදා ශුද්
පාරිශුද්ධි ශීලය රැ්ිය යුතුයි

ෙූ ආජීෙදයන් තමන්දග් දිියය දමන් ආජීෙ

5 සතු පසය නුෙණින් නිතු දමදනහි ්ුන්නා ියසින් පරතයය සන්නිශරිත ශීලය
හණම්ල්හි ආදු සහිතෙ ්ිය යුතුයි
6 දේ සතු ශීලය පුුු යතිදතම ස්ෙගමදමාක්ෂ සේපත්තිය අෙශයදයන්ම අනුභෙ
්ුන්දන්ය
7 යදම්් ුාග ද්දව්ශ දම හයන් ්ුුද්ාට සීලයන්හි ආදු ුහිතෙ අලසෙ නිුදයහි
උපදින්දන් ය
8 දහදතම දාය්යන් සතුටු දනා්ුයි දහදතම තමා ද සතුටු දනා ද්දර්
දසාදහාන් ගිණිදපදනල්ල්් සමාන දව් දහදතම ඥානෙන්තයන් ියසින් නින්දා ්ුන ලද්දද්්
දව්

9 එනිසා එය පුුන්නට දනාහණ්ි භික්ෂුෙ ියසින් එහි දනාතලී ශාස්තෘ ශාසනදයන්
උපණියදි බෙට යා යුතුය
10 දහ් දමදස් සිතා දසනසුන පිළිදයල ද්ාට තබා සිෙුුණ දස ා පාතරය සමග
පිළිදයල ද්ාට තබා නිෙණුදි සලුේ් දනාමණති ්මින් නග්නෙ ජලදයහි සණඟවී ගඞ්ගාදෙහි
ෙණටී යන්දන් ජලදයන් පාදෙන ඒ දු්ඩ පපුෙට තබාදගන එදතුෙ යටි ගිං බලා යයි එ්ල
ෙනිතාෙන් දදදදදන්් යටි ගිංදතාට නහන්දන ගඟ දිදයන් ගසාදගන එන දු්ඩ දුරින්ම එනු
දැ් සෙුන්දගන් එ්ිය්් දේ දු්ඩ මදග් යයි ්ීොය අනි්් තණනණත්තිය යම්් එහි දව් නේ
එය මදග් යයි ්ීොය ඊට පසු ඒ දු්ඩ ළිංදෙත්ම දදදදනාම පීනා දගාස් අල්ලාදගන ඒ දු
්ඩ සමග තෙුුට පණමිු ෙූොහුය ත්්බිති ඈලාදගන් යේ තණනණත්තිය්් එහි ියදයාමාන දද්
මදග් යයි ්ියූ තණනණත්තිය ෙස්තර නණති සහු දැ් සහුට සළුෙන් දගන එන්දනමියි ්ියා තමන්දග්
දගදුට ගියාය තය ගියාට පසු තතිරි තණනණත්තී තමන් තඳි ෙත මණදින් තුා එහ හඳො
මෙුපියන්දග් දගදුට දගන ගියා ය තදග් මෙුපිදය සහුදග් ්ුලෙිංශය ියචාුා තයටම භාු
්ළහ ඕ දතාදම නමින් සුමනා නේ ෙූොය ගේෙණස්දස සහු ගදඟන් පණමිණි නිසා
ගඞ්ගාතිස්ස යයි නේ ්ළහ දේ ගඞ්ගාතිස්ස දගදු ෙසන්දන් ්ෘෂි ෙණි්් ආ ්ිසි
්ර්මාන්තය්් දනා්ුන්දන් ඒ ඒ තණන හණසිදර් ඒ නිසා සහුදග් අ්ර්මනය ශීලතාෙදයන්
යු්්ත නිසා නි්ේ තිස්ස යයි ෙයෙහාු ්ුති ත්්බිති සුමනාෙදග් සදහ්දු සදහ දරිදය එ්්
රැස්ෙ මෙුපියන්ට දමදස් ්ීහ සුමනාෙදග් හිමියා අලස්මින් යු්්තෙ ෙසයි අපි සහුට ්ුම්්
්ුමුදැයි ත්්බිති සව්හු දුණෙන්ට දැන්වීමට තිස්ස පිට ගිය දව්දලහි සුමනා ්ණඳො දමදස්
්ීොහුය
11 තිදග් හිමියා ්ෘෂි්ර්මය දහ දෙදළඳාම්් දහ දනාද්ාට අලස ස්ෙභාෙදයන්
යු්්තෙ ද්දස් නේ ්ුලය දගන යන්දන්ද?
12 අඹුදුණෙන් නෑයන් සමග ්ුලය දියුුු ්ුගනු ්ණමති අය ියසින් සියළු ්ටයුතුෙල
හණමදාම අලසදය්ු දනාවී පණෙතිය යුතුයි
13 ද්දස්ෙත් දැසි දස් මීමුන් ආ න් ද්දුහි අලස දනාෙූදය් නේ දහ් පිදිය යුත්දත්්
දව් සිය නෑයන් අතු ද පිරිෙු ජනයා අතු ද පිදිය යුත්දත්් දව්
14 දේ සීත ්ාලය, දේ උෂ්ු ්ාලය යයි දනාසිතමින් ්ායි් දු්් තෙසන්දන්
්ාලය - අ්ාල යයි දැන සෑම ්ල්හි වීර්ය ්ටයුතුයි
15 දෙදළඳාේ ෙලින් ද ශිල්ප උද්ගරහු
දනාමියන ද්දන්් දමන් උත්සාහ ්ළ යුතුයි

ාුු අෙස්ථාදෙහිද අනලස්ෙ හණමදාම

16 දමදස් ද ්ියා තයට නණළිය්් පමු සහල් ද එ් භාජනය්්
දෙනම ෙසව් අපදග් දගයි දනාෙසව් යයි ්ියා යණෙූහ ඒ එදස්මණයි

අද සිට දතපි

17 මෙ, පියා, සදහ දුයා, සදහ දරී, අඹු, නෑයන් යනා සියල්දල දිළින්දන් ්ණමණති
දනාදෙති දමය දල ් ස්ෙභාෙයයි
18 නෙතා ්ුලෙදත්් දනාෙූෙත් ඒ පරභූෙුයා
සණල්ිලි ්ුයි දමය දල ් ස්ෙභාෙයයි

නෙත් දව් නේ දල ෙණස්සා සහුට

19 ත්්බිති සුමනා ඒො රැදගන පාලු දගදු් ්ඳුලු සල සලා හඬමින් හුන්නීය
තිස්ස තමා ගිය තණනින් අෙුත් හඬන භාර්යාෙ දැ් දසාඳුු, ්ුම්් නිසා හඬන්දන් දැයි ියචාදළ්

