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මහාචාර්ය 

පේරුකොපනේ චනේදවිමල 
(සාහිතය ක්ර ෙර්ති, පණ්ඩිත, පර ෙකන විශාරද, 

අමරපුර මහා මවහෝපාධ්යාය ශ ශාසන වශෝ,න, රී සද්ධ්ර්ම ශිවරෝම)  
මහානායක ස්වාමිපාදයන් වහන්සස් විසින්  

සම්පාදිතය ශි. 
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පලේකම්ප ේ සට නේ .......... 

සෑම විහාරස්ථානයකම එකසස් පරසයජනනව ්් සපජා  වඩසසහහනක් 
කරියා ්්මක සනාම ම නිසා සිල් සමාදනව්ීම සඳහා ෙඩාත් වහාඳ තැන් වසාය ශා 
ය ශන ව ෞද්ධ්ය ශන් අප ව්ාවත්ුත් දැ් ඇත. ඒ නිසා ගවම් පන්සලත් 
දාය ශ්ය ශාත් අතර ඇති විය ශ ය ශුතු සම් න්ධ්ය ශ තෙතෙත් දුරස්ථ වේ. වනාවය ශ්් 
ආ්ාරවය ශන් ව,්ද,නි්නෙ ගිය ශ සමාජය ශ එ්මුතු ්ිරීමට ඇති සාර්ථ්ම 
මාර්ගය ශ්් නම් ගිහි පැවිදි සම් න්ධ්ය ශ ය ශලි තහෙුරැ ්රිීමය ශි. 

වම් වපාත පරවය ශෝජනය ශට වගන සමම විහාරස්ථානය ශ්ම සාර්ථ් 
ආගමි් ෙැඩසටහන්්  පෙත්ොවගන ය ශන්වන් නම්  ැඳුණු පෙුල්්,  ැඳුණු 
ගම්් හා දිය ශුණු ජාතිය ශ් ් ඇති ්ිරීවම්  ාරදූර ්ාය ශයයවය ශහි සමාරම්,ය ශ එය ශ 
ෙනු ඇත. 

“වපාවහාය ශ දිනය ශ” වම් මුද්ර ණය ශ ද ස්ිුරැ පර ්ාශ්ය ශනව්ග් ්ැපවීම හා 
නිපනුතාෙය ශ පර ්ට ්රනන්්ි. සි්ුරැ පර ්ාශන අධිපති, ගිහාන් අනුරංග 
නයවර්ධන මහතා සහ ්ාය ශයය මණ්ඩලය ශ ්තතතතාෙවය ශන් සිහිපත් ්රන අතර 
අෙම මිල්් පෙතේා ගන්නට ආධ්ාර උප්ාර ්රන සැදැහැෙතුන ් ද 
්තතවේදීෙ සිහි ්රමි. 

සර්රඩකාසන් නාහිමියන්සග් සපා ්් ්වදුරහ ්් පව ්්වාසගන යාම 
සඳහා ඔබහ හඩකි පමණින් ආධාර උපකාර කිරීම උසස් වූ ධර්මා නමය 
පිනක්මකි. 

ි්සරණ සරණයි! 

සී. ්නිපප්ුලි ආරච්චි 
ගරැ වල්්ම් 
රී කන්දවිමල ධ්ර්මපුස්ත්  
සංර්්ෂණ මණ්ඩලය ශ 

2005 ජුලි මස 26 ෙන දින, වපා්ුණුවිටදී ය ශ. 
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ම ො සංඝ රතේනය පෙත කරන 
නිපේදනයයි. 

වපාවහාය ශ දිනය ශන්හි සිල් සමාදන් ෙන සැදැහැෙතුන්ට ඔෙුන් ඒ 
දිනවය ශ් දී ්ළය ශුතු ්ටය ශුතුෙල සුදුසු පරිදි වය ශාදො ශීලසමාදානය ශ සාර්ථ් 
ර වදන ව්න්ු සිටිය ශ ය ශුතු ය ශ. එ ඳු ව්න්ුවග් සහාය ශ වනා ලද වහාත් 
ව ාවහෝ වදවන්් ම සිල් සමාදන්වීම සාර්ථ් ්ර ගැනීමට 
අවපාවහාසත් වෙති. ගිහිය ශන් සිල් සමාදන් වීම සඳහා පන්සල්ෙලට 
පැමිවණන්වන් තමන්වග් ශීල සමාදානය ශ ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්ලාවග් 
සහවය ශෝගවය ශන් සාර්ථ් ්ර ගැනීවම්  ලාවපාවරාත්තුවෙනි. එවස් 
පැමිවණන සැදැහැෙතුනට සහවය ශෝගය ශ දීම ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්වග් 
ය ශුතු්වම්ි. සමහරවිට ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්ලා අතින් ඒ ය ශුතු්ම හරිය ශට 
ඉටු වනා වීම නිසා ගිහිය ශන් ඇතැම් ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්ලා ගැන 
අපර සාදය ශ පළ්රනො ද අසන්නට ලැවේ. වම්ල ,ි්්ෂූන් 
ෙහන්වස්ලාට ද වනාවය ශ්් ්ටය ශුතු ඇත්වත් ය ශ. උපාසව්ෝපාසි්ාෙන් 
 ලාවපාවරාත්තු ෙන තරමට ඔෙුන්වග් ෙැඩෙල දෙස මුළුල්වල් වය ශදීමට 
,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්ට ද ඉඩ්් නැත. එ ැවින් වමය ශ දුෂ්්ර පර ශ්නය ශ්් වී 
තිවේ. 

සපාසහාය දිනය නමැති වම් ගර න්ථවය ශන් ඒ පර ශ්නය ශ ව ාවහෝ 
දුරට විසඳා ගත හැ්ි ය ශ. වපාවහෝ දිනවය ශහි උපාසව්ෝපාසි්ාෙන් 
්ළය ශුතු ෙැඩ සිය ශල්ල වමහි ්ාලසටහන්් අනුෙ විස්තර ්ර ඇත. 
විහාරස්ථානෙලට සිය ශල්ල සමාදන් ෙන්නට පැමිවණන්නෙුන් වම් 
වපාවත් සැටිය ශට ්රිය ශා ්රන වලස වය ශදෙුෙ වහාත් ඒ පර ශ්නය ශ 
වලවහසිවය ශන් විසවඳන්වන් ය ශ. පැමිවණන පිරිස උවද් සිල් සමාදන් 
්රො ඉන්පසු ්ළ ය ශුතු ෙැඳුම් පිදුම් හා ශීලය ශ ආෙර්ජනා ්ිරීම වම් 
වපාත අනුෙ ්ුඩා නම්් ලො වහෝ උපාස් පිරිවස් ම ව්න්ු ලො 
වහෝ ්රවිය ශ හැ්ි ය ශ. අ්ුරැ ්ිය ශවිය ශ හැ්ි ්ෙවර්ුට ෙුෙ ද වම් 
වපාවතන් ඒ ෙැඩ ්ළ හැ්ි ය ශ. වම් වපාවත් ඇති ,ාෙනාෙල් සිල් 
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පිරිසට ්ිය ශො ,ාෙනා ්රවීම ද සිල් පිරිවස් ව්න්ු වහෝ ්ුඩා නම්් 
වහෝ වය ශාදො ්රවිය ශ හැ්ි ය ශ.  ණ ්ිය ශ ය ශුතු වේලාවේ දී  ණ්් 
ෙශවය ශන් ද වම් වපාවත් ඇතැම් ව්ාටස් ්ිය ශවීම සුදුසු ය ශ. රාතරී 
්ාලවය ශ් ්රන ධ්ර්ම සජ්ඣාය ශනා උපාස්ෙරැන්ට වම් වපාත  ලා ්ළ 
හැ්ි ය ශ. වම් වපාත අනුෙ ෙැඩ ්ිරීම පුරැදු ්රගත වහාත් 
උපාසව්ෝපාසි්ාෙන්වග් දිය ශුණුෙත් ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්ට පහසුෙත් 
ඇතිෙන  ෙ මහාසංඝය ශා ෙහන්වස්ට සැල්රමු. 

             සර්රඩකාසන් චන්දවිමල ස්ථවිර.  
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Non-commertial Distribution 

 

 ර නේථය  ුඳිනේවීම 

සලිේ සමොදනේ ෙන  නිේෙතුනේට කරන නපිේදනය. 

මස්ට වපාවහාය ශ දින සතර්් ඇතත් වම ්ල ව ාවහෝ වදන 
සිල් සමාදන් ෙන්වන් පුර පසවළාස්ේ වපාවහාය ශ දිනය ශන්හි පමණ්ි. 
සිල් සමාදන් වී හැසිරිය ශ ය ශුතු ආ්ාර වනා දත්  ැවින් ව ාවහෝ වදනා 
සිල් සමාදන් ෙන එ් දිනවය ශන් ද ලැබිය ශ හැ්ි නිය ශම පරවය ශෝජන වනා 
ල ති. සිල් සමාදන් වී වදතුන් වදනා එ්තුෙ නිෂ්ඵල ්ථාෙල වය ශදීම් 
ආදිවය ශන් වපාවහාය ශ ය ශදිනවය ශ් ්ාලය ශ අපවත් ය ශෙති. ඒ  ෙ දුටු 
සඩදැහඩව්් සබෞද්ධ මහ්කු වන මරා සන් ඉන්දික මුද්ර ණාලසය් 
සබ්ලිව්.සේ.ර්්නායක අප්පුහාමි මහ්ා අප වෙත පැමිණ සිල් සමාදන් 
ෙන පින්ෙතුන්ට දෙවස් ෙැඩ සුදුසු පරිදි ්ාලසටහන්් අනුෙ ්ළ 
හැ්ිෙන පරිදි ගර න්ථය ශ්් සම්පාදනය ශ ්රන වලස ඉමහත් ඕනම්මින් 
ආරාධ්නා ව්වළ් ය ශ. ඔහු වග් ආරාධ්නාෙ පිළිගත් අප විසින් වම් ්ුඩා 
ගර න්ථය ශ ඉතා ටි් දින්ින් සම්පාදනය ශ ්රන ලදි. 

වහාඳින් අ්ුරැ ්ිය ශවිය ශ හැ්ි පිනෙත්ුට අනි්්ුවග් උපවදස් 
නැතිෙ ද වපාවහෝ දිනවය ශ් ෙැඩ නිසි වලස වමය ශින් ්රගත හැ්ි ෙනු 
ඇත. එ ැවින් වම් වපාත ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් වග් සම් න්ධ්ය ශ්් නැතිෙ 
අනුරාධ්පුරාදි වපවදස්ෙලට වගාස් සිල් සමාදන් ෙන පින්ෙතුන්ට 
විවශ්ෂවය ශන් ම පරවය ශෝජන  ෙනු ඇත. වම් වපාත අනුෙ ෙැඩ ්ිරීවමන් 
උපාස්ෙරැන්ට දෙවස් සම්පූර්ණ ්ාලවය ශන් ම පරවය ශෝජන ගත හැ්ි 
ෙනු ඇත. ෙන්දනා පූජා පාඨ හා ගාථා පාඩම් ්රගත වනාවහන 
පින්ෙතුන් විසින් වපාත  ලාවගන ඒො ්ිය ශා ෙැඳුම් පිදුම් ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
සීලය ශ ආෙර්ජනා ්ිරීම හා ,ාෙනා ද වපාත  ලාවගන ්ළ හැ්ි ය ශ. 
වපාත  ලා ්රන ්ල්හි ්ල්ය ශාවමන් ඒො පරගුණ වී වපාත වනා  ලා 
ම ්ළ හැ්ි තත්ත්ෙය ශට ද පැමිණිය ශ හැ්ි ෙනු ඇත. 
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උපාස් පිරිස්් ඇති තැන්ෙල දී ෙන්දනා පාඨාදිය ශ පැවිදි නම්් 
ලො ්ිය ශොවගන ෙන්දනා ්ිරීම සුදුසු ය ශ. එවහත් නිතරම ,ි්්ෂූන් 
ෙහන්වස්ලාට ඒො ්රදීමට අනේාශ විය ශ හැ්ිය ශ. එ ැවින් උපාස් 
පිරිවස්ම ව්න්ු ලො ඒො ්ිය ශො වගන ෙැඳුම් පිදුම් ්ිරීමට ද 
උපාසව්ෝපාසි්ාෙන් පුරැදු විය ශ ය ශුතු ය ශ. ්ිය ශවීවමහි සමත් 
උපාසව්ෝපාසි්ාෙන් ඒො ස්ේීය ශ පිරිවස් අය ශට ්ිය ශො ෙන්දනා පූජා 
්රන්නට ද පුරැදු ්ර ගත ය ශුතු ය ශ. වසස්සන්ට ඒො ්ිය ශො ෙන්දනා 
්රෙන පින්ෙතුන්ට එය ශින් ධ්ර්මදානමය ශ ්ුශලය ශ්් ද අතිවර්් ෙශවය ශන් 
ලැවේ.  

වම්ල ව ෞද්ධ්ය ශන් පින් ෙශවය ශන් ව ාවහෝ වසය ශින් ්රන්වන් 
ෙන්දනා පූජා වද් ය ශ. ඔෙුන් ෙන්දනා පූජා ද ගතානුගති්ෙ ්රනො 
මිස ඒො ගැන නිය ශම දැනීම්් ඇතිෙ ්රනො වනාවේ. නිය ශම දැනීම්් 
නැතිෙ පින් ්රන්නෙුන්ට ව වහවින් ඇති ෙන්වන් මහත්ඵල 
මහානිසංස වනා ෙන දු ල ෙූ ඥානවිපර ය ශු්්ත ්ුසල් ය ශ. ඥානසම්පරය ශු්්ත 
ෙන  ලෙත් ්ුසල් ඇති ්ර ගත හැ්ි වීමට නම් ඒො ගැන වහාඳ 
දැනුම්් ඇති ්ර ගත ය ශුතු ය ශ. සිල්සමාදන් ෙන පින්ෙතුන් විවශ්ෂවය ශන් 
ම ඒ දැනුම ඇති ්ර ගත ය ශුතු ය ශ. 

එ ැවින් ෙන්දනා පූජා සම් න්ධ් විස්තරය ශ්් වපාවහාය ශ දිනය ශ 
නමැති වම් ගර න්ථය ශට ඇතුළු ්ළ ය ශුතු ය ශ. එවහත් ඒො අප විසින් 
සම්පාදිත පුවණයෝපවද්ශය ශ නමැති ගර න්ථවය ශහි විස්තර ්ර ඇති  ැවින් 
වම් ගර න්ථය ශට ඒො ඇතුළු වනා ්රන ලදි. සිල් සමාදන් ෙන දිනෙල දී 
 ණවපාත්් ෙශවය ශන් ඒ වපාත ්ිය ශෙුෙවහාත් වම් වපාත ,ාවිත ්රන 
පින්ෙතුන්ට ඒ අඩුෙ පිවරනු ඇත. 

රාතරිවය ශ් ්රන සජ්ඣාය ශනාෙල් වපාත  ලාවගන ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
උපාස් පිරිස් ඇති තැන්ෙල ්ිය ශවීමට සමත් එ්් ව්න්ු විසින් වහෝ 
වදවදන්ු විසින් සජ්ඣාය ශනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. වසස්සන් අසා සිටිය ශ ය ශුතු ය ශ. 
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එ්් අය ශ්ුට මුළු්ාලවය ශ් ම සජ්ඣාය ශනා ්ිරීම අපහසු නම් මාරැවෙන් 
මාරැෙට සජ්ඣාය ශනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. 

පන්සිල් රැ්ීම ගැන වම් වපාවත් ද්්ො ඇති ්ර මය ශ අනුගමනය ශ 
්ිරීම ඉතා ය ශහපත්  ෙ විවශ්ෂවය ශන් මත්් ්රමු. 

මීට - වලෝෙැඩ ්ැමති 
සර්රඩකාසන් චන්දවිමල මහානායක ස්ථවිර 

 
 
15 - 9 – 1966 
රී විනය ශාලං්ාරාරාමය ශ 
වපා්ුණුවිට. 
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සිලේ සමොදනේ ෙන  ිනේෙතුනේට  
පම් ප ොතේ කියවීම  රපයෝජනය 

පුසණයජපසද් ය 

පින් ්ිරීම ගැන නිය ශම දැනුම්් නැතිෙ අනුන් ්රන සැටි  ලා 
පින් ්රන්නෙුනට උසස්ඵල ලැව න වලස පින් වනා ්ළ හැ්ි ය ශ. 
ෙන්දනා, මල්පූජා, පහන් පූජා ආදි සාමානය ජනය ශා විසින් ්රන 
පින්්ම් ගැන වහාඳ දැනුම්් ඇති ්ර ගැනීමට නම් වම් වපාත ්ිය ශවිය ශ 
ය ශුතු ය ශ. 

සූවිසි මහ ගුණය 

 ුද්ධ්රත්නවය ශ් ගුණ නෙය ශ්් ද, ධ්ර්මරත්නවය ශ් ගුණ සය ශ්් ද 
සංඝරත්නවය ශ් ගුණ නෙය ශ්් ද ඇත්වත් ය ශ. ඒො එ්තු ්ළ ්ල්හි 
සූවිස්ස්් වේ. ඔ  වතරැෙන් සරණ ගිය ශ ද සමහරවිට වතරැෙන හරිය ශට 
වනා හඳුනනො ඇත. වතරැෙන වනා හඳුනන්නහුවග් ව ෞද්ධ්්ම 
දු ලය ශ. වතරැෙන් හැඳින ගැනීමට වම් වපාත ්ිය ශෙන්න.  

පාරමි්ා පර කරණය 

තුන්තරා ව ෝධිවය ශන් ්ිනම් ව ෝධිය ශ්ින් ෙුෙ ද නිෙන් දැ්ීමට, ඒ 
ඒ ව ෝධිය ශට සමවහන පාරමිතාේ් තිබිය ශ ය ශුතු ය ශ. ඔ ද පාරමිතා පිරිය ශ 
ය ශුතු ය ශ. ඒො ගැන දැනීම ල ා ගන්නට වම් වපාත ්ිය ශෙන්න. 

සබෞද්ධයාසග් අ්්සපා් 

ව ෞද්ධ්ය ශ්ු විසින් දැන සිටිය ශ ය ශුතු ්රැණු සංගර හ ්ර ඇති 
ගර න්ථවය ශ්ි. නිතර ,ාවිතය ශට වය ශෝගයය ශ.  
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මංගල ධර්ම විස්්රය 

මනුෂයය ශාවග් වදවලාෙම ය ශහපතට වහ්තු ෙන මංගල ්රැණු 
අටතිස විස්තර ්ර ඇති  ණ වපාත්ි. 

 

සපජය දවසස් කාලසහහන 

උසද් 6 පහන් 7 දක්වා 

සිල් සමාදන්වීම හා ෙැඳුම් පිදුම් ්ිරීම. 

7 පහන් 8 දක්වා 

ආහාර ෙැළඳීම. ශීලය ශ ආෙර්ජනා ්ිරීම. විවේ් ගැනීම. 

8 පහන් 8.45 දක්වා 

,ාෙනා ්ිරීම. 

9 පහන් 10 දක්වා 

දහම් ඇසීම වහෝ වපාත් ්ිය ශවීම, ධ්ර්ම සා්ච්ඡා ්ිරීම. 

10 පහන් 12 දක්වා 

නමම,  ුද්ධ් පූජාෙ පිළිවය ශල ්ිරීම, පූජා පැෙැත්වීම, ආහාර 
ෙැළඳීම. 

12 ස්රඩවන් වඩඳීම 
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2 ද්්ො විවේ් ගැනීම 

2 පහන් 2.45 දක්වා 

වපවහෙස් සමාදන් ෙූෙන්වග් සමිතිෙල රැස්වීම් පැෙැත්වීම වහෝ 
දහම් වපාත් ්ිය ශවීම. ඉ්්බිති ගිලන්පස ගැනීම. 

3 පහන් 3.45 දක්වා 

,ාෙනා ්ිරීම. 

4 පහන් 5 දක්වා 

දහම් ඇසීම වහෝ වපාත්් ්ිය ශවීම. 

5 පහන් 6 දක්වා 

ෙත් පිළිවෙත් ්ිරීම, පූජාෙ සඳහා මල් පහන් ගිලන්පස පිළිවය ශල 
්ිරීම. 

 

රා්රී කාලය 

6 පහන් 7 දක්වා 

සිල් සමාදන්වීම, ෙැඳුම් පිදුම් ්ිරීම. 

7 පහන් 8 දක්වා 

ශීලය ශ ආෙර්ජනා ්ිරීම, මල් පහන් ගිලන් පස  ුද්ධ් පූජා 
පැෙැත්වීම, ගිලන්පස ගැනීම. 
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8-10 දක්වා 

,ාෙනා දහම් ඇසීම, දහම් වපාත් ්ිය ශවීම. 

10 පහන් 12 දක්වා 

ධ්ර්ම සජ්ඣාය ශනා ්ිරීම, ,ාෙනා ්ිරීම. 

පාන්දර 4 පහන් 

ධ්ර්ම සජ්ඣාය ශනා ්ිරීම, ,ාෙනා ්ිරීම. 

5 පහන් 6 දක්වා 

ෙත් පිළිවෙත් ්ිරීම, වතරැෙන් ෙැඳීම. 

උසද් 6 හ 

සිල් පොරණය ශ 

වම් ්ාලසටහන පිළිවය ශල ්ර ඇත්වත් පැය ශ වද්තුන්් 
,ාෙනාවේ වය ශදිය ශ හැ්ිෙන පරිදි ,ාෙනාේ් පුරැදු ්ර නැති සාමානය 
ජනය ශා සඳහා ය ශ. ය ශම්්සිි ,ාෙනාේ් දිය ශුණු ්ර වගන ඇති පින්ෙත්හු 
ඒ ,ාෙනාෙම ෙැඩි ්ාලය ශ්් ව්වරත්ො. 
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 ටුන 

පිහ 

මිනසිත ්බව දුලබ බව  1 
ප ොප ොය දිනය පසොයන ක්ර මය 3 
සිල් සමොදන ්වීමට සූදානම් වීම 5 
සිල් සමොදනව්ීම 6 
අර්ධ උප ෝසථය 7 
ක්ොල සට න 9 
අටසල්ි සමොදනව්න ආක්ොරය 9 
නවොාංගපු ෝසථ සීලය. 11 
සීල විස්තරය 12 
ශරණ නම් ක්මුක් ්ද? 14 
රත්නතර ය සතත්්වයනට   ිටි වන ආක්ොරය 14 
ශරණ ශලීය ක්ලිිටිවීම 16 
ශරණ ශලීය බිඳීම 17 
සික්  දවල පත්රුම්  ො විසත්ර 17 
ස ්ත මමථුනය 20 
ගලින ්ස 24 
දස සීලය 29 
ධතූොාංග සමොදානය 30 
උපද ්වුඳුම්  දිුම් ක්ළ යතුු ආක්ොරය 33 
මල්  ජූොව 34 
පතරුවන ්වුඳීම 36 
මෛතය වනද්නොව 38 
පබෝධි වනද්නොව 39 
 නි ්දීම 41 
 රොර්ථනො ගොථො 42 
විපශෂ්  ණුයොනපුමෝදනො 44 
ආ ොර වුළඳිය යතුු ආක්ොරය 45 
ආ ොර  ර තික්ක්්ලූ සාංඥා භොවනොව 46 
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ප ොප ොය දිනය 

 

නපමෝ තසේස භ ෙපතෝ අර පතෝ 
සම්මො සම්බුදේධසේස. 

 

දුලේලපභෝ මනුසේසතේතභොපෙෝ 

මිනිසත්  ෙ දුල  ය ශ. එය ශින් ලැබිය ශ හැ්ි ව ාවහෝ උසස් 
පරවය ශෝජන ඇත්වත් ය ශ. වලාේතුරා  ුදු  ෙ පවස් ුදු ෙ රහත්  ෙ ය ශන 
වලෝව්ෝත්තර සම්පත්තීන් හා ස්ල වලෞ්ි් සම්පත්තීන් ද ලැබීවම් 
මග සාදා ගැනීමට මිනිසත් ෙ ඉෙහල් ෙන්වන් ය ශ. ව ාවහෝ ධ්නය ශ සපය ශා 
නම මිතුරන් පිරිෙරාවගන අඹුදරැෙන් හා පස්්ම් සැප විඳීම වම් 
මිනිසත්  වින් ල න්නට ඇති උසස් පරවය ශෝජනය ශ්ැය ශි වනාසැල්ිය ශ ය ශුතු 
ය ශ. පස්්ම් සැප විඳීම මිනිසත්  වින් ල න්නට ඇති ඉතා සුළු 
පරවය ශෝජනය ශ්ි. මිනිසත්  වින් ල න්නට ඇති උසස් පරවය ශෝජනය ශ නම්, 
අනාගත සංසාරවය ශහිදී පිහිටවීමට ශීලසමාදානාදි ්ුශල ්රිය ශාෙන් ්ර 
ගැනීම ය ශ. පස්්ම් සැපය ශ සිහිනය ශ්්  ඳු ය ශ. ව්ාතරමි උසස් වලස 
පස්්ම් සැප ලැ ුවය ශ් ද ඒොය ශින් අනාගත සංසාරය ශට නපුර්් මිස 
ය ශහපත්් නැත. තුනුරැෙන් වස්ෙනය ශ වනා ්රන ශීලසමාදානාදි 
පින්්ම්හි වනා වය ශවදන, පස්්ම් සැපවය ශහි ම ඇලී සිටින, ඒො නිසා 
වනාවය ශ්් පේ්ම් ්රන මිනිසා මරණින් මතු ඔසොවගන වගාස් 
අතහරින ලද්ද්් වමන් අපාය ශට ෙැවටන්වන් ය ශ. අපාවය ශහි උපන් ඔහුවග් 
මළසිරැර නමමිතුරන් විසින් සැරසූ මගින් පාොඩපිටින් මහ වපරහරින් 
චිත්ය ශ ්ර වගන වගාස් ව ාවහෝ ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් ෙැඩම ්රො 
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උසස් ්ථි්ය ශන් වගන්ො නන් අය ශුරින් ගුණ ්ිය ශො ආදාහන ව්වළ් ද, 
ඒො අපාවය ශහි සිටින තැනැත්තා වනා දැන ගන්වන් ය ශ. එතැනට ෙැඩම 
්රන ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් ඔහු වගාඩ ගැනීමට වනාසමත් ෙන්නාහ. 
මිය ශගිය ශ ඔහුවග ් ගුණ ෙර්ණනා ්රන ්ථි්වය ශෝ ද, එවස් ්රෙන නම 
මිතුවරෝ ද ඔහු අපාවය ශන් වගාඩ ගැනීමට වනා සමත් ෙන්නාහ. ඔහු 
ඉතා දීර්ඝ්ාලය ශ්් ්ළ පේ්ම්ෙල විපා් විඳින්වන් ය ශ. ෙර්ෂ ව්ෝටි 
ගණන්ිදු ඔහුට නැෙත මිනිසත්  ේ් වනා ලැබිය ශ හැ්ි ෙන්වන් ය ශ. 

රිසි වස් ආහාරපාන වනා ල න, ඇඳුම් පැළඳුම් වනා ල න, 
අමාරැවෙන් අඹුදරැෙන් වපෝෂණය ශ ්රන,  ර ෙැඩ ව්ාට ජීෙත්ෙන 
දුගිය ශ්ු ෙුෙද, වතරැෙන් වස්ෙනය ශ ්රන්වන් නම්, පේ්මින් ෙළ්ින්වන් 
නම්, වපාවහාය ශ සිල් සමාදන් ෙන්වන් නම්, ඔහු මරණින් මතු නින්වදන් 
අෙදි ෙූේු වමන් වදේ වලාෙ වදවිය ශන් අතර වපනී සිටින්වන් ය ශ. 
ඔහුවග් මළ සිරැර පැදුරැ ් ල් ඔතා වගන වගාස් ෙළ දැමූවය ශ් ද 
එය ශින් වදේවලාෙ වදේ සැපතින් ්ල් ය ශෙන ඔහුට ෙන හානිය ශ්් නැත. 
ඔහු තමා ලැ ූ මිනිසත්  ෙ සඵල්ර ගත්වත් ය ශ.  

අඹුදරැෙන් වපෝෂණය ශ ්රමින් ජීෙත්ෙන මිනිසාට සැමදාම පින් 
්ිරීවමහි වය ශවදන්නට ඉඩ්් නැත. එ ැවින් පැරණිවය ශෝ මස්ට දින 
සතර්් පින් ්ිරීම සඳහා වෙන්්ර ගත්හ. වපෝය ශ දෙස් ය ශ ්ිය ශනුවය ශ් ඒ 
දිනෙලට ය ශ. වපාවහෝ දිනය ශන් නිය ශම ්රවගන ති ුවණ්  ුදුරදුන් වලාෙ 
පහළ වීමට වපර සිට ය ශ. උන්ෙහන්වස් ද ඒ වපෝය ශ දින එවස්ම පිළිවගන 
ඒ දිනෙලදී වපවහෙස් විසීම අනුදැන ෙදාළ වස්්. එ ැවින් ව ෞද්ධ්වය ශෝ 
ඒ දින ෙලදී සිල් සමාදන්වීම පුරැදු ්ර ගත්හ. 

සැදැහැති නුෙණැති ව ෞද්ධ්වය ශෝ අන් ්ටය ශුතුෙල වනාවය ශදී 
වපාවහෝ දිනවය ශහි සිල් සමාදන් වෙති. සිල් සමාදන් වනා විය ශ හැ්්ව්ෝ 
ද ඒ දිනවය ශහි විහාරස්ථානෙලට වගාස් දහම් ඇසීම් මල්පහන් පිදීම් ආදි 
පින්්ම් ්රති. විවශ්ෂවය ශන් පේ්ම්ෙලින් ෙැළව්ති. ර්්ෂාෙ පිණිස 
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සතුන් මරන්වනෝ එදින සතුන් වනා මරති. සතුන්වගන් ෙැඩගන්වනෝ 
එදින ෙැඩ වනා ගනිති. වගාවීහු වපාවළාෙ ව්ටීවමන් හා වහ්න් ගිනි 
තැබීවමන් ෙළ්ිති. වපාවහෝ දිනය ශ වදේවලාෙ වදවිය ශන්වග් ද 
සැල්ිල්ලට ,ාජන වී ඇති දිනය ශ්ි. වපාවහෝ දිනය ශන්හි වදවිය ශන් 
මිනිස්වලාෙ ඇවිද පින් ්රන මිනිසුන් ගණන් ගන්නා  ෙ 
වලෝ්ානුවිෙරණ සූතරවය ශහි ෙදාරා ඇත්වත් ය ශ. 

ප ොප ොය දිනය පසොයන කර මය 

ව ෞද්ධ්ය ශන් විසින් වපාවහෝ දිනය ශන් වසාය ශා ගන්නා ්ර මය ශ දත 
ය ශුතු ය ශ. ඒ වමවස්ය ශ: වපාවහෝ දිනය ශන් නිය ශම ්ර වගන ඇත්වත් 
කන්ද්ර ය ශාවග් පැෙැත්ම අනුෙ ය ශ. මස්ට සම්පූර්ණවය ශන් සඳ 
වනාවපවනන එ්් රාතරිය ශ්් ඇත්වත් ය ශ. එය ශට පසු දින පටන් මඳින් මඳ 
ෙැඩි ෙැඩී සඳ වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. සඳ වපවනන්නට පටන් 
ගන්නා පළමුෙන දිනය ශ පෑළවිය නම් වේ. වදෙන දිනය ශ දියවක නම් වේ. 
තුන්ෙන දිනය ශ ්ියවක නම් වේ. සතරෙන දිනය ශ නලවක නම් වේ. 
පස්ෙන දිනය ශ විසස්නිය නම් වේ. සෙන දිනය ශ සඩහවක නම් වේ. 
සත්ෙන දිනය ශ ස්වක නම් වේ. අටෙන දිනය ශ “අහවක” නම් වේ. ඒ 
දිනවය ශ් කන්ද්ර ය ශාවගන්  ාගය ශ්් වපවනන්වන් ය ශ. ඒ දිනය ශ එ්් වපාවහෝ 
දිනය ශ්ි.   

අටේ වපාවහෝ දිනවය ශන් පසු දිනෙල ද පිළිවෙළින් නවවක, 
දසවක, එසකාසළාස්වක, සා සළාස්වක, ස්සළස්වක, ්ුදුස්වක, 
‘පසසළාස්වක’ ය ශන නම් ෙයෙහාර ්රනු ලැවේ. ්ර මවය ශන් ෙැවඩන සඳ 
පසවළාස්ේ දිනවය ශ් සම්පූර්ණ වී පෙතී. පූර්ණ කන්ද්ර ය ශා ද්්නා ලැව න 
ඒ දිනය ශ එ්් වපාවහෝ දිනවය ශ්ි. 

පසවළාස්ේ වපාවහෝ දිනට පසු දින පටන් ්ර මවය ශන් කන්ද්ර ය ශා 
පිරිවහන්නට පටන් ගනී. කන්ද්ර ය ශා සම්පූර්ණවය ශන් පිරිහී ය ශාමට ද දින 
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පසවළාස්් ගත වේ. ඒ දිනෙලට ද සිංහල ෙයෙහාරවය ශන් පෑළවිය 
දියවකාදි ඉහත ්ී නාමය ශන් ම පිළිවෙළින් ෙයෙහාර ්රනු ලැවේ. 
පිරිවහන පක්ෂවය ශ් පසවළාස්ෙන දිනට ‘අමාවක’ ය ශ ය ශි ්ිය ශනු ලැවේ. 
පිරිවහන පක්ෂවය ශ් අහවක දිනය ශ එ්් වපාවහෝ දිනවය ශ්ි. එදින ද්්නා 
ලැව න්වන් සවඳන්  ාගය ශ්ි. ඒ අඩසඳ මධ්යම රාතරිවය ශ් නැවගනහිර 
දිගින් උදාෙන්වන් ය ශ. ෙැවඩන පක්ෂවය ශ් අටේ දිනවය ශ් අඩසඳ සෙස් 
්ාලවය ශ් අහස මුදුවන් දැ්ිය ශ හැ්ිය ශ. පසවළාස්ේ් වපාවහෝ දිනවය ශ් 
පුන්සඳ රාතරිය ශ මුළුල්වල් පෙත්වන්ය ශ. පිරිවහන පක්ෂවය ශ් පසවළාස්ේ 
දිනවය ශ් සඳ සම්පූර්ණවය ශන් ම වනා වපවනන්වන් ය ශ. පිරිවහන පක්ෂවය ශ් 
පසවළාස්ෙන දිනය ශ ෙූ අමාේ වපාවහෝ දිනය ශට “මාවස්වපෝය ශ” ය ශි ද 
්ිය ශනු ලැවේ. 

කන්ද්ර ය ශා ෙැවඩන්නට පටන් ගත් දිනවය ශ් පටන් සම්පූර්ණවය ශන් 
පිරිහී ය ශන දින ද්්ො දින තිස්් ඇත්වත් ය ශ. ඒ තිස් දිනය ශ එ්් කන්ද්ර  
මාසය ශ්ි.  ්්, වෙස්්, වපාවසාන් ආදි නම් ෙයෙහාර ්රන්වන් ඒ 
කන්ද්ර  මාස ෙලට ය ශ. කන්ද්ර  මාසවය ශ් සඳ ෙැවඩන පසවළාස් දිනය ශට 
‘පුරපක්ෂය’ ය ශි ද, පිරිවහන පසවළාස් දිනය ශට “අව පක්ෂය” ය ශි ද ්ිය ශනු 
ලැවේ. සඳ ෙැවඩන පක්ෂවය ශ් අටේ දිනය ශට “පුර අහවක් සපජය” ය ශය ශිද, 
පිරිවහන පක්ෂවය ශ් අටේ වපාවහෝ දිනය ශට “අව අහවක සපජය” ය ශය ශිද 
්ිය ශනු ලැවේ. දින තිස්් වනා ලැව න විසිනෙය ශ්් පමණ්් ඇති කන්ද්ර  
මාස ද ඇත්වත් ය ශ. ඒ මාසෙල අෙපක්ෂය ශට දින තුදුස්ි. ඒ මාසෙල 
අෙපක්ෂවය ශ් තුදුස්ේ දින මාවස්වපෝය ශ වලස ගණන් ගනු ලැවේ. 

ඇතැම් සැදැහැෙත්හ වපරගමන් ්ිරීම් ෙශවය ශන් වපෝය ශට වපර 
දිනවය ශ් ද, පසුගමන් ්ිරීම් ෙශවය ශන් වපෝය ශට පසු දිනවය ශ් ද සිල් සමාදන් 
වෙති. එවස් ්රන්නෙුන්ට මස්ට සිල් සමාදන් ෙන දින වදාවළාස්් 
ඇත්වත් ය ශ. “පරා්ිහායයයපක්ෂය” ්ිය ශා තෙත් වපාවහාය ශ්් ඇත්වත් ය ශ. 
ඇතැම්හු ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් ෙස් එළඹ සිටින වතමස පරාතිහාය ශයයපක්ෂය ශ 
ෙශවය ශන් වගන සිල් සමාදන්ෙ වෙවසති. ඇතැම්හු ෙස්්ාලවය ශන් පසු 
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Non-commertial Distribution 

 

ල න පළමුෙන මාසය ශ පරාතිහාය ශයයපක්ෂය ශ ෙශවය ශන් වගන ඒ මාසවය ශ් 
සිල් සමාදන්ෙ වෙවසති. 

සිලේ සමොදනේ වීමට සූදානම් වීම 

සිල් සමාදන් ෙන පින්ෙතුන් වපෝය ශට වපර දිනවය ශ් ම ඒ සඳහා 
සූදානම් විය ශ ය ශුතු ය ශ. වපාවහෝ දිනවය ශ් ්රන්නට ඇති ය ශම්් ඇති නම්, ඒ 
සිය ශල්ල ්ලින් ්ිරීවමන් වහෝ අනි්්ුට පැෙරීවමන් වහෝ ්ල් 
තැබීවමන් වහෝ වපාවහෝ දිනය ශ සම්පූර්ණවය ශන් අේාශ ඇති දිනය ශ්් 
්ර ගත ය ශුතු ය ශ. හැඳීමට සුදු ෙත්් සුදු  ැනිය ශම්් ද ඒ්ාංස ව්ාට 
වපරවීමට සතර රිය ශන්් වහෝ පස් රිය ශන්් ඇති සුදුෙත්් ද පිළිවය ශළ 
්ර ගත ය ශුතු ය ශ. තමන් වෙත ඇති ෙස්තර  ්ිලිටි වී ඇති නම් ඒො පිරිසිදු 
්ර ත ා ගත ය ශුතු ය ශ. සුදු වරදි නැති නම් තමන්ට ඇති ෙස්තර ය ශ්් හැඳ 
සිල් ගැනීම ද ෙරද නැත. සුදුෙත් හැඳ වපරවීම කාරිතර ය ශ්් මිස ශීලවය ශ් 
අංගය ශ්් වනාවේ. සිල් සමාදන් වීවමන් පසු දානය ශ, ගිලන්පස ලැව න 
්ර මය ශ්් සලසා ගත ය ශුතු ය ශ. ඒො තමා විසින් ම පිළිවය ශළ ්ර 
ගැනීවමන් ද ෙරද්් නැත. තමා ම ඒො පිළිවය ශළ ්ර ගන්නො නම් 
ෙුෙමනා උප්රණ ්ලින් සූදානම් ්ර ත ා ්ාලය ශ පැමිණි ්ල්හි 
ආහාර පිස ගත ය ශුතු ය ශ. ගිලන්පස පිළිවය ශළ ්ර ගත ය ශුතු ය ශ.  

වගදර තමන් විසින් සත්්ාර ්ළය ශුතු දු ලය ශ්ු වහෝ වරෝගිය ශ්ු 
වහෝ ඇති නම් සිල් සමාදන් වී සිට ඔෙුන්ට සත්්ාර ්ිරීම ද ෙරද නැත. 
සිල්සමාදන් ෙූ දිනවය ශ් සි්පද වනාබිවඳන පේ වනාෙන ්ිනම් වදය ශ්් 
ෙුෙ ද ්ිරීවමන් ෙරද්් වනාවේ. 

වපාවහෝ දිනය ශට එළිවෙන්නට ්ලින් අලුය ශම සතරට පහට 
පමණ නැගිට මුහුණ වස්දීම් ආදිවය ශන් ශරීරය ශ පිරිසිදු ්රවගන, මල් 
වනලා ගන්නට ඇති නම් වනලා වගන, උදය ශට අනු,ෙ ්ිරීමට 
ආහාරය ශ්් ඇති නම් එය ශ ද ෙළඳා ්වන්, ්වර් හිවස් හා අත්ෙල පැළඳි 
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අ රණ ඇති නම් ඒො ශරීරවය ශන් මුදා පවරස්සම් ෙන වස් ත ා, සුදුෙත් 
හැඳ වපරො මල් ආදී පූජා ,ාණ්ඩ වගන උවද් හය ශට ්ලින් සිල් 
සමාදන් ෙන ස්ථානය ශට ය ශා ය ශුතු ය ශ. 

සිල් සමාදන් වීමට ්ලින් ආහාර ගැනීම නුසුදුසු ය ශය ශි ඇතැම්හු 
සිතති. ඒ ෙැරදි හැඟීම්ි. ෙඩා වහාඳ ්ර මය ශ උදය ශට ගන්නා ආහාරය ශ 
සිල් සමාදන්ෙන්නට ්ලින් ෙැළඳීම ය ශ. එවස් වනා ්ළවහාත් 
සිල්සමාදන් ෙූ සැටිවය ශ් ම ආහාර වසාය ශා ය ශන්නට සිදුවේ. එය ශ සිල් 
සමාදන් වී ්රන ,ාෙනාදි ්ටය ශුතුෙලට  ාධ්ාේි. ්ලින් ම ආහාර 
වගන සිල් සමාදන් ෙූ ්ල්හි එතැන් පටන් දෙල් දාන වේලාෙ 
පැමිවණන තුරැ ,ාෙනාදි ්ටය ශුතුෙල  ාධ්ාේ් නැතිෙ වය ශදිය ශ හැ්ි ය ශ. 

සිල් සමාදන් වී ෙැඳුම් පිදුම් ආදිය ශ ව්ාට දෙල් වී අටට නෙය ශට 
පමණ උදය ශට ගන්නා ආහාර ගැනීම නුසුදුසු ය ශ. සිල් සමාදන් ෙූෙන් 
විසින් දෙල් වදාළහට ්ලින් ආහාර ගත ය ශුතු ය ශ. ෙර්් ගත් ආහාරය ශ 
දිරවීමට අඩු ගණනින් සතර පැය ශ්් ගත ෙන්වන් ය ශ. අට නෙය ශ වී 
ගන්නා ආහාරය ශ දෙල් දානය ශ වේලාෙට වනා දිර ෙන්වන් ය ශ. ෙර්් ගත් 
ආහාය ශ දිරෙන්නට ්ලින් තෙත් ආහාර ගැනීම ශරීරය ශට අහිත ය ශ. එය ශින් 
වරෝග හට ගන්නට ඉඩ ඇත. උවද් ගත් ආහාරය ශ දිරෙන්නට වපර දෙල් 
ආහාර ගන්නහුට දෙසට සමවහන ආහාර ගන්නට වනා පිළිෙන් විය ශ 
හැ්ි ය ශ. එය ශින් රාතරි ්ාලවය ශ් නිරාහාරෙ සිටීවම් දී අපහසු්ම් ද ඇතිවිය ශ 
හැ්ි ය ශ. එ ැවින් සිල් සමාදන් වීමට ්ලින් ඉතා උදමසනින් ම ආහාර 
ෙළඳා සිල් සමාදන් වීම ඉතා වහාඳ  ෙ සැල්ිය ශ ය ශුතු ය ශ. 

සිලේ සමොදනේවීම 

තමන්වග් සිත පහදින සිල්ෙත් ගුණෙත් සම්,ාෙනීය ශ මහවතර 
නම්් ලො සි්පද ්ිය ශො වගන සිල් සමාදන් වීම ඉතා වහාඳ ය ශ. එ ඳු 
ව්න්ුන් වනාල න ්ල්හි ්ුඩා සාමවණ්ර නම්වගන් ෙුෙ ද සිල් 
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සමාදන් විය ශ ය ශුතු ය ශ. ශීලය ශ සිල් සමාදන් ්රෙන ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් 
වෙත තිබී ගිහිය ශා වෙතට එන වදය ශ්් වනාවේ. ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් 
්රනුවය ශ් ගුරැෙරය ශ්ු ෙශවය ශන් සි්පද ්ිය ශවීම ය ශ. ඒො ්ිය ශා ගැනීවමන් 
ගිහිය ශාට ශීලය ශ ඇති වේ. ගිහිය ශාට සිල් පිහිටීමට සිල් වදන ,ි්්ෂූන් 
ෙහන්වස් සිල්ෙත් වීම වහෝ වනාවීම ්රැණ්් වනා වේ. එ ැවින් සිල් 
වදන ,ි්්ෂුෙට සිල් ඇති නැති  ෙ වසාය ශන්න වනා ය ශා ය ශුතු ය ශ. 
,ි්්ෂුේ් නැති ්ල්හි උපාස් ව්න්ු ලො සි්පද ්ිය ශො ගැනීමට ද 
සුදුසු ය ශ. සි්පද ්ිය ශො සිල් සමාදන් ්රෙන ව්න්ු නැති ්ල්හි තමා 
සි්පද දන්වන් නම් විහාරය ශ්ට වහෝ චකතයය ශ්් ව ෝධිය ශ්් සමීපය ශ්ට 
වහෝ වගාස් තමා විසින් ම සි්පද ්ිය ශා සමාදන් වීම ද සුදුසු ය ශ. 
විහාරාදිය ශ්් නැති තැන්් වී නම් ව්ාතැන් වහෝ හිඳ තුනුරැෙන් ගුණ 
සිහි ව්ාට ෙැඳ තමා විසින් ම සි්පද ්ිය ශා සමාදන් වීම ද සුදුසු ය ශ. 

උවද් හය ශට සිල් සමාදන් වීම අපහසු නම් හතට අටට ෙුෙද සිල් 
සමාදන්වීම සුදුසු ය ශ. සිල් සමාදන් වීමට නිය ශමිත නැ්ැත් වේලාේ් 
නැත. උවද් හය ශට ම සමාදන්වීම ෙඩා වහාඳ  ෙ පමණ්් ්ිය ශ ය ශුතු ය ශ. 
ශීලය ශ ්ිනම් වේලාේ සමාදන් ෙුෙත් සිංහල පැය ශින් සැට පැය ශ්් 
ෙයෙහාර පැය ශින් සූවිසි පැය ශ්් ශීලවය ශහි පිහිටා සිටිය ශ ය ශුතු ය ශ. වපාවහෝ 
දින උදවය ශ් හය ශට සිල් සමාදන් ෙන තැනැත්තා පසුදින උදවය ශ් හය ශ 
ෙනතුරැ ද, හතට සිල් සමාදන් ෙූ තැනැත්තා පසුදින උදවය ශ් හත ෙන 
තුරැ ද, අටට සිල් සමාදන් ෙූ තැනැත්තා පසු දින උදවය ශ් අට ෙන තුරැ 
ද, ශීලවය ශහි පිහිටා දෙස සම්පූර්ණ ්ළ ය ශුතු ය ශ. 

අේධ උප ෝසථය 

සිල් සමාදන් වීමට අය ශත් විවශ්ෂ ගුණාංගය ශ වි්ාල ව,ෝජනවය ශන් 
ෙැළ්ීම ය ශ. සතිය ශ්ට එ්් දින්් වි්ාල ව,ෝජවය ශන් ෙැළ්ීම ශරීරය ශට ද 
හිත ය ශ. ආහාර දිරවීම හා මුවින් ්ය ශට ඇතුළු ්ළ ආහාරය ශන් ්ර මවය ශන් 
වපාඩි ්ර ඒොවය ශ් ඕජස නි්්මො දී අවධ්ෝ මාර්ගය ශ ද්්ො ඒො 
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වගනය ශාම සඳහා දෙස මුළුල්වල් ම  ඩෙැල්ෙලට ්රිය ශා ්රන්නට සිදු වී 
තිවේ. වනාදැවනන නමුත් මිනිසා අෙදිෙ සිටින්නා ෙූ ද නිදා සිටින්නා ෙූ 
ද වනාවය ශ්් ෙැඩෙල වය ශදී සිටින්නා ෙූ ද සමම අෙස්ථාවේ ම නැෙතීම්් 
නැතිෙ ම  ඩෙැල ෙැඩ ්රය ශි. නැෙතීම්් නැතුෙ  ඩෙැවලන් ෙැඩ 
ගැනීම නුසුදුසු ය ශ. එය ශට විශරාමය ශ්් දිය ශ ය ශුතු ය ශ. එවස් විශරාම දීම නිවරෝගී 
 ෙට හා දීර්ඝාය ශුෂ්් වීමටත් වහ්තු වේ. වපාවහෝ දින ර්්නා සිල්ෙල 
සි්පද ෙලින් අමාරැවෙන් රැ්ිය ශ ය ශුතු සි්පදය ශ වි්ල් ව ාජුන් සි්පදය ශ 
ය ශ. 

එය ශ ර්ින තැනැත්තාට  ඩගිනි ඉෙසන්නට සිදු වේ. එය ශින් 
ඔහුට ඉෙසීම නමැති මහඟු ගුණය ශ පුරැදු වේ. සත්ත්ෙය ශනට ඇතිෙන 
තණ්හාෙන් අතුවරන් ආහාර තණ්හාෙ ඉතා  ලෙත් එ්්ි. වලෝ්වය ශ් 
ව්වරන පේ්ම් ෙලින් ව ාවහෝේ් ව්වරන්වන් ආහාර තණ්හාෙ 
නිසා ය ශ. සිල් සමාදන් වී එ්් රැය ශ්් ෙුෙ ද ආහාර තණ්හාෙ 
දුරැ්රවගන විසීවමන් තණ්හාෙ දුරැ්ිරීම පුරැදු වේ. එය ශින් මහත් 
චිත්ත ශ්්තිය ශ්් ලැවේ. එය ශ අනි්් ව්වලසුන් දුරැ්ිරීමට ද 
මවහෝප්ාරී වේ. එ ැවින් දෙවසන් අඩ්් සිල් රැ්ීවමන් ම සමහීම්ට 
පත් වනාවී සම්පූර්ණ දෙස ම ශීලවය ශන් විසීමට උත්සාහ ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
ඇතැම්හු “අපි දු ලවය ශෝ ය ශ. රාතරී ව,ෝජනවය ශන් ෙැළ්ීමට අපට අපහසු 
ය ශ, ඒ නිසා අපි දොවලහි පමණ්් සිල් සමාදන්ෙ වෙවසමුය ශ”ය ශි ්ිය ශති. 
රාතරී ව,ෝජනය ශ වනාගැනීවමන් ව ාවහෝ අපහසු ඇතිෙන  ෙ සැ ම ය ශ. 
සිල් සමාදන් වීවම් වත්රැම ඒ අමාරැ ඉෙසීම හා ආහාර තතෂ්ණාෙ මැඩ 
පෙත්ො ගැනීමය ශ. එවස් වනා ්රන්නෙුන්වග් අර්ථ උවපෝසථවය ශහි 
ෙටිනා්ම්් නැත. අර්ථ උවපෝසථය ශ ෙශවය ශන් දෙල් ්ාලය ශට පමණ්් 
සිල් සමාදන්විය ශ ය ශුත්වත් වි්ල් ව ෝජුවනන් ෙැළ්ුණ වහාත් මැවරන 
තරවම්  ලෙත් ්රැණ්් ඇති විවට් පමණ ය ශ. අර්ථ උවපෝසථය ශ 
සම්පූර්ණ වීමට ද වදාවළාස් පැය ශ්් ශීලවය ශන් ය ශු්්තෙ විසිය ශ ය ශුතු ය ශ. 
ඇතැම්හු උදවය ශ් හය ශට හතට සිල් සමාදන්වී සෙස හතරට පහට 
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පොරණය ශ ්රති. එය ශ වනා මැනවි. එවස් ්රන්නෙුන්ට අර්ධ් 
උවපෝසථය ශ ද වනා ලැවේ. 

කොල සට න 

සිල් සමාදන් ෙූ සැදැහැෙතා විසින් ්ාලය ශ අපවත් ය ශන්නට වනාදී 
වපෝය ශ දෙවස් මුළු ්ාලවය ශන් ම පරවය ශෝජන ල ාගැනීමට උත්සාහ ්ළ 
ය ශුතු ය ශ. ඇතැම්හු සිල් සමාදන් වී අනතුරැෙ සුදුසු ෙැඩෙල වනාවය ශදී 
්ාලය ශ අපවත් හරිති. එවස් වනාවීමට ්ාලසටහන්් අනුෙ වපාවහෝ 
දිනවය ශ් ෙැඩ ්ළ ය ශුතු ය ශ. සැම තැන ම සිල් සමාදන් ෙන සැමවදනාට 
ම එ්් ්ාලසටහන්් අනුෙ ෙැඩ ්ළ වනා හැ්ිය ශ. ්ාලසටහන ඒ ඒ 
තැන්ෙලට ගැලවපන පරිදි පිළිවය ශළ ්රගත ය ශුතු ය ශ. වමහි අන තැන් 
්ාලසටහන්් ඇත. ඒ සාමානය ්ාලසටහන්ි. එය ශ අනුෙ ෙැඩ ්ළ 
හැ්ි නම්, එවස් ්රනු. වනාහැ්ිනම් තම තමන්ට ගැලවපන පරිදි 
්ාල සටහන ස්ස් ්රවගන ්ාලය ශ අපවත් වනා ය ශන පරිදි වපාවහෝ 
දින ෙැඩ ්ළ ය ශුතු ය ශ. 

අටසිලේ සමොදනේෙන ආකොරය 

ඉහත ්ී පරිදි මල් ආදිය ශ වගන උදමසනින් ම විහාරස්ථානය ශට 
වගාස් සිල් සමාදන් වී පූජා ්රනු සඳහා වගන ආ මල් ආදිය ශ පවස් 
ත ා සිල් වදන ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් වෙත එළඹ, පසඟ පිහිටුො ෙැඳ 
උ්්්ුටිවය ශන් වහෝ දන බිම ගසා වහෝ හිඳ වදාවහාත් මුදුවන් ත ා 
ෙැඳවගන වම් ෝයය ශ ්ිය ශා ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්වගන් සිල් ඉල්ලනු. 

සිල් ඉල්ලීසේ වාකයය: 

ඕකාස! අහං භන්ස්්, ්ිසරසණ්න සද්ධං අට්ඨංගුසපජසථ සීලං 
ධේමං යාචාමි. අනුග්ගහං ක්්වා සීලං සද්ථ සේ භන්ස්්: අනුකේපං 
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උපාා ය. දු්ියේපි ඕකාස! අහං භන්ස්්. ්ිසරසණ්න සද්ධං 
අට්ඨංගුසපජසථ සීලං ධේමං යාචාමි. අනුග්ගහං ක්්වා සීලං සද්ථ සම 
භන්ස්් අනුකේපං උපාා ය. ්්ියේපි ඕකාස! අහං භන්ස්්. ්ිසරසණ්න 
සද්ධං අට්ඨංගුසපජසථ සීලං ධේමං යාචාමි. අනුග්ගහං ක්්වා සීලං 
සද්ථ සේ භන්ස්්. අනුකේපං උපාා ය. 

සිල්වදන ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් විසින් “යමං වා මි ්ං වසද්ථ” ය ශ ය ශි 
්ී ්ල්හි “ආම භන්ස්්” ය ශි ්ිය ශා, නමස්්ාරය ශ ද ්ිය ශනු. ඉ්්බිති 
,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් ්ිය ශෙන පරිදි මතු දැ්්වෙන සි්පද ්ිය ශනු. 

 ුද්ධ්ං සරණං ගච්ඡාමි 
ධ්ම්මං සරණං ගච්ඡාමි 
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි 
 
දුතිය ශම්පි  ුද්ධ්ං සරණං ගච්ඡාමි 
දුතිය ශම්පි ධ්ම්මං සරණං ගච්ඡාමි 
දුතිය ශම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි 
 
තතිය ශම්පි  ුද්ධ්ං සරණං ගච්ඡාමි 
තතිය ශම්පි ධ්ම්මං සරණං ගච්ඡාමි 
තතිය ශම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි 

සිල් වදන ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් “තිසරණ ගමනං සම්පුණ්ණං” ය ශි ්ී 
්ල්හි “ආම භන්ස්්” ය ශි ්ිය ශා උන් ෙහන්වස් ්ිය ශෙන පරිදි වම් සි්පද 
්ිය ශනු.  

පාණාතිපාතා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි 

අදින්නාදානා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි 

අ ර හ්මකරිය ශා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි 
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මුසාොදා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි 

සුරාවම්රය ශ මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි 

වි්ාල ව,ෝජනා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි 

නච්ක ගීත ොදිත විසූ් දස්සන මාලා ගන්ධ්විවල්පන 
ධ්ාරණමණ්ඩන වි,ූසනට්ඨානා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි 

උච්කාසය ශන මහාසය ශනා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි 

වම් සි්පද අට ්ිය ශො නිම ෙූ පසු සිල් වදන ,ි්්ෂූන්ෙහන්වස් 
විසින් “තිසරවණන සද්ධිං අට්ඨංගුවපෝසථ සීලං ධ්ම්මං සාධ්ු්ං 
සුර්්ඛිතං ්ත්ො අප්පමාවදන සම්පාවද්ථ” ය ශි ්ී ්ල්හි “ආම භන්ස්්” 
ය ශි ්ිය ශනු. 

සිල් වදන ව්වන්ු නැතිෙ තමා ම සිල් සමාදන්ෙන ්ල්හි සිල් 
ඉල්ලීවම් ෝයය ශ වනා ්ිය ශා නමස්්ාරය ශ හා “ ුද්ධ්ං සරණං ගච්ඡාමි” 
ය ශනාදි පද නෙය ශ හා “පාණාතිපාතා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි” 
ය ශනාදි සි්පද අට ද ්ිය ශා සිල් සමාදන් ෙනු. සිල් සමාදන් ්රවීවම්දී 
“අජ්ජ ඉමං ක දිෙසං ඉමං ක රත්තිං අට්ඨංග සමන්නාගතං උවපෝසථං 
උපෙසාමි” ය ශන ෙැ්ිය ශ ද ඇතැම් හිමිෙරැ ්ිය ශෙති. සිල් වදන ,ි්්ෂූන් 
ෙහන්වස් ්ිය ශෙුෙ වහාත් එය ශ ද ්ිය ශනු. 

නෙොං ුප ෝසථ සීලය. 

සිල් ඉල්ලන ෝයය ශ 

ඕ්ාස! අහං ,න්වත්, තිසරවණ්න සද්ධිං නොංගුවපෝසථ සීලං 
ධ්ම්මං ය ශාකාමි. අනුග්ගහං ්ත්ො සීලං වද්ථ වම් ,න්වත්, අනු්ම්පං 
උපාදාය ශ. 
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දුතිය ශම්පි .......................... 

තතිය ශම්පි ......................... 

අෂ්ටාංග, නොංග ශීල වද්්හි ඇති වෙනස නොංග ශීලය ශට 
ෙැඩිපුර සි්පදය ශ්් ඇතිවීම පමවණ්ි. ඒ වමවස් ය ශ. 

සේ  සත්වත්සු වමත්තා සහගවත්න වච්තසා විහරණං 
සමාදිය ශාමි. 

වම් ශීලය ශ සමාදන් ෙන පින්ෙතා විසින් ද අෂ්ටාංග ශීලය ශ 
සමාදන් ෙන්නෙුන් විසින් පිළිපැදිය ශ ය ශුතු පරිදි සිය ශල්ල ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
වෙනස නම් නෙ ෙන සි්පදය ශ සම්පූර්ණ වීම පිණිස දෙසට ්ීප විට්් 
චමතරී ,ාෙනාෙ ්ිරීම ය ශ. චමතරී ,ාෙනාෙ වනා්ළ වහාත් නොංග 
ශීලය ශ වනා පිවර්. 

නෙ ෙන සි්පදවය ශ් වත්රැම ස්ල සත්ත්ෙය ශන් ව්වරහි චමතරී 
සහගත සිතින් විසීම සමාදන් වෙමිය ශ ය ශනුය ශි. චමතරී ,ාෙනාෙ ශීලවය ශ් 
අංගය ශ්් ෙශවය ශන් වගන නොංග උවපෝසථ ශීලය ශ විවශ්ෂ සීලය ශ්් 
ෙශවය ශන් ෙදාරා ඇත්වත් ය ශ. 

සීල විසේතරය 

සිල් ඉල්ලන වාකයසය් ස්්රඩම: 

අෙසර ස්ොමීනි: මම තිසරණය ශ සහිත අෂ්ටාංග ශීලය ශ ඉල්ලමි. 
මා හට අනුගර හ ව්ාට අනු්ම්පාවෙන් සිල් දුන මැනවි. “දුතිය ශම්පි, 
තතිය ශම්පි” ය ශි වදෙනුෙ තුන්වෙනුෙ ්ිය ශන්වන් ද එය ශමය ශ. 

නමස්කාර පාඨසය් ස්්රඩම:- 
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ඒ ,ාගයෙත් අර්හත් සමය්් සම් ුඬය ශන් ෙහන්වස්ට නමස්්ාර 
්රමි. 

සරණගමන පදවල ස්්රඩම:- 

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි:- සිය ශල්ල දැන ෙදාළා ෙූ ,ාගයෙත් 
 ුදුරජාණන් ෙහන්වස් සසර දු්ින් මිදීම පිණිස නිෙන් සුෙය ශ ල නු 
පිණිස උතුම් පිහිට්් ව්ාට වස්ෙනය ශ ්රමි. උතුම් පිහිට්ැය ශි පිළිගනිමි. 
මම ඒ  ුදුරජාණන් ෙහන්වස්වග් ශරාේවය ශ්් වෙමි.  

ධේමං සරණං ගච්ඡාමි:- සතරමාර්ග සතරඵල නිෙවාණ ය ශන 
නෙවලාේතුරා දහම හා ,ාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් වද්ශනා ධ්ර්මය ශ සසර 
දු්ින් මිදීම පිණිස නිෙන් සුෙය ශ ල නු පිණිස උතුම් පිහිට්් ව්ාට 
වස්ෙනය ශ ්රමි. උතුම් පිහිට්ැය ශි පළිිගනිමි. මම ඒ ධ්ර්මය ශ අනුෙ 
හැසිවරන්වන්් වෙමි. 

සංඝං සරණං ගච්ඡාමි :- තථාගතය ශන් ෙහන්වස්වග් ශරාේ 
සංඝරත්නය ශ සසර දු්ින් මිවදනු පිණිස නිෙන් සුෙය ශ ල නු පිණිස 
උතුම් පිහිට්් ව්ාට වස්ෙනය ශ ්රමි. උතුම් පිහිට්ැය ශි පිළිගනිමි. මම ඒ 
සංඝරත්නවය ශ් ශරාේවය ශ්් වෙමි. 

“දුතිය ශම්පි, තතිය ශම්පි” ය ශන ෙකනෙල වත්රැම වදෙනුෙ ද 
තුන්ෙනුෙ ද ය ශනුය ශි. 

