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්ංඥාපනන 
 

(ශ්රී කලයඋණි ේ නාග්උරම  ්ං ව්යඋේ ේ පර මඋනඋචඋනයය මීතිියග්ල නි්ව්රණ 
 නේ ව්නඋ්නඋධිපති අතිග්රු පූජ්නීන රඋජ්කීන පණවිත ම උතර ්ිිය 
ඥාණඋරඋම උභිමඋන ම ේ හාපඋමයඋන ම උහිමිපඋණනව  හනවේ ්ව ේ ග්ව 
ආිර් උදන) බු 

 
.වද්ධ බුනාසනටයහි බුහඳුන් ා බුටදන බු ැඩ බුපිළිට ළ බුතුළ බුභා නා ෙ බු

ලැට.න්ටන් බුඉතා බුඋසස් බුතැටනකි. බුභා නා  බුලැන බුකථාකරන බුට.ාටහෝ බු
ටදනා බු “විසවද්ි බු මාලෂය” බු ඉදිරිපත් බු කර බු ලනිති. බු එයෙ බු ටහ්තු  බු එහි බු සෑම බු
භා නා බුකරමයක් බුම බුටපන් ා බුතිීමමයි. බු “විසවද්ි බුමාලෂය” බුසම්පාදනය බුකළ බු
.වද්ධට ෝර් බුආචායෂ බුතුමා බුද බුසාමාන බුට. ද්ධ බුටලෝකයා බුවිසින් බුමානනීය බු
භා ටයන් බුපිළිලන්නා බුලද්ටද්ය. බු 

 
.වද්ධට ෝර් බුආචායෂයන් බු හන්ටස් බුවිසවද්ි බුමාලෂය බුරචනා බුටකටළ් බු

තමාටල් බුම බුමති බුමතාන්තර බුඋඩ බුටනාටේ. එතුමා බු.වදුරජාණන් බු හන්ටස් බු
ටලා ෙ බුඉදිරිපත් බුකළ බුභා නා බුකරම බුමවල් බුකරටලන බුතත්කාලීන බු   බුද බුපන්චාත් බු
කාලීන බු    බු ද බු ධර්මධර බු අලතාලම බු ප ජ බු ආචායෂයන් බු  හන්ටස්ලාටල් බු
උපටද්න බුආධාරටයන් බුවිසවද්ි බුමාලෂය බුඑළි බුදැක්  හ. බුඑහි බුසඳහන් බුභා නා බුකරම බු
අතටරහි බු .වදුරජාණන් බු  හන්ටස් බු ඉදිරිපත් බු කළ බු භා නා බු කරමත් බු ව ා බු
සම්.න්ධ  බු පන්චාත් බු කාලීන බු ආචායෂයන් බු  හන්ටස්ලා බු ඉදිරිපත් බු කළ බු
උපටද්නත් බුවිටන්ර්ටයන් බුසැලකිය බුයවතුය. බු 

 
භා නා බුකරම බුසම්.න්ධටයන් බුටම් බුකාලටය් බුටනාටයක් බුආකාරටය් බු

ටපාත් බුසකස් බුවී බුඇත. බුව බුසම්.න්ධ බුටකාෙ බුසාකච්ඡා බුකරන බුසැටි බුද බුටපටන්. බු
උනන්දු ක් බුද බුඇත. බුඑටස්ම බුභා නා බුටනාකරමින් බුම බුභා නා  බුවිටේචනය බු
කරන බුපිරිසක් බුද බුසිටින බු.  බුඅපෙ බුටහාඳ බුහැටි බුපරකෙය. බුටම් බුහැම බුටදනා බුම බු
ටත්රැම් බුලත බුයවත්ටත් බුනනයෂාණික බුසම්.වද්ධ බුධර්මටයන් බුනියම බුපරටයෝජන බු
ලතයවත්ටත් බුටකටස් බුද? යන්නය. බු 

 
ශ්රී බු කලාණි බු ටයෝලානරම බු සංස්ථාටේ බු පරසිද්ධ බු ස්ථවිර බු නමක් බු  න බු

නාඋයටන් බුඅරියධම්ම බුස්ථවිර බුනම බුකලක බුසිෙ බුභා නා බු ැඩ බුපිළිට ලක් බු
ප ත් ාටලන බු යන බු .  බු පරසිද්ධ බු කරැණකි. බු එමලින් බු භා නා  බු සම්.න්ධ බු
ධර්ම බු ලරන්ථ බු ද බු රානියක් බු නිකුත් බු වී ඇත. බු සමහර බු අ ස්ථා ලදී බු භා නා  බු



සම්.න්ධ  බුකථා බුකිරීම බුසඳහා බුඅප බුහමව ෙ බුපැමිටණන බුඅය බුඉදිරිපත් බුකරන බු
අදහස් බුසංසිඳවීමෙ බුඑම බුටපාත් බුඉදිරිපත් බුකරමව. බු 

 
ටම් බු ළඟදී බු සම බු සතළිස් බු කර්මස්ථානයන් බු ම බු සම්.න්ධ බු කරටලන බු

කරනලද බුටද්නනා බුඑකතු බුටකාෙ බුලරන්ථයක් බුඑළි බුදැක්වීමෙ බුස දානම් බු.  බුදැන බු
ලතිමව. බු 

 
ටම් බුතාක් බු ැඩ බුපිළිට ළ බුයෙටත් බුලියවී බුඇත්ටත් බුසමථ බුභා නා  බු

සම්.න්ධටයන්ය. බු එළි බු දැක්ෙ බු .ලාටපාටරාත්තු බු  න බු ලරන්ථය බු ද බු සමථ බු
භා නා  බුසම්.න්ධ බුඑකකි. බුදැනෙ බුප ත් ාටලන බුයන බුටමම බු ැඩ බුපිළිට ළෙ බු
ඉදිරිටය්දී බුවිපස්සනා බුභා නා ත් බුසම්.න්ධ බුකරන්ටන් බුනම් බුඉතාමත් බුටහාඳ බු
.  බුමතක් බුකරදීමෙ බුකැමැත්ටතමව. බු 

 
සම බු සතළිස් බු කර්මස්ථානයන්ම බු සංලරහ බු ඇති බු ටමම බු ලරන්ථටයන් බු

උපරිම බු පරටයෝජන බු ටලන බු තම බු තමන්ටල් බු උත්තමාර්ථය බු සපවරා බු ලන්නා බු
ටලසෙ බුසියලුම බුසැදැහැතියනෙ බුටමයින් බුමතක් බුකර බුටදමව. බු 
 
ටමයෙ බු- බුසසවන් බුහිතැති,  
මාතර ඥානාරාම මහා ස්ථවිර  
 
මීතිරිලල බුනිස්සරණ බු නය, බු 
මීතිරිලල බු 



(නරි බුකලාණ බුටයෝලානරම බුසංස්ථාටේ බුසමවත්පාදක බුපරධාන බුඅනවනාසක බු
අතිලරැ බුප ජනීය බුරාජකීය බුපණ්ිත 

කඩවැද්ූේශ රී නවනවාභාභිධාන අස්මචාරානයය 
මාහිමිපාණන්ටල් බුආනිංසනය බු) 

 

ඤාණ සමාපත්තින 
.වදු බු පහටන් බු ආටලෝකය බු පරඥාධධාරා යි. බු අනන්ත බු    බු ව බු ාණණ බු

සමාපත්තිටය් බු.වද්ධ බුසන්තානයකම බුපහළ න බුවිනිර්්ඨ බුාණණ බුසටයක් බුටේ. 
ඉන්ද්ද්රිය බු පටරාපරියත්ත බු ාණණය, ආසයානවසය බු ාණණය, යමකපාටිහාරය බු
ාණණය, මහාකරැණා බුසමාපති බුාණණය, සබ්.ඤ්්ුත බුාණණය, අනා රණ බු
ාණණය බු යන බු ටම් බු ස ැදෑරැම් බු ාණණ බු විටන්ර්ටයන් බු පහළ බු  න්ටන් බු .වද්ධ බු
සන්තානටය් බු පමණයි. බු ඉද්ි බු විධාදී බු ටසසව බු ාණණයන් බු .වදුසේ න් බු විසිනවදු බු
උපද ාලිය බු හැකි බු නමවත් බු ඉන්ද්ද්රිය බු පටරාපරියත්තාදී බු ාණණ බු නරා කයන් බු
ටකටරහි බු පහළ බු  න්ටන් බු නැත. බු ටම් බු ාණණ බු ර්ට්කය බු අසාධාරණ බු නමින් බු
හඳුන් නව බු ල.න්ටන් බු .වද්ධ බු භා යෙ බු සීමිත බු විනිර්්ඨ බු ාණණමහිමයන් බු  න බු
ටහයිනි. බු.වදුරජාණන් බු හන්ටස් බුනියමටයන් බුදැක බුලැනීමෙ බුර්ට්අසාධාරණ බු
ාණණ බුසය බුපිළි.ඳ  බුයම්තමින් බුටහෝ බුදැන බුසිටිය බුයවතුය. බුටම් බුඑක් බුඑක් බුාණණය බු
ඉතා බුටකටිටයන් බුහඳුන් ටතාත් බුටමටස් බුටත්රැම් බුකළ බුහැකිය. බු 

 
(1) ව බු ව බු පවද්ලලයන්ටල් බු අධාත්මික බු    බු සද්ධා, සති, සමාි, 

විරිය, පඤ්්ාණ බුයන බුඉන්ද්ද්රියයන් බුපිළි.ඳ බුඅඩව බු ැි බු.  බුපරමාණ බුටකාෙ බුදක්නා බු
මහ බුනව ණ බුඉන්ද්ද්රිය බුපටරෝපරියත්ත බුාණණ බුනම්ටේ.  

(2) දිට්ි, අනවටලෝම බුඛන්ති, යථාභූත බුාණණ බු නටයන් බුසිත බු.ැඳී බු
ප ත්නා බු තත්ත් ය බු    බු ආසයත් බු සත්  බු සන්තානටයහි බු නිදිටලනටමන් බු
ප ත්නා බු රාලාදී බු ක්ටල්න බු සංඛාත බු අනවසයත් බු දක්නා බු මහනව ණ බු
ආසයානවසය බුාණණ බුනම් බුටේ.  

(3)  .වදු බුසිරැටරන් බුටරෝම බුකූපයක් බුපාසා බුට න බුට නම බුලිනිකඳ බු
හා බු ජලකඳ බු ටපරපසව බු ටනානිකුත් බු කිරීම් බු ආකාරටයන් බු ටපළහැර බු පෑටම් බු
මහනව ණ බුයමකපාටිහාරිය බුාණණ බුනම් බුට යි. බු 

(4)  රාලාදී බු ටකටලස් බු ලින්ටනන් බු දැට න බු සත්  බු පරජා  බු
ටනාටයක් බු ආකාරටයන් බු .ලා බු  දාරණ බු .වදුරජාණන් බු  හන්ටස්ටල් බු
සන්තානටයහි බුපහළ බු න්නා බු   බුඅනවද්දයතා බුප ර් ාංලම බුමහා බුාණණය බුමහා බු
කරැණා බුසමාපත්ති බුාණණ බුනම් බුට යි. බු 

(5)  සංඛත බු අසංඛත බු සියලු බු ධර්මයන් බු නිර ටන්ර් බු  නටයන් බු
දක්නා බුමහා බුාණණය බුසබ්.ඤ්්ුත බුාණණ බුනම් බුට යි. බු 



(6) සියලු බු ධර්ම බු විර්ටයහි බු ටනාපැකිල බු ප ත්නා බු ාණණ බු ලතිය බු
අනා රණ බුාණණ බුනම් බුට යි. බු 

ටම් බු ර්ට් බු අසාධාරණ බු ාණණයන් බු හදාරා බු ාණණසමාපත්තිටය් බු
ටයටදන්න. බු 

 
මිණිරැ න් බු ල.ඩා ක බු අභන්තරයෙ බු පිවිසලත් බු තැනැත්තා බු

මිණිකැල්ටමන් බුනැහැවී බුයන්නාක් බුටමන් බු.වදුරජාණන් බු හන්ටස්ටල් බුාණණ බු
නිධානටය් බුඅභන්තරයෙ බුසමාපත්ති බු නටයන් බුබ. බුපිවිස බුලත් බුකල්හි, .වද්ධ බු
ාණණ බු සාලරයෙ බු  ැදී බු බ. බු කිමිටදන බු කල්හි බු ටලා වතුරාමය බු සැනසවමත්, 
අමාමිහිරත් බු බ.ෙ බු විඳලත බු හැකි බු ට න ා බු ඇත. බු .වදුලුණ බු මිණිරැ න් බු
 තුටරන් බු බටබ් බු සන්තානය බු නහ ා බු සනසා බු ලැන්ම බු තරම් බු සැපයක් බු
නාන්තියක් බුබ.ෙ බුත ත් බුඇත්ටත් බුනැතැයි බුසිහිකරන්න. බු 

 
පැහැසර බුඅනලි බුමිණිරැ නක් බුඅතෙලත් බුකල්හි බුව බුමාණිකරත්නටය් බු

ආටලෝකටයන් බු අත බු ..ලන්නෙ බු පෙන්ලැනීම බු පරතක්ෂ ම බු සිදු බු ට යි. බු
එටලසින් බු.වදුරජාණන් බු හන්ටස්ටල් බුාණණ බුලුණයන් බුමනසිකාර බුකරන බුකල බු
.වදු බුනව ටණ් බුඑළිටයන් බු.වදු බුවිසිතුටරන් බුබටබ් බුසිත බුඑළිය න බුසැටි, බටබ් බු
සිත බුවිසිතුරැ න බුසැටි බුබ.ෙ බුපරතක්ෂ බුට න ා බුඇත. බු 

 
ටකාළඹ බුරාජ බුටස් ා බුට. ද්ධ බුසංලමය බුතමන් බුට.ාදු බුපිළිට තින් බු

සැනටසමින් බුත  බුට.ාටහෝ බුටදනා බුව බුසැනසිලි බුටපරහැරක බුවිසිතුටරකි. බුතත් බු
ට. ද්ධ බුසංලමටය් බුදායකත් ටයන් බුඅටප් බුසසවන් බුදැරැ බුරත්නය බු   බුනාඋයටන් බු
අරියධම්ම බුස්ථවිර බුනම බු1984 බු ර්ෂටය් බුපෙන් බුමාසික  බුප ත් ා බුටලන බුඑන බු
භා නා බු පංතිටය් බු අති බු විටන්ර් බු භා නා බු පාඩම් බු සියල්ල බු ට. ද්ධ බු සංලමය බු
මලින් බුමවද්රණය බුකර ා බුට.දා බුදී බුඇත්ටත් බුමිණිරැ න් බුමාලා ක් බුටලසිනි. බුඑහි බු
ටම ර බුටම් බුනිකුත් බුකරන්ටන් බුසම්ප ර්ණ බුසම බුසතළිස් බුකමෂස්ථාන බුභා නා බු
රැ න්මාලා යි. බුටමය බුඅපෙ බුටපටනන්ටන් බුනාසන බුපරාතිහාර්යක් බුටලසිනි. බු
සම බුසතළිස් බුකමෂස් බුථාන බුපිළි.ඳ බුටම ැනි බුටපටහළියක් බුටපර බුපළ බුටනාවීයයි බු
තත් බුසංලමටය් බුලරැ බුපරධාන බුටල්කම් බුතැන්පත් බුකරියානීලි බුමවදලිටල් බුමහතා බු
අප බුඉදිරිටය් බුඋදාන බුපළකටළ් බුදහම් බුසතුෙ බුඋතුර මිනි. බු 

මේ ධේවාසනාව මේ සත්පුරුෂ එකතුව යාව නිබ්බාන මේවා. 
“සතං බුසමාලටමා බුටහාතු බුයා නිබ්.ාන බුපත්තියා” 

ටමයෙ බු.වදුලුණටයන් බුසැනටසන,  
කඩවැද්ූේශ නවනවාස ස්ථවිර, 
ලුණ ර්ධන බුටයාලානරම බුමධස්ථානය,  
ලල්ූ , කහ . බු 



 
භාවනා 

(රඋජ්ය ේ ්ව උ ේ ද දවම ්ංග්ම ේ නව ආර්භක පුවිදි අනුඋ්ක, ශ්රී 
ලංකඋ අම රපුර ම හඋ ්ංඝ ්භඋේ ේ ේ ්භඋපති, අතිපූජ්ය ආචඋර්න 

විදයඋ විඋරද ම උේ හාපඋමය ම ිේ හව ප්වස්ීහ ම හඋනඋනක ්ව උමීනව 
 හනවේ ්වේ ග්ව ආිර් උදන) 

 
යම් බුටච්තනා ක් බුකරණ බුටකාෙ බුටලන බුකුනල බුධර්මයන් බු ඩයි බුද බුව බු

ටච්තනා  බු භා නා බු නම් බු ටේ. භා නා බු නම් බු  ැඩීම බු ද? හිත බු යහපත් බු
අරමවටණහි බු ැඩීම බුයි. බුඑටහ බුටමටහ බුවිසිර බුටනායා බුදී බුඑම බුඅරමවටණහිම බුසිත බු
නැ ත බුඉපදවීම් බු නටයන් බු.ැඳී බුතිීමමයි. බුසීල බුසමාි බුපඤ්්ාණ බුයන බුනි න් බු
මල බුලිහි බුපැවිදි බුටදපිරිසෙ බුම බුඑක බුහා බුසමානයි. බුඑටස් බු   ත් බුටමහි බුවිස්තර බු
 න්ටන් බුලිහි බුපැත්තෙ බු.ර  බුලිහිල් බු.සිනි. බු 
 
භඋ නඋ කළ නුතවේ තව කුම ට ද?  

උත්තාන බුසත්ත් ටයෝ බුය, ලහන බුසත්ත් ටයෝ බුයැයි බුටලා  බුඇතිතාක් බු
දෘනමාන බුසත්ත් ටයෝ බුටකාෙස් බුටදකකෙ බුට.ටදති. බුඋත්තාන බුසත්ත් ටයෝ බු
නම් බු ටනාසැඟ වණව බු පරකෙ බු    බු එළිදරේ බු    බු ටකටලස් බු ඇත්ටතෝ බු ය. බු එනම් බු
තිරිසන්නවය. බුලහන බුසත්ත් ටයෝ බුනම් බුසැඟ වණව බු ැසවණව බුඅපරකෙ බු   බුටකටලස් බු
ඇත්ටතෝ. බුඑනම් බුනියම බුමනවර්ටයෝ බුය. බු 

 
තිරිසන්නව බුකාමටකෝපාදිය බුඉ සන්ටනෝ බුටනාට ති. බුකාම බුටකෝප බුආ බු

විෙ බු තැන, ටේලා , පවද්ලලයා බු ටනා.ලා බු පිෙකරන්ටනෝ බු ය. බු මිනිස් බු
රෑකඩටයෝ බුද බුඑ.ඳුම ට ති. බුනියම බුමිනිසා බුකාමටකෝපාදිය බුආ බුවිෙ බුතැන බු
.ලයි. බුටේලා  බු.ලයි. බුපවද්ලලයා බු.ලයි. බුඉ සයි. බුසඟ ාලනී. බු 

 
 ර්තමාන බු සමාජටය් බු අපරාධ බු  ැිවීමෙ බු පරධාන බු ටහ්තු  බු වී බු

තිට.න්ටන් බුට.ාටහෝ බුටදනාෙ බුකාමටකෝප බුඉ සන්නෙ බුනක්තියක් බුනැතිකම බු
.  බුනව ණින් බුකල්පනා බුකරන බුකාෙ බු ව ද බු ැෙටහන ා බුඇත. බුටම් බුඅපරාධ බු
අඩවකර බුලැනීමෙ බුඉන්ද්ද්රිය බුසං රයෙ බුහා බුචිත්තදමනයෙ බුඋපකාර බු න බුඉහළ බු
සිල් බුරැකීම බුහා බුභා නා බුඉතා බුඅ න බුය. බුකාමටකෝප බුඉ සීම බුනම් බු   බුඋතුම් බු
මිනිස් බුලුණය බුඇති බුකර බුලැනීමෙ බුහා බුසමාජටය් බුඅපරාධ බුඅඩවකර බුලැනීමෙ බු
ද බුභා නා  බුඉතා බුඅ න බුය. බු 

 
භා නා බුකිරීටමන් බුහිත බුපිරිසිට යි. බුහිත බුපිරිසිදු බුවී බුටමන් බුනරීරලත බු

ටල් බුද බුපිරිසිදු බුට යි. බුටල් බුපිරිසිදු බු   බුවිෙ බුටලඩ බුඅඩව බුට යි. බුනරීරය බුද බුපැහැපත් බු



ට යි. බුඅනයනෙ බුපරිය බුද බුට යි. බුට. ද්ධයන්ටල් බුපරමාර්ථය බුසසර බුදුකින් බු
නිදහස් බුවීමයි. බුනි න් බුසව  බුලැීමමයි. බුඑය බුකළ බුහැක්ටක් බුටකටළසවන් බුනැති බු
කිරීටමනි. බුටකටළස් බුනම් බුසිත බුපිළි.ඳ බුනරක බුලතියි. බුව බුනරක බුලති බුනැති බු
කර බුලත බුහැක්ටක් බුසිත බුදමනය බුකිරීටමනි. බුසිත බුදමනය බුකිරීටමහි බුපරධානම බු
මාර්ලය බුභා නා බුකිරීමයි. බු 

 
ටම් බු කරැණව බු ලැන බු සලකා බු .ලන බු සෑම බු ට. ද්ධයකු බු විසින්ම බු

භා නා ක් බු කළ බු යවතු බු .  බු මැනවින් බු පැහැදිලි බු ටේ. එයින් බු භා නා බු
ටනාකරන්නා බු නියම බු ට. ද්ධයකු බු ටනා න බු . ත් බු පැහැදිලි බු ටේ. තම බු
පරමාර්ථය බු කුමක් බු දැයි බු ටනාදන්නා බු ටහයින් බු එය බු ලැ.වමෙ බු නිසි බු මඟෙ බු
ටනාපිළිපන් බුටහයිනි. බු 

 
ලිහිටල ල බුඅපමණ බුකරදර බුඇති බු.  බුටනාරහසකි. බුකරදර ලින් බුමිදී බු

 ාසයක් බුල.ා බුටලන බුභා නා බුකරන්නෙ බුසැරටසටතාත් බුඑය බුමහ බුමවළා කි. බු
ටම් බු ටලෝක බු  ාසීනෙ බු මැටරන බු ටතක් බු ම බු කරදර ලින් බු අඩව ක් බු ටනා න බු
ටහයිනි. බුමරණින් බුමතු බුනැ ත බුඋපදින්ටන්ත් බුටම් බුටලා ම බුනිසා බුව බුකරදර බු
නැ තත් බුඇති බුටේ. කරදර ලින් බුදන්නෙ බුනම් බුටලෝකටයන් බුමිදිය බුයවතු බුය. බු
ව බුසඳහා බුභා නා බුඅ නය. බුඑටහයින් බුටකටස් බුනමවත් බුද සෙ බුමිනිත්තු බුපහක් බු
 ත් බු විටේකය බු ල.ාටලන බු කිසි බු භා නා ක් බු කළ බු යවතු බු ම බු .  බු හැම බු ලිහි බු
පින් තුන් බුවිසින් බුද බුසිතෙ බුලත බුයවතු බුය. බුපැය බුවිසිහතරක් බුඇති බුදිටනකින් බු
පැය බුවිසිතුනකුත් බුමිනිත්තු බුපණස් බුපහක්ම බුටල කික බුකෙයවතු බුසඳහා බුටයාදා, 
තමන්ටල් බු පරමාර්ථය බු    බු නි න් බු සඳහා බු මිනිත්තු බු පහක් ත් බු ටයාදා බු ලත බු
ටනාහැකි බු නම් බු ව බු ට. ද්ධකටම් බු ඇති බු පලය බු කුමක් බු ද? හිමිදිරි බු පාන්දර බු
කාෙත් බුකරදර බුනැති බුට ලා කි. බුපැය බුපහක් බුහයක් බුලැනීටමන් බුඇඟෙ බුද, 
ඉන්ද්ද්රියයනෙ බුද, සිතෙ බුද බුපණ බුඇති බුටේලා කි. බුට න බුටේලා ක් බු ව ද බු රදක් බු
ටනාටේ. ළමයිනෙ බුනම් බුරෑ බුනින්දෙ බුටපර බුප ා බු ඩා බුපහසව බුවිය බුහැකිය. බු
ක ර බුටේලා ක් බුටහෝ බුසම්මත බුකර බුටලන බුභා නා ක් බුපවරැදු බුකිරීමෙ බුකුඩා බු
දරැ ා බුපෙන් බුමහල්ලා බුටතක් බුහැම බුපින් තාම බුසිතෙ බුලත බුයවතුය. බුඑටහයින් බු
භා නා ෙ බුපරථම බුපන්සිල් බුසමාදානටයන් බුටහෝ බුසිල් ත් බුයවතු බුය. බු 

 
.වද්ධ බු ර්ෂ බුටදදහස් බුපන්සියටය් බු.වද්ධ බුජයන්තිය බුමවළු බුමහත් බුට. ද්ධ බු

ටලෝකටයහි බු ම බු සවන්දර බු සමාජ බු පරි ර්තනයක් බු කළ බු  ැඩ බු පිළිට ළකි. බු ව බු
උටදෝලය බු නිමිති බු කර බු ටලන බු රජටය් බු හා බු පළාත් බු පාලන බු ආයතන ල බු
ටස් ටය් බුටයදී බුසිටි බුට. ද්ධයන් බු“රාජ බුටස් ා බුහා බුපළාත් බුපාලන බුටස් ා බු
ට. ද්ධ බුසම්ටම්ලනය” බුනමින් බුසංවිධානයක් බුආරම්භ බුකරන බුලදී. බුඑය බුඋතුම් බු



සමාජ බු ටස් යක්, සවන්දර බු සමාජ බු පරි ර්තනයක් බු සිදු බු කළ බු .  බු සතුටින් බු
සඳහන් බුකරමි. 

 බු 
ටම් බු සවන්දර බු සමාජ බු පරි ර්තනටයහි බු පරතිලලයක් බු  නටයන් බු

ටපාටහාය බුනි ාඩව , දරැ න්ෙ බුසිංහල බුට. ද්ධ බුනම් බුතැීමම, චාම් බුඇඳුමෙ බු
හා බුචාම් බුජීවිතයෙ බු.ැසීම, සතර බුටපාටහායෙ බුපන්සල් බුයෑම, පවනව බුටපාටහෝදා බු
සීලභා නාට හි බුටයදීම බුආදී බුසද්ලුණයන්ටලන් බු.ැ.ළීම බුද බුසිදු වණා. බු 

 
විවිධ බු ටහ්තූන් බු නිසා බු මදක් බු නිහඬ බු  ැ බු සිටි බු රජටය් බු ට. ද්ධ බු

ටස් කටයෝ බු“රාජ බුටස් ා බුට. ද්ධ බුසංලමය” බුනමින් බුසංවිධානය බු  හ. බුවිවිධ බු
ටස් ා න්හි බු ටයදුණව බු ට. ද්ධ බු ටස් කටයෝ බු සීල බු භා නා බු ටදපිළිට තින් බු
.ැ.ටළන්නෙ බු  හ. බුටකාළඹ බුමහජන බුපවස්තකාලයානව.ද්ධ බුනර ණාලාරටයහි බු
ප ත් ාටලන බු යන බු සීල බු භා නා බු  ැඩපිළිට ළ බු අතිසවන්දරය බු ය. බු විනිර්්ඨ බු
ලලදායක බුය. බු 

 
ටමකල බු  ාසය බු කරන බු කර්මස්ථානාචායෂයන් බු  හන්ටස්ලා බු

අතුටරන් බු මා බු අලරස්ථානටයහි බු ලා බු සලකන්ටන්, අම්.ලන්ටලාඩ බු කහටේ බු
ලුණ ර්ධන බු ටයෝලානරම බු  ාසී බු නාඋයටන් බු අරියධම්ම බු මහාස්ථවිරයන් බු
 හන්ටස් බු ය. බු උන් හන්ටස් බු තරිපිෙකය බු හදාරා බු පරලුණ බු ටකාෙ බු ඇත. බු සම බු
සතළිස් බු කර්මස්ථානයම බු හදාරා බු පවහවණව බු ටකාෙ බු ඇත. බු උන් හන්ටස්ටල් බු
අචායෂයත් ටයහි බුත.ා බුටලන බු.වද්ධධර්මයෙ බුඅයත් බුභා නා බුපවරැදු බුටකාෙ බු
ටපාත් බු  නටයන් බු මවද්රණය බු ටකාෙ බු ඇත. බු එය බු ඉතා බු  ටිනාධර්ම බු දානමය බු
පින්කටමකි. බු 

 
.වද්ධකාලටයහි බුද බුනාසනික බුභා නා බුටමන් බුම බුආනාසනික බුභා නාත් බු

ති.වණා. බුඑටස් බුම බු.වද්ධනරා කයන් බුද බුඅනාසනික බුභා නා බුපවරැදු බුකරන්නෙ බු
ටලාස් බු තා කාලික බු සව යක් බු හා බු ධාන බු අභිඥාධ බු ලැ.  ත් බු
නිර් ාණා ට.ෝධටයන් බුඉ ත් බුවී බුඇත. බු 

 
ශ්රී බුලංකාට හි බුද බුනාසනික බුභා නා බුටමන් බුම බුඅනාසනික බුභා නා බු

කියා බුටදන්නන් බුහා බුපවරැදු බුකරන්නන් බුද බුඇත. බුබ වන් බුද බුතා කාලික බුසව  බු
ල.තත් බුනි න් බුසව ටයන් බුඈත් බු නව බුඇත. බු.වරැමටය් බුද බුඅනාසනික බුභා නා බු
කරම බුතිස්හතරක් බුඋලන් න බුපවරැදු බුපවහවණව බුකර න බු.  බුලරන්ද්ථාරෑක බුකර බුඇත. බු 

 
මඩිේහ් පඤ්්ඤාසීහ ස්වාමීන් වහන්ේස්  



හැඳින්ීම 
 
සමථ බු භා නා බු විපස්සනා බු භා නා බු නමින් බු ට. ද්ධ බු භා නා බු කරම බු

ටදකක් බුඇත. බු.වද්ධනාසනටය් බුපරමාර්ථය බු   බුසියලු බුදුක් බුසන්සිඳු න බුනාන්ත බු
නි න් බුසව  බුසාක්ර්ාත් බුකිරීම බුපිණිස බුඑම බුභා නා බුකරම බුටදකම බුඅත නයි. බු
මහා බුමවහවද බුඑක බුතැනින් බුම බුලැඹවරැ බුටනාවී බුඅනවපිළිට ළින් බුම බුලැඹවරැ බුවී බු
ඇත්තාටස් බු.වද්ධනාසනය බුනි න බුදක් ා බුලැඹවරැ බුවී බුඇත්ටත් බුඅනවපිළිට ළිනි. බු
නිල, සමාි, පරඥාධ, යනව බුව බුඅනවප ර්  බුපරතිපදා  බුය. බු 

 
නීලය බු සමාියෙත්, සමාිය බු පරඥාධ ෙත්, පරඥාධ  බු නි නෙත්, 

අනවපිළිට ලින් බුපැමිටණ්. බුමැඳුම් පිළිට ත බු- බුඅනවටලෝම බුපිළිට ත බු-අරිඅෙලි බු
මඟ බුආදී බුනමින් බුහැඳින්ට නවටය් බුද බුනීල බුසමාි බුපරඥාධ ම බුය. බුසව ටස් බුනි න් බු
අ ට.ෝධ බුකිරීම බුපිණිස බුනීලටයහි බුපිහිො බුසමථ බුභා නාට න් බුචිත්ත බුසමාිය බු
උපද ා බුවිදර්නනා බු ැඩීටමන් බුමැඳුම් පිළිට ත බුඅරි බුඅෙලි බුමල බු ැිය බුයවතු බු
ටේ.  

 
නීලය බු අර්ථ බු  නටයන් බු එකක් බු  ව ත් බු පරටභ්ද බු  නටයන් බු රානියකි. බු

ඇසෙ බුටපටනන බුසියල්ල බුදැකීම බු නටයන් බුඑකක් බු ව ත් බුරෑප බු ර්ණ බුසෙහන් බු
 නටයන් බුට.ාටහෝ බුපරටභ්ද බුඇත්තාක් බුටමනි. බුඑටස් බුම බුචිත්ත බුසමාිය බුද බු
එකාලරතා බු අර්ථටයන් බු එකක් බු  ව ත් බු සමාියෙ බු .ැසලැනීටම් බු ස්ථාන බු
 නටයන් බු විවිධාකාර බු ටේ. “සම බු සතළිස් බු කර්මස්ථාන බු භා නා” බු නමින් බු
හැඳින්ට නවටය් බුසමාියෙ බු.ැස බුලැනීටම් බුස්ථාන බුසතළිසකි. බුවිපස්සනා ත් බු
අර්ථ බු නටයන් බුඑකක් බු ව ත් බුවිදර්නනා ෙ බු.ැස බුලැනීටම් බුටදාරෙව බු නටයන් බු
.හවවිධ බුය. බු 

 
තරිපිෙක බුපාලිටයහි බුදැක්ට න බුසමථ බුකර්මස්ථාන බුභා නා බුසියල්ල බු

එක්රැස්ටකාෙ බු විනුද්ි බු මාර්ල බු අර්ථකථාට හි බු සවිස්තර  බු දක් ා බු ඇත්ටත් බු
සමථ බුකර්මස්ථාන බුසතළිසක් බු නටයනි. බුදන බුකසිණය බු- බුදන බුඅනුභය බු- බුදන බු
අනවස්සතිය බු - බු සි ව.ඹ බු විහරණ බු - බු ආහාටර් බු පටික්කුල බු සඤ්්ාණ ය බු - බු
ධාතුකර්මස්ථානය බු හා බු අරෑප බු කර්මස්ථාන බු සතරයයි. බු සමථ බු කර්මස්ථාන බු
භා නා බු සතළිසකි. බු ලුරෑපටද්න බු සහිත  බු චාරිතරානවකූල  බු  ඩන බු සමථ බු
කර්මස්ථානයකින් බුචිත්ත බුසමාියක් බුල.ා බුවිදර්නනා බුභා නා  බු ැඩීටමන් බු
නි නෙ බු පැමිණීම බු පහසව නව බු පිණිස බු සියල්ල බු දත් බු නාන්තිනායක බු සර් ඥ බු
සම්මා බුසම්.වදුරජාණන් බු හන්ටස් බුමහාකරැණාට න් බුකර්මස්ථාන බුභා නා බු
සතළිස බුටද්නනා බුකළ බුටස්ක. බු 



සමථ බු භා නා බු ටනා ඩා බු හවදු බු විදර්නනා බු භා නාට න් බු ම බු නි න් බු
අ ට.ෝධ බු කරලත් බු උතුටමෝ බු ද බු ටපර බු සිටියහ. බු චක්ඛවපාල බු මහරහතන් බු
 හන්ටස් බු  ැනි බු එ ැනි බු උතුටමෝ බු ට.ාටහෝ බු දුකටස් බු නි න් බු අ ට.ෝධය බු
ලැ.වට ෝ බු ට ති. බු සමථ බු  ඩා බු අනවපිළිට ළින් බු විදර්නනා බු  ඩන බු උතුමනෙ බු
විටන්ර් බුඅනවසස් බුපසක් බුලැටබ්. බුදිට්ඨධම්ම බුසවඛ බුවිහරණය බු- බුවිපස්සනා බුපාදක බු
- බුඅභිඥාධ බුපාදක බු- බුනිටරෝධ බුසමාපත්තිය බුහා බුභ විටන්ර්ානිසංසය බුයනව බුව බු
අනවසස් බු පස බු ය. බු “සමාභිටතෝ බු භික්ඛටේ බු යථාභූතං බු පස්සති බු පජානාති” බු
මහටණනි! බු සමථටයන් බු සමාහිත බු   ටය් බු විදර්නනාට න් බු තත් ාකාර  බු
ටහ ත් බුඇත්ත බුඇති බුසැටි බුමනාටස් බුදකින්ටන් බුය. බුඅ ට.ෝධ බුකරන්ටන් බුයයි බු
 දාළ බු.වද්ධ බු චනය බුද බුසිහිපත් බුකළ බුයවතු බුටේ.  

 
ටකාළඹ බුරාජ බුටස් ා බුට. ද්ධ බුසංලමය බුමලින් බු1984 බුජ නි බු06 බුට නි බු

දා බුආරම්භ බුකරන බුලද බුභා නා බුපන්ති බුපාඩම් බුටපළ බුතුළින් බු.වද්ධානවස්සති බු- බු
ධම්මානවස්සති බු- බුසං ානවස්සති බු- බුනමතරී බු- බුඅසවභ බු- බුමරණ බුසති බුකර්මස්ථාන බු
සයත් බුසතිපට්ඨාන බුභා නා බුකර්මස්ථාන බුවිසිඑකත් බුඅනවපිළිට ළින් බුපවහවණව බු
කර ා බුඉන් බුඅනතුරැ  බුභා නා බුපාඩම් බුටපළ බුභා නා බුටපාත් බු5 බුක් බු නටයන් බු
මවණය බු කර ා බු ධර්මදාන බු  නටයන් බු භා නාභිලාර්ීන් බු ට ත බු ට.දා බු දී බු ඇත. බු
.වද්ධානවස්සතිය බු .වදුලුණ බු භා නා බු ටපාටතහි බු සවිස්තර  බු දැක්ට න බු අතර බු
දහම්ලුණ බු භා නා බු - බු සඟ බු ලුණ බු භා නා බු ටපාත් බු ටදටකහි බු ධම්ම බු - බු සං  බු
අනවස්සති බුටදක බුද බුනමතරී බු- බුඅසවභ බු- බුමරණ බුසති බුභා නා බුතුන බුඑක බුටපාතක් බු
 නටයන්ද බු සවිස්තර බු   බු දක් ා බු ඇත. බු සතිපට්ඨාන බු භා නා බු ටපාටතහි බු
ආනාපානාසතිය බු හා බු ධාතුමනසිකාරයත් බු සහිත බු සතිපට්ඨාන බු භා නා බු
විසිඑක බුසවිස්තර  බුදැකලත බුහැකි බුය. බු 

 
ඉන් බුඅනතුරැ  බුරාජ බුටස් ා බුට. ද්ධ බුසංලමටය් බුඉල්ලීම බුපරිදි බුසම බු

සතළිස් බුකර්මස්ථාන බුසියල්ල බුසම්ප ර්ණ බු නව බුපිණිස බුභා නා බුපාඩම්ටපළ බු
ප ත් න බුලදී. බු1991 බුටදසැ. බු04 බුට නි බුදාෙ බුසමසතළිස් බුකර්මස්ථාන බුභා නා  බු
නිමා ෙ බුපත් බු   බු.ැවින් බුඑහි බුපරතිලලය බු නටයන් බු“සම බුසතළිස් බුභා නා ” බු
මවද්රණය බුකර ා බුධර්මදාන බු නටයන් බුට.දාදීම බුරාජ බුටස් ා බුට. ද්ධ බුසංලමය බු
මලින් බු සි බුදුකටරන බු විනාල බු නාසන බු ටස් යකි. බු ධර්ම බු නිධානයකි. බු පාරමී බු
නිධානයකි. බු කර්මස්ථාන බු සතළිස බු අතුටරන් බු කමෙහන් බු අෙක් බු ම බු පළමව බු
සඳහන් බුභා නා බුටපාත් බුපටසහි බුසවිස්තර  බුපළවී බුඇති බු.ැවින් බුටම් බුටපාතෙ බු
ව බුකමෙහන් බුඅෙ බුඇතුළත් බුකරන බුලද්ටද් බුසංටක්ෂ්පටයනි. බු.වද්ධ බු- බුධම්ම බු- බු
සං  බු අනවස්සති බු තුනත් බු කායලතාසති බු -මරණානවස්සති බු - බු ආනාපානසති බු
තුනක් බුනමතරියත් බුධාතුමනසිකාරයත් බුයන බුකමෙහන් බුඅෙ බුය. බු 

 



සම බු සතළිස් බු කර්මස්ථාන බු භා නා බු ටපාටතහි බු පාඩම් බු ටපළ බු
පහසවට න් බුටත්රැම් බුලත බුහැකි බු නව බුපිණිස බුසරල බුටලස බුසකස් බුටකාෙ බුඇත. බු
ටමකල බුදන බුකසිණ බුදන බුඅනුභ බු ැනි බුභා නා බුකරම බුභාවිතටයන් බුට.ාටහෝ බු
ටස් බුඈත් බුවී බුඇතත් බුලුරැපටද්න බුඇති  බුනිසි බුටස් බුපරතිලල බුසහිත  බුභා නා බු
 ැඩීමෙ බුඋටදෝලයක් බුටමයින් බුඇතිටේ ා බුයන බුපරාර්ථනාට න් බුයවතු  බුටමහි බු
අකුරක් බුපාසා බුනමතරිටයන් බුකරැණාට න් බුහා බුනින්නරණාධානටයන් බුයවතු  බු
සම්පාදනය බු කටළමි. බු ටමහි බු කර්මස්ථාන බු අනවපිළිට ළ බු විනුද්ි බු මාර්ලය බු
ලුරැතැන බුත.ා බුලත බුහැකිය. බු 

 
අ වරැදු බුඅෙක් බුතිස්ටස් බුමාසයක් බුපාසා බුටම් බුඋතුම් බුභා නා බුපාඩම් බු

ටපළ බු පරලුණකරවීමෙ බු සූපටද්න බු දානටයන් බු හා බු ආනිංසනටයන් බු සැමවිෙ බු
පිහිෙ බු   බුශ්රී බුකලාණි බුටයෝලානරම බුසංස්ථාටේ බුපර බුධානාචායෂ බුමටහෝපාධාය බු
අතිප ජනීය බුරාජකීය බුපණ්ිත බුමාතර බුසිරි බුාණණාරාමාභිධාන බුමාහිමිපාණන් බු
 හන්ටස්ෙ බු ද, තත් බු සංස්ථා බු සමවත්පාදක බු පරධාන බු අනවනාසක බු අතිප ජනීය බු
රාජකීය බු පණ්ිත බු කඩ ැද්ූටේ බු ශ්රී බු නන ංනාභිධාන බු මාහිමිපාණන් බු
 හන්ටස්ෙ බුද, ටකාළඹ බුරාජ බුටස් ා බුට. ද්ධ බුසංලමටය් බුපරධාන බුඅනවනාසක බු
අතිප ජනීය බු විදා බු විනාරද බු රාජකීය බු පණ්ිත බු මිටහ් බු පඤ්්ාණසීහාභිධාන බු
මහානායක බුමාහිමිපාණන් බු හන්ටස්ෙ බුද බුනිදුක් බුනිටරෝලී බුසව පත් බුභා ටයන් බු
නත ර්ෂාික බුකාලයක් බුදී ෂායව බුශ්රී බුසම්පත් බුහා බුමතු බුඋතුම් බුටලා වතුරා බු.වදු. ත් බු
අත්ටේ ායි බු ැඳ බුනමස්කාරටයන් බුයවතු  බුලුරැ බුභක්තිටයන් බුපරාර්ථනා බුකරමි. 

 
සම්.වද්ධ බු නාසන බු චිර බු ජී නය බු පතමින් බු ටම් බු උතුම් බු භා නා බු

පරතිපත්තිමය බු  ැඩසෙහන බු සාර්ථක  බු සංවිධාන බු කරන බු ටකාළඹ බු රාජ බු
ටස් ා බුට. ද්ධ බුසංලමටය් බුනිළධාරී බුමණ්ඩලයෙත්, මහත් බුඋටදෝලයකින් බු
ඇප බුකැප බුවී බුකරියා බුකරන බුපරධාන බුටල්කම් බුය . බුඑස්. බුමවදලිටල් බුමහතාෙත්, 
ටමම බු ටපාත බු මවණය බු සඳහා බු අනවමත බු කළ බු ට. ද්ධ බු කෙයවතු බු පිළි.ඳ බු
ටකාමසාරිස් බු එස්. බු කාරිය සම් බු මහතාෙත්, ටමය බු මවද්රණය බු කර   බු රජටය් බු
මවද්රණාලයාිපතිතුමා බුහා බුීම. බුඑස් බුකුටර් බුමහතාෙත් බුමාසයක් බුපාසා බුභා නා බු
පන්තියෙ බු සහභාලි බු    බු පිං ත් බු සැමෙත් බු රත්නතරයානවභා  බු .ලටයන් බු
ආයවරාටරෝලාදී බුශ්රී බුසම්පත් බුඅභි ර්ධනය බුසමථ බුවිදර්නනා බුභා නා බුමාර්ලය බු
ආටලෝකමත් බු නාන්ති බු ලක්ෂණ බු නිර් ාණධාතු  බු වකාන්තටයන් බු සාක්ර්ාත් බු
ටේ ායි බුපරාර්ථනා බුකරන බුඅතර බුසම්.වද්ධ බුනාසනය බුප ත්නා බු   බුටම් බුඋතුම් බු
.වද්ටධෝත්පාදටය් බුදී බුලත් බුක්ෂණ බුසම්පත්තිටයන් බු ැි බු ැිටයන් බුඋත්සාහ බු
ලන්ටනෝ බුට ත් ායි බුටමත් බුසිතින් බුආනිංර්ණය බුකරමි. 

 
“සබ්මබ් සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා” 
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උටප්ක්ෂා බු.රහමවිහාර බුභා නා  179 

සතර බුඅරෑප බුභා නා  බු1 191 



සතර බුඅරෑප බුභා නා  බු2 200 

ආහාටර් බුපටික්කූල බුසඤ්්ාණ බුභා නා  208 

ධාතු බුමනසිකාර බුභා නා  බු1 218 

ධාතු බුමනසිකාර බුභා නා  බු2 228 

ධාතු බුමනසිකාර බුභා නා  බු3 238 

ධාතු බුමනසිකාර බුභා නා  බු4 246 

ධාතු බුමනසිකාර බුභා නා  බු5 256 

ධාතු බුමනසිකාර බුභා නා  බු6 271 

අභිඥාධ බුභා නා බු1 282 

අභිඥාධ බුභා නා බු2 293 
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භාවනා පූර්ව කෘත්යය  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 
ඉතිපි බු ටසෝ බු භල ා බු අරහං බු සම්මා බු සම්.වද්ටධෝ බු විජ්ජාචරණ බු

සම්පන්ටනෝ බු සවලටතෝ බු ටලෝකවිූ බු අනවත්තටරෝ බු පවරිසදම්මසාරථී බු සත්ථා බු
ටද් මනවස්සානං බු.වද්ටධෝ බුභල ාති බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බු ාසනා බුසහිත බුසකල බු

ක්ටල්නයන් බුටකටරන් බුදුරැ බු   බුටහයින් බුද, රාලාදි බුටකටලස් බුසතුරන් බුනැස  බු
ටහයින්ද, සංසාර බු චකරයා බු ටල් බු අවිදාදී බු ටකටලස් බු අර බු සිඳලූ බු ටහයින් බු ද, 
ආමිස බුපරතිපත්ති බුප ජා න්ෙ බුසවදුසව බු   බුටහයින් බුද, රහසත් බුප ක් බුනැති බුඅති බු
පරිසවද්ධ බුසන්තාන බුඇති බුටහයින් බුද බුඅර්හත් බුනම් බු න බුටස්ක. බුටමටස් බුඅරහං බු
ආදී බුඅනන්ත බුලුණටයන් බුසමන්නාලත බු   බුසම්මා බුසම්.වද්ධ බුරත්නයෙ බුමාටල් බු
නමස්කාරය බුටේ ා බු! බුමාටල් බුජීය බුද බුප ජා බුකර බුප ජා බුටේ ා බු! බු 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
 
ස් ක්ඛාටතෝ බු භල තා බු ධම්ටමෝ බු සන්දිට්ිටකෝ බු අකාලිටකෝ බු වහි බු

පස්සිටකෝ බුඕපනයිටකෝ බුපච්චත්තං බුටේදිතබ්ට.ෝ බුවිඤ්්ූහීති. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුවිසින් බුජයසිරි බුමහ බු

ට.ෝ බුමැඩ බුදී බුඅ ට.ෝධ බුටකාෙ බු දාළා බු   බුසපර්යාප්තික බුන ටලෝටකෝත්තර බුශ්රී බු
සද්ධර්ම බු රත්නය බු මවල බු මැද බු අල බු යහපත් බු .ැවින් බු ද, අර්ථ බු සම්පන්න බු
 ඤ්්ජන බු සම්පන්න බු සර්  බු සම්ප ර්ණ බු සවපරිනුද්ධ බු නාසන බු .රහ්මචර්යා  බු
පරකාන බු න බු.ැවින් බුද බුස් ාක්ඛාත බුනම් බු න බුටස්ක. බුටමටස් බුස් ක්ඛාතාදී බු
අනන්ත බු ලුණටයන් බු සමන්නාලත බු    බු ශ්රී බු සද්ධර්ම බු රත්නයෙ බු මාටල් බු
නමස්කාරය බුටේ ා! බුමා බුටල් බුජීවිතය බුද බුප ජා බුකරමි. බුප ජා බුටේ ා! බු 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
 
සවපටිපන්ටනෝ බුභල ටතෝ බුසා කසංට ෝ, උජවපටිපන්ටනෝ බුභල ටතෝ බු

සා ක බු සංට ෝ, ාණයපටිපන්ටනෝ බු භල ටතෝ බු සා ක බු සංට ෝ, 
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සාමීචිපටිපන්ටනෝ බුභල ටතෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුයදිදං බුචත්තාරි බුපවරිස බුයවලානි බු
අට්ඨ බු පවරිස බු පවල්ලලා, එස බු භල ටතෝ බු සා ක බු සංට ෝ, ආහවටනටයෝ, 
පාහවටනටයෝ, බු දක්ිටණටයෝ, අඤ්ජලිකරණීටයෝ බු අනවත්තරං බු
පවඤ්්ඤ්ක්ටඛත්තං බුටලෝකස්සාති. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස් බු ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ඨායෂ බු පවද්ලල බු මහා බු සං  බු රත්නය බු සමක් බු
මාර්ලයෙ බු පිළිපන් බු .ැවින් බු ද බු සවපටිපන්න බු නම් බු  න බු ටස්ක. බු ටමටස් බු
සවපටිපන්නතාදී බුඅනන්ත බුලුණටයන් බුසමන්නාලත බු   බුමහා බුසං  බුරත්නයෙ බු
මා බුටල් බුනමස්කාරය බුටේ ා! බුමාටල් බුජීවිතය බුද බුප ජා බුකරමි. බුප ජා බුටේ ා! බු 

 
සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 

 
පිටයෝ බුච බුලරැ බුභා නීටය් බු- බු ත්තා බුච බු චනක්ඛටමෝ බු 
ලම්භීරඤ්්ච බුකථං බුකත්තා බු- බුටනාචට්ඨාටන බුනිටයෝජටය් බුති බු 
 
සීලාදී බුලුණටයන් බුපරිය බු   බුද, එටස් බුටහයින්ම බුලරැ බුසම්භා නීය බු   බු

ද, අ  ාද බු අනවනාසනා බු ටදන්නා බු   බු ද, නපවරැ බු  චන බු ඉ සන බු සවළු බු    බු ද, 
ලැඹවරැ බු දහම් බු කතා බු කියාටදන්නා බු    බු ද, අස්ථානටයහි බු ටනාටයාද ා බු
නිර් ාණ බුමාර්ලටයහි බුටයාද න්නා බු   බුද බුකලාණ බුමිතරයන් බු හන්ටස්ලාෙ බු
මාටල් බුනමස්කාරය බුටේ ා! බු 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුමා බුටල් බුසිත බුකය බු චනටයන් බුසිදු බු

   බුසියලු බුපමා බු රදෙ බු.වද්ධ බුරත්නය බුමෙ බුක්ෂමා බු න බුටස්ක් ා! බුධර්ම බුරත්නය බු
ද බු මෙ බු ක්ෂමා බු  න බු ටස්ක් ා! බු සං  බු රත්නය බු ද බු මෙ බු ක්ෂමා බු  න බු ටස්ක් ා! බු
ආර්යයන් බු  හන්ටස්ලා බු ද බු මෙ බු ක්ෂමා බු  න බු ටස්ක් ා! බු කලාණ බු මිතරයන් බු
 හන්ටස්ලා බුද බුමෙ බුක්ෂමා බු න බුටස්ක් ා! 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
 
මම බුන ර බුටනාට මි, බුතරහ බුටනාට මි, බුනිදුක් බුට මි, බුනිටරෝලී බුට  බු

සව පත් බුට මි, බුමා බුටමන් බුමාටල් බුහිත ත් බුසත් ටයෝ බුද, මැදහත් බුසත් ටයෝ බු
ද, න රී බු සත් ටයෝ බු ද, සියලු බු සත් ටයෝ බු ද බු න ර බු ටනාට ත් ා! බු තරහ බු
ටනාට ත් ා! බුනිදුක් බුට ත් ා! බුනිටරෝලි බුට ත් ා! බුසව පත් බුට ත් ා! බුමා බුටමන් බු
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සියලු බුටදවිටයෝ බුද බුන ර බුටනාට ත් ා! බුතරහ බුටනාට ත් ා! බුනිදුක් බුට ත් ා! බු
නිටරෝලි බුට ත් ා! බුසව පත් බුට ත් ා! බුයහතින් බුඅප බුරකිත් ා! බු 

 
මා බුටල් බුටමම බුනරීරය බුරන් බුරිදී බුමවතු බුමැණික් බුන ූර්ය බුආදී බු ටිනා බු

රත්නයන්ටලන් බු සෑදුනක් බු ටනා  බු ටකස් බු ටලාම් බු නිය බු දත් බු සම් බු මස් බු ආදී බු
අතිනයින් බුපිළිකුල් බු   බුපරම බුදුර්ලන්ධ බු   බුටදතිස් බුකුණපයකින් බුසැදුනා බු   බු
පිළිකුල් බුනරීරයක් බුටේ. පිළිකුල් බුනරීරයක් බුටේ. පිළිකුල් බුනරීරයක් බුටේ.  

 
අනිච්චා බු ත බුසංඛාරා බු- බුඋප්පාද බු ය බුධම්මිටනා බු 
උප්පජ්නත් ා බුනිරැජ්්න්ති බු- බුටතසං බු  ප බුසටමා බුසවටඛාති බු 
 
සංස්කාරටයෝ බුවකාන්න්තටයන්ම බුඅනිතටයෝය. බුඇතිවීම බුනැතිවීම බු

ස් භා  බුටකාෙ බුඇත්ටතෝය. බුඉපිද බුනිරැද්ධ බු න්නාහ. බුබහවන් බුටල් බුසංසිඳීම බු
නම්   බුනිර් ාණය බුවකාන්ත බුසව යක් බු න්ටන්ය. බුමාටල් බුජීවිතය බුඅනියතයි, 
මරණය බුනියතයි, ජීවිතය බුඅනියතයි, මරණය බුනියතයි, ජීවිතය බුඅනියතයි, 
මරණය බුනියතයි. බු 

 
අනිත බු   බුදුක්ඛ බු   බුඅනාත්ම බු   බුඅසවභ බු   බුටමම බුස්කන්ධ බුටලෝකය බු

හැර බුදමා බු.වදු බුපටස් බු.වදු බුමහ බුරහතන් බු හන්ටස්ලා බුනිවී බුසැනසී බුපැමිණ බු
 දාළ බු    බු පරම බු රමණීය බු    බු නාන්ත බු ලක්ෂණ බු    බු නිර් ාණ බු අභය බු පවරයෙ බු
පැමිණීම බුපිණිස බුටමම බුනමතරී බුභා නා  බුටහ්තු බුටේ ා! බු ාසනා බුටේ ා! බු 
 

 
සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 

 
 
සැලකිය බුයවතුයි. බු - බු “නමතරී බු භා නා ” බු යන්නෙ බු තමන් බු  ඩන බු

භා නාටේ බුනම බුටයාදා බුලත බුයවතු. බු 
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දස කසිණ භාවනාව 1  
 

1. පඨවික්ිණන 
 
1.  පඨකසිණය බු- බුආටපෝ බුකසිණය බු- බුටත්ටජෝ බුකසිණය බු- බු ාටයෝ බු

කසිණය බු - බු නීල බු කසිණය බු - බු පීත බු කසිණය බු - බු ටලෝහිත බු කසිණය බු - බු ඕදාත බු
කසිණය බු- බුආටලෝක බුකසිණය බු- බුආකාස බුකසිණය බුයි බුකසිණ බුභා නා බුදනයකි. බු 

 
2.  සියල්ල බුයන බුඅර්ථටයන් බුකසිණ බුයයි බුකියනව බුලැටබ්. බුසියල්ල බු

පඨවි බුයන බුටත්රැටමන් බුපඨවි බුකසිණ බුයැයි බුකියනව බුලැටබ්. බුසියල්ල බුජලය බු
යන බු ටත්රැටමන් බු ආටපෝ බු කසිණ බු යැයි බු කියනව බු ලැටබ්. බු ඉතිරි බු කසිණ බු ද, 
සියල්ල බුලින්දරය, සියල්ල බුසවළඟය, සියල්ල බුනිල්පාෙය, සියල්ල බුකහපාෙය, 
සියල්ල බු රතු බු පාෙය, සියල්ල බු සවදුපාෙය, සියල්ල බු ආටලෝකය, සියල්ල බු
අ කාන බුයැයි බුආකාන බුකසිණ බුආදී බුනමින් බුහඳුන් නව බුලැටබ්. බු 

 
3.  පඨවි බුයනව බුටපාටළා ෙ බුනමකි. බුපඨවි බුකසිණ බුමණ්ඩලයෙත් බු

පඨවි බුකසිණ බුඋල්ලහ බු- බුපටිභාල බුනිමිත්තෙත් බුපඨවි බුකසිණටයන් බුලැට.න බු
ධානයෙත් බු- බුපඨවි බුකසිණය බු ඩා බු.ඹ බුටලා  බුඋපන් බු.රහ්මයන්ෙත් බුපඨවි බු
නම බුකියනව බුලැටබ්. බු 

 
4.  පඨවි බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුසදාලැනීටම් බුකරම බුටදකකි. බුසංහාරිම බු

අසංහාරිම බුයනවට නි. බුසංහාරිම බුපඨවි බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුඑහා බුටමහා බුටලන බු
යා බුහැකිය. බුඅසංහාරිම බුයනව බුටලන බුයා බුටනාහැකි බුටස් බුසාදාලනව බුල.න බුපඨවි බු
මණ්ඩලයයි. බු 

 
5.  සංහාරිම බු පඨවි බු කසිණ බු මණ්ඩලය බු තුනී බු ලෑල්ලක් බු මත බු

සාදාලත බුහැකිය. බුසතරැස් බුරාමව ක බුරැළි බුටනා ැටෙන බුටස් බු.ැඳි බු ණ බුටරද්දක බු
ටහෝ බුහමක් බු ැනි බුනක්තිමත් බුආධාරකයක බුටහෝ බුපඨවි බුමණ්ඩලය බුසාදාලත බු
හැකි බුද බුටේ. 

 
6.  නිල් බු කහ බු රතු බු සවදු බු යන බු  ර්ණ බු සතටරන් බු මිනර බු ටනා   බු

අරැණව න් බු පාෙ බු මැටිටයන් බු අඟලක් බු තරම් බු ලණකම් බු ඇති බු එක්වියත් බු
සතරඟුලක් බුවිර්්කම්භය බු ටකෝදු බුඅඟල් බු12 බුක්) බුඇති  බුට.ර බුඇසක් බුටමන් බු
සමතලා බුටකාෙ බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුසාදාලත බුයවතුය. බු 
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7.  අරැණව න් බු මැටි බු පරමාණ ත් බු ටනාටේ බු ටනම් බු ට නත් බු
මැට්ෙකින් බුමණ්ඩලය බුසාදා බුමතුපිෙ බුඅරැණව න් බුමැටි බුආටල්ප බුටකාෙ බුසිනිඳු බු
ටලස බුබප බුමට්ෙම් බුකළ බුයවතුය. බුවිර්්කම්භය බුඑක් බුවියත් බුසතරඟුලක් බුටහ ත් බු
ටකෝදු බු අඟල් බු 12 බු ක් බු  න බුටස් බු  ටට්ෙ බු අඟලක් බු පමණ බු තීරැ ක් බු තද බු කලු බු
පාටින් බුටහෝ බුසවදු බුපාටින් බුටහෝ බුඇඳලත බුයවතුය. බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුඇසෙ බුකැපී බු
ටපටනනවටය් බුඑටස් බුතද බුපාෙ බුඉරකින් බුට න් බුකිරීටමනි. බු 

 
8.  ළදරැ න්ෙ බු සාමටණ්රයන්ෙ බු අසං ර බු ජනයාෙ බු

ටනාටපටනන බු ටස් බු පඨවි බු කසිණ බු මණ්ඩලය බු සාදාටලන බු උතුම් බු
මාණිකරත්නයක් බු ටස් බු ටල ර ටයන් බු තැන්පත් බු ටකාෙ බු ත.ාලත බු යවතුය. බු
සිතුමිණි බුරැ නක් බුටස් බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුඋතුම් බු ස්තු කි. බු 

 
භඋ නඋ යපේ දව 

 
1. අන් බුඅයෙ බුටනාටපටනන බුපහසව බුතැනක බුනැටලනහිරෙ බුටහෝ බු

උතුරෙ බුටහෝ බුමවහවණලා බු ාි න බුටස් බුඑක්වියත් බුසතරඟුල් බුපා බුඇති බුසැප බු
ආසනයක් බුපන ා බුලත බුයවතුය. බු ඩා බුඋස් බු   බුආසනයක බු ාිවී බුටමන් බුලරී ය බු
න ා බුකසිණය බු.ැලිය බුයවතුට යි. බුඅියකෙ බු ඩා බුඅස්ටනහි බු ාිවීටමන් බුදණ බු
ටදක බුරිදීමෙ බුපත් බුට යි. බුඑනිසා බුඅියක් බුපමණ බුඋස බුආසනය බු ාිවීමෙ බු
සවදුසවය. බු 

 
2. ටදරියන් බුහමාරක බුපරමාණය බුඇතුලත බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුිමම බු

ඇතිරිල්ලක් බුමත බුසමතලා  බුත.ාලත බුයවතුය. බුආසනටය් බුඉදිරිපස බුටකළ ටර් බු
සිෙ බුකසිණ බුමණ්ඩලටය් බුඅල බුටකළ ර බුටතක් බුපරමාණය බුඅි බුතුනකුත් බුඅඟල් බු
න යක් බුඈත් බු න බුටස් බුත.ා බුලත බුයවතුය. බුඑයෙ බු ඩා බුඈත් බුවීටමන් බුකසිණ බු
මණ්ඩලය බුටනාපැහැදිලි බුටේ. ඉතා බුආසන්න බුවීටමන් බුකසිණ බුටදාස් බුටපටන්. බු 

 
3. සිල් බුපිරිසිදු බුකර බුලත බුයවතුය. බුපැවිදි බුටයෝලා චරයන් බුවිසින් බු

හිසටක් බුනියටපාතු බු.ා, සි වරැ බුටසෝදා බුපඬව බුටපා ා, කුටිය බුටසන බුසවන බුඇඳ බු
ඇතිරිලි බුටකාට්ෙ බුටමට්ෙ බුසියල්ල බුපිරිසිදු බුටකාෙ, උද්ධ බුවිටර්චන බුනන බුකමෂ බු
ආදිටයන් බුනරීරය බුසැහැල්ලු බුටකාෙ බු ස්තුවිසද බුකිරියතා  බුසම්ප ර්ණ බුකරලත බු
යවතුය. බු 

 
4. ලිහි බු ටයෝලා චරයන් බු විසින් බු ද බු එටස්ම බු අභන්තර බු .ාහිර බු

පවිතරතා  බුසපවරා බුසිල් බුපිරිසිදුටකාෙ බුභා නා ෙ බුඅ න බුඋපචාර බුවිි බුසියල්ල බු
සම්ප ර්ණ බුකරලත බුයවතු බුටේ. 
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5. මල් බුපහන් බුසව ඳ බුආදිටයන් බුටතරැ න් බු ැඳ බුපවදා බුප  ෂ බුකෘතය බු

සම්පාදනය බුටකාෙ බුකාමයන්හි බුආදීන යත් බුනනර්්කරමටයහි බුආනිසංසත් බු
නව ණින් බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බු 

 
6. .වද්ධාදි බු රත්නත්තරටය් බු ලුණ බු ආ ර්ජනා බු ටකාෙ බු පරීති බු

ටසෝමනස්සය බුඋපද ා, ටම් බුඋත්තම බුභා නා බුපරතිපත්තිය බු නාහි බු.වදු බුපටස් බු
.වදු බුමහරහතන් බු හන්ටස්ලාටල්, ආයෂයන් බු හන්ටස්ලාටල් බුනනර්්කරම බු
පරතිපදා  බුයයි බුපරතිපත්තිය බුටකටරහි බුටල ර ය බුඋපද ා, වකාන්තටයන් බුටම් බු
භා නා බු පරතිපදාට න් බු ධාන, මාලෂලල, නිර් ාණ බු සම්පත්තිය බු ල.න්ටන් බු
ට මියි බුඅිර්්ඨාන බුපිහිෙව ා බුලත බුයවතුය. බු 

 
7. ටම් බුජීවිතටය් බුදී බුටහෝ බුඅතීත බුභ  බුසංසාරටය් බුදී බුටහෝ බු.වද්ධාදී බු

රත්නතරයෙ බුආයෂයන් බු හන්ටස්ලාෙ බුම ව බුපිය බුලුරැ බුඋතුමන්ෙ බුයම් බු රදක් බු
සිදු බුවී බුනම් බුව බුසියල්ල බුක්ර්මා  බුඅයැද බුපරම බුනිහතමානි බුලුණටයහි බුපිහිො බු
ලුරෑපටද්න බුඅනව ම බුපඨවි බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුටදස බුඇස බුදල් ා බු.ැලිය බුයවතුය. බු 

 
8. ඇස බුඅික  බුදල් ා බුටනා.ැලිය බුයවතුය. බුඉන් බුඇස බුට ටහසෙ බු

පැමිටණ්. බුකසිණ බුමණ්ඩලයද බුපමණෙ බු ඩා බුට නස්  බුටපටන්. බුඑය බුඋද්ලරහ බු
නිමිත්ත බුපහළ බුකරලැනීමෙ බු.ාධා කි. බු 

 
9. ඇස බු.ාටලෙ බුපියාටලන බුද බුටනා.ැලිය බුයවතුය. බුඅඩ බුඇසින් බු

.ැලීටම්දී බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුමනා  බුටනා බුටපටන්. බුසිත බුද බුනින්දෙ බු.ර බුටේ. 
එටහයින් බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බුන පදී. බු 

 
10. කැඩපතකින් බුමවහවණ බු.ලන්නා බුටස් බුසම බුආකාරටයන් බුඇස බු

ඇර බුකසිණ බුමණ්ඩලය බු.ැලිය බුයවතු බුටේ. කසිණ බුමණ්ඩලටය් බුතමන් බුටදසෙ බු
ඇති බුටකළ ටර් බුසිෙ බුදකුටණන් බුදකුණෙ බුසිත බුය මින් බු.ලා බුමණ්ඩල බුහරි බු
මැද බුඇසින් බු.ලා බුසිත බුපිහිෙව ා බුලත බුයවතුය. බු 

 
11. කසිණ බුමණ්ඩලටය් බු ර්ණය බුලැන බුටනාසිතිය බුයවතුය. බුකසිණ බු

ටදෝස බු ලැන බු ටනා.ැලිය බු යවතුය. බු අරැණව න් බු පාටින් බු යවක්ත බු පඨවි බු කසිණ බු
මණ්ඩලටයහි බුපඨවි බුයන බුසංඥාධ  බුපිහිෙව ා බුඑම බුපඨවි බුයන බුපරඥප්තිය බුඅරමවණව බු
ටකාෙ බුපඨවි බු- බුපඨවි බු- බුපඨවි බුකියා බුටහෝ බුපඨවි බුකසිණය බු- බුපඨවි බුකසිණය බු
කියා බුටහෝ බුසජ්්ායනා බුද බුමනසිකාරය බුද බුකළ බුයවතුයි. බු 
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12. ඇස බුඇර බු.ලමින් බු චනින් බුසජ්්ායනා බුකළ බුයවතුය. බුඇස බු
පියා බුසිතින් බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බුසජ්්ායනා බුකිරීටම්දී බුඉක්මන් බුටනාවී බු
පමා බුටනාවී බුනබ්ද බුටනානලා බුතමන්ෙ බුපමණක් බුඇටසන බුටස් බුසජ්්ායනා බු
කළ බුයවතුය. බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බුඋපදින බුතුරැ බුසිය බු රක් බුදහස් බු රක් බු ව ද බුඊෙත් බු
 ඩා බුද බුටම් බුකරමටයන් බු ැිය බුයවතුටේ.  

