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ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ 

ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රමාධිපති ප්රධාන අනුශාසක මහා කම්මට්ඨානාචාර්  
ත්රිපිටක වාගීශ්වරාචාර්  

ශාසනධජ-ශ්රී ජීනවංශ ඤණාරාමවංශාවතංස 

ශාසනයශෝභන මයහෝපාධයා  අතිපූජය නාඋයනේ අරියධම්මාභිධාන 
අනුනා ක ස්ථවිර 



පටුන 

ආශිර්වාදය 1 
ශ්රී කළ්යාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථායේ ප්රධානාචා ය මීතිරිගල, නිස්සරණ 
වන අරණය යස්නාසනාධිපති, ප්රධාන කම්මට්ඨානාචා ය අතිපූජය 
රාජකී  පණ්ඩිත, මාතර සිරි ඤාණාරාමාභිධාන මයහෝපාධයා  
මාහිමි න් වහන්යස්යේ ආශිර්වාද  

බුද්ධානුස්සතිය 
බුදුරජාණන් වහන්යස්  න, ගුණ සාගර කි. සර්වඥ බුදු උතුයමකුයේ 
ගුණ සමුදා  විෂ  වනුයේද, එබඳු සර්වඥ බුදු නුවණකටම . 
තථාගත න් වහන්යස් යම් අනන්ත වු බුදුගුණ පද නව කින් කැටි යකාට 
යදවි - මිනිසුන්යේ හිත - සුව පිණිස, යලාව හමුයේ තැබූ යස්ක. 

බුද්ධානුස්සති  බුදු යකයනකුයේ පහළ්වීයමන්ම යලාවට ලැයබන 
අගනා භාවනායවකි යම  ගැඹුරු වූද, යනාගැඹුරු වූද, නුවණ ඇති 
කාහටත් සප්පා  යවයි. අසහනය න් යපයළ්න යලාවට 
බුද්ධානුස්සතිය න් මහත් සැනසුමක් උදායවයි. 

බුදුගුණ ට සිත ය ාමු කරන පින්වතා යේ සිත සැදැහැය න් පිවිතුරු 
යවයි. නීවරණ සංසිඳි තැන්පත් යවයි. එබඳු චිත්ත සන්තාන  මුල 
කර්මස්ථාන කට ය ාමු කිරීයමන් උසස් ප්රතිඵල ලැයබයි. එබැවින් 
බුද්ධානුස්සති  ය ෝගාවචර න්යේ, චතුරාරක්ෂක භාවනාවක් අතර ද 
මුල් තැනක් ගනියි. 

බුදුගුණය න් නිරන්තර පරිභාවික චිත්ත සන්තාන ඇති අයප් නාඋ යන් 
අරි ධම්ම ස්ථවිර නම විසින් සැකසුන යම් විස්තරාත්මක බුදුගුණ භාවනා 
යපාත, බැලූ බැල්මට සිත පැහැයදන, යමයතක් දක්නට යනාලැබුණ 
විදියේ බුදු ගුණ සම්පිණ්ඩඩන කි. 

බුදුගුණය න් සැනයසනු කැමති සත්ුරුෂ නට යම  හස්තසාර 
වස්තුවක් බව කි නු කැමැත්යතමි. යම් බුද්ධානුස්සති කමටහන් උපයද්ශ 
පන්ති  යස්ම ශාසනික උත්තමාර්ථ න් සාකලයය න් සුරා ගැනීමට 



පටුන 

උපය ෝගි වි  හැකි පරිදි තව තවත් උතුම් කමටහන් සැදැහැ නුවණ ඇති 
යබෞද්ධ ජනතාව ඉදිරිය හි තැබීමට අවස්ථාව සැලයස්වායි! අපි ප්රර්ථනා 
කරමු. 

බුදුගුණ යබයලන් සැම යදන හට සැනසුමක්ම යේවා! යම ට 

ශාසයනෝද  කාමී,  

මා, ඤාණාරාම ස්ථවිර 

  

 

 

 

 

 

 

ශ්රී කලයාණි ය ෝගශ්රම සංස්ථායේ අධිපති ප්රධාන කම්මට්ඨානාචාර් ය 
අේග මහා පණ්ඩිත අති පූජනී  නා උ යන් අරි ධම්මාභිධාන 
මයහෝපාධයා න් වහන්යස් ප්රමුඛ නා උ න ආරණය යස්නාසනයේ මහා 
සංඝරත්න  යවත යමම ග්රන්ථ  ුදමි.  

 

 

 

 
 
 



පටුන 

ආශිර්වාදය 2 
ශ්රී කළ්යාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථායේ සමුත්පාදක ප්රධාන අනුශාසක 
තැන්පත් අතිගරු පූජනී  රාජකී  පණ්ඩිත කඩවැද්ූනේ, ශ්රී 
ජිනවංශාභිධාන අස්මදාචා ය මාහිමි න් වහන්යස්යේ ආශිංසන . 
 

බුදු නෙරහැර 

ඔබ යනාය ක් විදියේ විසිතුරු යපරහැර දැක - අසා ඇත. ඒ යපරහැර වල 
නිමිති අරමුණු ද විවිධ . යනාය ක් නැටුම් ගැයුම් වලින් සායටෝප වූ ඒ 
යපරහැර වලින් සිතට ඇතිවන සතුට සාමිස  . පිංකම් නමින් කළ්ත් 
ඒවාය  ුණයම  අග , සැළ්කි  යුතු තරම් යනායේ. අයප් සැදැහැබර 
මේපි  දරු දැරි න් මල් පහන් ආදී පූජාවස්තු රැයගන යපළ් සැදී බැති 
සිතින් බුදු යපරහැර - බුදු යපරහැර කි මින් යපරහැර පවත්වනවා දක්නට 
ලැයේ. ඒ යපයේ කුඩාවුන් තබා යලාකු ඇත්තන්යගන් වැි යදයනකුයේ 
බුදු යපරහැරනම් කුමක්දැයි හරිහැටි යනාදන්නවා වි  හැකි . සමහර විට 
ඔවුන් සිතනවා වි  හැකි යමයස් - මල් පහන්, ගිලන්පස වැනි පූජා 
වස්ූන්  රැයගන සිද්ධස්ථාන ක් කරා යපළ් සැදී  ාම බුදු යපරහැර  
කි ා. සැබවින් ම එ  බුදු යපරහැරක් යනායවයි. එ  බුද්ධ පූජා 
යපරහැරකි. බුදු යපරහැර  කි න්යන් අපරිමාණ කාල ක් මුළුල්යලහි, 
සාතච්චකාරි - සක්කච්චකාරි - අසන්තුට්ිතා - අප්පටිවානිතා  නුයවන් 
පැහැදිලියවන සතර වැදෑරුම් කාර්  සම්පත්තිය න් සැදී මහ යපාළ්ව 
හඬවමින් බුදුවනතුරු යනාකඩවා සිදුයකාට වදාළ් උතුම් වැඩ පිළිවල . 
මයනෝප්රණිධාන - වාක්ප්රණිධාන - මහාප්රණිධාන වශය න් පැවැත් වූ ඒ 
අසිරිමත් යපරහැර බුදු ගුණ භාවනායවන් ඔබට ප්රතයක්ෂ කළ් හැකි . 
බුදුගුණ යපයේ අති වියශ්ෂ මූලික ගුණ  නම් අරහං බුදු ගුණ   නුයි. 
අරහං  න බුදු ගුණ  අති වියශ්ෂ වනුයේ බුද්ධත්ව  හා සම්බන්ධ යසසු 
සි ලු ගුණ න්යේ යේතුකාරක  

තත්ත්ව  අරහං ගුණය න් විහියදන යහයිනි. බුදු ගමයන් මුල් පි වයර් 
පටන් බුදු සිත වඩමින් සිදුයකාට වදාළ් පාරමී ධර්ම සමෘද්ධි  අරහං 



පටුන 

ගුණ  පරිකර්ම කිරීයම්දී ඔබට යපනී නු ඇත්යත් අසදිස බුදු යපරහැරක් 
යලසිනි. 

බුදු යපරහැයර් අවිඡරි  ස්වරූප  තමන් නිවී සැනසී යලාවක් නිවා 
සනසා ලීමයි. “බුද්යධාහං යබාධයිස්සාමි”  න මහා කරුණා ප්රර්ථනාව 
අනුව සැළ්කීයම්දී එ  පැහැදිලි වන්යන් . “බුද්යධා” මම පරම සතය 
අවයබෝධ යකාට “යබාධයිස්සාමි”  යලෝක ාට ද, අවයබෝධ කරවන්යනමි. 
 න යත්රුයමන් බුදු යපරහැයර් අත්තහිත - පරහිත - සාධන ස්වරූප  
වටහා ගත හැකි . බුදුගුණ භාවනායේ නිසද්දඵල  හැටි ට සැළ්කි  
යුත්යත් සාමානය ජීවිත ක් යලෝකාග්ර වූ බුද්ධත්ව  වැනි උසස් තැනකට 
නංවාලයම් උත්තරීතර වැඩ පිළියවල යහවත් බුදු යපරහැර - සිතින් දැක 
ගැන්මයි. එ  ඔබට මහා සැප කි. මහා සැනසිල්ලකි. බුදුගුණ භාවනායේ 
මහා ආනිසංශ ඵල  වි  යුත්යත් ඔබත්, බුදු යපරහැරට එක් වීමයි. බුදු 
යපරහැරට එක් වූ මහා සත් ු රුෂ ායේ එම පැවතුම් මහිම  ගුරුළු යගෝමී  
මහා වි තායණෝ යමයස් විසදති.  

බුදුගුණ මුත් නතපුල් නමත් බහාවුේ මුත් සිත්,  

නනානේවා නකනනක්හි ූ ෙර වැඩ මුත් පිනයෝ මා. 

බුදු ගුණය න් යතාර වචන ක්, යමත් බැවුයන් යතාර සිතිවිල්ලක්, 
පරහිතය න් යතාර ක්රි ාවක් කිසිම යමායහාතක යනායේවා! 

ඔබ සැම යම් සැනසිලි යපරහැර විසිතුරු යකයරත්වා! මයනෝභාවනී  
ධර්ම වස්තුවක් වූ අයප් සසුන් දරු නාඋ යන් අර් ධම්ම ස්ථවිර නමයේ 
කාරුණික අනුශාසනා පරිදි පැවැත්යවන යකාළ්ඹ රාජය යස්වා යබෞද්ධ 
සංගමයේ භාවනා සංවිධාන  තව තව විසිතුරු යේවා බුදු යපරහැරක්ම 
යේවා!  නු මායේ ධර්මාශිංසන යි. සතං සමාගයමෝ යහෝතු -  ාව 
නිේබාණ පත්ති ා.  

යම ට කාරුණික අතිපූජය,  

පණ්ඩිත කඩවැද්ූයේ ශ්රී ජිනවංශ ස්වාමීද්ර න් වහන්යස් 



පටුන 

හැදිේීම 
 

බුද්ධානුස්සති , සමථ විදර්ශනා භවනා යදයකන් සමථ 
භාවනාවකි. කසීන 10, අසුභ 10, අනුස්සති 10, අප්පමඤ්ඤා 4, සඤ්ඤා 
1, වවත්ථාන 1, හා අරූප 4,  න, සමසතළිස් සමථ කමටහන් අතුරින් 
අනුස්සති දශ ට ඇතුළ්ත් යේ. ය ෝගාවචර න් විසින් අනිවා යය න්ම 
භාවිතා කළ් යුතු වූ සතර කමටහන් අතුයරන් මුලින්ම තැන ගන්යන් 
බුද්ධානුස්සති යි. සිහිකිරීම් අර්ථ  ඇති සති , නැවත, නැවතත් සි වර 
දහස්වර ලක්ෂවාර යකෝටි ප්රයකෝටි වාර පැවැත්වීම අනුස්සති නම් යේ. 
අවශයය න්ම නි තය න් පැවැත්වි  යුතු වූ සති ,  න යත්රුයමන් ද, 
අනුස්සති නම් යේ. (බුද්යධා සේබඤ්ුත ඤායණෝ) සර්වඥතා ඥාන  
ඇත්තා වූ බුද්ධ රත්න  පිළිබඳ විදයමාන වූ අප්රමාණ ගුණ සමුදා  නැවත 
නැවතත් අනුරූප වශය න් සිහි කරමින් පවත්වන භාවනාව 
බුද්ධානුස්සති  නම්න් හැඳින් යේ. සීල ක පිහිටා යතරුවන් නැමද, පහසු 
වූ අසුනක තැන්පත්ව වාි වී, පූර්ව කෘතය  විධි නිමවා ජීවමාන 
සර්වඥ න් වහන්යස් ඉදිරිපිට යස් බුද්ධ යගෞරව  උපදවා නව අරහාදී 
බුදු ගුණ අනුයලෝම - මුල සිට අගටත්, ප්රතියලෝම-අග සිට මුලටත් පද 
වශය න් හා යත්රුම් වශය න් බුදුගුණ භාවනාව වැි  යුතු . ුරුදු 
වූවාට පසු අවධි වූ තැන් පටන් රාත්රී නින්දට  න තුරු, දවයස් සැමවිට 
සෑම ඉරි ේවකදීම, සෑම කටයුත්තකදීමත් බුදු ගුණ යමයනහි කරමින් සිත 
දියුණු කර ගැනීයම් ශක්ති  සමත්කම ඒකාන්තය න්ම ලැයේ. බුදු ගුණ 
යමයනහි කිරීයම්දී, රාග - යදෝස - යමෝහය න් කිළිටි වූ පාප සිතිවිලි 
දුරින්ම දුරු යවයි. පාප සිත්, පාප වචන, පාප ක්රි ාවලින් ඈත් යවමින් 
තමනුත් අරහං ගුණ ට සමීප යේ. නව අරහාදී බුදු ගුණ ට එකතු යවන 
තම සිත බුදුගුණ ප්රීතිය න් පිරිගනී.  ගත - සිත සැහැල්ලු යවමින් සිතටත් 
ක ටත්, නිරාමිස සුව ක් ඇති යේ. සීත රැ ක සුවදා ක 
යපායරාවන කින් ලැයබන සනීප ක් යස්ද, චතුමධුර පාන ක් යස්ද, මුළු 
ක  ප්රිය න් සැපය න් ඔකඳ යවයි. බුදුගුණ සුවය න් සුවපත් වූ සිත 



පටුන 

බුදුගුණ අරමුයණහි සමාධි ගත යවයි. ධයානංග පසක් වැයඩන අතර 
නීවරණ පස දුරු වී ලැයබන එම සමාධි , උපචාර ධයාන නම් යේ. 

බුදුගුණ භාවනාව වඩන්නා බුද්ධ රත්න  යකයරහි අප්රමාණ 
යගෞරව ඇත්යතකු බවට පත් යේ. ශ්රද්ධාව - සති  - ප්රඥාව හා ුණය 
සම්පත්තිය න් විුලත්ව ට පැමියණ්ඩ.  ප්රීති ප්රයමෝදය හා සැප සම්පත් 
ලබන්යනක්ද යේ.  සහනසීලි සාමකාමී යකයනක් හා බි  නැති වූද, කුඩා 
මහත් දුක් ඉවසන්යනක්ද යේ. ශාස්තෘන් වහන්යස් සමග එක තැන ජීවත් 
වන හැඟීමද ඇති යේ. බුදුගුණ පිරුණු හදවතක් ඇති ඔහුයේ ශරීර ද, 
දාගැබක් යස් ුජා සත්කාර කිරීමට සුදුසු යේ. බුදු බවටද, සිත නැයම්. 
වරදක් කිරීමට සිතක් ඇති වූ යකයනහිම ශාස්තෘන් වහන්යස් තමා 
ඉදිරියේ යමන් වැටහීයමන් හිරි ඔතප් එළ්ඹ සිටි. අසනීප, අපල උපද්රව 
ආදි  හිරු දුටු අදුරු යස් ඉවත් කිරීමට බුදුගුණ බල  පිහිට යේ. යම් 
ජීවිතයේදී මග ඵල නිවන් පසක් කිරීමටද, බුදුගුණ භාවනාව ප්රතය වන 
අතර, මග ඵල යනාලැබුනයහාත් ඒකාන්තය න් සුගති පරා ණ 
වන්යන් .  බුදුගුණ වැඩූ පිනැතිය ෝ නිවන් දක්නා තුරු පිටසක්වල 
යනා ති. අයේතුක ද්වියේතුක යනායවති. සතර අපා ට යනාවැයටති. 
නි ත මිසයදටු යනාගනිති. අෂ්ට දුෂ්ටක්ෂණය න් හා පඤ්ච 
අන්තරාය න් මියදති. කල්ප විනාශ ට අසු යනායවති. ශ්රද්ධා - ප්රඥා - 
ස්මති - යම්දාදී ගුණය න් උසස්ව උපදිති. කලයාණ මිත්ර න් ලබති. 
සර්වඥ න් වහන්යස්ලාද තමන් යවත පැමිණ පිහිට සළ්සති. 

භාවනා වැඩීයම් අනුසස් මනාව දන්නා වූ යකාළ්ඹ රාජය යස්වා 
යබෞද්ධ සංගමයේ වියශ්ෂාරාධනායවන් පටන් ගන්නා ලද බුදුගුණ 
භාවනා පන්තියේ අවසාන දිනයේදී යබදා දීම පිණිස යම් යපාත සකස් 
කරන ලදී. වර්ෂ 1984 ජූනි මස 06 යවනි බදාදා ආරම්භ කරන ලද බුදු ගුණ 
භාවනාව, මසකට වරක් බැඟින් ප්රගුණ කරන ලදුව ඒ භාවනා පාඩම් 9 
නව  යමයස් යපාතක් වශය න් සකස් යකාට යබදා දීම, ඥාන 
සම්පයුත්ත ධර්ම දාන කි. 



පටුන 

යපායහා  අටසිල් - දස සිල් සමාදන් වන 
උපාසයකෝපාසිකාවන්ටද, යම  යපායහා  දවස ඉතාමත්ව සාර්ථකව 
ගත කර ගැනීමට පිහිටවන භාවනා යපාතකි. සිල්සමාදන්ව බුදුගුණ 
භාවනා වැඩීම, බ්රේම උයපෝසථ , නමින් වදාරා ඇත.  දහම්ගුණ ස  සඟ 
ගුණ නව ටත් සවිස්තරව භාවනා යපාතක් වශය න් නිකුත් කිරීමටද,  
රාජය යස්වා යබෞද්ධ සංගම  ප්රර්ථනා කරන බැවින් බුදුගුණ බය න් ඒ 
උතුම් පැතුමද ඉටු යේවා! 

බුදුගුණ භාවනායේ වටිනාකම පහදා යදමින් යම  අනුමත යකාට 
වදාළ් මීතිරිගල නිස්සරණ වන අරණය යස්නසනාධිපති අතිපූජනී  
රාජකී  පණ්ඩිත මාතර සිරි ඤාණාරාමාභිධාන මයහෝපාධයා  මාහිමින් 
වහන්යස්ට හා, අතිපූජනී  රාජිකී  පණ්ඩිත කඩවැද්දුයේ ශ්රී 
ජිනවංශාභිධාන අස්මදාචාර්  මාහිමි න් වහන්යස්ට, බුදුගුණ බලය න් 
ශත වර්ෂාධික කාල ක් නිදුක් නියරෝගී දීර්ඝායු ශ්රී සම්පතත් අභිවර්ධන  
යේවා! තියලාවට පිහිටවන යලස මතු බුදුබව ලබත්වා! යි වැඳ 
නමස්කාරය න් ප්රාර්ථනා කරන්යන් අසීමිත ගුරු භක්තිය නි.  

මසකට වරක් බැගින් පිළිවලින් පළ් වූ බුදුගුණ පාඩම් යපළ් 
යපාතක් වශය න් මුද්රණ  කිරීයම් පහසුව පිණිස පිටපත් කර දුන් 
ගුණවර්ධන ය ෝගාශ්රම වාසී වැයේ යගදර යසෝමානන්ද ආයුෂ්මතුන් 
වහන්යස්ටත් යබෞද්ධ යකාමසාරිස් තුමාටත්, රාජයයස්වා යබෞද්ධ 
සංගමයේ නිළ්ධාරී මණ්ඩඩල  ප්රධාන සාමාජික පිරිසටත්,යම් බුදුගුණ 
භාවනා වඩන සෑම සැදැහැති නටත් නිදුක් නියරෝගී සුව දීර්ඝායු අත් 
යේවා! සමථ විදර්ශනා භාවනා දියුණු යේවා! සර්වඥ ශාසන   ළි 
නංවාලීයම් ශක්ති  ලැයේවා! සකළ් සමයක් ප්රාර්ථනා සඵල යේවා! 
ශාන්ති ලක්ෂණ අමෘත මහා නිර්වාණ ධාතුව ඒකාන්තය න් සාක් සාත් 
යේවා! යතවැනි වරට බුදුගුණ භාවනා යපාත මුද්රණ  කරවා ධර්ම දාන  
පිරිනමන සත්ගුණවත් රුක්ලන්ත මා ාදුන්න මහතාට හා කමානී 
වියේසුන්දර මා ාදුන්න මහත්මි ටත් ආයුරායරෝගයාදී සම්පත් හා ශාන්ත 
නිර්වාණ සම්පත් අත්යේවා. 



පටුන 

බුදුගුණය න් සැනයසන, 

 නා උ යන් අරි ධම්ම ස්වාමීන් වහන්යස් 

ගුණවර්ධන ය ෝගාශ්රම මධයස්ථාන , ගල්ූව - කහව, අම්බලන්යගාඩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



පටුන 

අනෙේ වචනයක්හ 
 

ශ්රී බුද්ධ වර්ෂ 2500 බුද්ධ ජ න්ති  අනුස්මරණ  කිරීම සඳහා 
පිහිටුවා ගන්නා ලද රාජය පාලන යස්ව ට සම්බන්ධ ප්රබල යබෞද්ධ 
සංවිධාන ක් යලස 1954 ඔක්යතාම්බර් මස 05වන දින බිහි වූ 
ආ තන ක, රාජය යස්වා යබෞද්ධ සංගම , සාමාජික න්ට වියශ්ෂ 
වශය නුත් යපාදුයේ ජනතාවයේ  හපත සදහාත්. යමම සංවිධාන  
විසින් මාසිකව භාවනා පන්ති ක් ආරම්භ කිරීම, 1984 වර්ෂයේ සංගම  
ඇරඹු වියශ්ෂ යස්වාවකි. සංගමයේ වියශ්ෂ නිය ාජිත පිරිසක් යම් සදහා 
අම්බලන්යගාඩ ගල්ූයේ ගුණවර්ධන ය ෝගාශ්රම ට 1984 මැයි මස 
යගාස් එහි අධිපතිව වැඩ සිටින පූජය කඩවැද්ූව ජිනවංශ මහා ස්වාමීන් 
වහන්යස්ට කරුණු සැළ්කිරීයමන් අනතුරුව 1984 ජූනි මස සිට යමම 
මාසික භාවනා පන්ති  පැවැත්වීම සදහා එම ය ෝගාශ්රමයේ වැඩ වසන 
ුජය නා උ යන් අරි ධම්ම මහා ස්වාමින් වහන්යස් යකාළ්ඹට වැඩම 
කරවා ගැනීමට අවකාශ සැළ්සිනි. 

ඒ අනුව ප්රථම භාවනා පන්ති  1984 මැයි මස 06යවනි දින 
යකෞතුකාගාර යද්ශන ශාලයේදී ආරම්භ වි . පැමියණන පිරිස විශාල 
වූය න් ඉන් පසුව යකාළ්ඹ මහනගර සභා මහජන ුස්තකාලයේ 
ශ්රවනාගාරයේදී අනතුරුව බම්බල පිටියේ වජිරාරාමයේදී යමම මාසික 
භාවනා පන්ති පවත්වනු ලබන අතර, 1985 මාර්තු මස 13වන දින වන විට 
නව අරහාදී බුදුගුණ පාඨ මුල් කරයගන වියශ්ෂ භාවනා පන්ති ක්ද 
 නුයවන් භාවනා පන්ති 10ක් කම්මට්ඨානාචාර්  පූජය නාඋ යන් අරි  
ධම්ම මහා ස්වාමීන් වහන්යස් විසින් පවත්වන ලදී. දැනට යමම භවනා 
පන්ති වලින් ප්රය ාජන ගැනීමට සැදැහැවතුන් සි  ගණනින් පැමිණීම 
දැක්ම සංගමයේ බලවත් ප්රීති ට කරුණකි. 