 ුද්ධ්ං සරණං ගච්ඡාමි ය ශනාදිය ශ ්ිය ශ ය ශුත්වත් ශරණ ශීලය ශ 
සමාදන් ෙනු පිණිස ය ශ. සමාදන් ෙන තැනැත්තා හට ශරණශීලය ශ 
පිහිටන්වන් ශරණය ශ ්ිලිටි ෙන සැටි බිවඳන සැටි දැන වගන සමාදන් 
ෙුෙවහාත් ය ශ. ඒ ්ිසිේ් වනාදැන නි්ම්ම සුදුවරදි හැඳ වපරො සි්පද 
්ී පමණින් ශරණශීලය ශ පිහිටන්න් වනාවේ. එ ැවින් සිල් සමාදන් 
ෙන්නෙුන් විසින් ව්වස් වහෝ ඒ ්රැණු ටි් උගත ය ශුතු ය ශ. වත්රැම් 
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වගන සිටිය ශ ය ශුතු ය ශ. ඒො දැනගැනීම සඳහා මතු දැ්්වෙන ්රැණු 
නැෙත නැෙත ්ිය ශෙනු. 

ශරණ නම් කුමකේ ද? 

සසර සැරිසරණ සත්ත්ෙය ශනට පැමිණිය ශ හැ්ි අපාය ශ දු්්ඛවය ශන් 
හා ජාති ජරා ෙයාධි මරණ අපරිය ශ සම්පරවය ශෝග පරිය ශ විපරවය ශෝග වශෝ් 
පරිවද්ෙ දුුඃඛ වදෞර්මනසය උපාය ශාශ ය ශන සංසාර දු්් ෙලින් ද මිදීම 
පිණිස සත්ත්ෙය ශනට උප්ාර ෙන  ැවින්  ුඬ ධ්මව සංඝ ය ශන වම් 
අතයුත්තම ෙස්තු තුන ශරණ නම් වේ. 

බුඬ නේ කවසර් ද? 

සසර සැරිසරන අසරණ සත්ත්ෙය ශන් ගැන ඇති ෙූ මහා 
්රැණාෙ නිසා ව ාවහෝ දු්්වගන අති දීර්ඝ ්ාලය ශ්් දානශීලාදි 
පාරමිතාෙන් සම්පූර්ණ ව්ාට ඒ මහා පුණයස්්න්ධ්ය ශාවග්  ලවය ශන් 
සිය ශලු ව්වලසුන් නසා සිය ශල්ල දැන ෙදාළා ෙූ මහා්ාරැණි්ය ශන් 
ෙහන්වස්  ුඬ නම් ෙන වස්්.  

බුදුනේ ෙ නේපසේ සතේතේෙයනට  ි ිට ෙනේපනේ පකපසේ 
ද? 

වම් ්ුශලය ශ, වම් අ්ුශලය ශ ය ශ, වම් ්ළ ය ශුත්ත ය ශ, වම් වනා්ළ 
ය ශුත්ත ය ශ, වමවස් ්ිරීවමන් වම ඳු විපා් ඇතිෙන්වන් ය ශ” ය ශි දු්ින් 
මිදීවම් ද, වලෞ්ි් වලෝව්ෝත්තර සම්පත් ලැබීවම් ද මඟ ද්්ො 
අනුශාසනා ්ිරීවමන්  ුදුන් ෙහන්වස් සත්ත්ෙය ශනට පිහිට ෙන වස්්. 

බුදුන් වහන්සස්සග් පිහිහ ලබන්සන් සකසස් ද? 
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ඒ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස්වග් ගුණ සිහි ්ිරීවමන් ද 
උන්ෙහන්වස්ට ෙැඳුම් පිදුම් ්ිරීවමන් ද උන්ෙහන්වස් ෙදාළ ධ්ර්මය ශ 
අනුෙ පිළිපැදීවමන් ද පිහිට ලැබිය ශ ය ශුතු ය ශ. 

ධමමර්්නය ස ්්්්වයනහ පිහිහ වන්සන් සකසස් ද? 

සත්ත්ෙය ශනට ඒ්ාන්තවය ශන් පිහිට ෙන්වන් ධ්මවරත්නය ශ ය ශ. එහි 
පිිිහට ලැබීමට සතරමාර්ග සතරඵල ධ්මව තමා තුළ ඇති ්ර ගත ය ශුතු 
ය ශ. නිෙන් පර තය්්ෂ ්ර ගත ය ශුතු ය ශ. මාර්ග ඵල ධ්ර්ම නිසා තමා 
ව්වරන් වනාවය ශ්් දු්්ෙලට වහ්තුෙන රාගාදි ්්වල්ශවය ශෝ මතු 
වනාහට ගන්නා පරිද්වදන් දුරැවෙති. එය ශ මාර්ගඵලෙලින් ලැව න පිහිට 
ය ශ. නිෙන පර තය්්ෂ ්ර ගත් ්ල්හි එහි  ලවය ශන් මතු ්ිසි ්වල් දු්් 
ඇති වනාවේ.  ුදු රදුන් වදසූ දහම සත්ත්ෙය ශනට දු්ින් මිදීමට හා 
සැපය ශට පැමි)මට මඟ දැ්්වීම ෙශවය ශන් පිහිට වේ. 

ධර්මර්්නසය් පිහිහ ලබන්සන් සකසස් ද? 

ශීලවය ශහි පිහිටා ශමථ විදර්ශනා ,ාෙනාෙන්හි වය ශදී මඟඵල ල ා 
නිෙන පර තය්්ෂ ්ර ගැනීවමන් වලෝව්ෝත්තර ධ්ර්මය ශන්වග් පිහිට 
ලැබිය ශ ය ශුතු ය ශ. තථාගතය ශන් ෙහ්නවස් වද්ශනා ්ර ඇති ධ්ර්මය ශ උවගන 
වත්රැම් වගන ඒ ධ්ර්මය ශ අනුෙ ෙැඩ ්ිරීවමන් වද්ශනා ධ්ර්මවය ශ් පිහිට 
ලැබිය ශ ය ශුතු ය ශ.  

සංඝර්්නය පිහිහ වන්සන් සකසස් ද? 

වගාවිය ශ්ුට ්ුඹුර්් පිහිට ෙන්නා්් වමන් ද, අනුශාසනා 
්ිරීවමන් ද සංඝරත්නය ශ ජනය ශාට පිහිට වේ. අපමණ සීලාදි ගුණෙලින් 
ය ශු්්ත  ැවින් සංඝරත්නය ශ උතුම් පින් ව්ත්ි. සරැ ්ුඹුවරහි ෙපුරා 
වගාවිය ශන් ව ාවහෝ ඵල ල න්නා්් වමන් සංඝරත්නය ශට පූජා සත්්ාර 
ව්ාට ව ාවහෝ මනුෂයවය ශෝ ද වදවිමිනිස් සැප ල ති. සංඝරත්නය ශ්් 
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නැති නම් ජනය ශාට ඒ පින් වනාලැබිය ශ හැ්ි ය ශ. පින් ලැබීමට 
උප්ාරවීම සංඝරත්නවය ශන් ලැව න පිහිට ය ශ. ව ාවහෝ ,ි්්ෂූහු 
මහජනය ශාට වදවලාෙ ෙැඩ පිණිස අනුශාසනය ශ ව්වරති. එද සංඝය ශා 
ජනය ශාට පිහිටෙන එ්් ්ර මවය ශ්ි. 

සංඝර්්නසය් පිහිහ ලඩසබන්සන් සකසස් ද? 

පින් ව්ත්් ෙන මහා සංඝරත්නය ශට සිෙුපසය ශ පිරිනැමීවමන් හා 
ෙත් පිළිවෙත් ්ිරීවමන් පින් සිදු්ර ගැනීවමන් ද, සංඝය ශා ඇසුරැ 
ව්ාට පින්පේ - ්ළ ය ශු්්ත වනා ්ළය ශුත්ත දැන ඒ අනුෙ පිළිපැදීවමන් 
ද සංඝරත්නවය ශ් පිහිට ල ා ගත ය ශුතු ය ශ. නි්ම්ම “මට රත්නතර ය ශ පිහිට 
වේො, මාවග් පිහිට රත්නතර ය ශ”ය ශි ්ීොට වහෝ සිතුොට රත්නතරවය ශ් පිහිට 
වනා ලැව න  ෙ ද සැල්ිය ශ ය ශුතු ය ශ. 

ශරණ ශීලය කිලිටිවීම 

ද්ෙතරිංශත් මහා පුරැෂ ල්්ෂණ, අසීතයනුෙයඤ්්ජන ල්්ෂණ, 
ෙයාමපර ,ා ව්්තුමාලා ෂට්ෙර්ණ රශ්මි ඇති වනාවය ශ්් සතද්ධි පරාතිහාය ශයය 
ඇති සිය ශලු ව්වලසුන් දුරැ ්ළ සිය ශල්ල දත් පුද්ගලවය ශ්් ඇතිවී ද? 
 ුදුන්  ය ශ ්ිය ශන තැනැත්තා නි්ම්ම සිතින් මො වගන ්ිය ශන 
පුද්ගලවය ශ්් ද? ්ිය ශා සැ් ්ිරීම: ඇතය ශ ්ිය ශන නෙවලෝව්ෝත්තර 
ධ්ර්මය ශ සැ මෙට ම ඇතිය ශ්් ද? ඒොට පැමි)මට ගන්නා මහන්සිවය ශන් 
පල්් ඇත ද? නැත ද? තරිපිට් ධ්ර්මය ශ සතය ද? අසතය ද? ය ශනාදීන් 
සැ් ්ිරීම, සුපර තිපන්නාදි ගුණෙලින් ය ශු්්ත සංඝරත්නය ශ්් ඇත ද? 
නැත ද? රහත්හු ඇත ද? නැත ද? ය ශනාදීන් සැ් ්ිරීම ය ශන වම් 
්රැණුෙලින් ශරණ ශීලය ශ ්ිලිටි වේ. සැ ම ෙන්වන්  ුද්ධ්ාගම ද? 
්වතෝලි් ආගම ද? ය ශනාදීන් සැ්්ිරීවමන් ද ශරණ ශිලය ශ ්ිලිටි වේ.  
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ශරණ ශීලය බිඳීම 

“වම්  ුදුන්වගන් ඔෙුන්වග් ධ්ර්මවය ශන් සංඝය ශාවගන් අපට ඇති 
පල්් නැත” ්ිය ශා රත්නතර ය ශ පර ති්්වෂ්ප ්ිරීවමන් ද, “අන් 
ශාස්තතෙරය ශ්ු වහෝ වදවිය ශ්ු වහෝ වලෝ්වය ශහි වශර්ෂ්ඨය ශ” ය ශි සිතා අනි්් 
ආගම්් පිළිගැනීවමන් ද ශරණ ශීලය ශ බිවඳ්. ව ෞද්ධ්ය ශ්ු ෙන්වන් ශරණ 
ශීලවය ශනි. එය ශ සැමට ම තිබිය ශ ය ශුතු ය ශ. එය ශ නැත්වත් ව ෞද්ධ්වය ශ්් 
වනාවේ. 

සික  දෙල පතේරුම්  ො විසේතර 

 “පාණා්ිපා්ා සව්රමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි” 

වත්රැම:- 

පරාණඝාතවය ශන් ෙැළ්ීම නමැති සි්පදය ශ සමාදන් වෙමි. 

විස්තරය ශ:- 

පරාණය ශ ය ශනු ජීවිතය ශ ය ශ. මනුෂයය ශ්ුවග් වහෝ තිරිසන් සත්ුවග් 
වහෝ ඇසට වනාවපවනන ,ූතය ශ්ුවග් වහෝ අන්තිම ෙශවය ශන් උ්ුණ්ු 
ම්ුණ්ු මදුරැේුවග් ද, මේ ්ුස සිටින සත්ත්ෙය ශ්ුවග් ද, බිත්තරය ශ් 
පිළිසිඳ සිටින සත්ත්ෙය ශ්ුවග් ද ජීවිතය ශ ස්ෙ,ාෙ ධ්ර්මය ශ අනුෙ පෙත්නා 
තා්් පෙතින්නට වනාදී වෙඩි තැබීම, ව ෝම්  ගැසීම, ඇසිඩ් ගැසීම, 
දිවය ශ් ගිල්වීම, විෂදුම් ගැස්වීම, හුස්ම හිර ්ිරීම, අතින් පය ශින් 
වපාලුෙලින් ගැසීම, උගුල්ෙට අසු ්ිරීම, රථොහනෙලට ය ශට ්ිරීම, 
ගින්වනන් දැවීම, ෙස ්ැවීම, බිය ශ ගැන්වීම, ෙරදො ව වහත් දීම, ගප්සා 
ව වහත් දීම ය ශනාදි ය ශම් ්ිසි උප්ර මය ශ්ින් තමා විසින් වහෝ අනුන් ලො 
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වහෝ නැති ්ිරීම වහෙත් සත්ු මැරවීම ය ශන වමය ශින් වම් සි්පදය ශ 
බිවඳ්. 

පරාණඝාතය ශට අංග පස්් ඇත්වත් ය ශ. එනම් :- පණ ඇති සත්ු 
වීම ය ශ, පණ ඇති සත්ු ය ශන හැඟීම තිබීම ය ශ, මරමිය ශ ය ශන සිත ඇතිවීම 
ය ශ, මරන්නට ය ශම්්ිසි උප්ර මය ශ්් ්ිරීම ය ශ, ඒ උප්ර මවය ශන් සත්ත්ෙය ශා 
වග් මරණය ශ වීම ය ශ ය ශනු පරාණඝාතවය ශ් අංග පස ය ශ. 

සි්පදය ශ ්ැවඩන්වන් පඤ්්කාංගය ශ සම්පූර්ණ ෙූ පරාණඝාතවය ශනි. 
ය ශන එන විට ්ුඩා සතුන් පමගී මළ ද මරණ සිත නැති  ැවින් සි් 
පදය ශ වනා ්ැවඩ්. එවහත් සිල් සමාදන් ෙන උපාස්ෙරැන් විසින් 
තමන් නිසා ්ුඩා සත්ුදු වනා මැවරන වලස පවරස්සම් විය ශ ය ශුතු ය ශ. 
සමහරවිට ජලවය ශහි ්ුඩා සතුන් සිටිය ශ හැ්ිය ශ. ෙතුර බිේ ්ල්හි හුණු 
්ළ ්ල්හි එහි සතුන් සිටිය ශ වහාත් උන් නැවසන්නාහ. එවස් වනාවීම 
පිණිස සිල්ෙත්හු පැන් වපරා පරිව,ෝග ්රති. 

පරාණඝාතය ශ පිළි ඳ තෙත් දත ය ශුතු ව ාවහෝ ්රැණු ඇත්වත් ය ශ. 
ඒො ද දනු ්ැමති අය ශ “සබෞද්ධයාසග් අ්්සපා්” ්ිය ශෙත්ො. 

“අදින්නාා නා සව්රමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි.” 

වත්රැම :- 

හිමිය ශන් විසින් ්ැමැත්වතන් නුදුන් වදය ශ්් වසාර සිතින් 
ගැනීවමන් ෙැළ්ීම ෙූ සි් පදය ශ සමාදන් වෙමි. 

විස්තරය ශ :- 

තණපත්් නූල්පට්් පමණ ෙූ ද, අන්සතු ෙස්තුේ් වසාර 
සිතින් තු ූ තැනින් ව්ස් ගස්් පමණ ෙුෙ ද එසෙුෙ වහාත් සි් පදය ශ 
බිවඳ්. ය ශම් ්ිසි අන්සතු වදය ශ්් වසාර සිතින් අතට වගන, වගන ය ශාමට 
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බිවය ශන් වහෝ සිල් සමාදන්ෙ ඉන්නා මා හට වමෙැනි නීක ෙැඩ නුසුදුසු 
ය ශය ශි සිතා වහෝ අතට ගත්  ඩුෙ තු ූ තැන නැෙත තැ ූවය ශ් ද සි්පදය ශ 
වනා රැව්්.  ඩුෙ එසෙූ ව්වණහි ම සි්පදය ශ බිඳුවණ් ය ශ. 

“අය ශිති්රැට වනා වපවනන වස් වනා දැවනන වස් ය ශම්් ගැනීම 
ම අදත්තාදාන ය ශ” ය ශි ව ාවහෝ වදනා සිතති. අදත්තාදනය ශ සිදුෙන ්ර ම 
ව ාවහෝ ගණන්් ඇත්වත් ය ශ. හිමිය ශාවගන් උදුරා ගැනීම, හිමිය ශා බිය ශ 
ගන්ො ගැනීම, ‘වම්  ඩුෙ නුවේ වනාවේය ශ මවග්ය ශ’ ්ිය ශා රෙටා ගැනීම, 
‘වම් ඉඩම නුඹට අය ශිති නැත. වමය ශ අය ශිති මට ය ශ’ ්ිය ශා රෙටා ගැනීම, 
ව ාරැ අය ශිති්ම් ඉදිරිපත් ව්ාට නඩු ්ිය ශා ඉඩම් අය ශිති්ර ගැනීම, 
වහාර ඔප්පු වහාර වනෝට්ටු ලිය ශා ඉඩම් ආදිය ශ අය ශිති්ර ගැනීම, ්ිරීම් 
මැ)ම් ෙලදී අඩු ෙැඩි ව්ාට ගැනීම, නර්  ඩු වහාඳ  ඩුය ශ ය ශි දී මුදල් 
ගැනීම, රන් රිදී මුතු මැණි්් ය ශ ්ිය ශා වෙන වද්ෙල් දී මුදල් ගැනීම, 
පරණ  ඩු අලුත්  ඩු ය ශ ්ිය ශා වි්ි)ම, ්ිරිෙලට ෙතුර මිශර  ව්ාට 
වි්ි)ම, ගිවතල් ආදිය ශට වෙනත් වද් මිශර  ව්ාට වි්ි)ම, ව ාරැ 
ව වහත් වි්ි)ම, ව ාරැ ය ශන්තර  මන්තර  ව්ාට මුදල් ගැනීම, ව ාරැ 
ශාස්තර  ්ිය ශා මුදල් ගැනීම, සම්මාදන් ්ර ගැනීම, ණය ශට ය ශ ්ිය ශා ගැනීම 
ය ශනාදී වනාවය ශ්් ්ර මෙලින් අදත්තාදාන සි්පදය ශ ්ැවඩ්. 

අද්්්ාා නසය් අංග පස 

අන්සතු ෙස්තුේ් වීම ය ශ, අන්සතු ෙස්තුේ්  ෙ දැනීමය ශ, වසාර 
සිත ය ශ, ගැනීමට ය ශම්්ිසි උප්ර මය ශ්් ්ිරීම ය ශ, ඒ උප්ර මවය ශන් අන්සතු 
ෙස්තුෙ තු ූ තැනින් ඉෙත් ්ිරීම ය ශ ය ශන වම් අංග පස සම්පූර්ණ වීවමන් 
ම අදත්තාදන සි්පදය ශ බිවඳ්. 

අන්සතු ෙස්තුේ් තමාවග් ය ශය ශි සිතා ෙැරදීම්ින් ගැනීවමන් 
සි්පදය ශ වනා බිවඳ්. වසාර සිවතන් වතාරෙ පසුෙ තු ූ තැන ත මිය ශ 
ය ශන අදහසින් අන් සතු ෙස්තුේ් ගැනීවමන් ද සි්පදය ශ වනා බිවඳ්. 
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ෙස්තු හිමිය ශාවග් මිතර ත්ෙය ශ සල්ාවගන ගැනීවමන් ද සි්පදය ශ වනා 
බිවඳ්. 

අදත්තාදානය ශ ඉතා සිය ශුම් ය ශ. එහි ව ාවහෝ ්ර ම ඇත්වත් ය ශ. එය ශ 
පිළි ඳෙ දතය ශුතු ්රැණු ව ාවහෝ ඇත්වත් ය ශ. සබෞද්ධයාසග් අ්්සපා් 
 ලන්න. 

“අබර හ්මචරියා සව්රමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි.” 

වත්රැම :- 

ගිහිය ශාවග් සිරිත ෙන චමථුන වස්ෙනවය ශන් ෙැළ්ීම ෙූ 
සි්පදය ශ සමාදන් වෙමි. 

වම් සි්පදය ශ සම් න්ධ්වය ශන් දතය ශුතු ්රැණු ව ාවහෝ ඇත්වත් 
ය ශ. ඒො ගරාමය ය ශ, දරැ දැරිය ශන් විසින් ද ්ිය ශෙන වම ඳු වපාත්ට ඒො 
ඇතුළු ්ිරීම නුසුදුසු  ැවින් වමය ශට ඒො ඇතුළු වනා ්රන ලදි. වම් 
සි්පදය ශ ගැන දතය ශුතු විස්තර ඇත්වත් විනය ශ පිට්ය ශට අය ශත් වපාත්ෙල 
ය ශ. පාරාජිකාපාලිය, සමන්්පාසාදිකාව ය ශන වපාත්ෙල එහි විස්තර ඇත. 

ස ේත මමථුනය 

 ර හ්මකය ශයයශීලය ශ ්ිලිටි ්රන සප්ත චමථුනය ශ්් ඇත්වත් ය ශ. ඒ 
වමවස් ය ශ. 

1. ස්තරීන් විසින් ්රන නමවීම ඇඟ ඉලීම අත් පා පිරිමැදීම 
ය ශනාදිය ශ පිළිගැනීම හා ඒොවය ශ් මිහිර විඳීම ඒොට ්ැමති 
වීම, 
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2. ස්තරීන් හා ්ෙට්ම් ්ිරීම ්රීඩා ්ිරීම ඔෙුන්වග් ඇවඟ් 
හැපීම ඔෙුන්වග් ශරීරය ශ පිරිමැදීම ඔෙුන් හා සිනාසීම ය ශන 
වම්ොවය ශ් රස විඳීම, සතුටු වීම. 

3. ස්තරීන්වග් රමපවශෝ,ාෙ  ලමින් වම් වම් තැන වමවස් 
වමවස් ලස්සනය ශ වහාඳය ශ ය ශි සිතමින් රස විඳීම. 

4. ස්තරීන්වග් හඬ අසමින් රස විඳීම, 

5. වපර ස්තරීන් හා ්ළ ව්ළි සිනා ආදිය ශ සිහි ්රමින් ඒොවය ශ් 
රස විඳීම. 

6. පස්්ම් සැප විඳින අනයය ශන්වග් සම්පත්  ලා සතුටු වීම. 

7. ර්්නා ෙූ වම් ශීලවය ශ්  ලවය ශන් වදවිවය ශ්් වේම්ොය ශි 
අනාගතවය ශහි ල න්නට ඇති ඒ දිෙය සම්පත්තිය ශ සිතින් 
විඳීම, ඒ ගැන සතුටු වීම. 

නිය ශම වලස චමථුන වස්ෙනය ශ වනා ්ළ ද දහම් හල්ෙල සිල් 
සමාදන්ෙ සිටින ස්තරීපුරැෂය ශන් අතර වම් සප්ත චමථුනය ශට අය ශත් 
්රැණු සිදු වී ඔෙුන්වග්  ර හ්මකය ශයය ශීලය ශ ්ිලිටි ෙන්නට ඉඩ ඇත. එවස් 
වනාෙන වලස පවරස්සම් විය ශ ය ශුතු ය ශ. 

“මුසාවාා  සවරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි.” 

වත්රැම :- 

ව ාරැ ්ීවමන් ෙැළ්ීම ෙූ සි්පදය ශ සමාදන් වෙමි. 

විස්තරය ශ :- 
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මුසාවාදසය් අංග ස්ර  

්ිය ශන ්රැණ අසතයය ශ්් වීම ය ශ, අනුන් රෙටන අදහස ය ශ. 
අනුන් රැෙටීවම් උත්සාහ ය ශ, අවන්ා ්ී වද් වත්රැම් ගැනීම ය ශ ය ශන වම් 
අංග සතර සම්පූර්ණ ෙන ව ාරැවෙන් මුසාොද සි් පදය ශ බිවඳ්. 

රැෙටීවම් අදහසින් වතාරෙ අනි්්ුට ය ශම්් වදමිය ශ ්ිය ශා එය ශ 
වදන්නට නුපුළුෙන් ෙුෙවහාත්, ්ීම ව ාරැ ෙුෙද රැෙටීවම් අදහසින් 
වතාරෙ ්ී  ැවින් සි්පදය ශ වනා බිවඳ්. රැෙටීවම් අදහසින් අනි්්ුට 
ය ශම්් වදමිය ශ ්ිය ශා පසුෙ මා ෙැන්න්ුට අනුන් රැෙටීම නුසුදුසු ය ශය ශි 
සිතා ්ී පරිදි ම දුන ද ්ිය ශන අෙස්ථාවේදී රැෙටීවම් අදහසින් ්ී නිසා 
සි්පදය ශ බිවඳ්. ව ාරැේ් ්ිය ශන ්ල්හි අසන්නාට වනාවත්රැවණ් නම් 
සි්පදය ශ වනා බිවඳ්. ්ටින් ්ීවමන් පමණ්් වනාෙ ව ාරැේ් හිසින් 
වහෝ අත්ෙලින් වහෝ ඇඟවීවමන් ද සි් පදය ශ බිවඳ්. ව ාරැ ලිය ශා තැබීම්, 
ලිය ශා ය ශැවීම් ෙලින් ද සි්පදය ශ බිවඳ්. 

වහාඳ මිනිස්සුය ශ ශීලාකාර මිනිස්සුය ශ උසස් මිනිස්සුය ශ උගත්තු ය ශ 
්ිය ශන මිනිසුන් අතර ද ව ාරැ ්ිය ශන්වනෝ ව ාවහෝ සිටිති. සාමානය 
ජනය ශා අතර ව ාරැ ්ීවම් පුරැද්ද ඇතිවය ශෝ ව ාවහෝ ය ශ. ඔෙුහු ්ිසි 
පරවය ශෝජනය ශ්් නැතිෙ විවනෝදය ශ පිණිස ද ව ාරැ ්ිය ශති. සිල් සමාදන් 
ෙන්නෙුන් අතර ද ඒ පුරැද්ද ඇත්වතෝ ඇත. ව ාවහෝ වදනා සිල් බිඳ 
ගන්වන් ව ාරැ ්ීවමනි. සිල් සමාදන් ෙූ තැනැත්තා විසින් 
්ෙට්මටෙත් ව ාරැේ් වනා ්ිය ශ ය ශුතු. එදින ්තා අඩු ්රවගන 
සිටීම ය ශහපති. ්තා ්ළ ද සිහිවය ශන් ්තා ්ළ ය ශුතු ය ශ. මුසාොදය ශ 
පිළි ඳ තෙත් දත ය ශුතු ්රැණු ව ාවහෝ ඇත. ඒො දැනගැනීමට 
සබෞද්ධයාසග් අ්්සපා් ්ිය ශෙන්න.  

“සුරාසේරය මේනපමාදට්ඨානා සවරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි” 

වත්රැම:- 
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මදය ශට හා පර මාදය ශට වහ්තුෙන සුරාවම්රය ශ පානවය ශන් ෙැළ්ීම ෙූ 
සි්පදය ශ සමාදන් වෙමි. 

විස්තරය ශ :- 

වමහි මදය ශ ය ශි ්ිය ශනුවය ශ් ්්ලාන්තය ශ වනාෙ සිවත් පර ්තතිය ශ 
වෙනස්වීම ය ශ. දුම්ව්ාළ, පුේ් ආදිය ශ නිසා ෙන මත්් ද ඇත. එය ශ 
ශරීරය ශ දු ල වීම්ි. එය ශින් සිවතහි විපය ශයයාශය ශ්් වනාවේ. ඒ දු ල්ම 
ඇති්රන දුම්ව්ාළ පුේ් ආදිය ශ පාවිච්චි ්ිරීවමන් වම් සි්පදය ශ වනා 
බිවඳ්. වමය ශ බිවඳන්වන් මිනිසාවග් සිවත් පර ්තතිය ශ වෙනස් ්රන රා 
අර්්්ු ්සිප්ප ු අබිං ්ංසා ආදිය ශ පාවිච්චි ්ිරීවමනි. ඇතැම් 
ව වහත්ෙලට මදයෙර්ග ගන්වන් ය ශ. ඒ ව වහත් පමණට ෙඩා ගත 
වහාත් මත් වේ. මදය රසය ශ මදයගන්ධ්ය ශ නැති එ ඳු ව වහත් පමණට 
ගැනීවමන් සි්පදය ශ වනා බිවඳ්. 

සුරාපානසය් අංග ස්ර 

මත්ෙන වදය ශ්් වීම, පානය ශ ්ිරීමට ්ැමැත්ත, බීමට උත්සාහ 
්ිරීම, මත්ද්ර ෙයය ශ උගුවරන් ඔේ ට ඇතුළුවීම ය ශන වම් අංග සතරින් 
සුරාපාන සි්පදය ශ බිවඳ්. 

“විකාලසභජනනා සවරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි” 

වත්රැම:- 

වි්ාලවය ශහි (වනා ්ල්හි  ආහාර ෙැළඳීවමන් ෙැළ්ීම ෙූ 
සි්පදය ශ සමාදන් වෙමි. 

විස්තරය ශ:- 
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අරැවණෝදවය ශ් පටන් ඉර මුදුනට පැමි)ම ද්්ො ්ාලය ශ 
 ුද්ධ්ාදීන් විසින් අහර ෙළඳන ්ාලය ශ ය ශ. ඉර මුදුනට පැමි)ම පටන් 
පසුදින අරැවණෝදය ශ වත්් ්ාලය ශ  ුද්ධ්ාදීන් විසින් අහර වනා ෙළඳනා 
්ාලය ශ ය ශ. එය ශ වි්ාල නම් වේ. වි්ාල ය ශන ෙකනවය ශ් වත්රැම නුසුදුසු 
්ාලය ශ ය ශනු ය ශි. ඉර මුදුන්ෙන වේලාෙ සාමානයවය ශන් දෙල් 12 වලස 
සල්නු ලැවේ. එ ැවින් සිල් සමාදන් ෙූෙන් විසින් දෙල් 12 ට ්ලින් 
ආහාර ගැනීම අෙසන් ්ළ ය ශුතු ය ශ. 

 ිලනේ ස 

වි්ාලවය ශහි පිපාසය ශ වහෝ උගුර ්ට විය ශළීම වහෝ  වඩ් පපුවේ 
දැවිල්ල්් වහෝ ඇඟ පණ නැති ්ම්් වහෝ ය ශම්්ිසි අන් වරෝගය ශ්් වහෝ 
ඇතිවී නම් ඒො දුරැ ්ර ගැනීම සඳහා සිල් ර්්නා අය ශට ගිලන්පස 
ෙැළඳීම සුදුසු ය ශ. වපර පටන් පෙත්නා වරෝගය ශ්් වේ නම් ඒ සඳහා 
ගන්නා ව වහත් ෙැළඳීම ද සුදුසු ය ශ. ඇල්දිය ශ හා උණුදිය ශ ්ැමැති 
වේලාේ ගැනීම ෙරද නැත. 

අෂ්ටපානය ශ 

“අම් පානය ශ, ජම් ුපානය ශ, වකෝකපානය ශ, වමෝකපානය ශ, මධ්ුපානය ශ, 
මුද්දි්පානය ශ, සාලු්පානය ශ, ඵාරැස්පානය ශ” ය ශි  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් 
විසින් ,ි්්ෂූන්ට වි්ාලවය ශහි ෙැළඳීමට අනුදැන ෙදාළ පාන අට්් 
ඇත්වත් ය ශ. ඒොට ගිලන්පස ය ශය ශි ්ිය ශති. සිල් සමාදන් ෙූ අය ශට ද ඒො 
වි්ාලවය ශ් ෙැළඳීම ්ැප ය ශ. 

1. අම් පානය ශ, අඹෙලින් සාදන පානය ශ. 

2. ජම් ුපානය ශ, ජම් ුවගඩිෙලින් සාදන පානය ශ. 

3. වකෝකපානය ශ, ඉදුණු ඇටි ව්වසල් වගඩිෙලින් සාදන පානය ශ. 
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4. වමෝකපානය ශ, අන් ව්වසල් වගඩිෙලින් සාදන පානය ශ. 

5. මධ්ුපානය ශ, අමු මුද්ර ප්පලම්ෙලින් සාදන පානය ශ. 

6. මුද්දි්පානය ශ, විය ශළි මුද්ර ප්පලම්ෙලින් සාදන පානය ශ. 

7. සාලු්පානය ශ, ඕලු වගඩිෙලින් සාදන පානය ශ. 

8. ඵාරැස්පානය ශ, ්ටු (උගුරැස්ස  වගඩිෙලින් සාදන පානය ශ. 

වදහි, වදාඩම්, නාරන්, ව ලි ආදි ්ුඩා පලතුරැෙලින් සාදන 
ගිලන්පස ද ්ැපය ශ. පැවපාල් ව්ාස් ආදි මහ පලතුරැෙලින් සමදූ පානය ශ 
ගිලන්පස ෙශවය ශන් අ්ැප ය ශ.  

ගිලන්පස සෑදීම 

ඉදුණු අඹ වපාතු හැර ,ාජනය ශ්ට ්පා දමා වහාඳින් වපාඩි 
්ර උෙමනා පමණට ඇල්ෙතුර දමා නැෙත ද වපාඩි්ර වපරහන්ින් 
වහාඳින් වපරා සීනි වහෝ පැණි ස්ුරැ වහෝ දමා දිය ශ ්ර ලුණු ද 
ස්ෙල්පය ශ්් මිශර ්ර අම් පානය ශ සාදා ගත ය ශුතුය ශ. ව්වසල් වගඩි 
ආදිවය ශන් ගිලන්පස සාදන්වන් ද එවස්ම ය ශ. 

විය ශළි මුද්ර ප්පලම් තද  ැවින් වපාඩි ්ිරීම අපහසුය ශ. ඒොය ශින් 
ගිලන්පස සාදනො නම් :- උදවය ශ් ම වසෝදා දිවය ශ් ලා තැබිය ශ ය ශුතුය ශ. සෙස් 
්ාලවය ශ් දිවය ශන් වගන සීනි සමඟ වපාඩි ්රනු. වහාඳින් වපාඩි වේ. 
අනතුරැෙ ෙුෙමනා පමණට ඇල්දිය ශ ලා තෙත් වපාඩි්ර වපරා ගත ය ශුතු 
ය ශ. පලතුරැ ගිලන්පස ව්ෝොටත් ලුණු ස්ෙල්පය ශ්් මිශර  ්ිරීම වහාඳ ය ශ.  

වදහි ගිලන්පස සමදීවම්දී ෙතුර ව්ෝප්පය ශ්ට වදහි  මය ශ් ඇඹුල් 
ගැනීම පර මාණෙත් ය ශ. ඇඹුල් ෙැඩි ෙුෙවහාත් ම අපහසු වේ. වදාඩම් 
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ගිලන්පසට නම් ඇඹුල් ෙැඩිවය ශන් ගැනීම වහාඳ ය ශ. එවහත් ඇල්දිය ශ 
වනාමුසු වදාඩම් ය ශුෂ ගිලන්පසට වනාගත ය ශුතු ය ශ. 

අමු වනල්ලි ය ශුෂ ඇල්දිය ශ හා මිශරව්ාට වහාඳ ගිලන්පස්් 
සාදාගත හැ්ි ය ශ. එ්් ගිලන්පස ව්ෝප්පය ශ්ට වනල්ලි වගඩි වද් 
තුන් ය ශුෂ ඇත. වනල්ලි ෙැඩිෙුෙවහාත් බීමට අපරිය ශ වේ. විය ශළි වනල්ලි 
දිවය ශ් ලා වපාඟො ය ශුෂ වගන ද ගිලන්පස සමදිය ශ හැ්ි ය ශ. වනල්ලි ෙැඩි 
ෙුෙවහාත් අපරිය ශ වේ. එ්් ගිලන්පස ව්ෝප්පය ශ්ට වනල්ලි ්ලඳ්් 
පරමාණෙත් ය ශ. විය ශළි වනල්ලි තැම් ූ දිය ශ ද රසෙත් ගිලන්පස්ි. වනල්ලි 
ස්ෙල්පය ශ්් දමා රන්ෙන් පාට ෙනතුරැ තම් ා ගිලන්පස සාදාගත ය ශුතු ය ශ. 
වනල්ලි ෙැඩි ෙුෙවහාත් බීමට අපහසු වේ. 

ඉඟුරැ ව්ාත්තමල්ලි සුදුලූනු රණෙරා වපාල්පලා ඉරමුසු ආදි 
ව වහත් ෙර්ග තම් ා ගත් දිය ශ ගිලන්පස ෙශවය ශන් වි්ාලවය ශහි ෙැළඳිය ශ 
හැ්ි ය ශ. ඉඟුරැ ව්ාත්තමල්ලි සුදුලූනු ය ශන වම්ො තම් ා සමදූ ගිලන්පස 
රාතරී ්ාලය ශට ඉතා වහාඳ ය ශ. සුදුලූනු පමණ්් තම් ා සාදන ගිලන්පස ද 
රාතරිය ශට වහාඳ ය ශ. වත් ව්ෝපි ද ගිලන්පසට ගැනීම ෙරද නැත. එවහත් 
පිටි මිශර  වත් ව්ෝපි වි්ාලවය ශහි අ්ැප ය ශ. 

වරෝගය ශ්් ඇතවහාත් ්සාය ශ ගුලි ්ල්් අරිෂ්ට ආශෙ සතත 
වල්හ කූර්ණ වතල් ය ශන වම් ව වහත් වි්ාලවය ශහි ගත හැ්ිය ශ. සීනි හා 
ස්ුරැ ද පැණි ද පිටි මිශර  නැති වලාසින්ජර ද ්රැණ්් ඇතිනම් 
වි්ාලවය ශහි ගැනීම සුදුසු ය ශ. 

කතුමධ්ුර දු ල්ම දුරැ්ර ගැනීමට වහාඳ ව වහත්ි. ගිවතල් 
වෙඬරැ ස්ුරැ මීපැණි ය ශන වම් සතර ෙර්ගය ශ මිශරව්ාට සාදන වල්හය ශ 
කතුමධ්ුර නම් වේ. එය ශ වහාඳ ගිලන්පස්ි. ස්ුරැ වෙනුෙට සීනි වහෝ 
පැණි වය ශදීම ද සුදුසු ය ශ. කතුමධ්ුර ව ාවහෝ ෙැළඳීම අගුණ ය ශ, සැන්ද්් 
වද්්් ෙළඳා උණු ගිලන් පස්් ෙළඳනු.  ල ෙැවඩ්. ෙර්් සාදාගත් 
කතුමධ්ුර ව ාවහෝ ්ල් ත ාගත හැ්ි ය ශ. නිය ශම ගිවතල් හා මී පැණි 
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වනාගතවහාත් ෙැඩි්ල් තැබීමට වනා හැ්ි විය ශ හැ්ි ය ශ. ගුණ ද අඩුවිය ශ 
හැ්ි ය ශ. සමහර විට අගුණ ද විය ශ හැ්ි ය ශ. වමහි වනාදැ්් ෙූ ගිලන්පසට 
සුදුසු තෙත් ජාති ද ඇත්වත් ය ශ. ඒො ද දැන ෙැළඳීම සුදුසු ය ශ. 

“නච්ච ගී් වාදි් විසූක දස්සන මාලා ගන්ධ විසල්පන ධාරණ 
මණ්සන විභූසනට්ඨානා සවරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි.” 

වත්රැම:- 

නැටීම ගී ්ීම ව ර ආදිය ශ ෙැය ශීම හා විසුළු දැ්ීවමන් ද මල් 
සුෙඳ ද්ර ෙය විලෙුන් දැරීවමන් ද ඒොය ශින් සිරැවර් අඩුතැන් (්ැලල්  
පිරවීවමන් ද සම පැහැපත් ්ිරීවමන් ද ෙැළ්ීම ෙූ සි්පදය ශ සමාදන් 
වෙමි. 

විස්තරය ශ:- 

වම් සි්පදය ශ ඇත්වත් ඉතා ව්ාටිනි. එය ශට අය ශත් ්රැණු 
ව ාවහෝ ය ශ. සිල් සමාදන් ෙූෙහු විසින් නැටීම ගී ්ීම ව ර ආදිය ශ ෙැය ශීම 
වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. අනුන් ලො වනා්ර විය ශ ය ශුතු ය ශ. අනුන් ්රන ්ල්හි 
වනා ැලිය ශ ය ශුතු ය ශ. වනා ඇසිය ශ ය ශුතු ය ශ. “විසූ්” ය ශන ෙකනය ශ ඉහත 
වත්රැම් ්ර ඇත්වත් “විසුළු” ්ිය ශා ය ශ. ඒ ෙකනවය ශන් අදහස් ්රන්වන් 
ව්වලස් ඉපදීමට වහ්තුෙන්නා ෙූ ්ුශලය ශට  ාධ්් ෙූ වනාවය ශ්් ්රැණ 
ය ශ. ්ු්ුල් වපාර, ගෙ වපාර, ඇත් වපාර, මිනිසුන්වග් තරඟ දිෙුම්, 
සතුන්වග් තරඟ දිෙුම්, ොහනෙල තරඟ ගමන්, විජ්ජා, සරඹ, ය ශුද 
වපලපාලි, මල්ලෙ වපාර, පන්දු ්රීඩා ය ශනාදිය ශ විසූ් නම් වේ. ඒො 
 ැලීවමන් ෙැළ්ිය ශ ය ශුතු ය ශ. ගස් ෙැල්ෙල හටගන්නා ෙූ ද රන් රිදී ආදි 
ද්ර ෙයය ශ්ින් ්රන ලද්දා ෙූ ද මල් පැළඳීම වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ සැන්ට්, සඳුන් 
ආදි සුෙඳ ෙර්ග ශරීරවය ශ් වහෝ හඳනා වපාවරෝනා ෙස්තර ෙල වහෝ 
වනාගැල්විය ශ ය ශුතුය ශ. ලස්සන ්ිරීම සඳහා ්ිසිේ් ශරීරවය ශහි වනා 
ගැල්විය ශ ය ශුතුය ශ. 
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ව ාවහෝ උපාසව්ෝපාසි්ාෙන් වපාවහෝ දිනෙල පෙත්ෙන 
වපරහැරෙල නැටුම්  ලා ගැය ශුම් ෙැය ශුම් අසා සිල් බිඳ ගනිති. තමා ය ශන 
්ල්හි වපරමඟට එන වපරහැර් නැටුම් දුටුෙ ද ගැය ශුම් ෙැය ශුම් ඇසුණ 
ද සි්පදය ශ වනා බිවඳ්. තමා සිටින තැනට වපවනන හරිවය ශ් පෙත්ෙන 
නැටුම් ගැය ශුම් ෙැය ශුම් දැ්ීවමන් ඇසීවමන් සිල් වනා බිවඳ්. එ් 
පිය ශෙර්ුදු වගාස් ඇසීම  ැලීම ්ළවහාත් සිල් බිවඳ්. ව ාවහෝ 
උපාසව්ෝපාසි්ාවෙෝ වපරහැර්් එවතාත් දුෙවගාස්  ලති. එසින් 
ඔෙුන්වග් සිල් පලුදු වේ. 

්වන් ්වර් හිවස් අවත් අ රණ ඉෙත් ව්ාට සිල් සමාදන් විය ශ 
ය ශුත්වත් ද වම් සි්පදය ශ නිසා ය ශ. සුදුවරදි හැඳ වපාරො සිල්සමාදන් විය ශ 
ය ශුත්වත් ද වම් සි්පදය ශ නිසා ය ශ. සාමානය ජනය ශා ෙස්තර  හඳින්වන් 
ශරීරය ශ සැරසීම්් ද ෙශවය ශනි. ෙස්තර ෙල වනාවය ශ්් සිත්තම් ්ර 
තිව න්වන් වනාවය ශ්් පාට ඉරි ව්ාටු පහිිටො තිව න්වන් ඒ 
ෙස්තර ෙලින් ශරීරය ශ සැරසීම පිණිස ය ශ. වම් සි්පදය ශ ර්්නහුට ශරීරය ශ 
සැරසීම නුසුදුසු ය ශ. සුදු වරද්වදහි ්ිසි සැරසිල්ල්් නැත. එහි ඇත්වත් 
නූල්ෙල පර ්තති ෙර්ණය ශ ම ය ශ. එ ැවින් ඒො ඇඳීම ්ය ශ සැරසිල්ල්් 
වනාවේ. සුදුවරද්ද ශීලය ශට වය ශෝගය ෙන්වන් ඒ නිසා ය ශ. හැඳීමට 
වපරවීමට සුදුවරදි නැති විවට් සැරසීවම් අදහසින් වතාරෙ “විලි ෙසා 
ගැනීම සඳහා වමය ශ හඳිමි” ය ශි සිතා වගන තමාට ඇති ෙස්තර ය ශ්් හැඳ 
සිල් සමාදන්වීම ෙරද නැත. 

“උච්චාසයන මහාසයනා සවරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි.” 

වත්රැම:- 

උසසුන් මහසුන් පරිව,ෝගවය ශන් ෙැළ්ීම ෙූ සි්පදය ශ සමාදන් 
වෙමි. 

විස්තරය ශ:- 
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මධ්යම පුරැෂය ශ්ුවග් රිය ශනට ෙඩා උස් පා ඇති ඇඳ පුටු 
උච්කාසය ශන නම් වේ. පමණට ෙඩා උස් පා ඇති අසුන් අතීතවය ශ් තු ූ 
නමුත් දැන් ද්්නට නැත. වම් ්ාලවය ශ් පාවිච්චි ්රන ඇඳ පුටු 
උච්කාසය ශනය ශට අය ශත් නැත. අධි් සැපය ශ සඳහාත් අලං්ාරය ශ සඳහාත් 
තනා ඇති විවශ්ෂ ආසන මහාසය ශන නම් වේ. මහා සය ශන ව ාවහෝ 
ගණන්් විනවය ශහි හා සූතර ෙල සඳහන් වී ඇතත් අද ඒොය ශින් 
ව ාවහෝේ් අ,ාෙය ශට වගාස් ය ශ. පුළුන් ගුදිරි පුළුන් පුරො ්ුෂන් ්ළ 
ඇඳ පුටු සතරඟුල් වලාම් ඇති පලස් මහාසය ශනෙලට අය ශත් ය ශ. 
අතීතවය ශහි වනා ති ූ නිසා වපාත්ෙල ්ිය ශා නැත ද අධි් සැපය ශ පිණිස 
වම්ල තනා ඇති ර ර් ්ුෂන් හා ස්පරීන් වය ශාදා ඇති අසුන් 
මහාසය ශනෙලට අය ශත් වලස සැල්ිය ශ ය ශුතු ය ශ. පුළුන් ව්ාට්ටය ශ හිස 
තැබීමට සුදුසු ය ශ. ොඩිවීමට නුසුදුසු ය ශ. ව්ාහු ගුදිරි වමට්ට පරිව,ෝගය ශට 
සුදුසු ය ශ. 

දස සීලය 

සිල් ඉල්ලන වාකයය:- 

ඕ්ාස අහං ,න්වත් තිසරවණ්න සද්ධි ගහට්ඨ දස සීලං ධ්ම්මං 
ය ශාකාමි. අනුග්ගහං ්ත්ො සීලං වද්ථ වම් ,න්වත්, අනු්ම්පං උපාදාය ශ. 

දුතිය ශම්පි ඕ්ාස.................... 

තතිය ශම්පි ඕ්ාස.................... 

සිල් පද :- 

පාණාතිපාතා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි. 

අදින්නාදානා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි. 
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අ ර හ්මකරිය ශා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි. 

මුසාොදා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි. 

සුරාවම්රය ශ මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි. 

වි්ාල ව,ෝජනා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි. 

නච්ක ගීත ොදිත විසූ්දස්සනා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි. 

මාලා ගන්ධ්විවල්පන ධ්ාරණ මණ්ඩන වි,ූසනට්ඨානා වේරම) 
සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි. 

උච්කාසය ශන මහාසය ශනා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි. 

ජාතරමප රජත පටිග්ගහණා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදිය ශාමි. 

වමය ශට අය ශත් මුල් සි්පද නෙය ශ අටශීලය ශට අය ශත් සි්පද ම ය ශ. 
විවශ්ෂවය ශන් ඇත්වත් අන්තිම සි්පදය ශ ය ශ. එවහත් වම් ශීලය ශ උසස් 
ශීලවය ශ්ි. වමය ශ උත්්තෂ්ට වලස සමාදන් වෙනො න් තමාට අය ශත් රන් 
රිදී හා මුදල් ්ිසිේ් ත ා වනා වගන සමාදන් විය ශ ය ශුතුය ශ. 
සාමානයවය ශන් එ්් දින්ට පමණ්් සමාදන් ෙන්නහු විසින් තමා අය ශත් 
රන්රිදී හා මුදල් තිව න තැන්ෙල තිව න්නට හැර අලුවතන් ්ිසිේ් 
වනා පිළිගත ය ශුතු ය ශ. තිව න මුදල් පිළි ඳ සංවිධ්ානය ශ්් ද වනා ්ළ 
ය ශුතු ය ශ. 

ධූතොං  සමොදානය 

සීල ව්ාට්ඨාසය ශට අය ශත් ධ්ුතාංග නම් ෙූ පර තිපත්ති ව්ාටස්් 
ඇත්වත් ය ශ. උත්සාහෙත් උපාසව්ෝපාසි්ාෙන්ට සිල් සමාදන් ෙන 
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දිනෙල දී අතිවර්් පර තිපත්තිය ශ ෙශවය ශන් ධ්ූතාංග ද සමාදන් වී රැ්ිය ශ 
හැ්ි ය ශ. ධ්ූතාංග වතවළස්් ඇත්වත් ය ශ. ඒ සිය ශල්ල සමාදන් විය ශ 
හැ්්ව්් උපසම්පදා ,ි්්ෂූන්ට පමවණ්ි. එ්්් හැර වදාවළාස්් 
සාමවණ්රය ශන්ට රැ්ිය ශ හැ්ි ය ශ. ගතහස්ථ උපාස් උපාසි්ාෙන්ට 
රැ්ීමට සුදුසු ධ්ූතාංග වද්්් ඇත්වත් ය ශ. ඒ්ාසනි්ාංගය ශ, 
පත්තපිණ්ඩි්ාංගය ශ ය ශන ධ්ූතංග වද් උපාසව්ෝපාසි්ාෙන්ට සුදුසු 
ධ්ූතාංගවය ශෝ ය ශ. 

ඒකාසනිකාංගය 

ඒ්ාසනි්ාංගය ශ ය ශනු දින්ට එ්්ෙර්් පමණ්් ආහාර 
ෙැළඳීවම් පර තිපත්තිය ශය ශ. එය ශ සමාදන් විය ශ ය ශුත්වත් “නානාසන සභජනනං 
පටික්ඛිපාමි, ඒකාසනිකංගං සමාදියාමි” ය ශන ෙැ්ිය ශ තුන්ෙර්් ්ීවමනි. 
එහි වත්රැම: වනාවය ශ්් ෙර හිඳ ආහාර ෙැළඳීම අත් හරිමි, එ්් ෙර්් 
හිඳ ෙැළඳීම නමැති ධ්ූත ගුණය ශ සමාදන් වෙමි” ය ශි ය ශනුය ශි. වමය ශ සමාදන් 
ෙූෙහු විසින් ආහාර ගැනීමට හිඳගත් ්ල්හි දෙසට ම සමවහන්න ආහාර 
ෙැළඳිය ශ ය ශුතු ය ශ. ෙළඳා වහෝ ෙළඳන අතර අසුවනන් නැගිට්ට වහාත් 
නැෙත ආහාර වනා ෙැළඳිය ශ ය ශුතු ය ශ. එදින නැෙත ආහාරය ශ්් ෙැළඳුෙ 
වහාත් ධ්ූතාංගය ශ බිවඳ්. ගිලන් පස ෙැළඳීවමන් ෙරද්් නැත. 

ප්්්පිණ්ඩිකාංගය 

පත්තපිණ්ඩි්ාංගය ශ ය ශනු වනාවය ශ්් ,ාජනෙල වනා ෙළඳා එ්ම 
,ාජනය ශ් ෙැළඳීම ෙූ ධ්ූතගුණය ශ ය ශ. එය ශ “දු්ියක භානනං පටික්ඛිපාමි, 
ප්්් පිණ්ඩිකංගං සමාදියාමි” ය ශන ෙැ්ිය ශ තුන්ෙර්් ්ිය ශා සමාදන් විය ශ 
ය ශුතු ය ශ. එය ශ සමාදන් ෙූෙහු විසින් ආහාර සිය ශල්ල එ් ,ාජනය ශ්ට වගන 
ෙැළඳිය ශ ය ශුතු ය ශ. මිශර  ෙූ ්ල්හි ෙැළඳීම දුෂ්්ර ෙන ්ිරි ්ැවිලි පලතුරැ 
සුප් ්ැඳ ය ශන වම්ො ඒ ,ාජනය ශට ම ෙරින් ෙර වගන ෙැළඳිය ශ ය ශුතු ය ශ. 
අන්  ඳුන් ෙැළඳුෙ වහාත් ධ්ූතංගය ශ බිවඳ්. ෙතුර හා ගිලන්පස අන් 
,ාජනෙල ෙැළඳිය ශ හැ්ි ය ශ.  
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ඒ්ාසනි්ාංගය ශ - පත්තපිණ්ඩි්ාංගය ශ ය ශන වම් ධ්ූතාංග වද් 
එ් විට සමාදන්ෙ එ් විට ම රැ්ිය ශ හැ්ිය ශ. දෙසට ම සමවහන ආහාර 
එ්් ,ාජනය ශ්ට වගන එ්් තැන් හිඳ එ්් ෙතාේ දී ම ෙළඳා අෙසන් 
්ිරීවමන් ධ්ූතාංග වද්ම රැව්්. ධ්ුතාංග සමාදන් විය ශ ය ශුත්වත් උදවය ශ් 
්ිසි ආහාරය ශ්් වනා වගන ය ශ. ධ්ුතාංග සමාදන් ෙූෙන්ට වපරෙරැ 
්ාලවය ශ්දී ද ඇල්ෙතුර උණු ෙතුර හා ගිලන්පස ගැනීම ෙරද නැත. 11 ට 
පමණ දෙල් දානය ශ ගැනීම වහාඳ ය ශ.  

තමා උපාස්ෙරැන් අතර විවශ්ෂ පුද්ගලය ශ්ු වීවම් අදහසින් 
ධ්ූතාංග සමාදන් වනාවිය ශ ය ශුතු ය ශ. තමා ධ්ූතාංග සමාදන් වී සිටින  ෙ ද 
වසස්සන්ට වනා ්ිය ශ ය ශුතු ය ශ. උදවය ශ් ආහාර ෙැළඳීමට අනි්්ු 
ආරාධ්නා ්ළවහාත් ධ්ූතාංග සමාදන් වී සිටිනා  ෙ වනා ්ිය ශා 
පර ති්්වෂ්ප ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
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උපදේ සිලේ සමොදනේ වීපමනේ  සු 6.30 සිට 

7 දකේෙො ෙුඳුම්  ිදුම් කළ යුතු ය. 

තමන්ට වනා වත්වරන පාළි ,ාෂාවෙන් වගාතා ඇති පාඨ ්ිය ශා 
ෙන්දනා පූජා ්ිරීවම් දී ඇති ෙන්වන් මඳ විපා්ය ශ්් වගන වදන දු ල 
ඥානවිපර ය ශු්්ත ්ුසල් ය ශ. ඥානසම්පර ය ශු්්ත  ලෙත් ්ුසල් ඇතිවීමට තමාට 
වත්වරන ,ාෂාේින් වතරැෙන් ගුණ ්ිය ශා ෙැඳුම් පිදුම් ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
ගාථා වත්රැමත් සමඟ ්ීම සුදුසු ය ශ. 

සිල් සමාදන් වීවමන් පසු සමම වදනා ම මල් ද වගන 
විහාරය ශ්ට වහෝ චකතයය ශ්් වෙතට වහෝ වගාස් පූජාසනවය ශහි මල් 
ත ා මතු දැ්්වෙන ගාථා වත්රැම් සහිතෙ ්ිය ශා මල් පිදිය ශ ය ශුතු ය ශ. සිල් 
සමාදන් වූ දිනසය් සේ සපා් ළඟ ්බා ග් යු්ු ය. ෙැඳුම් පිදුම් ්ිරීවම් 
දී ්ිය ශන පාඨ පාඩම් නැති නම්, වපාත  ලාවගන ්ිය ශා ෙැඳුම් පිදුම් 
්ිරීම ද සුදුසු ය ශ. අනි්්ු ලො ්ිය ශො වගන ෙැඳුම් පිදුම් ්ිරීම ද 
ය ශහපති. ,ි්්ෂූන්ෙහන්වස් නම්් ලො ්ිය ශො වගන ෙැඳුම් පිදුම් ්ිරීම 
වහාඳ ය ශ. ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් නම්් ලො එය ශ ්රො ගත වනාහැ්ි නම්, 
උපාස් පිරිවස් සිටින ශේද නඟා ්ිය ශ හැ්ි ව්න්ු ලො ෙන්දනා 
පූජා පාඨ ්ිය ශො ගත ය ශුතු ය ශ. ්ිය ශෙන තැනැත්තාට පාඩම් නැති නම් 
වපාත  ලා ්ිය ශවිය ශ ය ශුතු ය ශ. වසස්සන් ඔහු ්ිය ශන පරිදි ්ිය ශා ෙැඳුම් පිදුම් 
්ළ ය ශුතු ය ශ. මල් පූජා ්ිරීම සඳහා ,ාවිත ්රන වනාවය ශ්් ගාථා 
ඇත්වත් ය ශ. එ්් ෙර්් මල් පිදීවම් දී ඇති තරම් දන්නා තරම් ගාථා ්ීම 
නුසුදුසු ය ශ. ම්් නිසා ද? එ්් ගාථාේින් මල් පිදූ ්ල්හි ඒ මල් පූජා වී 
ඉෙර ය ශ. පූජා්ළ මල් අය ශිති  ුදුන් ෙහන්වස්ට ය ශ.  ුදුරදුන්ට අය ශිති මල් 
නැෙත ගාථා ්ිය ශා නැෙත පිදීම විහිළුේි. පූජා ්ළ මල් පූජා ්රැට 
අය ශිති නැත. අය ශිති නැති මල් පූජා වනා ්ළ හැ්ි ය ශ. ෙර්් ගාථාේ් 
්ිය ශා මල් පිදූ තැනැත්තාට තෙත් ගාථාේ් ්ිය ශා මල් පුදන්නට ෙුෙමනා 
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නම් නැෙත අලුත් මල් සපය ශා ඒ ගාථාෙ ්ිය ශා පිදිය ශ ය ශුතු ය ශ. ඇතැම්හු 
මල් අසුවනහි මල් ටි්්් ත ා “පූවජමි  ුද්ධ්ං ්ුසුවමන වනන” ය ශනාදි 
ගාථාෙ ්ිය ශා ඒ මල්  ුදුන්ට පුදති. නැෙත “පූවජමි ධ්ම්මං ්ුසුවමන 
වනන: පූවජමි සංඝං ්ුසුවමන වනන” ය ශනාදි ගාථා ්ිය ශා ඒ මල්ම 
ධ්ර්මය ශට ද සංඝය ශාට ද පුදති. එවස් ්ිරීම වනා මැනවි. ෙර්්  ුදු රදුන්ට 
පූජා ්ළ මල් නැෙත ධ්ර්මය ශට සංඝය ශාට පිදීමට පූජා්ළ තැනැත්තාට 
අය ශිතිය ශ්් නැත.  ුද්ධ් ධ්ර්ම සංඝ ය ශන වතරැෙනට මල් පුදන්නට 
උෙමනා නම් මලසුවනහි වතරැෙන් සඳහා තුන් පල් වෙන වෙනම 
මල් තැබිය ශ ය ශුතු ය ශ. ඉ්්බිති එ් එ් ගාථාෙ ්ිය ශා ඒ මල් වෙන වෙන ම 
 ුදුනට ද දහමට ද සඟනට ද පිදිය ශ ය ශුතු ය ශ. එ් ම මල් වපා්ුර්් වහෝ 
මල් ෙට්ටිය ශ්් වතරැෙනට ම පුදනු ්ැමති නම් වම් මල්  ුද්ධ් ධ්ර්ම 
සංඝ ය ශන තරිරත්නය ශට පුදමි ය ශි ්ිය ශා එ්් ෙර්ින් ම පූජා ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
එවස් ්ළ ්ල්හි ඒ මල් එ්ෙර ම වතරැෙනට පූජා වේ. හිමි වේ. 

විහාරය ශට වගාස් මල් පහන් පිදීවම් දී ෙැඳීවම් දී  ුදුපිළිමය ශට 
ෙඳිමිය ශ පුදමිය ශ ය ශි සිතා ෙැඳුම් පිදුම් වනා්ළ ය ශුතු ය ශ.  ුදුපිළිමය ශ ඉදිරිවය ශ් 
දී සිය ශල්ල දත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස්ට පුදමිය ශ ෙඳිමිය ශ ය ශන අදහසින් 
ෙැඳුම් පිදුම් ්ළ ය ශුතු ය ශ. එවස් ්ිරීවම් දී ජීෙමාන  ුදුරජාණන් 
ෙහන්වස්ට ්රන වගෞරෙය ශ  ුදුපිළිමය ශට ්ළ ය ශුතු ය ශ. ෙැඳ පුදා ආපසු 
ය ශන ්ල්හි පිටිපා වනා ය ශා ය ශුතු ය ශ. 

මලේ  ූජොෙ 
අනන්තගුණ ෙණ්ණස්ස - සුද්ධ් සීල සුගන්ධිවනා 
පූවජ්මි වලෝ්නාථස්ස  - පුප්ඵවම්තං මවනෝරමං 
ඉමිනා පුඤ්්ඤ් ්ම්වම්න - ,විත්ො සීලො සදා, 
පප්වපෝමි පරමං සන්තිං - නිේ ානං  ුද්ධ් ෙණ්ණිතං 

“අනන්ත ගුණ ෙර්ණ ඇත්තා ෙූ පවිතර  ෙූ සිල් සුෙඳ ඇත්තා ෙූ 
වලෝ්නාථය ශන් ෙහන්වස්ට වම් මනරම් මල් පූජා ්රමි. පූජා වේො. වම් 
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පින්  ලවය ශන් මම සැම ්ල්හි සිල් ඇත්වත් වී  ුදුරදුන් විසින් ෙර්ණනා 
්රන ලද පරම ශාන්තිය ශ ෙූ නිෙනට පැමිවණම්ො.” 
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පතරුෙනේ ෙුඳීම 

සසර සඩරිසරණ අසරණ ස්්්්ව සමූහයහ පිහිහ වන මහා 
කාරඩණික වූ මාසග් භාගයව්් බුදුරනාණන් වහන්ස! 

ච්ුරසංඛය කල්ප ලක්ෂයක් වූ අ්ිදීර්ඝ කාලය මුුලල්සලහි 
ා නපාරමි්ාය,  ීලපාරමි්ාය, නනෂ්කර මය පාරමි්ාය, පර ඥාපාරමි්ාය, 
ම ර්යපාරමි්ාය, ක්ෂාන්්ි පාරමි්ාය, ස්යපාරමි්ාය, අධෂ්ඨාන-
පාරමි්ාය, නම්රී පාරමි්ාය, උසප්ක්ෂා පාරමි්ාය යන ද  පාරමී 
ධමමයන් සපුරා ච්ුස්ස්යාවසබජධ සකාහ පස්මරඩන් පරදවා සර්වප පද 
පරාප්් වූ නුව වහන්සස්  ීලසයන් ද සමාධසයන් ද පර ඥාසවන් ද 
සෘද්ධසයන් ද යසසින් ද සලජකසයහි අගර වන සස්ක. නුවවහන්සස් වඩස 
සිටි ්ඩනහ පා ්ඩබූ ්ඩනහ පවා රනහු ද සදව් බවහු ද නමස්කාර 
කරන්නාහ. 

