හැඳින්වීම
නිස්සරණ වනය ්දී බුද්ධ වන්දනාව සහ යබෝධි වන්දනාව සාමුහිකව යකයරන්යන්
දවසකට වතාවකි. එනම්, සැමදාම සවස හ ට ි. සෑම දවසකම වන්දනා වැඩ
පිළියවළ සමාන . යවනසකට ඇත්යත් එදිනට අදාළ එක එක වත් පිරිත ය ාදා
වන්දනා කිරීම පමණි.
සෑම පසයළාස්වක හා අමාවක ප ොපහොය දවසකම කරණී යමත්ත සූතර ට පසු
ධම්මචක්ක ් වත්තන සූතර සජ්ඣොයනො කරන අතර, අටවක යපාපහොය දවපසහි
ගිරිමොනන්ද සූතර සජ්ඣොයනො කරනු ලැයේ. අයනකුත් දවස්වල පිළියවළින් වත් පිරිත්
සූතර දහහතර ය ාදාගනු ලැයේ. එම සූතර අනුපිළියවළින් යමයස් .
දසධම්ම සුත්තං
මහා මඞ්ගල සුත්තං
රතන සුත්තං
ඛන්ධ පරිත්තං
මමත්තානිසංස සුත්තං
මිත්තානිසංස සුත්තං
මමාර පරිත්තං
චන්ිම සුත්තං
සුරිය පරිත්තං
ධජග්ග සුත්තං
මහාකස්සප මෙර ම ාජ්ඣඞ්ග
මහාමමාග්ගල්ලාන මෙර ම ාජ්ඣඞ්ග
මහාවුන්දමෙර ම ාජ්ඣඞ්ග
ධම්මචක්ක්පක්ක්ප්පවත්තන සුත්තං
ගිරිමානන්ද සුත්තං
යමම වන්දනාව සඳහා අවසර ඇත්පත් යන්වාසික ය ෝගාවචර මහා සංඝ රත්න ට
අමතරව යන්වාසික ය ෝගාවචර න්ට පමණකි. සි ලුම ය ෝගාවචර න් ඊට
සම්බන්ධ වි
ුතු බව කරැණායවන් සලකන්න.
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නමමා තස්ස භගවමතා අරහමතා සම්මා සම් ුද්ධස්ස
ුදුරජාණන් වහන්මස්මග් ගුණ සිහි මකාට වන්දනා කිරීම.
ඉති ි පසො භගවො අරහං, සම්මො සම්බුප්ධො, විජ්ජොචරණ සම් ප්නො, සුගපතො,
පලොකවිදූ, අනුත්තපරො ුරිසදම්ම සොරථි, සත්ථො පදව මනුස්සොනං, බුප්ධො, භගවො’ති.
බු්ධං ජීවිත රිය්තං - යොව නිබ්බොණං සරණං ගච්ඡොමි,
පය ච බු්ධො අතීතො ච - පය ච බු්ධො අනොගතො,
ච්චුප් ්නො ච පය බු්ධො - අහං වන්දාමි සබ්බදා.
නත්ථථි පම සරණං අඤ්ඤං - බුප්ධො පම සරණං වරං,
එපතන සච්ච වපජ්ජන - පහොතු පම ජය මංගලං,
බුප්ධො තිපලොක සරපණො - බුප්ධො සුරිපයො තපමොනුපදා
එවං තං සරණං පෙමං - බුප්ධො පම සරණං වරං
ගච්ඡොමි සරණං බු්ධං - නත්ථථි මය්හං භයං සදා
උත්තමංපගන වපන්දහං - ොද ංසු වරුත්තමං,
බුප්ධ පයො ෙලිපතො පදාපසො - බුප්ධො ෙමතු තං මමං!

ධර්ම රත්නමය් ගුණ සිහි මකාට වන්දනා කිරීම
ස්වොක්ෙොපතො භගවතො ධපම්මො සන්ිට්ඨිපකො අකොලිපකො එහි ස්සිපකො ඔ නයිපකො
ච්චත්තං පේිතපබ්බො විඤ්ුහී’ති.
ධම්මං ජීවිත රිය්තං යොව නිබ්බොණං සරණං ගච්ඡොමි,
පය ච ධම්මො අතීතො ච – පය ච ධම්මො අනොගතො
ච්චුප් ්නො ච පය ධම්මො – අහං වන්දාමි සබ්බදා
නත්ථථි පම සරණං අඤ්ඤං – ධපම්මො පම සරණං වරං
එපතන සච්ච වපජ්ජන – පහොතු පම ජය මංගලං
ධපම්මො තිපලොක සරපණො – ධපම්මො සුරිපයො තපමොනුපදා
එවං තං සරණං පෙමං – ධපම්මො පම සරණං වරං
ගච්ඡොමි සරණං ධම්මං – නත්ථථි මය්හං භයං සදා
උත්තමංපගන වපන්දහං – ධම්මං ච තිවිධං වරං
ධපම්ම් පයො ෙලිපතො පදාපසො – ධපම්මො ෙමතු තං මමං
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සංඝ රත්නමය් ගුණ සිහි මකාට වන්දනා කිරීම
සු ටි ප්නො භගවපතො සොවකසංප ො,
උජු ටි ප්නො භගවපතො සොවකසංප ො,
ඤාය ටි ප්නො භගවපතො සොවකසංප ො,
සොමීචි ටි ප්නො භගවපතො සොවකසංප ො,
යිදං චත්තොරි ුරිසයුගොනි අට්ඨඨ ුරිස ුග්ගලො එස භගවපතො සොවකසංප ො,
ආහුපණපයයො, ොහුපණපයයො, දක්ිපණපයයො, අංජලිකරණීපයො, අනුත්තරං
ුඤ්ඤපක්ෙත්තං පලොකස්සො’ති.
සං ං ජිවිත රිය්තං යොව නිබ්බොනං සරණං ගච්ඡොමි
පය ච සං ො අතීතො ච – පය ච සං ො අනොගතො
ච්චුප් ්නො ච පය සං ො – අහං වන්දාමි සබ්බදා
නත්ථථි පම සරණං අඤ්ඤං – සංප ො පම සරණං වරං
එපතන සච්ච වපජ්ජන – පහොතු පම ජය මංගලං
සංප ො තිපලොක සරපණො – සංප ො සුරිපයො තපමොනුපදා
එවං තං සරණං පෙමං – සංප ො පම සරණං වරං
ගච්ඡොමි සරණං සං ං – නත්ථථි මය්හං භයං සදා
උත්තමංපගන වපන්දහං – සං ං ච තිවිපධොත්තමං
සංප පයො ෙලිපතො පදාපසො – සංප ො ෙමතු තං මමං
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කරණීය මමත්ත සුත්තං
1.

කරණීයමත්ථකුසපලන, ය්තං ස්තං දං අභිසපමච්ච
සපක්කො උජූ ච සූජූ ච, සුවපචො චස්ස මුදු අනතිමොනී.

2.

ස්තුස්සපකො ච සුභපරො ච, අප් කිපච්චො ච සල්ලහුකවුත්ති
ස්තින්රිපයො ච නි පකො ච, අප් ගපබ්භො කුපලසු අනනුගිප්ධො.

3.

න ච ෙු්දංසමොචපර කිඤ්චි, පයන විඤ්ූ පර උ වපදයයුං
සුිපනො වො පෙමිපනො පහෝතු, සපබ්බ සත්තො භව්තු සුිතත්තො.

4.

පය පකචි ොණභූතත්ථථි, තසො වො ථොවරො වො අනවපසසො
දී ො වො පය මහ්තො වො, මජ්ිමො රස්සකොණුකථූලො.

5.

ිට්ඨඨො වො පයව අ්ිට්ඨඨො, පය ච දූපර වස්ති අවිදූපර
භූතො වො සම්භපවසී වො, සපබ්බ සත්තො භව්තු සුිතත්තො.

6.

න පරො රං නිකුපබ්බථ, නොතිමපඤ්ඤථ කත්ථචි නං කඤ්චි
බයොපරොසනො ටි සඤ්ඤා, නොඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ෙමිපච්ඡයය.

7.

මොතො යථො නියං ුත්තං, ආයුසො එක ුත්තමනුරපක්ෙ
එවම් ි සබ්බභූපතසු, මොනසං භොවපය අ රිමොණං.

8.

පමත්තඤ්ච සබ්බපලොකස්මිං, මොනසං භොවපය අ රිමොණං
උ්ධං අපධො ච තිරියඤ්ච, අසම්බොධං අපවරං අස ත්තං.

9.

තිට්ඨඨං චරං නිසිප්නො වො, සයොපනො වො යොවතස්ස විගතමිප්ධො
එතං සතිං අධිපට්ඨඨයය, බරහ්මපමතං විහොරං ඉධමොහු.

10.

ිට්ඨිඤ්ච අනු ගම්ම සීලවො, දස්සපනන සම් ප්නො
කොපමසු විපනයය පගධං, නහි ජොතු ගබ්භපසයයං ුනපරති’ති.
එපතන සච්ච වපජ්ජන පසොත්ථථි පම පහොතු සබ්බදා
එපතන සච්ච වපජ්ජන පසොත්ථථි පත පහොතු සබ්බදා
එපතන සච්ච වපජ්ජන පසොත්ථථි පත පහොතු සබ්බදා

4

අදට නියමිත සූතරය
දසධම්ම සුත්තං

14

මහා මඞ්ගල සුත්තං

15

රතන සුත්තං

16

ඛන්ධ පරිත්තං

18

මමත්තානිසංස සුත්තං

19

මිත්තානිසංස සුත්තං

19

මමාර පරිත්තං

20

චන්ිම සුත්තං

20

සුරිය පරිත්තං

21

ධජග්ග සුත්තං

22

මහාකස්සප මෙර ම ාජ්ඣඞ්ග

24

මහාමමාග්ගල්ලාන මෙර ම ාජ්ඣඞ්ග

25

මහාවුන්දමෙර ම ාජ්ඣඞ්ග

27

ධම්මචක්ක්පක්ක්ප්පවත්තන සුත්තං

28

ගිරිමානන්ද සුත්තං

32

5

අප තයං චක්ෙුමො එකරොජො, හරිස්සවප්ණො ඨවිප් භොපසො,
තං තං නම්මස්සොමි හරිස්සව්ණං ථවිප් භොසං,
තයජ්ජ ගුත්තො විහපරමු රත්තිං,
පය බරොහ්මණො පවදගූ සබ්බධපම්ම,
පත පම නපමො පත ච මං ොලය්තු,
නමත්ථු බු්ධොනං නමත්ථු පබොධියො,
නපමො විමුත්තොනං නපමො විමුත්තියො,
ඉමං පසො රිත්තං කත්වො, පමොපරො වොසමකප් යී’ති.
එපතන සච්ච වපජ්ජන පසොත්ථථි පම පහොතු සබ්බදා
එපතන සච්ච වපජ්ජන පසොත්ථථි පත පහොතු සබ්බදා
එපතන සච්ච වපජ්ජන පසොත්ථථි පත පහොතු සබ්බදා
විරූ පක්ෙහි පම පමත්තං, පමත්තං එරො පථහි පම
ඡබයො ුපත්තහි පම පමත්තං, පමත්තං ක්හොපගොතමපකහි ච
අ ොදපකහි පම පමත්තං, පමත්තං ්වි ොදපකහි පම
චතුප් පදහි පම පමත්තං, පමත්තං බහුප් පදහි පම
මො මං අ ොදපකො හිංසි, මො මං හිංසි ්වි ොදපකො
මො මං චතුප් පදා හිංසි, මො මං හිංසි බහුප් පදා
සපබ්බ සත්තො සපබ්බ ොණො, සපබ්බ භූතො ච පකවලො
සපබ්බ භරොනි ස්ස්තු, මො කඤ්චි ො මොගමො
අප් මොපණො බුප්ධො, අප් මොපණො ධපම්මො
අප් මොපණො සප් ො, මොණව්තොනි සිරිංස ොනි
අහිවිච්ිකොසත දී, උ්ණනොභි සරබූමූසිකො
කතො පම රක්ෙො කතො පම රිත්තො, ටික්කම්තු භූතොනි
පසොහං නපමො භගවපතො, නපමො සත්ත්නං සම්මොසම්බු්ධොන්ති.
එපතන සච්ච වපජ්ජන පසොත්ථථි පම පහොතු සබ්බදා
එපතන සච්ච වපජ්ජන පසොත්ථථි පත පහොතු සබ්බදා
එපතන සච්ච වපජ්ජන පසොත්ථථි පත පහොතු සබ්බදා
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01

වි ස්සිස්ස නමත්ථු
සිබිස්ස ි නමත්ථු

- චක්ෙුම්තස්ස සිරිමපතො
- සබ්බ භූතොනුකම් ිපනො

02

පවස්සභුස්ස නමත්ථු
නමත්ථු කකුසන්දස්ස

- නහොතකස්ස ත ස්සිපනො
- මොරපසනො ම්ිපනො

03

පකොණොගමනස්ස නමත්ථු
කස්ස ස්ස නමත්ථු

- බරොහ්මණස්ස වුසීමපතො
- විප් මුත්තස්ස සබ්බධී

04

අංගීරසස්ස නමත්ථු
නපමො පතසං සත්ත්තං

- සකය ුත්තස්ස සිරීමපතො
- සම්මො සමබු්ධොන්ති.

එපතන සච්ච වපජ්ජන පසොත්ථථි පම පහොතු සබ්බදා
එපතන සච්ච වපජ්ජන පසොත්ථථි පත පහොතු සබ්බදා
එපතන සච්ච වපජ්ජන පසොත්ථථි පත පහොතු සබ්බදා
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01.

වි ස්සී භගවො අරහං සම්මො සම්බුප්ධො
අන්ත ුපඤ්ඤා අන්ත ඤාපණො
අන්ත ගුපණො අන්ත පතපජො
අන්ත ඉ්ධි අන්ත ජුතී

02.

සිඛී භගවො අරහං සම්මො සම්බුප්ධො
අන්ත ුපඤ්ඤා අන්ත ඤාපණො
අන්ත ගුපණො අන්ත පතපජො
අන්ත ඉ්ධි අන්ත ජුතී

03.

පවස්සභූ භගවො අරහං සම්මො සම්බුප්ධො
අන්ත ුපඤ්ඤා අන්ත ඤාපණො
අන්ත ගුපණො අන්ත පතපජො
අන්ත ඉ්ධි අන්ත ජුතී

04.

කකුසපන්ධො භගවො අරහං සම්මො සම්බුප්ධො
අන්ත ුපඤ්ඤා අන්ත ඤාපණො
අන්ත ගුපණො අන්ත පතපජො
අන්ත ඉ්ධි අන්ත ජුතී
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පකොණොගමපනො භගවො අරහං සම්මො සම්බුප්ධො
අන්ත ුපඤ්ඤා අන්ත ඤාපණො
අන්ත ගුපණො අන්ත පතපජො
අන්ත ඉ්ධි අන්ත ජුතී

06.

කස්සප
අන්ත
අන්ත
අන්ත

07.

අම්හොකං භගවො අරහං සම්මො සම්බුප්ධො
අන්ත ුපඤ්ඤා අන්ත ඤාපණො
අන්ත ගුපණො අන්ත පතපජො
අන්ත ඉ්ධි අන්ත ජුතී

08.

සත්ති පම බු්ධො භගවප්තො අරහප්තො සම්මො සම්බුප්ධො
අන්ත ුඤ්ඤා අන්ත ඤාණො
අන්ත ගුණො අන්ත පතජො
අන්ත ඉ්ධිම්තො අන්ත ජුතිම්තො
මය්හං නොථො මය්හං දී ො මය්හං ථොනො මය්හං පලණො මය්හං තිසරණො

ො භගවො අරහං සම්මො සම්බුප්ධො
ුපඤ්ඤා අන්ත ඤාපණො
ගුපණො අන්ත පතපජො
ඉ්ධි අන්ත ජුතී
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අන්ත ුඤ්ඤා බු්ධො භගවප්තො අනප්තහි ුඤ්ඤ චපක්ෙහි මං රක්ේතු සබ්බදා
අන්ත ඤාණො බු්ධො භගවප්තො අනප්තහි ඤාණ චපක්ෙහි මං රක්ේතු සබ්බදා
අන්ත ගුණො බු්ධො භගවප්තො අනප්තහි ගුණ චපක්ෙහි මං රක්ේතු සබ්බදා
අන්ත පතජො බු්ධො භගවප්තො අනප්තහි පතජ චපක්ෙහි මං රක්ේතු සබ්බදා
අනත්ත ඉ්ධි ම්තො බු්ධො භගවප්තො අනප්තහි ඉ්ධි චපක්ෙහි මං රක්ේතු සබ්බදා
අන්ත ජුති ම්තො බු්ධො භගවප්තො අනප්තහි ජුති චපක්ෙහි මං රක්ේතු සබ්බදා
ඨවි බල සුන්දරී - සබ්බඤ්ු පබොධි ම්ඩලං
අසංපෙයයං මොර පසනං - ජපයො ජයතු මංගලං
කකුසපන්ධො පකොණොගමපනො - කස්සප ො පගොතපමො මුනී
පමපත්තපයයො ංච බු්ධො පත- සීපස පම පස්තු සබ්බදා
එපතසං ආනුභොපවන - යක්ෙො පදවො මහි්ධිකො
සපබ්බ ි සුිතො පහෝතු - මම මිත්තො සහොයකො
සම්බුප්ධ අට්ඨඨ වීසං ච - ්වො දසඤ්ව සහස්සපක
ඤ්ච සත සහස්සොනි - නමොමි සිරසොදරං
අප් කො වොලුකො ගංගො - අන්තො නිබ්බුතො ජිනො
පතසං ධම්මං ච සං ං ච - ආදපරන නමොමහං
නමක්කොරොනුභොපවන - හිත්වො සපබ්බ උ ්දපව
අපනකො අ්තරොයො ි - විනස්ස්තු අපසසපතො
බ්ති රමං තප ො තිතික්ෙො - නිබ්බොනං රමං වද්ති බු්ධො
නහි බ්බජිපතො රූ ොති - සමපණො පහොති රං විපහට්ඨඨයප්තො
සබ්බ ො ස්ස අකරණං - කුසලස්ස උ සම් දා
සචිත්ත රිපයොද නං - එතං බු්ධොනසොසනං
අනු වොපදා අනු ොපතො - ොතිපමොපක්ෙ ච සංවපරො
මත්තඤ්ුතො ච භත්තස්මිං - ්තඤ්ච සයනොසනං
අධිචිපත්ත ච ආපයොපගො - එතං බු්ධොනසොසනං
9

සපබ්බ සංෙොරො අනිච්චොති - යදා ඤ්ඤාය ස්සති
අථ නිබ්බින්දති දුපක්ෙ - එස මපග්ගො විසු්ධියො
සපබ්බ සංෙොරො දුක්ෙොති - යදා ඤ්ඤාය ස්සති
අථ නිබ්බින්දති දුපක්ෙ - එස මපග්ගො විසු්ධියො
සපබ්බ ධම්මො අනත්තොති - යදා ඤ්ඤාය ස්සති
අථ නිබ්බින්දති දුපක්ෙ - එස මපග්ගො විසු්ධියො,
අප් මොපදන භික්ෙපව සම් ොපදථ,

දුල්ලපභො බු්ධුප් ොපදා පලොකස්මිං
දුල්ලපභො මනුස්සත්ත ටිලොපභො
දුල්ලභො ෙණ සම් ත්ති
දුල්ලභො බ්බජ්ජො
දුල්ලභො ස්ධම්ම සවනං
දුල්ලපභො සප් ුරිස සංපසපවො

ආරභථ නික්ෙමථ - යුඤ්ජථ බු්ධ සොසපන
ධුනොථ මච්චුපනො පසනං - නලොගොරංව කුඤ්ජපරො
පයො ඉමස්මිං ධම්ම විනපය - අප් මපත්තො විපහස්සති
හොය ජොති සංසොරං - දුක්ෙස්ස්තං කරිස්සති
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~බුදවධ වර්ෂය~
අම්හොකං පෙො න භගවො දී ්කර ොද මුලපතො ට්ඨඨොය ඨමං දාන ොරමී, දුතියං
සීල ොරමී, තතියං පනක්ෙම්ම ොරමී, චතුත්තං ඤ්ඤා ොරමී, ඤ්චමං විරිය ොරමී,
ඡට්ඨඨමං ේති ොරමී, සත්තමං සච්ච ොරමී, අට්ඨඨමං අධිට්ඨඨොන ොරමී, නවමං පමත්තො
ොරමී, දසමං උප ක්ෙො ොරමී’ති. දස ොරමිපයො දස උ
ොරමිපයො දස රමත්ථ
ොරමිපයො’'ති. සමතිංස ොරමිපයො ුපරත්වො පවස්ස්තරත්තභොපව නිබ්බත්තිත්වො ඤ්ච
මහො රිච්ඡොපග කත්වො තුසිත ුපර නිබ්බත්තිත්වො චතුහි මහො පදව රොජුහි කතොරොධනං
ටිච්ච ඤ්ච මහො විපලොකපන විපලොපකත්වො සුප්ධොධන මහො රොජොනං නිස්සොය
මහො මොයො පදවියො කුච්ිස්මිං ටිසන්ධිං ග්හිත්වො දස මොසව්චපයන මොතු කුච්ිපතො
නික්ෙමිත්වො එකුන තිංසතිපම සංවච්චපර මහොභිනික්ෙමනං නික්ෙමිත්වො ඡබ්බස්සොනි
මහො ධොනං දහිත්වො ඤ්ච තිංසති පම සංවච්චපර පවසොෙ ු්ණමියං සම්මො
සපම්බොධිං අභිසම්බුජ්ිත්වො ඤ්ච චත්තොළීස සංවච්චරොනි වසිත්වො සප් සංවච්චපර
පවසොක ු්ණමියං භූම්මවොපර රිනිබ්බොයි.
තස්ස පබො න භගවපතො අරහපතො සම්මො සම්බු්ධස්ස සොසනං
සහස්සොනි වත්තිස්සති:
ඉදානි පබො න ප්ව සහස්ස
(......) ිවසොනි අතික්ේතොනි.

ඤ්ච වස්ස

ඤ්චසත (......) සංවච්චරොනි පචව (......) මොසොනි ච

පදව සහස්ස චතුස්සත (......) සංවච්චරොනි පචව (......) මොසොනි ච (......) ිවසොනි
අවසිට්ඨඨොනි.
අයං (......) උතු අස්මිං උතුම්හි (......) මොසස්ස (......)
දට්ඨඨබ්බං.
භාවනාව - විනාඩි 15
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පක්ක (......) , (......) වොරමිද්ති

එත්තොවතො ච අපම්හහි - සම්භතං ුඤ්ඤ සම් දං
සපබ්බ පදවො අනුපමොද්තු - සබ්බ සම් ත්ති සි්ධියො.
එත්තොවතො ච අපම්හහි - සම්භතං ුඤ්ඤ සම් දං
සපබ්බ භූතො අනුපමොද්තු - සබ්බ සම් ත්ති සි්ධියො
එත්තොවතො ච අපම්හහි - සම්භතං ුඤ්ඤ සම් දං
සපබ්බ සත්තො අනුපමොද්තු - සබ්බ සම් ත්ති සි්ධියො.
ආකොසට්ඨඨො ච භුම්මට්ඨඨො පදවො නොගො මහි්ධිකො
ුඤ්ඤං තං අනුපමොිත්වො - චිරං රක්ේතු සොසනං.
ආකොසට්ඨඨො ච භුම්මට්ඨඨො පදවො නොගො මහි්ධිකො
ුඤ්ඤං තං අනුපමොිත්වො - චිරං රක්ේතු පදසනං.
ආකොසට්ඨඨො ච භුම්මට්ඨඨො පදවො නොගො මහි්ධිකො
ුඤ්ඤං තං අනුපමොිත්වො - චිරං රක්ේතු මං රං.
කප් සත සහස්සොනි - පසොලසො ි අසංෙපය
සම්භරං පබොධිසම්භොපර - ආගපතො ජොති ජොතිසු.
නියපතො බු්ධ භොවොය - භ්ද කපප් ඉද්ති පම
පබොධිසපත්තො ච පමපත්තපයයො - ුඤ්ඤං පම අනුපමොදතු.
ඉමිනො අධිකොපරන කපතන සු්ධ පචතසො
ඥානොරොම මහො පථපරො ො ුනොතු සුෙං දං
ඉමිනො අධිකොපරන කපතන සු්ධ පචතසො
ඥානොරොම මහො පථපරො ො ුනොතු සිවං දං
ඉමිනො අධිකොපරන කපතන සු්ධ පචතසො
ඥානොරොම මහො පථපරො පප් ොතු අමතං දං
අස්මිං අරඤ්ඤ පබත්තස්මිං
අනුපමොිත්වො ඉමං ුඤ්ඤං
සපබ්බ සත්තො ච මජ්ඣත්තො
අනුපමොිත්වො ඉමං ුඤ්ඤං

-

අධිවත්තො ච පදවතො
රක්ේතු ජින සොසනං
හිතො ච අහිතො ච පම
බුජ්ජ්තු අමතං දං

ඉදං පවො ඤාතීනං පහොතු - සුිතො පහෝතු ඤාතපයො.
ඉදං පවො ඤාතීනං පහොතු - සුිතො පහෝතු ඤාතපයො.
ඉදං පවො ඤාතීනං පහොතු - සුිතො පහෝතු ඤාතපයො.
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ඉමිනො ුඤ්ඤ කපම්මන - මො පම බොල සමොගපමො
සතං සමොගපමො පහොතු - යොව නිබ්බොන ත්තියො
ඉමිනො ුඤ්ඤ කපම්මන - මො පම බොල සමොගපමො
සතං සමොගපමො පහොතු - යොව නිබ්බොන ත්තියො
ඉමිනො ුඤ්ඤ කපම්මන - මො පම බොල සමොගපමො
සතං සමොගපමො පහොතු - යොව නිබ්බොන ත්තියො
ඉමොය ධම්මොනුධම්ම ටි
ඉමොය ධම්මොනුධම්ම ටි
ඉමොය ධම්මොනුධම්ම ටි
අ්ධො ඉමොය ටි ත්තියො

ත්තියො බු්ධං ූපජමි.
ත්තියො ධම්මං ූපජමි.
ත්තියො සං ං ූපජමි.
ජොති ජරො මරණම්හො රිමුච්ිස්සොමි.