භාවනා පන්ති  පවත්වන දිනවල යද්ශනා අවසානයේදී එහි 
සාරාංශ  සටහන් වශය න් සැපයීම සැදැහැවතුන්ට පහසුවක් වි . ඒ 



පටුන 

සි ල්ල කැටියකාට භාවනා උපයදස් අත් යපාතක් වශය න් මුද්රණ  
කිරීමට තීරණ  යකාට යපාත සකස්කර යදන ලද පූජය අරි ධම්ම 
මාහිමි න් වහන්යස්ට  රාජය යස්වා යබෞද්ධ සංගම  කළ් ආරාධන  
කාරුණිකව පිළියගන එ  ඉටුකර දීම ගැන සංගම  උන්වස්යස්ට ආසිරි 
පතයි. 

රාජය යස්වා යබෞද්ධ සංගම  යමයහවන කුදු මහත් ආගමික 
ජාතික කටයුතු වලදි ඉතා කැමැත්යතන් ඉදිරිපත්ව රජ  යවනුයවන් 
පහසුකම් සැපයීමට ක්රි ාකරන ගරු සංස්කෘතික අමාතය ඊ. එල්. බී 
හුරුල්යල් මැති තුමාට හා සංස්කෘතික යල්කම්තුමාටද, සංගමයේ ඉල්ලීම 
පරිදි යපාත මුද්රණ  කර දීමට සහ  වීමට ඉදිරිපත් වූ යබෞද්ධ කටයුතු 
යකාමසාරිස් තුමාට, මුද්රණාලාධිපතිතුමා ඇතුලු මුද්රණ කා©  
මණ්ඩඩල ට, නිළ්ධාරී හා යස්වක පිරිසට සංගමයේ ුඤ්ඤානු යමෝදනා 
ුර්වක ස්ූති  ප්රකාශ කරමු. 

බුදුරජාණන් වහන්යස්යේ නව අරහාදී මහා ගුණ සමුදා  
අවයබෝධ කරගැනීමට යමම යපායත් අඩංගු භාවනා මාර්ග  යේතු 
යේවා! යි පතමි. යම ට ධර්මස්ිතිකාමී, 

ආචා ය එච්. ඒ. වී. අභ වර්ධන. ගරු සභාපති, 

රාජය යස්වා යබෞද්ධ සංගම  

යූ. එස්. මුදලියේ ගරු ප්රධාන යල්කම්, රාජය යස්වා යබෞද්ධ සංගම . 

පී. එල් ජිනදාස සභාපති ආගමික අංශ  සංස්කෘති  අමා්  ාංශ , මැයල් 
වීදි , යකාළ්ඹ 02. 

 

 

 

 



පටුන 

පුණයානුනමෝදනාව 
 

බුද්නධෝපි බුද්ධස්ස භනණයය වණ්ණං 
කප්ෙම්පි නේ අඤ්ඤමභාසමානනෝ  
ඛීනේථ කප්නෙෝ චිරදීඝමේතනර්  
වණ්නණෝ න ඛීනේථ තථාගතස්සා’ති. 

යලාවුතුරා බුදු යකයනකු ආයුෂ අවසන් වන යතක් යවනත් බණක් 
යද්ශනා යනාකර බුදුගුණම යද්ශණා කරන්යන් නම් තමන් වහන්යස් යේ 
ආයුෂ යගවී ගි ද, තථාගත බුදුරජාණන් වහන්යස්යේ බුදුගුණ වර්ණනාව 
නිම කළ් යනාහැක්යක්ම . 

අප මහා යබෝසතාණන් වහන්යස් තම පාරමී ගමයන් සත් අසංඛය 
කල්ප ලක්ෂ ක් සිතින් බුදු බව පතමින් මයනෝප්රනිධා ද නවාසංඛය කල්ප 
ලක්ෂ ක් වචනය න් බුදුබව පතමින් වාක්ප්රනිධාන ද, දීපංකර පාද 
මූලයේ පටන් සාරා සංඛය කල්ප ලක්ෂ ක් දස පාරමී සමතිංසත් 
ආකාරය න් සම්පූර්ණ කරමින් මහාප්රනිධාන ද වශය න් ඉතා විසිතුරු 
යලස යම් පාරමී ගමන සම්පූර්ණ කිරීමට ය දුනි. 

යම්සා අති දීර්ඝ පාරමි ගමයන් යලාව පහළ් වූ (512027) පන්ලක්ෂ 
යදායළ්ාස් දහස් විසි එක් නමක් බුදුවරු සි සින් දැක වැඳ උපස්ථාන 
කරමින් තම පාරමිතා යපළ්හර විසිතුරු කරන්නට ය දුනි. 

යම් සා අති දීර්ඝ කාල ක් අප මහා යබෝසතායණෝ අනන්ත දුක් 
විදිමින් පැමිණියේ සංසාර සාගරයේ ගිලී සිටින යම් සත්ව ා සසර 
සයුයරන් එතර කිරීමට . එයස්නම් යපරුම් දම් ුරා බුදුබවට පත්වී වදාළ් 
යලාේතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්යස්යේ එම උතුම් බුදු ගුණ  
කවයරක් සිතා, කි ා නිමකරන්නද, සමාර්ථය ක් යලාව නැත. 
අනන්තාපරිමාන බුද්ධ ගුණ  ගුණ පද නව කට කැටිකර අප නව අරහාදී 
බුදුගුණ යලස සිහිපත් කරමු. සැබවින්ම යමම සිත සනසන, නිවාලන, 
සසර දුක් නැති කිරීම යේතුවන භාවනා මාර්ග කි. ඒ වූ උතුම් බුදුගුණ අප 



පටුන 

සෑම යදනාටම වටහා ගැනීමට පහසු යලස විස්තරාත්මකව සැකසීමට 
ය දුයන් අප ගුරු යද්යවෝත්තම වන්දනී  අතිගරු පූජනී  නාඋ යන් 
අරි ධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්යස් අතිනි. 

අප යවත යමම දහම් යපාත මුද්රණ ට අවසර ලබා දුන් 
විස්තරාත්මක බුදුගුණ භාවනා යපාත සම්පාදන  කළ් අතිගරු පූජනී  
නාඋ යන් අරි ධම්ම මාහිමිපාණන් වන්යස්ට යමම ධර්ම දාන කුසල් 
බලය න්ද, යමයතක් කලක් ධර්ම දාන  වශය න් දහස් සංඛයාත පිරිසක් 
යවත දහම් යපාත් පිරිණැමීයමන් අප රැස්කළ් සි ලු කුසල් බලය න් 
නිදුක් නියරෝගී භාව  දීර්ඝායුෂ ලැයේවා! 

යම ට    

යමතැති  ටි න මංගල ඉසි ස්වාමීන්වහන්යස්  
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01 ආජීව අෂ්ඨමක සීලය සමාදේ ීම. 

සිල් ඉල්ීම : 

ඕකාස අහං භන්යත් තිසරයණ්ඩන සද්ධිං ආජීව අට්ඨමක සීලං ධම්මං 
 ාචාමි. අනුේගහං කත්වා සීලං යද්ථ යම් භන්යත්, 

 දුති ම්පි, අහං භන්යත්, -යප-  

තති ම්පි, අහං භන්යත් තිසරයණ්ඩන සද්ධිං ආජීව අට්ඨමක සීලං ධම්මං 
 ාචාමි. අනුේගං කත්වා සීලං යද්ථ යම් භන්යත් අනුකම්පං උපාදා . 

නද්ශක :  මහං වදාමි තං වයද්ථ.  

ශ්රාවක : ආම භන්යත්. 

නයමෝ තස්ස භගවයතෝ අරහයතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස/// 

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. 

දුති ම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. දුති ම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. 
දුති ම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. 

තති ම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තති ම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. 
තති ම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. 

නද්ශක : සරණාගමනං සම්ුණ්ඩණං  

ශ්රාවක : ආම භන්යත් 

නත්රුම  

අවසර ස්වාමින් වහන්ස, මම තිසරණ සහිත ආජීව අෂ්ටමක සීල ධර්ම  
ඉල්ලා සිටිමි. ස්වාමිනි මට අනුග්රහ යකාට සීල  ලබා යදන යස්ක්වා. 



පටුන 

අවසර ස්වාමිනි යදවනුවද, යතවනුවද අනුකම්පාව උපදවා සීල  යදන 
යස්ක්වා. 

නද්ශක : මම  මක් කි න්යනම්ද, එ  කි නු මැනව 

 ශ්රාවක : එයස්  ස්වාමින් වහන්ස,  

නමස්කාරය :  

භාගයවත් වූ අරහත් වු සම්මා සම් බුදුරජාණන් වහන්යස්ට මායේ 
නමස්කාර  යේවා! 

භාගයවත් වූ අරහත් වු සම්මා සම් බුදුරජාණන් වහන්යස්ට මායේ 
නමස්කාර  යේවා! 

භාගයවත් වූ අරහත් වු සම්මා සම් බුදුරජාණන් වහන්යස්ට මායේ 
නමස්කාර  යේවා! 

නිවන් සුව විඳීම පිණිස බුද්ධ රත්න  සරණ  මි. නිවන් සුව විඳීම පිණිස 
ධම්ම රත්න  සරණ  මි. නිවන් සුව විඳීම පිණිස සංඝ රත්න  සරණ  මි. 

නිවන් සුව විඳීම පිණිස යදවනුව ද, බුද්ධ රත්න  සරණ  මි. නිවන් සුව 
විඳීම පිණිස යදවනුව ද, ධම්ම රත්න  සරණ  මි. නිවන් සුව විඳීම පිණිස 
යදවනුව ද, සංඝ රත්න  සරණ  මි. 

නිවන් සුව විඳීම පිණිස යතවනුව ද, බුද්ධ රත්න  සරණ  මි. නිවන් සුව 
විඳීම පිණිස යතවනුව ද, ධම්ම රත්න  සරණ  මි. නිවන් සුව විඳීම පිණිස 
යතවනුව ද, සංඝ රත්න  සරණ  මි. 

නද්ශක : සරණා ගමන  සම්පූර්ණ  

ශ්රාවක : එයස්  ස්වාමින් වහන්ස, 
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සිකෙද සමාදේීම. 

1. පානාතිපාතා යේරමණී සික්ඛාපදං සමාදි ාමි. 

2. අදින්නාදානා යේරමණි සික්ඛාපදං සමාදි ාමි. 

3. කායම්සු මිච්ඡා චාරා යේරමණී සික්ඛාපදං සමාදි ාමි. 

4. මුසාවාදා යේරමණී සික්ඛාපදං සමාදි ාමි. 

5. පිසුනා වාචා යේරමණී සික්ඛාපදං සමාදි ාමි. 

6. ඵරුසා වාචා  යේරමණී සික්ඛාපදං සමාදි ාමි. 

7. සම්ඵප්පලාපා යේරමණී සික්ඛාපදං සමාදි ාමි.  

8. මිච්ඡා ආජීවා යේරමණී සික්ඛාපදං සමාදි ාමි. 

නද්ශක : තිසරයණ්ඩන සද්ධිං ආජීව අට්ඨමක සිලං ධම්මං සාධුකං 
සුරක්කිතං කත්වා. අප්පමායද්න සම්පායද්තේබං  

ශ්රාවක : ආම භන්යත්, 

සිකෙදයේනේ නත්රුම  

1. ප්රාණඝාතය න් යහවත් සතුන් මැරියමන් වැළ්කීයම් ශික්ෂා පද  
සමාදන් යවමි. 

2. අදින්නාදය න් යහවත් අනුන් සතු ඔවුන් කැමැත්යතන් නුදුන් යද  
යසාර සිතින් ගැනීයමන් වැළ්කීයම් ශික්ෂා පද  සමාදන් යවමි. 

3. කාම මිථයාචාරය න් යහවත් කාම න්හි වරදවා හැසිරීයමන් 
වැළ්කීයම් ශික්ෂා පද  සමාදන් යවමි. 

4. මුසාවාදය න් යහවත් දැන දැන යබාරු කීයමන් වැළ්කීයම් ශික්ෂා පද  
සමාදන් යවමි. 
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5. පිසුණු වචනය න් යහවත් යක්ළ්ම් කියමන් වැළ්කීයම් ශික්ෂා පද  
සමාදන් යවමි. 

6. ඵරුෂ වචනය න් යහවත් නුරු වචන කීයමන් වැළ්කීයම් ශික්ෂා පද  
සමාදන් යවමි. 

7. සම්ඵප්ප්රලාපය න් යහවත් හිස් වචන කීයමන් වැළ්කීයම් ශික්ෂා පද  
සමාදන් යවමි. 

8. මිථයා ආජීවය න් යහවත් අධර්ම ජීවිකායවන් වැළ්කීයම් ශික්ෂා පද  
සමාදන් යවමි. 

නද්ශක අනුශාසනාව : 

තිසරණ සහිත ආජීව අෂ්ටමක සීල ධර්ම  මනාව සුරක්ෂිත යකාට සිහි 
නුවණින් දියුණු කළ් මැනැවි.  

ශ්රාවක පිළිගැනිම:  එයස්  ස්වාමින් වහන්ස. 
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02 බුද්ධානුස්සති භාවනාව  
 

නයමෝ තස්ස භගවයතෝ අරහයතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස ///  

ඉතිපි යසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්යධෝ විේජාචරණසම්පන්යනෝ, 
සුගයතෝ යලෝකවිූ අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි සත්ථා යද්වමනුස්සානං 
බුද්යධෝ භගවා,ති. 

අනුනලෝම : 

අරහං, සම්මා සම්බුද්යධෝ, විේජාචරණ සම්පන්යනෝ, සුගයතෝ, යලෝකවිූ, 
අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි, සත්ථා යද්වමනුස්සානං, බුද්යධෝ, භගවා. 

ප්රතිනලෝම : 

භගවා, බුද්යධෝ, සත්ථා යද්වමනුස්සානං, අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි, 
යලෝකවිූ, සුගයතෝ, විේජාචරණසම්පන්යනෝ, සම්මා සම්බුද්යධෝ, අරහං. 

නනමෝ නත් පුරිසාජඤ්ඤ - නනමෝ නත් පුරිසුත්තම.  

නනමෝ නත්  පුරිසාතුලය - නනමෝ නත් පුරිසාසභ 

නත්රුම : ආජඤ්ඤ ුරුෂ වූ බුදුරජාණන් වහන්ස!  ඔබ වහන්යස්ට මායේ 
නමස්කාර  යේවා. 

උත්තම ුරුෂ වූ බුදුරජාණන් වහන්ස!  ඔබ වහන්යස්ට මායේ 
නමස්කාර  යේවා. 

අසම ුරුෂ වූ බුදුරජාණන් වහන්ස!  ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා.  

යේෂ්ඨ ු රුෂ වූ බුදුරජාණන් වහන්ස!  ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා.  
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ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් අර්හත් නම් වන යස්ක. 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන 
යස්ක. 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් විජ්ජාචරණ සම්ෙේන නම් 
වන යස්ක.  

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් සුගත නම් වන යස්ක 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් නලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් අනුත්තර පුරිසදම්මසාරථි 
නම් වන යස්ක. 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් සත්ථා නද්වමනුස්සානං 
නම් වන යස්ක.  

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් භගවා නම් වන යස්ක 

(අග සිට මුලට පිළිවලින් කි වන්න) 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් භගවා නම් වන යස්ක. .... 

 

නනමෝ නත් පුරිසාජඤ්ඤ -  නනමෝ නත් පුරිසුත්තම 

නනමෝ නත් පුරිසාතුලය - නනමෝ නත් පුරිසාසභ 
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ෙද සම්බේධය 

යසෝ භගවා ඉතිපි අරහං. යසෝ භගවා ඉතිපි සම්මා සම්බුද්යධෝ. 
යසෝ භගවා ඉතිපි විේජාචරණසම්පන්යනෝ. යසෝ භගවා ඉතිපි සුගයතෝ. 
යසෝ භගවා ඉතිපි යලෝකවිූ. යසෝ භගවා ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි. යසෝ භගවා ඉතිපි සත්ථා යද්වමනුස්සානං. යසෝ භගවා 
ඉතිපි බුද්යධෝ. යසෝ භගවා ඉතිපි භගවා. 

යසෝ භගවා ඉතිපි භගවා. යසෝ භගවා ඉතිපි බුද්යධෝ. යසෝ භගවා 
ඉතිපි සත්ථා යද්වමනුස්සානං. යසෝ භගවා ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි. යසෝ භගවා ඉතිපි යලෝකවිූ. යසෝ භගවා ඉතිපි සුගයතෝ. 
යසෝ භගවා ඉතිපි විේජාචරණසම්පන්යනෝ. යසෝ භගවා ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. යසෝ භගවා ඉතිපි අරහං. 

නනමෝ නත් පුරිසාජඤ්ඤ - නනමෝ නත් පුරිසුත්තම 

නනමෝ නත් පුරිසාතුලය - නනමෝ නත් පුරිසාසභ, 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද අර්හත් නම් වන 
යස්ක. 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද සම්මා සම්බුද්ධ 
නම් වන යස්ක. 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද 
විජ්ජාචරණසම්ෙේන නම් වන යස්ක. 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද සුගත නම් වන 
යස්ක. 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද නලෝකවිූ නම් වන 
යස්ක. 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද අනුත්තර 
පුරිසදම්මසාරථි නම් වන යස්ක. 



පටුන 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද සත්ථා 
නද්වමනුස්සානං නම් වන යස්ක. 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද බුද්ධ නම් වන 
යස්ක. 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද භගවා නම් වන 
යස්ක.                                                                     (අග සිට මුලට කි වන්න) 

ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද භගවා නම් වන 
යස්ක..... 

නනමෝ නත් පුරිසාඤ්ඤ - නනමෝ නත් පුරිසුත්තම 

නනමෝ නත් පුරිසාතුලය  - නනමෝ නත් පුරිසාසභ 
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03 අරහං බුදු ගුණය (ොළි)  
 

නයමෝතස්ස භගවයතෝ අරහයතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස/// 

 1. යසෝ භගවා ඉතිපි අරහං 

2. නසෝ භගවා ආරකත්තා ඉතිපි අරහං 

3. යසෝ භගවා යලෝභ කියල්ස වත්ුයතෝ ආරකත්තා ඉතිපි අරහං 

4. යසෝ භගවා යදෝස කියල්ස වත්ුයතෝ ආරකත්තා ඉතිපි අරහං 

5. යසෝ භගවා යමෝහ කියල්ස වත්ුයතෝ ආරකත්තා ඉතිපි අරහං  

6. යසෝ භගවා මාන කියල්ස වත්ුයතෝ ආරකත්තා ඉතිපි අරහං 

7. යසෝ භගවා දිට්ි කියල්ස වත්ුයතෝ ආරකත්තා ඉතිපි අරහං 

8. යසෝ භගවා විචිකිච්චා කියල්ස වත්ුයතෝ ආරකත්තා ඉතිපි අරහං 

9. යසෝ භගවා ථීන කියල්ස වත්ුයතෝ ආරකත්තා ඉතිපි අරහං. 

10.යසෝ භගවා උද්ධච්ච කියල්ස වත්ුයතෝ ආරකත්තා ඉතිපි අරහං. 

1 1 . යසෝ භගවා අහිරික කියල්ස වත්ුයතෝ ආරකත්තා ඉතිපි අරහං. 

12.යසෝ භගවා අයනාත්තප්ප කියල්ස වත්ුයතෝ ආරකත්තා ඉතිපි අරහං. 

13.නසෝ භගවා අරීනං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

14.යසෝ භගවා යසෝතාපත්ති මේයේන අරීනං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

15.යසෝ භගවා සකදාගාමි මේයේන අරීනං හතත්තා ඉතිපි අරහං.  

16. යසෝ භගවා අනාගාමි මේයේන අරීනං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

17. යසෝ භගවා අරහත්ත මේයේන අරීනං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 
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18. නසෝ භගවා අරානං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

19. යසෝ භගවා අරි මේයේන අවිේජා අරානං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

20. යසෝ භගවා අරි මේයේන සංඛාර අරානං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

21. යසෝ භගවා අරි මේයේන විඤ්ඤාණ අරානං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

22. යසෝ භගවා අරි මේයේන නාමරූප අරානං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

23. යසෝ භගවා අරි මේයේන සළ්ා තන අරානං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

24. යසෝ භගවා අරි මේයේන ඵස්ස අරානං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

25. යසෝ භගවා අරි මේයේන යේදනා අරානං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

26. යසෝ භගවා අරි මේයේන තණ්ඩහා අරානං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

27. යසෝ භගවා අරි මේයේන උපාදාන අරානං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

28. යසෝ භගවා අරි මේයේන භව අරානං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

29. යසෝ භගවා අරි මේයේන ජාති අරානං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

30. යසෝ භගවා අරි මේයේන ජරා, මරණ අරානං හතත්තා ඉතිපි අරහං. 

31. නසෝ භගවා ආමිස පූජාය අරහත්තා ඉතිපි අරහං. 

32.නසෝ භගවා ෙටිෙත්ති පූජාය අරහත්තා ඉතිපි අරහං. 

33. නසෝ භගවා ොෙ කාරනණ් රහාභාවා ඉතිපි අරහං. 
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04 අරහං බුදුගුණය නත්රුම  
 

01. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස් ද,අර්හත්  
නම් වන යස්ක. 

02.ස්වාමිනි භාගයවතුේ වහේස ! ඔබ වහේනස් වාසනා සිත සකල 
ක්හනල්ශයේ නකනරේ, දුරු වූ නහයිේද, අර්හත්  නම් වන නස්ක. 

03.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් වාසනා සහිත යලෝභ, 
ක්යල්ශ වස්තුයවන්, දුරු වූ යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

04 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් වාසනා සහිත 
ද්යේශ, ක්යල්ශ වස්තුයවන්, දුරු වූ යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

05 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් වාසනා සහිත 
යමෝභ, ක්යල්ශ වස්තුයවන්, දුරු වූ යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

06 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් වාසනා සහිත මාන, 
ක්යල්ශ වස්තුයවන්, දුරු වූ යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

07 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් වාසනා සහිත 
දෘෂ්ටි, ක්යල්ශ වස්තුයවන්, දුරු වූ යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

08 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් වාසනා සහිත 
විචිකිච්චා, ක්යල්ශ වස්තුයවන්, දුරු වූ යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

09 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් වාසනා සහිත ථීන, 
ක්යල්ශ වස්තුයවන්, දුරු වූ යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

10 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් වාසනා සහිත 
උද්ධච්ච, ක්යල්ශ වස්තුයවන්, දුරු වූ යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

11 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් වාසනා සහිත 
අහිරික, ක්යල්ශ වස්තුයවන්, දුරු වූ යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 



පටුන 

12 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් වාසනා සහිත 
අයනෝත්තප්ප, ක්යල්ශ වස්තුයවන්, දුරු වූ යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන 
යස්ක. 

13 ස්වාමිනි භාගයවතුේ වහේස ! ඔබ වහේනස් වාසනා සිත 
රාගාදී නකනෙස් සතුරේ නැසූ නහයිේද, අර්හත්  නම් වන නස්ක. 

14 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යසෝතාපත්ති 
මාර්ගය න් යකයළ්ස් සතුරන් නැසූ යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

15 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් සකදාගාමී 
මාර්ගය න් යකයළ්ස් සතුරන් නැසූ යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

16 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් අනාගාමී 
මාර්ගය න් යකයළ්ස් සතුරන් නැසූ යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

17 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් අර්හත් මාර්ගය න් 
යකයළ්ස් සතුරන් නැසූ යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

18 ස්වාමිනි භාගයවතුේ වහේස ! ඔබ වහේනස් සංසාර චක්රනේ අර 
සිඳලු  නහයිේද, අර්හත්  නම් වන නස්ක. 

19 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ආ ය මාර්ගය න් 
අවිදයා අර සිඳලූ  යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

20 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ආ ය මාර්ගය න් 
අභිසංස්කාර අර සිඳලු  යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

21 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ආ ය මාර්ගය න් 
විඥාන අර සිඳලූ  යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

22 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ආ ය මාර්ගය න් 
නාම රූප අර සිඳලූ  යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 



පටුන 

23 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ආ ය මාර්ගය න් 
සළ්ා තන අර සිඳලූ  යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

24 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ආ ය මාර්ගය න් 
ඵස්ස අර සිඳලූ  යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

25 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ආ ය මාර්ගය න් 
යේදනා අර සිඳලූ  යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

26 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ආ ය මාර්ගය න් 
තෘෂ්ණා අර සිඳලූ  යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

27 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ආ ය මාර්ගය න් 
උපාදාන අර සිඳාලූ  යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

28 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ආ ය මාර්ගය න් 
භව අර සිඳලූ  යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

29 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ආ ය මාර්ගය න් 
ජාති අර සිඳලූ  යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

30 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ආ ය මාර්ගය න් 
ජරා මරණ අර සිඳලූ  යහයින්ද, අර්හත්  නම් වන යස්ක. 

