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බුදුගුණ අලංකාරය 

වීදාගම හිමියන් විසින් රචිත බුදුගුණ අලංකාරය 

1. ක   ළුණු මමත් සත මෙත 
පතළ නැණ සෙපද රුත 

මෙළ කළ මලොෙට මසත 
නිතර නමදිමු මුනිඳු සරණත 

2. ලංකර සසර හිම් 
දුරුකර මකලස් බිය ගිම් 

සිදු කළ යුතු උතුම් 
ෙදිම් නෙ මලොව් තුරා සදෙම් 

3. කිසි මකමනකන් පමණ 
මනොකැළැකි තුණැති අපමණ 
සතෙට පිළිසරණ 

ෙඳිම් අදරින් අරී සඟ ගණ 

4. බෙ සිදු පසු රුෙන් 

අෙ බිය අඳුරු හි රුෙන් 
පිරි ගුණ මෙ රුෙන් 

මමමසේ නමකර පුදා මතරුෙන් 

5. කයනම් අසාරය 
බෙ නම් බයන් කාරය 
කියනුය දිො රැය 
කියම් බුදු ගුණ අලංකාරය 

6. මෙ කවි ෙරන් මපර 

පෙසා මනොපත් පරමතර 

සුගතිදු ගුණ ගැඔර 
මම්මා කියමි සිතනු ෙැරසැර 
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7. සූොසු දෙසක් 

මයොඳුන් ගැඹුරැ'ති මුහුදක් 
මගොඩ කරමැයි උදක් 

මලමෙනු කළ තැන් ෙැන්න දෙසක් 

8. එතකදු ෙත් මසොඳින් 
පුරමී පිණක් මනොමඳින් 

මුනිදු ගුණ මුහුඳින් 
බිදක් දක්ෙමි උදක් ඔකඳින් 

9. නුෙණැති මයනි මමමා 
බස මෙස තතත් එදමා 
මදසෙන් පුටනමා 
පමා මනොෙ ගනුෙ මුනි ගුණමා 

විසල් පුර වැනුම් 

10. සඟ සිරි අසාලා 
කළයුරු මසොඳුරු සාලා 
සිරින් සුවීසා ලා 
පෙර නුෙමරක් වී වීසාලා 

11. සත් සමුදුර අගළ 
සත්ගිරි පවුරු ෙට කළ 
සක් පුර මිස උදුළ 

එපුර සරි මකොද පුමරක් සක්ෙළ 

12. බබළන පැෙැ ගිහිණි 
මෙන මෙන මදසින් සපැමිණි 
පබළු රන්මුතු මිණි 
මනොමයක් සල්පිල් සිමයන් සුසැදිණි 

13. ගණ රන් මකොත් පැළැඳි 

බිතුසිතුෙමින් සිත් පැඳි 
මිණි පෙ පැෙැ විහිඳි 
මකොමව් මාමව් සිමයන් සිය සැඳි 
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14. පුර ෙැසියන් තිළි 
මකළින මකළි මමන් නියැළි 
දද ඉන් ඉන් මෙළි 

මකළි පුරඹර රැසින් බැබළි 

15. මනෙර රුසිරි සර 
මදවියන් මලසින් සුර පුර 
උරමයන් උර පැෙැර 

නිමතොර මෙමසන් සිටිති එනුෙර 

16. මෙන මසන මසේ කිමපන 
තෙසුන් මලසින් හික් මමන 

ෙැම රුපුමසන් දිනන 
මෙත් ගජමසන් සිටිති තැන තැන 

17. ෙසල පස් දෙමේ 
කිසි මෙස් මනොමැති සිරුමේ 

යමනන නිති එ පුමේ 
තුරඟ මසන් ෙැනි තරඟ සයුමේ 

18. එ පුර රජ මෙෙත 
බන් රන් මදමනත් පැෙැපත 

සක් සන් ගත් දිගත 
නිතර රන මසන් විතර ෙනු නැත 

19. සුරතුරු මමන් කැමැති 
මදය යදියන්ට මදන නිති 
මලොෙැ පරසිඳු පිනැති 

මනොමයක් මෙසල් කලන්මගන්යුති 

20. සුරඟන සිරි'සිලු 
ෙරඟන මකළින සඳ ලු 

ලිය ගී කන් කලු 

ඉමමක් තැන රඟන රඟම්ඬුලු 

21. තම තැන තති සැපත් 
එකතැන් කමළව් සිරිගත් 
දැක දැක රිසි නුමුත් 
නැතැයි යන සම්පමතක් එහි නැත් 



බු දු ගු ණ  අ ලං කා ර ය                                               P a g e  4 | 7 

 