කොපයන වොචො චිපත්තන - මොපදන මයො කතං
අච්චයං ෙම පම භප්ත - භූරි ඤ්ඤ තථොගත
කොපයන වොචො චිපත්තන - මොපදන මයො කතං
අච්චයං ෙම පම ධම්ම - සන්ිට්ඨික අකොලික
කොපයන වොචො චිපත්තන - මොපදන මයො කතං
අච්චයං ෙම පම සං - ුඤ්ඤපක්ෙත්තං අනුත්තරං
සාධු ! සාධු !! සාධු !!!

වුද්ධාපචායනය - වන්වදන්ා කිරීම
නවක :
වෘද්ධ :
නවක :
වෘද්ධ :
නවක :

ඔකොස වන්දාමි භප්ත, මයො කතං ුඤ්ඤං සොමිනො අනුපමොිතබ්බං
සාධු සාධු අනුයමාදාමි.
සොමිනො කතං ුඤ්ඤං මය්හං දාතබ්බං
සාධු අනුයමාදථ/අනුපමොිතබ්බං.
සාධු සාධු අනුයමාදාමි.
ඔකොස ්වොරත්තපයන කතං සබ්බං අච්චයං ෙමථ පම භප්ත
වෘද්ධ : ෙමොමි ෙමි තබ්බං.
නවක : ඔකොස. ෙමාමි භප්ත
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දසධම්ම සුත්තං
“දස ඉපම භික්ෙපව ධම්මො බ්බජිපතන අභි්හං ච්චපවක්ිතබ්බො. කතපම දස?
‘පවව්ියම්හි අජ්ඣූ ගපතො’ති බ්බජිපතන අභි්හං ච්චපවක්ිතබ්බං;
‘ ර ටිබ්ධො පම ජීවිකො’ති බ්බජිපතන අභි්හං ච්චපවක්ිතබ්බං;
‘අපඤ්ඤා පම ආකපප් ො කරණීපයො’ති බ්බජිපතන අභි්හං ච්චපවක්ිතබ්බං;
‘කච්චි නු පෙො පම අත්තො සීලපතො න උ වදති’ති බ්බජිපතන අභි්හං
ච්චපවක්ිතබ්බං;
‘කච්චි නු පෙො මං අනුවිච්ච විඤ්ූ සබරහ්මචොරී සීලපතො න උ වද්ති’ති
බ්බජිපතන අභි්හං ච්චපවක්ිතබ්බං;
‘සපබ්බහි පම ිපයහි මනොප හි නොනොභොපවො විනොභොපවො’ති බ්බජිපතන අභි්හං
ච්චපවක්ිතබ්බං;
‘කම්මස්සපකොම්හි කම්ම දායොපදා කම්ම පයොනි කම්ම බන්ධු කම්ම ටිසරපණො, යං
කම්මං කරිස්සොමි කලයොණං වො ො කං වො තස්ස දායොපදා භවිස්සොමී’ති බ්බජිපතන
අභි්හං ච්චපවක්ිතබ්බං;
‘කථංභූතස්ස පම රත්තින්ිවො වීති ත්ති’ති බ්බජිපතන අභි්හං ච්චපවක්ිතබ්බං;
‘කච්චි නු පෙො’හං සුඤ්ඤාගොපර අභිරමොමී’ති බ්බජිපතන අභි්හං
ච්චපවක්ිතබ්බං;
‘අත්ථථි නු පෙො පම උත්තරි මනුස්සධම්මො අලමරියඤාණදස්සන විපසපසො අධිගපතො,
පසො’හං ච්ිපම කොපල සබරහ්මචොරීහි ුපට්ඨඨො න ම්කු භවිස්සොමී’ති බ්බජිපතන
අභි්හං ච්චපවක්ිතබ්බං.
ඉපම පෙො භික්ෙපව, දස ධම්මො බ්බජිපතන අභි්හං ච්චපවක්ිතබ්බො”ති.
ඉදමපවොච භගවො, අත්තමනො පත භික්ෙූ භගවපතො භොසිතං අභිනන්දු්ති.
නැවත හයවන පිටුවට න්න
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මහා මඞ්ගල සුත්තං
1. එවං පම සුතං එකං සමයං භගවො සොවත්ථථියං විහරති පජතවපන අනොථ ි්ිකස්ස
ආරොපම. අථ පෙො අඤ්ඤතරො පදවතො අභික්ක්තොය රත්තියො අභික්ක්තව්ණො
පකවලකප් ං පජතවනං ඔභොපසත්වො පයන භගවො පතනු ස්කමි; උ ස්කමිත්වො
භගව්තං අභිවොපදත්වො එකම්තං අට්ඨඨොසි. එකම්තං ිතො පෙො සො පදවතො
භගව්තං ගොථොය අජ්ඣභොසි
2.

බහූ පදවො මනුස්සො ච, ම්ගලොනි අචි්තයුං
ආක්ෙමොනො පසොත්ථොනං, බරූහි ම්ගලමුත්තමං.

3.

අපසවනො ච බොලොනං, ්ිතොනඤ්ච පසවනො
ූජො ච ූජපනයයොනං, එතං ම්ගලමුත්තමං.

4.

තිරූ පදසවොපසො ච, ුපබ්බ ච කත ුඤ්ඤතො
අත්තසම්මො ිධි ච, එතං ම්ගලමුත්තමං.

5.

බොහුසච්චඤ්ච සිප් ඤ්ච, විනපයො ච සුසික්ිපතො
සුභොසිතො ච යො වොචො, එතං ම්ගලමුත්තමං.

6.

මොතො ිතු උ ට්ඨඨොනං, ුත්තදාරස්ස ස්ගපහො
අනොකුලො ච කම්ම්තො, එතං ම්ගලමුත්තමං.

7.

දානඤ්ච ධම්මචරියො ච, ඤාතකොනඤ්ච ස්ගපහො
අනවජ්ජොනි කම්මොනි, එතං ම්ගලමුත්තමං.

8.

ආරතී විරතී ො ො, මජ්ජ ොනො ච සංයපමො
අප් මොපදා ච ධපම්මසු, එතං ම්ගලමුත්තමං.

9.

ගොරපවො ච නිවොපතො ච, ස්තුට්ඨි ච කතඤ්ුතො
කොපලන ධම්මස්සවනං, එතං ම්ගලමුත්තමං.

10. ේතී ච පසොවචස්සතො, සමණොනඤ්ච දස්සනං
කොපලන ධම්මසොකච්ඡො, එතං ම්ගලමුත්තමං.
11. තප ො ච බරහ්මචරියඤ්ච, අරියසච්චොන දස්සනං
නිබ්බොනසච්ිකිරියො ච, එතං ම්ගලමුත්තමං.
12. ඵුට්ඨඨස්ස පලොකධපම්මහි, චිත්තං යස්ස න කම් ති
අපසොකං විරජං පෙමං, එතං ම්ගලමුත්තමං.
13. එතොිසොනි කත්වොන, සබ්බත්ථම රොජිතො
සබ්බත්ථ පසොත්ථථිං ගච්ඡ්ති, තං පතසං ම්ගලමුත්තම්ති”.
නැවත හයවන පිටුවට න්න
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රතන සුත්තං
යොනීධ භූතොනි සමොගතොනි, භුම්මොනි වො යොනි ව අ්තලිපක්ෙ
සපබ්බව භූතො සුමනො භව්තු, අපථො ි සක්කච්ච සුණ්තු භොසිතං.
තස්මො හි භූතො නිසොපමථ සපබ්බ, පමත්තං කපරොථ මොනුසියො ජොය
ිවො ච රපත්තො ච හර්ති පය බලිං, තස්මො හි පත රක්ෙථ අප් මත්තො.
යං කිඤ්චි විත්තං ඉධ වො හුරං වො, සපග්ගසු වො යං රතනං ණීතං
න පනො සමං අත්ථථි තථොගපතන, ඉදම් ි බුප්ධ රතනං ණීතං
එපතන සපච්චන සුවත්ථථි පහොතු.
ෙයං විරොගං අමතං ණීතං, යදජ්ඣගො සකයමුනී සමොහිපතො
න පතන ධපම්මන සමත්ථථි කිඤ්චි, ඉදම් ි ධපම්ම රතනං ණීතං
එපතන සපච්චන සුවත්ථථි පහොතු.
යං බු්ධපසපට්ඨඨො රිව්ණයී සුචිං, සමොධිමොන්තරිකඤ්ඤමොහු
සමොධිනො පතන සපමො න විජ්ජති, ඉදම් ි ධපම්ම රතනං ණීතං
එපතන සපච්චන සුවත්ථථි පහොතු.
පය ුග්ගලො අට්ඨඨ සතං සත්ථො, චත්තොරි එතොනි යුගොනි පහෝති
පත දක්ිපණයයො සුගතස්ස සොවකො, එපතසු ි්නොනි මහප්ඵලොනි
ඉදම් ි සප් රතනං ණීතං, එපතන සපච්චන සුවත්ථථි පහොතු.
පය සුප් යුත්තො මනසො දපහහන, නික්කොමිපනො පගොතමසොසනම්හි
පත ත්ති ත්තො අමතං විගය්හ, ල්ධො මුධො නිබ්බුතිං භුඤ්ජමොනො
ඉදම් ි සප් රතනං ණීතං, එපතන සපච්චන සුවත්ථථි පහොතු.
යථින්දඛීපලො ථවිංසිපතො සියො, චතුබ්භි වොපතහි අසම් කම් ිපයො
තථූ මං සප් ුරිසං වදාමි, පයො අරියසච්චොනි අපවච්ච ස්සති
ඉදම් ි සප් රතනං ණීතං, එපතන සපච්චන සුවත්ථථි පහොතු.
පය අරියසච්චොනි විභොවය්ති, ගම්භීර පඤ්ඤන සුපදසිතොනි
කිඤ්චො ි පත පහෝති භුසප් මත්තො, න පත භවං අට්ඨඨමං ආිය්ති
ඉදම් ි සප් රතනං ණීතං, එපතන සපච්චන සුවත්ථථි පහොතු.
සහොවස්ස දස්සන සම් දාය, තයස්සු ධම්මො ජහිතො භව්ති
සක්කොයිට්ඨී විචිකිච්ිතඤ්ච, සීලබ්බතං වො ි යදත්ථථි කිඤ්චි,
චතූහි ොපයහි ච විප් මුපත්තො, ඡචොභිඨොනොනි අභපබ්බො කොතුං
ඉදම් ි සප් රතනං ණීතං, එපතන සපච්චන සුවත්ථථි පහොතු.
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කිඤ්චො ි පසො කම්මං කපරොති ො කං, කොපයන වොචො උද පචතසො වො
අභපබ්බො පසො තස්ස ටිච්ඡොදාය, අභබ්බතො ිට්ඨඨ දස්ස වුත්තො
ඉදම් ි සප් රතනං ණීතං, එපතන සපච්චන සුවත්ථථි පහොතු.
වනප් ගුපම්බ යථො ඵුස්සිතපග්ග, ගිම්හොන මොපස ඨමස්මිං ගිපම්හ
තථූ මං ධම්මවරං අපදසයි, නිබ්බොණගොමිං රමං හිතොය
ඉදම් ි බුප්ධ රතනං ණීතං, එපතන සපච්චන සුවත්ථථි පහොතු.
වපරො වරඤ්ූ වරපදා වරොහපරො, අනුත්තපරො ධම්මවරං අපදසයි
ඉදම් ි බුප්ධ රතනං ණීතං, එපතන සපච්චන සුවත්ථථි පහොතු.
ඛීණං ුරොණං නවං නත්ථථි සම්භවං, විරත්ත චිත්තො ආයතිපක භවස්මිං
පත ඛීණබීජො අවිරූහහිච්ඡන්දා, නිබ්බ්ති ධීරො යථොයම් දීප ො
ඉදම් ි සප් රතනං ණීතං, එපතන සපච්චන සුවත්ථථි පහොතු.
යොනීධ භූතොනි සමොගතොනි, භුම්මොනි වො යොනි ව අ්තලිපක්ෙ
තථොගතං පදවමනුස්ස ූජිතං, බු්ධං නමස්සොම සුවත්ථථි පහොතු.
යොනීධ භූතොනි සමොගතොනි, භුම්මොනි වො යොනි ව අ්තලිපක්ෙ
තථොගතං පදවමනුස්ස ූජිතං, ධම්මං නමස්සොම සුවත්ථථි පහොතු.
යොනීධ භූතොනි සමොගතොනි, භුම්මොනි වො යොනි ව අ්තලිපක්ෙ
තථොගතං පදවමනුස්ස ූජිතං, ස් ං නමස්සොම සුවත්ථථි පහොතූති.
නැවත හයවන පිටුවට න්න
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ඛන්ධ පරිත්තං
එවං පම සුතං එකං සමයං භගවො සොවත්ථථියං විහරති පජතවපන
අනොථ ි්ිකස්ස ආරොපම, පතන පෙො න සමපයන, සොවත්ථථියං අඤ්ඤතපරො භික්ෙු
අහිනො දපට්ඨඨො කොලකපතො පහොති.
අථ පෙො සම්බහුලො භික්ෙු පයන භගවො පතනු ස්කමිංසු; උ ස්කමිත්වො
භගව්තං අභිවොපදත්වො එකම්තං නිසීිංසු. එකම්තං නිසි්නො පෙො පත භික්ෙු
භගව්තං එතදපවොචුං.
ඉධ භප්ත, සොවත්ථථියං අඤ්ඤතපරො භික්ෙු අහිනො දපට්ඨඨො කොලකපතො’ති. නහ
නූන පසො භික්ෙපව, භික්ෙු චත්තොරි අහිරොජකුලොනි පමපත්තන චිපත්තන ඵරි. සපච’හි
පසො භික්ෙපව, භික්ෙු චත්තොරි අහිරොජකුලොනි පමපත්තන චිපත්තන ඵපරයය, නහි පසො
භික්ෙපව, භික්ෙු අහිනො දපට්ඨඨො කොලංකපරයය.
කතමොනි චත්තොරි අහිරොජකුලොනි ? විරූ ක්ෙං අහිරොජකුලං, එරො ථං
අහිරොජකුලං, ඡබයො ුත්තං අහිරොජකුලං, ක්හොපගොතමකං අහිරොජකුලං.
න හ නූන පසො භික්ෙපව, භික්ෙු ඉමොනි චත්තොරි අහිරොජකුලොනි පමපත්තන
චිපත්තන ඵරි. සපච හි පසො භික්ෙපව, භික්ෙු ඉමොනි චත්තොරි අහිරොජකුලොනි පමපත්තන
චිපත්තන ඵපරයය, න හි පසො භික්ෙපව, භික්ෙු අහිනො දපට්ඨඨො කොලංකපරයය.
අනුජොනොමි භික්ෙපව, ඉමොනි චත්තොරි අහිරොජකුලොනි පමපත්තන චිපත්තන
ඵරිතුං අත්තගුත්තියො අත්තරක්ෙොය අත්ත රිත්තොයො’ති.
ඉදමපවොච භගවො, ඉදං වත්වො සුගපතො අථො රං එතදපවොච සත්ථො.
විරූ පක්ෙහි පම පමත්තං, පමත්තං එරො පථහි පම.
ඡබයො ුපත්තහි පම පමත්තං, පමත්තං ක්හොපගොතමපකහි ච.
අ ොදපකහි පම පමත්තං, පමත්තං ්වි ොදපකහි පම
චතුප් පදහි පම පමත්තං, පමත්තං බහුප් පදහි පම.
මො මං අ ොදපකො හිංසි, මො මං හිංසි ්වි ොදපකො
මො මං චතුප් පදා හිංසි, මො මං හිංසි බහුප් පදා.
සපබ්බ සත්තො සපබ්බ ොණො, සපබ්බ භූතො ච පකවලො
සපබ්බ භරොනි ස්ස්තු, මො කඤ්චි ො මොගමො.
අප් මොපණො බුප්ධො, අප් මොපණො ධපම්මො, අප් මොපණො සප් ො, මොණව්තොනි
සිරිංස ොනි අහිවිච්ිකො සත දී, උ්ණොනොභි සරබූමූසිකො; කතො පම රක්ෙො කතො පම
රිත්තො, ටික්කම්තු භූතොනි, “පසොහං නපමො භගවපතො, නපමො සත්ත්නං
සම්මොසම්බු්ධොන”්ති.
නැවත හයවන පිටුවට න්න
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මමත්තානිසංස සුත්තං
එවං පම සුතං එකං සමයං භගවො සොවත්ථථියං විහරති පජතවපන අනොථ ි්ිකස්ස
ආරොපම. තතර පෙො භගවො භික්ෙූ ආමප්තසි, භික්ෙපවො’ති. ‘භදප්ත’ති පත භික්ෙූ භගවපතො
ච්චපස්සොසුං. භගවො එතදපවොච,
පමත්තොය, භික්ෙපව, පචපතොවිමුත්තියො ආපසවිතොය භොවිතොය බහුලීකතොය යොනීකතොය
වත්ථුකතොය අනුට්ඨිතොය රිචිතොය සුසමොර්ධොය එකොදසොනිසංසො ොටික්ෙො’ති. කතපම
එකොදස?
සුෙං සු ති, සුෙං ටිබුජ්ඣති, න ො කං සු ිනං ස්සති, මනුස්සොනං ිපයො පහොති,
අමනුස්සොනං ිපයො පහොති, පදවතො රක්ේති, නොස්ස අග්ගි වො විසං වො සත්ථං වො ෙමති,
තුවටං චිත්තං සමොධියති, මුෙවප්ණො විප් සීදති, අසම්මූපහහො කොලං කපරොති, උත්තරිං
අප් ටිවිජ්ඣප්තො බරහ්මපලොකූ පගො පහොති.
පමත්තොය, භික්ෙපව, පචපතොවිමුත්තියො ආපසවිතොය භොවිතොය බහුලීකතොය යොනීකතොය
වත්ථුකතොය අනුට්ඨිතොය රිචිතොය සුසමොර්ධොය ඉපම එකොදසොනිසංසො ොටික්ෙො’ති.
ඉදමපවොච භගවො, අත්තමනො පත භික්ෙූ භගවපතො භොසිතං අභිනන්දු්ති.
නැවත හයවන පිටුවට න්න

මිත්තානිසංස සුත්තං
“ හූතභපක්ෙො භවති, විප් වුපත්ථො සකො රො
බහූ නං උ ජීව්ති, පයො මිත්තොනං න දූභති.
යං යං ජන දං යොති, නිගපම රොජධොනිපයො
සබ්බත්ථ ූජිපතො පහොති, පයො මිත්තොනං න දූභති.
නොස්ස පචොරො සහ්ති, නොතිමපඤ්ඤති ෙත්තිපයො
සපබ්බ අමිපත්ත තරති, පයො මිත්තොනං න දූභති.
අක්කුප්ධො ස රං එති, සභොය ටිනන්ිපතො
ඤාතීනං උත්තපමො පහොති, පයො මිත්තොනං න දූභති.
සක්කත්වො සක්කපතො පහොති, ගරු පහොති සගොරපවො
ව්ණකිත්තිභපතො පහොති, පයො මිත්තොනං න දූභති.
ූජපකො ලභපත ූජං, වන්දපකො ටිවන්දනං
යපසො කිත්තිඤ්ච පප් ොති, පයො මිත්තොනං න දූභති.
අග්ගි යථො ජ්ජලති, පදවතොව විපරොචති
සිරියො අජහිපතො පහොති, පයො මිත්තොනං න දූභති.
ගොපවො තස්ස ජොය්ති, පෙපත්ත වුත්තං විරූහති
ුත්තොනං ඵලමස්නොති, පයො මිත්තොනං න දූභති.
දරිපතො බ්බතොපතො වො, රුක්ෙොපතො තිපතො නපරො
චුපතො තිට්ඨඨං ලභති, පයො මිත්තොනං න දූභති.
විරූහහමූල ස්තොනං, නිපගරොධමිව මොලුපතො
අමිත්තො නප් සහ්ති, පයො මිත්තොනං න දූභති”.
නැවත හයවන පිටුවට න්න
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මමාර පරිත්තං
උපදතයං චක්ෙුමො එකරොජො
හරිස්සවප්ණො ථවිප් භොපසො
තං තං නමස්සොමි හරිස්සව්ණං ථවිප් භොසං
තයජ්ජ ගුත්තො විහපරමු ිවසං,
පය බරොහ්මණො පවදගූ සබ්බධපම්ම
පත පම නපමො පත ච මං ොලය්තු
නමත්ථු බු්ධොනං නමත්ථු පබොධියො
නපමො විමුත්තොනං නපමො විමුත්තියො
ඉමං පසො රිත්තං කත්වො, පමොපරො චරති එසනො.
අයපත ං චක්ෙුමො එකරොජො
හරිස්සවප්ණො ථවිප් භොපසො
තං තං නමස්සොමි හරිස්සව්ණං ථවිප් භොසං
තයජ්ජ ගුත්තො විහපරමු රත්තිං,
පය බරොහ්මණො පවදගූ සබ්බධපම්ම
පත පම නපමො පත ච මං ොලය්තු
නමත්ථු බු්ධොනං නමත්ථු පබොධියො
නපමො විමුත්තොනං නපමො විමුත්තියො
ඉමං පසො රිත්තං කත්වො, පමොපරො වොසමකප් යී’ති.
නැවත හයවන පිටුවට න්න

චන්ිම පරිත්තං
එවං පම සුතං එකං සමයං භගවො සොවත්ථථියං විහරති පජතවපන අනොථ ි්ිකස්ස
ආරොපම. පතන පෙො න සමපයන චන්ිමො පදව ුපත්තො රොහුනො අසුරිපන්දන
ගහිපතො පහොති. අථ පෙො චන්ිමො පදව ුපත්තො භගව්තං අනුස්සරමොපනො තොයං
පවලොයං ඉමං ගොථං අභොසි.
‘නපමො පත බු්ධ වීරත්ථු, විප් මුපත්තොසි සබ්බධි
සම්බොධ ටි ප්නොස්මි, තස්ස පම සරණං භවො’ති.
අථ පෙො භගවො චන්ිමං පදව ුත්තං ආරබ්භ රොහුං අසුරින්දං ගොථොය අජ්ඣභොසි.
‘තථොගතං අරහ්තං, චන්ිමො සරණං ගපතො
රොහු චන්දං මුඤ්චස්සු, බු්ධො පලොකොනුකම් කො’ති.
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අථ පෙො රොහු අසුරිපන්දා චන්ිමං පදව ුත්තං මුඤ්චිත්වො තරමොනරූප ො පයන
පව චිත්ති අසුරිපන්දා පතනු ස්කමි; උ ස්කමිත්වො සංවිපග්ගො පලොමහට්ඨඨජොපතො
එකම්තං අට්ඨඨොසි. එකම්තං ිතං පෙො රොහුං අසුරින්දං පව චිත්ති අසුරිපන්දා
ගොථොය අජ්ඣභොසි.
‘කිං නු ස්තරමොපනොව, රොහු චන්දං මුඤ්චසි
සංවිග්ගරූප ො ආගම්ම, කිං නු භීපතොව තිට්ඨඨසී’ති.
‘සත්තධො පම ඵපල මු්ධො, ජීවප්තො න සුෙං ලපභ
බු්ධගොථොභිගීපතොම්හි, පනො පච මුපඤ්චයය චන්ිම්ති’.
නැවත හයවන පිටුවට න්න