 
13. පඨවි බු කසිණ බු මණ්ඩලය බු හඳුන් නවටය් බු පරිකර්ම බු නිමිත්ත බු

නමිනි. බුඑම බුපරිකර්ම බුනිමිත්ත බුටමටස් බුඅරමවණව බුටකාෙ බුභා නා බු ැඩීටම්දී බු
ඇසෙ බුටපටනන්නා බුටස්ම බුඇස බුපියා බු.ැලීටම්දීත් බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුසිතෙ බු
මැටපටනන්ටන්ය. බු සිතෙ බු ටපටනන බු එම බු කසිණ බු මණ්ඩල බු අරමවණ බු
හඳුන් නවටය් බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බුනමින්. බුඑම බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බුපහළ බු නවටය් බු
ද බු සිටත් බු ළදරැ බු සමාියකිනි. බු ව බු සමාියෙ බු කියනවටය් බු පරිකර්ම බු සමාිය බු
යනවට නි. බු 

 
14. උද්ලරහ බුනිමිත්ත බුපහළ බු   බුපසව බුඑතැන බු ාිවී බුසිටීම බුඅ න බු

නැත. බු ඉක්මන් බු ටනාපමා බු ටනාවී බු නාන්ත  බු සිහිටයන් බු නැඟී බු සිෙ බු තමන් බු
ට ටසන බුකුටියෙ බුටහෝ බුපහසව බුතැනකෙ බුපැමිණ බුසිතින් බුලත් බුඑම බුඋද්ලරහ බු
නිමිත්ත බුඅරමවණව බුටකාෙ බුටපරටස්ම බුසිතින් බුපඨවි බු- බුපඨවි බුයනාදී බුපිළිට ළින් බු
භා නා බු ැිය බුයවතුය. බු 

 
15. නිතර බු පා බු ටදවීම බු ආදිය බු අ න බු ටනා නව බු පිණිස බු තුනි බු

පා හනක් බු පාවිච්චි බු කළ බු යවතුය. බු යම් බු ටහයකින් බු එම බු ළදරැ බු සමාිය බු ිමඳී බු
උද්ලරහ බුනිමිත්ත බුඅතුරැදන් බු  ටය් බුනම් බුනැ තත් බුපඨවි බුකසිණ බුමණ්ඩලය බු
ට ත බු සතිටයන්ම බු ටලාස් බු ටපර බු ටස්ම බු එය බු අරමවණව බු ටකාෙ බු ඇසින් බු .ලා බු
භා නා බු ටකාෙ බු උද්ලරහ බු නිමිත්ත බු උපද ා බු ලත බු යවතුය. බු කුසල් බු සිතින් බු සිය බු
දහස් බු ර බුසිතෙ බුනං  බුනං ා බුපඨවි බුකසිණය බු ැිය බුයවතුය. බුසිත බුට නත් බු
අරමවණක් බුට ත බුයා බුටනාදී බුඅතරක් බුනෑර බු ැි බුටේලා ක් බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බු
අරමවණව බුටකාෙ බුභා නා බුමනසිකාරය බුපැ ැත්විය බුයවතුය. බු 

 
 
16. උද්ලරහ බු නිමිත්ත බු අරමවණව බු ටකාෙ බු ටමටස් බු භා නා බු  ඩද්දී බු

අනවපිළිට ළින් බු පඤ්්ච බු නී රණ බු ධර්ම බු යෙපත් බු ට යි. බු ටකටලස් බු ලති බු
සංසිටඳයි. බුඋපචාර බුසමාිටයන් බුසිත බුසමාි බුලත බුට යි. බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බු
උපදී. බු 
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17. පළමව බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ටතහි බුකසිණ බුටදෝස බුටපටනන බුනමවත් බු
ටම් බු පරතිභාල බු නිමිත්ටතහි බු කසිණ බු ටදෝස බු කිසි ක් බු ටනාටපටන්. බු පරසන්න බු
කැඩපතක් බු ටමන් බු ද, බප බු දැම  බු සංඛයක් බු ටමන් බු ද,  ළාලැිමන් බු මිදුනව බු සඳ බු
මඩළක් බුටමන් බුද, ලලන බුතලටයහි බුකලු බු ලා ක් බුඅතර බුසවදු බුටකාටකකු බුටමන් බු
ද, උද්ලරහ බු නිමිත්ත බු මැදින් බු පළාටලන බු නික්මවනා බු ටස්, එයෙ බු  ඩා බු නත බු
ලුණටයන් බුසවපිරිසිදු  බුඅරමවණ බුට යි. බුඑය බුඇසෙ බුටපටනන බු ර්ණටයන් බුටහෝ බු
සෙහනින් බුටතාරය. බුඑනිසා බුවිදනෂනා ෙ බුඅරමවණ බුටනාටේ. සමාි බුලාභියාෙ බු
සමාි බුසංඥාධට න් බුහෙලත් බුඅරමවණකි. බු 

 
18. එම බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු පහළ බු    බු තැන් බු සිෙ බු

පඤ්්චනී රණටයන් බු විර්්කම්භන බු    ාහව බු ට ති. බු පරියවට්ඨාන බු ටකටලස් බු
සංසිඳීටයයි. බු පරථමධානයෙ බු ආසන්න බු    බු උපචාර බු සමාිටයන් බු සිත බු
සමාිලත බු  ටය් බුම බුට යි. බු 

 
19. සමාිය බු නාහි බුඋපචාර බුසමාි බු- බුඅර්පණා බුසමාි බුනමින් බු

ටද ැදෑරැම් බුටේ. උපචාරභූමිය බුපරතිලාභ බුභූමිය බුනමින් බුසමාිලත බු න බුභූමි බු
ටදකකි. බු උපචාර බු භූමිටයහි බු දි බු පඤ්්චනී රණ බු යෙපත් බු වීටමන් බු සිත බු
සමාිලත බු ට යි. බු පරතිලාභ බු භූමිටයහි බු දී බු  නාහි බු ධානාංල බු පහළවීටමන් බු
ධාන බු නටයන් බුසමාිලත බුට යි. බු 

 
20. උපචාර බුසමාිටයහි බුධානාංල බුඇතත් බුව ා බුඉතා බුදු.ලය. බු

ළදරැ කු බුබස ා බුනැලිෙව න බුලද බුනමවත් බුනැ ත බුනැ ත බුිමම බු ැටෙන්නාක් බු
ටමන් බුඋපචාර බුසමාිටයහිදී බුචිත්ත බුවීථිටයන් බුවීථියෙ බුඅනතුරැ  බුසිත බුයවහව  බු
භ ංලයෙ බු ැටෙයි. බුඅර්පණා බුසමාිටයහි බු නාහි බුධානාංල බුනක්තිමත්ය. බු
ධානාංල බු.ල ත් බු.ැවින්ම බුනක්තිමත් බුපවරැර්ටයකු බුද සක් බුතිස්ටස් බු ව ත් බු
නැලී බුසිටීමෙ බුසමත් බු න්නා බුටස් බුඅර්පණ බුසමාිටයහි බුසිත බු රක් බුභ ාංලය බු
සිඳ බුකුනල බුජ න් බු නටයන් බුභ ංලයෙ බුටනා ැටී බුමවලු බුද සක් බු ව ද බුධාන බු
චිත්ත බුපරම්පරා  බුම බුටනාසිඳී බුප තී. බු 

 
 
21. උපචාර බු සමාිය බු සමල බු ලැට.න බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු උපද ා බු

ලැනීම බුප ා බුඅතිදුර්්කරයි. බුඑය බුඋපද ාලත් බුපමණින් බුප  ෂ බුඋපනිනරය බුසම්පත් බු
අනව  බු එම බු පර්යංකටයහිදී බු ම බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු  ඩා බු අර්පණා බු ධාන බු
උපද ා බු ලැනීමෙ බු ලැටබ් බු නම් බු එය බු ඉතාමත් බු උතුම්ය. බු එටස් බු ටනාහැකි බු
 ව ටහාත් බු සක්විති බු දරැලැ.ක් බු රක්නා බු ක්ර්තරිය බු රාජ බු මාතා ක් බු ටස් බු ව බු
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පරතිභාල බු නිමිත්ත බු සටතෝ බු සම්පජඤ්්ඤ් බු කාරි  බු එළඹ බු සිටි බු සිහිටයන් බු
නව ණින් බුආරක්ර්ා බුකරලත බුයවතුටේ. 

  
22. භා නා බු  ඩන බු සමාි බු ලාභි බු ටයෝලා චරයා බු විසින් බු ලැ.  බු

පරතිභාල බු නිමිත්තත් බු සමාියත් බු රැකලැනීම බු පිණිස බු අසත්පරාය බු සතක් බු
අත්හැරිය බුයවතුය. බුසත්පරාය බුසතක් බුටස් නය බුකළ බුයවතුය. බු 

 
23. ආ ාටසෝ බුයම්.දු බු ාසස්ථානයකදී බුන පන් බුසමාිය බුන පන් බු

ද බුඋපන් බුසමාිය බුිමටඳ් බුද බුන පන් බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුන පදී බුද බුඋපන් බුපරතිභාල බු
නිමිත්ත බු අතුරැදන් බු ටේද සතිය බු එළැඹ බු ටනාසිටිය බු ද බු එ.ඳු බු  ාසස්ථාන බු
අසත්පරායයි. බු 

 
24. ආ ාටසෝ බු - බු යම් බු .ඳු බු  ාසස්ථානයකදී බු න පන් බු පරතිභාල බු

නිමිත්ත බුඋපදීද බුඋපන් බුනිමිත්ත බුස්ථා ර බුටේද, සතිය බුමනා  බුඑළඹ බුසිටීද බු
සිත බුමනා  බුසමාිලත බුටේද එ ැනි බු ාසස්ථානය බුභා නා ෙ බුසත්පරායය. බු
එ ැනි බුතැටනක බු ාසය බුකළ බුයවතුය. බුඑක් බුඑක් බුස්ථානය බුදින බුතුන බු.ැලින් බු
පරික්ර්ා බුටකාෙ බු.ලා බුසත්පරාය බු ාසස්ථාන බුටතෝරාලත බුයවතුටේ. 

  
25. ටලෝචර බු - බු භික්ර්වන් බු  හන්ටස්ලා බු පිඩවසිඟා බු  ින බු

ටලාදුරැලමය. බු ටස්නාසනයෙ බු උතුටරන් බු ටහෝ බු දකුටණන් බු ටහෝ බු ඉතා බු දුර බු
ටනා   බුඉතා බුළඟ බුටනා   බු.ඹ බු500 බුතරම් බුඇතුළත බු   බුසිේපසය බුපහසවට න් බු
ලැට.න්නා   බු ටලාදුරැලම බු සත්පරායය. බු එටස් බු නැති බු නම් බු අසත්පරායය. බු
සත්පරාය   බුටලාදුරැලම බුආනරය බුකළ බුයවතුය. බු 

 
26. පවල්ලටලෝ බු- බුඅසං ර බුලති බුඇත්තා   බුතිරන්ීන බුකථා බු.හවල   බු

සමාි බුභා නා බුටනා ඩන බුපවද්ලලයන් බුආනරය බුකිරීම බුඅසත්පරායය. බුටදතිස් බු
කථාට න් බුටතාර   බුදනකථාට න් බුපමණ බුදැන බුකථා බුකරන්නා   බුසීලාදී බුලුණ බු
සම්පන්න බු    බු සමාි බු  ඩන්නා   බු පවද්ලලයන් බු ආනරය බු කිරීම බු සත්පරාය. බු
එ ැන්නන්ටල් බු ඇසවටරන් බු අසමාහිත බු    බු ද බු සිත බු සමාිලත බු ටේ. බු ලැ.වණව බු
සමාිය බුද බුනක්තිමත් බු. ෙ බුපැමිටණ්. බු 

27. ටභෝජනං බු- බුආහාර බුපාන බුඅතුටරන් බුමිහිරි බුආහාර බුපාන බුටහෝ බු
ඇඹවල් බු රස බු ආහාර බු පාන බු ටහෝ බු සත්පරාය බු ට යි. බු එය බු පරීක්ර්ාකාරී  බු
ටතෝරාටලන බුඅසත්පරාය බුආහාර බුපාන බුහැර බුසත්පරාය බුආහාර බුපාන බුටස් නය බු
කළ බුයවතුය. බු 
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28. උතු බු- බුසෘතු බුලුණ බුඅතුටරන් බුඇතැම් බුටකටනකුෙ බුසීත බුසෘතු  බු
සපරායටේ. යම් බුසෘතු කදී බුන පන් බුසමාිය බුඋපදී බුද බුඋපන් බුසමාිය බුස්ථිරතර බු
ටේද එය බුපරීක්ෂා බුටකාෙ බු.ලා බුඅසත්පරාය බුසෘතු  බුඅතහැර බුසත්පරාය බුසෘතු  බු
ටස් නය බුකළ බුයවතුය. බු 

 
29. ඉරියාපටථෝ බු - බු ඉරියේ බු අතුටරන් බු ඇතැම් බු ටකටනකුෙ බු

සක්මන් බු කිරීටම් බුඉරියේ  බු සත්පරාය බුටේ. ටකටනකුෙ බු ාිවීම බු - බු සිටීම බු -
සයනය බුසත්පරාය බුටේ. ව බුඉරියේ ද බුදින බුතුන බු.ැලින් බුපරීක්ෂා බුටකාෙ බු.ලා බු
යම් බුඉරියේ කදී බුසිත බුසමාිලත බුටේද, ලැ.  බුසමාිය බුස්ථා ර බුටේද එම බු
ඉරිය බු ටතෝරාලත බු යවතුටේ. ටමටස් බු සමාියෙ බු නවසවසවදු බු අසත්පරාය බු සත බු
අතහැර බුසත්පරාය බුසත බුටස් නය බුකළ බුයවතුය. බුටමටස් බුපිළිපැදීටම්දී බුලැ.වණව බු
පරතිභාල බු නිමිත්ත බු අරමවණව බු ටකාෙ බු පඨවි බු කසිණ බු භා නා  බු  ැඩීටමන් බු
ටනාට.ෝ බුකලකින්ම බුපරථම බුධානාදී බුඅර්පණා බුසමාිය බුපහළ බු න්ටන්ය. බු 
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පදවි රණ  
 
1.  පඤ්්ච බු නී රණ බු - බු කාමච්ජන්ද,  ාපාද, ථිනමිද්ධ, උද්ධච්ච බු

කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා බුනම් බු   බුනී රණ බුපසය. බු 
 
2.  අරැණව න් බුමැටි බු- බුඉර බුඋදා ෙ බුටපර බුනැටලනහිර බුඅහටස් බුදිස්ට න බු

ආටලෝකය බුඅරැණාටලෝකයයි. බුතද බුරතු බුටනා   බුරතු බුකහ බුපාෙ බුමිනර බු
   බු  ණෂය බු අරැණව බු  ර්ණයයි. බු එ ැනි බු පාෙ බු ඇති බු පස බු අරැණව න් බු
මැටිය. බු 

 
3.  පරිකමෂ බු නිමිත්ත බු - බු සකස් බු කර බු ලන්නා බු ලද බු කසිණ බු මණ්ඩලයයි. බු

සකස් බු ටනාකළ බු ටලායම් බු කමත බු සීසානලද බු ලියද්ද බු ආදී බු පඨවි බු
අරමවණ බුද බුපරිකමෂ බුනිමිත්තය. බු 

 
4.  උද්ලරහ බු නිමිත්ත බු - බු ඇසෙ බු ටමන්ම බු සිතෙම බු අරමවණව බු  න බු භා නා බු

නිමිත්තය. බු 
 
5.  පරතිභාල බුනිමිත්ත බු- උද්ලරහ බු නිමිත්ත බු මැදින් බු මතු   ා බු ටස් බු

පහළ න්නා බු   බුපරභාස් ර බු   බුදිළිටසන බුසවලු   බුඅතිනයින් බුපරසන්න බු   බු
භා නා බුඅරමවණය. බු 

 
6.  පරිකර්ම බුසමාිය බු- බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බුපහළෙ බුසමත් බුළදරැ බුසමාිය බු

පරිකර්ම බුසමාියයි. බු 
 
7.  උපචාර බුසමාිය බු- බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුපහළවීමෙ බුසමත් බු   බුනී රණ බු

යෙපත් බුකළ බුසමාියයි. බුපරථම බුධානයෙ බුආසන්න බු.ැවින් බුඋපචාර බු
සමාියයි බුකියනව බුලැටබ්. බු 

 
8.  අර්පණ බු සමාිය බු - බු පරථම බු ධානාදී බු ධානාංල බු පහළවීටමන් බු

ලැට.න බුසමාිය බුඅර්පණා බුසමාිය බුනම් බුටේ. 
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දස කසිණ භාවනාව 2  
 

2. ආේ පා ක්ිණන 
 
1. ආටපෝ බු නම් බු ජලයයි. බු ජලය බු අරමවණව බු ටකාෙ බු  ඩනව බු ල.න බු

කසිණ බුභා නා  බුආටපෝ බුකසිණය බුනම් බුටේ. ස් භාවික බුජලයෙත්, ආටපෝ බු
කසිණයෙත්, එයින් බු ලැට.න බු උද්ලරහ බු නිමිත්තෙත් බු පටිභාල බු නිමිත්තෙත්, 
එයින් බු ලැට.න බු ධානයෙත්, ආටපෝ බු කසිණ බු  ඩා බු .ඹටලා  බු උපන් බු
.රහ්මයාෙත් බුආටපෝ බුයන බුනම බුකියනව බුලැටබ්. බු 

 
2. අතීතාත්මභා ටයහි බු ආටපෝකසිණය බු  ඩා බු ධාන බු උපද ා බු

ලත් බු ටපර බු පින් බු ඇති බු අයෙ බු ළිඳක්, ටපාකුණක් බු  ැ ක්, ටල් ායක් බු  ැනි බු
ජලානයක් බු ටදස බු.ලා බු ටමටනහි බු කළ බු පමණින් බු ආටපෝ බු කසිණ බු භා නා  බු
සමෘද්ධ බුටේ. ච ලසී  බුස්ථවිරයන් බු හන්ටස්ෙ බුටමනි. බු 

 
3. ච ලසීහ බු ස්ථවිරයන් බු  හන්ටස් බු  නාහි බු ලා.සත්කාර බු

පළිට.ෝධටයන් බුටතාර  බු ාසය බුපිණිස බුමාටතාටින් බුනැේනැලී බුදඹදි  බු.ලා බු
 ින බුලමටන්දී බුමහ බුමවහවද බුටදස බු.ලා බුආටපෝ බුකසිණය බුටමටනහි බුකළහ. බු
ටනතෙ බු ටපටනන බු ටතක් බු මානටය් බු මහමවහවද බු තරම් බු පරතිභාල බු නිමිත්තක් බු
පහළ බුවිය. බු 

 
4. මහට.ෝසත් බුකුද්දාල බුපණ්ි තයන් බු හන්ටස් බුද බුසත් රක් බුලිහි බු

වීමෙ බුටහ්තු බු   බුඋදලු බුටකටිය බුඉස ෙ බුකරක ා බුලඟෙ බුදමා බුලඟදිය බුටදස බු
.ලා බුසිටිද්දී බුආටපෝකසිණ බුපටිභාලනිමිත්ත බුසහ බුධාන බුපහළ බුවිය. බු 

 
5. එටස් බුපියවි බුජලානයක් බුටදස බු.ැලීටමන් බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බු

ටනාලැට.න බුටයෝලා චරයන් බුවිසින් බුකසිණ බුටදෝර් බුසතර බුඅතහැර බුආටපෝ බු
කසිණය බුසකස් බුකර බුලත බුයවතුය. බුනිල්පාෙ බුජලය බුකහපාෙ බුජලය බුටල්පාෙ බු
ජලය බුසහ බුසවදුපාෙ බුජලයක් බුවීම බුකසිණ බුටදෝර් බුසතරයි. බු 

 
6. එටස් බුකිසියම් බු ර්ණයකින් බුමිනර බු   බුජලය බුටනාලත බුයවතුය. බු

 ර්ර්ා බු ටේලාටේ බු පිරිසිදු බු  ස්තරයක් බු දිලහැර බු සතර බු ටකාණ බු කණව බු සතරක බු
.ැඳ බු එම බු පිරිසිදු බු  ස්තරටයන් බු ටපරී බු එන බු ජලය බු .ඳුනකෙ බු එකතු බු ටකාෙ බු
ලන්නා බුජලය බුආටපෝ බුකසිණ බුභා නා ෙ බුඉතාම බුටයෝලය. බු 
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7. එටස්ම බු පිරිසිදු බු ට නත් බු ජලයක් බු ටහෝ බු ටලන බු එක්වියත් බු
සතරලුලක් බුවිර්්කම්භය බුඇති බුපාතරයක් බුටහෝ බුටබ්සමක් බුටහෝ බුමව විෙ බුටතක් බු
ජලය බුපවර ා බුආටපෝ බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුසාදාලත බුයවතුයි. බු 

 
8. එටස් බු සාදාලන්නා බු ලද බු ආටපෝ බු කසිණ බු භා නා  බු අරමවණ බු

පරිකමෂනිමිත්ත බුනමින් බුහැඳින් බුටේ. පඨවි බුකසිණ බුභා නාටේදී කියන බුලද බු
සියලු බුඋපටදස් බුඅනව ම බුආටපෝ බුකසිණ බුභා නා  බුද බු ැිය බුයවතු බුටේ.  

 
9. අම්.ව,  ාරි, උදක, සලිල බු යනාදී බු ජලයෙ බු භාවිතා බු කරන බු

 චන බුඅතුටරන් බුට.ාටහෝ බුටස් බුපරකෙ බු චනය බු   බු“ආටපෝ” බුකියා බුටහෝ බු“ආටපෝ බු
කසිණය” බුකියා බුටහෝ බුභා නා  බු ැිය බුයවතු බුටේ.  

 
10. ප ර්  බුකෘතය බුසම්පාදනය බුටකාෙ බුසැප බුආසනයක බුඋඩවකය බු

සෘජව  බු ත.ා බු  ාිවී බු ටදරියන්හමාරක බු ඇතුලත බු ආටපෝ බු කසිණ බු
පරිකර්මනිමිත්ත බුත.ාටලන බුඇසින් බු.ලාටලන බු චනින් බුද බුඇසපියාටලන බු
සිතින් බුද බුඉක්මන් බුටනාවී බුපමා බුටනාවී බුආටපෝ බුකසිණය බු ැඩීටම්දී, ඇසෙ බු
ටමන් බුභා නා බුසිතෙ බුමැවී බුටපටනන්නෙ බුපෙන් බුලනී. බුඇසෙ බුටමන් බුසිතෙ බු
ටපටණන බු අරමවණ බු උල්ලහනිමිත්ත බු නම් බු ටේ. උල්ලහ බු නිමිත්ත බු ලැට.න බු
සමාිය බුපරිකර්ම බුසමාිය බුනමින් බුහැඳින්ටේ.  

 
11. පහසව බුතැනකෙ බුඋල්ලහ බුනිමිත්ත බුඅරමවණව බුටකාෙ බුභා නා බු

 ැඩීටම්දී බුව බුමැද්ටදන් බුමැණික් බු.ව.වලක් බුටමන් බුපටිභාලනිමිත්ත බුපහළ බුටේ. 
ව බුපටිභාල බුනිමිත්ත බුලැට.න බුසමාිය බුඋපචාර බුසමාියයි. බු 

 
12. උල්ලහනිමිත්ත බු චලනය බු  න බු සවළුය. බු කුඩා බු කුඩා බු ටපණ බු

.ව.වළු බු සහිත  බු ද බු ටපටන්. බු කසිණ බු ටදෝර්ය බු ද බු ටපටන්. බු එටහත් බු
පටිභාලනිමිත්ත බු නාහි බුඅහටස් බුතැ.  බුමැණික් බු ොපතක් බුටමන් බුද, මැණික් බු
කැඩපතක් බුටමන් බුද බුඉතාමත් බුපරසන්න  බුඅරමවණව බුටේ. එම බුපටිභාලනිමිත්ත බු
අරමවණව බු ටකාෙ බු පරථමධානාදී බු අර්පණ බු සමාි බු පහළ බු පඨවි බු කසිණයෙ බු
සමාන  බුසිදු බුටේ.  
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3. ේ තවේ ජ්ා ක්ිණන 
 
1. ටත්ටජෝ බුයනව බුලින්නෙ බුනමකි. බුලින්න බුඅරමවණව බුටකාෙ බු ඩන බු

කසිණ බුභා නා  බුටත්ටජෝ බුකසිණ බුභා නා ය. බුස් භාවික බුලින්දර බුඅරමවණව බු
ටකාෙ බුද බුටත්ටජෝ බුකසිණය බු ැිය බුහැකිය. බුපහන් බුසිළු  බු- බුලිටප් බුලින්න බු- බු
ලිනිමැලය බු- බුදරසෑටය් බුලිනි බුජාලා  බුආදී බුස් භාවික බුලිනි බුදැල්ලක් බුටදස බු.ලා බු
ටත්ටජෝ බුකසිණය බු ැඩීටමන් බුකළ බුපින් බුඇති බුඅයෙ බුටත්ටජෝ බුකසිණටයන් බු
ධාන බුපහළ බුටේ. 

  
2. ලක්දි  බු ැඩ බුවිස  බුචිත්තලුප්ත බුස්ථවිරයන් බු හන්ටස්ෙ බු නාහි බු

ධර්මටද්නනා බුකරන බුටපාටහෝ බුදිනකදි බුටපාටහාය බුටලෙ බුපිවිස බුපහන්සිළු  බු
ටදස බු.ලාටලන බුටත්ටජෝ බුකසිණය බුටමටනහි බුකිරීටමන් බුඋල්ලහ බුනිමිත්ත බුහා බු
පරතිභාල බුනිමිත්ත බුපහළ බුවිය. 

 
3. උත්පල ණ්ණා බුරහත් බුටමටහණින් බු හන්ටස් බුද බුඅර්හත් යෙ බු

පැමිණිටය් බුටපාටහාය බුමාලකටය් බුදැල්   බුපහන් බුසිළු  බුටදස බු.ලා බුටත්ටජෝ බු
කසිණය බුභා නා බුකිරීටමනි. බුටමටස් බුටපර බුජාති ල බුටත්ටජෝ බුකසිණය බු ඩා බු
පළපවරැදු බුඋතුමන්හෙ බුස් භා බුලිනිදැල්ල බුටදස බු.ැලීටමන් බුද බුටත්ටජෝ බුකසිණ බු
නිමිත්ත බුඋපදී. බු 

 
4. ටත්ටජෝ බුකසිණය බුසකස් බුකර බුලැනීම බුව බුව බුට ලා ෙ බුකරලත බු

යවතුටේ. සිනිඳු බුඅරෙව බුදර බුපළා බුකුඩා බුකුඩා බුකැ.ලි බු ලෙ බුකපා බුටේලාටලන බු
භා නා ෙ බුසවදුසව බුරැක් බුටස ණක බුටහෝ බුමණ්ඩපයකෙ බුටහෝ බුටලාස් බුට.ාටහෝ බු
ටේලා ක් බුටනානිවී බුදැල්ට න බුටස් බුදරකෑලි බුඅහවරා බුලිනි බුදැල් බුයවතුය. බු 

 
5. විනිවිද බු ටනාටපටනන බු කලාලයක බු ටහෝ බු සමක් බු ටහෝ බු  න බු

 ස්තරයක් බුටහෝ බුලෑලි බුපව රැ ක් බුටහෝ බුලිනිමැලයෙත් බු ාි බු න බුආසනයෙත් බු
අතටර්, එක්ත් බුසතරඟුලක බුවිර්්කම්භය බුඇති බුර වම් බුසිදුරක් බුටකාෙ බුතිරයක් බු
ටස් බුඑල්ලා බුත.ා බුලත බුයවතුය. බු 

 
6. ලිනි බු රස්නය බු අික  බු ටනාදැටනන බු පමණ බු දුරින් බු ආසනය බු

පණ ා බු ාි බුවී බුප ර් කෘතය බුසම්පාදනය බුටකාෙ බුනිම ා බුඉදිරිටයන් බුඑල්ලා බු
ත.ා බු ඇති බු තිරටය් බු මණ්ඩලාකාර බු සිරන් බු ලිනිමැලටය් බු ලිනි බු දැල්ල බු ටදස බු
ඇසින් බු.ලා බුටත්ටජෝ බුකසිණය බු ැිය බුයවතුය. බු 
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7. අල්නි, පා ක, කණ්හ න්තනි, ජාතටේද, හ තාසන බු ආදී බු
ලින්නෙ බු භාවිතා බු කරන බු නම් බු අතුටරන් බු පරකෙ බු නාමය බු  න බු “ටත්ටජෝ, 
ටත්ටජෝ” බුකියා බුටහෝ බුටත්ටජෝ බුකසිණය, ටත්ටජෝ බුකසිණය බුකියා බුටහෝ බුඇසින් බු
.ලාටලන බු චනටයන් බුසජ්්ායනා බුකළ බුයවතුය. බු 

 
8. යටින් බු ටපටණන බු දර බු කෑලි බු ලැන බු ටහෝ බු උින් බු ටපටනන බු

දුම්සිළු බු ලැන බු ටමටනහි බු ටනාකළ බු යවතුය. බු මැද බු මණ්ඩලාකාර බු ක ටයන් බු
ටපටනන බුවක ණ බුලිනි බුජාලා ම බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බුනිල්පාෙ බුකහපාෙ බු
ආදී බු  ර්ණය බු ටමටනහි බු ටනාකළ බු යවතුයි. බු ලින්ටන් බු  ර්ණයත් බු ටත්ටජෝ බු
 නටයන්ම බුටලන බුටත්ටජෝ බුකසිණය බු ැිය බුයවතුය. බු 

 
9. ටමටස් බු ලුරැඋපටද්න බු ටනාඉක්ම ා බු ටත්ටජෝ බු කසිණය බු

 ැඩීටම්දී බු ලිනි බු ජාලා  බු ඇසින් බු දකින්නා බු ටස් බු සිතෙ බු මැවී බු ටපටනන බු
උද්ලරහනිමිත්ත බු අරමවණව බු ටකාෙ බු ටත්ටජෝ බු කසිණය බු  ැඩීටම්දී බු පරතිභාල බු
නිමිත්ත බුද බුපහළ බුටේ.  

 
10. උද්ලරහ බු නිමිත්ත බු  නාහි බු ලිනිදැල්ල බු සිඳී බු සිඳී බු  ැටෙන බු

ආකාරටයන් බු  ැෙටහන්ටන් බු ට යි. බු කසිණ බු ටදෝස බු අඩවපාඩව බු ද බු ටපටන්. බු
ලිනිටපටණලි බු - බුලිනි බුඅඟුරැ බු - බුඅළු බු- බුආදියද බුටපටන්. බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බු
 නාහි බු නින්චලය, අහටස් බු තැ.  බු රත් බු කම්ිමලියක් බු ටමන්ද, රත්තරන් බු
 ොපතක් බුටමන් බුද බුරන් බුෙැඹක් බුටමන්ද බුපරසන්න  බුඑළඹ බුසිටියි. බු 

 
11. පළමව බු ටකාෙ බු අරමවණව බු කරනව බු ල.න බු ලිනිදැල්ල බු සහිත බු

මණ්ඩලය බුපරිකර්ම බුනිමිත්ත බුනමි. බුඇසෙ බුටමන් බුසිතෙ බුපහළ න බුඅරමවණව බු
උල්ලහ බු නිමිත්තය. බු එය බු අරමවණව බු ටකාෙ බු ලැට.න බු සමාිය බු පරිකර්ම බු
සමාියයි. බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු අරමවණව බු ටකාෙ බු පරථම බු ධානාදී බු අර්පණ බු
සමාිය බුපහළ බුපඨවි බුකසිණ බුභා නාටේදී ටමන්ම බුසිදුටේ. බු 
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4.  උේ නා ක්ිණන 
 

1.  ාටයෝ බු යනව බු සවළඟෙ බු නමකි. බු සවළඟෙත්,  ාටයෝ බු කසිණ බු
පරතිභාලනිමිත්තෙත් බු  ාටයෝ බු කසිණටයන් බු ඉපිද බු    බු ධානයෙත් බු එයින් බු
.ඹටලා  බුඋපන් බු.රහ්මයන්ෙත් බු“ ාටයෝ” බුකියනව බුලැටබ්. බු 

 
2.  ාටයෝ බු කසිණය බු  ඩනව බු කැමති බු ටයෝලා චරයන් බු විසින් බු

සවළඟින් බුටසළට න බුඋක්ලස් බුඅලක් බුටහෝ බුඋණලස් බුඅලක් බුටහෝ බුරැක් බුඅලක් බු
ටහෝ බු හිසටක් බු අලක් බු ටහෝ බු .ලාටලන බු  ාටයෝ බු කසිණය බු “දිට්ඨ” බු  නටයන් බු
ටලන බු ැිය බුයවතුය. බු 

 
3. තමන්ටල් බුඋස බුපමණෙ බු ැඩවනා බු   බු න  බුපිහිටි බුපතර බුඇත්තා බු

   බුඋක් බුපඳුරක් බුටහෝ බුඋණ බුපඳුරක් බුටහෝ බුරැක් බුපඳුරක් බුටහෝ බුඅඟල් බුසතරකෙ බු
 ඩා බු ැඩවනා බු   බුහිසටක් බුඇති බුපවරැර්ටයකුටල් බුනීර්ර්ය බුටහෝ බුසවළඟ බු ැදි බු ැදී බු
ටසළට න ා බුදැක, ටමහි බු ාතය බුහැටප් බුප තී බුයයි බුසිහිය බුපිහිෙව ා බුටලන බු
ඇසින් බු.ලා බු ාටයෝ බුකසිණය බු ැිය බුයවතුය. බු 

 
4.  ා බු ක වළු කින් බු ජටන්ලයකින් බු ිමත්ති බු සිදුරකින් බු ටහෝ බු

පිවිටසමින් බු  ාතය බු යම් බු නරීර බු පරටද්නයක බු හැටපමින් බු ප තී බු නම්, එතැන බු
සිහිය බුපිහිෙව ා බුටලන බු“ලවට්ඨ” බු නටයන් බුටහෝ බුස්පර්නටයන් බු ාටයෝ බුකසිණය බු
 ැිය බුයවතුය. බු 

 
5. පඨවි බුකසිණ බුභා නාට හි බුදක් ා බුඇත්තා   බුසියළු බුඋපටද්න බු

අනව  බු සිල් බු පිරිසිදු බු ටකාෙ බු ප ර් කෘතය බු සම්පාදනය බු ටකාෙ බු සවළඟින් බු
ටසළට න බුයමක් බුටදස බුඇසින් බු.ලාටලන බුද බුනරීරටයහි බුහැටපන බුසවළඟ බු
ස්පර්න බු නටයන් බුද බුඅරමවණව බුටකාෙ බු ාත බු- බුමාලුත, අනිල බුසමීරණ බුආදී බු
සමාන බු නම් බු අතුටරන් බු පරකෙ බු නාමය බු    බු “ ාටයෝ බු - ාටයෝ” බු කියා බු ටහෝ බු
“ ාටයෝ බුකසිණය බු- ාටයෝ බුකසිණය” බුකියා බුටහෝ බු ාටයෝ බුකසිණ බුභා නා  බු
 ැිය බුයවතුටේ. 

 
6. ටමටස් බු පරිකර්ම බු නිමිත්ත බු දිට්ඨ බු - බු දැකීම්, ලවට්ඨ බු - බු ස්පර්න බු

කිරීම් බු නටයන් බු ාටයෝ බුඅරමවණව බුටකාෙ බුභා නා බු ැඩීටම් බුදී බුසිතෙ බු ාටයෝ බු
අරමවණව බු උද්ලරහ බු නිමිත්ත බු  නටයන් බු ටපටනන්නෙ බු පෙන් බු ලනී. බු
උද්ලරහනිමිත්ත බු  නාහි, උදුටනන් බු ිමමෙ බු .ාන බු ලද බු ටකටණහි බු කිරි.ත් බු
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සැළිටයකින් බුපිෙ න බුදුම්සිළු බුටමන් බුසිතෙ බුටපටනයි. බුඑය බුඅරමවණව බුකරලත් බු
සමාිය බුපරිකර්ම බුසමාියයි. බු 

 
7. උද්ලරහ බුනිමිත්ත බුඅනව  බු ාටයෝ බුකසිණය බු ැඩීටම්දී බුපරතිභාල බු

නිමිත්ත බුපහළ බුට යි. බුඑය බු නාහි බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බුටස් බුචංචල බුටනාටේ. 
මනා  බු සන්සිඳුණව බු නින්චල බු සවදු බු  ළාකඩක් බු ටමන් බු ද බු නින්චල බු දුම්සිළු ක් බු
ටමන්ද බුපරසන්න බු  ටය්ම බුට යි. බු 

 
8. පරතිභාල බුනිමිත්ත බුඅරමවණව බුටකාෙ බුලැට.න බුසමාිය බුඋපචාර බු

සමාිය බු නම් බු ටේ. පඤ්්ච බු නී රණ බු යෙපත්   බු උපචාර බු සමාිටය් බු පිහිො බු
පරතිභාල බුනිමිත්ත බුඅරමවණව බුටකාෙ බු ාටයෝ බුකසිණය බු ැඩීටම්දී බුපඨවි බුකසිණ බු
භා නාටේදී ටස්ම බුපරථමධානාදී බුඅර්පණ බුසමාිය බුලැටබ්. බු 
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දස කසිණ භාවනාව 3 
5  නීලක්ිණ භඋ නඋ  

 
1. නීල බුයනව බුනිල් බුපාෙ බුෙ බුනමකි. බුනිල්පාෙ බුපමණක් බුඅරමවණව බු

ටකාෙ බු ඩනව බුල.න බුභා නා  බුනීල බුකසිණ බුභා නා  බුනම් බුටේ. නීල බුකසිණ බු
ධානයෙත් බුනීල බුකසිණ බුයයි බුකියනව බුලැටබ්. බු 

 
2. සමීප බුඅතීත බුභ ටය්දී බුනීල බුකසිණ බුධාන බු ැඩ  බුකළ බුපින් බු

ඇති බුඅයෙ බුනම්, නිල්පාෙ බුමල් බුපඳුරක් බුටහෝ බුනිල් බුමල් බුආසනයක් බුටහෝ බුනිල් බු
 ස්තර බුනිල් බුමැණික් බු ැනි බුටදයක් බුටහෝ බුදැක බුනීල බුකසිණය බුආ ර්ජනා බුකළ බු
පමණින්ද බුභා නා  බුසමෘද්ධ බුටේ.  

 
3. එටස් බුධාන බුටනාලැට.න බුආදී බුකාර්මික බුටයෝලීන් බුවිසින් බු

නීල බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුනිසි බුටස් බුසාදාටලන බුනීල බුකසිණය බු ැිය බුයවතුය. බු
නිල් බුපාෙ බුමලින් බුටහෝ බුනිල් බුපාෙ බු ස්තරයකින් බුටහෝ බුනිල් බුපාෙ බුසායමකින් බු
ටහෝ බුනීල බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුසාදා බුලත බුහැකිය. බු 

 
4. නිල් බුමාටනල් බුමල් බු- බුනිල් බුකෙටරාලු බුමල් බු- බුනිල් බුටකාරකහ බු

මල් බුආදී බුනිල් බුපාෙ බුඇති බුමල් බු ලින් බුඑක් බුවියත් බුසතරඟුලක් බුවිර්්කම්භය බු
සහිත බු.න්ටද්සියක බුටහෝ බු ට්ටියක බුටහෝ බුලෑල්ලක බුටහෝ බුමල් බුටපති බුඋඩෙ බු
සිටින බුටස් බුමල්නැටි බුමල් බුටර්ණව බුටනාටපටනන බුටස් බුඅතුරැ බුසිදුරැ බුනැති බු
 න බුටස් බුනීල බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුසාදා බුලත බුයවතුය. බු 

 
5. තද බුනිල් බුපාෙ බු ස්තරයකින් බුටහෝ බුලෑල්ලක බු- බු.න්ටද්සියක බු

ටහෝ බුපඨවි බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුටස් බුඑක්වියත් බුසතරඟුලක් බුවිර්්කම්භය බුඇති බු
 න බුටස් බුරැලි බුටනාටපටනන බුටස් බුනීල බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුසාදාලත බුයවතුය. බු 

 
6. ත ද බුනිල් බුපාෙ බුසායම් බු ර්ලයකින්, පඨවි බුකසිණ බුමණ්ඩලය බු

සාදාලන්නා බු ටස් බු සතරැස් බු රාමව ක බු රැලි බු ටනා ැටෙන බු ටස් බු .ැඳලත් බු  න බු
ටරදිකඩක බුටහෝ බු ලෑල්ලක බු ටහෝ බුඑක්වියත් බු සතරඟුලක් බු විර්්කම්භය බුසිටින බු
ටස් බුර වමෙ බුනීල බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුසාදාටලන බුපිෙර වටමන් බුතද බුසවදු බුපාටින් බු
අඟලක බුපමණ බු ෙ බුඉරක් බුඇඳලත බුයවතුය. බු 

7. ඉන්පසව බු පඨවි බු කසිණටයහි බු ටමන් බු සැප බු ආසනයක බු  ාි බු
ටදරියන් බු හමාරක බු ඇතුළත බු නීල බු කසිණ බු මණ්ඩලය බු ත.ාටලන බු ප ර්  බු
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කෘතය බුසම්පාදනය බුටකාෙ බුඇසින් බු.ලා බු“නීලං බු- බුනීලං” බුකියා බුටහෝ බුනීල බු
කසිණය බු- බුනීල බුකසිණය” බුකියා බුටහෝ බු චනින් බුසජ්්ායනය බුකළ බුයවතුය. බු 

 
8. ටමහි බු උද්ලරහ බු නිමිත්ටතහි බු  නාහි බු මල්නැටි බු මල්ටර්ණව බු

මල්ටපති බු අතර බු සිදුරැ බු ආදී බු කසිණ බු ටදෝර් බු ටපටනන, එටහත් බු පරතිභාල බු
නිමිත්ටතහි බුකසිණ බුටදෝර් බුකිසිත් බුටනාටපටන්. බුඅහටස් බුමැණික් බු ොපතක් බු
ටමන් බු අතිනයින් බු පරභාස් ර  බු ටපටන්. බු පරථම බු ධානාදිය බු පහළ බු  නවටය් බු
පරතිභාල බුනිමිත්ත බුඅරමවණව බුටකාෙ බුනීල බුකසිණය බු ැඩීටමනි. බු 
 

 
6. පීත ක්ිණ භඋ නඋ  

 
1. පීත බුයනව බුකහ බුපාෙෙ බුනමකි. බුකහ බුපාෙ බුපමණක් බුඅරමවණව බු

ටකාෙ බු ඩනව බුල.න බුකසිණ බුභා නා  බුපීත බුකසිණ බුභා නා  බුනම් බුටේ. පීත බු
කසිණ බු මණ්ඩලයෙත්, එයින් බු ලැට.න බු උද්ලරහ බු නිමිති බු පරතිභාල බු නිමිති බු
ටදකෙත් බුපීත බුකසිණ බුධානයෙත් බුපීත බුකසිණ බුයයි බුකියනව බුලැටබ්. බු 

 
2. සමීප බු අතීත බු භ ටය්දී බු පීත බු කසිණ බු  ැඩ  බු කළ බු පින් බු ඇති බු

උතුමන්හෙ බු නාහි බුකහ බුපාෙ බුමල් බුපඳුරක් බුටහෝ බුකහ බුමල් බුආසනයක් බුටහෝ බු
කහ බුපාෙ බු ස්තරයක් බුටහෝ බුඑ ැනි බුකහ බුපාෙ බු ස්තු ක් බුදැක බුපීත බුකසිණය බු
ආ ර්ජනා බුකළ බුපමණින් බුපීත බුකසිණ බුභා නා  බුසමෘද්ධ බුටේ. එටස් බුනැති බු
ටයෝලා චරයන් බුවිසින් බුපීත බුකසිණ බුමණ්ඩලයක් බුසාදා බුලත බුයවතු බුටේ.  

 
3. ලක්දි  බු විස  බු චිත්තලුත්ත බු මහාස්ථවිරයන් බු  හන්ටස්ෙ බු

සිතුල්පේ බුට ටහර බුපතඟිමලින් බුප ජාකළ බුමල් බුආසනයක් බුටදස බු.ලාසිටිද්දී බු
මල් බුආසනය බුතරමෙම බුපීතකසිණ බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුපහළ බුවිය. 

 බු 
4. පීත බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුසාදාලැනීටම් බුදී බුකහ බුපාෙ බුකිණිහිරි බු

මල් බු- බුපතඟි බුමල් බු- බුදාස්ටපති බුමල් බු- බු ැල් බුරැක් බුඅත්තන බුමල් බුජාතියකින් බු
ටහෝ බුකහ බුපාෙ බු ස්තරයකින් බුටහෝ බුකහ බුපාෙ බුසායමකින් බුටහෝ බුනීල බුකසිණ බු
මණ්ඩලය බුසාදාලන්නා බුටස් බුසාදාලත බුයවතුය. බු 

 
5. පීත බුකසිණය බු ැඩීටම්දී බු“පීතකං බු- බුපීතකං” බුකියා බුටහෝ බු“පීත බු

කසිණය බු- බුපීත බුකසිණය” බුකියා බුටහෝ බුසජ්්ායනා ත් බුමනසිකාරයත් බුකළ බු
යවතුය. බුඑහි බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ටතහි බුකසිණ බුටදෝර් බුටපටන්. බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බු
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 නාහි බු එයින් බු නිකුත් බු අහටස් බු දිළිටසන බු රන් න් බු  ොපතක් බු ටස් බු ද බු රන් බු
කැඩපතක් බුටස් බුද බුඅතිනයින් බුපරසන්නය. බුඑය බුඅරමවණව බුටකාෙ බුධාන බුපහළ බු
ටේ.  
 
 

7. ේ ලාහිත ක්ිණ භඋ නඋ  
 
1. ටලෝහිත බුයනව බුටල් බුපාෙෙ බුනමකි. බුටල් බුපාෙ බුටහ ත් බුරතු බුපාෙ බු

අරමවණව බුටකාෙ බු ඩනව බුල.න බුධාන බුභා නා  බුටලෝහිත බුකසිණ බුභා නා  බු
නම් බු ටේ. ටලෝහිත බු කසිණ බු මණ්ඩලයෙත් බු එයින් බු ල.න බු උද්ලරහ බු නිමිති බු
පරතිභාල බු නිමිති බු ටදකෙත් බු ඉන් බු ල.න බු ධානයෙත් බු ටලෝහිත බු කසිණ බු යයි බු
කියනව බුලැටබ්. බු 

 
2. ටමහිදී බුද බුකළ බුපින් බුඇති බුඋතුමන්හෙ බුරතු බුපාෙ බු.ඳු බු ද බුමල් බු

පඳුරක් බු ටහෝ බු රතු බු මල් බු ප ජාසනයක් බු ටහෝ බු රතු බු  ස්තර බු රතු බු මැණික් බු  ැනි බු
ටදයක් බුටහෝ බුදැකීම් බුපමණකින් බුටලෝහිත බුකසිණ බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුඋපදී. බු 

 
3. සාරිපවතර බුමහ බුරහතන් බු හන්ටස්ටල් බුඑක්තරා බුනිර් බුභික්ර් න් බු

 හන්ටස් බුනමකෙ බු.වදුරජාණන් බු හන්ටස් බුවිසින් බුටදන බුලද බුරතු බුටනලුම් බු
මලක් බු  ැලි බු ටලාඩ බු උඩ බු ත.ා බු .ලා බු සිටිද්දී බු ටලෝහිත බු කසිණ බු භා නා  බු
මවදුන්පත් බුවී බුරහත් බු. ෙ බුපැමිණිය බුහැකිවිය. බු 

 
4. ටලෝහිත බු කසිණ බු මණ්ඩලයක් බු සාදාලැනීමෙ බු  ද බු මල් බු - බු

ටපාකුරැ බු ද බුමල් බු- බුරත්කරඬව බුමල් බු- බුරත් බුමල් බු- බුරතු බුඅරලිය බුමල් බු- බුරතු බු
ටරෝස බුමල් බුආදී බුමල් බුජාතියකින් බුටහෝ බුරතු බු ස්තර බුරතු බුසායම් බුආදියකින් බුටහෝ බු
නීල බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුසාදා බුලත්තා බුටස් බුසාදාලැනීමෙ බුපවළු නි. බු 

 
5. ටලෝහිත බු කසිණටය් බු ද බු උද්ලරහ බු නිමිත්ටතහි බු කසිණ බු ටදෝර් බු

ටපටන්. බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බු නාහි බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ටතන් බුමතු බුවී බුඅහටසහි බු
ටල් බු පාෙ බු කැඩපතක් බු ටස් බු අතිනයින් බු පරසන්න  බු පහළ බු ටේ. එය බු අරමවණව බු
ටකාෙ බුධාන බුලැටබ්. බු 
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8. ඕදාත ක්ිණ භඋ නඋ  
 
1. ඕදාත බුයනව බුසවපාෙෙ බුකියන බුනමකි. බුසවදුපාෙ බුම බුඅරමවණව බුටකාෙ බු

 ඩනව බු ල.න බු කසිණ බු භා නා  බු ඕදාත බු කසිණ බු භා නා ය. බු ඕදාත බු කසිණ බු
මණ්ඩලයෙත්, ඉන් බු ලැට.න බු උද්ලරහ බු - බු පරතිභාල බු නිමිති බු ටදකෙත් බු එම බු
ධානයෙත් බුඕදාත බුකසිණ බුයයි බුකියනව බුලැටබ්. බු 

 
2. සමීපාතීත බුභ ටය්දී බුඕදාත බුකසිණ බුධාන බු ැඩ  බුපින් බුඇති බු

උතුමනෙ බුඕදාත බුකසිණ බුමනසිකාරටයන් බුයවතු  බුසවමල් බුපඳුරක් බුටහෝ බුඉද්ද බු-
සමන්පිච්ච බුආදී බුමල් බුආසනයක් බුටහෝ බුකුමවදු බුසවදු බුටනලුම් බුමල් බුරානියක් බුටහෝ බු
සවදු බු  ස්තර බු සවදු බු සායම් බු සහිත බු ටදයක් බු ටහෝ බු දුෙව බු පමණින් බු ඕදාත බු කසිණ බු
පරතිභාල බුනිමිත්ත බුඋපදී. බු 

 
3. ටසසව බුටයෝලා චරයන් බුවිසින් බු නාහි බුනීල බුකසිණ බුමණ්ඩලය බු

සාදාලනව බුල.න බුපිළිට ළෙ බුසවමල් බුජාතියකින් බුටහෝ බුසවදු බු ස්තරයකින් බුටහෝ බු
සවදු බු සායම් බු  ර්ලයකින් බු ටහෝ බු කසිණ බු මණ්ඩලය බු සාදා බු ලත බු යවතු බු ටේ. රිදී බු
තහඩව කින් බුටහෝ බුසවදු බුඊයම් බුතහඩව කින්ද බුසාදාලත බුහැකිය. බුටපාටහෝ බුදින බු
සඳමඩල බුටදස බු.ලාටලන බුද බුඕදාත බුකසිණය බු ැිය බුහැකිය. බු 

 
4. සාදාලන්නා බුලද බුඕදාත බුකසිණ බුමණ්ඩලය බුපඨවි බුකසිණටයහි බු

කියන බුලද බුඋපටදස් බුඅනව  බු.ලාටලන බු“ඕදාතං බු- බුඕදාතං” බුකියා බුටහෝ බු“ඕදාත බු
කසිණය බු ඕදාත බු කසිණය” බු කියා බු ටහෝ බු සජ්්ායනා බු ද බු මනසිකාරයද බු කළ බු
යවතුය. බු 

 
5. ටමහි බු ද බු උද්ලරහ බු නිමිත්ටතහි බු කසිණ බු ටදෝර් බු ටපටනතත් බු

පරතිභාල බුනිමිත්ත බු නාහි, අහටසහි බුරිදී බු ොපතක් බුටමන් බුද බුසඳ බුමඬලක් බු
ටමන් බුද බුපරභාස් ර  බුසිතෙ බුඅරමවණව බුටේ. එය බුඅරමවණව බුටකාෙ බුධාන බුසිත බු
පහළ බුටේ.  
 

9. ආේ ලාක ක්ිණ භඋ නඋ  
 
1. ආටලෝක බු යනව බු චන්ද්රාටලෝකය, ස ර්යාටලෝකය, 

පරදීපාටලෝකය, යනාදී බු ආටලෝකයෙ බු - බු එළියෙ බු නමකි. බු ආටලෝකය බු
අරමවණවටකාෙ බු ඩන බුභා නා  බුආටලෝක බුකසිණ බුභා නා ය. බු 
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2. අතීත බුභ ටය්දී බුආටලෝක බුකසිණ බු ැඩ  බුපින් බුඇති බුඅයෙ බුිමත්ති බු
සිදුරකින් බු ටහෝ බු යතුරැ බු සිදුරකින් බු ටහෝ බු සඳ බු එළිය, ඉර බු එළිය බු  ැටීටමන් බු
ිමත්තිටයහි බුටහෝ බුිමම බුටහෝ බු ැටී බුඇති බුආටලෝක බුමණ්ඩලය බුභා නා බු නටයන් බු
ආ ර්ජනා බුකළ බුපමණින් බුආටලෝක බුකසිණ බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුඋපදී. බු 

 
3. අන් බුඅය බුවිසින් බුද බුඑ ැනි බුආටලෝක බුමණ්ඩලයක් බු.ලාටලන බු

“ආටලෝටකෝ බු- බුආටලෝටකෝ” බුයනවට න් බුභා නා බු ැිය බුයවතුය. බුඑටහත් බුඑම බු
සඳ බුහිරැ බුඑළිය බුඉක්මණින්ම බුඑතැනින් බුඉ ත් බු නව බුඇත. බුඑනිසා බුආටලෝක බු
කසිණය බුසාදාලත බුයවතු බුටේ.  

 
4. කළයක් බුතුළ බුපහනක් බුදල් ා බුකළය බුහර ා බුකටෙන් බුිමත්තියෙ බු

 ැටෙන බුආටලෝක බුමණ්ඩලය බුටදස බු.ලා බු“ආටලෝටකෝ බු- බුආටලෝටකෝ” බුකියා බු
ටහෝ බු “ආටලෝටකෝ බු කසිණය” බු කියා බු ටහෝ බු සජ්්ායනා බු ද බු මනසිකාරය බු ද බු
පැ ැත්විය බුයවතුය. බු 

 
5. එහි බු උද්ලරහ බු නිමිත්ත බු  නාහි බු ිමත්තිටයහි, ිමටමහි බු පිහිටි බු

ආටලෝක බුමණ්ඩලයෙ බුසමානය. බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බු නාහි බු න බුආටලෝක බු
පවඤ්්ජයක් බු ටමන්ම බු  ැෙටහ්. බු එය බු අරමවණව බු ටකාෙ බු භා නා බු  ැඩීටමන් බු
ආටලෝක බුකසිණ බුධානය බුපහළ බුටේ.  
 

 
10. ආකඋ් ක්ිණ භඋ නඋ  

 
1. ආකාස බුයනව බුයමකින් බුආ රණය බුටනා   බුහිස් බු   බුනිරාලම්භ බු

අ කානයයි. බුරෑප බුකලාපයන් බුට න් බුකරන බුරෑප බුපරිච්ටේදාකානය, කසිණ බු
ඉලුලූ, අහස, අජොකානය, ආකාන බුකසිණය බුආකාන බුකසිණටයන් බුලැට.න බු
ධාන බුයන බුටම් ා බුද බුආකාස බුනමින් බුහඳුන් නව බුලැටබ්. බු 

 
2. අජොකානටයන් බු කසිණ බු මණ්ඩලය බු  නටයන් බු එක් බු

ටකාෙසක් බු ට න් බු ටකාෙටලන බු  ඩනව බු ල.න බු භා නා  බු ආකාස බු කසිණ බු
භා නා යි. බුසසරදී බුකළ බුපින් බුඇති බුඅයෙ බුිමත්ති බුසිදුරක් බුයතුරැ බුසිදුරක් බු ා බු
ක වලු ක් බු ැනි බුතැනකින් බුටපටනන බුඅහස බුඅරමවණව බුකළ බුපමණින් බුද බුආකාන බු
කසිණ බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුපහළ බුටේ.  