මහාකාරඩණිකයන් වහන්ස! නුව වහන්සස්සග් කරඩණාගුණය 
ඉ්ා ආ ්චයයයය. සලාවු්ුරා බුදුව අසරණ ස්්්්වයනහ පිහිහ වනු 
සඳහා ා නපාරමි්ාව පිරෑ නුව වහන්සස් ච්ුරසංඛය කල්ප ලක්ෂයක් වූ 
ඒ අ්ිදීර්ඝ කාලසයහි නුදුන් දනක් නඩ්. නුව වහන්සස් දුන් ා න වස්්ු 
සේභාරයහ උපමා කිරීමහ මහසමර මිටිය. මහ සපාසළාව කුසාය. 
සපාසළාසව් වඩලිකඩහ මඳය. සාගර නලය මඳය. නුව වහන්සස් දුන් 
වස්්ු සේභාරයහ උපමා නඩ්. නුව වහන්සස් අසන්ක වාරයන්හි සකල 
සේප්්්ිසයන් පරිපූර්ණ මහාරානයයන් දුන් සස්ක. පරාණය සස් පරිය 
අවුදරඩවන් දුන් සස්ක. සිය සිරඩසරන් සල් වගුරඩවා දුන් සස්ක. හදව් 
උපුහා දුන් සස්ක. සන්් උපුහා දුන් සස්ක. හිස කපා දුන් සස්ක. නුව 
වහන්සස් සග් කරඩණාවහ උපමා නඩ්. සකජටියක් මවුන්සග් සකජටියක් 
පියවරඩන්සග් කරඩණාව එක් පිණ්සයක් කළ ද නුවවහන්සස්සග් 
කරඩණාවහ උපමා සනා කළ හඩකි ය. 
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අසරණ සරණ වූ භාගයව්ුන් වහන්ස! නුව වහන්සස් සබාසහජ 
ස්්්්වයනහ පිහිහවන සස්ක. නුව වහන්සස් සබාසහජ ස්්්්වයන් 
අපාසයන් මුදවන සස්ක. සසර දුකින් මුදවන සස්ක. සබාසහජ 
ස්්්්වයනහ සදවි මිනිස් සඩප ලබා සදන සස්ක. නිවන් සඩප ලබා 
සදන සස්ක. නුව වහන්සස් බරණඩස ඉසිප්නසය් දී දේසක් 
පඩවඩ්්ම සමන් අහසළාස් සකළක් සදවිබවුන් නිවන් දැක්වූ සස්ක. 
්ිසරජකුඩ්ස සූ්ර  සද් නාසවන් සුවාසූ දහසක් ස්්්්වයන් නිවන් දැක් වූ 
සස්ක. සුමන මාලාකාර සමාගමසය්දී සුවාසූ දහසක් ස්්්්වයන් නිවන් 
දැක්වූ සස්ක. ධනපා සමාගමසය් දී දසදහසක් ස්්්්වයන් නිවන් දැක්වූ 
සස්ක. ඛදිරංගාර නා්ක සමාගමසය් දී සුවාසූ දහසක් ස්්්්වයන් නිවන් 
දැක්වූ සස්ක. නේබුකා ජීවක සමාගමසය් දී සුවාසූ දහසක් ස්්්්වයන් 
නිවන් දැක්වූ සස්ක. ආනන්දසසට්ඨි සමාගමසය් දී සුවාසූ දහසක් 
ස්්්්වයන් නිවන් දැක් වූ සස්ක. පාරායන සූ්ර  සද් නසය් දී ්ුදුස් 
සකජටියක් ස්්්්වයන් නිවන් දැක්වූ සස්ක. යමකපරා්ිහායයයසය් දී 
විසිසකජටියක් ස්්්්වයන් නිවන් දැක්වූ සස්ක. සද්සවජසරජහණසය් දී 
්ිස්සකජටියක් ස්්්්වයන් නිවන් දැක් වූ සස්ක. අභිධර්ම සද් නසය්දී 
අසූසකජටියක් ස්්්්වයන් නිවන් දැක්වූ සස්ක. සක්කපඤ්හ සූ්ර  
සද් නසය් දී අසූදහසක් ස්්්්වයන් නිවන් දැක් වූ සස්ක. මහාසමය සූ්ර  
මංගල සූ්ර  චූළරාහුසලජවාද සූ්ර  සද් නාවල දී අපර මාණ ස්්්්වයන් 
නිවන් දැක්වූ සස්ක. 

මාසග් භාගයව්් බුදුරනාණන් වහන්ස! සද්ිස් මහා පුරඩෂ 
ලක්ෂණසයන් අසූ අනුවයඤ්නන ලක්ෂණසයන් සක්්ුමාලාසවන් 
වයාමපර භාසවන් ෂට්වර්ණ ර ්මි මාලාසවන් බබලන්නා වූ නුව වහන්සස් 
රෑප සසෞන්දර්යසයන් ද සලජකසයහි අගර  වූ සස්ක. 

අෂ්හාංග සමන්වාග් බර හ්මස්වරසයන් දහේ සදසන්නා වූ නුව 
වහන්සස් වචන විලාසසයන් ද සලජකසයහි අගර  වූ සස්ක. 
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සර්වප්ාඥාන ද බලනඥාන ච්ුර්නව ාරදයඥාන ෂට් 
අසාධාරනඥාන ච්ුර් සයජනි පරිච්සේදඥාන පඤ්චග්ි පරිචිසේදඥාන 
ච්ුර්ද  බුඬඥාන පර ් ිසේභිා  ඥානාදි අසන්ක ඥානයන්සගන් ආඪ්ය වූ 
භාගයව්් බුදුරනාණන් වහන්ස! මනුෂය දිවය බර හම් යන සලජක්රසයහි 
සියල්ලන් විසින් ද්් සියල්ල නුව වහන්සස් ද්් සස්ක. ඔවුන්සග් සි්් 
ඔවුන්සග් අදහස් ඔවුන්සග් චරි් නුව වහන්සස් මඩනවින් දන්නා සස්ක. 
නුවවහන්සස් විසින් සනා ද් හඩකි ධමමයක් නඩ්. 

සදජ් නඟා වඳින්නහුහ පවා සනාසයක් සදව් මිනිස් සඩප ලබා 
දීමහ සම්් අචින්්නීය අපරසේය ගුණස්කන්ධයක් ත්ි මාසග් භාගයව්් 
බුදුරනාණන් වහන්ස! නුව වහන්සස් පිළිසරණ කරගන්නහ ලඩබූ මම ද 
පිනා ගිසයමි. 

අසරණ සරණ වූ භාගයව්ුන් වහන්ස! මම දිවි හිමි සකාහ නුව 
වහන්සස් සරණසයමි. මම නුව වහන්සස්සග්  රාවක සවමි. නුව 
වහන්සස් වා ළ ධර්ම ර්්නනය ද සරණසයමි. නුව වහන්සස්සග් ඖරස 
පු්ර  ආයයය සංඝර්්නය ද සරණ සයමි. 

සදවි බවුන් විසිනුදු බඩ්ිසයන් නමදින නුව වහන්සස්සග් පාද 
පද්මය බඩ්ිසයන් වඳිමි. සදවනුව ද වඳිමි. ස්වනුව ද වඳිමි. නුව 
වහන්සස් වා ළ ධර්ම ර්්නයහ ද වඳිමි. සදවනුව ද වඳිමි. ස්වනුව ද 
වඳිමි. නුව වහන්සස්සග් ඖරසපු්ර  මහා සංඝ ර්්නයහ ද වඳිමි. 
සදවනුව ද වඳිමි. ස්වනුව ද වඳිමි. 

වමවස් වතරැෙන් ෙැඳ චකතයය ශ්් ඇතිනම් එහි ය ශන්න. 

මචතය ෙනේදනොෙ 
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චකතය ෙන්දනාෙට ය ශන පින්ෙතා විසින් මළුෙට පිවිවසන 
තැනදී සිටවගන වදාවහාත් නඟා ෙැඳ චකතය සමීපය ශට වගාස් පසඟ 
පිහිටුො තුන්ෙර්් ෙැඳ නැඟිට චකතය වදසට වදාවහාත් නඟා 
ෙැඳවගන පිදීමට මල් ඇති නම් මල් අතට වගන ්ුඩා චකතයය ශ් නම් 
තුන් ෙටය ශ්් ද මහා චකතයය ශ් නම් එ්් ෙටය ශ්් ද වගාස් මලසුවනහි 
මල් ත ා නැෙත ද පසඟ පිහිටුො ෙැඳ වම් ගාථාෙ ්ිය ශා මල් පුදන්න. 

නච්යයහ මල් පිදීම 

අනන්තගුණ ෙණ්ණස්ස - සුද්ධ්සීලසුගන්ධිවනෝ, 
වච්තිය ශං වලෝ්නාථස්ස - පුප්වඵවන්වතන පූජවය ශ් 

අනන්ත ගුණ නමැති ෙර්ණ ඇත්තා ෙූ ශුඬ ෙූ ශීල සුගන්ධ්ය ශ 
ඇත්තා ෙූ වලෝ්නාථය ශන් ෙහන්වස්වග් චකතයය ශට වම් මල් පූජා 
වේො. 

නච්ය වන්දනාව 

සේ  පාප විසුද්ධ්ස්ස - අනන්ත ගුණ ධ්ාරිවනෝ, 
නමාමි වලෝ්නාථස්ස - සාදරං ධ්ාතුවච්තිය ශං. 

ස්ල පාපමලවය ශන් පවිතර  ෙූ අනන්ත ගුණ දරන්නා ෙූ 
වලෝ්නාථය ශන් ෙහන්වස්වග් ධ්ාතු චකතයය ශ ආදරවය ශන් ෙඳිමි. 

පබෝධි ෙනේදනොෙ 

චකතයය ශ ෙැඳ ව ෝධීන් ෙහන්වස් වෙත ය ශා ය ශුතු ය ශ. එහි වගාස් 
පසඟ පිහිටුො ෙැඳ පර ද්්ෂිණා ව්ාට අසුවනහි මල් ත ා වම් ගාථාෙ 
්ිය ශා පූජා ්රන්න. 
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සබජධීන්වහන්සස්හ මල් පිදීම 

වස්විතං ධ්ම්මරාවජන - පත්තුං සම්ව ෝධි මුත්තමං 
පූවජ්මි ව ෝධිරාජානං - පුප්වඵවනවතන සාදරං. 

ධ්ර්මරාජය ශන් ෙූ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන්ෙහන්වස් විසින් සමය්් 
සම්ව ෝධිය ශට පැමි)ම පිණිස වස්ෙනය ශ ්රන ලද්දා ෙූ ව ෝධිරාජය ශන් 
ෙහන්වස්ට වම් මල් ආදරවය ශන් පූජා ්රමි. පූජා වේො. 

සබජධ වන්දනාව 

වස්විතං ධ්ම්මරාවජ්න - නර වද්වේහි පූජිතං, 
ෙන්දාමි ව ෝධිරාජානං - නිේ ාන සුඛ දාය ශ්ං. 

ධ්ර්මරාජය ශන් ෙහන්වස් විසින් වස්ෙනය ශ ්රන ලද්දා ෙූ ව ාවහෝ 
වදවි මිනිසුන් විසින් පුදනු ල න්නා ෙූ ෙඳින පුදන ජනය ශාට නිෙන් 
සුෙය ශ වගන වදන්නා ෙූ ව ෝධිරාජය ශන් ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

පඩරණි සබජධ වන්දනා ගාථා 

ය ශස්ස මූවල් නිසින්වනෝෙ - සේ ාරිවිජය ශං අ්ා, 
පත්වතෝ සේ ඤ්්ඤුතං සත්ථා - ෙන්වද් තං ව ෝධිපාදපං. 
 
ඉන්දනීල ෙණ්ණ පත්ත වස්ත ඛන්ධ් ,ාසුරං, 
සත්ථු වනත්ත පං්ජාහි පූජිතග්ග සාදතං, 
අග්ග ව ෝධි නාම ොම වද්ෙරැ්්ඛ ෙණ්ණිතං, 
තං විසාල ව ෝධිපාදපං නමාමි සේ දා. 

වමවස් ව ෝධි ෙන්දනා ව්ාට වමවත්් රැස් ්ළ සිය ශළු පින් 
වලෝසසුන් ර්්නා වදවිය ශන්ට හා මිය ශගිය ශ ඥාතීන්ට ද ස්ල සත්ත්ෙය ශන්ට 
ද අනුවමෝදන් ්රෙනු. 
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පදවියනේට  ිනේ දීම 
්තං අම්වහ්හිමං පුඤ්්ඤ්ං - සේ සම්පත්ති සාධ්්ං 
සේවේ වද්ොඅනුවමෝදන්තු - අම්වහ් ර්්ඛන්තු සේ දා. 

වත්රැම :- 

අප විසින් ්රන ලද්දා ෙූ ස්ල සම්පත්තීන් සිදු ්ර වදන්නා ෙූ 
වම් පින් සිය ශලු වදවිවය ශෝ අනුවමෝදන් වෙත්ො. සැම ්ල්හි අප ආර්්ෂා 
්රත්ො.  

මියගිය නෑයන්හ පින් දීම 

්තං අම්වහ්හිමං පුඤ්්ඤ්ං - සේ සම්පත්ති සාධ්්ං 
ඤාතවය ශෝ අනුවමෝදන්තු - පරවලෝ් මිවතා ගතා. 

 
වත්රැම:- 

අප විසින් ්රන ලද්දා ෙූ සිය ශලු සම්පත් ල ා වදන්නා ෙූ වම් 
පින් වමවලාවින් පරවලාෙට ගිය ශා ෙූ අපවග් නමවය ශෝ අනුවමෝදන් 
වෙත්ො. 

සියුල ස ්්්්වයන්හ පින් දීම 

්තං අම්වහ්හිමං පුඤ්්ඤ්ං - සේ සම්පත්ති සාධ්්ං 
සේවේ සත්තා අනුවමෝදන්තු - සුඛිතා වහාන්තු වත සදා. 

වත්රැම :- 
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අප විසින් ්රන ලද සිය ශලු සම්පත් ල ා වදන වම් පින් ස්ල 
සත්ත්ෙවය ශෝ අනුවමෝදන් වෙත්ො. ඒ සිය ශල්වලෝ සැම ්ල්හි සුෙපත් 
වෙත්ො. 

 රොේථනො  ොථො 
ඉමිනා පුඤ්්ඤ් ්ම්වම්න - සුඛාය ශ පටිපත්තිය ශා 
පාපුවණය ශයාමි නිේ ානං - අජරං අමරං ෙරං. 

වත්රැම:- 

මම වම් පිවනන් පහස ු ෙූ පර තිපත්තිවය ශන් ජරා මරණ නැති 
උතුම් නිෙනට පැමිවණම්ො. 

1. ඉමිනා පුඤ්්ඤ් ්ම්වම්න - ය ශාෙ පප්වපෝමි නිේ ුතිං 
තාෙ සේ  ,වේස්ොහං - පඤ්්ඤ්ො සීලො ,වේ. 

 
2. මහද්ධ්වනෝ මහාය ශවසෝ - අප්පවලාව,ෝ අමච්ඡරී 

සදා දාවන් රවතෝ සද්වධ්ෝ - සණ්හොවෙෝ ,ොමහං 
 
3. වමත්ත චිත්වතෝ ්ාරැණිව්ෝ - සදා පරහිවත් රවතෝ 

ගුණඤ්්ඤු ගුණෙන්තානං - වත්සං ස්්්ාරව්ෝ ,වේ. 
 
4. මහේ වලෝ නිරාතංව්ෝ - ද්්වඛෝ සේ ත්ථ සාධ්වන්, 
සුමිත්වතෝ චිරජීවී ක - ,වෙය ශයං ධ්ම්මිව්ෝ සදා 

වත්රැම:- 

1. මම ය ශම්තා්් වම් පිවනන් නිෙනට පැමිවණම් ද එවත්් ස්ල 
,ෙය ශන්හි නුෙණැත්වත් ද සිල් ඇත්වත් වෙම්ො. 
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2. ව ාවහෝ ධ්න ඇත්වත් ද වලෝ, නැත්වත් ද මසුරැ්ම් නැත්වත් 
ද සැම ්ල්හි දීවමහි ්ැමැත්ත ඇත්වත් ද ශරඬාෙ ඇත්වත් ද 
මතදු ්ථා ඇත්වත් ද වෙම්ො. 

3. වමත් සිත් ඇත්වත් ද ්රැණාෙ ඇත්වත් ද සැම ්ල්හි අනුන්වග් 
ය ශහපවතහි වය ශවදන්වන් ද ගුණෙතුන්වග් ගුණ දන්වන් ද ඔෙුනට 
සත්්ාර ්රන්වන් ද වෙම්ො. 

4. ව ාවහෝ ්ාය ශ  ල ඇත්වත් ද වරෝග නැත්වත් ද සිය ශල්ල සිදු 
්ිරීවමහි ද්්ෂ ෙූවය ශ් ද ය ශහපත් මිතුරන් ඇත්වත් ද ව ෝ්ල් 
ජීෙත්ෙන්වන් ද ධ්ර්මවය ශන් ජීෙත් ෙන්වන් ද වෙම්ො. 
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විපශේෂ  ුණයොනුපමෝදනො 

ඇතැමුන්ට විවශ්ෂවය ශන් පින් දීමට  ලාවපාවරාත්තු ෙන 
මාපිය ශාදි නමවය ශෝ ඇතහ. එවස් පින් දීමට  ලාවපාවරාත්තු ෙන 
පින්ෙත්හු වම් ගාථා පාඩම් ්රවගන ඒ අය ශට පින් අනුවමෝදන් ්රත්ො. 

මිය ගිය මෑණියන්හ පින්දීම 
 

්තං අම්වහ්හිමං පුඤ්්ඤ්ං - සේ සම්පත්ති සාධ්්ං 
මාතා වම් අනුවමෝදතු  - පරවලෝ් මිවතෝ ගතා. 

 
මියගිය පියාණන්හ පින් දීම 

්තං අම්වහ්හිමං පුඤ්්ඤ්ං - සේ සම්පත්ති සාධ්්ං 
පිතා වම් අනුවමෝදතු  - පරවලෝ් මිවතෝ ගවතෝ. 
 

සසහජදරයාහ 
්තං අම්වහ්හිමං පුඤ්්ඤ්ං  - සේ සම්පත්ති සාධ්්ං 
,ාතා වම් අනුවමෝදතු  - පරවලෝ් මිවතෝ ගවතෝ. 
 

සසහජදරියහ 
්තං අම්වහ්හිමං පුඤ්්ඤ්ං  - සේ සම්පත්ති සාධ්්ං 
,ගිණි වම් අනුවමෝදතු  - පරවලෝ්මිවතෝ ගතා. 
 

පු්ර යාහ 
්තං අම්වහ්හිමං පුඤ්්ඤ්ං  - සේ සම්පත්ති සාධ්්ං 
පුත්වතෝ වම් අනුවමෝදතු  - පරවලෝ් මිවතෝ ගවතෝ. 
 

දුවහ 
්තං අම්වහ්හිමං පුඤ්්ඤ්ං  - සේ සම්පත්ති සාධ්්ං 
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ධීතා වම් අනුවමෝදතු   - පරවලෝ් මිවතෝ ගතා. 
 

සඩමියාහ 
්තං අම්වහ්හිමං පුඤ්්ඤ්ං   - සේ සම්පත්ති සාධ්්ං 
,ත්තා වම් අනුවමෝදතු  - පරවලෝ්මිවතෝ ගවතෝ. 
 

භාර්යාවහ 
්තං අම්වහ්හිමං පුඤ්්ඤ්ං  - සේ සම්පත්ති සාධ්්ං, 
ඡාය ශා වම් අනුවමෝදතු   - පරවලෝ් මිවතෝ ගතා. 
 

ගුරඩවරයාහ 
්තං අම්වහ්හිමං පුඤ්්ඤ්ං  - සේ සම්පත්ති සාධ්්ං, 
ගරැ වම් අනුවමෝදතු   - පරවලෝ් මිවතා ගවතා. 
 

උදසය් 7 හ 

ෙන්දනා පූජා අෙසන් ව්ාට උවද් 7ට පමණ ආහාර ගත ය ශුතුය ශ. 
දෙල් වී 7 ට පමණ සිල් සමාදන් ෙන්නෙුන් විසින් ආහාර ෙළඳා පසුෙ 
ෙන්දනා පූජා ්ළ ය ශුතු ය ශ. දෙල් වී ආහාර ගැන්ම ශරීරය ශට අහිත ය ශ. 
ආහාරය ශ නිසා ව ාවහෝ ව්වලස් ඇති වේ. සිල් ගත් දිනවය ශ් දී ආහාරය ශ 
සම් න්ධ්වය ශන් ඇති විය ශ හැ්ි තතෂ්ණා මානාදි ්්වල්ශය ශන් ඇති 
වනාෙන සැටිය ශට ආහාර ෙැළඳීම ්රන්නට පුරැදු ්රගත ය ශුතු ය ශ. 

ආ ොර ෙුළඳිය යුතු ආකොරය 

ඔ ට සිල් ගත් දිනවය ශ් දී සමහරවිට සැදැහැෙතුන්වගන් දානය ශ 
ලැව න්නට පිළිෙන. ඒ දානය ශ සමහර විට පර )ත එ්්් ෙන්නට 
පිළිෙන. පර )ත ව,ෝජනය ශ්් ලද වහාත් වලෝ,ය ශ ඇති විය ශ හැ්ිය ශ. ්ටු් 
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නීරස ව,ෝජනය ශ්් ලද ්ල්හි ව්ෝපය ශ ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. ඔ  වම් 
වපාවහාය ශ දිනවය ශ් දී ලද පර )ත ව,ෝජනය ශ ගැන වලෝ,ය ශ නූපදො 
වනාමනා ව ාජුන් ගැන ව්ෝප වනාවී මැදහත්ෙ නුෙණින් ඒ ආහාරය ශ 
ෙැළඳිය ශ ය ශුතු ය ශ. 

ඔ ට පිළිගන්ෙන දානය ශ අතට වගන “දානය ශ දුන් පින්ෙතා නිදු්් 
වේො, නිවරෝග වේො, සුෙපත් වේො, වම් ආහාරවගන් මාවග් සාගින්න 
නිවෙන්නා්් වමන් වම් දානය ශ දුන් පින්ෙතාවග් සිය ශලු දු්්ගිනි නිවේො” 
ය ශි වමත් ෙඩා: “මා වම් ආහාරය ශ ෙළඳන්වන් රස විඳීමට වහෝ ඇඟ තර 
්ර ගැනීමට වහෝ ඇඟ පැහැපත් ්ර ගැනීමට වහෝ වනාවේ ය ශ. මා 
වමය ශ ෙළඳන්වන් සාගින්න නිො ගැනීම පිණිස ය ශ. ශරීරය ශ හා ජීවිතය ශ 
පෙත්ො ගැනීම පිණිස ය ශ, පර තිපත්ති පිරිය ශ හැ්ිවීම පිණිස ය ශ”ය ශි ද සිතා 
ආහාරය ශ ෙළඳන්න. 

ආ ොර  ර තිකේකූල සංඥා භොෙනොෙ 

ශමථ ්ර්මස්ථාන සතළිස්් ඇත්වත් ය ශ. ඉන් එ්්් ආහාරය ශ 
පිළි ඳ ්මටහවන්ි. ඒ ්මටහන සිහි ්රමින් ආහාර ගැනීම පුරැදු 
්රගත වහාත් ඉතා වහාඳ ය ශ. එය ශ ්ාමරාග සංවය ශෝජනය ශ සිඳ අනාගාමි 
ඵලය ශට පැමිණ  ර හ්ම වලෝ්ය ශට ය ශාමට උප්ාර ෙන ්ර්මස්ථානය ශ්ි. ඒ 
,ාෙනාෙ නම් ආහාරවය ශහි ඇති පිළි්ුල්  ෙ නැෙත නැෙත සිහි ්ිරීම 
ය ශ. පර ති්්්ූල සංඥාවෙන් ආහාර ෙළඳන්වන් වමවස්ය ශ. 

ආහාර  ඳුන වගන වමවස් සිතනු:- ඉතා ශුද්ධ් ෙස්තුේ් වලස 
මනා ෙර්ණවය ශන් හා සුෙඳින් ය ශු්්ත ෙන දුටුෙන්ට අනු,ෙ ්රන්නට 
සිවතන වම් ආහාරය ශ මා විසින් අත දමා ඇනූ ්ල්හි ්ලින් පැෙති 
ලස්සන නැති වී ්ැත ෙන්වන් ය ශ.  ල්ල්ුට ්පුට්ුට මිස අනි්්ුට 
වනාදිය ශ හැ්ි තත්ත්ෙය ශට පැමිවණන්වන් ය ශ. හැනීවමන් පිළි්ුල්  ෙට 
පත් ෙූ ඒ ආහාරය ශ ්ටට වගන දිවෙන් වපරළ වපරළා සැපූ ්ල්හි සුණු 
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වී ව්ළ වසම් හා මිශර වී  ලු ෙමනය ශ්් වස් පිළි්ුල්  ෙට 
පැමිවණන්වන් ය ශ. එය ශ ්ටින් පිටතට දැමුෙ වහාත් පිළි්ුල නිසා 
සමීපවය ශ් සිටිවය ශෝ පලා ය ශන්නාහ. මුෙ තුළ දී අධි් අපවිතර  ,ාෙය ශ්ට 
පැමිණි ඒ ආහාරය ශ ගලනාළය ශ දිවග් වගාස් ආමාශය ශට පත් ්ල්හි ්ිසි 
්වල් පිරිසිදු වනා්ළ ෙැසි්ිළි ෙළ්්  ඳු ෙූ ආමාශවය ශ් වසම් පිත් හා 
මිශරවෙමින් වපණ දම දමා පැසී ෙඩාත් පිළි්ුල්  ෙට පැමිවණන්වන් ය ශ. 
එහි දී ආහාරවය ශ් පැහැය ශ වෙනස් වී දුර්ගන්ධ් ,ාෙය ශට පැමිවණන්වන් ය ශ. 
ෙඩාත් පිළි්ුල්  ෙට පැමිණිය ශා ෙූ ඒ ආහාරය ශ ්ර මවය ශන් ෙඩ ෙඩාත් 
පිළි්ුල්  ෙට පැමිවණමින් පණුෙන් ද සමග අවධ්ෝ මාර්ගය ශ ්රා ගමන් 
්රන්වන් ය ශ. පරම අපවිතර  ,ාෙය ශට පර ති්්්ූල ,ාෙය ශට පැමිණිය ශා ෙූ ඒ 
ආහාර ජනය ශාට වපවනන තැන්  ැහැර ්ළ වනා හැ්ි ෙන්වන් ය ශ. 
 ැහැර ්ිරීමට ජන ශූනයස්ථානය ශ්ට ය ශන්නට සිදු ෙන්වන් ය ශ. වම් 
ආහාරවය ශ් ස්ෙ,ාෙය ශ ය ශ. 

වම් ගාථා ද ,ාෙනා ෙශවය ශන් සිහි ්ිරීම, සජ්ඣාය ශනා ්ිරීම 
මැනවි. 

1. අන්නං පානං ඛාදනීය ශං - ව,ෝජනං ක මහාරහං, 
ඒ්ද්ොවර්න පවිසිත්ො - නෙද්ොවර්හි සන්දති. 
 

2. අන්නං පානං ඛාදනීය ශං - ව,ෝජනං ක මහාරහං, 
,ුඤ්්ජති සපරිොවරා - නි්්ඛාවමන්වතෝ නිලීය ශති. 
 

3. අන්නං පානං ඛාදනීය ශං - ව,ෝජනං ක මහාරහං, 
,ුඤ්්ජති අ,ිනන්දන්වතෝ - නි්්ඛාවමන්වතෝ ජිගුච්ඡති. 
 

4. අන්නං පානං ඛාදනීය ශං - ව,ෝජනං ක මහාරහං, 
ඒ්රත්ති පරිොසා - සේ ං ,ෙති පූති්ං. 

වත්රැම:- 
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(1)  ත් ද පැන් ද ්ැවිලි ද ෙටිනා ව ාජුන් ද ය ශන වම්ො එ්් 
වදාර්ින් ශරීරය ශට ඇතුළුෙ නෙ වදාර්ින් ෙැගිවරන්වන් ය ශ. 

(2)  ත් ද පැන් ද ්ැවිලි ද ෙටිනා ව ාජුන් පිරිෙර ද සහිතෙ හිඳ 
අනු,ෙ ්රන්වන් ය ශ. පිට්රන ්ල්හි සැඟවෙන්වන් ය ශ. 

(3)  ත් ද පැන් ද ්ැවිලි ද ෙටිනා ව ාජුන් ද පරීතිවය ශන් අනු,ෙ 
්රන්වන් ය ශ. ්ය ශින්  ැහැර ්රන ්ල්හි පිළි්ුල් ්රන්වන් ය ශ. 

(4)  ත් ද පැන් ද ්ැවිලි ද ෙටිනා ව ාජුන් ද එ්් රාතරිය ශ්ින් 
සම්පූර්ණවය ශන් ්ුණු ෙන්වන් ය ශ. 

ආහාරවය ශ් තතු සල්ා  ැලීම සම් න්ධ්වය ශන් තථාගතය ශන් 
ෙහන්වස් විසින් වමවස් ෙදාරා ඇත්වත් ය ශ.  

කබලිංකාසර් භික්ඛසව්, ආහාසර් පරිඤ්ඤස්් පඤ්චකාම 
ගුණිසකජ රාසගජ පරිඤ්ඤාස්ජ සහජ්ි. පඤ්ඤකාම ගුණිසක් රාසග් 
පරිඤ්ඤාස්් න්්ථි ්ං සංසයජනනං. සයන සංසයජනසනන සංයු්්ස්ජ 
අරියසාවසකජ පන ඉමං සලජකං ආගච්සඡයය. 

වත්රැම:- 

“මහවණනි, ් ලිං්ාර ආහාරය ශ පිරිසිඳ දැනගත් ්ල්හි 
පඤ්්ක්ාමය ශන් පිළි ඳ ෙූ රාගය ශ ද පිරිසිඳ දැන ගත්වත් ෙන්වන් ය ශ. 
පඤ්්ක්ාමය ශ පිළි ඳ රාගය ශ පිරිසිද දැනගත් ්ල්හි ය ශම් සංවය ශෝජනය ශ්් 
නිසා ආර්ය ශශරාේය ශා ්ාමවලෝ්වය ශ් උපදී ද ඒ සංවය ශෝජනය ශ ඔහුට 
නැත්වත් ය ශ. ඔහු නැෙත ්ාමවලෝ්වය ශ් නූපදින්වන් ය ශ. 
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ශීලය ආෙේජනො කිරීම 

උදවය ශ් ආහාර ෙැළඳීවමන් පසු තමා සමාදන් වී සිටින ශීලවය ශ් 
සි්පද එ්ින් එ්ට සිහි ව්ාට පරීතිය ශ ඇති ්ර ගත ය ශුතු ය ශ. එය ශ ්ිරීමට 
අසමත් අය ශ වපාත  ලා වගන ්රනු. සිල් සමාදන් ෙූ පිරිස්් ඇති නම් 
ශේද නඟා වපාත ්ිය ශවිය ශ හැ්ි ව්න්ු ලො ්ිය ශො ගත ය ශුතු ය ශ. 
සි්පද ආෙර්ජනය ශ ්රන්වන් වමවස් ය ශ. 

1. රහතන් ෙහන්වස්ලා දිවිහිමිවය ශන් පරාණඝාතවය ශන් ෙැළ්ී 
ස්ල සත්ත්ෙය ශන් ව්වරහි අනු්ම්පා සහගත සිතින් ොසය ශ 
්රන්නා හ. මම ද අද පරාණඝාතවය ශන් ෙැළ්ී, ස්ල 
සත්ත්ෙය ශන් ව්වරහි අනු්ම්පා සහගත සිතින් රහතන් 
ෙහන්වස්ලා අනුෙ හැසිවරමි. රහතන් ෙහන්වස්ලා විසින් 
්රන ලද්ද්් ්රමි. 

2. රහතන් ෙහන්වස්ලා දිවිහිමිවය ශන් වසාර්මින් ෙැළ්ී ඇද 
නැති පිරිසිදු සිතින් ොසය ශ ්රන්නාහ. මම ද අද වසාර්මින් 
ෙැළ්ී ඇද නැති පිරිසිදු සිතින් රහතන් ෙහන්වස්ලා අනුෙ 
හැසිවරමි. රහතන් ෙහන්වස්ලා විසින් ්රන ලද්ද්් ්රමි. 

3. රහතන් ෙහන්වස්ලා දිවිහිමිවය ශන් ස්තරී පුරැෂය ශන් වග් ලාම් 
හැසිරීවමන් ෙැළ්ී  පිරිසිදුෙ ොසය ශ ්රන්නාහ. මම ද අද 
ස්තරී පුරැෂය ශන්වග් ලාම් හැසිරීවමන් ෙැළ්ී රහතන් 
ෙහන්වස්ලා අනුෙ හැසිවරමි. රහතන් ෙහන්වස්ලා විසින් 
්රන ලද්ද්් ්රමි. 

4. රහතන් ෙහන්වස්ලා ව ාරැ ්ීවමන් ෙැළ්ී සමම තැනදීම 
සතය ම පාවිච්චි ්රමින් අෙං්ෙ ොසය ශ ්රන්නාහ. මම ද 
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අද ව ාරැ ්ීවමන් ෙැළ්ී රහතන් ෙහන්වස්ලා අනුෙ 
හැසිවරමි. රහතන් ෙහන්වස්ලා විසින් ්රන ලද්ද්් ්රමි. 

5. රහතන් ෙහන්වස්ලා දිවිහිමිවය ශන් සුරා පානවය ශන් ෙැළ්ී 
ොසය ශ ්රන්නාහ. මම ද අද මදය ශට හා පර මාදය ශට වහ්තු ෙන 
සුරාවම්රය ශ පානවය ශන් ෙැළ්ී රහතන් ෙහන්වස්ලා අනුෙ 
හැසිවරමි. රහතන් ෙහන්වස්ලා විසින් ්රන ලද්ද්් ්රමි. 

6. රහතන් ෙහන්වස්ලා දිවිහිමිවය ශන් වනා්ල්හි ආහාර 
ෙැළඳීවමන් ෙැළ්ී ොසය ශ ්රන්නාහ. මම ද අද වනා්ල්හි 
ආහාර ෙැළඳීවමන් ෙැළ්ී රහතන් ෙහන්වස්ලා අනුෙ 
හැසිවරමි. රහතන් ෙහන්වස්ලා විසින් ්රන ලද්ද්් ්රමි. 

7. රහතන් ෙහන්වස්ලා දිවි හිමිවය ශන් නැටුම් ගැය ශුම් ෙැය ශුම් 
්ිරීවමන් හා ්රවීවමන් ද  ැලීවමන් හා ඇසීවමන් ද, 
ව්වලස් ෙැඩීමට වහ්තු ෙන විසුළු  ැලීවමන් ද, මල් 
පැළඳීවමන් ද සුෙඳ ෙර්ගෙලින් හා විලෙුන් ෙලින් ශරීරය ශ 
සුෙඳ ්ිරීවමන් හා පැහැපත් ්ිරීවමන් ද, අඩුතැන් පුරො 
ඔප මට්ටම් ්ිරීවමන් ද ෙැළ්ී ොසය ශ ්රන්නාහ. මම ද අද 
නැටුම් ගැය ශුම් ෙැය ශුම් ්ිරීවමන් හා ්රවීවමන් ද  ැලීවමන් 
හා ඇසීවමන් ද ව්වලස් ෙැඩීමට වහ්තු ෙන විසුළු 
 ැලීවමන් ද, මල් පැළඳීවමන් ද, සුෙඳ ෙර්ගෙලින් හා 
විලෙුන් ෙලින් ශරීරය ශ සුෙඳ ්ිරීවමන් හා පැහැපත් ්ිරීවමන් 
ද, අඩු තැන් පුරො ඔපමට්ටම් ්ිරීවමන් ද ෙැළ්ී රහතන් 
ෙහන්වස්ලා අනුෙ හැසිවරමි. රහතන් ෙහන්වස්ලා විසින් 
්රන ලද්ද්් ්රමි. 

8. රහතන් ෙහන්වස්ලා දිවිහිමිවය ශන් ්ාමව,ෝගීන් පරිව,ෝග 
්රන උසසුන් මහසුන්, පරිව,ෝගවය ශන් ෙැළ්ී ොසය ශ 
්රන්නාහා. මම ද අද ්ාමව,ෝගීන් පරිව,ෝග ්රන උසසුන් 



 වපාවහාය ශ දිනය ශ පටුන වෙත 

51 

Non-commertial Distribution 

 

මහසුන් පරිව,ෝගවය ශන් ෙැළ්ී රහතන් ෙහන්වස්ලා අනුෙ 
හැසිවරමි. රහතන් ෙහන්වස්ලා විසින් ්රන ලද්ද්් ්රමි. 

නවාංග ීලය ආවර්නනය කිරීම 

නොංග ශීලය ශ සමාදන් ෙූෙන් විසින් ඉහත දැ්්ෙූ පරිදි සි්පද අට 
ආෙර්ජනය ශ ව්ාට නෙෙන සි්පදය ශ වමවස් ආෙර්ජනය ශ ්ළ ය ශුතු ය ශ. 

9. රහතන් ෙහන්වස්ලා දිවි හිමිවය ශන් ඊර්ෂයා ව්රෝධ්ෙලින් 
වතාරෙ ස්ල සත්ත්ෙය ශන් ව්වරහි චමතරිවය ශන් ොසය ශ 
්රන්නාහ. මම ද අද ඊර්ෂයා ව්රෝධ්ෙලින් වතාරෙ ස්ල 
සත්ත්ෙය ශන් ව්වරහි චමතරිවය ශන් රහතන් ෙහන්වස්ලා 
අනුෙ හැසිවරමි. රහතන් ෙහන්වස්ලා විසින් ්රන ලද්ද්් 
්රමි. 

ද   ීලය ආවර්නනය කිරීම 

දස සිල් සමාදන් ෙන්නෙුන් විසින් අෂ්ටාංග ශීලය ශට ්ී පරිදි 
සි්පද ආෙර්ජනය ශ ව්ාට දසෙන සි්පදය ශ වමවස් 
ආෙර්ජනය ශ ්ළ ය ශුතු ය ශ. 

10. රහතන් ෙහන්වස්ලා දිවි හිමිවය ශන් රන්රිදී මිල මුදල් 
පිළිගැනීවමන් ෙැළ්ී ොසය ශ ්රන්නාහ. මම ද අද රන් රිදී 
මිල මුදල් පිළිගැනීවමන් ෙැළ්ී රහතන් ෙහන්වස්ලා අනුෙ 
ොසය ශ ්රමි. රහතන් ෙහන්වස්ලා විසින් ්රන ලද්ද්් ්රමි. 

උදය කාලසය් 8 සිහ 10.30 දක්වා 

,ාෙනා ්ිරීම,  ණ ඇසීම,  ණ වපාත් ්ිය ශවීම, ධ්ර්ම සා්ච්ඡා 
්ිරීම ය ශන වම් ්ටය ශුතුෙල අේාශ ඇති පරිදි වය ශවදනු. 9 ටත් 
10 ටත් අතර බීමට වදය ශ්් ලද වහාත් ෙළඳනු. 
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බුදේධොනුසේමෘති භොෙනොෙ 

උපාස් පිරිසට ,ාෙනාෙට සූදානම් වීම පිණිස සීනුේ් නාද 
්රෙත වහාත් ය ශහපති. ,ාෙනා ්ිරීවම් ්ාලය ශ පැමිණි ්ල්හි 
සැමවදනම වපළ සමදී එ්්ව්න්ු අනි්්ු වග් ඇවඟ් වනා හැවපන 
වලස සතරඟුල්් පමණෙත් ඉඩ ත ා: උපාස්ෙරැන් විසින්  ද්ධ් 
පර්ය ශං්වය ශන් ද, උපාසි්ාෙන් විසින් අර්ධ් පර්ය ශං්වය ශන් ද ොඩිවිය ශ ය ශුතු 
ය ශ. උපාසි්ාෙන්  ද්ධ් පර්ය ශං්වය ශන් ොඩි වීම අවශෝ,න ය ශ.  

භොෙනොපේ  ූේෙකෘතය 

ොඩිවීවමන් පසු වද අත එ්් ව්ාට හිස මත වහෝ නලවළහි 
වහෝ ත ාවගන වතරැෙන් ෙැඳීම් ආදිය ශ සඳහා සැම වදනාම එ්ට 
වමවස් ්ිය ශනු. සැම වදනාම ්ීමට අසමත් නම් ව්න්ු ලො ්ිය ශො 
ගත ය ශුතු ය ශ. 

ඉ්ිපි සසජ භගවා අරහං, සේමා සේබුද්සධජ විේනා චරණ 
සේපන්සනජ, සුගස්ජ, සලජකවිදු, අනු්්්සරා පුරිසධේම සාරථි, ස්්ථා 
සද්වමනුස්සානං, බුද්සධජ, භගවා්ි. ඉසේහි නවහි ගුසණ්හි සමන්නාග්ං 
සේමා සේබුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. සේමාසේබුද්ධං සිරසා නමාමි. 

ස්වාක්ඛාස්ජ භගව්ා ධේසමා, සන්දිට්ඨිසකජ, අකාලිසකජ 
එහිපස්සිසකජ, ඕපනයිසකජ, පච්ච්්්ං සව්දි්බ්සබජ විඤ්ඤූහී්ි. ඉසේහි 
ඡහිගුසණ්හි සමන්නාග්ං ධේමං සරණං ගච්ඡාමි. ධේමං සිරසා නමාමි. 

සුපටිපන්සනා භගවස්ජ සාවකසංසඝජ, උනුපටිපන්සනජ 
භගවස්ජ සාවකසංසඝජ, ඤායපටිපන්සනජ භගවස්ා සාවකසංසඝජ, 
සාමීචිපටිපන්සනජ භගවස්ා සාවකසංසඝා, යදිදං ච්්්ාරි පුරිසයුගානි 
අට්ඨපුරිස පුග්ගලා ඒස භගවස්ා සාවකසංසඝජ, ආහුසණය්සයජ 
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පාහුසණය්සයජ දක්ඛිසණය්සයජ, අඤ්නලිකරණීසයජ, අනු්්්රං 
පුඤ්ඤක්සඛ්්්ං සලජකස්සා්ි. ඉසේහි නවහි ගුසණ්හි සමන්නාග්ං 
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සිරසා නමාමි. 

ස්වාමීනි භාගයව්ුන් වහන්ස! මාසග් අනුවණකමින් මාසග් 
දුබලකමින් මාසග් කායදිද්වාර්රසයන් නුව වහන්සස්හ සිදුම  ත්ි වරදක් 
සව් නේ අසරණ වූ මා හහ සමාවන සස්ක්වා. 

මාසග් අනුවණ කමින් මාසග් දුබලකමින් ධර්මර්්නයහ හා 
සංඝර්්නයහ වරද සිදුම  ත්ි නේ ධර්මර්්නය හා සංඝර්්නය ද මා 
හහ සමාවන සස්ක්වා. 

මාසග් අනුවණකමින් මාසග් දුබලකමින් ආයයයයන් වහන්සස්ලාහ 
වරදක් සිදුම  ත්ි නේ සියලු ආයයයයන් වහන්සස්ලා මා හ සමාවන 
සස්ක්වා. 

මහාකාරඩණික වූ භාගයව්ුන් වහන්ස, මාසග් හෘදය නුව 
වහන්සස්හ ගඳකිලියක් සකාහ පූනා කරමි. එහි වඩසසවසසමින් මා හහ 
නිවන්මඟ දක්වන සස්ක්වා. 

බුද්ධානුභාවසයන් ධමමානුභාවසයන් සංඝානුභාවසයන් මා විසින් 
කර ත්ි කු ලානුභාවසයන් මාසග් සි් සමාධ සව්වා. මා සකසරන් 
නීවරණසයජ දුරඩසව්්වා! 

මාසග් ආරක්ෂක සද්ව්ාසවජ ද සලජකපාලක සද්ව්ාසවජ ද 
නවර නඩ්්ස්ජ සව්්වා. නිදුක් සව්්වා. සුවප්් සව්්වා! 

මාසග් මාපිය ගුරඩවරසයජ ද උපකාරකසයජ ද නවර නඩ්්ස්ජ 
සව්්වා. නිදුක් සව්්වා. සුවප්් සව්්වා. 
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සකල ස්්්්වසයජ ම නවර නඩ්්ස්ජ සව්්වා. නිදුක් සව්්වා. 
සුවප්් සව්්වා. 

වමවස් ,ාෙනාවේ පූර්ේතතයය ශ ව්ාට නිමො වද අත් පහත 
දමා උ්ුල මත ත ා “මම  ුද්ධ්ාදි මවහෝත්තමය ශන් ගිය ශ මඟ වය ශමිය ශ 
නිෙන් මඟ වය ශමිය ශ” ය ශි සිත්හි පරීතිය ශ ඇති ්ර වගන ඇස් ෙසාවගන 
 ුදුරජාණන් ෙහන්වස් තමා ඉදිරිවය ශ් අහවස් වහෝ අසුන් වහ් ෙැඩ 
සිටින ආ්ාරවය ශන් සිතා  ුදුරැෙ වහාඳින් සිතට වගන වමවස් ,ාෙනා 
්රන්න. 

මාසග් භාගයව්් බුදුරනාණන් වහන්සස් අර්හ්් මාර්ග ඥානසයන් 
සකල ක්සල් යන් නසා සකසලසුන් සකසරන් දුරඩ වූ සහයින් ද, 
සකසලස් ස්ුරන් නඩසූ සහයින් ද අර්හ්් මාර්ගඥානසයන් 
සංසාරචකරයාසග් අර සිඳ ලූ සහයින් ද සදවියන් සහි් සලජකයා විසින් 
පිරිනමන පර ් යයන් පිළිගඩනීමහ සුදුසු සහයින් ද අරහං නේ වූ සස්ක.” 

වම් ෝයවය ශන් දැ්්වෙන්වන්  ුද්ධ් ගුණ නෙවය ශන් පළමුෙැන්න 
ෙූ “අරහං” ගුණය ශ ය ශ. වමය ශ විස්තර ෙශවය ශන් වත්රැම් ගැනීමට ද 
උත්සාහ ්රන්න. ,ාෙනා ්ිරීවම්දී පර සාදය ශ ෙැවඩන්වන්  ුද්ධ් 
ගුණාරම්මණවය ශහි සිත සමාධි ෙන්වන් තමා සිහි ්රන ගුණය ශ ගැන 
වත්රැම් තු ූ තරමට ය ශ.  ුදුගුණ විස්තර ෙශවය ශන් වත්රැම් ගැනීමට 
“සූවිසි මහගුණය” නමැති වපාත ්ිය ශැවීම පරවය ශෝජන ය ශ.  ුද්ධ් ගුණ 
නෙය ශම ,ාෙනා ්ිරීම වහාඳ ය ශ. එවහත් එය ශ අපහසු  ැවින් වමහි අරහං 
ගුණ ,ාෙනාෙ පමණ්් ද්්ෙන ලදි. වම් ,ාෙනාෙ පාලි ෙකනෙලින් 
්රතවහාත් “ඉතිපිවසෝ ,ගො අරහං” ්ිය ශා ,ාෙනා ්රනු. එවස් ්ිරීම 
එතරම් සාර්ථ් වනාවිය ශ හැ්ි ය ශ. ,ාෙනාෙ පටන් ගැනීවම් දී “ම 
වමපමණ වේලාේ් ,ාෙනා ්රමි” ය ශි ්ාලය ශ නිය ශම ්රවගන ,ාෙනා 
්රනු. එ්් ෙර්ට අඩු ගණවන් පැය ශ ,ාගය ශ්්ෙත් ,ාෙනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
දෙවස් ,ාෙනා ්රන සැම ොරවය ශ් දී පූර්ේතතයය ශ වනා ්ළාට ෙරද 
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නැත. පළමු ොරවය ශ් දී පූර්ේතතයය ශ ව්ාට පසුෙ ,ාෙනාෙ පමණ්් 
්රනු. ය ශන එනවිට ද වම් ,ාෙනාෙ ්ළ හැ්ි ය ශ. 

බුදේධොනුසේමෘති භොෙනොපේ අනුසසේ 

 ුද්ධ්ානුස්මතති ,ාෙනාවේ අනුසස් ව ාවහෝ ය ශ. ්ල්් ්ළ 
වහාත් එහි අනුසස් තමාට ම දැ්ිය ශ හැ්ි ෙනු ඇත.  ුදුගුණ නිතර 
වමවනහි ්ිරීම  ුදු රදුන් හා ොසය ශ ්ිරීම්් ෙැනිය ශ.  ුදු ගුණ සිහි ්රන 
්ල්හි සිවතහි රාගය ශ නැගී වනාසිටී. ද්වේෂය ශ නැගී වනාසිටී. වමෝහය ශ 
නැගී වනාසිටී. ඒ නිසා  ුදුරදුන් අර,ය ශා ඔහුවග් සිත සතජුෙ පෙතී. 
නීෙරණවය ශෝ ය ශටපත් වෙති. වම් ,ාෙනාෙ ්රන සමහරැන්ට 
 ුදුරජාණන් ෙන්වස් පිය ශවි ඇසින් වපවනන්නා්් වමන් වපවනන්නට 
වෙය ශි. එය ශින් ඔහුට ඉමහත් පරීතිය ශ්් ලැවේ. නිතර  ුදු ගුණ සිහි ්රන්නා 
ෙූ පින්ෙතාවග් ශරීරය ශ සෙවතධ්ාතූන් ෙහන්වස්ලා ෙැඩ සිටින 
චකතයය ශ්් ්රඬුේ්  ඳු වේ. එ ැවින් ඒ ,ාෙනාෙ ්රන සත්පුරැෂය ශා 
ගරැ  ුහුමන් ්ිරීමට සුදුසු පුද්ගලවය ශ්් වේ. පූජා සත්්ාර ලැව න 
පුද්ගලවය ශ්් වේ. වම් ,ාෙනාවෙන් ඒ ඒ පුද්ගලය ශන්ට උත්පත්තිවය ශන් 
හිමිවී ඇති අොසනාෙන්ත ගති ්ර මවය ශන් දුරැවේ. ගර හ අපල දුරැ වේ. 
රස්සාේ් ්රන්න්ුට නම් එය ශ දිය ශුණු වේ. ඔහුවග් අදහස් ඉටු වේ.  

“ඒසකජ ධේසමජ භික්ඛසව් භාවිස්ජ බහුලීකස්ජ ඒකන්් 
නිබ්බිා ය විරාගාය නිසරජධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සේසබජධාය 
නිබ්බානාය සංව්්්්ි. ක්සමජ ඒසකජ ධේසමජ? බුද්ධානුස්ස්ි. අයං 
සඛා භික්ඛසව් ඒසකජධේසමජ භාවිස්ා බහුලීකස්ජ ඒකන්් නිබ්බිා ය 
විරාගාය නිසරජධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සේසබජධාය නිබ්බානාය 
සංව්්්්ි.” 

වම් තථාගතය ශන් ෙහන්වස් විසින්  ුද්ධ්ානුස්මතති ,ාෙනාවෙහි 
අනුසස් ද්්ො ෙදාළ පාඨවය ශ්ි. එහි වත්රැම වමවස් ය ශ:- 
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“මහවණනි, එ්් ධ්ර්මය ශ්් ,ාෙනා ්රන ලද්වද් නැෙත නැෙත 
,ාෙනා ්රන ලද්වද් ඒ්ාන්තවය ශන් සසරට ්ල්ිරීම පිණිස සසරට 
ඇති ඇලීම නැතිවීම පිණිස දු්් නිවීම පිණිස ව්වලස් ගිනි නිවීම 
පිණිස විශිෂ්ට ඥානවය ශන් වලෝ තතු දැන ගැනීම පිණිස කතුස්සතය 
අෙව ෝධ්වීම පිණිස නිර්ොණය ශ පිණිස පෙතී. ්ිනම් එ්් ධ්මවය ශ්් ද ය ශත්? 
 ුඬානුස්මතතිය ශ ය ශ. මහවණනි, වම් එ් ධ්ර්මය ශ ,ාෙනා ්රන ලද්වද් 
නැෙත නැෙත ,ාෙනා ්රන ලද්වද් ඒ්ාන්තවය ශන් සසරට ්ල ්ිරීම 
පිණිස සසරට ඇති ඇලීම නැති වීම පිණිස දු්්ගිනි නිවීම පිණිස 
ව්වලස් ගිනි නිවීම පිණිස විශිෂ්ට ඥානවය ශන් වලෝ තතු දැන ගැනීම 
පිණිස කතුස්සතයය ශ අෙව ෝධ්වීම පිණිස නිෙන පිණිස පෙතී.” 

,ාවෙහි ුද්ධ්ානුස්සතිං - ,ාෙනානමනුත්තරං 
ඉමං සතිං ,ාෙය ශිත්ො - පූරය ශිස්සසි මානසං” 

(සු,ූතිවථරාපදාන  
 

වත්රැම:- 

“,ාෙනාෙන් අතුවරන් සිය ශල්ලට උතුම්  ුද්ධ්ානුස් සමතතිය ශ 
,ාෙනා ්රෙ. වම් ,ාෙනාෙ ව්ාට අදහස් සම්පූර්ණ ්ර ගනුෙ. 
මුදුන්පත් ්ර ගනුෙ.” 

 ුදු ගුණ නෙය ශ ම එ්ෙර ,ාෙනා ්රනු ්ැමතිය ශන් විසින් වම් 
ෝය නෙය ශ පාඩම් ්රවගන ,ාෙනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. 

නෙ ුණ භොෙනො ෙොකයය. 

1. අරහං ගුණය 
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ඒ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් අර්හත් මාර්ග ඥානවය ශන් 
සොසනාස්ල්්වල්ශ පර හාණවය ශන් පරිශුද්ධ් ෙන වස්්. මනුෂය දිෙය 
 ර හ්ම ය ශන වලෝ්තර ය ශ ොසීන් විසින් ්රන පූජාසත්්ාරය ශන් පිළිගැනීමට 
සුදුසු ෙන වස්්. 

2. සේමා සේබුද්ධ ගුණය 

ඒ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් අතීතානාගත ෙර්තමාන ය ශන 
්ාලතර ය ශට අය ශත් ෙූ ද ්ාලය ශට අය ශත් වනාෙූ ද සිය ශල්ල අනි්්ුවග් 
උපවදස් නැතිෙ තමන් ෙහන්වස් විසින් මැනවින් දැන සිටිය ශ වස්්. 

3. විේනාචරණ සේපන්න ගුණය 

ඒ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් විදර්ශනාඥානාදි අෂ්ට 
විදයාෙන් වගන් හා ශීලාදි පඤ්්කදශ කරණය ශන්වගන් ද ය ශු්්ත ෙන 
වස්්. 

4. සුග් ගුණය 

ඒ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් අනයශතස්තතෙරය ශන් වස් 
වනාමග ගමන් වනා ව්ාට ආර්ය ශ අෂ්ටාංගි් මාර්ගය ශ නමැති නිය ශම 
මාර්ගවය ශන් පරම සුන්දර නිර්ොණය ශට ගිය ශ වස්්. 

5. සලජකවිදු ගුණය 

ඒ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් ්ාම-රමප-අරමප සංඛයාත 
වලෝ්තරවය ශහි ්ිසිේ් ඉතිරි වනා්ර සිය ශල්ල දැන ෙදාළ වස්්. 

6. අනු්්්ර පුරිසදේම සාරථි ගුණය 



 වපාවහාය ශ දිනය ශ පටුන වෙත 

58 

Non-commertial Distribution 

 

ඒ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් ජාතිමාන  ලමාන 
ධ්නමානාදිවය ශන් මත්ෙ මුළාෙ වනාමග ය ශන ජනය ශා දමනය ශ ්ිරීමට අන් 
සැමටම ෙඩා සමත් ෙන වස්්. 

7. ස ්්ථා සද්වමනුස්සානං 

ඒ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් වදවිමිනිසුන් වග් වශර්ෂ්ඨ 
අනුශාස්ය ශන් ෙහන්වස් ෙන වස්්.  

8. බුද්ධ ගුණය 

ඒ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් පරම ගම්,ීර කතුස්සතය 
ධ්ර්මය ශ වලෝ්ය ශාහට අෙව ෝධ් ්රෙන වස්්. 

9. භගවා 

ඒ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් අනන්තඥාන අනන්තසතද්ධි 
අනන්ත  ලවය ශන් ය ශු්්ත ෙන  ැවින් ස්ල වලෝ්ොසීන් විසින් ගරැ 
්ළය ශුතු ෙන වස්්. 

අනුසලජම පර ් ිසලජම භාවනාව  

 ුදුගුණ පාඨය ශ අනුවලෝම පර තිවලෝම ෙශවය ශන් ද සජ්ඣාය ශනා 
්රති. එය ශින් වමවලාෙට ව ාවහෝ ගුණ ඇති  ෙ ්ිය ශති. ඒ වමවස් ය ශ. 

ඉ්ිපි සසජ භගවා අරහං, සේමා සේබුද්සධා, විේනාචරණ 
සේපන්සනජ, සුගස්ා, සලජකවිදු, අනු්්්සරජ පුරිසධේමසාරථි, ස්්ථා 
සදවමනුස්සානං, බුද්සධජ, භගවා්ි. 
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භගවා, බුද්සධජ, ස්්ථා සද්වමනුස්සානං, අනු්්්සරජ 
පුරිසධේමසාරථි, සලජකවිදූ, සුගස්ජ, විේනාචරණ සේපන්සනජ, සේමා 
සේබුද්සධජ, අරහං, සසජ භගවා ඉ්ිපි. 

මමතරී භොෙනොෙ 

චමතරී ,ාෙනාෙ ද සැමවදනා විසින් ම ්ළ ය ශුතු ,ාෙනාවේි. 
නොංගුවපෝසථ සීලය ශ සමාදන් ෙූෙන් විසින් එය ශ විවශ්ෂවය ශන් ්ළ ය ශුතුය ශ. 
වනා ්ළවහාත් නොංග ශීලය ශ සම්පූර්ණ වනාවේ. චමතරිය ශ සැමට ම 
තිබිය ශ ය ශුතු ය ශ. වමත් සිත් ඇත්වතෝ ම වමත් අදහස් ඇත්වතෝ ම 
සත්පුරැෂවය ශෝ ය ශ. ඒො නැත්වතෝ අසත්පුරැෂවය ශෝ ය ශ. චමතරී ,ාෙනාෙ 
්රන ්ල්හි පළමු ව්ාට තමාට ම වමත් ෙඩා වගන තමා ගැන ම 
වමත් සිත උපදොවගන පසුෙ වසස්සන් ගැන චමතරිය ශ ්ළ ය ශුතුය ශ. 
තමාට චමතරිය ශ ්ර ගැනීම ,ාෙනාෙ පටන් ගැනීවම්දී පමණ්් ්ිරීම 
පර මාණෙත් ය ශ. දිගට ,ාෙනාෙ අනය සත්ත්ෙය ශන් අනය පුද්ගලය ශන් ගැන 
ම ්ළය ශුතු ය ශ. චමතරී ,ාෙනාෙ ගැන ෙැඩි දුරට ්රැණු දැනගැනීමට 
සබෞද්ධයාසග් අ්්සපා් 170 වෙනි පිටුවේ පටන් ද  ාසනාව්රණය 
385 වෙනි පිටුවේ පටන් ද ්ිය ශවීම පරවය ශෝජනය ශ. මතු දැ්්වෙන ෝය 
පාඩම් ්රවගන චමතරී ,ාෙනාෙ ්රත්ො. 

නම්රී භාවනා වාකයය. 

මම චෙර නැත්වත් වෙම්ො, අනුන්වග් ය ශහපත ්ැමැත්වත් 
වෙම්ො, අනුන් පහත් ව්ාට වනා සිතන්වන්් වෙම්ො, දු්් නැතිවය ශ්් 
වෙම්ො, සුෙපත් වෙම්ො. 

මාවග් හිතෙත්හු චෙර නැත්වතෝ වෙත්ො. අනුන් වග් ය ශහපත 
්ැමැත්වතෝ වෙත්ො, අනුන් පහත්ව්ාට වනා සිතන්වනෝ වෙත්ො, දු්් 
නැත්වතෝ වෙත්ො. සුෙපත් වෙත්ො. 
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මාවග් සතුවරෝ චෙර නැත්වතෝ වෙත්ො. අනුන් වග් ය ශහපත 
්ැමැත්වතෝ වෙත්ො, අනුන් පහත් ව්ාට වනා සිතන්වනෝ වෙත්ො, දු්් 
නැි්තවතෝ වෙත්ො, සුෙපත් වෙත්ො. 

මා හා මධ්යස්ථවය ශෝ චෙර නැත්වතෝ වෙත්ො, අනුන්වග් ය ශහපත 
්ැමැත්වතෝ වෙත්ො, අනුන් පහත් ව්ාට වනා සිතන්වනෝ වෙත්ො, දු්් 
නැත්වතෝ වෙත්ො, සුෙපත් වෙත්ො. 

පරසද්  ව සයන් සම්් වඩීමම. 

(මතු දැ්්වෙන ෙකනෙලට චෙර නැත්වතෝ වෙත්ො ය ශනාදි 
ෝය පස වය ශාදා ,ාෙනා ්රත්ො  

වම් ආරාමවය ශ් ස්ල සත්ත්ෙවය ශෝ ................ 

වම් ගවම් ස්ල සත්ත්ෙවය ශෝ ................. 

වම් රවට් ස්ල සත්ත්ෙවය ශෝ ............ 

වම් දිෙය ශිවන් ඔ  වෙවසන ස්ල සත්ත්ෙවය ශෝ චෙර නැත්වතෝ 
වෙත්ො, අනුන්වග් ය ශහපත ්ැමැත්වතෝ වෙත්ො. 

දි ා ව සයන් භාවනා කිරීම. 

නැවගනහිර දිග ස්ල සත්ත්ෙවය ශෝ චෙර නැත්වතෝ වෙත්ො, 
අනුන්වග් ය ශහපත ්ැමැත්වතෝ වෙත්ො, අනුන් පහත් ව්ාට වනා 
සිතන්වනෝ වෙත්ො, දු්් නැත්වතෝ වෙත්ො, සුෙපත් වෙත්ො. 

දකුණු දිග සකල ස්්්්වසයජ ................... 

බහහිර දිග සකල ස්්්්වසයජ ................... 
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උ ු්රඩ දිග සකල ස ්්්්වසයජ .................. 

යහ සිටිනා සකල ස්්්්වසයජ ................. 

උස සිටිනා සකල ස්්්්වසයජ ................ 

සදිසාසව් සකල ස ්්්්වසයජ .................... 

මමතරී භොෙනොෙ  ුන දත යුතු කරුණු. 