31 ස්වාමිනි භාගයවතුේ වහේස ! ඔබ වහේනස් ආමිස පූජාවේට 
සුදුසු වූ නහයිේද, අර්හත්  නම් වන නස්ක. 

32 ස්වාමිනි භාගයවතුේ වහේස ! ඔබ වහේනස් ප්රතිෙත්ති පූජාවේට 
සුදුසු වූ නහයිේද, අර්හත්  නම් වන නස්ක. 

33 ස්වාමිනි භාගයවතුේ වහේස ! ඔබ වහේනස් රහසිනුත් ෙවක්හ 
නැති අති ෙරිසුද්ධ, සේතානයක්හ ඇති නහයිේද, අර්හත්  නම් වන නස්ක. 

 

 



පටුන 

විෙස්සනා 

1. බුද්ධානුස්සති භාවනා සමයේ පාතුභූතා නාමරූපධම්මා ඛයණ්ඩ ඛයණ්ඩ 
උප්පේජිත්වා නිරුද්ධත්තා අනිච්චා. 

2. උප්පාද - නියරෝධ පතිපීළිතත්තා දුක්ඛා. 

3. අත්තයනෝ අත්තයනෝ වයස් අප්පවත්තිතත්තා අනත්තා. 

4. අනිච්චා, දුක්ඛා, අනත්තා, නාමරූපධම්මා එකන්යත්න දුක්ඛසච්චං 
නාම යහෝති. 

5. තං සමුට්ඨාපිකා ුරිමා භවතණ්ඩහා ඒකන්යත්න සමුද සච්චං නාම 
යහෝති. 

6. යත්සං උභින්නං අප්පවත්ති සඛ්ඛාත නිේබාණධාතු ඒකන්යත්න 
නියරෝධසච්චං නාම යහෝති. 

7. තස්යස්ව නියරෝධසච්චස්ස අධිගමා  භායේතේයබෝ පටිපත්ති 
මේයගෝ ඒකන්යත්න මේගසච්චං නාම යහෝති. 

8 ඉදං යම් බුද්ධානුස්සති භාවනාම ං  ුඤ්ඤං ඉයම්සං චතුන්නං 
අරි සච්චානං අභිසම්යබෝධා  උපනිස්සය ෝ යහෝතු 

සාධු! සාධු!! සාධු!!! 

 

නනමෝ නත් පුරිසාජඤ්ඤ - නනමෝ නත් පුරිසුත්තම, 

නනමෝ නත් පුරිසාතුලය  - නනමෝ නත් පුරිසාසභ. 

 

 

 



පටුන 

විදර්ශනාවට නැංීම 

බුදුගුණ භාවනායේදී පහළ් වූ නාම රූපය ෝ ක්ෂණ ක්, ක්ෂණ ක් 
පාසා ඇතිව නැතිව ගි  බැවින් අනිතයය ෝ , ඇති වීම් නැතිවීම් යදකින් 
නිරන්තරය න් පීඩා වින්ද බැවින් දුක්ඛය ෝ . තම තමන් කැමති යලස 
යනාපැවති බැවින් අනාත්මය ෝ . 

අනිතය වූ දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ නාම - රූප සමුහ  ඒකාන්තය න්ම 
දුක්ඛ සතය නම් යේ. ඒ දුක්ඛ සතය උපදවන්නා වූ පූර්ව භව තෘෂ්ණාව 
ඒකාන්තය න් සමුද  සතය නම් යේ. ඒ යදයකහි යනාපැවැත්ම නම් වූ 
නිර්වාණ ධාතුව ඒකාන්තය න් නියරෝධ සතය නම් යේ. ඒ නියරෝධ සතය 
අවයබෝධ කර ගැනීමට වැි  යුතු ප්රතිපත්ති මාර්ග  ඒකාන්තය න් 
මාර්ග සතය නම් යේ. 

මයේ බුදුගුණ භාවනාම  කුශල  යමම චතුරාර්  සතය ධර්ම න් 
අවයබෝධ කර ගැනීම පිණිසම යේතු යේවා. වාසනා යේවා. 

සාධු! සාධු!! සාධු!!! 

ආජඤ්ඤ ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස්ට මායේ 
නමස්කාර  යේවා. 

උත්තම ු රිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා.  

අසම ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා.  

යේෂ්ඨ ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා.  

 

 



පටුන 

05 අරහං ෙද විවරණය 
 

1. අරහං  නු :- ආරක- දුරස්ථ බව, අරීනං හත - සතුරන් නැසූ බව, අරානං 
හත - අව ව නැසූ බව, අරහ - සුදුසු බව, නරහ - රහසක් යනාමැති බව, 
 න අර්ථ ඇති වචන කි. 

(විසුද්ධිමේග) 

2. ආරකත්තා  නු, වාසනා සහිත වූම 1500ක් පමණ සකල ක්යල්ශ න්  
යකයරන්ම දුර්න්ම දුරු වූ  බවයි. (විභංග පාළි) 

3. නලෝභ  නු, ඉටු අරමුයණහි ඇයලන යලෝහ චචතසික . 

4. නදෝස  නු - අනිටු අරමුයණහි ගැයටන යදෝස චචතසික . 

5. නමෝහ  නු, සෑම අරමුයණහි  ථා තත්ත්ව  යනාදැන මුලාවන යමෝහ 
චචතසික . 

6. මාන  නු උසස් පහත් යේදය න් මනින මාන චචතසික . 

7. දිට්ඨි  නු - අසතය ධර්ම  සතයක් යස් වැරැදිව ගන්නා වූ දිට්ි 
චචතසික . 

8. විචිකිේචා  නු, බුද්ධාදි අට තැන්හි ස්ථීරවම යනාපිළියගන යකයස්දැයි 
සැක කරන, විචිකිච්චා චචතසික . 

9. ථීන  නු-  සියත් උත්සාහ   ටපත් කරන් මැලිබව වූ ථීන චචතසික . 

10. උද්ධේච  නු - සිත යනාසන්සුන් බවට පත් කරන උද්දච්ච 
චචතසික . 

11. අිරික  නු - පාපය හි ලැේජා නැති බව නම් වූ අහිරික චචතසික . 

12 අනනාත්තප්ෙ  නු - පාපය හි බි පත් යනාවීම නම් වූ අයනාත්තප්ප 
චචතසික . 
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13. අරී  න - සකල අනර්ථ ම යගන යදන බැවින් සි ලු යකයළ්ස්ම අරී 
- සතුයරෝ නම් යවති.  

( යම් දස ක්යල්ෂ වස්තු විභංග පාළිය නි) 

14. නසෝතාෙත්ති මේග - නිර්වාන සාගර  යවත ගලා න ආර්  
අෂ්ඨාංගික මාර්ග යසෝත ට පළ්මුයවන් බැස ගන්නා වූ, සක්කා  දිට්ි, 
විචිකිච්චා, සීලේබත පරාමාස  න සංය ෝජන තුන ප්රහාණ  කළ් 
ඥාන යි. 

15. සකෘදාගාමී මේග - ප්රතිසන්ධි ගැනීමට එක් වරක් පමණක් නැවත මනු 
යලාවට පැමිණි  හැකි වූ, කාමරාග - පටිඝ -  නු සංය ෝජන යදක තුනි 
කරන්නා වු යදයවනි මාර්ග ඥාන යි. 

16. අනාගාමි මේග - නැවත එයකායළ්ාස් කාම භූමිය හි ප්රතිසන්ධි 
ගැනීමට යනාඑන්නා වූද, කාමරාග- පටිඝ  න යදක සම්පූර්ණය න්ම 
ප්රහාණ  කරන්නා වූ යතයවනි මාර්ග ඥාන යි. 

17. අරහත්ත මේග - අවයශ්ෂ, රූපරාග - අරූපරාග - මාන - උද්දච්ච - 
අවිේජා සහිත සකල ක්යල්ශ න් ප්රහාණ  කරන්නා වූ සි ළු පූජාවන්ට 
සුදුසු අග්ර දක්ෂිණාර්භ බවට පමුණුවන සතරයවනි මාර්ග ඥාන යි. 

(ධම්මසඞ්ගනි) 

18. අරානං  නු - ක්යල්ෂ වට්ට - කම්ම වට්ට - විපාක වට්ට - තුයනකින් 
යුක්ත වූ සංසාර චක්රයේ අව වය ෝ . 

(විසුද්ධි මේග) 

19. අවිජ්ජා - ආ ය සතය මුවහ කරන යමෝහ චචතසික . 

20. සඞ්බාර - ු ණයාභිසංස්කාර =  කාමාවචර - රූපාවචර   කුශල යච්තනා 
13, අුණයාභිසංස්කාර - අකුශල යච්තනා 12, ආයනඤ්ජාභිසංස්කාර - 
අරූපාවචර  කුසල යච්තනා 4  න යච්තනා 29, එකුන්තිස යවති. අභිධර්ම 
න  ක්රම ට අනුව යච්තනා 89 එකුන් අනුවම ගැයනති. 
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21. විඤ්ඤාණ - ප්රතිසන්ධි - ප්රවෘත්ති යලෞකික විපාක, විඤ්ඤාණ සිත් 
32 යවති. අභිධර්ම නයා ට අනුව සිත් 89 (අසූනව ම) ගැයනති. 

22. නාමරූෙ යලෞකික විපාක සිත් (32) යදතියසහි ය යදන චචතසික 
(35) පන්තිස හා කර්මජ රූප 20 ලැයබති. අභිධර්ම ක්රම ට අනව 
චචතසික (52) යදපනස හා අට විසි රූප  ගැයනති. 

23. සොයතන - චක්ු - යසෝත - ඝාන - ජිේහා - කා   න ප්රසාද රූප පස 
හා යලෞකික විපාක සිත්  (32) යදතිස ගැයනති අභිධර්ම ට අනුව සි ලු 
සිත් (89) ගැයනති. 

24. ඵස්ස - චක්ු සම්ඵස්ස - යසෝත සම්ඵස්ස - ඝාන සම්ඵස්ස - ජිේහා 
සම්ඵස්ස - කා  සම්ඵස්ස  හා යලෞකික විපාක සිත්හි ඵස්ස 32 ලැයබති. 
අභිධර්මට අනුව ඵස්ස 89 ගැයනති.  

25 නේදනා - චක්ු සම්ඵස්සජා යේදනා - යසෝත - ඝාන - ජිේහා කා  
සම්ඵස්සජා - යේදනා හා යලෞකික විපාක සිත් (32) යදතියසහි මයනෝ 
සම්ඵස්සජා යේදනාව ලැයේ. අභිධර්ම ට අනුව යේදනා 89 ගැයනති. 

26 තණ්හා කාම තණ්ඩහා - භව තණ්ඩහා - විභව තණ්ඩහා නමින් ඇත්තා 
වූ රූප තණ්ඩහා - සද්ද - ගන්ධ - රස - යඵාට්ඨේබ ධම්ම තණ්ඩහා වශය න් 
යබදී  න 108 වැදෑරුම් වූ යලෝභ චචතසික (8) අට ගැයනති. 

27. උොදාන - කාමුපාදාන - (යලෝභ ) දිට්ඨුදාන - සීලේබතුපාදාන - 
අත්තවාදුපාදාන, (දිට්ි ) ගැයන්.  

28. භව - කර්ම භව , යලෞකික කුසල් 17. අකුසල් 12 හා තත් සම්ප්රයුත්ත 
චචතසික 52 යවති. උප්පත්ති භව  නම්, කාම භව - රූප - අරූප, 
සඤ්ඤා - අසඤ්ඤා - යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා, ඒකයවෝකාර - චතු 
යචෝකාර - පඤ්චයචෝකාර භව නම් වූ නව මහා භව යි. 

29 ජාති - අණ්ඩඩජ, ජලාබුජ, සංයස්දජ, ඕපපාතික, වශය න් උපදින 
සත්ව න්යේ ප්රතිසන්ධි සිත් 19 චචතසික 35 කර්මජ රූප 20  න යම් 
නාමරූප ස්කන්ධ න්යේ පළ්මු හට ගැන්ම . 
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30 ජරා මරණ - උපන් ස්කන්ධ න්යේ දිරාපත්වීම නම් වූ ධීති  හා 
මරණයේ බිදී  ාම නම් වූ භංග යි (19 සිට 30 දක්වා විහංග පාළි හා ධාතු 
කතා) 

31. ආමිස පූජා - චීවරාදි සිේපසය න් යකයරන පූජා සත්කාර. 

32. ෙටිෙත්ති පූජා - සීල, ධුතංග, සමථ, විපස්සනා ආදී        ප්රතිපත්ති 
පූජාව. 

33. රහාභාවා - අනුස  සහිත වුම, ක්යල්ශය න් යකයරන් දුරු වූ බැවින් 
රහසින්වත් පාප ක් යනාමැති බවයි. 

(විසුද්ධි මේග) 
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06 සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය (ොළි) 
 

නයමෝතස්ස භගවයතෝ අරහයතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස. 

01. යසෝ භගවා ඉතිපි සම්මා සම්බුද්යධෝ 

02.යසෝ භගවා අභිඤ්යඤය ය ධම්යම් අභිඤ්යඤ යයතෝ බුද්යධෝ 
ඉතිපි සම්මා සම්බුද්යධෝ. 

03.යසෝ භගවා පරිඤ්යඤය ය ධම්යම් පරිඤ්යඤ යයතෝ බුද්යධෝ ඉතිපි 
සම්මා සම්බුද්යධෝ.  

04.යසෝ භගවා ජාති දුක්ඛං පරිඤ්යඤ යයතෝ බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

05.යසෝ භගවා ජරා දුක්ඛං පරිඤ්යඤ යයතෝ බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

06.යසෝ භගවා මරණ දුක්ඛං පරිඤ්යඤ යයතෝ බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

07.යසෝ භගවා යසෝක දුක්ඛං පරිඤ්යඤ යයතෝ බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

08.යසෝ භගවා පරියද්ව දුක්ඛං පරිඤ්යඤ යයතෝ බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

09.යසෝ භගවා දුක්ඛ දුක්ඛං පරිඤ්යඤ යයතෝ බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

10.යසෝ භගවා යදෝමනස්ස දුක්ඛං පරිඤ්යඤ යයතෝ බුද්යධෝ ඉතිපි 
සම්මා සම්බුද්යධෝ. 
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11.යසෝ භගවා උපා ාස දුක්ඛං පරිඤ්යඤ යයතෝ බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

12.යසෝ භගවා අප්පියේහි සම්පය ෝග දුක්ඛං පරිඤ්යඤ යයතෝ බුද්යධෝ 
ඉතිපි සම්මා සම්බුද්යධෝ. 

13.යසෝ භගවා පියේහි විප්පය ෝග දුක්ඛං පරිඤ්යඤ යයතෝ බුද්යධෝ 
ඉතිපි සම්මා සම්බුද්යධෝ. 

14.යසෝ භගවා  ම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි දුක්ඛං පරිඤ්යඤ යයතෝ 
බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා සම්බුද්යධෝ. 

15.යසෝ භගවා සඞ්ිත්යත්ත පඤ්ුපාදානක්ඛන්ධ දුක්ඛං 
පරිඤ්යඤ යයතෝ බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා සම්බුද්යධෝ. 

16.යසෝ භගවා පහාතේයේ ධම්යම් පහාතේබයතෝ  බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

17.යසෝ භගවා කාම තණ්ඩහං පහාතේබයතෝ  බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

18.යසෝ භගවා භව තණ්ඩහං පහාතේබයතෝ  බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

19.යසෝ භගවා විභව තණ්ඩහං පහාතේබයතෝ  බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

20.යසෝ භගවා සච්ිකාතේයේ ධම්යම් සච්ිකාතේබයතෝ  බුද්යධෝ ඉතිපි 
සම්මා සම්බුද්යධෝ. 

21.යසෝ භගවා භායේතේයේ ධම්යම් භායේතේබයතෝ  බුද්යධෝ ඉතිපි 
සම්මා සම්බුද්යධෝ. 

22..යසෝ භගවා සම්මා දිට්ිං භායේතේබයතෝ  බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 
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23.යසෝ භගවා සම්මාසඞ්කප්පං භායේතේබයතෝ  බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

24..යසෝ භගවා සම්මා වාචං භායේතේබයතෝ  බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

25.යසෝ භගවා සම්මා කම්මන්තං  භායේතේබයතෝ  බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

26.යසෝ භගවා සම්මා ආජීවං භායේතේබයතෝ  බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

27.යසෝ භගවා සම්මා වා ාමං භායේතේබයතෝ  බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

28.යසෝ භගවා සම්මා සතිං භායේතේබයතෝ  බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

29.යසෝ භගවා සම්මා සමාධිං භායේතේබයතෝ  බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 

30.යසෝ භගවා සංඛාර - විකාර - ලක්ඛණ - පඤ්ඤත්ති - නිේබාන 
සඞ්ඛාතං පඤ්චවිධ යඤ ය මණ්ඩඩලං සම්මා අභිසම්බුද්යධෝ ඉතිපි සම්මා 
සම්බුද්යධෝ. 
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07 සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය නත්රුම  
 

01. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද සම්මා 
සම්බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

02.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් විශිෂ්ඨ ඥානය න් 
දතයුතු සතය ධර්ම න්, විශිෂ්ඨ ඥානය න් අවයබෝධ කළ් බැවින්ද සම්මා 
සම්බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

03.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස්  පිරිසිඳ අවයබෝධ 
කළ්යුතු වූ දුක්ඛ  සතය, පිරිසිඳ අවයබෝධ කළ් බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ 
නම් වන යස්ක. 

04..ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පිරිසිඳ අවයබෝධ කළ් 
යුතු වූ ජාති දුක්ඛ  පිරිසිඳ  අවයබෝධ කළ් බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් 
වන යස්ක. 

05.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පිරිසිඳ අවයබෝධ කළ් 
යුතු වූ  ජරා  දුක්ඛ   පිරිසිඳ  අවයබෝධ කළ් බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් 
වන යස්ක. 

06. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පිරිසිඳ අවයබෝධ කළ් 
යුතු වූ මරණ දුක්ඛ පිරිසිඳ  අවයබෝධ කළ් බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් 
වන යස්ක. 

07.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පිරිසිඳ අවයබෝධ කළ් 
යුතු වූ යශෝක දුක්ඛ  පිරිසිඳ  අවයබෝධ කළ් බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් 
වන යස්ක. 

08. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පිරිසිඳ අවයබෝධ  කළ් 
යුතු වූ පරියද්ව දුක්ඛ  පිරිසිඳ  අවයබෝධ කළ් බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් 
වන යස්ක. 



පටුන 

09.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පිරිසිඳ අවයබෝධ  කළ් 
යුතු වූ  දුක්ඛ දුක්ඛ  පිරිසිඳ  අවයබෝධ කළ් බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් 
වන යස්ක. 

10.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පිරිසිඳ අවයබෝධ  කළ් 
යුතු වූ  යදෝමනස්ස දුක්ඛ  පිරිසිඳ  අවයබෝධ කළ් බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ 
නම් වන යස්ක. 

11. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පිරිසිඳ අවයබෝධ  කළ් 
යුතු වූ උපා ාස දුක්ඛ  පිරිසිඳ  අවයබෝධ කළ් බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ 
නම් වන යස්ක. 

12. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පිරිසිඳ අවයබෝධ  කළ් 
යුතු වූ අප්රි  සම්ප්රය ෝග දුක්ඛ  පිරිසිඳ  අවයබෝධ කළ් බැවින්ද සම්මා 
සම්බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

13.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පිරිසිඳ අවයබෝධ  කළ් 
යුතු වූ ප්රි  විප්රය ෝග  දුක්ඛ  පිරිසිඳ  අවයබෝධ කළ් බැවින්ද සම්මා 
සම්බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

14.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පිරිසිඳ අවයබෝධ  කළ් 
යුතු වූ කැමති යද  යනාලැබීයම් දුක්ඛ  පිරිසිඳ  අවයබෝධ කළ් බැවින්ද 
සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

15.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පිරිසිඳ අවයබෝධ  කළ් 
යුතු වූ පඤ්ච උපාදානස්කන්ධ දුක්ඛ  පිරිසිඳ  අවයබෝධ කළ් බැවින්ද 
සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

16.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පිරිසිඳ අවයබෝධ  කළ් 
යුතු වූ  සමුද  සතය ප්රහාන  කළ් බැවින්ද  අවයබෝධ කළ් බැවින්ද සම්මා 
සම්බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

17.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ප්රහාණ  කළ් යුතු වූ  
කාම තෘෂ්ණාව ප්රහාණ  කළ් බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන යස්ක. 



පටුන 

18.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ප්රහාණ   කළ් යුතු වූ භව 
තෘෂ්ණාව ප්රහාණ  කළ් බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

19.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ප්රහාණ  යුතු වූ විභව 
තෘෂ්ණාව ප්රහාණ  කළ් බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

20.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ප්රතයක්ෂ කළ් යුතු වූ 
නියරෝධ සතය  ප්රතයක්ෂ කළ් බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

21.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් භාවනා වශය න් වැි  
යුතු වූ මාර්ග සතය, භාවනා වශය න් වැඩූ බැවින් ද, සම්මා සම්බුද්ධ නම් 
වන යස්ක. 

22.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් භාවනා වශය න් වැි  
යුතු වූ සම්මා දිට්ි , භාවනා වශය න් වැඩූ බැවින් ද, සම්මා සම්බුද්ධ 
නම් වන යස්ක. 

23.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් භාවනා වශය න් වැි  
යුතු වූ සම්මා සංකප්ප , භාවනා වශය න් වැඩූ බැවින් ද, සම්මා සම්බුද්ධ 
නම් වන යස්ක. 

24.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් භාවනා වශය න් වැි  
යුතු වූ සම්මා වාචාව  භාවනා වශය න් වැඩූ බැවින් ද, සම්මා සම්බුද්ධ 
නම් වන යස්ක. 

25.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් භාවනා වශය න් වැි  
යුතු වූ සම්මා කම්මන්ත , භාවනා වශය න් වැඩූ බැවින් ද, සම්මා 
සම්බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

26.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් භාවනා වශය න් වැි  
යුතු වූ සම්මා ආජීව , භාවනා වශය න් වැඩූ බැවින් ද, සම්මා සම්බුද්ධ 
නම් වන යස්ක. 



පටුන 

27.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් භාවනා වශය න් වැි  
යුතු වූ සම්මා වා ාම , භාවනා වශය න් වැඩූ බැවින් ද, සම්මා සම්බුද්ධ 
නම් වන යස්ක. 

28.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් භාවනා වශය න් වැි  
යුතු වූ සම්මා සති , භාවනා වශය න් වැඩූ බැවින් ද, සම්මා සම්බුද්ධ නම් 
වන යස්ක. 

29.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් භාවනා වශය න් වැි  
යුතු වූ සම්මා සමාධි , භාවනා වශය න් වැඩූ බැවින් ද, සම්මා සම්බුද්ධ 
නම් වන යස්ක. 

30.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් සංඛාර - විකාර - 
ලක්ඛණ - පඤ්ඤත්ති - නිේබාන නම් වූ පඤ්චවිධ යඤ ය - මණ්ඩඩල  
පයරෝපයද්ශ රහිතව ස් ම්භූඥානය න් සර්වප්රකාරය න් අවයබෝධ කළ් 
බැවින්ද, සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන යස්ක.  

 

විෙස්සනා 

1. බුද්ධානුස්සති භාවනාසමයේ පාතුභූතා නාමරූපධම්මා ඛයණ්ඩ ඛයණ්ඩ 
උප්පේජිත්වා නිරුද්ධත්තා අනිච්චා. 

2. උප්පාද - නියරෝධ පතිපීලිතත්තා දුක්ඛා. 

3. අත්තයනෝ අත්තයනෝ වයස් අප්පවත්තිතත්තා අනත්තා. 

4. අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා නාමරූපධම්මා ඒකන්යත්න දුක්ඛසච්චං නාම 
යහෝති. 

5. තං සමුට්ඨාපිකා ුරිමා භව තණ්ඩහා ඒකන්යත්ත සමුද සච්චං නාම 
යහෝති. 
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6. යත්සං උභින්නං අප්පවත්ති සඞ්ඛාතා  නිේබාණධාතු ඒකන්යතන 
නියරෝධසච්චං නාමයහෝති. 

7. තස්යස්ව නියරෝධසච්චස්ස අධිගමා  භායේතේයබෝ පටිපත්තිමේයගෝ 
ඒකන්යත්න මේගසච්චං නාම යහෝ. 

8. ඉදං යම් බුද්ධානුස්සති භාවනාම ං ුඤ්ඤං ඉයම්සං චතුන්නං 
අරි සච්චානං අභිසම්යබෝධා  උපනිස්සය ෝ යහෝතු. 