3. අනයන් බු විසින් බු මනා  බු ටසවිලි බු කරන බු ලද බු මණ්ඩපයක බු
ටහෝ බු ලෑල්ලක බු ටහෝ බු සමක බු - බු කලාලයක බු ටහෝ බු එක්වියත් බු සතරලුලක් බු
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විර්්කම්භය බුඇති  බුසාදාලත් බුමණ්ඩල බුසිදුරකින් බුඅහස බුටදස බු.ලා බු“ආකාටසෝ බු
-ආකාටසෝ” බුකියා බුටහෝ බු“ආකාස බුකසිණය බු-ආකාස බුකසිණය” බුකියා බුටහෝ බු
සජ්්ායනා බුද බුමනසිකාරද බුකරමින් බුඋද්ලරහ බුනිමිති බුඋපද ාලත බුයවතුය. බු 

 
4. ටමහි බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බු නාහි බුිමත්ති බුටකාණ බු- බුලෑලි බුටකාණ බු

ආදිය බුසහිත ම බුආකාස බුසිදුර බු නටයන් බුටපටන්. බුඑය බුවිනාල බුටකාෙ බු ැඩීමෙ බු
ද බු ටනාහැකිය. බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු  නාහි බු ආකාස බු මණ්ඩලයම බු  නටයන් බු
අරමවණව බුට යි. බුඑය බුඅරමවණව බුටකාෙ බුආකාස බුකසිණ බුධාන බුඋපදී. බු 
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දස කසිණ භාවනාව 4  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 

 
 

ද විම අර්පණඋ ේ ක ලයන 
 
1. දන බු කසිණය බු පිළි.ඳ බු සාමාන බු දැනීමක් බු කසිණ බු භා නා බු

පාඩම් බුතුනකින් බුල.ාලත බුහැකි බු   බු.  බුදනිමි. බුටමටතකින් බුකසිණ බුභා නා  බු
සම්ප ර්ණයයි බුටනාසිතිය බුයවතුය. බුටමතැන් බුසිෙ බුව බුපිළි.ඳ බුවිටන්ර් බුදැනවමක් බු
ල.ා බුලත බුයවතුය. බු 

 
2. පඨවි බු කසිණ බු මණ්ඩලය බු අරමවණව බු ටකාෙ බු උල්ලහ බු නිමිති බු

පරතිභාල බුනිමිති බුල.ාලත් බුටයෝලා චරයා බුවිසින් බුසෑම බුකෙයවත්තක්ම බුසටතෝ බු
සම්පජානකාරී  බු සිදුකරමින් බු අසත්පරාය බු කරැණව බු සටතන් බු දුරැවී බු සත්පරාය බු
කරැණව බුසත බුඅනවලමනය බුකරමින් බුධාන බුලැීමමෙ බුඅර්පණා බුටක නල බුදනය බු
පවරැදු බුකළ බුයවතුය. බු 

 
3.  ත්ථවවිසද බු කිරියතා , ඉන්ද්රිය බු සමත්ත බු පටිපාදනතා , 

නිමිත්ත බු කුසලතා , චිත්ත බු පල්ලන්හනතා , චිත්ත බු නිල්ලණ්හනතා , 
චිත්ත බු සම්පහංසනතා , චිත්ත බු අජ්්වටපක්ඛණතා , අසමාහිත බු පවද්ලල බු
පරි ර්ජනතා , සමාහිත බු පවද්ලල බු ටස් නතා , තදිමවත්තතා  බු යනව බු ව බු
අර්පණා බුටක නල බුදනයයි. බු 

 
4.  ත්ථව බු විසද බු කිරියතා  බු - බු නම් බු ආධාත්මික බු .ාහිර බු

 ස්තූන්ටල් බු පිරිසිදු බු . ය. බු යම් බු ටහයකින් බු හිස බු රැ වල් බු නිය බු ඇදී බු දික්වී බු
ඇත්නම්, නරීරය, දහදිය බුමලින් බුකිලිටි බුනම් බුඅධාත්මික බු ස්තු බුඅවීසදය, 
අපිරිසිදුය. බුසි වරැ බුපිරිකර බුටහෝ බුදිරා බුඇත්ටත් බුද බුකිලිටි බු  ටය් බුදුලද බු හනය බු
ටේද, ටස්නාසනය බු ටහෝ බු කැලි බු කසල බු සහිත බු   ටය් බු නම් බු .ාහිර බු  ස්තු බු
අවිසදය, අපිරිසිදුය. බු 

 
5. ආධාත්මික බු .ාහිර බු  ස්තු බු අවිසද බු කල්හි බු අපිරිසිදු  බු පහළ න බු

චිත්ත බුනචතසිකටයෝ බුද, පරඥාධ  බුද බුඅපිරිසිදුය. බුඅපිරිසිදු බුපහනක බුඅපිරිසිදු බු
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ටතල් බු පහන් බු  ැටි බු ටයාදා බු දැල්   බු පහන් බු සිලුටේ බු ආටලෝකය බු ද බු අපරසන්න බු
 න්නාක් බුටමනි. බුඅපිරිසිදු බුපරඥාධට න් බුටමටනහි බුකරනව බුල.න බුසංස්කාරටයෝ බු
ද බු නිසි බු ටස් බු පරකෙ බු ටනා බු ට ති. බු කසිණ බු භා නාටේදී කමෂස්ථානයක් බු
 ැඩවටේද  ෘද්ියෙ බුවිපවලත් යෙ බුටනා බුයයි. බු 

 
6. ආධාත්මික බු.ාහිර බු ස්තු බුවිසද බුකල්හි බුපිරිසිදු බුපහන් බුටතල් බු

 ැටි බුනිසා බුදැල්ට න බුපහටන් බුඑළිය බුටමන්, උපදින බුචිත්ත බුනචතසිකටයෝද බු
පරඥාධ ද බුවිසද බු  ටය් බුපිරිසිදු බු  ටය් බුට යි. බුපිරිසිදු බුපරඥාධට න් බුටමටනහි බුකරන බු
සංස්කාරටයෝද බු පරකෙ බු ට ති. බු  ඩනව බු ල.න බු භා නා බු කර්මස්ථානය බු ද බු
 ෘද්ියෙ බුවිපවලත් යෙ බුපැමිටණ්. බුඑනිසා බු ස්තු බුද බුකිරියතා බුනම් බු   බුපළමව න බු
අර්පණා බුටක නලය බුසම්පාදනය බුකළ බුයවතුය. බු 

 
7. ඉන්ද්රිය බු සමත්ත බු පටිපාදනතා  බු - බු නම් බු නරද්ධා බු වීයෂ බු සති බු

සමාි බු පරඥාධ බු යන බු ඉන්ද්ද්රියයන් බු සමභා යෙ බු පත් බු කිරීමයි. බු යම් බු ටහයකින් බු
ටයෝලා චරයාටල් බුසන්තානටයහි බුනරද්ධා බුඉන්ද්ද්රිය බු.ල ත් බු  ටය් බුනම් බුටසසව බු
ඉන්ද්ද්රියන් බු මන්ද බු    ාහව බු නම් බු වීයෂ බු ඉන්ද්ද්රිය බු භා නා බු සිතෙ බු රැකුල් බු දීටම් බු
කෘතය බු සිදු බු ටනාකරයි. බු සතින්ද්ද්රිය බු භා නා බු අරමවණෙ බු එළඹ බු සිටීටම් බු
කෘතයද, සමාින්ද්ද්රිය බුඅවික්ටර්්ප බුකෘතයද, පරඥාධ බුඉන්ද්ද්රිය බුදර්නන බුකෘතයද, 
සිදුකිරීමෙ බුසමර්ථ බුටනාට යි. බුඑටස් බුටහයින් බුඑම බුනරද්ධා  බුටමටනහි බුටකාෙ බු
අඩවකරලත බුයවතුය. බු ක්කලී බුස් ාමීන් බු හන්ටස් බුටමනි. බු 

 
8. යම් බුටහයකින් බුවීර්ය බුඉන්ද්ද්රිය බු.ල ත් බුටසසව බුඉන්ද්ද්රියන් බුදුර් ල බු

. ෙ බුපත් බු   ාහව බුනම් බුඑකල්හි බුනරද්ධා බුඉන්ද්ද්රිය බුඅිටමෝක්ර් බුකෘත බුසිකිරීමෙ බු
අසමර්ථ බුට යි. බුඑනිසා බුඑම බුවීර්යය බුඅනවපස්සනා බුටකාෙ බුඅඩවකරලත බුයවතුය. බු
ටසෝණ බු ටකෝළීවිස බු ස් ාමීන් බු  හන්ටස්ටල් බු චරිතය බු ටමයෙ බු නිදසවනකි. බු
ටමටස් බු යම් බු කිසි බු ඉන්ද්ද්රියයක් බු අික බු වීටමන් බු ටසසව බු ඉන්ද්ද්රියයන් බු ස් කීය බු
කෘතයන් බුසිදු බුකිරීමෙ බුඅසමර්ථ න බු.ැවින් බුඉන්ද්ද්රියයන් බුසමභා යෙ බුත.ා බු
ලැනීම බුඅත නයි. බු 

 
9. විටන්ර්ටයන් බුටමහි බුනරද්ධා බුපරඥාධ බුඉන්ද්ද්රිය බුටදටදනාටල් බුද බුවීර්ය බු

සමාි බුඉන්ද්ද්රිය බුටදටදනාටල් බුද බුසමාභා ය බුඋතුම් බුටකාෙ බුසලකනව බුලැටබ්. බු
නරද්ධා  බුඅික බු   බුපරඥාධ  බුමන්ද බු   බුපවද්ලලයා බු නාහි බුපැහැදීමෙ බුනවසවදුසව බුතැන බු
පහදී. බු පරඥාධ බු අික බු    බු නරද්ධා  බු මන්ද බු    බු පවද්ලලයා බු  නාහි බු නකරාටික බු
පක්ර්යෙ බු  ැටට්. බු ට.ටහතින් බු හෙලත් බු ටරෝලයක් බු ටමන් බු පිළියම් බු කළ බු
ටනාහැකි බු. ෙ බුපත්ටේ. එම බුනරද්ධා බුපරඥාධ බුඉන්ද්ද්රිය බුටදටදනාම බුසම බුසම  බුඇති බු
කල්හි බු නාහි බුපැහැදීමෙ බුසවදුසව බු ස්තුට හිම බුපහදියි. බු 
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10. වීයෂ බු අඩව   බු සමාිය බු අික බු    බු පවද්ලලයා බු  නාහි බු

ථීනමිද්ධටයන් බුයෙට යි. බුසමාිය බුථීනමිද්ධයෙ බුආසන්න බු.ැවිනි. බුවීයෂය බු
අික   බු සමාිය බු මන්ද   බු පවද්ලලයා බු  නාහි බු උද්දච්චයෙ බු  ැටට්. බු වීර්යය බු
උද්දච්ච බු පාක්ර්ික බු .ැවිනි. බු වීර්යටයන් බු නලාලත් බු සමාිය බු  නාහි බු
ථීනමිද්ධයෙ බුපතිත බුටනාට යි. බුසමාිටයන් බුයවක්ත   බුවීර්යය බුද බුඋද්ධච්චයෙ බු
පතනය බුටනාට යි. බුවීර්ය බු- බුසමාි බුඉන්ද්ද්රිය බුටදටදනා බුසම   බුකල්හිම බු නාහි බු
සිත බු අර්පණා බු ධානයෙ බු පත්ට යි. බු ත ද බු සමථ බු භා නා බු  ඩන බු
ටයෝලා චරයාහෙ බුනරද්ධා බුඉන්ද්ද්රිය බු.ල ත් බු  ටය්ම බු ටී. බුනරද්ධාට න් බු.ල ත් බු
වින් ාසටයන්ම බුසමථ බුභා නා බු ඩා බුඅර්පණා බුධානයෙ බුපැමිණීම බුසිදු න බු
.ැවිනි. බු 

 
11. සමාි බු - බු පරඥාධ බු ඉන්ද්ද්රිය බු ටදක බු අතුටරන් බු සමථයානික බු

ටයෝලා චරයාෙ බු සමාින්ද්ද්රිය බු .ල ත් බු   ටය්ම බු  ටී. බු ටහටතම බු එමලින් බු
අර්පණා බුධානයෙ බුපැණයි. බුවිපස්සනායානික බුටයෝලා චරයාෙ බුපරඥාධ බුඉන්ද්ද්රිය බු
.ල ත් බු  ටය් බුම බු ටී. බුඑයින් බුටහටතම බුපරමාර්ථ බුධමෂයන් බුටකටරහි බුලක්ර්ණ බු
පරතිටේධයෙ බු පැමිටණයි. බු සමාි බු පරඥාධ බු ටදක බු සම  බු පිහිටීම බු ද බු අර්පණා බු
ධානයෙ බුපත්වීමෙ බුටහ්තු බුටේ.  

 
12. සති බු ඉන්ද්ද්රිය බු  නාහි බු සැම බු තැනකදීම බු .ල ත් බු   ටය් බු  ටී. බු

සතිය බු නාහි බුභා නා බුසිත බුඋද්ධච්චයෙ බුපත්කරන බුනරද්ධා බුවීර්ය බුපරඥාධ න්ටල් බු
 නටයන් බු උද්දච්චයෙ බු  ැටෙනව බු ටනාදී බු රැකලනී. බු ථීනමිද්ධ බු පාක්ර්ික බු
සමාිටයන් බුද බුථීනමිද්ධයෙ බු ැටෙනව බුටනාදී බුරැකලනී. බුඑනිසා බුසතින්ද්ද්රිය බුස ප බු
 ඤ්්ජන බු සියල්ලෙ බු ලුණව බු ටමන්ද, සියලු බු රාජකාරිටයහි බු නියවක්ත බු
ඇමතිටයකු බුටමන්ද බුසැම බුතැනකදීම බු.ල ත්  බුපිහිෙව ා බුලත බුයවතුය. බු 

 
13. නිමිත්ත බු කුසලතා  බු - බු නම් බු චිත්ත බු සමාිය බු පිණිස බු  ඩනව බු

ල.න බු කසිණ බු මණ්ඩල බු සාදාලැනීටම් බු දක්ර්තා . බු සදා බු ටනාලත්තා බු   ද බු
සාදාලත්තා බු   ද බු කසිණ බු අරමවණව බු භා නා ෙ බු නං ා බු ලැනීටම් බු දක්ර්තා ද, 
භා නාට න් බුඋපද ාලත් බුඋද්ලරහ බුනිමිති බුරැකලැනීටම් බුදක්ර්තා ද බුනිමිත්ත බු
කුසලතා යයි. බුටමය බුතුන් ැනි බුඅර්පණා බුටක නලයයි. බු 

14. චිත්ත බු පල්ලන්හනය බු - බු නම් බු යම් බු කටලක බු වීර්ය බු දුර් ල බු
වීටමන් බු සිත බු ථීනමිද්ධයෙ බු නැඹවරැ බු නම් බු එකල්හි බු නව ණින් බු සලකා බු සිත බු
නධර්ය ත් බුකළ බුයවතුටේ. පස්සද්ි බුසමාි බුඋටප්ක්ර්ා බුටනා ඩා බුධම්මවිචය බු
විරිය බුපීති බුට.ාජ්්ංල බුතුන බුඅනවලමනය බුකළ බුයවතුය. බුකුඩා බුලින්නක් බුට.ෝකර බු
ලැනීමෙ බුකැමති බුටකටනක්, ඊෙ බුඅමවදර බුපිදුරැ බුඅමවටලාම බුපස් බුආදි බුටද් ල් බු
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ලං බුටනාටකාෙ බුවියලි බුදර බුපිදුරැ බුලි බුටලාම බුආදිය බුලං බුකිරීටමන් බුලින්න බුදල් ා බු
ලත බු හැකි බු  න්ටන්ය. බු එටස්ම බු ථීනමිද්ධයෙ බු නැඹවරැ බු    බු දු.ල බු සිත බු
නධර්ය ත් බු කිරීමෙ බු නම් බු ධම්මවිචය බු විරිය බු පීති බු ට.ාජ්්ංල බු තුන බු
අනවලමනය බුකළ බුයවතුය. බු 

 
15. ධම්මවිචය බුට.ාජ්්ංලය බුඋපද ාටලන බුසිත බුදිරිමත් බුකිරීමෙ බු

කරැණව බු සතක් බු අනවලමනය බු කළ බු යවතුය. බු දහම් බු කරැණව බු විමසීම, ඇතුළත බු
පිෙත බු පිරිසිදු. , ඉන්ද්ද්රියන් බු සම  බු ත.ාලැනීම, අනව ණයන් බු ආනරය බු
ටනාකිරීම බුලැඹවරැ බුනව ණැතියන් බුආනරය බුකිරීම, ලැඹවරැ බුධර්මයන් බුටමටනහි බු
කිරීම බුසහ බුනව ණ බු ැඩීටමහි බුඅදිෙන් බුඇති බු.  බුයන බුටම් බුකරැණව බුඅනවලමනය බු
කිරීටම්දී බු ධම්මවිචය බු සම්ට.ාජ්්ංලය බු සමල බු භා නා බු සිතෙ බු නධයෂය බු
ලැටබ්. බු 

 
16.  විරි බුසම්ට.ාජ්්ංලය බුතුළින් බුභා නා බුසිත බුදිරිමත් බුකිරීමෙ බු

කරැණව බුඑටකාළසක් බුඅනවලමනය බුකළ බුයවතු බුටේ. අපායභය බුටමටනහි බුකිරීම, 
වීර්යටයහි බුඅනවසස් බුටමටනහිකිරීම, ලමන් බුවීථිය බුටමටනහි බුකිරීම, සි වපස බු
දානය බුමහත්ලල බුකිරීමෙ බුසිතීම, ආර්ය බුදායාදය බුටමටනහි බුකිරීම, ආටලෝක බු
සංඥාධ බුටමටනහි බුකිරීම, කුසීත බුපවද්ලලයන් බුආනරය බුටනාකිරීම, වීර්ය බු න්ත බු
පවද්ලලයන් බුආනරය බුකිරීම, සතර බුසමක් බුපරධානය බුටමටනහි බුකිරීම, වීර්ය බු
 ැඩීටම් බු අිර්්ඨානය බු යන බු ටම් බු කරැණව බු අනවලමනය බු කිරීටමන් බු වීර්ය බු
සම්ට.ාජ්්ංලය බුසමල බුභා නා බුසිත බුනධර්ය ත් බු. ෙ බුපැමිටණ්. බු 

 
17. පරීති බු සම්ට.ාජ්්ංලය බු තුළින් බු භා නා බු සිත බු දිරිලැන්වීමෙ බු

කරැණව බුඑටකාළසක් බුඅනවලමනය බුකළයවතු බුට යි. බු.වද්ධානවස්සතිය බු- බුධම්ම බු- බු
සං  බු - බු සීල බු - බු චාල බු - බු ටද් තානවස්සතිය බු - බු උපසමානවස්සතිය, කර්කර් බු
පවද්ලලයන් බු ආනරය බු ටනාකිරීම, නරද්ධාට න් බු මෘදු බු ටමාටලාක් බු පවද්ලලයන් බු
ආනරය බුකිරීම, .වදු.ණ බුටද්නනාදී බුපැහැදීම් බුඑළ න බුටද්නනා න් බුටමටනහි බු
කිරීම, පරීතිය බු ැඩීමෙ බුනමාලත් බුසිත බුඇති බු.  බුයන බුකරැණව බුඑටකාටළාස බු
අනවලමනය බු කිරීටමන් බු පරීති බු සම්ට.ාජ්්ංලය බු සමල බු භා නා බු සිත බු
දිරිමත්. ෙ බුපැමිටණ්. බුටමය බුසතර ැනි බුඅර්පණා බුටක නලයයි. බු 

18. චිත්ත බුනිල්ලණ්නය බු- බුනම් බුවීර්ය බුඅික බුවීටමන් බුයම්කටලක බු
භා නා බුසිත බුඋද්දච්චයෙ බු- බුවික්ටර්්පයෙ බු ැෙවටන් බුනම් බුඑකල්හි බුට.ාජ්්ංල බු
මනසිකාරාදිටයන් බුසිත බුසංසිඳු ාලත බුයවතු බු. යි. බුලින්නක් බුදැල්ට න බුකල්හි බු
එයෙ බුවියලි බුදර බුපිදුරැ බුආදිය බුලං බුකිරීටමන් බුලින්න බු ඩාත් බුදැල්ට න්නා බුටස් බු
සිටත් බු උද්දච්චය බු ඇති බු ධම්මවිචය, විරිය, බු පීති බු ට.ාජ්්ංලය බු ටමටනහි බු
කිරීමෙ බුනවසවදුසවය. බු 
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19. ලින්නක් බුනිවීමෙ බුඅමවදර බුඅමවටලාම බුජලය බුආදිය බුදැමීටමන් බු

ලින්න බු නිවීයන්නා බු ටස් බු සිත බු උද්දච්චයෙ බු පත්   බු පස්සද්ි බු උටප්ක්ර්ා බු
ට.ාජ්්ංලය බුටමටනහි බුකිරීටමන් බුසිත බුසමථයෙ බුපත් බු න්ටන්ය. බුසැහැල්ලු බු
ආහාර බු ලැනීම, සැපදායක බු ටද්නලුණයක් බු ලැීමම, සැප බු ඉරියේ ක් බු
පැ ැත්වීම, කර්මය බු ලැන බු සැලකීම, ටනාසන්සවන් බු පවද්ලලයන්ටලන් බු
ඈත්වීම, සන්සවන් බු පවද්ලලයන් බු ආනරය බු කිරීම, පස්සද්ිය බු ලැන බු සිත බු
සම්ට.ාජ්්ංලය බුසමල බුභා නා බුසන්සවන් බු. ෙ බුයන්ටන්ය. බු 

 
20. ඇතුලත බු පිෙත බු පිරිසිදු. , ඉන්ද්ද්රියන් බු සම්භා යෙ බු ලැනීම, 

භා නා බුඅරමවණ බුලැන බුමනා බුදැනීම, සවදුසව බුකල්හි බුසිත බුසතුෙව බුකරවීම, සවදුසව බු
කල්හි බුසිත බුලැන බුඋටපක්ෂක බුවීම, සමාි බුටනා ඩන්නන්ටලන් බුට න්වීම, 
සමාි බු  ඩන්නන් බු ආනරය බු කිරීම, ධාන බු සමාි බු ලැන බු ටමටනහි බු කිරීම, 
සමාිය බුලැන බුසිත බුනැඹවරැ බුකිරීම යන බුකරැණව බුටමටනහි බුකිරීටමන් බුසමාි බු
සම්ට.ාජ්්ංලය බුසමල බුභා නා බුසිත බුසංසිඳීමෙ බුයන්ටන්ය. බු 

 
21. පරියමනාප බු පවද්ලලයන් බු ලැන බු උටපක්ෂා බු සහලත බු වීම, පරිය බු

මනාප බු  ස්තූන් බු ලැන බු උටප්ක්ර්ා බු සහලත බු වීම, පරියමනාප බු පවද්ලලයන් බු
ලැනත් බුපරිය බුමනාප බු ස්තූන් බුලැනත් බුදැි බු.ැඳීමක් බුඇති බුපවද්ලලයන්ටලන් බු
ට න්වීම, එ ැනි බු.ැඳීමක් බුනැති බුඋතුමන් බුආනරය බුකිරීම බුසහ බුඋටපක්ෂා ෙ බු
නැඹවරැ බු    බු සිතින් බු විසීම බු යන බු ටම් බු කරැණව බු පස බු අනවලමනය බු කිරීටමන් බු
උටපක්ෂා බුසම්ට.ාජ්්ංලය බුතුළින් බුභා නා බුසිත බුසංසිඳීමෙ බුයන්ටන්ය. බු 

 
22. චිත්ත බුසම්පහංසනය බු- බුනම් බුභා නා  බුටනා ැෙහීම බුනිසා බු

ටහෝ බුසමාි බුසැපයක් බුටනාලැීමම බුනිසා බුටහෝ බු න බුනිරාස් ාද බු. ෙ බුපැමිණි බු
විෙ බුසංටේල  ස්තු බුඅෙ බුටමටනහි බුකිරීටමන් බුසිත බුසතුෙව බුකිරීමයි. බුසංටේල 
 ස්තු බුඅෙ බුනම් බුජාතිය, ජරා ය,  ාිය, මරණය, අපාදුක, අතීත බුසංසාර බු
දුක, අනාලත බුසංසාර බු දුක, ටම් බුජීවිතටය් බුආහාර බුපාන බුපරත බුසැපයීටම් බු
දුකය බුයන බුකරැණව බුඅෙය. බුටමටස් බුඅර්්ඨ බුසංටේල  ස්තු බුටමටනහි බුකිරීටමන් බු
සහ බු රත්නත්තරටය් බු ලුණ බු ආ ර්ජනා බු කිරීටමන් බු සිත බු බද බු ලැන්වීම බු චිත්ත බු
සම්පහංසනය බුනම්   බුසයට නි බුඅර්පණා බුටක නලයයි. බු 

 
23. චිත්ත බු අජ්්වටපක්ඛණතා  බු - බු නම් බු අන්  බු රථයක බු .ැඳි බු

අන් යන් බුසතර බුටදන බුසම බුසම  බුරථය බුඇදටලන බුයන බුකල්හි, මධස්ථ  බු
රිය බු පද න බු රියදුරකු බු ටමන් බු සිටත් බු ථීනමිද්ධයක් බු ටහෝ බු උද්දච්චයක් බු ටහෝ බු
නිරාස් ාද බු. ක් බුටහෝ බුනැති  බුසමථ බුභා නා බුවීථිටය් බුඉතාමත් බුටහාඳින් බුසිත බු
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ලමන් බුකරන බුකල්හි බුකිසි බු ාපාදයක් බුනැති  බුමැදිහත්  බු.ලාසිටීම බුචිත්ත බු
අජ්්වටපක්ඛණතා බුනම් බු   බුසත් ැනි බුඅර්පණා බුටක නලයයි. බු 

 
24. අසමාහිත බුපවද්ලල බුපරි ර්ජතා  බු- බුනම් බුසමථ බුවිදර්නනාට න් බු

ඉ ත් බු   බුවිසිරැණව බුසිත් බුඇත්තා   බුකෙයවතු බු.හවල   බුඅසං ර බුපවද්ලලයන්ටල් බු
ආනරටයන් බු  ැලකීම බු අෙට නි බු අර්පණා බු ටක නලයයි. බු සමාහිත බු පවද්ලල බු
ටස් නතා  බුටම් බුසමථ බුවිදර්නනාට න් බුයවක්ත බු   බුනනන්කරම බුපිළිට තෙ බු
පිළිපන්නා   බු සමාිලාභී බු උතුමන් බු කලින් බු කල බු ආනරය බු කිරීම බු න ට නි බු
අර්පණා බු ටක නලයයි. බු තදිමවත්තතා  බු - බු නම් බු සමාි බු අදහස් බු ඇති. , 
සමාි බු ලරැකතා  බු සමාියෙ බු නැමවණව බු .  බු - බු සමාියෙම බු නැඹවරැ බු .  බු
තිමවක්තතා  බුනම් බු   බුදනට නි බුඅර්පණා බුටක නලයයි. බු 

 
25. ටමටස් බු අර්පණා බු ටක නල බු දනය බු සම්පාදනය බු කිරීටම්දී බු

පරතිභාල බු නිමිත්ත බු අරමවණව බු ටකාෙ බු අර්පණා බු ධානයෙ බු පැමිණීම බු සිදුටේ. බු
එටස් බු අර්පණා බු ටක නල බු අනවලමනය බු කරද්දීත් බු අර්පණාධානය බු
ටනාලැටබ් බුනම් බුඋත්සාහය බුඅත්ටනාහැරිය බුයවතුය. බු 

 
26. සමක් බු  ායාමය බු අතහැර බු දමා බු විටන්ර්ත් යෙ බු යන බු

ටකටනක් බුනැත. බුඑනිසා බුභා නා බුසිටතහි බුතත්ත් ය බුනව ණින් බුසලකා බු.ලා බු
ඉතා බුසවලු බු නටයන් බුටහෝ බුලිලා බු.සින බුසිත බුනලාසිෙව මින් බුද බුවිසිරී බුයන බුසිත බු
සංසිඳු මින් බුද බුකසිණ බුඅරමවටණහි බුසිත බුසම  බුපැ ැත්විය බුයවතුය. බු 

 
27. පිපීලිය බු මල් බු ලසක් බු ලැන බු දැනලත් බු අික බු ජ සම්පන්න බු

මැස්සා බුඅිටේලටයන් බුපියාඹා බුටලාස් බුමල් බුලස් බුඉක්ම ා බුයයි. බුහැරී බුනැ ත බු
එනවිෙ බු මල්ටරාන් බු නිමා ෙ බු පැමිටණ්. බු මන්ද බු ටේල ත් බු මී බු මැස්සා බු
අලසකමින් බුපමාවී බුටලාස් බුමල් බුපැණි බුටනාල.න්ටන් බුට යි. බුනව ණැති බුදක්ර් බු
මැස්සා බු නාහි බුසම   බුජ ටයන් බුපියාඹා බුටලාස් බුරිසිටස් බුමල්පැණි බුරැස්ටකාෙ බු
පැණි බු සම්පාදනය බු කරයි. බු කසින බු භා නා බු  ඩන බු ටයෝලා චරයා බු ද බු එටස් බු
ඉක්මන් බුටනාමනා බුනව ණින් බුභා නා බුසිත බුසමාියෙ බුපත් බුකරලත බුයවතුය. බු 

 
28. සැත්කම් බු පවහවණව න බු නලන ද බු නිර්යන් බු අතුටරන් බු

ටකටනක් බුදිය බු.ඳුනක බුමාටනල් බුමල් බුටපත්තක බුටර්ණව  බුසිඳීටම් බුදී බුහදිසිකම බු
නිසා බු මල්ටපත්ත බු මැදින් බු ටහෝ බු සිඳියි. බු දිය බු යෙ බු ටහෝ බු ය යි. බු නව ණ බු මද බු
ටකටනක් බුිමටයන් බුඅත ත් බුටනාත.යි. බුමනා බුනව ණැති බුන ද බුනිර්යා බු
 නාහි බුඉක්මන් බුටනාවී බුපමාටනාවී බුඅතින් බුසැත බුටලන බුමල්ටපත්ත බුසිදුරැ බු
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ටනාකරමින් බුටර්ණව  බුසිඳ බුලුරැ බුසහතික බුල.යි. බුකසිණ බුභා නා  බු ඩන්නාද බු
එටස් බුඉක්මන් බුද බුටනාවී බුපමාද බුද බුටනාවී බුභා නා  බුසාර්ථක බුකරලත බුයවතුය. බු 

 
29. සි වරියන් බු මකුලු බු න ලක් බු ටලනා බු ටකටනකුෙ බු සාරදහසක් බු

තෑලි බුටදමියි බුරජව බුදැන්   බුකල්හි, හදිසි බුකාරටයක් බුටේලටයන් බුමකුලු බුදැල් බුඇද බු
කඩා බුිමඳ බුදමයි. බුනව ණ බුමඳ බුටකටනක් බු නාහි බුමකුලු බුන ල බුකැටඩන බුිමටයන් බු
අතින් බුඇල්ලීමෙ බුප ා බුඅසමර්ථ බුට යි. බුනව ණැත්තා බු නාහි බුහදිසි බුටනාවී බු
දඬව ක් බු ටලන බු අනවපිළිට ළින් බු මකුලු බු න ල බු පෙල ා බු රජවට ත බු ය ා බු තෑලි බු
ල.යි. බුකසිණ බුභා නා බු ඩන්නාද බුඑටස් බුනව ණැති බුටකටනක් බුවිය බුයවතුය. බු 

 
30. රැ ල් බු නැ ක් බු යාතරා බු කරවීටම් බු දී බු කල.ලකාරී බු නැවියා බු

.ල ත් බුසවළඟ බුඇති බුරැ ල බුපවර ා බුනැ  බුමවහවටද් බුඈතෙ බුය යි. බුඅදක්ර්යා බුමද බු
සවළටලහි බුඅඩරැ ල් බුටකාෙ බුඑතැනම බුරඳ යි. බුනව ණැති බුනැවියා බු නාහි බුමඳ බු
සවළටලහි බු රැ ල බු පවර මින් බු සැඩ බු සවළටලහි බු අඩ බු රැ ල් බු කරමින් බු සව ටස් බු
අ න බුතැනෙ බුනැ  බුපමවණව යි. බුකසිණ බුභා නා  බුද බුනව ණින් බුකළ බුයවතුය. බු
සිත බුලැන බුමනා බුනව ණින් බු.ලාටලන බුඉක්මන් බුටනාවී බුසම  බුභා නා බු ඩා බු
සමාි බුඉපදවිය බුයවතුය. බු 

 
31. ටතල් බුිමන්දු ක් බුඉ ත බුටනා ැටෙන බුටස් බුටතල් බුට.ෝතලය බු

පිරවීමෙ බු ලුරැ රයාටලන් බු අණ බු ලැ.  බු නිර්යන් බු අතුටරන් බු ටකටනක් බු
කල.ලටයන් බුටතල් බුපවර මින් බුඉහිරැ යි. බුඅදක්ෂයා බුටතල් බුඉහිටරන බුිමටයන් බු
අත බු  ත් බු ටනාත.යි. බු දක්ෂ බු නිර්යා බු  නාහි බු කල.ල බු ටනාවී බු සම  බු මනා බු
නව ණින් බුිමඳක් බු ත් බුඉ ත බුටනාදා බුටතල් බුලුලා  බුපවර ා බුතෑලි බුල.යි. බුකසිණ බු
භා නාටේදී ද බුඑටස් බුපිළිපැදිය බුයවතුය. බු 

 
32. කසිණ බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු ල.ාලත් බු ඇතැටමක් බු  නාහි බු

ඉක්මනින්ම බුඅර්පණා බු ධානයෙ බුපැමිටණන්ටනමියි බු දැිටස් බුවීර්ය බුකරයි. බු
බහවටල් බු සිත බු අික බු වීර්ය බු නිසා බු උද්දච්චයෙ බු - බු ටනාසන්සවන් බු . ෙ බු යයි. බු
අර්පණා ෙ බු පැමිණිය බු ටනාහැකි බු ට යි. බු අටනටකක් බු  නාහි බු අික බු
වීර්යටයහි බු ටදාස් බු දැක බු මන්ටදෝත්සාහී  බු න තී. බු බහවටල් බු සිත බු කුසීත බු . ෙ බු
 ැටෙයි. බු අර්පණා ෙ බු පැමිණීමෙ බු ටනාහැකි බු ට යි. බු යටමක් බු  නාහි බු
ස් ල්පයක් බුටහෝ බුලිහිල් න බුසිත බුථීනමිද්ධටයන් බුටලාඩලනිමින් බුස් ල්පයක් බු
ටහෝ බු ටනාසන්සවන් බු  න බු සිත බු සන්සිඳු මින් බු සම   බු වීර්යටයන් බු කසිණ බු
නිමිත්තෙ බුඅභිමවඛ  බුභා නා බුසිත බුටයාමව බුකරයිද, ටහටතම බුසව ටස් බුඅර්පණා බු
ධානයෙ බුපැමිටණයි. බුටයෝලා චරයා බුඑ ැනි බුටකටනකු බුවිය බුයවතුය. බු 
 



 පෙවන 31 

 
ද් ක්ිණ භඋ නඋේ ේ අනු්්ව  

 
1. දස බු කසිණ බු භා නා බු අතුටරන් බු පඨවි බු කසිණය බු  ැඩීටමන් බු

 නාහි බු ට.ාටහෝ බු ආත්මභා  බු ම ාපෑම, අහටස් බු ටහෝ බු ජලටය් බු ටහෝ බු
ටපාටළා ක් බුම ා බුපයින් බුයාම, සිටීම, හිඳීම බුනිදීම බුආදී බුඉරියේ බුපැ ැත්වීම, 
අභිභායතන බුධාන බුලැීමම බුආදී බුලුණ බුවිටන්ර් බුසිදුටේ. බු 

 
2. ආටපෝ බුකසිණය බු ැඩීටමන් බුටපාටළාට හි බුකිමිදීම බුමතුවීම, 

 ර්ෂා  බුඇති බුකිරීම බුලංලා බුමවහවදු බුජලාන බුම ාපෑම බුටපාටළා  බුපර් ත බුපරාසාද බු
ආදිය බුකම්පා බුකිරීම බුයනාදී බුටද් බුසිද්ධ බුකළ බුහැකි බුටේ. ටත්ටජෝ බුකසිණ බුභා නා බු
.ලටයන් බු දුම් බු දැමීම, ලිනි බු අඟුරැ බු  ැසි බු ඇතිකිරීම, අනයන්ටල් බු ටත්ජස බු
ස් කීය බුටත්ජසින් බුමැඩලීම, කැමති බුටදයක් බුලින්ටනන් බුද ාලීමෙත් බුදි ැස් බු
නව ණින් බුදැකීමෙ බුආටලෝකය බුපැතිරවීම, පිරිනිවීටම්දී බුටත්ටජෝ බුධාතුට න් බු
නරීරය බුආදාහනය බුවීම බුයනාදිය බුසිද්ධ බුටේ.  

 
3.  ාටයෝ බුකසිණ බුභා නාට න් බු ායවටේලටයන් බුලමන් බුයාම, 

 ාත බු ැසි බුඇති බුකිරීම බුයනාදිය බුසිකළ බුහැකි බුටේ. නීල බුකසිණ බුභා නාට න් බු
නීල බු ර්ණ බුරෑප බුම ාපෑම, අන්ධකාර බුමැවීම, ස් ර්ණ බුදුර් ර්ණතාදිටයන් බු
අභිභායතන බුලැීමම, සවභ බුවිටමෝක්ර්ා බුලැීමම බුයනාදිය බුසිදුකළ බුහැකිය. බු 

 
4. පීත බුකසිණ බුභා නාට න් බුකහපාෙ බුරෑප බුම ාපෑම, කැමති බු

ටදයක් බු රත්රන් බු ටකාෙ බු දැක්වීම, ස් ර්ණ බු දුර් ර්ණතාදිටයන් බු අභිභායතන බු
ලැීමම. බුසවභ බුවිටමෝක්ර් බුඅිලමනය බුයනාදි බුඅනවසස් බුලැටබ්. බුටලෝහිත බුකසිණ බු
 ැඩීටමන්ද බු ටල්පාෙ බු රෑප බු මැවීම, අභිභායතන බු ලැීමම, සවභවිටමෝක්ෂ බු
පරතිලාභය බුයනාදී බුඅනවසස් බුලැට.යි. බු 

 
5. ඕදාත බු කසිණය බු  ැඩීටමන් බු සවදුපාෙ බු රෑප බු ම ාපෑම, 

ථීනමිද්ධය බු දුරැකිරීම, අන්ධකාර බු නැසීම, දි ැසින් බු රෑප බු දැකීම බු පිණිස බු
ආටලෝක බු කිරීම බු යනාදි බු අනවසස් බු ලැටබ්. බු ආටලෝක බු කසිනය බු  ැඩීටමන් බු
.ැ.ටලන බු රෑප බු ම ාපෑම, ථීනමිද්ධය බු දුරින්ම බු දුරැකිරීම, අන්ධකාරය බු
නැසීම, දි ැස් බුනව ණින් බුරෑප බුදැකීම බුපිණිස බුආටලෝක බුපැතිර බුයනාදිය බුසිදුටේ. බු
ආකාස බු කසිණය බු  ැඩීටමන් බු පරතිච්ජන්න බු    ක් බු වි ෘත බු කිරීම, පඨවි බු
පර් තාදිය බුවිනිවිද බුලමන්යාම බුයනාදි බුඅනවසස් බුලැටබ්. බු 
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6. කසිණ බුභා නාට න් බුඋපද ා බුලන්නා බුලද බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බු
 නාහි බුඋඩ බුයෙ බුසරස බුටකත් බුමඩවල්ලක් බුටස් බුපැතිර බුවිය බුයවතුය. බුධානයෙ බු
සම බු  දිමින් බු අිර්්ඨාන බු කරමින් බු එම බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු හැම බු පැත්ටතන් බු
 ඩා බුමවලු බුසක් ලම බුහිමි බුටකාෙද බුඊෙත් බු ඩා බුකැමති බුනම් බුදසදහසක් බුසක් ළ බු
ටතක් බුද බුපැතිරවිය බුයවතුය. බුදිටය් බුලිලුණව බුටකටනකුටල් බුහැම බුපැත්ටතන්ම බු
ඇත්ටත් බු තුර බුටස් බුපඨවි බුආදී බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුහැමපැත්ටතන්ම බුටපටනන බු
ටස් බුපැ ැත්විය බුයවතුය. බු 

 
7. කර්මා රණ බු- බුකිටලසා රණ බු- බුවිපාක රණ බුතුන බුඅතුටරන් බු

යමකින් බු යවක්ත බු   ද, .වද්ධාදී බු රත්නතරය බු ටකටරහි බු නරද්ධා ක් බු නැත්තා  ද, 
නි න් බුමල බුයාටම් බුඡන්දයක් බුනැත්තා  ද, සම්මා බුදිට්ිය බුනැත්තා  ද බුධාන බු
මාර්ලයෙ බුටහෝ බුආර්ය බුමාර්ලයෙ බු.ැසලැනීටම් බුභාලයක් බුනැත්තා  ද බුඅයෙ බු
ටම් බු කසිණ බු භා නා බු කිසි ක් බු සමෘද්ධ බු  න්ටන් බු නැත. බු ට නත් බු
කර්මස්ථානයක් බුද බුසාර්ථක බු න්ටන් බුනැත. බුඑනිසා බුතරිටහ්තුක බුපරතිසන්ිය බු
ඇත්තා   බුට. ද්ධයන් බුවිසින් බුකර්මා රණ බු- බුකිටල්සා රණ බුටදක බුදුරින්ම බු
දුරැ බුටකාෙ බුසත්පවරැර් බුසංටස් න බුසද්ධර්මනර නාදිටයන් බුපරඥාධ ත් බුඡන්දයත් බු
උපද ා බුකර්මස්ථාන බුභා නාට හි බුටයදිය බුයවතුය. බු 

 
 
 
 
 
පද වි රණන  
 
1. අභිභායතන බු - බු තියවණව බු නව ණැති බු ටයෝලා චරයා බු ඉතා බු කුඩා බු   ද, 

පරතිභාල බු නිමිති බු අරමවටණහි බු ක්ෂණික  බු ධාන බු ඉපදවීමෙ බු සමර්ථ බු
ට යි. බුඑ ැනි බුධාන බුභා නා බුඅෙක් බුඇත. බු 

 
2.  සවභවිටමෝක්ෂ බු- බුඅතිනයින් බුපරසන්න බුනීල ර්ණාදී බුකසිණ බුඅරමවටණහි බු

ල.න බුධාන බුසවභවිටමෝක්ෂ බුඅෙක් බුඇත. බු 
 
3.  කර්මා රණ බු- බුපඤ්්චානන්තරිය බුකර්මය. බු 
 
4.  කිටල්සා රණ බු- බුනියත බුමිථාදෘර්්ටියයි. බු 
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5. බු විපාකා රණ බු-අටහ්තුක බුද්විටහ්තුක බුපරතිසන්ියයි. බු 
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දස කසිණ භාවනාව 5  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 

 
මයඋන ත්තවත වීථින 

 
1. කසිණ බුභා නාට හි බුඋල්ලහ බුනිමිති බුපටිභාල බුනිමිති බුසහ බුඅර්පණා බු

ටක නල බුලැනත් බුකරැණව බුඅ ට.ෝධ බුකරලත් බුටයෝලා චරයා බුවිසින් බුකසිණ බු
භා නා බුධාන බුචිත්ත බුවීථිය බුලැනත් බුමනා  බුදැනලත බුයවතු බුට යි. බු 

 
2. ආරම්මටණෝපනිධානය බු - බු ලක්ර්ටණෝපනිධානයයි බු

ධානය බුටදයාකාර බුටේ. බුඉන් බුපළමව බු ැන්න බුසමථ බුභා නා ය. බුටද ැන්න බු
විදර්නනා බුභා නා ය. බුකසිණ බුමණ්ඩලය බු- බුඋල්ලහ බු- බුපටිභාල බුනිමිති බුආදී බු
   බු සමථ බු භා නා බු අරමවණක් බු අරමවණව බු ටකාෙ බු  ඩන බු සමාි බු භා නා  බු
අරම්මටණෝපනිධානයයි. බුනාමරෑපයන්ටල් බුස් භා  බුලක්ෂණ බුහා බුඅනිතාදී බු
ටපාදු බු ලක්ෂණ බු අරමවණව බු ටකාෙ බු  ඩනව බු ල.න බු විදර්නනා  බු  නාහි බු
ලක්ෂටණෝපනිධානය බුනම් බුටේ. 

 
3. ආරම්මටණෝපනිධානය බු  නාහි බු උපචාර බු ධාන බු

අර්පණාධාන බු නටයන් බුටදයාකාරය. බුකසිණදී බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුඅරමවණව බු
ටකාෙ බුලැට.න බුකාමා චර බුසමාිය බුඋපචාර බුධානයයි. බුඅර්පණා බුධානය බු
 නාහි බුරෑපා චර බු- බුඅරෑපා චර බුටලෝටකෝත්තර බුධාන බු නටයන් බුටකාෙස් බු
 3) තුනකෙ බුට.ටද්. බු 

 
4. රෑපා චර බු අර්පණා බු ධානය බු  නාහි බු පරථමධානය බු

ද්විතීයධානය බුතෘතීයධානය බුචතුර්ථ බුධානයයි බුචතුර්්ක බුනය බුකරමටයන් බු
සතරක්ද බු පඤ්්චක බු නය බු කරමටයන් බු පසක්ද බු ලැටබ්. බු තීක්ෂණ බු පරාඥයාෙ බු
චතුර්්ක බු නය බු කරමටයන් බු ධාන බු සතර බු ද බු මන්ද බු පරාඥයාෙ බු පඤ්්චක බු නය බු
කරමටයන් බුධාන බුපසද බුනියය. බුමන්ද බුපරාඥයා බු ාර බුපසකින් බුකළයවතු බුටදය බු
තීක්ෂණ බුපරාඥයාෙ බු ාර බුසතරකින් බුනිම බුකළහැකි බු.  බුටමහි බුට නසයි. බු 

5. පඨවි බු කසිණටයන් බු පටිභාල බු නිමිත්ත බු උපද ාලත් බු පසව බු
අසත්පරාය බුකරැණව බුසටතන් බු ැළකී බුසත්පරාය බුකරැණව බුසත බුටස් නය බුකරමින් බු
අර්පණා බුටක නල බුදනය බුඅනවලමනය බුකරමින් බුවීර්ය බුසමතා ටයන් බුඋපචාර බු
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සමාිය බුආරක්ෂා බුකරලත් බුටයෝලියාෙ බු“දැන් බුදැන් බුපරථම බුධානය බුපහළ බුටේ” 
යන බුඅ ස්ථා  බුසමීප බුටේ.  

 
6. පරථමධාන බු අර්පණා බු චිත්ත බු වීථිය බු පහළවී බුටම් බු පිළිට ල බු

ටමටස්ය. බු භ ංල බු චලන, භ ංලුපච්ටේද චිත්ත බු  ාර බු ටදකෙ බු අනතුරැ  බු
කසිණ බුපටිභාල බුනිමිත්ත බුඅරමවණව බුටකාෙ බුමටනෝද් ාරා ර්ජන බුසිත බුඋපදී. බු
ඉන් බුඅනතුරැ  බුපරිකර්ම, උපචාර, අනවටලෝම, ටලරෝතරභූ බුනමින් බුකාමා චර බු
ටසෝමනස්ස බු සහලත බු ාණණසම්පරයවක්ත බු සසංකාරික බු මහාකුසල බු ජ නය බු
සතර බු රක් බුඋපදී. බු 

 
7. තියවණව බු නව ණ බු ඇති බු ටයෝලියාෙ බු සතර ැනි බු ජ න් බු සිතම බු

පරථම බුධාන බුඅර්පණා  බු. ෙ බුපැමිටණ්. බුව බුටමටස්ය, මටනෝද් ාරා ර්ජන බු
සිතෙ බු අනතුරැ  බු උපචාර, අනවටලෝම, ටලෝතරභූ බු නමින් බු කාමටසෝභන බු
ජ න ාර බුතුනක් බුපහළ බුවී බුසතර බු ැන්න බුඅර්පණා බුධාන බු. ෙ බුපත්ටේ. 
ටමටස් බු තීක්ෂණ බු පරාඥයාෙ බු සතර ැනි බු සිතත් බු මන්ද බු පරාඥයාෙ බු පස් ැනි බු
සිතත් බුඅර්පණා බු. ෙ බුපත් බුධර්මතා කි. බු 

 
8. ආදිකර්මික බුටයෝලියාෙ බුපහළ න බුධාන බුසිත බුප තින්ටන් බු

එකම බුචිත්තක්ෂණයකි. බුටමය බුද බුධමෂතා යකි. බුඉරියේ බුට නස් බුටනාටකාෙ බු
නැ ත බුනැ තත් බු“පඨවි-පඨවි” බුයනාදී බු නටයන් බුපටිභාල බුනිමිත්ත බුඅරමවණව බු
ටකාෙ බුභා නා බුකිරීටම් බුදී බුධාන බුචිත්ත බුවීථිය බුද බුනැ ත බුනැ ත බුඇතිටේ. 
එම බු පරථම බු ධානය බු  නාහි බු ආ ර්ජනා බු - බු සමාපජ්ජනා බු -අිට්ඨානා බු - බු
 වට්ඨානා බුපච්චට ක්ඛණා බුනම් බු   බු සීතා බුකරම බුපටසන් බු සී බු. ෙ බු- බුපරලුණ බු
. ෙ බුපමවණව ා බුලත බුයවතු බුටේ.  

 
9. ආ ර්ජනා බු සීතා  බුනම් බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුඅරමවණව බුටකාෙ බු

පරථමධානයෙ බු සම ැදීම බු පිණිස බු ක්ෂණික බු ක්ෂණික  බු ආ ර්ජනා බු කිරීටම් බු
සමත් බු. යි. බුසමාපජ්ජනා සිතා  බුනම් බුපරථම බුධානයෙ බුනැ ත බුනැ ත බු
සම ැදීටම් බු සමර්ථ බු . ය. බු අිර්්ඨාන බු  සිතා  බු නම් බු කැමති බු ට ලා ක් බු
ධාන බුසිත බුප ත් ා බුලැනීටම් බුසමත් බු. යි. බු වට්ඨාන බු සිතා  බුනම් බුකැමති බු
ට ලා කදී බු ධාන බු සිතින් බු නැලී බු සිටීටම් බු සමර්ථ බු . යි. බු පරතාටේක්ෂා බු
 සිතා  බුනම් බුවිතර්කාදී බුඑක බුඑක බුධානාංල බුට න බුට නම බුපරතාටේක්ෂා බු
කිරීටම් බුසමර්ථ බු. යි. බු 

10. පරථම බුධානයෙ බුපළමව  බුලැට.න බුඋපචාර බුසමාිටයහිදීම බු
පඤ්්චනී රණ බුවිර්්කම්භන බු නටයන් බුයෙපත් බුට යි. බුඑටස් බුටහයින් බු ස්තු බු
කාම බු නම් බු    බු පඤ්්චකාම බු  ස්තූන්ටල්ද බු ක්ටල්න බු කාම බු නම් බු    බු
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කාමච්ජන්දටයන් බුද බුටතාර   බුපඤ්්චනී රණයන් බුටකටරන් බුසම්ප ණෂටයන් බු
ටතාර   බුපරථම බුධානය, කාය බුවිටේක බුචිත්ත බුවිටේකටයන් බුහෙලත් බුනිරාමිස බු
පරීතිටයන් බුද බුනිරාමිස බුසවඛටයන් බුද බුපිරී බුප තී. බු 

 
11. නිරාමිස බු පරීතිය බු  නාහි බු .වද්දික බු පරීතිය බු - බු ක්ෂණික බු පරීතිය බු -

බක්කන්තික බුපරීතිය බු- බුඋබ්ටබ්ල බුපරීතිය බු- බුලරණාපරීතිය බුනමින් බුපස් බුආකාර බු
ටේ. .වද්දික බුපරීතිය බුනරීරටයහි බුටරෝටමෝද්ලමනය බුඇති බුකරයි. බුක්ෂණික බුපරීතිය බු
 නාහි බුක්ෂණික  බුවිදුලි බුටකාෙන්නාක් බුටමන් බු.වද්දිකා බුපරීතියෙ බු ඩා බු.ල ත්  බු
හෙලනී. බුබක්කන්තික බුපරීතිය බුමවහවදු බුට රළ බුහැටපන බුමවහවදු බුරැළිටස් බුක්ෂණික බු
පරීතියෙත් බු ඩා බු.ල ත්  බුඋපදී. බුඋබ්ටබ්ල බුපරීතිය බුඑයෙත් බු ඩා බු.ල ත් බු  ටය් බු
නරීරය බු අහසෙ බු නැංවීමෙ බු තරම් බු සමර්ථ බු ටේ. ලරණ බු පරීතිය බු එයෙත් බු  ඩා බු
.ල ත් බු   ටය් බු සවළඟ බු පිරැණව බු .ැලුම් බු ට.ෝලයක් බු ටස් බු සකළ බු නරීරටයහි බු
පැතිරටලන බුප තී. බු 

 
12. පරථම බුධානටය්දී බුලැට.න බුටම් බුපස් ණක් බුපරීතිය බුඅතුටරන් බු

ලරණ බු පරීතිය බු සමල බු කය බු සිත බු ටදක බු අතිනයින් බු සැහැල්ලු බු . ෙ බු සන්සවන් බු
. ෙ බු පමවණව න බු පස්සද්ධය බු පහළ බු ටේ. නරීරටයහි බු .ර බු අඩව බු අහටස් බු රැඳී බු
සිටියා බුටස් බුදැටන්. බුඑටහයින් බුකායික බුනචතසික බුනිරාමිස බුසැපය බුඇති බුටේ. බු
ටමටස් බුටම් බුපරථම බුධානය බුතුළ බුලරණ බුපරීතිය බුහා බුනිරාමිස බුසැප බුටේදනා  බු
පිරී බුප තී. බු 

 
13. අංල බු පසක් බු පරහාණය බු කළ බු පරථම බු ධානය බු ධානාංල බු

පසකින් බු සමන්නාලත බු ටේ. පරහාණය බු කරන බු ලද බු අංල බු පස බු නම් බු
පඤ්්චනී රණටයෝ බු ට ති. බු කාමච්ජන්දටයන් බු  ස්තු බු කාමටයහි බු ඇලීමත් බු
 ාපාදටයන් බු ලැටීමත් බු ථීනමිද්ධටයන් බු අලස බු . ත් බු උද්ධච්ච බු
කුක්කුච්චටයන් බු ටනාසන්සවන් බු .  බු හා බු පසවතැවිල්ලත් බු විචිකිච්ඡාට න් බු
සැකයත් බු තිට.න බු තුරැ බු සිත බු සමාිලත බු ටනාටේ. එටහත් බු පරථමධාන බු
උපචාරටය්දීම බු එම බු නී රණ බු පඤ්්චකය බු විර්්කම්භන බු  නටයන් බු පරහාණය බු
  ටය් බුට යි. බු 

 
14. සමන්නාලත බු අංල බු පස බු නම් බු ධානාංල බු පඤ්්චකයයි. බු

විතර්ක, බුවිචාර, පරීති, සවඛ බුවකාලරතා බුනම් බු   බුධානාංල බුපස බුඑක බුහා බුසමාන  බු
.ල ත් බු වී බු පඤ්්චනී රණයන්ෙ බු සෘජව ම බු පෙහැනි බු වී බු කසිණ බු පරතිභාල බු
නිමිත්ත බුඅරමවණව බුටකාෙ බුසිත බුසව ටස් බුසමාිලත බු. ෙ බුපත් බුකරන්ටන් බුට යි. බු 

 



 පෙවන 37 

15. පරථමධාන බු විතර්කය බු  නාහි බු පරතිභාල බු නිමිත්තෙ බු සිත බු
නැ ත බුනැ ත බුනං යි. බුවිචාරය බුඑහිම බුසිත බුහසවරැ යි. බුපරීතිය බුඑහිලා බුචිත්ත බු
නචතසිකයන් බු පින යි. බු සවඛය බු චිත්ත බු නචතසිකයන් බු සව පත් බු කරයි. බු
වකාලරතා  බුචිත්ත බුනචතසිකයන් බුකසිණ බුධාන බුඅරමවටණහි බුසමාි බු. ෙ බු
පත්කරයි. බු 

 
16. ත ද බුපරථමධානය බුකලාණ බුතුන බුනම් බු 1) පරතිපදා බුවිසවද්ි බු

 2) උටප්ක්ෂානව.රෑහණය බු 3) සම්පහංසනයයි. බුටම් බුකලාණ බුතුන බුඅතුටරන් බු
පරතිපදා බුවිසවද්ි යෙ බුලක්ෂණ බුතුනකි. බුඋටප්ක්ෂානව.රෑහණයෙ බුලක්ෂණ බුතුනකි. බු
සම්පහංසනයෙ බු ලක්ෂණ බු සතරකි. බු ව බු සියල්ල බු එක්වීටමන් බු දනලක්ෂණ බු
සම්ප ර්ණ බුටේ.  

 
17. පරතිපදා බුවිසවද්ි ටයහි බුලක්ෂණ බුතුන බුනම් බු 1) ධානයෙ බු.ාධක බු

පඤ්චනී රණාදී බුඋපයන්ටලන් බුසිත බුවිසවද්ි බුවීම. බු 2) ව බුවිසවද්ි  බුවීටමන් බුසිත බු
මධම බු සමථ බු නිමිත්තෙ බු පත්වීම. බු  3) එටස් බු පැමිණි බු ධාන බු සිත බු එහි බු
 ැදටලන බු- බු.ැසටලන බුසිටීම බුයනවයි. බු 

 
18. උටප්ක්ෂානව.රෑහණටයහි බුලක්ෂණ බුතුන බුනම් බු  1) නී රණාදී බු

උපද්ර බු යන්ටලන් බුධාන බුසිත බුවිසවද්ි බු.ැවින් බුව බුලැන බුමධස්ථ බුමධම බුසමථ බු
නිමිත්තෙ බු ධාන බු සිත බු .ැසලත් බු .ැවින් බු ව බු ලැන බු මධස්ථ බු වීම. බු  3) 
සමථයකෙ බු පැමිණි බු ටහයින් බු නී රණ බු ආදී බු ටකටලසවන්ටලන් බු ටතාර බු    බු
ධාන බුචිත්තය බුනැ ත බුනැ ත බුඑකඟ බුකිරීමෙ බුඅන න බු.ැවින් බුමධස්ථවීම බු
යන බුලක්ෂණ බුතුනය. බු 

 
19. සම්පහංසනාටේ බු ලක්ෂණ බු සතර බු නම් බු  1) ධානය බු තුළ බු

ඇත්තා   බු සමාි බු - බු පරඥාධ බු ටදක බු බහවන්ටලන් බු අඩව ැි බු ටනාවී බු එක් න්  බු
පැ තීම බුලැන බුසතුෙවවීම. බු 2) නරද්ධාදී බුඉන්ද්රියන් බුනා බුනා බුටකටලසවන්ටලන් බු
ටතාර  බුනිරාමිස බුවිමවක්ති බුරසටයන් බුවකරස බු. ෙ බුපත්වීටමන් බුසතුෙව බුවීම. බු
 3) එම බුවක බුරස බු. ෙ බුඅනව  බුවීර්යය බුසම  බුප ත්නා බු.ැවින් බුසතුෙව බුවීම. බු(4) 
ධානමය බුජ න් බුසිටතන් බුසිතෙ බුආටස් නයවීම් බු නටයන් බුසතුෙවවීම. බුයන බු
ලක්ෂණ බුසතරයි. බු 

 
20. ටමටස් බුතරිවිධ බුකලාණ බුදනලක්ෂණටයන් බුසමන්නාලත බු   බු

පරථමධානය බුලැ.  බුටයෝලා චරයා බුවිසින් බු නාහි බුදක්ෂ බුදුනව ාටයකු බුටමන් බු
ද බුදක්ෂ බුඅරක්කැමිටයකු බුටමන්ද බුනව ණින් බුකරැණව බුසැලකිය බුයවතුය. බුවිදුලිය බු
එළිටයන් බුඅස්ටරාමෙ බුමෙ බුදහස් ර බුනමවත් බුතැත් බුකළ බුදුනව ායා බුයම් බුවිෙකදී බු
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ටනා ැරැදී බු අස්ටරාමෙ බු විදිනා බු ලද්ටද්ද බු එටකටණහි බු ටහටතම බු ඉක්මන් බු
ටනාවී බුඅත්ටදක බුපා බුටදක බුති.  බුආකාරය බුද බුදුන්න බුඊතලය බුති.  බුආකාරය බුද බු
හිස බු කඳ බු ති.  බු ආකාරය බු ද බු යන බු සියල්ල බු ලැන බු නව ණින් බු සලකා බු නැ ත බු
නැ තත් බුඅස්ටරාමෙ බුවිදීමෙ බුසමර්ථ බු න්ටන්ය. බු 

 
21. පරථම බු ධානය බු ලැ.  බු ටයෝලා චරයා බු ද බු එදින බු  ැළ  බු

ආහාරපාන බු ඉරියේ, බු සෘතු  බු කථා.හ බු ආනරය බු කළ බු පවද්ලලලයන් බු යනාදී බු
සියල්ල බු නව ණින් බු සලකා බු ව බු අනව  බු කෙයවතු බු කිරීටමන් බු නැ ත බු නැ තත් බු
ධානයෙ බුසම ැදීම බුකළ බුයවතුය. බුආධවනික බුධාන බුලාභියා බුවිසින් බු නාහි බු
ධානයෙ බු සම ැදීම බු .හවල බු කළ බු යවතුය. බු එයින් බු ධානය බු ථා ර බු . ෙ බු
පැමිටණන බු.ැවිනි. 

 බු 
22. ස ප බු  ඤ්්ජන බු පිසින බු රජවටල් බු අරක්කැමියා බු  නාහි බු රජව බු

 ඩාත් බු පරිය බු මනාපටයන් බු අනවභ  බු කරනව බු ල.න බු ස ප බු  ඤ්්ජනයන්ටල් බු
ආකාරය බු නව ණින් බු සලකා බු එ ැනි බු ස ප බු  ඤ්්ජන බු සැපයීටමන් බු රජවටල් බු
පරසාදය බු දිනා බු ලන්ටන්ය. බු එටස්ම බු ධාන බු ලැ.  බු ආධවනික බු ටයෝලා චරයා බු
විසින් බුකසිණ බුභා නාට න් බුසිත බුසමාි බු   බුආකාරය බුනව ණින් බුසලකා බුව බු
අනව  බුපිළිපැදීටමන් බුනැ ත බුනැ තත් බුධානයෙ බුසම ැදීම බුකළ බුයවතුය. බු 

 
23. ලැ.  බු පරථම බු ධානටයන් බු ටනාපිරිහී බු සිටීමෙ බු නම් බු

පඤ්්චනී රණයන් බු මනා  බු දැන බු හැඳින බු කිසි බු ටලසකින් බු  ත් බු නී රණ බු
මාතරයකුත් බු න පදනා බු ටස් බු පිළිපැදිය බු යවතුය. බු ව බු සඳහා බු මනා  බු එළඹ බු සිටි බු
සතිය, ඉන්ද්ද්රිය බු සං රය, ටභෝජනටයහි බු පමණ බු දැනීම බු නාරීරික බු ටස ඛය, 
කම්මාරාමතා බු භස්සාරාමතා බු නිද්දාරාමතා බු ආදිය බු දුරැ බු කිරීම බු සහ බු ලැ.  බු
ධානයෙ බුපවන බුපවනා බුසම බු ැදීම බුආදිය බුඅනවලමනය බුකළ බුයවතු බුටේ.  

 
24. ත ද බු පරථම බු ධාන බු ලාභියා බු ධානයෙ බු සම ැදීම බු .හවල බු

ටනාටකාෙ බු ධානාංල බු පරතටේක්ෂා බු කිරීම බු .හවල බු කරන්ටන් බු නම් බු පරථම බු
ධානටයන් බු ද බු පිරිටහයි. බු ද්විතීය බු ධානාදියෙ බු යා බු ලත බු ටනාහැකි බු ට යි. බු
එටහයින් බු ධානාංල බු පරතටේක්ෂා බු කිරීම බු ටනාටකාෙ බු ධාන බු සම ැදීම බු
.හවල බුකළ බුයවතුය. බු 

25. ත ද බුඅභිඥාධ බු.ල බු.ලනව බුපිණිස බුකසිණ බුභා නා  බුවිපවල බුකර බු
ලැනීමෙ බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බු ඩනව බුලැටබ්. බුඋපචාර බුසමාිටය්දී බුද බුඅර්පණා බු
සමාිටය්දී බුද බුපරතිභාලනිමිත්ත බු ැඩීම බුනම් බුපැතිරවීමය. බුසීසාන බුටලාවියකු බු
සෑ බුයවතු බුිමම බු ෙටකාෙ බුඅතුරක් බුලසා බුසීසානව බුලැටබ්. බුසීමා බුසම්මත බුකරන බු
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භික්ෂ න් බුවිසින් බුඅෙ බුදිසාටේ බුසීමා බුනිමිති බුකීර්තනය බුටකාෙ බුඉන් බුඇතුලත බු
.ද්ධ බුසීමා  බුසම්මත බුකරනව බුලැටබ්. බු 

 
26. පරතිභාල බුනිමිත්ත බු ඩනව බුල.න්ටන්ද බුඑටස් බුසීමා බුපරිච්ටේද 

කිරීටමනි. බු උපන් බු පටිභාල බු නිමිත්ත බු අරමවණව බු ටකාෙ බු සිතින් බු අිර්්ඨාන බු
කරමින් බුඅඟල බු- බුඅඟල් බුටදක බු- බුතුන බු- බුසතර බුයනාදී බු නටයන් බුපිරිසිඳ බු ැිය බු
යවතු, සිරිසිඳීම් බුටනාටකාෙ බුටනා ැිය බුයවතුය. බුඉන්පසව බුරියනක් බු-.ඹයක් බු- බු
මිදුලක් බු- බුවිහාරයක් බු- බුලමක් බු- බුජනපදයක් බු- බුදි යිනක් බු- බුඑක් බුසක් ළක් බු
ආදී බු නටයන් බුපරිච්ටේද කරමින් බු ැිය බුයවතුය. බුහංස බුපැෙේ බුකුඩා බුකළ බුටික බු
ටික බු පැන බු පැන බු පවරැදු බු ටකාෙ බු සඳහිරැ බු දක් ා බු පියාසර බු කිරීමෙ බු සමර්ථ බු
 න්නා බු ටස් බු අනවපිළිට ලින් බු කසිණ බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු  ැිය බු යවතුය. බු
පරතිභාල බු නිමිත්ත බු පැතිරීම් බු  නටයන් බු එටස් බු  ැඩ  බු තරම් බු පරටද්නය බු ට.ර බු
ඇසක් බුටමන් බුසමතලා  බුටපනී බුයන්ටන් බුටේ.  
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පද වි රණන  
 
1. තීක්ෂණ බුපරාඥයා බු- බුඅතිනයින් බුදියවණව බු   බුපරඥාධ න්තයා බු 

 
2. බුමන්ද බුපරඥයා බු- බු ධාන බුලැීමමෙ බුතරම් බුනව ණ බුඇතත් බුපරඥාධ 

ටේලය බුඅඩව බුඥාධන න්තයා බු 
 

3. පරිකර්ම බු- බුධානයෙ බුප ර් කෘත බු ැනි  බුඋපදින බුසිත බු 
 
4. උපචාර බු- බුධානයෙ බුසමීප  බුටමන් බුහැසිටරන බුසිත බු 
 
5. අනවටලෝම බු- බුධානයෙ බුඅනව ම බුප ත්නා බුසිත බු 
 
6. ටලෝතරභූ බු- බුකාමා චර බුටලෝතරය බුමැඩටලන බුරෑපා චර බුධාන බු 
ටලෝතරයෙ බුනැලීමෙ බුආසන්න බුසිත බු 
 
7.  ස්තුකාම බු- බුකාමභ යෙ බුඅයත් බු   බුඉඳුරන් බුපිනවීමෙ බුඅරමවණව බු න බු
සියල්ල බු ස්තු බුකාමයයි. බු 
 
8. ක්ටල්න බු කාම බු - බු පඤ්්චකාම බු  ස්තූන් බු අරමවණව බු ටකාෙ බු සිටතහි බු
හෙලන්නා බු   බුකාම බුතෘර්්ණා ය. බු 
 
9. පරතිපදා බු විසවද්ිය බු - බු ධානයක් බු  ැඩීටම්දී බු හමව න බු සියලු බු
උපක්ටල්නයන්ටලන් බු - බු මාරක බු .ාධකයන්ටලන් බු සම්ප ර්ණටයන් බු
ඉ ත් බුවී බුපිරිසිදු බු. ෙ බුපත්වීම. 
 
10. උටපක්ෂානව.රෑහණය බු - බු උපද්රයන් බු බුදුරැකිරීමත් බු සමථනිමිත්තෙ බු
.ැස බුලැනීමත් බුසමාි බුවීමත් බුයන බුකරැණව බුලැන බුඋත්සාහයක් බුඅ න බු
නැති බුතත් යෙ බුපැමිණීමය. බු 
 
11. සම්පහංසනතා  බු- බුධාන බුතුළ බුසමාි බුපරඥාධ බුටදක බුසම  බුඇති බු
.  බු ලැනත්, ඉන්ද්ද්රියයන්ටල් බු සමාන බු .  බු ලැනත් බු වීර්යය බු සම  බු
පැ තීම බුලැනත් බුජ න් බුසිටතන් බුසිතෙ බුධානය බුආටස් න බුට මින් බු
 ැටඩන බු. ත් බුලැන බුඇති න බුසතුෙ බුටමහි බුසම්පහංසනතා යි. බු 
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දශ කසිණ භාවනාව 6  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 

ප්වවිම  ්ීතඋ  
 

1.  ආ ර්ජනා බු  සීතා  බු - බු සමාපජ්ජන බු  සීතා  බු - බු අිර්්ඨාන බු
 සීතා  බු- බු වට්ඨාන බු සීතා  බු- බුපරතටේක්ර්ණ බු සීතා  බුනමින් බු සීතා  බු
පස් ැදෑරැම් බුටේ. 