සුරිය පරිත්තං
එවං පම සුතං එකං සමයං භගවො සොවත්ථථියං විහරති පජතවපන අනොථ ි්ිකස්ස
ආරොපම. පතන පෙො න සමපයන සුරිපයො පදව ුපත්තො රොහුනො අසුරිපන්දන
ගහිපතො පහොති. අථ පෙො සුරිපයො පදව ුපත්තො භගව්තං අනුස්සරමොපනො තොයං
පවලොයං ඉමං ගොථං අභොසි.
‘නපමො පත බු්ධ වීරත්ථු, විප් මුපත්තොසි සබ්බධි
සම්බොධ ටි ප්නොස්මි, තස්ස පම සරණං භවො’ති.
අථ පෙො භගවො සුරියං පදව ුත්තං ආරබ්භ රොහුං අසුරින්දං ගොථොහි අජ්ඣභොසි.
‘තථොගතං අරහ්තං, සුරිපයො සරණං ගපතො
රොහු සුරියං මුඤ්චස්සු, බු්ධො පලොකොනුකම් කො.
‘පයො අන්ධකොපර තමසි භ්කපරො
පවපරොචපනො ම්ඩලී උග්ගපතපජො
මො රොහු ගිලී චරං අ්තලිපක්ෙ
ජං මම රොහු මුඤ්ච සුරිය්ති’.
අථ පෙො රොහු අසුරිපන්දා සුරියං පදව ුත්තං මුඤ්චිත්වො තරමොනරූප ො පයන
පව චිත්ති අසුරිපන්දා පතනු ස්කමි; උ ස්කමිත්වො සංවිපග්ගො පලොමහට්ඨඨජොපතො
එකම්තං අට්ඨඨොසි. එකම්තං ිතං පෙො රොහුං අසුරින්දං පව චිත්ති අසුරිපන්දා
ගොථොය අජ්ඣභොසි.
‘කිං නු ස්තරමොපනොව, රොහු සුරියං මුඤ්චසි
සංවිග්ගරූප ො ආගම්ම, කිං නු භීපතොව තිට්ඨඨසී’ති
‘සත්තධො පම ඵපල මු්ධො, ජීවප්තො න සුෙං ලපභ
බු්ධගොථොභිගීපතොම්හි, පනො පච මුපඤ්චයය සුරිය්ති’.
නැවත හයවන පිටුවට න්න
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ධජග්ග සුත්තං
එවං පම සුතං එකං සමයං භගවො සොවත්ථථියං විහරති පජතවපන අනොථ ි්ිකස්ස
ආරොපම. තතර පෙො භගවො භික්ෙූ ආමප්තසි ‘භික්ෙපවො’ති. ‘භදප්ත’ති පත භික්ෙූ
භගවපතො ච්චපස්සොසුං. භගවො එතදපවොච;
‘භූත ුබ්බං, භික්ෙපව, පදවොසුරස්ගොපමො සමු බ්බූපහහො අපහොසි. අථ පෙො,
භික්ෙපව, සපක්කො පදවොනමිපන්දා පදපව තොවතිංපස ආමප්තසි. සපච, මොරිසො,
පදවොනං ස්ගොමගතොනං උප් පජ්ජයය භයං වො ඡම්භිතත්තං වො පලොමහංපසො වො
මපමව තස්මිං සමපය ධජග්ගං උපල්ලොපකයයොථ. මමං හි පවො ධජග්ගං උපල්ලොකයතං
යං භවිස්සති භයං වො ඡම්භිතත්තං වො පලොමහංපසො වො, පසො හීයිස්සති’.
‘පනො පච පම ධජග්ගං උපල්ලොපකයයොථ, අථ ජො තිස්ස පදවරොජස්ස ධජග්ගං
උපල්ලොපකයයොථ. ජො තිස්ස හි පවො පදවරොජස්ස ධජග්ගං උපල්ලොකයතං යං
භවිස්සති භයං වො ඡම්භිතත්තං වො පලොමහංපසො වො පසො හීයිස්සති’.
‘පනො පච ජො තිස්ස පදවරොජස්ස ධජග්ගං උපල්ලොපකයයොථ, අථ වරුණස්ස
පදවරොජස්ස ධජග්ගං උපල්ලොපකයයොථ. වරුණස්ස හි පවො පදවරොජස්ස ධජග්ගං
උපල්ලොකයතං යං භවිස්සති භයං වො ඡම්භිතත්තං වො පලොමහංපසො වො, පසො
හීයිස්සති’.
පනො පච වරුණස්ස පදවරොජස්ස ධජග්ගං උපල්ලොපකයයොථ, අථ ඊසොනස්ස
පදවරොජස්ස ධජග්ගං උපල්ලොපකයයොථ. ඊසොනස්ස හි පවො පදවරොජස්ස ධජග්ගං
උපල්ලොකයතං යං භවිස්සති භයං වො ඡම්භිතත්තං වො පලොමහංපසො වො, පසො
හීයිස්සති’.
“තං පෙො න, භික්ෙපව, සක්කස්ස වො පදවොනමින්දස්ස ධජග්ගං උපල්ලොකයතං,
ජො තිස්ස වො පදවරොජස්ස ධජග්ගං උපල්ලොකයතං, වරුණස්ස වො පදවරොජස්ස
ධජග්ගං උපල්ලොකයතං, ඊසොනස්ස වො පදවරොජස්ස ධජග්ගං උපල්ලොකයතං. යං
භවිස්සති භයං වො ඡම්භිතත්තං වො පලොමහංපසො වො, පසො හීපයථො ි පනො ි හීපයථ.
“තං කිස්ස පහතු?
සපක්කො හි, භික්ෙපව, පදවොනමිපන්දා අවීතරොපගො අවීතපදාපසො අවීතපමොපහො
භීරුච්ඡම්භී උතරොසී ලොයීති.
“අහඤ්ච පෙො, භික්ෙපව, එවං වදාමි; ‘සපච තුම්හොකං, භික්ෙපව, අරඤ්ඤගතොනං වො
රුක්ෙමූලගතොනං වො සුඤ්ඤාගොරගතොනං වො උප් පජ්ජයය භයං වො ඡම්භිතත්තං වො
පලොමහංපසො වො, මපමව තස්මිං සමපය අනුස්සපරයයොථ.
‘ඉති ි පසො භගවො අරහං සම්මොසම්බුප්ධො විජ්ජොචරණසම් ප්නො සුගපතො
පලොකවිදූ අනුත්තපරො ුරිසදම්මසොරථි සත්ථො පදවමනුස්සොනං බුප්ධො භගවො’ති.
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මමං හි පවො, භික්ෙපව, අනුස්සරතං යං භවිස්සති භයං වො ඡම්භිතත්තං වො
පලොමහංපසො වො, පසො හීයිස්සති.
“පනො පච මං අනුස්සපරයයොථ, අථ ධම්මං අනුස්සපරයයොථ.
‘ස්වොක්ෙොපතො භගවතො ධපම්මො සන්ිට්ඨිපකො අකොලිපකො එහි ස්සිපකො
ඔ නයිපකො ච්චත්තං පවිතපබ්බො විඤ්ූහී’ති. ධම්මං හි පවො, භික්ෙපව, අනුස්සරතං
යං භවිස්සති භයං වො ඡම්භිතත්තං වො පලොමහංපසො වො, පසො හීයිස්සති.
“පනො පච ධම්මං අනුස්සපරයයොථ, අථ ස් ං අනුස්සපරයයොථ.
‘සු ටි ප්නො භගවපතො සොවකසප් ො උජු ටි ප්නො භගවපතො
සොවකසප් ො ඤාය ටි ප්නො භගවපතො සොවකසප් ො සොමීචි ටි ප්නො
භගවපතො සොවකසප් ො, යිදං චත්තොරි ුරිසයුගොනි අට්ඨඨ ුරිස ුග්ගලො එස
භගවපතො
සොවකසප් ො,
ආහුපනපයයො
ොහුපනපයයො
දක්ිපණපයයො
අඤ්ජලිකරණීපයො අනුත්තරං ුඤ්ඤපක්ෙත්තං පලොකස්සො’ති.
ස් ං හි පවො, භික්ෙපව, අනුස්සරතං යං භවිස්සති භයං වො ඡම්භිතත්තං වො
පලොමහංපසො වො, පසො හීයිස්සති.
“තං කිස්ස පහතු?
තථොගපතො හි, භික්ෙපව, අරහං සම්මොසම්බුප්ධො වීතරොපගො වීතපදාපසො වීතපමොපහො
අභීරු අච්ඡම්භි අනුතරොසී අ ලොයී”ති.
ඉදමපවොච භගවො. ඉදං වත්වොන සුගපතො අථො රං එතදපවොච සත්ථො;
“අරපඤ්ඤ රුක්ෙමූපල වො, සුඤ්ඤාගොපරව භික්ෙපවො,
අනුස්සපරථ සම්බු්ධං, භයං තුම්හොක පනො සියො.
“පනො පච බු්ධං සපරයයොථ, පලොකපජට්ඨඨං නරොසභං,
අථ ධම්මං සපරයයොථ, නියයොනිකං සුපදසිතං.
“පනො පච ධම්මං සපරයයොථ, නියයොනිකං සුපදසිතං,
අථ ස් ං සපරයයොථ, ුඤ්ඤපක්ෙත්තං අනුත්තරං.
“එවං බු්ධං සර්තොනං, ධම්මං ස් ඤ්ච භික්ෙපවො,
භයං වො ඡම්භිතත්තං වො, පලොමහංපසො න පහස්සතී’ති.
නැවත හයවන පිටුවට න්න
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මහාකස්සප මෙර ම ාජ්ඣඞ්ග
එවං පම සුතං එකං සමයං භගවො රොජගපහ විහරති පවළුවපන කලන්දක
නිවොප . පතන පෙො න සමපයන ආයස්මො මහොකස්සප ො ිප් ලි ගුහොයං විහරති
ආබොධිපකො දුක්ිපතො බොහහගිලොපනො.
අථ පෙො භගවො සොය්හසමයං
තිසල්ලොනො වුට්ඨිපතො පයනොයස්මො
මහොකස්සප ො පතනු ස්කමි; උ ස්කමිත්වො ඤ්ඤපත්ත ආසපන නිසීි. නිසජ්ජ
පෙො භගවො ආයස්ම්තං මහොකස්ස ං එතදපවොච.
“කච්චි පත, කස්ස , ෙමනීයං කච්චි යො නීයං? කච්චි දුක්ෙො පවදනො
ටික්කම්ති, පනො අභික්කම්ති; ටික්කපමොසොනං ඤ්ඤායති, පනො අභික්කපමො”ති?
“න පම, භප්ත, ෙමනීයං, න යො නීයං. බොහහො පම දුක්ෙො පවදනො
අභික්කම්ති, පනො ටික්කම්ති; අභික්කපමොසොනං ඤ්ඤායති, පනො ටික්කපමො”ති.
“සත්තිපම, කස්ස , පබොජ්ඣ්ගො මයො සම්මදක්ෙොතො භොවිතො බහුලීකතො
අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්ත්ති. කතපම සත්ත?
සති සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, කස්ස , මයො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො බහුලීකපතො
අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
ධම්මවිචය සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, කස්ස , මයො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
විරිය සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, කස්ස , මයො සම්මදක්ෙොපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.

භොවිපතො

ීති සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, කස්ස , මයො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො බහුලීකපතො
අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
ස්ස්ධි සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, කස්ස , මයො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
සමොධි සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, කස්ස , මයො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
උප ක්ෙො සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, කස්ස , මයො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
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ඉපම පෙො, කස්ස , සත්ත පබොජ්ඣ්ගො මයො සම්මදක්ෙොතො භොවිතො බහුලීකතො
අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්ත්තී’ති.
“තග් , භගවො, පබොජ්ඣ්ගො; තග් , සුගත, පබොජ්ඣ්ගො’ති.
ඉදමපවොච භගවො. අත්තමපනො ආයස්මො මහො කස්සප ො භගවපතො භොසිතං
අභි්න්ි.
වුට්ඨඨොහි චොයස්මො මහො කස්සප ො තම්හො ආබොධො. තථො හීපනො චොයස්මපතො
මහොකස්ස ස්ස පසො ආබොපධො අපහොසී’ති.
නැවත හයවන පිටුවට න්න

මහාමමාග්ගල්ලාන මෙර ම ාජ්ඣඞ්ග
එවං පම සුතං එකං සමයං භගවො රොජගපහ විහරති පවළුවපන
කලන්දකනිවොප . පතන පෙො
න සමපයන ආයස්මො මහොපමොග්ගල්ලොපනො
ගිජ්ඣකූපට බ්බපත විහරති ආබොධිපකො දුක්ිපතො බොහහගිලොපනො.
අථ පෙො භගවො සොය්හසමයං
තිසල්ලොනො වුට්ඨිපතො පයනොයස්මො
මහොපමොග්ගල්ලොපනො පතනු ස්කමි; උ ස්කමිත්වො ඤ්ඤපත්ත ආසපන නිසීි.
නිසජ්ජ පෙො භගවො ආයස්ම්තං මහොපමොග්ගල්ලොනං එතදපවොච.
“කච්චි පත, පමොග්ගල්ලොන, ෙමනීයං කච්චි යො නීයං? කච්චි දුක්ෙො පවදනො
ටික්කම්ති, පනො අභික්කම්ති; ටික්කපමොසොනං ඤ්ඤායති, පනො අභික්කපමො”ති?
“න පම, භප්ත, ෙමනීයං, න යො නීයං. බොහහො පම දුක්ෙො පවදනො
අභික්කම්ති, පනො ටික්කම්ති; අභික්කපමොසොනං ඤ්ඤායති, පනො ටික්කපමො”ති.
“සත්තිපම, පමොග්ගල්ලොන, පබොජ්ඣ්ගො මයො සම්මදක්ෙොතො භොවිතො බහුලීකතො
අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්ත්ති. කතපම සත්ත?
සති සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, පමොග්ගල්ලොන, මයො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
ධම්මවිචය සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, පමොග්ගල්ලොන, මයො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
විරිය සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, පමොග්ගල්ලොන, මයො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
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ීති සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, පමොග්ගල්ලොන, මයො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
ස්ස්ධි සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, පමොග්ගල්ලොන, මයො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
සමොධි සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, පමොග්ගල්ලොන, මයො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
උප ක්ෙො සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, පමොග්ගල්ලොන, මයො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
ඉපම පෙො, පමොග්ගල්ලොන, සත්ත පබොජ්ඣ්ගො මයො සම්මදක්ෙොතො භොවිතො
බහුලීකතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්ත්තී’ති.
“තග් , භගවො, පබොජ්ඣ්ගො; තග් , සුගත, පබොජ්ඣ්ගො’ති.
ඉදමපවොච භගවො. අත්තමපනො ආයස්මො මහොපමොග්ගල්ලොපනො භගවපතො
භොසිතං අභි්න්ි.
වුට්ඨඨොහි චොයස්මො මහොපමොග්ගල්ලොපනො තම්හො ආබොධො.
චොයස්මපතො මහොපමොග්ගල්ලොනස්ස පසො ආබොපධො අපහොසී’ති.
නැවත හයවන පිටුවට න්න
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තථො හීපනො

මහාවුන්දමෙර ම ාජ්ඣඞ්ග
එවං පම සුතං එකං සමයං භගවො රොජගපහ විහරති පවළුවපන
කලන්දකනිවොප . පතන පෙො න සමපයන භගවො ආබොධිපකො පහොති දුක්ිපතො
බොහහගිලොපනො.
අථ පෙො ආයස්මො මහොචුපන්දා පයන භගවො පතනු ස්කමි; උ ස්කමිත්වො
භගව්තං අභිවොපදත්වො එකම්තං නිසීි. එකම්තං නිසි්නං පෙො ආයස්ම්තං
මහොචුන්දං භගවො එතදපවොච - “ ටිභ්තු තං, චුන්ද, පබොජ්ඣ්ගො”ති.
‘සත්තිපම, භප්ත, පබොජ්ඣ්ගො භගවතො සම්මදක්ෙොතො භොවිතො බහුලීකතො
අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්ත්ති. කතපම සත්ත?
සති සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, භප්ත, භගවතො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
ධම්මවිචය සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, භප්ත, භගවතො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
විරිය සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, භප්ත, භගවතො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
ීති සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, භප්ත, භගවතො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
ස්ස්ධි සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, භප්ත, භගවතො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
සමොධි සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, භප්ත, භගවතො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
උප ක්ෙො සපම්බොජ්ඣප්ගො පෙො, භප්ත, භගවතො සම්මදක්ෙොපතො භොවිපතො
බහුලීකපතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්තති.
ඉපම පෙො, භප්ත, සත්ත පබොජ්ඣ්ගො භගවතො සම්මදක්ෙොතො භොවිතො
බහුලීකතො අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොණොය සංවත්ත්තී’ති.
“තග් , චුන්ද, පබොජ්ඣ්ගො; තග් , චුන්ද, පබොජ්ඣ්ගො”ති.
ඉදමපවොචොයස්මො මහො චුපන්දා. සමනුපඤ්ඤා සත්ථො අපහොසි. වුට්ඨඨොහි ච භගවො
තම්හො ආබොධො. තථො හීපනො ච භගවපතො පසො ආබොපධො අපහොසීති.
නැවත හයවන පිටුවට න්න
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ධම්මචක්ක්පක්ක්ප්පවත්තන සුත්තං
එවං පම සුතං. එකං සමයං භගවො බොරොණසියං විහරති ඉසි තපන මිගදාපය.
තතර පෙො භගවො ඤ්චවග්ගිපය භික්ෙූ ආමප්තසි;
“ප්ව පම, භික්ෙපව, අ්තො බ්බජිපතන න පසවිතබ්බො. පයො චොයං කොපමසු
කොමසුෙල්ලිකොනුපයොපගො හීපනො ගපම්මො ප ොථුජ්ජනිපකො අනරිපයො අනත්ථසංහිපතො,
පයො චොයං අත්තකිලමථොනුපයොපගො දුපක්ෙො අනරිපයො අනත්ථසංහිපතො. එපත පත,
භික්ෙපව, උපභො අප්ත අනු ගම්ම මජ්ිමො ටි දා තථොගපතන අභිසම්බු්ධො
චක්ෙුකරණී ඤාණකරණී උ සමොය අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොනොය සංවත්තති”.
“කතමො ච සො, භික්ෙපව, මජ්ිමො ටි දා තථොගපතන අභිසම්බු්ධො චක්ෙුකරණී
ඤාණකරණී උ සමොය අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොනොය සංවත්තති? අයපමව
අරිපයො අට්ඨඨ්ගිපකො මපග්ගො, පසයයථිදං ; සම්මොිට්ඨි සම්මොස්කපප් ො සම්මොවොචො
සම්මොකම්මප්තො සම්මොආජීපවො සම්මොවොයොපමො සම්මොසති සම්මොසමොධි. අයං පෙො
සො, භික්ෙපව, මජ්ිමො ටි දා තථොගපතන අභිසම්බු්ධො චක්ෙුකරණී ඤාණකරණී
උ සමොය අභිඤ්ඤාය සපම්බොධොය නිබ්බොනොය සංවත්තති.
“ඉදං පෙො න, භික්ෙපව, දුක්ෙං අරියසච්චං - ජොති’ ි දුක්ෙො, ජරො’ ි දුක්ෙො,
වයොධි’ ි දුපක්ෙො, මරණම් ි දුක්ෙං, අප් ිපයහි සම් පයොපගො දුපක්ෙො,
ිපයහි
විප් පයොපගො දුපක්ෙො, යම් ිච්ඡං න ලභති තම් ි දුක්ෙං - සංිපත්තන
ඤ්චු ොදානක්ෙන්ධො දුක්ෙො.
ඉදං පෙො
න, භික්ෙපව, දුක්ෙසමුදයං අරියසච්චං - යොයං ත්හො
ප ොපනොභවිකො නන්ිරොගසහගතො තතරතතරොභිනන්ිනී, පසයයථිදං ; කොමත්හො,
භවත්හො, විභවත්හො.
ඉදං පෙො න, භික්ෙපව, දුක්ෙනිපරොධං අරියසච්චං - පයො තස්සොපයව ත්හොය
අපසසවිරොගනිපරොපධො චොපගො ටිනිස්සපග්ගො මුත්ති අනොලපයො.
ඉදං පෙො න, භික්ෙපව, දුක්ෙනිපරොධගොමිනී ටි දා අරියසච්චං - අයපමව
අරිපයො අට්ඨඨ්ගිපකො මපග්ගො, පසයයථිදං ; සම්මොිට්ඨි සම්මොස්කපප් ො සම්මොවොචො
සම්මොකම්මප්තො සම්මොආජීපවො සම්මොවොයොපමො සම්මොසති සම්මොසමොධි.
‘ඉදං දුක්ෙං අරියසච්ච්ති පම, භික්ෙපව, ුපබ්බ අනනුස්සුපතසු ධපම්මසු චක්ෙුං
උද ොි, ඤාණං උද ොි, ඤ්ඤා උද ොි, විජ්ජො උද ොි, ආපලොපකො උද ොි. ‘තං පෙො
නිදං දුක්ෙං අරියසච්චං රිපඤ්ඤයය්ති පම, භික්ෙපව, ුපබ්බ අනනුස්සුපතසු
ධපම්මසු චක්ෙුං උද ොි, ඤාණං උද ොි, ඤ්ඤා උද ොි, විජ්ජො උද ොි, ආපලොපකො
උද ොි. ‘තං පෙො නිදං දුක්ෙං අරියසච්චං රිඤ්ඤාත්ති පම, භික්ෙපව, ුපබ්බ
අනනුස්සුපතසු ධපම්මසු චක්ෙුං උද ොි, ඤාණං උද ොි, ඤ්ඤා උද ොි, විජ්ජො උද ොි,
ආපලොපකො උද ොි.
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‘ඉදං දුක්ෙසමුදයං අරියසච්ච්ති පම, භික්ෙපව, ුපබ්බ අනනුස්සුපතසු ධපම්මසු
චක්ෙුං උද ොි, ඤාණං උද ොි, ඤ්ඤා උද ොි, විජ්ජො උද ොි, ආපලොපකො උද ොි.
‘තං පෙො නිදං දුක්ෙසමුදයං අරියසච්චං හොතබ්බ්’ති පම, භික්ෙපව, ුපබ්බ
අනනුස්සුපතසු ධපම්මසු චක්ෙුං උද ොි, ඤාණං උද ොි, ඤ්ඤා උද ොි, විජ්ජො උද ොි,
ආපලොපකො උද ොි. ‘තං පෙො නිදං දුක්ෙසමුදයං අරියසච්චං හීන්ති පම, භික්ෙපව,
ුපබ්බ අනනුස්සුපතසු ධපම්මසු චක්ෙුං උද ොි, ඤාණං උද ොි, ඤ්ඤා උද ොි, විජ්ජො
උද ොි, ආපලොපකො උද ොි.
‘ඉදං දුක්ෙනිපරොධං අරියසච්ච්ති පම, භික්ෙපව, ුපබ්බ අනනුස්සුපතසු ධපම්මසු
චක්ෙුං උද ොි, ඤාණං උද ොි, ඤ්ඤා උද ොි, විජ්ජො උද ොි, ආපලොපකො උද ොි.
‘තං පෙො නිදං දුක්ෙනිපරොධං අරියසච්චං සච්ිකොතබ්බ්ති පම, භික්ෙපව, ුපබ්බ
අනනුස්සුපතසු ධපම්මසු චක්ෙුං උද ොි, ඤාණං උද ොි, ඤ්ඤා උද ොි, විජ්ජො උද ොි,
ආපලොපකො උද ොි. ‘තං පෙො නිදං දුක්ෙනිපරොධං අරියසච්චං සච්ිකත්ති පම,
භික්ෙපව, ුපබ්බ අනනුස්සුපතසු ධපම්මසු චක්ෙුං උද ොි, ඤාණං උද ොි, ඤ්ඤා
උද ොි, විජ්ජො උද ොි, ආපලොපකො උද ොි.
‘ඉදං දුක්ෙනිපරොධගොමිනී
ටි දා අරියසච්ච්ති පම, භික්ෙපව,
ුපබ්බ
අනනුස්සුපතසු ධපම්මසු චක්ෙුං උද ොි, ඤාණං උද ොි, ඤ්ඤා උද ොි, විජ්ජො උද ොි,
ආපලොපකො උද ොි. තං පෙො
නිදං දුක්ෙනිපරොධගොමිනී ටි දා අරියසච්චං
භොපවතබ්බ්ති පම, භික්ෙපව, ුපබ්බ අනනුස්සුපතසු ධපම්මසු චක්ෙුං උද ොි, ඤාණං
උද ොි, ඤ්ඤා උද ොි, විජ්ජො උද ොි, ආපලොපකො උද ොි. ‘තං පෙො නිදං
දුක්ෙනිපරොධගොමිනී
ටි දා අරියසච්චං භොවිත්ති පම, භික්ෙපව,
ුපබ්බ
අනනුස්සුපතසු ධපම්මසු චක්ෙුං උද ොි, ඤාණං උද ොි, ඤ්ඤා උද ොි, විජ්ජො උද ොි,
ආපලොපකො උද ොි.
“යොවකීවඤ්ච පම, භික්ෙපව, ඉපමසු චතූසු අරියසපච්චසු එවං ති රිවට්ඨටං
්වොදසොකොරං යථොභූතං ඤාණදස්සනං න සුවිසු්ධං අපහොසි, පනව තොවො’හං, භික්ෙපව,
සපදවපක පලොපක සමොරපක සබරහ්මපක සස්සමණබරොහ්මියො
ජොය
සපදවමනුස්සොය අනුත්තරං සම්මොසපම්බොධිං අභිසම්බුප්ධො ච්චඤ්ඤාසිං.
“යපතො ච පෙො පම, භික්ෙපව, ඉපමසු චතූසු අරියසපච්චසු එවං ති රිවට්ඨටං
්වොදසොකොරං යථොභූතං ඤාණදස්සනං සුවිසු්ධං අපහොසි, අථො’හං, භික්ෙපව, සපදවපක
පලොපක සමොරපක සබරහ්මපක සස්සමණබරොහ්මියො
ජොය සපදවමනුස්සොය
අනුත්තරං සම්මොසපම්බොධිං අභිසම්බුප්ධො ච්චඤ්ඤාසිං. ඤාණඤ්ච න පම දස්සනං
උද ොි - ‘අකුප් ො පම පචපතො විමුත්ති, අයම්තිමො ජොති, නත්ථථිදානි ුනබ්භපවො”ති.
ඉදමපවොච භගවො. අත්තමනො ඤ්චවග්ගියො භික්ෙූ භගවපතො භොසිතං අභිනන්දු්ති.
ඉමස්මිඤ්ච න පවයයොකරණස්මිං භඤ්ඤමොපන ආයස්මපතො පකෝඩඤ්ඤස්ස
විරජං වීතමලං ධම්මචක්ෙුං උද ොි , “යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බං තං
නිපරොධධම්ම්ති.
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වත්තිපත ච න භගවතො ධම්මචපක්ක භුම්මො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං “එතං භගවතො බොරොණසියං ඉසි තපන මිගදාපය අනුත්තරං ධම්මචක්කං වත්තිතං
අප් තිවත්තියං සමපණන වො බරොහ්මපණන වො පදපවන වො මොපරන වො බරහ්මුනො වො
පකනචි වො පලොකස්මි්ති.
භුම්මොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො චොතුම්මහොරොජිකො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...
චොතුම්මහොරොජිකොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො තොවතිංසො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං
...(ප )...
තොවතිංසොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො යොමො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං... (ප ) ...
යොමොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො තුසිතො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...
තුසිතොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො නිම්මොණරතී පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...
නිම්මොණරතීනං
පදවොනං
ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...