චමතරී ,ාෙනාෙ ්ිරීම සඳහා වය ශාදා ගත හැ්ි ෙකන ව ාවහෝ 
ඇත්වත් ය ශ. වනාවය ශ්් වපාත්ෙල වනාවය ශ්් ආ්ාරය ශට ,ාෙනා ෝය 
ඇත්වත් ඒ නිසාය ශ. ්ෙර ෙකනය ශ්ින් ්ෙර ආ්ාරය ශ්ින් චමතරී 
,ාෙනාෙ ්ළ ද ෙරද්් නැත. ඒ නිසා වපාත්ෙල වෙනස් වෙනස් 
ආ්ාර ෙලට ,ාෙනා ෝය තිබීම ගැන විමතිය ශ්් ඇති ්ර වනා ගත 
ය ශුතු ය ශ. වමහි චමතරී ,ාෙනා ෝය වය ශාදා ඇත්වත් ඉතා වහාඳ 
්ර මය ශ්ට ය ශ. 

වම් ,ාෙනාෙ ්රන තැනැත්තා විසින් අෙං්ෙ අනුන්ට 
ය ශහපත්් ්ිරීවම් අදහසින් ම ,ාෙනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. එ ඳු අදහස්් 
නැතිෙ ,ාෙනා ෝයය ශ ්ීොට ඉන් එතරම් පරවය ශෝජනය ශ්් වනාවේ. 
අෙං්ෙ තමාවග් සිත අනය පුද්ගලය ශන්ට වය ශාමු ්ර වගන ඒ ඒ 
ෝයවය ශන් ්ිය ශවෙන වදය ශ අනයය ශාට සිදු ්ර දීවම්  ලාවපාවරාත්තු-
වෙන් ම ,ාෙනා ්රනු. “චෙර නැත්වතෝ වෙත්ො” ය ශන ෙැ්ිවය ශන් 
්ිය ශැවෙන ්රැණු වද්්් ඇත්වත් ය ශ. ,ාෙනාෙට ල්්ෙන ,ාෙනාෙට 
හසු්ර ගන්නා සත්ත්ෙය ශන් ව්වරහි අනයය ශන් ගැන චෙර ඇති 
වනාවීම එ්් ්රැවණ්ි. ,ාෙනාෙට හසුෙන පුද්ගලය ශන්ට අනයය ශන් 
චෙර වනා ්ිරීම එ්් ්රැවණ්ි. ඒ වද්රැණ ම සල්ා වගන ඒ 
වද් ම වනාවීම පිණිස ,ාෙනා ්රන්න. චමතරී ,ාෙනාෙ ,ාෙනා 
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්රන තැනැත්තාවග් ය ශහපත පමණ්් වනාෙ එය ශට හසුෙන අනය 
සත්ත්ෙය ශන් වග් ය ශහපත ද සිදුෙන ,ාෙනාවේි. එය ශ උසස් ,ාෙනාේ් 
ෙන්වන් ඒ නිසා ය ශ. ,ාෙනා ්රන ්ල්හි තමා ්ිය ශන වදය ශ එය ශට 
අසුෙන සත්ත්ෙය ශනටන සිදුෙන පරිදිම ,ාෙනාෙ ්ළ ය ශුතුය ශ. වමහි 
,ාෙනා ෝයය ශ වය ශාදා ඇත්වත් අනුන්වග් ය ශහපත ද සිදුෙන්නා ෙූ 
ආ්ාරය ශට ය ශ. එය ශ ගැඹුරැ ්රැවණ්ි. ඒ ගැන විස්තරය ශ් ්ළවහාත් 
වමය ශ ්ිය ශෙන ව ාවහෝ වදන්ුන්ට වත්රැම් ගත වනාහී ්ිය ශවීමට අපරිය ශ 
විය ශ හැ්ි  ැවින් ඒ ගැන විස්තරය ශ්් වනා ්රනු ලැවේ. 
“ ාසනාව්රණය” නමැති වපාවත් සඳහන් චමතරී ,ාෙනා විස්තරය ශ 
්ිය ශෙුෙ වහාත් ඒ ගැන දැනුම්් ලැබිය ශ හැ්ිෙනු ඇත. 

වමහි ද්්ො ඇති චමතරී ,ාෙනාවේ ව්ාටස් තුන්් ඇත්වත් ය ශ. 
හිතාහිත මධ්යස්ථ සත්ත්ෙය ශනට වමත් ෙැඩීම පළමුෙන ව්ාටස ය ශ. තමා 
සිටින තැන සිට පරවද්ශ ෙශවය ශන් වමත් ෙැඩීම වදෙන ව්ාටස ය ශ. දිශා 
ෙශවය ශන් වමත් ෙැඩීම තුන් ෙන ව්ාටස ය ශ. ව්ාටස් තුන ම පාඩම් 
්රවගන තුන් ආ්ාරවය ශන් ම ,ාෙනාෙ ්ළ හැ්ි ය ශ. එ්් ව්ාටස්් 
වහෝ වද්්් පාඩම් ්රවගන ,ාෙනා ්ිරීම ද සුදුසු ය ශ. 

දිශා ෙශවය ශන් ්රන ,ාෙනාෙ ෙඩාත් වහාඳය ශ. එය ශ සදිසාෙ 
ගැනම පිළිවෙළින් ද ,ාෙනාෙ ්ිරීම සුදුසු ය ශ. එ්් දිශාේ 
සත්ත්ෙය ශනට ම ව ාවහෝ වේලාේ් වමත් ්ිරීම ෙඩාත් වහාඳ ය ශ. එවස් 
්රන තැනැත්තා ,ාෙනාෙට ල්් ්ර ගන්නා දිශාෙට හැරී ොඩි වී සිත 
ඒ දිශාෙට වය ශාමු ව්ාට ඒ දිශාවේ සත්ත්ෙය ශනට ම ව ාවහෝ වේලාේ් 
වමත් ෙැඩිය ශ ය ශුතු ය ශ. එය ශින් ඒ දිශාවේ සත්ත්ෙය ශනට ගුණ ලැවේ. චමතරී 
,ාෙනාවේ ගුණය ශ ෙඩා ලැව න්වන් ඒ දිශාවේ ,ාෙනාෙ ්රන්නා 
සමීපවය ශ් සිටින සත්ත්ෙය ශනට ය ශ. දුර ය ශත් ය ශත් ගුණය ශ මඳ වේ.  
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මමතරී භොෙනොපේ අනුසසේ. 

අංගුත්තරනි්ාවය ශ් ඒ්ාදස් නිපාතවය ශ් අනුස්සති ෙග්ගවය ශ් 
සූතර ය ශ් වමත්තා වච්වතෝ විමුත්තිවය ශ් අනුසස් එව්ාවළාස්් ෙදාරා 
ඇත්වත් ය ශ. ඒ අනුසස් එව්ාවළාස වමවස් ය ශ. 

1. වගරවීම් දත් සැපීම් ව්ඳිරීම් නන් වදඩීම් ඒ වම් අත 
වපරළීම්ෙලින් වතාරෙ සුෙවස් නින්දය ශාම 

2. ව්ඳිරීම් ඈනුම් ඇරීම් ඇඟමැලි ්ැඩීම් ආදිවය ශන් වතාරෙ 
පද්මය ශ්් පු ුදුෙන්නා්් වමන් සැපවස් නින්වදන් අෙදිවීම. 

3. සර්පය ශන්ට වසාරැන්ට ඇතුන්ට සතුරන්ට හසුවීම් ආදී 
,ය ශාන් සිහින වනා වපනීම. 

4. ද්ින ද්ින සැමට ම පරිය ශවීම, 

5. මිනිසුන්ට පමණ්් වනාෙ වදවිය ශන්ට ද පරිය ශවීම, 

6. වදවිය ශන් විසින් ආදරවය ශන් ආර්්ෂා ්රනු ලැබීම, 

7. ගින්වනන් විවෂන් හා ආය ශුධ්ෙලින් ද අනතුරැ වනා වීම, 

8. ෙහා සිත සමාධි වීම, 

9. මුහුණ පැහැපත් වී  ැ ලීම, 

10. වනාමුළාෙ ්ාල්රිය ශා ්රන්නට ලැබීම, 

11. ඒ ජාතිවය ශ් ම රහත් නූෙවහාත්  ර හ්මවලෝ්වය ශ් ඉපදීම. 
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වමත්තා වච්වතෝ විමු්්තිය ශ ය ශනු චමතරීධ්යානය ශ ය ශ. ඉහත ්ී 
අනුසස් ලැව න්වන් චමතරී ,ාෙනාවෙන් ධ්යාන ල ා ගත් අය ශට ය ශ. 
සාමානය චමතරිවය ශන් ඒ අනුසස් ලැව න්වන් ස්ෙල්ප ෙශවය ශනි. මඳ 
වේලාේ් චමතරී ,ාෙනාෙ ව්ාට ඉහත ්ී අනුසස් වනාලැව න 
්ල්හි ්ිය ශන අනුසස් චමතරිවය ශන් වනා ලැවේ ය ශය ශි ෙරදො වනාසිතා 
ගත ය ශුතු ය ශ. 

“ඒ්ම්පි වච් පාණමදුට්ඨ චිත්වතෝ 
වමත්තාය ශති ්ුසවලෝ වත්න වහෝති, 
සේවේෙ පාවණ් මනසානු්ම්පං 
පහූතමරිවය ශෝ ප්වරෝති පුඤ්්ඤ්ං” 

(ඉතිෙුත්ත්  

වත්රැම:- 

ඉදින් අදුෂ්ට ෙූ සිතින් එ්් සත්ත්ෙය ශ්ුට ෙුෙ ද වමත් ෙඩා ද 
එය ශින් ව ාවහෝ ්ුසල් ඇත්වත් වේ. ස්ල සත්ත්ෙය ශින්ට ම චමතරිය ශ 
ෙඩන්නා ෙූ ආය ශයය පුද්ගල වතවම් ඉතා මහත් පින්් ්රය ශි. 

සම්් වඩඩිය යු්ු ආකාරය 

“මාතා ය ශථා නිය ශං පුත්තං 
ආය ශුසා ඒ් පුත්ත මනුර්්වඛ 
ඒෙම්පි සේ  ,ූවත්සු 
මානසං ,ාෙවය ශ් අපරිමාණං” 

වමත් ෙැඩිය ශ ය ශුතු ආ්ාරය ශ ද්්ො තථාගතය ශන් ෙහන්වස් විසින් 
ෙදාරා ඇති වම් ගාථාෙ සිහි ්රනු. “එ්් දරැේු ඇති මෙ ඒ දරැො 
තමාවග් ජීවිතය ශට වදවෙනි වනාව්ාට ර්ින්නී ද, ඒ මෙ තමාට ඇති 
එ්ම දරැො ව්වරහි ය ශම්  ඳු චමතරිය ශ්් පෙත්ෙන්නී ද වමත් ෙඩන 
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සත් පුරැෂය ශා විසින් සිය ශලු සත්ත්ෙය ශන් ව්වරහි එ ඳු චමතරිය ශ්් 
පැෙැත්විය ශ ය ශුතු ය ශ.” ය ශනු එහි අදහස ය ශ. 

සිලේ සමොදනේ ෙූෙනේ විසිනේ 

පනොකළ යුතු කතො 

සිල් සමාදන් ෙූ සත්පුරැෂය ශන් විසින් ඒ දිනය ශ තමා අතින් ්ිසිම 
පාපය ශ්් සිදු වනාෙන වලස ගත ්ිරීමට උත්සාහ ්ළ ය ශුතු ය ශ. සිහිවය ශන් 
ය ශු්්තවිය ශ ය ශුතු ය ශ. ඇතැම්හු සිල් සමාදන් වී රාජ්ථාදි තිරශ්චීන ්ථාෙල 
වය ශදී ශීලය ශ ්ිලිටි ්ර ගනිති. සිල්ගත් දිනවය ශ් දී වද්ශපාලන ්තා, මැති 
ඇමතිෙරැන් පිළි ඳ ්තා, ආොහ විොහ පිළි ඳ ්තා, නැන්දලා 
වල්ලිලා පිළි ඳ ්තා, රැ්ීර්්ෂා පිළි ඳ ්තා, ඉඩ්ඩම්ෙල 
අය ශිතිොසි්ම් පිළි ඳ ්තා,  ූදල් ව දීම් පිළි ඳ ්තා, ෙතු ්ුඹුරැ 
පිළි ඳ ්තා, රවට් සරැ ෙ නිසරැෙ  ෙ පිළි ඳ ්තා, දූදරැෙන් 
දිය ශුණු්ර ගැනීම පිළි ඳ ්තා, වීරය ශන් පිළි ඳ ්තා, නළුෙන් පිළි ඳ 
්තා, නැටුම් ගැය ශුම් ෙැය ශුම් පිළි ඳ ්තා, ආහාර පාන පිළි ඳ ්තා, 
ඇඳුම් පැළඳුම් පිළි ඳ ්තා, වගෙල් පිළි ඳ ්තා, ය ශානොහන පිළි ඳ 
්තා, අනුන්වග් අඩුපාඩු්ම් පිළි ඳ ්තා, අනුන්වග් ෙැරදි පිළි ඳ ්තා 
ය ශනාදි ව්වලස් ෙැඩීමට වහ්තුෙන ්තාෙලින් ෙැළ්ී විසිය ශ ය ශුතු ය ශ. 

ධේම සොකච්ඡොෙ 

“්ාවල්න ධ්ම්ම සා්ච්ඡා ඒතං මංගලමුත්තමං” ය ශනුවෙන් සුදුසු 
්ාලවය ශහි ධ්මව සා්ච්ඡා පැෙැත්වීම උතුම් මංගලය ශ්ැය ශි ,ාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් ෙදාරා ඇත්වත් ය ශ. උපාසව්ෝපාසි්ාෙන් එ්්රැස්ෙන වපාවහෝ 
දිනය ශ ධ්ර්ම සා්ච්ඡාෙට සුදුසු දිනය ශ්ි. එ ැවින් ඒ දිනවය ශහි සුදුසු ්ල් 
 ලා ධ්ර්ම සා්ච්ඡාෙ පෙත්ෙන්න. එවස් ්ිරීවමන් ධ්ර්ම වද්ශනාමය ශ 
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්ුශලය ශ සිදු්ර ගත හැ්ිය ශ. ධ්ර්ම සා්ච්ඡාෙ ්ළ ය ශුත්වත් වමවස්ය ශ. 
ධ්ර්මය ශ පිළි ඳ ෙූ ය ශම් ්සිි ්රැණ්් උපාස් පිරිවසන් අහන්න. එය ශට 
ලැව න පිළිතුරැ හරි පිළිතුර්් නම් එය ශ එවස් ම පිළිගන්න. ලැව න 
පිළිතුර ෙැරදි නම් එය ශ ෙැරදිය ශ ්ිය ශා පිළිතුරැ දුන් තැනැත්තාවග් සිත 
රිවදන පරිදි ්ථා වනා ්රන්න. එය ශ එවස් ම ද ්ිය ශා වසස්සන්වගන් 
අහන්න. ්ාහටත් පර ශ්නය ශට නිසි පිළිතුරැ දිය ශ හැ්ි වනාවී නම් ඒ 
්ාරණය ශ තමා වසස්සන්ට ්ිය ශා වදන්න. ්ිය ශා දී ඔෙුන්වග් සිත්හි ඒ 
්රැණ වහාඳට පිහිට ෙන්නට නැෙත නැෙතත් පර ශ්න ්රන්න. 
ඔෙුන්වග් දැනුවම් ෙරද්් වහෝ අඩුේ් ඇති නම් එය ශ නැෙත නැෙතත් 
්ිය ශා වදන්න. තමා වනාදත් ්රැණු දැන ගැනීම සඳහා ද පර ශ්න 
්රන්න. සැ් දුරැ්ර ගැනීම සඳහා සැ් ඇති ්රැණු ගැන පර ශ්න 
්රන්න. 

වපාවහෝ දින ්ාලසටහන් සිය ශල්වලහි ම ධ්ර්ම සා්ච්ඡාෙට 
්ාලය ශ්් වෙන් ්ර තිව නු ද්්නා ලැවේ. එවහත් 
උපාසව්ෝපාසි්ාවෙෝ ධ්ර්ම සා්ච්ඡා වනා්රති. එය ශට වහ්තුෙ ව ාවහෝ 
වදනාට සා්ච්ඡාෙට ඉදිරිපත් ්ිරීමට ්රැණු නැති්මය ශ. සා්ච්ඡාෙට 
සුදුසු ්රැණු වමහි ද්්ෙනු ලැවේ. ඒ ්රැණු ගැන සා්ච්ඡා 
ව්වරත්ො. වමහි ෙරහන් තුළ ඇත්වත් ඒ ්රැණු  ලාගත හැ්ි තැන් 
ය ශ. 

සොකච්ඡොෙට  තයුතු කරුණු. 

1. සරණශීලය ශ ය ශනු ්ුම්් ද? වතරැෙන වලෝ්ය ශාට 
පිහිටෙන්වන් ව්වස් ද? වතරැෙන පිහිට ල න්වන් ව්වස් 
ද? සරණය ශ පිහිටන්වන් ව්වස්ද? එය ශ ්ිලිටි ෙන්වන් ව්වස් 
ද? බිවඳන්වන් ව්වස්ද? 
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2. වපෝය ශ ය ශනු ්ුම්්ද? මස්ට වපෝය ශදෙස් ව්ාවතව්් ද? ඒො 
ගණන් ගන්වන් ව්වස් ද? වපෝය ශ දැන ගැනීවම් ල්ුණු 
වමානො ද? වපෝය ශ වනාෙන දිනය ශ් සිල් ගැනීම ගැන ්ිය ශ 
ය ශුත්වත් ්ුම්් ද? 

3. සෙවතය ශන් ෙහන්වස්වග් රී වද්හය ශ ආදාහනය ශ ්ිරීවමන් පසු 
ඉතිරි ෙූ ධ්ාතූන් ෙහන්වස්ලා ගැන සා්ච්ඡා ්රනු. 
අසම්,ින්න ධ්ාතූන් ෙහන්වස්ලා ්ෙරහු ද? ්ුඩා ධ්ාතූන් 
ෙහන්වස්ලා ව්ාපමණ ද? ඒොවය ශ් පර මාණ ෙර්ණ ව්වස්ද? 
ය ශන ්රැණු ගැන සා්ච්ඡා ්රනු. (පුවණයෝපවද්ශය ශ 92575 
පි.  

4. ල්්දිෙ ඇති සර්ෙත ධ්ාතූන් ෙහන්වස් ගැන හා පාරිව,ෝගි් 
ෙස්තූන් ගැන සා්ච්ඡා ්රන්න. (ව ෞද්ධ්ය ශාවග් අත්වපාත 
47540  

5. චකතය ෙර්ග ව්ාවත්් ද? ්ෙරහු ද? (පුවණයෝපවද්ශය ශ 
66557  

6. රී පාද ( ුදුරදුන්වග් පිය ශසටහන්  පිහිටො ඇති තැන් 
(පුවණයෝපවද්ශය ශ 101582  

7. ෙැඳීවම් අනුසස් ්ෙවර් ද? (පුවණයෝපවද්ශය ශ 106585  

8. පූජාෙ හා දානය ශ ගැන සා්ච්ඡා ්රනු. (පු. 1275101  

9. වද්ෙපූජා  ලිවතාවිල් ්ිරීවමන් ්රවීවමන් ව ෞද්ධ්ය ශන්වග් 
සරණශීලය ශට ්ුම්් වේ ද? (ව ෞ.අ. 35531  

10.  ුද්ධ් පූජාෙට ්ුම්් ්ළ ය ශුතුද? එය ශ ය ශම්ු තමාවග් 
පරවය ශෝජනය ශට ගතවහාත් ්ුම්් වේ ද? (පු. 1335105  
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11. සඟසතු ඉඩම්ෙල පලතුරැ ්ඩා ගන්නා ගිහිය ශන්ට ්ුම් ්වේ 
ද? 

12. තුන්තරා ව ෝධිය ශ ්ෙවර් ද? එ්් එ්් ව ෝධිය ශ්ට පැමි)මට 
වපරැම්දම් පිරිය ශ ය ශුතු ්ාලය ශ ව්ාවත්් ද? (පාරමිතා 
පර ්රණය ශ 45539  

13. පාරමිතා නම් ්ෙවර්ද? අප ්රන සමම පින්්ම පාරමිතාෙට 
අය ශත් වේද? (පාරමිතා පර ්රණය ශ 27525  

14. දශපාරමිතා ගැන සා්ච්ඡා ්රන්න. 

15. පින්් ්ළ විට පරාර්ථනාේ් ්ළ ය ශුතු ද? (පුවණයෝපවද්ශය ශ 
1855143 1 

16. උපාස් පරව,්ද ගැන සා්ච්ඡා ්රන්න. (ව ෞ.අ. 49542  

17. උපාස් ගුණ දශය ශ (ව ෞ.අ. 52544  

18. ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්ලා විසින් වනාය ශා ය ශුතු වගය ශ (ව ෞ. අ. 46  

19. පත්තනි්්්ුජ්ජන ්ර්මය ශ (ව ෞ.අ. 56547  

20. මධ්යම පර තිපදාෙ ය ශනු ්ුම්් ද? 

21. කතුරාය ශයය සතයය ශ ගැන, සා්ච්ඡා ්රන්න. 

                                                                 

ඉහත ද්්ො ඇති උප්ාර් වපාත්ෙල පිටු අං් ඔ  ළඟ ඇති වපාතට අනුෙ  ලන්න. 
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22. පඤ්්කස්්න්ධ්ය ශ (කතුරාය ශයය සතයය ශ  

23. ද්ොදසාය ශතනය ශ (අ,ිධ්ර්ම මාර්ගය ශ 3055240  

24. නීෙරණ පස (අ. මා. 2775218  

25. සප්තාය ශයය ධ්නය ශ (ව ෞ.අ. 2615205  

26. පින් ්ිරීමට අනේාශ ්ල් අට (ව ෞ. අ. 2705211  

27. අෂ්ටවලෝ් ධ්ර්මය ශ (ව ෞ.අ. 2715212  

28. ඇමදීවම් අනුසස් (පු. 1715133  

29. ්ැඳ පිදීවම් අනුසස් (පු. 1635127  

30. වමවලාෙ විපා් වදන දානය ශ (ව ෞ.අ. 1485117  

31. පරාණඝාතාදිවය ශන් ෙැළ්ීවම්  ලාවපාවරාත්තුෙ නැතිෙ 
පන්සිල් වදන තැන්ෙල දී නි්ම් සි්පද ්ීම සිල් 
සමාදන්වීම්් ද? සිල්ෙත් ගුණෙත් වතර නම්් ඉදිරිවය ශ් 
ව ාරැෙට සි්පද ්ීවමන් ෙන්වන් පින්් ද? පේ් ද? 

32. සර්ෙත ධ්ාතූන් හැඳින ගන්වන් ව්වස් ද? 

33. සර්ෙත ධ්ාතුය ශ ්ිය ශා තිව න ධ්ාතු වනාෙන වද්ෙලට ෙැඳුම් 
පිදුම් ්ිරීවමන් පින්් වේ ද? 

සේ කරඩණු ගඩන ද සාකච්ඡා කරන්න. (සූවිසු මහ ගුණය ශ  

34. කතුර් චෙශාරදය ඥානය ශ 
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35. දශ ල ඥානය ශ 

36.  ුදුරජාණන් ෙහන්වස්වග් ්ාය ශ ලය ශ 

37.  ුද්ධ්ඥාන තුදුස 

38. තරිවිදයාෙ 

39. අෂ්ටවිදයාෙ 

40. පසවළාස්කරණ ධ්ර්ම 

41. සිෙු පිළිසිඹිය ශා වහෙත් පටිසම්,ිදාඥාන 

42. පරාණඝාතවය ශ් අංග 

43. පරාණඝාතවය ශ් පරවය ශෝග සය ශ 

44. අදත්තාදානවය ශ් අංග 

45. දු්ින් මිදවීමට සතුන් මැරීම 

46. සිය ශදිවි නසා ගැනීම 

47. පස්විසි අෙහාරය ශ 

48. වි්ාල ව,ෝජනය ශ හා ගිලන්පස 

49. නච්කගීත සි්පදය ශ 

50. උච්කාසය ශන මහාසය ශන 
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ධර්ම විනි ්චය නමැති ගර න්ථවය ශහි පර ශ්න සිය ශය ශ්් හා ඒොට 
පිළිතුරැ ද ඇත. ඒො ද සා්ච්ඡාෙට සුදුසු ය ශ. 

සිල් සමාදන් ෙන්නට එන පින්ෙතුන් විසින් සා්ච්ඡාෙට 
්රැණ්් වද්්් ද සූදානම් ්රවගන ඒමට උත්සාහ ්ළ ය ශුතු ය ශ. 

දවල් 10.30 සිහ 11 දක්වා 

ආ ොර  ූජො  ුෙුතේවීම 

උදය ශ සිල් සමාදන් වීවමන් පසු ශීලය ශ වමවනහි ්ිරීම, ,ාෙනා 
්ිරීම, දහම් ඇසීම,  ණවපාත් ්ිය ශවීම, ධ්ර්මසා්ච්ඡාෙ ය ශන වම්ොය ශින් 
්ල් වගො 10-30 ට  ුද්ධ් පූජාෙ පිළිවය ශල ්ළ ය ශුතු ය ශ.  ුඬ පූජාෙ ඉතා 
පිරිසිදු වලස පිළිවය ශල ්ළ ය ශුතු ය ශ. ්ථා ්රමින් පූජාෙ පිළිවය ශළ ්ළ 
වහාත් අපවිතර  විය ශ හැ්ිය ශ. එ ැවින් ්ිසි ්ථාේ් වනා ්රමින් පජූාෙ 
පිළිවය ශල ්ළ ය ශුතුය ශ. ්තා ්ිරීමට ෙුෙමනා ෙුෙවහාත් ආහාර 
,ාජනෙලින් ඈත් වී ්තා ්ළ ය ශුතු ය ශ.  ුඬ පූජාෙ විහාරය ශට වගන 
ය ශාවම් දී ද එවස් ම පිළිපැදිය ශ ය ශුතු ය ශ.  ුඬපූජාෙ සමහටවිට උපාස් 
පිරිස අතින් අතට වගන ය ශති. එවස් ්ිරීවම් දී ආහාර ,ාජන වහාඳින් 
ෙසා නැති නම් සාධ්ු්ාර දීම් ගාථා ්ීම් වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. 

“එෙං අචින්තිය ශා  ුද්ධ්ා 
 ුද්ධ්ා ගුණා අචින්තිය ශා 
අචින්තිවය ශ්සු පසන්නානං 
විපාව්ෝ වහෝති අචින්තිවය ශෝ.” 

 ුඬපූජා පිළිවය ශල ්ිරීවම් දී ද වගන ය ශාවම්දී ද පූජා ්ිරීමට 
සැරවසන අෙස්ථාවේදී ද පූජා ්ිරීවමන් පසු ද වම් ගාථාෙ සිහි ්රනු. 
එහි වත්රැම:- “ ුදුෙරවය ශෝ වමවස් ය ශ ්ිය ශා සිතා ගත වනා හැ්්ව්ෝය ශ. 
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 ුදුෙරය ශන්වග් ස්ෙ,ාෙය ශ වමවස් ය ශ ්ිය ශා සිතාගත වනා හැ්්ව්් ය ශ. 
අචින්තය ෙූ  ුදුෙරය ශන් ෙහන්වස්ලා ව්වරහි පර සන්න ෙූ පින්ෙතුන්ට 
අචින්තය විපා් ලැව න්වන්ය ශ.” 

ෙැඳීවමහිදී ද මල් පහන්පූජා ්ිරීවමහිදී ද විහාර චකතය 
ව ෝධීන්හි ෙත් පිළිවෙත් ්ිරීවමහි දී ද වම් ගාථාෙ සිහි්රන්න. ගාථාෙ 
්ිය ශමින් වහෝ ඒො ්රන්න. වම් මහානු,ාෙ සම්පන්න ගාථාේි. 
ස්ලාර්ථ සිඬිය ශට ම උපවය ශෝගී ්ර ගත හැ් ි ගාථාවේි.  ුරැමවය ශ් 
විශාල ෙැඩ ්රන උසස් තනතුරැ දරන ඇතැම්හු තම තමන්වග් 
අ,ිමතාර්ථ සිඬිය ශ සඳහා වනාවය ශ්් ්ර මෙලින් වම් ගාථාෙ ,ාවිතා 
්රති. 

ආහාර  ුඬපූජා ්ිරීවම්දී  ත් ෙයඤ්්ජන ්ැවිලි පලතුරැ ්ිරි 
තැඹිලි ය ශන ද්ර ෙය රාශිය ශම ගනිති. ඒ ඒ වද්ෙල් වෙන වෙන ම ගාථා 
්ිය ශා පූජා ්රන්නට ය ශතවහාත් ව ාවහෝ ්ාලය ශ්් ගතෙන දීර්ඝ ෙැඩ්් 
වේ. එ ැවින් ආහාරෙලට අය ශිති ෙන සිය ශල්ල ආහාර ෙශවය ශන් එ්් 
ගාථාේින් එ්ෙර පූජා ්ිරීම පහසු ය ශ. සුදුසු ය ශ. පැන් හා දැහැත් 
ආහාරෙලට අය ශිති නැත. පළමු ව්ාට පැන් පූජාෙ ්රන්න. ඉන්පසු 
ආහාර පූජාෙ ්රන්න. ඉන්පසු දැහැත් පූජාෙ ්රන්න.  

පූජාෙ ්ිරීවම්දී පූජා ්රන්නට සූදානම් ්ර ඇති සිය ශල්ල 
පූජාසනවය ශ් ත ා පසඟ පිහිටුො ෙැඳ ඉ්්බිති දණින් හිඳ වදාවහාත් 
එ්්ව්ාට ෙැඳ වගන වම් ෝය ්ිය ශන්න. 

ආ ොර  ූජොපේදී කියන ෙනේදනො ෙොකයය 
(ගිලන්පස පූජාවෙහිදී ද වමය ශ ්ිය ශනු  

සාරාසංඛය කල්ප ලක්ෂයක් මුුලල්සලහි පිරෑ සම්ිස් පාරමි්ා 
කුසල බලසයන් අධගමනය කරන අර්හ්්මාර්ග ඥානසයන් සව් 
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සකසලසුන් නසා සියලු පව් සසජා  හඩර පවි්ර  වූ මාසග් භාගයව්් 
බුදුරනාණන් වහන්සස් ආකා ය සස් අනන්් ගුණ ත්ි සස්ක. මහසමර 
සස් උස් වූ ගුණ ත්ි සස්ක. මහා සාගරය සස් ගඩවුරඩ වූ ගුණ ත්ි 
සස්ක. මහසපාසළාව සස් මහ්් වූ ගුණ ත්ි සස්ක. පූනා ස්්කාර 
කරන්නා වූ සඩදැහඩව්ුන්සග් පරාර්ථනා මුදුන්ප්් කරදීමහ සම්් 
මහාගුණස්කන්ධයක් ත්ි භාගයව්් බුදුරනාණන් වහන්සස්හ මාසග් 
කායාදි ද්වාර්රසයන් වඳිමි. 

වම් ෝය ්ිය ශා පසඟ පිහිටුො තුන්ෙර්් ෙඳිනු. ඉ්්බිති පැන් 
පූජාෙට වම් ගාථාෙ ්ිය ශන්න. 

පඩන් පූනාව 

“ධ්ම්වමෝදව්්න සත්තානං, පාපමල විවසෝධ්්ං, 
පානීවය ශ්නාහි පූවජ්මි, වලෝ්නාථං දය ශාලය ශං. 

ධ්ර්ම නමැති ජලවය ශන් සත්ත්ෙය ශන්වග් පේ වසෝදා හරින්නා ෙූ 
්රැණාෙට ොසස්ථාන ෙූ වලෝ්නාථය ශන් ෙහන්වස්ට වම් පැන් පූජා 
්රමි. පූජා වේො. 

ආහාර පූනාව 

සද්ධ්ම්මාමත දාවන්න, සුඛාවපන්තං  හුජ්ජනං 
මහා්ාරැණි්ං  ුද්ධ්ං, පූවජ්මි ආහාවරනහං. 

රී සද්ධ්ර්මය ශ නමැති අමතතය ශ පර දානය ශ ්ිරීවමන් ව ාවහෝ ජනය ශා 
සැපතට පමුණුෙන්නා ෙූ මහා්ාරැණි් ෙූ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන් 
ෙහ්නවස්ට පවිතර  ෙූ ද, පර )ත ෙූ ද වම් ආහාරය ශ පූජා ්රමි. පූජා වේො. 
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දැහඩ්් පූනාව 

ය ශථාොදී තථා්ාරී, ධ්ම්මොදී මහාය ශවසෝ, 
තාම් ූලං පතිගණ්හාතු, සත්ථා වලෝව්් අනුත්තවරෝ 

වෙනස්් වනා ව්ාට ්ිය ශන පරිදිම ්රන්නා ෙූ පරමගම්,ීර 
කතුස්සතය ධ්ර්මය ශ පර ්ාශ ්රන්නා ෙූ මහත් ය ශසස් ඇත්තා ෙූ 
වලෝ්වය ශහි සැමට ම උතුම් ෙූ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් වම් 
තාම් ූලය ශ පිළිවගන ෙදාරන වස්්්ො. 

සදවියන්හ පින්දීම 

්තං අම්වහ්හි මං පුඤ්්ඤ්ං, සේ සම්පත්ති සාධ්්ං 
සේවේ වද්ො අනුවමෝදන්තු අම්වහ ර්්ඛන්තු සේ දා 

මියගිය නෑයන්හ පින්දීම 

්තං අම්වහ්හි මං පුඤ්්ඤ්ං, සේ සම්පත්ති සාධ්්ං 
ඤාතවය ශෝ අනුවමෝදන්තු, පරවලා්මිවතා ගතා. 

 
සියලු ස්්්්වයන්හ පින්දීම 
 

්තං අම්වහ්හි මං පුඤ්්ඤ්ං, සේ  සම්පත්ති සාධ්්ං 
සේවේ සත්තා අනුවමෝදන්තු, සුඛිතා වහාන්තු වත් සදා. 

 
පරාර්ථනා 

ඉමිනා පුඤ්්ඤ් ්ම්වම්න - සුඛාය ශ පටිපත්තිය ශා 
පාපුවණය ශයාමි නිේ ානං - අජරං අමරංෙරං. 
ඉමිනා පුඤ්්ඤ් ්ම්වම්න - ය ශාෙ පප්වපෝමි නිේ ුතිං, 
තාෙ සේ  ,වේ ස්ොහං - පඤ්්ඤ්ො සීලො ,වේ. 
මහද්ධ්වනෝ මහාය ශවසෝ   - අප්පවලෝවහෝ අමච්ඡරී 
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සදා දාවන් රවතෝ සද්වධ්ෝ - සණ්හොවෙෝ ,ොමිහං 
වමත්ත චිත්වතෝ ්ාරැණිව්ෝ-සදා පරහිවත් රවතෝ 
ගුණඤ්්ඤු ගුණෙන්තානං - වත්සං ස්්්ාරව්ෝ ,වේ 
මහේ වලෝ නිරාතංව්ෝ - ද්්ව්ෝ සේ ත්ථ සාධ්වන්, 
සුමිත්වතෝ චිරජීවී ක -  ,වෙය ශයං ධ්ම්මිව්ෝ සදා. 
 

දවල් ා නය ගඩනීම 

වදාළහට ්ලින් දෙල් දානය ශ ෙළඳා අෙසන් ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
දහම්හල්ෙල පිරිස් මැද හිඳ දානය ශ ගන්නා ්ල්හි වසස්සන්ට ්රදර 
වනාෙන පරිදි පවරස්සවමන් ආහාර ෙැළඳීම ්ළ ය ශුතු ය ශ. වසස්සන්ට 
පිළි්ුල් ෙන පරිදි ්මරීම වසාටු සීරීම වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. තලු ගැසීම 
සුරැ සුරැ ගා ඉරීම් වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. ්ල ල නැතිෙ  ත්හුළු ෙළඳන 
තැන වනා ෙැවටන පරිදි පවරස්සවමන් ෙැළඳිය ශ ය ශුතු ය ශ. ්රපිඤ්්කා 
ව්ාළ මුරැන්ගා වපාතු ආදි ඉෙත ලන ද්ර ෙය ෙළඳන තැන බිම දමා 
ස්ථානය ශ අපවිතර  වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. ඒො ෙළඳන පිඟාවන් ව්ාන් වහෝ 
එ්තු ව්ාට ඉෙතලන ෙතුර පවරස්සවමන් පාවිච්චි ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
ශාලාෙ ඇතුළ වහෝ වදාර්ඩෙල් වහෝ වදාර්ඩෙල් සමීපය ශ වහෝ ෙතුවරන් 
අපවිතර  වනා ්රනු. ආහාර ෙැළඳීම ්ළ ය ශුතු අය ශුරැ වමහි 63 වෙනි 
පිටුවේ ්ිය ශා ඇත. 

දෙලේ ෙනේදනොෙ 

සිල් සමාදන් ෙූ දිනවය ශ් වතෙර්් ෙන්දනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. දෙල් 
දානය ශ ගැනීවමන් පසු  ුලත් සැපීම ්රනො නම් එය ශ ද අෙසන් ව්ාට 
මුෙ වසෝදා පිරිසිදු ්ර වගන විහාරය ශට වගාස් ආහාර පූජාෙ ඉෙත් ්ර 
විහාරය ශ පිරිසිදු ව්ාට ෙන්දනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. දොවලහි උෂ්ණය ශ අධි් 
 ැවින් චකතයාදිය ශ ෙන්දනා ්ිරීම අපහසු ය ශ. එ ැවින් විහාරවය ශහි 
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පමණ්් ෙන්දනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. දෙල් ෙන්දනාවේදී මතු දැ්්වෙන ගාථා 
,ාවිතා ්රනු. 

බුදුන් වඩඳීම 

ඉතිපි වසෝ ,ගො අරහං, සම්මා සම් ුද්වධ්ෝ, විජ්ජාකරණ 
සම්පන්වනෝ, සුගවතෝ, වලෝ්විදු, අනුත්තවරෝ පුරිසදම්මසාරථි, සත්ථා 
වද්ෙමනුස්සානං,  ුද්වධ්ෝ, ,ගොති. 

 ුද්ධ්ං ජීවිත පරිය ශන්තං සරණං ගච්ඡාමි. 
වය ශ් ද  ුද්ධ්ා අතීතා ක, වය ශ් ක  ුද්ධ්ා අනාගතා, 
පච්කුප්පන්නා ක වය ශ්  ුද්ධ්ා, අහං ෙන්දාමි සේ දා, 
නත්ථි වම් සරණං අඤ්්ඤ්ං,  ුද්වධ්ෝ වම් සරණං ෙරං 
ඒවත්න සච්කෙජ්වජ්න වහාතු වම් ජය ශමංගලං, 
උත්තමංවග්න ෙන්වද්හං පාදපංසු ෙරැත්තමං 
 ුද්වේ වය ශෝ ඛලි වතෝ වදෝවසෝ,  ුද්වධ්ෝ ඛමතු තං මමං 

ධර්මය වඩඳීම 

ස්ෝ්ඛාවතෝ ,ගෙතා ධ්ම්වමෝ සන්දිට්ඨිව්ෝ අ්ාලිව්ෝ, 
ඒහිපස්සිව්ෝ, ඕපනය ශිව්ෝ, පච්කත්තං වේදිතේව ෝ විඤ්්ඤූහීති. 

ධ්ම්මං ජීවිතපරිය ශන්තං සරණං ගච්ඡාමි 
වය ශ් ක ධ්ම්මා අතීතා ක, වය ශ් ක ධ්ම්මා අනාගතා 
පච්කුප්පන්නා ක වය ශ් ඡම්මා, අහං ෙන්දාමි සේ දා 
නත්ථි වම් සරණං අඤ්්ඤ්ං, ධ්ම්වමෝ වම් සරණං ෙරං, 
ඒවත්න සච්ක ෙජ්වජ්න, වහෝතු වම් ජය ශමංගලං 
උත්තමංවග්න ෙන්වද්හං, ධ්ම්මං ක තිවිධ්ං ෙරං 
ධ්ම්වම් වය ශෝ ඛලිවතෝ වදාවසෝ ධ්ම්වමෝ ඛමතු තං මමං. 

සංඝයා වඩඳීම 
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සුපටිපන්වනෝ ,ගෙවතෝ සාේසංවඝෝ, උජුපටිපන්වනෝ 
,ගෙවතෝ සාේසංවඝෝ, ඤාය ශපටිපන්වනෝ ,ගෙවතෝ සාේසංවඝෝ, 
සාමීචිපටිපන්වනෝ ,ගෙවතෝ සාේසංවඝෝ, ය ශදිදං කත්තාරි පුරිසය ශුගානි 
අට්ඨපුරිස පුග්ගලා ඒස ,ගෙවතෝ සාේසංවඝා, ආහුවණය ශ්වය ශෝ, 
පාහුවණය ශ්වය ශෝ, ද්්ඛිවණය ශ්වය ශෝ, අඤ්්ජලි්ර)වය ශෝ, අනුත්තරං 
පුඤ්්ඤ්්්වඛත්තං වලෝ්ස්සාති. 

සංඝං ජීවිත පරිය ශන්තං සරණං ගච්ඡාමි. 
වය ශ් ක සංඝා අතීතා ක, වය ශ් ක සංඝා අනාගතා 
පච්කුප්පන්නා ක වය ශ් සංඝා, අහං ෙන්දාමි සේ දා 
නත්ථි වම් සරණං අඤ්්ඤ්ං, සංවඝෝ වම් සරණං ෙරං 
ඒවත්න සච්ක ෙජ්වජ්න, වහෝතු වම් ජය ශ මංගලං 
උත්තමංවග්න ෙන්වද්හං සංඝඤ්්ක තිවිවධ්ෝත්තමං 
සංවඝ වය ශෝ ඛලිවතෝ වදාවසෝ සංවඝෝ ඛමතු තං මමං. 

ස්රඩවන් ගුණ හා පසස් බුදුවරයන් වහන්සස්ලාසග් ගුණ හිස පහිිහුවා 
ගඩනීම 

 ුද්ධ් ධ්ම්මා ක පච්වච්්,  ුද්ධ් සංඝා ක සාමි්ා 

දාවසෝ හමස්මි වම්වත්සං ගුණං ඨාතු සිවර් සදා 

තිසරණං තිල්්ඛණුවප්්ඛං නිේ ානමන්තිමං සුඛං 

සුෙන්වද් සිරසා නිච්කං ල,ාමි තිවිධ්ා මහං 

තිසරණං ක සිවර් ඨාතු, සිවර් ඨාතු තිල්්ඛණං, 

උවප්්ඛා ක සිවර් ඨාතු, නිේ ානං ඨාතු වම් සිවර් 

 ුද්වේ ස්රැවණ් ෙන්වද්, ධ්ම්වම් පච්වච්් සම් ුද්වේ 
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සංවඝ ක සිරසා වය ශ් ක, තිධ්ා නිච්කානමාමහං. 

 

 ුදුරජාණන් ෙහන්වස් දෙල් දානය ශ ෙළඳා මඳ වේලාේ් විවේ් 
ගැනීම සඳහා ගඳ ්ිළිය ශට පිවිවසන්නට සූදානම් ෙන වේවලහි 
උන්ෙහන්වස් ෙඳින්නට ව ාවහෝ ශරාේවය ශෝ එතැනට පැමිවණන්නාහ. 
තථාගතය ශන් ෙහන්වස් ගඳ්ිළිවය ශ් පඩිය ශ මත සිටවගන ඔෙුන්වග් 
ෙන්දනාෙ පිළිවගන ඔෙුනට ඒ අෙස්ථාවෙහිදී දිනපතා ම ්රන 
අෙොදය ශ්් ඇත්වත් ය ශ. දිො ෙන්දනාෙ ්ළ ඔ ට ඒ අෙොදය ශ ්ිරීමට 
තථාගතය ශන් ෙහන්වස් ජීෙමානෙ නැති  ැවින් වම් අෙස්ථාවෙහි දී ඔ  
විසින් ඒ අෙොදය ශ සිහි ්ළ ය ශුතු ය ශ. එය ශ සිහි ්ිරීම්් ෙශවය ශන් ඉහත 
දැ්්ෙූ ගාථා ්ිය ශා අෙසානවය ශහි වම්  ුද්ධ්ාෙොදය ශත්  ුදුරැෙට ෙැඳවගන 
ම සජ්ඣාය ශනා ්රන්න. 

බුදුන් වහන්සස් දිනප්ා දවාසලහි කරන අවවාදය. 

අප්පමාවද්න ,ි්්ඛවේ සම්පාවද්ථ, දුල්ලව,ෝ  ුද්ධ්ුප්පාවදෝ 
වලෝ්ස්මිං, දුල්ලව,ෝ මනුස්සත්තපටිලාව,ෝ, දුල්ල,ා ඛණ සම්පත්ති, 
දුල්ල,ා පේ ජ්ජා, දුල්ල,ං සද්ධ්ම්මසෙණං. 

ඉ්්බිති වම් ගාථා ද ්ිය ශා ෙඳින්න. 
සසාසළාස්මස්ථානය වඩඳීම 

 
මහිය ශංගණං නාගදීපං, ්ළයාණං පදලාඤ්්ඡනං 
දිොගුහං දීඝොපි වකතිය ශං මුතිය ශංගණං 
තිස්සමහාවිහාරඤ්්ක ව ෝධිං මරිකෙට්ටිය ශං, 
වසාණ්ණමාලි මහාවච්තිං ථූපාරාම ,ය ශාගිරිං 
වජ්තෙනං වස්ලවච්තිං, තථා ්ාකරගාම්ං, 
ඒවත් වසෝළස ඨානානි අහං ෙන්දාමි සේ දා. 
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සියල්ල එකවර වඩඳීම 

ෙන්දාමි වච්තිය ශං සේ ං, සේ ඨාවන්සු පතිට්ඨිතං, 
සාරීරි් ධ්ාතු මහාව ෝධිං,  ුද්ධ්රමපං ස්ලං සදා. 

පින්දීම 

සේවේ සත්තා ක ,ූතා ක - හිතා ක අහිතා ක වම් 
අනුවමෝදිත්ො ඉමං පුඤ්්ඤ්ං, පාපුණන්තු සිෙං පදං, 
 
,ෙග්ගුපාදාය ශ අවීචි වහට්ඨවතා 
එත්ථන්තවර් සත්ත්ාය ශූපපන්නා 
රමපී ඈරපී ක අසඤ්්ඤ්ි සඤ්්ඤ්ිවනා 
දු්්ඛා පමුඤ්්කන්තු ඵුසන්තු නිේ ුතිං. 
 
අස්මිං විහාරඝරපේ ත රැ්්ඛ ගාවම් 
සේවේසු දීපනගවර්සු ක ක්්්ොවළ 
වද්ොසුරා ගරැඩ ර්්ඛස නාග ය ශ්්ඛා 
ර්්ඛන්තු මං ස්නු,ාෙ  වල්න නිච්කං 

පරාර්ථනා 

ඉමිනා පුඤ්්ඤ් ්ම්වම්න මාවම්  ාලසමාගවමෝ 
සතං සමාගවමෝ වහෝතු ය ශාෙ නිේ ාන පත්තිය ශා. 
ඉමිනා පුඤ්්ඤ් ්ම්වම්න, සුඛාය ශ පටිපත්තිය ශා 
පාපුවණය ශයාමි නිේ ානං අජරං අමරං ෙරං. 
 

විසව්ක කාලය 
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දෙල් ෙැඳීවමන් පසු 2 ද්්ො වහෝ 2-30 ද්්ො වහෝ විවේ් 
ගන්න. මුළු දෙස ම ොඩිවීවමන් හා සිටවගන සිටීවමන් ගත ්ිරීම 
අපහසු  ැවින් විවේ් ්ාලවය ශ් හාන්සි වී වහෝ ෙැතිරවගන වහෝ 
සිටින්න. එවස් සිටින ්ාලවය ශ් ්ාමවිතර්්ාදිවය ශන් වතාරෙ ය ශම්්ිසි 
්මටහන්් වමවනහි ්රන්න. සමහර විට එවස් සිටින ඔ ට නින්ද 
ය ශන්නට ද පිළිෙන. නින්ද ය ශාවමන් ඔවේ ශීලය ශට හානිය ශ්් වනාෙනු 
ඇත. නින්ද ගිය ශවහාත් වේලාෙට නැඟිට මුහුණ වසෝදා වගන ෙැඩ පටන් 
ගන්න. 

දවල් 2 සිහ 5 දක්වා 

විවේ් ්ාලවය ශන් පසු ගිලන්පස ඇති නම් ෙළඳා 5 ෙන තුරැ 
දහම් වපාත් ්ිය ශවීම, දහම් ඇසීම, ,ාෙනා ්ිරීම, ධ්ර්ම සා්ච්ඡා ්ිරීම 
ය ශන වම් ්ටය ශුතුෙල සුදුසු පරිදි වය ශවදන්න. දහම් වපාත් ්ිය ශවීම ධ්ර්ම 
සා්ච්ඡා ්ිරීම ය ශන ෙැඩ වද් එ්ෙර ද ්ළ හැ්ිය ශ. ්ිය ශවීමට සමත් 
ව්න්ු විසින් උපාස් පිරිසට අසා වගන සිටීම සඳහා දහම් වපාත්් 
්ිය ශෙන්න. ඒ අතර ඒ වපාවත් ්රැණු ගැන සා්ච්ඡා ්රන්න. 
සා්ච්ඡා ්රමින් ම දහම් වපාත් ්ිය ශවීම ෙඩා පරවය ශෝජන ය ශ. 

5 සිහ 6 දක්වා 

වම් ෙත් පිළිවෙත් ්රන ්ාලය ශ ය ශ. වම් ්ාලවය ශ් දී මලසුන්ෙල 
ඇති උවද් පූජා්ළ මල් ඉෙත් ව්ාට ඒො පිරිසිදු ්රන්න. විහාර වගය ශ, 
චකතය මළුෙ, ව ෝමළුෙ හැමද පිරිසිදු ්රන්න. විහාරස්ථානවය ශ් 
අපවිතර ෙ ඇති අවන්් තැන් ද හැමද ්සළ ඉෙත් ව්ාට පිරිසිදු 
්රන්න. මිදුල්ෙල තණ පැළවී ඇති නම් ඒො උදුරා ඉෙත් ්රන්න. වම් 
දෙවස් දී උදලු පාවිච්චි වනා්ිරීම ෙඩා වහාඳ ය ශ.  
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තෙ ද වම් ්ාලවය ශ් දී සෙස පූජාෙ සඳහා මල් පහන් සුෙඳ 
දැහැත් ගිලන්පස පිළිවය ශල ්රන්න. ඒො පිළිවය ශල ්ර ත ා සෙස 6 ට 
නැෙත ද සිල් සමාදන් ෙන්න. උවද් සමාදන් ෙූ ශීලය ශ වනාබිඳී නිර්මල 
ෙ ඇති නම් සෙස සිල් සමාදන් නුෙූෙ ද ෙරද නැත. ෙත් පිළිවෙත් 
්ිරීවම් දී වම් ගාථාෙ සිහි ්රමින් ඒො ්ිරීම ය ශහපති. 

“බුද්සධජ්ි කි්්්යන්්ස්ස 
යස්ස කාසය් භව්ි යා පී්ි 
වරසව හි සා පී්ි 
කසිසන්නපි නේබුදීපස්ස” 

“ ුද්ධ් ය ශන ෙකනය ශ ්ිය ශන්නා ෙූ ය ශම්ුවග් ්වය ශහි ය ශම් 
 ුද්ධ්ාලම්,න පරීතිය ශ්් ඇති වේ ද, ඒ පරීතිය ශ අපමණ වදවිමිනිස් සැප 
සම්පත් ලැබීමට වහ්තු ෙන පරීතිය ශ්් ෙන  ැවින් මුළු දඹදිෙට ද ෙඩා 
උතුම්ය ශ” ය ශනු එහි වත්රැම ය ශ.  

සෙස  ූජොෙ ස  ෙනේදනොෙ 

සෙස සිල් සමාදන් වීවමන් පසු සිල් දුන් ස්ොමීන් 
ෙහන්වස්වගන් ය ශම්්ිසි ධ්ර්මාෙොදය ශ්් ලැව ත වහාත් එය ශ ද අසා 
සෙස පූජාෙට සූදානම් විය ශ ය ශුතු ය ශ. පූජාෙ සඳහා පහන් සුදුසු තැන්ෙල 
්ලින් දැල්විය ශ ය ශුතු ය ශ. වපාල්වතල් පහන්, ඉටිපන්දම්, සුෙඳ ්ූරැ ය ශන 
වම්ො දැල්වීම පූජනීය ශ ස්ථානෙලට හානිය ශ්් වනාෙන පරිදි නුෙණින් 
්ළ ය ශුතු ය ශ. විහාර වගෙල ව ාවහෝ පහන් දැල්වීවමන් වගය ශ රත්වී 
ඒොවය ශ් සාය ශම්ෙලට හානි වේ. දුම් ෙැදීවමන් ඒ ස්ථාන ්ළු වේ. වම්ො 
ගැන සැල්ිල්ල්් වනාව්ාට පමණ ඉ්්මො පහන්, සුෙඳ ්ූරැ, ්පුරැ 
දල්ො ඇතැම්හු සිද්ධ්ස්ථාන විනාශ ව්වරති. සිද්ධස්ථාන විනා  
කිරීසේ පාපයහ අසු සනා වන පරිදි පඩවඩ්්විය යු්ු බව විස ්ෂසයන් 
සි් ්බා ග් යු්ු ය. 
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සිල් සමාදන් වීවමන් පසු ගිලන්පස හා මල් හිස ත ා වගන 
වහෝ වදාවහාතින් ඔසො වගන වහෝ ඉතා වගෞරෙවය ශන් විහාරය ශට වගන 
වගාස් පූජාසනවය ශහි ත ා සැම වදනා එ්තු ෙ පසඟ පිහිටුො ෙැඳ වම් 
ගාථා ්ිය ශා පූජා ්රන්න. වපාත  ලවගන වහෝ පූජා ්රන්න. 
නැතවහාත් ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් නම්් ලො වහෝ උපාස් පිරිවසන් ම 
ව්න්ු ලො වහෝ ්ිය ශො වගන පූජාෙ හා ෙන්දනාෙ ්රන්න. 

පළමුසවන් සමසස් පහන් පූනාව කරන්න. 

“වේවනය ශය හදවය ශ් වමාහං, තවමා්්ඛන්ධ් විවනෝද්ං, 
දීවප්වන්වත්න පූවජ්මි, පඤ්්ඤා දීපධ්රං ජිනං. 
ඉමිනා පුඤ්්ඤ්්ම්වම්න, පඤ්්ඤ්ො සීලො සදා, 
,විත්ොන ලවහ් සීඝං. ධ්ම්මක්්ඛුං අනුත්තරං.” 

වේවනය ශය ජනය ශන්වග් හතදවය ශහි හටගත් වමෝහාන්ධ්්ාරස්-
්න්ධ්ය ශ දුරැ ්රන්නා ෙූ පර ඥා නමැති පර දීපය ශ දරන්නා ෙූ පස් මරැන් දිනූ 
වහය ශින් ජින නම් ෙූ ,ාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට වම් පර දීපය ශ පූජා ්රමි. 
පූජා වේො. 

වම් පින් ්මින් සැම්ල්හි නුෙණැත්වත් ද සිල් ඇත්වත් ද වී 
අනුත්තර ධ්ර්ම ක්්ෂුස ෙූ අර්හත් මාර්ග ඥානය ශ ෙහා ල න්වනම්ො. 

මල් පූනාව 

අනන්ත ගුණෙණ්ණස්ස, සුද්ධ්සීල සුගන්ධිවනෝ, 
වලෝ්නාථස්ස පූවජ්මි, පුප්ඵවම්තං මවනෝරමං, 
ඉමිනා පුඤ්්ඤ්්ම්වම්න, ,විත්ො සීලො සදා, 
පප්වපෝමි පරමං සන්තිං, නිේ ානං  ුද්ධ්ෙණ්ණිතං 
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අනන්ත ගුණ නමැති ෙර්ණය ශන් ඇත්තා ෙූ ශුද්ධ් ෙූ ශීල 
සුගන්ධ්ය ශ ඇත්තා ෙූ වලෝ්නාථය ශන් ෙහන්වස්ට වම් මනරම් මල් පූජා 
්රමි. පූජා වේො. 

වම් පින්්මින් සැම ්ල්හි සිල් ඇත්වත් වී  ුදු රජාණන් 
ෙහන්වස් විසින් ෙර්ණනා ්ළ පරම ශාන්තිය ශ ෙූ නිෙනට ෙහා 
පැමිවණම්ො. 

පඩන් පූනාව 

ධ්ම්වමෝදව්්න සත්තානං, පාපමල විවසෝධ්්ං. 
පානීවය ශ්නාහි පූවජ්මි, වලෝ්නාථං දය ශාලය ශං. 

ධ්ර්ම නමැති පවිතර  ජලවය ශන් සත්ත්ෙය ශන් වග් පේ වසෝදා 
හරින්නා ෙූ ්රැණාෙට ොසස්ථාන ෙූ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස්ට 
වම් පැන් පූජා ්රමි. පූජා වේො. 

ගිලන්පස පූනාව 

තිවදෝස සමනං වද්හ,  ලදං ආය ශුෙඩ්ඪනං, 
ගිලානපච්කය ශං ඒතං ප)තං මධ්ුරං සුචිං 
මහාදය ශස්ස පූවජ්මි ්ිවල්සාමය ශහාරිවනෝ, 
පුඤ්්වඤ්්වන්වත්න පප්වපෝමි, සේ  සඤ්්වඤ්ෝජන්්ඛය ශං 

තුන්වදාස් සමනය ශ ්රන්නා ෙූ ්ාය ශ ලය ශ ඇති ්රන්නා ෙූ ආය ශු 
ෙඩන්නා ෙූ පර )ත ෙූ මිහිරි ෙූ පවිතර  ෙූ වම් ගිලන්පස ව්වලස් වරෝග 
දුරැ ්රන්නා ෙූ මහා ්ාරැණි්ය ශන් ෙහන්වස්ට පූජා ්රමි. පූජා වේො. 
වම් පිවනන් ස්ල සංවය ශෝජනය ශන් ්්ෂය ශ ව්ාට ල න්නා ෙූ 
නිර්ොණය ශට ෙහා පැමිවණම්ො. 

දැහඩ්් පූනාව  
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ය ශථාොදී තථා ්ාරී, ධ්ම්මොදී මහාය ශවසෝ 
තාම් ූලං පතිගණ්හාතු, සත්ථා වලෝව්් අනුත්තවරෝ 

වෙනස්් වනා ව්ාට ්ිය ශන පරිදි ම ්රන්නා ෙූ වලෝ්ය ශාට 
ධ්ර්මය ශ පෙසන්නා ෙූ මහත් ය ශසස් ඇත්තා ෙූ තමන් ෙහන්වස්ට ෙඩා 
උතුම් පුද්ගලය ශ්ු නැත්තා ෙූ ,ාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට වම් තාම් ූලය ශ 
පිළිවගන ෙදාරන වස්්්ො. 

සුවඳ දුේ පූනාව 

වද්වසත්ො පෙරං ධ්ම්මං පාපාමගන්ධ්නාස්ං, 
සුගන්ධිනාහං ධ්ූවප්න පූවජ්මි වලෝ්නාය ශ්ං, 

උතුම් ෙූ ධ්ර්මය ශ වද්ශනා ව්ාට සත්ත්ෙය ශන් වග් පේ නමැති 
්ුණුගඳ දුරැ ්රන්නා ෙූ වලෝ්නාථය ශන් ෙහන්වස්ට වම් සුෙඳ දුමින් 
පුදමි. 

වමවස් පූජා පෙත්ො අනතුරැෙ ස්තුති පූජා ෙශවය ශන් වතරැෙන් 
ගුණ ්ිය ශා ෙන්දනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. වමහි උවද් ෙන්දනාෙ සඳහා එ්් 
ෙන්දනා ්ර මය ශ්් ද, දෙල් ෙන්දනාෙ සඳහා එ්් ෙන්දනා ්ර මය ශ්් ද 
ද්්ො ඇත. ඒොය ශින් ම සෙස ෙන්දනාෙ ්ිරීමත් සුදුසු ය ශ. ්ැමති අය ශට 
,ාවිත ්ිරීම සඳහා සෙස ෙන්දනාෙට විවශ්ෂ ෙන්දනා ්ර මය ශ්් වමහි 
ද්්ෙනු ලැවේ. 

සෙස පතරුෙනේ ෙුඳීම 

නවමෝ තස්ස ,ගෙවතෝ අරහවතෝ සම්මා සම් ුද්ධ්ස්ස. 

(තුන් ෙර්් ්ිය ශනු  
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(බුද්ධ වන්දනාව) 

්ං සඛජ පන භගවන්්ං සගජ්මං ඒවං කලයාසණජ 
කි්්්ිසද්සදජ අබ්භූග්ගස්ජ, ඉ්ිපි සසජ භගවා අරහං, සේමාසේබුද්සධජ, 
විේනාචරණසේපන්සනජ, සුගස්ජ, සලජකවිදූ, අනු්්්සරජ 
පුරිසධේමසාරථී, ස්්ථා සද්වමනුස්සානං, බුද්සධජ භගවා්ි. සසජ ඉමං 
සලජකං සසද්වකං සමාරකං සබර හ්මකං සස්සමණබරාහ්මණිං පනං සසද්ව 
මනුස්ස සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡික්්වා පසව්සද්්ි. සසජ ධේමං සද්සස්්ි 
ආදිකලයාණං මේසක කලයාණං පරිසයජසාන කලයාණං සා්්ථං 
සවයඤ්නනං සක්වල පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බර හ්මචරියං පකාසස්්ි. ්ං 
භගවන්්ං අරහන්්ං සේමාසේබුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. සේමාසේබුද්ධං 
සිරසා නමාමි. 

ඒ භාගයව්් සගෞ්ම බුදුරනාණන් වහන්සස්සග් යහප්් වූ කීර්්ි 
සඝජෂය සලජකසයහි සමසස් පඩන නඩංසග්ය. ඒ භාගයව්් බුදුරනාණන් 
වහන්සස් සාරාසංඛය කල්පලක්ෂයක් මුුලල්සලහි ැසස් කළ පාරමි්ා 
කු ල බලසයන් ල්් අර්හ්් මාර්ග ඥානසයන් සවාසනා සකල ක්සල්  
පර හාණසයන් පරි ුද්ධ ව සර්වප්්වාදි අපරිමි් ගුණසයන් යුක්් ව 
මනුෂය දිවය බර හ්ම යන සලජක්ර යවාසීන් විසින් කරන පූනා පිළිගඩනීමහ 
සුදුසු ව සිටින සහයින් අරහං නේ වන සස්ක. 

ඒ භාගයව්් බුදුරනාණන් වහන්සස් සංස්කාර විකාර ලක්ෂණ 
නිර්වාණ පර පප්්ි සංඛයා් පඤ්චවිධ සපය ධර්මය පසරජපසද්  රහි් 
ව ්මන් වහන්සස්සග් ඥානසයන් නිරවස ්ෂසයන් මඩනවින් දැන වදළ 
බඩවින් සේමා සේබුද්ධ නේ වන සස්ක. 