  
2. කසිණ බුභා නාට න් බුපරථම බුධානය බුලැ.  බුටයෝලා චරයා බු

විසින් බුධානයෙ බුසම ැදීම බු.හවලටකාෙ බුඉන්පසව බුආ ර්ජනා බු සීතා  බුපවරැදු බු
කළ බුයවතුය. බුපරථම බුධානටයහි බුඇත්තා   බුවිතර්ක බුවිචාර බුපරීති බුසවඛ බුවකාලරතා බු
නම් බු   බුධානාංල බුපස බුට න බුට නම බුටප්ළියෙ බුඅතරක් බුනෑර බුආ ර්ජනා බු
කිරීමෙ බුසමර්ථ බුආ ර්ජනා බු සීතා ය. බු 

 
3.  පරථම බු ධානයෙ බු සම ැදී බු ඉන් බු නැලී බු විතර්ක බු ආ ර්ජනා බු

කිරීටම්දී බුසිත බුභ ාංලටයන් බුනැලිෙ බුඋපන් බුආ ර්ජනා බුචිත්තයෙ බුඅනතුරැ  බු
විතර්කය බුඅරමවණව බුටකාෙ බුලත් බුජ න් බුසිත් බුසතරක් බුටහෝ බුපසක් බුටහෝ බුපහළ බු
ට යි. බුඉන්පසව බුසිත බුභ ාංලයෙ බු ැටට්. බුනැ ත බුභ ාංල බුසිත් බුටදකක් බුලතවී බු
විචාරයද බු අරමවණව බු ටකාෙ බු ආ ර්ජනා බු සිත බු පහළ බු ටේ. බු විචාරයද බු අරමවණව බු
ටකාෙ බුජ න් බුසිත් බුසතරක් බුපසක් බුදු යි. බුටමටස් බුධානාංල බුපස බුඅරමවණව බු
කරමින් බු නිරන්තරටයන් බු සිත බු යැවීමෙ බු යම් බු දිනක බු සමර්ථ බු ටේද එදින බු
ආ ර්ජනා බු සීතා  බුසම්ප ර්ණ බුටේ. ටම් බුඅතිසී රතම බුආ ර්ජනා බු සීතා  බු
 නාහි බුභාල තුන් බු හන්ටස්ෙ බුයමා බුමහ බුටපළහර බුපාන බුකල්හි බුලැටබ්. බු
මීෙ බු ඩා බුඅතිනයින් බුසී ර   බුආ ර්ජනා බු සීතා ක් බුනම් බුනැත. බු 

 
4. මහමවලලන් බු මහරහතන් බු  හන්ටස්ෙ බු නන්ටදෝපනන්ද බු

නාලදමනටයහිදී බු ටමන් බු සී රටයන් බු ධානයෙ බු සම ැදීටම් බු සමර්ථභා ය බු
සමාපජ්ජන බු  සීතා යි. බු අසවරැසණක් බු පමණ බු ටහෝ බු අසවරැසණ බු දහසයක් බු
පමණ බු කාලයක් බු ටහෝ බු ධානය බු ත.ාලැනීමෙ බු සමර්ථභා ය බු අිර්්ඨාන බු
 සීතා යි. බුඑටස්ම බුකැමති බුපරිදි බු හාම බුධානටයන් බුනැලිටීටම් බුසමත්.  බු
 වට්ඨාන බු සීතා යි. බු 
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5. මිහින්තටල් බුටරෝහණ බුලුප්ත බුමහරහතන් බු හන්ටස්ෙ බුලිලන් බු

උ ෙැන් බු පිණිස බු සෘද්ිමත් බු රහතන් බු  හන්ටස්ලා බු තිස් බු දහසක් බු පැමිණ බු
සිටියහ. බු නාලරාජටයක් බු මිනිස් බු ට සින් බු කැපකරැට කු බු  නටයන් බු එම බු
රහතන් හන්ටස්ෙ බුකැඳ බුපිළිලන් මින් බුසිටිටය්ය. බුව බුඅතර බුලුරැලු බුරාජටයක් බු
එම බු නාරජව බු ඩැහැලැනීමෙ බු අහසින් බු ටේලටයන් බු ආටේය. උපසම්පදාට න් බු
 ස් බු අෙක බු    බු .වද්ධරක්ිත බු නම් බු සෘද්ිමත් බු රහතන් බු  හන්ටස් බු අන් බු
කිසි කුෙත් බු කළ බු ටනාහැකි බු ටස් බු ක්ර්ණයකින් බු ධානයෙ බු සම ැදී බු
අභිඥාධ.ලටයන් බුවිනාල බුපර් තයක් බුම ා බුනාරජව බුඅතින් බුටලන බුප ෂතය බුතුළෙ බු
පිවිසිටය්ය. බුලුරැලු බුරජ බුපර් තටයහි බුහැපී බුආපසව බුලිටය්ය. බුතිස්දහසක් බුපමණ බු
සෘද්ිමතුන් බු  හන්ටස්ලා බු අතර බු .වද්ධරක්ිත බු ස්ථවිරයන් බු  හන්ටස් බු
ටනාසිටිටය් බුනම් බුඅපි බුසියල්ටලෝම බුලර්භා ෙ බුපත් න්ටනමවයි බුටරෝහණලුත්ත බු
මහරහතන් බු හන්ටස් බුපරකාන බුකළහ. බුධාන බු සී.ා ය බුනම් බුටම ැනි බුයවතුය. බු 

 
6. පරතට ක්ෂා බු සීතා  බුආ ර්ජනා බු සිතාට හි බුඇතුළත් බුටේ. 

ආ ර්ජනයෙ බුඅනතුරැ ම බුධානාංල බුපරතට ක්ෂාකරන බුජ නයන් බුපහළ බු
 න බු.ැවිනි. බුටමටස් බුටම් බුපඤ්්ච බු සීතා න් බුමනා  බුපවරැදු බු   බුපසව බුපරලුණ බු   බු
පරථම බු ධානටයන් බු නැලී බු එහි බු ආදීන  බු නව ණින් බු සැළකිය බු යවතුය. බු
පරථමධානය බු  නාහි බු නී රණ බු සතුරන්ෙ බු ආසන්නය. බු එහි බු    බු විතර්ක බු
විචාරටයෝද බුඖදාරිකටයෝය. බුද්විතීය බුධානය බු නාහි බුටමයෙ බු ඩා බුනාන්තය. බු
පරණීතයයි බු ටමටනහි බු ටකාෙ බු ධානනිකාන්තිය බු යෙපත් බු ටකාෙ බු
ද්විතීයධානයෙ බුපැමිණීම බුපිණිස බුභා නා බු ැිය බුයවතුටේ. 
 
දවවිතීනමයඋනනට පුමිණීම   

 
7. පරථමධාන බු ලාභී බු ටයෝලා චරයා බු පරථමධාන බු

සමාපත්තිටයන් බුනැලිෙ බුසිහිටයන් බුනව ණින් බුයවතු  බුධානාංල බුපරතටේක්ර්ා බු
කරන්ටන්ය. බුඑකල්හි බුවිතර්ක බුවිචාර බුටදක බුඖදාරික බු නටයන් බුද බුපරීති බුසවඛ බු
වකාල්ලතා න් බු නාන්ත බු  නටයන් බු සම්මර්නනය බු ටකාෙ බු දුතිය බු ධාන බු
පරතිලාභය බු පිණිසත් බු එම බු පඨවි බු කසිණ බු පටිභාල බු නිමිත්ත බු නැ ත බු නැ ත බු
ටමටනහි බුකරනව බුලැටබ්. බු 

 
8. ද්විතීයධානය බු පහළවීමෙ බු තරම් බු සමාිය බු නක්තිමත්   බු

කල්හි බු භ ාංලටයන් බු නැලී බු මටනෝද් ාරා ර්ජනය, පරිකර්ම බු උපචාර බු
අනවටලෝම බුටලෝතරභූ බුනමින් බුජ න් බුසතරක් බුපිළිට ලින් බුපහළ බු   බුඅනතුරැ  බු
පස් ැනි බුරෑපා චර බුද්විතීයධාන බුඅර්පණා බුසිත බුඋපදී. බුතියවණව බුනව ණැති බු
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ටයෝලා චරයාෙ බු නාහි බුසතර ැනි බුසිත බුඅර්පණා බු නටයන් බුලැටබ්. බුටමටස් බු
පඨවිකසිණය බු අරමවණව බු ටකාෙ බු විතර්ක බු විචාරයන් බු ඉක්ම බු    බු පරීතිටයන් බු
සැපටයන් බුපිරැණව බුද්විතීයධානය බුල.න බුලද්ටද් බුටේ. 

  
9. විතක්ක බුවිචාරානං බු  පසමා බුඅජ්්ත්තං බුසම්පසාදනං බුටච්තටසෝ බු

ලටකෝිභා ං බු අවිතක්කං බු අවිචාරං බු සමාිජං බු පීතිසවඛං බු දුතියජ්්ානං බු
උපසම්පජ්ජ බුවිහරති බුයනව බුද්විතීයධානය බුහැඳින්ට න බුස තර බුපාඨයයි. බු 

 
10. විතර්ක බු විචාරයන් බු ඉක්මවීටමන් බු සිටතහි බු අතිනයින් බු උතුම් බු

නරද්ධාට න් බුයවක්ත බු   බු.ල ත් බුසමාිටයන් බුයවක්ත   බුවිතර්ක බුවිචාර බුරහිත බු   බු
සමාිටයන් බුඋපන් බුපරීතිටයන් බුද බුසවඛටයන් බුද බුයවක්ත බු   බුද්විතීය බුධානයෙ බු
එළඹ බු ාසය බුකරයි. බුයනව බුව බුපාඨටයහි බුටත්රැමයි. බුද්විතීය බුධානය බුවිතර්ක බු
විචාර බුටදකින් බුටතාරය. බුඑටහයින් බුසම්පසාදන බුනම් බු   බුනරද්ධා  බුඅතිනයින් බු
පරසන්න බු ය. බු පරථමධානයෙ බු  ඩා බු සමාිය බු ද බු .ල ත්ය. බු එටහයින් බු
වටකෝිභා  බුනමින් බුහැඳින්ටේ. විතර්ක බුවිචාර බුකැළඹීම් බුනැති බු.ැවින් බුනරද්ධා බු
ඉන්ද්ද්රියත් බුසමාි බුඉන්ද්ද්රියත් බුඅතිනයින් බුපිරිසිදුය. 

 බු 
11. ද්විතීයධානටයහි බු පිහිටියා බු    බු පරීතියත් බු සවඛයත් බු ටදක බු

සමාිටයන්ම බුහෙලත් බු.ැවින් බුඅතිනයින්ම බුපරණීතය. බුපරථමධානයෙ බු ඩා බු
සියලුණටයන් බු පරීතිය බු හා බු සවඛය බු නාන්තය, පරණීතය, ටමටස් බු ද්විතීය බු
ධානටයහි බු පරහානාංල බු ටදකකි. බු විතර්ක බු විචාර බු ටදකය. බු සම්පරයවක්තාංල බු
තුනකි. බුපරීතිය, සවඛය, වකාලරතා බුයන බුඅංල බුතුනය. 

 බු 
12. ද්විතීය බුධානයද බුපඤ්්ච බු සීතාට න් බු සී. ෙ බුපමවණව ා බුලත් බු

පසව බුද්විතීයධානයෙ බුසම ැදී බුඉන් බුනැලී බුතෘතිය බුධානය බුලැීමම බුපිණිස බු
ද්විතීයධානටය් බු ආදින යන් බු තෘතියධානටය් බු නාන්ත බු . ත් බු මනා බු සිහි බු
නව ණින් බුපරතටේක්ර්ා බුකළ බුයවතු බුටේ. ද්විතීයධානය බුවිතර්ක බුවිචාර බුටදකෙ බු
ආසන්නය. බු එහි බු    බු පරීතියත් බු ඉලිප්ටපන බු ලතිටයන් බු යවක්තය. බු එ.ැවින් බු
ඖදාරිකය. බු ලය බුයි බුනව ණින් බුසලකා බුද්විතීයධාන බුපිළි.ඳ බුසියවම් බුතෘර්්ණා  බු
ටහ ත් බු නිකාන්තිය බු යෙපත් බු ටකාෙ බු පඨකසිණ බු අරමවණව බු ටලන බු තෘතිය බු
ධානයෙ බුපැමිණීම බුපිණිස බුභා නා බු ැිය බුයවතුය. බු 

 
තෘතිනමයඋනනට පුමිණීම   

 
13. පඨවි බු කසිණ බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු අරමවණව බු ටකාෙ බු භා නා බු

 ැඩීටම්දී බු දැන් බු දැන් බු අර්පණා බු උපදී බු යන බු තත්ත් යෙ බු පැමිණි බු විෙ බු
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භ ාංලටයන් බුනැලි බුමටනෝද් ාරා ර්ජන බුසිතෙ බුඅනතුරැ  බුපරිකර්ම බුඋපචාර බු
අනවටලෝම බුටලෝතරභූ බුනමින් බුජ න් බුසිත් බුසතරක් බුටහෝ බුතුනක් බුටහෝ බුපහළ බුවී බු
පස් ැනි බුටහෝ බුසතර ැනි බුසිත බුතෘතියධාන බුඅර්පණා බු. ෙ බුපැමිටණ්. බුඑය බු
නැ ත බුනැ ත බුසම ැදීම් බු නටයන් බුපරලුණ බුකරලත බුයවතු බුටේ.  

 
14. “පීතියා බු ච බු විරාලා බු උටපක්ඛටකාච බු විහරති, සටතෝ බු ච බු

සම්පජාටනෝ බුසවඛඤ්්ච බුකාටය්න බුපටිසංටේටද්ති, යං බුතං බුඅරියා බුආචික්ඛන්ති බු
උටපක්ඛටකෝ බුසතිමා බුසවඛ බුවිහාරීතී. බුතතියජ්්ානං බුඋපසම්පජ්ජ බුවිහරති” බු
යි බු දාළ බුපරිදි බුතෘතියධානටයහි බුලක්ර්ණ බුහා බුඅනවසස් බුටත්රැම් බුලත බුයවතුය. බු 

 
15. ධාන බු සම්පරයවක්ත   බු නිරාමිස බු පරීතියද බු ඉක්ම ා බු ධාන බු

උටප්ක්ර්ාට න් බු ාසය බුකරයි. බුසිහි බුඇති  බුනව ණැති  බුධාන බුසවඛය බුද බුදියි. බු
උටප්ක්ර්ක  බු සිහි බු ඇති බු සවඛ බු විහරණ බු ඇත්ටතකැයි බු ආර්යටයෝ බු යම් බු
තෘතියධාන බු ලාභියකුටල් බු ලුණ බු කියත් බු ද, එම බු තෘතියධානයෙ බු එළඹ බු
 ාසය බුකරයි බුයනව බුඑහි බුටත්රැමය. බු 

 
16. ටමම බු තෘතියධානටයහි බු පරීතිය බු නම් බු    බු ධානාංලය බු

ටනාමැත. බු එය බු ඉක්මවීමෙ බු අිර්්ඨාන බු කළ බු .ැවිනි. බු එටහයින්ම බු විතර්ක බු
විචාර බුටදක බුද බුඅතිනයින් බුදුරස්ථ බු  ට ෝ බුට ති. බුටමහි බුඋටප්ක්ර්ක  බු ාසය බු
කිරීම බු නම් බු පරීතිටයන් බු අසම්මිනර බු    බු පරණීත බු ධාන බු සවඛය බු ටකටරහිද බු
ටනාඇටලන බු අපක්ර්පාතී  බු .ලන බු ධාටනෝටප්ක්ර්ාට න් බු සමන් ාලත බු
. යි. බුඅර්ථ බු නටයන් බුඑය බුතතරමජ්්ත්තතා බුනම් බු   බුඋටප්ක්ර්ා ය. බු 

 
17. උටප්ක්ර්ා බු දනයක් බු ඇත. බු  1) ජළංලුටපක්ඛා බු  2) .රහ්ම බු

විහාරැටපක්ඛා බු  3) ට.ාජ්්ංලුටපක්ඛා බු  4) විරිය ටපක්ඛා බු  5) 
සංඛාරැටපක්ඛා බු  6) ටේදන ටපක්ඛා බු  7) විපස්සනවටපක්ඛා බු  8) 
තතරමජ්්ත්තුටපක්කා බු  9) ්ානවටපක්ඛා බු  10) පාරිසවද්ධවටපක්ඛා බු
යනවට නි. බු 

18. ක්ර්ීණානර යන් බු හන්ටස්ලාෙ බුපිහිෙන, සටදාරින් බුලන්න බුසැම බු
අරමවටණහි බු මැදහත්.  බු ඡළංලුටපක්ඛා බු නම් බු ටේ. මැදිහත් බු සත් යන් බු
අරමවණව බු ටකාෙ බු  ඩනව බු ල.න බු සතර ැනි බු .ඹ බු විහරණය බු .රහ්ම බු
විහාරැටපක්ඛා ය. බුපරිය බුමනාප බුඅරමවණව බුටකටරහි බුප ා බුමැදිහත්  බු.ලන බු
සත් ැනි බුට.ාජ්්ංලය බුට.ාජ්්ංලුටපක්ඛා ය. බුධාන බුවිදර්නනා බුභා නා බු
 ැඩීටම්දී බුඅජ්්වටපක්ඛණතා  බුනම් බු   බුමැදහත් බු.  බුවිරියවටපක්ඛා  බුනම් බු
ටේ.  
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19. විදර්නනා බු  ැඩීටම්දී බු මවඤ්්චිතුකමතා බු - බු පටිසංඛා බු -
සන්තිට්ඨනා බුනමින් බුලැට.න බුවිදර්නනා බුඥාධනය බුසංඛාරැටපක්ඛා ය, සැපත් බු
ටනා   බුදුකත් බුටනා   බුමැදහත් බුටේදනා  බුටේදනවටපක්ඛා ය. බුවිදර්නනාටේදී 
නාමරෑප බුසංස්කාර බුසියල්ල බුදැකලත් බුපසව බුනැ ත බුව බුලැන බුටසවීටම් බුමැදහත් බු
.  බුවිපස්සන ටපක්ඛා ය. බුටසෝභන බුසාධාරණ බුනචතසික බු19 බුෙ බුඇතුළත් බු
   බු එකෙ බු උපදින බු චිත්ත බු නචතසිකයන් බු ටකටරහි බු මැදිහත්  බු .ලන බු
තතරමජ්්ත්තතා බුනචතසිකය බුතතරමජ්්ත්තුටපක්ඛා ය. බු 

 
20. අලරලණ   බු ධානසැපටයහිද බු අපක්ර්පාත  බු .ලන බු

තෘතියධානටයහි බු පිහිටි බු මැදහත්.  බු ධානවටපක්ඛා  බු නම් බු ටේ. සියලු බු
පරතිපක්ර්යන්ටලන් බු ටතාර   බු චතුර්ථ බු ධාන බු සම්පරයවක්ත බු    බු උටප්ක්ර්ා  බු
පාරිසවද්ධටපක්ඛා  බු නම් බු ටේ. ටම් බු දනය බු අතුටරන් බු ඡළංලුටපක්ඛා, 
.රහ්මවිහාරැටපක්ඛා, ට.ාජ්්ංලුටපක්ඛා, තතරමජ්්ත්තුටපක්ඛා, 
්ානවටපක්ඛා බුසහ බුපාරිසවද්ධවටපක්ඛා බුයන බුඋටප්ක්ර්ා බුසය බුඅර්ථ බු නටයන් බු
තතරමජ්්ත්තුටපක්ඛා  බුමය. බුව බුව බුඅ ස්ථානවකූල  බුටමටස් බුසයාකාරයකෙ බු
ට.ටද්. බුඑටස්ම බුසංඛාරැටපක්ඛා බුවිපස්සන ටපක්ඛා බුටදක බුඅර්ථ බු නටයන් බු
පරඥාධ ය. බුවිරියඋටපක්ඛා  බුවිරිය බුනචතසිකයය. බුටේදන ටපක්ඛා  බුටේදනා බු
නචතසිකයය. බුටම් බුතෘතීයධානටයහි බුදැක්ට නවටය් බුධානවටපක්ඛා ය. බු 

 
21. පළමව න බුටද න බුධානයන්හි බුසතියත් බුාණණයත් බුඇත්ටත් බු

නමවත් බුවිතර්ක බුවිචාර බුපරීති බුනම් බු   බුඖදාරික බුධානාංලයන්ටලන් බුටතාර   බු
ටමම බු තෘතියධානටයහි බු සතියත් බු ාණණයත් බු අතිනයින් බු විසද බු ට යි. බු
පරීතිටයන් බුටතාර බු   බුඅලරලන බුධාන බුසවඛටයහිද බුටනා බුඇටලන බුපරිදි බුසති බු
සම්පජඤ්්ඤ්ය බුඑළඹ බුසිටී. බුධාන බුසවඛයද බුසිත බුකය බුටදටකහි බුපැතිරී බුප තී. බු
තෘතියධාන බු ලාභියා බු ආර්යයන් බු  හන්ටස්ලාටල් බු පරනංසා ෙද බු භාජනය බු
 නවටය් බු ඇති බු පරණීත බු සැපටයහි බු ද බු ටනාඇටලන බු උතුම් බු සති බු
සම්පජඤ්්ඤ්ටයන් බු යවක්ත බු .ැවිනි. බු ලණන් බු පිළිට ළිනවත් බු තුන්ට නව  බු
සම දිනව බුල.න බු.ැවිනවත් බුටමය බුතෘතියධානය බුනම් බුටේ. ටමහි බුපරහානාංල බු
එකකි. බුඑනම් බුපරීතියයි. බුසම්පරයවක්තාංල බුටදකකි. බුසවඛ බුවකල්ලතා බුයන බුඅංල බු
ටදකය. බු 

 
22. ටමටස් බුතෘතිය බුධානය බුලැ.  බුටයෝලා චරයා බුවිසින් බුඑය බුද බු

පඤ්්චවිධ බු  සීතා ටයන් බු  සී. ෙ බු පමවණව ා බු සතර ැනි බු ධානය බු ලැීමම බු
පිණිස බු තෘතියධානටයහි බු ආදීන  බු සලකා බු එහි බු ඇති බු සියවම් බු    බු ධාන බු
නිකාන්තිය බු යෙපත් බු ටකාෙ බු චතුර්ථ බු ධානටයහි බු නාන්ත.  බු ටමටනහි බු
ටකාෙ බුභා නා බු ැිය බුයවතුටේ.  
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23. තෘතියධානයෙ බු සම ැදී බු ඉන් බු නැලී බු සිහි බු නව ණින් බු

ධානාංල බුපරතටේක්ර්ා බුකිරීටම්දී බුඑහි බු   බුසවඛ බුටේදනා  බුඖදාරික බු නටයන් බු
 ැෙටහ්. බු උටපක්ර්ා බු ටේදනා ත් බු වකාලරතා යත් බු නාන්ත බු  නටයන් බු එළඹ බු
සිටී. බුඑකල්හි බුඖදාරික බුඅංලය බුඉක්මවීම බුපිණිසත් බුනාන්ත බුධානාංල බුලැීමම බු
පිණිසත් බුඑම බුපටිභාල බුකසිණ බුනිමිත්ත බුඅරමවණව බුටකාෙ බුභා නා බු ැඩීටම්දී බු
සිත බු භ ංලටයන් බු නැලී බු මටනෝද් රා ර්ජන බු පරිකර්ම බු උපචාර බු අනවටලෝම බු
ටලෝතරභූ බුසිත් බුපිළිට ලින් බුපහළ බුවී බුසතර ැනි බුටහෝ බුපස් ැනි බුටහෝ බුජ න් බු
සිත බුඅර්පණා බු. ෙ බුපත්ටේ. උටප්ක්ර්ා බුවකාලරතා බුධානාංල බුටදකින් බුයවක්ත බු
   බුඑම බුධානය බුචතුර්ථ බුධාන බුනම් බුටේ.  

 
24. සවඛස්ස බු ච බු පහානා බු දුක්ඛස්ස බු ච බු පහානා බු පවබ්ටබ්  බු

ටසෝමනස්ස බු ටදෝමනස්සානං බු අත්ථලමා බු අදුක්ඛමසවඛං බු උටපක්ඛා බු සති බු
පාරිසවද්ිං බුචතුත්ථජ්්ානං බුඋපසම්පජ්ජ බුවිහරති, යනව බුචතුර්ථක බුධානය බු
හඳුන් න බුස තර බුපාඨයයි. බු 

 
25. කායික බු සවඛ බු දුක්ඛයන්ටල් බු පරහාණටයන්ද, 

ධාටනෝපචාරටයහිම බු ටසාම්නස බු ටදාම්නස බු ඉක්මවීටමන්ද බු සැපත් බු දුකත් බු
ටනා   බුඋටප්ක්ර්ා බුස්මෘති බුපාරිනූද්ධටයන් බුයවක්ත   බුචතුර්ථධානයෙ බුඑළඹ බු
 ාසය බු කරයි බු යනව බු එහි බු ටත්රැමයි. බු සවඛ බු දුක්ඛ බු ටසෝමනස්ස, 
ටදෝමනස්සයන්ටල් බුඉක්ම බු නාහි බුව බුව බුධාටනෝපචාරටයහි බුදීම බුසිදුටේ. 

 බු 
26. එහි බු පිළිට ළ බු ටමටස්ය, පරථමධාන පචාරටයහිදී බු කායික බු

දුක්ඛයද, ද්විතීය බු ධාන බු උපචාරටයහිදී බු මානසික බු ටදෝමනස්සයද, 
තෘතියධාන බුඋපචාරටයහිදී බුකායික බුසවඛය බුද, චතුර්ථධාන බුඋපචාරටයහිදී බු
මානසික බු ටසෝමනස්සයද බු පරහීන බු ට යි. බු පරථම බු ධානයෙ බු ටපර බු
ධානවපචාරටය්දී බු නාහි බුමැසි බුමදුරැ න් බුනිසා බුද බුඑකම බුඉරියේට හි බු ැි බු
ටේලා බුලත බුකිරීම බුනිසා බුද බුකායික බුදුක්ඛ බුටේදනා  බුහෙලනී. බුඑටහත් බුධාන බු
චිත්ත බු වීථිටය්දී බු එය බු සම්ප ර්ණටයන් බු යෙපත් බු ටේ. කය බු සිත බු පරීතිටයන් බු
සවඛටයන් බුපිරී බුයන්ටන් බුට යි. බු 

 
27. ද්විතීයධානයෙ බු ටපර බු ධාන පචාරටය්දී බු  නාහි බු විතර්ක බු

විචාර බුටදක බුඇති බු.ැවින් බුද, කාය බුපීඩා බුචිත්ත බුපීඩා බුහෙ බුලන්නා බු.ැවින් බුද බු
මානසික බු ටදාම්නස බුහෙලනී. බුඑටහත් බු ද්විතීය බු ධාන බු චිත්ත බුවීථිටය්දී බුඑය බු
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සම්ප ර්ණටයන් බු යෙපත් බු ටේ. තෘතියධානයෙ බු ටපර බු ධාන පචාරටය්දී බු
පරීතිටයන් බුපිරීලත් බුරෑප බුකයක් බුඇති බු.ැවින් බුකායික බුසවඛ බුටේදනා  බුහෙලනී. බු
එටහත් බු තෘතියධානටය්දී බු පරීතිය බු ටනාමැති බු .ැවින් බු එම බු ධාන බු චිත්ත බු
වීථිටය්දී බුම බුකායික බුසවඛ බුටේදනා  බුසම්ප ර්ණටයන් බුයෙපත් බුටේ. 

  
28. චතුර්ථධානයෙ බු ටපර බු ධාන පචාරටය්දී බු  නාහි බු

ටසෝමනස්ස බුටේදනා  බුපහළ බුටේ. එටහත් බුචතුර්ථධාන බුචිත්ත බුවීථිටය් බුදී බු
ටසෝමනස්ස බු ටේදනා  බු සම්ප ර්ණටයන් බු යෙපත් බු ටේ. ටමටස් බු දුක්ඛ බු
ටදෝමනස්ස බු සවඛ බු ටසෝමනස්ස බු ටේදනා බු සතර බු ධාන බු සතටරහි බු
උපචාරක්ර්ණටයහි බු යෙපත් බු  න බු නමවත් බු ව බු .  බු චතුර්ථධානටයහිදීම බු
කියන බුලද්ටද් බුඑහි බුලුණකථනය බුපිණිසය. බු 

 
29. සවඛ බු දුක්ඛ බු ටසෝමනස්ස බු ටදෝමනස්ස බු ටේදනා න් බු යෙපත් බු

කළ බු .ැවින් බු උටප්ක්ර්ා බු ටනාට න් බු යවක්ත බු    බු චතුර්ථධානටයහි බු සතිය බු
අතිනයින් බුපිරිසිදු  බුඑළඹ බුසිටී. බුඑටහයින් බුඋටප්ක්ඛා බුසති බුපාරිසවද්ි බුනමින් බු
හැඳින්ටේ. සතිය බුපමණක් බුටනා  බුඑම බුචතුර්ථධාන බුසම්පරයවක්ත   බුචිත්ත බු
නචතසික බු ධර්ම බු සියල්ලම බු අතිනයින් බු පිරිසිදුය. බු චතුර්ථධානටයහි බු
ටයටදන බුතතරමජ්්ත්තුටපක්ඛා ම බුපාරිනුද්ි බුඋටපක්ඛා බුනමින් බුකියා බුඇත. බු
ප ර්  බුධානයන්හිද බුඑම බුඋටප්ක්ර්ා  බුඇත්ටත් බුනමවත් බුවිතර්ක බු- බුවිචාර බු- බු
පරීති බු - බු සවඛ බු යන බු ධානාංල බු සමල බු ටයදීටමන් බු ද ල් බු සඳමඩල බු ටමන් බු
අපරකෙය. බුචතුර්ථධානටය්දී බු නාහි බුඋටප්ක්ර්ා බුටනා  බුසමල බුසම්පරයවක්ත බු
 න බු .ැවින් බු පවර බු පසටළාස් ක් බු ටපෝය බු දින බු ප ර්ණ බු චන්ද්ර බු බු මණ්ඩලය බු ටස් බු
අතිනයින් බු පැහැදිලි  බු පහළ බු ටේ. චතුර්ථ බු ධානටය්දී බු පරහානාංල බු එකකි. බු
ටසෝමනස්ස බුටදනා ය. බුසම්පරයවක්තාංල බුටදකකි. බුඋටපක්ඛා බුවකාලරතා බුයන බු
ධානාංල බුටදක බුය. බු 

30. රෑපා චර බු ධාන බු චතුර්්ක බු නය බු පඤ්්චක බු නය බු  නටයන් බු
ටද ැදෑරැම් බුට යි. බුපරථමධානයෙ බුඅනතුරැ  බුද්විතීයධානයෙ බුපැමිණීම බු
පිණිස බු භා නා බු  ැඩීටම්දී බු විතර්ක බු පමණක් බු ඉක්ම ා බු ද්විතීයධානයෙ බු
පැමිණීම බුසිදුටේ. බුව බුඅනව  බුඋටපක්ඛා බුවකල්ලතා බුධානාංල බුසහිත බුධානය බු
ලැට.නවටය් බු පස්ට නව ය. බු ටයෝලා චරයන් බු අතුටරන් බු මන්ද බු පරඥාධ බු
ටයෝලා චරටයෝ බුඑටස් බුධාන බුපසක් බුලැිමය බුයවත්ටතෝ බුට ති. බුවිතර්ක බුවිචාර බු
ධානාංල බු ටදක බු එක ර බු ඉක්ම ා බු යෑමෙ බු අසමත් බු .ැවිනි. බු තීක්ර්ණ බු පරඥාධ බු
ටයෝලා චරටයෝ බු නාහි බුඑම බුධානාංල බුටදක බුඑක ර බුඉක්මවීමෙ බුසමර්ථ බු
ට ති. බුඑටහයින් බුධාන බුසතරකින් බුසම්ප ර්ණත් යෙ බුපැමිටණති. බු 
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31. චතුර්ථධානය බු තුළ බු ආන් ාස බු පරන් ාස බු ටනාප ත්නා බු
.ැවින් බුඑය බුඅටනඤ්්ජ බුසමාි බුනමින් බුද බුහඳුන් නව බුලැටබ්. බුත ද බුටම් බුඑක් බු
එක් බු ධානයන් බු තුළදී බු පඨවිකසිණ බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු හැර බු අන් බු කිසිම බු
අරමවණකෙ බුසිත බුටනා ැටට්. බුකිසිම බුටේදනා ක් බුද බුටනාදැටන්. බුකාය බුටේදනා බු
චිත්ත බු ධම්ම බු ආදී බු සතිපට්ඨාන බු අරමවණක්ද බු ටමටනහි බු ටනාටේ. ධානය බු
ඇතුළත බුපරතිභාල බුනිමිති බුඅරමවණව බුහැර බුඅන් බුකිසි බුඅරමවණක් බු ැෙටහ් බුනම් බු
ටහෝ බුලනව බුලැටබ් බුනම් බුඑය බුධානයක් බුටනා න බු.  බුදැනලත බුයවතුය. බු 

 
32. ධාන බුලාභියා බුධානටයන් බුනැලී බුසිටින බුකාලටයහිදී බුකාම බු

 ස්තු බු ලැන බු ආසා බු ටනාකරයි. බු කිසි බු ටදයකෙ බු ටනාකිටපයි. බු මවහවණව බු
ටනාහකුලු යි. බු නපවරැ බු මවහවණක් බු ටනාදක් යි. බු නපවරැ බු  චනයක් බු පිෙ බු
ටනාකරයි. බු ඉන්ද්රිය බු සං රය බු ටනාිමඳියි. බු ඊර්ර්ා බු ටනාකරයි. බු
පසවටනාතැට යි. බුසමාදන් බුටනාවී බුසිටියත් බුදනනීලය බුමනා  බුරකියි. බුමිලමවදල් බු
පරිහරණය බුටනාකරයි. බුවිකාල බුටභෝජනය බුඅත්හරියි. බුනැෙවම්, ලැයවම්,  ැයවම්, බු
විසවලු බු දැකුම් බු මල් බු සව ඳ බු විල වන් බු මවදු බු මාල බු ආභරණාදිය බු දැරීම් බු සැරසවම් බු
ආදිටයන් බු  ැලකී බු සිටී. බු .රහ්මචාරී බු ට යි. බු සිහින බු ටනාදකියි. බු නිදිකිරා බු
ටනා ැටෙයි. බුහස්ත බුකුක්කුච්ච බුපාද බුකුක්කුච්ච බුටහ ත් බුහස්තපාද බුවිකාර බු
මවඛ බුවිකාර බුටනාදක් යි. බුඉක්මන් බුටනාට යි. බුභයෙපත් බුටනාට යි. බුටසෝක බු
ටනාට යි. බුහැඬීම් බු ැළපීම් බුටනාකරයි. බුසික බුපද බුටනාිමඳියි. බුධානටයන් බු
ටනාපිරිහී බුසිටින බුතුරැ බුටම් බුආදී බුඅටන්ක බුආනිසංස බුවින්දනය බුකරයි. බුඑටහත් බු
පෘථල්ජන බුසන්තානටයහි බුධානය බු නාහි බුඅන් යකුටල් බුපිටෙහි බුත.න බුලද බු
ටකාමඩව බු ටලියක් බු ටමන් බු  හා බු ටපරළී බු යා බු හැකි බු .ැවින් බු ‘සටතෝ බු
සම්පජානකාරී ’ බුධානය බුආරක්ර්ා බුකළ බුයවතු බුටේ.  
 
පද වි රණන  
1.  ධාන බුනිකාන්තිය බු- බුධානය බුපිළි.ඳ  බුප තින බුආනා ය. බු 
 
2.  අපක්ර්පාත.  බු- බුඋටප්ක්ර්ාට හි බුස් භා  බුඑක බුපැත්තකෙ ත් බු.ර බු 

ටනාවී බුතුලා ක් බුටමන් බුසම  බුපැ තීමය. බු 
 
3. බු ක්ර්ීණානර යන් බු - බු සියලු බු ටකටලස් බු නැතිකළ බු .වදු බු පටස් බු .වදු බු මහ බු

රහතන් බු හන්ටස්ලාය. බු 
 
4.  අජ්්වටපක්ඛණතා  බු- බුවීර්ය බුඅඩව බු ැි බුටනාවී බුසම  බුප ත්නා බුකල්හි බු

මධස්ථ  බු.ලා බුසිටීම බුඅජ්්වටපක්ඛණතා යි. බු 
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5.  ඖදාරික බු- බුදළ බුඅඩව බු- බුටලාටරෝසව බු- බුඅසාන්ත බුලතිය බුඖදාරිකය. බු 
 
6.  විසද බු- බුපරකෙ බු- බුකාර්යක්ර්ම බු- බුපැතිරීලිය බුයනාදි බුටත්රැමය. බු 
 
7.  ධානටයහි බු ආදීන  බු - බු ධානයෙ බු සතුරැ  බු පරතිපක්ර් බු ධමෂයන්ෙ බු

ආසන්න බු .  බු හා බු ඖදාරික බු ධානාංල බු ටහ්තුට න් බු අසාන්ත බු .  බු
යනාදිය බුධානටයහි බුආදීන ටයෝය. බු 

 
8.  කායික බුදුක්ඛ බු- බුදුක්ඛ බුසහලත බුකාය බුවිඤ්්ාණණ බුසිටතහි බුටේදනා ය. බු 
 
9.  කායික බුසවඛ බු- බුසවඛ බුසහලත බුකාය බුවිඤ්්ාණණ බුසිටතහි බුසැප බුටේදනාය. බු 
 
10.  ටදෝමනස්ස බු- බුපටි සම්පරයවක්ත බුටදසිටතහි බු   බුමානසික බුටදාම්නස් බු

ටේදනා ය. බු 
 
11.  ටසෝමනස්ස බු - බු කුනල බු අකුනල බු විපාක බු කරියා බු සිත් බු අතුටරන් බු

ටසෝමනස්ස බුසහලත බුසිත්හි බු   බුටේදනා ය. බු 
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දස අසුභ භාවනා පාඩම 1 
යදවමුම උතක අ්ුභ භඋ නඋ   

 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 

 
ද් අ්ුභන 

 
1. දස බුකසිණ බුභා නා ෙ බුඅනතුරැ  බුදස බුඅසවභ බුභා නා  බුටද්නනා බු

ටකාෙ බු ඇත. බු එය බු රාල බු චරිතයන්හෙ බු සත්පරාය බු භා නා කි. බු කාමච්ඡන්ද බු
නී රණයෙ බුසෘජව ම බුපරතිපක්ෂය. බු“උද්ධවමාතකය බු- බුවිනීලකය බු- බුවිපවබ්.කය බු
- බු විච්ිද්දකය බු - බු වික්ඛායිතකය බු - බු වික්ිත්තකය බු - බු හත්වික්ිත්තකය බු -
ටලෝහිතකය බු- බුපවල කය බු- බුඅට්ිකය,” යනව බුව බුඅසවභටයෝය. බු 

 
2. උද්ධවමාතකය බුයනව බුටදපටය් බුසිෙ බුහිස බුදක් ා බුසවළඟ බුපිරැණව බු.ැලුම් බු

ට.ෝලයක් බු ටමන් බු අත්පා බු හිස බු කඳ බු මවහවණ බු භයානක බු ටලස බු ඉදිලිය බු මළ බු
සිරැරය, එය බු අතිනයින්ම බු පිළිකුල් බු .ැවින් බු අසවභය. බු උද්ධවමාතක බු අසවභය බු
සහිත බුදස බුඅසවභය බුපිළි.ඳ බුභා නා බුපාඩම බුඉදිරියෙ බුදක් නව බුලැටබ්. බු 

 
3. පඨවි බු කසිණ බු භා නාටේදී ටමන් බු අසවභ බු භා නාටේදී ද බු

ලුරෑපටද්න බු ඉතාමත් බු අ නය. බු අසවභය බු ට ත බු ලමන, හාත්පස බු නිමිති බු
සැලකීම, එටකාටළාස් බු අයවරකින් බු අසවභ බු නිමිත්ත බු ලැනීම, යන බු එන බු මල බු
සලකුණව බුසැලකීම, යනාදි බු නටයන් බුපරථම බුධානය බුටතක් බුසියලු බුභා නා බු
විිය බුඅසා බුදැන බුලත බුයවතු බුටේ. 

  
4. උද්ධවමාතක බුඅසවභයක් බුලැන බුටසායමින් බුසිටින බුඅතර බුයම් බුලමක බු

- බු කැලෑ ක බු - බු පාරක බු - බු කන්දක බු - බු රැක්මවලක බු - බු ටසාටහානක බු ටහෝ බු
උද්ධවමාතක බු අසවභයක් බු ලැන බු අසන්නෙ බු ලැ.වණව බු පමණින් බු ලඟක බු
ටනාටතාටින් බුපණින්නකු බුටස් බු හා බුපැනටලන බුටනායා බුයවතුය. බුසීලයෙ බුටහෝ බු
ජීවිතයෙ බුඅනතුරැ බුහැකි බු.ැවිනි. බු 

5. ලම්පතිතුමාෙ බු ටහෝ බු ආචාර්ය බු උපාධාය බු සං ස්ථවිරාදි බු
උතුමන්හෙ බුදැනවම් බුදී බුඅභිටර්්ක බුස්ථානයෙ බුයන බුක්ර්තරිය බුරජකු බුටස් බුද, නිධාන බු
ස්ථානයකෙ බුයන බුනිර්ධනයකු බුටස් බුද බුපරීතිය බුටසාම්නස බුඋපද ා බුලුරෑපටද්න බු
අනව ම බුඋද්ධවමාතක බුඅසවභය බුට ත බුයා බුයවතුය. බුඑකලා  බුයා බුයවතුය. බුසතිටයන් බු
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සම්පජඤ්්ඤ්ටයන් බුඉන්ද්ද්රිය බුසං රටයන්, යන බුඑන බුමඟ බුසලකුණව බුනව ණින් බු
සලකමින් බුයා බුයවතුය. බු 

 
6. උද්ධවමාතක බුඅසවභය බුඇති බුස්ථානය බුඅ ෙ බුපිහිො බුඇති බුලල් බුතුඹස්, 

ලස් බු ැල්, පඳුරැ බුආදිය බුපිහිො බුඇති බුදිසා  බුඅනව  බුසලකා බුඅරමවණව බුටකාෙ බු
මතක බුත.ා බුලත බුයවතුටේ. 

  
7. අසවභ බුදර්නනය බුසඳහා බුපිෙත්වීටම්දී බුපවරැදු බුභා නාට න්ම බුලමන බු

යා බුයවතුය. බු.ලු බුසි ල් බුආදී බුසතුන්ටලන් බුආරක්ර්ා නව බුපිණිස බුසැරයටියක් බුද බු
අටත් බු ත.ා බු ලත බු යවතුය. බු ඉතාමත් බු ටහාඳින් බු සතිය බු පිහිෙව ාලත බු යවතුය. බු
ටනාවිසිරීලිය බුසමාිලත බුසිතින්ම බුපිෙත්විය බුයවතුය. බුපිෙත් බු   බුදිසා ද බුපිෙත් බු
   බුටදාරෙව  බුද බුමාර්ලය බුද බුමතක බුත.ාලත බුයවතුය. බුමාර්ලය බුවිහිදීලිය බුදිසා  බුද බු
 මෙ බුදකුණෙ බුහැටරන බුතැන්ද බුපාර බුඅයිටන් බුපිහිටි බුලල් බුතුඹස් බු ැල් බුපඳුරැ බු
ආදිය බුද බුමතක බුත.ා බුලත බුයවතුටේ. 

  
8. ටමටස් බු ලමන් බු මල බු සලකුණව බු මතක බු ත.ාටලන බු උද්ධවමාතක බු

අසවභය බුට ත බුපැමිණි බුදිසා  බුසැලකිය බුයවතුය. බුකුණපයෙ බුඋඩවසවළඟින් බුයා බු
යවතුය. බු යටි බු සවළඟලින් බු ටනායා බු යවතුය. බු කුණපයෙ බු ඉතාමත් බු සමීප බු ටනා බු
ටනාවී බු දුර බු ටනාවී බු ඉස බු ඉද්දටරන් බු ටහෝ බු පා බු පැත්ටතන් බු ටහෝ බු ටනාසිටිය බු
යවතුය. බුඋඩව බුසවළඟින් බුස් ල්පයක් බුඉ ත් බුවී බුකුණපය බුහරි බුමැද්ටදන් බුටපටනන බු
තැනක බුසිෙලත බුයවතුය. බු 

 
9. උද්ධවමාතක බුඅසවභය බුටදස බු.ැලීමෙ බුපළමව  බුඅ ෙ බුපිහිො බුතිට.න බු

ලස් බු  ැල් බු ලල් බු තුඹස් බු පඳුරැ බු ආදිය බුලැන බු සලකා බු මතක බු ත.ාලත බු යවතුය. බු
ලලක් බුඇත්නම් බුඑහි බුඋස්. , මහත්. , කලු බුසවදු බුතඹපාෙ බුහා බුපිහිටි බුදිසා  බු
සලකා බුටමතැන බුලලය, ටමතන බුඋද්ධවමාතක බුඅසවභය බුයැයි බුසැලකිය බුයවතුය. බු
තුඹසක් බු ලසක් බු  ැලක් බු පඳුරක් බු ඇත්නම් බු ව ා බු ලැනද බු එටස් බු සලකා බු ලත බු
යවතුය. බු 

 
10. ටමටස් බු හාත්පස බු පිහිටි බු නිමිති බු සලකා බු මතක බු ත.ාටලන බු

උද්ධවමාතක බුඅසවභය බුටදස බු.ලා බුඅසවභ බුභා නා  බුපෙන් බුලත බුයවතුය. බුටමහි බු
ලමන් බු මල බු සලකා බු මතක බු ත.ා බු ලැනීම බු  නාහි බු භා නා බු වීථිය බු සැලකීම බු
පිණිසය. බුකුණපය බුඅ ෙ බුපිහිටි බුනිමිති බුසැලකීම බුටනාමවළාවීම බුපිණිසය. බුිමය බු
ටනාවීම බුපිණිසය. බුඑටකාටළාස් බුආකාරටයන් බුඅසවභ බුනිමිත්ත බුලැනීම බුඅසවභ බු
අරමවටණහි බු සිත බු සමාි බු කරනව බු පිණිසය. බු අසවභ බු භා නාට හි බු අනවසස් බු
ටමටනහි බුටකාෙ බුඅලනා බුමිණිරැ නක් බුටමන් බුසලකා බුටල රාන්විත  බුසිත බු
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සැදැහැටයන් බු පරීතිටයන් බු පවර ාටලන, වකාන්තටයන් බු ටම් බු භා නා බු
පිළිට තින් බු ජරාමරණ බු දුක් බු ටකළ ර බු ටකාෙ බු නාන්ත බු නි න් බු සව  බු
ල.න්ටනමියි බුප ර්  බුකෘතය බුසම්පාදනය බුටකාෙ බුඅසවභය බුටදස බු.ලා බුපළමව බු
ටකාෙ බුසයාකාරටයන් බුභා නා බුඅරමවණව බුලත බුයවතුය. බු 

 
11.  ණ්ණටතෝ බු - බු ර්ණ බු  නටයන්, ලිංලටතෝ බු - බු යස බු නටයන්, 

සණ්ඨානටතෝ බු- බුනරීර බුඅ ය  බුසෙහන් බු නටයන්, දිසාටතෝ බු- බුඋඩ බුයෙ බුදිසා බු
 නටයන්, ඕකාසටකෝ බු - බු පිහිටි බු තැන් බු  නටයන්, පරිච්ටේදටතෝ බු - බු නරීර බු
අ ය  බුපිරිසිඳීම් බු නටයන් බුද බුයන බුසයාකාරටයන් බුම බුපළමව බුටකාෙ බුඅසවභ බු
භා නා  බුපෙන් බුලත බුයවතුය. බු 

 
12.  ණ්ණටතෝ බු- බුටම් බුමළ බුසිරැර බුකලුපාෙ බුටකටනකුටල්ය. බුටමය බු

සවදුපාෙ බුටකටනකුටල්ය, ටමය බුතළඑළළු බුටකටනකුටල් බුයයි බුනරීර බු ර්ණය බු
අනව  බුඅරමවණව බුකළ බුයවතුය. බුලිංලටතෝ බු- බුස්තරී බුපවරැර් බුභා ය බුටනාසලකා, ටමය බු
පරථම බු යටස් බුසිටි බුටකටනකුටල් බුය. බුටමය බුමධම බු යටස් බුසිටි බුටකටනකු බු
ටල්ය. බුටමය බුමහළු බු යටස් බුසිටි බුටකටනකු බුටල්යයි බු යස බුඅනව  බුඅරමවණව බු
කළ බුයවතුය. බු 

 
13. සණ්ඨානටතෝ බු- බුඉදිමීලිය බුආකාරය බුසහිත ම, ටමය බුටමාහවටල් බු

හිටස් බු සෙහනය, ටමය බු ශ්රී ටය් බු සෙහනය, ටමය බු අටත් බු සෙහනය, ටමය බු
උදරටය් බුසෙහනය, ටමය බුනාභි බුසෙහනය, ටමය බුකටිටය් බුසෙහනය, ටමය බු
කලටේ බු සෙහනය, ටමය බු ජංලාටේ බු සෙහනය, ටමය බු පටය් බු සෙහන බු යයි බු
ට න් බුට න්  බුඅරමවණව බුලත බුයවතුය. බු 

 
14. දිසාටතෝ බු - බුනාභිටයන් බුඋඩ බුටකාෙස බුඋඩදිසා ය, නාභිටයන් බු

යෙ බුටකාෙස බුයෙ බුදසා  බුයයි. බුඋඩ බුයෙ බුදිසා බු නටයන් බුද බුඅරමවණව බුලත බුයවතුය. බු
ත ද බුමම බුටම් බුදිසාට හි බුසිටිටයමි. බුඅසවභය බුටම් බුදිසාට හි බුපිහිටිටය් බුයයි බුද බු
ට න් බුටකාෙ බුඅරමවණව බුකළ බුයවතුය. බු 

 
15. පරිච්ටේදටතෝ බු - බු ටම් බු උද්ධවමාතක බු අසවභය බු  නාහි බු යටින් බු

පාදාන්තටයන් බු උින් බු ටක්නාන්තටයන් බු සරසින් බු මිණි බු සටමන්ද බු පිරිසිඳී බු
ඇත්ටත් බු ය. බු ටදතිස් බු කුණප බු ටකාෙසින් බු පිරිසිඳී බු ඇත්ටත් බු යයි බු ද බු ටමය බු
ටමාහවටල් බුඅටත් බුසීමා ය. බුටමය බුපටය් බුසීමා ය, ටමය බුහිටස් බුසීමා ය, ටමය බු
මධම බුකටය් බුසීමා  බුයයි බුද බුනව ණින් බුඅරමවණව බුලත බුයවතුය. බුපවරැර්යාෙ බුස්තරී බු
නරීරයද බු ස්තරියෙ බු පවරැර් බු නරීරයද බු විසභාලය බු චිත්ත බු සමාියෙ බු .ාධකය, 
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එනිසා බුසභාල බුනරීරටයහිම බුටමටස් බුසයාකාරටයන් බුඅසවභ බුඅරමවණව බුටමටනහි බු
කළ බුයවතුය. 

 බු 
16. අතීත බු.වද්ධ බුනාසනයන්හි බුදී බු ැඩ  බුකමෙහන් බුඇති, පරිහරණය බු

කළ බු ධවතාංල බු ඇති, නාමරෑප බු ස්කන්ධ බු ආයතන බු ධාතු බු විදර්නනා බු ටකාෙ බු
පළපවරැදු බුඇති, සත්ත්  බුපවද්ලල බුසංඥාධ  බුඋදුරන බුලද්දා   බුමහණදම් බුපවරා බුඇති බු
තුනීකළ බු ටකටලස් බු ඇති,  ැඩ  බු භා නා බු ීමජ බු ඇති, ාණණවත්තර බු
ටයෝලා චරයාෙ බු  නාහි බු ටමටස් බු උද්ධවමාතක බු අසවභය බු ටදස බු .ලා බු
සයාකාරටයන් බු අරමවණව බු කිරීටම්දී බු සව ටස්ම බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු පහළ බු
 න්ටන්ය. බු 

 
17. එපමණකින් බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුපහළ බුටනා න්ටන් බුනම් බුනැ ත බු

පස් බු ආකාරයකින් බු ද බු අරමවණව බු ලතයවතුය, සන්ිටතෝ බු - බු සන්ි  බු  නටයන්, 
වි රටතෝ බු- බුඅතුරැ බුවි ර බු නටයන්, නින්නටතෝ බු- බුපහත් බුතැන් බු නටයන්, 
ථලටතෝ බු - බු උස්තැන් බු  නටයන්, සමන්තටතෝ බු -නරීරය බු හාත්පස බු .ැලීම් බු
 නටයන් බුද බුයන බුපස් බුආකාරටයන් බුඅරමවණව බුලත බුයවතුය. බු 

 
18. සන්ිටතෝ බු - බු ඉදිමවණව බු මළසිරැටරහි බු එකසිය බු අස  ක් බු

සන්ිස්ථාන බුට න්කළ බුටනාහැකිය. බුඑටහයින් බුදකුණව බුඅටත් බුසන්ි බුතුනය, 
 ම් බු අටත් බු සන්ි බු තුනය, දකුණව බු පටය් බු සන්ි බු තුනය, බු  ම් බු පටය් බු සන්ි බු
තුනය, ශ්රී ා බුසන්ි බුඑකය, කටිසන්ි  බුඑක බුයැයි බුටමටස් බුදාහතරක් බු   බුමහා බු
සන්ි බුඅනව  බුඅරමවණව බුකළ බුයවතුය. බු 

 
19. රටතෝ බු- බුදකුණව බුඅත බුහා බුකඳ බුඅතරය,  ම් බුඅත බුහා බුකඳ බුඅතරය, 

ටදපා බුඅතරය, ටදපය බුහා බුඋදරය බුඅතරය, කන්සිළු බුඅතරයයි බුඅතුරැ බුවි ර බු
 නටයන් බුඅරමවණව බුකළ බුයවතුය. බුඑටස්ම බුඇස් බුඇරී බුඇති බු.  බුටහෝ බු ැසී බුඇති බු
.  බුද, මවඛය බුඇරී බුඇති බු.  බුටහෝ බු ැසී බුඇති බු.  බුද බුඅරමවණව බුකළ බුයවතුය. බු 

 
20. නින්නටතෝ බු- බුමළසිරැටර් බුඇස් ල, මවඛය, ශ්රී ය, ආදී බු ලතැන් බු

පහත් බුතැන් බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බුත ද බුමම බුමිටි බුතැනක බුසිටිමි. බුමළ බුසිරැර බු
උස් බුතැනක බුයයි බුද බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බු 

 
21. ථලටතෝ බු- බුමළ බුසිරැටර් බුඋස්   බුතැන් බු නටයන්, දනහිස බුපපව  බු

නලල බුආදී බුඋස්තැන් බුඅරමවණව බුකළ බුයවතුය. බුත ද බුමම බුඋස් බුතැනක බුසිටිමි. බු
මළසිරැර බුපහත් බුතැනකයයි බුද බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බුසමන්තටතෝ බු- බුමළ බු
සිරැර බුහාත්පස බු.ල් බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බුසකල බුනරීරටයහි බුනව ණ බුහසවර ා බු
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යම් බුයම් බුතැනක් බු ඩාත් බුපැහැදිලි  බුසිතෙ බු ැෙටහ් බුනම් බුව බුව බුතැන බුසිහිය බු
පිහිෙව ාටලන බු “උද්ධවමාතකය බු - බු උද්ධවමාතකය බු කියා බු ටහෝ බු උද්ධවමාතක බු
අසවභය බු- බුඋද්ධවමාතක බුඅසවභය” බුකියා බුටහෝ බුභා නා බුකළ බුයවතුය. බුශ්රී ටය් බුසිෙ බු
උදර බුටකළ ර බුටතක් බු ඩාත් බුඉදිමී බුඇති බු.ැවින් බුව බුටකාෙටසහි බුටහෝ බුසිත බු
පිහිෙව ාටලන බුඋද්ධවමාතකය බුභා නායෙ බුනැංවිය බුයවතුය. බු 

 
22. ටමටස් බු ටයෝලා චරයා බු විසින් බු එම බු උද්ධවමාතක බු නරීරටයහි බු

එටකාටළාස් බුආකාරයකින් බුමනා  බුඅසවභ බුනිමිත්ත බුලත බුයවතුය. බුසතිය බුමනා  බු
පිහිෙව ා බුලත බුයවතුය. බුමළසිරැරෙ බුඉතා බුආසන්න බුද බුටනාවිය බුයවතුය. බුඉතා බු
දුරින් බුද බුටනාසිටිය බුයවතුය. බුසිෙටලන බුටහෝ බු ාිවී බුටහෝ බුභා නා  බුකළ බුයවතුය, 
ඇස බුදල් ා බු.ලමින් බුමළසිරැටරහි බුඅරමවණව බුමනා  බුසිතෙ බුලත බුයවතුය. බුනැ ත බු
ඇස බුපියා බුසිතින් බුඅරමවණව බුකළයවතුය. බුටමටස් බුසිය ර බුදහස් ර බුභා නා බුකළ බු
යවතුය. බු 

 
23. ටමටස් බුඇස බුඇර බු.ලමින් බුඇස බුපියා බුසිතින් බුආ ර්ජනා බුකරමින් බු

උද්ධවමාතක බුඅසවභය බුඅරමවණව බුටකාෙ බුභා නා බු ඩද්දී බුඋල්ලහ බුනිමිත්ත බුපහළ බු
ටේ. ඇසින් බුදකින්නා බුටස්ම බුඇස බුපියා බුආ ර්ජනා බුකිරීටම්දී බුඅසවභ බුඅරමවණ බු
එක බුහා බුසමාන  බුසිතෙ බුටපටන් බුනම් බුඑය බුඋල්ලහ බුනිමිත්තය, එම බුඋල්ලහ බු
නිමිත්ත බුනක්තිමත් බු. ෙ බුපමවණව ාලත බුයවතුය. බුඑතැනදීම බුභා නා බුපරතිලල බු
සියල්ල බු ටනාලැ.වටණ් බු නම් බු උල්ලහ බු නිමිත්ත බු රැටලන බු ටස්නාසනයෙ බු - බු
නැ තුම්පලෙ බුයා බුයවතුය. බු 

 
24. ආපසව බුලමටන්දී බුද බුඑකලා ම බුකමෙහන් බුටමටනහි බුකරමින් බුම, 

සතිය බුමනා  බුපිහිෙව ාටලන බුම බුඉන්ද්ද්රිය බුසං රටයන් බුම, සමාි බුසිතින් බුටහ ත් බු
ටනාවිසවරැණව බු සිතින්ම, ටසනසවනෙ බු ආ බු යවතුය. බු ටසාටහානින් බු නික්ටමන බු
තැන බුසිෙ බුම බුඑන බුමාර්ලය බුනව ණින් බුසැලකිය බුයවතුය. බුපාර බුපිහිටි බුදිසා  බුද, 
පාර බුඅද්දර බුපිහිටි බුලස්, ලල්,  ැලි, පඳුරැ, තුඹස් බුආදියද බුට න බුට න බුම බු
සැලකිය බුයවතුය. බුපාටර් බුහැටරන බුතැන්ද බුසැලකිය බුයවතුය. බු 

 
25. මළසිරැර බුඅ ෙ බුපිහිටි බුලස් බුලල් බුආදී බුනිමිති බුසැලකීටම් බුඅනවසස් බු

ටමටස් බුදත බුයවතුය. බුඅටේලාටේ බුඋද්ධවමාතක බුමළ බුසිරැර බුට ත බුටලාස් බුඅ ෙ බු
පිහිටි බුනිමිති බුසලකා බුඋල්ලහ බුනිමිත්ත බුල.නව බුපිණිස බුඇස බුදල් ා බුඅසවභය බු
ටදස බු.ලා බුසිටිද්දී බුඇතැම් බුමළසිරැර බුනැලිෙ බුතමන් බුයෙ බුකරටලන බුපැන බු
එන්නා බු ටස් බු  ැෙටහන්ටන්ය. බු එම බු භයානක බු දර්නනය බු නිසා බු චිත්ත බු
වික්ටර්්පයෙද බු පත්විය බු හැකිය. බු භය බු තැතිලැනීම බු ද බු ටරෝටමෝද්ලමනය බු ද බු
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සිදුවිය බු හැකිය. බු ටමතරම් බු ිමයකරැ බු භා නා බු අරමවණක් බු ට න බු ඇත්ටත්ම බු
නැත. බු 

 
26. එම බුනිසා බුඑම බුටයෝලා චරයා බුවිසින් බුසිත බුදැිටකාෙටලන බුසතිය බු

මනා  බු එළඹ බු ටමටස් බු ටමටනහි බු කළ බු යවතුය. බු “මළසිරැර බු නම් බු ටමටස් බු
පැනටලන බුඑන්ටන් බුනැත. බුඉදින් බුටමතැන බුපිහිටි බුලස බුටහෝ බුලල බු ැල බුටහෝ බු
පඳුර තුඹස බුනැලිෙ බුපැනටලන බුඑන්ටන් බුනම් බුමළ බුසිරැරද බුඑන්ටන්ය. බුව බු
අටච්තනික බුටද් බුටනාඑන්නා බුටස් බුමළසිරැරද බුටනාඑන්ටන්මය.” බුටම් බු නාහි බු
බ.ෙ බු ැෙටහන බුමැවීටපටනන බුආකාර බුමාතරයකි. බුසංඥාධට න් බුහෙලත්තකි. බු
බටබ් බුභා නා බුකමෙහන බුදැන් බුමනා  බුඑළඹ බුසිටියි. බුභය බුටනාට   බුයි බුතැති බු
ලැනීම බුදුරැ බුටකාෙ බුසතුෙව බුසිත් බුඋපද ා බුමළසිරැර බුඅරමවණව බුටකාෙ බුනව ණින් බු
සිත බුහසවරැ ා බුඋල්ලහ බුනිමිත්ත බුපහළ බුකරලත බුයවතුය. බුහාත්පස බුපිහිටි බුලස් බු
ලල් බුආදී බුනිමිති බුසැලකීම බුටමටස් බුටනාමවලාවීම බුඅනවසස් බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බු 

 
27. එටකාටළාස් බු ආකාරටයන් බු අසවභ බු අරමවණව බු ලැනීම බු

උපනි.න්ධනය බුටහ ත් බුඅසවභ බුඅරමවටණහි බුසිත බු.ැඳ බුත.ාලැනීම බුපිණිසයි. බු
ඇස් බුඇර බු.ලා බුඅසවභනිමිත්ත බුඅරමවණව බුටකාෙ බුඇස් බුපියා බුලැනීටම්දී බුව බුහා බු
සමාන  බුසිතෙ බු ැෙටහන බුඋල්ලහ බුනිමිත්ත බුපහළ බුටේ. එය බුඋද්ධවමාතක බු
මෘත බු නරීරයෙ බු සමානය. බු එහි බු සිත බු හැසිරවීටම්දී බු පරතිභාල බුනිමිත්ත බු පහළ බු
ටේ. එහි බුසිත බු ැඩීටම්දී බුපරථමධානය බුපහළ බුටේ. ධානය බුපාදක බුටකාෙ බු
විදර්නනා බු ැඩීටමන් බුඅර්හත් යද බුසිද්ධ බුටේ.  
 
පද වි රණන  

 
1. සභාල බු- බුසමාන බුයන බුඅර්ථයයි. බුපවරැර්යාෙ බුපවරැර්යා බුසභාලය. බු 

ස්තරියෙ බුස්තරිය බුසභාලය. බු 
 
2. විසභාල බු- බුඅසමාන බුයන බුඅර්ථයයි. බුපවරැර්යාෙ බුස්තරිය බුද,  

ස්තරියෙ බුපවරැර්යා බුද බුවිසභාලය. බුඅසමානය. බු 
 
3. ධවතාංල බු- බුටකටලස් බුතැවීම බුසඳහා බුසීලයක් බුටමන් බුසමාදන්  බු 

රැකිය බු යවතු බු විටන්ර් බු පරතිපත්ති බු 13 බු ක් බු ධවතාංල බු නමින් බු හැඳින් බු
ට ති. බු 
 
ධවතාංල බු 13 බු නම් බු ී ර බු පිළි.ඳ බු ටදකකි. බු පිණ්ඩපාත බු පිළි.ඳ බු
ධවතාංල බු5 බුකි. බුටස්නාසන බුපිළි.ඳ බුධවතාංල බු5 බුකි. බුය බුවීර්ය බුපිළි.ඳ බු
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ධවතාංල බු එකකි. බු මහාකානප බු මහරහතන් බු  හන්ටස් බු  නාහි බු
පැවිදි බු    බු දින බු සිෙ බු පිරිණි න් බු පානතුරැ බු එක් බු දිනක් ත් බු කඩ බු
ටනාටකාෙ බුඅ වරැදු බු120 බුක් බුධවතාංල බු13 බුම බුආරක්ෂා බුකළ බුටස්ක. බු 

 
4. ාණණවත්තර බු- බුනව ණින් බුඅන් බුඅයෙ බු ඩා බුදියවණව බුඅය, ාණණවත්තර බු

නමින් බුහැඳින්ට ති. බු 
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දස අසුභ භාවනා පාඩම 2  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 
1. අසවභ බු භා නා  බු පිණිස බු ආ බු ලිය බු මඟ බු සලකුණව බු සැලකීම බු

වීථිපටිපාදනය බු ටහ ත් බු වීථිය බු නැ ත බු සිතින් බු ආ ර්ජනා බු ටකාෙ බු සමාිය බු
උපද ා බු ලැනීම බු පිණිසය. බු එනිසා බු ස් කීය බු  ාසස්ථානටයහි බු සිෙ බු අසවභ බු
නිමිත්ත බු දක් ාද, නැ ත බු අසවභ බු නිමිත්ත බු පිහිටි බු තැන බු සිෙ බු  ාසස්ථානය බු
දක් ාද බුආලිය බුමඟ බුසලකුණව බුසියල්ල බුනව ණින් බුපරතටේක්ර්ා බුකළ බුයවතුය. බු 

 
2. උද්ධවමාතක බු අසවභටයහි බු උල්ලහනිමිත්ත බු උපද ාටලන බු

ආපසව බුඑන බුභික්ර්ව ටලන් බුසමහර බුටකටනක් බුපරන්න බුකරති. බුද ස බුලැන බුටහෝ බු
දහම් බුකරැණක් බුලැන බුටහෝ බුසැප බුලැන බුටහෝ බුඑ ැනි බුපරන්නයක් බුවිමස  බුපිළිතුරැ බු
දිය බුයවතුමයි. බුමම බුටම ැනි බුභා නා ක බුටයදී බුසිටින්ටනකැයි බුටනාසිතා බුඑම බු
උල්ලහ බුනිමිත්ත බුනැති බු   ත් බුව බු.  බුදැන බුදැනත් බුපිළිතුරැ බුදිය බුයවතුටේ. 