ය ඕ දතාදම මෙුපියන් ්ියූ හණම දදය්්ම ්ියා දෙන් ්ළ බෙ ්ීදව් ය එය අසා අප දෙන්
්ුන්දන ්ුම්් එදස් ්ළාහු ද? එ් සහල් නණළිය්් හා පිසන බඳුන්් දුන්නාහු යයි ්ී
්ල්හි දහදතම එය අසා දසාඳුු තී අමත්ත්් දනාසිතෙ, අපි ්ිසියේ උපාය්ින් ජීෙත් දෙමු
දසාඳුු, අපි දෙන් ්ළ දින සිට භික්ෂු සිංර්යාට ්ිසිේ් දනා දනාෙළඳමුයි ්ියා දතදේ මහා
ියහාුයට දගාස් සලා්ය්් නියමද්ාට දගන අෙුත් බිරිය අමතා දසාඳුු මම එන තුුණ ුය්්
දගන දහ ්ිසියේ උපාය්ින් දනාපමා වී ආර්යයන්ට දන් දදන්දනහි යයි ්ියා දතදේ
්ේ්ුණ ෙණඩ්් දසායමින් ගිදය්ය
එ්ල්හි සහුදග් පියා ෙූ මහා න දද්ෙයන්දග් මිතර චන්දසූරිය නේ ුාෂ්ටි් පුතරදය්්
චිත්තසු ද්දතන් පන්සිය ්ිරිය්් ලණබ ශශය ්ුවීය එ්ල්හි පණසුදන් ියය
එ්ල්හි තිස්ස බණළ දමදහය්් දසායමින් ුාෂ්ටි්දග් දගදුට දගාස් සහු දුටුදව්ය
ුාෂ්ටි් සහු දැ් ්ුම්් සඳහා පණමිණිදයහිදැයි ියචාදළ්ය බණළදමදහයට දගායේ ්ණපීදේ ෙණඩ්්
දසායාදගන ආමි යි ්ී ්ල්හි ුාෂ්ටි් සහු දදස බලා දුණෙ, සබ සිය අතින් ්ර්මාන්ත මීට
දපු දනා්ළ ියුෑය සබට වී ්පන්නට හණ්ි දැයි තසීය මම දගායේ ්පමි යයි ්ී ්ල්හි පිළි
දනාගත්දත් ය ත්්බිති තිස්ස එදහනේ මදග් වීර්ය බලව් යයි දෑ්ණත්ත දගන ද්තට බණස
දපුෙුණ ්ාලදයහි ම ඒ ්ිරිය පන්සියයම ්ණපී ය
ුාෂ්ටි් දේ දැ් පුදුමට පත්ෙ සහුට සතුටු වී තමන් සඳහා දගනත් තුබූ බත් භාජන ද
දැසි දස්සන් ද දුන්දන්ය ඊට පසු තිස්ස ඒ සියළු ද්ත තමාම එ්් ද්ාට මණඩ පිදුුණ
තෙත්ද්ාට තමාම දපාළා වී මහ දගාඩ්් ද්දළ්ය මහාුාෂ්ටි් දේ මිනිසාදග් වීර්ය දැ්
තතාම පණහණ ඒ ද්දතහි සියළුම ානය සහුට දුන්දන්ය
20 තිස්ස එතණන් පටන් භික්ෂූන්ට සලා් දාන අට්් දදයි දදන්දන් ෙතුු ලුුු
පමු්් ද්ාට සප්පාය දනාෙන දස් දදයි එනිසා සහුට උද්දලාු තිස්ස යයි ෙයෙහාු
ද්දර් දේ භික්ෂූන් අතු ෙෘද්ධි පරෙරජ්ිතදය මහළු භික්ෂූහු ඒ බත් දගන බල්ලන්ට බත්ලන
දප ුණදෙහිම බහාලති භික්ෂූන්දග් ඒ ්රියාෙ දැනදගන එතණන් පටන් දහසය ්ිරිය් ්ිරි හා
සලා් බත් එළවීය එනිසා සහුට භි්්ෂූන් ෙහන්දස් ඛීුභත්ත තිස්ස යයි නේ ්ළහ
දමදස් දබාදහ ්ල්් ්ිරිබත්ම ෙණළඳීදමන් ඒ භි්්ෂූන් ෙහන්දස්ට අුණචිය්් හට
ගති ඒ ්ිරිබත් සිත දනාපණහණදද් ත්්බිති ඛීුභත්තතිස්ස ඒ ්ාුුය දැනදගන දදනුන් සීය්්
ලණබ තමන්දග් ශරද් ාෙ ගණන සිහිද්ාට තනය ගති සුෙඳ ගිදතල්ම ෙණගිරිු දහ් එතණන් පටන්
භි්්ෂූන් ෙහන්දස්ලා දහසය නම්ට ගිදතල් මිශරද්ාට සෑූ  බත්් දදයි ත්්බිති සහුට ්ලයාු
භත්ත තිස්ස යයි නේ ියය දහදතම පිළිදෙලින් දානය දියුුු ්ුමින් පන්සියය්් භි්්ෂූන්
ෙහන්දස්ට ගිදතල් මිශර බත් දදයි දහදතම එ්් දින්් භි්්ෂු සිංර්යාට අල ෙර්ග දානය්් මා
ියසින් දිය යුතුය සිතා දබාදහ මිනිසුන් සමග ්ුේබූල පර්ෙතයට නණග අල ජාති දසායන්දන්
නි න් සණට්් දැ් තමන්දග් දගදු නි න් දගන දගාස් එයින් පසු ෙණඩිපුු දන් දදමින් ොසය
්ුයි
එසමදයහි අනුුා පුුදයන් පන්සියය්් භි්්ෂූහු ඒ ඒ තණන දබ පිළිම ආදිය ෙඳිමින්
පිළිදෙලින් මහගමට ගියාහු ය ඒ ්ලයාුභත්ත තිස්සදය සෙුන් දැ් සතුටට පත්ෙ ආුා නා
ද්ාට මහදන් අනුදමදෙනි බු ද්දළෙු ආර්යයන් ෙහන්දස් ද්ාහි සිටි පණමිණිදය් දැයි
තසීය
උන්ෙහන්දස්ලා උපාස්ෙුණනි, අනුුා පුුදය් සිට ආදෙමුයි ්ීහ දහදතම ස්ොමීනි,
දැන් ද්ාතණන් දබාදහ භි්්ෂූන් ෙසත් දැයි පරශ්න ද්දළ්ය ත්්බිති ඒ භි්්ෂූහු නිදු්ාදුනි,
දැන් ලඞ්්ාද්වීපදයහි දචතියේබ ියහාුදයහිද අනුුා පුුදයහි හා නාගද්වීපය යන තුන් තණන
දනාදය්් සිය ගුන් භි්්ෂූහු ොසය ්ුතියි ්ීොහුය සෙුන්දග් දේ ්ථාෙ අසා සතුටුෙ එහි

දගාස් මා ියසින් දන් දිය යුතුය යයි සිතා මුලින්ම දචතියේබ ියහාුයට දගාස් එහි භි්්ෂූන්ට දන්
ඊට පසු අනුුා පුුදයහි පඤ්්චමහා ආොසදයහි දනාදය්් දහස් ගුන් භි්්ෂූන්ට දන්
ුජතුමාටද පඬුුණ සහු ියසින් අනුගරහ ්ුන ලදුෙ නාග පයට දගාස් එහි භි්්ෂූන් ෙහන්දස්ට
මහ දන් එයිනුදු නි්්ම අරියගාල තිත්ිදයහි ොසය ්ුයි
එ්ල්හි දහදතම තමන්දග් භාර්යාෙ ්ණඳො දසාඳුු, භි්්ෂු සඞ්ර්යාට දන් ෙණට
දනා්ඩා දන් දදෙ මම ගිංගාදෙහි සබිදනාබ මිනිසුන් එදගාඩ දමදගාඩ ්ුෙමින් පින් රැස්
්ුෙමියි අෙොද ද්ාට දතදේ මිනිසුන් නණදෙන් තෙුුට පමුුුෙමින් දෙස දගවීය ඒ
අරියතිත්ථදයහි නියු්්ත බණියන් සහුට අරියගාල තිස්ස යයි නේ ්ළහ
දමදස් ඒ පින්්මින් සහු ්ල් ගත ්ුන ්ල්හි ශ්රයා සහුදග් ශරද් ාබලය දන්දන්
නමුදු සහු ියමසනු ්ණමණත්දත් බමුුු දෙස්ින් පණමිු නණදෙහි හුන්දන්ය අරියගාල තිස්ස
දතම සහු දගන පදින්දන් පුදතු සමීපයට පණමිණිදය්ය ත්්බිති බමුුුදතම පින්ෙත,
සණුමිටිය අමත් වීමියි ්ීදය්ය දහදතම නණෙත පදිමින් එය දගන ගිදය්ය නණෙත පදයහි
ගාන දතල් නණලිය අමත් වී යයි ්ී ්ල්හි නණෙත දගාස් එයද දගනාදව්ය දමදස් දහ් යම්්
්ම්් ්ියයි ද ඒ ඒ දද් දගන එමින් සිත ූ ෂුය දනාද්ාට සබිදනාබ සණරිසුන්දන් ශ්ර
දතම දමදස් එය ියමසා සහුදග් ශරද් ාෙ නිශ්චල යයි දැනදගන සතුටුෙ තමා අතහණු අහදසහි
තමාදග් ශ්ර ියලාසදයන් සිට අෙොද ද්ාට අරියගාල සමීපදයහි එ්් ියල් දබාදහ
ස්ෙයිංජාත වී මො සත් ුණෙනින් සහුදග් දගය පුුො අපරමාදයන් අෙොද ද්ාට දදව් දලාෙ
ගිදය්ය ය
ත්්බිති අරියගාල තිස්ස ුන් අමුුන් ආදිය දගදු පමුුුො දනාදය්් දානාදි පින්්ේ
ද්ාට එහිම ෙසයි ත්්බිති මෑත ්ාලය් පියඟු දිෙයිදනහි භි්්ෂූ සඞ්ර්යා ෙහන්දස් එ්් ්ල්
එ්් තණන් රැස්ද්ාට හුන්නාහු දමදස් ්ථාේ් නණිංගුොහුය දැන් දස දහස්් දයාදුන්
දඹදිදෙහි ශරද් ාෙන්තදය ද්ාහි ොසය ්ුන්දන ද ත්්බිති දේ භි්්ෂූන් අතු සේදබ ධි
ස්ථියුදතම දැන් සිිංහලද්වීපොසීහු ශරද් ා සේපන්නදය යයි ්ීහ දයාන් ුට ුජපුත් බුද් ු්්ිත
ස්ථියුයන් ෙහන්දස් දයාන් ුට ෙණස්දස ශරද් ාෙන්තදය යයි ්ීහ ඒ අසා භි්්ෂූහු අදම එය
ියමසමුයි ඒ ඒ ුටට යණෙූහ සෙුන් අතුදුන් බුද් ු්්ිත දතුණන් ෙහන්දස් දව්ලාෙ සමීප ෙූ
්ල්හි දයාන් ුටට ගිදය් ය සති සේදබ ී ස්ථියු දතම ලිං්ාදව් අරියගාල තිස්සදග්
දගදදාුට පණමිණිදය්ය එදා අරියාගල තිස්ස භායයමාෙ සුමනා දදාදළාස් දහස්් භි්්ෂූන්
ෙහන්දස්ට දසෙු්් දන් තමන්දග් දානය ගණන දමදනහි ්ුන්නී ්ුඩා යහන් හුන්නී ය
22 මා ියසින් සිෙුුණ ආ දේ දේ දද් දදන ලදි එදස්ම සියුේ සණප ස්පර්ශය දගන
දදන තඳ පුටු ආදිය ද දදන ලදි
23 මිහිරි ආහාුපාන ්ෑයුතු පිය යුතු දදයන්ද බුලත් මුෙ සුෙඳ දදයින්ද දබදහත්
ආදිදයන් මනා ද්ාට, සන්තර්පුය ්ුන ලදි
24 දමම දහට මීට අධි්ෙ එය මනා ද්ාට සපයා දදන්දනේ දැයි දාසි ගුයා ියසින්
පිරිෙුා ියචාුමින් උන්නීය
25 දමදස් හුන්දන් පණමිණි දතුණන් දැ් ්ාලය බලා දැන් බත් ්ිස මට දනාහණ්ි
යයි ෙහ ෙහා දතල් ්පාලය්් දගන උදුනට නගා සුෙඳ ගිදතල් බහා ්ණඳ බත් භාජනදයහි බත්
උළු දපුා දස දා ගිදතලින් බණද එහි චතුම ුු බහා දිෙය දභ ජනය්් දමන් පාතරය පුුො ෙස්තර
සුඹුලුේ් තබා දතුණන්ට එලවීය දතුණන් ෙහන්දස් තදග් පරසාදය ෙණඩීම සඳහා දසාදහායුරිය,
පාතරය අහදසහි හරින්න යයි ්ීහ ඕ දතාදම බිදයන් අත දනාහණරිදය්ය දතුණන් ෙහන්දස්
ියසින් සබදග් ශරද් ා ගුුය ගණන ්ල්පනා ද්ාට අත්හරින්නණයි ්ී ්ල්හි එදස් ද්ාට අහදසහි
අත්හණරිදය්ය දතුණන් ෙහන්දස් දේ බත ෙළඳන භි්්ෂූන් ෙහන්දස් දම දතාදම ද්ීොයි