ඒ භාගයව්් බුදුරනාණන් වහන්සස් ්රිවිදයා අෂ්හ විදයා 
පසසළාස්චරණ ධර්මයන්සගන් සමන්වාග් බඩවින් විේනාචරණ 
සේපන්න නේ වන සස්ක. 
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ඒ භාගයව්් බුදුරනාණන්වහන්සස්  ාස්වස්ජච්සේද දෘෂ්ටි 
සංඛයා් ලාමක අන්්ද්වයහ සනා බඩස මධයම පර ් ිපා ව වූ අෂ්හාංගික 
මාර්ගසයන් පරමසුන්දර නිර්වාණයහ පඩමිණ වා ළ බඩවින් සුග් නේ 
වන සස්ක. 

ඒ භාගයව්් බුදුරනාණන් වහන්සස් කාම රෑප අරෑප සංඛයා් 
සලජක්ර ය නිරවස ්ෂසයන් දැන වා ළ සහයින් සලජකවිදූ නේ වන සස්ක. 

ඒ භාගයව්් බුදුරනාණන් වහන්සස් නා්ිමාන පුණයමාන 
බලමාන පර ඥාමාන ගුණමාන සෘද්ධිමානාදි අසන්ක මානසයන් උසඟු වූ 
නන්සදජපනන්ද අංගුලිමාල සච්චක බකබර හ්මාදි එඩි්ර පුද්ගලයන් පවා 
දමනය සකාහ හික්මම සමහි සම්් බඩවින් අනු්්්ර පුරිසධේම සාරථි 
නේ වන සස්ක. 

ඒ භාගයව්් බුදුරනාණන් වහන්සස් මනුෂය දිවය බර හ්ම යන 
සලජක්ර ය වාසීන්හ ්ිවග සේප්් පිණිස අනු ාසනා කරන සහයින් 
සද්වමනුෂයයන්හ  ාස්්ෘ නේ වන සස්ක. 

ඒ භාගයව්් බුදුරනාණන් වහන්සස් පරමගේභීර ච්ුස්ස්ය 
ධර්මය නනයාහ අවසබජධ කරවන සහයින් බුද්ධ නේ වන සස්ක. 

ඒ භාගයව්් බුදුරනාණන් වහන්සස් සකල සලජක වාසීන් විසින් 
ගරඩ කළයු්ු සහයින් ද ඓ ්චර්ය ධර්ම ය ස් ශ්රී කාමපර ය්්න සංඛයා් 
ෂට් භාගයසයන් යුක්් වන සහයින් ද භගවා නේ වන සස්ක. 

ඒ භාගයව්් බුදුරනාණන් වහන්සස් සදවියන් සහි් වූ මරඩන් 
සහි් වූ බර හ්මයන් සහි් වූ  ර මණබරාහ්මණයන් සහි් වූ සේ සලජකය 
සදවි මිනිසුන් සහි් වූ ස්්්්ව සමූහය අනිකකුසග් උපසදස්වලින් 
ස්ාරව ්මන් වහන්සස් විසින් ම ත්ි කර ග්් නුවණින් පර ් යක්ෂ 
ව සයන් දැන පර කා  කරන සස්ක. ඒ භාගයව්ුන් වහන්සස් මුල යහප්් 
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වූ ද මඩද යහප්් වූ ද අග යහප්් වූ ද අර්ථ සහි් වූ වයඤ්නන 
සේප්්්ිසයන් යුක්් වූ අසු වඩඩි නඩ්ි ව සියල්ල සේපූර්ණ වූ ධර්මය 
සද් නා කරන සස්ක. ඒකාන්්සයන් නිවනහ පමුණුවන්නා වූ පරි ුද්ධ 
වූ පර ් ිපා වක් පර කා  කරන සස්ක. 

ඒ භාගයව්් අර්හ්් සමයක් සේබුද්ධයන් වහන්සස් මම දිවි 
හිමිසයන් සරණ සයමි. 

ඒ භාගයව්් අර්හ්් සමයක් සේබුද්ධයන් වහන්සස් මාසග් 
 ීර්ෂසයන් අ්යාදර සගෞරවසයන් වඳිමි. 

(ධමම වන්දනාව) 

ස්වාක්ඛාස්ජ භගව්ා ධේසමජ, සන්දිට්ඨිසකජ, අකාලිසකජ, 
ඒහිපස්සිසකජ, ඕපනයිසකජ, පච්ච්්්ං සව්දි්බ්සබජ විඤ්ඤූහී්ි. ඉසේහි 
ඡහි ගුසණ්හි සමන්නාග්ං ධේමර්නං සරණං ගච්ඡාමි. ධේමර්නං 
සිරසා නමාමි. 

භාගයව්ුන් වහන්සස් විසින් සපයයයාප්්ික නව සලජසකජ්්්ර ශ්රී 
සද්ධර්මය අසුවඩඩි නඩ්ි ව මුල මඩද අග යන සඩම ්ඩන ම යහප්් 
සකාහ සද් නය කරන ලද්සද් ය. 

ඒ නවසලජසකජ්්්ර ධර්මය ්මා විසින් ම දැක පර ් යක්ෂ කර 
ග් හඩකි ධර්මයක් වන්සන් ය. 

ඒ සලජසකජ්්්ර මාර්ග ධර්මය දින මාස වර්ෂ ග් සනාම  
ස්වසන්්ානසයහි උපදවා ග්් සකසණහි ම පල සදන ධර්මයක් වන්සන් 
ය.  

ඒ ධර්මය, එන්නය, සේ ධර්මය අසන්න ය, එයහ අනුව 
පිළිපදින්නය යි අනයයන්හ බල කිරීමහ වුව ද සුදුසු වන්සන් ය.  
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ඒ නවසලජසකජ්්්ර ධර්මය අන් සියලු වඩස නව්ා ලබා 
ගඩනීමහ උ්්සාහ කළයු්ු ධර්මයක් වන්සන් ය. 

ඒ නවසලජසකජ්්්ර ධර්මය විපයන්හ ස්වසන්්ානසයන් ම 
පර ් යක්ෂ කර ග් හඩකි ධර්මයක් වන්සන් ය. 

සේ සවඩදෑරඩේ ගුණසයන් යුක්් වූ ධර්මර්්නය මම 
දිවිහිමිසයන් සරණ සයමි. ඒ ධර්මර්්නයහ මාසග්  ීර්ෂසයන් අ්යාදර 
සගෞරවසයන් වඳිමි. 

(සඞ්ඝ වන්දනාව) 

සුපටිපන්සනජ භගවස්ජ සාවකසංසඝජ, උනුපටිපන්සනජ 
භගවස්ජ සාවකසංසඝජ, ඥායපටිපන්සනජ භගවස්ජ සාවකසංසඝජ, 
සාමීචිපටිපන්සනජ භගවස්ජ සාවකසංසඝජ, යදිදං ච්්්ාරි පුරිස යුගානි 
අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවස්ජ සාවකසංසඝජ ආයුසනය්සයජ, 
පාහුසනය්සය්, දක්ඛිසණය්සයජ, අඤ්නලිකරණීසයජ, අනු්්්රං 
පුඤ්ඤක්සඛ්්්ං සලජකස්සා්ි. ඉසමහි නවහි ගුසණ්හි සමන්නාග්ං 
සංඝර්නං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝ ර්නං සිරසා නමාමි. 

ඒ භාගයව්් බුදුරනාණන් වහන්සස්සග්  රාවක සංඝයා වහන්සස් 
ඒකාන්්සයන් නිවනහ පමුණුව යහප්් පර ් ිප්්්ියක් පුරන සස්ක. 
ආර්ය අෂ්හාංගික මාර්ග සංඛයා් සෘනු පර ් ිප්්්ිය පුරන සස්ක. 
ඒකාන්්සයන් නිවනහ පමුණුවන අධ ීල අධචි්්් අධපර ඥා සංඛයා් 
පර ් ිප්්්ිය පුරන සස්ක. දුහු විහ හුනස්සසන් නඩඟී සිටිමි ආදි සාමීචි 
කර්මයහ සුදුසු වන සස් පිළිපන් සස්ක. යේ ඒ පුරඩෂ යුග්මසයජ ස්ර 
සදසනක් සව්් ද පුරඩෂ පුද්ගලසයජ අහ සදසනක් සව්් ද ඒ පුද්ගල 
සමූහය භාගයව්ුන් වහන්සස්සග්  රාවක සංඝයා වහන්සස් ය. ඒ  රාවක 
සංඝයා වහන්සස් පර ් යය සබාසහජ දුර සගන සගාස් වුව ද පිදීමහ සුදුසු 
වන සස්ක. ආගන්්ුකයන් උසදසා පිළිසයල කළ සදය වුව ද පිදීමහ 
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සුදුසු වන සස්ක. අනාග්සයහි ලඩසබන පින්පල සඳහා සදන සදය 
පිරිනඩමීමහ සුදුසු වන සස්ක. සද අ්් නඟා වඩඳීමහ සුදුසු වන සස්ක. 
සේ නව ගුණසයන් සමන්වි් වූ සංඝර්්නය මම දිවිහිමිසයන් සරණ 
සයමි. ඒ සංඝර්්නයහ මාසග්  ීර්ෂසයන් අ්යාදර සගෞරවසයන් වඳිමි. 

සාධු. සාධු. සාධු. 

චකතය ෙන්දනාෙට හා ව ෝධි ෙන්දනාෙට වනා ය ශන්වන් නම් 
විහාරවය ශ් ෙැඳුම් පිදුම් අෙසානවය ශ් දී වදවිය ශන්ට, මිය ශ ගිය ශ ඥාතීන්ට හා 
ස්ල සත්ත්ෙය ශන්ට පින් දී පරාර්ථනා ව්ාට රාතරී ෙන්දනාෙ අෙසන් 
්රනු. චකතය ව ෝධි ෙන්දනාෙලට ය ශනො නම් ෙන්දනාෙ අන්තිම 
්රන තැන දී පින්දීම් ආදිය ශ ්රනු. 

රා්රී වන්දනාසවන් පසු 

ශීලය ශ ආෙර්ජනා ව්ාට රාතරි 10 ද්්ො ,ාෙනා, දහම් ඇසීම්, 
දහම් වපාත් ්ිය ශවීම්, ධ්ර්ම සා්ච්ඡා පැෙැත්වීම් සුදුසු පරිදි ්රනු. 

්ව්් වන්දනා කර ම 

මතු දැ්්වෙන ෙන්දනා ්ර ම ද ්ැමති නම් ,ාවිතා ්රන්න. 

ධේමකොය ෙනේදනො කර මය 

ධ්ර්මෙලින් ම  ුදුරැෙ තමාවග් සිතින් නිර්මාණය ශ ්ර වගන 
ෙන්දනා ්රන වම් ්ර මය ශ පැරණි පුස්ව්ාළ වපාත් තු ූ දුර්ල, 
ෙන්දනා ්ර මය ශ්ි. වම් ෙන්දනා ්ර මය ශ ඉංගිරිවය ශ් මඩ්ඩ අරණය 
වස්නාසනවය ශහි ෙැඩවෙවසන මාසබජපිටිසය් පඤ්ඤාර්න ආය ශුෂ්මතුන් 
ෙහන්වස් නිතර ,ාවිත ්රති. අපට වමය ශ ලැ ුවණ් ඒ 
ආය ශුෂ්මතුන්වගනි.  
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ෙනේදනො ෙොකයය:- 

සේ ඤ්්ඤුත ඥාණපෙර සීසං, නිේ ාණාරම්මණ විලසිත ව්්සං, 
කතුත්ථජ්ඣාන පෙර ලළාටං, ෙජිරඥාණ සමාපත්ති පෙර උණ්ණාහාසං, 
නීළ්සිණ වසෝ,ාති්්්න්ත පෙර ,මුය ශුගලං, දිේ ක්්ඛු පඤ්්ඤා ක්්ඛු 
සමන්තක්්ඛු  ුද්ධ්ක්්ඛු ධ්ම්මක්්ඛු පෙරක්්ඛු ද්ෙය ශං, දිේ වසෝතඥාණ 
පෙර වසෝතද්ෙය ශං, වගෝතර ,ූ ඤාණ පෙර උත්තුංග ඝාණං, මග්ගඵල 
විමුත්තිඵල ඤාණ පෙර ගණ්ඩද්ෙය ශං, සත්තිංස ව ෝධිප්්ඛිය ශ ඤාණපෙර 
සු, දන්තං, වලෝ්ිය ශ වලෝ්ුත්තර ඤාණ පෙර ඔට්ඨද්ෙය ශං, කතුමග්ග 
ඤාණ පෙර කතුදාඨං, කතුසච්ක ඤාණපෙර ජිේහං, අප්පටිහ ඤාණ පෙර 
හණු්ං, අනුත්තර විවමා්්ඛාධිගම ඤාණ පෙර ්ණ්ඨං, තිල්්ෂණ 
ඤාණ පෙර ගීෙවිරාජිතං, කතුසච්ක ඤාණ පෙර  ාහුද්ෙය ශං, දසානුස්සති 
ඤාණ පෙර ෙට්ටංගුලි වස්,ං. සත්තසම්ව ාජ්ඣංග පෙර උරතලං, 
ආසය ශානුසය ශ ඤාණ පෙර ථන ය ශුගලං, දස ල ඤාණ පෙර මජ්ඣිමංගං, 
පටිච්කසමුප්පාද ඤාණ පෙර නා,ිං, පඤ්්චින්ද්රිය ශ පඤ්්ක ල පෙර ජඝනං, 
කතුසච්කඤාණ පෙර ඌරැද්ෙය ශං, දස්ුසල ්ම්මපථ පෙර ජංඝාද්ෙය ශං, 
කතුරිද්ධිපාද පෙර පාදද්ෙය ශං, සීල සමාධි පඤ්්ඤා පෙර සංඝාටිං, 
හිවරාත්තප්ප පෙර පංසු්ූල චීෙරං, අට්ඨංගි් මග්ග ඤාණ පෙර 
අන්තරොස්ං, කතුසතිපට්ඨාන පෙර ්ාය ශ න්ධ්නං, අඤ්්වඤ්සං වද්ෙ 
මනුස්සානං ය ශස්ස තමග්ගාදි ඤාණං සේ ඤ්්ඤුත ඤාණාදි ධ්ම්ම්ාය ශ 
මනං, තං  ුද්ධ්ං නවම්හං වලෝ්නාය ශ්ං. 

ස්්රඩම 

සිය ශල්ල දත් නුෙණ නමැති උතුම් හිස ඇත්තා ෙූ නිෙන් අරමුණ 
නමැති වලල වදන ව්්ශය ශන් ඇත්තා ෙූ, සිෙුදහන් නමැති උතුම් නළල 
ඇත්තා ෙූ, ෙජිරඥාණ සමාපත්ති නමැති උතුම් ඌර්ණවරෝම වශෝ,ා 
ඇත්තා ෙූ, නීල ්සිනය ශාවග් අලං්ාරය ශ ඉ්්මො සිටින උතුම්  ැම 
ය ශුෙල ඇත්තා ෙූ, දිේ ක්්ඛු පඤ්්ඤාක්්ඛු සමන්ත ක්්ඛු  ුද්ධ්ක්්ඛු 
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ධ්ම්මක්්ඛු ය ශන පඤ්්ක ඤාණ නමැති උතුම් වනත් ය ශුෙළ ඇත්තා ෙූ, 
දිෙයංවශරෝතර ඥාන නමැති උතුම් ්න් ය ශුෙල ඇත්තා ෙූ වගෝතර ත ඤාණ 
නමැති උතුම් උස් නාසය ශ ඇත්තා ෙූ, මාර්ගඵල විමු්්ති ඵලඥාන නමැති 
උතුම් වද්න්මුල් ඇත්තා ෙූ, සත්තිස්ව ෝධිපා්්ෂි් ධ්ර්ම නමැති උතුම් 
දන්තය ශන් ඇත්තා ෙූ, වලෞ්ි් වලෝව්ෝත්තරඥාන නමැති උතුම් වතාල් 
සඟල ඇත්තා ෙූ, සතර මාගය ඤාණ නමැති උතුම් දාඨා ඇත්තා ෙූ, 
කතුස්සතයඥාන නමැති උතුම් දිෙ ඇත්තා ෙූ, අපර තිහත ඥාන නමැති 
උතුම් හනු ඇත්තා ෙූ, අනුත්තර විවමෝ්්ෂාධිගමතන නමැති උතුම් 
්ණ්ඨය ශ ඇත්තා ෙූ, තරිල්්ෂණඥාන නමැති උතුම් ගරීෙය ශ ඇත්තා ෙූ, 
කතුස්සතය ඥාන නමැති උත්තම  ාහු ඇත්තා ෙූ දශානුස්මතතිඥාන 
නමැති උතුම් ෙට ඇඟිලි වශෝ,ාෙ ඇත්තා ෙූ, සප්ත ව ෝධ්යංග නමැති 
උතුම් ළය ශ ඇත්තා ෙූ, ආශය ශානුශය ශඥාන නමැති උතුම් තන ය ශුෙළ ඇත්තා 
ෙූ, දශ ලඥාන නමැති උතුම් මධ්ය ශරීරය ශ ඇත්තා ෙූ, 
පර තීතයසමුපත්පාදඥාන නමැති උතුම් නැ  ඇත්තා ෙූ, පඤ්්වච්න්ද්රිය ශ 
පඤ්්ක ල නමැති උතුම් උ්ුල ඇත්තා ෙූ, කතුස්සතයඥාන නමැති 
්ලො ය ශුෙළ ඇත්තා ෙූ, දශ්ුශල්ර්මපථ නමැති උතුම් ව්ණ්ඩා 
ඇත්තා ෙූ, සතර සතද්ධිපාද නමැති උතුම් පා ය ශුෙල ඇත්තා ෙූ, ශීල 
සමාධි පර ඥා නමැති උතුම් සඟල සිෙුර ඇත්තා ෙූ, හිරිඔතප් නමැති 
පාංශු්ූල චීෙරය ශ ඇත්තා ෙූ, අෂ්ඨාංගි් මාර්ගඥාන නමැති උතුම් අඳන 
සිෙුර ඇත්තා ෙූ, සතරසතිපට්ඨාන නමැති පටිය ශ ඇත්තා ෙූ අන් 
වදවිමිනිසුන්ට ෙඩා අතිශය ශින්   ලන්නා ෙූ, සෙවතතාඥානාදි 
ධ්මව්ාය ශචිත්තය ශන් ඇත්තා ෙූ, වලෝ්නාය ශ් ෙූ ඒ  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් 
මම ෙඳිමි. 

බුරුම ෙනේදනො  ොථො 

වම් ෙන්දනා ගාථා වපළ  ුරැමවය ශ්  ාලය ශන්ට අ්ුරැ 
ඉගැන්වීවම්දී ම උගන්ෙති. එ ැවින්  ුරැම ජාති්ය ශන් ෙැඩි වදන්ුන්ට 
වමය ශින් ගාථා ්ීපය ශ්්ෙත් සන්න සහිතෙ පාඩම් තිවේ.  ුදුන් ෙඳින්වන් 
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වම් ගාථා ්ීවමනි. වම් ගාථා සිය ශල්ල ම වෙන් වෙන් ෙූ ෙන්දනා ගාථා 
 ැවින් ්ැමති පමණ්් ගාථා පාඩම් ්රවගන ෙන්දනා ්ළ හැ්ි ය ශ. 
තමාට ්ැමති ගාථා තැනින් තැනින් වතෝරා පාඩම් ්රවගන ෙුෙ ද 
ෙන්දනා ්ළ හැ්ි ය ශ. වම් ඒ ගාථා වපළ ය ශ.  

1. සුගතං සුගතං වසට්ඨං, ්ුසලා්ුසලං ජහං, 
අමතං අමතං සන්තං, අසමං අසමං දදං, 
 

2. සරණං සරණං වලෝ්ං, අරණං අරණං ්රං, 
අ,ය ශං අ,ය ශං ඨානං, නාය ශ්ං නාය ශ්ං නවම්. 

වත්රැම:- 

සුන්දර ්ථා ඇත්තා ෙූ සුන්දර නිර්ොණය ශට ය ශන්නා ෙූ වශර්ෂ්ඨ ෙූ 
්ුශලා්ුශලය ශන් පර හාණය ශ ්ළා ෙූ මරණය ශ්් නැත්තා ෙූ අමතතය ශ්් ෙූ 
ශාන්ත ෙූ අසදතශ ෙූ අසදතශ මාර්ගඵල නිර්ොණය ශන් වදන්නා ෙූ 
වලෝ්තර ය ශට පිළිසරණ ෙූ වලෝ්ය ශ දන්නා ෙූ රාගාදි ව්වලස් සහිත ෙූ 
විවන්ය ශ ජන සන්තානවය ශහි රාගාදි ව්වලසුන් නැති ්රන්නා ෙූ 
ජාති,ය ශාදිය ශ ඉ්්මො සිටින  ැවින් නිර්,ය ශ ෙූ ජාති ,ය ශාදිය ශ නැති 
වහය ශින් අ,ය ශ ස්ථානය ශ ෙූ නිෙනට විවන්ය ශ ජනය ශන් පමුණුෙන්නා ෙූ 
වලෝ්ය ශට නාය ශ් ෙූ ,ාගයෙත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

3. නය ශන සු,ග ්ාය ශංගං, 
මධ්ුර ෙර සවරෝවප්තං, 
අමිත ගුණ ගුණාධ්ාරං, 
දස ල මතුලං ෙන්වද්. 

වත්රැම:- 
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ස්ල සත්ත්ෙය ශන් වග් ම වන්තර ය ශන්ට වශෝ,න ෙූ ්ාය ශාංග 
ඇත්තා ෙූ මිහිරි ෙූ උත්තම ස්ෙරය ශ ඇත්තා ෙූ, පර මාණ ්ළ වනා වහන 
ගුණ සමූහය ශට ස්ථාන ෙූ අතුලය ෙූ දශ ලධ්ාරීන් ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

4. වය ශෝ  ුද්වධ්ෝ ධිතිමාඤ්්ඤ්ධ්ාරව්ෝ, 
සංසාවර් අනුව,ෝසි ්ාය ශි්ං, 
දු්්ඛං වච්තසි්ං ක වලෝ්වතෝ 
තං ෙන්වද් නරවද්ෙ මංගලං, 

වත්රැම:- 

ස්ථිර ෙ පිහිටි සමාධි ඇත්තා ෙූ අර්හත්ඵල නමැති ඡතර ය ශ 
දරන්නා ෙූ ය ශම්  ුදු ව්වන්ුන් ෙහන්වස් වලෝ් සත්ත්ෙය ශන් නිසා 
සංසාරවය ශ් ්ාය ශි් ෙූ ද මානසි් ෙූ ද ව ාවහෝ දු්් අනු,ෙ ්ළ වස්්් ද 
වදවි මිනිසුන්ට මංගල ෙූ ඒ ,ාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

5.  ත්තිංසති ල්්ෂණ චිතරවද්හං, 
වද්හජ්ජුති නිග්ගත පජ්ජලන්තං, 
පඤ්්ඤා ධිති සීල ගුවණෝඝවින්දං, 
ෙන්වද් මුනිමන්තිම ජාති ය ශුත්තං. 

වත්රැම:- 

වදතිස් මහා පුරැෂ ල්්ෂණවය ශන් විචිතර  ෙූ රී වද්හය ශ ඇත්තා ෙූ 
රී වද්හවය ශන් නි්්වමන ෂඩ්ෙර්ණ රශ්මිවය ශන් දිලිවසන්නා ෙූ, පර ඥා 
සමාධි ශීල ගුණ සමූහය ශ ල ා ඇත්තා ෙූ අන්තිම ජාතිවය ශන් ය ශු්්ත ෙූ 
,ාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

6. පාවතෝදය ශං  ාල දිෝරං ෙ, 
මජ්වඣ ය ශතීනං ලසිතං සිරීහි, 
පුණ්ණින්දු සං්ාස මුඛං අවන්ජං, 
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ෙන්දාමි සේ ඤ්්ඤු මහං මුනින්දං. 

වත්රැම:- 

උදය ශ්ාලවය ශ් උදාෙන  ාලසූර්ය ශය ශා වමන් ,ි්්ෂු සමූහය ශ මැද 
රීවය ශන් ලීවලෝවප්ත ෙන්නා ෙූ පූර්ණ කන්ද්ර ය ශා  ඳු මුෙ ඇත්තා ෙූ 
තතෂ්ණා විරහිත ෙූ සිය ශල්ල දන්නා ෙූ මුනීන්ද්ර ය ශන් ෙහන්වස් මම ෙඳිමි. 

7. උවප්ත පුඤ්්වඤ්ෝ ෙර ව ෝධිමූවල්, 
සවස්න මාරං සුගවතෝ ජිනිත්ො, 
අ ුජ්ඣි ව ෝධිං අරැවණෝදය ශම්හි, 
නමාමි තං මාරජිනං අ,ංගං. 

වත්රැම:- 

සාරාසංඛය ්ල්ප ල්්ෂවය ශහි රැස් ්ළ පාරමිතා 
්ුසලස්්න්ධ්වය ශන් ය ශු්්ත ෙූ සුගතය ශන් ෙහන්වස් උත්තම ෙූ ව ෝධි 
මූලවය ශ් දී වස්නා සහිත ෙශෙර්ති මාරය ශා පරදො චෙශාඛ වපෞර්ණමී 
දිනවය ශ් අරැවණෝදවය ශ්දී සමය්් සම්ව ෝධිය ශ අධිගමනය ශ ්ළ වස්්. 
පස්මරැන් දිනූ මාරය ශන් විසින් පැරදවිය ශ වනාහැ්ි ෙූ ඒ ,ාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

8. රාගාදිවජ්දා මල ඤාණ ඛග්ගං 
සතී සමඤ්්ඤා ඵල්ා,ිගාහං, 
සීවලෝඝ ලං්ාර වි,ූසිතං තං, 
නමාමි ,ිඤ්්ඤා ෙරමිද්ධ්ුවපතං. 

වත්රැම:- 

රාගාදි ව්වලසුන් සිඳින නිර්මල ෙූ අර්හත් මාර්ග ඥාන 
සංඛයාත ්ඩුෙ ඇත්තා ෙූ සම්මාසති නම් ෙූ පලිහ වගන සිටින්නා ෙූ 
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ශීල රාශිය ශ නමැති අලං්ාරවය ශන් සැරසී සිටින්නා ෙූ අ,ිඥා නම් ෙූ 
උත්තම සතධි ඇත්තා ෙූ ,ාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

9. දය ශාලය ශං සේ ධි දු්්්රං ්රං, 
,ෙණ්ණොති්්්ම මග්ගතං ගතං 
තිවලෝ්නාථං සුසමාහිතං හිතං, 
සමන්තක්්ඛුං පණමාමි තං මිතං. 

වත්රැම:- 

්රැණා චමතරී ගුණය ශන්ට ොසස්ථාන ෙූ සිය ශලු ,ෙය ශන්හි 
සම්ව ෝධිය ශ පිණිස වනාවය ශ්් දුෂ්්ර ්රිය ශා ්ළා ෙූ ්ාම රමප අරමප 
සංඛයාත ,ෙතර ය ශ නමැති සාගරය ශ ඉ්්මො වලෝ්වය ශහි අගර  ,ාෙය ශට 
පැමිණ ෙදාළා ෙූ තුන්වලාෙට පිහිට ෙූ ලා,ාලා,ාදි වලෝ් ධ්මවය ශන් නිසා 
වනාසැවලන සමාධිය ශ ඇත්තා ෙූ වලෝ්ොසීන්ට හිත ෙූ සිය ශල්ල දන්නා 
නුෙණැස ඇත්තා ෙූ පර මාණ ්ළ වනා වහන්නා ෙූ ඒ 
,ාගයෙතුන්ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

10. තහිං තහිං පාරමි සඤ්්කය ශං කය ශං, 
ගතං ගතං සේ,ි සුඛප්පදං පදං, 
නරා නරානං සුඛ සම්,ෙං ,ෙං 
නමා නමානං ජින පුංගෙං ගෙං. 

වත්රැම:- 

ඒ ඒ ආත්ම,ාෙවය ශහි දානාදි පාරමී ධ්ර්ම සමූහය ශ රැස් ්ළා ෙූ 
සත්පුරැෂය ශන් විසින් වසෙුනා ලද්දා ෙූ සුඛය ශට වහ්තු ෙූ නිර්ොණය ශට 
පැමිණ ෙදාළා ෙූ වදවිමිනිසුන්ට සැප ඇති ්ර වදන්නා ෙූ ගරැ ්ළ 
ය ශුත්තන්ට ධ්ර්මය ශට වනා නැවමන්නා ෙූ ගෙය ශන් ෙැනි අත ජනය ශා දිනූ 
පුරැවෂෝත්තමය ශන් ෙහන්වස්ට ෙඳිමි. 
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11. මග්ගංග නාෙං මුනි ද්්ඛ නාවිව්ා, 
ඊහා පිය ශං ඤාණ්වරන ගාහව්ා, 
ආරැය ශ්හ වය ශෝ තාය ශ  හූ ,ෙණ්ණො, 
තාවර්සි තං  ුද්ධ් මඝප්පහං නවම්. 

වත්රැම:- 

වීය ශයය නමැති හ ල, නුෙණ නමැති අතින් ගත්තා ෙූ ද්්ෂ නාවි් 
ෙූ ය ශම් මුනීන්ද්ර ය ශන් ෙහන්වස් ව්වන්් මාර්ගාංග නමැති නැෙට නැග 
ව ාවහෝ සත්ත්ෙය ශන් සංසාර සාගරවය ශන් එතර ්ළ වස්්් ද සත්ත්ෙය ශන් 
වග් දු්් දුරැ ්රන්නා ෙූ ඒ ,ාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

12. සමතිංසති පාරමිතම්,රණං, 
ෙර ව ෝධිමූවල් කතු සච්කදසං, 
පරමිද්ධිගතං නර වද්ෙ හිතං, 
ති,ෙූපසමං පණමාමි ජිනං. 

වත්රැම:- 

සමතරිංශත් පාරමිතාෙන් රැස් ්ළා ෙූ උත්තම ෙූ ව ෝධි මූලවය ශ් දී 
සිෙුසස් දැ් ෙදාළා ෙූ පරම සතද්ධිය ශට පැමිණ ඇත්තා ෙූ වදවිමිනිසුන්ට 
හිත ෙූ ,ෙතරවය ශන් මිදුණා ෙූ ජිනය ශන් ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

13. සතපුඤ්්ඤ්ජ ල්්ඛණි්ං විරජං, 
ගගනූඵමධිං ධිති වම්රැසමං, 
ජලපූපම සීතල සීල ය ශුතං, 
පඨවි සහනං පණමාමි ජිනං. 

වත්රැම:- 
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ව ාවහෝ ්ුශලය ශන්වගන් හටගන්නා ෙූ වදතිස් මහාපුරැෂල්්ෂණ 
ඇත්තා ෙූ රාගාදි ව්වලස් රජස් නැත්තා ෙූ ආ්ාශය ශ  ඳු නුෙණ 
ඇත්තා ෙූ මහවම්රැ පර්ෙතය ශ වස් අ්ම්පය සමාධි ඇත්තා ෙූ පිය ශුම් වස් 
සිසිල් ෙූ ශීලවය ශන් ය ශු්්ත ෙූ පතථිවිය ශ  ඳු ඉෙසීම් ඇත්තා ෙූ ජිනය ශන් 
ෙහ්නවස් ෙඳිමි. 

14. වය ශෝ  ුද්වධ්ෝ සුමති දිවේ දිෝවරෝ’ෙ, 
වසෝ,න්වත් රතිජනවන් සිලාසනම්හි, 
ආසින්වනෝ සිෙසුඛදං අවද්සි ධ්ම්මං, 
වද්ොනං තමසදිසං නමාමි නිච්කං. 

වත්රැම:- 

සුන්දර පර ඥාෙ ඇත්තා ෙූ ය ශම්  ුදුෙරය ශන් ෙහන්වස් ව්වන්් 
දිෝාලවය ශ් දිෝරය ශා වමන්  ැ වලමින් රතිජන් ෙූ පාණ්ඩු්ම් ල 
චශලාසනවය ශහි ෙැඩහුන් වස්්් නිෙන් සුෙ වගන වදන්නා ෙූ 
අ,ිධ්ර්මය ශ වදවිය ශනට වද්ශනය ශ ්ළ වස්්් ද අසදතශ ෙූ ඒ ,ාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් නිතයවය ශන් ෙඳිමි. 

15. වය ශෝ පාදපං්ජ මුදුත්තල රාජිව්්හි, 
වලෝව්හි තීහිවි්වලහි නිරා්ුවල්හි, 
සම්පාපුවණ් නිරැපවමය ශය තවම්ෙ නාවථෝ, 
තං සේ වලෝ්මහිතං අසමං නමාමි. 

වත්රැම:- 

ය ශම්  ුදුෙරය ශන් ෙහන්වස් ව්වන්් අවි්ල ෙූ ද නිරා්ුල ෙූ ද 
පාදපත්ම නමැති මතදු තලවය ශහි හටගත්තා ෙූ එ්සිය ශ අට්් ක්ර  
ල්්ෂණය ශන් ්රණ ව්ාට තුන්වලෝ ෙැසිය ශන් හා උපමා වනා ්ළ ය ශුතු 
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 ෙට පැමිණි වස්්් ම ය ශ. ස්ල වලෝ්ොසීන් විසින් පුදන ලද්දා ෙූ අසම 
ෙූ ඒ වලෝ්නාථය ශන් ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

16.  ුද්ධ්ං නරානර සවමෝසරණාධිචිත්තං, 
පඤ්්ඤා පදීප ජුතිය ශා විහතන්ධ්්ාරං, 
අත්ථා,ි්ාම නර වද්ෙ හිතාෙහන්තං, 
ෙන්දාමි ්ාරැණි් මග්ග මනන්ත ඤාණං.  

වත්රැම:- 

වදවි මිනිසුන් එ්්රැස් ෙන ස්ථානය ශ ෙූ ස්ථිර සිත් ඇත්තා ෙූ පර ඥා 
නමැති පර දීපාවලෝ්වය ශන් නැසූ වමෝහාන්ධ්්ාර ඇත්තා ෙූ 
වදවිමිනිසුන්වග් ය ශහපත අතිශය ශින් ්ැමති ෙන්නා ෙූ වදවිමිනිසුන්ට 
ය ශහපත සිදු්රන්නා ෙූ ්ාරැණි් ෙූ උත්තම ෙූ අනන්තඥාන ඇත්තා ෙූ 
ඒ ,ාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

17. අඛිල ගුණනිධ්ාවනෝ වය ශෝ මුනින්වදෝ පගත්න්ො, 
ෙන මිසි පතනේහං සඤ්්ඤාතානං නිව්්තං, 
තහිම්ුසල වඡදං ධ්ම්මක්්්ං පෙත්වතෝ, 
තමතුල මහි්න්තං ෙන්දවනය ශ්ය ශං නමාමි. 

වත්රැම:- 

ස්ල වලෞ්ි් වලෝව්ෝත්තර ගුණය ශන්වග් පිහිටි ස්ථානය ශ ෙූ 
ය ශම් මුනීන්ද්ර ය ශන් ෙහන්වස් ව්වන්් ්ාය ශ චිත්තය ශන් හි්්මො සිටිනා 
ය ශතීන්වග් ොසස්ථානය ශ ෙූ ඉසිපතන නම් ෙූ ෙනය ශට එළඹ එහි අ්ුසල් 
නසන්නා ෙූ ධ්ර්ම ක්ර ය ශ පැෙැත්ෙූ වස්්් ද ඉතා ය ශහපත් ෙූ අසම ෙූ 
ෙැඳීමට සුදුසු ඒ ,ාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

18. සුචිපරිොරිතං සුරැචිරප්ප,ාගි රත්තං, 
සිරිවිසය ශාලය ශං ගුපිත මින්ද්රිවය ශ්හුවප්තං, 
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රවිසසි මණ්ඩලප්ප,ූති ල්්ඛවණෝපචිත්තං, 
සුරනර පූජිතං සුගත මාදරං නමාමි. 

වත්රැම:- 

රාගාදි ව්වලස් මල නැති වහය ශින් ශුඬ ෙූ ආය ශයයය ශන් විසින් 
පිරිෙරන ලද්දා ෙූ අතිශය ශින් වශෝ,ාෙත් ෙූ ශරීර ්ාන්තිවය ශන් රඤ්්ජිත ෙූ 
පර ඥා පුණය සංඛයාත රී සමූහය ශාට ොසස්ථාන ෙූ ආර්්ෂා ්රන ලද 
ක්්ෂුරාදි ඉන්ද්රිය ශය ශන් වගන් ය ශු්්ත ෙූ සූය ශයයමණ්ඩල කන්ද්ර  මණ්ඩලාදි 
ල්්ෂණ ෙලින් විචිතර  ෙූ පතුල් ඇත්තා ෙූ වදවිමිනිසුන් විසින් පුදන ලද්දා 
ෙූ සුගතය ශන් ෙහන්වස් ආදරවය ශන් ෙඳිමි. 

19. මග්වගෝළුම්වප්න මුහපටිඝාසාදි උල්වලෝල වීවිං 
සංසාවරෝඝංතරිත ම,ය ශං පාරපත්තං පජානං, 
තාණං වල්ණං අසම සරණං ඒ්තිත්ථං පතිට්ඨං 
පුඤ්්ඤ්්්වඛත්තං පරමසුඛදං ධ්ම්මරාජ නමාමි. 

වත්රැම:- 

ආය ශයය අෂ්ඨාංගි් මාර්ගය ශ නමැති පසුවරන් වලෝ, ද්වේෂ 
වමෝහාදි මහරළ ්ුඩාරළ ඇත්තා ෙූ සංසාර සාගරය ශ එතර ්ළාෙූ 
ජාතයදි ,ය ශ රහිත ෙූ සංසාර සාගරය ශාවග් පරවතරට පැමිණ ෙදාළා ෙූ 
සත්ත්ෙය ශනට ආර්්ෂාේ් ෙූ ද ,ය ශට පත් ෙූෙන් සැඟවීමට ස්ථානය ශ්් ෙූ 
ද අසහාය ශ පිළිසරණය ශ්් ෙූ ද නිෙන නමැති පරවතරට ය ශාමට එ්ම 
තීර්ථය ශ ෙූ ද සත්ත්ෙය ශනට පිහිට ෙූ ද පුණය්්වෂ්තර  ෙූ ද පරම සුඛය ශ 
වදන්නා ෙූ ද ධ්ර්මරාජය ශන් ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

20. ්ණ්ඩම්  මූවල් පරහිත්වරෝ වය ශෝ මුනින්වදා නිසින්වනෝ, 
අච්වඡරං සීසං නය ශන සු,ගං ආ්ුලන්නග්ගි ජාලං 
දුජ්ජාලද්ධ්ංසං මුනහි ජහිතං පාටිවහ්රං අ්ාසි, 
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ෙන්වද් තං වසට්ඨං පරම රතිජං ඉඬි ධ්ම්වම්හුවප්තං. 

වත්රැම:- 

පරහිත්ර ෙූ ය ශම් මුනීන්ද්ර ය ශන් ෙහන්වස් ව්වන්් ්ණ්ඩ නම් ෙූ 
අඹරැ් මුල ෙැඩහිඳ ජනය ශන් විශ්මය ශට පත්්රන්නා ෙූ වදවිමිනිසුන්වග් 
වන්තර ය ශන්ට ය ශහපත් ෙූ ජලවය ශන් ආ්ුල ගිනිදැලින් ය ශු්්ත ෙූ දතෂ්ටි 
ජාලය ශන් විේෙංසනය ශ ්රන්නා ෙූ ස්ල සෙවතෙරය ශන් ෙහන්වස්ලා 
විසින් වනා හරන ලද්දා ෙූ පරාතිහාර්ය ශය ශ ශීඝරවය ශන් ්ළ වස්්් ද වශර්ෂ්ඨ 
ෙූ පරම රතිජන් ෙූ සතඬිධ්ර්මය ශන්වගන් ය ශු්්ත ෙූ ඒ මුනීන්ද්ර ය ශන් 
ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

21. මුනනි්ද්්ව්ෝ ය ශවේව්ාදය ශදුය ශරැවණෝ ඤාණවිත්තිණ්ණ බිම්ව ෝ 
විවනය ශයප්පාවණෝඝං ්මල ්ථි්ං ධ්ම්මරංසී ෙවර්හි 
සුව ෝවධ්සි සුද්වේ තිහේුහවර්  යාපිත්්්ිත්තිනඤ්්ක 
තිවලෝව්්්ක්්ඛුං දුඛමසහනං තං මවහ්සිංනමාමි. 

වත්රැම:- 

මහා ්රැණා සංඛයාත අරැණාවලෝ්ය ශ ඇත්තා ෙූ ඥාන 
සංඛයාත පුළුල් මඩුලු ඇත්තා ෙූ අසහාය ශ ෙූ ය ශම් මුනීන්ද්ර  නමැති 
සූය ශයයමණ්ඩලය ශ්් ,ෙතර ය ශ නමැති විවලහි ශුද්ධ් ෙූ පද්මනමැති 
විවන්ය ශජන සමූහය ශ උත්තම ෙූ රී සද්ධ්ර්ම රශ්මිවය ශන් පරව ෝධ් ්ළ 
වස්්් ද පතළා ෙූ ්ීර්ති ඇති තුන්වලාෙට අසහාය ශ වන්තර ය ශ්් ෙූ 
වසස්සන්ට ඉෙසිය ශ වනාවහන ්රැණු ඉෙසීමට සමත් ෙූ මවහ්ර්ෂීන් 
ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

22. වය ශෝ ජිවනෝඅවන්් ජාතිය ශං සපුත්තදාරමංගජීවිතම්පි 
ව ෝධිවප්මවතෝ අලග්ගමානවසෝ අදාසිවය ශෙ අත්ථි්ස්ස, 
දානපාරමිං තවතෝ පරං අපූරි සීලපාරමාදි්ම්පි 



 වපාවහාය ශ දිනය ශ පටුන වෙත 

101 

Non-commertial Distribution 

 

තාසමිද්ධිවය ශා පය ශාත මග්ගතං තවම්් දීප්ං නමාමි. 

වත්රැම:- 

පස්මරැන් දිනූ වහය ශින් ජින නම් ෙූ ය ශම්  ුදුෙරය ශන් ෙහන්වස් 
ව්වන්් සම්ව ෝධිය ශ ව්වරහි වපර්මවය ශන් අඹුදරැෙන් සහිත ෙූ 
ශරීරාෙය ශෙය ශන් ද ජීවිතය ශ ද ඒො ව්වරහි ඇල්ම්් නැතිෙ ඒොය ශින් 
ෙුෙමනා තැනැත්තාට දුන් වස්්් ද දාන පාරමිතාෙ ද නැෙත ශීල 
පාරමිතාදිය ශ ද පිරම වස්්් ද ඒ පාරමීන්වග් සමතද්ධිවය ශන් වලෝ්වය ශහි 
අගර   ෙට පැමිණිවස්්් ද වලෝ්ය ශාට අසහාය ශ පිළිසරණ්් ෙූ ඒ 
,ාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙඳිමි. 

23. වද්ොවද්ොති වද්ෙං නිධ්න ෙපුධ්රං මාර,ංගං අ,ංගං 
දීපං දීපං පජානං ජය ශෙරසය ශවන් ව ෝධිපත්තං ධිපත්තං 
 ර හ්මා  ර හ්මාගතානං ෙරගිර්ථිතං පාපහීනං පහීනං 
වලෝ්ා වලෝ්ා,ිරාමං සතත මහිනවම් තං මුනින්දං මුනින්දං 

වත්රැම:- 

සම්මුතිවද්ෙ උප්පත්ති වද්ෙය ශන්ට උත්තම වහය ශින් අතිවද්ෙ ෙූ 
අන්තිම වද්හය ශ ධ්රන්නා ෙූ මාරය ශන් ,ංග ්රන්නා ෙූ මාරය ශන්ට හිංසා 
්ළ වනාවහන්නා ෙූ සත්ත්ෙය ශන්ට පර ඥා නමැති පහන දල්ෙන්නා ෙූ 
උත්තම ෙූ ව ෝධි පර්ය ශයං්වය ශහි සම්ව ෝධිය ශට පැමිණ ෙදාළා ෙූ ද 
නිෙනට පැමිණ ෙදාළා ෙූ ද තමන් ෙහන්වස් වෙත පැමිවණන මනුෂය 
දිෙය  ර හ්මය ශන්ට උත්තම ෙූ ධ්ර්මය ශ ෙදාරන්නා ෙූ හීන ෙූ පාපය ශන් අර්හත් 
මාර්ගවය ශන් දුරැ ්ළා ෙූ මනුෂය වද්ෙ ර හ්මය ශ් ඇලුම් ්රන්නා ෙූ 
පඤ්්කවිධ් මුනීන්ට ඊශ්ෙර ෙූ මුනීන්ද්ර ය ශන් ෙහන්වස් සැම්ල්හි ෙඳිමි. 

24.  ුද්වධ්ෝ නිවගරෝධ්බිම්ව ෝ මුදු්රකරවණෝ  
 ර හ්ම වඝෝවස්ණිජංවඝෝ 
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ව්ෝසච්ඡාදංගජාවතෝ පුනරපි සුගවතෝ  
සුප්පතිට්ඨිත පාවදෝ, 

මූවදෝ දාතුණ්ණවලෝවමෝ අථමපි සුගවතෝ  
 ර හ්මුජ්ජුගත්ත,ාවෙෝ 

නීල්්ඛි දීඝපණ්හි සුඛුම මලඡවි  
වථෝමයරසග්ග සග්ගී 

වත්රැම:- 

 ුදුරජාණන් ෙහන්වස් උසින් හා මණ්ඩලවය ශ් සම ෙන නුග රැ් 
වස් උසට සමාන ෙූ  ඹවය ශන් ය ශු්්ත ෙන වස්්. ළදරැේුවග් අතුල් 
පතුල් වස් වමාවළා්් අතුල් පතුල් ඇති වස්්.  ර හ්මය ශන්වග් හඬ  ඳු 
අෂ්ටාංග සමන්ොගත ස්ෙරවය ශන් ය ශු්්ත ෙන වස්්. ඒණිමතගය ශන්වග් 
ජංඝා වසය ශින් මසින් හාත්පසින් පිරැණු ෙට ෙූ ජංඝා ඇති වස්්. 
ෙතෂ,ාදීන්වග් වමන් ව්ෝෂවය ශන් ෙැසුණු පුරැෂෙයඤ්්ජනය ශ ඇති වස්්. 
නැෙත ද සුගතය ශන් ෙහන්වස් සැමතැන්්ම ,ූමිවය ශහි ස්පර්ශෙන සම ෙූ 
පතුල් ඇති වස්්. වද ැම අතවරහි පිහිටි මතදු ෙ ූසුදු ෙූ ඌර්ණවරෝමය ශ 
ඇති වස්්. නැෙත සුගතය ශන් ෙහන්වස්  ර හ්මය ශාවග් වමන් සතජුෙ පිහිටි 
රී වද්හය ශ ඇති වස්්. වන්තර ය ශන්හි නිල් පැහැය ශ ඇතිවිය ශ ය ශුතු තන්හි 
දිය ශව රලිය ශ මලට  ඳු මනා නිල් පැහැවය ශන් ය ශුත් වන්තර  ඇති වස්්. 
සුදුසු වස් දි්් ෙූ විළුම් ඇති වස්්. ධ්ූලි වහෝ ෙැලි වහෝ වනා ඇවලන 
සිය ශුම් සිවිය ශ ඇති වස්්. ෙර්ණනා ්ළ ය ශුතු අ්් උඩු්ුරැෙ පිහිටි රස 
නහර ඇති වස්්.  

25. කත්තාළීසග්ගදන්වතෝ සම් ලපනවජෝ  
අන්තරං සප්පපීවනෝ 

ක්්ව්්නං්ිත පාවදෝ අචිරළ දසවනෝ  
මාරපූසංඛපාවදෝ 

තිට්ඨන්වතෝ වනෝනමන්වතෝ,ය ශ්රමුදුනා  
ජණ්ණු්ා නාමසන්වතෝ 
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ෙට්ට්්ඛන්වධ්ෝ ජිවනෝ වගෝ තරැණපඛුමව්ෝ  
සීහ පුේ ද්ධ්්ාවය ශෝ. 

වත්රැම:- 

උත්තම ෙූ සතළිස්් දත් ඇති වස්්. ්පා මට්ටම් ්ළා්් වමන් 
සම ෙ පිහිටි දත් ඇති වස්්. පරිපූර්ණ ෙූ පිට ඇති වස්්. ක්ර  
ල්්ෂණය ශන්වගන් ය ශුත් පා ඇති වස්්. අතර සිදුරැ නැතිෙ මැනවින් 
පිහිටි දත් ඇති වස්්. පස්මරැන් දිනූ තථාතය ශන් ෙහන්වස් උස්ෙ පිහිටි 
ගුල්ඵවය ශන් ය ශුත් පා ඇති වස්්. වමාවළා්් ෙූ අත් ය ශුෙලින් සිට වගන 
වනා නැමී වදදණ පිරිමදිනා වස්්. මනා ව්ාට ෙට ්ළ ්ළය ශ් ්ර 
වස් ෙට ෙූ වගල ඇති වස්්. එව්වණහි උපන් රතුෙස්ස්ුවග් ඇස් 
වමන් විපර සන්න ඇස් ඇති වස්්. සිංහය ශාවග් පූර්ෙ ්ය ශ වසය ශින් සැම 
තැනම පිරැණු ්ය ශ ඇති වස්්. 

26. සත්තප්පීවණෝ ක දීඝංගුලිමථසුගවතෝ  
වලෝම්ූවප්්වලෝවමෝ 

සම්පන්වනෝදාත දාවඨෝ ්න් සම තවකෝ  
නීල මුඬග්ගවලෝවමෝ 

සම් ු  වධෝ ථූල ජිේවහෝ අථ සිහහනුව්ෝ  
ජාලි්ප්පාදහත්වථෝ 

නාවථෝ උණ්හීස සීවසෝ ඉති ගුණ සහිතං තං  
මවහ්සිං නමාමි. 

වත්රැම:- 

තථාගතය ශන් ෙහන්වස් වදඅත් පිටය ශ වදපා පිටය ශ අංශ්ූට වද්ය ශ 
පිටය ශ ය ශන සත් තැන්හි ඇට නහර වනාවපවනන වස් පිරැණු මස් ඇති 
වස්්. දිගින් සම ෙූ අත් පා ඇඟිලි ඇති වස්. එ්් එ්් වරෝම්ූපය ශ්් 
එ්් එ්් වලෝමය ශ  ැගින් ඇති වස්්. මැනවින් සුදුස ෙූ දාඨා ඇති වස්්. 
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ඔප දැමූ රන් පිළිමය ශ්් වස් රන්ෙන් ෙූ සිවි පැහැ ඇති වස්්. 
ද්්ෂිණාෙතත්තෙ අග උඩ  ලා සිටින අඤ්්ජන ෙර්ණ වරෝමවය ශන් ය ශු්්ත 
ෙන වස්්. සම් ුද්ධ්ය ශන් ෙහන්වස් ෙර්ණ සම්පන්න ෙූ දිග පුළුලැති 
ජිහ්ොවය ශන් ය ශු්්ත ෙන වස්්. සිංහය ශන්වග් හනු වසය ශින් ස්ථුල හනු 
ඇති වස්්. ද්්ෂ ෙඩුේු විසින් නිමෙන ලද දැල් ්ෙුළුේ්  ඳු අත් පා 
ඇති වස්්. වලෝ්නාථය ශන් ෙහන්වස් නළල්පට්් වස් පිහිටි 
මාංශපටලය ශ්ින් ය ශු්්ත හිස ඇති වස්්. ද්ෙතරිංශත්ෙර මහා පුරැෂ 
ල්්ෂණ සංඛයාත වම් ගුණවය ශන් ය ශු්්ත ෙූ ඒ මවහ්ර්ෂීන් ෙහන්වස් 
ෙඳිමි.  

27.  ුවධෝ  ුවධෝති වඝෝවස් අති දුල්ල,තවරෝ  
්ා ්ථා  ුධ,ාවෙෝ 

වලාව්් තස්මා වි,ාවී විවිධ් හිතසුඛං  
සාධ්වෙෝ පත්ථය ශන්තා 

ඉට්ඨං අත්ථං ෙහන්තං සුරනර මහිතං  
නිේ,ය ශං ද්්ඛිවණය ශයං 

වලෝ්ානං නන්දිෙඩ්ඪනං දස ලමසමං තං  
නමස්සන්තු නිච්කං. 

වත්රැම:- 

 ුධ  ුධ ය ශන වඝෝෂය ශ ද අතිදුර්ල, ය ශ.  ුදු ෙ ගැන ්ිය ශනුම 
්ිම? එ ැවින් වලෝ්වය ශහි නුෙණැත්තා ෙූ සත්පුරැෂවය ශෝ නානාපර ්ාර 
හිතසුඛය ශන් පරාර්ථනා ්රමින් ඉෂ්ටාර්ථය ශ සිදු්ර වදන්නා ෙූ වදවි 
මිනිසුන් විසින් පුදනු ල න්නා ෙූ නිර්,ය ශ ෙූ ද්්ෂිවණ්ය ශ ෙූ වලෝ්ය ශාවග් 
සතුට ෙර්ධ්නය ශ ්රන්නා ෙූ අසම ෙූ ඒ දශ ලය ශන් ෙහන්වස්ට 
නිරන්තරවය ශන් නමස්්ාර ව්වරත්ො. 

 



 වපාවහාය ශ දිනය ශ පටුන වෙත 

105 

Non-commertial Distribution 

 

 රොේථනො  ොථො 
පුඤ්්වඤ්්වන්වත්න වසෝහං නිපුණමති සවතෝ  

සම්පරාවය ශ්ක තිත්වතෝ 
ද්්වඛෝ දිට්ඨිජ්ජුපඤ්්වඤ්ෝ අවි්ලවිරිවය ශෝ  

ව,ෝගො සංවි,ාගී, 
ති්්වඛෝ සූවරෝධිතත්වතෝ සපරහිතකවරෝ  

දීඝජීවි අවරෝවගෝ 
ධ්ඤ්්වඤ්ෝ ෙණ්වණෝ ය ශසස්සී අති ලෙධ්වරෝ  

්ිත්තිමා ඛන්තයුවප්වතෝ 
සවඬෝ දාතංගුවප්වතෝ පරමසිරිධ්වරෝ  

දිට්ඨධ්ම්වම් විරත්වතෝ 
ලජ්ජි ්ලයාණමිත්වතෝ අ,ිරත ්ුසවලෝ  

පඤ්්කසීලාදිර්්වඛෝ, 
අප්පිච්වඡෝ අප්පව්ෝවධ්ෝ අතිෙුජුහදවය ශෝ  

ඉඬිමා අප්පවමවය ශයෝ 
පාසංවසෝ වප්මොවකෝ සුජනගුණවිදූ  

මාමව්ෝ වසෝ ,වෙය ශයං. 

වම් පිවනන් ඒ මම මතු අත්  ැේහි සිය ශුම් නුෙණ ඇත්වත් ද සිහි 
ඇත්වත් ද ලද වදය ශින් තතප්ති ඇත්වත් ද ්රිය ශාෙන්හි ද්්ෂවය ශ්් ද සතජු 
දතෂ්ටි සංඛයාත පර ඥාෙ ඇත්වත් ද අනූන ෙූ වීර්ය ශ ඇත්වත් ද ව,ෝග 
ඇත්වත් ද දිය ශ ය ශුත්තන්ට වදන ස්ෙ,ාෙය ශ ඇත්වත් ද තිය ශුණු 
නුෙණැත්වත් ද ජනය ශා අතර සූර ෙූවය ශ් ද වනා වෙනස්ෙන සිත් ඇත්වත් 
ද ආත්මාර්ථ පරාර්ථය ශන් සිදු ්රන්වන් ද දීර්ඝාය ශු ඇත්වත් ද වරෝග 
නැත්වත් ද රීමත් ෙූවය ශ් ද මනා ගුණෙර්ණ ශරීරෙර්ණ ඇත්වත් ද පිය ශෙර 
ඇත්වත් ද අධි් ්ාය ශ ල ඥාන ල ඇත්වත් ද ්ීර්ති ඇත්වත් ද ඉෙසීම් 
ඇත්වත් ද 
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ශර ධා ඇත්වත් ද දානෙස්තු ඇත්වත් ද පරමරී ඇත්වත් ද 
ෙර්තමාන ,ෙවය ශහි ්ාමය ශන් ව්වරහි වනා ඇවලන්වන් ද පේ ්ිරීමට 
ලජ්ජා ඇත්වත් ද ්ළයාණ මිතර ය ශන් ඇත්වත් ද ්ුසලවය ශහි ඇලුවන් ද 
පඤ්්කශීලාදිය ශ ර්්ෂා ්රන්වන් ද වලෝ, නැත්වත් ද ව්රෝධ් නැත්වත් ද 
ඉතා අෙං් සිත් ඇත්වත් ද සතඬි ඇත්වත් ද ගුණවය ශන් හා ධ්නවය ශන් 
පර මාණ වනා ්ළ හැ්ව්්් ද ශීලාදි ගුණය ශන් නිසා පර ශංසාෙට සුදුසු 
ෙූවය ශ් ද වපර්මනීය ශ ්ථා ඇත්වත් ද සත්පුරැෂ ගුණ දන්වන් ද  ුඬාදීන්ට 
ආදර ඇත්වත් ද වෙම්ො. 
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ආනො ොනසේමෘති භොෙනොෙ 

ආශ්ොස පර ශ්ොස වද්්හි සිහිය ශ පිහිටවීම් ෙශවය ශන් ්රන 
,ාෙනාෙ ආනාපානස්මතති ,ාෙනා නම් වේ. එය ශ ්ාටත් ගැලවපන ්ා 
විසිනුත් ්ළය ශුතු ,ාෙනාවේි. වලාෙුතුරා  ුදු ෙන සිය ශලුම මහාව ෝධි 
සත්ත්ෙය ශන් ෙහන්වස්ලා වලාෙුතුරා  ුදු ෙට පැමිවණන්වන් ආනාපාන 
,ාෙනාවෙන් උපදො ගන්නා කතුර්ථධ්යානවය ශන් නැඟී 
පර තීතයසමුත්පාදය ශ අනුවලෝම පර තිවලෝම ෙශවය ශන් ,ාෙනා ්ිරීවමනි. 
වමය ශ  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් විසින් වනාවය ශ්් සූතර ෙල ෙර්ණනා ්ර 
ඇති ,ාෙනාවේි. එය ශ ්ළ ය ශුත්වත් වමවස් ය ශ. 

පළමුවෙන් ම විවේ්ස්ථානය ශ්ට ය ශා ය ශුතු ය ශ. විවේ් ස්ථානය ශ ය ශි 
්ිය ශනුවය ශ් ,ාෙනාෙට  ාධ්ා ්රන ජනය ශා නැති ශේද අඩු තැන ය ශ. 
තෙත් තමා වමන් ම ,ාෙනා ්රන අය ශ සිටීම විවේ්ය ශට  ාධ්ාේ් වනා 
වේ. ව ාවහෝ වදන්ුන් එ්තු වී එ්ෙර එ් ම ,ාෙනාේ් ්රනො 
නම් ෙඩාත් වහාඳ ය ශ. වපාවහෝ දිනෙල සිල්ගත් උපාස්ෙරැ 
දහම්හල්ෙලට වහෝ අන් තැන්ෙලට වහෝ එ්තුෙ වපළට වහෝ ෙටෙ වහෝ 
හිඳ සැමවදනා එ් ම ,ාෙනාේ් ්රනො නම් එය ශ ,ාෙනාවේ 
දිය ශුණුෙට ඉතා වහාඳ ය ශ. 

පිරිස්් එ්තුෙ ,ාෙනා ්රනො නම් සැමවදන එ්තුෙ වපළට 
වහෝ ෙවට්ට වහෝ පුරැෂය ශන් විසින්  ද්ධ්පර්ය ශං්වය ශන් ද, ස්තරීන් විසින් 
අර්ධ් පර්ය ශං්වය ශන් ද හිඳගත ය ශුතු ය ශ. ඉ්්බිති වදෝත් නඟා ෙැඳවගන 
 ුඬානුස්මතති ,ාෙනාවෙහිදී ්ිය ශා ඇති පරිදි ගාථා පාඨ එ්ෙර ම 
්ිය ශමින් ,ාෙනා පූර්ෙ ්තතයය ශ ්ළ ය ශුතු ය ශ. ඉ්්බිති අත් පහත් ව්ාට 
ෙම් අල්ල උඩ ද්ුණු අත සිටින පරිදි උ්ුල උඩ අත් ත ාවගන වමවස් 
සිතනු. “මම නා්ි නරා මරණවලින් සනා මිදුණු සකසනක් සවමි. ස්ර 
අපාසයන් සනා මිදුණු සකසනක් සවමි. ඒවායින් මිදීමහ නේ මා විසින් 
සේ භාවනාසවහි සයදීසමන් බුදු පසස්බුදු මහරහ්න් වහන්සස්ලා 
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ගියමඟ යා යු්ු ය. මහ්් වූ දුුඃඛස්කන්ධසයන් මිදී පරම සඩපය ලඩබීමහ 
නේ භාවනාසව්දී වන සුුල දුක් ඉවසිය යු්ු ය.” 

එවස් සිතා ්ය ශ ඉදිරිය ශට වහෝ පස්සට  ර වනා ෙන පරිදි 
ව්ළින් ත ා ගත ය ශුතු ය ශ. ඇස් පිය ශා ගැනීම වහෝ නාසවය ශ් අග වපවනන 
පමණට මඳ්් ඇර වහෝ ත ා ගත ය ශුතු ය ශ. ඉ්්බිති සිත අන් ්ිසිේට 
වය ශාමු වනා ව්ාට ආශ්ොස පර ශ්ොසය ශට වය ශාමු ්ළ ය ශුතු ය ශ. 

ආශ්ොස පර ශ්ොස ොය ශුෙ ෙනාහි ව්ෝටුේ් ෙැල්් වස් අතට 
අසුෙන ඇසට වපවනන වදය ශ්් වනාවේ. එය ශ සිය ශුම් වදය ශ්ි. එය ශ දත 
ය ශුත්වත් සිතින්ම ය ශ. සිතට දත හැ්ි ෙන්වන් ද සැපීම අනුෙ ය ශ. ආශ්ොස 
පර ශ්ොස ොය ශුෙ ගමන් ්රන්වන් නාසවය ශ් අග ය ශම්්ිසි තැන් වහෝ උඩු 
වතාවල් ය ශම්්ිසි තැන් වහෝ සැපීවගන ය ශ. සැවපන තැන සිත 
ත ාවගන සිට එහි සැපීවගන ය ශන ොය ශුෙ වත්රැම් ගත ය ශුතු ය ශ. සිතට 
ගත ය ශුතු ය ශ. ොය ශුෙ සිතට ගත හැ්ි වීම පිණිස තදින් හුස්ම ගැනීම 
වහළීම ද වනා්ළ ය ශුතු ය ශ. එවස් ්ළ වහාත් හති ෙැටී සිත එ්ඟ 
්රන්නට වනා පුළුෙන්විය ශ හැ්ිය ශ. ඒ නිසා නිතර ම ආශ්ොස පර ශ්ොස 
ොය ශුෙ පර ්තති පරිදිම ත ාගත ය ශුතු ය ශ. 