  
3. ආලන්තුක බු  ත, බු සෑ බු මළු බු ටපාටහායටල් බු  ත, බු ආචායෂ බු

උපාධාය බු ත බු ආදී බුසියලු බු ත් බු පිළිට ත් බු ද බු ටයෝලා චර බු භික්ර්ව  බු විසින් බු
අඛණ්ඩ  බුකළ බුයවතු බුටේ. එටස් බුකිරීටම්දී බුසමහර බුල.ාලත් බුව බුතරැණ බුඋල්ලහ බු
නිමිත්ත බුඅතුරැදන් බුද බුවිය බුහැකිය. බුනැ ත බුඋද්ධවමාතක බුඅසවභය බුට ත බුයාමෙ බු
ද බුටනාහැකි බුවිය බුහැකිය. බුනපවරැ බුසතුන් බුඅමනවර්යන් බුටහෝ බුඑයෙ බුඅරක්ටලන බු
සිටිය බුහැකිය. බුඋද්ධවමාතක බුස් භා යද බුද සින් බුටදකින් බුට නස් බු න බුසවළුය. බු
එටහයින් බුටමතරම් බුදුර්ලභ බු   බුදුර්්කර බු   බුද බුභා නා බුඅරමවණක් බුට නත් බුනැත. බු 

 
4. එනිසා බු එටස් බු උල්ලහ බු නිමිත්ත බු නැති බු    බු කල්හි බු එම බු

ටයෝලා චරයා බු විසින් බු භා නා බු ආසනටය් බු  ාි බු වී බු “මම බු අස ල් බු ටදාරින් බු
නික්මී බු අස ල් බු දිනාට න් බු මලෙ බු පැමිණ බු අස ල් බු තැනින් බු  මෙ බු ලිටයමි. බු
අස ල් බුතැනින් බුදකුණෙ බුලිටයමි, බුඅස ල් බුතැන බුලලක් බුතිිමණි, අස ල් බුතැන බු
තුඹසක් බු ලසක් බු  ැලක් බු තිිමණි, මම බු ව බු පාටර් බු ටලාස් බු අස ල් බු තැනදී බු
උද්ධවමාතක බුඅසවභය බුදැක්ටකමි. බුඑහිදී බුඅස ල් බුදිසා ෙ බුහැරී බුහාත්පස බුපිහිො බු
ඇති බු නිමිති බු සලකා බු .ැලීමි. බු ටමටස් බු උද්ධවමාතක බු අසවභ බු නිමිත්ත බු .ලා බු
භා නා බු ඩා බුඋල්ලහ බුනිමිත්ත බුලැීමමි. බුඉන්පසව බුඅස ල් බුදිසාට න් බුනික්මී බු
ටසාටහාන් බුිමටමන් බුපිෙත්  බුඅස ල් බුපාටරන් බුටම් බුටම් බුටලස බුහැරී බුපැමිණ බු
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ටමටස් බු ාි බු  ටය් බුට මි.” බුයි බු ාි බු   බුආසනය බුදක් ා බුආලිය බුමල බුපිළිට ළින් බු
පරතටේක්ර්ා බුකළ බුයවතු බුටේ. එටස් බුපරතටේක්ර්ා බුකිරීටම්දී බුනැති බු   බුඋල්ලහ බු
නිමිත්ත බු නැ ත බු පහළ බු ටේ. ඉදිරිටය් බු තිට.න්නාක් බු ටමන් බු  ැෙටහයි. බු
කමෂස්ථානය බු ටපර බු ටස්ම බු භා නා බු වීථියෙ බු පැමිටණයි. බු ආලිය බු මල බු
පරතටේක්ර්ා බු කිරීම බු  නාහි බු ටමටස් බු භා නා බු වීථියෙ බු පැමිණීම බු අනවසස් බු
ටකාෙ බුඇත්ටත් බුය. බු 

 
5. ත ද බුඅසවභ බුභා නාට හි බුඅනවසස් බුදකිමින් බුඅසවභ බුනිමිත්ත බු

මාණික බුරත්නයක් බුටමන් බුසලකා බුඑම බුඅරමවටණහි බුසිත බු.ැඳ බුතැිමය බුයවතුටේ. 
උද්ධවමාතක බුඅසවභ බුනිමිත්ටතහි බුසිත බුහසවරැ ා බුධාන බුඋපද ා බුධාන බුපාදක බු
ටකාෙ බුවිදර්නනා බු ඩා බුවකාන්තටයන් බුටම් බුපරතිපදාට න් බුටලාස් බුජරා බුමරණ බු
දුටකන් බුමිටදන්ටනමි’ බුයි බුභා නාට හි බුඅනවසස් බුසැලකිය බුයවතුය. බු 

 
6. අසරණ බුදුලී බුදිළින්ටදකුෙ බුමහඟු බුමිණි බුරැ නක් බුලැ.වණව බුවිෙ බු

“අති බුදුර්ලභ බු   බුමිණිරැ නක් බුලැ.වට මි” බුයි බුයම් බුටස් බුඊෙ බුටල ර  බුකරන්ටන් බු
ද බුඑටස්ම බු“දුලියකු බුලැ.  බුමිණි බුරැ නක් බුටමන් බුමා බුවිසින් බුඅති බුදුර්ලභ බු   බු
කමෙහනක් බු ල.න බු ලදී. බු ධාතු බු කර්මස්ථානිකයා බු ස් කීය බු සතර බු ධාතූන් බු
අරමවණව බු කරයි. බු ආනාපාන බු කමෂස්ථානිකයා බු ද බු ස් කීය බු නාසිකා බු  ාතය බු
අරමවණෙ බු ලනී. බු කසිණ බු  ඩන්නා බු කසිණ බු මණ්ඩලය බු ලනී. බු ටමටස් බු ටසසව බු
කමෙහන් බුසවලභය. බුටමය බු නාහි බුඑක් බුදිනක් බුටහෝ බුදින බුටදකක් බුටහෝ බුපැ තී බු
විනීලකාදී බු . ෙ බු යන්ටන් බු ට යි. බු ටමයෙ බු  ඩා බු අතිනයින් බු දුර්ලභ බු
කර්මස්ථානයක් බු නම් බු නැතැ” බු යි බු සලකා බු ටල ර  බු සම්පරයවක්ත බු මාණික බු
රත්නයකෙ බුටමන් බුපරිය බුකරමින් බුඋද්ධවමාතක බුඅසවභ බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බුරැකලත බු
යවතුය. බු 

 
7. රාතරීස්ථාන බු දි ාස්ථාන බු සෑම බු තැනකදීම බු නිරන්තරටයන් බු

උද්ධවමාතක බු උද්ලරහ බු නිමිත්ත බු අරමවණව බු ටකාෙ බු “උද්ධවමාතක බු අසවභය බු -
උද්ධවමාතක බුඅසවභය” බුයි බුනැ ත බුනැ ත බුසිත බුඑහි බු.ැඳ බුතැිමය බුයවතුය. බුනැ ත බු
නැ ත බු ආ ර්ජනා බු කළ බු යවතුය. බු ටමටනහි බු කළ බු යවතුය. බු සිත බු එහි බු නැංවිය බු
යවතුය. බුඑටස් බුභා නා බුකිරීටම්දී බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුඋපදී. බුඋද්ලරහ බු- පරතිභාල බු
නිමිති බු ටදටකහි බු ට නස බු ටමටස්ය. බු උද්ලරහ බු නිමිත්ත බු  නාහි බු විරැපය, බු
ිමයජනකය, අති බුභයානකය, පරතිභාල බුනිමිත්ත බු නාහි බුකුසපවරා බුඅහරටලන බු
උඩවකුරැ  බුනිදන බුස්ථ ල බුඅඟපසඟ බුඇති බුපවරැර්යකු බුටමන් බුටපටන්. බු 

 
8. උද්ධවමාතක බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු ලැ.වණව බු තැන් බු සිෙ බු .ාහිර බු

කාම බු  ස්තූන් බු හිතෙ බු ටනාඑන බු .ැවින් බු විර්්කම්භ බු  නටයන් බු කාමච්ඡන්ද බු
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නී රණ බුපරහීණ බුට යි. බුඇලීමක් බුනැති බු.ැවින් බුම බුලැටීමක් බුද බුනැති බු.ැවින් බු
 ාපාද බුනී රණයත් බුවිර්්කම්භනය බුට යි, පෙන්ලත් බුවීර්යය බුඇති බු.ැවින් බු
ථීනමිද්ධයත් බුයෙපත් බුට යි. බුවිපිළිසර බුටනාට න බුනාන්ත බුලුණ බුඇති බු.ැවින් බු
උද්ධච්ච බුකුක්කුච්චය බුද බුදුරැට යි. බුවිටන්ර්ාිලමය බුටපටනන බු.ැවින් බුසමක් බු
පරතිපත්තිය බු ලැනත් බු පරතිපත්ති බු ටද්නක බු සර් ඥයන් බු  හන්ටස් බු ලැනත් බු
කිච්ඡා  බුපරහීණ බුට යි. බුටමටස් බුපඤ්්චනී රණ බුවිර්්කම්භනය බු   බුඑම බුසමාිය බු
උපචාර බුසමාිය බුනම් බුටේ. 

  
9. ටයෝලා චරයාටල් බුසිත බුපරතිභාල බුනිමිත්තෙ බුනැ ත බුනැ ත බු

නං න බුකුසල බුවිතර්කය බුද, පරතිභාල බුනිමිත්ත බුපිරිමදින බුකුසල බුවිචාරය බුද, 
ල.න බුලද බුවිටන්ර්ාිලමය බුනිසා බුකුසල බුපරීතිය බුද, පරීතිටයන් බුසන්සිඳුන සිත බු
කය බුඇති බු.ැවින් බුකුසල බුසවඛය බුද බුසවිත බුසිතක් බුඇති බු.ැවින් බුකුසල බුවකාලරතා බු
සමාිය බු ද. බු යන බු ධානාංල බු පහළ බු ට යි, එටකටණහි බු  නාහි බු
පරථමධානටය් බුම බුපරතිිමම්.යක් බු ැනි බුඋපචාර බුධානය බුලැ.වටණ් බුට යි. බු
ඉන්පසව බුපරථමධාන බුඅර්පණා  බුසහ බුපස්ආකාර බු සීතා  බුද බුසියල්ල බුපඨවි බු
කසිණ බුභා නාටේ බුදී බුකියන බුලද බුපිළිට ළින් බුදත බුයවතු බුටේ.  

 
10. ටමයින් බුපසව බුවිනීලකාදී බුඉතිරි බුඅසවභ බුභා නා බුන ටය් බුදී බුද, 

උද්ධවමාතක බුඅසවභ බුභා නාටේදී කියන බුලද බුඋපටදස් බුසියල්ල බුටනාපිරිටහළා බු
අනවලමනය බුකළ බුයවතු බුටේ. අසවභ බුභා නා  බුසඳහා බුලමනාලමන බුවිධානය, 
හාත්පස බු ෘක්ෂ බුපර් තාදී බුනිමිති බුසැලකීම බුඑටකාටළාස් බුආකාරටයන් බුඅසවභ බු
නිමිත්ත බුඅරමවණව බුකිරීම බුආදී බුසියලු බුවිධානය බුඅසවභ බුභා නා බුඑකක් බුපාසාම බු
අනවලමනය බුකිරීම බුඅති බුවිටන්ර්යි. බු 

 
11. බු විනීලක බු අසවභය බු - බු ට.ටහෝ බු ටසයින් බු නීල ර්ණ බු    බු විනීලක බු

අසවභය බු අරමවණව බු ටකාෙ බු භා නා බු  ැඩීටම්දී බු “විනීලක බු අසවභය බු - බු විනීලක බු
අසවභය” බුයි බුමනසිකාරය බුපැ ැත්විය බුයවතුය. බුඑහි බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බු නාහි බු
ක.ර බුපාෙ බුසහිත ම බුසිතෙ බු ැෙටහයි. බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බු ඩාත් බුඋත්සන්න බු
 ර්ණය බු නටයන් බු ැෙටහයි. බු 

 
12. විපවබ්.ක බුඅසවභ බු- බුන ටදාරකින් බුසහ බුසතුන් බුකඩා බුකෑ බු ණ බු

මවඛටයන් බුසැර  බු ැලිටරන බුමෘත බුනරීරය බුවිපවබ්.ක බුඅසවභය බුනම් බුටේ. එය බු
අරමවණව බු ටකාෙ බු “විපවබ්.ක බු අසවභය බු - බු විපවබ්.ක බු අසවභය” බු යි බු මනසිකාරය බු
පැ ැත්විය බුයවතුය. බුඑහි බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බු නාහි බුසැර  බු ැලිටරමින් බුප ත්නා බු
ආකාරටයන් බුම බු ැෙටහයි. බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුනින්චල  බුනාන්ත  බුප ත්නා බු
ටස් බු ැෙටහයි. 
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 බු 
13. විච්ිද්දක බුඅසවභය බු- බුයවද්ධ බුභූමියක බුටහෝ බුදාමරික බුටසාරැන් බු

ට ටසන බු නයක බුටහෝ බුටසාටහානක බුටහෝ බුරජ බුඅටණන් බුටසාරැන් බු ාතනය බු
ටකටරන බුතැනක බුටහෝ බුදකින්නෙ බුලැට.න බුකඳ බුමැදින් බුට න් බුකරන බුලද බු
මෘත බුනරීරය බුවිච්ිද්දක බුඅසවභය, මහ නයක බුසිංහ බු ා රාදීන් බුවිසින් බුටදකෙ බු
මැදින් බුකඩා බුට න්කළ බුමළ බුසිරැරද බුවිච්ිද්දක බුඅසවභයයි. බු 

 
14. විච්ිද්දක බු අසවභය බුට ත බු ටලාස් බු අන්ටකටනකු බු ල ා බු ටහෝ බු

තමන්ම බුටහෝ බුඅතින් බුටනාඅල් ා බුනරීර බුකැ.ලි බුටදක බුඅඟලක් බුපමණ බුඅතර බු
 න බුටස් බුසමීප බුකරවිය බුයවතුය. බුඑටස් බුළංටකාෙ බුත.ා බු“විච්ිද්දක බුඅසවභය බු- බු
විච්ිද්දක බු අසවභය” බු යි බු භා නා බු මනසිකාරය බු පැ ැත් බු යවතුය. බු එහි බු උද්ලරහ බු
නිමිත්ත බු කඳමැදින් බු ට න් ම බු  ැෙටහයි. බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු  නාහි බු
 ැෙටහනවටය් බුමළසිරැර බුවකා.ද්ධ  බුපරිප ර්ණ  බුතිට.න බුආකාරටයනි. බු 

 
15. වික්ඛායිතක බු අසවභය බු - බු අවි බු ආයවධ බු  ලින් බු සිඳීටමන් බු ටහෝ බු

සතුන් බුවිසින් බුකඩා බුකෑටමන් බුටහෝ බුනරීරා ය  බුතැන් බුතැන්හි බුවිසිරී බුලිය බුමළ බු
සිරැර බුවික්ඛායිතක බුඅසවභයයි. බුඑ ැන්නක් බුට ත බුටලාස් බුඅන්ටකටනකු බුල ා බු
ටහෝ බු අටනටකකු බු නැති බු නම් බු තමන් බු විසින්ම බු අතින් බු ස්පර්න බු ටනාටකාෙ බු
සැරයටිටයන් බුටහෝ බුනරීරා ය  බුඅඟල බුඅඟල බුඉඩ බුත.ා බුලඟා බුකරවිය බුයවතුය. බු
“වික්ඛායිතක බුඅසවභය බු- බුවික්ඛායිතක බුඅසවභය” බුයි බුමනසිකාරය බුපැ ැත්විය බු
යවතුය. බුඑහි බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බු නාහි බුසතුන් බුවිසින් බුතැනින් බුතැන බුකඩා බුකන බු
ලද බුආකාරටයන්ම බු ැෙටහයි. බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බු නාහි බුඅඩවපාඩව බුනැති  බු
පිරිපවන්  බුමළසිරැර බුනාන්ත  බු ැෙටහන්ටන් බුට යි. බු 

 
16. වික්ිත්තක බු අසවභය බු - බු අවි බු ආයවධ බු  ලින් බු සිඳීටමන් බු

නරීරා ය  බුසියල්ල බුසිඳ බුිමඳ බුදමන බුලද බුමළ බුසිරැර බුවික්ිත්තක බුඅසවභයය, 
අතින් බුස්පර්න බුටනාටකාෙ බුසැරයටිටයන් බුටහෝ බුට න බුටකටනකු බුල ා බුටහෝ බු
අඟලක් බු අඟලක් බු පමණ බු අතර බු  න බු ටස් බු කැ.ලි බු ළං බු ටකාෙ බු ත. ා බු
“වික්ිත්තක බු අසවභය බු - බු වික්ිත්තක බු අසවභය” බු යි බු භා නා බු මනසිකාරය බු
පැ ැත්විය බුයවතුය. බුඑහි බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බුට න් බුකරන බුලද බුකැ.ලි බුඅතරක් බු
සහිත  බු මළසිරැර බු  ැෙටහයි. බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු  නාහි බු අතරක් බු නැති බු
සම්ප ර්ණ බුමළ බුසිරැරටස්ම බු ැෙටහන්ටන්ය. බු 

 
17. හතවික්ිත්තක බුඅසවභය බු- බුයවද්ධ බුභූමි බුටසාටහාන් බුභූමි බුආදී බු

තැන්හි බුකාකපාදාකාරටයන් බුටපති බුටපති බුලසා බුට න් බුකරන බුලද බුමළ බුසිරැර බු
හතවික්ිත්තක බුඅසවභයය, අන්ටකටනකු බුල ා බුටහෝ බුතමන්ම බුටහෝ බුටපර බුකී බු
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ආකාරටයන් බු කැ.ලි බු ලංටකාෙ බු ත. ාටලන බු “හතවික්ිත්තක බු අසවභය බු - බු
හතවික්ිත්තක බුඅසවභය” බුයි බුභා නා බුමනසිකාරය බුපැ ැත්විය බුයවතුය. බුඑහි බු
උද්ලරහ බුනිමිත්ත බු නාහි බුආ වද බුපහරින් බුට න් බු   බුකැ.ලි බුසහිත බුමළ බුසිරැර බු
ටස්ම බු ටපටනයි. බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු  ැෙටහනවටය් බු කැ.ලි බු ට න් බු ටනා   බු
පිරිපවන් බුමළ බුසිරැරක් බු නටයනි. බු 

 
18. ටලෝහිතක බු අසවභය බු - බු යවද්ධ බු මණ්ඩලාදිටයහි බු ටහෝ බු ආ වද බු

පහරින් බු අත්පා බු සිඳීටමහි බු දී බු ටහෝ බු  ණ බු පිළිකා බු ආදිටයන් බු ටහෝ බු ටල් බු
 ැලිටරමින් බු ප ත්නා බු මළසිරැර බු ටලෝහිතක බු අසවභයය, එ ැන්නක් බු දැක බු
“ටලෝහිතක බුඅසවභය බු- බුටලෝහිතක බුඅසවභය” බුභා නා බුමනසිකාරය බුපැ ැත්විය බු
යවතුය. බුඑහි බුඋල්ලහ බුනිමිත්ත බු නාහි බු ැලිටරන බුලාක්ර්ා බුරසයක් බුටමන් බුද බු
සවළඟින් බු සැටලන බු රතු බු ටකාියක් බු ටමන් බු ද බු චංචල  බු  ැෙටහ්. බු පරතිභාල බු
නිමිත්ත බු ැෙටහනවටය් බුනින්චල බුසන්සවන් බුආකාරටයනි. බු 

 
19. පවල ක බුඅසවභය බු- බුදින බුටදක බුතුනක් බුඉකුත්   බුමළසිරැටරන් බු

න ටදාරින් බු හා බු සකල බු නරීරටයන් බු  ැලිටරන බු පණව න්ටලන් බු පිරීලත් බු මළ බු
සිරැර බුපවළ ක බුඅසවභය බුනම් බුටේ. බුමිනිස් බුසිරැටරහි බුපමණක් බුටනා , ඇත් බු
අස් බුල  බුමහිස බු.ලු බු.ළල් බුසි ල් බුනයි බුටපාටළාන් බුපිඹවරැ බුආදී බුසතුන්ටල් බු
මළසිරැටරහිද බුපණව න් බු ැලිටරන බුකල්හි බුඑය බුඅරමවණව බුටකාෙ බුපවල ක බුඅසවභ බු
භා නා  බු ැිය බුහැකිය. බුචවල්ලපිණ්ඩපාතික බුතිස්ස බුස්ථවිරයන් බු හන්ටස්ෙ බු
 නාහි බුකාළදී  ාපී බු කලුදිලා ැ ) බුඇතුලත බුපණව න් බු ැලිටරමින් බුති.වණව බු
ඇත් බුකුණපයක් බුදැක බුපවල ක බුසංඥාධ බු ැඩීටමන් බුඅසවභ බුභා නා  බුසමෘද්ධ බුවිය. බු
උන් හන්ටස් බු එතැනදීම බු අර්හත් යෙ බු පත් බු    බු ටස්ක. බු “පවළ ක බු අසවභය බු - බු
පවළ ක බුඅසවභය” බුයි බුඑහි බුභා නා බුමනසිකාරය බුපැ ැත්විය බුයවතුය. බුඋද්ලරහ බු
නිමිත්ත බු  නාහි බු පණව න් බු සැටලන බු  ැලිටරන බු ආකාරටයන්ම බු ටපටන්. බු
පරතිභාල බුනිමිත්ත බු ැෙටහනවටය් බුඇල්හාටල් බු.ත් බුපිඬක් බුටමන් බුනින්චල ය. බු 

 
20. අට්ික බුඅසවභය බු- බුඑක බුඇෙ බුකැ.ැල්ලම බුටහෝ බුඇෙසැකිල්ලක් බු

ටහෝ බුඅට්ික බුඅසවභය බුනම් බුටේ. බුටල් බුමස් බුසහිත බු  ද බුටල් බුසිඳී බුනහරින් බු.ැඳුනා බු
  ද බුතැන් බුතැන්හි බුවිසිර බුලියා බු  ද බු ර්ර් බුලණන් බුදිර බුදිරා බුඇත්තා   බුද බුසියලු බු
ඇෙ බු අට්ික බු අසවභයෙ බු අයත් බු ටේ උද්ධවමාතක බු අසවභය බු සඳහා බු ලිය බු
ආකාරටයන්ම බු අට්ික බුඅසවභය බු ට ත බු යා බු යවතුය. බු හාත්පස බුලස් බු ලල් බු ආදී බු
නිමිති බුසලකා බුසනිෙවහන් බුටකාෙ බුඑටකාටළාස් බුආකාරටයන් බුඅට්ික බුඅසවභය බු
ටදස බු.ැලිය බුයවතුය. බු 
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21. එටකාටළාස් බු ආකාර බු අතුටරන් බු ඇෙසැකිල්ටලහි බු  ර්ණය බු
සවදු බුපාටින් බුටනා.ලා බුඅපරසන්න බුපිළිකුල් බුපාටින් බු.ැලිය බුයවතුය. බුඅත් බුඇෙ බු
පා බුඇෙ බුදන බුඇෙ බුඌරැ බුඇෙ බුකටි බුඇෙ බුපිෙකෙව බුඇෙ බුපරාළ බුඇෙ බුශ්රී ා බුඇෙ බු
නීර්ර් බුඇෙ බුආදී බුව බුව බුඇෙ බුනමින් බුසැලකීම බුලිංල බු නටයන් බු.ැලීම බුනම් බුටේ. 
සෙහන් බු  නටයන් බු .ැලීම බු නම් බු දිල බු ටකටි බු  ෙ බු සි වරැස් බු කුඩා බු මහත් බු ආදී බු
හැඩහවරැකම් බුඅනව  බු.ැලීමය බුදිසා බු නටයන් බුහා බුඅ කාන බු නටයන් බුද බු.ැලිය බු
යවතුය. බුව බුව බුඇෙකෙව බුටකළ ර බු.ැලීම බුපරිච්ටේද  නටයන් බුසැලකීමය. බුයම් බු
යම් බුඅයවරකින් බු.ැලීටම්දී බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බුඋපදී බුනම් බුඑය බුඅරමවණව බුටකාෙ බු
භා නා බු ඩා බුපිළිට ළින් බුධානයෙ බුපැමිණිය බුයවතු බුටේ.  

 
22. ඇෙ බුකැ.ලි ල බුඋස්තැන් බුපහත් බුතැන් බුසැලකීම බුනින්නථල බු

 නටයන් බු .ැලීමය. බු පරටද්න බු  නටයන් බු ටහෝ බු මම බු මිටිතැනය බු ඇෙසැකිල්ල බු
උස්තැන්ය, මම බු උස්තැනය බු ඇෙසැකිල්ල බු තැනයයි බු ටහෝ බු නින්නථල බු
 නටයන් බු .ැලිය බු යවතුය. බු ඇෙකෙව බු එකතු න බු සන්ිස්ථාන බු  නටයන් බු ද බු
.ැලිය බුයවතුය. බුඇෙ බුකෙව බුඅතර බුවි ර බුතැන් බුඅනව  බුද බු.ැලිය බුයවතුය. බුසියලු බු
ඇෙසැකිල්ල බු ටකටරහි බු නව ණ බු හසවරැ ා බු ටමනම් බු තැන බු ටමනම් බු ඇෙ බු
කැ.ැල්ල බුයයි බුහාත්පස බුසැලකිය බුයවතුය. බුඑටසත් බුඋද්ලරහ බු- බුපරතිභාල බුනිමිති බු
පහළ බුටනාට ත් බුනම් බුනළල් බුඇෙ බුමත බුසිත බුපිහිෙව ාටලන බු“අට්ික බුඅසවභය බු
-අට්ික බුඅසවභය” බුයි බුමනසිකාරය බුපැ ැත්විය බුයවතුය. බු 

 
23. ඉහත බු දැක්   බු අසවභ බු අරමවණව බු  ලදී බු ද බු ලැට.න බු පරිදි බු

එටකාටළාස් බු ආකාරටයන් බු .ැලිය බු යවතු බු ටේ. ටමහි බු දී බු උද්ලරහ බු නිමිත්තත් බු
පරතිභාල බු නිමිත්තත් බු එක බු සමානය. බු එටස් බු  නවටය් බු එක් බු ඇෙ බු කැ.ැල්ලක් බු
ටලන බු භා නා බු  ැඩීටම්දීය, ඇෙසැකිල්ලම බු අරමවණව බු ටකාෙ බු භා නා බු
 ැඩීටම්දී බු නාහි බුඋද්ලරහ බුනිමිත්ත බුසන්ි බුවි ර බුසහිත  බුඇෙසැකිල්ල බුවි ර බු
සහිත  බු ඇෙසැකිල්ල බු  නටයන් බු ටපටන්. බු ත ද බු උද්ලරහ බු නිමිත්ත බු  නාහි බු
වකා.ද්ධ  බු පිරිපවන් බු ඇෙසැකිල්ලක්  බු ටපටන්. බු ත ද බු උද්ලරහ බු නිමිත්ත බු
ිමයකරැය, භයානකය, පරතිභාල බු නිමිත්ත බු පරසන්නය, පරීති බු ටසෝමනස්ස බු
ජනකය, උපචාර බුසමාිය බුසහිත බු.ැවිනි. බු 

 
24. උද්ධවමාතකාදී බුදස බුඅසවභය බුඅතුටරන් බුයමක් බුඅරමවණව බුටකාෙ බු

පරථම බුධානය බුලැ.  බුටයෝලා චරයා බු නාහි බුඅතිනයින්ම බුවිර්්කම්භනය බුකරන බු
ලද බුකාමරාල බුඇති බු.ැවින් බුරහතන් බු හන්ටස් බුනමක් බුටස් බුවිරාලී බුපැ තුම් බු
ඇත්ටතකු බු . ෙ බු පැමිටණ්. බු දස බු අසවභයක් බු  දාරා බු ඇත්ටත් බු මළ බු සිරැරෙ බු
පැමිටණන බුඅ ස්ථා බුදසයක් බුදැක්වීම බුපිණිස බුහා බුරාලචරිත බුපරටභ්ද බුදසයෙ බු
සවදුසව බු  න බු කමෙහන් බු දැක්වීමත් බු පිණිසය. බු එනිසා බු භා නාභිලාර්ී බු
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ටයෝලා චරයන් බු විසින් බු අසවභ බු දසය බු අතුටරන් බු ලැට.න බු ලැට.න බු අසවභ බු
භා නා  බු ැිය බුයවතු බුටේ.  

 
25. විටන්ර්ටයන් බු  නාහි බු උද්ධවමාතක බු අසවභය බු

නරීරසණ්ඨානයාටල් බුවිපතක් බු න බු.ැවින් බුනරීර බුසෙහන් බුපිළි.ඳ  බුරාල බුඇති බු
අයෙ බුසවදුසව බුභා නා කි. බු ර්ණ බුසම්පත්ති බුරාලියාෙ බුවිනීලක බුඅසවභය බුසවදුසවය. බු
නරීර බුසව ඳ ත් බුකිරීටම් බුරාල බුඇත්තාෙ බුවිපවබ්.ක බුඅසවභය බුසත්පරායය, නරීර බු
 නභා  බු රාලියාෙ බු විච්ිද්දක බු අසවභය බු ලැළටප්. බු මස්පිඬව බු පිළි.ඳ බු රාල බු
ඇත්තාහෙ බුවික්ඛායිතක බුඅසවභය බුටලෝචර බුටේ. අඟපසඟ බුපිළි.ඳ බුලීලරාල බු
ඇත්තන්හෙ බුවික්ිත්තක බුඅසවභය බුලැලටප්. බුනරීරටය් බුමටනෝඥටලස බුලැලපී බු
ඇති බු .  බු ලැන බු රාල බු ඇත්තන්හෙ බු හතවික්ිත්තක බු අසවභය බු සත්පරායය. බු
අලංකාර බුජනිත බුටසෝභනරාලියාෙ බුටලෝහිතක බුඅසවභය බුටලෝචර බුටේ. කටයහි බු
මමත්  බු රාලියාෙ බු පවළ ක බු අසවභය බු ද, දන්ත බු සම්පත්ති බු රාලියාෙ බු අට්ික බු
අසවභයද බුසත්පරාය බුටේ. ටමටස් බුදසවිධ බුරාලචරිතයන්ටල් බු නටයන් බුඅසවභ බු
භා නා  බුදස බු ැදෑරැම් බු න බු.  බුදතයවතුය. බු 

 
26. ලටඟහි බුයන බුනැ  බුරිටි බු.ලටයන්ම බුලටඟහි බුරඳ ාලතයවතු බු

 න්නා බුටස් බුස් භා ටයන් බුපිළිකුල් බු   බුදස බුඅසවභ බුඅරමවටණහි බුවිතර්කටයන් බු
ටතාර  බු සමාියක් බු ටනාපිහිෙන බු .ැවින්ම බු පරථම බු ධාන බු හැර බු ඉන් බු මතු බු
ද්විතියාදී බු ධාන බු ටනාලැට.යි. බු භා නා බු අනවසස් බු දන්නා බු .ැවින්ම බු අසවභ බු
අරමවටණහි බුපරීතිය බුහෙලනී. බුදසවිධ බු  ම බුඅසවභටයහි බුලක්ර්ණ බු නාහි බුඅස චි බු
දුර්ලන්ධ බු පිළිකුල් බු ස් භා  බු මය. බු මළසිරැටරහි බු පමණක් බු ටනා  බු ජී මාන බු
නරීරටයහි බුද බුඅසවභය බුඅසවභමය, සිනාටසන බුකාන්තා කටල් බුදත් බුඇෙ බුදුෙව බු
මහාතිස්ස බුරහතන් බු හන්ටස්ෙ බුටමන්ද, ඇතාපිෙ බුනැලී බුලත් බුස සැෙ බුඅ.රණ බු
පැළදී බුරජව බුසං රක්ිත බුස්ථවිර බු හන්ටස්ටල් බුඋපස්ථායක බුසාමටණ්ර බුනමෙ බු
ටමන්ද බුජී මාන බුනරීරටයහි බු   ද බුධාන බුමාර්ල බුලල බුලැිමය බුහැකිය. බු 

 
27. ජී මානක බු නරීරටයහි බු  නාහි බු ආලන්තුක බු අලංකාරටයන් බු

 ැසීලිය බු.ැවින් බුඅසවභතා  බුටනා බුටපටන්. බුපියවිටයන් බු නාහි බුටම් බුමිනිස් බු
සිරැර බුතුන්සියයකෙ බුඅික බු   බුඇෙකෙව ලින් බුටලාඩ බුනැලී බුඇත. බුඑකසිය බු
අස  ක් බු සන්ිටයන් බු ලැලපී බු ඇත. බු න සීයයක් බු නහරින් බු .ැඳී බු ඇත. බු
න සියයක් බුමස්පිඬව බු ලින් බුආටල්ප බුටකාෙ බුඇත. බුඅමවමිණී බුසමකින් බු ෙවී බු
ඇත. බු සිවිටයාන් බු පිළිසන් බු වී බු ඇත. බු ටලාකු බු කුඩා බු සිදුරැ බු සහිතය. බු ටම්දස් බු
තලියකින් බුටස් බුඋින් බුයටින් බුනිරතුරැ  බුකුණව බුටල් බු ැලිටර්. බුපණව බුකැල බුවිසින් බු
ලැ සී බුලන්නා බුලද්ටද්ය. බුටරෝලයන්ෙ බුආකරයකි. බුදුක්ඛ බුරානියකෙ බු ස්තු කි. බු
පැසවණව බුපැරණි බුටලියක් බුටමන් බුන  බුටදාරකින් බුනිරතුරැ බු ැලිටරන්ටන්ය. බු
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දෑසින් බු ක., කඳුළුය, බු ටදකණින් බු ලාඳුරැය, ටදනාස්පවටෙන් බු ටසාෙවය, 
මවඛටයන් බුආහාර බුපිත් බුටසම් බුටල් බු මනය, අටධෝමාර්ලටයන් බුමලමවතරය, න  බු
අන දහසක් බුටරෝමකූපයන්ටලන් බුදහිය බුකුණවය, ටමටස් බුහාත්පසින් බුඅස චි බු
 ැලිටරන බුටම් බුකය බුකුණපයන් බුටසායා බුඑන බුනිලමැස්සන් බුවිසින් බුපිරි රන බු
ලද්ටද්ය. බු 

 
28. දත් බු මැදීම්, මව  බු ටදවීම්, නෑම්, හිස බු ටතල් බු ලෑම්, හැදීම්, 

ටපරවීම් බු ආදිටයන් බු පිළිදැලුම් බු ටනාටකාෙ බු උපන් නක් බු විසවරැණව බු හිසටක් බු
ඇති  බුලමින් බුලම බුඇවිදින්ටන් බුනම් බුරජවටල් බුද බුකසළ බුටසෝදක බුසැටඬාලාටල් බු
ද බුනරීරටයහි බුඅසවභ බුපිළිකුල් බුස් භා ටය් බුට නසක්ම බුනැත්ටත්ය. බුටමටස් බු
අස චි බු දුර්ලන්ධ බු පිළිකුල් බු ස් භා ටයන් බු රජවටල් බු ටහෝ බු සැටඬාලාටල් බු ටහෝ බු
නරීරටයහි බුවිටන්ර්ත් යක් බුනැත්ටත්මය. බු 

 
29. දත්මැද බුමව ටදා ා බුඉස්ටසෝදා බුනා බුපිළිදැලුම් බුටකාෙ බුනා බුනා බු

 ර්ණ බුසව ඳ බුවිල වන් බුආටල්ප බුටකාෙ බුනා බුනා බු ස්තරාභරණාදිය බුහැඳ බුපැළඳ බු
“මමය බු මටල්ය” බු යි බු ලත බු යවතු බු ආකාරටයන් බු  නාහි බු අසවභය බු සඟ නව බු
ල.න්ටන්ය. බුටමටස් බුආලන්තුක බුඅලංකාරටයන් බුඅසවභ බුලක්ර්ණය බු ැසීලිය බු
.ැවින් බු  නාහි බු යථා බු ස් භා ය බු ටනාටපටනන බු .ැවින් බු පවරැර්ටයෝ බු ස්තරීන් බු
ටකටරහිද බු ස්තරීහව බු පවරැර්යන් බු ටකටරහි බු ද බු අතිනයින් බු ඇළුම් බු කරන්නාහ. බු
පරමාර්ථ බු  නටයන් බු  නාහි බු අණවමාතර බු පමණ ත් බු ඇළුම් බු කෙයවත්තක් බු
ඇත්ටත්ම බුනැත. බු 

 
30. ටකස් බු ටලාම් බු නිය බු දත් බු ටකල බු ටසාෙව බු මල බු මවතරා බු දී බු එක බු

ටකාෙසක් බුටහෝ බුනරීරටයන් බුපිෙත බු ැෙවටන් බුනම් බුඑය බුඅතින් බුස්පර්න බුකිරීමෙද බු
පිළිකුල් බුටකටරති. බුලජ්ජා බුට ති. බුනරීරස්ථ බුටකාෙස් බුසියල්ල බු නාහි බුටමටස් බු
අසවභ බුලක්ර්ණයන්ටලන් බුපිරී බුඇත්ටත් බුනමවත් බුඅවිදු බුඅඳුටරන් බු ැසීලිය බුආත්ම බු
ස්ටන්හ බුරාල බුඇති බු.ැවින් බුඉර්්ෙය බු- බුකාන්තය බු- බුමනාපය බු- බුනිතය බු- බුසවභය බු
- බුසවඛය බු- බුආත්මයයි, විපරීත  බුලනිමින් බුදුටකන් බුටනාමිදී බුඅනන්ත බුසංසාර බු
දුකෙ බුපතිත බු න්නාහ. බු 

 
31. නව ණැත්තා   බුභික්ර්ව බුභික්ර්වණී බුඋපාසක බුඋපාසිකා බුදී බුසෑම බු

ටයෝලා චර බුට. ද්ධයන් බුවිසින් බුමෘත බුනරීරටයහි බුජී මානක බුනරීරටයහි බුටහෝ බු
යම් බුතැනක බුඅසවභ බුආකාරය බුටපටන් බුනම් බුව බුව බුඅසවභය බුඅරමවණව බුටකාෙ බු
උද්ලරහ බුනිමිති බුපරතිභාල බුනිමිති බුඋපද ා බුපරථමධානයෙ බුපැමිණීමෙ බුඋත්සාහ බු
ලත බුයවත්ටත්ය. බු 
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පද වි රණන  
  
1. විර්්කම්භන බු - බු ධාන බු .ලටයන් බු ටකටලසවන් බු යෙපත් බු කිරීම. බු

විර්්කම්භන බුපරහාණය බුනම් බුටේ. 
 

2. විපිළිසර බු- බුපසවතැවීම්, කළ බුඅකුනල් බුහා බුටනාකළ බුකුනල් බුලැන බු
පසවතැවීම් බුසිදුටේ. 

 

3. විටන්ර්ාිලමය බු- බුභා නාට න් බුලැ.  බුඅ ට.ෝධය බුහා බුඅත්දැකීම බු
ධාන බුමාර්ලලල බුටතක්ම බුදියවණව  බුවිටන්ර්ාිලමයයි. බු 

 

4. පරතිිමම්.ය බු - බු මවහවණ බු .ලන බු කැඩපතක බු දිස් න බු ඡායා  බු
පරතිිමම්.ය. බු 

 

5. ලාක්ර්ාරසය බු- බුඋණවකරණ බුලද බුලාකඩ බුදියරය බු 
 

6. ටම්දස්තලිය බු - බු මස් බු ටතල් බු පිරැණව බු නැ වම් බු මැටි.ඳුන 
ටම්දස්තලිය බුනම් බුටේ. 

 

7. ජී මාන බු- බුපණ බුඇති බුඅයටල් බුනරීරය බුජී මානකය. බු 
 

8. ආලන්තුක බු අලංකාර බු - බු පිෙතින් බු ලන්නා බු ලද බු  ස්තරාභරණ බු
ආදිටයන් බුකරනව බුල.න බුසැරසවම. 

 

9. යථාස්භා ය බු- බුසත බු නටයන් බුපිහිො බුඇති බුස් භා ය. බුඑනම් බු
අස චි බු ලන්ධය බු පිළිකුල් බු .  බු හා බු අනිත බු දුක්ඛ බු අනාත්ම බු
අසවභතා ය. බු 

 

10. සං රක්ඛිත බු ස්ථවිර බු උපස්ථායක බු සාමටණ්ර බු නම බු - බු ස සැෙ බු
අ.රණ බුපැළදි බුඇත්කඳ බුපිෙ බුසිටි බුරජව බුදැක බුඅසවභය බු ඩා බුඅනාලාමී බු
විය. බු 
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බුද්ධානුස්සති භාවනාව  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 
ඉතිපි බු ටසෝ බු භල ා බු අරහං බු සම්මා බු සම්.වද්ටධෝ බු විජ්ජාචරණ බු

සම්පන්ටනෝ බු සවලටතෝ බු ටලෝකවිූ බු අනවත්තටරෝ බු පවරිස බු දම්ම බු සාරථි බු සත්ථා බු
ටද් මනවස්සානං බු.වද්ටධෝ බුභල ා, ති. බු 
 
අනුේ ලාම   

1. අරහං බු 2. සම්මා බු සම්.වද්ටධෝ බු 3. විජ්ජාචරණ බු සම්පන්ටනෝ බු 4. 
සවලටතෝ බු 5. ටලෝකවිූ බු 6. අනවත්තටරෝ බු පවරිසදම්මසාරථි බු 7. සත්ථා බු
ටද් මනවස්සානං බු8. .වද්ටධෝ බු9. භල ා, ති. බු 
 
පරතිේ ලාම   

9. භල ා බු8. .වද්ටධෝ බු7. සත්ථා බුටද් මනවස්සානං බු6.  
අනවත්තටරෝ බුපවරිසදම්මසාරථි බු5. ටලෝකවිූ බු4. සවලටතෝ බු3.  
විජ්ජාචරණ බුසම්පන්ටනෝ බු 
2. සම්මා බුසම්.වද්ටධෝ බු1. අරහං බු 
 
නටමා බුටත බුපවරිසාජඤ්්ඤ් බු- බුනටමා බුටත බුපවරිසවත්තම,  
නටමා බුටත බුපවරිසාතුල බු-නටමා බුටත බුපවරිසාසහ. බු 

 
ේ තවරුම   
 
ආජඤ්්ඤ් බු පවරිස බු    බු .වදුරජාණන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස්ෙ බු මාටල් බු
නමස්කාරය බුටේ ා,  
 
උත්තම බුපවරිස බු   බු.වදුරජාණන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස්ෙ බුමාටල් බුනමස්කාරය බු
ටේ ා. බු 
 
අසම බුපවරිස බු   බු.වදුරජාණන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස්ෙ බුමාටල් බුනමස්කාරය බු
ටේ ා. බු 
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ටනර්ර්්ඨ බුපවරැර් බු   බු.වදුරජාණන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස්ෙ බුමාටල් බුනමස්කාරය බු
ටේ ා. බු 

 
 
අනුේ ලාම න  
 
1. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුඅර්හත් බුනම් බු න බු 
ටස්ක. බු 
 
2. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුසම්මා බුසම්.වද්ධ බුනම් බු න බු
ටස්ක. බු 
 
3. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුවිජ්ජාචරණ බුසම්පන්න බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 
 
4. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුසවලත බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
5. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටලාකවිූ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
6. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුඅනවත්තර බුපවරිසදම්මසාරථි බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 
 
7. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුසත්ථා බුටද් මනවස්සානං බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 
 
8. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බු.වද්ටධෝ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
9. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුභල ා බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
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පරතිේ ලාම  බු අල බුසිෙ බුමවලෙ බුපිළිට ලින් බුකිය න්න) බු 
 
9. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුභල ා බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
8. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බු.වද්ටධෝ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
7. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුසත්ථා බුටද් මනවස්සානං බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 
 
6. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස් බු අනවත්තර බු පවරිසදම්ම බු
සාරථි බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
5. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටලාකවිූ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
4. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුසවලත බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
3. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුවිජ්ජාචරණ බුසම්පන්න බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 
 
2. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුසම්මා බුසම්.වද්ධ බුනම් බු න බු
ටස්ක. බු 
 
1. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුඅර්හත් බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
නටමා බුටත බුපවරිසාජඤ්්ඤ් බු- බුනටමා බුටත බුපවරිසවත්තම,  
නටමා බුටත බුපවරිසාතුල බු-නටමා බුටත බුපවරිසාසහ. බු 

 
ේ තවරුම   

 
ආජඤ්්ඤ් බුපවරිස බු   බු.වදුරජාණන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස්ෙ බුමාටල් බු

නමස්කාරය බුටේ ා,  
 
උත්තම බු පවරිස බු    බු .වදුරජාණන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස්ෙ බු මාටල් බු

නමස්කාරය බුටේ ා,  
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අසම බු පවරිස බු    බු .වදුජාණන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස්ෙ බු මාටල් බු
නමස්කාරය බුටේ ා,  

 
ටනර්ර්්ඨ බු පවරිස බු    බු .වදුරජාණන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස්ෙ බු මාටල් බු

නමස්කාරය බුටේ ා,  
 

 
පද ්්දනවමන - අනුේ ලාම   

 
1. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුඅරහං බු 
2. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුසම්මා බුසම්.වද්ටධෝ බු 
3. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුවිජ්ජාචරණ බුසම්පන්ටනෝ බු 
4. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුසවලටතෝ බු 
5. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුටලෝකවිූ බු 
6. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුඅනවත්තටරෝ බුපවරිස බුදම්ම බුසාරථි බු 
7. බුටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුසත්ථා බුටද් මනවස්සානං බු 
8. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බු.වද්ටධෝ බු 
9. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුභල ා බු 

 
 
පරතිේ ලාම   

9. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුභල ා බු 
8. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බු.වද්ටධෝ බු 
7. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුසත්ථා බුටද් මනවස්සානං බු 
6. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුඅනවත්තටරෝ බුපවරිස බුදම්ම බුසාරථි බු 
5. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුටලෝකවිූ බු 
4. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුසවලටතෝ බු 
3. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුවිජ්ජාචරණ බුසම්පන්ටනෝ බු 
2. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුසම්මා බුසම්.වද්ටධෝ බු 
1. ටසෝ බුභල ා බුඉතිපි බුඅරහං බු 
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නටමා බුටත බුපවරිසාජඤ්්ඤ් බු- බුනටමා බුටත බුපවරිසවත්තම,  
නටමා බුටත බුපවරිසාතුල බු-නටමා බුටත බුපවරිසාසහ. බු 

 
ේ තවරුම   

 
ආජඤ්්ඤ් බුපවරිස බු   බු.වදුරජාණන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස්ෙ බුමාටල් බු

නමස්කාරය බුටේ ා. බු 
 
උත්තම බු පවරිස බු    බු .වදුරජාණන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස්ෙ බු මාටල් බු

නමස්කාරය බුටේ ා. බු 
 
අසම බු පවරිස බු    බු .වදුරජාණන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස්ෙ බු මාටල් බු

නමස්කාරය බුටේ ා. බු 
 
ටනර්ර්්ඨ බුපවරිස බු   බු.වදුජාණන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස්ෙ බුමාටල් බුනමස්කාරය බු
ටේ ා. බු 

 
අනුේ ලාම   

 
1. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස්ද බුඅර්හත් බු

නම් බු න බුටස්ක. බු 
 
2. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස්ද බුසම්මා බු

සම්.වද්ධ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
3. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස් බු ටමටස්ද බු

විජ්ජාචරණ බුසම්පන්න බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
4. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස්ද බුසවලත බු

නම් බු න බුටස්ක. බු 
 
5. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස්ද බුටලෝකවිූ බු

නම් බු න බුටස්ක. බු 
 
6. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස් බු ටමටස්ද බු

අනවත්තටරෝ බුපවරිස බුධම්ම බුසාරථී බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
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7. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස්ද බුසත්ථා බු

ටද් මනවස්සානං බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
8. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස් බු ටමටස්ද බු .වද්ධ බු

නම් බු න බුටස්ක. බු 
 
9. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස්ද බුභල ා බු

නම් බු න බුටස්ක. බු 
 

පරතිේ ලාම   
 
9. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස්ද බුභල ා බු

නම් බු න බුටස්ක. බු 
 
8. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස් බු ටමටස්ද බු .වද්ධ බු

නම් බු න බුටස්ක. බු 
 
7. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස්ද බුසත්ථා බු

ටද් මනවස්සානං බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
6. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස්ද බුඅනවත්තර බු

පවරිස බුධම්මසාරථි බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
5. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස් බු ටමටස්ද බු

ටලාකවිූ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
4. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස්ද බුසවලත බු

නම් බු න බුටස්ක. බු 
 
3. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස් බු ටමටස්ද බු

විජ්ජාචරණ බුසම්පන්න බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
2. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස්ද බුසම්මා බු

සම්.වද්ධ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
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1. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස්ද බුඅර්හත් බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
නටමා බුටත බුපවරිසාජඤ්්ඤ් බු-නටමා බුටත බුපවරිසවත්තම,  
නටමා බුටත බුපවරිසාතුල බු-නටමා බුටත බුපවරිසාසහ. බු 

 
ේ තවරුම   

 
ආජඤ්්ඤ් බුපවරිස බු   බු.වදුරජාණන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස්ෙ බුමාටල් බු

නමස්කාරය බුටේ ා. බු 
 
උත්තම බු පවරිස බු    බු .වදුරජාණන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස්ෙ බු මාටල් බු

නමස්කාරය බුටේ ා. බු 
 
අසම බු පවරිස බු    බු .වදුරජාණන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස්ෙ බු මාටල් බු

නමස්කාරය බුටේ ා. බු 
 
ටනර්ර්්ඨ බු පවරිස බු    බු .වදුරජාණන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස්ෙ බු මාටල් බු

නමස්කාරය බුටේ ා. බු 
 

වි්වතර භඋ නඋ  
 
1. ටසා බුභල ා බුඉතිපි බුඅරහං,  
2. ටසා බුභල ා බුආරකත්තා බුඉතිපි බුඅරහං,  
3. ටසා බුභල ා බුඅරීනං බුහතත්තා බුඉතිපි බුඅරහං,  
4. ටසා බුභල ා බුඅරානං බුහතත්තා බුඉතිපි බුඅරහං,  
5. ටසා බුභල ා බුපච්චයාදිනං බුඅරහත්තා බුඉතිපි බුඅරහං,  
6. ටසා බුභල ා බුපාප බුකරටණ බුරහා බුභා ා බුඉතිපි බුඅරහං,  
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස්ද බුඅර්හත් බුනම් බු

 න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බු ාසනා බුසහිත බුසකල බු

ක්ටල්නයන්ටලන් බුදුරැ බු   බුටහයින් බුද, අර්හත් බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
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ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස් බු රාලාදී බු ටකටලස් බු
සතුරන් බුනැස  බුටහයින් බුද, අර්හත් බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස් බු සංසාර බු චකරටය් බු

අවිදාදී බුටකටලස් බුඅර බුසිඳලූ බුටහයින් බුද, අර්හත් බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස් බු ආමිස බු පරතිපත්ති බු

ප ජා න්ෙ බුසවදුසව බු   බුටහයින් බුද, අර්හත් බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුරහසත් බුප ක් බුනැති බු

අති බුපරිනූද්ධ බුසන්තාන බුඇති බුටහයින් බුද, අර්හත් බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 

නටමා බුටත බුපවරිසා බුජඤ්්ඤ්............... බු 
1.  ටසා බුභල ා බුඉතිපි බුසම්මා බුසම්.වද්ටධා,  
2.  ටසා බුභල ා බුඅභිඤ්්ටඤ් බුධම්ටම බුඅභිඤ්්ටඤ්යටතා බු 

.වද්ටධා බුඉතිපි බුසම්මා බුසම්.වද්ටධා,  
3.  ටසා බුභල ා බුපරිඤ්්ටඤ්ය බුධම්ටම බුපරිඤ්්ටඤ්යටතා බු 

.වද්ටධා බුඉතිපි බුසම්මා බුසම්.වද්ටධා,  
4.  ටසා බුභල ා බුපහාතබ්ට. බුධමටම බුපහාතබ්ට.ා බු.වද්ටධා බු 

ඉතිපි බුසම්මා බුසම්.වද්ටධා,  
5.  ටසා බුභල ා බුසච්ිකාතබ්ටබ් බුධම්ටම බුසච්ිකාතබ්.ටතා බු 

.වද්ටධා බුඉතිපි බුසම්මා බුසම්.වද්ටධා,  
6.  ටසා බුභල ා බුභාට තබ්ට. බුධම්ටම බුභාට තබ්ට.ා බු 

.වද්ටධා බුඉතිපි බුසම්මා බුසම්.වද්ටධා,  
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස් බු ද, සම්මා බු

සම්.වද්ධ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුවිනිර්්ඨ බුඥාධනටයන් බු

දතයවතු බු   බුසත බුධර්මයන් බුවිනිර්්ඨ බුඥාධනටයන් බුදැන බු දාළ බුටහයින් බුද, සම්මා බු
සම්.වද්ධ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස! බු බ. බු  හන්ටස් බු පිරිසිඳ බු අ ට.ෝධ බු

කෙයවතු බු   බුදුක්ඛ බුසතය බුපිරිසිඳ බුඅ ට.ෝධ බුකළ බුටහයින් බුද, සම්මා බුසම්.වද්ධ බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 
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ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුපරහාරණය බුකළ බුයවතු බු
   බුසමවදය බුසතය බුපරහාරණය බුකළ බු.ැවින් බුද, සම්මා බුසම්.වද්ධ බුනම් බු න බු
ටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුපරතක්ෂ බුකළ බුයවතු බු   බු

නිටරෝධ බුසතය බුපරතක්ෂ බුකළ බු.ැවින් බුද, සම්මා බුසම්.වද්ධ බුනම් බු න බුටස්ක,  
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස! බුබ. බු හන්ටස් බුභා නා බු නටයන් බු

 ැිය බු යවතු බු    බු මාලෂ බු සතය බු භා නා බු  නටයන් බු  ැඩ  බු ටහයින් බු ද, සම්මා බු
සම්.වද්ධ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
සංඛාර බු විකාර, ලක්ෂණ, පඤ්්ඤ්ත්ති, නිබ්.ාන බු යන බු පංචවිධ බු

ටඤ්ය බු මණ්ඩලය බු පටරෝපටද්න බු රහිත  බු ස් යම්භූ බු ඥාධනටයන් බු
සර් පරකාරටයන් බුඅ ට.ෝධ බුකළ බු.ැවින් බුද බුසම්මා බුසම්.වද්ධ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
නටමා බුටත බුපවරිසා බුජඤ්්ඤ්.............. බු 
 
1.  ටසා බුභල ා බුඉතිපි බුවිජ්ජාචරණ බුසම්පන්ටනා,  
2.  ටසා බුභල ා බුතීහි බුජාහි බුසමන්නාලතත්තා බුඉතිපි බු 

විජ්ජා බුචරණ බුසම්පන්ටනා,  
3.  ටසා බුභල ා බුඅට්ඨ බුවිජ්ජාහි බුසමන්නාලතත්තා බුඉතිපි බු 

විජ්ජා බුචරණ බුසම්පන්ටනා,  
4.  ටසා බුභල ා බුදසහි බුචරටණහි බුසමන්නාලතත්තා බුඉතිපි බු 

විජ්ජා බුචරණ බුසම්පන්ටනා,  
5.  ටසා බුභල ා බුවිජ්ජාහි බුට ච බුචරටණහි බුච බු 

සමන්නාලතත්තා බුඉතිපි බුවිජ්ජා බුචරණ බුසම්පන්ටනා,  
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුපවබ්ටබ් බුනි ාස බුදිබ්. බු

චක්ඛඛව, ආනර ක්ෂයකර බුඥාධනය බුයන බුතරි බුවිදාට න් බුසමන්නාලත බුටහයින් බුද, 
විජ්ජාචරණ බුසම්පන්න බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
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විපස්සනා බුාණණ බුමටනාමයිද්ි,  
ඉද්ිප්පටභටදෝ බුපිච බුදිබ්.ටසාතං,  
පරස්ස බුටචටතා බුපරියාය බුාණණං,  
පවබ්ට. බුනි ාසානව බුලතඤ්්ච බුාණණං,  
 
දිබ්.ඤ්්ච බුචක්ඛඛාස  බුසංඛටයා බුච,  
එතානි බුාණණානි බුඉධට්ඨ බුවිජ්ජා,  
අලංකරැං බුයා බුමවනි බුධම්ම බුටදහං,  
විටසස බුටසාහා බුලුණ බුමජ් ව්ටපතා බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස් බු විදර්නනා බු ඥාධනය, 

මටනෝමය බු සෘද්ි බු ඥාධනය, සෘද්ිඥාධනය, දි ටනරෝත බු ඥාධනය, පරචිත්ත බු
විජානන බු ඥාධනය, ප ර්ටේ බු නි ාසානවස්මෘති බු ඥාධනය, දි ංචක්ෂවරහි බු ඥාධනය, 
අනර ක්ෂයකර බු ඥාධනය බු යන බු අර්්ඨ බු විදාට න් බු සමන්නාලත බු ටහයින් බු
විජ්ජාචරණ බුසම්පන්න බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
සීලං බු රං බුඉන්ද්ද්රිය බුසං ටරා බුච,  
මත්තාසිත බුජාලරියානව බුටයාටලා,  
සද්ධා බුහිටරාත්තප්ප බු.හවස්සවතත්තං,  
පරකකටමා බුට ච බුසතී බුමතී බුච,  
 
චත්තාරි බු්ානානි බුච බුතානි බුමානි,  
ති බුපඤ්්ච බුධම්මා බුචරණානි බුජඤ්්ාණ, බු 
එටතන බුවිජ්ජාහි බුච බුසම්පටයාලා,  
සම්පන්න බුවිජ්ජා බුචරටණා බුමවනිටන්ද්දා බු 
 
ස් ාමීනි, භල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුපරාතිටමාක්ෂ බුසං ර බු

සීලය, ඉන්ද්ද්රිය බු සං ර බු සීලය, ටභෝජනටයහි බු මාතරඥාධතා ය බු
ජාලරියානවටයෝලය, නරද්ධා ය, හිරිය, බතප්පය, .හවනරැත බුභා ය, බුවීයෂය, 
ස්මෘතිය, පරඥාධ ය, බු රෑපාරෑප බු ධාන බු සතරය බු යන බු පසටළාස් බු චරණ බු
ධර්මටයන් බුසමන්නාලත බුටහයින් බුද, විජ්ජාචරණ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස් බු අර්්ඨ බු විදාට න් බු

සමන්නාලත බුටහයින් බුද බුවිජ්ජාචරණ බුසම්පන්න බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
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ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස් බු පසටළාස් බු චරණ බු
ධර්මයන්ටලන් බුසමන්නාලත බු.ැවින් බුද, විජ්ජාචරණ බුසම්පන්න බු න බුටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස් බු තරිවිදා බු අර්්ඨ බු

විදාට න් බුහා බුපසටළාස් බුචරණ බුධර්මයන්ටලන් බු ද බුසමන්නාලත බු.ැවින් බු
විජ්ජාචරණ බුසම්පන්න බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
නටමා බුටත බුපවරිසා බුජඤ්්ඤ්............... බු 
 
1. ටසා බුභල ා බුඉතිපි බුසවලටතා,  
2. ටසා බුභල ා බුටසාභන බුලමනත්තා බුඉතිපි බුසවලටතා,  
3. ටසා බුභල ා බුසවන්දරං බුඨානං බුලතත්තා බුඉතිපි බුසවලටතා,  
4. ටසා බුභල ා බුසම්මා බුලතත්තා බුඉතිපි බුසවලටතා,  
5. ටසා බුභල ා බුසම්මා බුච බුලදත්තා බුඉතිපි බුසවලටතා,  
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටමටස් බුද බුසවලත බුනම් බු

 න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුපරිනුද්ධ බු   බුආය– බු

මාර්ල බුසංඛාත බුටසෝභන බුලමන් බුඇති බුටහයින් බුද, සවලත බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස් බු අජරාමර බු සවන්දර බු

නිර් ාණස්ථානයෙ බුලමන් බුලත් බුටහයින් බුද, සවලත බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුසතර බුමලනැණින් බු

නැස  බුටකටලසවන් බුනැ ත බුන පද මින් බුලමන් බුලත් බුටහයින් බුද, සවලත බුනම් බු
 න බුටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස. බුබ. බු හන්ටස් බුදීපංකර බුපාද බුම ලටය් බු

පෙන් බුට.ෝි බුමංඩලය බුදක් ා බුමධම බුපරතිපදාට න් බුලමන් බුලත් බුටහයින් බුද, 
සවලත බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුසාර්ථක බු   බුසද්ධර්ම බු

ටද්නනා බුඇති බුටහයින් බුද, සවලත බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
නටමා බුටත බුපවරිසා බුජඤ්්ඤ්................ බු 
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1. ටසා බුභල ා බුඉතිපි බුටලාකවිූ,  
2. ටසා බුභල ා බුසබ්.ථා බුටලාකං බුඅට දී බුඉතිපි බුටලාකවිූ,  
 
3. ටසා බුභල ා බුසභා ටතා බුටලාකං බුඅට දි බුඉතිපි බුටලාකවිූ,  
4. ටසා බුභල ා බුසමවදයටතා බුටලාකං බුඅට දි බුඉතිපි බුටලාකවිූ,  
5. ටසා බුභල ා බුනිටරාධටතා බුටලාකං බුඅට දි බුඉතිපි බුටලාකවිූ,  
6. ටසා බුභල ා බුනිටරාධ පායටතා බුටලාකං බුඅට දි බුඉතිපි බුටලාකවිූ, 
7. ටසා බුභල ා බුසංඛාර බුටලාකං බුඅට දි බුඉතිපි බුටලාකවිූ,  
8. ටසා බුභල ා බුසත්ත බුටලාකං බුඅට දි බුඉතිපි බුටලාකවිූ,  
9. ටසා බුභල ා බුබකාස බුටලාකං බුඅට දි බුඉතිපි බුටලාකවිූ,  
 
ස් ාමිනී, භාල තුන් බු හන්ස බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස් බුද, ටලෝක බුවිූ බු

නම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු ස්කන්ධ බු ටලෝකය බු

සර් පරකාරටයන් බුඅ ට.ෝධ බුකළ බුටහයින් බුද, ටලෝක බුවිූ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු ටලෝක බු ස් භා  බු

 නටයන් බුඅ ට.ෝධ බුකළ බු.ැවින් බුද, ටලෝක බුවිූ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු ටලෝක බු සමවදය බු

අ ට.ෝධ බුකළ බු.ැවින් බුද, ටලෝක බුවිූ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු ටලෝක බු නිටරෝධය බු

අ ට.ෝධ බුකළ බු.ැවින් බුද, ටලෝක බුවිූ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු ටලෝක බු නිටරෝධ බු

උපාය බුඅ ට.ෝධ බුකළ බු.ැවින් බුද, ටලෝක බුවිූ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු සංඛාර බු ටලෝකය බු

සර් පරකාරටයන් බුඅ ට.ෝධ බුකළ බු.ැවින් බුද, ටලෝක බුවිූ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු ස්ව බු ටලෝකය බු

සර් පරකාරටයන් බුඅ ට.ෝධ බුකළ බු.ැවින් බුද, ටලෝක බුවිූ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
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ස් ාිි, භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු අ කාන බු ටලෝකය බු
සර් පරකාරටයන් බුඅ ට.ෝධ බුකළ බු.ැවින් බුද, ටලෝක බුවිූ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
නටමා බුටත් බුපවරිසා බුජඤ්්ඤ්............... බු 
 
1. ටසා බුභල ා බුඉතිපි බුඅනවත්තටරෝ බුපවරිස බුදම්ම බුසාරථි,  
2. ටසා බුභල ා බුසීලක්ඛඛටන්ද්ධන බුඅනවත්තටරා බුඉතිපි බුඅනවත්තටරෝ බුපවරිස බු

දම්ම බුසාරථි,  
3. ටසා බු භල ා බු සමාික්ඛඛටන්ද්ධන බු අනවත්තටරෝ බු ඉතිපි බු අනවත්තටරෝ බු