අධිෂ්ඨාන ද්ාට බුද් ු්්ිත දතුණන් දනාපණමිදුන්නට දපු දගාස් භි්්ෂූන් ෙහන්දස්ලාදග්
පාතරෙලට පිු්ඩපාතය ෙණළඳ ෙූහ ඕදතාදම දානය ෙළඳන භි්්ෂූන් ෙහන්දස්ලා දැ් හටගත්
පරීතිය තත්තී සා ු්ාු දදමින් දගදුට දගාස් සණමියා පණමිණි ්ල්හි සහුට තමා ියසින් හා
දතුණන් ෙහන්දස් ියසින් ්ුන ලද සියල්ල ්ීදය්ය දහදතම එය අසා තතාමත්ම පණහණදුදන්ය
දමදස් පුදුම එළෙන පින්්ේ රැස් ්ුමින් මෑත භාගදයහි මුුපුායු ියය එය එදස්මණයි
පින්ෙතුන්ට මුු දව්දනාේ් දනාමණත නිදා පිබිදිදය්ු දස් ්ණමණති ස්ථානය් උප ඒ නිසා
පණුණිදය ්ීහ
26 පින් ්ළ අය යේ ්දල් මුණදග් දව්ගදයන් අදිනු ලබන ්ල්හි මුු
මඤ්්ච්දයහි ගණදහමින් දහාත්දත් දව්ද,
27 එසමදයහි සහු ියසින් ්ුන ලද යේ ්ුශල්ර්ම ද්දන්් දෙත්නේ ඒො ඒ
දව්ලාදෙහි සහුදග් මනදසහි එල්බ ගනිත්
28 එ්ල්හි ස්ෙර්ගයට යන සත්ත්ෙයාට උසස් ොහන ියමන් ආදියද තටුෙූ අනු්ූල
නිමිතිද ද්ිත්
29 සිය ගුන් අප්සුාෙන්දග් නෘතයගීතාදිදයන් ද ියමාන යානාේ් ද දැ් සහුදග්
(සිත) සතුටු දව්
30 එ්ල්හි ඒ දාය් මිනිසා පුම ආස්ොදය ලබයි පුු මඩුේ් අතහණු පරාසාදය්ට
නගින්නා දමනි
31 සසු බිදයන් එදතුෙනු සඳහා මා ියසින්
්ුශලානුභාෙදයන් හටගත් උදාු පුුය ියපා්ය අනුභෙ ්ුමි

යහපත්

දදය

්ුන

ල

32 දමදස් දහදතම සතුටට පත්ෙ අභීතෙ අතිශයින් සතුටුෙ තමන්දග් පින්්මින්
අතිශයින් නණලවී
33 පු්ඩිත දතම පින්්ළ අයට ආොසය්් ෙූ ස්ෙර්ගයාට පමුුුෙයි සහුට නුමුළා
මුුය සිදුදව් පින්්ේ ්ුන්නන්ට එය නියතයි
34 දමදස් දහාත්තා ෙූ සහුට දදියදය දදව් දලාියන් ුථ සය්් දගනියත් තම
තමන්දග් දදව්දලාෙ ෙර්ුනා ්ළාහුය
දහ් එය අසා සදහේ අසා පුුණදු නිසා තුසිත දදව් දලාියන් දගන ආ ුථය හණු තතිරි
ඒො දගන යන්න යයි ්ීදය්ය ඒ අසා ඒ අසල සිටි සුමනා දතාදම ්ිදම්්ද ස්ොමීනි,
දමදත්් ්ුසල් ද්ාට දමදස් මුුාසන්න ්ාලදයහි ියලාප ්ුන්දනහිද, තිස්ස, එය අසා
දසාඳුුණ, මම ියලාප දනා්ියමි දදව්දලාෙ දදියදය රිය සය්් දගනාොහුය මම සෙුන් සමග
්ථා ද්දළමි යි ්ීදය්ය එය අසා සුමනා දතාදම මම ඒො දනාද්ිමි ද්ාහි දැයි ියචාුන
ලද් මල්දාමයන් දගන්ො දගන අහසට දැේමවීය එය දගාස් රිය හිදසහි එල්බුදු්ය ඒ දැ්
සුමනා දතාදම ගණබට පිියස තඳට දගාස් නාසි්ාොතය හිුද්ාට ්ළුරිය ද්ාට සණමියාට
මුලින් දගාස් ුථදයහි පහළ ෙූො ය ඕ දතාදම එහි සිටිමින් සණමියාට හසුන්් එෙමින් දමදස්
්ීො ය
35 සාුය්් දනාමණති ඒ මිනිසත් බදෙහි ්ුම්් නිසා දබාදහ ්ල් පමා ෙන්දනහිද?
අශුචිදයන් අපිරිසිදු පුුෙන්ට නිෙස්් ෙූ දේ මිනිස් සිුණු අතහණු ෙහා එන්න දේ දිෙයශ්රීය
බලන් මම පළමු ද්ාටම ආදෙමි හිමියනි, දැන් තුසිත දිෙයදල ්යට යමු

36 දමය අසා සිටි දහදතදේද ්ළුරිය ද්ාට එම රිදයහිම උපන්දන්ය සෙුහු
දදදදනාම සමගිදයන් සතුටුෙ දදව් පිරිස පිරිෙුා මහජනයා බලාසිටිද් ම තුසිත පුුයට ගියාහු
ය
37 බුද්ධිමතුන්දග් දේ චරිත දැනදගන දිෙය මනුෂය සේපත් හා නිෙන් සණපත් පතමින්
්ල්ප ෙෘක්ෂය හා සමාන සිංසාුදයහි ෙසනා දත්් ්ණමණති දෑ ලණදබන නිර්මල ශීල තති බුද්
පුතරයන්ට දන් දදව්
6. භරි ගොල ප ති ජ

කථො ව ජතුව න්ිමි.