ස්දං

සුත්වො

රනිම්මිතවසවත්තිපනො

පදවො

රනිම්මිතවසවත්තිනං පදවොනං ස්දං සුත්වො බරහ්ම ොරිසජ්ජො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං
...(ප )...
බරහ්ම ොරිසජ්ජොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො බරහ්ම ුපරොහිතො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං
...(ප )...
බරහ්ම ුපරොහිතොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො මහොබරහ්මො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...
මහොබරහ්මොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො රිත්තොභො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...
රිත්තොභොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො අප් මොණොභො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...
අප් මොණොභොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො ආභස්සරො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...
ආභස්සරොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො රිත්තසුභො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...
රිත්තසුභොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො අප් මොණසුභො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං
...(ප )...
අප් මොණසුභොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො සුභකි්හකො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං
...(ප )...
සුභකි්හකොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො පවහප්ඵලො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...
පවහප්ඵලොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො අවිහො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...
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අවිහොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො අතප් ො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...
අතප් ොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො සුදස්සො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...
සුදස්සොනං පදවොනං ස්දං සුත්වො සුදස්සි පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...
සුදස්සිනං පදවොනං ස්දං සුත්වො අකනිට්ඨඨකො පදවො ස්දමනුස්සොපවසුං ...(ප )...
“එතං භගවතො බොරොණසියං ඉසි තපන මිගදාපය අනුත්තරං ධම්මචක්කං
වත්තිතං අප් තිවත්තියං සමපණන වො බරොහ්මපණන වො පදපවන වො මොපරන වො
බරහ්මුනො වො පකනචි වො පලොකස්මි්ති.
ඉතිහ පතන ෙපණන පතන මුහුපත්තන යොව බරහ්මපලොකො සප්දා අබ්භුග්ගඤ්ි.
අයඤ්ච දසසහස්සිපලොකධොතු සංකම් ි සම් කම් ි සම් පවධි, අප් මොපණො ච උළොපරො
ඔභොපසො පලොපක ොතුරපහොසි අතික්කම්ම පදවොනං පදවොනුභොව්ති.
අථ පෙො භගවො උදානං උදාපන’සි - “අඤ්ඤාසි වත, පභො, පකෝඩපඤ්ඤා,
අඤ්ඤාසි වත, පභො, පකෝඩපඤ්ඤා”ති! ඉති හිදං ආයස්මපතො පකෝඩඤ්ඤස්ස
‘අඤ්ඤාපකෝඩපඤ්ඤා’ පත්වව නොමං අපහොසී’ති.
නැවත හයවන පිටුවට න්න
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ගිරිමානන්ද සුත්තං
එවං පම සුතං, එකං සමයං භගවො සොවත්ථථියං විහරති පජතවපන
අනොථ ි්ිකස්ස ආරොපම. පතන පෙො න සමපයන ආයස්මො ගිරිමොනපන්දා
ආබොධිපකො පහොති දුක්ිපතො බොහහගිලොපනො.
අථ පෙො ආයස්මො ආනපන්දා පයන භගවො පතනු ස්කමි; උ ස්කමිත්වො
භගව්තං අභිවොපදත්වො එකම්තං නිසීි. එකම්තං නිසිප්නො පෙො ආයස්මො
ආනපන්දා භගව්තං එතදපවොච.
“ආයස්මො, භප්ත, ගිරිමොනපන්දා ආබොධිපකො පහොති දුක්ිපතො බොහහගිලොපනො.
සොධු, භප්ත, භගවො පයනොයස්මො ගිරිමොනපන්දා පතනු ස්කමතු අනුකම් ං
උ ොදායො”ති.
“සපච පෙො ත්වං, ආනන්ද, ගිරිමොනන්දස්ස භික්ෙුපනො උ ස්කමිත්වො දස සඤ්ඤා
භොපසයයොසි, ඨොනං පෙො පනතං විජ්ජති යං ගිරිමොනන්දස්ස භික්ෙුපනො දස සඤ්ඤා
සුත්වො පසො ආබොපධො ඨොනපසො ටිප් ස්සපම්භයය. “කතමො දස?
අනිච්චසඤ්ඤා, අනත්තසඤ්ඤා, අසුභසඤ්ඤා, ආදීනවසඤ්ඤා, හොනසඤ්ඤා,
විරොගසඤ්ඤා, නිපරොධසඤ්ඤා, සබ්බපලොපක අනභිරතසඤ්ඤා, සබ්බස්ෙොපරසු
අනිච්ඡොසඤ්ඤා, ආනො ොනසති.
“කතමොචොනන්ද අනිච්චසඤ්ඤා?
ඉධොනන්ද, භික්ෙු අරඤ්ඤගපතො වො රුක්ෙමූලගපතො වො සුඤ්ඤාගොරගපතො වො
ඉති ටිසඤ්චික්ෙති. - ‘රූ ං අනිච්චං, පවදනො අනිච්චො, සඤ්ඤා අනිච්චො, ස්ෙොරො
අනිච්චො, විඤ්ඤාණං අනිච්ච්ති’. ඉති ඉපමසු ඤ්චසු ොදානක්ෙපන්ධසු අනිච්චොනු ස්සී
විහරති.
අයං වුච්චතොනන්ද අනිච්චසඤ්ඤා.
“කතමොචොනන්ද අනත්තසඤ්ඤා?
ඉධොනන්ද, භික්ෙු අරඤ්ඤගපතො වො රුක්ෙමූලගපතො වො සුඤ්ඤාගොරගපතො වො
ඉති ටිසඤ්චික්ෙති. - ‘චක්ෙුං අනත්තො, රූ ො අනත්තො, පසොතං අනත්තො, ස්දා අනත්තො,
ොනං අනත්තො, ගන්ධො අනත්තො, ජිව්හො අනත්තො, රසො අනත්තො, කොපයො අනත්තො,
පඵොට්ඨඨබ්බො අනත්තො, මපනො අනත්තො, ධම්මො අනත්තො’ති. ඉති ඉපමසු ඡසු අජ්ඣත්තික
බොහිපරසු ආයතපනසු අනත්තොනු ස්සී විහරති.
අයං වුච්චතොනන්ද අනත්තසඤ්ඤා.
“කතමොචොනන්ද අසුභසඤ්ඤා?
ඉධොනන්ද, භික්ෙු ඉමපමව කොයං උ්ධං
ොදතලො අපධො පකසමත්ථකො
තච රිය්තං ූරං නොනොප් කොරස්ස අසුචිපනො ච්චපවක්ෙති - ‘අත්ථථි ඉමස්මිං කොපය
පකසො පලොමො නෙො ද්තො තපචො මංසං ්හොරු අට්ඨි අට්ඨිමිඤ්ජො වක්කං හදයං
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යකනං කිපලොමකං ිහකං ප්ඵොසං අ්තං අ්තගුණං උදරියං කරීසං ිත්තං පසම්හං
ුපබ්බො පලොහිතං පසපදා පමපදා අස්සු වසො පෙපළො සි් ොිකො ලසිකො මුත්ත්ති’.
ඉති ඉමස්මිං කොපය අසුභොනු ස්සී විහරති.
අයං වුච්චතොනන්ද අසුභසඤ්ඤා.
“කතමොචොනන්ද ආදීනවසඤ්ඤා?
ඉධොනන්ද, භික්ෙු අරඤ්ඤගපතො වො රුක්ෙමූලගපතො වො සුඤ්ඤාගොරගපතො වො
ඉති ටිසඤ්චික්ෙති. - ‘බහු දුපක්ෙො පෙො අයං කොපයො බහු ආදීනපවො, ඉති ඉමස්මිං
කොපය විවිධො ආබොධො උප් ජ්ජ්ති, පසයයථිදං - චක්ෙුපරොපගො පසොතපරොපගො
ොනපරොපගො ජිව්හොපරොපගො කොයපරොපගො සීසපරොපගො ක්ණපරොපගො මුෙපරොපගො
ද්තපරොපගො කොපසො සොපසො ිනොපසො ඩපහො ජපරො කුච්ිපරොපගො මුච්ඡො ක්ෙන්ිකො
සූලො විසූචිකො කුට්ඨඨං ගප්ඩො කිලොපසො පසොපසො අ මොපරො ද්දු ක්ඩු කච්ඡු නෙසො
විතච්ිකො පලොහිත ිත්තං මධුපමපහො අංසො ිළකො භගන්දලො ිත්තසමුට්ඨඨොනො ආබොධො
පසම්හසමුට්ඨඨොනො ආබොධො වොතසමුට්ඨඨොනො ආබොධො ස්නි ොතිකො ආබොධො
උතු රිණොමජො ආබොධො විසම රිහොරජො ආබොධො ඔ ක්කමිකො ආබොධො කම්මවි ොකජො
ආබොධො සීතං උ්හං ජි ච්ඡො ි ොසො උච්චොපරො ස්සොපවො’ති. ඉති ඉමස්මිං කොපය
ආදීනවොනු ස්සී විහරති.
අයං වුච්චතොනන්ද ආදීනවසඤ්ඤා.
“කතමොචොනන්ද හොනසඤ්ඤා?
ඉධොනන්ද, භික්ෙු උප් ්නං කොමවිතක්කං නොධිවොපසති, ජහති, විපනොපදති,
බය්තීකපරොති, අනභොවං ගපමති. උප් ්නං වයො ොදවිතක්කං නොධිවොපසති, ජහති,
විපනොපදති, බය්තීකපරොති, අනභොවං ගපමති. උප් ්නං විහිංසොවිතක්කං
නොධිවොපසති,
ජහති, විපනොපදති, බය්තීකපරොති, අනභොවං ගපමති.
උප් ්නුප් ප්න ො පක අකුසපල ධපම්ම නොධිවොපසති, ජහති, විපනොපදති,
බය්තීකපරොති, අනභොවං ගපමති.
අයං වුච්චතොනන්ද

හොනසඤ්ඤා.

“කතමොචොනන්ද විරොගසඤ්ඤා?
ඉධොනන්ද, භික්ෙු අරඤ්ඤගපතො වො රුක්ෙමූලගපතො වො සුඤ්ඤාගොරගපතො වො
ඉති ටිසඤ්චික්ෙති. - ‘එතං ස්තං එතං ණීතං යිදං සබ්බස්ෙොරසමපථො
සබ්බූ ධි ටිනිස්සපග්ගො ත්හක්ෙපයො විරොපගො නිබ්බොන්ති.
අයං වුච්චතොනන්ද විරොගසඤ්ඤා.
“කතමොචොනන්ද නිපරොධසඤ්ඤා?
ඉධොනන්ද, භික්ෙු අරඤ්ඤගපතො වො රුක්ෙමූලගපතො වො සුඤ්ඤාගොරගපතො වො
ඉති ටිසඤ්චික්ෙති - ‘එතං ස්තං එතං ණීතං යිදං සබ්බස්ෙොරසමපථො
සබ්බූ ධි ටිනිස්සපග්ගො ත්හක්ෙපයො නිපරොපධො නිබ්බොන්ති.
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අයං වුච්චතොනන්ද නිපරොධසඤ්ඤා.
“කතමොචොනන්ද සබ්බපලොපක අනභිරතසඤ්ඤා?
ඉධොනන්ද,
භික්ෙු
පය
පලොපක
උ ොයු ොදානො
අධිට්ඨඨොනොභිනිපවසොනුසයො, පත ජහප්තො විරමති න උ ොියප්තො.

පචතපසො

අයං වුච්චතොනන්ද සබ්බපලොපක අනභිරතසඤ්ඤා.
“කතමොචොනන්ද සබ්බස්ෙොපරසු අනිච්ඡොසඤ්ඤා?
ඉධොනන්ද, භික්ෙු සබ්බස්ෙොපරහි අට්ඨීයති හරොයති ජිගුච්ඡති.
අයං වුච්චතොනන්ද සබ්බස්ෙොපරසු අනිච්ඡොසඤ්ඤා.
“කතමොචොනන්ද ආනො ොනස්සති?
ඉධොනන්ද, භික්ෙු අරඤ්ඤගපතො වො රුක්ෙමූලගපතො වො සුඤ්ඤාගොරගපතො වො
නිසීදති ල්ල්කං ආභුජිත්වො උජුං කොයං ිධොය රිමුෙං සතිං උ ට්ඨඨප ත්වො.
පසො සපතොව අස්සසති, සපතොව ස්සසති.
දී ං වො අස්සසප්තො ‘දී ං අස්සසොමී’ති ජොනොති. දී ං වො ස්සසප්තො ‘දී ං
ස්සසොමී’ති ජොනොති.
රස්සං වො අස්සසප්තො ‘රස්සං අස්සසොමී’ති ජොනොති. රස්සං වො ස්සසප්තො
‘රස්සං ස්සසොමී’ති ජොනොති.
‘සබ්බකොය ටිසංපවදී
ස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති.

අස්සසිස්සොමී’ති

සික්ෙති.

‘සබ්බකොය ටිසංපවදී

‘ ස්සම්භයං කොයස්ෙොරං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති. ‘ ස්සම්භයං කොයස්ෙොරං
ස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති.
‘ ීති ටිසංපවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති. ‘ ීති ටිසංපවදී
සික්ෙති.

ස්සසිස්සොමී’ති

‘සුෙ ටිසංපවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති. ‘සුෙ ටිසංපවදී
සික්ෙති.

ස්සසිස්සොමී’ති

‘චිත්තස්ෙොර ටිසංපවදී
ස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති.

අස්සසිස්සොමී’ති

සික්ෙති.

‘චිත්තස්ෙොර ටිසංපවදී

‘ ස්සම්භයං චිත්තස්ෙොරං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති. ‘ ස්සම්භයං චිත්තස්ෙොරං
ස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති.
‘චිත්ත ටිසංපවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති. ‘චිත්ත ටිසංපවදී
සික්ෙති.
අභිප් පමොදයං චිත්තං
ස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති.

අස්සසිස්සොමී’ති
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සික්ෙති.

ස්සසිස්සොමී’ති

අභිප් පමොදයං

චිත්තං

සමොදහං චිත්තං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති. සමොදහං චිත්තං
සික්ෙති.

ස්සසිස්සොමී’ති

විපමොචයං චිත්තං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති. විපමොචයං චිත්තං
සික්ෙති.

ස්සසිස්සොමී’ති

අනිච්චොනු ස්සී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති. අනිච්චොනු ස්සී
සික්ෙති.

ස්සසිස්සොමී’ති

විරොගොනු ස්සී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති. විරොගොනු ස්සී ස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති.
නිපරොධොනු ස්සී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති. නිපරොධොනු ස්සී
සික්ෙති.
‘ ටිනිස්සග්ගොනු ස්සී
අස්සසිස්සොමී’ති
සික්ෙති.
ස්සසිස්සොමී’ති සික්ෙති. අයං වුච්චතොනන්ද ආනො ොනස්සති.

ස්සසිස්සොමී’ති

‘ ටිනිස්සග්ගොනු ස්සී

“සපච පෙො ත්වං, ආනන්ද, ගිරිමොනන්දස්ස භික්ෙුපනො උ ස්කමිත්වො ඉමො දස
සඤ්ඤා භොපසයයොසි, ඨොනං පෙො පනතං විජ්ජති යං ගිරිමොනන්දස්ස භික්ෙුපනො ඉමො
දස සඤ්ඤා සුත්වො පසො ආබොපධො ඨොනපසො ටිප් ස්සපම්භයයො”ති.
අථ පෙො ආයස්මො ආනපන්දා භගවපතො ස්තිපක ඉමො දස සඤ්ඤා උග්ගපහත්වො
පයනොයස්මො ගිරිමොනපන්දා පතනු ස්කමි; උ ස්කමිත්වො ආයස්මපතො ගිරිමොනන්දස්ස
ඉමො දස සඤ්ඤා අභොසි. අථ පෙො ආයස්මපතො ගිරිමොනන්දස්ස දස සඤ්ඤා සුත්වො පසො
ආබොපධො ඨොනපසො ටිප් ස්සම්භි. වුට්ඨඨොහිචොයස්මො ගිරිමොනපන්දා තම්හො ආබොධො. තථො
හීපනො ච නොයස්මපතො ගිරිමොනන්දස්ස පසො ආබොපධො අපහොසී”ති.
නැවත හයවන පිටුවට න්න
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සිිංහල ත වරැම
උපුටාගැනීම - පිරැවානා යපාත්වහන්යස්
සම්පාදක - ආචාර් යබෝදාගම චන්දිම නාහිමි

(213 වන පිටුයේ සිට ...)

දසධම්ම සූ රය
යමයස් පරතයයේක්ෂා යකාට පරතය පරිහරණ කරන භික්ෂු නම විසින් ධර්ම පරතයයේක්ෂා
කිරීම් වශය න් තරිවිධ ශික්ෂාව පුරා නිවන් අවපබෝධ කළ ුතු
ි දක්වන්නට දසධම්ම සූතර
ඇතුළත් කරන ලි. ඒ සූතරය ් භික්ෂූන් වහන්යස්යග් අභයන්තර හා බාහිර ආකල්ප දැක්යව ි.
මා විසින් යමයස් අසන ලි. එක් සමය ක්හි භාගයවතුන් වහන්යස් ශ්රොවස්ති නුවර සමීපය හි
වූ, යේත නම් කුමාර ායග් උ යනහි කරවන ලද අනොථ ිණ්ික සිටුහුයග් ආරාමය හි වැඩ
වසන යස්ක. එකල්හි වනාහි භාගයවතුන් වහන්යස් මහයණනි, ි භික්ෂූන්ට ආමන්තණ
ර
කළ
යස්ක. භික්ෂූහු එයස් වහන්ස, ැ ි උන්වහන්යස් පිළිවදන් දුන්හ. භාගයවතුන් වහන්යස් යමම
සූතර වදාළ යස්ක.
මහයණනි, යමම දශ ධර්මය ෝ ගිහි යග
ුත්තාහු .

හැර පැවිදි වූවාහු විසින් එක්වන් නුවණින් සැලකි

1. මම විවර්ණ භාව ට පැමිණිය මි ැ ි පැවිද්දා විසින් නිතර යමයනහි කළ ුතු ි.
2. මායග් දිවි පැවැත්ම අනුන්ට අ ත්

ැ ි පැවිද්දා විසින් නිතර යමයනහි කළ ුතු ි.

3. මා විසින් අනය වූ ආකල්ප ක් කට ුතු

ැ ි පැවිද්දා නිතර යමයනහි කළ ුතු ි.

4. කියමක් ද? මායග් සිත සීලය න් උපවාද යනාලබාදැ ි පැවිද්දා විසින් නිතර යමයනහි කළ
ුතු ි.
5. කියමක් ද? නුවණැති සබරහ්මචොරීන් වහන්යස්ලා මා ගැන සීලය න් පරිභව යනායකයරත්දැ ි
පැවිදි · වූවහු විසින් නිතර යමයනහි කළ ුතු ි.
6. මම පරි වූ මන වඩන්නා වූ සි ල්යලන් යනායහාත් හැමයදනා යකයරන් මායග් නානා භාව
මරණය න් විනා භාව යහවත් යවනස් වීම හා යවන් වීම යේ
ි පැවිද්දා විසින් නිතර යමයනහි
කළ ුතු ි.
7. මම කර්ම අ ත් යකාට ඇත්යතක් යවමි. කර්ම දා ාද යකාට ඇත්යතක් යවමි. කර්ම ම
ය ෝනි යකාට ඇත්යතක් යවමි. කර්ම පිළිසරණ යකාට ඇත්යතක් යවමි. හපත් වූ යහෝ
අ හපත් වූ ම් කර්ම ක් යකයරම්ද, එ ට හිමි යවමි ි පැවිද්දා විසින් නිතර යමයනහි කළ
ුතු ි.
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8. යකයස් වූ මට රෑ දවල් යදක ඉක්යම්යදෝ යහෝ

ි පැවිද්දා විසින් නිතර යමයනහි කළ ුතු ි.

9. කියමක් ද? මම ශුනයාගාරය ක්හි යහවත් මහජන ායගන් හිස් වූ යපයදසක සි ලු ඉරි ේයවහි
හුයදකලාව ඇපල්යදෝ යහෝ ි පැවිද්දා විසින් නිතර යමයනහි කළ ුතු ි.
10. මා සිත් සතන්හි උත්තරී මිනිස් ගුණ ඇත්ද, මා විසින් ආර් භාව ට සුදුසු ඥාන දර්ශන
වියශ්ෂ ක් ලබන ලද දැ ි මා මරණ මඤ්චකය හි යහාත් කල්හි සබරහ්මචොරීන් විසින් විචාරන
ලද්යදම් යත්ජස් රහිත යනායවදැ ි පැවිද්දා විසින් නිතර යමයනහි කළ ුතු ි.
මහයණනි, යම් දශ ධර්මය ෝ ගිහි යග හැර මහණ වූවහු විසින් එක්වන්ව සැලකි

ුත්තාහ.

භාගයවතුන් වහන්යස් යම් යද්ශනාව යමයස් වදාළ යස්ක. සතුටු සිත් ඇති ඒ භික්ෂූන් වහන්යස්ලා
භාගයවතුන් වහන්යස්යග් ධර්ම යද්ශනාව අසා වියශ්ෂය න් සතුටු වූහ.

මහා මිංගල සූ රය
යදවි න් සහිත යලෝකය හි ඒ ඒ කාලවල පස්වැදෑරැම් යකෝලාහල ක් ඇති වන බව දැක්යේ.
මංගල නු කුමක්දැ ි විමසීම් නිසා ඇති වන යකෝලාහල මංගල යකෝලාහල ි. යලෝක
විනාශය ්දී ඇති වන කලබැගෑනි කල්ප යකෝලාහල ි. සක්විති රජකු පහළ වන බව කි න
ආන්යදෝලන සක්විති යකෝලාහල ි. බුදුවර කු පහළ වන බව කි න උද්යඝෝෂණ බුද්ධ
යකෝලාහල ි..
එකල දඹදිව සමූහ වශය න් රැස් වී යබායහෝ ධන වි දම් යකාට රාමා ණාදී විවිධ බාහිර කථා
පරීතිය න් ඔදවැි සිතැතිව අසන්නාහ. ඇතැම් විට ඒ කථාවක් නිම වීමට සිවුමසක් වො ගත
යේ.
යම් කාලය ් දී මිනිසුන් අතර මංගල නම් කුමක්දැ ි පැන නැගුණු කථාවකි. එහිදී එයකක් ඇසින්
දුටු දැකුම්කලු යද මංගල ය ිද තයවයකක් කනින් ඇසූ යද පරි ජනක නම් මංගල ැ ිද
තයවයකක් නැහැ ට දැයනන සුවඳ, දිවට දැයනන සුමිහිරි රස කට දැයනන සුවදා ක පහස
මංගල
ිද කීහ.
යමයස් ඔවුන’තර පැන නැගුණු විවාද බලවත් වි . පසිඳුරන්ට හමු වන රෑප, ශේද, රස, ස්පර්ශ
න විෂ පරි වන්නාක් යමන්ම අපරි ද වි හැකි ි. එයස් ඇති කල මංගල
ි නිශ්ච කළ
හැකි දැ ි විවිධ තර්ක විතර්ක ඇති වි .
යමයස් මිනිස් යලාව ඇති වූ වාද අනුකරමය න් යදේයලාව දක්වාද එතැනින් බඹයලාව දක්වාද
පැතියරන්නට වි . යම ින් මිනිස්සුද යදවිබඹහුද යදයකාටසක් වූහ. මංගල සිතුවිල්යලන්
යවයහසට පත් වූහ. යමයස් තීරණ කට බැසගත යනාහී යදායළාස් වසරක්ම ඉක්ම ගිය ් .
යම් අවස්ථායේ තේතිසා වැසි යදේ පිරිසක් එක්සත්ව යම් මංගල පරශ්න විසඳාගැනීම පිණිස
බුදුරදුන් කරා එළඹ මංගල නම් කුමක්දැ ි විචාළ කල්හි මංගල සූතර යදසූ යස්ක.
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යම් සුතරය ් අන්තර්ගත කාරණ අටතියසන් යදතිසක් යලෞකික ජීවිත ට සම්බන්ධ . ස ක්
යලායකෝත්තර ජීවිත ට සම්බන්ධ . මංගල න්යනහි යත්රැම උභ යලෝකාර්ථ සංසිද්ධි ි.
යදයලාවම අභිවෘද්ධි ි.
මා විසින් යමයස් අසන ලි. එක් සමය ක භාගයවතුන් වහන්යස් සැවැත් නුවර නිසා පේතවන
නම් වූ අනොථ ිණ්ික මහ සිටුහුයග් අරම්හි වැඩ වසන යස්ක. එකල්හි එක්තරා යදවිය ක් රෑ
(යපර ම) ඉක්ම ගි කල්හි විශිෂ්ට ශරීර පශ්ෝභා ඇත්යත් සි ලු යේතවන ස්වකී ශරිර
යශෝභායවන් බබුලුවා භාගයවතුන් වහන්යස් ම් තැනකද එතැනට එළඹිය ් .
එළඹ භාගයවතුන් වහන්යස් වැඳ එකත් පයසක සිටිය ් . එකත් පයසක සිටි ඒ යදවි යතම
භාගයවතුන් වහන්යස්ට ගාථායවන් යමයස් කී .
යමයලාව පරයලාව යදක්හි සැප කැමති වන යබායහෝ යදවිය ෝද මිනිස්සුද යදයලෝ වැඩ සලසන
මංගල කාරණ ගැන සිතූහ. භාගයවතුන් වහන්යස් වැඩ සලසන මගුල් වදාළ මැනවි.
බාල න් ඇසුරැ යනා කිරීමද, පණ්ඩිත න් ඇසුරැ කිරීමද, පිදි
එකක් උතුම් මඟුල් .
සුදුසු යපයදස්හි විසීමද, යපර කළ පින් ඇති බවද, සි
මඟුල් .