පවරිස බුදම්ම බුසාරථි,  
4. ටසා බුභල ා බුපඤ්්ාණක්ඛඛටන්ද්ධන බුඅනවත්තටරා බුඉතිපි බුඅනවත්තටරෝ බු

පවරිස බුදම්ම බුසාරථී,  
5. ටසා බු භල ා බු විමවත්තික්ඛඛටන්ද්ධන බු අනවත්තටරෝ බු ඉතිපි බු අනවත්තටරෝ බු

පවරිස බුදම්ම බුසාරථි,  
6. ටසා බුභල ා බුවිමවත්ති බුාණණ බුදස්සනක්ඛඛටන්ද්ධන බුඅනවත්තටරා බුඉතිපි බු

අනවතතටරා බුපවරිස බුදම්ම බුසාරථි,  
7. ටසා බු භල ා බු අනවත්තටරන බු නා බු පවරිස බු දම්ටම බු සාටරති බු ඉතිපි බු

අනවත්තටරෝ බුපවරිස බුදම්ම බුසාරථි,  
 
ස් ාමිනී, භාල තුන් බු හන්ස බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස් බුද, අනවත්තර බු

පවරිස බුදම්ම බුසාරථි බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු සීලස්කන්ධටයන් බු

උත්තරීතර බු න බු.ැවින් බුද, අනවත්තර බුපවරිස බුදම්ම බුසාරථි බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස බුබ. බු හන්ටස් බුසමාිස්කන්ධටයන් බු

උත්තරීතර බු න බු.ැවින් බුද, අනවත්තර බුපවරිස බුදම්ම බුසාරථි බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, බු භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු පරඥාධස්කන්ධටයන් බු

උත්තරීතර බු න බු.ැවින් බුද, අනවත්තර බුපවරිස බුදම්ම බුසාරථි බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස බුබ. බු හන්ටස් බුවිමවක්තිස්කන්ධටයන් බු

උත්තරීතර බු න බු.ැවින් බුද, අනවත්තර බුපවරිස බුදම්ම බුසාරථි බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු විමවක්ති බු ඥාධන බු

දර්නනස්කන්ධටයන් බු උත්තරීතර බු  න බු .ැවින් බු ද, අනවත්තර බු පවරිස බු දම්ම බු
සාරථී බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
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ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස බුබ. බු හන්ටස් බුදමනය බුකෙයවතු බු   බු

දි , මනවර්, .රහ්ම, නාල, සවපර්ණ, යක්ෂ, රාක්ෂ, සිද්ි බුවිදාධර, තිරස්ීන බු
ආදී බුස්වයන් බුඋත්තරීතර බුවිිටයන් බුදමනය බුකළ බු.ැවින් බුද, අනවත්තර බුපවරිස බු
දම්ම බුසාරථි බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
නටමා බුටත බුපවරිසා බුජඤ්්ඤ්.............. බු 
 
1. ටසා බුභල ා බුඉතිපි බුසත්ථා බුටද  බුමනවස්සානං,  
2. ටසා බු භල ා බු දිට්ඨධම්මිකටත්ථන බුයථාරහං බු අනවසාටසතා බු ඉතිපි බු

සත්ථා බුටද  බුමනවස්සානං,  
3. ටසා බු භල ා බු සම්පරායිකටත්ථන බු යථාරහං බු අනවසාටසතා බු ඉතිපි බු

සත්ථා බුටද  බුමනවස්සානං,  
4. ටසා බුභල ා බුනිබ්.ාන බුපරමටත්ථන බුයථාරහං බුඅනවසාටසතා බුඉතිපි බු

සත්ථා බුටද  බුමනවස්සානං,  
5. ටසා බු භල ා බු ජාති බු කන්තාරං බු තාටරතා බු ඉතිපි බු සත්ථා බු ටද  බු

මනවස්සානං,  
6. ටසා බු භල ා බු ජරා බු කන්තාරං බු තාටරතා බු ඉතිපි බු සත්ථා බු ටද  බු

මනවස්සානං,  
7. ටසා බු භල ා බු  ාි බු කන්තාරං බු තාටරතා බු ඉතිපි බු සත්ථා බු ටද  බු

මනවස්සානං,  
8. ටසා බු භල ා බු මරණ බු කන්තාරං බු තාටරතා බු ඉතිපි බු සත්ථා බු ටද  බු

මනවස්සානං,  
9. ටසා බුභල ා බුටසෝක බුපරිටද  බුදුක්ඛඛ බුටදෝමනස්සවපායාසා බුකන්තාරං බු

තාටරතා බුඉතිපි බුසත්ථා බුටද  බුමනවස්සානං,  
10. ටසා බු භල ා බු සංසාර බු කන්තාරං බු තාටරතා බු උත්තාටරතා බු

නිත්තාටරතා බු පතාටරතා බු ටඛමනං බු නිබ්.ානං බු සම්පාටපතා බු ඉතිපි බු සත්ථා බු
ටද  බුමනවස්සානං,  

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු ටමටස් බු ද, සත්ථා බු

ටද්  බුමනවස්සානං බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, බුභාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුඉහ බුටලෝකාර්ථටයන් බු

අනවනාසනා බුකළ බු.ැවින් බුද, සත්ථා බුටද්  බුමනවස්සානං බු න බුටස්ක. බු 
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ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුපර බුටලෝකාර්ථටයන් බු
අනවනාසනා බුකළ බු.ැවින් බුද, සත්ථා බුටද්  බුමනවස්සානං බු න බුටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස් බු නිර් ාණ බු

පරමාර්ථටයන් බුඅනවනාසනා බුකළ බු.ැවින් බුද, සත්ථා බුටද්  බුමනවස්සානං බු න බු
ටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුජාති බුකාන්තාරටයන් බු

සත් යන් බුඑටතර බුකළ බු.ැවින් බුද, සත්ථා බුටද්  බුමනවස්සානං බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුජරා බුකාන්තාරටයන් බු

සත් යන් බුඑටතර බුකළ බු.ැවින් බුද, සත්ථා බුටද්  බුමනවස්සානං බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස් බු  ාි බු

කාන්තාරටයන් බුසත් යන් බුඑටතර බුකළ බු.ැවින් බුද, සත්ථා බුටද්  බුමනවස්සානං බු
 න බුටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස් බු මරණ බු

කාන්තාරටයන් බුසත් යන් බුඑටතර බුකළ බු.ැවින් බුද, සත්ථා බුටද්  බුමනවස්සානං බු
 න බුටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස බු,බ. බු හන්ටස් බුටසෝක බුපරිටද්  බුදුක්ඛඛ බු

ටදාමනස්සවපායාස බුකාන්තාරටයන් බුසත් යන් බුඑටතර බුකළ බු.ැවින් බුද, සත්ථා බු
ටද්  බුමනවස්සානං බු න බුටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස් බු සංසාර බු

කාන්තාරටයන් බුසත් යන් බුඑටතර බුකළ බු.ැවින් බුද, විටන්ර්ටයන් බුඑටතර බුකළ බු
.ැවින් බු ද, නිර් ාණ බුටක්ෂ්ම බුභූමියෙ බුසැපත් බුකළ බු.ැවින් බුද, සත්ථා බුටද්  බු
මනවස්සානං බු න බුටස්ක. බු 

නටමා බුටත් බුපවරිසා බුජඤ්්ඤ්............ බු 
 

1. ටසා බුභල ා බුඉතිපි බු.වද්ටධා,  
2. ටසා බුභල ා බුදුක්ඛඛං බුඅරියසච්චං බු.වජ්්ිතා බුඉතිපි බු.වද්ටධා, පජාය බු

ට.ාටධතා බුඉතිපි බු.වද්ටධා,  
3. ටසා බුභල ා බුදුක්ඛඛසමවදයං බුඅරියසච්චං බු.වජ්්ිතා බුඉතිපි බු.වද්ටධෝ, 

පජාය බුට.ාටධතා බුඉතිපි බු.වද්ටධා,  
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4. ටසා බුභල ා බුදුක්ඛඛනිටරාධං බුඅරියසච්චං බු.වජ්්ිතා බුඉතිපි බු.වද්ටධා, 
පජාය බුට.ාටධතා බුඉතිපි බු.වද්ටධා,  

5. ටසා බුභල ා බුදුක්ඛඛ බුනිටරාධ බුලාිී බුපටිපදා බුඅරියසච්චං බු.වජ්්ිතා බු
ඉතිපි බු.වද්ටධා, පජාය බුට.ාටධතා බුඉතිපි බු.වද්ටධා,  
 

ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස බුබ. බු හන්ටස් බුටමටස් බුද බු.වද්ධ බුනම් බු
 න බුටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු දුක්ඛඛායෂ බු සතය බු

අ ට.ෝධ බුකළ බු.ැවින් බුද, අනවන්ෙ බුඅ ට.ාධ බුකර   බු.ැවින් බුද බු.වද්ධ බුනම් බු න බු
ටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු දුක්ඛඛ බු සමවදයායෂ බු

සතය බුඅ ට.ෝධ බුකළ බු.ැවින් බුද, අනවන්ෙ බුඅ ට.ෝධ බුකර   බු.ැවින් බුද, .වද්ධ බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස බු බ. බු  හන්ටස් බු දුක්ඛඛ බු නිටරෝධායෂ බු

සතය බුඅ ට.ෝධ බුකළ බු.ැවින් බුද, අනවන්ෙ බුඅ ට.ෝධ බුකර   බු.ැවින් බුද, .වද්ධ බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස බුබ. බු හන්ටස් බුදුක්ඛඛ බුනිටරෝධ බුලාමිණී බු

පරතිපදායෂ බුසතය බුඅ ට.ෝධ බුකළ බු.ැවින් බුද, අනවන්ෙ බුඅ ට.ෝධ බුකර   බු.ැවින් බු
ද, .වද්ධ බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
නටමෝ බුටත් බුපවරිසා බුජඤ්්ඤ්............. බු 
 
1. ටසා බුභල ා බුඉතිපි බුභල ා,  
2. ටසා බුභල ා බුභාල ා බුඉතිපි බුභල ා,  
3. ටසා බුභල ා බුකිටලස බුභල්ල ා බුඉතිපි බුභල ා,  
4. ටසා බුභල ා බුභටලහි බුධම්ටමහි බුයවත්ටතා බුඉතිපි බුභල ා,  
5. ටසා බුභල ා බුවිහන බුතබ්ටබ් බුධම්ටම් බුවිභත්ත ා බුඉතිපි බුභල ා,  
6. ටසා බුභල ා බුභන බුතබ්ටබ් බුධම්ටම් බුභත්ත ා බුඉතිපි බුභල ා,  
7. ටසා බුභල ා බුභට සව බු න්ත බුලමටනා බුඉතිපි බුභල ා,  
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස, බු බ. බු  හන්ටස් බු ටමටස් බු ද බු භල ා බු

නම් බු න බුටස්ක,  
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ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස් බු සමතරිංසත් බුපාරමී බු

ධර්ම බුසංඛාත බුපවණ බුභාලටයන් බුසමන්නාලත බු.ැවින් බුද බුභල ා බුනම් බු න බු
ටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුක්ටල්නමාරාදී බුපංච බු

මාරයන් බුිමඳ බුදැම  බුටහයින් බුද බුභල ා බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුඓන්චයෂාදී බුභාල බු

ධර්මටයන් බුසමන්නාලත බු.ැවින් බුද බුභල ා බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස් බු සකල බු ධර්මයන් බු

අටන්කාකාරටයන් බුට.දා බු දාළ බු.ැවින් බුද බුභල ා බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස් බු භජනය බු කළයවතු බු

විටේක, විහරණ, විටමෝක්ර්, ආදී බුඋත්තරි බුමනවර් බුධර්මයන් බුභජනය බුකළ බු
.ැවින් බුද බුභල ා බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුසසර බුලමනෙ බුටහ්තු බු

   බුතෘර්්ණා  බු මාරා බුනිර් ාණ බුනාන්ත බුසැපයෙ බුසැපත් බු   බු.ැවින් බුද බුභල ා බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
නටමෝ බුටත් බුපවරිසා බුජඤ්්ඤ්.............. බු 
 
ටම් බු ආදී බු ලුණටයන් බු සමන්නාලත බු    බු සම්මා බු සම්.වද්ධ බු රත්නයෙ බු

මාටල් බුනමස්කාරය බුටේ ා. බුමාටල් බුජීවිතය බුද බුප ජා බුකරමි. බුප ජා බුටේ ා. බු 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
 

ධම්මානුස්සති භාවනාව  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
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කර්ම ්වයඋනන  

 
ස් ක්ඛාටතා බු භල ටතා බු ධම්ටමා, සන්දිට්ිටකා, අකාලිටකා, 

එහිපස්සිටකා, බපනයිටකා, පච්චත්තං බුට දිතබ්ට.ා බුවිඤ්්ූහී බුති. බු 
 
1. ස් ාක්ඛාටතා,  
2. සන්දිට්ිටකා,  
3. බුඅකාලිටකා,  
4. එහිපස්සිටකා,  
5. බපනයිටකා,  
6. පච්චත්තං බුට දිතබ්ට.ා බුවිඤ්්ූහී බු 

 
භාල ත් බු   බුඅර්හත් බු   බුව බුසම්මා බුසම්.වරජාණන් බු හන්ටස්ෙ බුමාටල් බු

නමස්කාරය බුටේ ා!!! බු 
 
කම ටහනව  

 
ස් ාමීනි බුභාල තුන් බු හන්ස. බුබ. බු හන්ටස් බුවිසින් බුජයසිරි බුමහ බු

ට.ෝ බුමැඩදී බුඅ ට.ෝධ බුටකාෙ බු දාළ බු   බුසපයෂාප්තික බුන ටලෝටකෝත්තර බුශ්රී බු
සද්ධර්ම බු රත්නය බු මවල බු මැද බු අල බු යහපත් බු .ැවින් බු ද, අර්ථ බු සම්පන්න බු
 ඤ්්ජන බු සම්පන්න බු සර් සම්ප ර්ණ බු සවපරිනුද්ධ බු නාසන බු .රහ්මචයෂා  බු
පරකාන බු න බු.ැවින්ද බුස් ක්ඛාත බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
(2) තමා බු තමා බු විසින් බු ම බු ටම් බු ජීවිතටය් බු දීම බු අ ට.ෝධ බු කළ බු යවතු බු

.ැවින් බුසන්දිට්ික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 3) මාර්ල බුකුසලයෙ බුඅනතුරැ ම බුලල බු
විපාක බුටලන බුටදන බු.ැවින් බුඅකාලික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 4) ටමහි බුඑ  බු.ල යි බු
දැක්විය බුයවතු බු   බුවිදමානලුණ බුඇති බු.ැවින් බුඑහිපස්සික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 5) 
සතර බුමාර්ල බුසතර බුලල බුධර්මයන් බුඋපද ා බුලැනීම බු නටයන් බුද, නිර් ාණ බු
ධර්මය බුඅරමවණව බුකිරීම් බු නටයන් බුද, උපනයන බුකළ බුයවතු බු.ැවින් බුබපනයික බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 6) භාවිත බුපරඥාධ බුඇති බුඥාධන න්තයන් බුවිසින් බුතම බුතමන් බු
ටල් බු නැණ බු පමණින් බු අ ට.ෝධ බු කළයවතු බු .ැවින් බු පච්චත්තං බු ටේදිතබ්ට.ා බු
විඤ්්ූහී බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
අනුේ ලාම   
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1. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස බුබ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුස් ාක්ඛාත බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
2. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස බුබ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුසන්දිට්ික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
3. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස බුබ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුඅකාලික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
4. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස බුබ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුවහිපස්සික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
5. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස බුබ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුඕපනයික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
6. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස බුබ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුපච්චත්තං බුටේදිතබ්ට.ා බුවිඤ්්ූහී බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 

පරතිේ ලාම   
 
1. පච්චත්තං බුටේදිතබ්ට.ා බුවිඤ්්ූහී,  
2. බපනයිටකා බු 
3. එහිපස්සිටකා,  
4. අකාලිටකා,  
5. සන්දිට්ිටකා,  
6. ස් ාක්ඛාටතා,  
 
 

 
පරතිේ ලාම   

 
6. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුපච්චත්තං බුටේදිතබ්ට.ා බුවිඤ්්ූහී බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
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5. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු
රත්නය බුඕපනයික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
4. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුවහිපස්සික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
3. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුඅකාලික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
2. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුසන්දිට්ික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
1. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුස් ාක්ඛාත බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 

 
පද ්්දනවම - අනුේ ලාම   

 
1. තස්ස බුභල ටතා බුටසා බුධම්ටමා බුඉතිපි බුස් ක්ඛාටතා. බු 
2. තස්ස බුභල ටතා බුටසා බුධම්ටමා බුඉතිපි බුසන්දිට්ිටකා. බු 
3. තස්ස බුභල ටතා බුටසා බුධම්ටමා බුඉතිපි බුඅකාලිටකා. බු 
4. තස්ස බුභල ටතා බුටසා බුධම්ටමා බුඉතිපි බුඑහිපස්සිටකා. බු 
5. තස්ස බුභල ටතා බුටසා බුධම්ටමා බුඉතිපි බුඕපනයිටකා. බු 
6. තස්ස බුභල ටතා බුටසා බුධම්ටමා බුඉතිපි බුපච්චත්තං බුටේදිතබ්ට.ා බු 
 බුවිඤ්්ූහී. බු 
 

පද ්්දනවමන -පරතිේ ලාම   
 
1. තස්ස බුභල ටතා බුටසා බුධම්ටමා බුඉතිපි බුපච්චත්තං බුටේදිතබ්ට.ා බු

විඤ්්ූහී. බු 
2. තස්ස බුභල ටතා බුටසා බුධම්ටමා බුඉතිපි බුඕපනයිටකා. බු 
3. තස්ස බුභල ටතා බුටසා බුධම්ටමා බුඉතිපි බුවහිපස්සිටකා. බු 
4. තස්ස බුභල ටතා බුටසා බුධම්ටමා බුඉතිපි බුඅකාලිටකා. බු 
5. තස්ස බුභල ටතා බුටසා බුධම්ටමා බුඉතිපි බුසන්දිට්ිටකා. බු 
6. තස්ස බුභල ටතා බුටසා බුධම්ටමා බුඉතිපි බුස් ක්ඛාටතා. බු 
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පද ්්දනවම -අනුේ ලාම   

 
1. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුටමටස්ද බුස් ක්ඛාත බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
2. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුටමටස්ද බුසන්දිට්ික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
3. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුටමටස්ද බුඅකාලික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
4. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුටමටස්ද බුවහිපස්සික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
5. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුටමටස්ද බුඕපනයික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
6. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුටමටස්ද බුපච්චත්තං බුට දිතබ්ට.ා බුවිඤ්්ූහී බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 

පද ්්දනවම -පරතිේ ලාම   
 
1. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුටමටස්ද බුපච්චත්තං බුට දිතබ්ට.ා බුවිඤ්්ූහී බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
2. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස බුබ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුටමටස්ද බුඕපනයික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
3. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුටමටස්ද බුවහිපස්සික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
4. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුටමටස්ද බුසන්දිට්ික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
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5. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු
රත්නය බුටමටස්ද බුසන්දිට්ික බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
6. ස් ාමීනි, භාල තුන් බු හන්ස, බ. බු හන්ටස් බුටල් බුශ්රී බුසද්ධර්ම බු

රත්නය බුටමටස්ද බුස් ක්ඛාත බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 

තරි ලෂණන 
 
දහම් බු ලුණ බු භා නාටේ බු දී බු පහළ බු    බු නාම බු රෑපටයෝ බු ක්ෂණයක් බු

ක්ෂණයක් බුපාසා බුඇති  බුනැති  බුලිය බු.ැවින් බුඅනිතයහ, ඇතිවීම් බුනැතිවීම් බු
ටදටකන් බුනිරන්තරටයන් බුපීඩා බුවින්ද බු.ැවින් බුදුක්ඛයහ, තම බුතමන් බුකැමති බු
ටලසින් බුටනාපැ ති බු.ැවින් බුඅනාත්මයහ. බුඅනිත බු   බුදුක්ඛ බු   බුඅනාත්ම බු   බු
නාමරෑපටයෝ බුවකාන්තටයන් බුදුක්ඛ බුසතය බුනම් බුට ති. බුව බුදුක්ඛ බුසතය බු
උපද න්නා   බු ප ර්  බු භ  බු තෘර්්ණා  බු වකාන්තටයන් බු සමවදය බු සතය බු නම් බු
ටේ. ව බුනිටරෝධ බුසතය බුඅ ට.ෝධ බුකර බුලැනීමෙ බු ැිය බුයවතු බු   බුපරතිපත්ති බු
මාර්ලය බුවකාන්තටයන් බුමාර්ල බුසතය බුනම් බුටේ. 

  
මාටල් බුභා නාමය බුකුසලය බුටමම බුචතුරායෂ බුසත බුධර්මය බුඅ ට.ෝධ බු

කර බුලැනීම බුපිණිසම බුටහ්තු බුටේ ා! බු ාසනා බුටේ ා!! බු 
 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 



 පෙවන 88 

සංඝානුස්සති භාවනාව  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 

 
ම උතෘකඋ  

 
සවපටිපන්ටනෝ බුභල ටතෝ බුසා කසංට ෝ බුඋජවපටිපන්ටනෝ බුභල ටතෝ බු

සා ක බු සංට ෝ බු ාණයපටිපන්ටනෝ බු භල ටතෝ බු සා ක බු සංට ෝ බු සාමීචි බු
පටිපන්ටනෝ බුභල ටතෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුයදිදං බුචත්තාරි බුපවරිස බුයවලානි බුඅට්ඨ බු
පවරිස බුපවල්ලලා, එස බුභල ටතෝ බුසා ක බුසංට ෝ, ආහවටනටයෝ බුපාහවටනයා බු
දක්ිටණටයෝ බු අඤ්ජලිකරණීටයෝ බු අනවත්තරං බු පවඤ්්ඤ්ක්ටඛත්තං බු
ටලෝකස්සාති. බු 

 
අනුේ ලාම   

1. සවපටිපන්ටනෝ බු2. උජවපටිපන්ටනෝ බු3. ාණයපටිපන්ටනෝ බු 
4. සාමීචි බුපටිපන්ටනෝ බු5. ආහවටනටයා බු6. පාහවටනටයා බු 
7. බුදක්ිටණටයෝ බු8. අඤ්ජලිකරණීටයෝ බු 
9. අනවත්තරං බුපවඤ්්ඤ්ක්ටඛත්තං බුටලෝකස්ස. බු 

 
ේ තවරුම   

1. ස් ාමීනි, බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු
පවතරභා යෙ බුපැමිණියා   බුඅර්්ොයෂ බුපවද්ලල බුමහා බුසං රත්නය බුසවපටිපන්න බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
2. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බුපැමිණියා   බුඅර්්ොයෂ බුපවද්ලල බුමහා බුසං රත්නය බුඋජවපටිපන්න බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
3. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බුපැමිණියා   බුඅර්්ොයෂ බුපවද්ලල බුමහා බුසං රත්නය බුාණයපටිපන්න බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 
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4. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු
පවතරභා යෙ බු පැමිණියා   බු අර්්ොයෂ බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු
සාමීචිපටිපන්න බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
5. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බුපැමිණියා   බුඅර්්ොයෂ බුපවද්ලල බුමහා බුසං රත්නය බුආහවටනය බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
6. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බුපැමිණියා   බුඅර්්ොයෂ බුපවද්ලල බුමහා බුසං රත්නය බුපාහවටනය බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
7. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බුපැමිණියා   බුඅර්්ොයෂ බුපවද්ලල බුමහා බුසං රත්නය බුදක්ඛිටණය බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
8. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බු පැමිණියා   බු අර්්ොයෂ බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු
අඤ්්ජලිකරණීය බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
9. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බු පැමිණියා   බු අර්්ොයෂ බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු අනවත්තරං බු
පවඤ්්ඤ්ක්ටඛත්තං බුටලාකස්ස බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
 
පරතිේ ලාම න  

 
9. අනවත්තරං බුපවඤ්්ඤ්ක්ටඛත්තං බුටලාකස්ස බු8.අඤ්්ජලිකරණීටයා බු7. 
දක්ිටණටයෝ 6. පාහවටනයා බු5. ආහවටනයා බු 
4. සාමීචි බුපටිපන්ටනෝ බු3. ාණයපටිපන්ටනෝ බු2. උජවපටිපන්ටනෝ බු 
1. සවපටිපටිපන්ටනෝ බු 

 
9. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බු පැමිණියා   බු අර්්ොයෂ බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු අනවත්තරං බු
පවඤ්්ඤ්ක්ටඛත්තං බුටලාකස්ස බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
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8. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු
පවතරභා යෙ බු පැමිණියා   බු අර්්ොයෂ බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු
අඤ්්ජලිකරණීය බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
7. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බුපැමිණියා   බුඅර්්ොයෂ බුපවද්ලල බුමහා බුසං රත්නය බුදක්ඛිටණය බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
6. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බුපැමිණියා   බුඅර්්ොය– බුපවද්ලල බුමහා බුසං රත්නය බුපාහවටනය බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
5. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බුපැමිණියා   බුඅර්්ොයෂ බුපවද්ලල බුමහා බුසං රත්නය බුආහවටනය බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
4. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බුපැමිණියා   බුඅර්්ොයෂ බුපවද්ලල බුමහා බුසං රත්නය බුසාපටිපන්න බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
3. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බුපැමිණියා   බුඅර්්ොයෂ බුපවද්ලල බුමහා බුසං රත්නය බුාණයපටිපන්න බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
2. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බුපැමිණියා   බුඅර්්ොයෂ බුපවද්ලල බුමහා බුසං රත්නය බුඋජවපටිපන්න බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
1. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු

පවතරභා යෙ බුපැමිණියා   බුඅර්්ොයෂ බුපවද්ලල බුමහා බුසං රත්නය බුසවපටිපන්න බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 
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අනුේ ලාම   
 
1. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුසවපටිපන්ටනා,  
2. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුඋජවපටිපන්ටනා,  
3. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුාණයපටිපන්ටනා,  
4. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුසාමීචිපටිපන්ටනා,  
5. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුආහවටනටයා,  
6. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුපාහවටනටයා,  
7. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුදක්ඛිටණටයා. බු 
8. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුඅඤ්්ජලිකරණීටයා,  
9.භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුඅනවත්තරං බු 
පවඤ්්ඤ්ටක්ඛඛත්තං බුටලාකස්ස,  

 
ේ තවරුම   

 
1. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බු බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
සවපටිපන්න බු න බුටස්ක. බු 

 
2. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බු බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
උජවපටිපන්න බු න බුටස්ක. බු 

 
3. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
ාණයපටිපන්න බු න බුටස්ක. බු 

 
4. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
සාමීචිපටිපන්න බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
5. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
ආහවටනය බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
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6. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බු බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු
භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
පාහවටනය බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
7. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
දක්ිටණය බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
8. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
අඤ්්ජලිකරණීය බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
9. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
අනවත්තරං බුපවඤ්්ඤ්ටක්ඛඛත්තං බුටලෝකස්ස බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
පරතිේ ලාම න  

 
9. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුඅනවත්තරං බු 
පවඤ්්ඤ්ටක්ඛඛත්තං බුටලාකස්ස,  
8. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුඅඤ්්ජලිකරණීටයා,  
7. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුදක්ඛිටණටයා. බු 
6. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුපාහවටනටයා,  
5. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුආහවටනටයා,  
4. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුසාමීචිපටිපන්ටනා,  
3. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුාණයපටිපන්ටනා,  
2. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුඋජවපටිපන්ටනා,  
1. භල ටතෝ බුටසෝ බුසා ක බුසංට ෝ බුඉතිපි බුසවපටිපන්ටනා,  
 

ේ තවරුම   
 
9. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
අනවත්තරං බුපවඤ්්ඤ්ටක්ඛඛත්තං බුටලෝකස්ස බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
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8. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු
භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
අඤ්්ජලිකරණීය බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
7. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බු බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
දක්ිටණය බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
6. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
පාහවටනය බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
5. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
ආහවටනය බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
4. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
සාමීචිපටිපන්න බුනම් බු න බුටස්ක. බු 

 
3. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
ාණයපටිපන්න බු න බුටස්ක. බු 

 
2. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
උජවපටිපන්න බු න බුටස්ක. බු 

 
1. ස් ාමීනි බු භාල තුන් බු  හන්ස, බ. බු  හන්ටස්ටල් බු නරා ක බු පවතර බු

භා යෙ බු පැමිණියා බු    බු අර්්ොර්ය බු පවද්ලල බු මහා බු සං රත්නය බු ටමටස්ද බු
සවපටිපන්න බු න බුටස්ක. බු 

 
1. මාටල් බුස් ාමී බු   බුභාල තුන් බු හන්ටස්ටල් බුනරා ක බුපවතර බුභා යෙ බු

පැමිණියා බු   බුඅර්්ඨාර්ය බුපවද්ලල බුමහා බුසං රත්නය බුසමක් බුමාර්ලයෙ බුපිළිපන් බු
.ැවින් බුසවපටිපන්න බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
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2. සෘජව බුමාර්ලයෙ බුපිළිපන් බුටහයින් බුඋජවපටිපන්න බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
3. නිර් ාණ බුමාර්ලයෙ බුපිළිපන් බුටහයින් බුාණය බුපටිපන්න බුනම් බු න බු

ටස්ක. බු 
 
4. ලරැ බු කෙයවතු බු    බු අනවයාත බු මාර්ලයෙ බු පිළිපන් බු ටහයින් බු

සාමීචිපටිපන්න බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
5. ටයාදුන් බුසිය බුදහස් බුලණන් බුදුර බුසිෙ බු ව  බුද බුසිේපස බුදානය බුටලන වත් බු

ප ජා බුකිරීමෙ බුසවදුසව බුලුණ බුඇති බුටහයින් බුආහවටනය බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
6. ආලන්තුක බුසත්කාරයෙ බුසවදුසව බුලුණ බුඇති බුටහයින් බුපාහවටණය බු

නම් බු න බුටස්ක. බු 
 
7. පින් බු පල බු අදහා බු ටදන බු දක්ෂිණා ෙ බු සවදුසව බු ලුණ බු ඇති බු ටහයින් බු

දක්ිටණය බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
8. ටදාටහාත් බුනලා බු ැඳ බුනමස්කාර බුකිරීමෙ බුසවදුසව බුලුණ බුඇති බුටහයින් බු

අඤ්්ජලිකරණීය බුනම් බු න බුටස්ක. බු 
 
9. සටද් ක බු ටලෝක බු  ාසීන්ටල් බු ටලාවී බු ටලාේතුරා බු සැප බු සම්පත් බු

ටනලා බුලැනීටම් බුඋතුම් බුපින් බුටකතක් බු.ැවින් බුඅනවත්තරං බුපවඤ්්ඤ්ක්ටඛත්තං බු
නම් බු න බුටස්ක. බු 

 
(විදර්නනා බු ාක බුටයාදාලත බුමැනවි) බු 
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සීලානුස්සති භාවනාව  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 

 
භඋ නඋ යපේ දව 

 
1. සීලානවස්සතිය බු  ඩනව බු කැමති බු ටයෝලා චරයා බු විසින් බු විටේක බු

තැනකෙ බු තමන් බු රකින්නා   බු නීලය බු ආ ර්ජනා බු කරමින් බු සීලානවස්සති බු
භා නා  බු ැිය බුයවතුය. බු 

 
2. ලෘහස්ථ බු ටයෝලා චරයන් බු විසින් බු ලෘහස්ථ බු සීලයත් බු පර රනත බු

ටයෝලා චරයන් බුවිසින් බුපර රනත බුසීලයත් බුභා නා ෙ බුලත බුයවතුය. බු 
 
3. බු විනා.වටපෝනථ බු ස තරටයහි බු උපාසක බු උපාසිකා න් බු විසින් බු

සමාදන් නව බු ල.න බු අර්්ොංල බු උටපෝනථ බු සීලය බු සීලානවස්සති බු භා නා ෙ බු
නං න බුපිළිට ළ බු දාරා බුඇත. බු 

 
4. ලෘහස්ථ බු පර රනත බු සෑම බු ටයෝලා චරයකු බු විසින්ම බු සීලානවස්සති බු

භා නා  බු  ැිය බු යවතු බු පිළිට ල බු විනුද්ි බු මාර්ලටය් බු දැක්ට නවටය් බු අඛණ්ඩ බු
අච්ිද්රාදි බුලුණාංල බුඅෙ බුඅනව  බුසීලය බුටමටනහි බුකිරීටම් බුආකාරටයනි. බු 

 
5. මවලින් බුටහෝ බුඅලින් බුසිඳින බුලද බු ස්තරයක් බුටමන් බුයම් බුසීලයක බුමවල බු

ටහෝ බුඅල බුසිකපදයක් බුිමඳී බුඇටතාත් බුඑම බුසීලය බුඛණ්ඩ බුසීලයකි. බුඑටස් බුනැති බු
සීලය බුඅඛණ්ඩ බුසීලයකි. බු 

 
6. මැද බුසික බුපදයක් බුිමඳී බුඇත්ටත් බුනම් බුමැදින් බුසිඳුරැ බු   බු ස්තරයක් බු

ටස් බුිද්ර බුසීලයකි. බුමැද බුසිකපදයක් බුිමඳී බුනැත්ටත් බුනම් බුඑය බුඅච් ිබු ද්ර බුසීලයකි. බු 
 
7. පිළිට ළින් බුසික බුපද බුටදක බුතුන බු.ැලින් බුිමඳී බුඇත්ටත් බුනම් බුල  බු

ටදනකටල් බුපිටට් බුටහෝ බුකුටස් බුටහෝ බුකලු බුරතු බුආදී බුපාටින් බුපිහිටි බුක.ර බු ැනි බු
.ැවින් බුස.ල බුසීලයකි. බුඑටස් බුනැත්ටත් බුනම් බුඅස.ල බුසීලයකි. බු 
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8. අතර බු තුර බු තැනින් බු තැන බු සික බු පද බු ිමඳී බු ඇත්ටත් බු නම් බු ල  බු
ටදනකටල් බුිමන්දු බුිමන්දු බු නටයන් බුපිහිො බුඇති බුතිත් බු ැනි බු.ැවින් බුකල්මාස බු
සීලයකි. බුඑටස් බුනැත්නම් බුඅකල්මාස බුසීලයකි. බු 

 
9. ත ද බු ටකරෝධ බු උපනාහ බු ආදී බු ටකටලසවන්ටලන් බු කිලිටි බු

ටනා   න්ටල් බුසීලය බුඅඛන්ඩ බු- බුඅච්ිද්ර බු- බුඅස.ල බු- බුඅකල්මාස බුනම් බුට යි. බු 
 
10. ලාභ බු සත්කාර බු කීර්ති බු පරසංසා බු අටප්ක්ර්ාට න් බු ටතාර  බු භ  බු

සම්පත් බුටනාපතා බුතණ්හා ෙ බු හල් බුටනාවී බුරකින බුලද බුසීලය බුභූනස්ස බුනම් බු
ටේ.  

 
11. .වද්ධාදී බුඋත්තමයන් බුවිසින් බුපරනංසා බුකරනව බුල.න බුපිරිසිදු බුසීලය බු

විඤ්්ුප්පසත්ථ බුසීලයයි. බු 
 
12. ටම් බුනීලටයන් බුදි  බුසම්පත් බුලැටබ් ා බුකියා බුතෘර්්ණාට න් බුටහෝ බු

ටම් බු නීලටයන්ම බු සංසාර බු නුද්ියටේ බු යයි බු දෘර්්ටිටයන් බු ටහෝ බු අල් ා බු
ටනාලන්නා බුලද බුසීලය බුඅපරාමට්ඨ බුසීලය බුනම් බුටේ. ත ද බුඅන් බුටකටනකුන් බු
විසින් බු කරැණව බු සහිත  බු ටදෝර්ාටරෝපණයක් බු කළ බු ටනාහැකි බු සීලයද බු
අපරාමට්ඨ බුසීලයකි. බු 

 
13. උපචාර බු- බුඅර්පණා බුසමාිය බුටහෝ බුමාර්ල බු- බුලල බුසමාිය බුටහෝ බු

ටලන බුදීමෙ බුසමර්ථ බු   බුපිරිසිදු බුසීලය බුසමාි බුසංචත්තනික බුසීලය බුනම් බුටේ.  
 
14. ටමටස් බුතමන්ටල් බුසීලටයහි බුඅඛන්ඩතාදී බුලුණ බුනැ ත බුනැ ත බු

සිහි බුකිරීටම් බුදී බුනී රණාදී බුඋපක්ටල්න බුයෙපත් බුට ති. බුසීලය බුඅරමවණව බුකරලත් බු
භා නා බුසිත බුසෘජව  බු ැටඩයි. බු 

 
15. සීලයාටල් බුලුණය බුලැඹවරැ බු.ැවින් බුහා බුනානාවිි බුලුණ බුටමටනහි බු

කිරීටම් බුඅධානය බුඇති බු.ැවින් බුඅර්පණා බුධානයෙ බුටනාපැමිණ බුඋපචාර බු
සමාිය බුපමණක් බුපිහිෙයි. බු 

 
16. සීලානවස්සතිය බු  ඩන බු ටයෝලා චරයා බු නික්ර්ා බු ලරැක බු ට යි. බු

සීල න්තයන්ටල් බුආනරයෙ බුරැචි බුට යි. බුධර්මාමිර් බුපිළිසඳටරහි බුඅපරමාද බුට යි. බු
ආත්මානව ාද බුභය බුපරානව ාද බුභය බුදණ්ඩ බුදුර්ලති බුභය බුනැත්ටත් බුට යි. බු 
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17. ඉතා බුකුඩා බු රටදහි බුප ා බුිමය බුට යි. බුනරද්ධා බුස්මෘති බුවීයෂ බුසමාි බු
පරඥාධදිටයන් බුවිපවලත් යෙ බුපැමිටණයි. බුපරීතිය බුපරටමෝදය බු.හවලටකාෙ බුඇත්ටත් බු
ටේ. ටම් බු අත්.ැහිදී බු අර්හත් ය බු සිදු බු ටනා වනටහාත් බු වකාන්තටයන් බු මතු බු
සවලතිලාමී බුට යි. බු 

 
18. සසර බු  සන බු තුරැ බුඋසස් බු කුල බු සම්පත් බුරෑප බුසම්පත් බුසවවිනීත බු

පරි ාර බුසම්පත් බුසහිත බුසැප ත් බුආත්මභා  බුල.යි. බු 
 
භඋ නඋ  උකයන  

 
1. සසර බුකතරින් බුඑටතර බුනාන්ත බුනි න් බුසව ය බුල.නව බුපිණිස බු.වදු බු

පටස්.වදු බු මහ බු රහතන් බු  හන්ටස්ලා බු විසින් බු ආදරටයන් බු පවරන බු ලද්දා   බු ටම් බු
සීලය බු නාහි බුටච්තනා බුසීලය, නචතසික බුසීලය, සං ර බුසීලය, අවිතික්කම බු
සීලය බුනමින් බුසතරාකාර බු න්ටන්ය. බු 

 
2. පරාණ ාතාදී බුසප්ත බුඅකුනල බුකර්ම බුපථටයන් බුදුරැවීටම් බුදී බුපහළ බු

 න්නා   බුසප්ත බුකුනල බුකර්ම බුපථ බුටච්තනා ද, .වද්ටධෝපස්ථානාදී බුනාසනික බු
 ත් බුපිළිට ත් බුපිරීටම් බුටච්තනා ද, ටච්තනා බුසීලය බුනම් බු න්ටන්ය. බු 

 
3. පරාණ ාතාදී බු පාපටයන් බු  ැළකීටම්දී බු පහළ බු  න්නා බු    බු සම්මා බු

 ාචා බු- බුසම්මා බුකම්මන්ත බු- බුසම්මා බුආජී  බුනම් බු   බුවිරති බුනචතසිකටයෝ බුද, 
අනභිජ්්ා බුඅ ාපාද බුසම්මාදිට්ි බුටහ ත් බුඅටලෝභ බුඅටදෝස බුඅටමෝහ බුනම් බු
   බුකුනල බුම ලටයෝද බුනචතසික බුසීලය බුනම් බු න්ටන්ය. බු 

 
4. සං ර බුසීලය බු නාහි බුපරාතිටමෝක්ර් බුසං රය, සති බුසං රය, බුාණණ බු

සං රය, ඛන්ති බුසං රය, ය බුසං රයයි බුපස් බුආකාර බු න්ටන්ය. බු 
 
5. නික්ෂාපද බුසීලය බු නාහි බුපරාතිටමෝක්ර් බුසං රය බුනම් බු න්ටන්ය. බු

චක්ඛව බුටසෝත බු ාන බුනේහා බුකාය බුමන බුනම් බු   බුඉන්ද්රියයන් බුසතිටයන් බුආරක්ර්ා බු
කිරීම බු නාහි බුඉන්ද්රිය බුසං රය බුනම් බුටේ.  

 
6. සතර බු මාර්ල බු පරඥාධ  බු සහ බු සිේපස බු පරතටේක්ෂා බු ඥාධනය බු  නාහි බු

ාණන බුසං රය බුනම් බු න්ටන්ය. බු 
 
7. සීතල බුඋණවසවම බු.ඩලින්න බුපිපාසය බුඉ සීම, මැසි බුමදුරැ බුඅ ව බු ැසි බු

සවළං බුවිසකුරැ බුසර්පාදීන්ටල් බුස්පර්නය බුඉ සීමද, ටනාමනා බුටකාෙ බුකියන බු
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ලද බුනින්දා බුඅපහාස බුටචෝදනා බු පරෑප ාද බු චන බුඉ සීමද බු දැි බු    බු තියවණව   බු
කෙවක බු    බු කරෑර බු    බු නාරීරික බු දුක් බු ටේදනා බු ඉ සීමද බු ඛන්ති බු සං රය බු නම් බු
 න්ටන්ය. බු 

 
8. උපන්නා   බු කාම බු විතර්ක බු ද බු  ාපාද බු විතර්කය බු ද බු විහිංසා බු

විතර්කය බු ද බු උපන පන් බු ලාමක බු අකුනල බු පාපවිතර්කයන් බු ද බු ටනාඉ සීම බු
පජහනය බු කිරීම, බු දුරැකිරීම, ටකළ ර බු කිරීම, නැ ත බු න පදනාකාරටයන් බු
පරහාණය බුකිරීම බුද බුවීරිය බුසං රය බුනම් බු න්ටන් බුය. බු 

 
9. ටමටස් බුසමාදන් බු   බුනික්ර්ා බුපද බුසීලයාටල් බු නටයන් බුසමදාන බුවිරති බු

නම් බු    බු ද, පාපයක් බු කිරීමෙ බු එළඹ බු සිටි බු අ ස්ථාට හි බු එයින් බු  ැළකීම බු
 නටයන් බුසම්පත්ති බුවිරති බුනම් බු  ද, විරති බුනීලය බුසහිත බු   බුසීල බුසං ර බු-සති බු
සං ර බු- බුාණණ බුසං ර බු- බුඛන්ති බුසං ර බු- බුවිරිය බුසං ර බුනම් බු   බුපඤ්්චවිධ බු
සං රය බු නාහි බුසං ර බුසීලය බු න්ටන්ය. බු 

 
10. සමාදන් බු   බුනික්ෂා බුපද බුසීලය, ටභෝල බුයස බුාණති බුඅංල බුජීවිත බුයන බු

ක ර බුකාරණයකින් බු ත් බු තිකරමණය බුටනාටකාෙ බුටනාිමඳ බුආරක්ෂා බුකිරීම බු
 නාහි බුඅවීතික්කම බුසීලය බුනම් බු න්ටන්ය. බු 

 
11. සීල න්තයාටල් බු කාය බු  ාල් බු පැ තුම් බු පිළි.ඳ බු සන්සවන් බු . ද බු

සමාිලත බුසං ර බු. ද, ධාන බුවිදර්නනා බුආදී බුකුනල බුධර්මයන්හෙ බුපිහිෙ බු
. ද බු ආධාර බු. ද බු නීලයාටල් බු ලක්ර්ණ බුනම් බු  න්ටන්ය. බු යම් බු ටස් බු නාහි බු
ඇසෙ බුලක් න බුරෑප බුඅරමවණව බුනිල්පාෙ බුකහපාෙ බුආදී බු නටයන් බුනානාපරකාර බු
 න්ටන් බු නමවත් බු ඇසෙ බු ලක්වීම බු නම් බු    බු සනිදර්නන බු අර්ථටයන් බු එකක්ම බු
 න්ටන් බු ද, එටස්ම බු ටච්තනා බු සීලය, නචතසික බු සීලය, බු සං ර බු සීලය බු
අවීතික්කම බු සීලය බු  නටයන් බු නානා බු පරටභ්ද බු    බු ද බු සීලය බු ලක්ර්ණයම බු
ඇත්ටත්ය. බු 

 
12. උතුම් බුසීල බුසම්පත්තිය බු නාහි බුදුස්සීල බු.  බුනැතිකිරීම බුකෘත බු

රසය බු ටකාෙ බු ඇත්ටත්ය. බු ටලාවි බු ටලා වතුරා බු උතුම් බු ලුණයනෙ බු පැමිණීම බු
සම්පත්ති බුරසය බුද බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බු 

 
13. උතුම් බුසීල බුසම්පත්තිය බු නාහි බුකායටසෝටචය බු චිටසෝට ය බු

මටනෝටසෝට ය බුනම් බු   බුපිරිසිදු බු.  බු ැෙහීම බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බුහිරි බුබතප් බු
ටදක බු නාහි බුසීලයාටල් බුසමාදානයෙ බුහා බුපැ ැත්මෙ බුආසන්නතම බුටහ්තු  බු
 න්ටන්ය. බු 
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14. ආනිසංස බු  නටයන් බු  නාහි බු විපිළිසර බු ටනාවීම බු ටහ ත් බු

පසවටනාතැවීම බු සීලටය් බු පළමව ැනි බු ආනිසංසය බු  න්ටන්ය. බු ත ද බු
සීල න්තයා බුඅපරමාදී බු.ැවින් බුධන ත් බුවීමද, කීර්තිය බුයසස බුපැතිරී බුයාම බුද, 
නිර්භය බුවීමද, මරණාසන්නටය්දී බුසිහිනව ණින් බුයවක්තවීමද, ආයව බුටකළ ර බු
සවලතිලාද බුවීමද බුසීලානිසංස බු න්ටන්ය. බු 

 
15. සීල න්තයා බුආනරය බුකරන්නන්හෙ බුපරිය බුමනාප බුලරැ බුසම්භා නීය බු

වීමද, ලාභ බුසත්කාර බුකීර්ති බුපරනංසා බුලාභීවීමද, ප ජා බුසත්කාර බුමහත්ලල බුද, 
පරටලෝ බුසැපත් බුඥාධතීන්ෙ බුමහත් බුපින් බුඅත්කරවීමද, භය බුහා බුභයානක බුඅරමවණව බු
මැඩ බු පැ ැත්වීම බු ද, අරති බු රති බු මැඩපැ ැත්වීම බු ද, රෑපා චර බු ධාන බු
සම්පත්ති බුලාභීවීමද, ටපර බුවිස  බුකඳ බුපිළිට ල බුදන්නා බුනව ණ බුලැීමමද, දි ැස් බු
නව ණ බුලැීමමද, සතර බුමල බුසතර බුලල බුනි න බුලැීමමද, සීලටයහි බුආනිසංස බු
 න්ටන්ය. බු 

 
16. ලංලා බුයමවනා බුඅචිර තී බුසරභූ බුමහී බුනම් බු   බුපඤ්්ච බුමහා බුලංඟාටේ බු

ජලටයන් බු ටධෝ නය බු කරන බු ලද්ටද් බු නමවත් බු පිරිසිදු බු කළ බු ටනාටහන්නා   බු
ටකටලස් බු මල බු  නාහි බු උතුම් බු සීල බු ජලටයන් බු ටස්දී බු සන්තානය බු පිරිසිදු බු
 න්ටන්ය. බු 

 
17. සවදු බු සඳුන් බු මවතු බු මැණික් බු සඳ බු කිරණ බු හා බු සිසිල් බු සවළඟින් බු ද බු

නි ාලිය බුටනාටහන්නා බු   බුටකටලස් බු දාහය බු නාහි බුආර්ය බු   බුඅන්තන්ත බු
සීලය බු   බුසීලටයන් බුසන්සිටඳන්ටන්ය. බු 

 
18. උඩව බුසවළටඟහි බුද බුයටි බුසවළටඟහි බුද බුසම  බුහමායන බුසිල් බුසව ඳ බු

සමාන බුට නත් බුසව ඳක් බුනම් බුනැත්ටත්මය. බුසීලය බුසමාන බුසවලතියෙ බුයන බු
ඉණිමඟක් බුද බුනි නෙ බුපිවිටසන බුඅන් බුටදාරෙව ක් බුද බුනැත්ටත්ය. බු 

 
19. ස සැෙ බු අ.රණ බු පැළඳලත් බු රජදරැ න්හෙ බු  ැිටයන් බු

සීලාභරණටයන් බුසැරසීලත් බුසීල න්තයා බු..ලන්ටන්ය. බු 
 
20. ආත්මානව ාද බුභය බු- බුපරානව ාද බුභය බු- බුදණ්ඩන බුභය බුලති බුභය බු

යනාදි බුසියලු බුභය බුසන්තරාසය බුවිහති බුවිද් ංසනය බුටකාෙ බුමනා  බුරක්නා බුලද බු
සීලය බු  නාහි බු සීල න්තයාහෙ බු නිරාමිස බු පරීතියද බු සමාිය බු ද බු ටලන බු
ටදන්ටන්ය. බු 
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21. චාරිතර බු සීලය, බු  ාරිතර බු සීලය, ආභිසමා ාරික බු සීලය බු
අදි.රහ්මචරියක බුසීලය, විරති බුසීලය, අවිරති බුසීලය, නිනරිත බුසීලය, අනිනරිත බු
සීලය, කාලපරියන්ත බු සීලය, ආපාණටකෝටික බු සපරියන්ත බු සීලය, 
අපරියන්ත බුසීලය, ටල කික බුසීලය, ටලෝටකෝත්තර බුසීලය බුයි බුසීලය බුතදුස් බු
 ැදෑරැම් බුද බු න්ටන්ය. බු 

 
22. හීන බු සීලය, මධය බු සීලය, පරණීත බු සීලය, ආත්මාිපටතය බු

සීලය, ටලෝකාිපටතය බුසීලය, ධර්මාිපටතය බුසීලය, අරාමට්ඨ බුසීලය, 
අපරාමට්ඨ බු සීලය, පටිප්පස්සද්ි බු සීලය, බු විසවද්ි බු සීලය, අවිසවද්ි බු සීලය, 
ට ටමතික බුසීලය, ටස්ඛ බුසීලය බුඅටස්ඛ බුසීලය, ටන් ටසඛ බුනාටස්ඛ බුසීලය බු
යි. බුසීලය බුපසටළාස් බු ැදෑරැම් බුද බු න්ටන්ය. බු 

 
23. හානභාලීය බු සීලය, ිතිභාලිය බු සීලය, විටස්ස බු භාලිය බු සීලය, 

නිබ්ටබ්ධභාලිය බුසීලය, භික්ෂව බුසීලය, භික්ෂවණී බුසීලය, අනවපසම්පන්න බුසීලය, 
ලෘහස්ථ බුසීලය, පරකෘති බුසීලය, අචාර බුසීලය, ධර්මතා බුසීලය, පවබ්.ටහ්තුක බු
සීලය, පරාතිටමෝක්ෂ බුසීලයයි බුසීලය බුටසාටළාස් බු ැදෑරැම් බුද බු න්ටන්ය. බු 

 
24. පරියත්ත බු පාරිසවද්ි  බු සීලය, අපරියත්ත බු පාරිසවද්ි බු සීලය, 

පරිපවණ්ණ බුපාරිසවද්ි බුසීලය බුපරහාණ බුසීලය, ටේරමණී බුසීලය, ටච්තනා බුසීලය, 
සං ර බුසීලය, අවිතික්කම බුසීලයයි බුසීලය බුදන බු ැදෑරැම් බුද බු න්ටන්ය. බු 

 
25. සාධව! බු සාධව! බු අනන්තාපරිමාණ බු .වදු බු පටස් බු .වදු බු මහරහතන් බු

 හන්ටස්ලා බුඅනව  බුයමින් බුමල බුපල බුනි න් බුසව  බුපිණිස බුමා බුවිසින් බුසමාදන්  බු
රක්නා බුලද බුසීලටයහි බුපළමව ැනි බුසිකපදය බුද බුිමඳී බුනැත්ටත්ය. බුඅන්තිම බුසික බු
පදයද බුිමඳී බුනැත්ටත්ය. බුමවලින් බුටහෝ බුඅලින් බුටහෝ බුකඩ බුකපන බුලද බුසලු ක් බු
ටමන් බුටනා   බු.ැවින් බුමාටල් බුසීලය බුඅඛණ්ඩ බුසීලයකි. බුඅඛණ්ඩ බු   බුමාටල් බු
සීලය බු  නාහි, නි ැරදි බු සීලයකි. බු සෘජව බු සීලයකි. බු කුනල බු සීලයකි. බු පිරිසිදු බු
සීලයකි. බු නි ැරදි බු    බු සෘජව බු    බු කුසල් බු    බු පිරිසිදු බු    බු මාටල් බු සීලය බු උපචාර බු
සමාි බුඅර්පණා බුසමාි බුමාර්ල බුලල බුසමාි බුදක් ා බුආනිසංස බුලල බුටලන බුදීමෙ බු
සමර්ථ බු න්ටන්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

26. සාධව! බු සාධව! බු අනන්තාපරිමාණ බු .වදු බු පටස් බු .වදු බු මහරහතන් බු
 හන්ටස්ලා බුඅනව  බුයමින් බුමල බුපල බුනි න් බුසව  බුපිණිස බුමා බුවිසින් බුසමාදන්  බු
රක්නා බුලද බුසීලටයහි, මැද බුසික බුපදයක් බුිමඳ බුනැත්ටත්ය. බුමැදින් බුසිදුරැ බු   බු
සලු ක් බු ටමන් බු ටනා   බු .ැවින් බු මාටල් බු සීලය, අච්ිද්ර බු සීලයකි. බු අච් ිබු ද්ර බු    බු
මාටල් බුසීලය බු නාහි,නි ැරදි බුසීලයකි. බුසෘජව බුසීලයකි. බුකුනල බුසීලයකි, පිරිසිදු බු
සීලයකි. බු නි ැරදි බු    බු සෘජව බු    බු කුසල බු    බු පිරිසිදු බු    බු මාටල් බු සීලය බු උපචාර බු
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සමාි බුඅර්පණා බුසමාි බුමාර්ල බුලල බුසමාි බුදක් ා බුආනිසංස බුපල බුටලන බුදීමෙ බු
සමර්ථ බු න්ටන්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
27. සාධව! බු සාධව! බු අනන්තපරිමාණ බු .වදු බු පටස් බු .වදු බු මහරහතන් බු

 හන්ටස්ලා බුඅනව  බුයමින් බුමල බුපල බුනි න් බුසව  බුපිණිස බුමා බුවිසින් බුසමාදන්  බු
රක්නා බු ලද බු සීලටයහි, පිළිට ළින් බු සික බු පද බු ටදක බු තුන බු .ැලින් බු ිමඳී බු
නැත්ටත්ය. බුපිටෙහි බුටහෝ බු.ටඩහි බුටහෝ බුකලු බුරතු බුමිනර බුඑළටදනකටල් බුක.ර බු
ටමන් බුටනා   බු.ැවින් බුමාටල් බුසීලය බුඅස.ල බුසීලයකි. බුඅස.ල බු   බුමාටල් බුසීලය බු
 නාහි, නි ැරදි බුසීලයකි. බුසෘජව බුසීලයකි. බුකුනල බුසීලයකි. බුපිරිසිදු බුසීලයකි. බු
නි ැරදි බු   බුසෘජව බු   බුකුසල් බු   බුපිරිසිදු බු   බුමාටල් බුසීලය බුඋපචාර බුසමාි බුඅර්පණා බු
සමාි බු මාර්ල බු ලල බු සමාි බු දක් ා බු ආනිසංස බු පල බු ටලන බු දීමෙ බු සමර්ථ බු
 න්ටන්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
28. සාධව! බු සාධව! බු අනන්තාපරිමාණ බු .වදු බු පටස් බු .වදු බු මහරහතන් බු

 හන්ටස්ලා බුඅනව  බුයමින් බුමල බුපල බුනි න් බුසව  බුපිණිස බුමා බුවිසින් බුසමාදන්  බු
රක්නා බුලද බුසීලටයහි, තැනින් බුතැන බුඑක බුඑක බුසික බුපද බුිමඳී බුනැත්ටත්ය. බු
තැන් බුතැන් බු ල බුපවල්ලි බුවිසිරී බුලිය බුඑළටදනකටල් බුටමන් බුපවල්ලි බුනැති බු.ැවින් බු
මාටල් බුසීලය බුඅකල්මාස බුසීලයකි. බුඅකල්මාස බුනම් බු   බුමාටල් බුසීලය බු නාහි, 
නි ැරදි බුසීලයකි. බුසෘජව බුසීලයකි. බුකුනල බුසීලයකි, පිරිසිදු බුසීලයකි. බුනි ැරදි බු
   බුසෘජව බු   බුකුසල් බු   බුපිරිසිදු බු   බුමාටල් බුසීලය බුඋපචාර බුසමාි බුඅර්පණා බුසමාි බු
මාර්ල බුලල බුසමාි බුදක් ා බුආනිසංස බුපල බුටලන බුදීමෙ බුසමර්ථ බු න්ටන්ය. බු
අටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
29. සාධව! බු සාධව! බු අනන්තාපරිමාණ බු .වදු බු පටස් බු .වදු බු මහරහතන් බු

 හන්ටස්ලා බුඅනව  බුයමින් බුමල බුපල බුනි න් බුසව  බුපිණිස බුමා බුවිසින් බුසමාදන්  බු
රක්නා බු ලද බු සීලය බු ලාභ බු සත්කාර බු කීර්ති බු පරසංසා බු අටප්ක්ර්ාට න් බු
සමාදන් න බුලද බුසීලයක් බුටනා න්ටන්ය. බුචකර ර්ති බුසම්පත්, නකර බුදි  බුරාජ බු
සම්පත්, .රහ්ම බු රාජ බු සම්පත්. බු ආදී බු    බු ද බු දි  බු මනවර් බු .රහ්ම බු සංඛාත බු
ටල කික බු භ  බු සම්පත් බු පිණිස බු සමාදන් න බු ලද බු සීලයක් බු ටනා න්ටන්ය. බු
ටමටස් බුතෘර්්ණා ෙ බු හල් බුටනාවී බුරක්නා බුලද බුමාටල් බුසීලය බුභුනස්ස බුසීලයකි. බු
කුනල බුසීලයකි, පිරිසිදු බුසීලයකි, නි ැරදි බු   බුසෘජව බු   බුකුසල් බු   බුමාටල් බුසීලය බු
උපචාර බුසමාි බුඅර්පණා බුසමාි බුමාර්ල බුලල බුසමාි බුදක් ා බුආනිසංස බුපල බු
ටලන බුදීමෙ බුසමර්ථ බු න්ටන්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
30. සාධව! බු සාධව! බු අනන්තාපරිමාණ බු .වදු බු පටස් බු .වදු බු මහරහතන් බු

 හන්ටස්ලා බුඅනව  බුයමින් බුමල බුපල බුනි න් බුසව  බුපිණිස බුමා බුවිසින් බුසමාදන්  බු
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රක්නා බු ලද බු සීලය බු .වදු බු පටස් බු .වදු බු මහරහතන් බු  හන්ටස්ලා බු  ැනි බු
මටහෝත්තමයාණන් බු හන්ටස්ලා බුවිසින්ද බුසමාදන්  බුරකිනා බුලද්ටද්ය. බුපවරණ බු
ලද්ටද්ය, පරනංසා බුකරන බුලද්ටද්ය. බුඅනවටමෝදන් බු න බුලද්ටද්ය. බුඑ ැනි බුමහා බු
පරඥයන් බුවිසින් බුද බුකරැණව බුසහිත  බුදැක්වීමෙ බු රදක් බුනැත්තා   බුමාටල් බුසීලය බු
විඤ්්ුප්පසත්ථ බුසීලයකි. බුවිඤ්්ුපස්සත්ථ බු   බුමාටල් බුසීලය බු නාහි බුනි ැරදි බු
සීලයකි. බුසෘජව බුසීලයකි. බුකුනල බුසීලයකි. බුපිරිසිදු බුසීලයකි. බුනි ැරදි බු   බුසෘජව බු   බු
කුසල් බු   බුමාටල් බුසීලය බුඋපචාර බුසමාි බුඅර්පනා බුසමාි බුමාර්ල බුලල බුසමාි බු
දක් ා බුආනිසංස බුපල බුටලන බුදීමෙ බුසමර්ථ බු න්ටන්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
31. සාධව! බු සාධව! බු අනන්තාපරිමාණ බු .වදු බු පටස් බු .වදු බු මහරහතන් බු

 හන්ටස්ලා බුඅනව  බුයමින් බුමල බුපල බුනි න් බුසව  බුපිණිස බුමා බුවිසින් බුසමාදන්  බු
රක්නා බුලද බුසීලය, චාතුර්මහාරානක, තා තිංස, යාම, තුසිත බුනිර්මාණරති, 
පරනිර්මිත,  ස ර්ති බුනම් බු   බුසදි  බුටලෝක බුසම්පත් බුපිණිස බුසමාදන් බු න බු
ලද බු සීලයක් බු ටනා න්ටන්ය. බු ක්ර්තරිය බු .රාහ්මණ බු ලෘහපති බු මහාසාර බු කුල බු
සම්පත් බුධන බුසම්පත් බුයන බුඓන් ර්ය බුපරි ාර බුසම්පත් බුපිණිස බුරක්නා බුලද බු
සීලයක් බු ටනා න්ටන්ය. බු ටමම බු සීලටයන්ම බු  රතටයන්ම බු සාංසාර බු නුද්ිය බු
 න්ටන්යයි බුමිථාදෘර්්ටිටයන් බුරක්නා බුලද බුසීලයක් බුද බුටනා න්ටන්ය. බුටහ්තු බු
කරැණව බුසහිත  බුටදාස් බුදක් න්නා   බුඅනයන්ටල් බුලරහණයෙ බු ැටෙන්නා බු   බු
අවිනුද්ධ බු සීලයක් බු ද බු ටනා න්ටන්ය. බු ටමටස් බු තෘර්්ණා බු දෘර්්ටින්ටලන් බු
පරාමසනය බුටනා   බුමාටල් බුසීලය බුඅපරාමට්ඨ බුසීලයකි. බුඅපරාමට්ඨ බු   බුමාටල් බු
සීලය බු  නාහි බු නි ැරදි බු සීලයකි. බු සෘජව බු සීලයකි. බු කුනල බු සීලයකි. බු පිරිසිදු බු
සීලයකි. බු නි ැරදි බු    බු සෘජව බු    බු කුසල් බු    බු පිරිසිදු බු    බු මාටල් බු සීලය බු උපචාර බු
සමාි බුඅර්පණා බුසමාි බුමාර්ල බුලල බුසමාි බුදක් ා බුආනිසංස බුපල බුටලන බුදීමෙ බු
සමර්ථ බු න්ටන්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
32. සාධව! බු සාධව! බු අනන්තාපරිමාණ බු .වදු බු පටස් බු .වදු බු මහරහතන් බු

 හන්ටස්ලා බුඅනව  බුයමින් බුමල බුපල බුනි න් බුසව  බුපිණිස බුමා බුවිසින් බුසමාදන්  බු
රක්නා බු ලද බු සීලය, අඛණ්ඩ, අච්ිද්ර, අස.ල, අකල්මාස, බු භූනස්ස බු
විඤ්්ුප්පසත්ථ, බු අපරාමට්ඨ බු ලුණටයන් බු සමන්නාලත බු .ැවින් බු
වකාන්තටයන්ම බුසමාි බුසං ත්තනික බුනම් බු න්ටන්ය. බුපිරිසිදු  බුරක්නා බුලද බු
මාටල් බු සීලය බු  නාහි බු ධාටනෝප ාර බු සමාි, විදර්නටනෝපචාර බු සමාි, 
මාර්ටලෝප බුසමාි, පිණිසද බුප ත්ටන්ය. බුදන බුකසිණ බුඅර්පණා බුසමාි බුපිණිස බු
ද බු  න්ටන්ය. බු මාර්ල බු ලල බු අර්පණා බු සමාි බු පිණිසද බු  න්ටන්ය. බු සමාි බු
සං ත්තනික   බුමාටල් බුසීලය බු නාහි බුනි ැරදි බුසීලයකි. බුසෘජව බුසීලයකි. බුකුනල බු
සීලයකි. බුපිරිසිදු බුසීලයකි. බුනි ැරදි බු   බුසෘජව බු   බුකුසල් බු   බුපිරිසිදු බු   බුමාටල් බු
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සීලය බුඋපචාර බුසමාි බුඅර්පණා බුසමාි බුමාර්ල බුලල බුසමාි බුදක් ා බුආනිසංස බු
පල බුටලන බුදීමෙ බුසමර්ථ බු න්ටන්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
්ීලන විදර්නඋ ට නුග්ීම   