6.7 ගම්දැරියසග් කථාව
1 ලඞ්්ාදෙහි ද්ුුු පස බරහ්මදච ල නේ ගම්් ියය එහි මිනිස්සු ියශාල බිේ
දපදදස්් සීසෑමට පිළිදයල ද්ාට එහි මෑ තට ෙණපුුෑහ ත්්බිති සෙුහු මෑ පණසුුු ්ල්හි මෑ
සිඳින්දනමියි පණන් දගන මහා ගරීෂ්ම ්ාලදයහි එහි ගියහ එසමදයහි එ්් ගේෙණසි පිපාසාදයන්
මණඩගත් භි්්ෂුේ් මිනිසුන් සමීපයට ගිදය්ය දමහි පණන් ලබමුයි එ්ල්හි එ්් ගේදැරිය්්
්්ලාන්ත තඳුුන් තත්දත් පිපාසදයන් පීඩිත ෙූ භි්්ෂුෙ දැ් උපන් ශරද් ා තත්තී මිනිසුන්ට
දනාදන්ො ්ළදයහි තුබූ පණන් දගන ඒ භි්්ෂුෙට එහි සතුටින් සිත පහදො යන දතුණන්
ියඳිමින් සිටිදය්ය ත්්බිති මෑ ්පන්දන පණමිු ්ළදයහි ෙූ පණන් දනාදැ් ්ෙුුණන් ියසින් පණන්
ගන්නා ලදදැයි ියචාළහ ඕ දතාදම ස්ොමීනි, මා ියසින් දගන පිපාසිත ෙූ එ්් භි්්ෂුේට දදන
ලදැයි ්ීහ එ්ල්හි මිනිස්සු එය අසා පිපාසිත ෙූ අපට බීමට දගන ආ පණන් අපට දනාදන්ො
භි්්ෂූන් ෙහන්දස්ට තමා දුන්නීය අදන් මණදග් ශරද් ාෙ යයි යයි අපහාස ද්ාට ්ිපී අපි
සුළඟින් අව්දෙන් දව්දළන්නදම මෑ ්පමින් පිපාසිතයේහ ෙහාම අපට පණන් දගන එෙ යයි
තය සමග ්ළහ ්ළහ ත්්බිති ඕ දතාදම සෙුන් ආද්රාශ ්ුද් පරිභෙ ්ුද් දනා්ිදපමන්
දන් නිසා තති ෙූ දසාේනස් දමදනහ ්ුන්නී ්ළය්් දගන සෙුන්ට පණන් දගන එන්දනමියි
සිටදගන තමන්දග් ශරද් ාෙ ්ල්පනා ද්ාට මෑ ද්ත දදස බණලීය තදග් ශරද් ා බලය නිසා
මහ දපාදළාෙ බිඳදගන මණණි්් ෙණනි දලා්ු දිය බුබුල්් නණග දපාදළාදෙහි පණතිරී පණෙතුදන්
ය අදහ තදග් ශරද් ාදව් මහත් බෙ, භි්්ෂූන් ෙහන්දස්ට පණන් ටි්්්
එහි ම දනාසිදඳන
පණන් ලණබුදු් ය එදහයින් ්ියන ල
2 දන් මට ශරද් ාෙම මුල් දව් තරිිය සේපත්තියට ශරද් ාෙ මුල් දව් ශරද් ාදෙන් දදන
ලද ්ුඩා ෙූ දානය ද ්ල් දනායො ියපා් දදන්දන් ය
3 දන් ම ස්ෙර්ගයට නිදානයයි එදස්ම අනුගාමි් නි ානයයි සියළු දල ෙණස්සන් ෙශී
්ුන්න්ි එය පුම ඖෂ ය්ි මන්තරය්ි
4 ඒ දානය ියපත්් පණමිණි ්ල්හි මිතරදය්ු සමානය ්ණමණති දද් දදන්නා ෙූ උතුේ
සිතුමිණි ුණෙන්ි දානය ඒ්ාන්තදයන් භද්රර්ටය්් සමානය දානය ඒ්ාන්තදයන් දිෙය
ෙෘ්්ෂදය්් හා සමානය
5 දේ ගේදැරිය ශරද් ාදෙන් පණන් ස්ෙල්පය්් , ඕදතාදම එම තසිල්දලහිම ්්ෂය
දනාෙන්නා ෙූ සිසිල් ජලය ලණබීය
6 උත්තම - අ ම - ම යම යන සියල්ලන් ද්දුහි හණම ්ල්හ දානය්් දිය යුතුය
මුල මණද අග යන තුන් තණන ශරද් ාෙ මුල්ෙ දිය යුතු දව්

7 ත්්බිති ඒ ්ුමාරි්ා දතාදම ගලන දිය දැ් සතුටු සිත් තත්දත් ්ණමණති දස්නා
පණන් බී එ්් පණන් ්ළය්් දගන පිපාසිත මිනිසුන්ට දුන්නී ය
එෙණනි දිය ්ඳ්් අන් අය දනාමද්ිති ඕ දතාදම ම ද්ී ඒ නිසා ඕ දතාදේ නණෙත
එහි දගාස් නහන්නීය පණන් දබාන්නීය ්ළදයන් දිය දගන මිනිසුන්ට දදන්නීය ඒ දැ් මිනිස්සු
අප මීට දපු දමහි පණන් දනාදැ්්ද්මු මෑණිදයනි, ද්ාදහන් තී නා පණන් දගන එන්දනහිද?
අපට ද එය දපන්ෙෙයි තල්ලූහ ඕ දතාදම සෙුන්දග් ඒ ්ථාෙ අසා සතුටු සිත් තතිෙ තදන් දේ
පණන් මදග පුුයානුභාෙදයන් උපන්දන් ය එය සියළුම මිනිසුන්ටත් මුෙ ඌුණ ්ුුණලු ආ න්ටද
පාියච්චියට සුදුසුෙ දපදන්ොයි අධිෂ්ඨාන ්ළාය එද්දුහිම තදග් ශරද් ා බලදයන් පාදෙන
දපු සමූහදයන් ද බිඳි බිඳී නණදගන තුග මාලාදෙන් ද ියසිරී යන ජල ්ර්ණි්ාදෙන් යු්්ත
ෙූ ජල දව්ගදයන් හට ගත් දර් ෂාදෙන් යුතුෙ ගලා බසින මහ දිය ්ඳ දැ් පුදුමයට පත් සිත්
තත්තාහු අදහ මණදග් දානානිශිංසය මණය ස්සා සිල්ෙතුන් ද්දුහි පිහිට වී යයි තයට
පසසමින් නා පණන් බී ගියාහුය ත්්බිති මෑත සමදයහි එහි මිනිස්සු ගම්් පිළිදයල ්ු ගත්හ
ඒ ගමට මාස පිට්ි ගම යයි නේ ද්දළ්ය පසුෙ ඒ ජලාශය ආශරය ්ුදගන එහි ියශාල
ියහාුය්් ්ළාහුය ඕ ්ුමාරි දතාදම ආයුෂ තතිතා්් ොසය ද්ාට පින්්ේ ද්ාට දිෙය
දල ්දයහි උපන්නීය ඕ දතාදම එහි දනාදය්් ගස් සමූහදයන් සණුසුුු උයන් ද බබළන
පස්ෙු්් පියුදමන් ගණෙසීගත් මිහිරි ජලදයන් පිරී ගිය ජලාශයන්දගන් ගණෙසුුු දනාදය්්
අප්සුා දසදහස්් ියසින් මනාෙ ොදනය ්ුන ලද දබු - තූර්ය නාදයන් දගන් ගණෙසී ගත්
නටන දනාදය්් දදව් නිළියන්දගන් ගණෙසුුු දදාදළාස් දයාදුන් දදව් ියමන් උපන්නීය තදග්
පින පර්ාශ ්ුනු පිණිස දිෙ පණනින් පිරී ගිය එ්් ුන් ්ළය්් එහිම හටගති එය තය යන යන
තණනට යයි, දදදදව් දලාෙ දදියයන් පරිදභාග ්ුන සමදයහි ද සිඳීමට දනාගිදය් ය
8 දමදස් යහපත් සත්පුුණෂදය ශරද් ාදෙන් පණන් දන් මහ සේපත් ියඳිති දබාදහ
ද්ාට දන්දදන්නහුදග් සේපත්තිය බුදු දනාෙූ ්ෙු සත්ෙදය්් තතිරි දනාද්ාට ්ියන්නට
සමර්ථ දව් ද? දනාදව්මණයි
7. ගම්දැරි සගජ කථො ව ජතුව න්ිමි.

6.8 ධමමාවසග් කථාව
1 සිිංහල දිෙයිදනහි ලජ්ජතිසස
් ුජතුමා ුාජය ්ුන ්ාලදයහි ුණහුුු දනව්දෙහි
ගිරිතිේබිල තිස්ස පර්ෙත මහා ියහාුොසී භි්්ෂූන් ෙහන්දස් භි්්ෂාෙ පිණිස හණසිදුන තණන සිෙ
නේ ගදම්් ියය ඒ ගදමහි එ්් දුගී ර්මා නේ ස්තරිය්් අනුන්ට දු ද්ාළ දිය ආදිය
දගදනමින්, වී ද්ාටමින් පිදුුණ ෙනමින් දගායේ පාගමින් අමාුණදෙන් ජීිය්ාෙ ්ුමින්
ෙසන්නීය ඕ දතාදම මෑත ්ාලදයහි දමදහ්ාු ්ේ ද්ාට දු් දස් ෙස්තරය්් සපයාදගන
දමදස් සිතී ය ඒ එදස්මණයි
2 ුාග නමණති ගින්දනන් දැවී දද ෂ නමණති ු්ුසාදගන් දපළී, දම හදයන් මුලාවී
දබාදහ ්ළ්් සිංසාුදයහි හණසුුණදුමි
3 දපු පින්් දනා්ුන ලද්දද්ද, නණෙත ්ිසිේ් ්ිරීමට ද, දනාහණ්ි දුප්පත් වීමට
ඒ්ාන්තදයන් ්ෙු නේ පාපය්් මා ියසින් ්ුන ලද ද?
4 එනිසා මම අනුන්දග් දගෙල්ෙල අපහසුදෙන් දමදහ්ාු්ේ ්ුමින් ජීෙත් දෙමි
මට සණපය්් නේ අහසට දපාදළාෙ දමන් දුුය