වෙලාේ් නිය ශම ්රවගන ,ාෙනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. ෙර්ට පැය ශ 
 ාගය ශ්ට වනා අඩු ්ාලය ශ්් ,ාෙනාවෙහි වය ශදිය ශ ය ශුතු ය ශ. පුරැදු ෙූ පසු 
ෙර්ට පැය ශ්් වද්්් ,ාෙනාවෙහි වය ශදිය ශ ය ශුතු ය ශ. වම් ,ාෙනාෙ 
්ිරීවමහි දී ්ිසිම ශරීරාෙය ශෙය ශ්් වනා වසාල්ො ශරීරය ශ නිශ්කලෙ ත ා 
ගත ය ශුතු ය ශ. ,ාෙනාවෙන් දිය ශුණුවේවගන එන සමාධිය ශ ශරීරය ශ 
වසලවීවමන් බිවඳ්. නැෙත නැෙත ශරීරය ශ වසලවීවමන් ,ාෙනා 
්රන්නා නැෙත නැෙතත් මුලට ම පැමිවණ්. ඔහුට සමාධිය ශ දිය ශුණු 
වනාවේ. නිශ්කලෙ ,ාෙනාවෙහි වය ශවදන්නාහට ශරීරවය ශ් තැන තැන 
වනාවය ශ්් වේදනා ඇති වේ. ,ාෙනා දිය ශුණු ්ර ගන්නට නම් ඒො විඳ 
දරා ගත ය ශුතු ය ශ. ,ාෙනා ්ිරීවම් දී ශරීරවය ශ් ය ශම්්ිසි තැන් වේදනාේ් 
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ඇතිෙුෙ වහාත් ඒ වේදනාෙත් “වේදනාේ් වේදනාේ්” ්ිය ශා වමවනහි 
්රන්න. එය ශ ්රන්වන් ද ආශ්ොස පර ශ්ොස සිහි ්ිරීමත් සමඟ ය ශ. 
ආශ්ොස පර ශ්ොස සිහි ්ිරීම සම්පූර්ණවය ශන් ම වනා නෙත්ෙනු. 
වේදනාෙ මඳ වේලාේ් සිහි ්රන ්ල්හි ්ර මවය ශන් අඩු වී වගාස් 
අන්තිමට නැතිවෙනු ඇත. පැය ශ  ාගය ශ්් වහෝ පැය ශ්් ,ාෙනා ්රන්නට 
ඉටා පටන් ගත් තැනැත්තා විසින් ව්ාතරම් අමාරැේ් ඇතිෙුෙ ද 
නිය ශමිත ්ාලය ශට ්ලින් ,ාෙනාෙ වනා නැෙැත්විය ශ ය ශුතු ය ශ. නිය ශමිත 
්ාලය ශට ්ලින් නෙත්ෙන්නහුට ද සමාධිය ශ්් වනා ලැවේ. 

ොය ශුෙ සැපීවගන ය ශන තැනට සිත වය ශාමු ්ර එහි සිත පිහිටො 
වගන ොය ශුෙ ඇතුළුෙන ්ල්හි ආශ්ොස ය ශය ශි ද පිටෙන ්ල්හි පර ශ්ොසය ශ 
ය ශි ද සිතනු. එවස් සිතීම ,ාෙනාෙ ය ශ. පිට වී ගිය ශ ොතය ශ ගැන වහෝ 
ඇතුවළ් ඇති ොතය ශ ගැන වහෝ වනා සිතනු. 

පටන් ගැනීවම්දී ආශ්ොස පර ශ්ොස ගණන් ්රමින් ,ාෙනා ්ිරීම 
වහාඳ ය ශ. හුස්ම ඇතුළු ෙන ්ල්හි එ්ය ශ ්ිය ශා ගණන් ගත ය ශුතු ය ශ. 
නැෙත හුස්ම පිටෙන ්ල්හි වද්ය ශ ්ිය ශා ගණන් ගතය ශුතු ය ශ. නැෙත 
ඇතුළුෙන ්ල්හි තුනය ශ ්ිය ශා ද පිටෙන ්ල්හි සතරය ශ ්ිය ශා ද ගණන් 
්රනු. දහය ශ්් ෙූ ්ල්හි නැෙත එව්් පටන් ගණන් ්රනු. දසවය ශන් 
එහාට ගණන් වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. පවහන් අඩුෙ ද ගණන් ්ිරීම 
වනානැෙැත්විය ශ ය ශුතු ය ශ. ගණන් ්ිරීවම් දී වහාඳට ෙැවටන ආශ්ොස 
පර ශ්ොස පමණ්් ගණන් ගත ය ශුතු ය ශ. වනා ෙැවටන ොර ගණන් 
වනාගත ය ශුතු ය ශ. එව්් පටන් පහ ද්්ො ගැන පවහන් නෙත්ො නැෙත 
එව්් පටන් සය ශ ද්්ො ද නැෙත එව්් පටන් සත ද්්ො ද නැෙත 
එව්් පටන් අට ද්්ො ද නැෙත එව්් පටන් නෙය ශ ද්්ො ද නැෙත 
දසය ශ ද්්ො ද ගණන් ්ිරීම ද එ්් ගැනීම් ්ර මය ශ්ි. ්ෙර ආ්ාරය ශ්ින් 
වහෝ ගැනීම ්රනු. එ්් ආශ්ොස පර ශ්ොසය ශ්ුදු වනා හැවරන වලස 
ගැණිය ශ හැ්ි තත්ත්ෙය ශට පැමිණි ්ල්හි සිත ද  ැහැර වනා වගාස් 
ආශ්ොස පර ශ්ොස ගැනීවමහි ම එ්ඟෙ පෙත්නා තත්ත්ෙය ශ ඇති ෙූ පසු 
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ගණන් ්ිරීි ම නෙත්ො ආශ්ොස පර ශ්ොස වද් අනුෙ සිත පෙත්ෙමින් 
,ාෙනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. ඔරවලෝසුේ එහා වමහා ය ශන  ට්ටා වදස  ලා 
සිටින ්ල්හි එය ශ වපවනන්නා්් වමන් ආශ්ොස පර ශ්ොස වද් සිතට 
වහාඳට වපවනන පරිදි එහි සිත පිහිටුො ,ාෙනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. 

එවස් ,ාේනා ්රන ්ල්හි සිත  ැහැර වනා වගාස් එහිම 
පිහිටන්වන් ය ශ. එය ශ සිත සමාධි වීම ය ශ. සිත සමාධි ෙන ්ල්හි ්ය ශ ද 
සන්සුන් ෙන්වන් ය ශ. ්ය ශට ්ිසි අපහසුේ් වනා දැවනන්වන් ය ශ. 
සිරැවරහි පැතිර ය ශන සුෙය ශ්් ද වම් අෙස්ථාවෙහිදී ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. 
්ය ශ සන්සුන් වීවමන් ආශ්ොස පර ශ්ොස වේගය ශ අඩුවේ. වසමින් වසමින් 
නාස්පුඩුෙලින් ොය ශුෙ ඇතුළුවීමට ද වසමින් පිටවීමට ද ෙන්වන් ය ශ. 
ොය ශුෙ වසමින් පිටෙන ්ල්හි පිටවී අෙසන්වීමට ෙැඩි ්ාලය ශ්් ගත වේ. 
ොය ශුෙ වසමින් ඇතුළුෙන ්ල්හි වපනහලු පිවරන්නට ොතය ශ 
ඇතුල්වීමට ද ෙැඩි වේලාේ් ගතෙන්වන් ය ශ. ඇතුළු වී අෙසන් වීමට 
ෙැඩි වේලාෝ් ගත ෙන ආශ්ොසය ශට දීර්ඝ ආශ්ොසය ශ ය ශ ය ශි ද පිටවීමට 
ෙැඩි වේලාේ් ගත ෙන පර ශ්ොසය ශට දීර්ඝ පර ශ්ොසය ශ ය ශි ද ්ිය ශනු ලැවේ. 
දීර්ඝ ආශ්ොස පර ශ්ොසය ශ ම නිරතුරැෙ පෙත්වන් වනාවේ. විටින් විට 
ආශ්ොස පර ශ්ොස ව්ටි ෙන්නට ද පටන් ගනී. ව්ටි ආශ්ොස පර ශ්ොසය ශ 
ය ශි ්ිය ශනුවය ශ් ඉ්්මණින් ව්ළෙර ෙන ආශ්ොස පර ශ්ොසය ශ ය ශ. ආශ්ොස 
පර ශ්ොස අනුෙ සිත පිහිටො ,ාෙනා ්රන තැනැත්තා විසින් ආශ්ොස 
පර ශ්ොසය ශන්වග් දි්්  ෙ ව්ටි  ෙ දැවනන වලස ද ,ාෙනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
ආශ්ොස පර ශ්ොසය ශන්වග් මුල මැද අග ය ශන සිය ශල්ල ම දැවනන වලස 
එහි වහාඳින් සිත පිහිටො ,ාෙනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. ආශ්ොස පර ශ්ොසය ශන්වග් 
මුලය ශ ්ිය ශනුවය ශ් සැවපන ස්ථානවය ශ් පළමුවෙන්ම සැවපන ොය ශුෙ ය ශ. 
අගය ශ ්ිය ශනුවය ශ් අන්තිමට සැවපන ොය ශුෙ ය ශ. ඒ වද් ඉතා සිය ශුම් ය ශ. 
,ාෙනා ්රන අය ශට සාමානයවය ශන් දැවනන්වන් ආශ්ොස 
පර ශ්ොසය ශන්වග් මැද ව්ාටස ය ශ. සමාධිය ශ දිය ශුණු ෙන ්ල්හි එය ශ අනුෙ 
නුෙණ ද දිය ශුණුවීවමන් පටන් ගැනීවම් දී සැවපන ඉතා සිය ශුම් ොය ශුෙ හා 
අන්තිමට ගැවටන ඉතා සිය ශුම් ොය ශුෙත් සමඟ සම්පූර්ණ ආශ්ොස 
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පර ශ්ොසය ශ දත හැ්ි ෙන්වන් ය ශ. ඒ තත්ත්ෙය ශට පැමිවණන පරිදි ,ාෙනා 
්රනු. එවස් ,ාෙනා ්රන ්ල්හි සමාධිය ශ ෙැවඩත් ෙැවඩත් ම 
්ර මවය ශන් ආශ්ොස පර ශ්ොසය ශ ද ෙඩ ෙඩා සන්සිවඳන්නට ෙන්වන් ය ශ. 
සමහර විට වය ශෝගාෙකරය ශා හට දැන් ආශ්ොස පර ශ්ොස නැතය ශ ්ිය ශා 
සිවතන්නට පුළුෙන. එ ඳු තත්ත්ෙය ශ්් පැමිණි ්ල්හි ආශ්ොස පර ශ්ොස 
දැනගැනීම සඳහා තදින් හුස්ම ගැනීම වහළීම වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
ආශ්ොස පර ශ්ොස වනා දැනී ය ශන්වන් සිය ශුම් ආශ්ොස පර ශ්ොස දැවනන 
තරමට නුෙණ ෙැඩී නැති නිසා ය ශ. ොය ශුෙ සිය ශුම් ෙන අෙස්ථාෙල දී 
වේගය ශ ෙැඩි ්රමින් ,ාෙනා ්ළ වහාත් සිය ශුම් ොය ශුෙ දැවනන තරමට 
සමාධි පර ඥා වනා ෙැවඩන්වන් ය ශ. ොය ශුෙ සිය ශුම් වී වනාදැනී ය ශන 
අෙස්ථාෙලදී  ාහිර අරමුණුෙලට සිත වනාය ශො ්ලින් ොය ශුෙ සැවපනො 
දැනුණු තැන සිත පිහිටො වගන සිටිය ශ ය ශුතු ය ශ. එවස් සිටින ්ල්හි එය ශ 
දැවනන්නට වෙනො ඇත. සිය ශුම් ආශ්ොස පර ශ්ොසය ශ ද දැවනන තැනට 
,ාෙනාෙ දිය ශුණු ්ර ගත් වය ශෝගාෙකරය ශාට ෙැඩි්ල් වනා වගාස් ආශ්ොස 
පර ශ්ොස පර ති,ාග නිමිත්ත පහළ ෙන්වන් ය ශ. එය ශින් ආනාපානධ්යානය ශ 
ලැබිය ශ හැ්ි ෙනු ඇත. 

 ිළිකුලේ භොෙනොෙ 

පිළි්ුල් ,ාෙනාෙ ය ශනු ව්්ශාදි ශරීර ව්ාට්ඨාසය ශන් පිළි ඳ 
,ාෙනාෙ ය ශ. එය ශට ව්ාට්ඨාස ,ාෙනා ය ශන නම හා ්ාය ශගතාසති 
,ාෙනා ය ශන නම ද ්ිය ශනු ලැවේ. වම් ,ාෙනාෙ ආනාපාන 
්ර්මස්ථානාදිය ශ වස්  ුදුසස්වනන් පිටත තීර්ථ් ශාසනෙල ඇතිය ශ්් 
වනාවේ. වමය ශ ඇත්වත්  ුදුසස්වනහි පමණ්ි.  ුදු සස්වනහි ව ාවහෝ 
වදන්ුන් අර්හත්ෙය ශට පැමිණ ඇත්වත් වම් ,ාෙනාවෙන්ම ය ශ ය ශි ්ිය ශ 
ය ශුතු ය ශ. පැවිදි ෙන්නෙුන්ට හිසව්්  මවම් දී ම වම් ්මටහන ්ිය ශා දිය ශ 
ය ශුතු  ෙ විනවය ශහි ද්්ො තිවේ. එය ශින් වපවනන්වන්  ුදුසස්වනහි 
ව ාවහෝ වදන්ු වම් ,ාෙනාෙ ්ළ  ෙ ය ශ. වමය ශ දීර්ඝ ,ාෙනාවේි. 
දිනපතා ,ාෙනා ්රන්න්ුට නිය ශම ්ර මය ශට වම් ,ාෙනාෙ ෙර්් ්ර 
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අෙසන් ්ිරීමට පස්මස් පසවළාස් දින්් ගත වේ. මස්ට දින්් වද්්් 
සිල්සමාදන් වී ,ාෙනා ්රන්නෙුන්ට එවස් වනා ්ළ හැ්ි  ැවින් වමහි 
ඔෙුනට සුදුසු පරිදි ,ාෙනා ්ර මය ශ්් ද්්ෙනු ලැවේ. විස්තර ,ාෙනාෙ 
ව ෞද්ධ්ය ශාවග් අත්වපාත නමැති ගර න්ථවය ශන්  ලාගත හැ්ි ය ශ.  

පිළිකුල් භාවනා පාඨය. 

අත්ථි ඉමස්මිං ්ාවය ශ් ව්්සා වලෝමා නඛා දන්තා තවකෝ, මංසං 
නහාරැ අට්ඨි අට්ඨිමිඤ්්ජා ේ්්ං, හදය ශං ය ශ්නං ්ිවලෝම්ං පිහ්ං 
පප්ඵාසං, අන්තං අන්ත ගුණං උදරිය ශං ්රීසං පිත්තං වසම්හං පුේව ෝ 
වලෝහිතං වස්වදෝ වම්වදෝ අස්සු ෙසා වේවලෝ සිංඝාණි්ා ලසි්ා මුත්තං 
මත්ථව් මත්ථලුංගංති. 

වත්රැම:- 

ව්ස්ය ශ වලාම්ය ශ නිය ශය ශ දත්ය ශ සමය ශ, මස්ය ශ නහරටය ශ ඇටය ශ 
ඇටමිදුලුය ශ ේුගඩුය ශ, හතදය ශමාංසය ශ අ්්මාෙය ශ දළ ුෙය ශ  ඩදිෙය ශ 
වපණහල්ලය ශ, අතුණුය ශ අතුණු  හනය ශ වනා පැහුණු අහරය ශ වමාළය ශ 
පිතය ශ වසමය ශ සැරෙය ශ වල්ය ශ ඩහදිය ශ ය ශ වම්ද වතලය ශ, ්ඳුළුය ශ ෙුරැණු 
වතලය ශ ව්ළය ශ වසාටුය ශ සඳමිදුලුය ශ මුතර ය ශ හිස මුදුවනහි හිස් වමාළය ශ, 
ය ශන වම් ්ුණප ව්ාට්ඨාසවය ශෝ වම් ශරීරවය ශ් ඇත්තාහ. 

,ාෙනාේ් ෙශවය ශන් වමය ශ සජ්ඣාය ශනා ්රනු. අන් ,ාෙනා 
වමන් සිතින් පමණ්් ,ාෙනා ්ිරීම වම් ,ාෙනාෙට පර මාණ වනාවේ. 
මතු ද්්ෙන ෙගන්ති පාඩම් ්ර වගන ,ාෙනා ්රනු. පාඩම් ෙන තුරැ 
වපාත  ලා වගන සජ්ඣාය ශනා ්රනු. 

තච ඤේචක භොෙනොෙ 
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(1) වම් ශරීරවය ශ් ව්්සවය ශෝ ්ළු ෙූ ෙට ෙූ දි්් ෙූ ශරීරවය ශ් උඩ 
ව්ාටවසහි ඇත්තා ෙූ හිස් ් ල ෙසා සිටින සවමහි පිහිටිය ශා ෙූ 
ය ශටින් විය ශැට අග්් පමණ සම තුළට ෙැද සිටින මුල්ෙලින් හා 
උඩින් අහසින් ද සරසින් ඔෙුවනාෙුන්වගන් ද වෙන් ෙ පෙත්නා 
්ුණප ව්ාට්ඨාසවය ශ්ි. 

ඒ ව්්සවය ශෝ පැහැවය ශන් ද සටහනින් ද ගඳින් ද ආශරවය ශන් ද 
පිහිටි ස්ථානවය ශන් ද පිළි්ුල් ය ශ. (වම් පස් ආ්ාර පිළි්ුල සිය ශලු 
ව්ාටසුන්ට වය ශාදා ්ිය ශනු.  

(2) වම් ශරීරවය ශ් වලෝමවය ශෝ මඳ්් ්ළු ෙූ ්ුඩා මුල්ෙැනි ෙූ ශරීරවය ශ් 
උඩ ය ශට වද්්හි ම හටගත්තා ෙූ ශරීරය ශ ෙසා සිටින සවමහි 
පිහිටිය ශා ෙූ ය ශටින් සමට ෙැදී ඇති මුල්ෙලින් හා උඩින් අහසින් ද 
වෙන් වී ඇති ්ුණප ව්ාට්ඨාසවය ශහි. 

(3) වම් ශරීරවය ශ් නිය ශ සුදු පැහැ ඇත්තා ෙූ වලා්ු මසුන්වග් ව්ාර 
 ඳු සටහන් ඇත්තා ෙූ ශරීරවය ශ් උඩ ය ශට වදව්හි ම හටගත්තා 
ෙූ ඇඟිලි අග මසින් ද උඩින් අහසින් ද වෙන් ෙූ ්ුණප 
ව්ාට්ඨාසය ශ්ි. 

(4) වම් ශරීරවය ශ් දත් පැහැවය ශන් සුදු ෙූ ්ළවගඩි ගැටිය ශ් සිට ෙූ 
ල ු ඇට වපළ්්  ඳු ෙූ උඩ ව්ාටවසහි හටගත්තා ෙූ හ්ු ඇට 
වද්්හි පිහිටිය ශා ෙූ ය ශටින් හ්ු ඇටවය ශහි ්ාෙැදී ඇති මුල්ෙලින් 
හා උඩින් අහසින් ද සරසින් ඔෙුවනාෙුන්වගන් ද වෙන් ෙූ 
්ුණප ව්ාට්ඨාසවය ශ්ි. 

(5) වම් ශරීරවය ශ් සම වනාවය ශ්් පැහැ ඇත්තා ෙූ රමපය ශ්ට හඳෙන 
ලද සැට්ටය ශ්්  ඳු ෙූ ශරීරවය ශ් උඩ ය ශට වද්්හි ම හට ගත්තා ෙූ 
ශරීරය ශ ෙසා පිහිටිය ශා ෙූ ෙටින් ශරීරවය ශන් හා උඩින් ආ්ාශවය ශන් 
ද වෙන් ෙූ ්ුණප ව්ාට්ඨාසය ශ්ි. 
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පස් ආ්ාර පිළි්ුල්  ෙ ව්්ශය ශන්ට ්ීෝ් වමන් ම සිය ශලු 
ව්ාටස්ෙලට ම වය ශාදා සජ්ඣාය ශනා ්රන ඇතැමුන් වම් තකපඤ්්ක් 
,ාෙනාවෙන් ම ද අර්හත්ෙය ශ ල ා ඇත්වත් ය ශ. 
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විදේශනො භොෙනොෙ 

විදර්ශනා ,ාෙනාෙ ය ශනු සංස්්ාරය ශන්වග් අනිතය දුුඃඛ අනාත්ම 
ය ශන ල්්ෂණ තුන වමවනහි ්ිරීම ය ශ. නුෙණින්  ැලීම ය ශ. විදර්ශනා 
,ාෙනාෙ ගැන විස්තර දැන ගැනීමට ්ැමති නම් විදර් නා භාවනා 
කර මය නමැති වපාත ්ිය ශෙන්න. ව්්සාදි ව්ාටස් වදතිස විදර්ශනා 
්රන්වන් වමවස් ය ශ: 

විදර් නා භාවනා වාකයය 

වම් ශරීරවය ශ් ව්්සවය ශෝ වි්ාරය ශට පැමිවණන  ැවින් ද නැවසන 
 ැවින් ද අනිතයවය ශෝ ය ශ. ව්ස් හිමිය ශාට ව්ස්ෙලට ඇලුම් ්රන්නාහට 
අවන්්ා්ාරවය ශන් පීඩා ්රන  ැවින් දුුඃඛවය ශෝ ය ශ. ්ිසිේුවග් 
්ැමැත්වත් සැටිය ශට වනා පෙත්නා  ැවින් අනාත්මවය ශෝ ය ශ. 

වම් ශරීරවය ශ් වලෝමවය ශෝ වි්ාරය ශට පැමිවණන  ැවින් නැවසන 
 ැවින් අනිතයවය ශෝ ය ශ. හිමිය ශාට අවන්්ා්ාරවය ශන් පීඩා ්රන  ැවින් 
දුුඃඛවය ශෝ ය ශ. ්ිසිේුවග් ්ැමැත්ත පරිදි වනාපෙත්නා  ැවින් 
අනාත්මවය ශෝය ශ. 

වමවස් ව්ාටස් වදතිස ගැන ම ,ාෙනා ්රනු. 

මරණොනුසේමෘති භොෙනො ෙොකයය 
(වමය ශ පාඩම් ්ර වගන ,ාෙනා ්රනු.  

ජීවිතය ශ අනිය ශතය ශ. මරණය ශ නිය ශත ය ශ. සත්ත්ෙය ශාවග් ජීවිතය ශ 
මරණින් ව්ළෙර ෙන්වන් ය ශ. මම ද මැවරන්වනමි. මාවග් ජීවිතය ශ ද 
මරණින් ව්ළෙර ෙන්වන් ය ශ. සත්ත්ෙය ශා මරණය ශ අරවගන ම 
උපදින්නාහ. මරණය ශ වගන උපන් සත්ත්ෙවය ශෝ උදා ෙූ තැන පටන් 
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වමාවහාත්ුදු වනානැෙතී අස්තය ශ ්රා ගමන් ්රන හිරැ වමන් උපන් 
තැන් පටන් වමාවහාත්ුදු වනා නැෙතී මරණය ශ ්රා ගමන් ්රන්නාහ. 
මම ද මරණය ශ වගන උපනිමි. ඒ මම දිො රාතරි වද්්හි වනා නැෙතී 
මරණය ශ ්රා ගමන් ්රමි. මහා සම්මතාදි මහසම්පත් ඇතිෙ සිටි 
රජදරැවෙෝ ද වජෝතිය ශ ජටිල වමණ්ඩ්ාදි මහපිනැති සිටුෙරැද ොසුවද්ෙ 
 ලවද්ොදි මහ  ලැතිවය ශෝ ද මහා සතද්ධිමත්හු ද මහනුෙණැතිවය ශෝ ද 
මරණය ශට පැමිණිවය ශෝ ය ශ. මා ෙැනිය ශ්ුට ඉන් ව්වස් ගැලවිය ශ හැ්ි ද? 
වනාහැ්ිම ය ශ. මම ඒ්ාන්තවය ශන් මරණට පැමිවණන්වනමි. 

මරණානුස්මෘ්ි ගාථා 

මහාය ශසා රාජෙරා, මහාසම්මත ආදවය ශෝ, 
වත්පි මච්කුෙසං පත්තා, මාදිවය ශ්සු ්ථාෙ ්ා. 

මහ පිරිෙර ඇත්තා ෙූ මහාසම්මතාදි රජෙරැ ද මරැ ෙසඟය ශට 
පැමිණිය ශහ. මා ෙැනිය ශෙුන් ගැන ්ෙර ්ථා ද? 

වජෝතිවය ශෝ ජටිවලෝ උග්වගෝ, 
වමණ්ඩව්ෝ අථ පුණ්ණව්ෝ, 
ඒවත් කඤ්්වඤ්ෝ ක වය ශ් වලෝව්්, 
මහා පුඤ්්ඤාති විස්සුතා, 
සේවේ මරණමාපන්නා, 
මාදිවස්සු ්ථාෙ ්ා. 

වජෝතිය ශය ශ ජටිලය ශ උග්ගය ශ වමණ්ඩ්ය ශ පුණ්ණ්ය ශ ය ශන 
මහපිනැති මහසිටුෙරැද වලෝ්වය ශහි විසූ අනය සුපර සිද්ධ් මහ පිනැතිවය ශෝ 
ද ය ශන සැම වදනා ම මරණය ශට පැමිණිය ශාහු ය ශ. මා ෙැනිය ශෙුන් ගැන 
්ෙර ්ථා ද? 

ොසුවද්වෙෝ  ලවද්වෙෝ, ,ීමවස්වනෝ ය ශුධිට්ඨිවලා, 
කානුවරෝ පිය ශදාමල්වලෝ අන්ත්ස්ස ෙසං ගතා, 
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ඒෙං ථාම ලූවප්තා, ඉති වලෝ්ම්හිවිස්සුතා, 
ඒවත්පි මරණං ය ශාතා මාදිවස්සු ්ථාෙ ්ා. 

වලෝ්වය ශහි මහා ලැතිය ශන් ෙශවය ශන් පර සිද්ධ් ෙ විසූ ොසුවද්ෙ 
 ලවද්ෙ ,ීමවස්න ය ශුධිෂ්ෙර කානුර පිය ශදාමල්ල ය ශන අය ශ ද මරණපරාප්ත 
ෙූහ. මා ෙැනිය ශෙුන් ගැන ්ෙර ්ථා ද? 

පාදංගුට්ඨ්මත්වත්න, වේජය ශන්තම්ම්පය ශී, 

වය ශෝනමිද්ධිමතං වසට්වඨා දුතිවය ශෝ අග්ගසාෙව්ෝ, 

වසෝ පි මච්කුමුඛං වඝාරං මිවගෝ සීහමුඛං විය ශ, 

පවිට්වඨෝ සහ ඉද්ධීහි, මාදිවය ශ්සු ්ථාෙ ්ා. 

 

සතඬිමතුන්වගන් වශර්ෂ්ඨ ෙූ ය ශම් ද්විතීය ශ අගර ශරාේ ව්වන්් 
පවය ශ් සුළඟිල්වලන් ම ස්්වදේ රජහු වග් වේජය ශන්ත පරාසාදය ශ ්ම්පා 
්වළෝ ද ඒ ශරාේය ශන් ෙහන්වස් ද මුේු සිංහ ්ට්ට හසුෙන්නා්් 
වමන් සතද්ධීන් සමඟ ම මාර මුඛය ශට පිවිසිය ශහ. මා ෙැනිය ශෙුන් ගැන 
්ෙර ්ථා ද? 

රා්රිසය් 10 පහන් 12 දක්වා 

,ාෙනා ්රන්නට ගිය ශත් නිදිමත ෙන වම් මධ්යම රාතරිය ශ 
තථාගතය ශන් ෙහන්වස් විසින් වද්ශිත ධ්ර්මය ශන් සජ්ඣාය ශනා ්ිරීමට 
සුදුසු ්ාලය ශ ය ශ. ධ්ර්ම සජ්ඣාය ශනය ශ ,ාෙනාමය ශ ්ුශලය ශට ද අය ශත් ය ශ. 
වත්රැම්් වනා දැන නි්ම් ම සූතර  ධ්ර්ම සජ්ඣාය ශනවය ශන් ්ිනම් 
පරවය ශෝජනය ශ්් දැය ශි පර ශ්නය ශ්් ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. වත්රැම වනාදැන ෙුෙ ද 
තථාගත ෙකන වගෞරෙවය ශන් සජ්ඣාය ශනා ්රන සත්පුරැෂය ශාට එය ශින් 
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මහ පින්් අත් වේ. එය ශ එ්් පරවය ශෝජනය ශ්ි. සූතර  ධ්ර්ම සජ්ඣාය ශනවය ශන් 
ඒොවය ශ් ෙකන හුරැ පුරැදු වේ. ෙකන පුරැදු වීම ද ඒොවය ශ් අර්ථය ශ 
වත්රැම් ගැනීමට උප්ාර වේ. සූතර ෙල ෙකන පුරැදු වී ඇති තැනැත්තාට 
ය ශම් ්ිසි විවට් ඒ ධ්ර්ම වත්රැම් ්ර වදනො ඇසුන වහාත් ධ්ර්මය ශ 
පහසුවෙන් වත්රැම් ගත හැ්ිවේ. එද ධ්මව සජ්ඣාය ශනවය ශන් ලැව න 
ෙටිනා පරවය ශෝජනවය ශ්ි. 

දම්සකේ  ුෙතුම් සූතර ය 

අප  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් වෙස්් මස පුර පසවළාස්ේ් 
වපාවහෝ දිනවය ශ්දී පස්මරැන් පරදො සිය ශල්ල දැන වලාෙුතුරා  ුදු  ෙට 
පැමි)වමන් පසු සත්සතිය ශ්් ගත ව්ාට අටෙන සතිවය ශ් මහා 
 ර හ්මය ශාවග් ආරාධ්නාෙ පිළිවගන ෙදාරා  රණැස ඉසිපතනය ශට ෙැඩම 
ව්ාට දස දහස්් ස්්ෙලින් පැමිණි වද්ෙ  ර හ්ම ගණය ශා පිරිෙරා සිටිය ශදී 
අඤ්්ඤාව්ාණ්ඩඤ්්ඤාදි තෙුසන් පස්වදනා අමතා දම්ස්් පැෙතුම් සූතර ය ශ 
ෙදාළ වස්්. එය ශ තථාගතය ශන් ෙහන්වස්වග් පර ථම ධ්ර්ම වද්ශනාෙ ය ශ. ඒ 
සූතර  ධ්ර්මය ශ ශර ෙණය ශ ්ිරීවමන් අඤ්්ඤාව්ාණ්ඩඤ්්ඤා තෙුසාවණෝ 
වසෝොන් ඵලය ශට පැමිණිය ශහ. අටවළාස් ව්ෝටිය ශ්් වද්ෙ  ර හ්මවය ශෝ ද 
ධ්ර්මය ශ අෙව ෝධ් ්ර ගත්හ. තථාගතය ශන් ෙහන්වස්වග් මංගල ධ්ර්ම 
වද්ශනාෙ ෙන ඒ සූතර ය ශ රාතරි ්ාලවය ශ් සජ්ඣාය ශනය ශට ඉතා වය ශෝගය 
ධ්ර්මවය ශ්ි. වමය ශ ඉතා වගෞරෙවය ශන් සජ්ඣාය ශනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
ආරම්,වය ශ් දී මුෙ පිරිසිදු ්රවගන සුදුසු තැන් ොඩි වී වපාත ද සුදුසු 
තැන් ත ා වගන සජ්ඣාය ශනාෙ පටන් ගත ය ශුතු ය ශ. සූතර ය ශ සජ්ඣාය ශනා 
්රන අතර අන් ්ථා වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. සූතර ය ශ ්ිය ශා අෙසන් වනා 
ව්ාට සජ්ඣාය ශනාෙ වනා නැෙැත්විය ශ ය ශුතු ය ශ. වමය ශ වදවිය ශන්ට පරිය ශ 
වදවිය ශන් ගරැ්රන, අසනු ්ැමති සූතරවය ශ්ි. එ ැවින් වද්ෙතාරාධ්නාෙ 
ද ව්ාට සූතර ය ශ සජ්ඣාය ශනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
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පදේෙතොරොධනොෙ පමපසේ කරනු. 
වය ශ් සන්තා සන්තචිත්තා, තිසරණ සරණා  

එත්ථ වලෝ්න්තවර් ො, 
,ූම්මා ,ූම්මා ක වද්ො, ගුණ ගණගහනා,  

 යෙටා සේ ්ාලං, 
ඒවත් ආය ශන්තු වද්ො, ෙර්න්මවය ශ්,  

වම්රැරාවජ් ෙසන්වතෝ, 
සන්වතෝ සන්වතෝ සවහ්තුං, මුනිෙරෙකනං,  

සාධ්වෙෝ වම් සුණන්තු. 

වමය ශ ල්ුණු වය ශාදා ඇති තැන්ෙල නෙත්ෙමින් තුන් ෙර්් ්ිය ශා 
අනතුරැ ෙ නමස්්ාර පාඨය ශ ද තුන් ෙර්් ්ිය ශා සූතර ය ශ සජ්ඣාය ශනා 
්රන්නා. උපාස් පිරිවස් ඉන්නා ්ාටත් සජ්ඣාය ශනා ්ළ හැ්ි නම් 
සමම වදනා ම සජ්ඣාය ශනා ්රනු. එවස් ්රන ්ල්හි ද එ්් එ්්ව්නා 
තම තමන්ට ඕනම සැටිය ශ්ට වනා ්ිය ශා ෙගන්තිය ශ්් පාසා ම එ් ෙර 
්ිය ශන්නට පටන් ගනිමින් ද එ් ෙර අෙසන් ්ිරීවමන් ද සජ්ඣාය ශනා 
්රනු. සමමවදනාම සජ්ඣාය ශනාෙට අසමත් නම් වසස්සන්ට අසා වගන 
සිටීමට ව්න්ු වදවදන්ු විසින් සජ්ඣාය ශනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. වසස්සන් 
සාධ්ු්ාර වදමින් ශර ෙණය ශ ්ළ ය ශුතු ය ශ. 

නසමජ ්ස්ස භගවස්ජ අරහස්ජ සේමා සේබුද්ධස්ස 

ඒෙං වම් සුතං ඒ්ං සමය ශං ,ගො  ාරාණසිය ශං විහරති 
ඉසිපතවන් මිගදාවය ශ්, තතර  වඛෝ ,ගො පඤ්්කෙග්ගිවය ශ් ,ි්්ඛු 
ආමන්වත්සි. 

ද්වේ වම් ,ි්්ඛවෙ, අන්තා පේ ජිවත්න න වස්විතේ ා 
වසෝකාය ශං ්ාවම්සු ්ාමසුඛල්ලි්ානු වය ශෝවගෝ හීවනෝ ගම්වමෝ 
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වපෝථුජ්ජනිව්ෝ අනරිවය ශෝ අනත්ථසංහිවතෝ, වය ශෝකාය ශං 
අත්ත්ිලමථානුවය ශෝවගෝ දු්්වඛෝ අනරිවය ශෝ අනත්ථසංහිවතෝ. 

ඒවත් වත් ,ි්්ඛවේ, උව,ෝ අන්වත් අනුපගම්ම මජ්ඣිමාපටිපදා 
තථාගවත්න අ,ිසම් ුද්ධ්ා, ක්්ඛු්රණි ඤාණ්රණි, උපසමාය ශ 
අ,ිඤ්්ඤාය ශ සම්ව ෝධ්ාය ශ නිේ ාණාය ශ සංෙත්තති. 

්තමා ක සා ,ි්්ඛවේ, මජ්ඣිමා පටිපදා තථා ගවත්න 
අ,ිසම් ුද්ධ්ා, ක්්ඛු්ර) ඤාණ්ර), උපසමාය ශ අ,ිඤ්්ඤාය ශ 
සම්ව ෝධ්ාය ශ නිේ ාණාය ශ සංෙත්තති. අය ශවම්ෙ අරිවය ශෝ අට්ඨංගිව්ෝ 
මග්වගෝ. වසය ශයථීදදං? සම්මා දිට්ඨි සම්මා සං්ප්වපෝ, සම්මා ොකා 
සම්මා ්ම්මන්වතෝ, සම්මා ආජීවෙෝ, සම්මා ොය ශාවමෝ, සම්මාසති, 
සම්මාසමාධි. 

අය ශං වඛෝ සා ,ි්්ඛවේ, මජ්ඣිමා පටිපදා තථාගවත්න 
අ,ිසම් ුද්ධ්ා ක්්ඛු්ර) ඤාණ්ර) උපසමාය ශ අ,ිඤ්්ඤාය ශ සම්ව ෝධ්ාය ශ 
නිේ ාණාය ශ සංෙත්තති. 

ඉදං වඛෝ පන ,ි්්ඛවේ, දු්්ඛං අරිය ශසච්කං, ජාතිපි දු්්ඛා, ජරාපි 
දු්්ඛා, ෙයාධිපි දු්්වඛෝ, මරණම්පි දු්්ඛං, අපප්ිවය ශ්හි සම්පවය ශෝවගෝ 
දු්්වඛෝ, පිවය ශ්හි විප්පවය ශෝවගෝ දු්්වඛෝ, ය ශම්පිච්ඡං නලහති තම්පි දු්්ඛං, 
සංඛිත්වත්න පඤ්්කුපාදන්්ඛන්ධ්ා දු්්ඛා, 

ඉදං වඛා පන ,ි්්ඛවේ, දු්්ඛසමුදය ශං අරිය ශසච්කං, ය ශාය ශංතණ්හා 
වපෝවනෝ,වි්ා නන්දිරාග සහගතා තතර  තතරා,ිනන්දිනී. වසය ශයථීදදං? 
්ාමතණ්හා ,ෙතණ්හා, වි,ෙතණ්හා. 

ඉදං වඛෝ පන ,ි්්ඛවේ, දු්්ඛනිවරෝධ්ං අරිය ශසච්කං, වය ශෝ තස්සා 
වය ශ්ෙ තණ්හාය ශ අවස්ස විරාග නිවරෝවධ්ෝ කාවගා, පටිනිස්සග්වගෝ, මුත්ති, 
අනාලවය ශෝ. 



 වපාවහාය ශ දිනය ශ පටුන වෙත 

121 

Non-commertial Distribution 

 

ඉදං වඛෝ පන ,ි්්ඛවේ, දු්්ඛ නිවරාධ්ගාමිනී පටිපදා 
අරිය ශසච්කං:- අය ශවම්ෙ අරිවය ශෝ අට්ඨංගිව්ෝ මග්වගෝ, වසය ශයථීදදං? 
සම්මාදිට්ඨි සම්මාසං්ප්වපෝ සම්මාොකා සම්මා්ම්මන්වතෝ සම්මා 
ආජීවෙෝ සම්මා ොය ශාවමෝ සම්මාසති සම්මාසමාධි. 

ඉදං දු්්ඛ අරිය ශසච්කන්ති’ වම් ,ි්්ඛවේ, පුේවේ අනනුස්සුවත්සු 
ධ්ම්වම්සු, ක්්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආවලෝව්ෝ උදපාදි. 

තං වඛෝ පනිදං දු්්ඛං අරිය ශසච්කං පරිඤ්්වඤ්ය ශ්ය ශන්ති’ වම් 
,ි්්ඛවේ, පුේවේ අනනුස්සුවත්සු ධ්ම්වම්සු ක්්ඛුං උදපාදි, ඤාණං 
උදපාදි, පඤ්්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආවලෝව්ෝ උදපාදි. 

තං වඛෝ පනිදං දු්්ඛං අරිය ශසච්කං පරිඤ්්ඤාතන්ති’ වම් ,ි්්ඛවේ, 
පුේවේ අනනුස්සුවතසු ධ්ම්වම්සු ක්්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්්ඤා 
උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආවලෝව්ෝ උදපාදි. 

ඉදං දු්්ඛ සමුදය ශං අරිය ශසච්කන්ති’ වම් ,ි්්ඛවේ, පුේවේ 
අනනුස්සුවත්සු ධ්ම්වම්සු ක්්ඛුං උදපාදි ඤාණං උදපාදි පඤ්්ඤා උදපාදි, 
විජ්ජා උදපාදි, ආවලෝව්ෝ උදපාදි. 

තං වඛෝ පනිදං දු්්ඛසමුදය ශං අරිය ශසච්කං පහාතේ න්ති’ වම් 
,ි්්ඛවේ, පුේවේ අනනුස්සුවත්සු ධ්ම්වම්සු ක්්ඛුං උදපාදි, ඤාණං 
උදපාදි, පඤ්්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආවලෝව්ෝ උදපාදි. 

තං වඛෝ පනිදං දු්්ඛසමුදය ශං අරිය ශසච්කං පහීනන්ති’ වම් 
,ි්්ඛවේ, පුේවේ අනනුස්සුවත්සු ධ්ම්වම්සු ක්්ඛුං උදපාදි, ඤාණං 
උදපාදි, පඤ්්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආවලෝව්ෝ උදපාදි. 
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ඉදං දු්්ඛනිවරෝධ්ං අරිය ශසච්කන්ති’ වම් ,ි්්ඛවේ, පුේවේ 
අනනුස්සුවත්සු ධ්ම්වම්සු ක්්ඛුං උදපාදි ඤාණං උදපාදි, පඤ්්ඤා උදපාදි, 
විජ්ජ උදපාදි, ආවලෝව්ෝ උදපාදි. 

තං වඛෝ පනිදං දු්්ඛනිවරෝධ්ං අරිය ශසච්කං සච්ඡි්ාතේ න්ති’ වම් 
,ි්්ඛවේ, පුේවේ අනනුස්සුවත්සු ධ්ම්වම්සු ක්්ඛුං උදපාදි, ඤාණං 
උදපාදි, පඤ්්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආවලෝව්ෝ උදපාදි. 

තං වඛෝ පනිදං දු්්ඛනිවරෝධ්ං අරිය ශසච්කං සච්ඡි්තන්ති’ වම් 
,ි්්ඛවේ පුේවේ අනනුස්සුවත්සු ධ්ම්වම්සු ක්්ඛුං උදපාදි, ඤාණං 
උදපාදි, පඤ්්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආවලෝව්ෝ උදපාදි. 

ඉදං දු්්ඛනිවරෝධ් ගාමිනී පටිපදා අරිය ශසච්කන්ති වම් ,ි්්ඛවේ, 
පුේවේ අනනුස්සුවත්සු ධ්ම්වම්සු ක්්ඛුං උදපාදි ඤාණං උදපාදි, පඤ්්ඤා 
උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආවලෝව්ෝ උදපාදි. 

තං වඛෝ පනිදං දු්්ඛනිවරෝධ්ගාමිනී පටිපදා අරිය ශසච්කං 
,ාවේතේ න්ති’ වම් ,ි්්ඛවේ පුේවේ අනනුස්සුවත්සු ධ්ම්වම්සු ක්්ඛුං 
උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආවලෝව්ෝ 
උදපාදි. 

තං වඛෝ පනිදං දු්්ඛනිවරෝධ් ගාමිනී පටිපදා අරිය ශසච්කං 
,ාවිතන්ති’ වම් ,ි්්ඛවෙ පුේවේ අනනුස්සුවතසු ධ්ම්වම්සු ක්්ඛුං 
උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආවලෝව්ෝ 
උදපාදි.  

ය ශාෙ ්ීෙඤ්්ක වම් ,ි්්ඛවේ, ඉවම්සු කතුසු අරිය ශසච්වච්සු, ඒෙං 
තිපරිෙට්ටං ද්ොදසා්ාරං ය ශථා,ූතං ඤාණදස්සනං න සුවිසුද්ධ්ං අවහෝසි, 
වන්ෙතාොහං ,ි්්ඛවේ, සවද්ෙව්් වලෝව්් සමාරව්් ස ර හ්මව්් 
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සස්සමණ  රාහ්මණිය ශා පජාය ශ සවද්ෙමනුස්සාය ශ අනුත්තරං සම්මා 
සම්ව ෝධිං අ,ිසම් ුද්වධ්ෝ පච්කඤ්්ඤාසිං. 

ය ශවතා ක වඛෝ වම් ,ි්්ඛවේ, ඉවම්සු කතුසු අරිය ශසච්වච්සු ඒෙං 
තිපරිෙට්ටං ද්ොදසා්ාරං ය ශථා,ූතං ඤාණදස්සනං සුවිසුද්ධ්ං අවහෝසි. 
අථා’හං ,ි්්ඛවේ, සවද්ෙව්් වල්ව්් සමාරව්් ස ර හ්මව්් සස්සමණ 
 රාහ්මණිය ශා පජාය ශ සවද්ෙමනුස්සාය ශ අනුත්තරං සම්මා සම්ව ෝධිං 
අ,ිසම් ුද්වධ්ෝ පච්කඤ්්ඤාසිං. 

ඤාණඤ්්ක පන වම් දස්සනං උදපාදි, අ්ුප්පා වම් වච්වතෝ 
විමුත්ති, අය ශමන්තිමා ජාති, නත්ථිදානි පුනේ,වෙෝති. 

ඉදමවෙෝක ,ගො අත්තමනා පඤ්්කෙග්ගිය ශා ,ි්්ඛු ,ගෙවතෝ 
,ාසිතං අ,ිනන්දුන්ති. ඉමස්මිඤ්්ක පන වම් වෙය ශ්ය ශා්රණස්මිං 
,ඤ්්ඤ්මාවන් ආය ශස්මවතෝ ව්ාණ්ඩඤ්්ඤ්ස්ස විරජං වීතමලං 
ධ්ම්මක්්ඛුං උදපාදි, ය ශං ්ිඤ්්චි සමුදය ශධ්ම්මං සේ ං තං 
නිවරෝධ්ධ්ම්මන්ති. 

පෙත්තිවත් ක පන ,ගෙතා ධ්ම්මක්්ව්් ,ුම්මා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං, එතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං ඉසිපතවන් මිගදාවය ශ් 
අනුත්තරං ධ්ම්මක්්්ං පෙත්තිතං අප්පතිෙත්තිය ශං සමවණන ො 
 රාහ්මවණනො වද්වේන ො මාවර්න ො  ර හ්මුනා ො ව්්නචි ො 
වලෝ්ස්මින්ති. 

,ුම්මානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො කාතුම්මහාරාජි්ා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං .............වලෝ්ස්මින්ති. 

කාතුම්මහාරාජි්ානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො තාෙතිංසා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං, ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං ............වලෝ්ස්මින්ති. 
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තාෙතිංසානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො ය ශාමා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං, ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං ..............වලෝ්ස්මින්ති. 

ය ශාමානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො තුසිතා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං ...........වලෝ්ස්මින්ති. 

තුසිතානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො නිම්මාණරතී වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං, ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං ...............වලෝ්ස්මින්ති. 

නිම්මාණරතීනං වද්ොනං සද්දං සුත්ො පරනිම්මිත ෙසෙත්තිවනෝ 
වද්ො සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

පරනිම්මිත ෙසෙත්තීනං වද්ොනං සද්දං සුත්ො  ර හ්මපාරිසජ්ජා 
වද්ො සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

 ර හ්මපාරිසජ්ජානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො  ර හ්ම පුවර්හිතා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

 ර හ්මපුවරෝහිතානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො මහා  ර හ්මා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

මහා  ර හ්මානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො පරිත්තාහා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

පරිත්තාහානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො අප්පමාණා,ා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

අප්පමාණා,ානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො ආ,ස්සරා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 
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ආ,ස්සරානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො පරිත්තසු,ා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

පරිත්තසු,ානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො අප්පමාණසු,ා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

අප්පමාණසු,ානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො සු,්ිණ්ණ්ා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

සු,්ිණ්ණ්ානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො වේහප්ඵලා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

වේහප්ඵලානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො අවිහා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

අවිහානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො අතප්පා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

අතප්පානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො සුදස්සා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

සුදස්සානං වද්ොනං සද්දං සුත්ො සුදස්සී වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

සුදස්සීනං වද්ොනං සද්දං සුත්ො අ්ණිට්ඨ්ා වද්ො 
සද්දමනුස්සාවේසුං. ඒතං ,ගෙතා  ාරාණසිය ශං........වලෝ්ස්මින්ති. 

ඉති’හ වත්න ඛවණන වත්න මුහුත්වත්න ය ශාෙ  ර හ්මවලෝ්ා 
සද්වදෝ අේ,ුග්ගඤ්්ජි. 
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අය ශඤ්්ක දසසහස්සි වලෝ්ධ්ාතු සං්ම්පි, සම්ප්ම්පි, සම්පවේධි 
අප්පමාවණාක උළාවරෝ ඕ,ාවසෝ වලෝව්් පාතුරවහෝසි, අති්්්ම්ම 
වද්ොනං වද්ොනු,ාෙන්ති. 

අථ වඛෝ ,ගො උදානං උදාවන්සි. “අඤ්්ඤාසි ෙත වහෝ 
ව්ාණ්ඩඤ්්වඤ්ෝ: අඤ්්ඤාසි ෙත වහෝ ව්ාණ්ඩඤ්්වඤ්ෝති. ඉතිහිදං 
ආය ශස්මවතෝ ව්ාණ්ඩඤ්්ඤ්ස්ස අඤ්්ඤාව්ාණ්ඩඤ්්වඤ්ෝ” ත්වේෙ නාමං 
අවහෝසීති. 

ඡඡකේක සූතර ය 

තථාගතය ශන් ෙහන්වස් විසින් වද්ශිත සූතර  ධ්ර්මය ශන් අතරින් වම් 
ජජ්්් සූතර ය ශ ඉතා උසස් තැන්් ගන්නා සූතරවය ශ්ි. තථාගතය ශන් 
ෙහන්වස් පළමුවෙන් වම් සූතර ය ශ වදේරම් වෙවහවරහි වද්ශනය ශ ්ළ 
අෙස්ථාවෙහි එය ශ අසා සැටනම්් ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්ලා සේ ව්වලසුන් 
නසා අර්හත්ෙය ශට පත් ෙූහ.  ුදුරදුන්වගන් දහම් අසා අර්හත්ෙය ශට 
පත්වීම එපමණ අරැමය ශ්් වනාවේ. 

 ුදුරජාණන් ෙහන්වස් පිරිනිවීවමන් පසු මලිය ශවද්ෙ නම් වතරැන් 
ෙහන්වස් වම් සූතර ය ශ අනුරාධ්පුරවය ශ්දී වලෝොමහාපාවය ශ් ය ශට මාලවය ශ් දී 
වද්ශනය ශ ්ළහ. එදා ද ඒ සූතර  ධ්ර්මය ශ අසා සැට නම්් ,ි්්ෂූන් 
ෙහන්වස්ලා අර්හත්ෙය ශට පැමිණිය ශහ. වතරැන්ෙහන්වස් වලෝොමහා-
පාවය ශන් නි්්ම ඒ පරාසාදය ශ ඉදිරිපිට මහාමණ්ඩලවය ශහි ඒ සූතර ය ශ 
වද්ශනය ශ ්ළහ. එතැනදී ද සැටනම්් ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් රහත් ෙූහ. 
වතරැන් ෙහන්වස් මහා විහාරවය ශන් නි්්ම සමගිරිය ශට ෙැඩම ව්ාට එහි 
දී ද වම් සූතරය ශ වද්ශනය ශ ්ළහ. ඉන්පු ශා්යෙංශ විහාරය ශ, ්ුටාලි 
විහාරය ශ, අන්තරවසාේ ය ශ, මුතිය ශංගණය ශ, ොත්පේ තය ශ, පාචීන ඝර්ය ශ, 
දීඝොපිය ශ, වලෝ්න්දරය ශ, ගාවමණ්ඩලොලය ශ ය ශන ස්ථානෙල ද වම් සූතර ය ශ 
වද්ශනය ශ ්ළහ. ඒ සමම තැන්දී ම ඒ සූතර ය ශ අසා සැටනම  ැගින් 
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,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්ලා රහත්ෙූහ. වතරැන් ෙහන්වස් සිතුල්පේෙට ෙැඩම 
්ළ ්ල්හි සැටෙස් ඉ්්මො සිටි මහවතර නම්වග් ආරාධ්නාවෙන් 
එ්් ස්ථානය ශ් දී වම් සූතර ය ශ වද්ශනය ශ ්ළ ්ල්හි එය ශ අසා සැටෙස් 
පිරැණු මහ වතරැන් ෙහන්වස්ලා ම සැටනම්් අර්හත්ෙය ශට පත්ෙූහ. 
ඉ්්බිති මලිය ශවද්ෙ වතරැන් ෙහන්වස් තිස්ස මහා විහාරය ශට ෙැඩම 
ව්ාට ඒ ධ්ර්මය ශ වද්ශනා ්ළ ්ල්හි සැට නම්් ,ි්්ෂූහු රහත් ෙූහ. 
ඉ්්බිති වතරැන් ෙහන්වස් ්ැළණිය ශට ෙැඩම ව්ාට නාගමහා 
විහාරවය ශහි ද ්ාල්්ඡනම් ගවමහි ද වම් සූතර ය ශ වද්ශනය ශ ්ළහ. 
සැටනම  ැගින් ,ි්්ෂූහු රහත් ෙූහ. ඉ්්බිති වතරැන් ෙහන්වස් තුදුස්ේ් 
දිනවය ශ් එහිම පරාසාදය ශ් ය ශට මාලවය ශ් වම් සූතර ය ශ වද්ශනය ශ ්ළහ. 
වපාවහෝ දිනවය ශ් දී පහය ශ මත වම් සූතර ය ශ වද්ශනය ශ ්ළහ. වද ොරවය ශ්දී 
ම සැට නම  ැගින් රහත් ෙූහ. වමවස් මලිය ශවද්ෙ වතරැන් ෙහන්වස් 
විසින් වම් සූතර  ධ්ර්මය ශ වද්ශනය ශ ්ළ සැට තැන් දීම සැට නම  ැගින් 
,ි්්ෂූහු රහත් ෙූහ. එ්්ෙවර් තරිපිට් කූළනාග වතරැන් ෙහන්වස් 
විසින් වම් සූතර ය ශ වද්ශනය ශ ්රනු අසා දහස්් ,ි්්ෂූහු අර්හත්ෙය ශට 
පැමිණිය ශහ. 

ඡඡක්ක සූ්ර ය 

නවමෝ තස්ස ,ගෙවතෝ අරහවතෝ සම්මා සම් ුද්ධ්ස්ස. 

ඒෙං වම් සුතං ඒ්ං සමය ශං ,ගො සාෙත්ථිය ශං විහරති 
වජ්තෙවනෝ අනාථපිණ්ඩි්ස්ස ආරාවම්. තතර  වඛෝ ,ගො ,ි්්ඛූ 
ආමන්වත්සි, ,ි්්ඛවෙෝති. හදන්වත්ති, වත් ,ි්්ඛු ,ගෙවතෝ 
පච්කස්වසෝසුං. ,ගො ඒතදවෙෝෙ. ධ්ම්මං හි වෙෝ ,ි්්ඛවේ. වද්සිස්සාමි 
ආදි ්ලයාණං මජ්වඣ ්ලයාණං පරිවය ශෝසාන්ලයාණං සාත්ථං 
සෙයඤ්්ජනං ව්්ෙල පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධ්ං  ර හ්මකරිය ශං ප්ාවසස්සාමි: 
ය ශදිදං ඡ ඡ්්්ානි. තං සුණාථ, සාධ්ු්ං මනසි්වරාථ, ,ාසිස්සාමීති 
ඒෙං ,න්වත්ති වඛෝ වත් ,ි්්ඛු ,ගෙවතෝ පච්කස්වසෝසුං. ,ගො 
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ඒතදවෙෝෙ. ඡ අජ්ඣත්ති්ානි ආය ශතනානි වේදිතේ ානි, ඡ  හිරානි 
ආය ශතනානි වේදිතේ ානි, ඡ විඤ්්ඤාණ ්ාය ශා වෙදිතේ ා, ඡ ඵස්ස 
්ාය ශා වෙදිතේ ා, ඡ වේදනා ්ාය ශා වේදිතේ ා, ඡ තණ්හා්ාය ශා 
වේදිතේ ා. 

ඡ අජ්ඣත්ති්ානි ආය ශතනානි වේදිතේ ානීති ඉති වඛෝ පවනතං 
ෙුත්තං, ්ිඤ්්වච්තං පටිච්ක ෙුත්තං? ක්්ඛාය ශතනං වසෝතාය ශතනං 
ඝාණාය ශතනං ජිේහාය ශතනං ්ාය ශාය ශතනං මනාය ශතනං. ඡ අජ්ඣත්ති්ානි 
ආය ශතනානි වේදිතේ ානීති ඉති ය ශං තං ෙුත්තං, ඉදවම්තං පටිච්ක 
ෙුත්තං, ඉදං පඨමං ඡ්්්ං. 

ඡ  ාහිරානි ආය ශතනානි වේදිතේ ානි ඉති වඛෝ පවන්තං ෙුත්තං, 
්ිඤ්්වච්තං පටිච්ක ෙුත්තං? රමපාය ශතනං සද්දාය ශතනං ගන්ධ්ාය ශතනං 
රසාය ශතනං වඵාට්ඨේ ාය ශතනං ධ්ම්මාය ශතනං, ඡ  ාහිරානි ආය ශතනානි 
වේදිතේ ානීති ඉති ය ශං තං ෙුත්තං, ඉදවම්තං පටිච්ක ෙුත්තං, ඉදං දුතිය ශං 
ඡ්්්ං. 

ඡ විඤ්්ඤාණ්ාය ශා වේදිතේ ානීති ඉති වඛෝ පවන්තං ෙුත්තං, 
්ිඤ්්වච්තං පටිච්ක ෙුත්ත? ක්්ඛුඤ්්ක පටිච්ක රමවප්ක උප්පජ්ජති ක්්ඛු 
විඤ්්ඤාණං: වසෝතඤ්්ක පටිච්ක සද්වද් ක උප්පජ්ජති වසෝතවිඤ්්ඤාණං, 
ඝාණඤ්්ක පටිච්ක ගන්වේ ක උප්පජ්ජති ඝාණවිඤ්්ඤාණං. ජිේහඤ්්ක 
පටිච්ක රවස් ක උප්පජ්ජති ජිේහාවිඤ්්ඤාණං: ්ාය ශඤ්්ක පටිච්ක 
වඵාට්ඨේවේ ක උප්පජ්ජති ්ාය ශවිඤ්්ඤාණං, මනඤ්්ක පටිච්ක ධ්ම්වම් ක 
උප්පජ්ජති මවනෝවිඤ්්ඤාණං, ඡ විඤ්්ඤාණ්ාය ශා වේදිතේ ාති ඉති ය ශං 
තං ෙුත්තං, ඉදවම්තං පටිච්ක ෙුත්තං, ඉදං තතිය ශං ඡ්්්ං. 

ඡ ඵස්ස්ාය ශා වේදිතේ ාති ඉති වඛෝ පවන්තං ෙුත්තං, 
්ිඤ්්වච්තං පටිච්ක ෙුත්තං? ක්්ඛුඤ්්ක පටිච්ක රමවප් ක උප්පජ්ජති 
ක්්ඛුවිඤ්්ඤාණං, තිණ්ණං සංගති ඵස්වසෝ: වසෝතඤ්්ක පටිච්ක සද්වද් ක 
උප්පජ්ජති වසෝතවිඤ්්ඤාණං, තිණ්ණං සංගති ඵස්වසෝ: ඝාණඤ්්ක 
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පටිච්ක ගන්වේ ක උප්පජ්ජති ඝාණවිඤ්්ඤාණං, තිණ්ණං සංගති ඵස්වසෝ, 
ජිේහඤ්්ක පටිච්ක රවස් ක උප්පජ්ජති ජිේහාවිඤ්්ඤාණං තිණ්ණං සංගති 
ඵස්වස්: ්ාය ශඤ්්ක පටිච්ක වඵාට්ඨේවේ ක උප්පජ්ජති ්ාය ශවිඤ්්ඤාණං, 
තිණ්ණසංගති ඵස්වසෝ: මනඤ්්ක පටිච්ක ධ්ම්වම් ක උප්පජ්ජති 
මවනෝවිඤ්්ඤාණං තිණ්ණං සංගති ඵස්වසෝ, ඡ ඵස්ස්ාය ශ වේදිතේ ාති 
ඉතිය ශං තං ෙුත්තං, ඉදවම්තං පටිච්ක ෙුත්තං ඉදං කතුත්ථං ඡ්්්ං. 

ඡ වේදනා්ාය ශා වේදිතේ ාති ඉති වඛෝ පවන්තං ෙුත්තං 
්ිඤ්්වච්තං පටිච්ක ෙුත්තං? ක්්ඛුඤ්්ක පටිච්ක රමවප් ක උප්පජ්ජති 
ක්්ඛුවිඤ්්ඤාණං, තිණ්ණං සංගති ඵස්වසෝ. ඵස්ස පච්කය ශා වේදනා, 
වසෝතඤ්්ක පටිච්ක සද්වද් ක උප්පජ්ජති වසෝත විඤ්්ඤාණං, ඝාණඤ්්ක 
පටිච්ක ගන්වේ ක උප්පජ්ජති ඝාණවිඤ්්ඤාණං-ජිේහඤ්්ක පටිච්ක රවස් 
ක උප්පජ්ජති ජිේහාවිඤ්්ඤාණං-්ාය ශඤ්්ක පටිච්ක වඵාට්ඨේවේ ක 
උප්පජ්ජති ්ාය ශවිඤ්්ඤාණං-මනඤ්්ක පටිච්ක ධ්ම්වම් ක උප්පජ්ජති 
මවනෝවිඤ්්ඤාණං තිණ්ණං සංගති ඵස්වසෝ, ඵස්ස පච්කය ශා වේදනා, ඡ 
වේදනා ්ාය ශා වේදිතේ ාති ඉති ය ශං තං ෙුත්තං, ඉදවම්තං පටිච්කෙුත්තං, 
ඉදං පඤ්්කමං ඡ්්්ං. 