 
1. යං බුකිඤ්්චි බුසීලං බුඅතීතානාලත බුපච්චවප්පන්නං බුඅජ්්ත්තං බු ා බු

.හිද්ධා බු ා බුඕළාරිකං බුසවඛවමං බු ා බුහීනං බු ා බුපණීතං ා බුයං බුූටර් බුසන්තිටක් බු
 ා බු සබ්.ං බු සීලං බු අනිච්චං බු සංඛාතං බු පටිච්ච බු සමවප්පන්නං බු ඛයධම්මං බු
 යධම්මං බුවිරාල බුධම්මං බුනිටරෝධ බුධම්මන්ති. බු 

 
2. අතීත බු  ද බුඅනාලත බු  ද බු ර්තමාන බු  ද බුආධාත්මික බු  ද බු.ාහිර බු

  ද බුඖදාරික බු  ද බුස ක්ර්ම බු  ද බුහීන බු  ද බුපරණීත බු  ද බුදුරස්ත බු  ද බුසමීපස්ත  ද බු
ටච්තනා බුසීලය බුනචතසික බුසීලය බුසං ර බුසීලය බුඅවීතික්කම බුසීලය බුනමින් බු
යම් බුව බුසීලයක් බුටේද, ව බුසියලු බුසීලය බු නාහි බුඇති  බුනැති  බුයන බු.ැවින් බු
අනිතයකි. බුටහ්තු බුපරතයන්ටලන් බුසකස් බු   බු.ැවින් බුසංඛතයකි. බුටහ්තු ක් බු
නිසා බුහෙ බුලත් බු.ැවින් බුපටිච්ච බුසමවප්පන්නයකි. බුටලවි බුටලවී බුයන බු.ැවින් බු
ඛය බුධර්මයකි. බු ැනසී බු ැනසී බුයන බු.ැවින් බු යධර්මයකි. බුටනාරැදී බුටනාරැදී බු
යන බු.ැවින් බුවිරාල බුධර්මයකි. බුනිරැද්ධ බුට වී බුයන බු.ැවින් බුනිටරෝධ බුධර්මයකි. බු 

 
3. සබ්.ං බුසීලං බුඅනිච්චං බුඛයට්ටඨන. බුදුක්ඛං බුභයට්ටඨන, අනත්තා බු

ආසාරකට්ටඨනාති,  
 
4. සියලු බු සීලය බු  නාහි බු ඇතිවී බු ක්ෂයවී බු නැතිවී බු යන බු අර්ථටයන් බු

අනිතයකි. බුඇති බුනැති බුටදකින් බුනිරන්තරටයන් බුපීඩා බුවිඳින බු.ැවින් බුසියලු බු
ආකාර බු ිමයෙ බු ටහ්තු බු අර්ථටයන් බු දුක්ඛයකි. බු තම බු තමන් බු කැමති බු ටලස බු
ටනාප ත්නා බු .ැවින් බු නිතසාර බු සවඛසාර බු ආත්මසාර බු සවභසාරටයන් බු හිස් බු
.ැවින් බුඅර්ථටයන් බුඅනාත්මයකි. බු 

 
5. සබ්.ං බුසීලං බුටන්තං බුමම, ටන්ටසෝහමස්මි බුනටම් බුටසෝ බුඅත්තාති,  
 
6. සියලු බු ආකාර බු සීලය බු  නාහි බු මාටල් බු සීලයයි. බු තෘර්්ණාට න් බු

ලතයවතු බුටනා න්ටන්ය. බුසීලයත් බුමම බුඋසස් බු  ට මි බුයයි බුමානටයන් බුද බුලත බු
යවතු බුටනා න්ටන්ය. බුසීලය බුමාටල් බුආත්මය බුසමඟ බුසම්.න්ධයි බුදෘර්්ටිටයන් බු
ද බුලත බුයවතු බුටනා න්ටන්ය. බු 
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7. අනිත බු    බු දුක්ඛඛ බු    බු අනාත්ම බු    බු ටල කික බු සිටතහි බු    බු සීලය බු
වකාන්තටයන් බුදුක්ඛඛ බුසතය බුනම් බු න්ටන්ය. බු 

 
8. ව බු දුක්ඛ බු සතය බු උපද න්නා   බු ප ර්  බු භ  බු තෘර්්ණා  බු

වකාන්තටයන් බුසමවදය බුසතය බුනම් බු න්ටන්ය. බු 
 
9. ව බු ටදටකහි බු ටනාපැ ැත්ම බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු

වකාන්තටයන් බුනිටරෝධ බුසතය බුනම් බු න්ටන්ය. බු 
 
10. ව බුනිටරෝධ බුසතය බුඅ ට.ෝධ බුකර බුලැනීමෙ බු ැිය බුයවතු බු   බුආර්ය බු

අර්්ොංලික බුමාර්ලය බුවකාන්තටයන් බුමාර්ල බුසතය බුනම් බු න්ටන්ය. බු 
 
11. මාටල් බුසීලානවස්සති බුභා නාමය බුකුසලය බුටමම බුචතුරායෂ බුසත බු

ධර්මය බුඅ ට.ෝධ බුකර බුලැනීම බුපිණිසම බුටහ්තු බුටේ ා බු ාසනා බුටේ ා. බු 
 

සාධව! බුසාධව!! බුසාධව!!! 
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පද වි රණන  
1.  අත්තානව ාද බුභය බු- බුතමන් බුවිසින්ම බුතමන්ෙම බුටදාස් බුනැලීම බු 
2.  පරානව ාද බුභය බු- බුඅනවන් බුවිසින් බුටදෝර්ාටරෝපණය බුකිරීම. බු 
3.  දණ්ඩ බුභය බු- බුරජවන් බුවිසින් බුදඬව ම් බුපැමිණවීම බු 
4.  දුර්ලති බුභය බු- බුසතර බුඅපාටයහි බුවින්ද බුයවතු බුදුක් බුරැස බු 
5.  චාරිතර බුසීලය බු- බු ත් බුපිළිට ත් බුආදි බුහැසිරිය බුයවතු බුපිරිය බුයවතු බුසීලය. බු 
6.   ාරිතර බුසීලය බු- බුකාය බු ාල් බුදුන්චරිතටයන් බු ැළකීටම් බුසීලය. බු 
7.  ආභිසමා ාරික බු- බු තා ත් බුකිරීම බු 
8.  ආදි.රහ්මචරියක බු- බුටකෝටියක් බුසං ර බුඋපසම්පදා බුසීලය බු 
9.  විරති බුසීලය බු- බුසම්මා බු ාචා බු- බුසම්මා බුකම්මන්ත බු- බුසම්මා බුආජී  

තුන බු 
10.  අවිරති බුසීල බු- බුසිත බුරැකීටම් බුසප්ත බුකර්මපථ බුටචතනා  බුසහ බු 

කුනල බුම ලතුන බු 
11.  නිශ්රීත බුසීලය බු- බුතෘර්්ණා බුදාර්්ටි බුඇසවරැ බුකළ බුසීලය බු 
12.  අනිශ්රීත බුසීලය බු- බුතෘර්්ණා බුදෘර්්ටි බුඇසවරැටකාෙ බුනැති බුසීලය බු 
13.  කාල බුපරියන්ත බු- බුදින බුනියමයක් බුඇති  බුසීමිත බුකාලයකෙ බුරක්නා බු 
 සීලය බු 
14.  අපාණටකාටික බු- බුදිවිහිමිටකාෙ බුරක්නා බුසීලය බු 
15. පරියන්ත බු- බුලාභ බුයස බුාණති බුඅංල බුජීවිත බුආදී බුටහ්තු කින් බුටකළ ර බු 
    බුසීලය බු 
16.  අපරියන්ත බු- බුඑටස් බුලාභාදී බුටහ්තු කින් බුටකළ ර බුටනා න බුසීලය. බු 
17.  ටල කික බුසීලය බු- බුටල කික බුකුනල් බුසිතින් බුසමාදන්  බුරක්නා බුසීලය බු 
18.  ටලෝටකෝත්තර බුසීලය බු- බුමාර්ල බුලල බුසම්පරයවක්ත බුසම්මා ාචාදී බුවිරති බු 
 තුන බු 
19.  හීන බුසීලය බු-හීන   බුඡන්දාදිටයන් බුසමාදන්  බුරක්නා බුසීලය බු 
20.  මජ්්ිම බුසීලය බු- බුමධම බු   බුඡන්දාදිටයන් බුයවක්ත බුසීලය බු 
21. පරණීත බුසීලය බු- බුපරණීත බු   බුඡන්දාදිටයන් බුසමාදන්  බුරකිනා බුසීලය බු 
22.  ආත්මාිපටතය බු- බුආත්ම බුලරැත් ටයන් බුරකිනා බුසීලය බු 
23.  ටලෝකාිපටතය බු- බුටලෝක බුලරැත් ටයන් බුරකින බුසීලය බු 
24.  ධර්මාිපටතය බු- බුධර්ම බුලරැත් ටයන් බුරකින බුසීලය බු 
25.  පරාමට්ඨ බුසීලය බු- බුතෘර්්ණා බුදෘර්්ටීන්ටලන් බුඅල් ා බුලන්නා බුලද බු 
 සීලය බු 
26.  අපරාමට්ඨ බුසීලය බු- බුඑටස් බුතෘර්්ණා බුදෘර්්ටීන්ටලන් බුඅල්ලා බු 
 ටනාලන්නා බුලද බුසීලය බු 
27.  පටිප්පස්සද්ි  බුසීලය බු- බුසතර බුලල බුචිත්තයන්හි බුවිදාමාන බුසීලය බු 
28. බු විසවද්ධ බුසීලය බු- බුඇ තකෙ බුපත් බුටනා  ද බුකළ බුපිළියම් බුඇත්තා  ද බු 
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 සීලය බු 
29.  අවිසවද්ධ බුසීලය බු- බුඇ ත බුඅ න් බුඅපිරිසිදු බුසීලය බු 
30.  ටේමතික බුසීලය බු- බුඇ ැත් බුලැන බුසැක බුසහිත බුසීලය බු 
31.  ටසඛ බුසීලය බු- බුසප්ත බුනනක්ර්යන් බු හන්ටස්ටල් බුසීලය බු 
32.  අටසඛ බුසීලය බු- බුඅනනක්ර් බුක්ර්ීණානර යන් බු හන්ටස්ටල් බුසීලය බු 
33.  ටන් ටස්ඛ බුනාටස්ඛ බුසීලය බු- බුපෘථල්ජනයන්ටල් බුසීලය බු 
34.  හානභාලීය බුසීලය බු- බුපිරිහීමෙ බුයන බුසීලය බු 
35.  ිති බුභාලීය බුසීලය බු- බුපිරිහීමෙ බුටහෝ බුදියවණව ෙ බුටනායන බුසීලය බු 
36.  විටන්ර් බුභාලීය බුසීලය බු- බුසමථ බුභා නා බු ඩන්නාටල් බුසීලය බු 
37.  නිබ්ටබ්ධභාලීය බුසීලය බු- බුවිදර්නනා බු ඩන්නාටල් බුනි න් බුපිණිස බු 
 ප ත්නා බුසීලය බු 
38.  භික්ෂව බුසීලය බු- බුඋපසම්පන්න බුභික්ර් න් බු හන්ටස්ෙ බුඅයත් බුසීලය බු 
39.  භික්ෂවණී බුසීලය බු- බුඋපසම්පන්න බුභික්ර්වණීන් බු හන්ටස්ෙ බුඅයත් බු 

සීලය බු 
40.  අනවසම්පන්න බුසීලය බු- බුසික්ඛමානා බුසාමටණ්ර බුසාමටණ්රින්ටල් බු 
 සීලය බු 
41.  ලහට්ඨ බුසීලය බු- බුලෘහස්ථයන් බුවිසින් බුරක්නා බුනිතසීල බු 

උටපෝසථසීල බු 
42.  පරකෘති බුසීලය බු- බුඋතුරැකුරැ බුදි යින් බු ැසියන්ටල් බුපඤ්්චසීලය බු 
43.  ආචාර බුසීලය බු- බුව බුව බුකුල බුටලෝතර බුආජී කාදීන්ටල් බුචාරිතර බු 
44.  පවබ්.ටහ්තුක බුසීලය බු- බුට.ෝසත් බුඋතුමන් බු ැනි බුඅය බුසසරින් බුටලටනන බු

සීලය බු 
45.  පරාතිටමෝක්ර් බුසං ර බුසීලය බු- බුන දහස් බුඑකසිය බුඅස ටකෝටි බුපණස් බු

ලක්ෂ බුතිස්හයදහසක් බුපමණ බු   බුටකෝටියක් බුසං ර බුසීලය බු 
46.  ඉන්ද්රිය බුසං ර බුසීලය බු- බුචක්ෂවරාදී බුඉන්ද්රියන් බුසං ර බුකිරීටම් බුසීලය 
47.  ආජී  බු පාරිනුද්ි බු සීලය බු - බු මිථා බු ආජී ටයන් බු ටතාර   බු ධාර්මික බු

ආජී ය බු 
48.  පරත බුසන්නිනරිත බුසීලය බු- බුපරතටේක්ෂා බුනව ණින් බුසිේපස බුපරිටභෝල බු

කිරීටම් බුසීලය බු 
49.  පරියත්ත බු පාරිසවද්ි බු සීලය බු - බු ලෘහස්ථයන්ටල් බු සාමටණ්රයන්ටල් බු

පිරිසිදු බුසීලය බු 
50.  අපරියත්ත බු පාරිසවද්ි බු සීලය බු - බු උපසම්පන්න බු භික්ෂව බු භික්ෂවණීන්ටල් බු

පිරිසිදු බුසීලය බු 
51.  පරිපවණ්ණ බුපාරිසවද්ි බුසීලය බු- බුඅර්හත් යෙ බු හා බුපැමිණීමෙ බුතරම් බු

පිරිපවන් බුසීලය බු 
52.  අපරාමට්ඨ බුපාරිසවද්ි බුසීලය බු- බුසප්ත බුනනක්ර්යන්ටල් බුසීලය බු 
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53.  පටිප්පස්සද්ි  බු පාරිසවද්ි බු සීලය බු - බු .වදු බු පටස් බු .වදු බු මහරහතන් බු
 හන්ටස්ලාටල් බුසීලය බු 

54.  පරහාණ බුසීලය බු- බුතදංල බුපරහාණාදී බු නටයන් බුටකටලස් බුනසන බුසීලය බු 
55.  ටේරමණී බුසීලය බු- දුන්චරිතාදීන්ටලන් බු ැළකීටම් බුසීලය බු 
56.  ටච්තනා බුසීලය බු- බුසීලසමාදානාදී බු නටයන් බුප ත්නා බුකුනල බු 

ටච්තනා  බු 
57.  සං ර බුසීලය බු- බුසීල බු- බුසති බු- බුාණණ බු- බුඛන්ති බු- බුවිරිය බුයන බුසං ර බු

පසය බු 
58.  අවීතික්කම බු සීලය බු - බු ලාභ බු යස බු ාණති බු අංල බු ජීවිතාදී බු ටහ්තු කින් බු

ටනාිමඳ බුරක්නා බුසීලය බු 
59.  සීලයෙ බු උපක්ටල්න බු - බු ටකරෝධ බු  කිපීම) බු උපනාහ බු  න ර) බු මක්ඛ බු

 ලුණමකු බු. ) බු 
 
පලාස බු යවලලරාහය බුටහ ත් බුඑකෙ බුඑක බුකිරීම බු 
ඉස්සා බු ඊර්ා ) බුමච්ඡරිය බු මසවරැකම) බු 
මායා බු ඇති බුඅලුණ බුසැඟවීම) බුසාටඨය බු නැතිලුණ බුඇඟ) බු 
මාන බු මාන්නය) බුඅතිමාන බු අික බුමාන්නය) බු 
මදය බු සත්විසි බුමදය) බුපමාදය බු සිහිමවලා. ) බු 
ටමා වහව බුසීලයෙ බුඋපක්ටල්නටයෝය. බු 
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චාගානුස්සති භාවනාව  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 

භඋ නඋ යපේ දව 
 
1. චාලානවස්සති බු භා නා  බු  ඩනව බු කැමති බු ට. ද්ධයන් බු විසින් බු

පිටයවිටයන්ම බුපරිතාලනීලී බුයවතුය. බු 
 
2. නිතර බුදන්දීම, දානටයහි බුඅනවසස් බුසැලකීම, මහට.ෝසත් බුඋතුමන් බු

විසින් බුදාන බුපාරා බුපිරෑ බුආකාර බුසැලකීම බුද බුකළ බුයවතුය. බු 
 
3. චාලානවස්සතිය බු පෙන් බු ලත් බු ද ටස් බු සිෙ බු කිසි ක් බු දන් බු ටනාදී බු

අනවභ  බුටනාකරන්ටනමියි බුද බුසමාදන් බුයවතුය. බු 
 
4. එතැන් බුසිෙ බුයෙත් බුපිරිටසන් බුඅසරණ බුතිරිසන් බුසතුනෙ බුටහෝ බුයමක් බු

දීමෙ බුපවරැදු බුවිය බුයවතුය. බු 
 
5. චාලානවස්සතිය බු  ඩන්නෙ බු පළමව  බු නීල න්ත බු ලුණ න්ත බු

පරතිලරාහක බුඋතුමන් බුහෙ බුනක්ති බුපමණින් බුදානයක් බුපිරිනමා බුවිටේක බුතැනකෙ බු
එම බුදානය බුඅරමවණව බුටකාෙ බුචාලානවස්සති බුභා නා  බුපෙන් බුලත බුයවතුය. බු 

 
6. ලාභං බු  ත බු ටම් බු - බු දානමය බු පින බු මාහෙ බු මහත්ම බු ලාභයකැයි බු ද බු

සවලද්ධං බු ත බුටම් බු- බුදන් බුදීමෙ බුපින් බුටකතක් බු   බු.වද්ධ බුනාසනය බු- බුමිනිසත් බු
.  බු  ාසනා න්ත බු ලැීමමකැයි බු ද, ටසෝහං බු මච්ටමලපරියවට්ිතාය බු පජාය බු
විලතමලමච්ටර්න බු ටච්තසා බු විහරාමි බු - බු මසවරැ බු මටලන් බු යෙ   බු ජනතා  බු
අතුටරන් බුමම බුමසවරැමල බුදුරැකළ බුපරිතාල බුටච්තනාට න් බුට ටසමි බුයැයි බු
මවත්ත බුචාටලා බු- බුතෘර්්ණාට න් බුදන්ටදමි බුයයි බුද, පයතපාණි බු- බුනිතර බුදන්දීමෙ බු
පිරිසිදු බුකළ බුඅත බුඇත්ටතමි බුයයි බුද, ට ාස්සල්ල බුරටතා බු- බුදාන බුපරිතාලටයහි බු
නිරතුරැ  බුසිත් බුඅල ාලත්ටත් බුට මි බුයැයි බුද බුයාචටයෝටලෝ බු- බුමම බුනැතැයි බු
ටනාකියා බු දන් බු ටදන බු .ැවින් බු මාටලන් බු ඉල්වීමෙ බු සවදුසව බු යැයි බු ද බු
දානසංවිභාලරටතෝ බු- බුමම බුපළමව ද බුදන් බුටදමි, බුඅනවභ  බුකළයවතු බුටකාෙසින්ද බු
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ට.දා බුටදමි. බුව බුටදටකහි බුසිත් බුඅල ා බුට ටසමි බුයැයි බුද බුආ ර්ජනා බුකරමින් බු
චාලානවස්සති බුභා නා  බු ැිය බුයවතුය. බු 

 
7. තාලනීලි බු ලුණටයහි බු සිත බු පිහිෙව ා බු තමන්ටල් බු තාල බු ලුණය බු

නැ ත බුනැ ත බුසිහිකිරීටම්දී බුරාල බුටදෝස බුටමෝහාදී බුටකටලසවන් බුටලන් බුකිලිටි බු
ටනා   බුකුසල් බුසිත් බුපරම්පරා ම බුදිලෙ බුපහළ බුටේ.  

 
8. තාල බුලුණය බුඅරමවණව බුටකාෙ බුලත් බුකුසල් බුසිත් බුටප්ලිය බුසෘජව ම බු

ප ත්නා බු.ැවින් බුපඤ්්ච බුනී රණ බුයෙපත් බුට යි. බුධානාංල බුපඤ්්චකය බුපහළ බු
උපචාර බුසමාිටයන් බුසිත බුසමාි බුලත බුට යි. බු 

 
9. තාල බු ලුණ බු ලැඹවරැ බු .ැවිනවත් බු නානාපරකාරටයන් බු තාල බු ලුණ බු

සිහිකිරීටම් බු අභිලාර්ය බු ඇති බු .ැවිනවත් බු අර්පණා බු සමාි බු ටනාවී බු උපචාර බු
සමාිය බුම බුලැට.යි. බු 

 
10. එම බුඋපචාර බුසමාිය බු නාහි බුතාල බුලුණ බුසිහිකිරීටමන් බුඋපදින බු

.ැවින් බුඑම බුසමාියත් බු- බුකමෙහනත් බුචාලානවස්සති බුභා නා  බුනමින් බුහැඳින් බු
ට යි. බු 

 
11. ටම් බුචාලානවස්සතිය බු ැඩ  බුටයෝලා චරයා බු නාහි බුට.ාටහෝ බුටස් බු

තාලනීලී බු. ෙ බුපැමිටණ්. බු 
 
12. අටලෝභ බුඅධාන බුඇත්තකු බු. ෙ බුද බුවිසාරද බු. ෙ බුද බුපත්ටේ. 
  
13. නමතරියෙ බුඅනවටලෝම  බුසිටියි. බුපරීතිය බුපරටමෝදය බු.හවල බුටකටනකු බු

. ෙ බුපැමිටණයි. බුටම් බුජීවිතටය් බුදී බුඅර්හත් යෙ බුටනාපැමිණිටය් බුනම් බුසවලති බු
පරායන බුට යි. බු 

 
14. තාලානවස්මෘතිය බුද බුමල බුපල බුලැ.  බුආර්ය බුනරා කයනෙ බුඅයත් බු

භා නා කි. බු එටහත් බු මල බු ලල බු නි න් බු සව  බු පතන බු සෑම බු ටයෝලා චරයන් බු
විසින් බු ැිය බුයවතු බුටේ.  
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භඋ නඋ  උකයන  
 
1. ලාභා ත බුටම් බු- බු.වදු බුපටස් බු.වදු බුමහරහතන් බු හන්ටස්ලා බුවිසින් බු

පවරැදු බුකරන බුලද්දා බු   බුඋතුම් බුතාල බුලුණය බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුපිහිො බු
ඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බුමා බුහෙ බුමහත් බු   බුලාභයකි. බු 

 
2. සිල් ත් බුලුණ ත් බුඋතුමන් බුට ත බුප ජා බු.වද්ිටයන් බුයවතු  බුී ර බු

පිණ්ඩපාත බුටස්නාසන බුලිලන්පස බුනම් බු   බුසි වපටසන් බුදන් බුදුන්ටන් බුට මි. බු
අටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බුමා බුහෙ බුමහත් බු   බුලාභයකි. බු 

 
3. අන්නං බු පානං බු යානං බු  ත්ථං බු මාලා බු ලන්ධ බු විටල්පනං බු

ටසයා සථපදීටපය බු - බු දාන බු  ත්ථව බු ඉටම් බු දස. බු යනාදීන් බු සවතරාන්ත බු
පිෙකටයහි බු දාරණ බුලද්දා බු   බුදස බුදාන බු ස්තුට න් බුසිල් ත් බුලුණ ත් බුඋතුමන්ෙ බු
ද, බුදුලී බුමලී බුඅසරණ බුඅනාථාදීන්ෙ බුප ජා බු.වද්ිටයන් බුහා බුඅනවලරහ බු.වද්ිටයන් බු
ද බුදන්ටන් බුට මි. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බුමා බුහෙ බුමහත් බු   බුලාභයකි. බු 

 
4.  ර්ණ බුදාන බුනබ්ද බුදාන බුලන්ධ බුදාන බුරස බුදාන බුටලාට්ඨබ්. බුදාන බුධර්ම බු

දාන බුයනාදීන් බුඅභිධමෂ බුපිෙකටයහි බු දාරණ බුලද්දා   බුසයාකාර බුදානයන් බුද බුප ජා බු
.වද්ිටයන් බුහා බුඅනවලරහ බු.වද්ිටයන් බුද බුදන් බුදුන්ටන් බුට මි. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු
මා බුහෙ බුමහත් බු   බුලාභයකි. බු 

 
5. දානය බු  නාහී බු සිතූ බු පැතූ බු සම්පත් බු ටලන බු ටදන බු .ැවින් බු

චින්තාමානික බු රත්නයක් බු ද බු  ැනිය. බු කල්ප ෘක්ර්යක් බු ද බු  ැනිය. බු
දානානිසංසය බු  නාහි බු දි  බු මානවස බු ආයව බු  ර්ණ බු සැප බු .ල බු පරඥාධ බු ටලන බු
ටදන්ටන්ය. බු චකර ර්ති බු රාජ බු සම්පත් බු ටලන බු ටදන්ටන්ය. බු නකර බු දි  බු රාජ බු
සම්පත් බුටලන බුටදන්ටන්ය, .රහ්ම බුරාජ බුසම්පත් බුටලන බුටදන්ටන්ය. බුපරටතක බු
ට.ෝි බු ඥාධනය බු ටලන බු ටදන්ටන්ය. බු සම්මා බු සම්ට.ෝි බු ඥාධනය බු ටලන බු
ටදන්ටන්ය. බු ටමටස් බු ටල කික බු    බු ද බු ටලෝටකෝත්තර බු    බු ද බු
අටන්කානිසංසයන්ෙ බුනිදානයක් බු ැනි බු   බුදන් බුදුන්ටන් බුට මි. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බුමා බුහෙ බුමහත් බු   බුලාභයකි. බු 

 
6. සවලද්ධං බු ත බුටම් බු- බු.වදු බුපටස් බු.වදු බුමහ බුරහතන් බු හන්ටස්ලා බුඅනව  බු

යමින් බු සැපයෙ බු නිධාන බු    බු දානමය බු පවණනිධානයන් බු මනාටස් බු නිධාන් බු
කරලැනීමෙ බුඋතුම් බුපින්ටකතක් බු   බුසම්.වද්ධ බුනාසනය බුමා බුවිසින් බුමනාටස් බු
ල.න බුලද්ටද්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 
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7. අනවත්තර බුපවණක්ටර්්තර බු   බුපරතිලරාහක බුඋතුමන් බුට ත බුටදපයින් බු
ලමන් බුටකාෙ, පහන් බුසිතින් බුටනත බුපවරා බුදැක බු.ලා බුපසඟ බුපිහිෙව ා බු ැඳ බුපවදා, 
ටදෝත බු පවරා බු දන් බු දී, ටදස න් බු පවරා බු .ණ බු අසා, සසරින් බු එටතර බු නි නින් බු
සැනටසනව බුපිණිස බුදන් බුපින් බුරැස්කිරීමෙ බුසවදුසව බු   බුඋතුම් බුමිනිසත් බු.  බුමා බු
විසින් බුමනාටස් බුල.න බුලද්ටද්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
8. ස් කීය බුධන බුධාන බු ස්තු බුසම්පත්තිය බුඅනවන්ටල් බුපරිටභෝලයෙ බු

දීම බුත.ා බුඅනවන් බුවිසින් බුදැකීම් බුපමණකුත් බුකැමති බුටනා න්නා බු   බු ස්තු  බු
සැඟවීම බුලක්ර්ණ බුටකාෙ බුඇත්තා   බුමසවරැ බු.ට න් බුලැ සී බුලත් බුටලෝකටයහි බු
ටනාමසවරැ  බුදන්දීටමහි බුඇලුනා බු   බුමා බුවිසින් බුල.න බුලද්ටද් බුවකාන්තටයන් බු
මහත් බු    බු ලාභයකි. බු ටනර්ර්්ඨ බු    බු ලාභයකි. බු මා බු ලැ.  බු මිනිසත් බු .  බු
වකාන්තටයන් බුපින් බුටකතකි. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
9. ස් කීය බුසම්පත් බු අනවන් බු හා බු සාධාරණ බු .  බු ටනාඉ සන්නා බු    බු

මසවරැ බුමලටයන් බුද බුරාල බුටදෝර් බුටමෝහාදී බුමලටයන් බුද බුඉ ත් බුවී බුටනාමසවරැ  බු
දන්දීටමහි බුඇලුනා බු   බුමා බුලැ.  බුආත්මභා ය බුවකාන්තටයන් බුභාල න්තය. බු
මා බුලැ.  බු.වද්ධ බුනාසනය බුවකාන්තටයන් බුපින් බුටකතකි. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
10. මවත්ත බුචාටලෝ බු- බු තුටරහි බුසෑදී බු තුටරන් බුඋඩෙ බුමතු බුවී බු තුර බු

ටනාතැ ටරන්නා බු   බුටනළුම් බුමලක් බුටස්, පිරිනමන්නා   බුදාන බු ස්තු  බුසමඟ බු
තෘර්්ණාට න් බුටනාතැ රී බුදන් බුදීටමහි බුඇලුටන් බුට මි. බුභ ටභෝල බුසම්පත් බු
ටනාපතා බුනි න් බුසව යම බුපතමින් බුපාරමිතා බුනීර්ර්ටයන් බුදන් බුදුන්ටන් බුට මි. බු
අටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
11. පයත බු පාණී බු - බු .වද්ධාදී බු සත්පවරැටර්ෝත්තමයන් බු විසින් බු පරනංසා බු

කරන බු ලද්දා   බු දානය, ටල ර ාන්විත, ස් හස්තටයන් බු සක්කච්චකාරී  බු
පිරිනැමීම බුපිණිස, නිරන්තරටයන් බුටසෝදා බුපිරිසිදු බුකර බුලන්නා බුලද බුටදෝත බු
ඇත්ටත් බුට මි. බුටදෝ නය බුකරලන්නා බුලද බුපිරිසිදු බුඅතින් බුදන් බුදුන්ටන් බුට මි, බු
අටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
12. ට ාස්සල්ල බු රටතෝ බු - බු සියලු බු සත් යන් බු හෙ බු දානමය බු පින බු හා බු

සමාන බුඅන් බුපිහිෙක් බුනැත්ටත් බුයැයි බුදැන බු දාළ බු   බුට ස්සන්තර බුමහරජාණන් බු
 හන්ටස්ටල් බුඅසාමාන්ත බුපරිතාලනීලි බුභා ය බුසිහිකරමින් බුනිරන්තරටයන් බු
දන් බු දීටමහි බු ඇලුටන් බු ට මි. බු දානටයන් බු පරටමාදයෙත්, පරටමෝදටයන් බු
පරීතියෙත්, පරීතිටයන් බුපස්සද්ියෙත්, පස්සද්ිටයන් බුසැපයෙත්, සැපටයන් බු
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සමාියෙත් බු පිළිට ලින් බු යමින් බු දන්දීටමහි බු ඇලුටන් බු ට මි. බු අටහෝ බු සාධව! බු
සාධව! බු 

 
13. යාචටයෝටලෝ බු- බුපරතිලරාහකයන් බුවිසින් බුඉල්ලන්නා   බුදාන ස්තු  බු

 නාහි බු නැතැයි බු ටනාකියා බු පසව.ෙ බු ටනාවී බු සෘජව බු චින්තනටයන් බු දන් බු
ටදන්නා   බුමම, පරතිලරාහකයන්ටල් බුඉල්ලීමෙ බුසවදුසව බු  ටය් බුට මි. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
14. දාන බු සංවිභාල බු රටතෝ බු - බු මා බු අතෙ බු ලැට.න්නා   බු සෑම බු

 ස්තු කින්ම බුඅලර බුභාලය බු නාහි බුටනාඉඳුල්  බුදන් බුටදන්ටන් බුද බුට මි. බුමා බු
විසින් බුපරිටභෝලය බුපිණිස බුලන්නා බුලද බුආමිස බුටකාෙසින්ද බුසංවිභාල බුටකාෙ බු
ට.දා බුහදා බුටදන්ටන් බුට මි. බුටමටස් බුඅලරභාලටයන් බුදන්දීටමහි බුද බුපරිටභෝල බු
භාලටයන් බුදන් බුදීටමහි බුද බුසිත් බුඅල ා බු ාසය බුකරන්ටනමි. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
15. .වදු බුපටස් බු.වදු බුමහරහතන් බු හන්ටස්ලා බුඅනව  බුයමින් බුදන් බුදීටමන් බු

 නාහි බුදාන බුසීල බුනනර්්කරම බුපරඥාධ බුවීර්ය බුක්ර්ාන්ති බුසත බුඅිර්්ඨාන බුනමතරී බු
උටප්ක්ර්ා බුනම් බු   බුදන බුපාරමිතාට ෝ බුද බුපිටරන්නාහ. බුදන බුඋප බුපාරමිතාට ෝද බු
පිටරන්නාහ. බු දන බු පරමාර්ථ බු පාරමිතාට ෝද බු පිටරන්නාහ. බු සත්තිස් බු
ට.ෝිපාක්ර්ික බුධර්මටයෝද බුපිටරන්නාහ. බුපඤ්්ච බුමහා බුපරිතාලය බුද බුතරිවිදා බු
අර්ථ බුචර්යා  බුද බුසි ව බු.ඹ බුවිහරණය බුද බුසතර බුසංලරහ බු ස්තුද බුපිටරන්නාහ. බු
නරා ක බුට.ෝිය බු- බුපරටතක බුට.ෝිය බුඅභිසම්ට.ෝිය බුපිණිස බුද බුටහ්තු බු ාසනා බු
 න්ටන්ය. බු තරි බු විදා බු ර්ට්අභිඥාධ බු සි වපිළිසිඹියා බු ාණණ බු පිණිසද බු දන.ල බු
චතුර්න නාරදඥාධන බු සර් ඥතා බු ඥාධනාදී බු සකල බු .වද්ධ බු ලුණ බු පරතිලාභය බු
පිණිසද බුප ත්ටන්ය. බුටමටස් බුඅටන්ක බුලුණානිසංස බුනිදාන බු   බුදානටයන් බුසිත් බු
අල ා බු  ාසය බු කර බු අටහෝ බු සාධව! බු සාධව! බු මාහෙ බු මහත් බු ලාභයකි. බු මහත් බු    බු
 ාසනා කි. බුමහත් බු   බුභාලකි. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
තරිලෂණ විදර්නඋ  

 
1. චාලානවස්සති බුභා නාටේදී පහළ බු   බුනාමරෑප බු- බුස්කන්ධ බුආයතන බු

ධාතු බුපරමාර්ථ බුධර්මටයෝ බුක්ෂණයක් බුක්ෂණයක් බුපාසා බුඇති  බුනැති  බුලිය බු
.ැවින් බුඅනිතටයෝ බුය. බු 

 
2. ඇතිවීම් බු නැතිවීම් බු ටදකින් බු නිරන්තරටයන් බු පීඩාවින්ද බු .ැවින් බු

දුක්ඛටයෝය. බු 
 



 පෙවන 113 

3. තම බුතමන් බුකැමති බුටලස බුටනාපැ ති බු.ැවින් බුඅනාත්මටයෝය. බු 
 
4. අනිතය බු   බු දුක්ඛ බු   බුස්කන්ධ බුආයතන බුධාතු බුපරමාර්ථ බුධර්ම බු

සම හය බුවකාන්තටයන් බුදුක්ඛ බුසත බුනම් බුටේ.  
 
5. ව බු දුක්ඛ බු සතය බු උපද න්නා බු    බු ප ර් භ  බු තෘර්්ණා  බු

වකාන්තටයන් බුසමවදය බුසත බුනම් බුටේ.  
 
6. ව බු ටදටකහි බු ටනාපැ ැත්ම බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු

වකාන්තටයන් බුනිටරෝධ බුසත බුනම් බුටේ.  
 
7. ව බුනිටරෝධ බුසතය බුඅ ට.ෝධ බුකර බුලැනීමෙ බු ැිය බුයවතු බුආර්ය බු

අර්්ඨාංලික බුමාර්ලය බුවකාන්තටයන් බුමාර්ල බුසත බුනම් බුටේ. 
  
8. මාටල් බුචාලානවස්සති බුභා නා  බුටමම බුචතුරාර්ය බුසත බුධර්මය බු

අ ට.ෝධ බුකර බුලැනීම බුපිණිස බුම බුටහ්තු බුටේ ා. බු ාසනා බුටේ ා. බු 
 

සාධව! බුසාධව!! බුසාධව!!! 
 

පද වි රණ  
1.  දානය බු - බු සිල් තුන්ෙත් බු දිළින්දන්ෙත් බු කාෙත් බු පිරිනැටමන බු

දානය බු 
2.  දක්ෂිණා  බු- බුසිල් තුන්ෙ බුපමණක් බුපිරිනමන බුදානය බුදක්ෂිණා  බු

නම් බුටේ.  
3.  චාලානවස්සතිය බු- බුපරිතාලනීලි බුඅටලෝභ බුකුනල බුටච්තනා  බු 

භා නා ෙ බුනැඟීමය. බු 
4.  පරටමෝදය බු- බුළදරැ බුපරීතිය බු 
5.  පරීතිය බු- බුනිරාමිස බුපරීතිය බුපස් බු ැදෑරැම් බුටේ. .වද්ිකා බුපරීති බු 

ඛණිකා බුපරීති බුබක්කන්තිකා බුපරීති බුඋබ්ටබ්ලා බුපරීති බුලරණා බුපරීති බු
යනවට නි. බු 

6.  ප ජා බු .වද්ිය බු - බු ටල ර  බු සම්පරයවක්ත  බු සිල් තුන් බු හෙ බු
දන්දීමය. බු 

7.  අනවලරහ බු.වද්ිය බු- බුඅනවකම්පා බුටපරදැරි  බුඅසරණයන් බුහෙ බුදන් බු
දීමය. බු 

8.  අන්නං බු- බුආහාර, පානං බු- බුපානය බුකළයවතු බුටද්, යානං බු- 
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පා හන් බුහා බුයාන බු ාහන,  ත්ථං බු- බුඇඳුම්, මාලා බුටලාතන බු
ලද බුටහෝ බුටනාටලාතන බුලද බුටහෝ බුමල්. බුලන්ධ, - සව ඳ බු ර්ල, 
විටල්පනං බු- බුසව ඳ බුවිල වන්, ටසයා බු - බුඇඳ බුපවෙව බුටකාට්ෙ බු
ටම්ට්ෙ බුඇතිරිලි බුආදිය, ආ සථ බු- බුටල ල් බුකුටි බු 
ටස්නාසනාදියය, පදීටපය බු-පහන් බුඋපකරණයි. බු 

9.   ර්ණ බුදානය බු- බුමල් බුපහන්, පරසන්න බු ස්තර බුආදිය බු ර්ණය බු
අරමවණව බුටකාෙ බුදන්දීම. බු 

10.  නබ්ද බුදානය බු- බුසාධවකාර බුදීම, බුමිහිරි බුහඬින් බු.ණ බුකීම,  
තූර්ය බු ාදන බුආදී බුනබ්ද බුඅරමවණව බුටකාෙ බුටදන බුදානය බු 

11.  ලන්ධ බුදානය බු- බුසව ඳ බු ර්ල බුඑම බුඅරමවටණන් බුදන්දීම බු 
12.  රස බුදානය බු-පරණීත බුරසය බුඅරමවණව බුටකාෙ බුරස බුමියවරැ බුටද් බු 

දන්දීම බු 
13.  ටලාට්ඨබ්. බුදානය බු- බුසැප බුස්පර්න බුඅරමවණව බුටකාෙ බුී ර බු 

 ස්තර බුඇඳ බුඇතිරිලි බුටකාට්ෙ බුටමට්ෙ බුආදිය බුදන්දීම බු 
14.  ධර්ම බු දානය බු - බු ඕජාදාන බු - බු පාන බු දාන බු - බු ජීවීත බු දාන බු නමින් බු

ධර්මදානය බු තුන් බු ආකාර බු ටේ. ලිටතල් බු මීපැණි, ට ඬරැ, 
උක්සකුරැ, තලටතල්, ආදී බු ඕජා බු සම්පන්න බු - බු ටද් බු දන්දීම බු
ඕජාදානයය. බුඅර්්ෙපාන බුලිලන්පස බුදානය බුපාන බුදානයයි. බුජීවිත බු
දානය බුට.ාටහෝ බුපරටභ්දලත බුටේ. මරණයෙ බුකැප   බුසතුන්ෙ බු
අභය බුදීම, ලිලන් බුඋ ෙැන්, න ද බුපහසව බුසැලසීම, .ණ බු
කීම, ධර්ම බුදානය බුකිරීම, අ  ාද බුඅනවනාසනා බුමාර්ලටයන් බු
පවද්ලලයන් බුයහමලෙ බුලැනීමාදිය බුජීවිත බුදානයයි. බුටම් බුසැම බු
ධර්ම බුදානයෙ බුඇතුලත්ය. බු 
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දද්වත්ානුස්සති භාවනාව  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 

 
භඋ නඋ යපේ දව 

 
1. ටද් ානවස්සති බුභා නා ද බුටසෝ ාන් බුආදී බුආයෂනරා කයනෙ බුඅයත් බු

   බුභා නා කි. බුඑටහත් බුටසසව බුටයෝලා චරයන් බුවිසින් බුද බුපවරැදු බුකළ බුයවතුය. බු 
 
2. මනවටලා දී බු ටසෝ ාන් බු ආදී බු මාර්ල බු ලල බු ලාභී  බු ටදේටලා  බු

.ඹටලා  බුඉපදී බුසිටින බුටදවියන්ටල් බුනරද්ධාදී බුපඤ්්ච බුධර්මයන් බුආ ර්ජනා බු
කරමින් බු ටදවියන් බු සාක්ර්ි බු ස්ථානටයහි බු ත.ා, තමන්ටල් බු සන්තානටයහි බු
නරද්ධාදී බු පඤ්්ච බු ධර්මයන් බු සංසන්දනය බු ටකාෙ බු නැ ත බු නැ ත බු ටමටනහි බු
කිරීම බුටද් තානවස්සති බුභා නා  බුනම් බුටේ.  

 
3. ටදවියන්ටල් බුනම් බුටලාත් බුකිය මින් බුටදවියන් බුසතුෙව බුකර ා බුටද්  බු

පරසාදයන් බු දිනාලැනීම බු ැනි බු නිර්්ලල බු ටදයක් බු ටනා  බු ස්  බු සන්තානටයහි බු
විදාමාන  බුඇත්තා   බුනරද්ධා බුනීල බුනරැති බුතාල බුපරඥාධ බුනම් බු   බුලුණ බුධර්ම බුපස බු
අරමවණව බුටකාෙ බු ඩනව බුල.න බුඅනවස්සති බුකර්මස්ථාන බුභා නා කි. බු 

 
4. නරද්ධාදී බුපඤ්්ච බුධර්මයන් බුටමටනහි බුකරමින් බු ඩනව බුල.න බුටමම බු

ටද් ානවස්සති බු භා නාටේ බු අරමවණ බු පරමාර්ථ බු ධර්ම බු .ැවින් බු අර්පණා බු
ධානතා බුටනාලැීම බුඋපචාර බුධානය බුපමණක්ම බුලැටබ්. බු 

 
5. ටදන් බු සාක්ර්ි බු ස්ථානටයහි බු ත.ාටලන බු ටදන්ටල්ද බු තමන්ටල් බු ද බු

නරද්ධාදී බුලුණ බුපස බුභා නා ෙ බුනැලීටම් බුඅනවසස් බු නටයන් බුටම් බුකමෙහන බු
 ඩන බු ටයෝලා චරයා බු ස් භා ටයන්ම බු ටදවියන්ෙද බු පරිය බු මනාප බු . ෙ බු
පැමිටණ්. බු 

6.  ැි බු ැිටයන් බුනරද්ධාදී බුලුණටයන් බුවිපවලත් යෙ බුපැමිටණ්. බුපරීතිය බු
පරටමෝදය බු .හවල බු ටේ. අර්හත් යෙ බු ටම් බු ජීවිතටය් බු දී බු ටනාපැමිණිටය් බු නම් බු
මතු බුසවලති බුපරායණ බුටේ. 
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7. නරද්ධාදී බුධර්ම බුපඤ්්චකය, ආයෂ බුටද් තා න් බුසමල බුසන්සන්දනය බු
කරමින් බු  ඩන බු ටද් තානවස්සති බු භා නාට න් බු  නාහි බු ඉන්ද්රිය බු .ල බු
ට.ාජ්්ංල බු මාර්ලාංල බු ධර්මයන් බු ද බු විටන්ර්ටයන් බු  ැටඩන බු .ැවින් බු ටම් බු
භා නා  බුආදර බුටල ර ටයන් බු ැඩීමෙ බුඋත්සාහ බුලත බුයවතුය. බු 

 
8. සීලය බු පිරිසිදු බු ටකාෙ බු විටේකස්ථානයකෙ බු වී බු ප ර් කෘතය බු

සම්පාදනය බුටකාෙ බුටදවියන් බු.රහ්මයන් බුසාක්ර්ි බුස්ථානටයහි බුත.ා බුතමන්ටල් බු
නරද්ධාදී බුපඤ්්ච බුධර්මයන් බුභා නා ෙ බු ැිය බුයවතුය. බු 

 
භඋ නඋ  උකයන  

1. .වදු බු පටස් බු .වදු බු මහරහතන් බු  හන්ටස්ලා බු අනව  බු යමින් බු සවමිහිරි බු
නි න් බුසැපතින් බුසැනටසනව බුපිණිස බුමම බුනරද්ධා න්ත බුට මි. බුසීල න්ත බුට මි. බු
නරැත න්ත බුට මි. බුතාල න්ත බුට මි. බුපරඥාධ න්ත බුට මි. 

 බු 
2. බුමිහිතලටය් බුසිෙ බුටදසාලිස් බුදහසක් බුටයාදුන් බුමත්ටතහි බුසි ව රම් බු

ටදවිරජවන්ටල් බු  ාසභ නය බු    බු ද බු මනවර් බු  ර්ෂ බු පරමාණටයන් බු අ වරැදු බු
අන ලක්ර්යක් බුආයව බුඇත්තා   බුද බුචාතුර්මහාරානක බුනම් බු   බුදි  බුටලෝකටයහි බු
ආර්ය බුටදවි බුටද් තාට ෝ බුඇත්තාහ. බු 

 
3. යම් බු.ඳු බුනරද්ධා කින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුචාතුර්මහාරානක බුටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු    බු
නරද්ධා ක් බු මාටල් බු සන්තානටයහි බු ද බු විදාමාන  බු ඇත්ටත්ය. බු අටහෝ බු සාධව! බු
සාධව! බු 

 
4. බු යම්.ඳු බු නීලයකින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු චාතුර්මහාරානක බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු    බු
නීලයක් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! 

 බු 
5. යම්.ඳු බු නරැතයකින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු චතුර්මහාරානක බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු    බු
නරැතියක් බු මාටල් බු සන්තානටයහි බු ද බු විදාමාන  බු ඇත්ටත්ය. බු අටහෝ බු සාධව! බු
සාධව! බු 

 
6. යම්.ඳු බුතාලයකින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුචාතුර්මහාරානක බුටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු    බු
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තාලයක් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
7. යම්.ඳු බු පරඥාධ කින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු චාතුර්මහාරානක බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු    බු
තාලයක් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
8. චාතුර්මහාරානකටය් බුසිෙ බුටදසාලිස් බුදහසක් බුටයාදුන් බුමත්ටතහි බු

සක්ටදවි බු රජවටල් බු  ාසභ නය. බු මනවර් බු  ර්ර් බු පරමාණටයන් බු අ වරැදු බු
තුන්ටකෝටි බු සැෙ බු ලක්ර්යක් බු ආයව බු ඇත්තා බු    බු තා තිංස බු නම් බු    බු දි  බු
ටලෝකටයහි බුආර්ය බුටදටද් තාට ෝ බුඇත්තාහ. බු 

 
9. යම්.ඳු බු නරද්ධා කින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු තා තිංස බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු    බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
10. යම්.ඳු බු නීලයකින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු තා තිංස බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
11. යම්.ඳු බු නරැතියකින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු තා තිංස බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
12. යම්.ඳු බු තාලයකින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු තා තිංස බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
13. යම්.ඳු බු පරඥාධ කින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු තා තිංස බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
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නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
14. තා තිංස බුභ නටයහි බුසිෙ බුටදසාලිස් බුදහසක් බුටයාදුන් බුමත්ටතහි බු

සවයාම බු ටදවි බු රජවටල් බු  ාසභ නය බු    බු මනවර් බු  ර්ර් බු පරමාණටයන් බු අ වරැදු බු
දාහතර බුටකෝටි බුසතළිස් බුලක්ර්යක් බුආයව බුඇත්තා   බුයාම බුනම් බුදි  බුටලෝකටයහි බු
ආර්ය බුටදවි බුටද් තාට ෝ බුඇත්තාහ. බු 

 
15. යම්.ඳු බුනරද්ධා කින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුයාම බුටදවි බුටද් තාට ෝ බු

ටම් බුමනවටලාවින් බුචවත බුවී බුටලාස් බුඑහි බුඋපන්නාහවද බුඑ.ඳු බුනරද්ධා කින් බුමාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
16. යම්.ඳු බුනීලයකින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුයාම බුටදවි බුටද් තාට ෝ බු

ටම් බුමනවටලාවින් බුචවත බුවී බුටලාස් බුඑහි බුඋපන්නාහවද බුඑ.ඳු බුනරද්ධා කින් බුමාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
17. යම්.ඳු බුනරැතියකින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුයාම බුටදවි බුටද් තාට ෝ බු

ටම් බුමනවටලාවින් බුචවත බුවී බුටලාස් බුඑහි බුඋපන්නාහවද බුඑ.ඳු බුනරද්ධා කින් බුමාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
18. යම්.ඳු බුතාලයකින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුයාම බුටදවි බුටද් තාට ෝ බු

ටම් බුමනවටලාවින් බුචවත බුවී බුටලාස් බුඑහි බුඋපන්නාහවද බුඑ.ඳු බුනරද්ධා කින් බුමාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
19. යම්.ඳු බුපරඥාධ කින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුයාම බුටදවි බුටද් තාට ෝ බු

ටම් බුමනවටලාවින් බුචවත බුවී බුටලාස් බුඑහි බුඋපන්නාහවද බුඑ.ඳු බුනරද්ධා කින් බුමාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
20. යාම බුදි ටලෝකටයහි බුසිෙ බුටදසාලිස් බුදහසක් බුටයාදුන් බුමත්ටතහි බු

සන්තුසිත බුටදවිරජවටල් බු ාසභ නය බු   බු ර්ර් බුපරමාණටයන් බුඅ වරැදු බුපණස් බු
හත්ටකෝටි බුහැෙලක්ර්යක් බු ආයව බුඇත්තා   බුතුසිත බුනම් බු   බු දි ටලෝකටයහි බු
ආර්ය බුටදවි බුටද් තාට ෝ බුඇත්තාහ. බු 

 
21. යම්.ඳු බුනරද්ධා කින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුතුසිත බුටදවි බුටද් තාට ෝ බු

ටම් බුමනවටලාවින් බුචවත බුවී බුටලාස් බුඑහි බුඋපන්නාහවද බුඑ.ඳු බුනරද්ධා කින් බුමාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බු බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 
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22. යම්.ඳු බුනීලයකින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුතුසිත බුටදවි බුටද් තාට ෝ බු

ටම් බුමනවටලාවින් බුචවත බුවී බුටලාස් බුඑහි බුඋපන්නාහවද බුඑ.ඳු බුනරද්ධා කින් බුමාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
23. යම්.ඳු බුනරැතියකින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුතුසිත බුටදවි බුටද් තාට ෝ බු

ටම් බුමනවටලාවින් බුචවත බුවී බුටලාස් බුඑහි බුඋපන්නාහවද බුඑ.ඳු බුනරද්ධා කින් බුමාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
24. යම්.ඳු බුතාලයකින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුතුසිත බුටදවි බුටද් තාට ෝ බු

ටම් බුමනවටලාවින් බුචවත බුවී බුටලාස් බුඑහි බුඋපන්නාහවද බුඑ.ඳු බුනරද්ධා කින් බුමාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
25. යම්.ඳු බුපරඥාධ කින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුතුසිත බුටදවි බුටද් තාට ෝ බු

ටම් බුමනවටලාවින් බුචවත බුවී බුටලාස් බුඑහි බුඋපන්නාහවද බුඑ.ඳු බුනරද්ධා කින් බුමාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
26. තුසිත බු දි ටලෝකටයහි බු සිෙ බු ටදසාලිස් බු දහසක් බු ටයාදුන් බු

මත්ටතහි බු නිර්මාණ බු රතී බු ටදේරජවටල් බු  ාසභ නය බු    බු මනවර් බු  ර්ර් බු
පරමාණටයන් බුඅ වරැදු බුටදසිය බුතිස්ටකෝටි බුසතලිස් බුලක්ර්යක් බුආයව බුඇත්තා   බු
නිර්මාණ බුරතී බුනම් බු   බුදි  බුටලෝකටයහි බුආර්ය බුටදවි බුටද් තාට ෝ බුඇත්තාහ. බු 

 
27. යම්.ඳු බු නරද්ධා කින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු නිර්මාණ බු රතී බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

28. යම්.ඳු බු නීලයකින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු නිර්මාණ බු රතී බු ටදවි බු
ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
29. යම්.ඳු බු නරැතියකින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු නිර්මාණ බු රතී බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 
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30. යම්.ඳු බු තාලයකින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු නිර්මාණ බු රතී බු ටදවි බු
ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
31. යම්.ඳු බු පරඥාධ කින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු නිර්මාණ බු රතී බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
32. නිර්මාණ බුරතී බුදි ටලෝකටයහි බුසිෙ බුටදසාළිස් බුදහසක් බුටයාදුන් බු

මත්ටතහි බු ස ර්ති බුටදවි බුරජවටල් බු ාසභ නය බු   බුමනවර් බු ර්ර් බුපරමාණටයන් බු
අ වරැදු බුන සිය බුවිසිඑක්ටකෝටි බුසැෙ බුලක්ර්යක් බුආයව බුඇත්තා   බුපරනිර්මිත බු
 ස ර්ති බුනම් බු   බුදි  බුටලෝකටයහි බුආර්ය බුටදවි බුටද් තාට ෝ බුඇත්තාහ. බු 

 
33. යම්.ඳු බු නරද්ධා කින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු  ස ර්ති බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
34. යම්.ඳු බු නීලයකින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු  ස ර්ති බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

35. යම්.ඳු බු නරැතියකින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු  ස ර්ති බු ටදවි බු
ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
36. යම්.ඳු බු තාලයකින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු  ස ර්ති බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
37. යම්.ඳු බු පරඥාධ කින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු  ස ර්ති බු ටදවි බු

ටද් තාට ෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
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නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
38. පරනිර්මිත බු  ස ර්ති බු දි ටලෝකටයහි බු සිෙ බු ටදසාළිස් බු දහසක් බු

ටයාදුන් බු මත්ටතහි බු පිහිටියා   බු .රහ්මපාරිසජ්ජ බු - බු .රහ්ම බු පවටරෝහිත බු - බු මහා බු
.රහ්ම බුනම් බු   බුපරථමධාන බුභූමි බුතලටයහි බුආර්ය බු.රහ්මටයෝ බුඇත්තාහ. බු 

 
39. යම්.ඳු බු නරද්ධා කින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු පරථම බු ධාන බු

භූමිතල ාසී බු   බු.රහ්මටයෝ බුටම් බුමනවටලාවින් බුචවත බුවී බුටලාස් බුඑහි බුඋපන්නාහවද බු
එ.ඳු බුනරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බු
සාධව බු! බුසාධව බු! බු 

 
40. යම්.ඳු බුනීලයකින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුපරථම බුධාන බුභූමිතල ාසී බු

   බු .රහ්මටයෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
41. යම්.ඳු බුනරැතයකින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුපරථම බුධාන බුභූමිතල ාසී බු

   බු .රහ්මටයෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
42. යම්.ඳු බු තාලයකින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු පරථම බු ධාන බු

භූමිතල ාසී බු   බු.රහ්මටයෝ බුටම් බුමනවටලාවින් බුචවත බුවී බුටලාස් බුඑහි බුඋපන්නාහවද බු
එ.ඳු බුනරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බු
සාධව! බුසාධව! බු 

 
43. යම්.ඳු බුපරඥාධ කින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුපරථම බුධාන බුභූමිතල ාසී බු

   බු .රහ්මටයෝ බු ටම් බු මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු
නරද්ධා කින් බුමාටල් බුසන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
44. පරථමධාන බුතලටයහි බුසිෙ බුටදසාළිස් බුදහසක් බුටයාදුන් බුමත්ටතහි බු

පරිත්තාහ බු- බුඅප්පමාණාභ බු- බුආභස්සර බුනම් බු   බුද්විතීයධානතල බු ාසී බු   බුද, 
එතැන් බු සිෙ බු එපමණ බු ටයාදුන් බු මත්ටතහි බු පරිත්තසවභ බු - බු අප්පමාණසවභ බු - බු
සවභකිණ්ණක බුනම් බු   බුතෘතියධානතල බු ාසී බු   බු ද, එතැන් බුසිෙ බුඑපමණ බු
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ටයාදුන් බුමත්ටතහි බුටේහප්ලල බුනම් බු   බුචතුර්ථධාන බුතල බු ාසී බු   බුද, අවිහ බු
අතප්ප බු සවදස්ස බු සවදස්සී බු අකනිට්ඨ බු නම් බු    බු පඤ්්ච බු සවද්ධා ාස බු  ාසී බු   ද, 
එතැන් බු සිෙ බු එකිටනක බු පිළිට ළින් බු එපමණ බු ටයාදුන් බු මත්ටතහි බු
ආකාසානඤ්්චායතනය බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතන බු අකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු
ටන් සඤ්්ාණනා බු සඤ්්ාණයතන බු නම් බු    බු අරෑපතල බු  ාසී බු    බු ද බු ආර්ය බු
.රහ්මටයෝ බුඇත්තාහ. බු 

 
45. යම්.ඳු බුනරද්ධා කින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුආර්ය බු.රහ්මටයෝ බුටම් බු

මනවටලාවින් බු චවත බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු නරද්ධා කින් බු මාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
46. යම්.ඳු බු නීලයකින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු ආර්ය බු .රහ්මටයෝ බු ටම් බු

මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු නරද්ධා කින් බු මාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
47. යම්.ඳු බු නරැතයකින් බුසමන්නාලත බු    බු ව බු ආර්ය බු .රහ්මටයෝ බු ටම් බු

මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු නරද්ධා කින් බු මාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
48. යම්.ඳු බුතාලයකින් බුසමන්නාලත බු   බුව බුආර්ය බු.රහ්මටයෝ බුටම් බු

මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු නරද්ධා කින් බු මාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

49. යම්.ඳු බු පරඥාධ කින් බු සමන්නාලත බු    බු ව බු ආර්ය බු .රහ්මටයෝ බු ටම් බු
මනවටලාවින් බු චවත බු වී බු ටලාස් බු එහි බු උපන්නාහවද බු එ.ඳු බු නරද්ධා කින් බු මාටල් බු
සන්තානටයහි බුද බුවිදාමාන  බුඇත්ටත්ය. බුඅටහෝ බුසාධව! බුසාධව! බු 

 
තරිලකව ණ විදර්නඋ  බු 

 
1. ටද් ානවස්සති බුභා නාටේදී පහළ බු   බුනාම බුරෑප බුස්කන්ධ බුආයතන බු

ධාතු බුපරමාර්ථ බුධර්මටයෝ බුක්ර්ණයක් බුක්ර්ණයක් බුපාසා බුඇති  බුනැති  බුලිය බු
.ැවින් බුඅනිතටයෝය. බු 

 
2. ඇතිවීම් බු නැතිවීම් බු ටදකින් බු නිරන්තරටයන් බු පීඩාවින්ද බු .ැවින් බු

දුක්ඛටයෝය. බු 
 
3. තම බුතමන් බුකැමති බුටලස බුටනාපැ ති බු.ැවින් බුඅනාත්මටයෝය. බු 
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4. අනිත   බුදුක්ඛ   බුඅනාත්ම බු   බුනාමරෑප බුස්කන්ධ බුආයතන බුධාතු බු

පරමාර්ථ බුධර්ම බුසම හය බුවකාන්තටයන් බුදුක්ඛ බුනම් බුටේ.  
 
5. ව බු දුක්ඛ බු සතය බු උපද න්නා බු    බු ප ර් භ  බු තෘර්්ණා  බු

වකාන්තටයන් බුසමවදය බුසත බුනම් බුටේ.  
 
6. ව බු ටදටකහි බු ටනාපැ ැත්ම බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු

වකාන්තටයන් බුනිටරෝධ බුසත බුනම් බුටේ.  
 
7. ව බුනිටරෝධ බුසතය බුඅ ට.ෝධ බුකරලැනීමෙ බු ැිය බුයවතු බු   බුආර්ය බු

අර්්ඨාංලික බුමාර්ලය බුවකාන්තටයන් බුමාර්ල බුසත බුනම් බුටේ.  
 
8. මාටල් බුටද් ානවස්සති බුභා නා  බුටමම බුචතුරාර්ය බුසත බුධර්මය බු

අ ට.ෝධ බුකර බුලැනීම බුපිණිසම බුටහ්තු බුටේ ා,  ාසනා බුටේ ා. බුසාධව! බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
පද වි රණන  

 
1. නරද්ධා  බු - බු .වද්ධාදී බු රත්නතරය බු ටකටරහි බු සිත බු පහද න බු නරද්ධා බු

නචතසිකය. බු 
 
2. නීලය බු- බුපැවිදි බුටහෝ බුලිහි  බුටහෝ බුරක්නා බුනීලය බු 
 
3. නරැතය බු- බුආලම බු.හවනරැත බු- බුඅිලම බු.හවනරැත බුනමින් බුටද ැදෑරැම් බු

   බුධර්මවිනය බුපිළි.ඳ බුට.ාටහෝ බුඇස  බුපිරෑ බුතැන් බුඇති බු. ය. බු 
 
4. තාලය බු- බුපරිතාල බුනීලි බුඅටලෝභ බුකුනල බුටච්තනය බු 
 
5. පරඥාධ  බු- බුසවතමය බුඥාධනය බු- බුචින්තාමය බුඥාධනය බු- බුභා නාමය බුඥාධනය බු

යනාදී   බුපරඥාධ යි. බු 
 
6. චාතුර්මහාරානක බු - බු ධතරෙඨ බු - බු විරෑළ්හක බු - බු විරෑපක්ඛ බු - බු

ට ස්ස ණ බුනම් බු   බුසතර රම් බුටදන්ටල් බු ාසභ නය. බු 
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7. තා තිංස බු- බුතේතිසා බුභ නය, පළමව රෙ බුදි පවතරයන් බුටතතිස් බු
ටදටනතු බුපහළ බු   බුනිසා බුතා තිංස බුනම බුටයදී බුඇත. බු 

 
8. යාම බු- බුසවයාම බුටදවිජවටල් බු ාසභ නය බු.ැවින් බුව බුනම බුටයටද්. බු 
 
9. තුසිත බු - බු මහට.ෝසත් රැන් බු .වදු නතුරැ බු  ාසය බු කරන බු

දි ටලෝකයය. බු 
 
10. නිර්මාණරතී බු- බුදි  බුසම්පත් බුම  බුම ා බුකරීඩා බුකරන බුටදේටලා ය. බු 
 
11. පරනිම්මිත බු  ස ර්ති බු - බු අනවන් බු ම ා බු පාන බු දි  බු සම්පත්ති බු

ස්  සය බුප ත් න්නා   බුසැප.හවල බුඉහළම බුදි ටලෝකයය. බුමිනිස් බුඅ වරැදු බු
50 - බුචාතුර්මහාරානකයෙ බුඑක් බුදිනකි. බුඑ ැනි බුදින බු30 බුමාසයකි. බුමාස බු12 බු
අ වරැද්දකි. බු දි  බු  ර්ර් බු 500 බු එහි බු ආයවර් බු ටේ. ඉන් බු එහා බු සියලු බු දි  බු
ටලෝකයන්හි බුඑකින් බුඑකෙ බු ැිවී බු500, 1000, බු2000, 4000, 8000, 16000 බු
පිළිට ලින් බු ආයවර් බු ඇත්ටත්ය. බු මනවර් බු  ර්ර් බු පරමාණයද බු එකින් බු එකෙ බු
 ැි න බු.ැවින් බුපළමව බුටදේටලා  බුසිෙ බුඉහළෙ බුපිළිට ලින් බුආයවර් බුසතර බු
ලුණයකින් බු  ැිටේ. ව බු ටමටස්ය බු  1) අන ලක්ර්යයි බු  2) තුන්ටකෝටි බු සැෙ බු
ලක්ර්යයි බු 3) දාහතර බුටකෝටි බුසතලිස් බුලක්ර්යයි. බු 4) පණස් බුහත් බුටකෝටි බුහැෙ බු
ලක්ර්යයි බු  5) ටදසිය බු තිස්ටකෝටි බු සතළිස් බු ලක්ර්යයි බු  6) න සිය බු විසිඑක් බු
ටකෝටි බුහැෙ බුලක්ර්යයි බුයනවට නි. බු 

12. පරථම බුධාන බු.ලය බු- බු.රහ්මපාරිසජ්ජ බු.රහ්ම බුපවටරෝහිත බුමහා.රහ්ම බු
යන බු.ඹතල බුතුන බුඑක බුමට්ෙමෙ බුපිහිො බුඇත. බුපළමව ැනි බු.ඹතලටයන් බු ෙවී බු
ටද ැන්න බුද බුටද ැන්ටනන් බු ෙවී බුතුන් ැන්න බුද බුපිහිො බුඇත. බුපරථම බුධානය බු
අල්ප  බු  ැඩ  බු අය බු .රහ්මපාරිසජ්ජටයහි බු ද බු මධම  බු  ැඩ  බු අය බු .රහ්ම බු
පවටරෝහිතටයහිද බුපරණීත  බු ැඩ  බුඅය බුමහා බු.රහ්මතලටයහි බුද බුඋපදිති. බු 
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උපසමානුස්සති භාවනාව  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 

 
භඋ නඋ යපේ දව 

 
1. උපසමානවස්සති බු යනව බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු පිළි.ඳ බු ලුණ බු සිහිපත් බු

කිරීටම් බුභා නා කි. බුසියලු බුටකටලසවන්ටල් බුසංසිඳීටමන් බුලැට.න බුනිර් ාණ බු
ධාතු  බුඋපසම බුනම් බුටේ. 