22. නන් මෙස් නන් බරණ 
සැපතින් පිරුණු අපමණ 
සිටි ෙයමසහි තුරුණ 

මකමසේ මමමතකැයි මයද්ද නරගණ 

23. සිහිල් දිය පිරැණු 
පිය ගැට මපළින් දිලුණු 
බිඟු දැල් විසුරුණු 

වූය තැන තැන පියුම් මපොකණු 

24. නළඹල නන් මකමෙලි 
බන් මිණි කිකිණි මුතුලැලි 

රන් ෙැට පෙන් දිලි 
මෙරින් මෙර දන් මදෙන දන් ෙල 

25. අසුර මසන් තරමින් 
තැන තැන පැන අතර මින් 

රුපු මන් උපුර මින් 
සරණ මෙ මසනඟ අවි සරමින් 

26. ගිජිඳුන් තිමඳ ගිලි 
තුරඟුන් සමග මනොෙැකිලි 

තබා බන් රනැකිලි 
මකළින තැන් තැන්හි ගිලි අලියකලි 

27. දැනමගණ විදු සියල් 

උනු'නට මෙමින් පිළිම ල් 
කියන රෑ දෙෙ ල් 
සැදිනි මෙන මෙන මනොමයක් විදුෙල් 

28. විහිදි මිණි කිරණය 
මෙර මෙමරහි රන් මතොරණය 

නිති සමතොස කරණය 
සිරින් පිරි තිරි එපුර මදරණය 

29. සතුරන් කළ නිෙඬ 
එහි රිය සක් හිසක් ෙඬ 

ෙැජමඹහි දසත මැඬ 
මලසින් රළ ගළ සයුඑ ගත් ෙඬ 
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30. පුර මදරණත පිරී 
කර මරොන් සමඟ ඉතිරී 
දිගත මගොස් පැතිරී 

පෙති ෙය මිණි කිකිණි ගිගිරී 

31. පසඟ තුරු නාමද් 
ගජමසන් කඥච නාමද් 
සමඟ තුති නාමද් 

එපුර දිෙ රැ එකනි නාමද් 

32. එෙ කෙ මබොරු කියන 
මතපුමලන් පිරුණු තම තැන 

උතුරු කරු දිෙයින 
ෙැන්න ඉසුමරන් එපුර ෙැම තැන 

33. සුරන් පෙ සදිසිය 
දිලිසත් රුෙන් බිතුසිය 

සත් දෙස් සත්සිය 
සතත් රජ මෙ පයට ගැෙසිය 

34. මකළින පුර ෙැසියන් 
මලොබෙන තරම් මදව්යන් 

සව් සිරිනි සැදියන් 
සැදිණි එපමණ මපොකණු මගවුයන් 

35. නිරිඳුන් මපම් බැඳි 
උනුන් මෙත සිත් පැෙැදි 
ඉදිමනත් එහි සැදි 

බිමයන් මමන් කිසි දුමකන් මනොෙදි 

36. රෑ මදමෙහි නිමතොමේ 
මිණි පෙ පැෙැය පැතිමේ 

දුරුෙන ගණ'ඳු මේ 
මලොෙැති සව් සිරි සපිරි එපුමේ 
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ලිච්ඡවි රජ වැනුම් 

37. සත් සිය දෙස් සත් 

සත් නරනිඳුහු සම මගොත් 
සත් ෙග මකමරහි මමත් 

යුත් ෙ පෙතිත් සිතින් මැදෙත් 

38. දුසිරිත සිත නැෙතී 
රද නිති දත් ගුණ තති 
මැදෙත් මලස පැෙති 

එරජ ලිච්ඡවි නිරිඳු නම් ලති 

39. කල මදටුෙන් පැෙති 

මසමබහි මතදිණීන් මනොදිමලති 
මෙන් වු සඳ දිමලති 
රසින් මුසු නුමුසු ගන් මසේ මෙති 

40. මනොබලා ෙරද තැන් 
මනො නැමී බසට මෙතන් 

විලසින් සිය සු තන් 
සතන් රකිනුය බලා තමතැන් 

41. මනො මකා කළසිරිත් 

මකො තබාම මදන දන් ෙත් 

මනො ෙඩා අය බදුත් 
නැගු සිත් මසේම දිය දිය මකොත් 

42. ගත උන් සබාමය 
බස උන්මේ සබාමය 
ඉසුමරන් සබාමය 

සබානම් උන් උන් සබාමය 

43. අො බිය තෙ රූ 
සිත් සත් ගුමණන් සපිරූ 
දිගු බිත කිවිය රූ 

ඔවුන් ගුණ සිතුයමින් තැෙරූ 
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44. රන් රූ සදි සියෙ 
දැක දැක මනොයන රි සියෙ 
කන් කළු සුබැ සියෙ 

ඔවුන් ගුණ සිතුයමින් තැෙරූ 

45. රුසිමරන් මලොෙ ගරූ 
අයුරු සුරිඳුන් පිළිරූ 
දස රජ දම් දැරූ 

ඔවුන් සරිමෙති මමමලොෙ කවුරූ 

46. සක බිම මපරමළ මින් 
ගැල බඩු නිසල මකමරමින් 

පෙතින මමන් මනොමින් 
තුමු දුක් වීඳිති සත රකිමින් 

47. මරොන් තරමගන මසමින් 
යන බිගු මලසින් කසුමින් 

මලොෙට දුක් මනොමදමින් 
ගනිති අය පඩුරු මපර නියමින් 

48. ලුෙද සිදු මපමදමසේ 
දිය මනොමගණම සිටි නැෙමසේ 
දන මනොමගණම මතොමසේ 
සිටිති දනෙනි දනනි සිතමසේ 

49. පල ගත් අතු නසා 
පල කන්නවුන් විලසා 
දන ගැනුමක් නිසා 
දෙම් මනොනසති දනන් ෙනසා 

50. සෙනින් අසන බස 
නුෙනින් අසෙ යන මලස 

මකමරති තමා බස 

යමක් මනොමයොදති මිසක් නිසි මලස 

 