ඡ තණ්හා්ාය ශා වේදිතේ ාති ඉති වඛෝ පවන්තං ෙුත්තං. 
්ිඤ්්වච්තංපටිච්ක ෙුත්තං? ක්්ඛුඤ්්ක පටිච්ක රමවප් ක උප්පජ්ජති 
ක්්ඛුවිඤ්්ඤාණං, තිණ්ණං සංගති ඵස්වසෝ: ඵස්ස පච්කය ශා වේදනා. 
වේදනා පච්කය ශා තණ්හා. වසෝතඤ්්ක පටිච්ක සද්වද් ක උප්පජ්ජති වසෝත 
විඤ්්ඤාණං-: ඝාණඤ්්ක පටිච්ක ගන්වේ ක උප්පජ්ජති ඝාණවිඤ්්ඤාණං-: 
ජිේහඤ්්ක පටිච්ක රවස් ක උප්පජ්ජති ජිේහාවිඤ්්ඤාණ -: ්ාය ශඤ්්ක 
පටිච්ක වඵාට්ඨේවේ ක උප්පජ්ජති ්ාය ශවිඤ්්ඤාණං-: මනඤ්්ක පටිච්ක 
ධ්ම්වම් ක උප්පජ්ජති මවනෝ විඤ්්ඤාණං තිණ්ණං සංගති ඵස්වසෝ, ඵස්ස 
පච්කය ශා වේදනා: වේදනා පච්කය ශා තණ්හා. ඡ තණ්හා්ාය ශා 
වේදිතේ ාති. ඉති ය ශං තං ෙුත්තං, ඉදවම්තං පටිච්ක ෙුත්තං ඉදං ඡට්ඨං 
ඡ්්්ං. 
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ක්්ඛුං අත්තානි වය ශෝ ෙවදය ශය, තං නං උප්පජ්ජති. ක්්ඛුස්ස 
උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති. ය ශස්ස වඛෝ පන උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි 
පඤ්්ඤාය ශති, අත්තා වම් උප්පජ්ජති ක වච්ති කාති ඉච්කස්ස ඒෙමාගතං 
වහාති, තස්මා තං න උප්පජ්ජති, ක්්ඛුං අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය ඉති 
ක්්ඛුං අනත්තා. රමපා අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය, තං න උප්පජ්ජති 
රමපානං උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති, ය ශස්ස වඛා පන උප්පාවදෝපි 
ෙය ශං පඤ්්ඤාය ශති අත්තා වම් උප්පජ්ජති ක වච්ති කාති ඉච්කස්ස 
ඒෙමාගතං වහෝති: තස්මා තං න උප්පජ්ජති. රමපා අත්තාති වය ශා 
ෙවදය ශය. ඉති ක්්ඛුං අනත්තා: රමපා අනත්තා. ක්්ඛු විඤ්්ඤාණං 
අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය තං න උප්පජ්ජති ක්්ඛු විඤ්්ඤාණස්ස 
උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති. ය ශස්ස වඛෝ පන උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි 
පඤ්්ඤාය ශති, අත්තා වම් උප්පජ්ජති ක වච්ති කාති ඉච්කස්ස එෙමාගතං 
වහෝති, තස්මා තං න උප්පජ්ජති. ක්්ඛුවිඤ්්ඤාණං අත්තාති වය ශෝ 
ෙවදය ශය ඉති ක්්ඛුං අනත්තා රමපා අනත්තා ක්්ඛු විඤ්්ඤාණං 
අනත්තාති. ක්්ඛු සම්ඵස්වසෝ අත්තාති වය ශා ෙවදය ශය තං න උප්පජ්ජති. 
ක්්ඛු සම්ඵස්සස්ස උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති. ය ශස්ස වඛෝ පන 
උප්පාවදෝපි. ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති. අත්තා වම් උප්පජ්ජති ක වච්ති කාති 
ඉච්කස්ස ඒෙමාගතං වහාති. තස්මා තං න උප්පජ්ජති, ක්්ඛුසම්ඵස්වසෝ 
අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය. ඉති ක්්ඛුං අනත්තා: රමපා අනත්තා. 
ක්්ඛුවිඤ්්ඤාණං අනත්තා: ක්්ඛු සම්ඵස්වසෝ අනත්තා. වේදනා අත්තාති 
වය ශෝ ෙවදය ශය, තං න උප්පජ්ජති. වේදනාය ශ උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි 
පඤ්්ඤාය ශති. තං න උප්පජ්ජති. වේදනාය ශ උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි 
පඤ්්ඤාය ශති. ය ශස්ස වඛෝ පන උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති, අත්තා වම් 
උප්පජ්ජති, වේදනා අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය. ඉති ක්්ඛුං අනත්තා: රමපං 
අනත්තා: ක්්ඛුවිඤ්්ඤාණං අනත්තා: ක්්ඛුසම්ඵස්වසෝ අනත්තා: වේදනා 
අනත්තා. තණ්හා අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය තං න උප්පජ්ජති තණ්හාය ශ 
උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති. ය ශස්ස වඛෝ පන උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි 
පඤ්්ඤාය ශති, අත්තා වම් උප්පජ්ජති ක වච්ති කාති ඉච්කස්ස එෙමාගතං 
වහෝති. තස්මා තං න උප්පජ්ජති, තණ්හා අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය, ඉති 
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ක්්ඛුං අනත්තා රමපං අනත්තා: ක්්ඛු විඤ්්ඤාණං අනත්තා. ක්්ඛු 
සම්ඵස්වසෝ අනත්තා: වේදනා අනත්තා: තණ්හා අනත්තා. වසෝතං 
අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය -වප-ඝාණං අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය -වප- ජිේහා 
අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය -වප- ්ාවය ශෝ අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය -වප- මවනෝ 
අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය, තං නං උප්පජ්ජති. මනස්ස උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි 
පඤ්්ඤාය ශති, ය ශස්ස වඛෝ පන උප්පවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති, අත්තා වම් 
උප්පජ්ජති ක වච්ති කාති ඉච්කස්ස ඒෙමාගතං වහෝති. තස්මා තං න 
උප්පජ්ජති, මවනෝ අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය. ඉති මවනෝ අනත්තා. ධ්ම්මා 
අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය. තං න උප්පජ්ජති. ධ්ම්මානං උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි 
පඤ්්ඤාය ශති. ය ශස්ස වඛෝ පන උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති. අත්තා වම් 
උප්පජ්ජති ක වච්ති කාති ඉච්කස්ස එෙමාගතං වහාති. තස්මා තං න 
උප්පජ්ජති. ධ්ම්මා අත්තාති වය ශා ෙවදය ශය. ඉති මවනෝ අනත්තා, ධ්ම්මා 
අනත්තා, මවනෝවිඤ්්ඤාණං අත්තාති වය ශා ෙවදය ශය, තං න උප්පජ්ජති. 
මවනෝවිඤ්්ඤාණස්ස උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති. ය ශස්ස වඛා පන 
උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති. අත්තා වම් උප්පජ්ජති ක වච්ති කාති 
ඉච්කස්ස ඒෙමාගතං වහෝති තස්මා තං න උප්පජ්ජති. මවනෝවිඤ්්ඤාණං 
අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය. ඉති මවනෝ අනත්තා: ධ්ම්මා අනත්තා: මවනෝ 
විඤ්්ඤාණං අනත්තා. මවනෝසම්ඵස්වසෝ අත්තාති වය ශා ෙවදය ශය තං න 
උප්පජ්ජති. මවනෝසම්ඵස්සස්ස උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති. තස්ස 
වඛෝ පන උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති. අත්තා වම් උප්පජ්ජති ක 
වච්ති කාති ඉච්කස්ස ඒෙමාගතං වහෝති. තස්මා තං න උප්පජ්ජති. 
මවනෝ සම්ඵස්වසෝ අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය. ඉති මවනෝ අනත්තා: ධ්ම්මා 
අනත්තා, මවනෝවිඤ්්ඤාණං අනත්තා: මවනෝ සම්ඵසවසෝ අනත්තා. 
වේදනා අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය, තං න උප්පජ්ජති. වේදනාය ශ උප්පාවදෝපි 
ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති ය ශස්ස වඛෝ පන උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති 
අත්තා වම් උප්පජ්ජති ක වකති කාති ඉච්කස්ස ඒෙමාගතං වහාති. තස්මා 
තං න උප්පජ්ජති, වේදනා අත්තාති වය ශෝ ෙවදය ශය. ඉති මවනෝ අනත්තා 
ධ්ම්මා අනත්තා: මවනෝ විඤ්්ඤාණං අනත්තා, මවනෝ සම්ඵස්වසෝ 
අනත්තා: වේදනා අනත්තා, තණ්හා අත්තාති වය ශා ෙවදය ශය, තං න 
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උප්පජ්ජති තණ්හා උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාය ශති, ය ශස්ස වඛෝ පන 
උප්පාවදෝපි ෙවය ශෝපි පඤ්්ඤාිාය ශති, අත්තා වම් උප්පජ්ජති ක වච්ති කාති 
ඉච්කස්ස ඒෙමාගතං වහෝති තස්මා තං න උප්පජ්ජති තණ්හා අත්තාති 
වය ශෝ ෙවදය ශය. ඉතිමාවනෝ අනත්තා: ධ්ම්මා අනත්තා: මවනෝ විඤ්්ඤාණං 
අනත්තා: මවනෝ සම්ඵස්වසෝ අනත්තා: වේදනා අනත්තා: තණ්හා 
අනත්තා. 

අය ශං වඛෝ පන ,ි්්ඛවේ, ස්්්ාය ශසමුදය ශගාමිනී පටිපදා: ක්්ඛුං 
ඒතං මම ඒවසෝහමස්මි, එවසෝ වම් අත්තාති සමනුපස්සති. රමපං ඒතං 
මම ඒවසෝහමස්මි. ඒවසෝ වම් අත්තාති සමනුපස්සති ක්්ඛු විඤ්්ඤාණං 
ඒතං මම, ඒවසෝහමස්මි, එවසෝ වම් අත්තාති සමනුපස්සති. 
ක්්ඛුසම්ඵස්සං ඒතං මම, ඒවසෝහමස්මි, ඒවසෝ වම් අත්තාති 
සමනුපස්සති, වේදනං ඒතං මම, ඒවසෝහමස්මි, ඒවසෝ වම් අත්තාති 
සමනුපස්සති. තණ්හං ඒතං මම, එවසෝහමස්මි, ඒවසෝ වම් අත්තාති 
සමනුපස්සති. වසෝතං ඒතං මම, -වප- ඝාණං ඒතං මම, -වප- ජිේහං 
ඒතං මම, -වප- ්ාය ශං ඒතං මම, -වප- මනං ඒතං මම, ඒවසෝහමස්මි, 
ඒවසෝ වම් අත්තාති සමනුපස්සති. ධ්ම්වම් ඒතං මම, ඒවසෝහමස්මි, 
ඒවසෝ වම් අත්තාති සමනුපස්සති. මවනෝ විඤ්්ඤාණං ඒතං මම, 
ඒවසෝහමස්මි, ඒවසෝ වම් අත්තාති සමනුපස්සති. මවනෝසම්ඵස්සං ඒතං 
මම, ඒවසෝහමස්මි. ඒවසෝ වම් අත්තාති සමනුපස්සති. වේදනං ඒතං මම 
ඒවසෝහමස්මි, ඒවසෝ වම් අත්තාති සමනුපස්සති. තණ්හං ඒතං මම, 
ඒවසෝහමස්මි, ඒවසෝ වම් අත්තාති සමනුපස්සති. 

අය ශං වඛෝ පන ,ි්්ඛවේ, ස්්්ාය ශනිවරෝධ්ගාමිනී පටිපදා:- ක්්ඛුං 
වන්තං මම, වන්වසෝහමස්මි. න වම් වසෝ අත්තාති සමනුපස්සති: රමපං 
වන්තං මම, වන්වසෝහමස්මි, න වම්වසෝ අත්තාති සමනුපස්සති. ක්්ඛු 
විඤ්්ඤාණං වන්තං මම, වන්වසෝහමස්මි, න වම්වසෝ අත්තාති 
සමනුපස්සති: ක්්ඛුසම්ඵස්සං වන්තං මම, වන්වසෝහමස්මි, න වම්වසෝ 
අත්තාති සමනුපස්සති: තණ්හං වන්තං මම, වන්වසෝහමස්මි, න වම්වසෝ 
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අත්තාති සමනුපස්සති, වසෝතං වන්තං මම, -වප- ඝාණං වන්තං මම -
වප- ජිේහ වන්තං මම, -වප- ්ාය ශං වන්තං මම, -වප- මනං වන්තං 
මම, වන්වසෝහමස්මි, න වම්වසෝ අත්තාති සමනුපස්සති. ධ්ම්මං වන්තං 
මම, වන්වසෝහමස්මි, න වම්වසෝ අත්තාති සමනුපස්සති. 
මවනෝවිඤ්්ඤාණං වන්තං මම: වන්වසෝහමස්මි: න වම්වසෝ අත්තාති 
සමනුපස්සති: මවනෝසම්ඵස්සං වන්තං මම, වන්වසෝහමස්මි, න වම්වසෝ 
අත්තාති සමනුපස්සති: වේදනං වන්තං මම, වන්වසෝහමස්මි, න වම්වසෝ 
අත්තාති සමනුපස්සති: තණ්හං වන්තං මම, වන්වසෝහමස්මි, න වම්වසෝ 
අත්තාති සමනුපස්සති. 

ක්්ඛුඤ්්ක ,ි්්ඛවේ. පටිච්ක රමවප් ක උප්පජ්ජති ක්්ඛු 
විඤ්්ඤාණං තිණ්ණං සංගති ඵස්වසෝ. ඵස්ස පච්කය ශා උප්පජ්ජති 
වේදය ශිතං සුඛං ො දු්්ඛං ො අදු්්ඛමසුඛං ො. වසෝ සුඛාය ශ වේදනාය ශ 
ඵුට්වඨෝ සමාවනෝ අ,ිනන්දති අ,ිෙදති අජ්වඣාසාය ශා තිට්ඨති. තස්ස 
රාගානුසවය ශා අනුවස්ති. දු්්ඛාය ශ වේදනාය ශ ඵුට්වඨෝ සමාවනෝ වසෝකති, 
්ිලමති, පරිවද්ෙති, උරත්තාළිං ්න්දති, සම්වමෝහං ආපජ්ජති. තස්ස 
පටිඝානුසවය ශෝ අනුවස්ති. අදු්්ඛමසුඛාය ශ වේදනාය ශ ඵුට්වඨෝ සමාවනා 
තස්ස වේදනාය ශ සමුදය ශඤ්්ක අත්ථගමඤ්්ක අස්සාදඤ්්ක ආදිනෙඤ්්ක 
නිස්සරණඤ්්ක ය ශථා,ූතං නප්පජානාති. තස්ස අවිජ්ජානුසවය ශෝ අනුවස්ති. 
වසෝ ෙත ,ි්්ඛවෙ, සුඛාය ශ වේදනාය ශ රාගානුසය ශං අප්පහාය ශ 
දු්්ඛාය ශවේදනාය ශ පටිඝානුසය ශං අප්පටිවිවනෝවදත්ො අදු්්ඛ මසුඛාය ශ 
වේදනාය ශ අවිජ්ජානුසය ශං අසමූහනිත්ො අවිජ්ජං අප්පහාය ශ විජ්ජං 
නුප්පාවදත්ො දිට්වඨෙ ධ්ම්වම් දු්්ඛස්ස අන්ත්වරෝ ,විස්සතීති වන්තං 
ඨානං විජජති. වසෝතඤ්්ක ,ි්්ඛවෙ. පටිච්ක සද්වද් ක උප්පජ්ජති 
වසෝතවිඤ්්ඤාණං ඝාණඤ්්ක ,ි්්ඛවේ, පටිච්ක ගන්වධ් ක උප්පජ්ජති 
ඝාණවිඤ්්ඤාණං - ජිේහඤ්්ක ,ි්්ඛවේ, පටිච්ක රවස් ක උප්පජ්ජති 
ජිේහා විඤ්්ඤාණං - ්ාය ශඤ්්ක ,ි්්ඛවේ, පටිච්ක වපාට්ඨේවේ ක 
උප්පජ්ජති ්ාය ශ විඤ්්ඤාණං - මනං ක ,ි්්ඛවේ, පටිච්ක ධ්ම්වම් ක 
උප්පජ්ජති මවනෝවිඤ්්ඤාණං - තිණ්ණං සංගති ඵස්වසෝ. ඵස්ස පච්කය ශා 
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උප්පජ්ජති වේදය ශිතං සුඛං ො දු්්ඛං ො අදු්්ඛමසුඛං ො. වසෝ සුඛාය ශ 
වේදනාය ශ ඵුට්වඨෝ සමාවනෝ අ,ිනන්දති අ,ිෙදති අජ්වඣෝසාය ශ තිට්ඨති 
තස්ස රාගානුසවය ශෝ අනුවස්ති. දු්්ඛාය ශ වේදනාය ශ ඵුට්වඨෝ සමාවනෝ 
වසෝකති, ්ිලමති, පරිවද්ෙති, උරත්තාළිං්න්දති, සම්වමෝහං ආපජ්ජති. 
තස්ස සටිඝානුසවය ශෝ අනුවස්ති. අදු්්ඛමසුඛාය ශ වේදනාය ශ ඵුට්වඨෝ 
සමාවනෝ තස්සා වේදනාය ශ සමුදය ශඤ්්ක අත්ථගමඤ්්ක අස්සාදඤ්්ක 
ආදීනෙඤ්්ක නිස්සරණඤ්්ක ය ශථා,ූතං නප්පජානාති තස්ස 
අවිජ්ජානුසවය ශෝ අනුවස්ති. වසෝ ෙත ,ි්්ඛවේ, සුඛාය ශ වේදනාය ශ 
රාගානුසය ශං අප්පහාය ශ දු්්ඛාය ශ වේදනාය ශ පටිඝානුසය ශං 
අප්පටිවිවනෝවදත්ො අදු්්ඛමසුඛාය ශ වේදනාය ශ අවිජ්ජානුසය ශං 
අසමූහනිත්ො අවිජ්ජං අප්පහාය ශ විජ්ජං අනුප්පාවදත්ො දිට්වඨෙ ධ්ම්වම් 
දු්්ඛස්සන්ත්වරෝ ,විස්සතීති වන්තං ඨානං විජ්ජති. 

ක්්ඛුඤ්්ක වඛෝ ,ි්්ඛවේ, පටිච්ක රමවප් ක උප්පජ්ජති ක්්ඛු 
විඤ්්ඤාණං, තිණ්ණං සංගති ඵස්වසෝ. ඵස්ස පච්කය ශා උප්පජ්ජති 
වේදය ශිතං සුඛං ො දු්්ඛං ො අදු්්ඛමසුඛං ො. වසෝ සුඛාය ශ වේදනාය ශ 
ඵුට්වඨෝ සමාවනෝ නා,ිනන්දති, නා,ිෙදති, නාජ්වඣෝසාය ශ තිට්ඨති. 
තස්ස රාගානුසවය ශෝ නානුවස්ති. දු්්ඛාය ශ වේදනාය ශ ඵුට්වඨෝ සමාවනෝ න 
වසෝකති. න ්ිලමති. න පරිවද්ෙති. න උරත්තාළිං්න්දති, න සම්වමෝහං 
ආපජ්ජති. නස්ස පටිඝානුසවය ශෝ නානුවස්ති. අදු්්ඛමසුඛාය ශ වේදනාය ශ 
පුට්වඨෝ සමාවනා තස්ස වේදනාය ශ සමුදය ශඤ්්ක අත්ථගමඤ්්ක 
අස්සාදඤ්්ක ආදීනෙඤ්්ක නිස්සරණඤ්්ක ය ශථා,ූතං පජානාති. තස්ස 
අවිජ්ජානුසවය ශෝ නානුවස්ති. වසෝ ෙත ,ි්්ඛවේ, සුඛාය ශ වේදනාය ශ 
රාගානුසය ශං පහාය ශ දු්්ඛාය ශ වේදනාය ශ පටිඝානුසය ශං පටිවිවනාවදත්ො 
අදු්්ඛමසුඛාය ශ වේදනාය ශ අවිජ්ජානුසය ශං සමූහනිත්ො අවිජ්ජං පහාය ශ 
විජ්ජං උප්පාවදත්ො දිට්වඨෙ ධ්ම්වම් දු්්ඛස්සන්ත්වරෝ ,විස්සතීති 
ඨානවම්තං විජ්ජති. වසෝතඤ්්ක ,ි්්ඛවේ, පටිච්ක සද්වද් ක උප්පජ්ජති 
වසෝතවිඤ්්ඤාණං - ඝාණඤ්්ක ,ි්්ඛවේ, පටිච්ක ගන්වධ් ක උප්පජ්ජති 
ඝාණවිඤ්්ඤාණං - ජිේහඤ්්ක ,ි්්ඛවේ, පටිච්ක රවස් ක උප්පජ්ජති 
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ජිේහාවිඤ්්ඤාණං - ්ාය ශඤ්්ක ,ි්්ඛවේ, පටිච්ක වපාට්ඨේවේ ක 
උප්පජ්ජති ්ාය ශවිඤ්්ඤාණං - මනඤ්්ක ,ි්්ඛවේ. පටිච්ක ධ්ම්වම් ක 
උප්පජ්ජති මවනෝවිඤ්්ඤාණං තිණ්ණං සංගති ඵස්වසෝ. ඵස්ස පච්කය ශා 
උප්පජ්ජති වේදය ශිතං සුඛං ො දු්්ඛං ො අදු්්ඛමසුඛං ො. වසා සුඛාය ශ 
වේදනාය ශ ඵුට්වඨෝ සමාවනෝ නා,ිනන්දති, නා,ිෙදති, නාජ්වඣෝසාය ශ 
තිට්ඨති. තස්ස රාගානුසවය ශෝ නානුවස්ති. වසා දු්්ඛාය ශ වේදනාය ශ 
ඵුට්වඨෝ සමාවනෝ -වප- දු්්ඛස්සන්ත්වරෝ ,විස්සතීති ඨානවම්තං 
විජ්ජති. 

එෙං පස්සං ,ි්්ඛවේ, සුත්ො අරිය ශසාෙව්ෝ ක්්ඛුස්මං 
නිේබින්දති, රමවප්සු නිේබින්දති. ක්්ඛු විඤ්්ඤාවණ නිේබින්දති. 
තණ්හාය ශ නිේබින්දති, වසෝතස්මිං නිේබින්දති, සද්වද්සු නිේබින්දති - 
ඝාණස්මිං නිේබින්දති. ගන්වධ්සු නිේබින්දති - ජිේහාය ශ නිේබින්දති, 
රවස්සු නිේබින්දති - ්ාය ශස්මිං නිේබින්දති. වඵාට්ඨේවේසු නිේබින්දති - 
මනස්මිං නිේබින්දති. ධ්ම්වම්සු නිේබින්දති - මවනෝ විඤ්්ඤාවණ 
නිේබින්දති. මවනා සම්ඵස්වස් නිේබින්දති. වේදනාය ශ නිේ- බින්දති. 
තණ්හාය ශ නිේබින්දති, නිේබින්දං විරජ්ජති. විරාගා විමුච්කති. 
විමුත්තස්සමිං විමුත්තමිති ඤාණං වහෝති. ඛීණා ජාති ෙුසිතං  ර හ්මකරිය ශං, 
්තං ්ර)ය ශ, නාපරං ඉත්ථත්ථාය ශාති විජානාතීති. 

ඉදමවෙෝක ,ගො. අත්තමනා වත් ,ි්්ඛූ ,ගෙවතෝ ,ාසිතං 
අ,ිනන්දුන්ති. ඉමස්මිඤ්්ක වඛෝ පන වෙය ශයා්රණස්මිං ,ඤ්්ඤ්මාවන් 
සට්ඨිමත්තානං ,ි්්ඛූනං අනුපදාය ශ ආසවේහි චිත්තානි විමුච්චිංසූති. 

පාන්දර 4 පහන් 6 දක්වා 

වම් ඉතා ෙැදගත් ්ාලය ශ්ි. වම් වේලාෙට  ර හ්ම මුහුර්තය ශ ය ශි ද 
්ිය ශති. මහාව ෝධිසත්ත්ෙය ශන් ෙහන්වස්ලා වලාෙුතුරා  ුදු  ෙට 
පැමිවණන්වන් ද මහණ දම් පුරන ව ාවහෝ ,ි්්ෂූන් වසෝොන් ෙන්වන් 
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ස්තදාගාමි අනාගාමි ෙන්වන් රහත් ෙන්වන් ද වම් වේලාවෙහි ය ශ. 
තුන්ය ශම් රාතරිවය ශහි  ණ අසල සැදැහැෙතුන් ව වහවින් මඟපලෙලට 
පැමිවණන්වන් ද වම් ්ාලවය ශහි ය ශ. රාතරිවය ශ් පශ්චිම ය ශාමවය ශ් අග 
ව්ාටස ෙන වම් ය ශහපත් ්ාලවය ශ් සිල් සමාදන්ෙ සිටින ඔ  වනා නිදා 
ෙැඩ ්රන්න. 

අප  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් ඒ වෙස්් පුණු වපාවහෝදා රාතරිවය ශ් 
පර ථම ය ශාමවය ශ් පූර්වේනිොසානුමතතිඥානය ශ ද, මධ්යම ය ශාමවය ශ් 
වලෝ්වය ශහි මැරිමැරී ්ර්මානු්ූලෙ සුගති දුර්ගතිෙලට පැමිවණන 
සත්ත්ෙය ශන් ද්්නා දිෙය ක්්ෂුර,ිඥාෙ ද උපදො පශ්චිම ය ශාමවය ශ් 
සොසනා ස්ල ්්වල්ශය ශන් පර හාණය ශ ව්ාට වලාෙුතුරා  ුදු ෙ ලැබීම 
සඳහා පර තීතයසමුත්පාද ධ්ර්මය ශ අනුවලෝම පර තිවලෝම ෙශවය ශන් වමවනහි 
්ළ වස්්. සිල් සමාදන් වී සිටින ඔ  වම් වේලාවේ දී ඒ 
පර තීතයසමුත්පාද ධ්ර්මය ශ සජ්ඣාය ශනා ්රන්න. වමවස් සජ්ඣාය ශනා 
්රනු. 

 ටිච්ච සමුතේ ොද සජ්ඣොයනොෙ 
නවමෝ තස්ස ,ගෙවතෝ අරහවතෝ සම්මා සම් ුද්ධ්ස්ස 

(තුන් ෙර්් ්ිය ශනු  

අවිජ්ජා පච්කය ශා සංඛාරා, සංඛාර පච්කය ශා විඤ්්ඤාණං, විඤ්්ඤාණ 
පච්කය ශා නාමරමපං නාමරමප පච්කය ශා සළාය ශතනං, සළාය ශතන පච්කය ශා 
ඵස්වසෝ, ඵස්ස පච්කය ශා වේදනා, වේදනා පච්කය ශා තණ්හා, තණ්හා 
පච්කය ශා උපාදානං, උපාදාන පච්කය ශා ,වෙෝ, ,ෙ පච්කය ශා ජාති, ජාති 
පච්කය ශා ජරාමරණං වසෝ් පරිවද්ෙ දු්්ඛ වසෝමනස්සුපාය ශාසා 
සම්,ෙන්ති. ඒෙවම්තස්ස ව්්ෙලස්ස දු්්ඛ්්ඛන්ධ්ස්ස සමුදවය ශෝ වහෝති.  

අවිජ්ජාය ශත්වේෙ අවස්ස විරාග නිවරෝධ්ා සංඛාර නිවරෝවධ්ෝ, 
සංඛාරනිවරෝධ්ා විඤ්්ඤාණ නිවරෝවධ්ෝ, විඤ්්ඤාණ නිවරෝධ්ා නාමරමප 
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නිවරෝවධ්ෝ, නාමරමප නිවරෝධ්ා සළාය ශතන නිවරෝවධ්ෝ, සළාය ශතන 
නිවරෝධ්ා ඵස්ස නිවරෝවධ්ෝ, ඵස්ස නිවරෝධ්ා වේදනා නිවරෝවධ්ෝ, වේදනා 
නිවරෝධ්ා තණ්හා නිවරෝවධ්ෝ, තණ්හා නිවරෝධ්ා උපාදාන නිවරෝවධ්ෝ, 
උපාදාන නිවරෝධ්ා ,ෙනිවරෝවධ්ෝ, ,ෙනිවරෝධ්ා ජාති නිවරෝවධ්ෝ, ජාති 
නිවරෝධ්ා ජරා මරණං වසෝ් පරිවද්ෙ දු්්ඛ වදෝමනස්සුපාය ශාසා 
නිරැජ්ඣන්ති, ඒෙවම්තස්ස ව්්ෙලස්ස දු්්ඛ්්ඛන්ධ්ස්ස නිවරෝවධ්ෝ 
වහාති. 

අවන්් ජාති සංසාරං - සංධ්ාවිස්සං අනිේබිසං 
ගහ්ාර්ං ගවේසන්වතෝ - දු්්ඛා ජාති පුනප්පුනං 
ගහ්ාර් දිට්වඨාසි - පුන වග්හං න ්ාහසි 
සේ ා වත් ඵාසු්ා,ග්ගා - ගහ්ූටං විසංඛිතං 
විසංඛාරගතං චිත්තං - තණ්හානං ඛය ශමජ්ඣගා. 

දැන් වම් ,ාෙනා ගාථා සජ්ඣාය ශනා ්රන්න.  

පමතේතො භොෙනො  ොථො 
 

1. පුඤ්්වඤ්්නාවන්න වම් ය ශාෙජීෙං සේ ත්ථ සේ දා, 
සුඛී,වෙය ශයං නිද්දු්්වඛා අඛයාපජ්වඣෝ ,වෙය ශයහං. 
 

2. මය ශ්හං හිතා ක වේරා ක මජ්ඣත්තා සේ  පාණිවනෝ, 
සුඛී අවේරා නිද්දු්්ඛා අඛයාපජ්ඣා ක වහාන්තු වත්. 
 

3. තථා අස්මිං ඝරාරාවම් ගාමපේ තපාදවප්, 
රජ්වජ් “පි” මස්ස දීපස්ස ගාම්්වඛත්ත ෙනාදිසු. 
 

4. ක්්ඛොළස්සි “මස්සා” පි මහාදීප කතුස්ෙපි, 
ද්විසහස්ස ඛුද්දදීවප්සු වත්සුගාමාදිව්්සු ක. 
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5. තථා සමන්තානන්වත්සු ක්්්ොවළ්සු වත්සුපි, 

වහට්ඨා අවීචිවතෝ ය ශාෙ,ෙග්ගා දසදිසාසුපි. 
 

6. ඛත්තිය ශා  රාහ්මණා වෙස්සා සුද්දා කණ්ඩාල පු්්්ුසා, 
මනුස්සා අමනුස්සා ක සුපණ්ණා ක අවස්ස්ා. 
 

7. සේවේ අපාද ද්විපදා කතුප්පාද  හුප්පදා, 
වත්සු ,ූවත්සු සේවේසු පුමා සේ ාපි ඉත්ථිවය ශෝ. 
 

8. සේවේ දිට්ඨා අදිට්ඨා ක සේවේ දිඝා ක රස්ස්ා, 
සේවේ සුඛුම ථුලා ක හීන මජ්ඣිම උත්තමා. 
 

9. දූරට්ඨා’පි අදූරට්ඨා සන්ති්ට්ඨා ක ව්්ෙලා, 
වය ශ් පඤ්්ක ගති්ා සත්තා සේවේ වත් කතුවය ශෝනි්ා 
 

10. වය ශ් සේවේ පාණිවනෝ ජීො ,ූතා සත්තා ක සේ දා, 
සුඛී අවේරා නිද්දු්්ඛා අඛයාපජ්ඣා ක වහාන්තු වත්. 
 

11. නාගා ක සේවේ පාතාවල් අසුරාකා’ සුවර් පුවර්, 
නරව්් ය ශමරාජාවනෝ වන්රය ශි්ා විඝාතිවනෝ. 
 

12. තිරච්ඡානගතා සේවේ වප්තා වප්ත ,වේසු ක, 
අසුර්ාය ශා ක සේවේ ක සේවේ ක ,ූ නිස්සිතාපි ක. 
 

13. සුඛිතා වහාන්තු නිද්දු්්ඛා අවේරා ක අනාමය ශා, 
දීඝාය ශු්ා අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ං පිය ශා පප්වපාන්තු නිේ තුිං. 
 

14. විහාවර්සු ක සේවේසු වච්තිවය ශ් පටිමාඝවර්, 
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ව ෝධිරැ්්වඛසු සේවේසු වස්සරැ්්වඛ ෙවන්සු ක. 
 

15. පේ වත්සු ක සේවේසු ්න්දවර් නිජ්ඣවර් තථා, 
නදී ගංගා තටාව්්සු ොපි වපා්්ඛර)සු ක. 
 

16. ජලාසවය ශ්සු සේවේසු සමුද්වද්සු ක වද්ෙතා, 
සේවේපි වද්ෙතා නාගා සේවේ සත්තා ජලාසය ශා. 
 

17. සුඛිතා වහාන්තු නිද්දු්්ඛා අවේරා ක අනාමය ශා, 
දීඝාය ශු්ා අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ං පිය ශා පප්වපාන්තු නිේ තුිං. 
 

18. ථලාසය ශා ක සේවේහි සේවේ සත්තා ෙනාසය ශා, 
රැ්්වඛසු වද්ෙතා සේ ා විමාන ෙන වද්ෙතා. 
 

19. සුඛිතා වහාන්තු නිද්දු්්ඛා ආවේරාක අනාමය ශා, 
දීඝාය ශු්ා අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ං පිය ශා පප්වපාන්තු නිේ තුිං. 
 

20. ,ුම්මට්ඨා වද්ෙතා සේ ා ආ්ාසට්ඨා ක වද්ෙතා, 
කාතුම්මහාරාජි්ා ක තාෙතිංසා ක වද්ෙතා. 
 

21. ය ශාමා ක තුසිතා වද්ො නිම්මාණරතිවනෝ පි ක, 
පවර්හි නිම්මිතා සේ ා වද්ො ක ෙසෙත්තිවනෝ. 
 

22. සේවේ  ර හ්මපාරිසජ්ජා තථා  ර හ්මපුවරෝහිතා, 
මහා  ර හ්මා පරිත්තා,ා අප්පමාණාහ නාම්ා. 
 

23. ආ,ස්සරා ක  ර හ්මාවනෝ පරිත්තසු, නාම්ා, 
අප්පමාණ සු,ාවච්ෙ සු,්ිණ්ණ් නාම්ා. 
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24. වේහප්ඵලා සඤ්්ඤ්සත්තා අවිහාතප්පි්ාපි ක, 
සුදස්සා ක සුදස්සී ක අ්නිට්ඨා ක රමපිවනෝ. 
 

25. අ්ාසානඤ්්කාය ශතන විඤ්්ඤාණඤ්්කාය ශතනානික 
ආ්ිඤ්්කඤ්්ඤාය ශතන වන්ෙසඤ්්ඤ්ිනාසඤ්්ඤ්ිවනෝපික. 
 

26. සේවේපි වත්  හූ සත්තා පාණ,ූතා ක පුග්ගලා, 
සුඛිතා වහාන්තු නිද්දු්්ඛා අවේරා ක අනාමය ශා. 
 

27. වය ශ්හි ය ශා සුඛසම්පත්ති අලද්ධ්ානං ල,න්තු වත, 
ථිරා ක වහාන්තු ලද්ධ්ාය ශ සුඛසම්පත්තිය ශා සදා. 
 

28. විජ්ජා සම්පත්ති ව,ෝවගහි පෙඩ්ඪන්තු ය ශසස්සිවනෝ, 
පරිොර  ලප්පත්තා ,වය ශෝ’ පද්දෙ ෙජ්ජිතා. 
 

29. සුඛිලා සුඛ සම්,ාසා අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ං හිවත්සිවනෝ, 
වමෝදන්තු සුඛිතා සේවේ මා්ඤ්්චි පාපමාගමා. 
 

30. සද්ධ්ා පාවමාජ්ජ  හුලා දානසීල  හුස්සො, 
ගුණ,ූසිතසන්තානං ආය ශුං පාවලන්ත්ෙනාමය ශා. 
 

31. සම්මාදිට්ඨිං පුවරෝධ්ාය ශ සද්ධ්ම්ම පටිපත්තිය ශා, 
ආරාවධ්න්තු හිවතෝපාය ශ මච්කන්ත සුඛ සාධ්නං. 
 

32. ඉති නානප්ප්ාවර්න සත්වත්සු හිත මානසං, 
මාතා ක පිය ශපුත්තම්හි පෙත්වතය ශ්ය ශං නිරන්තරං. 
 

33. ,ෙග්ගුපාදාය ශ අවීචි වහට්ඨවතෝ, 
එත්ථන්තවර සත්ත ්ාය ශූපපන්නා, 
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රමපී අරමපී ක අසඤ්්ඤ්ි සඤ්්ඤ්ිවනා 
දු්්ඛාපමුඤ්්කන්තු ඵුසන්තු නිේ ුතිං. 
 

34. ඉමම්හි වමත්තං පටිොස රඤ්්වඤ්ෝ 
,ාවෙති පාවතෝ ක දිො ක රත්තිං, 
සුඛං සුපච්වච් සුඛං ප ුජ්ඣතී 
සුත්වත්සු පාපං සුපිනං න පස්සති. 
 

35. පිවය ශෝ ක වසෝ වහාති නරාමරානං 
ර්්ඛන්ති තං වද්ෙගණාපි නිච්කං, 
පරප්පය ශුත්තා ක විසග්ගිසත්ථං, 
න තම්පි ඛාවධ්තු මලං සදාපි. 
 

36. චිත්තං සමාධිං තුෙටඤ්්ක ගච්ඡති 
ෙණවණෝමුවඛෙස්ස ක විප්පසීදති, 
අමූළ්හව්ා වය ශ්ෙ ්වරාති ්ාලං 
ආය ශු්්ඛවය ශ්  ර හ්ම නිොස ගාමි), 
 

37. අස්මිං විහාර ඝරපේ ත රැ්්ඛගාවම් 
සේවේසු දීප නගවර්සුපි ක්්්ොවළ්, 
වද්ොසුරා ගරැඩ ර්්ඛස නාග ය ශ්්ඛා 
ර්්ඛන්තු මං ස්නු,ාෙ  වල්න නිච්කං. 
 

බුදේධොනුසේමෘති භොෙනොෙ 
 

1. “ ුද්ධ්ානුස්සති වමත්තා ක - අසු,ං මරණස්සති, 
ඉති ඉමා කතුරාර්්ඛා - ,ි්්ඛු,ාවෙය ශ්ය ශ සීලො. 
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2. අනන්ත විත්ථාර ගුණං - ගුණවතෝනුස්සරං මුනිං, 

,ාවෙය ශ්ය ශ  ුද්ධිමා ,ි්්ඛු -  ුද්ධ්ානුස්සති මාදිවතෝ. 
 

3. සොසවන්්ිවල්වස් වසෝ - ඒව්ෝ සේවේ නිඝාතිය ශ, 
අහු සුසුද්ධ්සන්තාවනෝ - පූජානඤ්්ක සදාරවහෝ. 
 

4. සේ ්ාල ගවත් ධ්ම්වම් - සේවේ සම්මා සය ශං මුනි, 
සේ ා්ාවර්න  ුජ්ඣිත්ො - ඒව්ෝ සේ ඤ්්ඤුතං ගවතෝ. 
 

5. විපස්සනාදි විජ්ජාහි - සීලාදි කරවණහි ක, 
සුසමිද්වේහි සම්පන්වනෝ - ගගනාව,්හි නාය ශව්ෝ. 
 

6. සම්මා ගවතෝ සු,ං ඨානං - අවමෝඝෙකවනා ක වසෝ, 
තිවිධ්ස්සාපි වලෝ්ස්ස - ඤාණා නිරෙවස්සවතෝ. 
 

7. අවන්ව්්හි ගුවණෝවඝහි - සේ සත්තුත්තවමෝ අහු, 
අවන්ව්්හි උපාවය ශ්හි - නරධ්ම්වම් දවම්සි ක. 
 

8. එව්ෝසේ ස්ස වලෝ්ස්ස - සේ  සත්තානුසාසව්ෝ, 
,ාග්ය ශ ඉස්සරිය ශාදීනං - ගුණානං පරවමෝනිධී. 
 

9. පඤ්්ඤාස්ස සේ ධ්ම්වම්සු - ්රැණාසේ ජන්තුසු, 
අත්තත්ථානං පරත්ථානං - සාධි්ා ගුණවජට්ඨ්ා. 
 

10. දය ශාය ශ පාරමී චිත්ො - පඤ්්ඤාය ශන්තාන මුද්ධ්රී, 
උද්ධ්රී සේ ධ්ම්වම් ක - දය ශාය ශඤ්්වඤ්් ක උද්ධ්රි 
 

11. දිස්සමාවනෝපි තාෙස්ස - රමප්ාවය ශෝ අචින්තිවය ශෝ 
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අසාධ්ාරණ ඤාණඩ්වඪ - ධ්ම්ම්ාවය ශ් ්ථාේා”ති. 
 

පමතේතො භොෙනො 
 

1. “අත්තූපමාය ශ සේවේසං - සත්තානං සුඛ්ාමතං, 
පස්සිත්ො ්මවතා වමත්තං - සේ සත්වත්සු ,ාෙවය ශ, 
 

2. සුඛී ,වෙය ශ්ය ශං නිද්දු්්වඛෝ - අහං නිච්කං අහං විය ශ, 
හිතා ක වම් සුඛී වහාන්තු - මජ්ඣත්තාථ ක වේරිවනෝ, 
 

3. ඉමම්හි ගාම්්වඛත්තම්හ ි- සත්තා වහාන්තු සුඛී සදා, 
තවතෝ පරඤ්්ක රජ්වජ්සු - ක්්්ොවළ්සු ජන්තුවනෝ. 
 

4. සමන්තා ක්්්ොවළ්සු - සත්තානන්වත්සු පාණිවනෝ, 
සුඛිවනෝ පුග්ගලා ,ූතා - අත්ත,ාෙ ගතා සිය ශුං. 
 

5. තථා ඉත්ථිපුමා වච්ෙ - අරිය ශා අනරිය ශා පි ක, 
වද්ො නරා අපාය ශට්ඨා - තථා දස දිසාසුො” ති. 
 

අසුභ භොෙනො 
 

1. “අවිඤ්්ඤාණසු, නිහං - සවිඤ්්ඤාණ සු,ං ඉමං 
්ාය ශං අසු,වතෝ පස්සං - අසු,ං ,ාෙවය ශ් සති, 
 

2. ෙණ්ණසණ්ඨාන ගන්වේහි - ආසවය ශෝ්ාසවතෝ තථා, 
පටි්්්ූලානි ්ාවය ශ් වම් - ්ුණපානි ද්විවසෝළස, 
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3. පතිතම්හාපි ්ුණපා - වජ්ගුච්ඡං ්ාය ශනිස්සිතං, 

ආධ්ාවරෝහි සුචී තස්ස - ්ාවය ශෝතු ්ුණවප් ඨිතං. 
 

4. මීළ්වහ් ්ිමි’ක ්ාවය ශෝ’ය ශං - අසුචිම්හි සමුට්ඨිවතෝ, 
අන්වතෝ අසුචි සම්පුණ්වණෝ - පුණ්ණෙච්ක්ුටී විය ශ. 
 

5. අසුචි සන්දවත් නිච්කං - ය ශථා වම්ද් ථාලි්ා, 
නානා ්ිමි්ුලාොවසෝ - ප්්් කන්දනි්ා විය ශ. 
 

6. ගණ්ඩ,ූවතෝ වරෝග,ූවතෝ - ෙණ,ූවතෝ සමුස්සවය ශෝ, 
අවත්්ිච්වඡෝ’ති වජ්ගුච්වඡෝ - පහින්න ්ුණපූපවමෝ’ තිි්  
 

මරණොනුසේසති භොෙනොෙ 
 

1. “පොතදීප තුල්ය ශාය ශ-සාය ශුසන්තතිය ශා්්ඛය ශං, 
පරමපමාය ශ සම්පස්සං-,ාෙවය ශ් මරණස්සතිං, 
 

2. මහා සම්පත්ති සම්පත්තා-ය ශථාසත්තා මතා ඉධ්, 
තථා අහං මරිස්සාමි-මරණං මම වහස්සති. 
 

3. උප්පත්තිය ශා සවහ්වේදං-මරණං ආගතං සදා, 
මරණත්ථාය ශ ඕ්ාසං-ෙධ්ව්ෝ විය ශ ඒසති, 
 

4. ඊස්ං අනිෙත්තන්තං-සතතං ගමනුස්සු්ං, 
ජීවිතං උදය ශා අත්ථං-සුරිවය ශෝ විය ශ ධ්ාෙති, 
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5. විජ්ජු  ුේ ුල උස්සාෙ-ජලරාජි පරි්්ඛය ශං, 
ඝාතව්ෝෙ රිපූතස්ස-සේ ත්ථාපි අොරිවය ශෝ, 
 

6. සූය ශසත්ථාම පුඤ්්ඤ්ිද්ධි- ුද්ධි ෙුද්ධි ජිනද්ෙය ශං, 
ඝාවත්සි මරණං ඛිප්පං-්ාතුමාදිසව්් ්ථා. 
 

7. පච්කය ශානඤ්්ක වේ්ල්ය ශා- ාහිරජ්ඣත්තු පද්දො, 
මරාවමෝරං නිවම්සාපි-මරමාවනෝ අනු්්ඛණං’ති. 

 

 

 

සංපේ ෙතේථු අට 
“,ාවෙත්ො කතුරාර්්ඛා-ආෙජ්වජය ශය අනන්තරං, 
මහාසංවේග ෙත්ථූනි-අට්ඨ අට්ඨිතවීරිවය ශෝ.” 
 
 “ජාති ජරා ෙයාධි කුතී අපාය ශා, 
 අතීත අප්පත්ත් ෙට්ට දු්්ඛං, 
 ඉදානි ආහාර ගවෙට්ඨි දු්්ඛං, 
 සංවේග ෙත්ථූනි ඉමානි අට්ඨ” 
 
පාවතෝ ක සාය ශම්පි වකෙ ඉමං විධිඤ්්ඤු 
ආවස්ෙවත් සතතමත්ථ හිතා,ිලාසී 
පප්වපෝති වසෝති විපුලං හතපාරිපන්වථෝ 
වමා්්ඛං සුඛං මුනිවිසට්ඨමතං සුවඛනකා”ති. 
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කරණීය පමතේත සූතර ය 
 

්ර)ය ශ මත්ථ ්ුසවල්න 
ය ශං තං සන්තං පදං අ,ිසවමච්ක, 
ස්්ව්ෝ උජූක සූජූක 
සුෙවකෝ තස්ස මුදු අනතිමානි. 
 
සන්තුස්සව්ෝ ක සු,වරෝ ක 
අප්ප ්ිච්වකෝ ක සල්ලහු් ෙුත්තී, 
සන්තින්ද්රිවය ශෝ ක නිපව්ෝක 
අප්පගේව,ෝ ්ුවල්සු අනනුගිද්වධ්ෝ 
 
න ද ඛුද්ධ් සමාකවර් 
්ිඤ්්චි වය ශ්න විඤ්්ඤූ පවර් උපෙවදය ශ්ය ශුං, 
සුඛිවනෝ ො වඛමිවනෝ වහාන්තු 
සේවේ සත්තා ,ෙන්තු සුඛිතත්තා. 
 
වය ශ් ව්්චි පාණ ,ූතත්ථි 
තසා ො ථාෙරා ො අනෙවස්සා, 
දීඝාො වය ශ් මහන්තා ො 
මජ්ඣිමා රස්ස ්ානු් ථූලා. 
 
දිට්ඨා ො වය ශ්ෙ අද්දිට්ඨා 
වය ශ් ක දූවර් ෙසන්ති අවිදූවර්, 
,ූතා ො සම්,වේසී ො 
සේවේ සත්තා ,ෙන්තු සුඛිතත්තා. 
 
න පවරෝ පරං නි්ුේවේථ 
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නාති මඤ්්වඤ්්ථ ්ත්ථ චිනං ්ඤ්්චි, 
 යාවරාසනා පටිඝසඤ්්ඤා 
නාඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ස්ස දු්්ඛ මිච්වඡය ශය. 
 
මාතා ය ශථා නිය ශං පුත්තං 
ආය ශුසා ඒ් පුත්ත මනුර්්වඛ, 
ඒෙම්පි සේ  ,ූවත්සු 
මානසං ,ාෙවය ශ් අපරිමාණං 
 
වමත්තං ක සේ  වලෝ්ස්මිං 
මානසං ,ාෙවය ශ් අපරිමාණං, 
උද්ධ්ං අවධ්ෝ ක තිරිය ශඤ්්ක 
අසම් ාධ්ං අවේරං අසපත්තං 
 
තිට්ඨං කරං නිසින්වනෝ ො 
සය ශාවනෝ ො ය ශාෙතස්ස විගතමිද්වධ්ෝ. 
ඒතං සතිං අධිට්වඨය ශය 
 ර හ්ම වම්තං විහාරං ඉධ්මාහු. 
 
දිට්ඨිඤ්්ක අනුපගම්ම සීලො 
දස්සවන්න සම්පන්වනෝ, 
්ාවම්සු විවනය ශ්ය ශ වග්ධ්ං 
නහි ජාති ගේ,වසය ශ්ය ශං පුනවර්තී”ති. 
 

 ිනේ දීම 
එත්තාෙතා ක අම්වහ්හි - සම්,තං පුඤ්්ඤ් සම්පදං, 
සේවේ වද්ො අනුවමෝදන්තු - සේ  සම්පත්ති සිද්ධිය ශා 
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එත්තාෙතා ක අම්වහ්හි - සම්,තං පුඤ්්ඤ් සම්පදං, 
සේවේ සත්තා අනුවමෝදන්තු - සේ  සම්පත්ති සිද්ධිය ශා. 
 
සේවේ සත්තා ක ,ූතා ක හිතා ක අහිතා ක වම් 
අනුවමෝදිත්ො ඉමං පුඤ්්ඤ්ං - පාපුණන්තු සිෙං පදං 
 
පුරත්ථිමස්මිං දිසා,ාවග් - සන්ති,ූතා මහිද්ධි්ා 
වත්පි අම්වහ්නුර්්ඛන්තු - ආවරෝවගයන සුවඛන ක. 
 
ද්්ඛිණස්මිං දිසා ,ාවග් - සන්ති වද්ො මහිද්ධි්ා, 
වත්පි අම්වහ්නුර්්ඛන්තු - ආවරාවගයන සුවඛන ක. 
 
පච්ඡිමස්මිං දිසා,ාවග් - සන්ති නාගා මහිද්ධි්ා. 
වත්පි අම්වහ්නුර්්ඛන්තු - ආවරෝවගයන සුවඛන ක. 
 
උත්තරස්මිං දිසා,ාවග් - සන්ති ය ශ්්ඛා මහිද්ධි්ා. 
වත්පි අම්වහ්නුර්්ඛන්තු - ආවරෝවගයන සුවඛන ක. 
 
පුරත්ථිවම්න ධ්තරට්වඨෝ - ද්්ඛිවණන විරමළ්හව්ෝ, 
පච්ඡිවම්න විරමප්්වඛෝ - ්ුවේවරෝ උත්තරං දිසං. 
 
කත්තාවරෝ වත් මහාරාජා - වලෝ්පාලා ය ශසස්සිවනෝ, 
වත්පි අම්වහ්නුර්්ඛන්තු - ආවරෝවගයන සුවඛන ක. 
 
ඉද්ධිමන්වතා ක වය ශ් වද්ො - ෙසන්තා ඉධ්සාසවන්. 
වත්පි අම්වහ්නුර්්ඛන්තු - ආවරෝවගයන සුවඛන ක. 
 
වෙණ්හූ ක වද්වෙෝ ඛන්වධ්ෝ - සුමවනෝ ක වි,ීසවණෝ, 
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ගාමාර්්ඛ් වද්ො ක - අම්වහ් ර්්ඛන්තු සේ දා. 
 

අරුණ නු ීම 

උවද් 5 ටත් 5.30 ටත් අතර ්ාලවය ශ් අරැණ නැවඟන්වන් ය ශ. එය ශ 
නැවගනහිර දිග අහවසහි දැ්ිය ශ හැ්ිය ශ. අරැණ නැගීවමන් පසු සිල්ගත් 
අය ශට ආහාර ගත හැ්ි ය ශ. රාතරිවය ශහි නිරාහාරෙ පිළිවෙත් පිරම 
උපාසව්ෝපාසි්ාෙන්ට වම් වේලාවේ දී ය ශම් ්ිසි ්ැඳ ෙර්ගය ශ්් පානය ශ 
්ිරීම ඉතා වහාඳ ය ශ. සේ සව්ලාසව් දී උපාසකවරඩන්හ කඩඳ පිස 
පිළිගඩන්ම ම ඉ්ා සහාඳ පින්කමක් බව කිව යු්ු ය. 

උවද් 5.30 ට පටන්වගන විහාරාදිවය ශහි ්ළ ය ශුතු ෙත් පිළිවෙත් 
ව්ාට වතරැෙන් ෙැඳ පුදා වදවිය ශන්ට, මිය ශගිය ශ නමය ශන්ට, සිය ශලු 
සත්ත්ෙය ශන්ට පින් අනුවමෝදන් ව්ාට පරාර්ථනා ද ව්ාට හය ශට සිල් 
පොරණය ශ ්ළ ය ශුතු ය ශ. සිල් පොරණය ශ ්ිරීම නම් වපාවහාය ශ දිනවය ශහි 
සමාදන් වී සිටි සීලය ශ අත්හැරීම ය ශ. පඤ්්ක සීලය ශ සමාදන් වීවමන් පසු 
සිල් පොරණය ශ සිදු වේ. 

 නේසිලේ රැකීම 

වම්ල ව ාවහෝ ව ෞද්ධ්ය ශන්ට පිරිත් වපාවළ්දීත්  ණ 
වපාවළ්දීත් දානවපාවළ්දීත් මරණ වපාවළ්දීත් විහාරවය ශ්දීත් චකතය 
වෙතදීත් තෙත් වනාවය ශ්් තැන්ෙලදීත් රැ්ීවම්  ලාවපාවරාත්තුේ් 
නැතිෙ පන්සිල් සමාදන් වෙමුය ශ ්ිය ශා නි්ම් ස්ිපද ්ීම්් පුරැදු වී 
තිවේ. ඒ සි්පද ්ීමට පන්සිල් සමාදන්වීම ය ශය ශි ්ිය ශතත් එය ශ ්ීම්් මිස 
සමාදන්වීම්් වනාවේ. එය ශ ව ෞද්ධ්ය ශන්ට පන්සිල් රැ්ීම ගැන 
සැල්ිල්ල්් නැති වී ය ශාමට ද වහ්තුේ් වී තිවේ. පන්සිල් සමාදන් 
වීමය ශ ්ිය ශන්වන්, පස් පවින් ෙැළ්ීවම්  ලාවපාවරාත්තුවෙන් පස් පින් 
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ෙැළ්ී සිටීමට අධිෂ්ඨානය ශ්් ්ිරීම් ්ෙශවය ශන් වහෝ වපාවරාන්දුේ් වීම් 
ෙශවය ශන් වහෝ සි්පද, ්ීම ය ශ. සඟනම්් ඉදිරිවය ශ් වහෝ විහාරය ශ් දී 
වහෝ චකතයය ශ්් ළඟ් දී වහෝ රැ්ීවම් අදහස්් නැතිෙ ව ාරැෙට සි් 
පද ්ීම පින්් ද? පේ් ද? ්ිය ශා ව ෞද්ධ්ය ශන් විසින් සිතා  ැලිය ශ ය ශුතු 
ය ශ. පන්සිල් සමාදන්ෙ රැ්ිය ශ ය ශුත්වත් වමවස් ය ශ. 

පස්පේ ්ිරීවම් ආදීනෙය ශ දුටු තැනැත්තා විසින් ඒොය ශින් ෙැළ්ී 
සිටීවම් අදහසින් ය ශම්්ිසි සිල්ෙත් ගුණෙත් මහවතර නම්් වෙත වගාස් 
පස් පවින් ෙැළ්ීමට අධිෂ්ඨාන ්ර ගැනීම්් ෙශවය ශන් වහෝ 
වපාවරාන්දු වීම්් ෙශවය ශන් සි්පද ්ිය ශො ගත ය ශුතුය ශ. ගුණෙත් 
මහවතර නම්් වනාලැබිය ශ හැ්ි ්ල්හි නේ සඟ නම්වගන් ෙුෙ ද 
සිල් සමාදන් වීම සුදුසු ය ශ. සිල් සමාදන් වීමට සුදුසු ව්න්ු නැති විට 
විහාරය ශ්ට වහෝ දාගැ ්් ව ෝධිය ශ්් වෙත වහෝ වගාස්  ුදුරජාණන් 
ෙහන්වස්වගන් සිල් ල ා ගැනීම්් ෙශවය ශන් තමා ම සි්පද ්ිය ශා සිල් 
සමාදන් විය ශ ය ශුතු ය ශ. සමාදන් ෙූ ශීලවය ශහි පිහිටා සිටීමට තරම් ශ්්තිය ශ 
ඇති නුෙණැති පුද්ගලවය ශෝ සි්පද ්ඩ වනා ්රති. සිල් ්ැවඩන්වන් 
අනුෙණ ්මත් දු ල ්මත් නිසා ය ශ. තමා සමාදන් ෙූ ශීලය ශ ්ඩ 
ෙුෙවහාත් නැෙත සිල් සමාදන් ෙූ මහ වතරැන් ෙහන්වස් වෙත වගාස්- 

“ස්ොමීනි, මාවග් අනුෙණ්මත් දු ල්මත් නිසා මා සමාදන් ෙූ 
ශීලය ශ බිඳී ගිවය ශ් ය ශ. මා අතින් ෙූ ඒ ෙරදට නුඹ ෙහන්වස් සමාෙන 
වස්්්ො.” 

වමවස් සමාෙ ඉල්ලා නැෙත ද පන්සිල් ල ාගත ය ශුතු ය ශ. සිල් 
්ඩෙන සමම ොරය ශ් දී ම එවස් ්ළ ය ශුතු ය ශ. එවස් සිල් ර්්නා සත් 
පුරැෂය ශාට ්ර මවය ශන් ශීලය ශ වනා ්ඩො පෙත්ො ගත හැ්ි ශ්්තිය ශ 
ලැව න්වන් ය ශ. 

සිල් ්ැඩුණු විට සිල් සමාදන් ෙූ වතරැන් ෙහන්වස් මුණ වනා 
ගැසුණ වහාත් අන් සඟ නම්් වෙත වහෝ වගාස් “ස්ොමීනි, මාවග් 
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අනුෙණ ්මත් දු ල ්මත් නිසා මා සමාදන් ෙූ ශීලය ශ බිඳී ගිවය ශ් ය ශ. මා 
අතින් සිදු ෙූ ෙරදට නුඹෙහන්වස් සමා ෙන වස්්්ො” ය ශි ්ිය ශා සමාෙ 
වගන සිල් ල ාගත ය ශුතු ය ශ. සඟ නම්් වනා ලැව න ්ල්හි විහාරය ශ්ට 
වහෝ දාගැ ්් ව ෝධිය ශ්් වෙත වහෝ වගාස් වතරැෙන් සමා ්රො වගන 
නැෙත සිල්සමාදන් විය ශ ය ශුතු ය ශ. වම් පන්සිල් රැ්ීවම් නිය ශම ්ර මය ශ ය ශ. 

පසවළාස්ේ් වපාවහෝ දිනට පසු ඔ  සමාදන් ෙන පඤ්්ක ශීලය ශ 
ඊළඟ පසවළාස්ේ වපාවහාය ශ දිනය ශ පැමිවණන තුරැ ර් සි් පදය ශ්ුදු 
වනා ්ඩො ආර්්ෂා ්ළ වහාත් එය ශ වපාවහෝ දිනය ශ් සිල් රැ්ීමට 
ෙඩා ව ාවහෝ උසස් ්රැණ්්  ෙ සැල්ිය ශ ය ශුතු ය ශ. 

සිලේ සමොදනේවීපමනේ 

දස ොරමිතොෙ ම  ිපේ. 

මනුෂය දිෙය  ර හ්ම සංඛයාත වලෞ්ි් සම්පත් පිණිස ්රන 
්ුසල් ය ශ. රහත්  ෙ පවස්  ුදු ෙ වලාෙුතුරා  ුදු  ෙ ය ශන තුන්තරා 
ව ෝධිය ශ පිණිස ්රන ්ුසල් ය ශ ්ිය ශා ්ුසල් වදෙර්ගය ශ්ි. එය ශින් වලෞ්ි් 
සම්පත් පිණිස ්රන ්ුසල්ෙලින් සසර දි්්වේ. ව ෝධිතර ය ශ පිණිස ්රන 
්ුසල්ෙලින් නිෙනට පමුණුෙනු ලැවේ. ව ෝධිතර ය ශ සඳහා ්රන ්ුසල් 
පාරමිතා නම් වේ. පාරමිතා දසවය ශ්ි. සිල් සමාදන් ෙන දිනවය ශ් 
නුෙණින් ්රිය ශා ්ළ වහාත් ඔ ට පාරමිතා දසය ශම ලැබිය ශ හැ්ි ය ශ. 

මල් පූජා, පහන් පජූා, ගිලන් පස පූජා, ආහාර පූජා ්ිරීවමන් 
ඔ ට දානපාරමිතාෙ පිවර්. අනි්්ුට දානය ශ්් දුන වහාත් දානය ශ්ට 
සහ,ාගී ෙුෙවහාත් එය ශින් ද දාන පාරමිතාෙ ම පිවර්. ධ්මව ්ථි්ය ශන් 
ෙැඩම ්රො  ණ ්ිය ශෙුෙ වහාත් තමා  ණ්ිය ශුෙ වහාත් වසස්සන්ට 
අසන්නට  ණ වපාත්් වහෝ ්ිය ශෙුෙවහාත් එය ශින් ද දාන පාරමිතාෙ 
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පිවර්. සිල් සමාදන් වී සිටින ඔ ට සීලපාරමිතාෙ පිරීම ගැන අමුතුවෙන් 
්ිය ශය ශුත්ත්් නැත. 

අඹු දරැෙන් හැර, සැමිය ශන් හැර, අලං්ාර ෙස්තරා,රණ හැර, 
රාතරී ව,ෝජනය ශ හැර, නැටුම්  ැලීම් ආදිය ශ හැර, සුෙ පහසු ඇති සිය ශ 
නිෙස හැර දහම් හල්ට වී පැදුර් ොසය ශ ්ිරීම ්ාමය ශන් ව්වරන් 
 ැහැර වීමය ශ. එය ශ චනෂ්්ර මය ය ශ. එය ශින් ඔ ට චනෂ්්ර මය පාරමිතාෙ 
පිවර්. 

වපාවහාය ශ දිනවය ශ් දී පර ඥාෙ ල නු පිණිස දහම් ඇසීවමන්, දහම් 
වපාත් ්ිය ශවීවමන්, ධ්ර්ම සා්්ච්ඡා ්ිරීවමන්, තමා දත් ධ්ර්මය ශ 
වසස්සන්ට ්ිය ශා දීවමන්, ,ාෙනා ්ිරීවමන් පර ඥා පාරමිතාෙ පිවර්. 

ඔ  වම් වපාවහෝ දිනවය ශහි සිල් රැ්ීමට, ධ්ුතංග රැ්ීමට, ,ාෙනා 
්ිරීමට, දහම් ඇසීමට, ෙත් පිළිවෙත් ්ිරීමට ්රන වීය ශයයය ශ වීය ශයය 
පාරමිතාෙය ශ. 

සිල් සමාදන් වී සාගින්න ඉෙසීම, පිපාසය ශ ඉෙසීම, ශාරීරි් 
වේදනා ඉෙසීම, මැසිමදුරැ ්රදර ඉෙසීම, ශීවතෝෂ්ණ ඉෙසීම, 
අනුන්වගන් අපහාස ලැවේ නම් ඒො ඉෙසීම ්්ෂාන්ති පාරමිතාෙ ය ශ. 