ුත්තන් පිදීමද යන යම් එක

අබව මනා දහම්හි පිහිටුවීම්ද උතුම්

යබායහෝ ඇසූ පිරෑ තැන් ඇති බවද, සිහි අත්හුරැ බවද, යමානවට හික්මුණු තුන්යදාර ඇති බවද,
යමානවට කි න ලද වචන ද උතුම් මඟුල් .
මවුපි උවුටනද, අඹුදරැවනට සංගරහ ද, නිරවුල් කර්මාන්ත ද උතුම් මඟුල් .
දාන ද, දසකුසල් දහම්හි හැසිරීම්ද, නෑ න්ට සංගරහ ද, යපයහවස් විසීම් ආදී නිවැරදි කටයුතුද
උතුම් මඟුල් .
පාපය හි යනාඇලීමද, පවින් වැළකීමද, මත් පැයනන් වැළකීමද, කුශල ධර්මය හි යනාපමාව
ය දීමද උතුම් මඟුල් .
ගරැ කළ ුත්තන්ට ගරැ කිරීමද, නිහතමානී බවද, ලද යද ින් සතුටු වන බවද, යකයළහි ගුණ
දන්නා බවද, සුදුසු කල්හි බණ දහම් ඇසීමද න කරැණු උතුම් මඟුල් .
ඉවසීමද, සුවච බවද, ශරමණ න් දැක්මද, සුදුසු කල්හි ධර්ම සාකච්ඡාවද උතුම් මඟුල් .
තපසද, බඹසරද, චතුරාර්

සතය දැකීමද, නිවන් පසක් කිරීමද උතුම් මඟුල් .

අටයලෝ දහමින් මඬනො ලද සත්ත්ව කුයග් සිත යනාසැයල්ද, යශෝක රහිතද, රාගාිය රහිතද,
කාමය ෝගාදීන් යගන් නිරැපදෘතද, එබඳු රහත්හුයග් සියතහි ඒ යනාසැයලන බව ආදි උතුම්
මඟුල් .
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ම් යකයනක් බාල න් ඇසුරැ යනාකිරීම් ආදී මංගල කාරණ න් කිරීයමන් හැම තන්හි
යනාපැරදුපණෝ සි ලු ඉරි ේයවහි සිහිය න් යවයසත්ද එ ඔවුනට උතුම් මඟුල් නම් යේ.

ර න් සූ රය
මංගල සූතරය න් ආත්මාරක්ෂාව සලස්වාගැනීයමන් අනතුරැව රතන සූතරය න් පරාරක්ෂාව හා
අමනුෂ්යොදීන්යගන් වන උවදුරැ වළක්වාගැනීම පිණිස එම සූතර ඊළඟට පයොදන ලි.
අතීතය ් විශාලා මහනුවර මහා දුර්භික්ෂ ක් ඇති වි . ආහාර දුලභත්වය න් මිනිස්සු
මැයරන්නට වූහ. මළ සිරැරැ නුවරින් බැහැර කළහ. මිනී කුණු ගඳින් අමනුෂයය ෝ නුවරට ඇතුල්
වූහ. ඒ නිසා තවතවත් මැයරන්නට වූහ. ඒ යහ්තුයකාටයගන අභිවාතක නම් දරැණු යරෝග ක්
ඇති වි . යමයස් දුර්භික්ෂ, අමනුෂය හා යරෝග න තරිවිධ භීතය
ි න් උ දෘත වූ විශාලා මහනුවර
වැසිය ෝ යමපවත් රජවරැන්ට දැන්වූහ. රජවරැ ජනතාව සන්ථාගාර ශාලාවට රැස් කරවූහ. රජුන්
අත වරදක් ඇත්දැ ි විමසූහ. තමන් අත වරදක් නැතැ ි වැසිය ෝ පිළිවදන් දුන්හ.
දීර්ඝ සාකච්ඡාකින් පසුව, තථාගත න් වහන්යස් යම් නුවරට වැඩමවාගතයහාත් සි ලු උවදුරැ
දුරැ යේ ැ ි තීරණ ට බැසගත්හ. බිම්බිසාර රජුයග් කැමැත්ත ඇතිව ලිච්ඡවි රජවරැන්
යදයදයනක් බුදුන් වහන්යස් කරා එළඹ, ස්වොමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස, තරිවිධ භීති කින් උපදෘත
වූ අප රටවැසි න්යග් නිදුක් නියරෝගී බැේ උයදසා භාගයවතුන් වහන්යස් අප නුවරට වැඩමවන
යස්ක් නම් අපට හපතක් යේ
ි දන්වා සිටි හ.
තථාගත න් වහන්යස් ආරාධනාව පිළියගන රතන සූතරය හි අණ යතදින් යකළ ලක්ෂ ක්
සක්වල ආරක්ෂාව සිදු යවතැ ිද එ ින් මහත් පිරිසකට ධර්මාවයබෝධ යවති ිද සලකා
පන්සි ක් භික්ෂූන් වහන්යස්ලා සමග විශාලා මහනුවරට වැඩමවා රතන සූතර ිරිත යදසුහ.
ඒ සමගම සිවු දිගින් කළු යකාට නැගුණු මහා යම්ඝය න් මළකඳන් ඉල්පී ගංගා නියට පා වී
ගිය ් . නගර පවිතර වි . පන්සි ක් පමණ බුදුපායමාක් මහ සඟන විශ්ොලො මහ නුවරට
පිවියසත්ම සක් යදවිඳු ඈ මහානුභාව සම්පන්න යදවිවරැ පැමිණි ාහු . ඔවුන්යග් පැමිණීම
සමගම අමනුෂයය ෝ කරමය න් ඉවත් වී ගි ාහු .
තථාගත න් වහන්යස් රතන සූතර වදාරා නුවර යදාරටුව අබි ස වැඩ සිට අනඳ හිමි න් අමතා
"ආනන්ද, යම් රතන සූතර ඉයගන පූජා ද්රවයද යගන්වා යගන ලිච්ඡවී කුමරැන් සමග විශාලා
මහනුවර තුන්පවුරැ වටා හැසියරමින් පිරිත් යදසව” ි වදාළ පස්ක.
ආනන්ද හිමිය ෝද බුදුරජාණන් වහන්යස්යග් පාතර ට පිරිත් පැන් යගන රතන සූතර යදසමින්
මුළු නුවරට පිරිත් පැන් ඉස්සාහ. සි ලු අමනුෂයය ෝ පලා ගි හ. නගර ආරක්ෂා සහිත වි .
උවදුරැ දුරැ වි . මනුෂයය ෝ සුඛිත මුදිත වූහ. සුවාසූ දහසක් පරාණීන්ට ධර්මාභිසම වි . බුදුන්
වහන්යස් යදවන දවස්හිද රතන සූතර වදාළහ. ඒ සමගම සුවාසු දහසක් පරාණීහු ධර්මාවයබෝධ
ලදහ. යමයස් පිළියවළින් සත්දිනක් රතන සූතර යදසූහ.
1. යපාළයවහි යහෝ අහයසහි වූ යහෝ ම් අමනුෂය යකයනක් යමහි රැස් වූහුද, ඒ සි ලු
අමනුෂයය ෝම සතුටු සිතැත්යතෝ යවත්වා. තවද මායග් වචන සකසා අසත්වා.
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2. භූතය නි, එබැවින් යතපි සි ල්යලෝ මායග් වචන අසවු, මනුෂය පරජාවට මමතරි
ම් යකනක් දහවල්ද, රෑද පඬුරැ එලවත්ද එයහ ින් යනාපමාවම ඔවුන් රකිවු.

කරවු,

3. යම් මිනිස් යලාව යහෝ නා යලෝ ආදී අන් යලාවක්ද යහෝ ම් ධන ක් යේද, යදයලාව යහෝ
මහඟු රැවනක් යවද්ද, ඔවුන් අතුයරහි තථාගත න් හා සදාංශ ක් නැත්යත්ත්ම . යම් කරැණින්
ද බුදුරජහු උතුම් රැවනකි. යම් සතය බලය න් යසත් යේවා.
4. ශාකයමුනි යතම එකඟ වූ සිත් ඇත්යත්, යකයලස් නැසීමට නිමිති වූ රාගය න් යවන් වීමට
නිමිති වූ මරණ ක් නැති උතුම් වූ ම් නිවනක් පසක් යකපළ්ද, ඒ දහම් හා සම වූ කිසිවක්
නැත්යත් . යම් කරැණින්ද නිවන් දහම් උතුම් රැවයනකි. යම් සතයානුභාවය න් යසත් යේවා.
5. බුද්ධ යශර්ෂ්ඨ යතම අතයන්ත පරිශුද්ධ වූ ම් මාර්ග සමාධි ක් වර්ණනා යකයළ්ද, බුද්ධාදීහු
ආනන්තරික (අනතුරැවම ඵල යදන) සමාධි ි මකට කි ත්ද, ඒ සමාධි හා සමාන අනය
සමාධි ක් නැත. යම් කරැණින්ද ආර් මාර්ග උතුම් රැවයනකි. යම් සතය බලය න් යසත්
යේවා.
6. සත්පුරැෂ න් විසින් පසස්නා ලද ම් ආර් පුද්ගලය ෝ අටයදයනක් යවත්ද යනායහාත්
පරශස්ත වූ ම් එකසි අටක් ආර් පුද්ගලය ෝ යවත්ද යමාහු හැමයදන සතර ුග යකයනක්
යවති. සුගත් බුදුරජුනය
් ග් සේ වූ ඔවුහු දක්ෂණ
ි ාවට සුදුස්යසෝ යවති. යම් බුදු සේවන් යකයරහි
යදන ලද දානය ෝ මහත් ඵල ඇත්යතෝ යවත්. යම් කරැණින්ද බුද්ධ ශරාවක සංඝ යතයම් උතුම්
රැවන්යනකි. යම් සතය බලය න් යසත් යේවා.
7. යගෞතම බුද්ධ ශාසනය හි වූ සුවිශුද්ධ කා -වොක් කර්ම සංඛ්යාත ශ්ීලස්කන්ධය න් ුක්ත වූ
ස්ිර සිතින් ුක්ත වූ පරඥාව කරණ යකාටයගන සි ලු යකයලසුන්යගන් නික්මුණා වූ ම් පුද්ගල
යකයනක් යවත්ද, ඔහු තුමූ නිවනට බැසයගන යනාමිලය ්ම රහත් ඵල සමවත ලැබයගන එ
විඳින්නාහු යවති. යම් කරැණින්ද ආර්ය සංඝ ා උතුම් රැවයනකි. යම් සතය බලය න් යසත්
යේවා.
8. ම් යස් යපායළාව තුළ වැදයගන සිටි ඉන්ද්රඛීල සිවු දිගින් හමන සුළඟින් යසලවි හැකි
යනායේ ද, ආ ය සතය න් පරඥායවන් බැසයගන දක්වා පුරැෂ ා (යසෝවාන් පුද්ගල ා) එබන්දකු
යකාට කි මි. යම් කරැණින්ද සංඝ යතයම් උතුම් රැවයනකි. යම් සතය බලය න් යසත් යේවා.
9. ම් යසෝවාන් පුද්ගල යකයනක් ගැඹුරැ නුවණැති බුදුරදුන් යදසූ ආර්ය සතය න් තමන්ට
පරකට යකයරත්ද, ඔහු යබයහවින් පමා වූවාහු නමුත් අටවන භව ක් යනාගනිති. යම් කරැණින්ද
ආර් සංඝ යතයම් උතුම් රැවනකි. යම් සතය බලය න් යසත් යේවා.
10. යම් යසෝවාන් පුද්ගල ායග් දර්ශන සම්පත්ති යහවත් යසෝවාන් මග නුවණ පහළ වීම සමගම
සක්කා දෘෂ්ටි ද (බුද්ධාදී අටතුන්හි) සැක ද ම් මිථයො ශීල වරත යකයනක් වූහු නම් ඒ
සි ල්ලද න යම් තුන් සංය ෝජන දුරැ කරන ලද්පද් යවයි. යහයතම සතර අපා යකයරන්
මිදුපණ්ද යේ. ආනන්තර් කර්ම පසත් මිථයො දෘෂ්ටි ත් න බැරෑරැම් පේ ස කරන්නටද යහ්
අභවය . යම් කරැණින්ද ආර් සංඝ යතයම් උතුම් රැවයනකි. යම් සතය බලය න් යසත් යේවා.
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11. ඒ යසෝවාන් පුද්ගල යතම ක ින් යහෝ වචනය න් යහෝ සිතින් යහෝ පරඥප්ති මාතර වූ කිසි
වරදක් කරන්යන් නමුදු යහ් එ සඟවන්නට යනාහැක්යක් . දන්නා ලද නිර්වාණ පද ඇති
යසෝවාන් පුද්ගල ායග් (වරද සැගවීයම්) අවශය බව බුදුරදුන් විසින් වදාරන ලද්යද් . යම්
කරැින්ද ආර් සංඝ යතයම් උතුම් රැවනකි. යම් සතය බලය න් යසත් යේවා.
12. වන ලැහැබ යතයම් ගරීෂ්ම සෘතුයේ පළමුවන මාසය හි යහවත් බක් මහ සුපිපි අක් ඇත්යත්
ම් යස්ද, එයස් වූ නිවන් පුර පමුණුවන පර් ාප්ති ධර්ම රත්න උත්තරීතර වූ නිවන් පිණිස ඒ
බුදුන් වහන්පස් පදසූ පස්ක. යම් කරැින් ද බුදුන් වහන්පස් රැවයනකි. යම් සතය බලය න්
යසත් යේවා.
13. උතුම් නිවන දන්නා වූ, උතුම් වූ නිවන යදන්නා වූ, උතුම් නිවන් මග යගන හැර පාන්නා
වූ, නිරැත්තර වූ බුදුරජාණන් වහන්යස් උතුම් වූ දහමක් යදසූ යස්ක. යම් කරැණින්ද බුදුරජාණන්
වහන්යස් උතුම් රැවයනකි. යම් සතය බලය න් යසත් යේවා.
14. ම් යකනකුන්යග් පුරාතන කර්ම රහත් මගින් ක්ෂීණ වූය ්ද අලුත් කර්ම න්යග් පහළ
වීයමකුත් නැද්ද, මතු භව ක් යකයරහි යනාඇලුණු සිතැති, ක්ෂණ
ී වූ පරතිසන්ධි විඥාන සංඛ්යාත
බීජ ඇති, පුනර්භව සංඛ්යාත සංසොර වෘද්ධි යකයරහි කැමැත්තක් නැති, ධධර් සම්පන්න වූ
ඒ රහත්හු යම් පහන යමන් අවසන් සිත නිරැද්ධ වීයමන් පිරිනියවත්. යම් සතය බලය න් යසත්
යේවා.
15. යපායළායවහි යහෝ අහයසහි වූ ම් අමනුෂය යකයනක් යමතන්හි රැස් වුහුද, ඔහුද මමද යදේ
මිනිසුන් විසින් පුදන ලද තථාගත බුදුරජාණන් වහන්යස් නමදිමු. සත්ව පරජාවට යසත්යේවා.
16. යපායළායවහි යහෝ අහයසහි වූ ම් අමනුෂය යකයනක් යමතහි රැස්වහු ද, ඔහු ද මම ද
යදේ මිනිසුන් විසින් පුදන ලද තථාගත වූ ධර්ම නමදිමු. සත්ත්ව පරජාවට යසත් යේවා.
17. යපායළායවහි යහෝ අහයසහි වූ ම් අමනුෂය යකයනක් යමතහි රැස් වුහුද, ඔහුද මමද යදේ
මිනිසුන් විසින් පුදන ලද තථාගත වූ සංඝ ා නමදිමු. සත්ත්ව පරජාවට යසත් යේවා.

කරණීය තම ව

සූ රය

රතන සූතර සතය කරි ා බලය න් අමනුෂය උපද්රව දූරිභූත කිරිමට යද්ශිත . කරණී යමත්ත
සූතර ද එයස්ම අමනුෂය න්යගන් සිදු වන උවදුරැ වැළැක්වීම සඳහා යද්ශිත . රතන සූතර ට
අනතුරැව යම් සූතර ඇතුළත් කරන ලද්යද් එබැවිනි.
බුදුරජාණන් වහන්යස් සැවැත් නුවර පේතවනොරොමපයහි වැඩ වසන සමය හි සසර කලකිරැණු
පන්සි ක් භික්ෂූන් වහන්යස් බුදුන් වහන්යස් යවතින් කමටහන් යගන හිමාල වන යපයදයසහි
එක් වන ලැහැබක් ඇසුරැ යකාට වස් විසූහ. සිල්වත් භික්ෂූන්යග් ගුණ යතදින් වෘක්ෂ යද්වතායවෝ
තමන්යග් දරැවන් යගන රැක් විමන්වලින් බැස ඔබ යමාබ හැසියරන්නට වූහ. ඒ යද්වතායවෝ
“යම් භික්ෂූහු යතමසක් යමහි වසති, එයතක් අපට දරැවන් රැයගන බිමට බැස විසි යනාහැකි .
එයහ ින් භික්ෂූන්ට බි උපදවන අරමුණු යපන්වා බි දනවන හඬ නගා තැතිගන්වමු ි සිතා
නා නා පරාකාර ක් රකුස් රෑ මවා ඉදිරිය හි සිටින්නට වූහ. භික්ෂූහු බි වූහ. දුර්වර්ණ වූහ.
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සිරැර පඬු පාට වි . සිත එකඟ කළ යනාහැකි වි . එයහත් කිසියවක් කිසියවකුට එපවත්
යනාදැන්වූහ.
දවසක් පම් භික්ෂූහු සංඝ ස්ථවිර න් වහන්යස් හමු වූහ. භික්ෂූන්යග් මැලවුණු සිරැරැ දැක
උවදුරක් ඇද්දැ ි විචාළහ. එවිට උන්වහන්යස් සි ලු පුවත් දැන්වූහ.

ම්

සංඝ ස්ිවිර යතයම් භික්ෂූන් අමතා ඇවැත්නි, භාගයවතුන් වහන්යස් යපරවස් විසීම පසුවස්
විසීම
ි වස් එළඹීම් යදකක් වදාරා ඇත. අපට යම් පසනසුන සැප යනායේ නම් ඒ බව
බුදුරදුන්ට දන්වා යවන සැප යසවනක් ලබාගනිමු ි සාකච්ඡා කළහ.
උන්වහන්පස් පසුව බුදුන් වහන්යස් කරා එළඹි හ. ඒ යතාරතුරැද සැල කළහ. බුදුන් වහන්යස්
ආවර්ජනා යකාට බැලූහ. මහයණනි, යතාපට යම ට වඩා සුදුසු යසනස්නක් යනාමැත. යතපි
යදවි න්යගන් නිර්භ බව කැමති වන්නාහු නම් යම් පිරිත උගනිවු. යම යතාපට පිරිතක්
යමන්ම කර්මස්ථාන ක්ද යව ි. යම් යමත්තො සූතර මසකට අටවරක් බණ අසන දවස්වල
සේඣා නා කරවු. යම පදනම් යකාට ධර්ම සාකච්ඡා පවත්වවු. ධර්ම යද්ශනා පවත්වවු. පසුව
අනුයමෝදනා කරවු. යම ම කර්මස්ථාන ක් වශය න් වඩවු. භාවනාවක් යමන් පුහුණු කරවු. එවිට
අමනුෂය න්ට බි ගන්වනු යනාහැකි යව ි. යදවිය ෝ හිතවත්කමක්ම දක්වති ි වදාළ පස්ක.
1. ම් ඒ ශාන්තිපද සංඛ්යාත නිර්වොණ ක් යේද, එ ට පැමිණ, යනායහාත් එ අවයබෝධ යකාට
වසනු කැමති, අභිවෘද්ධි සලසාගැනීයමහි දක්ෂ ා විසින් එ ට සුදුසු යද කළ ුතු . නිවනට
පැමිණ වසනු කැමැත්යත් සතය පරතියේධ පිණිස පිළිපදින්නට, යනායහාත් කිසුණු පිරි ම් කිරීම්
වත් සමාදන් වීම් ආදී සි ලු කාර් න් කරන්නට දක්ෂය ක් වන්යන් . සෘජු වන්යන් . මනා
යකාට සෘජු වන්යන් . අනය න්යග් අවවාද මනා යකාට පිළිගැනීම් වශය න් සුවච වන්යන් .
මෘදු වන්යන් . අතිමාන ඇත්යත් යනාවන්යන් .
2. ලද යද ින් සතුටු වන්යනක්ද පහසුයවන් යපෝෂණ කළ හැක්යකක් ස්වල්ප කට ුතු
ඇත්යතක්ද, සැහැල්ලු පැවතුම් ඇත්යතක්ද, සන්සුන් ඉඳුරන් ඇත්යතක්ද, පරඥා ඇත්යතක්ද, හැඩි
දැඩි අසංවර ගති නැත්යතක්ද කුල න් යකයරහි යනාඇලුයනක්ද වන්යන් .
3. නුවණැති අනය න් නින්දා කරනසුලු වරදක්වත් යනාකරන්යන් . සි ලු සත්ත්වය ෝ සැප
ඇත්යතෝම යවත්වා. භ නැත්යතෝ යවත්වා. සුඛිත සිත් ඇත්යතෝ යවත්වා ිද,
4. තෘෂ්ණො භ සහිත යහ ින් තැතිගන්නාසුලු වූද තෘෂ්ණා භ පරහොණය කළ යහ ින් ස්ථාවර
වූද ම් කිසි සත්ත්වය ෝ ඇත්තාහු නම්, ඒ සි ලුයදනාද දික් ශරීර ඇත්පතෝද ඉතා සි ුම් ශරීර
ඇත්පතෝද ස්ථුල ශරීර ඇත්යතෝද,
5. ඇස් හමුවට පැමිණි වසය න් දුටු සතුන්ද ඈත සිටින යහ ින් නුදුටු සතුන්ද, දුරත් ළඟත්
වසන සතුන්ද, ඉපදීම අවසන් කළ සත්ත්වය ෝද මතු ඉපදීම යසා න සත්ත්වය ෝද න යම්
සි ලු සත්ත්වය ෝ සුඛිත සිත් ඇත්යතෝ යවත්වා ිද යමත් වඩන්පන් .
6. එයකක් අනියකකු යනාරවටන්යන් . අයනකකුට අවමන් යනාකරන්යන් . ක හා වචන පිළිබඳ විකෘතිය න්ද මයනෝ විකාරය න්ද එයකක් අයනකකුට දුකක් යනාකැමැති වන්යන් .
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7. මව ම් යස් තමායගන් ඇති වූ එකම ඖරස පුතර ා ජීවිත පරිතයාගය න් වුවත් රක්යන්ද.
එපරිද්යදන්ම සි ලු සත්ත්ව න් යකයරහි අපරමාණ වූ මමතරී සහගත සිත් වඩයන් .
8. උඩද ටද සරසද සීමාවකුදු නැතිව, අතරතුරවත් ධවර පහළ වීමක් නැතිව, සතුරන් රහිතව
සි ලු යලෝක සත්ත්ව ා යකයරහි අපරමාණ වූ යමතරී සහගත සිත වඩන්යන් .
9. සිටින්යන් යහෝ ඇවිදින්යන් යහෝ උන්යන් යහෝ නිදන්යන් යහෝ ම් තාක් මමතරී සහගතව
සිහි ඉටනු කැමැත්යත්ද ඒ තාක් පහ වූ මාධය අලස බව ඇතිව අධිෂ්ඨාන කරන්යන් . මමතරී
විහරණ යම් බුද්ධ ශාසනය හි යශර්ෂ්ඨ විහරණය කැ ි පරකාශ කළහ.
10. මිථයො දෘෂ්ටි ට යනාපැමිණ සිල්වත් වූය ් දර්ශනය න් ුක්ත වූය ් වස්තු කාම න්හි ගිජු
බව දුරැ යකාට ඒකාන්තය න්ම නැවත ගර්භය ක්හි විසීමට යනාපැමියණන්යන් .
ශුද්ධාවාස ක ඉපිද එහිදීම රහත් බවට පැමිණ පිරිනිවන් පාන්යන් .