සාධු! සාධු!! සාධු!!! 
 

නනමෝ නත් පුරිසාජඤ්ඤ - නනමෝ නත් පුරිසුත්තම 

නනමෝ නත් පුරිසාතුලය - නනමෝ නත් පුරිසාසභ 
 

විදර්ශනාවට නැංීම 

  බුදුගුණ භාවනායේදී පහළ් වූ නාම රූපය ෝ ක්ෂණ ක්, ක්ෂණ ක් 
පාසා ඇතිව නැතිව ගි  බැවින් අනිතයය ෝ . ඇතිවීම්, නැතිවීම් යදකින් 
නිරන්තරය න් පීඩා වින්ද බැවින් දුක්ඛය ෝ  . තම තමන් කැමති යලස 
යනාපැවති බැවින් ආත්මය ෝ . 

අනිතය වු දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ නාම-රූප සමූහ  ඒකාන්තය න් 
දුක්ඛ සතය නම් යේ. ඒ දුක්ඛ සතය උපදවන්නා වූ ුර්ව භව තෘෂ්ණාව 
ඒකාන්තය න් සමුද  සතය නම් යේ.  ඒ යදයකහි යනාපැවත් වීම නම් වූ 
නිර්වාණ ධාතුව ඒකාන්තය න්ම නියරෝධ සතය නම් යේ. ඒ නියරෝධ 
සතය අවයබෝධ කර ගැනීමට වැි  යුතු ප්රතිපත්ති මාර්ග  
ඒකාන්තය න් මාර්ග සතය නම් යේ. 

මයේ බුදුගුණ භාවනාවම  කුශල  යමම චතුරාර්  සතය ධර්ම න් 
අවයබෝධ කර ගැනීම පිණිසම යේතු යේවා. වාසනා යේවා.  

සාධු! සාධු!! සාධු!!! 
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ආජඤ්ඤ ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස්ට! මායේ 
නමස්කාර  යේවා. 

උත්තම ු රිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස්ට! මායේ නමස්කාර  
යේවා.  

අසම ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස්ට! මායේ නමස්කාර  
යේවා.  

යේෂ්ඨ ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස්ට! මායේ නමස්කාර  
යේවා.  
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08 සම්මා සම්බුද්ධ ෙද විවරණය 
 

01 සම්මා සම්බුද්ධ : යතයම් මනා යස් සි ල්ල දත් බැවින් ඒ නම ය යද්. 
(සම්මා සාමඤ්ච සේබධම්මානං බුද්ධත්තා පන සම්මා සම්බුද්යධෝ - 
විසුද්ධි මේග) 

02 අභිඤ්නඤයය : ස්කන්ධ 5, ආ තන 12, ධාතු 18, ඉන්ි  22, සතය 4, 
පට්ච්ච සමුප්පාද 12, සූවිසි ප්රතය 24,  න යම් ආදී, පරමාර්ථ ධර්ම න් 
අවයබෝධ කරනුයේ විශිෂ්ඨ ඥාන නම් වූ විදර්ශනා ඥන හා මාර්ග ඥාන 
සතයරනි. 

03 ෙරිඤ්නඤයය : පිරිසිද දත යුතු වූ ජාති ජරා මරණාදී දුක්ඛ සතය, 
(යලෞකික සිත් 81, යලෝභ  හැර චචතසික 51 හා අටවිසි රූප ) 

04 ජාති : ආත්ම භව ක ප්රතිසන්ධි ගැනීම (ප්රතිසන්ධි සිත් 19, චචතසික 
35, කර්මජ රූප 20) 

05. ජරා : ජරා ජීරණතා  නාදීන් දැක්යවන පරිදි උපන් නාමරූප 
සන්තතියේ ිති , යහවත් දිරාපත්යවමින් මරණ ට සමීප වීමයි. 

06. මරණ : ඉපදී ිති ට පත් වූ නාම රූප න්යේ බිඳී  ාමයි. ජීවියත්න්ි  
උපච්යේදක මරණ  හා ක්ෂණික මරණ ද ගැයන්. 

07. නසෝක : ඥාති වයසනාදී යේතුයවන් හට ගන්නා වූ තාප  . එ  
මානසික යදාමනස්ස යේදනාව . 

08. ෙරිනද්ව : අධික යසෝකය න් හැඬීම් වැළ්පීම් ඇති කරන වචී විස්ඵාර 
ශේදරූප  පරියද්ව යි. (පටිඝ සිත් යදක නිසා හට ගනී) 

09. දුක්හඛ : කා  ප්රසාදයේ අනිශ්ට අරමුණු හැපීයමන් හට ගන්නා වූ 
කායික දුක්ඛ යේදනාව (දුක්ඛ සහගත කා  විඤ්ඤාන සියතහි ය යද්) 

10. නදෝමනස්ස : පටිඝ සිත් යදයකහි ය යදන මානසික දුක්ඛ යේදනාව. 
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11. උොයාස : ඤාති වයසනාදි  නිසා ඇතුලත දවමින් පැන නඟින දැි 
ගින්නක් වැනි උපා ාස  ( පටිඝ සිත් යදයකහි ය යදන ද්යේශ  ගැයන්) 

12. අප්රි  ුද්ගල න් හා අප්රි  වස්ූන් සමඟ එක්වීයම් දුක . 

13. ප්රි  ුද්ගල න් හා ප්රි  වස්ූන්යගන් යවන් වීයම් දුක . 

14. ජාතයාදි සංසාර දුයකන් යනාමිදී “මට ජාති ජරා මරණදී දුකක් 
යනායේවායි පැතුම ඉටු යනාවන්යන් . සිූ යද් ඉටු යනාවීයම් දුක . 

15 සිවුවැදෑරුම් උපාදාන න් විසින් අල්ලා ගන්නා ලද්දා වූ රූප - යේදනා 
- සඤ්ඤා - සඞ්ඛාර - විඤ්ඤාණ  නම් උපාදානස්කන්ධ පඤ්චක යි. 
(රූප 28, යේදනා 81, චචතසික 50, සිත් 81) 

16. ෙහාතබ්බධම්ම : (1) තණ්ඩහාව (2) අවයශ්ෂ යකයළ්ස් 9 (3) යසසු 
අකුසල් සිත් 12, හා එහි චචතසික17, (4) කුශල් මුල් 3, (5) යසසු 
යලෞකික කුසල් සිත් 17, හා එහි චචතසික 35 යවති. 

17. කාාමතණ්හා : පඤ්ච කාම වස්ූන් අරමුණු යකාට උපදින 
යලෝභ . 

18. භවතණ්හා : ආත්ම ක් ඇතැයි වැරදිව ගන්නා වූ ශාස්වත දෘෂ්ටි  
සමග එකට උපදින යලෝභ . 

19. විභවතණ්හා : මරණින් මතු ඉපදීමක් නැතැයි වැරදිව ගන්නා වූ 
උච්යේද දෘෂ්ටි  සමග එකට උපදින යලෝභ . 

20. සේජිකාතබ්බධම්ම : සිවුමග නැණින් පසක් කටයුතු වූ අසංඛත ධාතු 
නම් වූ නිර්වාණ යි. 

21. භානේතබ්බධම්ම : යලෞකික වශය න් හා යලෝයකෝත්තර වශය න් ද, 
භාවනායවන් වැි  යුතු වූ ආ ය අෂ්ටාංගික මාර්ග යි. 

22. සම්මා දිට්ඨි : ආ ය සතය දක්නා වූ ප්රඥා චචතසික  යි. 
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23. සම්මා සංකප්ෙ : යනක්ඛම්ම - අවයපාද - අවිහිංසා සංකල්පනාව 
විතර්ක චචතසික . 

24. සම්මා වාචා : සතරක් වූ වාේ දුශ්චරිත විරති . 

25. සම්මා කම්මේත : තුනක් වූ කා  දුශ්චරිත විරති . 

26. සම්මා ආජීව : සතක් වූ මිථයා ආජීව විරති . 

27. සම්මා වායාම : සතර සමයක් ප්රධාන වි ය  - වීරි  චචතසික . 

28. සම්මාසති : සතර සතිපට්ඨාන , සති චචතසික  

29. සම්මා සමාධි : උපචාර අර්පණා සමාධි, ඒකේගතා චචතසික  

30. ෙඤ්චවිධ නඤයය මණ්ඩලය : (1) සංඛාර - යේතු ප්රතය න් හටගත් 
නාමරූප (2) විකාර - විකාර රූප පස්යදන හා නාමරූප න් යේ ජරා 
මරණ (3) ලක්ඛණ - නාම රූප න්යේ යපෞද්ගලික ලක්ෂණ හා අනිතයාදී 
යපාදු ලක්ෂණ (4) පඤ්ඤත්ති - යලෝක සම්මුති කථා වයවහාර  (5) 
නිේබාන - අසංඛත ධාතුව - දත යුතු සි ලු ධර්ම යමහි ඇතුළ්ත් බැවින් 
යම  පඤ්චවිධ යඤ ය මණ්ඩඩල  නම් යේ. (පටිසම්භිදා මේග) (චිත්ත 
චචතසික සංඛයාව අභිධම්මත්ථ සංගහයවනි) 
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09 විජ්ජාචරණ සම්ෙේන ගුණය (ොළි) 
 

නයමෝ තස්ස භගවයතෝ අරහයතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

01. යසෝ භගවා ඉතිපි විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

02. යසෝ භගවා විපස්සනාඤායණ්ඩන සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

03. යසෝ භගවා මයනෝමයිද්ධිඤායණ්ඩන සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

04. යසෝ භගවා ඉද්ධිවිධඤායණ්ඩන සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

05. යසෝ භගවා දිේබයසෝතඤායණ්ඩන සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

06 යසෝ භගවා යච්යතෝපරි ඤායණ්ඩන සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

 07. යසෝ භගවා ුේයේ නිවාසානුස්සතිඤායණ්ඩන                                                                
සමන්නාගතත්තා ඉතිපි විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

08. යසෝ භගවා දිේබචක්ුඤායණ්ඩන සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

09. යසෝ භගවා ආසවක්ඛ ඤායණ්ඩන සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

10. යසෝ භගවා පාතියමාක්ඛසංවරසීයල්න සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 
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11. යසෝ භගවා ඉන්ි සංවරසීයල්න සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

12. යසෝ භගවා යභාජයන්මත්තඤ්ුතා  සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

13. යසෝ භගවා ජාගරි ානුය ෝයේන සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

14. යසෝ භගවා සද්ධා  සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

15. යසෝ භගවා හිරි ා සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

16. යසෝ භගවා ඔත්තප්යප්න සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

17 යසෝ භගවා බාහුසච්යච්න සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

18. යසෝ භගවා පරක්කයම්න සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

19. යසෝ භගවා සති ා සමන්නාගතන්නා ඉතිපි විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

20. යසෝ භගවා මති ා සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

21. යසෝ භගවා පඨයම්න ඣායන්න සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

22. යසෝ භගවා දුතියේන ඣායන්න සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 
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23. යසෝ භගවා තතියේන ඣායන්න සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ. 

24. යසෝ භගවා චතුත්යථන ඣායන්න සමන්නාගතත්තා ඉතිපි 
විේජාචරණසම්පන්යනෝ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



පටුන 

10 විජ්ජාචරණ සම්ෙේන ගුණය නත්රුම 
 

01. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද 
විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක. 

02.ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් විදර්ශනා ඥානය න් 
සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක.  

03. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් මයනෝම  ඍද්ධි 
ඥානය න් සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක.  

04. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ඍද්ධිවිධ 
ඥානය න් සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක.  

05. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් දිවයයශ්රෝත ඥානය න් 
සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක.  

06. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පරචිත්ත විජානන 
ඥානය න් සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක.  

07. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් පූර්යේනිවාසානුස්මෘති 
ඥානය න් සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක.  

08. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් දිවයචක්ුරභි  
ඥානය න් සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක.  

09. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ආශ්රවක්ෂ කර 
ඥානය න් සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක.  

10. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ප්රාතියමෝක්ෂ සංවර 
සීලය න් සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක.  

11.  ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ඉන්ි  සංවර 
සීලය න් සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක. 



පටුන 

12. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යභෝජනය හි 
මාත්රඤතායවන් සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන 
යස්ක. 

13. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ජාගාරි ානුය ෝගය න්  
සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක. 

14. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ශ්රද්ධායවන් 
සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක. 

15 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් හිරිගුණය න්  
සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක. 

16. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ඔත්තප්පය න් 
සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක. 

17 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් බහුශ්රැතභාවය න් 
සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක. 

18 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පරාක්රම වීර් ය න් 
සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක. 

19. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ස්මෘතිය න් 
සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක. 

20. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ප්රඥායවන් 
සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක. 

21. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ප්රථම ධයානය න් 
සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක. 

22. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ද්විතී  ධයානය න් 
සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක. 



පටුන 

23. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් තෘතී  ධයානය න් 
සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක. 

24. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් චතුර්ථ ධයානය න් 
සමන්නාගත බැවින්ද, විේජාචරණ සම්පන්න නම් වන යස්ක. 

විෙස්සනා 

01. බුද්ධානුස්සති භාවනා සමයේ පාතුභූතා නාමරූපධම්මා ඛයණ්ඩ ඛයණ්ඩ 
උප්ේජිත්වා නිරුද්ධත්තා අනිච්චා. 

02 උප්පාද - නියරෝධ පතිපීළිතත්තා දුක්ඛා. 

03. අත්තයනෝ අත්තයනෝ වයස් අප්පවත්තිතත්තා අනත්තා. 

04. අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා නාමරූපධම්මා ඒකන්යත්න දුක්ඛසච්චං 
නාමයහෝති. 

05. තං සමුට්ඨාපිකා ුරිමා භවතණ්ඩහා ඒකන්යත්න සමුද සච්චං නාම 
යහෝති. 

06. යත්සං උභින්නං අප්පවත්ති සඞ්ඛාතා නිේබාණධතු ඒකන්යත්න 
නියරෝධසච්චං නාම යහෝති. 

07. තස්යස්ව නියරෝධසච්චස්ස අධිගමා  භායේතේයබෝ 
පටිපත්තිමේයගෝ ඒකන්යත්න මේගසච්චං නාමයහෝති. 

08. ඉදං යම් බුද්ධානුස්සති භාවනාම ං ුඤ්ඥං ඉයම්සං චතුන්නං 
අරි සච්චානං අභිසම්යබෝධා  උපනිස්සය ෝ යහෝතු. 

සාධු! සාධු!! සාධු!!! 

 

 



පටුන 

විදර්ශනාවට නැංීම 

බුදුගුණ භවානායේදී පහළ් වූ නාමරූපය ෝ ක්ෂණ ක් ක්ෂණ ක් 
පාසා ඇතිව නැතිව ගි  බැවින් අනිතයය ෝ , ඇතිවීම් නැතිවීම් 
යදකකින් නිරන්තරය න් පීඩා වින්ද බැවින් දුක්ඛය ෝ . තම තමන් 
කැමති යලස යනාපැවැකි බැවින් අනාත්මය ෝ . 

අනිතය වූ දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ නාමරූප සමූහ  ඒකාන්තය න් 
දුක්ඛ සතය නම් යේ. ඒ දුක්ඛ සතය උපදවන්නා වු පූර්ව භව තෘෂ්ණාව 
ඒකාන්තය න්ම සමුද  සතය නම් යේ. ඒ යදයකහි යනාපැවැත්වීම නම් 
වූ නිර්වාණ ධාතුව ඒකාන්තය න්ම නියරෝධ සතය නම් යේ. ඒ නියරෝධ 
සතය අවයබෝධ කර ගැනීමට වැි  යුතු ප්රතිපත්ති මාර්ග  
ඒකාන්තය න්ම මාර්ග සතය නම් යේ. 

මායේ බුදුගුණ භාවනාවම  කුශල  යමම චතුරාර්  සතය 
ධර්මය න් අවයබෝධ  කර ගැනීම පිණිසම යේතු යේවා. වාසනා යේවා. 

සාධු! සාධු!! සාධු!!! 

 

විපස්සනා ඤාණ මයනෝමයිද්ධි - ඉද්ධිප්පයේයදෝපි  ච දිේබයසෝතං 
පරස්ස යච්යතෝපරි ා  ඤාණං - ුේයේනිවාසානුගතඤ්ච ඤාණං 

දිේබඤ්ච චක්ඛාසවසඞ්ඛය ෝ ච - ඒතානි ඤාණානි ඉධට්ඨ විේජා 
අලංකරුං  ා මුනිධම්මයද්හං - වියස්සයසෝභා ගුණමේුයප්තා. 

සීලං වරං ඉන්ි  සංවයරෝ ච - මත්තාසිතා ජාගරි ානුය ෝයගෝ 
සද්ධාහියරාත්තප්ප බහුස්සුතත්තං - පරක්කයමා යච්ව සතී මතී ච  

චත්තාරි ඣානානි ච තානිමානි - තිපඤ්ච ධම්මා චරණාති ජඤ්ඤා 
ඒයත්හි  විේජාහි ච සම්පය ෝගා - සම්පන්නවිේජාචරයණෝ මුනින්යදෝ    

(ධර්ම ප්රදීපිකා) 



පටුන 

 

නනමෝ නත් පුරිසාජඤ්ඤ - නනමෝ නත් පුරිසුත්තම 

නනමෝ නත් පුරිසාතුලය - නනමෝ නත් පුරිසාසභ 

 

ආජඤ්ඤුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස, ඔබ වහන්යස්ට මායේ 
නමස්කාර  යේවා, 

උත්තම ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස, ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා,  

අසම ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස, ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා,  

යේෂ්ඨ ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස, ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා,  

 

 

 

 

 

 

 

 



පටුන 

11 විජ්ජාචරණ සම්ෙේන ෙද විවරණය 
 

01. ත්රි විදයා - අෂ්ඨ විදයා - පසයළ්ාස්චරණ ධර්ම න්යගන් සමන්නාගත 
බැවින් විේජාචරණ සම්පන්න යවති. ත්රි විදයා : දිවැස් නුවණ,  යපර විසූ 
කඳ පිළියවල දන්නා නුවණ හා ආශ්රවක්ෂ කර ඥාන යි. අෂ්ට විදයා : 
විදර්ශනා ඥාන, මයනෝම  ඍද්ධි ඥාන , ඍද්ධි විධ ඥාන , දිවය යශ්රෝත 
ඥාන , පරචිත්ත විජානන ඥාන, හා ත්රී විදයාවත් සමග අෂ්ට විදයාව 
ගැයන්, ෙසනොස් චරණ ධම් :- ප්රාතියමෝක්ෂ සංවර සීල , ඉනි්ද්ර  සංවර 
සීල , යභෝජනය හි මාත්රඥතාව, ජාගරි ානුය ෝග , ශ්රද්ධාව, හිරි, 
ඔතප්ප, බහුශ්රැත භාව , පරාක්රම වී ය, සති , ඤාණ  හා ධයාන 
චතුෂ්ක  ගැයනති. 

02. විෙස්සනා ඤාණ 10 : සම්මර්ශන ඤාණ , උද වය ඤාණ , භංග 
ඤාණ , භ තුපට්ඨාන ඤාණ , ආදීනව ඤාණ , නිේබදා ඤාණ , 
මුඤ්චිතුකමයතා ඤාණ , පටිසඞ්ඛානුපස්සනා ඤාණ , 
සංඛාරුයපක්ඛා ඤාණ  හා අනුයලෝම ඤාණ ද යවති. 

03. මනනෝමය ඍද්ධිය : තමා හා සමාන සකලාංග සම්පූර්ණ ආත්ම භාව 
මවා පෑයම් ඍද්ධි යි. රූපාවචර චතුර්ථධයාන සම්පයුත්ත අභිඤ්ඤාවකි. 

04. ඍද්ධිවිධ : අධිෂ්ඨාන ඍද්ධි, විකුර්වණ ඍද්ධි නමින් ඇති විවිධාකාර 
ප්රාතිහා ය දැක්වීයම් අභිඥාව . 

05. දිවයනශ්රෝත : දුර වූද, ළ්ඟ වූද, ඖදාරික වූද, සියුම් වූද, ශේද ඇසීමට 
හැකි දිවකන් නුවණ . 

06. නේනතෝෙරිය ඤාණය : අනයන්යේ සිත බැලීමට සමත් වූ පරචිත්ත 
විජානන ඤාණ . 

07. යපර විසූ ආත්ම භාව පිළිබඳ නාම යගෝත්ර, රූප විලාස , ආහර පාන, 
සැප දුක්, ආදී සි ල්ල දත හැකි වූ පූර්නවනිවාසානුස්මෘති ඤාණ යි. 



පටුන 

08. දිබ්බචක්හු : සති ක් ඇතුළ්ත මැයරන - උපදින - සුගති - දුගති  න 
කුසල් අකුසල් රැස් කරන සත්වයින් හා යලෝක න් දත හැකි වූ දිවැස් 
නුවණ . 

09. ආසවක්හඛයඤාණ : සකළ් ආශ්රව න් ක්ෂ  කරන අර්හත් මාර්ග 
ඤාණ . 

10. ප්රාතිනමෝක්හඛ : ශික්ෂාපද සීල යි. 

11. ඉනි්ද්රයසංවර : චක්ු ආදී ඉන්ි න් ස  යදන සතිය න් රැක ගන්නා වූ 
ශීල යි. 

12. නභෝජනේ මත්තඤ්ුතා : පිළිගැනීම හා පරියභෝග  - ප්රතයයේක්ෂාව 
 න කරුණු තුන ගැන නුවණින් යුත්ත වීමයි. 

13. ජාගරියානුනයෝගය : රාත්රී මධයම  ාම  පමණක් නිදාගැනීමට යවන් 
යකාට ඉතිරි මුළු කාල ම නීවරණ  ටපත් කරමින් භාවනානුය ෝගී වීමයි. 

14. ශ්රද්ධාව : ප්රසාදනී  වස්තු නම් වූ බුද්ධාදී රත්නත්ර  යකයරහි ඇතිවන 
ප්රසාද යි. 

15. ිරි : ත්රිවිධ කා  දුශ්චරිතා දී පාප න් ගැන ඇතිවන මහත් ලැේජාව. 

16. ඔත්තප්ෙ : ත්රිවිධ කා  දුශ්චරිතාදි  ගැන ඇති වන මහත් භ . 

17. බාහුසේච : ධර්ම වින  යබායහෝ අසා ධරා ඇති බවයි. 

18. ෙරක්හකම : කායික චචතසික වීර්්  _ . 

19. සති : සතර සතිපට්ඨාන ආදි භාවනාවන් දියුණු කළ් සිහි   . 

20. මති : ඉහත දැක්වූ  ත්රී විදයා අෂ්ඨ විදයාවන් හැර ඉතිරි සි ලු ඤාණ 
ඇතුලත් වන වචන කි. 

21. ප්රථමධයානය : විතර්ක - විචාර - ප්රීති - සුඛ - ඒකග්රතා  න අංග 5 . 

22. ද්විතීයධයානය : ප්රීති - සුඛ - ඒකග්රතා  න අංග 3 . 
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23. තෘතියධයානය : සුඛ - ඒකාග්රතා  න අංග යදක . 

24. චතුර්ථධයානය : උයප්ක්ෂා - ඒකාග්රතා  න අංග 2  අංග සම බැවින් 
අරූප සමාපත්ති සතරද, චතුර්ථ ධයාන ට ඇතුළ්ත් යවති. 
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12 සුගත බුදු ගුණය (ොළි) 
 

නයමෝතස්ස භගවයත් අරහයතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස. 

01. යසෝ භගවා ඉතිපි සුගයතෝ. 

02. යසෝ භගවා යසෝභන ගමනත්තා ඉතිපි සුගයතෝ 

03. යසෝ භගවා යසෝභන සම්මා දිට්ිගමනත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

04. යසෝ භගවා යසෝභන සම්මා සංකප්පගමනත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

05. යසෝ භගවා යසෝභන සම්මා වාචාගමනත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

06. යසෝ භගවා යසෝභන සම්මා කම්මන්තගමනත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

07. යසෝ භගවා යසෝභන සම්මා සංකප්පගමනත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

08. යසෝ භගවා යසෝභන සම්මා වා ාමගමනත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

09. යසෝ භගවා යසෝභන සම්මා සතිගමනත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

10. යසෝ භගවා යසෝභන සම්මා සමාධිගමනත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

11. යසෝ භගවා සුන්දරං ඨානං ගතත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

12. යසෝ භගවා අජාතිං සුන්දරං ඨානං ගතත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

13 යසෝ භගවා අජරං සුන්දරං ඨානං ගතත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

14. යසෝ භගවා අවයාධිං සුන්දරං ඨානං ගතත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

15. යසෝ භගවා අමතං සුන්දරං ඨානං ගතත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

16. යසෝ භගවා අයසෝකං සුන්දරං ඨානං ගතත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

17. යසෝ භගවා අපරියද්වං සුන්දරං ඨානං ගතත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 
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18. යසෝ භගවා අනුපා ාසං සුන්දරං ඨානං ගතත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

19. යසෝ භගවා සම්මාව ගතත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

20. යසෝ භගවා යසෝතාපත්ති මේයේන සම්මා ව ගතත්තා ඉතිපි 
සුගයතෝ. 