5 දැන් බුද්ද ාත්පාද ්ාලයයි දල ්දයහි
දල ්දයහි පෙතිත්

ර්මය බබළයි ගුු සාගු ෙූ බුද් පුතරදය

6 මා ියසින් ඒ්ාන්තදයන් ක්ෂුය්් ලබන ලදි දැන් මදග් ආත්මය දගාඩනගා ගත
දනාහණ්ි ෙූදය් නේ සසු ගිලුනා ෙූ මම ්ෙදා හිස සසෙන්න ද?
7 දු්දස් උපදො ගත් එ්් සළුේ් මට තත දැන් ඒ සළුදෙන් භෙ සාගුදයහි පිහිට
්ුගන්දනමි
8 ඕ ර්මාදෙ දමදස් සිතා එ්ල්හි ඒ ෙස්තරය සිංර්යා ෙහන්දස්ට මහත් ඵල ගණන
ියශ්ොසය තබමින් ශරද් ාදෙන් දුන්නීය
9 එ්ල්හි ගිරිතිේබිල තිස්ස පර්ෙත ියහාුදයහි පන්සියය්් භික්ෂූහු ෙස් එළඹුනහ
එයින් භික්ෂූහු සිෙ ගමට පිඬු පිණිස දබාදහ දසයින් එළදඹත් එ්ල්හි ඕ දතාදම උපන්
ශරද් ාෙ ියනාශ දනාද්ාට ෙස්තරය දගන ආසන ශාලාෙට දගාස් එ් භි්්ෂුේට දමදස් ්ීොය
ස්ොමීනි දේ ෙස්තරය එ් ියහාුය් භි්්ෂූන්ට ෙස්ොසි් ද්ාට දදන්දනමි නුඹ ෙහන්දස්ලා
එහි ෙණඩම ්ුො මදග් දුප්පත්්මත් දේ සළුෙ දු්ින් ලණබුුු බෙත් භි්්ෂූන්ට ්ියා දදනු
මණනෙ උන් ෙහන්දස්ට ෙස්තරය දසාේනසින් ගියාය ත්්බිති උන්ෙහන්දස් ඒ ෙස්තරය දගන
ියහාුයට දගාස් රැස් ෙූ මහුුන්ට තය ්ියූ ෙචන ්ියා ස්ොමීනි, දේ ෙස්තරය අඳින්නට සමත්
ද්දන්ුට දදනු මණනණෙණයි භි්්ෂු සිංර්යාට ෙස්තරය දුන්දන්ය
ඒ අසා භික්ෂූන් අතු එ් නම්් ස්ොමීනි, මට තුන් මස්ට දදන්න එය මම පරිදභ ග
්ුමියි ්ීදය්ය එය අසා අනි්් භි්්ෂුේ් මට දදමස්ට දදන්න, එ්් භි්්ෂුේ් ස්ොමීනි මට
මස්ට, සති දද්්ට, දස දින්ට යයි දමදස් ්ාලය අඩු ්ුමින් ්රමදයන් එ්් භි්්ෂුේ් මට
එ් දින්ට දදන්න, මම එය පාියච්චි ්ුමි ත්්බිති භි්්ෂූහු සහුට ඒ සළුෙ දුන්හ දහදතම ඒ
ෙස්තරය දගන දහෙලූ ්පා මස් ්ප් බින්දු තබා සිෙුුණ දපාුො ස්්මනට නණග පියෙු සත්්
දගො අෙසානදයහි ද්දලස් සතුුා දිනමින් ුහත් බෙට පණමිු ඒ සිෙුු දස දා, දදදෙනි
දෙදසහි භි්්ෂූන්ට දුන්දන්ය දේ ්රමදයන් එම සිෙුු නිසා තතුල් ෙසම පන්සියය්් භි්්ෂූහු
ුහත් බෙට පණමිණියහ
10 ත්්බිති ලජ්ිතිස්ස මහුජතුමා මහා පාොුු දෙදසහි ුජ දගදරින් නානා පාට
ෙස්තරයන් දගන්ොදගන ියයන් බඳිව්, දතාුන් සසෙව්, ධ්ෙජ හා පතා් බඳිව්, ියහාු අලඞ්්ාු
්ුව් යයි මිනිසන
ු ් දයදවීය
ත්්බිති සෙුහු ියහාුය අලඞ්්ාු ්ළහ භි්්ෂූහු ද ියහාුය අලඞ්්ාු ්ුන ්ළ සිෙුු
දගන දේ සිෙුු දබාදහ දදනාදග් ද්දලස් මළු නණති ්ිරීම සඳහා දහ්තු වී යයි මුළු දදාු
ද්ාඩිය්් ද්ාට එසෙූහ ත්්බිති ුජතුමා මළු දදාු සසෙන ලද දේ අර්හත් ධ්ෙජය දැ්, අපි
දනාදය්් පාට ෙස්තර එවීමු ්ුම්් නිසා දිුණුු්් තදිරිපිට බණන්දාහු දැයි ආුාමිය්න් දගන්
තසූහ මහුජ, ආර්යයන් ෙහන්දස්ලා තමන්ට දමය උප්ාරී යයි තදිරිපස බණන්දෙූහයි ්ී ්ල්හි
ුජු ියසින් සෙුන්ට දමය ියසින් ්ෙු උප්ාුය්් ද්දළ් දැයි ්ී ්ල්හි දද්ෙයන් ෙහන්ස, අපි
දනාදනිමු ආර්යදය ම දනිතියි ්ීහ ත්්බිති ුජතුමා භි්්ෂු සිංර්යා දෙත එළඹ ෙණඳ එ්ත්පස්ෙ
හුන්දන් ස්ොමීනි, දේ ෙස්තරය සිංර්යාට දබාදහ උප්ාු යයි ්ියති ඊට දහ්තු ්ෙදර්ද? භි්්ෂු
සිංර් දතදේ මහුජ, දේ ෙස්තරය නිසා දේ තතුල්ෙස පන්සියය්් භි්්ෂූහු ුහත් බෙට
පණමිණිදය ය එනිසා භික්ෂූන්ට එය දබාදහ උප්ාු යයි සිෙුදුහි ගුු ්ියමින් දමදස් ්ීදය්ය
11 මලමුතර ෙලින් තණෙුණුු අපිරිසිදු පිදල ති් ුහත් ධ්ෙජය දැ් යේ තණන් අනාදු
දනා ්ළ යුතු දව්

12 මිනිසුන් ියසින් පිදිය යුතු ඒ අර්හත්
්ළ යුතු දව්

ජය දක්ෂ්ම භූමියට පමුුුෙයි එනිසා ආදු

13 ුජතුමාදුනි, ුහතන් ෙහන්දස්ලා ියසින් පරිදභ ග ්ුන ලද ඒ දේ දිුණුු
සසෙන ලද අුහත් ධ්ෙජය ුහතුන් ියසින් පරිදභ ග ්ුන ලදි එදහයින් ඒ ෙස්තරය පූජාෙට
සුදුසුය
14 දේ ආ ්රමදයන් ර්මය දද්ශනා ්ුන ලදි දේ තසූ ුජතුමා සන්දත ෂෙ දේ
ෙස්තරය දදන ලද්දද් ්ෙුුණන් ියසින් දැයි ියචාදළ්ය ඒ අසා භික්ෂූහු, මහුජ, සිෙ ගදමහි දිළිඳු
ර්මා ස්තරිය්් තත ඈ ියසින් දමය දදන ලදැයි ්ීොහුය ුජතුමා එය අසා තය ්ණඳො තයට
දබාදහ ෙස්තු සිෙගම තදග් බත්ගම ද්ාට දුන්දන්ය එතණන් පටන් ඒ ගම ේමසීෙ ගම යයි
පරසිද් ියය ුජතුමා තය තමන්දග් ූ  තනතුදුහි තබා මහත්ෙූ සේපත් දුන්දන්ය ඕ දතාදම
එතණන් පටන් දන් සිල්රැ් ආයු ද්ළෙු දගාස් දදව්දලාෙණ උපන්නීය
15 දිළිඳු ගණහණණිය් ියසින් සුදප්ශල සිංර්යා ෙහන්දස්ට දදන ලද ෙස්තරයාදග්
ආනිශිංස ආනුභාෙය පුදුමයි
ර්මා දතාදම ද භෙදභ ග සේපත් ලණබුොය භි්්ෂූහු ද
ක්ෂීුාශරෙදය ෙූහ
8. ධවතමොවසගජ කථො ව ජතුව න්ිමි.

6.9. කිඤ්්ිසඞ්ඝාවසග් කථාව
1 ලිං්ාදව් ්ාෙන්තිස්ස ුජතුමා ුාජයය ්ුන ්ාලදයහි අනුුා පුුදයහි සඞ්ර්නේ
මහා අමාතයදය්් ියය ුජතුමා සහුට ුණහුදුහි මහගම බත්ගේ ද්ාට දුන්දන් ය දහදතම
ෙනාහි තමන්දග් චුල්ලසඞ්ර් නේ මල්ලී අමතා දත ුජුදග් දමදහ්ුණදේු වී උෙටණන් ්ුෙයි
ුජු සමීපදයහි නෙතා තමා මහගමට දගාස් ෙසයි එ්ල සහුට එ්් දුේ් ෙූොය නමින්
්ිඤ්්චිසඞ්ර්ා නමි ුෑපදයන් යුත් දදෙඟන්් ෙණන්නී ය මෙු පියෙුණ තයට සූප ශාස්තරය
උගන්ො පිසීේ ශාස්තරය උගණන්නුොය ත්්බිති සෙුහු තය ියසින් මුලින් පිසූ ද්ාටස භි්්ෂු
සිංර්යාට දුන්හ ඕ දතාදම එතණන් පටන් දබාදහ දසයින් සිංර්යාට බත් හා ෙයඤ්්ජන පිස
උපස්ථාන ්ුන්නීය සව්හු තයට සිංර් උපස්ථායි්ාෙ යයි ෙයෙහාු ්ුති
2 මෑත ්ාලදයහි සිංර්ාමාතය දතම ජනපදය දපළමින් ද්ාල්ල්මින් ්ලබල ්ුති
ඒ පරෙෘත්තිය මිනිස්සු දගාස් ුජුට ්ීදෙ ය
ුජතුමා එය අසා සහුදග් මළුුෙන් ්ණඳො සදහ දුයා ජනපදය සිංගරහ ්ිරීමට යෙන
ලදි දැන් ජනපදය දපළා ්ලබල ්ුයි දමයට සදබ් සදහ දුයාට ලිපිය්් යො ෙල්්ෙන්න
යයි ්ීදය්ය දහදතම එය අසා සදහ දුයාට ලියුම්් යෙමින් දමදස් ්ීදය් ය
3 මදග් සදහ දුයාට ෙණඳ දමහි පණතිරී තති පරෙෘත්තිය ්ියමි සදහ දුය, ෙිංචාෙ
නණතිෙ ුජෙුණ දස්ෙනය ්ළ යුත්දත ය
4 දේ දපාදළාදෙහි, යම, ආදිතය, චන්ද්ර, මාු, ්ුදව්ු, අග්නි යන සයදදනා එ්්්ිරීේ
ියසින් ුජෙුණ මෙන ලදහ