ඛන්වධ පිරිත.
සර්ප ජාතීන් යකයරහි යමත් කිරියමන් තමන්යග් පංචස්කන්ධ පිළිබඳ ආරක්ෂාව සලස්වා
ගැනීමට කරණී යමත්ත සූතර ට අනතුරැව ෙන්ධ ිරිත ය ාදා තියේ.
අතීතය ්දී අප මහා යබෝසතාණන් වහන්යස් බමුණු මහසල් කුල ක ඉපිද වැි ව සට පැමිණ
පැවිදි වී, පඤ්චොභිඥා අෂ්ටසමාපත්ති උපදවායගන වනය හි වසන්යන්, තම අතවැසි තවුසන්ට
සර්ප ආදීන්යගන් වන උවදුරැ දැක යම් පිරිත යදසූහ. එතැන් පටන් සර්ප න්යගන් උවදුරක්
යනාවී .
මා විසින් යමයස් අසන ලි. එක් සමය ක්හි භාගයවතුන් වහන්යස් ශ්රොවස්ති නුවර සමීපය හි
අනොථ ණ
ි ්ික මහ සිටුවරයො විසින් කරවා පිළිගන්වන ලද යේතවන නම් වූ ආරාමය හි වැඩ
වසන යස්ක. එසමය හි වනාහි ශ්රොවස්ති නුවර එක්තරා භික්ෂු නමක් න කු විසින් දෂ්ට කරන
ලදුව කලුරි යකයළ් .
එකල්හි යබායහෝ භික්ෂන
ූ ් වහන්යස් භාගයවතුන් වහන්යස් ම් තැයනකද එතන්හි එළඹි යස්ක.
එළඹ බුදුරදුන් වැඳ එකත් පයසක හුන් යස්ක. එකත්පයසක හුන් ඒ භික්ෂුහු භාගයවතුන්
වහන්යස්ට යම් පවත් දැන්වූ යස්ක.
“ස්වාමීනි, යම් ශ්රොවස්ති නුවර එක්තරා භික්ෂු නමක් සර්ප කු විසින් දෂ්ට කරන ලදුව කාලකරි ා
යකයළ් .” නු ි. “මහයණනි, ඒ භික්ෂු නම යම් සතර සර්ප රාජ කුල න් මමතරී සිතින්
යනාපැතිරවී
ි හඟිමි. මහයණනි, ඉදින් ඒ භික්ෂු නම සතර සර්පරාජ කුල න් යමත් සිතින්
පහළ වී නම්, මමතරි වැඩුය ් නම් ඒ මහණ යතම සර්ප කු විසින් දෂ්ට කරන ලදුව කලුරි
යනාකරන්යන් .
සතර සර්ප රාජ කුලය ෝ කවරහුද ත් ? විපක්ඛ් නම් සර්ප රාජ කුල , ඒරාපථ නම් සර්ප රාජ
කුල , ඡඛ්යාපුත්ත නම් සර්ප රාජ කුල , කහායගෝතමක නම් සර්ප රාජ කුල
න යම් සතර ි.
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මහයණනි, ඒ මහණ යතම ඒකාන්තය න් යම් සතර නාග රාජ කුල න් යමත් සිතින්
යනාපැතිරවී . මහයණනි, ඉදින් ඒ භික්ෂු නම යම් සතර අහි රාජ කුල න් යමත් සිතින් පැතිර
වී නම් ඒ භික්ෂු නම සර්ප කු විසින් දෂ්ට කරනු ලදුව කලුරි යනාකරන්යන් .
මහයණනි, ඒ සතර නාග කුල න් යකයරහි යමත් සිත පතුරැවන්නට අවසර යදමි. කුමක්
යහ ින්ද ත් ? තමායග් සංචරණ පිණිස තම හට ආරක්ෂාව පිණිස පවත්නා යහ ිනැ ි වදාළ
යස්ක.
1. මායග් ධමතරි විරෑපාක්ෂ නම් සප කුල න් සමග . මායග් ධමතරි එරාපථ නම් සර්ප
කුල න් සමග . මායග් ධමතරි ඡඛ්යපුත්ත නම් සර්ප කුල න් සමග . මායග් ධමතරි
කහායගෝතමක නම් සර්ප කුල න් සමග .
2. මායග් මමතරි පා නැති නාග, පිඹුරැ, යපායළාන් ආදී දීඝ ජාතීන් සමග . මායග් මමතරි
යදපා ඇති මිනිසුන් හා පක්ෂීන් සමග . මායග් ධමතරි හස්ති, අශ්ව, ගව, මහීස ආදී සිවුපා
සත්ත්ව න් සමග . මායග් මමතරි පත්තෑ, යගෝනුසු ආදී යබායහෝ පා ඇති සත්ත්ව න් සමග .
3. අපාදක සත්ත්වය ක් මා යනායපළාවා, පාදක සත්ත්වය ක්, සිවුපා සත්ත්වය ක්, බහුපාද
සයතක් මා යනායපළාවා.
4. හැම සත්ත්වය ෝද, හැම පරාණීහු ද, හුයදක් සි ලු භූතය ෝදැ ි
දකිත්වා. යමාවුන් යකයරන් කිසිවකු කරාත් දුකක් යනාපැමියණ්වා.

න හැමයදන

හපතක්ම

5. බුදු රැවන්හි ගුණ අපරමාණ . දහම් ගුණ අපරමාණ . සඟ ගුණ අපමණ . දීර්ඝ ජාතීහු නම්
පරමාණවත්යහ. එනම් සර්පය ෝ , යගෝනුස්යසෝ , යබායහෝ පා ඇති සත්ත්වය ෝ , මකුළුයවෝ ,
සිකනල්ලු , මීය ෝ
න යම් විසිනි.
6. යතරැවන් ගුණ සිහි කිරීයමනුදු මා විසින් ආරක්ෂාව කරන ලි. මා විසින් පරිතරාණය ෝ කරන
ලද්දාහු . මා යකයරහි අදහස් ඇති සත්ත්වය ෝ ඉවත් යවත්වා. මා යනායවයහසත්වා.
7. ඒ මම භාගයවතුන් වහන්යස්ට වඳිමි. සත්බුදුවර න්ටද නමස්කාර කරමි.

තම ව ාන්ිසිංස සූ රය
එක් සමය ක බුදුන් වහන්යස් ශ්රොවස්ති නුවර ඇසුරැ යකාට පේතවනොරොමපයහි වසන්යන්
දියනක පැසුළු ම යලාව බලා වදාරන යස්ක් යමබඳු සිදු වීමක් දුටු යස්ක.
පකෝසල රට සැරිසරන මා අග්ගික්ඛ්න්යධාපම සූතර යදසීයමන් සැට නමක් රහත් වන්නාහ.
සැට නමක් කටින් උණු යල් වමාරන්නාහ. සැට නමක් සිවුරැ හැර ගිහි වන්නාහ නු ි.
භික්ෂූන් හට සංගරහ පිණිස චාරිකායවහි හැසියරනු කැමැති භික්ෂූන්ට දන්වන්නැ ි කීහ. යමයස්
වදාළ බුදුන් වහන්යස් මහත් භික්ෂු සමූහ ක් පිරිවරායගන ගම් නි ම්ගම් පිළියවළින් සැරිසරමින්,
මහත් වූ යබන සහිත රැකක් ගින්යනන් ඇවියලනු දැක, යම අරමුණු යකාට දම් යදසමි ි
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අග්ගික්ඛ්ද්යධෝපම සූතර යදසූ යස්ක. යමයස් වදාළ කළ සැටක් උණු යල් වැමෑරෑහ. සැටක් සිවුරැ
හළහ. පිරිසිදු සිල් ඇත්යතෝ රහත් වූහ.
යම් ධර්ම යද්ශනාව තුන් යකාටසකට පරය ෝජනවත් වි . රහත් වූවන්ට පරය ෝජන වනු පුදුම ක්
යනායේ. යසස්සන්ට වූ පරය ෝජන කවයර්ද ත් ? ඉදින් බුදුහු අග්ගික්ඛ්න්යදෝපම සූතර යනාඇසුහු
නම් පරමාද විහරණය න් ුක්තව පේ වඩමින් අපාය හි උපදනාහ. යම් දහම් යදසුම අසා
සාමයණ්ර භූමිය හි සිට දසසිල් පුරා භාවනා වඩා යසෝවාන් සකෘදාගාමි හා අනාගාමි වන්නාහ.
සමහරැ යදේ යලාව උපදින්නාහ. අනිත් අ යම යනාඇසුය ් නම් කල් ත් ත්
සංඝාදිපස්සොදි ට හා පාරාජිකාදි ට පැමියණන්නාහ.
යම් යද්ශනාව ඇසූ දුසිල් මහණහු යම් ශාසන ආශ්චර් ි. අප පැවිදි වූය ් යකයලසුන් තැවීමට
මිස යකයලසුන් වැඩීමට යනායේ. අපට දිවි හිම් යකාට යකයලසුන් නැති කරන පිළියවතක් පිරි
යනාහැකි . එබැවින් උවසු දම් පුරා දුකින් මියදමු ි ගිහි වූහ. ඔවුහු තිසරණ පන්සිල් හා අටසිල්
රැක ඇතැම් යකයනක් යසෝවාන් වූහ. ඇතැම් යකයනක් සකෘදාගාමී වූහ. යකයනක් යදේ යලාව
උපන්හ. යමයස් ඔවුන්ටත් යම් යදසුම ඵලවත් වි . යම් යද්ශනාව ගැන ආරංචි වූ භික්ෂූහු විසියදන
සැටයදන සි යදන බැගින් සිවුරැ හැර ගිහි වූහ.
යමයස් බුදුන් වහන්යස් දහම් යදසමින් දනවු සැරිසරා නැවත පේතවනොරොමයට වැඩම පකොට
එම ගඳකිළිය හි අඩ මසක් වියේකව ඵල සමවත් සුව විඳ පසුව ආනන්ද මහ යතරැන් සමග
යදේරම් යවයහර බලා හැසියරන යස්ක්, යපර කාෂා
වස්තරය න් බබළමින් පැවති
පේතවනොරොමය අද යමයස් හිස් වන්නට යහ්තු කවයර්දැ ි ආනන්ද හිමි න්යගන් විචාළ යස්ක.
ආනන්ද හිමිය ෝ බුදුන් වහන්යස්ට යමයස් පැවසූ යස්ක.
ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්යස් දනවු සැරිසරා වඩිද්දී අග්ගික්ඛ්න්යදෝපම සූතර වදාළ
තැන් පටන් භික්ෂූහු සංයේග ට පැමිණ අපට යම් සසුයනහි පිළියවත් පිරි යනාහැකි .
යනාමනා පැවතුම් ඇති අප විසින් සැදැහැවතුන් විසින් පින් සලකා පිරිනමන ලබන දන් වැළඳීම
නුසුදුසු
ි සිවුරැ හැර ගි හ. යම ඇසූ බුදුන් වහන්යස්ට ධර්ම සංයේග පහළ වි .
ඉක්බිති බුදුන් වහන්යස් ආනන්ද යතරැන් ඇමතූහ. මා සමවත් සුයවන් වියේකීව සිටි දී යමහි
කිසිදු භික්ෂ්ු නමක් මයග් දරැවන්යග් සැනසීම පිණිස අවවාද ක් යනාදුන්යන් . ගඟකට
බසින්නට යබායහෝ යතාටවල් ඇත්තාක් යමන් සසුයනහි සැනයසන්නට යබායහෝ යද් තියේ.
ආනන්ද, ගඳකිළි මළුයවහි බුද්ධාසන ක් පනවා භික්ෂූන් රැස් කරව ි කී යස්ක. යම් කාරණ
අර්යථාත්පත්ති යකාටයගන මහයණනි, යම් සස්යනහි ම් භික්ෂ්ු නමක් අසුරැ සණක යකටි
කාල ක් නමුදු සි ලු සතුන් යකයරහි යමත් සිත වඩා නම් යහවත් මමතරී කරයි නම් මහයණනි,
ඒ භික්ෂ්ූ නම යම් සයනහි යනාසිස් වූ ධයාන ඇත්යතක්ව වසයන්
ිද, ශාසනානුශාසන
පිළිපදින්යන්
ිද, අවවාද පිළිපන්යන් ය ිද, දා ක න් විසින් යදනු ලබන රට්ඨ ිණ්ඩය
යනාසිස්ව වළඳන්යන්
ිද කි නු ලැයේ.
ම් යකයනක් යමත් සිත නැවත නැවත පුහුණු කරත් නම්, වඩාත් නම් ඔවුන් ගැන කි නුම
කවයර්දැ ි යමයස් චුල්ල අච්ඡරාසංඝ සූතර වදාරා යමකී භාවනායේ අනුසස් දක්වනු සඳහා
යමත්තානිසංස සූතර යදසූ යස්ක.
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මා විසින් යමයස් අසන ලි. එක් සමය ක්හි භාගයවතුන් වහන්යස් ශ්රොවස්ති නුවර යේතවන
නම් වූ අනොථ ණ
ි ්ික මහ සිටුවරයොයග් ආරාමය හි වැඩ වසන යස්ක. එකල්හි භාගයවතුන්
වහන්යස් මහයණනි ි භික්ෂූන්ට ආමන්තරණ කළ යස්ක. ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස ැ ි
ඒ භික්ෂූහු භාගයවතුන් වහන්යස් පිළිවදන් දුන්හ. භාගයවතුන් වහන්යස් යම වදාළ පස්ක.
මහයණනි, ආදරය න් යසවුනා ලද එයස්ම වඩනා ලද, නැවත නැවත වැඩීම වශය න් පුරැදු
කරන ලද, සි ලු අන්දමින්ම පුරැදු කරන ලද යමානවට පටන්ගන්නා මමතරී පචයතෝ විමුක්ති
පිළිබඳ අනුසස් එයකායළාසක් කැමති වි
ුත්තාහ.
කවර එයකායළාසක්ද ත් ?
1. සැප යස් නිද ි.
2. සැප යස් පුබුද ි.
3. නපුරැ සිහින යනාදකි ි.
4. මිනිසුන්ට පරි

යව ි.

5. අමනුෂය න්ටද පරි යව ි.
6. යදවිය ෝ රකිති.
7. මමතරී විහරණ ඇති පුද්ගල ායග් ශරීරය හි ගිනි යහෝ විස යහෝ සැත් යහෝ යනාවදි ි.
8. වහාම සිත එකඟ යව ි.
9. මුහුණ පැහැපත් යව ි.
10. යනාමුළො ව කලුරි කර ි.
11. ධමතරී සමවතින් මතු රහත් වන්නට යනාහැකි වී නම්, මරණින් මතු බඹ යලාව උපදි ි.
මහයණනි, ආදරය න් යසවුනා ලද මමතරී පචයතෝ විමුක්ති ආයස්විත භාවිත බහුලීකෘත කළ
කල්හි, ානාවක් යමන් වස්තුවක් යමන් කළ කල්හි, එළඹ සිට කල්හි, පුරැදු කළ කල්හි, යමානවට
පටන්ගත් කල්හි යම් එයකායළාස් ආනිසංසය ෝ කැමති වි
ුත්තාහු .
භාගයවතුන් වහන්යස් යම
යද්ශනාවට කැමති වූහ.

වදාළ යස්ක. සතුටු වූ ඒ භික්ෂූහු භාගයවතුන් වහන්යස්යග්
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මි ව ාන්ිසිංස පිරි
මිතුරන්ට උපකාර කිරීයම් අනුසස් දැක්වීම සඳහා මිත්තානිසංස ගාථා යද්ශිත . එ ජාතක
පාලිය ් මහා නිපාතය ් පත්මිය ජාතකය හි යත්මි කුමාර ා ව උපන් අප මහ යබෝසතුන්
යදවි න්යග් සාධුකාරය න් හා තමන්යග් යඝෝෂාය න් මහ වන නින්නාද ට පත් කරවමින්
මිත්ත පූජා ගාථා නම් යම් ගාථා දස යදසන ලි.
1. ම් පුද්ගලය ක් මිතර යද්රෝහී යනායේ නම් යහයතම තමායග් යග ින් බැහැර ම් තැනකට
ගිය ් නම් යබායහෝ කන යබාන දෑ ලබ ි. යබායහෝයදයනක් ඔහු ඇසුරැ යකාට ජීවත් යවති.
2. මක් මිතර යද්රෝහී යනායේ නම් යහයතම ම් ම් රටකට ය ්ද, නි ම් ගමකට නුවරකට ය ්ද,
ඒ හැම තැනම යහ් පුදනු ලැයේ.
3. යමක් මිතර යද්රෝහී යනායේ නම් ඔහුට යසාරැ ළං යනායවති. රජ යතයම් අවමන් යනාකර ි.
ඔහු හැම සතුරන් මැඬ පවත්වති.
4. යමක් මිතර යද්රෝහී යනායේ නම් යහයතම යනාගැටුණු සිත් ඇතිව තමායග් යගට එ ි. මිතර
යද්රෝහී යනාවන පුද්ගල ායග් අපමණ වූ ගුණ සභාය හි පවා කි ති. යහයතම නෑ ිනට
් උතුම්
යව ි.
5. යමක් මිතර යද්රෝහී යනායේ නම් යහයතම අනුනට සත්කාර යකාට අනුන්යගන් සත්කාර
ලබන්යනක් යව ි. අනුන් යකයරහි යගෞරව සහිත වූය ් ඔවුන් විසින් ගරැ කරනු ලබන්යන්ද
යව ි. යලෝක ා තමායග් ගුණ වැණුම හා සස උසස් යකාට නගා ගන්යන්ද යව ි.
6. මිතර න් පුදන තැනැත්තා ඔවුන් විසින් පුදනු ලබන්යන්ද යව ි. බුද්ධාදී කලයාණ මිතර න්ට
වඳින තැනැත්තා යතයම්ද වැඳුම් ලබන්යනක් යව ි. යහයතම කීර්ති ටද පැමියණ ි.
7. යමක් මිතර යද්රෝහී යනායේ නම් යහයතම දිලියසන ගිනි යමන් ස ඉසුරැ පිරිවර සැපතින්
උේේවලිත යව ි. යදවි කු යමන් බබළ ි. ශ්රී කාන්තාව විසින් අත් යනාහරින ලද්යද් යව ි.
8. යමක් මිතර යද්රෝහී යනායේ නම් ගවය ෝ ඔහුට ඵල පරය ෝජන යදති. ක්යෂ්තරය හි වපුළ තාක්
පැළ හටගනියි. දරැ සැප වළඳ ි.
9. යමක් මිතර යද්රෝහී යනායේ නම් දැදුයරන් පර්වතය න් ගයසන් යහෝ
පිහිට ලබ ි.

මකින් ගිළිහුපණ් නම්

10. මක් මිතර යද්රෝහී යනායේ නම් යහයතම වැඩුණු මුල් හා නුග අරටු ඇති නුග රැකක් සුළඟින්
යසාලවා ලන්නට යනාහැක්කා යස් සතුරන් විසින් ඔහු මඬින්නට යනාහැකි යවයි.
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මමාර පිරිත
ජාතක පාලිය හි දුක නිපාතය හි එන 13 යමෝර ිරිත සං ුතත
් නිකාය හි යද්ව පුත්ත
සං ුත්තය න් 14-15 චන්ද සූරි
ිරිත් යදකද සක්ක සං ුත්තය ් එන 16 ධජග්ග ිරිතද ිරිත්
4 පළමුවන බණවර අවසනට ය ාදා තියේ.
1. යලාව අඳුර දුරැ යකාට යලෝ වැස්සාට ඇස් පාදා දුන් යහ ින්, ඇස් ඇති යලාවට එළි
යදන්නවුන් අතයරහි එකම රයජක් වූ, රන්වන් සිරැරැ ඇති, මහ යපායළාව බබුළුවන්නා වූ යම්
සූර් ා නැයග්. රන්වන් ඒ හිරැට වඳිමි. ඔබයගන් ආරක්ෂාව ලැබූ අ ි යම් දවස සතර
ඉරි ේයවන් ුක්තව සැප යස් වසමු.
සවාසනා සකල ක්යල්ශ න් දුරැ කළ ම් බුදු යකයනක් සි ලු දත ුතු ධර්ම න් දැන බුද්ධත්ව
අවයබෝධ කළාහුද, උන්වහන්යස්ට මායග් නමස්කාර යේවා. උන්වහන්යස්ලාද මා ආරක්ෂා
කරන යස්ක්වා. අතීත බුදුවර න් වහන්යස්ලාටද මායග් නමස්කාර යේවා. උන්වහන්පස්ලායග්
නව යලාේතුරා යබෝධි ගුණ න්ටද මායග් නමස්කාර යේවා.
ඒ ම ුර යතම යමම පිරිත කි ා යගාදුරැ යසවීයමහි හැසියර ි.
යදවන යමෝර පිරියතහි යපර යස්ම .....
යම් සූර්
වසමු.

යතම අප අතයරන් ඉවත් යේ. ඔබයගන් ආරක්ෂාව ලත් අපි (මුළු රැය හිම) සුව යස්

(යසස්ස මුල් ගාථා යදක යමනි.)

චන්වද පිරි
මා විසින් යමයස් අසන ලි. එක් සමය ක්හි භාගයවතුන් වහන්යස් ශ්රොවස්ති නුවර සමීපය හි
යේත නම් රාජ කුමාර ායග් උ න්හි අනොථ ිණ්ික මහා සිටුතුමො විසින් කරවන ලද අරම්හි
වැඩ වසන යස්ක. එසමය හි චන්ද්ර දිවය පුතර යතම රාහු අසුයර්න්ද්ර ා විසින් අල්ලාගන්නා ලද්යද්
වි . ඉක්බිති චන්ද්ර දිවය පුතර යතම එයේයලහි බුදු රදුන් සිහි කරමින් යම් ගාථාව කීය ් .
1. බුද්ධ වීර න් වහන්ස, නුඹවහන්යස් සි ලු යකයලසුන් යකයරන් වියශ්ෂය න් මිදුණු යස්ක.
එයස් වූ ඔබවහන්යස්ට මායග් නමස්කාර යේවා. මම කරදර ට වැටී සිටිමි. ඒ මට පිළිසරණ
වුව මැනව. ඉක්බිති භාගයවතුන් වහන්යස් සඳ යදේ පුත් අරබ ා රාහු අසුයර්න්ද්ර ාට යම්
ගාථායවන් යමයස් වදාළ යස්ක.
2. රාහු අසුයර්න්ද්ර , චන්ද්ර දිවය පුතර යතයම් නික්යල්ශී වූ තථාගත න් වහන්යස් සරණ ගිය ් .
බුදුවරය ෝ වනාහි යලාවට අනුකම්පා කරන්යනෝ . එයහ ින් සඳු අත්හරැව ි වදාළ යස්ක.
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ඉක්බිති රාහු අසුයර්න්ද්ර යතම සඳ යදේ පුතු අතහැර යේගය න්, පේපචිත්ති අසුරිඳු ම් තැනකද
එතැන්හි එළඹිය ් . එළඹ, හටගත් සංයේග ඇතිව යලාමු දැහැගත් සිරැරැ ඇතිව එකත්පයසක
සිටිය ් . එයස් සිටි ා වූ රාහු අසුයර්න්ද්ර ාට පේ චිත්ති අසුයර්න්ද්ර ා ගාථාවකින් යමයස් කීය ්.
3. එම්බල රාහු අසුයර්න්ද්ර , ඉක්මන් වූවකු යමන් සඳු අත්හරින්යන් කුමකටද ? කැළඹුණු සිත්
ඇත්යතක්ව අවුත් බි වූවකු යමන් කුමක් යහ ින් සිටින්යනහිද ?
4. බුදුරදුන් විසින් සඳු අරව ි ගාථාවකින් අස්වන ලද්යදමි. ඉදින් සඳු අත් යනාහැරිය මි නම්
මායග් හිස සත්කඩකට පැයළ ි. ජීවත් වුවද සැප ක් යනාලබමි.

සූරිය පිරි
බුදුහු ශ්රොවස්ති නුවර පේතවනොරොමපයහි අනොථ ිණ්ික මහා සිටුතුමොයග් අරම්හි යවයසන
කල්හි සූර් දිවය රාජයතම රාහු අසුයර්න්ද්ර ා විසින් අල්ලාගන්නා ලද්යද් . එකල්හි හිරැ යදේ
පුත් බුදු රදුන් සිහි කරමින් යම් ගාථාව කීය ් .
1. බුද්ධ වීර න් වහන්ස, ඔබ වහන්යස්ට මායග් නමස්කාර යේවා. ඔබ වහන්යස් හැම තැන්හිම
මිදුණු යස්ක් ම . මම කරදර ට වැටී සිටිමි. ඒ මට පිහිටවනු මැනව. ඉක්බිති බුදුරජාණන් වහයස්
හිරැයදේ පුත් අරඹ ා රාහු අසුයර්න්ද්ර ාට යම් ගාථායවන් යමයස් වදාළ යස්ක.
2. එම්බා රාහු, හිරැ යදේ පුත් අරහත් වූ තථාගත න් වහන්යස් සරණ ගිය ් . එයහ ින් ඔහු
මුදව. බුදුවරය ෝ යලාවට අනුකම්පා යකයරති. ම් සූර් ය ක් ගණඳුරැ දුර හැර එළි යකයර්
ද ? බබළන මඩුලු ඇත්යත් ද මහත් යත්ජස් ඇත්යත් ද එම්බල රාහු එයස් වූ අහස හැසියරන
හිරැ යනාගිල. එම්බා රාහු. මායග් පුතර වූ සූර් ා මුදව.
ඉක්බිති රාහු අසුයර්න්ද්ර ා හිරැ යදේ පුත් අතහැර ුහුසුලුව යේපචිත්ති අසුයර්න්ද්ර ා ම් තැනකද
එතැනට එළඹිය ් . එළඹ කලකිරැණු සිත් ඇතිව බිය න් තැතිගත්යතක්ව එකත් පයසක
සිටිය ් . එයස් සිටි රාහු අසුයර්න්ද්ර ාට පේපචිත්ති අසුයර්න්ද්ර ා ගාථාවකින් යමයස් කීය ් .
එම්බල රාහු කියමක්ද ? ඉක්මන් වූවකු යමන් හිරැ අත්හරින්යන් කුමකටද? කුමක් යහ ින්
කලකිරැණු ගතිය න් ුක්තව යමහි පැමිණ තැතිගත්තකු යමන් සිටියනහිද?
බුදුරදුන් වදාළ ගාථා යදකක් ඇසීමි. ඒ තථාගත වචන ඉක්මවා ඉදින් හිරැ අත් යනාහැරිය ්
නම් මායග් හිස සත්කඩකට පැයළ ි. දිවි තිබුණත් සුව ක් යනාලබමි.