21 යසෝ භගවා සකදාගාමි මේයේන සම්මා ව ගතත්තා ඉතිපි 
සුගයතෝ. 

22. යසෝ භගවා අනාගාමි මේයේන සම්මා ව ගතත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

23. යසෝ භගවා අරහත්ත මේයේන සම්මා ව ගතත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

24. යසෝ භගවා  සම්මා වා ගතත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

25. යසෝ භගවා  සම්මා ච ගදත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

26. යසෝ භගවා ස්වාක්ඛාතං ධම්මං සම්මා ච ගදත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

27. යසෝ භගවා සන්දිට්ිකං ධම්මං සම්මා ච ගදත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

28. යසෝ භගවා අකාලිකං ධම්මං සම්මා ච ගදත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

29. යසෝ භගවා ඒහිපස්සිකං ධම්මං සම්මා ච ගදත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

30. යසෝ භගවා ඕපනයිකං ධම්මං සම්මා ගතත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 

31. යසෝ භගවා පච්චත්තං යේදිතේයබා විඤ්ූහි ධම්මං සම්මා ච 
ගදත්තා ඉතිපි සුගයතෝ. 
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13 සුගත බුදු ගුණය නත්රුම  
 

01. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද සුගත නම් 
වන යස්ක. 

02. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පාරිශුද්ධ වූ ආර්  
මාර්ග සංඛයාත යශෝභන ගමන් ඇති යහයින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

03. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යශෝභන වූ සම්මා දිට්ි 
ගමන් ඇති යහයින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

04. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යශෝභන වූ සම්මා 
සංකප්ප ගමන් ඇති යහයින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

05. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යශෝභන වූ සම්මා වාචා 
ගමන් ඇති යහයින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

06. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යශෝභන වූ සම්මා 
කම්මන්ත ගමන් ඇති යහයින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

07. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යශෝභන වූ සම්මා 
ආජීව ගමන් ඇති යහයින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

08. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යශෝභන වූ සම්මා 
වා ාම ගමන් ඇති යහයින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

09. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යශෝභන වූ සම්මා සති 
ගමන් ඇති යහයින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

10. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යශෝභන වූ සම්මා 
සමාධි ගමන් ඇති යහයින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

11.  ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් අජරාමර ශාන්ත 
සුන්දර නිර්වාණ ට ගමන්ගත් බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 



පටුන 

12. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ජාති දුක නැත්තා වූ 
ශාන්ත සුන්දර නිර්වාණ ට ගමන් ගත් බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

13. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ජරා දුක නැත්තා වූ 
ශාන්ත සුන්දර නිර්වාණ ට ගමන් ගත් බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

14. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් වයාධි දුක නැත්තා වූ 
ශාන්ත සුන්දර නිර්වාණ ට ගමන් ගත් බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

15. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් මරණ දුක නැත්තා වූ 
ශාන්ත සුන්දර නිර්වාණ ට ගමන් ගත් බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

16. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යසෝක දුක නැත්තා වූ 
ශාන්ත සුන්දර නිර්වාණ ට ගමන් ගත් බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

17. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පරියද්ව දුක නැත්තා වූ 
ශාන්ත සුන්දර නිර්වාණ ට ගමන් ගත් බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

18. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් උපා ාස දුක නැත්තා 
වූ ශාන්ත සුන්දර නිර්වාණ ට ගමන් ගත් බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

19. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් සතර මඟ නැණින් 
නැසූ යකයළ්සුන් නැවත නූපදවමින් ගමන් ගත් බැවින්ද, සුගත නම් වන 
යස්ක. 

20. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යසෝවාන් මඟ නැණින් 
නැසූ යකයළ්සුන් නැවත නූපදවමින් ගමන් ගත් බැවින්ද, සුගත නම් වන 
යස්ක. 

21. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් සකෘදාගාමී මඟ 
නැණින් නැසූ යකයළ්සුන් නැවත නූපදවමින් ගමන් ගත් බැවින්ද, සුගත 
නම් වන යස්ක. 



පටුන 

22. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් අනාගාමී මඟ නැණින් 
නැසූ යකයළ්සුන් නැවත නූපදවමින් ගමන් ගත් බැවින්ද, සුගත නම් වන 
යස්ක. 

23. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් රහත් මඟ නැණින් නැසූ 
යකයළ්සුන් නැවත නූපදවමින් ගමන් ගත් බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

24. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් දීපංකර පාද මූලයේ 
පටන් යබෝධි මූල  දක්වා මධයම ප්රතිපදායවන් ගමන් ගත් බැවින්ද, සුගත 
නම් වන යස්ක. 

25. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් සාර්ථක වූ සද්ධර්ම 
යද්ශනා ඇති බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

26. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ස්වාක්ඛාත නම් වූ  
සද්ධර්ම යද්ශනා ඇති බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

27. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් සන්දිට්ික නම් වූ  
සද්ධර්ම යද්ශනා ඇති බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

28. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් අකාලික නම් වූ  
සද්ධර්ම යද්ශනා ඇති බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

29. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ඒහිපස්සික නම් වූ  
සද්ධර්ම යද්ශනා ඇති බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

30. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ඕපනයික නම් වූ  
සද්ධර්ම යද්ශනා ඇති බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක. 

31. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පච්චත්තං යේදිතේයබා 
විඤ්ූහි නම් වූ  සද්ධර්ම යද්ශනා ඇති බැවින්ද, සුගත නම් වන යස්ක.  

 

 



පටුන 

විෙස්සනා 

01. බුද්ධානුස්සතිභාවනා සමයේ පාතුභූතා නාමරූපධම්මා ඛයණ්ඩ ඛයණ්ඩ 
උප්පේජිත්වා නිරුද්ධත්තා අනිච්චා. 

02. උප්පාද - නියරෝධ පතිපීළිතත්තා දුක්ඛා. 

03. අත්තයනෝ අත්තයනෝ වයස් අප්පවත්තිතත්තා අනත්තා. 

04. අනිච්චා, දුක්ඛා, අනත්තා නාමරූපධම්මා ඒකන්යත්න දුක්ඛසච්චං 
නාම යහෝති. 

05. තං සමුට්ඨාපිකා ුරිමා භවතණ්ඩහා ඒකන්යන්ත සමුද සච්චං නාම 
යහෝති. 

06. යත්සං උභින්නං අප්පවත්ති සඞ්ඛාතා  නිේබාණධාතු ඒකයන්යත්න 
නියරෝධසච්චං නාම යහෝති. 

07. තස්යස්ච නියරෝධසච්චස්ස අධිගමා  භායේතේයබෝ 
පටිපත්තිමේයගෝ ඒකන්යත්න මේගසච්චං නාම යහෝති. 

08. ඉදං යම් බුද්ධානුස්සති භාවනාම ං  ුඤ්ඤං ඉයම්සං චතුන්නං 
අරි සච්චානං අභිසම්යබෝධා  උපනිස්සය ෝ යහෝතු. 

සාධු! සාධු!! සාධු!!! 

 

නනමෝ නත් පුරිසාජඤ්ඤ - නනමෝ නත් පුරිසුත්තම 

නනමෝ නත් පුරිසාතුලය - නනමෝ නත් පුරිසාසභ. 
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විදර්ශනාවට නැංීම. 

බුදුගුණ භාවනායේදී පහළ් වූ නාම රූපය ෝ ක්ෂණ ක් ක්ෂණ ක් 
පාසා ඇතිව නැතිව ගි  බැවින් අනිතයය ෝ .  ඇතිවීම් නැතිවීම් 
යදයකන් නිරන්තරය න් පීඩා වින්ද බැවින් දුක්ඛය ෝ . තම තමන් 
කැමති යලස යනාපැවති බැවින් අනාත්මය ෝ . 

අනිතය වූ දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ නාමරූප සමූහ  ඒකාන්තය න්ම 
දුක්ඛ සතය නම් යේ.  ඒ දුක්ඛ සතය උපදවන්නා වූ පූර්වභව තෘෂ්ණාව 
ඒකාන්තය න් සමුද  සතය නම් යේ. ඒ යදයකහි යනාපැවැත්ම නම් වූ 
නිර්වාණ ධාතුව ඒකාන්තය න් නියරෝධ සතය නම් යේ. ඒ නියරෝධ සතය 
අවයබෝධ කර ගැනීමට වැි  යුතු වූ ප්රතිපත්ති මාර්ග  ඒකාන්තය න්ම 
මාර්ග සතය නම් යේ 

මයේ බුදුගුණ භාවනාවම  කුසල  යමම චතුරාර්  සතය 
ධර්ම න් අවයබෝධ කර ගැනීම පිණිසම යේතු යේවා, වාසනා යේවා.  

සාධු! සාධු!! සාධු!!! 

ආජඤ්ඤ ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස්ට මායේ 
නමස්කාර  යේවා. 

උත්තම ු රිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා.  

අසම ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා.  

යේෂ්ට ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා.  

 



පටුන 

14 සුගත ෙද විවරණය 
 

01. යශෝභන ගමන, සුන්දර නිවනට  ාම, යකයළ්ස් නසමින්  ාම, මැදුම් 
පිළියවතින්  ාම හා උතුම් සදහම් යදසුම  නදී අර්ථය න් සුගත නම් යේ. 

02. නසෝභනගමන : ආ ය මාර්ගය න් වැි  නිවන් ගමන. 

03. සම්මා දිට්ඨි : සතය දැකීම පඤ්ීන්ි යි. 

04. සම්මා සංකප්ෙ : චනෂ්ක්රමය සහගත වූ ද, චමත්රී කරුණා සහගත 
වූද සංකල්පනාව, කුසල විතර්ක යි. 

05. සම්මා වාචා : වාේ දුෂචරිත විිරති  හා සුභාසිත වචන කතා කිරීයම් 
කුසල යච්තනාව. 

06. සම්මා කම්මේත : කා  දුශ්චරිත විරති  හා කයින් කුසල කිරියම් 
යච්තනාවද යේ 

07. සම්මා ආජීව : මිථයා ආජීව විරති  හා දැහැමින් ජීවිකාව පැවැත්වීයම් 
කුසල යච්තනාවද ගැයන්. 

08. සම්මා වායාම : නූපන් අකුල් නූපදවීම, උපන් අකුසල් නැසීම, නූපන් 
කුසල් ඉපදවීම, උපන් කුසල් වැි දියුණු කිරීම වශය න් උපදින කුසල 
වීර් . 

09. සම්මා සති : කුසල් අරමුණු සිහිපත් කරන්නා වූ කා  - යේදනා - චිත්ත 
ධම්මානුපස්සනා වශය න් උපදින සති යි. 

10. සම්මා සමාධි : උපචාර අර්පනා වශය න් උපදින කුසල චිත්ත 
ඒකාග්රතාාව . 

11. සුේදරං ඨානං : ශාන්ති ලක්ෂණ නිර්වාණ ධාතුව. 

12.  ඉපදීමක් නැති බැවින් නිර්වාණ  අජාති නම් යේත 
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13. ජරාවක් නැති බැවින් නිර්වාණ  අජර නම් යේ. 

14. වයධි ක් නැති බැවින් නිර්වාණ  අවයාධි නම් යේ. 

15. මරණ ක් නැති බැවින් නිර්වාණ  අමෘත නම් යේ. 

16. යසෝක ක් නැති බැවින් නිර්වාණ  අනසෝක නම් යේ. 

17. පරියද්ව ක් නැති බැවින් නිර්වාණ  අෙරිනද්ව නම් යේ. 

18. උපා ාස ක් නැති බැේන් නිර්වාණ  අනුොයාස නම් යේ. 

19. සම්මාව ගත : නැසූ යකයළ්ස් නැවත නූපදවමින් නිවනට වැි  
බැවින් සම්මාව ගත නම් යේ. 

  

20. යසෝතා පත්ති මාර්ගය න් නැසූ සංය ෝජන 3 හා අනුස  2. නැවත 
නූපන් හ. 

21. සකදාගාමි මාර්ගය න් තුනී කළ්  සංය ෝජන 2 හා අනුස  2 නැවත 
ඖදාරික බවට පත් යනාවූහ. 

22. අනාගාමී  මාර්ගය න් නැසූ සංය ෝජන අනුස  2 නැවත 
නූපන්හ. 

23. අර්හත්  මාර්ගය න් නැසූ සංය ෝජන 5 හා අනුස  3. නැවත නූපන් 
හ. 

24. සම්මා වා ගත : කාම සුඛ, අත්තකිලමථ, සාශ්වත, උච්යේද,  න 
අන්ත න්ට යනාපැමිණ. මධයම ප්රතිපදායවන් පැමිණි බැවින්, සම්මාවා 
ගත නම් යේ. 

25. සම්මා ච ගද : සුදුසු කල්හිම සතය වූද, ප්රි  වුද අර්ථදා ක වචන හා 
සුදුසු තැන්හි - ප්රි  වූත්, සතය වූත් අර්ථදා ක වචන ඇති බැවින් සම්මා ච 
ගද නම් යේ. 



පටුන 

26. ස්වාක්හඛාත : සර්වඥතා ඥානය හි පිහිටා වදාළ් ධර්ම  ස්වාක්ඛාත 
නම් යේ. 

27. සේදිට්ඨික : යම් අත් බවය හි තම තමන් විසින්ම දත හැකි බැවින් 
සන්දිට්ික නම් යේ. 

28. අකාලික : යලෝයකෝත්තර මාර්ග ට අනතුරුවම ඵල  යගන යදන 
බැවින් අකාලික නම් යේ. 

29. ඒිෙස්සික : එව බලවයි දැක්වීමට සුදුසු විදයමාන ආනිශංස ඇති 
බැවින් එහි පස්සික නම්. 

30. ඕෙනයික : මාර්ග ඵල සිත් තුළ් පහළ් කරගත හැකි මනා බැවින් හා 
නිර්වාණ  අරමුණු කළ් යුතු බැවින් උපන න  (යවන පැමිණි  යුතු) 
අර්ථය න් ඕපනයික නම්. 

31. ෙේචත්තං නේදිතබ්නබෝ  විඤ්ූි : නැණවතුන් විසින් තම තමායේ 
නැණ පමණින් සි  සිත් සතන් තුළ් අවයබෝධ කර ගත යුතු බැවින් 
පච්චත්තං යේදිතේයබෝ විඤ්ූහි නම් යේ. 

 (විසුද්ධිමේග) 

 

 

 

 

 

 

 



පටුන 

15 නලෝකවිූ ගුණය (ොළි) 
 

නයමෝ තස්ස භගවයතෝ අරහයතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස. 

01. යසෝ භගවා ඉතිපි යලෝකවිූ. 

02. යසෝ භගවා සේබථා යලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 

03. යසෝ භගවා සභාවයතා යලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 

04. යසෝ භගවා සමුද යතෝ යලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 

05. යසෝ භගවා නියරෝධයතෝ යලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 

06. යසෝ භගවා නියරෝධූපා යතෝ යලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 

07. යසෝ භගවා සේයේ සත්තා ආහාරට්ිතිකා’ති ඒකවිධං යලෝකං 
අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 

08. යසෝ භගවා නාමඤ්ච රූපඤ්චාති දුවිධං යලෝකං අයේදි ඉතිපි 
යලෝකවිූ. 

09. යසෝ භගවා තිස්යසෝ යේදනාති තිවිධං යලෝකං අයේදි ඉතිපි 
යලෝකවිූ. 

10. යසෝ භගවා චත්තායරෝ ආහාරාති චතුේබිධං යලෝකං අයේදි ඉතිපි 
යලෝකවිූ. 

11. යසෝ භගවා  පඤ්ුපාදනක්බන්ධාති පඤචවිධං යලෝකං අයේදි ඉතිපි 
යලෝකවිූ. 

12. යසෝ භගවා  ඡ අේඣත්තිකානි ආ තනානීති ඡේබිදං යලෝකං අයේදි 
ඉතිපි යලෝකවිූ. 



පටුන 

13. යසෝ භගවා  සත්ත විඤ්ඤාණට්ිතිය ෝති සත්ත විධං යලෝකං අයේදි 
ඉතිපි යලෝකවිූ. 

14. යසෝ භගවා  අට්ඨයලෝක ධම්මාති අට්ඨවිධං යලෝකං අයේදි ඉතිපි 
යලෝකවිූ. 

15. යසෝ භගවා  නව සත්තාවාසාති නව විධං යලෝකං අයේදි ඉතිපි 
යලෝකවිූ. 

16. යසෝ භගවා  දසා තනානීති දස විධං යලෝකං අයේදි ඉතිපි 
යලෝකවිූ. 

17. යසෝ භගවා  ද්වාදසා තනානීති ද්වාදසවිධං යලෝකං අයේදි ඉතිපි 
යලෝකවිූ. 

18. යසෝ භගවා  අට්ඨාරස ධාතුය ෝති අට්ඨාරසවිධං යලෝකං අයේදි ඉතිපි 
යලෝකවිූ. 

19. යසෝ භගවා  සඞ්ඛාරයලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 

20. යසෝ භගවා  සත්තයලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 

21. යසෝ භගවා  කාමයලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 

22. යසෝ භගවා  රූපයලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 

23. යසෝ භගවා  අරූපයලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 

24. යසෝ භගවා  සඤ්ඤායලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 

25. යසෝ භගවා  අසඤ්ඤායලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 

26. යසෝ භගවා  යන්වසඤ්ඤා - නාසඤ්ඤායලෝකං අයේදි ඉතිපි 
යලෝකවිූ. 

27. යසෝ භගවා  ඒකයවෝකාරයලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 



පටුන 

28. යසෝ භගවා  චතුයවෝකාරයලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ. 

29. යසෝ භගවා  පඤ්චයවෝකාරයලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ.  

30. යසෝ භගවා  ඕකාසයලෝකං අයේදි ඉතිපි යලෝකවිූ.  
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16 නලෝකවිූ ගුණය නත්රුම. 
 

01. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද යලෝකවිූ නම් 
වන යස්ක. 

02 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ස්කන්ධ යලෝක  
සර්වප්රකාරය න් අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

03 ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යලෝක ස්වභාව    
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

04. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යලෝක සමුද  
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

05. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යලෝක නියරෝධ  
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

06. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යලෝක නියරෝධ උපා  
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

07. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් සි ළු සත්ත්වය ෝ 
ආහාර  පිහිට යකාට ඇත්යතෝ  යි, එක් වැදෑරුම් යලෝක  අවයබෝධ කළ් 
බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

08. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් නාමරූප නම් 
යදවැදෑරුම් යලෝක   අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

09. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ත්රිවිධ යේදනා නම් වූ 
යතවැදෑරුම් යලෝක  අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

10. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් චතු ආහාර නම් වූ සිවු 
වැදෑරුම් යලෝක   අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 



පටුන 

11. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පංච උපාදනස්කන්ධ 
නම් වූ පස්වැදෑරුම් යලෝක   අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන 
යස්ක. 

12. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් අධයාත්මික ආ තන 
ස  නම් වූ සවැදෑරුම් යලෝක   අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් 
වන යස්ක. 

13. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් සත්ත විඤ්ඤාණට්ිති 
නම් වූ සත් වැදෑරුම් යලෝක   අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන 
යස්ක. 

14. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් අෂ්ඨ යලෝක ධර්ම  නම් 
වූ අට වැදෑරුම් යලෝක   අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන 
යස්ක. 

15. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් නව සත්තාවාස නම් වූ 
නව වැදෑරුම් යලෝක  අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

16. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් දස ආ තන නම් වූ දස 
වැදෑරුම් යලෝක  අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

17. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ද්වාදස ආ තන නම් වූ 
යදායළ්ාස් වැදෑරුම් යලෝක  අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන 
යස්ක. 

18. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් අටයලාස් ධාතු නම් වූ 
අටයළ්ාස් වැදෑරුම් යලෝක   අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන 
යස්ක. 

19. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් සංස්කාර යලෝක    
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 



පටුන 

20. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් සත්ව යලෝක    
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

21. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් කාම යලෝක  අවයබෝධ 
කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

22. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් රූප යලෝක     
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

23. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් අරූප යලෝක  
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

24. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් සඤ්ඤා යලෝක    
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

25. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් අසඤ්ඤා යලෝක    
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

26. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යනව සඤ්ඤා 
නාසඤ්ඤා යලෝක  අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

27. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ඒකයවෝකාර යලෝක    
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

28. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් චතුයවෝකාර යලෝක     
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

29. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පංචයවෝකාර යලෝක   
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

30. ස්වාමිනි භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් අවකාශ යලෝක    
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, යලෝකවිූ නම් වන යස්ක. 

 

 



පටුන 

විෙස්සනා 

01. බුද්ධානුස්සති භාවනා සමයේ පාතුභූතා නාමරූපධම්මා ඛයණ්ඩ ඛයණ්ඩ 
උප්පේජිත්වා නිරුද්ධත්තා අනිච්චා. 

02. උප්පාද - නියරෝධ පතිපීළිතත්තා දුක්ඛා. 

03. අත්තයනෝ අත්තයනෝ වයස් අප්පවත්තිතත්තා අනත්තා. 

04. අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා නාමරූපධම්මා ඒකන්යත්න දුක්ඛසච්චං 
නාම යහෝති. 

05. තං සමුට්ඨාපිකා ුරිමා  භවතණ්ඩහා ඒකන්යත්න සමුද සච්චං නාම 
යහෝති. 

06. යත්සං උභින්නං අප්පවත්ති සඞ්ඛාතා නිේබාණධාතු ඒකන්යන්ත 
නියරෝධසච්චං නාම යහෝති. 

07. තස්යස්ව නියරෝධසච්චස්ස අධිගමා  භායේතේයබෝ 
පටිපත්තිමේයගෝ ඒකන්යත්න මේගසච්චං නාම යහෝති. 

08. ඉදං යම් බුද්ධානුස්සති භාවනාම ං ුඤ්ඤං ඉයම්සං චතුන්නං 
අරි සච්චානං අභිසම්යබෝධා  උපනිස්සය ෝ යහෝතු. 

සාධු! සාධු!! සාධු!!! 

 

නනමෝ නත් පුරිසාජඤ්ඤ - නනමෝ නත් පුරිසුත්තම 

නනමෝ නත් පුරිසාතුලය - නනමෝ නත් පුරිසාසභ. 
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විදර්ශනාවට නැංීම 

බුදුගුණ භාවනායේදී  පහළ් වූ නාමරූපය ෝ ක්ෂණ ක් ක්ෂණ ක් 
පාසා ඇතිව නැතිව ගි  බැවින් අනිතයය ෝ . ඇතිවීම නැතිවීම යදකින් 
නිරන්තරය න් පීඩා වින්ද බැවින් දුක්ඛය ෝ . තම තමන් කැමති යලස 
යනාපැවති බැවින් අනාත්මය ෝ . 

අනිතය වූ දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ නාම - රූප සමුහ  ඒකාන්තය න් 
දුක්ඛ සතය නම් යේ ඒ දුක්ඛ සතය උපදවන්නා වූ පූර්ව භව තෘෂ්ණාව 
ඒකාන්තය න් සමුද  සතය නම් යේ.  ඒ යදයකහි යනාපැවැත්ම නම් වූ 
නිර්වාණ ධාතුව ඒකාන්තය න් නියරෝධ සතය නම් යේ. ඒ නියරෝධ සතය 
අවයබෝධ කර ගැනීමට වැි  යුතු වූ ප්රතිපත්ති මාර්ග  ඒකාන්තය න් 
මාර්ග සතය නම් යේ. 

මායේ බුදුගුණ භාවනාම  කුශල  යමම චතුරාර්  සතය ධර්ම න් 
අවයබෝධ කර ගැනීම පිණිසම යේතු යේවා. වාසනා යේවා. 

සාධු! සාධු!! සාධු!!! 

ආජඤ්ඤ ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස්ට මායේ 
නමස්කාර  යේවා. 

උත්තම ු රිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා.  

අසම ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා.  

යේෂ්ට ුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා.  
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17 නලෝකවිූ ෙද විවරණය 
 

01. නලෝකවිූ : සකල යලෝක  යතයම්ම අවයබෝධ කළ් බැවින් යලෝකවිූ 
නම් යේ. 

02. ස්කන්ධ යලෝක  සර්වප්රකාරය න් අවයබෝධ කළ්හ. ස්කන්ධ 5කි. 