5 යම දතම පින්පව් අනුෙ සත්ෙයන් ස්ෙර්ගයට හා අපයාට පමුුුෙය යම හා සමාන
ුජතුමා ද එදස් පෙතී
6 පරදබ ්ළ යුත්තන් පරදබ ්ුයි ියයලවීමට සුදුස්සන් ියයලෙයි දමදස් සූර්යා
දල ්ය ආදල ්ය ද්දර් සූර්යා සමාන ුජතුමා ද එදස්මය
7 චන්ද්රයා ගරහතාු්ා සමූහයා ියසින් පිරිෙුු ලද්දද් දස දි්්හි අති සිසිල් ුශ්මි
්දේබයන් පතුුණෙමින් දල ්යා සතුටු ්ුයි දලාෙ ුජු ද චන්ද්රයා දමනි
8 මාුයා මණරිය යුතු අය දයාදෙන් දතාුෙ මුා ද, ුජෙුණ ද මාුයා දමන්
අසත්පුුණෂයන්ට නිගරහ ්ළහ
9 නය දමන් ්ුදව්ුයා සතුටු ්ුනාතු න නමණති දිය සිඳීදමන්ද ්ුදව්ුයා
්ටයුතු ්ුයි දමදස් ුජතුමා ද ්ුදව්ු ෙණනිය මිතර - සතුුණ අය න දමන් හා නය
ගණනීදමන් ්ුදව්ු ෙණනිය
10 ගින්න දලාෙණ තති සියළු භූතයන් දෙයි ුජතුමා ද ගින්න දමන් අසතුටු
පුද්ගලයන් දෙයි
11 ගින්න නු්ට තසුුණ ්දළාත් ඒ අයම ගින්න ියනාශ ්ු දෙයි ුජ නමණති ගින්න
නෑයන් සහිත ෙූ චුාචු සියළු සතුන් සහිත ්ුලයම දෙයි
12 දැෙුුු ෙනදයහි තතණේ ගස් තිදබ් ුජුදග් ද් ප නණමණති ගින්දනන් මනුෂය
නණමණති ෙනදයහි අපුා ්ළ ්ිසිදේ් තතිරි දනාදෙත්
13 දිග අත් තති ුජෙුණ ූ ු යයි සල්ා අෙමන් දනා්ළ යුතුය දල ්ය දපළන්නාෙූ
සතුුා ෙහා දැඩි ද්ාට අල්ො ගනිති
14 පරතයන්තය දනාදපළව් ගණමියන් පණහණු දනාගනිව්
ගන්දන්් දනාදව්ො තමන්දග් මුල් දනාසිඳුෙ මණනිය

අනුන්දග් දද් පණහණු

15 ුජෙුණ ප්්ෂපාති උප්ාරී හිත එළෙන්නාෙූ මිනිසාට ්ීර්ති ේ ආදිදයන් මනාෙ
ෙර් නය ්ුත්
16 දමදස් ද ්ියා අප දනාබලව් ද, අපරමාද වී ජනයාට සිංගරහ ්ුමින් ොසය ්ුව්
යයි සන්දද්ශය්් යණවීය දහදතම ඒ සන්දද්ශය අසා මදග් බාල මල්ලී ුජුදග් අදහස දැන
සන්දද්ශය එවීය ුජු ්ිපී ්ල සිට අපට දමහි ොසය ්ුන්නට දනාහණ්ණයි සිතා දුෙත්බිරියත්
හුණබස්නත් රැදගන යන්දන් පිළිදෙලින් නිදගරා සාලඛු්ඩ යට පණමිණිදය්ය එහි දමදස්
සිතීය මම ුජුට බිදයන් පලායමි නණෙත සහු ද්ින්නට දනාහණ්ිය අනුුා පුුයට දනාදගාස්
මලය ුටට දගාස් යේ්ිසි තණන් ොසය ද්ාට ජීෙත් දෙමියි දේ ්ුණු තමන්දග් භාර්යාෙට
්ියා තය පිළිගත් ්ල්හි තමන්දග් දුෙදග් ුෑසපුෙ සල්ා තදින් අපට බිය උප ද, එය මෑ නිසා
උප යයි සිතා දසාඳුු, ්ිදම්්ද? සිංර්යා නිසා අපට බිය්් හටගනී තදින් සබට ුණචි නේ තය
අත්හණු යමු යි ්ීදය්ය එය අසා ඕ දතාදම සබට යම්් ්ණමණති නේ, එය ්ුෙු මම සබ සිත
දනාබිඳින්දනමි යි ්ීොය ත්්බිති දහදතම දුෙ අමතා, දුෙණිදයනි, අපි තතුළු ගමට දගාස්
ආහාු දසායා එනතුුණ ටි්්් දමතණන තන්න යයි දුෙ නෙතා පලා ගියහ පුදුමයි බියට පත්
සතුන්ට දල ්දයහි දපර්මණීය අය ද්දුහි දපර්මය දහ දල භ ්ටයුතු ෙස්තුදෙහි දල භය
දගවීමට දය් ඒ එදස්මණයි

17 දමබඳු ෙූ දු්් තති ෙූ ්ල්හි දේ මිනිස්සු පුතුන්ට තති දපර්මය අත්හරිති තමන්දග්
දුණෙන් ්න ්ිඹුලන් හා ්ණස්බන් දමනි
18 ත්්බිති එහි සිටි ්ුමාරි්ාෙ යන එනෙුන් දැ් දේ ්ුමාරි්ා දතාදම අභිුෑපය,
සු්ුමාුය ්ුම්් සඳහා දමහි සිටින්නී දැයි පුදුමෙ ළඟට එළඹ අප සමග මෑණිදයනි, එන්න යයි
්ියති ඕ දතාදම සෙුන්දග් ්රියාෙ අසා මාදග් මෙුපියන් ෙචනය ්ඩ දනාද්දුමියි සිතා
නිශ්ශබ්දෙ එහි සිටිදය්ය දමදස් එතණන ්ල් දගෙන්නාෙූ තයට දින හත්් ත්්මිණි දමදත්්
්ල් නිුාහාුෙ සිටිදය්ය එ්ල්හි ශ්රදතම දදව් මිනිස් දලාදෙහි සණරි සුන්දන් එදස් සිටි තය
දැ් මහ ගුුෙත් ්ුමාරි්ාේණයි තය ියමසමියි සිතා සිත් ්ළු තුණු ුෑපය්් මො දගන
තදග් සමීපයට එළඹ තය සමග ්තා ්ුමින් දමදස් ්ීදය්ය
19 නිල් ෙූ අග්බඹුුණ ෙූ ද්ස් ්ලාපදයන් යුත්, පිපී ගිය දනළුේ ෙනය්් ෙණනි
මුහුු්් තති නිල් පළල් තස් තති තසට උත්සෙය්් ෙණනිය තී
20 දසාඳුු, ලීලාදෙන් ුන් ලීය්් බඳු නඳුන් උයදනහි දිෙය ්නයාේ් බඳු අහදසහි
චන්ද්රදල්ඛාේ් බඳු තී, දමහි සිටින්දනහිය
21 සිත්්ළු තණනණත්තිය, තී ්ෙුද? ්ාදග් දුේ්ද? ද්ාහිසට
ි දමහි පණමිණිදයහිද?
්ුම්් සඳහා දමහි සිටින්දනහිද තිදග් ස්ොමියා ්ව්ද?
22 තුණුදය තුණණිය්්ම ්ණමණති දෙති දයෞෙනියද එදස්ම තුණුයන් ්ණමණති
දව් දසාඳුු! දමහි දැන් තීද මමද සමාන ෙයදසහි සිටිදය දෙමු
23 තී අද පටන් හණම ්ල්හි භාර්යාභාෙදයන් දප ෂුය ්ුමි මම තීදග් හිමියා
ෙන්දනමි තී මදග් බිරිය දෙහි
එය අසා ්ුමාරි්ාෙ දමදස් ්ීොය
24 මිතරය, නුඹ යම්් සඳහා මා සමග ්ථා ්ුන්දනහිද එය ්ුණු්් දමන් දපදන්
දල ්දයහි ස්තරීහු පුුණෂ නමණති ආභුු දයන් දතාුෙ දනාබලත්
25 යේ දහය්ින් ඈලාට ස්ොමිෙුණන් නණත්නේ ිය ො (ෙණන්දඹු) යයි ්ියති හණමදාම
ෙණන්දඹුෙ සියළු දු්ට ද්ාටස් ්ාුදය්් දව්
26 මට මෙු හා පියා තත සෙුහු මට දමදස අනුශාසනා ්ළහ දුෙණිය අප එනතුුණ
දමහිම නෙතින්න
27 මෙුපියන්දග් ෙචනය යදම්් දේ මනුදලාෙ දනා්ුත්ද දහ් දේ දල ්දයහි
ියනාශයට ද පුදලාෙ දුගතියටද පණමිදුත්
28 තුණුය, යේ දහය්ින් මදග් දදමව්පිදය සබ සමග එ්්වීම අනුමත ්ුත් නේ
එ්්වීම සිදුදව් එදස් දනාෙුෙදහාත් එ්්වීම්් දනාමණත
29 ත්්බිති ශ්රයා තදග් ්ථාෙ අසා එදස් නේ පින්ෙතිය, තී අධි් බඩගිනි
තත්දතහිය දේ බත් ෙළඳෙයි ්ියා එ් බත් මුල්් තයට ගිදය්ය ඕ දතාදම බත් දගන
්ාලය බලා තෙම දපුෙුණ යයි දැන දන් ෙළඳිමියි ්ාල දර්ාෂා ්ළා ය තුන්ෙණනි ශබ්දය
ද්ළෙු සිතුල්පව් දෙදහු ෙණසි එ්් ුහත් නම්් එය අසා අහසින් අෙුත් තදග් තදිරිදයහි
පහළ ියය ඕ දතුණන් දැ් සතුටු සිතණතිය පසඟ පිහිටුො ෙණඳ පාතරය බතින් පුුො දතුණන්ට