සතයය ශ පාවිච්චි ්ිරීවමන් සතයවය ශහි පිහිටා සිටීවමන් සතය 
පාරමිතාෙ පිවර්. 

මම වමපමණ්් ශීල ර්ිමිය ශ, වමවත්් ්ල් ,ාෙනා ්රමිය ශ 
ය ශනාදීන් අධිෂ්ඨාන ්රවගන අධිෂ්ඨාන ්ළ පරිදි ඒො සම්පූර්ණ 
්ිරීවමන් අධිෂ්ඨාන පාරමිතාෙ පිවර්. 

අනයය ශන්වග් ය ශහපත පණිිස ඇමදීම්, ්සළ ඉෙත්්ිරීම් පැන් 
සපය ශා තැබීම්, පහන් දල්ො තැබීම් ආදී චමතරී සහගත ්ාය ශි් ්රිය ශා 
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්ිරීවමන් ද, අනුන්වග් සිත් සතුටු ෙන පරිදි ය ශහපත් ෙකන ්තා 
්ිර ිීවමන් ද, අනුන්වග් ය ශහපත පිණිස ධ්ර්මය ශ ්ිය ශා දීවමන් ද, චමතරී 
,ාෙනා ්ිරීවමන් ද චමතරී පාරමිතාෙ පිවර්. 

පිරීම වහාඳට ම අමාරැ පාරමිතාෙ උවප්්්ෂා පාරමිතාෙ ය ශ. 
අපවිතර  ශරීරය ශ හා ඇඳුම් ඇති, වනාවය ශ්් වලඩ ඇති,  ැලීමට ්ැත, 
ළංෙන ව්ාට දුගඳ, අෙලස්සන පුද්ගලය ශන් පිළි්ුල් ්රන්වන් ද නැතිෙ, 
ලස්සන අය ශට උසස් අය ශට ඇලුම් ්රන්වන් ද නැතිෙ සතුරන්ට 
නපුරැ්ම් සිතන්වන් නැතිෙ, හිතෙතුන්ට ෙැඩි ඇල්ම්් සැල්ිල්ල්් 
්රන්වන් නැතිෙ, වහාඳය ශ ්ිය ශන වද්ෙලට ඇලුම් ්රන්වන් නැතිෙ, 
්ැතය ශ නර්ය ශ ්ිය ශන වද් පිළි්ුල් ්රන්වන් නැතිෙ වමදිය ශ සිය ශල්ල 
ව්වරහි මධ්යස්ථෙ ොසය ශ ්රනො නම් එය ශින් උවප්්්ෂා පාරමිතාෙ 
පිවර්. 

වමවස් නුෙණින් ්රිය ශා ්ිරීවමන් සිල් ගත් දිනවය ශ් දස පාරමිතාෙ 
ම සම්පූර්ණ ්ළ හැ්ි  ෙ සැල්ිය ශ ය ශුතු ය ශ. 

චිරං ි්ට්ඨ ු් සද්ධේසමජ. 
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නියම සිං ල පතේරුම ස ිත රතන සූතර ය 

(වත්රැමත් සමඟ රතන සූතර ය ශ වම් සැටිය ශට ම වරෝගිය ශ්ුට 
්ිය ශුෙවහාත් ඔහුට එවේවලහි ම ගුණ ලැව නු ඇත. තනිය ශම ්ිය ශනු. 
වරෝගිය ශාට ඇවසන වලස ශේද නඟා වහාඳින් ්ිය ශන්න. ඇසීමට පරිය ශ 
ෙනවස් මිහිරි වලස ්ිය ශන්න.  

1. ය ශානීධ් ,ූතානි සමාගතානි 
,ුම්මානි ො ය ශානි ෙ අන්තිලි්්වඛ 
සේවේෙ ,ූතා සුමනා ,ෙන්තු 
අවථෝපි ස්්්ච්ක සුණන්තු ,ාසිතං. 
 

2. තස්මා හි ,ූතා නිසාවම්ථ සේවේ 
වමත්තං ්වරෝථ මානුසිය ශා පජාය ශ 
දිො ක රත්වතෝ ක හරන්ති වය ශ්  ලිං 
තස්මා හි වන් ර්්ඛත අප්පමත්තා. 
 
වම් වද්ොරාධ්නාෙය ශි. 
 

3. ය ශං ්ිඤ්්චි විත්තං ඉධ් ො හුරං ො 
සග්වග්සු ො ය ශං රතනං ප)තං 
න වනෝ සමං අත්ථි තථාගවත්න 
ඉදම්පි  ුද්වේ රතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු. 
 

වම් මිනිස් වලාෙ හා නාගවලෝ්ාදිවය ශහි ද ස්ෙර්ග වලෝ්ය ශන්හි ද 
ඇත්තා ෙූ සිය ශලු රත්නය ශන්ට ෙඩා  ුද්ධ්රත්නය ශ වහෙත් 
 ුදුරජාණන්ෙහන්වස් උතුම් ෙන වස්්. එය ශ පරම සතයවය ශ්ි. ඒ 
සතයවය ශ් හා  ුද්ධ් රත්නවය ශ් අනුහසින් ඔ ට සුෙය ශ්් වේො.  
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4. ඛය ශං විරාගං අමතං ප)තං 

ය ශදජ්ඣගා ස්යමුනී සමාහිවතෝ 
න වත්න ධ්ම්වම්න සමත්ථි ්ිඤ්්චි 
ඉදම්පි ධ්ම්වම් රතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු. 
 

වලෝව්ෝත්තර මාර්ග සමාධිවය ශන් එ්ඟ සිත් ඇත්තා ෙූ ශා්ය 
මුනීන්ද්ර ය ශන් ෙහන්වස් විසින් ල ා ගත්තා ෙූ රාගාදීන්වගන් හා දු්ින් 
වතාර ෙූ ්ිසි ්වල් වනානැවසන්නා ෙූ එවහය ශින්ම පර )ත ෙූ 
වලෝව්ෝත්තර නිර්ොණ ධ්ාතුෙ හා සම ්ළ හැ්්්ා ෙූ අන් ්ිසි 
ධ්ර්මය ශ්් නැත්වත් ය ශ. අන් ්ිසි රත්නය ශ්් නැත්වත් ය ශ. ඒ නිර්ොණ 
ධ්ර්මය ශාවග් රත්න,ාෙය ශ පරම සතයවය ශ්ි. ඒ සතයානු,ාෙවය ශන් ඔ ට 
සුෙය ශ්් වේො! ඔ වග් වරෝගය ශ ෙහා සුෙ වේො. 

 
5. ය ශම් ුද්ධ් වසට්වඨෝ පරිෙණ්ණය ශී සුචිං 

සමාධිමානන්තරි්ඤ්්ඤ්මාහු. 
සමාධිනා වත්න සවමෝ න විජ්ජති. 
ඉදම්පිප ධ්ම්වම් රතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු. 
 

වලෝව්ෝත්තර ෙූ සමය්් සම් ුද්ධ්ය ශන් ෙහන්වස් විසින් මතු ්ිසි 
්වල් නූපදනා්ාරවය ශන් සහමුලින් ව්වලසුන් නැසීමට සමත්  ැවින් 
අති පරිශුද්ධ් ෙූ තමා ඇති වී නැතිවීමට අනතුරැෙම ඵලය ශ වගන වදන 
උත්තම සමාධිය ශ්ැය ශි ෙර්ණනා ්රන ලද්දා ෙූ අර්හත් මාර්ග සමාධිය ශ හා 
සම ෙූ අන් සමාධිය ශ්් නැත්වත්ය ශ. එ ැවින් ඒ අර්හත් මාගය සමාධිය ශ 
උත්තම රත්නවය ශ්ි. එය ශ පරම සතයවය ශ්ි. ඒ සතයානු,ාෙවය ශන් ඔ ට 
සුෙය ශ්් වේො. ඔ වග් වරෝගය ශ ෙහා සුෙ වේො. ඔ ට ෙහා සුෙය ශ 
ලැවේො. 
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6. වය ශ් පුග්ගලා අට්ඨ සතං පසත්ථා 

කත්තාරි ඒතානි ය ශුගානි වහාන්ති 
වත් ද්්ඛිවණය ශ්ය ශා සුගතස්ස සාේා 
ඒවත්සු දින්නානි මහප්ඵලානි, 
ඉදම්පි සංවඝ රතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු. 
 

පරම සත්පුරැෂය ශන් ෙූ  ුඬපරවතය් ුඬ  ුද්ධ්ශරාේය ශන් 
ෙහන්වස්ලා විසින් හා ව ාවහෝ වදවි මිනිසුන් විසින් ගුණ ෙර්ණනා 
්රනු ල න්නා ෙූ වසෝොන් ස්තදාගාමි අනාගාමි අර්හත් ය ශන සතර 
මාර්ගඵලය ශන්ට පැමිණිය ශා ෙූ  ුද්ධ්ශරාේය ශන් ෙහන්වස්ලා සැදැහැතිය ශන් 
විසින් ්ම්පල අදහා වදන දානය ශ පිළිගැනීමට සුදුස්වසෝ ය ශ. 
උන්ෙහන්වස්ලාට වදන දානය ශ මහත්ඵල ෙන්වන් ය ශ. ආර්ය ශය සංඝය ශා 
ව්වරහි ඇත්තා ෙූ ඒ දානය ශ මහත්ඵල ්ිරීවම් ගුණය ශ උත්තම රත්නය ශ්් 
ෙන්වන් ය ශ. එය ශ පරම සතයවය ශ්ි. ඒ සතයානු,ාෙවය ශන් ඔ ට සුෙය ශ්් 
වේො. ඔ වග් වරෝගය ශ දුරැවේො. ඔ ට ෙහාම සුෙය ශ ලැවේො. 

 
7. වය ශ් සුප්පය ශුත්තා මනසා දළ්වහ්න 

නි්්්ාමිවනෝ වගෝතම සාසනම්හි 
වත් පත්ති පත්තා අමතං විගය ශ්හ 
ලද්ධ්ා මුධ්ා නිේ ුතිං ,ුඤ්්ජමානා 
ඉදම්පි සංවඝ රතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු. 
 
වම් වගෞතම  ුදුරජාණන් ෙහන්වස්වග් ශාසනවය ශහි නුසුදුසු 
අය ශුරින් පර තයය ශ වසාය ශා ජීෙත් වීම හැර පිරිසිදු ශීලවය ශන් 
ය ශු්්තෙ ස්ථිර සමාධිවය ශන් ය ශු්්ත වී ්වය ශහි හා ජීවිතවය ශහි 
අවප්්්ෂාෙ හැර වම් පර තිපත්තිය ශ පිරීවමන් ්ුම්් ෙුෙත් ්ම් 
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නැතය ශ ්ිය ශා පර ඥා සම්පර ය ශු්්ත වීර්ය ශවය ශන් ව්වලසුන් 
පර හාණය ශ ව්ාට අර්හත්ඵලය ශ ල ා අරමුණු ්ිරීම් ෙශවය ශන් 
අමතත මහා නිර්ොණය ශට  ැස විය ශම්් වනා ව්ාට 
ල ාගත්තා ෙූ අර්හත්ඵල සුෙය ශ ෙළඳන්නා ෙූ 
රහතන්ෙහන්වස්ලාවග් ඒ ගුණය ශ සංඝ රත්නවය ශ් උසස් 
ගුණවය ශ්ි. එය ශ පරම සතයවය ශ්ි. ඒ සතයානු,ාෙවය ශන් ඔ ට 
සුෙය ශ්් වේො. ඔ වග් වරෝගය ශ සුෙ වේො. ඔ වග් වරෝගය ශ 
ෙහා දුරැ වේො. 
 

සදසවනි සකාහස 
 

8. ය ශථින්දඛීවලෝ පඨවිං සිවතෝ සිය ශා 
කතුේ,ි ොවත්,ි අසම්ප්ම්පිවය ශා 
තථූපමං සප්පුරිසං ෙදාමි 
වය ශෝ අරිය ශ සච්කානි අවෙච්ක පස්සති 
ඉදම්පි සංවඝ රතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු. 

 
නගරද්ොරය ශ් රිය ශන් අට්් දහය ශ්් ය ශටට වපාවළාවෙහි සිටුො 

ඇති අරටු ලී ්ණුෙ සතර දිගින් එන සුළං ෙලින් වනාසැවලන්නා්් 
වමන් ආය ශයයසතයය ශන් මැනවින් වත්රැම් වගන සිටින්නා ෙූ  ුද්ධ්ශරාේ 
වතවම් තීර්ථ්ය ශන්වග් මිථයා ධ්ර්මෙලින් වනාසැවලන්වන් ය ශ. එය ශ 
සංඝය ශා ව්වරහි ඇති ගුණ රත්නවය ශ්ි. එය ශ පරම සතයවය ශ්ි. ඒ 
සතයානු,ාෙවය ශන් ඔ ට සුෙය ශ්් වේො. ඔ වග් වරෝගය ශ ෙහා සුෙවේො. 

 
9. වය ශ් අරිය ශ සච්කානි වි,ාෙය ශන්ති 

ගම්,ීර පඤ්්වඤ්්න සුවද්සිතානි 
්ිඤ්්කාපි වත් වහාන්ති ,ුසප්පමත්තා 
න වත් ,ෙං අට්ඨමං ආදිය ශන්ති 
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ඉදම්පි සංවඝ රතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු. 
 

ගැඹුරැ පර ඥාේ් ඇත්තා ෙූ  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් විසින් මැනවින් 
වද්ශනය ශ ්රන ලද පරම ගම්,ීර කතුස්සතය ධ්ර්මය ශ සතයාෙව ෝධ්ය ශට 
 ාධ්් ෙූ වමෝහාන්ධ්්ාරය ශ දුරැ ව්ාට මැනවින් අෙව ෝධ් ්ර ගත්තා ෙූ 
වසෝොන් පුද්ගලවය ශෝ මරණින් මතු ව ාවහෝ සම්පත් ඇති මිනිස් 
පෙුල්ෙල හා වදේවලාෙ ඉපදීවමන් රහත්වීමට ව ාවහෝ පමා ෙුෙ ද 
සසර සත් ජාතිය ශ් මිස අටෙන ජාතිය ශ් නූපදනාහ. සත්ෙන ,ෙවය ශ් දී 
උත්පත්තිය ශ ව්ළෙර ව්ාට සසර දු්ින් මිදී නිෙනට පැමිවණන්නාහ. 
වසෝොන් පුද්ගලය ශාවග් වම් ගුණ විවශ්ෂය ශ සංඝරත්නවය ශ් ඇති උතුම් 
ගුණ රත්නය ශ්ි. එය ශ පරම සතයවය ශ්ි. ඒ සතයානු,ාෙවය ශන් ඔ ට 
සුෙය ශ්් වේො. ඔ වග් සිය ශලු වරෝග ෙහා දුරැ වේො. 

 
10. සහාෙස්ස දස්සන සම්පදාය ශ 

තය ශස්සු ධ්ම්මා ජහිතා ,ෙන්ති 
ස්්්ාය ශදිට්ඨි විචි්ිච්ඡිතංක 
සීලේ තං ො පි ය ශදත්ථි ්ිඤ්්චි 
කතූහපාවය ශ්හි ක විප්පමුත්වතෝ 
ඡකා,ිඨානානි අ,ේව ෝ ්ාතුං 
ඉදම්පි සංවඝ රතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු. 

 
 ඒ සත්ත්්ඛත්තු පරම වසෝතාපන්න පුද්ගලය ශා හට ඔහු තුළ 
වසෝොන් මාර්ග චිත්තය ශ ඉපදීම සමඟම එහි  ලවය ශන් 
ස්්්ාය ශදිට්ඨිවිචි්ිච්ඡා සීලේ තපරාමාස ය ශන සංවය ශෝජන තුන ඔහුවග් 
සන්තානවය ශන් දුරැ වේ. තෙත් වලෝ්වය ශහි ඇත්තා ෙූ වසලුවෙන් විසීම් 
හිසව්් ඉදිරීම් ආදි අමරතප නම් ෙූ තපස් ්ම් ්රන්නා ෙූ දතෂ්ටි 
ඔහුවග් සන්තානවය ශන් දුරැ වේ. ඔහු මතු ්ිසි ්වල් සතර අපාවය ශහි 
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නූපදින්වන්් වේ. මරණින් මතු ඒ්ාන්තවය ශන් අපාවය ශහි උපදනා මහ 
පේ ්ම් සය ශ වනා්රන්වන් වේ. සංඝය ශා ව්වරහි ඇත්තා ෙූ වම් ගුණය ශ 
ද ගුණ රත්නවය ශ්ි. එය ශ සතයවය ශ්ි. ඒ සතයානු ,ාෙවය ශන් ඔ ට 
සුෙය ශ්් වේො. ඔ වග් වරෝගය ශ සුෙවේො. වරෝගය ශ ඔ වග් ශරීරවය ශන් 
ෙහා දුරැවේො. ඔ ට ෙහා සුෙය ශ ලැවේො. 
 

11. ්ිඤ්්කාපි වසා ්ම්මං ්වරෝති පාප්ං 
්ාවය ශ්න ොකා උද වච්තසා ො 
අ,ේව ෝ වසෝ තස්ස පටිච්ඡාදාය ශ 
අ,ේ තා දිට්ඨ පදස්ස ෙුත්තා 
ඉදම්පි සංවඝ රතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු. 
 

ඒ වසෝොන් ඵලය ශට පැමිණ සිටින ,ි්්ෂු වතවම් තමාවග් ්ය ශින් 
වහෝ ෙකනවය ශන් වහෝ සිතින් වහෝ පර මාදය ශ්ින් වහෝ ය ශම්්ිසි ෙරද්් සිදු 
ෙූවය ශ් නම් ්ුඩා ඇෙත්ට ෙුෙ පැමිණිවය ශ් නම් ඒ  ෙ දත් ෙහා ම අන් 
,ි්්ෂුේට ඒ  ෙ ආවරෝකනය ශ ව්ාට ඇෙැත් වදසා ගැනීවමන් පිරිසිදු 
ෙන්වන් ය ශ. එවස් පිළිපැදීම ල ා ඇති වසෝොන් ඵලවය ශ් ස්ෙ,ාෙය ශ ය ශි. 
සංඝය ශා ව්වරහි ඇති ඒ ගුණරත්නය ශ උතුම් ය ශ. ඒ සතයානු,ාෙවය ශන් 
ඔ ට සුෙවේො. ඔ වග් වරෝගය ශ ෙහා දුරැ වේො. 

 
12. ෙනප්ප ගුම්වේ ය ශථා ඵුස්සිතග්වග් 

ගිම්හාන මාවස් පඨමස්මිං ගිම්වහ් 
තථූපමං ධ්ම්මෙරං අවද්සය ශි 
නිේ ාන ගාමිං පරමං හිතාය ශ 
ඉදම්පි  ුද්වේ රතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු. 
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ගරීෂ්ම සතතුවේ පළමුෙන මාසය ශ ෙූ  ්්මවසහි මලින්  රෙූ අ්් 
ඇති ගසින් ය ශු්්ත ෙන ලැහැ ්්  ඳු ෙූ ස්්න්ධ්ධ්ාතු ආය ශතන 
සතිපට්ඨාන සමය්්පර ධ්ාන පර තීතයසමුත්පාද ශීලස්්න්ධ් සමාධිස්්න්ධ්ා-
දිවය ශන් ය ශු්්ත ෙූ නානාෙකනෙලින් වශෝ,ිත ෙූ පරමහිත නිර්ොණය ශට 
සත්ත්ෙය ශන් පමුණුෙන්නා ෙූ උත්තම ධ්මවය ශ්් ,ාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
වද්ශනය ශ ්ළ වස්්.  ුදුන් ෙහන්වස්වග් වම් රත්න,ාෙය ශ උතුම් ය ශ. ඒ 
සතයානු,ාෙවය ශන් ඔ ට සුෙය ශ්් වේො. ඔ වග් වරෝගය ශ ෙහා දුරැ 
වේො. 

 
13. ෙවරෝ ෙරඤ්්ඤූ ෙරවදෝ ෙරාහවරෝ 

අනුත්තවරෝ ධ්ම්මෙරං අවද්සය ශි. 
ඉදම්පි  ුද්වේ රතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු. 
 

උත්තමය ශ්ු ෙූ උත්තම ෙූ නිර්ොණය ශ දැන ෙදාළා ෙූ වදවි 
මිනිසුන්ට උත්තම ධ්ර්මය ශ වදන්නා ෙූ උත්තම ධ්ර්ම මාර්ග වගන ආො 
ෙූ තමන් ෙහන්වස්ට උතුම් ව්න්ු නැති වහය ශින් වලෝ්වය ශහි සැමට ම 
උතුම් ෙූ ,ාගයෙතුන් ෙහන්වස් ශරාේය ශනට උත්තම ධ්ර්මය ශ වද්ශනය ශ 
්ළ වස්්.  ුදුන් ෙහන්වස්වග් වම් රත්න ,ාෙය ශ උතුම්ය ශ. ඒ 
සතයානු,ාෙවය ශන් ඔ ට සුෙය ශ්් වේො. ඔ වග් වරෝගය ශ ෙහා දුරැවේො. 

 
14. ඛීණං පුරාණං නෙං නත්ථි සම්,ෙං 

විරත්ත චිත්තා ආය ශතිව් ,ෙස්මිං 
වත් ඛීණ බීජා අවිරැළ්හිච්ඡන්දා 
නිේ න්ති ධීරා ය ශථාය ශම්පදීවපා 
ඉදම්පි සංවඝ රතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු. 
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අර්හත්ෙය ශට පැමි)වමන් පුරාණ ්ුශලා්ුශල ්ර්මය ශ ්්ෂය ශ ෙූ 
අලුත් ්ුශලා්ුශල ්ර්ම රැස්්ිරීම්් නැත්තා ෙූ මතු ,ෙය ශ් ඉපදීවම් 
්ැමැත්ත්් නැත්තා ෙූ පර තිසන්ධි සංඛයාත බීජය ශන් නැත්තා ෙූ ඒ 
රහතන් ෙහන්වස්ලා වම් පහන නිවී ගිය ශා්් වමන් නිවී ය ශන්නාහ. මතු 
්ිසි තැන් නූපදනාහ. සංඝය ශාවග් වම් රත්න ,ාෙය ශ ද උතුම් ය ශ. ඒ 
සතයානු,ාෙවය ශන් ඔ ට සුෙය ශ්් වේො. 

 

සක්සදවිඳු කී ගාථා ්ුන 
 
15. ය ශානීධ් ,ූතානි සමාගතානි 

,ුම්මානි ො ය ශානිෙ අන්තලි්්වඛ 
තථාගතං වද්ෙමනුස්ස පූජිතං 
 ුද්ධ්ං නමස්සාම සුෙත්ථි වහෝතු. 
 

වපාවළාවෙහි වෙවසන්නා ෙූ ද අහවසහි වෙවසන්නා ෙූ ද ය ශම් 
වදවි ව්වන්් වමහි රැස්ෙූොහු ද ඒ අපි සැම වදනම වදවි මිනිසුන් 
විසින් පුදනු ල න්නා ෙූ වලෝ්ය ශාට ය ශහපත සිදු ්ිරීම සඳහා උත්සාහ 
්රන්නෙුන් ආ මාර්ගවය ශහි ආො ෙූ ඒ මගම ගිය ශා ෙූ වලෝ්හිතය ශ පිණිස 
උත්සාහ ්රන්නෙුන් විසින් දත ය ශුතු ධ්ර්ම මැනවින් දැනගත්තා ෙූ 
වනාෙරදො ම සිදුෙන වදය ශ්් පර ්ාශ ්රන්නා ෙූ  ුදුන් ෙහන්වස්ට 
ෙඳිමු. ජනය ශන්ට සුෙය ශ්් වේො. ය ශහපත්් වේො. 

 
16. ය ශානීධ්,ූතානි සමාගතානි 

,ුම්මානි ො ය ශානිෙ අන්තලි්්වඛ 
තථාගතං වද්ෙමනුස්ස පූජිතං 
ධ්ම්මං නමස්සාම සුෙත්ථි වහෝතු. 
 

වපාවළාවෙහි වෙවසන්නා ෙූ ද අහවසහි වෙවසන්නා ෙූ ද ය ශම් 
වදවි ව්වන්් වමහි රැස්ෙූොහු ද ඒ අපි සැම වදනම වදවිමිනිසුන් 
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විසින් පුදන ල න්නාෙූ සමථ විපස්සනා  ලවය ශන් ල ාගත ය ශුතු සිය ශලු 
ව්වලසුන් නසන්නා ෙූ වලෝව්ෝත්තර මාර්ග ඵල ධ්ර්මය ශන්ට හා 
 ුද්ධ්ාදීන් විසින් පැමිණ ෙදාළා ෙූ නිර්ොණ ධ්ර්මය ශට ෙඳිමු. සත්ත්ෙය ශනට 
සුෙය ශ්් වේො. 

 
17. ය ශානීධ් ,ූතානි සමාගතානි 

,ුම්මානි ො ය ශානිෙ අන්තලි්්වඛ 
තථාගතං වද්ෙ මනුස්ස පූජිතං 
සංඝං නමස්සාම සුෙත්ථි වහෝතු. 
 

වපාවළාවෙහි වෙවසන්නා ෙූ ද අහවසහි වෙවසන්නා ෙූ ද ය ශම් 
වදවි ව්වන්් වමහි රැස්ෙූොහු ද ඒ අපි සැම වදන ම වදවිමිනිසුන් 
විසින් පුදන ලද්දා ෙූ ආත්මාර්ථය ශ පිණිස පිළිපන්නෙුන් විසින් ය ශා ය ශුතු 
මාර්ගවය ශ් ගමන් ්ළා ෙූ සංඝරත්නය ශට ෙඳිමු. සත්ත්ෙය ශනට සුෙය ශ්් 
වේො. 

 

කරණීය පමතේත සූතරපයේ පතේරුම 
 

1. ්ර)ය ශ මත්ථ්ුසවලන 
ය ශං තං සන්තං පදං අ,ිසවමච්ක 
ස්්ව්ෝ උජූ ක සූජූ ක 
සුෙවකෝ කස්ස මුදු අනතිමානී 
 

අදහස 
 ශාන්ත ෙූ නිෙන ල ා වගන නිෙනට පැමිණ දු්් ව්ළෙර ්රනු 
්ැමති සත්පුරැෂය ශා විසින් ඒ සඳහා ්ළ ය ශුත්ත ්ිය ශමි. ඔතමනි වනාෙන 
අලස වනාෙන ශීලාදි ගුණධ්ර්ම පිරීමට සමත්ු විය ශ ය ශුතුය ශ. 
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 වනාදත් වදය ශ දන්නා වස් වනා ්රන වදය ශ ්රන වස් ්රන 
ෙරද වනා ්රන වස් වපනී සිටින ්පටිය ශ්ු වනාවී අෙං් පුද්ගලය ශ්ු 
විය ශ ය ශුතු ය ශ. වහාඳට ම අෙං් පුද්ගලය ශ්ු විය ශ ය ශුතු ය ශ. ධ්ර්මය ශ විනය ශ 
පිළිගන්නා ෙූ ගුරැන්වග් අෙොද මුදුනින් පිළිගන්නා ව්න්ු විය ශ ය ශුතු ය ශ. 
ධ්ර්මය ශට විනය ශට ගුරැන්වග් අෙොදය ශට පටහැණිෙ ්ථා ්රන 
වනාවය ශ්් පර ශ්න ඉදිරිපත් ්රන දිරම දර්ඩ්්  ඳු වනාවී මතදු 
පුද්ගලය ශ්ු විය ශ ය ශුතු ය ශ. ජාති වගෝතරාදිය ශ හිස මුදුනට ගත් තද මානය ශ 
ඇතිය ශ්ු වනාවී නිහතමානී පුද්ගලය ශ්ු විය ශ ය ශුතු ය ශ. 
 

2. සන්තුස්සව්ෝ ක සු,වරෝක 
අප්ප ්ිච්වකෝ ක සල්ලහු්ෙුත්ති 
සන්තින්ද්රිවය ශෝ ක නිපව්ෝ ක 
අප්පගේව,ෝ ්ුවල්සු අනනුගිද්වධ්ෝ 

 
අදහස 
 
 ව ාවහෝ  ඩු වනාවසාය ශන තමාට ඇති වදය ශ්ින් පමණ්් සතුටු 
ෙ සිටින්න්ු විය ශ ය ශුතුය ශ. ඇති වදය ශ නර්ය ශ, ලද වදය ශ නර්ය ශ ්ිය ශා 
වහාඳ වහාඳ වද් වනා වසාය ශන දාය ශ්ය ශන් හට උපස්ථාන ්ිරීමට පහසු 
ව්න්ු විය ශ ය ශුතුය ශ. ව්ළෙර්් නැති ෙ වනාවය ශ්් ෙැඩ පටලො වනා 
ගන්නා ෙූ ව්න්ු විය ශ ය ශුතු ය ශ. ව ාවහෝ පර තයය ශන් රැස්්ර වනා ගන්නා 
ෙූ ය ශන විට වගන ය ශාමට  ර්් නැත්තා ෙූ පිරි්ර ස්ෙල්පය ශ්් පමණ්් 
පරිහරණය ශ ්රන්න්ු විය ශ ය ශුතු ය ශ. ක්්ෂුරාදි ඉන්ද්රිය ශය ශන්ට හමුෙන 
රමපාදීන් ව්වරහි වනා ඇවලන ශාන්ත ඉන්ද්රිය ශය ශන් ඇතිය ශ්ු විය ශ ය ශුතු 
ය ශ. තිය ශුණු නුෙණැතිය ශ්ු විය ශ ය ශුතු ය ශ. සඟ මැද දී ෙැඩි මහල්ලන් ගැන 
වනා සල්ා ඉදිරිය ශට පැන ෙැඩ ්රන ්ථා ්රන ්ල ල ්ාරය ශ්ු 
වනාවිය ශ ය ශුතු ය ශ. නම පෙුල්ෙලට දාය ශ් පෙුල්ෙලට ඇලුම් ්රන, සතුටු 
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විය ශ ය ශුතු ්රැවණ් දී ඔෙුන් හා සතුටුෙන, ්ණගාටු විය ශ ය ශුතු ්රැවණ් දී 
ඔෙුන් හා වශෝ්ෙන පුද්ගලය ශ්ු වනාවිය ශ ය ශුතු ය ශ. 
 

3. න ක ඛුද්ධ්ං සමාක වර් ්ිඤ්්චි 
වය ශ්න විඤ්්ඤූ පවර් උපෙවදය ශ්ය ශුං 

 
අදහස 
 
 නුෙණැතිය ශන් විසින් වදාස් ්ිය ශන නින්දා ්රන ස්ෙල්ප ෙූ ද 
ෙරද්් වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. 
 
 ,ාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසින් වමවත්ින් ෙදාරා ඇත්වත් ශාන්ත 
පදය ශ ය ශි ්ිය ශන ලද නිර්ොණය ශ පර තය්්ෂ ්ර ොසය ශ ්රනු ්ැමති ෙූ ද 
නිෙනට පැමි)ම සඳහා පිළිවෙත් පුරනු ්ැමති ෙූ ද විවශ්ෂවය ශන් 
ෙනගත ෙ වෙවසන ,ි්්ෂූන් විසින් ද සාමානයවය ශ් ,ාෙනාවෙහි වය ශදී 
ොසය ශ ්රනු ්ැමති සමම වදනා විසින් ද පිළිපැදිය ශ ය ශුතු ආ්ාරය ශය ශ. 
ඉදිරිය ශට ්ිය ශවෙන්වන් ඒ ,ි්්ෂූන්ට ඇති ෙූ වද්ෙතා බිය ශ දුරැ ්ර ගැනීම 
සඳහා ද විදර්ශනාෙට පාද් ්ර ගැනීම සඳහා ්ළය ශුතු ,ාෙනාේ් 
ෙශවය ශන් ද චමතරී ,ාෙනාෙ ්ළ ය ශුතු ආ්ාරය ශය ශ. 
 
 සුඛිවනෝ ො වඛමිවනෝ වහාන්තු 
 සේවේ සත්තා ,ෙන්තු සුඛිතත්තා. 
 
අදහස 
 
 සිය ශලු සත්ත්ෙවය ශෝ සැප ඇත්වතෝ වෙත්ො. රාජවකෝර ,ය ශාදිවය ශන් 
මිදුවණෝ වෙත්ො. සතුටු සිත් ඇත්වතෝ වෙත්ො. වම් ව්ාටින් චමතරී 
,ාෙනාෙ දැ්්වීම ය ශ. මතු ගාථාෙලින් දැ්්වෙන්වන් විස්තර ෙශවය ශන් 
,ාෙනා ්රන ආ්ාරය ශ ය ශ. 
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4. වය ශ් ව්්චි පාණ,ූතත්ථි 

තසා ො ථාෙරා ො අනෙවස්සා 
දීඝා ො වය ශ් මහන්තා ො 
මජ්ඣිමා රස්ස්ාණු් ථූලා 
 

5. දිට්ඨා ො වය ශ් ෙ අද්දිට්ඨා 
වය ශ් ක දූවර් ෙසන්ති අවිදූවර් 
,ූතා ො සම්,වේසී ො 
සේවේ සත්තා ,ෙන්තු සුඛිතත්තා. 

 
අදහස 
 තතෂ්ණාෙ අපර හීණ  ැවින් බිය ශ ෙන සත්ත්ෙවය ශෝ ද තතෂ්ණාෙ හා 
,ය ශ පර හාණය ශ ්ළ රහත්හු ද දි්් ශරීර ඇති සත්ත්ෙවය ශෝ ද මහත් ශරීර 
ඇති සත්ත්ෙවය ශෝ ද මධ්යම ශරීර ඇති සත්ත්ෙවය ශෝ ද ව්ටි ශරීර ඇති 
සත්ත්ෙවය ශෝ ද ්ුඩා ශරීර ඇති සත්ත්ෙවය ශෝ ද ෙට ශරීර ඇති සත්ත්ෙවය ශෝ 
ද දැ් ඇති සත්ත්ෙවය ශෝ ද වනා දුටු සත්ත්ෙවය ශෝ ද දුර වෙවසන 
සත්ත්ෙවය ශෝ ද ළඟ වෙවසන සත්ත්ෙවය ශෝ ද උපන් සත්ත්ෙවය ශෝ ද මෙු 
්ුසෙල බිත්තරෙල මතු ඉපදීමට සිටින සත්ත්ෙවය ශෝ ද ය ශන ස්ල 
සත්ත්ෙවය ශෝ ම සුෙපත් වෙත්ො. වම් සත්ත්ෙය ශන් ව්ාටස්ෙලට ව දා 
වමත් ෙඩන ආ්ාරය ශ ය ශ. 
 

6. න පවරෝපරං නි්ුේවේථ 
නාතිමඤ්්වඤ්්ථ ්ත්ථචි නං ්ඤ්්චි 
 යාවරෝසනා පටිඝසඤ්්ඤා 
නාඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ස්ස දු්්ඛමිච්වඡය ශ්ය ශ. 

 
අදහස 
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 ව්වන්් අනි්්ු වනා රෙටත්ො. අනි්්ු පහත් ව්ාට වනා 
සල්ත්ො. සත්ත්ෙවය ශෝ අනයය ශන් දු්ට පත් වෙනොට අනයය ශන්ට දු්් 
ලැව නොට ්ැමති වනා වෙත්ො. 
 
 මතු දැ්්වෙන සත්ෙන ගාථාවෙන් ද්්ෙන්වන් චමතරිය ශ 
පැෙැත්විය ශ ය ශුතු ආ්ාරය ශ ය ශ. 
 
7.  මාතා ය ශථා නිය ශං පුත්තං 
 ආය ශුය ශා ඒ්පුත්ත මනුර්ව්ඛ 
 ඒෙම්පි සේ  ,ූවත්සු 
 මානසං ,ාෙවය ශ් අපරිමාණං 
 
අදහස 
 
 එ්් පුත්ු ඇති මෙ ය ශම් වස් පුතා ව්වරහි තමා වග් සිත 
පෙත්ෙන්නී ද එවස් සිය ශලු සත්ත්ෙය ශන් ව්වරහි අපර මාණ සත්ත්ෙය ශන් 
ව්වරහි චමතරී චිත්තය ශ ෙැඩිය ශ ය ශුතු ය ශ. පැෙැත්විය ශ ය ශුතු ය ශ. 
 
8. වමත්තං ක සේ වලෝ්ස්මිං 
 මානසං ,ාෙවය ශ් අපරිමාණං 
 උද්ධ්ං අවධ්ෝ ක තිරිය ශඤ්්ක 
 අසම් ාධ්ං අවේරං අසපත්තං 
 
අදහස 
 
 සිය ශලු වලෝ්වය ශහි උඩ ය ශට සරස වෙවසන අපර මාණ 
සත්ත්ෙය ශනට ය ශම් ්ිසිේු නිසා  ාධ්ාේ් ඇති වනාෙන වලස තමා 
තුළ චෙර වච්තනා ඇති වනාෙන වලස තමාට සතුරන් ඇති වනාෙන 
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වලස චමතරී චිත්තය ශ ෙැඩිය ශ ය ශුතු ය ශ. පැෙැත්විය ශ ය ශුතුය ශ. (වමහි අදහස 
ගැඹුරැ ය ශ.  
 
9. තිට්ඨං කරං නිසින්වනෝ ො 
 සය ශාවනෝ ො ය ශාෙතස්ස විගතමිද්වධ්ෝ 
 ඒතං සතිං අධිට්වඨය ශය 
  ර හ්ම වම්තං විහාරං ඉධ්මාහු. 
 
අදහස 
 
 සිටින හැසිවරන හිඳින නිදන සමම අෙස්ථාවේ මනිදි මතින් 
වතාරෙ සිටිනා තා්් වම් චමතරී චිත්තය ශ පැෙැත්විය ශ ය ශුතු ය ශ. එවස් 
ොසය ශ ්ිරීම වම් ධ්ර්මවය ශහි උත්තම ොසය ශ්ැය ශි ්ිය ශනු ලැවේ. 
 
 දසෙන ගාථාවෙන් දැ්්වෙන්වන් විදර්ශනාෙ හා වලෝව්ෝත්තර 
ධ්මවය ශන් ය ශ. එය ශ ගැඹුරැය ශ. පහසුවෙන් වත්රැම් ්ළ වනාහැ්ිය ශ. 
 
10. දිට්ඨිඤ්්ක අනුපගම්ම සීලො 
 දස්සවන්න සම්පන්වනෝ 
 ්ාවම්සු විවනය ශ්ය ශ වග්ධ්ං 
 නහි ජාතු ගේ  වසය ශයං පුනවර්තී ති. 
 
අදහස 
 
 සත්ත්ෙවය ශෝ සුෙපත් වෙත්ො ය ශි සත්ත්ෙය ශන් අරමුණු ව්ාට 
,ාෙනා ්ළ නමුත් පරමාර්ථ ෙශවය ශන් සත්ත්ෙය ශ්ු පුද්ගලය ශ්ු ඇතය ශ 
ය ශන දතෂ්ටිය ශට වනා ැස විදර්ශනා ව්ාට වලෝව්ෝත්තර ශීලවය ශන් 
සිල්ෙත් ෙ වලෝව්ෝත්තර ශීල සම්පර ය ශු්්ත වසෝතාපත්ති දර්ශනය ශ ල ා 



 වපාවහාය ශ දිනය ශ පටුන වෙත 

168 

Non-commertial Distribution 

 

ස්තදාගාමි අනාගාමි මාර්ග ල ා ඉතිරි ්්වල්ශය ශන් පර හාණය ශ ව්ාට 
අර්හත්ෙය ශට පැමිණ නැෙත නූපදනා ව්න්ු විය ශ ය ශුතු ය ශ. 
 
 වම් ්ර)ය ශ වමත්ත සූතරවය ශ් ගාථාෙල සාමානය අදහස ය ශ. පාලි 
ෙකන ඇති සැටිය ශට පදගතාර්ථ ලිය ශුෙවහාත් සාමානය ජනය ශාට වත්රැම් 
ගැනීම ඉතා දුෂ්්ර ෙන  ැවින් වමවස් අදහස පමණ්් ලිය ශන ලදි. 
 

 ුණ ලුපබන පලස  ිරිතේ කියයුතු අනේදම 
 
 පිරිවතන් වහාඳින් ම ගුණ ලැව න්නට නම් වනාෙරදො වහාඳින් 
පාඩම් ්රවගන පිරිත්ෙල අර්ථ (අදහස්  ද දැන වගන ්ිය ශ ය ශුතු ය ශ. දැනට 
පිරිත් ්ිය ශන අය ශ අතර ඒොවය ශ් වත්රැම් දැන වගන ්ිය ශන අය ශ ගිහිය ශන් 
අතර ත ා පැවිද්දන් අතර ද ඉතා හිඟය ශ. වත්රැම්් නැති ෙ ්ිය ශන 
පිරිවත්  ලය ශ අඩු ය ශ. එවහත් ගුණය ශ්් වනා ලැව න්වන් ද වනාවේ. 
පිරිත වනා ෙරදො පාඩම් ්රවගන හරිය ශට ්ිය ශතවහාත් එය ශින් ද 
තරම්ට ගුණ ලැවේ. එවස් ගුණ ලැව න්වන් ෙකනෙල වහෙත් 
ශේදෙල ය ශම්්ිසි  ලය ශ්් ඇති නිසාය ශ. ෙකනෙල ඇති  ලය ශ එතරම් 
මහත් එ්්් වනාෙ සුළු  ලවය ශ්ි. ොර ව ාවහෝ ගණන්් ්ීවමන් ඒ 
 ලය ශ ෙැඩි වේ. පිරිත්, වසත් ්වි, මන්තර  ොර ව ාවහෝ ගණන්් ්ිය ශ 
ය ශුත්වත් ඒ නිසා ය ශ. ්ිය ශන ොර ෙැඩි ෙූ තරමට ගුණය ශ ෙැඩි වේ. පිරිත් 
හවඬහි බිය ශ ගන්ෙන ලය ශ, බිය ශ දුරැ ්රන  ලය ශ, ෙශී්රන  ලය ශ වහෙත් 
අනයය ශන්වග් සිත් සතුටු ්රන සිත් ඇදගන්නා  ලය ශ, ශරීරවය ශ් ො පිත් 
වසම් ය ශන තුන්වදාස් සමනය ශ ්ිරීවම්  ලය ශ, ශරීරවය ශ් සප්ත ධ්ාතූන් 
ෙර්ධ්නය ශ ්ිරීවම්  ලය ශ, වනාවය ශ්් වේදනා වනාවය ශ්් වරෝග දුරැ 
්ිරීවම්  ලය ශ, සැප සම්පත් ල ාදීවම්  ලය ශ, අමනුෂයය ශන්වගන් 
වසාරැන්වගන් සතුරන්වන් සර්පය ශන්වගන් ආර්්ෂා ්ිරීවම්  ලය ශ, ගර හ 
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අපල ඇස්ෙහ ්ටෙහ ආදි වදෝෂ දුරැ වීවම්  ලය ශ ය ශනාදි වනාවය ශ්්  ල 
ඇත්වත් ය ශ. 
 
 මන්තර ලට වගන ඇති ෙකනෙලට වහාඳ නර් වද් ම සිදු 
්ිරීවම්  ල ඇත්වත් ය ශ. වරෝග සුෙ ්ිරීවම්  ල, වරෝග ඇති ්ිරීවම්  ල, 
සිත් සන්සුන් ්ිරීවම්  ල, සිත් වි්්ෂිප්ත ව්ාට උමතු ්ිරීවම්  ල, 
අමනුෂයය ශන් දුරැ ්ිරීවම්  ල, ඔෙුන් වගන්වීවම්  ල, සමගි ෙූෙන් ව,්ද 
්ිරීවම්  ල, ව,්ද ෙූෙන් සමගි ්ිරීවම්  ල, ඉන්නා තැනින් පන්නා 
දැමීවම්  ල, අනයයන්වග් සිත් ඇද ගන්න  ල ය ශනාදි අවන්් පර ්ාර  ල 
මන්තර ෙල, ්විෙල ඇත්වත් ය ශ. 
 
 පිරිත් අතුවරන් ්ර)ය ශ වමත්ත සූතර ය ශ ව වහවින් ෙශී්රණ 
 ලය ශ ඇති සූතරවය ශ්ි. එය ශ ව ාවහෝ ව්ාට ,ාවිත ්ිරීවමන් ජනපරිය ශ 
පුද්ගලය ශ්ු විය ශ හැ්ි ය ශ. 
 
 අන් සමම පිරිත් සූතර ය ශ්ට ෙඩා ලස්සනට මිහිරිය ශට ්ිය ශ හැ්ි 
සූතර ය ශ ්ර)ය ශ වමත්ත සූතර ය ශ ය ශ. එහි ෙඩාත් ෙශී්රණ ලය ශ ඇත්වත් ඒ 
නිසා ය ශ. දි්් අ්ුරැ ව්ටි අ්ුරැ අල්ප අ්ුරැ මහපරාණ අ්ුරැ 
ෙරදෙන්වන් නැතිෙ ෙකන මැදින් බිඳින්වන් නැතිෙ එ්් ෙකනය ශ්් අග 
වහෝ මුල් අ්ුර්් අන්ෙකනය ශ්ට එ්තු වනා ්ර ෙතත්තය ශ වනාබිඳ 
නිය ශම තාලය ශට වම් සූතර ය ශ ්ිය ශන්නට පුරැදු ්රගත ය ශුතු ය ශ. වම් ගාථා, 
ගාථා තාලය ශට මිස මන්තර  ්ිය ශන තාලය ශට වේගවය ශන් වනා ්ිය ශ ය ශුතු ය ශ. 
එවස් නිය ශම තාලය ශට වනා ෙරදො වම් සූතර ය ශ ්ිය ශතවහාත් එහි අර්ථ 
වනා වත්වරතත් ගුණ ලැව නු ඇත. සමහරවිට ෙරදො ්ිය ශන 
පිරිත්ෙලින් මන්තර ෙලින් වදාස් ඇති ෙන්නට ද  ැරි නැත. වත්රැම් වනා 
දැන ෙුෙද පිරිත හරිය ශට ්ිය ශත වහාත් ශේදවය ශන් ලැව න ගුණය ශ 
ලැව න්වන් ය ශ. 
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ම ොමං ල සූතර ය 
 

ඒෙං වම් සුතං ඒ්ං සමය ශං ,ගො සාෙත්ථිය ශං විහරති 
වජ්තෙවන් අනාථපිණ්ඩි්ස්ස ආරාවම්, අථ වඛා අඤ්්ඤ්තරා වද්ෙතා 
අ,ි්්්න්තාය ශ රත්තිය ශා අ,ි්්්න්ත ෙණ්ණා ව්්ෙල්ප්පං වජ්තෙනං 
ඕ,ාවසත්ො වය ශ්න ,ගො වත්නුපසං්මි, උපසං්මිත්ො ,ගෙන්තං 
අ,ිොවදත්ො ඒ්මන්තං අට්ඨාසි. ඒ්මන්තං ඨිතා වඛෝ සා වද්ෙතා 
,ගෙන්තං ගාථාය ශ අජ්ඣ,ාසි. 

 
1.  හූවද්ොමනුස්සා ක - මංගලානි අචින්තය ශුං 

ආ්ංඛමානා වසාත්ථානං -  රමහි මංගල මුත්තමං. 
 

2. අවස්ෙනා ක  ාලානං - පණ්ඩිතානං ක වස්ෙනා 
පූජා ක පූජනීය ශානං - ඒතං මංගල මුත්තමං. 
 

3. පතිරමප වද්ස ොවසෝ ක - පුේවේ ක ්තපුඤ්්ඤාතා 
අත්ත සම්මා පණිධි ක - ඒත මංගල මුත්තමං 
 

4.  ාහු සච්කං ක සිප්පං ක - විනවය ශා ක සුසි්්ඛිවතා 
සු,ාසිතා ක ය ශා ොකා - ඒතං මංගල මුත්තමං 
 

5. මාතා පිතූ උපට්ඨානං - පුත්ත දාරස්ස සංගවහා 
අනා්ුලා ක ්ම්මන්තා - ඒතං මංගල මුත්තමං 
 

6. දානං ක ධ්ම්ම කරිය ශා ක - ඤාත්ානං ක සංගවහෝ 
අනෙජ්ජානි ්ම්මානි - ඒතං මංගල මුත්තමං 
 

7. ආරති විරති පාපා - මජ්ජපානා ක සඤ්්ඤ්වමෝ 
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අප්පමාවදා ක ධ්ම්වම්සු - ඒත මංගල මුත්තමං 
 

8. ගාරවෙෝ ක නිොවතෝ ක - සන්තුට්ඨී ක ්තඤ්්ඤුතා 
්ාවල්න ධ්ම්ම සෙණං - ඒතං මංගල මුත්තමං 
 

9. ඛන්තී ක වසෝෙකස්සතා - සමණානං ක දස්සනං 
්ාවල්න ධ්ම්මසා්ච්ඡා - ඒතං මංගල මුත්තමං 
 

10. තවපෝ ක  ර හ්මකරිය ශා ක - අරිය ශ සච්කාන දස්සනං 
නිේ ාණ සච්ඡි්ිරිය ශා ක - ඒතං මංගල මුත්තමං 
 

11. ඵුට්ඨස්ස වලෝ් ධ්ම්වම්හි - චිත්තං ය ශස්ස න ්ම්පති 
අවසෝ්ං විරජං වඛමං - ඒතං මංගල මුත්තමං 
 

12. ඒතාදිසානි ්ත්ොන - සේ ත්ථ මපරාජිත 
සේ ත්ථ වසාත්ථිං ගච්ඡන්ති - තං වත්සං මංගල 
මුත්තමන්ති. 
 

ජය  ිරිත 
සිරිධිතිමති වත්වජෝ ජය ශසිද්ධි මහිද්ධි මහාගුණං අපරිමිත 

පුඤ්්ඤාධි්ාරස්ස සේ න්තරාය ශ නිොරණ සමත්ථස්ස ,ගෙවතෝ 
අරහවතෝ සම්මා සම් ුද්ධ්ස්ස-ද්ෙත්තිංස මහාපුරිස ල්්ඛණානු,ාවේන, 
අසීතයනු ෙයඤ්්ජන ල්්ඛණානු,ාවෙන, අට්ඨුත්තරසත මංගල 
ල්්ඛණානු,ාවෙන, ඡේ ණ්ණ රංසයානු,ාවේන, ව්්තුමාලානු,ාවෙන, 
දස පාරමිතානු,ාවේන, දස උපපාරමිතානු,ාවේන, දස පරමත්ථ 
පාරමිතානු,ාවේන, සීලසමාධි පඤ්්ඤානු,ාවේන,  ුද්ධ්ානු,ාවේන, 
ධ්ම්මානු,ාවේන, සංඝානු,ාවේන, වත්ජානු,ාවේන, ඉද්ධ්යානු,ාවේන, 
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 ලානු,ාවේන, වඤ්ය ශයධ්ම්මානු,ාවේන, කතුරාසීති සහස්ස 
ධ්ම්ම්්ඛන්ධ්ානු,ාවේන, නෙවලෝ්ුත්තර ධ්ම්මානු,ාවේන, අට්ඨංගි්-
මග්ගානු,ාවේන, අට්ඨසමා-පතයානු,ාවේන. ඡළ,ිඤ්්ඤානු-,ාවේන, 
වමත්තා-්රැණා-මුදිතා-උවප්්ඛානු,ාවේන, සේ පාරමිතා-නු,ාවේන 
රතනත්තය ශ සරණානු,ාවේන (මය ශ්හං  තුය ශ්හං සේ  වරෝග වසෝ් 
උපද්දෙ දු්්ඛ වදෝමනස්සුපාය ශාසා විනස්සන්තු, සේ  සං්ප්පා තුය ශ්හං 
සමිජ්ඣන්තු, සතෙස්සජීවේන සමංගිව්ා වහෝතු සේ දා. 
 
 ආ්ාස පේ ත ෙන ,ූමි තටා් ගංගා මහාසමුද්ද ආර්්ඛ 
වද්ෙතා සදා තුම්වහ් අනුර්්ඛන්තු. සේ  ුද්ධ්ානු,ාවේන, සේ ධ්ම්මානු-
,ාවේන, සේ සංඝානු,ාවේන,  ුද්ධ්රතනං, ධ්ම්මරතනං, සංඝරතනං, 
තින්නං රතනානං ආනු,ාවේන, කතුරාසීති සහස්ස ධ්ම්ම්්ඛන්ධ්ානු-
,ාවේන, පිට්ත්තය ශානු,ාවේන, ජිනසාේානු,ාවේන, සේවේ වත් 
වරෝගා, සේවේ වත ,ය ශා, සේවේ වත අන්තරාය ශා, සේවේ වත් උපද්දො 
සේවේ වත් දුන්නිමිත්තා සේවේ වත් අෙමංගලා විනස්සන්තු:- 
ආය ශුෙඩ්ඪව්ෝ, ධ්නෙඩ්ඪව්ෝ, සිරිෙඩ්ඪව්ෝ, ය ශසෙඩ්ඪව්ෝ,  ලෙඩ්ඪව්ෝ, 
ෙණ්ණෙඩ්ඪව්ෝ, සුඛෙඩ්ඪව්ෝ වහෝතු සේ දා, 
 
 දු්්ඛ වරෝග ,ය ශා වේරා - වසෝ්ාසන්තතු පද්දො 
 අවන්්ා අන්තරාය ශා පි - විනස්සන්තු ක වත්ජසා 
 ජය ශ සිද්ධි ධ්නං ලා,ං - වසාත්ථි ,ාගයං සුඛං  ලං 
 සිරි ආය ශු ක ෙණ්වණෝ ක - ව,ෝගං ෙුද්ධි ක ය ශසො 
 සත්ෙස්සා ක ආය ශූ ක - ජීෙසිද්ධි ,ෙන්තු වත. 
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පදවියනේට  ිනේදීම 
(පැරණි ගාථා  

 
විෂ්ණු සදවියන්හ 

 
සම් ුද්ධ් සාසනෙරං ය ශතිපුංගවේ ක 
සම්පාලනාය ශ පටිලද්ධ් ෙවරෝමහිද්ධි 
පුඤ්්ඤානිමානි අනුවමෝදිය ශ වාසුසද්සවජ 
පාවල්තු මං සතත සාත හිතාෙහන්වතෝ 
 

ක්රගම සදවියන්හ 
 
සම් ුද්ධ් සාසනෙරං ඉධ්වරෝහනස්මිං 
සම්පාලනාය ශ ජිනදත්ත ෙවරා ය ශසස්සී 
පුඤ්්ඤානුවමෝදිය ශ සළානන සද්වරානා 
පාවල්තු මං සතත සාත හිතාෙහන්වතෝ. 
 

සුමන සමන් සදවියන්හ 
 
සම් ුද්ධ් පාදෙර ලඤ්්ඡනවසෝ,ිතස්මිං 
ොවසෝසමන්ත ගිරිමුද්ධ්නි වද්ෙරාජා 
පුඤ්්ඤානුවමෝදිය ශ ඉදං සුමනා,ිධ්ාවනා 
පාවලතු සන්තත මමං සුඛමාෙහන්වතෝ. 
 

අයියනායක සදවියන්හ 
 
සංසුද්ධ් වත්ජ ජලිතිද්ධි මහානු,ාවෙෝ 
වය ශෝ අය ශිය ශනාය ශ් ඉතීරිත කාරැවද්වෙෝ 
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පුඤ්්ඤානිමානි අනුවමෝදිය ශවමෝදමාවනෝ 
පාවල්තු සන්තත මමං සුඛමාෙහන්වතෝ. 
 

විභීෂණ සදවියන්හ 
 
රාමමාසජ්ජ ලං්ාය ශ - ලද්ධ්රාජත්තවනෝ ය ශවසෝ 
වි,ීසනේහ වද්වේවසෝ - ඉදං පුඤ්්ඤානුවමාදතු. 
 

බුදුබව පඩ්ීම 
 

1. ඉමිනා පුඤ්්ඤ්්ම්වම්න - සත්වත් සංසාරසාගරා, 
සන්තාවරත්ොසුඛාවපතුං -  ුවඬා වහාමි අනාගවත. 
 

2.  ුවඬාහං ව ාධ්ය ශිස්සාමි - මුත්වතෝ’ හං වමාකවය ශා පවර, 
තිණ්වණා’ හං තාරය ශිස්සාමි - සංසාවරාඝා මහේ,ය ශා. 
 

 වම් පිවනන් සත්ත්ෙය ශන් සංසාරසාගරවය ශන් එතර ව්ාට සුෙපත් 
්රනු සඳහා අනාගතවය ශහි  ුදු වෙම්ො. කතුස්සතයය ශ අෙව ෝධ් ව්ාට 
අනයය ශන්ට අෙව ෝධ් ්රන්වනම්ො. මම සසර දු්ින් මිදී අනයය ශන් ද 
මුදෙන්වනම්ො. මම සසර සය ශුවරන් එතරෙ අනයය ශන් ද එතර 
්රෙන්වනම්ො. 
 

ගුරඩුල සගජමීන් සග් පඩ්ීම 
 

1. ්ුදිට්ඨිං පාපමිත්තඤ්්ක - න වසවෙය ශයං ්ුදාකනං, 
හිතචිත්වත්න සත්තානං - ,වණය ශයං මධ්ුරං ගිරං. 
 

2. ඉත්ථිධ්ුත්වතෝ සුරාධ්ුත්වතෝ - න ,වෙය ශයං ්ුදාකනං, 
්ිවලසෙසිව්ා වනෙ - කවරය ශයන්තු ,ො ,වෙ. 
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3. ය ශාොහං පෙරංව ෝධි - නාධිගච්ඡාමි සේ ථා, 

සතතං තාෙ ර්්වඛය ශයං - දස්ම්මපථං සු,ං. 
 
  ුදු ෙ පතනුෙන්ට ඉහත දැ්්ෙූ පරාර්ථනාගාථා වද්ට වම් ගාථා 
තුන ද එ්තු ්ර පැතීම ඉතා වහාඳ ය ශ. ගාථාෙල වත්රැම වමවස් ය ශ. 
 
1. මිථයාදතෂ්ටි්ය ශන් ද පාපමිතර ය ශන් ද ්ිසිවලස් වස්ෙනය ශ 
්රන්නට සිදු වනා වේො. හිතචිත්තවය ශන් සත්ත්ෙය ශන් හා මිහිරි ්ථා 
්රන්වනම්ො. 
 
2. ්ිසි්වල් ස්තරීන්ට වලාල් වනා වෙම්ො. සුරාෙට වලාල් වනා 
වෙම්ො. ,ෙය ශ්් ,ෙය ශ්් පාසා ්්වල්ශය ශන්ට ෙසඟෙ හැසිවරන්වන්් 
වනා වෙම්ො. 
 
3. ය ශම්තා්් මම උත්තම ෙූ සමය්් සම්ව ෝධිය ශට වනාපැමිවණම් ද 
එවත්් සැම්ල්හි දශ්ුශල්මවපථය ශ ර්්වනම්ො. 

 
විෂ්ණු සදවියන්හ පින්දීම 

 
නීලෙණ්වණා මහාවතවජා -  වලා ගරැළොහවනා, 
වෙණ්හුනාවමා වදෙරාජා - ඉමං පුඤ්්ඤානුවමාදතු. 
 

ක්රගම සදවියන්හ පින් දීම 
 
සළානවනාන මහාවතවජා -  වලා මය ශුරොහවනා, 
වදවින්වදා ්ාකරගාවම - ඉමං පුඤ්්ඤානුවමාදතු. 
 

සමන් සදවියන්හ පින් දීම 
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ොරණොහවනා සම්මා - සම් ුද්ධ්පද පූජව්ා, 
වතජස්සී සුමවනා වදවො - ඉමං පුඤ්්ඤානුවමාදතු. 
 

විභීෂණ සදවියන්හ පින් දීම 
 
්ලයාණිපුවර රම්වම - තුරඞ් ගොහවනා  ලී, 
වි,ීසණේහවය ශා වදවො - ඉමං පුඤ්්ඤානුවමාදතු. 
 

ගේභාර සූනියේ සදවියන්හ පින් දීම 
 
නානාෙණ්වණා මහාවතවජා - ඔදාත,ය ශ ොහවනා, 
ගාමසඤ්්කාරව්ා වදවො - ඉමං පුඤ්්ඤානුවමාදතු. 
 

උ ්්පලවණය සදවියන්හ පින් දීම 
 
ලඞ්්ාය ශං සාසනාර්්වඛෝ - මවහස්්ව්ා මහිද්ධිව්ා, 
වදවින්වදා උප්පලෙණ්වණා - ඉමං පුඤ්්ඤානුවමාදතු. 
 
 ස්්වදවිඳු විසින් ල්් ුදුසසුන ,ාර ්ළ වදවිය ශා පිළි ඳ මත 
ව,්දය ශ්් තිවේ. සමහරැ ලඞ්්ාශසනාර්්ෂ් වදවි විෂ්ණු වලස සල්ා 
ඔහුට පින් වදති. සමහරැ උත්පලෙණය වලස සල්ා ඔහුට පින් වදති. 
්ැමැත්ත්් ්ිරීමට විෂ්ණු උත්පලෙර්ණ ය ශන වදවදනාට ම පින් දීමට 
ගාථා වද්්් වමහි වය ශාදන ලදි. 
 

සීෙලී ූජොෙ 
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සීෙලී මහරහතන් ෙහන්වස්ට පුදපූජා පෙත්ෙන පින්ෙත්හු වම් 
ගාථා පාඩම් ්රවගන ෙැඳුම් පිදුම් ්රත්ො. 
 

සීවලී ස්රඩන් වහන්සස්හ වඩඳීම 
 
පිය ශං වදෙමනුස්සානං -  ර හ්මානඤ්්ක පිය ශං තථා, 
පිය ශං නාගසුපණ්ණානං - ්ත්ිච්කං අනාසෙං. 
ලා,ං ල,න්තං සේ ත්ථ - ෙවන ගාවම් ජවල ථවල, 
ලා,ීනමග්ගතං පත්තං - ්ත්ොන ්ුසලං  හුං. 
ඡළ,ිඤ්්ඤ්ං මහාවතජං - ප,ින්නපටිසම්,ිදං 
සුසීලං සීෙලීවථරං - නමාමි සිරසාදරං. 
 

මල් පිදීම 
 
පිය ශං වදෙමනුස්සානං - ්ුසුමංක මවනාහරං, 
සුසීලං සීෙලීවථරං - පූවජ්මි ්ුසුවමනහං 

 
පහන්පිදීම 

 
පිය ශං වදෙමනුස්සානං - ්ුසුමං ක මවනාහරං, 
සුසීලං සීෙලී වථරං - දීවපන පූජය ශාමිහං. 
 

සුවඳ දුේ පිදීම 
 
පිය ශං වදෙමනුස්සානං - ්ුසුමං ක මවනාහරං, 
සුසීලං සීෙලීවථරං - ධ්ූවපන පූජය ශාමි හං 
 

ගිලන්පස පිදීම 
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Non-commertial Distribution 

 

පූවජමි අග්ගලා,ිස්ස - සම්මාසම් ුද්ධ්සාසවන, 
සීෙලී වථරපාදස්ස - ගිලානපච්කය ශං ඉමං. 
 

ආහාර පූනාව 
 
සදා වදෙමනුස්වසහි - උපවනත්තස්ස පච්කවය ශ, 
සීෙලී වථරපාදස්ස - පූවජමි ව,ාජනං ඉමං. 
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