03. සභාවනතෝ : ලුේජන - පලුේජන යලෝකස්වභාව , දුක්ඛ සතය 
වශය නි. 

04. සමුදයනතෝ : යලෝක  හට ගැනීයම් යේතුව, සමුද  සතය 
වශය නි. 

05. නිනරෝධනතෝ : යලෝකය න් එතර වූ තැන නියරෝධ සතය 
වශය නි. 

06. නිනරෝධූොයනතෝ : යලාවුතුරු නිවනට පැමිණීයම් උපා  මාර්ග සතය 
වශය නි. 

07. ආහාරට්ඨිතිකා : සෑම සත්ත්වය ෝ කබලිංකාර, ඵස්ස, මයනෝ 
සංයච්තනා, විඤ්ඤාණ, ආහාර පිහිට යකාට ඇත්තාහ. 

08. නාම - රූෙ : යලෞකික සිත් අසූ එකයි එහි චචතසික පනස් යදකයි, 
හා රූප විසි අටකි. 

09. නේදනා : සැප - දුක් - මැදහත් යේදනා තුනකි. 

10. ආහාර : කබලිංකාරාහාර , ඵස්සාහාර , මයනෝසංයච්තනාහාර , 
විඤ්ඤාණාහාර . 

11. රූුපාදනස්බන්ධ , යේදනා - සඤ්ඤා - සංකාර - 
විඥානුපාදානස්බන්ධ ,  නු ෙඤ්චවිධ නලෝකයයි. 
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12. චක්ඛා තන, යසෝත, ඝාන, ජිේහා, කා , මනා තන  නු අධයාත්මික 
ආ න ස , ෂඩ්වවිධ නලෝකයයි. 

13. (1) නානත්ත කා , නානත්ත සඤ්ී (2) නානත්තකා  ඒකත්ත 
සඤ්ී (3) ඒකත්ත කා  නානත්ත සඤ්ී (4) ඒකත්ත කා  ඒකත්ත 
සඤ්ී (5) ආකාසානඤ්චා තන (6) විඤඤා විඤ්ඤාණට්ිති හත 
සප්තවිධ නලෝකයයි. 

14. ලාභ, අලාභ,  ස, අ ස, නින්දා, ප්රසංසා, සුඛ, දුක්ඛ,  න අෂ්ඨ යලෝක 
ධර්ම  අට වැදෑරුම් නලෝකයයි. 

15. සප්ත විඤ්ඤාණට්ිති ට, අසඤ්ඤ සත්ත  හා යන්වසඤ්ඤා 
නාසඤ්ඤා තන  ගැනීයමන් නව සත්තාවාස නම්, 

16. චක්ඛා තන යසෝත, ඝාන, ජිේහා කා , රූප, සද්ද, ගන්ධ, රස 
යපාට්ඨේබාා තන  න යම් 10 දශ  දශවිධ නලෝකයයි. 

17. ආ තන 10 දශ ට මනාතන  හා ධම්මා තන   න යදක 
එකතුයවන් ලැයබන ආ තන 12 වැදෑරුම් නලෝකයයි. 

18. අටයළ්ාස් ධාතු : චක්ු ධාතු, යසෝත, ඝාන, ජිේහා, කා ,  රූප ධාතු, 
සද්ධ, ගන්ධ, රස, යපාට්ඨේබ ධාතුව, චක්ු විඤ්ඤාණ ධාතුව, යසෝත, 
ඝාන, ජිේහා, කා , විඤ්ඤාණ ධාතු - මයනෝ ධාතු, මයනෝ විඤ්ඤාණ 
ධාතුව, හා ධම්ම ධාතුව, හා ධම්ම ධාතුව,  න 18, අටයළ්ාස් ධාතුව, 
අටනොස් වැදෑරුම් නලෝකය නම්, 

( පටිසම්භිදාමේගපාලි) 

19. ප්රතයය න් සකස් කරනු ලබන අවිඤ්ඤාණක සවිඤ්ඤාණක සි ළු 
සංස්කාරය ෝ සංස්කාර  නලෝකයයි. 

20. අල්පරප්ස්ක, මහාරජස්කාදී සි ළු සත්ත්ව යකාට්ඨාශ සත්ව නලෝකය 
නම්, 
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21. අවීචියේ පටන් පරනිර්මිත වසවර්ති දිවය යලෝක  යතක් 11 
එයකායළ්ාස් භූමි ට ඇතුළ්ත් සි ල්ල කාම නලෝකයයි. 

22. බ්රේම පාරිසේජ  පටන් අකනිට්ඨ තල  යතක් 16 යසායළ්ාස් 
භූමි ට අදාල සි ල්ල රූෙ නලෝකයයි. 

23. ආකාසානඤ්චා තනාදී අරූප භූමිි සතරට අ ත් සි ල්ල අරූෙ 
නලෝකයයි.   

(ධම්ම සංගණි) 

24. අසඤ්ඤසත්ත  හා භාවාග්ර  හැර ඉතිරි භූමි විසි නව  සඤ්ඤා 
නලෝකය නම්, 

26. භාවාග්ර  නේවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා නලෝක නම්, 

27.    අසඤ්ඤ සත්ත , ඒකස්කන්ධ ක්ම ඇති බැවින් ඒකනචෝකාර 
නලෝකය නම්, 

28. අරූප භූමි සතර, ස්කන්ධ සතරක් ඇති බැවින් චතු නචෝකාර 
නලෝකය නම්, 

29. අසඤ්ඤ සත්ත - අරූපතල හැර ඉතිරි භූමි විසිහ  ස්කන්ධ පහක් 
ඇති බැවින් ෙඤ්චනචෝකාර නලෝක නම්, 

30. භූමි එක්තිසකින් යුත් යම් සක්වල සහිත අනන්ත යලෝක ධාතු 
ඕකාස නලෝකය නම් යේ. (ධාතුකථා) 
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18 අනුත්තනරෝ පුරිසදම්මසාරථි ගුණය (ොළි) 
 

නයමෝ තස්ස භගවයතෝ අරහයතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

01. යසෝ භගවා ඉතිපි අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි 

02. යසෝ භගවා සිලක්ඛන්යේන අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

03. යසෝ භගවා පාතියමාක්ඛ සංවරසීයල්න අනුත්තයරෝ ඉතිපි 
අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි 

04. යසෝ භගවා ඉන්ි  සංවරසීයල්න අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

05. යසෝ භගවා අජීවපාරිසුද්ධි සීයල්න අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

06. යසෝ භගවා පච්ච  සන්නිස්සිත සීයල්න අනුත්තයරෝ ඉතිපි 
අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි 

07. යසෝ භගවා සමාධික්ඛන්යේන අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

08. යසෝ භගවා කාමාවචර සමාධිනා අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

09. යසෝ භගවා රූපාවචර සමාධිනා අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

10. යසෝ භගවා අරූපාවචර සමාධිනා අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 
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11. යසෝ භගවා යලෝකුත්තර සමාධිනා අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

12. යසෝ භගවා පඤ්ඤාක්ඛන්යේන අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

13. යසෝ භගවා ඉන්ි  පයරෝපරි ත්යත් ඤායණ්ඩන අනුත්තයරෝ ඉතිපි 
අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි 

14. යසෝ භගවා ආස ානුසයේ ඤායණ්ඩන අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

15. යසෝ භගවා  මකපාටිහාරියේ ඤායණ්ඩන අනුත්තයරෝ ඉතිපි 
අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි 

16. යසෝ භගවා මහාකරුණාසමාපත්ති ා ඤායණ්ඩන අනුත්තයරෝ ඉතිපි 
අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි 

17. යසෝ භගවා සේබඤ්ුතඤායණ්ඩන අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

18. යසෝ භගවා අනාවරණඤායණ්ඩන අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

19. යසෝ භගවා විමුක්තික්ඛන්යේන අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

20. යසෝ භගවා විමුක්ති ඤාණදස්සනක්ඛන්යේන අනුත්තයරෝ ඉතිපි 
අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි 

21. යසෝ භගවා රූපකා  සම්පත්ති ා අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

22. යසෝ භගවා සතිපට්ඨායන්න අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 
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23. යසෝ භගවා සම්මප්පධායන්න අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

24. යසෝ භගවා ඉද්ධිපායද්න අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

25. යසෝ භගවා ඉන්ියේන අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

26. යසෝ භගවා බයල්න අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි 

27. යසෝ භගවා යබාේඣඩ්යේන අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

28. යසෝ භගවා මේගඞ්යේන අනුත්තයරෝ ඉතිපි අනුත්තයරෝ 
ුරිසදම්මසාරි 

29. යසෝ භගවා බුද්ධත්යත් යේසාරේයේන අනුත්තයරෝ ඉතිපි 
අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි 

30. යසෝ භගවා ආසවක්ඛයේ යේසාරේයේන අනුත්තයරෝ ඉතිපි 
අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි 

31. යසෝ භගවා අන්තරායියක් යේසාරේයේන අනුත්තයරෝ ඉතිපි 
අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි 

32. යසෝ භගවා නී යානියක් යේසාරේයේන අනුත්තයරෝ ඉතිපි 
අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි 

33. යසෝ භගවා  අනුත්තයර්න විධිනා ුරිසදම්යම් සායරතා ඉතිපි 
අනුත්තයරෝ ුරිසදම්මසාරි 
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19 අනුත්තනරෝ පුරිස දම්ම සාරථී බුදු ගුණය 
නත්රුම 
 

01. ස්වාමීනි,භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් යමයස් ද  අනුත්තර 
ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

02. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් සිලස්කන්ධය න් 
උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

03. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් ප්රාතියමාක්ෂ සංවර 
සීලය න් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

04. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් ඉන්ි  සංවර සීලය න් 
උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

05. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් ආජීව පාරිශුද්ධි 
ශීලය න් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

06. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් ප්රතයසන්නිශ්රීත 
සීලය න් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

07. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් සමාධිස්කන්ධය න් 
උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

08. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් කාමවචර සමාධිය න් 
උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

09. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් රූපාවචර සමාධිය න් 
උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

10. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් අරූපාවචර සමාධිය න් 
උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 



පටුන 

11. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් යලෝයකෝත්තර 
සමාධිය න් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන 
යස්ක. 

12. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් ප්රඥාස්කන්ධය න් 
උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

13. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් ඉන්ි  පයරෝපරි ත්යත් 
ඤාණය න් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන 
යස්ක. 

14. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් ආස ානුසයේ 
ඤාණය න් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන 
යස්ක. 

15. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස්  මක ප්රාතිහාර්  
ඤාණය න් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන 
යස්ක. 

16. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් මහාකරුණා සමාපත්ති 
ඤණය න්  උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන 
යස්ක. 

17. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් සර්වඥතා ඤාණය න් 
උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

18. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් අනාවරණ ඤාණය න් 
උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

19. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් විමුක්තිස්කන්ධය න් 
උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 



පටුන 

20. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් විමුක්ති ඤාණ 
දර්ශනස්කන්ධය න් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් 
වන යස්ක. 

21. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් රූපාකා  
සම්පත්තිය න් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන 
යස්ක. 

22. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් සතර සතිපට්ඨානය න් 
උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

23. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් සතර සමයක් 
ප්රධානය න් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන 
යස්ක. 

24. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් සතර ඍද්ධිපාදය න් 
උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

25. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් පඤ්ච ඉන්ි  
ධර්මය න් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන 
යස්ක. 

26. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් පංචබල ධර්මය න් 
උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

27. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් සප්ත යබාේඣංගය න් 
උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

28. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් ආර්  අෂ්ටාංගික 
මාර්ගය න් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන 
යස්ක. 

29. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් බුද්ධත්වය හි විශාරද 
නුවනින් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 



පටුන 

30. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් ආශ්රවක්ෂය හි විශාරද 
නුවණින් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක. 

31. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් අන්තරායිකය හි 
විශාරද නුවණින් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන 
යස්ක. 

32. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් චන යානිකය හි 
විශාරද නුවණින් උත්තරීතර බැවින්ද, අනුත්තර ුරිසදම්මසාරි නම් වන 
යස්ක. 

33. ස්වාමීනි භාගයවතුන්වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් දමන  කටයුතු වූ, දිවය 
මනුෂය, බ්රේම, නාග, සුපර්ණ,  ක්ෂ, රාක්ෂස, සිද්ධ, විදයාධර, තිරශ්චීනාදී 
සත්ව න්, උත්තරීතර විධිය න් දමන  කළ් බැවින් ද, අනුත්තර 
ුරිසදම්මසාරි නම් වන යස්ක.  

 

විෙස්සනා 

1. බුද්ධානුස්සති භාවනා සමයේ පාතුභූතා නාමරූපධම්මා ඛයණ්ඩ ඛයණ්ඩ 
උප්පේජිත්වා නිරුද්ධත්තා අනිච්චා 

2. උප්පාද - නියරෝධ පතිපීළිතත්තා දුක්ඛා 

3. අත්තයනෝ අත්තයනෝ වයස් අප්පවත්තිතත්තා අනත්තා 

4. අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා නාමරූපධම්මා එකන්යත්න දුක්ඛසච්චං නාම 
යහෝති 

5. තං සමුට්ඨාපිකා ුරිමා භවතණ්ඩහා එකන්යත්න සමුද සච්චං නාම 
යහෝති 

6. යත්සං උභින්නං අප්පවත්ති සඞ්ඛාතා නිබිබාණධාතු ඒකන්යත්න 
නියරෝධසච්චං නාම යහෝති  



පටුන 

7. තස්යස්ව නියරෝධසච්චස්ස අධිගමා  භායවතේයබෝ  

පටිපත්තිමේයගෝ එකන්යත්න මේගසච්චං නාමයහෝති 

8. ඉදං යම් බුද්ධානුස්සති භාවනාම ං ුඤ්ඤං ඉයම්සං චතුන්නං 
අරි සච්චානං අභිසම්යබෝධා  උපනිස්සය ෝ යහෝතු  

සාධු  සාධු  සාධු 

 

නනමෝ නත් පුරිසාජඤ්ඤ - නනමෝ නත් පුරිසුත්තම 

නනමෝ නත් පුරිසාතුලය - නනමෝ නත් පුරිසාසභ 

 

විදර්ශනාවට නැංීම 

බුදුගුණ භාවනායේදි පහළ් වූ නාමරූපය ෝ ක්ෂණ ක් ක්ෂණ ක් 
පාසා ඇතිව නැතිව ගි  බැවින් අනිතයය ෝ . අතිවීම් නැතිවීම් යදකින් 
නිරන්තරය න් පීඩා වින්ද බැවින් දුක්ඛය ෝ  . තම තමන් කැමති යලස 
යනාපැවති බැවින් අනාත්මය ෝ  . 

අනිතය වූ දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ නාම රූප සමූහ  ඒකාන්තය න් 
දුක්ඛ සතය නම් යේ. ඒ දුක්ඛ සතය  උපදවන්න වූ පූර්වභව තෘෂ්ණාව 
ඒකාන්තය න් සමුද  සතය  නම්යේ. ඒ යදයකහි යනාපැවැත්ම නම් වූ 
නිර්වාණ ධාතුව ඒකාන්තය න් නියරෝධ සතය  නම්යේ. ඒ නියරෝධ 
සතය  අවයබෝධ කරගැනීමට වැි  යුතු වූ ප්රතිපත්ති මාර්ග  
ඒකාන්තය න් මර්ග සතය නම් යේ.  

මායේ බුදුගුණ භාවනාම  කුශල  යමම චතුරාර්  සතය ධර්ම න් 
අවයබෝධ කර ගැනීම පිණිසම යේතු යේවා වාසනා යේවා. 

සාධු   සාධු   සාධු 



පටුන 

       

ආජඤ්ඤ ුරිස වූ බුදුරජණන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස්ට මායේ 
නමස්කාර  යේවා 

උත්තම ුරිස වූ බුදුරජණන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා  

අසම ුරිස වූ බුදුරජණන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා  

යේෂ්ඨ ුරුෂ වු බුදුරජණන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



පටුන 

20 අනුත්තර පුරිසදම්මසාරථි ෙද විවරණය 
 

1. සීලාදි ගුණ සමූහය න් තමන් වහන්යස්ට වඩා උතුම් යකයනක් 
යනාමැති බැවින්, අදන්ත න් සුදන්ත බවට පත් කිරීයම් යේෂ්ඨ අචා ය–
වර ාණන් වහන්යස් බැවින් අනුත්තර පුරිසදම්මසාරථි නම් යවති. 

2. චාරිත්ර - වාරිත්ර, යලෞකික යලෝයකාත්තර ශීල රාශි  සීලස්ඛේධ නම්. 

3. නවදහස් එකසි  අසූයකෝටි පණස්ලක්ෂ තිස්හ  දහසක් පමණ වූද, 
ශික්ෂාපද ශීල  ප්රාතිනමාක්හෂ සංවරය සීලය නම් යේ. 

4. චක්ුරාදි ෂි ඉන්ි න් සතිය න් සංවර කිරීම, ඉේිය සංවර සීලය යි.  

5. මිථයාජීවය න් යතාරව දැහැමින් ලද සිවුපස  පිළිගැනීම ආජීව 
ොරිසුද්ධි සීලය යි. 

6. දැහැමි සිවුපස  ද, නුවණින් ප්රතයයේක්ෂා යකාට පරියභෝග  

කිරීම, ප්රතය සේනිශ්රීත සිලය යි. 

7. උපචාර සමාධි - අපර්ණා සමාධි - යලෞකික සමාධි යලෝයකෝත්තර 
සමාධි ආදි සමාධි රාශි  සමාධිස්කේධ නම්. 

8. නීවරණ මැඩලන සමාධි , කාමාවචර උෙචාර සමාධිය නම් 

9. රූපාවචර චතුස්ක පඤ්චක ධයාන රූොවචර සමාධි නම්. 

10. අරූප සමාපත්ති සතර, අරූෙවචර සමාධි නම්. 

11. මාර්ගඵල සම්ප්රයුක්ත සමාධි  නලෝනක්හත්තර සමාධිය යි. 

12. සුතම  ඤාණ - චින්තාම  ඤාණ - භාවනාම  ඤාණා දී, අප්රමණ 
ප්රඥාරාශි  ප්රඥාස්කේධ නම්. 
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13. ශ්රද්ධාදී ඉන්ි න් පස් යදනා යේ භාවිත ප්රමාණ  මැන ගැනීයම් 
ඥන  ඉේිය ෙනරෝෙරියත්ත ඤණයයි. 

14. ආස  - අනුස  - චරිත - අධිමුක්ති, ආදි  දන්නා නුවණ ආසයානුසය 
ඤාණය යි. 

15.  මාමහ යපළ්හැර පෑයම් නුවණ, යමකප්රාතිහයය– ඤාණයයි.  

16. දිනපතා සූවිසි යකෝටි ලක්ෂ වාර  බැගින් සමවදිනු ලබන කරුණා 
බ්රේම විහාර  පිළිබඳ නුවණ මහා කරුණා සමාෙත්ති ඤණය යි. 

17. සංඛත - අසංඛත සි ලු ධර්ම න් සර්වප්රකාරය න් දන්නා වු ප්රඥාව 
සර්වඥතා ඤාණය යි. 

18. ආවරණ ක් යනාමැතිව සි ල්ල විනිවිද දන්නා වු, ප්රඥාව, අනාවරණ 
ඤාණය යි.  (යම් ස  පටිසම්භිදා මේගය නි) 

19. තදංග - විෂ්කම්භන - සමුච්යේද - පටිප්පස්සද්ධි -  නිස්සරණ  නු 
ෙඤ්චවිධ විමුක්හතිස්කේධය යි. 

20. යලෝයකෝත්තර ඵලාධිගම ට අනතුරුවම ලැයබන ප්රතයයේක්ෂා 
ඥාන 19, විමුක්හතිඥණදර්ශනස්කේධය යි. 

21. යදතිස් මහා ුරුෂ ලක්ෂණ, අසූ අනුවයඤ්ජන, ලක්ෂණාදිය න් 
විසිතුරු වූ අනුපයම ය රූෙ කාය සම්ෙත්තියයි. 

22. කා  - යේදනා - චිත්ත - ධම්ම  න සතරාකාරය න් පවත්න වූ, සතර 
සතිෙට්ඨඨානය යි. 

23. නූපන් අකුසල් නූපදවීම, උපන් අකුශල් නැසීම, නූපන් කුසල් ඉපදවීම, 
උපන් කුසල් දියුණු කිරිම,  න සතරාකාරය න් පහළ් වන උතුම් වී ය–  
සතර සමයක්ප්රධාන වි ය–  යි. 

24. ඡන්ද - චිත්ත - වීරි  - වීමංසා නමින් ඇති ඍද්ධි ොද සතරය. 

25. සද්ධා - විරි  - සති සමාධි - පඤ්ඤා නමින් ඇති ඉේිය ධර්ම ෙහයි. 
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26. ඒ ඉන්ි  ධර්ම පහම විරුද්ධ ධර්ම න්යගන් කම්පා යනාවන 
අර්ථය න් බල ධර්ම නම් යේ. 

27. සති - ධම්මවිච  - විරි  - පීති - පස්සද්ධි - සමාධි - උයප්ක්ඛා නමින් 
ඇති මාර්ගඥාන - යබෝධි ට අංග නමින් ප්රතයවන නබාජ්ඣංග සතකි. 

28. සම්මා දිට්ි ආදී. මාර්ගාංග අටකි. 

29. සර්වඥතාඥාන  ගැන විසාරද ඤාණ  

30. අර්හත් මාර්ග ඥාන  ගැන විසාරද ඤාණ  

31. කර්ම - ක්යල්ශ - විපාක - උපවාද හා ආඥා වයතික්රමණාන්තරා  නම් 
වූ ධර්ම ගැන විසාරද ඤාණ  

32. චන ය ානික ධර්ම පිළිබඳ වීසාරද ඤාණ  

33. දමන  කටයුතු වූ, මනුෂය - අමනුෂය - දිවය - බ්රේම - තිරශ්චීනා දී 
සත්ව න් විශිෂ්ඨ යලස දමන  කරන යස්ක. (විශුද්ධි මේග) 
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21 සත්ථා නද්වමනුස්සානං බුදුගුණය (ොළි) 
 

නයමෝ තස්ස භගවයතෝ අරහයතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

1. යසෝ භගවා ඉතිපි සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 

2. යසෝ භගවා දිට්ඨධම්මියක්න අත්යේන  ථාරහං අනුසාසති ඉතිපි 
සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 

3. යසෝ භගවා සම්පරායියක්න අත්යේන  ථාරහං අනුසාසති ඉතිපි 
සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 

4. යසෝ භගවා නිේබාන පරමත්යේන  ථාරහං අනුසාසති ඉතිපි 
සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 

5. යසෝ භගවා සත්යත් ජාති-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

6. යසෝ භගවා සත්යත් ජරා-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

7. යසෝ භගවා සත්යත් වයාධි-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

8. යසෝ භගවා සත්යත් මරණ-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

9. යසෝ භගවා සත්යත් යසෝක-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

10. යසෝ භගවා සත්යත් පරියද්ව-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 
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11. යසෝ භගවා සත්යත් දුක්ඛ-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

12. යසෝ භගවා සත්යත් යදෝමනස්ස-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

13. යසෝ භගවා සත්යත් උපා ාස-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

14. යසෝ භගවා සත්යත් රාග-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

15. යසෝ භගවා සත්යත් යදෝස-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

16. යසෝ භගවා සත්යත් යමෝහ-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

17. යසෝ භගවා සත්යත් මාන-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

18. යසෝ භගවා සත්යත් දිට්ි-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

19. යසෝ භාගවා සත්යත් කියල්ස-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

20. යසෝ භාගවා සත්යත් දුච්චරිත-කන්තාරං තායර්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

21. යසෝ භගවා සත්යත් සංසාර-කන්තාරං තායර්ති උත්තායර්ති 
නිත්තායර්ති, පාතායර්ති, යේමන්ත භූමිං සම්පායප්ති ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

22. යසෝ භගවා සත්යත් යන්තා ඉතිපි සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 
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23. යසෝ භගවා සත්යත් වියන්තා ඉතිපි සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 

24. යසෝ භගවා සත්යත් අනුයන්තා ඉතිපි සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 

25. යසෝ භගවා සත්යත් පඤ්ඤායප්තා ඉතිපි සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 

26. යසෝ භගවා සත්යත් නිේඣායප්තා ඉතිපි සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 

27. යසෝ භගවා සත්යත් යපක්යඛ්තා ඉතිපි සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 

28. යසෝ භගවා සත්යත් පසායද්තා ඉතිපි සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 

29. යසෝ භගවා අනුප්පන්නස්ස මේගස්ස උප්පායද්තා ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

30. යසෝ භගවා අසඤ්ජාතස්ස මේගස්ස සඤ්ජයන්තා ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

31. යසෝ භගවා අනක්ඛාතස්ස මේගස්ස අක්ඛාතා ඉතිපි සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං, 

32. යසෝ භගවා මේගඤ්ු ඉතිපි සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 

33. යසෝ භගවා මේගවිූ ඉතිපි සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 

34. යසෝ භගවා මේගයකෝවියදෝ ඉතිපි සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 

35. යසෝ භගවා මේගානුගා ච පනස්ස එතරහි සත්තා විහරන්ති පච්ඡා 
සමන්නාගතා, ඉතිපි සත්ථා යද්වමනුස්සානං, 
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22 සත්ථා නද්වමනුස්සානං බුදුගුණය නත්රුම 
 

01. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයස් ද, සත්ථා 
යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

02. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමයලාව හිතවැඩ 
පිණිස අනුශාසනා කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

03. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පරයලාව හිතවැඩ 
පිණිස අනුශාසනා කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

04. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් මගඵලනිවන් සුව 
පිණිස අනුශාසනා කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

05. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් මරණ කාන්තාරය න් 
සත්ව න් එතර කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

06. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් ජරා කන්තාරය න් 
සත්ව න් එතර කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

07. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් වයාධි කාන්තාරය න් 
සත්ව න් එතර කළ් බැවින් ද, සත්ථායද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

08. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් මරණ කාන්තාරය න් 
සත්ව න් එතර කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

09. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යශෝක කාන්තාරය න් 
සත්ව න් එතර කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක.  

10. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් පරියද්ව 
කාන්තාරය න් සත්ව න් එතර කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං 
වන යස්ක. 
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11. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් කායික දුක්ඛ 
කාන්තාරය න් සත්ව න් එතර කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං 
වන යස්ක. 

12. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් මානසික යදෝමනස්ස 
කාන්තාරය න් සත්ව න් එතර කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං 
වන යස්ක. 

13. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් උපා ාස 
කාන්තාරය න් සත්ව න් එතර කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං 
වන යස්ක. 

14. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් රාග කාන්තාරය න් 
සත්ව න් එතර කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

15. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යදෝෂ කාන්තාරය න් 
සත්ව න් එතර කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

16. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් යමෝහ කාන්තාරය න් 
සත්ව න් එතර කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

17. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් මාන කාන්තාරය න් 
සත්ව න් එතර කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

18. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ! ඔබ වහන්යස් මිසදිටු කාන්තාරය න් 
සත්ව න් එතර කළ් බැවින් ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

19. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් යකයලස් 
කාන්තාරය න් සත්ව න් එතර කළ් බැවින්ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං 
වන යස්ක. 

20. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් දුශ්චරිත 
කාන්තාරය න් සත්ව න් එතර කළ් බැවින්ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං 
වන යස්ක. 



පටුන 

21. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් සංසාර කාන්තාරයන් 
සත්ව න් එතර කරවා නිර්වාණ ක්යෂ්ම භූමි ට පමුණුවා වදාළ් බැවින්ද, 
සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

22. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් සත්ව න් නිවන් ුර 
පමුණුවන බැවින්ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

23. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් සත්ව න් විනය හි 
පිහිටුවන බැවින්ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

24. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් විමති සිඳිමින් දහම් 
යදසන බැවින්ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

25. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් අර්ථ  වටහා යදමින් 
දහම් යදසන බැවින්ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

26. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් අර්ථ තීරණ  කරමින් 
දහම් යදසන බැවින්ද, සත්ථ යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

27. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් ප්රතිපත්තිය හි 
පිහිටුවමින් දහම් යදසන බැවින්ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

28. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් ප්රතිපත්ති ඵලය හි රස 
විහිදුවමින්,  පිළියවයතහි පිහිටි වුන්ව පහදවමින් දහම් යදසන බැවින්ද, 
සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

29. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් තමන්යේ සිත් සතන්හි 
යපර නූපන් නිවන්මග ඉපද වු බැවින්ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන 
යස්ක. 

30. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් අනුන්යේ සිත් සතන්හි 
නූපන් නිවන්මග ඉපද වු බැවින්ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 



පටුන 

31. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් යබෝධිසත්ව නට 
විවරණ යදමින් නිවන් මග යපන්වු බැවින්ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන 
යස්ක. 

32. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් තමන් ඉපද වු නිවන් 
මග දන්නා බැවින්ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

33. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් අනුන්ට උපදින නිවන් 
මග දන්නා බැවින්ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

34. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් යබෝධිසත්ව නට 
උපදින නිවන් මග දන්නා බැවින්ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක.  

35. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස,! ඔබ වහන්යස් ගමන්ගත් නිවන් මග 
අන් අ ද ගමන් කරවු බැවින්ද, සත්ථා යද්වමනුස්සානං වන යස්ක. 

  

             විෙස්සනා 

1. බුද්ධානුස්සති භාවනා සමයේ පාතුභූතා නාමරූපධම්මා ඛයණ්ඩ ඛයණ්ඩ 
උප්පේජිත්වා නිරුද්ධත්තා අනිච්චා 

2. උප්පාද - නියරෝධ පතිපීළිතත්තා දුක්ඛා 

3. අත්තයනෝ අත්යනෝ වයස් අප්පවත්තිතත්තා අනත්තා 

4. අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා නාමරූපධම්මා ඒකන්යත්න දුක්ඛසච්චං නාම 
යහෝති 

5. තං සමුට්ඨාපිකා ුරිමා භවතණ්ඩහා ඒකන්යත්න සමුද සච්චං නාම 
යහෝති 

6. යත්සං උභින්නං අප්පවත්ති සඞ්ඛාතා නිේබාණධාතු ඒකන්යත්න 
නියරෝධසච්චං නාම යහෝති 



පටුන 

7. තස්යස්ව නියරෝධසච්චස්ස අධිගමා  භායේතේයබෝ පටිපත්තිමේයගෝ 
ඒකන්යත්න මේගසච්චං නාම යහෝති 

8. ඉදං යම් බුද්ධානුස්සති භාවනාම ං ුඤ්ඤං ඉයම්සං චතුන්නං 
අරි සච්චානං අභිසම්යබෝධා  උපනිස්සය ෝ යහෝතු 

සාධු සාධු සාධු 

 

නනමෝ නත් පුරිසාජඤ්ඤ  - නනමෝ නත් පුරිසුත්තම 

නනමෝ නත් පුරිසාතුලය - නනමෝ නත් පුරිසාසහ 

 

ආජඤ්ඤ ුරිස වු බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්යස්ට මායේ 
නමස්කාර  යේවා 

උත්තම ුරිස වු බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා 

 අසම ුරිස වු බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා  

යේෂ්ඨ ුරුෂ වු බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා 

 

විදර්ශනාවට නැංීම 

බුදුගුණ භාවනායේදි පහළ් වු නාමරූපය ෝ ක්ෂණ ක් ක්ෂණ ක් 
පාසා ඇතිව නැතිව ගි  බැවින් අනිතයය ෝ . ඇතිවීම් නැතිවීම් යදකින් 
නිරන්තරය න් පීඩා වින්ද බැවින් දුක්ඛය ෝ  . තම තමන් කැමති යලස 
යනපැවති බැවින් අනාත්මය ෝ  .  
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අනිතය වු දුක්ඛ වු අනාත්ම වු නාම රූප සමූහ  ඒකාන්තය න් 
දුක්ඛ සතය නම් යේ. ඒ දුක්ඛ සතය  උපදවන්නා වු පූර්වභව තෘෂ්ණාව 
ඒකාන්තය න් සමුද  සතය  නම්යේ. ඒ යදයකහි යනාපැවැත්ම නම් වු 
නිර්වාණ ධාතුව ඒකාන්තය න් නියරෝධ සතය  නම්යේ. ඒ නියරෝධ 
සතය  අවයබෝධ කරගැනීමට වැි  යුතු වු ප්රතිපත්ති මාර්ග  
ඒකාන්තය න් මාර්ග සතය නම් යේ. 

මායේ බුදුගුණ භාවනාම  කුශල  යමම චතුරාර්  සතය 
ධර්මය න් අවයබෝධ කර ගැනීම පිණිසම යේතු යේවා. වාසනා යේවා.                        

සාධු    සාධු    සාධු 
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23       සත්ථා නද්වමනුස්සානං ෙද විවරණය 
 

1. යලාවී යලාවුතුරා සුව  පිණිස අනුශාසනා කරන බැවින් හා, සසර 
කතරින් සත්ව න් එතර කරන බැවින්ද සත්ථා නද්වමනුස්සානං වන 
යස්ක. 

2. දිට්ඨඨධම්මික : යමයලාව  හපත 

3. සම්ෙරායික : පරයලාව  හපත 

4. ෙරමත්ථ : නිර්වාණාවයබෝධ  

5. කාේතරං : යචෝර - වයාළ් - අමනුෂය - නිරූදක - අප්පභක්ඛ නමින් 
කාන්තාර 5 කි. මහත් වනගහන බැවින් ද, මහත් අනර්ථ ඇති බැවින් ද 
එතර  ා යනායහන බැවින් ද, යම්වා කාන්තාර නම් යවති. 

ජාතිය : නැවත නැවත තුන් භවය හි ඉපදිම නම් වු ජාති කාන්තාර  
ප්රතිසන්ධි සිත් 19: චචතසික 35 : කර්මජ රූප 20  . 

6. ජරා : උපන් ස්බන්ධ න් යේ, යම්රීම, දිරීම, නාම-රූප ිති  යි. 

7. වයාධි - යරෝගාබාධ-ස්කන්ධ න්යේ යපළීම. 

8. මරණ : ජීවිතක්ෂ ට පැමිණීම, නාම-රූප භංග  යි. 

9. නසෝක : චිත්ත සන්තාප , මානසික දුක්ඛ යේදනාව ම   

10. ෙරිනද්ව : හැඬීම-වැළ්පීම, චිත්ත විපර් ාස ශේද රූප ,  

11. දුක්හඛ : කායික දුක, දුක්ඛ සහගත කා විඤ්ඤාණ සියතහි ය යදන 
යේදනාව 

12. නදෝමනස්ස : මානසික දුක, පටිඝ සිත් යදයකහි ඇති යේදනාව 

13. උොයාස : විපත් නිසා සියතහි පහළ් වන අධික දාහ , පටිඝ  යි. 



පටුන 

14. රාග : අරමුයණහි ඇලීම, යලෝභ චචතසික 8 කි. 

15. නදෝස : අරමුයණහි ගැටීම, ද්යේෂ චචතසික 2 කි. 

16. නමෝහ : අරමුයණහි මුලාවීම, යමෝහ චචතසක 12 කි 

17. මාන : උඩඟු බව, මාන චචතසික 4 කි. 

18. දිට්ඨි : වැරදි දෘෂ්ටි 62 කි. දිට්ි චචතසික 4 කි. 

19. කිනල්ස : සන්තාන  දවන තවන අර්ථය න් ක්යල්ශ නමි. වස්තු 
වශය න් 10 කි. ප්රයේද 1, 500 කි 

20. දුේචරිත : අ හපත් හැසිරීම, කායික, 3, වාචසික 4, මානසික 3, 
සි ල්ල 10 කි. 

21. සංසාර : ස්කන්ධ-ආ තන-ධාතුන් යේ දිගට පැවැත්ම, තායරති : 
බි කරු සසරින්, එතර කරවයි. උත්තායර්ති : ක්යෂමාන්ත භුමි ට 
පමුණුවයි. නිත්තායර්ති : බි කරු සසරින් නික්මවයි. පාතායර්ති : අතින් 
යගන ඔසවා තබන්නා යස්, ශාන්ති ුර ට පමුණුවයි. 

22. නේතා : නිවනට පමුණුවයි. 

23. විනේතා : සංවර විනය හි, ප්රහාණ විනය හි පිහිටුවයි. 

24. අනුනේතා : විමති සිඳිමින් දහම් යදසයි 

25. ෙඤ්ඤානප්තා : අර්ථ  පණවයි 

26. නිජ්ඣානප්තා : අර්ථ විනිශ්ච  කරවයි 

27. නෙක්හනේතා : ප්රතිපත්ති  යපන්වයි 

28. ෙසානද්නා : ප්රතිපත්ති ඵල රස  යගන යදමින් පහදවයි. 

29. අනුප්ෙේනස්ස මේගස්ස උප්ොනද්තා : සවසන්තානයේ නූපන් 
නිවන් මග උපදවයි. 
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30.  අසඤ්ජාතස්ස මේගස්ස සඤජනේතා : අනුන්යේ සන්තානයේ 
නුපන් නිවන්මග උපදවයි. 

 31. අනක්හඛාතස්ස මේගස්ස අක්හඛාතා : යබෝසත්නට විවරණ යදමින් 
නිවන් මග යපන්වයි. 

32. මේගඤ්ූ : තමන් උපදවා ගත් නිවන් මග දනී. 

33. මේගවිූ : අනුන්ට උපදින නිවන් මග දනී. 

34. මේගනකෝවිනදෝ : යබෝසත්නට මතු උපදින නිවන මග දනී. 

35. මේගානුගා : ශාස්තෲන් වහන්යස් ගමන්ගත් නිවන් මග අනුව 
ශ්රාවක න්ද නිවනට  වන්නාහ.       (මහා නිද්යද්ස පාලි)  
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24 බුද්නධෝ බුදුගුණය (ොළි) 
 

 නයමෝතස්ස භගවයතෝ අරහයතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස  

1. යසෝ භගවා ඉතිපි බුද්යධෝ, 

2. යසෝ භගවා බුේිතා සච්චානි ඉතිපි බුද්යධෝ 

3. යසෝ භගවා යබෝයේතා පජා  ඉතිපි බුද්යධෝ 

4. යසෝ භගවා දුක්ඛස්ස පිළ්නට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා ඉතිපි 
බුද්යධෝ 

5. යසෝ භගවා දුක්ඛස්ස සඞ්ඛතට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා ඉතිපි 
බුද්යධෝ 

6. යසෝ භගවා දුක්ඛස්ස සන්තාපට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා ඉතිපි 
බුද්යධෝ 

7. යසෝ භගවා දුක්ඛස්ස විපරිණාමට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා ඉතිපි 
බුද්යධෝ 

8. යසෝ භගවා සමුද ස්ස ආයූහණට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා 
ඉතිපි බුද්යධෝ 

9. යසෝ භගවා සමුද ස්ස නිදානට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා ඉතිපි 
බුද්යධෝ 

10. යසෝ භගවා සමුද ස්ස සංය ෝගට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා 
ඉතිපි බුද්යධෝ 

11. යසෝ භගවා සමුද ස්ස පළියබෝධට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා 
ඉතිපි බුද්යධෝ 
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12. යසෝ භගවා නියරෝධස්ස නිස්සරණට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා 
ඉතිපි බුද්යධෝ 

13. යසෝ භගවා නියරෝධස්ස වියේකට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා 
ඉතිපි බුද්යධෝ 

14. යසෝ භගවා නියරෝධස්ස අසඞ්ඛතට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා 
ඉතිපි බුද්යධෝ 

15. යසෝ භගවා නියරෝධස්ස අමතට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා ඉතිපි 
බුද්යධෝ 

16. යසෝ භගවා මේගස්ස නි යානට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා ඉතිපි 
බුද්යධෝ 

17. යසෝ භගවා මේගස්ස යේතුට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා ඉතිපි 
බුද්යධෝ 

18. යසෝ භගවා මේගස්ස දස්සනට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා ඉතිපි 
බුද්යධෝ 

19. යසෝ භගවා මේගස්ස ආධිපයත යට්ඨං බුේිතා, පජා  යබෝයේතා 
ඉතිපි බුද්යධෝ 

20. යසෝ භගවා සේබඤ්ුතා  ඉතිපි බුද්යධෝ, 

21. යසෝ භගවා සේබදස්සාවිතා  ඉතිපි බුද්යධෝ, 

22. යසෝ භගවා අනඤ්ඤයන යතා  ඉතිපි බුද්යධෝ, 

23. යසෝ භගවා විසවිතා  ඉතිපි බුද්යධෝ, 

24. යසෝ භගවා ඛීණාසව සඞ්ඛායත්න ඉතිපි බුද්යධෝ, 

25. යසෝ භගවා නිරුපයල්ප සඩ්ඛායත්න ඉතිපි බුද්යධෝ, 

26. යසෝ භගවා ඒකන්ත-වීතරායගෝ ඉතිපි බුද්යධෝ, 
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27. යසෝ භගවා ඒකන්ත-වීතයදෝයසෝ ඉතිපි බුද්යධෝ, 

28. යසෝ භගවා ඒකන්ත-වීතයමෝයහෝ ඉතිපි බුද්යධෝ, 

29. යසෝ භගවා ඒකන්ත-නික්කියල්යසෝ ඉතිපි බුද්යධෝ, 

30. යසෝ භගවා ඒකා න-මේගං ගයතෝ ඉතිපි බුද්යධෝ, 

31. යසෝ භගවා ඒයකෝ අනුත්තරං සම්මා සම්යබාධිං අභිසම්බුද්යධෝ ඉතිපි 
බුද්යධෝ, 

32. යස් භගවා අබුද්ධි විහතත්තා ඉතිපි බුද්යධෝ, 

33. යසෝ භගවා බුද්ධි පටිලාභා ඉතිපි බුද්යධෝ, 
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25 බුද්නධෝ බුදුගුණය නත්රුම 
 

01. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් යමයස්ද බුද්ධ නම් වන 
යස්ක. 

02. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් ආ ය සතය න් 
අවයබෝධ කළ් බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

03. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් අනය න්ටත් අවයබෝධ 
කරවු බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

04. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් දුක්ඛ සතයයේ 
යපයළ්න බව නම් වු පීළ්නාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා අනයන්ටත් 
අවයබෝධ කරවූ බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

05. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් දුක්ඛ සතයයේ 
යේතුයවන් හටගත් බව නම් වු සංඛතාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා 
අනයන්ට අවයබෝධ කරවූ බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

06. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස!, ඔබ වහන්යස් දුක්ඛ සතයයේ 
තැයවන බව නම් වු සන්තාපාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා අනයන්ටත් 
අවයබෝධ කරවූ බැවින්ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

07. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් දුක්ඛ සතයයේ 
යවනස්වන බව නම් වු විපරිණාමාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා 
අනයන්ටත් අවයබෝධ කරවූ බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

08. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් සමුද  සතයයේ දුක 
රැස්කිරීම නම් වු ආයූහණාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා අනයන්ටත් 
අවයබෝධ කරවූ බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 
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09. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස!, ඔබ වහන්යස් සමුද  සතයයේ දුකට 
යේතුවන බව වු නිදානාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා අනයන්ටත් 
අවයබෝධ කරවූ බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

10. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් සමුද  සතයයේ දුයකහි 
බැයඳන බව නම් වු, සංය ෝගාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා අනය න්ටත් 
අවයබෝධ කරවූ බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

11. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් සමුද  සතයයේ දුයකන් 
මිදීමට යනායදනබව නම් වු, පළියබෝධාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා 
අනය න්ටත් අවයබෝධ කරවූ බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

12. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් නියරෝධ සතයයේ 
දුයකන් එතරවූ බව නම් වු, නිස්සරණාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා 
අනය න්ටත් අවයබෝධ කරවූ බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

13. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් නියරෝධ සතයයේ 
දුයකන් යවන්විම නම් වු වියේකාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා 
අනය න්ටත් අවයබෝධ කරවූ බැවින්ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

14. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් නියරෝධ සතයයේ 
යේතුවකින් හටයනාගත් නම් වු අසංඛතාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා 
අනය න්ටත් අවයබෝධ කරවූ බැවින්ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

15. ස්වාමීනි, භගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් නියරෝධ සතයයේ 
මරණ ක් නැතිබව නම් වු අමෘතාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා 
අනය න්ටත් අවයබෝධ කරවූ බැවින්ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

16. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් මාර්ග සතයයේ නිවනට 
පමුණුවන බව නම් වු නී යාණාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා 
අනය න්ටත් අවයබෝධ කරවූ බැවින්ද, බුද්ධ නම් නම් වන යස්ක. 



පටුන 

17. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් මාර්ග සතයයේ නිවනට 
පමුණුවන බව නම් වු යේත්වාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා අනය න්ටත් 
අවයබෝධ කරවූ බැවින්ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

18. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් මාර්ග සතයයේ නිවන 
දක්නා බව නම් වු දර්ශනාර්ථ  අවයබෝධ යකාට වදාරා අනය න්ටත් 
අවයබෝධ කරවූ බැවින්ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

19. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් මාර්ග සතයයේ නිවනට 
පැමිණීයම් ඉසුරුමත් බව නම් වු ආධිපයත යාර්ථ  අවයබෝධ යකාට 
වදාරා අනය න්ටත් අවයබෝධ කරවූ බැවින්ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

20. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් සි ල්ල දන්නා බැවින්ද, 
බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

21. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් සි ල්ල දක්නා බැවින්ද, 
බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

22. ස්වාමිනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් අන් යකයනකු විසින් 
යනාකළ් අවයබෝධ ඇති බැවින්ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

23. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් යකයළ්ස් නින්යදන් 
අවදි වු බැවින්ද බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

24. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් ආශ්රව න් ක්ෂ  කළ් 
බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

25. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් යකයළ්ස් කිලුටක් 
යනාමැති බැවින් ද බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

26. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් ඒකාන්තය න් වීතරාග 
බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

27. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් ඒකාන්තය න් 
වීතයදෝෂ බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 



පටුන 

28. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් ඒකාන්තය න් 
වීතයමෝහ බැවින්ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

29. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් ඒකාන්තය න් 
නික්යල්ශි බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

30. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් ඒකා න මාර්ගයේ 
ගමන් ගත් බැවින් ද බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

31. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් එකලාව ම අනුත්තර 
සම්මා සම්යබෝධි ට පැමිණි බැවින්ද, බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

32. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් අබුද්ධි  නැසූ බැවින්ද, 
බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

33. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් බුද්ධි  ලැබු බැවින්ද, 
බුද්ධ නම් වන යස්ක. 

 

විෙස්සනා 

1. බුද්ධානුස්සති භාවනා සමයේ පාතුභූතා නාමරූපධම්මා ඛයණ ඛයණ්ඩ 
උප්පේජිත්වා නිරුද්ධත්තා අනිච්චා. 

2. උප්පාද - නියරෝධ පතිපීළිතත්තා දුක්ඛා. 

3. අත්තයනෝ අත්තයනෝ වයස් අප්පවත්තිතත්තා අනත්තා. 

4. අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා නාමරූපධම්මා ඒකන්යත්න දුක්ඛසච්චං නාම 
යහෝති. 

5. තං සමුට්ඨාපිකා ුරිමා භවතණ්ඩහා ඒකන්යත්න සමුද සච්චං නාම 
යහෝති. 



පටුන 

6. යත්සං උභින්නං අප්පවත්ති සඞ්ඛාතා නිේබාණධාතු ඒකන්යත්න 
නියරෝධසච්චං නාම යහෝති. 

7. තස්යස්ව නියරෝධසච්චස්ස අධිගමා  භායේතේයබෝ පටිපත්තිමේයගෝ 
ඒකන්යත්න මේගසච්චං නාම යහෝති. 

8. ඉදං යම් බුද්ධානුස්සති භාවනාම ං ුඤ්ඤං ඉයම්සං චතුන්නං 
අරි ස්ච්චානං අභිසයම්යබෝධා  උපනිස්සය ෝ යහෝතු.    

සාධු සාධු සාධු 

 

විදර්ශනාවට නැංීම 

බුදුගුණ භාවනායේදි පහළ් වු නාමරූපය ෝ ක්ෂණ ක් ක්ෂණ ක් 
පාසා ඇතිව නැතිව ගි  බැවින් අනිතයය ෝ . ඇතිවිම් නැතිවීම් යදකින් 
නිරන්තරය න් පීඩා වින්ද බැවින් දුක්ඛය ෝ  . තම තමන් කැමති යලස 
යනාපැවති බැවින් අනාත්මය ෝ  . 

අනිතය වු දුක්ඛ වු අනාත්ම වු නාම රූප සමූහ  ඒකාන්තය න් 
දුක්ඛ සතය නම් යේ. ඒ දුක්ඛ සතය  උපදවන්නා වු පූර්වභව තෘෂ්ණාව 
ඒකාන්තය න් සමුද  සතය  නම්යේ. ඒ යදයකහි යනාපැවැත්ම නම් වු 
නිර්වාණ ධාතුව ඒකාන්තය න් නියරෝධ සතය  නම් යේ. ඒ නියරෝධ 
සතය අවයබෝධ කරගැනීමට වැි  යුතු වු ප්රතිපත්ති මාර්ග  
ඒකාන්තය න් මාර්ග සතය නම් යේ. 