ටි්්් සිටින්න ස්ොමීනි යි ්ියා ෙහ ෙහා ලණහණබ්ට පිියස ගස් අතු ්ඩා තඳදගන ෙණල්ින්
බණඳදගන හණඳිෙත් දස දා සුඹුල්් දුු්් ද්ාට දතුණන්ට දුන්දන්ය දතුණන් ෙහන්දස් ඒ
පාතරය සුමුදලහි (දුදුහි) තබා දම මා ද්ීොයි අධිෂ්ඨාන ද්ාට ඈ ද්ිද් ම අහසට නණග
ියහාුයට ගිදය ය ඕ දතාදම එය දැ් සතුටු සිතින් දන්
තතිරි ෙූ දදය අනුභෙ ද්ාට
තමන්දග් දානය ගණන සල්ා ලණහණබ් සණඟවී සිටියාය එ්ල්හි ුජුදග් දස්සදතහි අධිගෘහිත
දදව්දුෙ තයදග් දානදයන් සතුටුෙ දස්සත් පිඬු චීෙුදයන් නි්්ම සා ු්ාු දදමින් දමදස්
්ීොය
30 ්ුමරිය, මණනිය, මණනිය, ර්මදයන් ජීෙත්ෙන තණනණත්තිය ශරද් ා තත්තී දෙහි තී
යහපත් ද්ාට දන් දුන්දනහි හණම ්ල්හි යහපත් පූජා තත්තිය්් දෙෙ
31 ුජතුමා එය අසා ්ෙදු්ුට පිනණත්තිය සා ු්ාු දුන්දනහිද? යි ියචාදළ්ය ඕ
දතාදම මහුජතුමාදුනි, මහාගදමහි සිංර්ාමාතයයාදග් ්ිිංචිසිංර්ා දතාදම
නුගගල්්ඩ
දදාු දන්් දුන්නීය තයට මම සා ු්ාු දුනිමි යි ්ීොය ුජතුමා එය අසා තමණතියන්
තුවීය පින්ෙත්නි, දතපි ෙහා එහි දගාස් තය දය ගය ෙූ ුථය්් ෙඩා හිඳුො සුසා දගන එව්
යයි ්ීදය්ය සෙුහු දගාස් ලණහණබ අතු හුන් ්ුමරිය දැ් මෑණිදයනි, අදප් ුජතුමා තී දගන ඊම
පිණිස අප එවී ය එන්න යන්න යයි තල්ලූහ ත්්බිති ඕ දතාදම මදග් මෙුපියන් දනාපණමිු
දින සත්ි දැන් මා අතහණු එ්්ද් ගියාහු ය නණතදහාත් මළාහු ියය යුතු යයි සිතා සෙුන්දග්
ෙචන මණනෙයි පිළිගත්තාය
ත්්බති තමතියන් ියසින් උනන්දු ්ුන ලද (තය) ජලය බී නහා ද්ාළ අතු දිදයහි
දමා තඳීමට ෙස්තර දගන එන්න යයි අත දි්් ්ළාය තමතිදය ුජතුමා ියසින් එෙන ලද සළුෙ
බණහණු ද්ාට තදග් අදතහි තණබූහ ඕ දතාදම එය දැ් පින්ෙත්නි, දේ ෙස්තර ුළුය සිත්්ළු
දනාදව් දෙන එ්්් දගන එන්න යයි ්ීො ය ත්්බිති තතණේ ද්දන්් එය අසා අතු තඳ
සිටි තණනණත්තියට දේ සළු පරිය දනාදව් යයි ්ියා මිනිස් දලාෙට මීට ෙඩා සියුේ ෙස්තරය්්
නණතණයි ්ීොහු ය
32 එද්දුහි ශ්රයා තයදග් පින් බදලන් දිෙයමය ්ිසිම දින් ියනාශයට දනායන
සළු පස්් යණවීය
ඕ දතාදම එ්් සළුේ් දගන තඳ ොහනයට නණග මහියිංගන ියහාුයට දගාස් එහි
දබාදහ භි්්ෂූන්ට සිෙුුණ පිණිස ෙස්තර
තමන්දග් පිරිෙු ජනයාටද දිෙය ෙස්තරම දුන්නීය
පණසින් ෙස්තර ගත් ගත් තණන අඩුෙ පිරිු ත්්බිති ඕ දතාදම පිළිදෙලින් අනුුා පුුයට දගාස්
ුජතුමා දැ්්්ාය ුජතුමා ද තය දැ් සතුටුෙ තයට මහත් සණපත් දුන්දන් ය ඕ දතාදම එහි
සියළු භි්්ෂු භි්්ෂුණී සිංර්යාටද ුජතුමා පර ාන සියළු ුජ පිරිසටද නුෙු ෙණස්සන්ටද දිෙය ෙස්තර
දුන්නීය ුජතුමා තය එ් පුදත්ුට පාො තයට මුළු ුණහුුු පරදද්ශයම බත්්ේ ද්ාට
දුන්දන්ය ඕ දතාදම එතණන් පටන් එහිෙසමින් දන් ම ආ දබාදහ පින්්ේ ද්ාට ආයු
ද්ළෙු පිරිස් සහිතෙ දදව්දලාෙ උපන්නී ය
35 දානය ්ුුද්ාට දගන සත්ෙදය දදව් දලාෙ යති දානය ්ුුද්ාට දගන
මිනිසුන් අතු සේපත් ියඳිති දානය ්ුුද්ාට දගන නිර්ොුයද ලබති එනිසා නිතු දන්
දදව්
9. කිඤ්ජි

ංඝොවසගජ කථො ව ජතුව න්ිමි.