ධජගවග පිරි
එක් කයලක භාගයවතුන් වහන්යස් ශ්රොවස්ති නුවර සමීපය හි යේතවන නම් වූ අනොථ ණ
ි ්ික
සිටුහුයග් ආරාමය හි වැඩ වසන යස්ක. එහිදී භාගයවතුන් වහන්යස් මහයණනි ි භික්ෂූන් ඇමතූ
යස්ක. ඒ භික්ෂූහු වහන්සැ ි භාගයවතුන් වහන්යස්ට පිළිවදන් දුන්හ.
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භාගයවතුන් වහන්යස් යම වදාළ යස්ක.
මහයණනි, යපර වූවක් කි මි. යදවි න්යග් හා අසුර න්යග් ුද්ධ ක් වි . මහයණනි, එකල්හි
සක්පදේ රජ තවුතිසා යදවි න් ඇමතී . භවත්නි, ඉදින් ුද්ධ ට ගි යදවි ාට බිය න් යහෝ
තැතිගැන්යමක් යහෝ යලාමු දැහැගැනීයමක් උපදින්යන් නම් මායග් ධජාගර බලමු. මායග් ධජාගර
බලන්නා වූ යතාපට ම් බිය ක් යහෝ තැතිගැන්යමක් යහෝ යලාමුදැහැගැන්යමක් යහෝ වන්යන්
නම් එ පහ වන්යන් .
ඉදින් මායග් ධජාගර යනාදක්නහු නම් එකල්හි පරජාපතී යදේ රජුයග් ධජාගර බලේ. පරජාපතී
යදේ රජුයග් ධජාගර දක්වා යතාපට ම් බිය ක් යහෝ තැතිගැන්මක් යහෝ යලාමු දැහැගැන්යමක්
යහෝ වන්යන් නම් එ පහ වන්යන් .
ඉදින් පරජාපතී යදේ රජුයග් ධජාගර යනාදක්නහු නම් එකල්හි වරැණ යදේ රජුයග් ධජාගර බලේ.
වරැණ යදේ රජුයග් ධජාගර
දක්වා යතාපට
ම් බි ක් යහෝ තැතිගැන්මක් යහෝ
යලාමුදැහැගැන්යමක් යහෝ වන්යන් නම් එ පහ වන්යන් .
ඉදින් වරැණ යදේ රජු යග් ධජාගර යනාදක්නහු නම් එකල්හි ඊසාන යදේ රජුයග් ධජාගර බලේ.
ඊසාන යදේ රජුයග් ජාගර දක්වා යතාපට ම් බිය ක් යහෝ තැතිගැන්මක් යහෝ යලාමු
දැහැගැන්යමක් යහෝ වන්යන් නම් එ පහ වන්යන් .
මහයණනි, සක්යදේ රජුයග් ධජාගර බලන්නවුන්ට යහෝ පරජාපතී යදේ රජුයග් ධජාගර
බලන්නවුන්ට යහෝ වරැණ යදේ රජුයග් ධජාගර බලන්නවුන්ට යහෝ ඊසාන යදේ රජුයග් ධජාගර
බලන්නවුන්ට යහෝ ම් බිය ක්, තැතිගැන්මක්, යලාමු දැහැගැන්මක් යහෝ වන්යන් නම් එ පහ
වන්යන් යහෝ යව ි, පහ යනාවන්යන් යහෝ යව ි. ඒ කවර යහ ින්ද ත් ? මහයණනි, සක් යදේ
රජු පහ යනාවූ රාග ඇත්යත් . පහ යනාවූ ද්පේෂ් ඇත්යත් . පහ යනාවූ යමෝහ ඇත්යත් . බි
වනසුලු . තැතිගන්නාසුලු . පලා නසුලු .
මහයණනි, මම යතාපට පමපස් කි මි. මහයණනි, ඉින් ආරණය කට ගි ාහු යහෝ රැක් මුලකට
ගි ාහු යහෝ ශුනයොගාර කට ගි ාහු යහෝ යතාපට බිය ක් යහෝ තැති ගැන්යමක් යහෝ
යලාමුදැහැගැයමක් යහෝ උපින්යන් නම් එකල්හි ඒ භාගයවත් යතයම් යම් කරැයණනුදු අර්හත් ,
සමයක් සම්බුද්ධ , විදයාචරණ සම්පන්න , සුගත , යලෝකවිදූ , අනුත්තර පුරිසදම්ම සාරි ,
යදේමිනිසුන්ට ශාස්තෘ , බුද්ධ , භගවත්
ි මා සිහි කරව. මහයණනි, මා සිහි කරන්නා වූ
යතාපට ම් බිය ක් යහෝ තැතිගැන්යමක් යහෝ යලාමු දැහැගැන්යමක් යහෝ වන්යන් නම් එ
පහව න්යන් .
ඉදින් මා සිහි යනාකරන්නාහු නම්, එකල්හි ධර්ම භාගයවතුන් වහන්යස් විසින් ස්වක්ඛ්ාත ,
සන්දිට්ික , අකාලික , ඒහිපස්සික , ඕපන ික , නුවණැත්තන් විසින් සි සතන්හි ලා දත
ුත්යත්
ි ධර්ම සිහි කරව. මහයණනි, ධර්ම සිහි කරන්නා වූ යතාපට ම් බිය ක් යහෝ
තැතිගුන්යමක් යහෝ යලාමුදැහැගැන්යමක් යහෝ වන්යන් නම් එ පහව න්යන් .
ඉදින් ධර්ම සිහි යනාකරන්නාහු නම්, එකල්හි භාගයවතුන් වහන්යස්යග් ශරාවක සංඝ යතයම්
සුපටිපන්න . භාගයවතුන් වහන්යස්යග් ශරාවක සංඝ යතයම් උජුපටිපන්න . භාගයවතුන්
වහන්පස්යග් ශරාවක සංඝ යතයම් ඤා පටිපන්න . භාගයවතුන් වහන්පස්යග් ශරාවක සංඝ යතයම්
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සාමීචිපටි න්න . ම් යස් පුරැෂ ුග සතරක් පවත්ද, පුරැෂ පුද්ගල අටයදයනක් පවත්ද
භාගයවතුන් වහන්යස් සංඝ යතයම් ආහුපනයය , පාහුපනයය , දක්ඛියණ ය , අංජලිකරණී ,
යලෝක ායග් නිරැත්තර පින් යකත ැ ි සංඝ ා සිහි කරව. මහයණනි, සංඝ ා සිහි කරන්නා වූ
යතාපට ම් බිය ක් යහෝ තැතිගැන්යමක් යහෝ යලාමුදැහැගැන්යමක් යහෝ වන්යන් නම් එ පහව
න්යන් .
ඒ කවර යහ ින්ද ත් මහයණනි, අර්හත් වූ සම්මා සම්බුද්ධ වූ තථාගත න් වහන්යස් වනාහි
පහ වූ රාග ඇත්තාහ. පහ වූ ද්පේෂ් ඇත්තාහ. පහ වූ යමෝහ ඇත්තාහ. යනාබොනසුලු . යනාතැති
ගන්නාසුලු . තරස්ත යනාවනසුලු . පලා යනා නසුලු .
භාගයවතුන් වහන්යස් යම වදාළ පස්ක. යමයස් වදාරා යම් ගාථාද වදාළ යස්ක.
1. මහයණනි, අරණයය හිදී යහෝ රැක්ඛ් මූලය හිදී යහෝ ශුනයාගාරපයහිදී යහෝ බුදුරජාණන්
වහන්යස් සිහි කරන්යන් . එවිට යතාපට බිය ක් යනාවන්යන් .
2. ඉදින් යලෝක යජයෂ්ඨ වූ බුදුරජාණන් වහන්යස් සිහි යනාකරන්නහු නම් එකල්හි මනර්යොනික
වූ සුයද්ශිත වූ ධර්ම සිහි කරන්යන් .
3. ඉදින් මනර්යොනික වූ සුයද්ශිත වූ ධර්ම
පුණය ක්යෂ්තර වූ සංඝ ා සිහි කරන්යන් .

සිහි යනාකරන්නාහු නම්, එකල්හි අනුත්තර වූ

4. මහයණනි, යමයස් බුදුරජාණන් වහන්යස්ද සංඝ ාද සිහි කරන්නවුන්ට බිය ක් යහෝ
තැතිගැන්යමක් යහෝ යලාමු දැහැගැන්යමක් යනාවන්යන් .
සරණාගමනය ් සිට යමෝර ිරිත අවසන දක්වා යමයලාව වැසි මනුෂ්යොදීන්යග් උපද්රව නිවාරණ
සඳහා යදසන ලද සූතර දක්වා, අනතුරැව චාතුර්මහාරාජික තාවතිංස යදයලාව වැසි න්යග් බි
නිවාරණ සඳහා චන්ද, සූර් හා ධජග්ග න ිරිත තුන යද්ශනා කර තියේ.

II බණවර
උත්පත්ති යදවි න්ට සිදු වන උවදුරැවලින් වැළකීම සඳහා යදසන ලද විසුද්ධි යද්ව සංඛ්යාත
මහො කොශ්ය , මහො පමොග්ගල්ලොන රහතන් වහන්පස්ලොට සහ සර්වඥයන් වහන්පස්ට උපන්
ආබාධ සංසිඳුවීම පිණිස යදසන ලද පබොේඣඞ්ග සූතර තුන දක්වන ලි.
මහො කොශ්ය , මහො පමොග්ගල්ලොන රහතන් වහන්පස්ලො සහ සර්වඥයන් වහන්පස් යරෝගාතුර
වූය ් ගිේඣකූට ර්වතය පාමුල විස ගසක පිපුණු මල් පිස එන සුළඟ ආඝරාණ කිරීයමනි.
රාගාදී මානසික යරෝග සුව කිරීයම් බල පමණක් යනාව කා ික යරෝග සුව කිරීයම් ශක්ති ක්ද
පබොේඣඞ්ග ධර්ම න්හි පවතී. ආ ුෂ්මත් මහා කාශයප රහතන් වහන්පස් යරෝගාතුර වී රජගහ
නුවර පි ්ඵලි ගුහායවහි වුඩ විසූහ. තථාගත න් වහන්යස් එක් සන්ධයා සම ක එහි වැඩ සුවදුක්
විචාරො පබොේඣඞ්ග ධර්ම යදසූ යස්ක. ඒ යදසුම අසා සිටි මහා කාශයප රහතන් වහන්පස්
නියරෝගී වූ යස්ක. බුදු සසුයනහි මනර්යොිකකත්වය ගුන සිතන උන්වහන්පස්පග් සිත
52

පරසන්න වූය ් . එ ින් රැධිර ද පරසන්න වි . සි ලු සිරැර පිනා ගිය ් . උන්වහන්යස්යග්
යරෝග පි ුම් පයතහි දි බිඳක් යමන් පහ වී ගිය ් .
බුදුරජාණන් වහන්යස් තවත් අවස්ථාවක යරෝගී වූ මහො පමොග්ගල්ලොන රහතන් වහන්පස් කරා
පැමිණ කරැණු විචාරා උන්වහන්යස්ටද පබොේඣඞ්ග ධර්ම යදසූහ. එ ින් සිත පැහැදුණු
උන්වහන්යස්යග්ද යරෝග සුව වූය ් .
එක් අවස්ථාවක බුදුන් වහන්යස්ද යරෝගාතුරව යේළුවනාරාමය හි වැඩ විසූ යස්ක. ආ ුෂ්මත්
චුන්ද රහතන් වහන්යස් දක්නට එළඹ පබොේඣඞ්ග ධර්ම යදසූහ. තථාගත න් වහන්පස්ද
නියරෝගී වූ යස්ක. පබොේඣඞ්ග ධර්මවල යරෝග වයපසමන කිරීයම් ශක්ති ක් තියේ. පබොේඣඞ්ග
න්යනහි යත්රැම නම් චතුමාර්ග ඥාන ි. යබෝධි නම් වූ සමූහ ායග් අංගය ෝ
න අරැතින්ද
නිර්වාණ පරතයක්ෂ කරන ය ෝගාවචර ායග් අංගය ෝ
න අරැතින්ද යබෝධය පබොේඣඞ්ග
නම් යව ි.

තබෝධයඞ්ග ධර්ම :
1. සති
2. ධම්මවිච
3. විරි
4. පීති
5. පස්සද්ධි
6. සමාධි
7. උයපක්ඛ්ා

න විසින් සතකි.

1. නිවන් මගට පිළිපන් ආර්
සම්යබාේඣංග නමි.
2. පරඥා ධචතසික

ශරාවක ායග් සියතහි පහළ වන ධචතසික සති

යහවත් නුවණ ධම්මවිච සම්යබාේඣංග නමි.

3. ක පිළිබඳ වූත් සිත පිළිබඳ වූත් වීර්

දිරි සම්යබාේඣංග

4. සිත පිනවන රීති ධචතසික පීති සම්යබාේඣංග
5. ක සිත යදයක් තැන්පත් ගති

නමි.

නමි.

ස්සද්ධි සම්යබාේඣංග

නමි.

6. එක අරමුණක්හි සිත නතර කරගැනීම සමාධි සම්යබාේඣංග නමි.
7. ජීවිතය ් ඒ ඒ විපරිණාමවලදී අකම්පිතව සම සිතින් ඒවාට මුහුණදීම උයප්ක්ඛ්ා
සම්යබාේඣංග නමි. (සප්ත පබොේඣඞ්ග ධර්ම යලෞකික යලෝයකෝත්තර විසින් යදවදෑරැම් යේ)
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මහා කසවසපමෙර ම ාජ්ඣඞ්ගය
මා විසින් යමයස් අසන ලි. එක් සමය ක්හි භාගයවතුන් වහන්යස් රජගහ නුවර සමීපය හි
කලන්දක නිවා නම් වූ යවළුවන මහා විහාරය හි වැඩ වසන යස්ක. එකල්හි ආ ුෂ්මත් මහා
කාශයප ස්ථවිරයන් වහන්පස් පීඩිතව දුකට පත්ව දැඩි ගිලන්ව පිප්ඵලී ගුහායවහි වසති.
ඉක්බිති භාගයවතුන් වහන්යස් සවස් යේයලහි ඵල සමවතින් නැගිට ආ ුෂ්මත් මහා කාශයප
ස්ථවිර න් වහන්යස් ම් තැනක යවයස්ද, එතැනට එළඹ පැනවූ අසුයනහි වැඩ හුන් පස්ක.
එයස් වැඩ හුන් භාගයවතුන් වහන්යස් ආ ුෂ්මත් මහා කාශයප ස්ථවිර න් වහන්යස්ට යමයස්
වදාළ යස්ක.
කියමක්ද ? කාශයප , ඔබට ඉවසි හැකිද? කිම, ැපි හැකිද ? යහවත් ඔබයග් ශරීර
පවත්වන්නට හැකිද ? කිම, දුක්ඛ් යේදනායවෝ පිරියහත්ද ? අඩු යවත්ද ? කිම, දි ුණු යවත්ද ? ඒ
දුක්ඛ් යේදනාවන්යග් යකළවරක් යපයන්ද ? වැඩි වීමක් යනායපයන්දැ ි යමයස් විචාළ පස්ක.
ස්වවාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස, මට ඉවසි යනාහැකි ි. සිේ ඉරි ේයවහි සිරැර පැවැත්වි
යනාහැකි ි. මයග් දුක්ඛ් යේදනායවෝ බලවත්යහ. දි ුණු වනු මිස අඩු යනායවත්. වැඩි වනු මිස
අඩුවක් යනායපයන්
ි පිළිතුරැ දුන්හ.
කාශයප , යම් සප්ත පබොේඣඞ්ග ධර්මය ෝ මා විසින් මනා යකාට කි න ලදහ. වඩන ලදහ.
නැවත නැවත පුරැදු කරන ලදහ. ඒ ධර්මය ෝ චතුස්සතය ධර්ම න් විශිෂ්ට ඥානය න් දැනගැනීම
පිණිස චතුස්සතයයොයග් අවයබෝධය පිණිස නිවන් පිණිස පවතිත්.
ඒ සප්ත පබොේඣඞ්ගය ෝ කවරහුද ත් ?
ධම්මවිච සම්පබොේඣඞ්ගය, විරි සම්පබොේඣඞ්ගය, පීති සම්පබොේඣඞ්ගය, පස්සද්ධි
සම්පබොේඣඞ්ගය, සමාධි සම්පබොේඣඞ්ගය, උයපක්ඛ්ා සම්පබොේඣඞ්ගය ප ර පස්මයි.
කාශයප , පම් සප්ත පබොේඣංග ධර්මපයෝ මා විසින් හපත් යකාට කියන ලි. වඩන ලි.
නැවත නැවතත් පුරැදු කරන ලි. ඒ චතුස්සතය පිළිබඳ විශිෂ්ට දැනීම පිණිස ඔවුන්යග්ම
අවයබෝධ පිණිස නිවන් පිණිස පවති ි.
ඉක්බිති මහා කාශයප ස්ථවිර න් වහන්යස් භාගයවතුන් වහන්ස, පබොේඣඞ්ග ධර්මය ෝ නම්
මැනවි. පබොේඣඞ්ග ධර්මය ෝ ඒකාන්තය න් මැනවැ ි සැල කළහ. භාගයවතුන් වහන්යස් යම්
ධර්ම වදාළ යස්ක. එ ට සතුටු වූ ආ ුෂ්මත් මහා කාශයප ස්ථවිර යතයම් භාගයවතුන්
වහන්යස්යග් ධර්ම යද්ශනාව පිළිගත්යත් .
ආ ුෂ්මත් මහා කාශයප ස්ථවිරයන් වහන්පස් ඒ පරෝගපයන් බි
ි ි පස්ක. ආ ුෂ්මත් මහා
කාශයප ස්ථවිර න් වහන්යස්යග් ඒ ආබොධය නැවත නූපදනා පරිද්යදන් නැති වූය ් .
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මහා තමාගවගලවලාන් තෙර ම ාජ්ඣඞ්ගය
මා විසින් යමයස් අසන ලි. එක් සමය ක්හි භාගයවතුන් වහන්යස් කලන්දක නිවා නම් වූ
යේළුවනාරාමය හි වැඩ වසන යස්ක. එසමය හි වනාහි ආ ුෂ්මත් මහ පමොග්ගල්ලොන
ස්ථවිරයන් වහන්පස් හටගත් ආබාධ ඇත්යත් දැඩි ගිලන් වූය ් ගිේඣකූට ර්වතපයහි වස ි.
පමොග්ගල්ලොනය, ඉවසි හැකිද? ැපි හැකිද ? කිම, දුක් යේදනායවෝ පිරියහත්ද ? අඩුයවත්ද ?
දුක් යේදනාවන්යග් යකළවරක් යපයන්ද ? වැඩි වීමක් යනායපයන්දැ ි යමයස් විචාළ යස්ක.
ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස, මට ඉවසි යනාහැකි . සිරැර පැවැත්වි යනාහැකි . මායග්
දුක් යේදනා බලවත්යහ. දි ුණු යවත්. වැඩි වනු යපයනනු මිස අඩු වන මගක් යනායපයන ි.
පමොග්ගල්ලොනය, යම් සප්ත පබොේඣඞ්ග ධර්මය ෝ මා විසින් යමානවට කි න ලදහ. වඩන
ලදහ. නැවත නැවතත් වඩන ලදහ. විශිෂ්ට ඥානය න් දැනීම පිණිස සමයක් සම්යබෝධි පිණිස
නිවන් පිණිස පවතිත්.
ඒ සත කවරහුද ත් ?
පමොග්ගල්ලොන , සති සම්යබාේඣංගය මා විසින් කි න ලි. වඩන ලි. නැවත නැවතත් පුරැදු
කරන ලි. එ දැනීම පිණිස, මනාව දැකීම පිණිස, නිවන් පිණිස පවතින්යන් .
ධර්ම විච
සම්යබාේඣංගය, විරි
සම්යබාේඣංගය, පීති සම්යබාේඣංගය, පස්සද්ධි
සම්යබාේඣංගය, සමාධි සම්යබාේඣංගය, උයපක්ඛ්ා සම්යබාේඣංගය යපර යස් .
පමොග්ගල්ලොන , සම්යබාේඣංග සත මා විසින් මනාව කි න ලදහ. වඩන ලදහ. නැවත
නැවතත් පුරැදු කරන ලදහ. ඔවුහු හපත් දැනීම පිණිස මනා අවයබෝධ පිණිස නිවන් පිණිස
පවතිත්.
භාගයවතුන් වහන්ස, පබොේඣඞ්ග ධර්මය ෝ මැනවි. ඒකාන්තය න්ම මැනවි ි පැවසූහ.
භාගයවතුන් වහන්යස්යග් යද්ශනාව යහාඳින් පිළිගත්යත් . ආ ුෂ්මත් මහා පමොග්ගල්ලොන ස්ථවිර
යතම ඒ පරෝගපයන් නැගියට් . ආ ුෂ්මත් මහා යමෞලයාන ස්ථවිර න්යග් ඒ ආබොධය එ ින්
ම දුරැ වූය ් .

මහා චුන්වද මෙර ම ාජ්ඣඞ්ගය
ම විසින් යමයස් අසන ලි. එක් සමය ක්හි භාගයවතුන් වහන්යස් රජගහ නුවර සමීපය හි වූ
යේළුවන විහාරය හි වැඩ වසන යස්ක. එකල්හි භාගයවතුන් වහන්යස් ගිලන් වූය ්, දුක් වූය ්
බලවත් යලස ගිලන් බවට පැමිණි යස්ක.
ඉක්බිත් ආ ුෂ්මත් මහා චුන්ද ස්ථවිර යතම සවස් කාලය හි ඵල සමවතින් නැගී සිටිය ්
භාගයවතුන් වහන්යස් ම් තැයනකද එතැනට වැඩිපය් . එළඹ භාගයවතුන් වහන්යස්ට වැඳ
එකත් පයසක හුන්යන් . එක් පයසක හුන්නා වූ ආ ුෂ්මත් මහා චුන්ද ස්ථවිර න් වහන්යස්
භාගයවතුන් වහන්යස් යමයස් වදාළ යස්ක.
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චුන්ද , ඔබට පබොේඣඞ්ග ධර්මය ෝ වැටයහත්වා.
ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස, යම් සප්ත පබොේඣඞ්ග ධර්මය ෝ භාගයවතුන් වහන්යස් මනා
යකාට වදාරන ලදහ. වඩන ලදහ. නැවත නැවතත් පුරැදු කරන ලදහ. ඔවුහු විශිෂ්ට ඥාන පිණිස
සමයක් සයබෝධි පිණිස නිවන් පිණිස පවතිත්,
ඒ කවර සතක්ද ත්,
ස්වාමීනි, සති සම්යබාේඣංග භාගයවතුන් වහන්යස් විසින් මැනවින් වදාරන ලද්යද් . වඩන
ලද්යද් . නැවත නැවතත් පුරැදු කරන ලද්යද් . එ මනාව දැනීම පිණිස හපත් අවයබෝධ
පිණිස, නිවන් පිණිස පවති ි.
ධමම විච
සම්යබාේඣංග , විරි
සම්යබාේඣංග , පීති සම්යබාේඣංග , පස්සද්ධි
සම්යබාේඣංග , සමාධි සම්යබාේඣංග , උයප්ක්ඛ්ා සම්යබාේඣංග යපර යස්මැ ි.
ස්වමීනි. යම් සප්ත යබාේධංග ධර්මය ෝ භාගයවතුන් වහන්යස් විසින් මැනවින් යදසන ලද්දාහු .
වඩන ලද්දාහු . නැවත නැවතත් වඩන ලද්දාහු . ඔවුහු හපත් දැනීම පිණිස, සමයක් සම්යබෝධි
පිණිස, නිවන් පිණිස පවතින්නාහ.
චුන්ද , පබොේඣඞ්ග ධර්මය ෝ ඒකාන්තය න්ම සතය . චුන්ද , පබොේඣඞ්ග
ඒකාන්තය න්ම සතය
ි වදාළහ.

ධර්මය ෝ

ආ ුෂ්මත් චුන්ද ස්ථවිර න් වහන්යස් යම් ධර්ම පරකාශ කළ යස්ක. භාගයවතුන් වහන්යස් එ
සතුටින් පිළිගත්හ. භාගයවතුන් වහන්යස් එම ආබොධපයන් නැගි යස්ක. උන්වහන්යස්යග්
යරෝගාබාධ එ ින්ම සුව වූය ් .