මායේ බුදුගුණ භාවනාම  කුශල  යමම චතරාර්  සතය ධර්ම න් 
අවයබෝධ කර ගැනීම පිණිසම යේතු යේවා. වාසනා යේවා. 

සාධු සාධු සාධු 
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නනමෝ නත් පුරිසාජඤ්ඤ - නනමෝ නත් පුරිසුත්තම 

නනමෝ නත් පුරිසාතුලය - නනමෝ නත් පුරිසාසභ 

ආජඤ්ඤ ුරිස වු බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්යස්ට මායේ  
නමස්කාර  යේවා 

උත්තම ුරිස වු බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්යස්ට මායේ  නමස්කාර  
යේවා  

අසම ුරිස වු බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්යස්ට මායේ  නමස්කාර  
යේවා  

යේෂ්ඨ ුරුෂ වු බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්යස්ට මායේ  නමස්කාර  
යේවා 
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26 බුද්ධ ෙද විවරණය 
 

1. බුද්නධෝ : තමන්ම ආ ය සතය අවයබෝධ යකාට අන්හටත් අවයබෝධ 
කරවු බැවින්, බුද්ධ නම් යවති. 

2. සේචානි : දුක්ඛ -සමුද -නියරෝධ-මාර්ග  

3. නබෝනේතා ෙජාය : අවවාද අනුශාසනායවන් වියන් ජන ාට 
අවයබෝධ කරවති 

4. පීෙනට්ඨඨ : උද වය -ඇතිවීම් නැතිවීම් යදකින් නිතරම යපයළ්න බව 

5. සංඛතට්ඨඨ : තෘෂ්ණාව ප්රධාන යකාට ඇති යේූන්යගන් හටගන්නා බව  

6. සේතාෙට්ඨඨ : දුක්ගිනි එයකාළ්සකින් නිතරම තැයවන බව 

7. විෙරිණාමට්ඨඨ : ජරා මරණය න් නිති යපයළ්න බව 

8. ආයූහනට්ඨඨ : දුක් උපදින කර්ම රැස්කරන බව 

9. නිදානට්ඨඨ : ස්කන්ධ දුකට නිදාන  

10. සංනයෝගට්ඨඨ : දුයකන් දුක බැඳ තබන බව 

11. ෙලිනබෝධට්ඨඨ : මග පල නිවන්  ා යනාදී බාධා කරන බව 

12. නිස්සරණට්ඨඨ : සසර දුකින් නික්මුණ බව 

13. විනේකට්ඨඨ : නාම-රූප ස්කන්ධ දුකින් අමිශ්ර බව 

14. අසඞ්ඛතට්ඨඨ : යේතු ප්රතයය න් හට යනාගත් ශාන්ත සුව ක් බව 

15. අමතට්ඨඨ : මරණ ක් නැති බව 

16. නියයාණට්ඨඨ : අරමුණු කිරීම් වශය න් නිවනට නික්යමන බව 

17. නහතට්ඨඨ : නිවන් පසක් කිරීයම් යේතුව බව 



පටුන 

18. දස්සනට්ඨඨ : ලක්ෂණ වශය න් නිවන අරමුණු යකාට දකින බව 

19. ආධිෙනතයයට්ඨඨ : අනාථ-අසරණවු-සසර දුක ඉක්මවා  න බැවින්, 
ඉන් නැගී සිටි, ඉසුරුමත් බව 

20. සබ්බඤ්ුතාය : ආවර්ජන කළ් පමණින් සි ල්ල දනී           

21. සබ්බදස්සාවිතාය : ආවරණ නැතිව සි ල්ල විනිවිද දකී. 

22. අනඤ්ඤනනයයතාය : අයනයකකු නිසා යනාව, තමන්ම සි ල්ල 
අවයබෝධ කරයි. 

23. විසවිතාය : තමන්ම සම්යමෝහ යකයළ්ස් නින්යදන් අවදි යවයි. 

24. ඛීණාසවසඞ්ඛාත : සිවු මග නැණින් සි ලු ආශ්රව ක්ෂ  කරයි. 

25. නිරූෙනල්ෙසඞ්ඛාත : වාසනා සහිත වූම යකයළ්ස් යල්ප යනාමැතියි. 

26. ඒකේත-ීතරාග : අනාගාමී මහ නැණින් කාම රාග ත්, රහත් මග 
නැණින් භව රාග ත් නසයි. 

27. ඒකේත-ීතනදෝස : අනාගාමී මග නැණින් ද්යේශ  නසයි 

28. ඒකේත-ීතනමෝහ : රහත් මහ නැණින් යමෝහ -අවිදයාව නසයි 

29. ඒකේත-නික්හකිනල්ස : සිවු මහ නැණින් 1500 ක් පමණ වු සි ලු 
යකයළ්සුන් නසා ඒකාන්තය න් නික්යල්ශී යවයි. 

30. ඒකානයන-මේග : ආ ය අෂ්ඨාංගික මාර්ග  යි. 

31. සම්මා සම්නබෝධි : සර්වඥතා ඥාන  

32. අබුද්ධි : ආ ය සතය න් වසා සිටි අවිදයාන්ධකාර  

33. බුද්ධි : චතුරා ය සතය  සර්වප්රකාරය න් ස්ව ම්භූඥානය න් 
අවයබෝධ කරන්නා වු සර්වඥතාඥාන  ප්රධාන සකල විධ බුද්ධ ඤාණ 
ධාතු ප්රතිලාභ කළ්යස්ක     (සි ලු පද මහානිද්යද්ස පාලි)  
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27 භගවා බුදු ගුණය (ොළි) 
 

නයමෝ තස්ස භගවයත් අරහයතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස  

1. යසෝ භගවා ඉතිපි භගවා 

2. යසෝ භගවා භාගයවා ඉතිපි භගවා 

3. යසෝ භගවා භේගවා ඉතිපි භගවා 

4. යසෝ භගවා භයේහි යුත්යතෝ ඉතිපි භගවා 

5. යසෝ භගවා විභත්තවා ඉතිපි භගවා 

6. යසෝ භගවා භත්තවා ඉතිපි භගවා 

7. යසෝ භගවා භයේසු වන්තගමයනෝ ඉතිපි භගවා 

8. යසෝ භගවා භාවිතත්යතෝ ඉතිපි භගවා 

9. යසෝ භගවා භාගීවා චතුන්නං පච්ච ානං ඉතිපි භගවා 

10. යසෝ භගවා භාගීවා අත්ත-ධම්ම-විමුක්තිරසානං ඉතිපි භගවා 

11. යසෝ භගවා භාගීවා අධිසීල-අධිචිත්ත-අධිපඤ්ඤානං ඉතිපි භගවා 

12. යසෝ භගවා භාගීවා චතුන්නං ඣානානං ඉතිපි භගවා 

13. යසෝ භගවා භාගීවා චතුන්නං අප්පමඤ්ඤානං ඉතිපි භගවා 

14. යසෝ භගවා භාගීවා චතුන්නං අරූප-සමාපත්තීනං ඉතිපි භගවා 

15. යසෝ භගවා භාගීවා අට්ඨන්නං වියමාක්ඛානං ඉතිපි භගවා 

16. යසෝ භගවා භාගීවා අට්ඨන්නං අභිභා තනානං ඉතිපි භගවා 

17. යසෝ භගවා භාගීවා නවන්නං අනුුේබ විහාරසමාපත්තීනං ඉතිපි 
භගවා 
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18. යසෝ භගවා භාගීවා දසන්නං සඤ්ඤා භාවනානං ඉතිපි භගවා 

19. යසෝ භගවා භාගීවා දසන්නං කසිණ සමාපත්තීනං ඉතිපි භගවා 

20. යසෝ භගවා භාගීවා ආනාපානසති සමාධිස්ස ඉතිපි භගවා 

21. යසෝ භගවා භාගීවා අසුභ-සමාපත්තීනං ඉතිපි භගවා 

22. යසෝ භගවා භාගීවා චතුන්නං සතිපට්ඨානානං ඉතිපි භගවා 

23. යසෝ භගවා භාගීවා චතුන්නං සම්මප්පධානානං ඉතිපි භගවා 

24. යසෝ භගවා භාගීවා චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං ඉතිපි භගවා 

25. යසෝ භගවා භාගීවා පඤ්චන්නං ඉන්නි්ද්ර ානං ඉතිපි භගවා 

26. යසෝ භගවා භාගීවා පඤ්චන්නං බලානං ඉතිපි භගවා 

27. යසෝ භගවා භාගීවා සත්තන්නං යබාේඣඞ්ගානං ඉතිපි භගවා 

28. යසෝ භගවා භාගීවා අරි ස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස මේගස්ස ඉතිපි භගවා 

29. යසෝ භගවා භාගීවා දසන්නං බලඤාණානං ඉතිපි භගවා 

30. යසෝ භගවා භාගීවා චතුන්නං යේසාරේජානං ඉතිපි භගවා 

31. යසෝ භගවා භාගීවා චතුන්නං පටිසම්භිදානං ඉතිපි භගවා 

32. යසෝ භගවා භාගීවා ඡන්නං අභිඤ්ඤානං ඉතිපි භගවා 

33. යසෝ භගවා භාගීවා ඡන්නං බුද්ධධම්මානං ඉතිපි භගවා 
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28 භගවා බුදුගුණය නත්රුම  
 

1. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් යමයස් ද, භගවා නම් වන 
යස්ක. 

2. ස්වාමීනි, භගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් පාරමිතා නම් වු ුණය 
භාගයය න් සමන්නාගත බැවින් ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

3. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් පඤ්ච මාර න් බිඳ දැමූ 
බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

4. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් ස ක් වු භාගය ධර්ම න් 
යගන් සමන්නාගත බැවින් ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

5. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් සි ලු ධර්ම න් යබදා 
වදාළ් බැවින් ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

6. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් යස්වන  කටයුතු වු 
උත්තරී මනුෂය ධර්ම න් යස්වන  කළ් බැවින් ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

7. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් සසර ගමනට යේතු වු 
තෘෂ්ණාව වමාරා ශාන්ත නිවනට සැපත් වු බැවින්ද, භගවා නම් වන 
යස්ක. 

8. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් භාවිත ආත්ම ඇති 
බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

9. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් චීවරාදී නිවැරදි සිවුපස 
ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

10. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් අර්ථ-ධර්ම-විමුක්ති රස 
ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 
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11. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් අධිසීල - අධිචිත්ත - 
අධිප්රඥා ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

12. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් සතරක් වු රූපාවචාර 
ධයාන සමාපත්ති ලාභී බැවින් ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

13. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් සතරක් වු බ්රේමවිහාර 
ධයාන සමාපත්ති ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

14. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් සතරක්වු අරූපාවචර 
ධයාන සමාපත්ති ලාභී බැවින්ද භගවා නම් වන යස්ක. 

15. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් අටක් වු  වියමෝක්ෂය 
ධයාන සමාපත්ති ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

16. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් අටක් වූ අභිභා තන 
ධයාන සමාපත්ති ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

17. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් නව ක් වු අනුපූර්ව 
විහාර සමාපත්ති ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

18. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් දස සඤ්ඤා භාවනා 
ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

19. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් දස කසින සමාපත්ති 
ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

20. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් ආනාපානසති භාවනා 
ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

21. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් දස අසුභ සමාපත්ති 
ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

22. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් සතර සතිපට්ඨාන ලාභී 
බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 



පටුන 

23. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් සතර සමයක් ප්රධාන 
වීර්  ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

24. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් සතර ඍද්ධිපාද ලාභී 
බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

25. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් පඤ්ච ඉන්ි  ධර්ම 
ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

26. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් පංචබල ධර්ම ලාභී 
බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

27. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් සප්ත යබාේඣඩ්ග 
ධර්ම ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

28. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් ආ ය අෂ්ඨාංගික මාර්ග 
ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

29. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් දශ බල ඥාණ ලාභී 
බැවින්ද භගවා නම් වන යස්ක. 

30. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් චතු විශාරද ඤාණ ලාභී 
බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

31. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් චතු පටිසම්භිදා ඤාණ 
ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

32. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් ෂඩ් අභිඥා ලාභී 
බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

33. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස! ඔබ වහන්යස් ස ක් වු බුද්ධ ධර්ම 
ලාභී බැවින්ද, භගවා නම් වන යස්ක. 

 

 



පටුන 

 විෙස්සනා 

1. බුද්ධානුස්සති භාවනා සමයේ පාතුභූතා නාමරූපධම්මා ඛයණ්ඩ ඛයණ්ඩ 
උප්පේජිත්වා නිරුද්ධත්තා අනිච්චා. 

2. උප්පාද - නියරෝධ පතිපීළිතත්තා දුක්ඛා 

3. අත්තයනෝ අත්යනෝ වයස් අප්පවත්තිතත්තා අනත්තා 

4. අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා නාමරූපධම්මා එකන්යතන දුක්ඛසච්චං නාම 
යහෝති 

5. තං සමුට්ඨාපිකා ුරිමා භවතණ්ඩහා එකන්යත්න සමුද සච්චං නාම 
යහෝති 

6. යත්සං උභින්නං අප්පවත්ති සංඛාතා නිේබාණධාතු එකන්යත්න 
නියරෝධසච්චං නාම යහෝති 

7. තස්යස්ව නියරෝධසච්චස්ස අධිගමා  භායේතේයබෝ පටිපත්තිමේයගෝ 
එකන්යත්න මේගසච්චං නාම යහෝති 

8. ඉදං යම් බුද්ධානුස්සති භාවනාම ං ුඤ්ඤං ඉයම්සං චතුන්නං 
අරි සච්චානං අභිසම්යබෝධා  උපනිස්සය ෝ යහෝතු  

සාධු සාධු සාධු 

  

නනමෝ නත් පුරිසාජඤ්ඤ - නනමෝ නත් පුරිසුේතම 

නනමෝ නත් පුරිසාතුලය - නනමෝ නත් පුරිසාසහ 

 

 

 



පටුන 

විදර්ශනාවට නැංීම 

බුදුගුණ භාවනායේදී පහළ් වු නාමරූපය ෝ ක්ෂණ ක් ක්ෂණ ක් 
පාසා ඇතිව නැතිව ගි  බැවින් අනිතයය ෝ . ඇතිවීම නැතිවීම යදකින් 
නිරන්තරය න් පීඩා වින්ද බැවින්ද දුක්ඛය ෝ  . තම තමන් කැමති යලස 
යනාපැවති බැවින් අනාත්මය ෝ  . 

අනිතය වු දුක්ඛ වු අනාත්ම වු නාම - රූප සමූහ  ඒකාන්තය න් 
දුක්ඛ සතය නම් යේ. ඒ දුක්ඛ සතය  උපදවන්නා වු පූර්වභව තෘෂණාව 
ඒකාන්තය න් සමුද  සතය  නම් යේ. ඒ යදයකහි යනාපැවැත්ම නම් වු 
නිර්වාණ ධාතුව ඒකාන්තය න් නියරෝධ සතය  නම් යේ. ඒ නියරෝධ 
සතය අවයබෝධ කර ගැනීමට වැි  යුතු වු ප්රතිපත්ති මාර්ග  
ඒකාන්නතය න් මාර්ග සතය  නම් යේ. 

මායේ බුදුගුණ භාවනාම  කුශල  යමම චතුරාර්  සතය 
ධර්මය න් අවයබෝධ කර ගැනීම පිණිසම යේතු යේවා. වාසනා යේවා. 

සාධු සාධු සාධු 
 

නනමෝ නතෝ පුරිසාජඤ්ඤ - නනමෝ නත් පුරිසුත්තම 

නනමෝ නත් පුරිසාතුලය - නනමෝ නත් පුරිසාසභ 
 
ආජඤ්ඤ ුරිස වු බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්යස්ට මායේ 
නමස්කාර  යේවා 

උත්තම ුරිස වු බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා 

අසම ුරිස වු බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා 

යේෂ්ඨ ුරුෂ වු බුදුරාජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්යස්ට මායේ නමස්කාර  
යේවා 



පටුන 

29 භගවා ෙද විවරණය 
 

01. භගවා : අති යේෂ්ඨතම යගෞරව නාම කි 

02. භාගයවා : යබෝධිසම්භාර ධර්ම නම් වු ුණය භාගය සම්පත්ති  

03. භේගවා : ක්යල්ශ මාර - ස්කන්ධ, මාර - අභිසංස්කාර, මාර දිවයුත්ර 
මාර, මච්ු මාර,  න පඤ්ච මාර න් යබෝධි මූලයේ දී, බිඳ දැමූ බව 

04. භනේි යුත්නතෝ : ඓශ්ව ය, ධර්ම,  ශ, ශ්රී, කාම, ප්ර න්ත  න භාගය 
ධර්ම න්යගන්, සමන්නාගත බව  

05. විභත්තවා : ස්කන්ධ-ආ තන-ධාතු-ඉන්ි -සතය-පටිච්ච සමුප්පාද 
ආදී ධර්ම යබද යබදා දහම් යදසූ බව 

06. භත්තවා : භජන  කටයුතු වු ත්රිවිධ විනේක : (කා  වියේක, චිත්ත 
වියේක, උපධි වියේක), ත්රිවිධ විහරණ : (දිවය විහාර, බ්රේම විහාර, ආ ය 
විහාර), ත්රිවිධ විනමෝක්හෂ : (සුඤ්ඤත වියමෝක්ෂ, අනිමිත්ත වියමෝක්ෂ, 
අප්පණිහිත වියමෝක්ෂ)  නාදී උත්තරී මනුෂය ධර්ම භජන  කළ් බව 

07. භනවසු වේත ගමනනෝ : ුනර් භව  යගන යදන තෘෂ්ණාව ප්රධාන 
භවගාමී කර්ම සි ල්ල වමාරා දැමු බව 

08. භාවිතත්නතෝ : සර්ව සම්පූර්ණ යලස ුරුදු කරන ලද, කා  භාවනා, 
සිල භාවනා චිත්ත භාවනා, ප්රඥා භාවනා ඇති බව 

09. චතුේනං ෙේචයානං : චීවර-පිණ්ඩඩපාත-යස්නාසන-ගිලානප්රතය  
 . 

10. අත්ථ-ධම්ම-විමුක්හති රස : ඵලාවයබෝධ  අර්ථ රස  යි. යේතු 
අවයබෝධ  ධර්ම රස  යි. පඤ්ච විමුක්ති  විමුක්ති රස යි. 

11. අධිසීල-අධිචිත්ත-අධිෙඤ්ඤා : යලෝයකෝත්තර මාර්ග ඵල සම්ප්රයුක්ත 
සීල , අධි සීල  යි. එහි සමාධි  අධි චිත්ත  යි. එහි ප්රඥාව අධි ප්රඥාවයි. 
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12. චතුේනං ඣානානං : ප්රථමධයාන  - දුති  - තති  - චතුර් ධයාන  

13. අප්ෙමඤ්ඤානං : යමත්තා-කරුණා-මුදිතා-උයප්ක්ඛා 

14. අරූෙසමාෙත්තීනං : ආකාසනඤ්චා තනවිඤ්ඤාණඤ්චා තන-
ආකිඤ්චඤ්ඤා තන-යන්වසඤ්ඤා නාසඤ්ඤා තන, සමාපත්ති (4) 
සතර  

15. අට්ඨඨේතං විනමාක්හඛානං : (1) රූපී, රූපානි පස්සති, (2) අේඣත්තං 
අරූප සඤ්ී බහිද්ධා රූපානි පස්සති, (3) සුභන්යත්යචව අධිමුත්යතෝ 
යහෝති, (4) ආකාසානඤ්චා තන , (5) විඤ්ඤාණඤ්චා තන, (6) 
ආකිඤ්ඤා තන , (7) යනවසඤ්ඤා නාසඤ්ඤා තන , (8) 
සඤ්ඤායේදයිත නියරෝධ සමාපත්ති  නු අෂ්ට වියමෝක්ෂය ෝ  . විරුද්ධ 
නීවරණ න්යගන් මනාව මිදුණ බැවින් යම්වා විනමෝක්හෂ නම් යවත්. 

16. අට්ඨඨේනං අභිභායතනානං : (1) අේඣත්තං රූප සඤ්ීබහිද්ධා 
රූපානි පස්සති, පරිත්තානි, (2)  ... අප්පමාණානි, (3) අේඣත්තං අරූප 
සඤ්ි බහිද්ධා රුපානි පස්සති, පරිත්තානි, (4) .... අප්පමාණානි, (5) 
නීලානි, (6) පීතකානි, (7) යලෝහිතකානි, (8) ඕදාතානි,.....  කුඩා වුවද, 
මහත් වුවද, සුවර්ණ වූද, දුවර්ණ වූද, අරමුයණහි යනාපමාව ධයාන 
උපදවා ගැනීයම් සමත් බව, අභිභා තන නමින් කි  යේ. 

17. නව අනුපුබ්බ විහාර : ප්රථමධයාන පටන් නියරෝධ සමාපත්ති  දක්වා 
ඇති සමාපත්ති 9 කි 

18. දස සඤ්ඤා : අනිච්ච සඤ්ඤා - අනත්ත - අසුභ - ආදිනව - පහාන - 
විරාග - නියරෝධ - සේබයලෝයක් අනභිරත - සේබ සඞ්ඛායර්සු අනිච්ඡා 
සඤ්ඤා හා ආනාපාන සති  න 10 කි 

19. දස කසිණ : පඨවි කසිණ - ආයපෝ - යත්යජෝ - වාය ෝ - නිල - පීත - 
යලෝහිත - ඕදාත - ආකාස - හා ආයලෝක කසිණ  න 10 කි 

20. ආනාොන සති : ආශ්වාස ප්රශ්වාස අරමුණු යකාට රූපාවචර ධයාන 
වඩන කර්මස්ථාන කි. 



පටුන 

21. දස අසුභ : උද්ධුමාතක - විනීලක - විුේබක - විච්ජිද්දක - වික්ඛායිතක 
- වික්ිත්තක - හතවික්ිත්තක - යලෝහිතක - ුලවක හා අට්ික  න 10 
කි. (22 සිට 28 දක්වා ඇති ධර්ම ඉහත දක්වන ලදහ) 

29. දස බල ඤාණ : ඨානාඨාන ඤාණ  - කම්ම විපාක - සේබත්ථ ගාමිණී 
පටිපදා - අයන්කධාතු නානාධාතු යලෝක - නානාධිමුත්තිකතා - ඉන්ි  
පයරෝපරි ත්ත - ඣානාදීනං සංකියල්සාදි ඤාණ - ුේයේ නිවාස - 
දිේබචක්ු හා ආසවක්ඛ  ඤාණ  න 10 කි. 

30. චතු විසාරද ඤාණ : බුද්ධත්ව  - ආශ්රවක්ෂ  - අන්තරායික ධර්ම හා 
චන යානික ධර්ම  ගැන, විසාරද ඤාණ 4 කි. 

31. චතු ෙටිසම්භිදා : අර්ථ - ධර්ම - නිරුක්ති - ප්රතිභාන පිළිබඳ ඤාණ 4කි.  

32. ඡ අභිඤ්ඤා : ඍද්ධිවිධ-දිවයයශ්රෝත - පරචිත්ත විජානන- 
පූයර්යේනිවාස දිවය චක්ු හා ආශ්රවක්ෂ කර ඤාණ  න අභිඤ්ඤා 6 යි. 

33. ඡ බුද්ධධම්ම : අතිත - අනාගත - වර්තමාන - කාලත්රය හි යනාපැකිල 
පවත්නා වු ඤණගති (3) තුන හා ඤාණ  යපරටු යකාට පවත්නා වු, කා  
කර්ම-වචීකර්ම-මයනෝ කර්ම (3) ද  න, ස  බුද්ධ ධර්ම නම් යවති. 

(මහානිද්යදස පාලි) 

 

බුද්නධෝ’පි බුද්ධස්ස භනණයය වණ්ණං 
කප්ෙම්පි නේ අඤ්ඤ මභාසමානනෝ, 
ඛීනේථ කප්නෙෝ චිර දීඝමේතනර් 
වණ්නණෝ න ඛීනේථ තථාගතස්සා’ති 

යලාවුතුරා බුදු යකයනකු ආයුෂ අවසන් වන යතක් යවනත් බණක් 
යද්ශනා යනාකර බුදුගුණම යද්ශනා කරන්යන් නම්, තමන් වහන්යස්යේ 
ආයුෂ යගවීගි ද තථාගත බුදුරජාණන් වහන්යස්යේ බුදුගුණ වර්ණනාව 
නිමකළ් යනාහැක්යක්ම . 