6.10 ශ්රද්ධා සුමනාවසග් කථාව
1 එ්් ්දල් අනුුා පුුදයහි මහෙණලි වීිදයහි සුමනා නේ ශරද් ාෙත්, තුුුුණෙන්
ද්දුහි පණහණදුුු ඒ ඒ තණන සෑදබ ආදියට මල් ආදිදයන් පුදන බු අසන භි්්ෂූන්
ෙහන්දස්ට උපස්ථාන ්ුන එ්් ස්තරිය්් ෙූොය තයට ශරද් ාෙත් බෙ නිසා ශරද් ා සුමනා යයි
නම්් ෙූොය එසමදයහි ුණහුුු දනව්දෙහි මහගමින් එ්් මිනිදස්් ්ිසියේ ්ටයුත්ත්ට
අනුුා පුුයට පණමිු මහෙණලි වීිදයහිම නොතණන් ගති ඕ දතාදම සහු සමග මිතුුණ දේ
පෙත්ො සහු පිළිබඳ සිතණත්තී ෙූොය ස්තරීන්දග් සිත්හි පෙත්නා අශිෂ්ටත්ෙය පුදුමයි
2 දේ ්ටුගස්ි; දේ ියෂ ගස්ි; දේ සඳුන් ගස්ි යයි ෙණල්ට දමන් දෙනස්්
දනාමණත
3 දල ්දයහි ්ාමදයන් අන් ෙූ ස්තරීහු හීන උත්්ෘෂ්ඨ ම යම යන මිනිසුන්ය
්ුලීනයයි හීන ්ුලීනයයි, ෙණල් දමන් අත් දනාහරිත්
4 දහදතදේ ද තය පිළිබඳ සිතණති නිසා තය මහගමට දගන ගිදය් ය ත්්බිති ඕ
දතාදම එහ දගාස් සහුදග් දගයි ෙසමින් නිතුම භි්්ෂූන් ෙහන්දස්ලා අට නම්ට සලා් බත්
දුන්නාය නිතු බු තසුොය දෙදහු දබ ධි ආදියට ෙඳිමින් පින්ම ්ළාය
ත්්බිති ඕ දතාදම අසුන්හලට දගාස් භික්ෂූන් ෙහන්දස්ට ෙතාෙත් ්ුමින් ්ාලය
දගෙුොය තදග් හිමියා ශරද් ාෙන්තදය්් දනාදව්, එනිසා සහු දගදුට පණමිණි ්ල්හි තී
පින්්ේ ්ුමියි දගදු ්ිසිේ් දනා්ුන්දනහි යයි තයට ්ිපී දගදරින් බණහණු ද්දළ්ය ඕ
දතාදම සත් දින්්ම ්ණඩුුු ෙණටුුු දගබිත්් නිසා නිුාහාුෙ ොසය ද්ාට නිසණ්දයන්ම
තමා අත්හණරී බෙ දැන දගන අනුුා පුුදයහි මදග් දදමෙුපියන් සමීපයට යන්දනමියි
අනුුා පුු මගට පිළිපන්නී ඒ ඒ තණන සෑ දබ ආදිය ෙඳිමින් පිළිදෙලින් නුගගල්්ඩ දදාු
පණමිණියාය හුදද්ලාෙ තියදින්නට දමෙණනි පිරිහීම්් දව්මය එ එදස්මණයි
5 ්ුඩා ෙූ දහ මහත් ෙූ දහ තටු අනිටු ෙූ යේ්ිසි ්ාර්යය්් මෙුපියන් ආ
ෙණඩිමහල්ලන් ියසින් අනුදත් දද්ම ්ළ යුතුය
6 දදමාපියන්දග් අනු දැනුම දනාමණතිෙ ුාජය සේපත්තිය්් ලබන්දන් නමුදු ඒ
සේපත්තිය ද අනුජාත පුතරයා ියසින් බහුමාන දනා්ුන්දන් ය
7 මෙුපියන් ආ ෙණඩිමහල්ලන්දග් අදහස් දනාබලා යේ ්ිසි ආශ්චර්යමත් ෙූ
්ාර්යය්් ්ළත් හිතුේ්්ාුදය්් යයි නෑදය පො සහුට නින්දා ්ුති
8 එමනිසා උඩඟු දනාවී චපල දනාවී ඥානෙන්තෙ, සිංයම ෙූ තඳුුන් තතිෙ ෙණඩ
්ුන පුතර දතදේ පරශිංසාේ් ම ලබයි හණම අතින්ම පරශිංසාෙට පණමිදු්
9 ඕ ශරද් ා සුමනාදෙ මෙුපියන්ට දනාදන්ො පණමිණි නිසා දමදත්් දු්් අනුභෙ
්ළාය ත්්බිති එහි සිටි තය දිෙය මනුෂයයන් අතු සණරිසුු ශ්රයා දැ් දම දතාදම
ශරද් ාෙත් ය තුනුුණෙන්හි තලුණි යයි සිතා මහළු දෙස්ින් බත් මුල්් රැදගන තයදග් තදිරිපිට
පහළෙ තයදග් සමීපයට දගාස් ද්ාහි යන්දනහි ද මෑණිදයනියි ියචාදළ්ය තය අනුුා පුුයට
යමියි ්ී ්ල්හි ශ්ර දතම තිට අධි් බඩගිනි දෙහි, දේ බත් අනුභෙ ්ුෙයි බත්මුල දුන්දන්ය
ඕ දතාදම බත් මුල රැදගන දමතණන ජලය නණතණයි ්ියා සිටියාය ශ්රයා එයට නුදුුණ තන්හි
පිපීගිය එ්් දපා්ුු්් දැ්්වීය ඕ දතාදම දපා්ුුට දගාස් නා බත් මුලදගන අත දස ා
සිට ්ල් බලා තෙම දපු බත යයි දැන ්ල් දැන්වීය දමය අසා තලගුුණ මුහදුු පව්දෙහි ොසය

්ුන ේමදින්න දතුණන් ෙහන්දස් නිදු සමාපත්තියට සමෙණද සත්ෙණනි දිනදයහි නිදු
සමාපත්තිදයන් නණගිට පා සිෙුුණ දගන තදග් තදිරිදයහි පර්ට ියය ත්්බිති ඕ දතාදම
දතුණන් දැ් සතුටු සිතින් පාතරය රැදගන බත් පුුො දතුණන්ට ස්ොමීනි, දමාදහාත්් ෙණඩ
සිටිනු මණනෙයි ්ියා සණඟෙුුු තණන්ට පිියස ද්ාළ අතු තඳ තඳන් සිටි ෙස්තරය දස දා
සුඹුලුේ් ද්ාට දුන්නීය දතුණන් ෙහන්දස් ඕ දතාදම මා බලාෙයි අධිෂ්ඨාන ද්ාට ෙත්
සුඹුලුදෙහි පාතරය තබා අහසට පණන නණගී ියහාුයටම ෙණඩි දස්්
ඕ දතාදම දතුණන් ෙහන්දස් ෙඩිනු දැ් පරීතිදයන් පිනාගිය ශරීු තත්තී දර්ශන පථය
ත්්දමත්ම පසඟ පිහිටුො ෙණඳ තතිරි ෙූ බත් අනුභෙ ද්ාට අනුුා පුු මගට පිළිපන්නීය
10 එද්දුහි ඒ නුග ගදසහි අධිගෘහිත දදියයා එ්් පසුේබිය් දිෙය ෙස්තර 8්් තබා
එ්් පණත්ත් දිෙයමය බත්් ද තබා දිෙයමය ්ණියලි ෙර්ගදයන් පුුො සුදුසු ොහනයට නණගී එය
එහි තබා දගන ගණල පදෙමින් ඈට නුදුුණ තන්හි දපනී සිට මෑණිදයනි, ද්ාහි යන්දනහි දැයි
ියචාදළ්ය තය ියසින් අනුුා පුුයට යමි යි ්ී ්ල්හි එදස් නේ එන්න දේ ගණදලහි
ොඩිදෙන්න මම ද එහි යමියි ඕ දතාදම මණනිය ආර්යය, සබ සමග පසුෙ එමි ද්ාළ අතු තඳ
රිදයහි නගින්නට දනාහණ්ි යයි ්ීො ය ත්්බිති දහ් තයට එ්් දිෙය ෙස්තරය්් දුන්දන්ය දමය
තඳදගන රියට නඟින්න ඕ දතාදම එය තඳදගන රියට නණිංගාය ඒ රිය දදියයන්දග්
ආනුභාෙදයන් දමාදහාත්ින්ම සෑගිරියට පණමිණිදය්ය එ්ල්හි දිෙය පුතර දතම ස්ුුා පූ
සියඹුාෙ සමීපදයහි ගණල නතු ද්ාට දමතණන් මතු මට යා දනාහණ්ියි ්ියා පසුේබිය තයට
අතුුණදහන් ියය එ්ල්හි ස්ුුණ පූ සියඹුාදෙහි ොසය ්ුන දද්ෙතාො ඒ පසුේබිය රැදගන
යන්නිය දැ් ෙතාෙත් ්ුන්දන්ු දමන් වී තදග් ඒ සියල්ල දගන අනුුා පුුයට පණමිු මහා
පාලිදයහි ොසය ්ුන භික්ෂූන් දැ් සතුටු සිත් තත්දත් පස්මග ආොසදයහි දනාදය්් සිය
ගුන් භික්ෂූන්ට ද භික්ෂුණීන්ටද දිෙයමය ුස ්ණියලිද දිෙයමය සා ් ද දුන්දන්ය
11 එ්ල්හි ුජතුමා ියහාුයට යන්දන් මහා පාලි දන්සණදලහි ෙූ දේ සියල්ල දැ් සතුටු
සිතණතිෙ ්ෙදු්ු ියසින් දමය දදන ලද්දද්දැයි ියචාදළ්ය මිනිස්සු ශරද් ා සුමනාෙ ියසින් දුන් බෙ
්ීොහුය ුජතුමා තය ්ණඳො දන් උප්ුු ලණබුුු සණටි ියචාදළ්ය ඕ දතාදම ඒ සියල්ල
ියස්තු ද්ාට ්ීොය ුජතුමා තයට සතුටුෙ තමන්දග් අග දමදහසුන් බදෙන් අභිදෂ්්ය
දුන්දන්ය
ඕ දතාදම අභිදෂ්්යට පණමිු ුජතුමා ආදි ද්ාට තති සියළු නුෙු ෙණසියන්ට දිෙය
ෙස්තර දුන්නීය
දිෙ සළු අට දගවීම්ට (නිමාෙට) දනාගිදය්ය ඕ දතාදම එතණන් පටන් දන් ේ ආ
පින්්ේ ද්ාට දිෙය දල ් පුායු ෙූොය
12 පින්ෙත්නි, ජනයන්දග් ශරද් ා බලය බලව්! දදියදය දමදලාෙ ම සහුට ගුණසත්්ාු
්ුති දදිය - මිනිසුන් අතු තපද ියඳිනු ලබන මහත් ෙූ සේපත්තිය ගණන ්ියනුම ්ෙදර්ද?
10. ශ්රදජධො ුමන් කථො ව ජතුව න්ිමි.
වුන්ි උතජතසරොල පි වවතග ි.
ර වොහින්ී වන්රතජන් වයොඛ්යො

පරථමයාගය නිමි.