ධම්මචකවකපවපව ව න් සූ රය
බරණැස ඉසිපතන නම් වූ මිගදාය හි ඇසළ පුණු යපායහෝ දින පස්වග තවුසන් අමතා දක්
පැවතුම් සූතර යදසූ යස්ක. එ බුදුරජාණන් වහන්යස්යග් පරථම ධර්ම යද්ශනාව ි. එයස්ම එ
තරිපිටකය ් සාර ි. එහිදී භික්ෂ්ූන් විසින් හළ ුතු අංග යදක යපන්වා, අනුගමන කළ ුතු
මැදි පිළියවත බුදුන් වහන්යස් යපන්වා දුන්හ. යමහි එන චතුස්සතයය තිපරිවෘත්ත කින් හා
ද්වාදශ්ොකාර කින් සමන්විත . යම් යද්ශනාව ඇසීයමන් යකාණඩඤ්ඤ තවුසාට ධර්ම චක්ෂුස
පහළ වි .
මා විසින් යමයස් අසන ලි. එක් සමය ක භාගයවතුන් වහන්යස් බරණැස සමීපය හි මිගදා
නම් වූ ඉසිපතනාරාමය හි වැඩ වසන යස්ක. එකල්හි භාගයවතුන් වහන්යස් පස්වග මහණුන්
ඇමතූ යස්ක. මහයණනි, ලාමක වූ ගැමි දහමක් වූ පුහුදුනන් විසින් යසවුනො ලද ආර්යයන් සතු
යනාවූ අවැඩ ඇසුරැ කළ කාම වස්තූන් යකයරහි ම් ම් ක්යල්ශ කාම න්හි පුන පුනා ය දීමක්
යේද, පැවිද්ද හු විසින් යම් අන්ත යදක යනා යසවි
ුතු ි. මහයණනි, තථාගත න් විසින් ඒ
යම් අන්ත යදකට යනාපැමිණ පැණැස ඇති කර නුවණැස ඇති කර, මැදුම් පිළියවත අවයබෝධ
කරන ලද්යද් යකයලස් සන්සිඳුවීම පිණිස, යවයසස් දැනුම පිණිස, සිේසස් දැනුම පිණිස පවතී.
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මහයණනි, තථාගත න් වහන්යස් විසින් අවයබෝධ කරන ලද, පැණැස ඇති කරන නුවණැස
ඇති කරන ඒ කවර නම් මැදුම් පිළියවතක් යකයලස් සංසිඳුවීම පිණිස, යවයසස් දැනුම පිණිස,
සිවුසස් දැනුම පිණිස, නිවන් පිණිස පවතීද ත්, යම් ආර්ය අෂ්්ටොංගික මොර්ගය මැ ි; එනම්
සම්මො සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වා ාම, සම්මා සති, සම්මා
සමාධි ි. මහයණනි පැණැස ඇති කරන, නුවණැස ඇති කරන, ඒ යම් මැදුම් පිළියවත
තථාගත න් විසින් අවයබෝධ කරන ලද්යද් යකයලස් සංසිඳුවීම පිණිස . යවයසස් දැනුම පිණිස,
සිවුසස් දැනුම පිණිස නිවන් ිිස පවතී.
මහයණනි, යම් වූකලී, දුක්ඛ්ාර් සතයය ි. ඉපදීමත් දුක් . ජරාවත් දුක් . වයාධි ත් දුක් .
මරණ ත් දුක් . අපරි න් හා එක් වීමත් දුක් . පරි න්යගන් යවන් වීමත් දුක් . කැමති දෑ
යනාලැබීමත් දුක් . සැපකවින් පඤ්ච උපාදානස්කන්ධය ෝම දුක් . මහයණනි, යම් වූකලී
දුක්ඛ් සමුද ාර් සතයය ි. පුනර්භව ඇති කරන නන්දිරාග සහගි ඒ ඒ භව න්හි ඇල්ම
ඇති කරන ම් තෘෂ්ණාවක් යේද, එනම් කාම තණ්හා, (කාම වස්තු යකයරහි පවත්නා තෘෂ්ණාව)
භව තණ්හා (ශාස්වත දෘෂ්ටි සහගත තෘෂ්ණාව) ි, මහයණනි, යම් වූකලී දුක්ඛ් නියරෝධාර්
සතයය ි. ඒ තෘෂ්ණායේම ම් නිරවයශ්ෂය න් යනාඇලීම් සංෙයොත නියරෝධය ක් දුර ලීයමක්
අත්හැරීයමක් මිදීයමක් යනාඇල්යමක් යේද, එ ි, මහයණනි, යම් වූකලී දුක්ඛ්නියරෝධගාමිණී,
පරතිපදාර් සතය යි. යම් ආර් අෂ්ටාංගික මාර්ග ම . එනම් සම්මා දිට්ි ......... සම්මා සමාධි
ි.
මහයණනි, මට යම් දුක්ඛ්ාර් සතය ි, යපර යනාඇසූ විරෑ ධර්ම විෂය හි චතුස්සතය ඥාන
චක්ෂුස පහළ වි . එහි දැනුම ඇති වි . පරඥාව ඇති වි . විදයාව යහවත් නුවණ ඇති වි .
අවිදයාන්ධකාර දුරැ කරන ඥානායලෝක පහළ වි .
මහයණනි, ඒ යම් දුක්ඛ්ාර් සතය පිළිබඳව දත ුතු ි. යම් දුක්ඛ් සමුද ාර් සතයය ි.
දුක්ඛ් සමුද දුරැ කළ ුතු ි.
යම් දුක්ඛ් නියරෝධාර් සතය ි. යම දුක්ඛ් නියරෝධ නම් වූ නිවන නුවණින් පරතයක්ෂ කළ
ුතු ි. යම් දුක්ඛ් නියරෝයධෝ සතය නුවණින් පරතයක්ෂ කරන ලද්යද්
ි ...
යම් දුක්ඛ් නියරෝධ ගාමිනී පරති දා සතය ි - යම් දුක්ඛ් නියරෝධ ගාමිණී පටිපදාව වැඩි

ුතු

ි.

යම් දුක්ඛ් නියරෝධ ගාමිණී පරතිපදාව මා විසින් වඩනා ලදැ ි යපර යනාඇසූ විරෑ ධර්ම විෂය හි
පරඥා චක්ෂුස පහළ වි . චතුස්සතය ඥාන , එහි පරඥාව විශිෂ්ට දැනුම, එ ින් නිර්වාණායලෝක
පහළ වි .
මහයණනි, මම ම්තාක් කල් මට චතුස්සතය ධර්ම විෂ ය හි තිපරිවෘත්ත ක් හා පදායළාස්
ආකාර ක් ඇති තත් වූ පරිදි පිරිසිදු අවයබෝධ ක් යනාවූය ්ද, මහයණනි, යදවි න් සහිත, මරැන්
සහිත, බඹුන් සහිත යලෝකය හිද මහණ බමුණන් සහිත පරජාව අතයරහිද උතුම් වූ සම්යබෝධි
පරතයක්ෂ යකයළමි
ි පරතිඥා යනායකයළමි.
මහයණනි, ම් අවස්ථාවක පටන් මට යම් චතුස්සතය ධර්ම විෂය හි යමයස් තුන්යපරළි කින්
හා යදායළාස් ආකාරය න් ුත් තත් වූ පරිදි ඥාන දර්ශන පිරිසිදු වූය ්ද මහයණනි, එකල්හි මම
යදවි න් මරැන් බඹුන් සහිත යලෝකය හි මහණ බමුණන් හා යදමිනිසුන් සහිත පරජාව අතයරහි
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උතුම් වූ සමයක් සම්යබෝධි අවයබෝධ පකපළමි ි පරතිඥා යකයළමි. චතුස්සතය ධර්ම න්
යකයරහි මට ඥාන දර්ශන පහළ වි . මායග් යච්යතෝ විමුක්ති නම් වූ අරහත් ඵල සමාධි
අයකෝපය වි . යමෝ යතායමෝ අන්තිම උන්පත්ති පේ . දැන් (මට) පුනරැත්පත්ති ක් නැත නු ි.
භාගයවතුන් වහන්යස් යම් ධම්මචක්ක සූතර යද්ශනාව වදාළ යස්ක.
සතුටු සිත් ඇති පස්වග භික්ෂූන් වහන්යස්ලා භාගයවතුන් වහන්යස් යද්ශනාව සතුටින් පිළිගත්හ.
ම් කිසිවක් ඇති වීම ස්වභාව යකාට ඇත්යත් වී නම්, ඒ සි ල්ල නැති වීම ස්වභාව යකාට
ඇත්යත්
න නුවණ ි. භාගයවතුන් වහන්යස් විසින් යමයස්ද පැවැත්වූ කල්හි භූමිනිශ්රිත
යදවිය ෝ සාධුකාර දුන්හ. බුදුරජාණන් වහන්යස් විසින් බරණැස ඉසිපතන මිගදාය හි ශරමණ කු
විසින් යහෝ බරාහ්මණ කු විසින් යහෝ මාර කු විසින් යහෝ බරහ්ම කු විසින් යහෝ යලෝකය හි අන්
කිසිවකු විසින් යහෝ යනාපැවැත්වි හැකි ධර්මචකර පවත්වන ලදැ ි කි ා ි.
භූමිනිශරිත යදවි න් යග් සාධුකාර ශේද අසා චතුර්මහාරාජික යදවිය ෝ ද ඔවුනය
් ග් සාධුකාර
අසා තාවතිංස යදවිය ෝද ාම තුසිත නිම්මානරති, පරනිම්මිත වසවර්ති යදවිය ෝද ශේද අසා
තාවතිංස යදවිය ෝද ාම තුසිත නිම්මානරතී, පරනිම්මිත වසවර්ති යදවිය ෝද ඔවුනය
් ග් සාධුකාර
ශේද අසා බරහ්ම පාරිෂදය බඹයලාව බරහ්මය ෝද බරහ්ම පුයරෝහිත, මහා බරහ්ම, පරිත්තාභ,
අප්පමාණාභ, ආභස්සර පරිත්තසුභ, අප්පමාණසුභ, සුභකිහ, යේහප්ඵල, අවිහ, අතප්ප, සුදස්ස,
සුදස්සී, අකනිට්ඨ බඹයලාව වාසී බරහ්මය ෝද සාධුකාර දුන්හ. යමයස් එයකණහි ඒ යමායහායතහි
අකනිටා බඹයලාව දක්වා සාධුකාර ශේද අසා උස් වී පැන නැංයග් . යම් දසසහශ්රී යලෝකධාතුව
කම්පා වි අතිශ ින් කම්පා වි . යවවුලන්නට පටන්ගත්යත් . යදවි න්යග් යද්වතානුභාව
ඉක්මවා අපරමාණ වූ මහත් වූ ආයලෝක ක් පහළ වි .
එකල්හි භාගයවතුන් වහන්යස් යමයස් පරීති වාකය පහළ කළ යස්ක. පින්වත් යකාණඩඤ්ඤ යතම
චතුස්සතය අවයබෝධ යකයළ් . පින්වත් යකාණ්ඩඤඤ යතම චතුස්සතය අවයබෝධ යකයළ් .
පින්වත් යකාණ්ඩඤඤ යතම චතුස්සතය අවයබෝධ යකයළ් . යහවත් නිවන් දුටුයේ කි ා ි.
. යමයස් යම් කාරණ
අඤ්ඤායකාණ්ඩඤ්ඤ

නිමිති යකාටයගන ආ ුෂ්මත් යකාණ්ඩඤ්ඤක ස්ථවිර න් වහන්යස්ට
න නයමක් වි .

ගිරිමාන්න්වද සූ රය
එක් කයලක භාගයවතුන් වහන්යස් ශ්රොවස්ති නුවර සමීපය හි යේතවන නම් අරම්හි වැඩ වසන
යස්ක. එකල්හි ගිරිමානන්ද ස්ථවිර යතයම් හටගත් ආබාධ ඇත්යත් දුකට පැමිණිය ් දැඩි ගිලන්
බව ඇත්යත් යව ි. එකල්හි ආ ුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවිර යතයම් භාගයවතුන් වහන්යස් කරා
එළඹිය ් . එළඹ භාගයවතුන් වහන්යස් සකසා වැඳ එකත්පස්ව හුන්යන් . එකත්පස්ව හුන්
ආනන්ද ස්ථවිර යතයම් භාගයවතුන් වහන්යස්ට යමයස් කීය ් .
භාගයවතුන් වහන්ස, ආ ුෂ්මත් ගිරිමානන්ද ස්ථවිර යතයම් උපන් ආබාධ ඇත්යත්, පැමිණි දුක්
ඇත්යත් දැඩිව ගිලන් වූය ් යව ි. වහන්ස, භාගයවතුන් වහන්යස් අනුකම්පා පිණිස ආ ුෂ්මත්
ගිරිමානන්ද යතරැන් කරා වඩනා යස්ක් නම් මැනවි.
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ආනන්දය නි, ඉදින් යතපි ගිරිමානන්ද මහණහු යවත එළඹ දස සංඥා කි නු නම්, ම් යහ කින්
දශ සංඥා අසා ගිරිමානන්ද මහණහුයග් ඒ ආබාධ ට යහ්තු සංසිපෙන්පන් .
කවර දශය ක්ද ත් ?
අනිතය සංඥා , අනාත්ම සංඥා , අශුභ සංඥා , ආදීනව සංඥා , පරහාණ සංඥා , විරාග සංඥා ,
නියරෝධ සංඥා සි ලු යලෝකය හි කලකිරීම් සංඛ්යාත සංඥා සි ලු සංස්කාර න්හි අනිච්ඡ
සංඥා , ආනාපානසති
න දශ ි.
ආනන්දය නි, අන්ි ය සිංඥාව කවයර්ද?
ආනන්දය නි, යම සස්යනහි මහණ වලට ගිය ් යේව ි, රැක් මුලට ගිය ් යේව ි ශුනයගාර ට
ගිය ් යේව ි යමයස් නුවණින් සලකන්යන් . රූ ය අනිතයය, පේදනො අනිතයය, සංඥා
අනිතයය, සංස්කොරපයෝ අනිතයය, විඥානය අනිතයය. පමපස් පම් ඤ්පචෝ ොදානස්කන්ධයන්හි
අනිතයොනුදර්ශ්ීව වසයි. ආනන්දය නි, අනිතය සංඥාව යි කියනු ලුපේ.
ආනන්දය නි, අනාත්ම සිංඥා කවයර්ද යත්?
ආනන්දය නි, යම සස්යනහි මහණ වලට ගිය ් යේව ි, රැක් මුලට ගිය ් යේව ි ශුනයගාර ට
ගිය ් යේව ි යමයස් නුවණින් සලකන්යන් . චක්ෂුව අනාත්ම , රෑප අනාත්ම . යශරෝතස
අනාත්ම . ශේද අනාත්ම . ඝරාණ අනාත්ම . ගන්ධ අනාත්ම . ජිේහො අනාත්ම . රස
අනාත්ම . ක අනාත්ම . ධර්ම අනාත්ම . යමයස් සවැදෑරැම් ආධයාත්මික බාහිර
ආ තන න්හි අනාත්මානුදර්ශීව වාස කර ි. ආනන්දය නි, යම් අනාත්ම සංඥා
ි කි නු
ලැයේ.
ආනන්දය නි, අශුභ සිංඥා කවර

ත් ?

ආනන්දය නි, යම් සස්යනහි මහණ පා තලින් උඩ යකස් මතුය න් සම හිම් යකාට ඇති නා නා
පරකාර අශුචිය න් පිරි යමම ක පරතයයේක්ෂා කරන්යන් . යම් කය හි යක්ශ්ය ෝ , යරෝමය ෝ
, නි
, දත් , සම් , මාංශ , නහර , ඇට , ඇටමිදුලු , වකුගඩු , හෘද , අක්මොව
, දලබුව
, බඩදිව , පපු කැණ , අතුනු , අතුනු බහන් , ඖදර් , ූරීෂ , පිත් ,
ශ්්යල්ස්මා , ූ ා , යල් , යසෝදිය , යම්දස් , කඳුළු , වුරැණු යතල් , යකළ , මුකුනු
, සඳමිදුලු , මුතර
න යමාහු ඇතැ ි යමයස් යම් කය හි අශ්ුභොනු ස්සීව වාස කර ි.
ආනන්දය නි, යම් අශුභ සංඥා
ි කි නු ලැයේ.
ආනන්දය නි, ආදීන්ව සිංඥා කවර

ත් ?

ආනන්දය නි, යම් සස්යනහි මහණ වලට ගිය ් යේව ි රැක් මුලට ගිය ් යේව ි ශුනයගාර ට
ගිය ් යේව ි යමයස් සලකන්යන් . යබායහෝ දුක් ඇති යම් කා යබායහෝ ආදීනව ඇත්යත් .
යමයස් යම් කය හි විවිධ ආබාධය ෝ උපදනාහ. ඔහු කවරහ ත් ? චක්ඛ්ු යරෝග , පසෝත යරෝග
, ඝාන යරෝග
, ජීේහා යරෝග , කා යරෝග , සීස යරෝග , කර්ණ යරෝග , මුඛ් යරෝග
, දන්ත යරෝග , කාස , ශ්වාස , පීනස
දාහ , ජීවර , කුර්දි යරෝග , මුරජා
පක්ඛ්න්දිකා , ශුලා , විශුචිකා , කුෂ්ට , ගණ්ඩ , කිලාස , ඒවාස , අපස්මාර , දද්දා
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, කණ්ඩු , රඛ්සා , විතච්ිකා , යලෝහිත පිත්ත , මධුයම්හ , අංස , පිළිකා , භගන්දරා
, පිතින් උපදනා ආබාධ , වාතය න් උපදනා ආබාධ , සන්නිපාතික ආබාධ , සෘතු
පරිණාමය න් වන ආබාධ , විෂම පරිහාරය න් උපදනා ආබාධ , උපකරමය න් උ දනා
ආබාධ , කර්ම විපාකපයන් උ දනා ආබාධ , ශීත , උණ , සා , පවස , උච්චාර ,
පස්සාව
ි, යමයස් යම් කය හි ආදීනවානුදර්ශීව යවයස ි. ආනන්දය නි, යම් ආදීනවානුසඥා
ි කි නු ලැයේ.
ආනන්දය නි, පරහාණ සිංඥා කවර

ත් ?

ආනන්දය නි, යම් සස්යනහි මහණ උපන් කාම විතර්ක යනාඉවස ි. දුර ල ි. යවයසසින් දුරැ
කර ි. අභාව ට පමුණුව ි. උපනුපන් අකුශල ධර්ම යනාඉවස ි. දුර ල ි. යවයසසින්
අනන්දය නි, උපනුපන් අකුශල ධම් යනාඉවස ි. යවයසසින් දුරැ කර ි. අභාව ට පමුණුව ි.
ආනන්දය නි, යම් පරහොණ සංඥාව
ි කි නු ලැයේ.
ආනන්දය නි, විරාග සිංඥා කවර

ත්?

ආනන්දය නි, යම් සස්යනහි මහණ වලට ගිය ් යේව ි, රැක් මුලට ගිය ් යේව ි, ශුනයාගාර ට
ගිය ් යේව ි යමයස් සලකන්යන් . සර්ව සංස්කාර න්යග් ම් බඳු සමථපයක් සර්යවෝපධීන්යග්
දුර ලීපමක් තෘෂ්ණාක්ෂය ක් විරාගපයක් නිර්වාණපයක් යේ නම් එ ශාන්ත . එ පරණීත .
යම් විරාග සංඥා
ි කි නු ලැයේ.
ආනන්දය නි, න්ිතරෝධ සිංඥා කවර

ත් ?

ආනන්දය නි, යම් සස්යනහි මහණ වලට ගිය ් යේව ි, රැක් මුලට ගිය ් යේව ි, ශුනයාගාර ට
ගිය ් යේව ි, යමයස් සලකන්යන් . සංස්කාර න්යග් ම් බඳු සමථ ක් සර්යවෝපධීන්යග් දුර
ලීයමක් තෘෂ්ණාක්ෂය ක් විරාගපයක්, නියරෝධපයක්, නිර්වාණපයක් යේ නම් එ ශාන්ත .
ආනන්දය නි, යම් නියරෝධ සංඥා
ි කි නු ලැයේ.
ආනන්දය නි, සර්වතලෝකතයහි අන්භිර

සිංඥා කවර

ත් ?

ආනන්දය නි, යම් සස්යනහි භික්ෂු නමක් යලෝකය හි ඤ්චස්කන්ධ පිළිබඳ දැඩි ගැනීමක් යහෝ
සිත පිළිබඳ අරමුණු අනුව ඇති වන යකයලස් යහෝ යවත් නම් ඔවුන් දුරැ කරන්යන් යේද, දැඩිව
අල්වා යනාගන්යන් යේද, යම යලෝකය හි කලකිරීම් සහගත හැඟීම
ි කි නු ලැයේ.
ආනන්දය නි, සි ලු සංස්කාර න් යකයරහි අනිච්ඡ සිංඥා කවර

ත් ?

ආනන්දය නි, යම් සස්යනහි මහණ යතම හැම රපතයෝත් න්න ධර්ම න්යගන් යපයළ ි.
ලේජා යව ි. පිළිකුල් පකපර ි. ආනන්දය නි, යම් සේ සංස්කාර න්යග් අනිච්ඡ සංඥාව
කි නු ලැයේ.
ආනන්දය නි, ආනාපානසති කවර

ත් ?
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ආනන්දය නි, යම් සස්යනහි මහණ වලට ගිය ් යේව ි, රැක් මුලට ගිය ් යේව ි, ශුනයාගාර ට
ගිය ් යේව ි ක සෘජුව තබා සිහි යපරටු යකාට එළවා පලක් බැඳ හිඳි ි. යහ් සිහි ඇති යස්ම
ආස්වාස යකයර ි, සිහි ඇති යස්ම පරශ්වාස යකයර ි.
දීර්ඝ යකාට ආශ්වාස කරනුය ් යහෝ දීර්ඝ යලස ආශ්වාස කරමි ි දනී. දීර්ඝ යකාට පරශ්වාස
කරනුය ් යහෝ දීර්ඝ යකාට පරශ්වාස කරමි ි දනී. ලඝු යකාට ආශ්වාස කරනුය ් ලඝු යකාට
ආස්වාස කරමි ි දනී. ලඝු යකාට පරශ්වාස කරනුය ් ලඝු යකාට පරශ්වාස කරමි ි දනී. සකල
ආශ්වාස ක මුල මැද අග පහළ කරමින් ආශ්වාස කරමි ි හිකය
් ම ි. ඖදාරික පරශ්වාස ක මුල
මැද අග පහළ කරමින් ආශ්වාස කරමි ි හික්යම ි. ඖදාරික පරශ්වාස කා සංස්කාර සහිඳුවමින්
පරශ්වාස කරමින් හියම ි.
පරීති යමානවට දන්යන් ආශ්වාස කරමි ි හික්යම ි. පරීති යමානවට දන්යන් පරශ්වාස කරමි ි
හික්යම ි. සුබ යමානවට දන්යන් ආශ්වාස කරමි ි හික්යම ි. සුබ යමානවට දන්යන් පරශ්වාස
කරමි ි හියම ි.
චිත්ත සංස්කාර යමානවට දන්යන් ආශ්වාස කරමි ි හික්යම ි. චිත්ත සංස්කාර යමානවට
දන්යන් පරශ්වාස කරමි ි හික්යම ි. ඖදාරික චිත්ත සංස්කාර සංහිඳුවමින් පරශ්වාස කරමින්
හික්යම ි. සිත දන්යන් ආශ්වාස කරමියි හික්යම ි. සිත දන්යන් පරශ්වාස කරමියි හික්යම ි. සිත
පහන් කරවමින් ආශ්වාස කරමියි හික්යම ි. සිත පහන් කරවමින් පරශ්වාස කරමි ි හික්යම ි.
සිත අරමුයණහි සමව තබමින් ආශ්වාස කරමි ි හික්යම ි. සිත අරමුයණහි සමව තබමින් පරශ්වාස
කරමියි හික්යම ි. නීවරණය න් සිත මුදමින් පරශ්වාස කරමියි හික්යම ි.
අනිතයොනුදර්ශී වූය ම් ආශ්වාස කරමි ි හික්යම ි. අනිතයොනුදර්ශී වූය ම් පරශ්වාස කරමි ි
හික්යම ි. විරාගානුදර්ශී වූය ම් ආශ්වාස කරමි ි හික්යම ි. විරාගානුදර්ශී වූය ම් පරශ්වාස කරමි ි
හික්යම ි. නියරෝධානුදර්ශී වූය ම් ආශ්වාස කරමියි හික්පමයි. පරතිනිසර්ගානුදර්ශී වූය ම්
ආශ්වාස කරමි ි හික්යම ි. පරතිනිසර්ගොනුදර්ශී වූය ම් පරශ්වාස කරමි ි හික්යම ි. යම් ආනාපාන
සති ි කි නු ලැයේ.
- ආනන්දය නි, ඉදින් ගිරිමානන්ද මහණහු යවත යගාස් යම් දස සංඥා කි වූ නම් ම් යහ කින්
යම් දස සංඥා අසා ගිරිමානන්ද මහණහුයග් ඒ ආබාධ යහ්තු විසින් සංහියඳන්යන් . යම්
කාරණ ඇත.
එකල්හි ආ ුෂ්මත් ආනන්ද යතරණුයවෝ භාගයවතුන් වහන්යස් හමුයවහි යම් දස සංඥා උයගන
ආ ුෂ්මත් ගිරිමානන්ද යතරැන් කරා එළඹි හ. එළඹ ආ ුෂ්මත් ගිරිමානන්ද යතරැන්ට යම් දශ
සංඥා කීහ. ඉක්බිති යම් දශ සංඥා අසා ආ ුෂ්මත් ගිරිමානන්ද යතරැන්යග් ආබාධය යහ්තු විසින්
සන්සිඳුපණ් . ආ ුෂ්මත් ගිරිමානන්ද යතරණුයවෝත් ආබාධය න් නැගී සිටිය ් . ආ ුෂ්මත්
ගිරිමානන්ද යතරැන්යග් ඒ ආබාධ එයස් පරහීණ වූය ් .
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