  
2. උපසමානවස්සති බු ැඩීමෙ බුනම් බුටසෝ ාන් බුආදී බුමාර්ල බුලල බුල.ා බු

සිටිය බුයවතුය. බුඑටහත් බුනි න බුපිළි.ඳ බුසවතමය බුාණණටයන් බුඅසා බුදැන බුසිටින බු
කලාණ බුපෘථල්ජන බුටයෝලා චරයන් බුවිසින් බුද බුඑම බුභා නා  බු ැිය බුහැකිය. බු 

 
3. සීලයක බුපිහිො බුවිටේකස්ථානයකෙ බුවී බුප ර් කෘතය බුසම්පාදනය බු

ටකාෙ බු අල්ලප්පසාද බු ස තරාදිටයහි බු  දාරා බු ඇත්තා   බු පිළිට ලෙ බු නි ටනහි බු
ලුණ බුආ ර්ජනා බුකරමින් බුඋපසමානවස්සතිය බුභා නා බුකළ බුයවතු බුටේ. 

  
4. උපසමානවස්සතිය බු  ඩන බු ටයෝලා චරයා බු සැපටස් බු නිදයි බු

සැපටස්ම බු අ දිට යි. බු සාන්ත බු ඉන්ද්ද්රියන් බු ඇත්ටත් බු ට යි. බු නාන්ත බු මනසක් බු
ඇත්ටත් බුද බුට යි. බුහිරිබතප්පටයන් බුසමන්විත බුට යි. බුපැහැදීම් බුඑළ න්ටනක් බු
ද බු ට යි. බු පරණීත බු අදහස් බු ඇත්ටත් බු ට යි. බු ස.රහ්මචාරීන්හෙ බු ලරැ බු කෙයවතු බු
ටකටනකු බු. ෙ බුද බුපැමිටණයි. බු 

 
5. නිර් ාණ බුධාතුට හි බුලුණ බුලැඹවරැ බු.ැවිනවත්, නානාපරකාර බුටලස බු

නි ටනහි බු ලුණ බු සිහිකිරීමෙ බු සිත බු නැටමන බු .ැවිනවත්, නි න බු පරමාර්ථ බු
ධර්මයක් බු .ැවිනවත් බු උපසමානවස්සති බු භා නාට න් බු අර්පණා බු සමාි බු
ටනාලැටබ්. බුඋපචාර බුසමාිටයන් බුසිත බුසමාිලත බුට යි. බු 

 
6. උපසමානවස්සතිය බුපාදක බුටකාෙටලන බුවිදර්නනා බු ඩා බුඅර්හත් ය බු

සාක්ර්ාත් බු කළ බු හැකි බු ටේ. නි න් බු දක්නා බු තුරැ බු සවලති බු පරායන බු වීම බු
වකාන්තයි. බු 
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7. එනිසා බුආදර බුටල ර ටයන් බුඋපසමානවස්සති බුභා නා  බු ැඩීමෙ බු
අපරමාද බුයවතු බුටේ.  
 
යප්ම උනු්ව්ති භඋ නඋ  උකයන  

 
1. සාධව, සාධව, .වදු බුපටස් බු.වදු බුමහ බුරහතන් බු හන්ටස්ලා බුනිවී බුසැනසී බු

පැමිණ බු දාළා බු   බුරාලක්ඛය බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බුරාලය බුක්ෂය බු
කළ බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 

 
2. සාධව, සාධව, .වදු බුපටස් බු.වදු බුමහ බුරහතන් බු හන්ටස්ලා බුනිවී බුසැනසී බු

පැමිණ බු දාළා බු   බුටදෝසක්ඛය බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බුද්ටේනය බුක්ෂය බු
කළ බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 

 
3. සාධව, සාධව, .වදු බුපටස් බු.වදු බුමහ බුරහතන් බු හන්ටස්ලා බුනිවී බුසැනසී බු

පැමිණ බු  දාළා බු    බු ටමාහක්ඛය බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු ටමෝහය බු
ක්ෂය බුකළ බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 

 
4. සාධව, සාධව, .වදු බුපටස් බු.වදු බුමහ බුරහතන් බු හන්ටස්ලා බුනිවී බුසැනසී බු

පැමිණ බු  දාළා බු    බු ටයෝලක්ටඛම බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු සතර බු
ටයෝලටයන් බු එටතර  බු ටයෝලක්ර්ම බු නම් බු    බු .ැවින් බු ද බු වකාන්තටයන් බු
නාන්තය බුපරණීතය. බු 

 
5. සාධව, සාධව, .වදු බුපටස් බු.වදු බුමහ බුරහතන් බු හන්ටස්ලා බුනිවී බුසැනසී බු

පැමිණ බු  දාළා බු    බු මදනිම්මදන බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු සත්විසි බු
මදයන් බුසංසිඳ බු   බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 

 
6. සාධව, සාධව, .වදු බුපටස් බු.වදු බුමහ බුරහතන් බු හන්ටස්ලා බුනිවී බුසැනසී බු

පැමිණ බු දාළා බු   බුපිපාස බුවිනය බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බුටකටලස් බු
පිපාසය බුසංසිඳ බු   බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 

 
7. සාධව, සාධව, .වදු බුපටස් බු.වදු බුමහ බුරහතන් බු හන්ටස්ලා බුනිවී බුසැනසී බු

පැමිණ බු  දාළා බු    බු ආලය බු සමවල් ාත බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු
ටකටලස් බුආලය බුනැස  බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
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8. සාධව, සාධව, .වදු බුපටස් බු.වදු බුමහ බුරහතන් බු හන්ටස්ලා බුනිවී බුසැනසී බු
පැමිණ බු දාළා බු   බු ට්ෙවපච්ටේද නම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බුටකටලස් බු
සංසාර බු ට්ෙ බුදුක්ඛය බුසිඳලූ බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 

 
9. සාධව, සාධව, .වදු බුපටස් බු.වදු බුමහ බුරහතන් බු හන්ටස්ලා බුනිවී බුසැනසී බු

පැමිණ බු දාළා බු   බුසබ්. බුසංඛාර බුසමථ බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බුසියලු බු
සංස්කාරයන් බුසංසිඳ බු   බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 

 
10. සාධව බුසාධව, .......... තණ්හක්ඛය බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

එකසිය බු අෙ බු  ැදෑරැම් බු තෘර්්ණා  බු ක්ෂය බු කළ බු .ැවින් බු ද බු වකාන්තටයන් බු
නාන්තය බුපරණීතය. බු 

 
11. සාධව බු සාධව, .......... බු විරාල බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

අතන්ත බුවිරාලය බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
12. සාධව බු සාධව, .......... නිටරෝධ බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

අතන්ත බුනිටරෝධය බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
13. සාධව බුසාධව, .......... අජාති බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බුජාති බු

දුක්ඛටයන් බුමිදුනව බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
14. සාධව බුසාධව, .......... අජර බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බුජරා බු

දුක්ඛටයන් බුමිදුනව බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
15. සාධව බු සාධව, .......... අ ාි බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

 ාි බුදුක්ඛටයන් බුමිදුනව බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
16. සාධව බුසාධව, .......... අමෘත බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බුමරණ බු

දුක්ඛටයන් බුමිදුනව බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
17. සාධව බු සාධව, .......... අටසෝක බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

ටනෝක බුදුක්ඛටයන් බුමිදුනව බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
18. සාධව බුසාධව, .......... අපරිටද්  බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

පරිටද්  බුදුක්ඛටයන් බුමිදුනව බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
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19. සාධව බුසාධව, .......... සවඛ බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බුදුක්ඛ බු
දුක්ඛටයන් බුමිදුනව බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 

 
20. සාධව බුසාධව, .......... විටදෝමනස්ස බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

ටදාමනස්ස බුදුක්ඛටයන් බුමිදුනව බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
21. සාධව බුසාධව, .......... අනවපායාස බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

උපායාස බුදුක්ඛටයන් බුමිදුනව බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
22. සාධව බුසාධව, .......... සවඤ්්ඤ්ත බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

පරම බුස නතා බුලක්ෂණ බුඇති බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
23. සාධව බුසාධව, .......... අනිමිත්ත බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

සංස්කාර බුසෙහන් බුනැති බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
24. සාධව බුසාධව, .......... අප්පණිහිත බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

තණ්හා ෙ බුඅරමවණක් බුනැති බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
25. සාධව බුසාධව, .......... අප ල්ල බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

සංස්කාරයන් බුඅත්හරින බුලද බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
26. සාධව බු සාධව, .......... බු විසවද්ි බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

ටකටලසවන් බුටකටරන් බුපිරිසවදු බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
27. සාධව බුසාධව, .......... විටමාක්ඛ බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

සියලු බුදුකින් බුමිදුනව බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
28. සාධව බුසාධව, .......... බුවිඤ්්ාණණ බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

විටන්ර් බුඥාධනටයන් බුදතයවතු බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
29. සාධව බුසාධව, .......... අනිදස්සන බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

ඇසින් බු ටනා  බු නව ණින් බු දතයවතු බු .ැවින් බු ද බු වකාන්තටයන් බු නාන්තය බු
පරණීතය. බු 

 
30. සාධව බු සාධව, .......... අනන්ත බුනම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

උත්පාදාන්ත බු යාන්ත බුනැති බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
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31. සාධව බුසාධව, .......... සබ්.ටතෝපභ බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

හාත්පසින් බු.ැ.ළීම් බුසහිත බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
32. සාධව බුසාධව, .......... අසංඛත බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

ටහ්තු බු පරතයන්ටලන් බු හෙ බු ටනාලත් බු .ැවින් බු ද බු වකාන්තටයන් බු නාන්තය බු
පරණීතය. බු 

 
33. සාධව බු සාධව, .......... සච්ච බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

පරමාර්ථ බුසතය බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
34. සාධව බු සාධව, .......... පාර බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

සංසාරයාටල් බුපරටතර බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
35. සාධව බු සාධව, .......... සවදුද්දස බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

අතිනයින් බුලැඹවරැ බු   බුඅතිනයින් බුස ක්ර්ම බු  ද බුනාන්ත බුස් භා  බුඇති බු.ැවින් බුද බු
වකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 

 
36. සාධව බු සාධව, .......... ධව  බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

ටනානැටසන බු ස්ථිර බු ස් භා  බු ඇති බු .ැවින් බු ද බු වකාන්තටයන් බු නාන්තය බු
පරණීතය. බු 

 
37. සාධව බුසාධව, .......... නිප්පපඤ්්ච බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

තණ්හාදිට්ි බු මාන බු පරපඤ්්ච බු නැති බු .ැවින් බු ද බු වකාන්තටයන් බු නාන්තය බු
පරණීතය. බු 

 
38. සාධව බුසාධව, .......... සි  බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බුඅසාන්ත බු

. ෙ බු පමවණව න බු ටකටලස් බු නැති බු .ැවින් බු ද බු වකාන්තටයන් බු නාන්තය බු
පරණීතය. බු 

 
39. සාධව බු සාධව, .......... ක්ටර්්ම බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

උපද්ර බු  බුනැති බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
40. සාධව බු සාධව, .......... අද්භූත බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

සංස්කාර බුනැති බු.ැවින් බුද, ආන්චර්ය බු.ැවින් බුද, ටපර බුටනා   බුවිරෑ බු.ැවින් බුද බු
වකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
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41. සාධව බු සාධව, .......... අනීතික බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

අනර්ථ බුකිසි ක් බුනැති බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
42. සාධව බුසාධව, .......... අ ාපජ්් බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

නිදුක් බුනිටරෝලී බුසව පත් බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
43. සාධව බුසාධව, .......... දීප බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බුටකටලස් බු

 තුටරන් බුයෙ බුටනා න බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
44. සාධව බුසාධව, .......... තාණ බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බුසංසාර බු

දුක්ඛටයන් බුරැකලන්නා බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
45. සාධව බුසාධව, .......... ටල්න බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බුසංසාර බු

දුක්ඛටයන් බුඋ දුරැ බුනැත්තා   බුආරක්ර්ා බුස්ථානය බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බු
නාන්තය බුපරණීතය. බු 

 
46. සාධව බු සාධව, .......... නාන්ති බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

අතිනයින් බුටනර්ර්්ඨ බු   බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
47. සාධව බුසාධව, .......... අවිපරිණාම බුධම්ම බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු

 නාහි බුට නස් බුටනා න බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
48. සාධව බුසාධව, .......... අනානර  බුධමෂ බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

ආනර යන්ෙ බුඅරමවණව බුටනා න බු.ැවින් බුද බුවකාන්තටයන් බුනාන්තය බුපරණීතය. බු 
 
49. සාධව බුසාධව, .......... තණ්හක්ඛය බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බු නාහි බු

එකසිය බු අෙ බු  ැදෑරැම් බු තෘර්්ණා  බු ක්ෂය බු කළ බු .ැවින් බු ද බු වකාන්තටයන් බු
නාන්තය බුපරණීතය. බු 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
 

 
තරිලෂණ විදර්නඋ  
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1. උපසමානවස්සති බු භා නාටේදී බු පහළ බු    බු නාමරෑප බු ස්කන්ධ බු
ආයතන බු ධාතු බු පරමාර්ථ බු ධර්මටයෝ බු ක්ෂණයක් බු ක්ෂණයක් බු පාසා බු ඇති  බු
නැති  බුලිය බු.ැවින් බුඅනිතටයෝය. බු 

 
2. ඇතිවීම් බු නැතිවීම් බු ටදකින් බු නිරන්තරටයන් බු පීඩාවින්ද බු .ැවින් බු

දුක්ඛටයෝය. බු 
 
3. තම බුතමන් බුකැමති බුටලස බුටනාපැ ති බු.ැවින් බුඅනාත්මටයෝය. බු 
 
4. අනිත බු   බුදුක්ඛ බු   බුඅනාත්ම බු   බුනාමරෑප බුස්කන්ධ බුආයතන බුධාතු බු

පරමාර්ථ බු ධමෂ බු සන්තතිය බු  නාහි බු වකාන්තටයන් බු දුක්ඛ බු සත බු නම් බු
 න්ටන්ය. බු 

 
5. ව බු දුක්ඛසතය බු උපද න්නා බු    බු ප ර් භ  බු තෘර්්ණා  බු  නාහි බු

වකාන්තටයන් බුසමවදය බුසත බුනම් බු න්ටන්ය. බු 
 
6. ව බු ටදටකහි බු ටනාපැ ැත්ම බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු

වකාන්තටයන් බුනිටරෝධ බුසත බුනම් බු න්ටන්ය. බු 
 
7. ව බුනිටරෝධ බුසතය බුඅ ට.ෝධ බුකර බුලැනීමෙ බු ැිය බුයවතු   බුආයෂ බු

අර්්ඨාංලික බුමාර්ලය බු නාහි බුවකාන්තටයන් බුමාර්ල බුසත බුනම් බු න්ටන්ය. බු 
8. මාටල් බු භා නාමය බු කුනලය බු ටමම බු චතුරාර්යසත බු ධර්මය බු

අ ට.ෝධ බුකර බුලැනීම බුපිණිසම බුටහ්තු බුටේ ා! බු ාසනා බුටේ ා! බු 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
 

අනුඋ්නඋ  
 
තසමා බුහටේ බුඅපපමටතතා බු- බුභා ටයථ බුවිචක්ඛටණෝ බු 
ව ං බුඅටන්කානි බුසංසං බු- බුඅරිටය් බුඋපසටම බුසතිං බු 

 විසවද්ිමාලෂය) බු 
 
එටස් බු ටහයින් බු නව ණැති බු ටයෝලා චර බු ටතටම් බු ටමටස් බු

අටන්කානිසංස බු ඇත්තා   බු ආර්ය බු    බු උපසමානවස්සති බු භා නා  බු අපරමාද  බු
 ඩන්ටන් බුය. බු 
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පද වි රණන  
 
1.  උපසම බුයනව බුනි නෙ බුනමකි. බුසංසිඳීම බුයනව බුඑහි බුඅර්ථයයි. බු 
 
2. රාලක්ඛ බු යනව බු නි නෙ බු පැමිණීටමන් බු රාලය බු සම්ප ර්ණටයන් බු
අටහෝසි බු න බු.ැවින් බුව බුනම බුටයටද්. බුටදාසක්ඛය බු-ටමාහක්ඛය බුයනවද බු
එටස්ය. බු 
 
3. ටයෝල බු - බුකාමටයෝල බුභ ටයෝල බුදිට්ිටයෝල බුඅවිජ්ජාටයෝල බුයන බු
සතර බුටයෝලටයෝය. බුසංසාරටයහි බුසත් යා බු.ැඳ බුත.න බුඅර්ථටයන් බු
ටයෝල බුනම් බුට ති. බු 
 
4. සත්විසි බුමද බු- බුආටරෝල බුමද බුටය  න බුමද බුආදී බුමත්වීම් බු27 බුකි. බු 
 
5. සංසාර බු  ට්ෙ බු දුක්ඛය බු - බු කමෂ ට්ෙය බු ක්ටල්න බු  ට්ෙය බු විපාක බු
 ට්ෙයයි බු ට්ෙ බුතුනකි. බුචකරයක් බුටමන් බුඅලමවල බුසම්.න්ධ  බුදීර්  බු 
කාලයක බුසිෙ බුප තින බුසංසාර බුචකරයෙ බුටම් බුනමකි. බු 
 
6. උපි බු - බු .න්ධවපි බු කිටල්සවපි බු - බු අභිසංස්කාරෑපි බු කාම පි බු

නමින් බුඋපි බු4 බුකි. බු 
 
7. අතන්ත බුවිරාලි බු- බුනිටරෝධ, නි නෙම බුනම් බුටදකකි. බු 
 
8. අප ල්ල බු- බුසංස්කාරයන් බු ර්ජනය බුකළ බුඅර්ථටයන් බුනි න බු 
අප ල්ල බුනම් බුටේ.  
 
9. සි  බු- බුපරම බුසැනසවම බුයන බුඅර්ථටයන් බුනි න බුසි  බුනම් බුටේ.  
 
10. ක්ටර්්ම බු- බුනිර්භය බුස්ථානය බුයන බුඅර්ථටයන් බුනි න බුක්ටර්්ම බු 
නම් බුටේ.  
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කාය ගත්ාසති භාවනාව  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 
අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුටක්සා, ටලෝමා, නඛා, දන්තා, තටචා, මංසං, 

නහරැ, අට්ි, අට්ිමිඤ්්ජා,  ක්කං බුහදයං, යකනං, කිටලෝමකං, පිහකං, 
පප්ලාසං, අන්තං, අන්තලුණං, උදරියං, කරීසං, මත්ථලුංලං, පිත්තං, 
ටසම්හං, පවබ්ට.ෝ, ටලෝහිතං, ටස්ටදෝ, ටම්ටදෝ, අස්සව,  සා, ටබ්ටලෝ, 
සිං ානිකා, ලසිකා, මවත්තං. බු 

 
මවත්තං, ලසිකා, සිං ානිකා, ටබ්ටලෝ,  සා, අස්සව, ටම්ටදෝ, ටස්ටදෝ, 

ටලෝහිතං, පවබ්ට.ෝ, ටසම්හං, පිත්තං, මත්ථලුංලං, කරීසං, උදරියං, 
අන්තලුණං, අන්තං, පප්ලාසං, පිහකං, කිටලෝමකං, යකනං, හදයං බු ක්කං, 
අට්ිඤ්්ජා, අට්ි, නහරැ, මංසං, තටචෝ, දන්තා, නඛා, ටලෝමා, ටක්සා. බු 

 
ටකස්, ටලාම්, නිය, දත්, සම්, මස්, නහර, ඇෙ, ඇෙ බුමිදුළු,  කුලඩව, 

හෘදය, අක්මා , දලඹව , ඇලදි , ටපනහැල්ල, බු .ඩ ැල් බු  අතුනව.හන්), 
ටනාපැසවනව බුඅහර, පැසවනව බු අහර, හිස්ටමාලය, පිත, ටසම, සැරැ , ටල්, 
ඩහදිය, ටම්දටතල්, කඳුළු,  වරැණව බුටතල්, ටකල, ටසාෙව, සඳ බුමිදුළු, මවතර. බු 
 
පඤ්්චක බුසජ්්ායනය බු 
මවතර බුසඳ බුමිදුලු.......... බුටලාම් බුටකස් බු 

 දින බු 
ටක්සා, ටලෝමා, නඛා,......... මවත්තං බු 5  
මවත්තං, ලසිකා, සිංලනිකා.......... බුටක්සා බු 5  
ටක්සා, ටලාමා.......... බුමවත්තං, මවත්තං.......... බුටක්සා බු 5  
ටක්සා, ටලෝමා, නඛා, දන්තා, තටචා බු.......... බු 5  
තටචෝ, දන්තා, නඛා, ටලෝමා, ටක්සා බු 5  
ටක්සා, .......... ටලෝමා, .......... තටචා බු 
තටචා, දන්තා,.......... ටක්සා බු 5  

  
 
මංසං, නහරැ, අට්ි, අට්ි, මිංජා,  ක්කං 5 බු 
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 ක්කං, අට්ිමිංජා, නහරැ, මංසං බු 5 බු 
මංසං,..............  ක්කං,  ක්කං.......... බුටක්සා බු 5 බු 
ටක්සා, ටලෝමා,.........  ක්කං,  ක්කං,........ ටක්සා බු 5 බු 
හදයං, බුයකනං, බුකිටලෝමකං, බුපිහකං, බුපප්ලාසං...... බුහදයං 5 බු
ටක්සා................. බුපප්ලාසං බු 5 බු 
අන්තං, බුඅන්තලුණං, බුඋදරියං, බුකරිසං, බුමත්ථලුංලං 5 බු
මත්ථලුංලං................ බුඅන්තං බු 5 බු 
අන්තං.......... බුමත්ථලුංලං............. බුඅන්තං බු 5 බු 
ටක්සා,........ මත්ථලුංලං,........ මත්ථලුංලං,........ ටක්සා 5 බු 
පිත්තං, බුටසම්හං, බුපවබ්ට.ෝ, බුටලෝහිතං, බුටස්ටදෝ, බුටම්ටදෝ 5 බු
ටම්ටදෝ............... බුපිත්තං බු 5 බු 
පිත්තං..........ටම්ටදා, ටමටදා, පිත්තං බු 5 බු 
ටක්සා............ බුටම්ටදා බු 5 බු 
ටම්ටදා............ බුටක්සා බු 5 බු 
අස්සව,  සා, ටකටලා, සිං නිකා, ලසිකා, මවත්තං බු 5 බු 
ටක්සා.......... බුමවත්තං බු 5 බු 
මවත්තං.......... බුටකසා බු 5 බු 
ටක්සා........... බුමවත්තං, මවත්තං........... බුටක්සා බු 5  
 

පද ්්දනවමන  
 
අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුටක්සා බු 
අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුටලාමා බු 
අත්ථි............... බුමවත්තං බු 
අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුමවත්තං බු 
අත්ථි............ බුටක්සා බු 
ටම් බුකටයහි බුටකස් බුඇත. බු 
ටම්............... බුමවතර බුඇත. බු 
ටම් බුකටයහි බුමවතර බුඇත. බු 
ටම්............... බුටකස් බුඇත. බු 
 
  

 
පරතිකලල  ේ නනව ්ුලකීම   
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ටම් බුකටයහි බුටක්සටයෝ බු ර්ණටයන් බුපිළිකුල්ය. බු 
ටම් බුකටයහි බුටක්සටයෝ බුසෙහනින් බුපිළිකුල්ය. බු 
ටම් බුකටයහි බුටක්සටයෝ බුලන්ධටයන් බුපිළිකුල්ය. බු 
ටම් බුකටයහි බුටක්සටයෝ බුආනරටයන් බුපිළිකුල්ය. බු 
ටම් බුකටයහි බුටක්සටයෝ බුපිහිටි බුතැන් බු නටයන් බුපිළිකුල්ය. බු 
ටම් බුකටයහි බුටලෝමටයෝ බු ර්ණටයන් බුපිළිකුල්ය. බු 
ටම් බුකටයහි බුටලෝමටයෝ බුසෙහනින් බුපිළිකුල්ය. බු 
ටම් බුකටයහි බුටලෝමටයෝ බුලන්ධටයන් බුපිළිකුල්ය. බු 
ටම් බුකටයහි බුටලෝමටයෝ බුආනරටයන් බුපිළිකුල්ය. බු 
ටම් බුකටයහි බුටලෝමටයෝ බුපිහිටි බුතැන් බු නටයන් බුපිළිකුල්ය. බු 

 
ටම් බුකටයහි බුනිය..................... බුටම් බුකටයහි බුමවතර..................... බු 

 
දුලන්ටධෝ බුඅස චි බුකාටයා බු- බුකුණටපා බුඋක්කරෑපටමා බු 
නින්දිටතා බුචක්ඛව බුභූටතහි බු- බුකාටයා බු.ාලාභිනන්දිටතා බු 
 
ටම් බු කය බු  නාහි බු දුලදය. බු අපවිතරය. බු කුණපයකි. බු කසල බු ටලාඩක් බු

 ැනිය. බු ර්චස් බුකුණපයක් බු ැනිය. බුනව ණැස් බුඇත්ත වන් බු බුවිසින් බුනින්දිතය. බු
අනව ණයන් බුවිසින් බුපරිය බුකරන බුලද්ටද්ය. බු 

 
අල්ල බුචම්ම බුපටිච්ඡන්ටනා බු- බුන  බුද් ාටරෝ බුමහා බු ටණා 
සමන්තටතා බුපල් රති බු- බුඅසවචි බුප ති බුලන්ිටයා බු 
 
ටම් බුකය බු නාහි බුටතත් බු   බුසමකින් බුපිළිසක් බු  ටය්ය. බුන  බුමහ බුටදාරක් බු

ඇත්ටත්, පරණ බු   බුමහ බු ණයක් බු ැන්ටන්ය. බුකුණවලද බුහමන්නා බු   බුඅපවිතර බු
ටදය බුහාත්පසින් බු ැලිටරන්ටන්ය. බු 

 
සටච් බුඉමස්ස බුකායස්ස බු- බුඅන්ටතෝ බු.ාහිරටතා බුසියා බු 
දණ්ඩං බුන න බුලටහත් ාන බු- බුකාටක බුටසෝටණා බුච බු ාරටය් බු 
 
ඉදින් බුටම් බුනරීරයාටල් බුඇතුල් බුපැත්ත බුපිෙතෙ බුහර න බුලද්ටද් බුවී බුනම් බු

වකාන්තටයන් බුදඩව ක් බුරැටලන බු.ලු බුකපවෙන් බු ැළැක්විය බුයවතු බු න්ටන්ය. බු 
 

තරිලෂණන  
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කායලතා බු සති බු භා නාටේදී පහළ බු    බු නාම බු රෑපටයෝ බු ක්ර්ණයක් බු
ක්ර්ණයක් බුපාසා බුඇති  බුනැති  බුලිය බු.ැවින් බුඅනිතයහ. බුඇතිවීම් බුනැතිවීම් බු
ටදටකන් බුනිරන්තරටයන් බුපීඩා බුවින්ද බු.ැවින් බුදුක්ඛයහ. බුතම බුතමන් බුකැමති බු
ටලස බුටනාපැ ැති බු.ැවින් බුඅනාත්මයහ. බු 

 
අනිත බු   බුදුක් බු   බුඅනාත්ම බු   බුනාමරෑපටයෝ බුවකාන්තටයන්ම බුදුක්ඛ බු

සතය බුනම් බුටේ. ව බුදුක්ඛ බුසතය බුඋපද න්නා බු   බුප ර්  බුභ  බුතෘර්්ණා  බු
වකාන්තටයන් බුසමවදය බුසතය බුනම් බුටේ. ව බුටදටකහි බුටනාපැ ැත්ම බුනම් බු
   බුනිර් ාණ බුධාතු  බුවකාන්තටයන් බුනිටරෝධ බුසතය බුනම් බුටේ. ව බුනිටරෝධ බු
සතය බු අ ට.ෝධ බු කර බු ලැනීමෙ බු  ැිය බු යවතු බු    බු පරතිපත්ති බු මාර්ලය බු
වකාන්තටයන් බුමාර්ල බුසත බුනම් බුටේ. 

  
මාටල් බු භා නාමය බු කුසලය බු ටමම බු චතුරායෂ බු සතය බු ධර්මය බු

අ ට.ෝධ බුකර බුලැනීම බුපිණිසම බුටහ්තු බුටේ ා,  ාසනා බුටේ ා. බු 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
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මරණානුස්සති භාවනාව  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 
අනිච්චා බු ත බුසංඛාරා බු- බුඋප්පාද බු ය බුධම්මි බුටනා බු 
උප්පජ්ත් ා බුනිරැජ්්න්ති බු- බුටතසං බු  ප බුසටමා බුසවටඛා බු 
 
සංස්කාරටයෝ බු වකාන්තටයන් බු අනිතටයෝය. බු ඇතිවීම් බු නැතිවීම් බු

ස් භා  බු ටකාෙ බු ඇත්ටතෝය. බු ඉපදී බු වකාන්තටයන් බු නිරැද්ධ බු  න්නාහ. බු
සංස්ඛාරයන්ටලන් බුසන්සිඳීම බුනම් බු   බුනිර් ාණය බුවකාන්තටයන් බුසව යක් බු
 න්ටන්ය. බු 
 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි.!!! බු 

 
 මක පච්චුට්ඨඋනන  

 
උදා   බු ස යෂයා බු අස්තයෙ බු යන්නා බු ටස් බු උපන්නා බු    බු ජීවිතය බු

වකාන්තටයන් බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි බු!!! බු 
 
උදා බු    බු චන්ද්ර බුයා බු අස්තයෙ බු යන්නා බු ටස් බු උපන්නා බු    බු ජීවිතය බු

වකාන්තටයන් බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
අහසෙ බුනැලුණා බු   බු ළාකුල බුසවළඟින් බුවිසිරී බුයන්නා බුටස් බුඋපන්නා බු

   බුජීවිතය බුවකාන්තටයන් බුමරණ බුසවළඟින් බුවිසිර බුයන්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
 ැසි බු සමටයහි බු දිය බු පිරි බු ඇති බු කුඩා බු ඇල බු ටදාල බු නියඟටයන් බු සිඳී බු

යන්නා බු ටස් බු උපන්නා බු    බු ජීවිතය බු වකාන්තටයන් බු මරණ බු නියඟින් බු සිඳී බු
යන්ටන්ය. බු 

ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 



 පෙවන 138 

ලටස් බුඉදුණව බුටලිය බුනෙවට න් බුලිලිහී බු ැටෙන්නා බුටස් බුඋපන්නා බු   බු
ජීවිතය බුමරණටයන් බුපතිත බු න්ටන්ය. බු 

ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
මැටි බු.ඳුනක් බුමවලුරැ බුපහරින් බුිමඳී බුයන්නා බුටස් බුඋපන්නා බු   බුජීවිතය බු

මරණ බුමවලුරින් බුිමඳී බුයන්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
දිය බුමතුපිෙ බුහෙලත් බුදිය බු.ව.වල බුිමඳී බුයන්නා බුටස් බුඋපන්නා බු   බුජීවිතය බු

වකාන්තටයන් බුමරණින් බුිමඳී බුයන්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
දිටයහි බු ඇඳි බු ඉර බු  හා බු මැකී බු යන්නා බු ටස් බු උපන්නා බු    බු ජීවිතය බු

වකාන්තටයන්ම බුමරනින් බුමැකී බුයන්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
අහටසහි බු දිස්ට න බු විදුලි බු එළිය බු සැණකින් බු නැති බු වී බු යන්නා බු ටස් බු

උපන්නා බු   බුජීවිතය බුසැණකින් බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
අනිච්චා ත බුසංඛාරා........................ බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
තණටකාළ බුඅල බුපිණිිමඳ බුහිරැ බුඋදා ත්ම බුනැති බු න්නා බුටස් බුඋපන්නා බු

   බුජීවිතය බුමරණ බුඋදාට න් බුපතිත බු න්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 

්්පතවති විපතවති  
සකල බුසම්පත්ති බු නාහි බුවිපත්තිය බුම බුටකළ ර බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බු

ජීවිත බුසම්පත්තියද බුමරණ බුවිපත්තිය බුම බුටකළ ර බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
ආටරෝල බු සම්පත්තිය බු  නාහි බු  ාි බු විපත්තිය බු ටකළ ර බු ටකාෙ බු

ඇත්ටත්ය. බුජීවිත බුසම්පත්තියද බුමරණ බුවිපත්තිය බුටකළ ර බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
ටය  න බු සම්පත්තිය බු  නාහි බු ජරා බු විපත්තිය බු ටකළ ර බු ටකාෙ බු

ඇත්ටත්ය. බුජීවිත බුසම්පත්තියද බුමරණ බුවිපත්තිය බුටකළ ර බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බු 
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ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
සියලු බු පරීතිය බු  නාහි බු ටනෝකය බු ටකළ ර බු ටකාෙ බු ඇත්ටත්ය. බු ජීවිත බු

සම්පත්තියද බුමරණ බුවිපත්තිය බුටකළ ර බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
පරිය බුසම්පරටයෝලය බු නාහි බුවිපරටයෝලය බුටකළ ර බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බු

ජී බුවිත බුසම්පත්තියද බුමරණ බුවිපත්තිය බුටකළ ර බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
සියලු බු ටලෝක බු සත් යා බු ජාතිය බු අනව  බු ලිටය්ය. බු ජරාට න් බු  ැලඳ බු

ලන්නා බුලද්ටද්ය. බු ාිටයන් බුමැඩ බුලන්නා බුලද්ටද්ය. බුමරණටයන් බුනසන බු
ලද්ටද්ය. බු 

ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
අනිච්චා ත බුසංඛාරා............... බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 

යප්ංහරණ  
යස බුපිරි රින් බුඅලතැන්පත් බු   බුමහා බුසම්මත බුමහා බුමන්ධාතු බුමහා බු

සවදර්නනාදී බුමහ බුරජදරැ න්ටල් බුජීවිතයද බුමරණයෙ බුපත් බුවිය. බුයස බුපිරි රින් බු
අල්ප බු   බුමාටල් බුජීවිතය බුවකාන්තටයන් බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 

ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
පවණ බුසම්පත්තිටයන් බුඅලතැන්පත් බු   බුටජෝතිය බුජටිල බුටමන්ඩකාදී බු

මහා බුපිනැතියන්ටල් බුජීවිතයද බුමණයෙ බුපත්වීය. බුපිටනන් බුඅල්ප බු   බුමාටල් බු
ජීවිතය බුවකාන්තටයන් බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 

ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
කාය බු නක්තිටයන් බු අලතැන්පත් බු    බු  ාසවටද් , .ාලටද් ාදී බු මහ බු

.ල තුන් බු ජීවිතයද බු මරණයෙ බු පත්විය. බු කාය බු .ලටයන් බු අල්ප බු    බු මාටල් බු
ජීවිතය බුවකාන්තටයන් බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 

ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි බු!!! බු 
සෘද්ි බුසම්පත්තිටයන් බුඅලතැන්පත් බු   බුමහ බුමවලලන් බුමහ බුරහතන් බු

 හන්ටස්ටල් බුද, උත්පල ණ්ණා බුරහත් බුටමටහණින් බු හන්ටස්ටල්ද බුජීවිතයද බු
මරණයෙ බු පත්විය. බු සෘද්ි ටයන් බු ටතාර බු    බු මාටල් බු ජීවිතය බු වකාන්තටයන් බු
මරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 
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ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
පරඥාධට න් බුඅලතැන්පත් බු   බුනාරි බුපවත්ත බුමහ බුරහතන් බු හන්ටස්ටල් බුද, බු

ටේමා බු රහත් බු ටමටහණින් බු  හන්ටස්ටල් බු ද, ජීවිතයද බු මරණයෙ බු පත්විය. බු
පරඥාධට න් බු අසම්ප ර්ණ බු    බු මාටල් බු ජීවිතය බු වකාන්තටයන් බු මරණයෙ බු
යන්ටන්ය. බු 

ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
ස් යංභූ බුාණණටයන් බුසතය බුඅ ට.ෝධ බුකළා   බුපටස් බු.වදු රයන්ටල් බු

ද බුජීවිතයද බුමරණයෙ බුපත්විය. බුස් යංභූ බුාණණටයන් බුටතාර   බුමාටල් බුජීවිතය බු
වකාන්තටයන් බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය බු 

ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
කාය.ල, ාණණ බු .ලටයන් බු අලතැන්පත් බු    බු දස බු .ලධාරී බු

සර් ඥසම්.වදුරජාණන් බු  හන්ටස්ටල් බු ද බු ජීවිතය බු මරණයෙ බු පත්විය. බු
අසර් ඥ   බුමාටල් බුජීවිතය බුවකාන්තටයන් බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 

ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
අනිච්චා ත බුසංඛාරා................. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 

කඋන දහු ්උමඋරණන  
ටම් බුජීවිතය බු නාහි බුසිවි, බුමස්, නහර, ඇෙ, ඇෙමිදුළු, ඇසවරැ බුටකාෙ බු

ඇත්තා බු    බු අස කුලයක බු පරාණීන්ෙ බු සාධාරණ බු  න්ටන්ය. බු බ වන්ටල් බු
ටකෝපටයන් බුද බුමරණය බු න්ටන්ය. බු 

ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
ටම් බු ජීවිතය බු චක්ඛව බු ටරෝල, ටසෝත බු ටරෝල, ආදී බු අටන්ක බු සත බු

ටරෝලයන්ෙ බුසාධාරණ බු න්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
ටම් බුජීවිතය බුමැසි, මදුරැ, පත්තෑ, ටලෝණවසව, නයි, ටපාටළාන්, ඇත්, 

අස්, ල , මහිස, සිංහ,  ා ර, රජ, ටසාර, සතුරැ, මනවර්, අමනවර්, 
තිරන්ීන බු ආදී බු අටන්ක බු විධ බු සත් යන්ෙ බු සාධාරණ බු  න්ටන්ය. බු අටන්ක බු
සත් යන්ටලන් බුමරණය බු න්ටන්ය. බු 

ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
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ටම් බු ජීවිතය බු ලිනි, ජල,  ස, විස, අවිආ වධ, ආදී බු අටන්ක බු

උපද්ර බු යනෙ බු සාධාරණ බු  න්ටන්ය. බු අටන්ක බු උපද්ර බු යන්ටලන් බු මරණය බු
 න්ටන්ය. බු 

අනිච්චා ත බුසංඛාරා............... බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 

ආනු දුබ්දල  
අනිච්චා ත බුසංඛාරා........... බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
ටම් බු ජීවිතය බු  නාහි බු ආන් ාස බු පරන් ාස බු පිහිෙ බු ටකාෙ බු ඇත්ටත්ය. බු

බ වන්ටල් බු ැළකීටමන් බුද බුමරණය බු න්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
ටම් බුජීවිතය බුඉරියේ බුපිහිෙ බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බුඉරියේ බුවිසම බුවීටමන්ද බු

මරණය බු න්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
ටම් බුජීවිතය බුනිටතෝර්්ණ බුටදක බුපිහිෙ බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බුනිටතෝර්්ණ බු

විර්ම බුවීටමන්ද බුමරණය බු න්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
ටම් බු ජීවිතය බු පඨවි, බු ආටපෝ, ටත්ටජෝ,  ාටයෝ, යන බු මහා බු භූතයන් බු

පිහිෙ බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බුබහවන්ටල් බුවිර්ම බුවීටමන්ද බුමරණය බු න්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
ටම් බුජීවිතය බුආහාරපානාදිය බුපරත බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බු 

ආහාරපාන බුවිර්ම බුවීටමන්ද බුමරණය බු න්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
අනිච්චා ත බුසංඛාරා............... බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 

අනිමිත  
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ටම් බුජීවිතය බුමරණයෙ බුපත් බු න්නා බු   බු යස බුනියමයක් බුනැත්ටත්ය. බු
සෑම බු යසකදීම බුමරණය බු න්ටන්ය. බු 

ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
ටම් බුජීවිතය බුමරණයෙ බුපත් බු න්නා බු   බු ාි බුනියමයක් බුනැත්ටත්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
ටම් බු ජීවිතය බු මරණයෙ බු පත් බු  න්නා බු    බු ටේලා  බු නියමයක් බු

නැත්ටත්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
ටම් බුජීවිතය බුමරණයෙ බුපත් බු න්නා බු   බුස්ථාන බුනියමයක් බුනැත්ටත්ය. බු

ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
ටම් බුජීවිතය බුමරණින් බුමතු බුයන බුලති බුනියමයක් බුනැත්ටත්ය. බුසැම බු

ලතියක් බුපිණිසද බුමරණය බු න්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
අනිච්චා ත බුසංඛාරා................... බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 

අදවමඋන පියච්ේ ේදන බු 
 
ටම් බු ජීවිතය බු ප ත්නා බු    බු කාල බු සීමා  බු ස් ල්ප බු  න්ටන්ය. බු සියක් බු

අ වරැද්දක් බුතුළදී බුවකාන්තටයන් බුමරණය බු න්ටන්ය. බු 
 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!! බු 
ටම් බුජීවිතය බුහිෙටලන බුසිටිද්දී බුද බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 
 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
ටම් බුජීවිතය බුඉඳටලන බුසිටිද්දී බුද බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
ටම් බුජීවිතය බුඇවිදිමින් බුසිටිද්දී බුද බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
ටම් බුජීවිතය බුනිදා බුසිටිද්දී බුද බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
ටම් බුජීවිතය බුආහාර බුලනිද්දී බුද බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 
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ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
ටම් බුජීවිතය බුහවස්ම බුලනිද්දී බුද බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
ටම් බුජීවිතය බුහවස්ම බුටහලද්දී බුද බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
අනිච්චා ත බුසංඛාරා................. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 

ඛණ පියතවත  
 
ටම් බු ජීවිතය බු චිත්තක්ර්ණ බු මාතරටයන් බු මරණයෙ බු යන්ටන්ය. බු අතිත බු

චිත්තක්ර්ණටයහි බු පැ තියා බු    බු ජීවිතය බු  ර්තමාන බු චිත්තක්ර්ණයෙ බු
ටනාපැමිණ බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 

ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
 ර්තමාන බු චිත්තක්ර්ණටයහි බු ප ත්නා බු    බු ජීවිතය බු අනාලත බු

චිත්තක්ර්ණයෙ බුටනාපැමිණ බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 
අනාලත බුචිත්තක්ර්ණටයහි බුප ත්නා බු   බුසිත බුජීවිතය බුමතු බුඅනාලත බු

චිත්තක්ර්ණයෙ බුටනාපැමිණ බුමරණයෙ බුයන්ටන්ය. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
අනිච්චා බු ත බුසංඛාරා................. බු 
ජීවිතය බුඅනියතයි. බුමරණය බුනියතයි!!! බු 
 

තරිලෂණ  
මරණ බු සති බු භා නාටේදී බු පහළ බු    බු නාම බු රෑපටයෝ බු ක්ර්ණයක් බු

ක්ර්ණයක් බුපාසා බුඇති  බුනැති  බුලිය බු.ැවින් බුඅනිතය. බුඇතිවීම් බුනැතිවීම් බු
ටදටකන් බුනිරන්තරටයන් බුපීඩා බුවින්ද බු.ැවින් බුදුක්ඛය. බුතම බුතමන් බුකැමති බු
ටලසින් බුටනාපැ ැති බු.ැවින් බුඅනාත්මය. බුඅනිත බු   බුදුක්ඛ බු   බුඅනාත්ම බු   බු
නාම බු රෑපටයෝ බු වකාන්තටයන් බු දුක්ඛ බු සත බු නම් බු ටේ. ව බු දුක්ඛ බු සතය බු
උපද න්නා බු   බුප ර්  බුභ  බුතෘර්්ණා  බුවකාන්තටයන් බුසමවදය බුසතය බුනම් බු
ටේ. ව බුටදටකහි බුටනාපැ ැත්ම බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බුවකාන්තටයන් බු
නිටරෝධ බු සතය බු නම් බු ටේ. ව බු නිටරෝධ බු සතය බු අ ට.ෝධ බු කර බු ලැනීමෙ බු
 ැිය බුයවතු බු   බුපරතිපත්ති බුමාර්ලය බුවකාන්තටයන් බුමාර්ල බුසත බුනම් බුටේ.  
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මාටල් බුභා නාමය බුකුනලය බුටම බුචතුරායෂ බුසත බුධර්මය බුඅ ට.ෝධ බු

කර බුලැනීම බුපිණිසම බුටහ්තු බුටේ ා! බු ාසනා බුටේ ා!! බු 
 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
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ආනාපාන සති භාවනාව  
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 
ආනාපාන බුසතී බුයස්ස බු- බුපරිපවණ්ණා බුසවභාවිතා බු 
අනවපවබ්.ං බුපරිචිතා බු- බුයථා බු.වද්ටධන බුටද්සිතා බු 
ටසෝ බුඉමං බුටලෝකං බුපභාටසති බු- බුඅබ්.ා බුමවත්ටතෝ  බුචන්දිමා. බු 
 
.වදුරජාණන් බු  හන්ටස් බු  දාළ බු පරිදි බු ආනාපාන බු සති බු භා නා  බු

යටමකුෙ බුපරලුණ බුනම්, පරිප ර්ණ බුනම් බුභාවිතා බුකරන බුලද බුනම්, මවල බුපෙන් බු
අනවපිළිට ලින් බු පවරැදු බු කරන බු ලද බු නම් බු ටහටතම බු  ළාලැිමන් බු මිදුණව බු පවන් බු
සඳක් බු ටස් බු ටම් බු ටලෝකය බු ආටලෝක බු කරන්ටන්ය. බු ..වළු බු  න්ටන්ය. බු යනව බු
ලාථාට හි බුටත්රැමයි. බු 

 
සිල් බු පිරිසිදු බු ටකාෙ බු ටතරැ න් බු නැමද බු ජීවිතය බු ටතරැ න්ෙ බු

ප ජාටකාෙ, .වදුලුණ, නමතරිය, අසවභ බුහා බුමරණ බුසති බුසිහිටකාෙ බුවිටේක බු
තැනක බුසැප බු  ද, කැප බුඅසවටනක බුපයෂංකටයන් බුඋඩව බුකය බුසෘජව  බුත.ා බුහිඳ බු
ආන් ාස බු- බුපරන් ාස බුඅරමවටණහි බුසිහිය බුපිහිෙව ා බුආනාපාන බුසති බුභා නා  බු
කළ බුයවතුය. බු 

 
චිත්ත බුසමාියෙ බුනීල බුවිසවද්ි බුඅත න බු.ැවින් බුසිල් බුපිරිසිදු බුකිරීම බු

හා බුපිරිසිදු බුසීලය බුලැන බුටමටනහි බුකර බුසංපහංසනය බුසතුෙ බුඇති බුකර බුලත බු
යවතුය. බු 

 
ටතරැ න්ෙ බු කලාණ බු මිතරයන්ෙ බු ජීවිත බු ප ජා  බු හා බු .වදුලුණ බු

සැලකීමාදී බුප ර්  බුකෘතය බුසම්ප ර්ණ බුකළ බුයවතුය. බු 
 
පිරිසිදු බු ාතානරය බුඇති බුනිහඬ බුනිටසාල්මන් බුතැනක බුනැටලනහිරෙ බු

ටහෝ බුඋතුරෙ බුමවහවණ බුලා බුසම  බුඅසවනක් බුපන ා බුලත බුයවතුය. බු 
 
මවලදීම බුමවහවණ බුඅත් බුපා බුටධෝ නය බුටකාෙ බුපිරිසිදු  බුසිහිල්  බුසිහිටයන් බු

අස්න බුට ත බුපැමිණ බු.ද්ධපයෂංකටයන් බුහිඳලත බුයවතුයි. බුභික්ර් න් බු හන්ටස්ෙ බු
හා බු උපාසක බු ටයෝලා චරයනෙ බු .ද්ධපයෂංකයන් බු නියමිත බු .ැවින් බු තම බු
තමන්ෙ බුටයෝල බුපරිදි බුපයෂංකටයන් බු ාි බුවිය බුයවතුය. බු 
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උඩවකය, ලරී ය බුහා බුහිස බුමනා  බුසෘජව  බුත.ා බුටලන බු ාි බුවී බුසිටින බු

ආකාරය බුසිතින් බු.ලා බුහිඳින ා, හිඳින ා බුයි බුටමටනහි බුටකාෙ බු ාි බුවී බුසිටින බු
නරීරය බු පින්තූරයක් බු ටමන් බු සිතෙ බු ලත බු යවතුය. බු ටනත් බු ටදක බු නාසිකා බු අල බු
ටපටනන බුටස් බුපිහිෙව ා බුලත බුයවතුය. බු 

 
ටසෝ බු සටතෝ  බු අස්සති බු - බු සටතෝ බු පස්සසති බු - බු යි බු  දාළ බු පරිදි බු

සිහිටයන්ම බුආන් ාස බුපරන් ාස බුකළ බුයවතුය. බුපෙන් බුලැනීටම් බුදී බුහවස්ම බු දින බු
තැන බුනාසිකා බුඅල බුසිත බුපිහිෙව ා බුඇතුල් න බුපිෙ න බුහවස්ම බුට න බුට නම බු
ටමටස් බුලණන් බුලත බුයවතු. බු1-2-3-4-5 , 1-2-3-4-5-6 , 1-2-3-4-5-6-7 , 1-2-
3-4-5-6-7-8 , 1-2-3-4-5-6-7-8-9, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 බුයනවට නි. බු 

 
පහෙ බුඅඩවට න් බුලණන බුටනාන ත් ා බුදහයෙ බු ඩා බුටනාටලන බුටම් බු

ලණන් බු පිළිට ළ බු ටනාකඩ ා බු සිතින් බු ටමටනහි බු කළ බු යවතුය. බු දී ං බු  ා බු
අස්සසන්ටතා බුදී ං බුඅස්සසාමීති බුපජානාති බු දාළ බුපරිදි බුහවස්ම බුලැනීටම් බුදී බුහා බු
ටහලීටම් බු දී බු හවස්ම බු  ාරය බු නිම න බු තුරැ බු සිහිටයන් බු .ලා බු ටලනම බු එකයි, 
එකයි, ටදකයි, ටදකයි, තුනයි, තුනයි, යන බුආකාරයෙ බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බු
රස්සං බු  ා බු අස්සසන්ටතා බු රස්සං බු අස්සාමීති බු පජානාති බු  දාළ බු පරිදි බු
ටකටිටයන් බුහවස්ම බුප ත්නා බුවිෙ බුඑකයි, ටදකයි, තුනයි බුයනාදී බුකරමටයන් බු
ටමටනහි බු කළ බු යවතුය. බු ලණන බු අතරමලදී බු  ැරනාත් බු නැ ත බු මවල බු සිෙ බු
ටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බු 

 
 ඩාත්ම බු නක්තිමත්  බු සිහිය බු පැ ැත්ෙ බු නම් බු ටම් බු ලණන් බු චකර බු

අනවටලෝම, පරතිටලෝම,  නටයන් බු ටමටනහි බු කළ බු යවතුය. බු එටක් බු සිෙ බු පහ, 
පටහ් බුසිෙ බුඑකෙ, එටක් බුසිෙ බුහයෙ, හටය් බුසිෙ බුඑකෙ බුයන බුපිළිට ළෙ බුඑටක් බු
සිෙ බුදහය, දහටය් බුසිෙ බුඑක බුදක් ා බුටමටනහි බුකළ බුයවතුයි. බු 

 
“සබ්.කාය බුපටිසංටේදි අස්ස බුසිස්සාමීති බුසික්ඛති” බුයි බු දාළ බුපරිදි බු

ආන් ාස, ආන් ාස බු කියා බු ටමටනහි බු කළ බු යවතුය. බු හවස්ම බු පෙන් බු ලැනීම, 
පැ තීම බුහා බුනිමවීම බුයනව බුමවල, මැද, අල බුනම් බුහවස්ම බුඉහළෙ බුලැනීටම් බුදී බු
ආරම්භටය් බුපෙන් බුඅ සානය බුදක් ාත්, හවස්ම බුපහළ බුටහලීටම්දී බුආරම්භටය් බු
පෙන් බුඅ සානය බුදක් ාත්, සිහිටයන් බුමනා  බු.ලාටලන බුආන් ාස බුපරන් ාස බු
ටමටනහි බුකළ බුයවතුය. 

 බු 
පස්සම්භයං බුකායසංඛාරං බුඅස්ස බුසිස්සාමීති බුසික්ඛති, යි බු දාළ බුපරිදි බු

ආන් ාස බුපරන් ාස බුටදක බුතුනී බුට වී බුසන්සිඳී බුයන බුආකාරයෙ බුදැක බුලත බුහැකි බු
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ටේ. සිත බු එකඟ බු වීටමන් බු පරීතියත් බු සිත බු කය බු සන්සිඳීමත් බු පරණීත බු සව යක් බු
දැටනන්නෙ බුපෙන් බුලනී. බුහවස්ම බුනැ තුටන් බුනම් බුිමය බුටනාවී බුහවස්ම බු ඳිමින් බු
පැ තුන බු නාසිකා බු අලම බු සිත බු ත.ා බු .ලා බු සිටීටම්දී බු නැ තත් බු හවස්ම බු
දැටනන්නෙ බු පෙන් බු ලනී. බු ආනාපාන බු පිළි.ඳ බු උල්ලහ බු නිමිති බු හා බු පටිභාල බු
නිමිති බුපහළ බු න බුහැටි බුදකින්නෙ බුලැටබ්. බුආටලෝක, තරැ බුකැෙ, මැණික් බු
කැෙ, මවතු බුකැෙ, කපව බුපවළුන්, සවදු බු ළාකුළු, රිදීරැස් බු ැනි බුනානා බුආකාර බු
දර්නන බුඈත් බුමෑත් බුට මින් බුසැටලමින් බුමවහවණ බුඉදිරිටය් බුටපටනන බුඅ ස්ථා බු
උල්ලහ බුනිමිති බුනම් බුටේ.  

 
සමාිය බු නක්තිමත් බු    බු විෙ බු ව බු අරමවණව බු නින්චල  බු නාසිකා බු අලම බු

ප තී. බුඑය බුපටිභාල බුනිමිත්තයි. බුනී රණ බුදුරැ බුවී බුධානාංල බුනක්තිමත් බු   බුව බු
තත්ත් ය බුඋපචාර බුසමාිය බුනම් බුටේ. ත දුරෙත් බුආනාපාන බුසතිය බු ැඩීටම් බු
දී බුඉන්මතු බුධාන බුනම් බුඅර්පණා බුසමාි බුලාභය බුසිදුටේ. 

 බු 
උපචාර බුසමාි, අර්පණා බුසමාි බුටදටකන් බුකැමති බුතත් යකින් බුපසව බු

ආනාපාන බු සතිය බු විදර්නනා ෙ බු හර ා බු සතර බු සතිපට්ඨාන බු භා නා  බු
සම්ප ර්ණ බුටකාෙ බුටසෝළසාකාර බුආනාපාන බුසතිය බුමස්තකපරාප්ත බුවීටමන් බු
අති බුඋත්තම බුඅර්හත් ය බුටතක් බුටලාේතුරා බුසව යෙ බුපත් බුහැකි බුටේ. 

  
භාල ත් බුඅර්හත් බු   බුව බුමාටල් බුසම්මා බුසම්.වදු බුරජාණන් බු හන්ටස් බු

ජයසිරි බු මහ බු ට.ෝමැඩ බු මවලදී බු ටම් බු ආනාපාන බු සති බු භා නාට න් බු
අභිසම්ට.ෝියෙ බුපත් බු   බුටස්ක. බු 
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තරිලකව ණන  
 
ආනාපාන බු සති බු භා නාටේදී බු පහළ බු    බු නාම බු රෑපටයෝ බු ක්ර්ණයක් බු

ක්ර්ණයක් බුපාසා බුඇති  බුනැති  බුලිය බු.ැවින් බුඅනිතයහ. බුඇතිවීම් බුනැතිවීම් බු
ටදටකන් බුනිරන්තරටයන් බුපීඩා බුවින්ද බු.ැවින් බුදුක්ඛයහ. බුතම බුතමන් බුකැමති බු
ටලස බු ටනාපැ ති බු .ැවින් බු අනාත්මයහ. බු අනිත බු    බු දුක්ඛ බු    බු අනාත්ම බු   බු
නාමරෑපටයෝ බු වකාන්තටයන් බු දුක්ඛ බු සත බු නම් බු ටේ. ව බු දුක්ඛ බු සතය බු
උපද න්නා බු   බුප ර්  බුභ  බුතෘර්්ණා  බුවකාන්තටයන් බුසමවදය බුසත බුනම් බුටේ.  

 
ව බුටදටකහි බුටනාපැ ැත්ම බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බුවකාන්තටයන් බු

නිටරෝධ බුසත බුනම් බුටේ. ව බුනිටරෝධ බුසතය බුඅ ට.ෝධ බුකරලැනීමෙ බු ැිය බු
යවතු බුපරතිපත්ති බුමාර්ලය බුවකාන්තටයන් බුමාර්ල බුසතය බුනම් බුටේ. 

  
මාටල් බු භා නාමය බු කුසලය බු ටමම බු චතුරාය– බු සත බු ධර්මය බු

අ ට.ෝධ බුකර බුලැනීම බුපිණිස බුටහ්තු බුටේ ා! බු ාසනා බුටේ ා!! බු 
 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධ  බු!!! 
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මමත්ර ීභාවනාව  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 
අහං බුඅට ටරා බුටහාමි, බුඅඛාපජ්ට්ා බුටහාමි, බුඅනීට ා බුටහාමි, බුසවඛී බු

අත්තානං බුපරිරාමි. බු 
 
අහං බුවිය බුමය්හං බුආචරියවපප්්ායා, මාතා බුපිතටරා, හිත බුසත්තා, 

මජ්්ත්තික බු සත්තා, ටේරි සත්තා, අට රා බු ටහාන්තු, අඛාපප්්ා බු
ටහාන්තු, අනී ා බු ටහාන්තු, සවඛී බු අත්තානං බු පරිහරන්තු, දුක්ඛඛා බු මවච්චන්තු බු
යථා බුලද්ධ බුසම්පත්තිටතා බුමා බුවිලච්ඡන්තු බුකම්මස්සකා. බු 

 
ඉමස්මිං බු විහාටර, ඉමස්මිං බු ටලාචර බු ලාටම, ඉමස්මිං බු නලටර බු

ඉමස්මිං බු ලංකාදීටප, ඉමස්මිං බු ජම්.වදීටප් බු ,ඉමස්මිං බු චක්ක ාටල, ඉස්සර බු
ජනා, බුසීමට්ඨක බුටද තා, සබ්ටබ් බුසත්ත, අටේරා බුටහාන්තු, බුඅඛාපජ්්ා බු
ටහාන්තු, බු අනී ා බු ටහාන්තු, සවඛී බු අත්තානං බු පරිහරන්තු, බු දුක්ඛඛා බු මවච්චන්තු බු
යථා බුලද්ධ බුසම්පත්තිටතා බුමා බුවිලච්ඡන්තු බුකම්මස්සකා. බු 

 
පවරත්ථිමාය බුදිසාය, දක්ිණාය බුදිසාය, පච්ිමාය බුදිසාය, උත්තරාය බු

දිසාය, පවරත්ථිමාය බුඅනවදිසාය, දක්ිනාය බුඅනවදිසාය, පච්ිමාය බුඅනවදිසාය, 
උත්තරාය බුඅනවදිසාය, ටහට්ිමාය බුදිසාය, උපරිමාය බුදිසාය. බු 

 
සබ්ටබ් බු සත්තා, සබ්ටබ් බු පාණා, බු සබ්ටබ් බු භූතා, බු සබ්ටබ් බු පවල්ලලා බු

සබ්ටබ් බුඅත්තභා  බුපරියාපන්නා, බුසබ්.ා බුඉත්ථිටයා, සබ්ටබ් බුපවරිසා, සබ්ටබ් බු
අරියා, සබ්ටබ් බු අනරියා, සබ්ටබ් බු ටද ා, සබ්ටබ් බු මනවස්සා, සබ්ටබ් බු
විනිපාතිකා බුඅට රා බුටහාන්තු, අඛාපප්් ා බුටහාන්තු, අනී ා බුටහාන්තු, 
සවඛී බුඅත්තානං බුපරිහරන්තු බුදුක්ඛා බුමවච්චන්තු බුයථා බුලද්ධා බුසම්පත්තිටතා බුමා බු
විලච්ඡන්තු බුකම්මස්සකා. බු 

 
ේ තවරුම   

මම බු න ර බු ටනාට මි. බු තරහ බු ටනාට මි. බු නිදුක් බු ට මි. බු නිටරෝලී බු
ට මි. බුසව පත් බුට මි. බු 
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මා බු ටමන් බුමාටල් බු ආචායෂ බු උපාධාය බු ම වපිය බුහිත බු සත් ටයෝ බු ද, 
මැදහත් බු සත් ටයෝ බු ද, න රී බු සත් ටයෝ බු ද, න ර බු ටනාට ත් ා, තරහ බු
ටනාට ත් ා, නිදුක් බුට ත් ා, නිටරෝලි බුට ත් ා, සව පත් බුට ත් ා, බුදුකින් බු
මිටදත් ා, ලද බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා, කර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

 
ටම් බුවිහාරටයහි බුද, ටම් බුටලාදුරැ බුලටමහි බුද, ටම් බුනව ටරහි බුද, ටම් බු

ලක්දිට හි බු ද, ටම් බු දඹදිට හි බු ද, ටම් බු සක් ටළහි බු ද, ඉසවරැ බු ජනටයෝ බු ද, 
සීමස්ථක බු ටදවිටයෝ බු ද, සියලු බු සත් ටයෝ බු ද, න ර බු ටනාට ත් ා, තරහ බු
ටනාට ත් ා, නිදුක් බුට ත් ා, නිටරෝලි බුට ත් ා, සව පත් බුට ත් ා, බුදුකින් බු
මිටදත් ා, ලද බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා, කර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

 
නැටලනහිර බුදිනාට හි බුද, දකුණව බුදිනාට හි බුද, .ෙහිර බුදිනාට හි බුද, 

උතුරැ බුදිනාට හි බුද, නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුද, දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුද, 
.ෙහිර බු අනවදිනාට හි බු ද, උතුරැ බු අනවදිනාට හි බු ද, යෙ බු දිනාට හි බු ද, උඩ බු
දිනාට හි බුද, සියලු බුසත් ටයෝ බුද, සියලු බුපරාණීහව බුද, සියලු බුභූතටයෝ බුද, සියලු බු
පවද්ලලටයෝ බු ද, සියලු බු ආත්මභා  බු ඇත්ටතෝ බු ද, සියලු බු ස්තරීහව බු ද, සියලු බු
පවරැර්ටයෝ බුද, සියලු බුආර්යටයෝ බුද, සියලු බුඅනාර්යටයෝ බුද, සියලු බුටදවිටයෝ බුද, 
සියලු බු මනවර්ටයෝ බු ද, සියලු බු දුක්ිත බු සත් ටයෝ බු ද, න ර බු ටනාට ත් ා, 
තරහ බු ටනාට ත් ා, නිදුක් බු ට ත් ා, නිටරෝලි බු ට ත් ා, සව පත් බුට ත් ා, 
දුකින් බු ටදත් ා, ලද බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා, කර්මය බු ස් කීය බු ටකාෙ බු
ඇත්තාහ. බු 

 
අරහං බු ලුණ බු .ලටයන් බු මම බු න ර බු ටනාට මි. බු තරහ බු ටනාට මි. බු

නිදුක් බුට මි. බුනිටරෝලි බුට මි. බුසව පත් බුට මි. බු 
 
අරහං බු ලුණ බු .ටලන් බු මාටල් බු උපාධායන් බු  හන්ටස් බු න ර බු

ටනාට ත් ා, තරහ බු ටනාට ත් ා, නිදුක් බු ට ත් ා, නිටරෝලී බු ට ත් ා, 
සව පත් බුට ත් ා. බු 

 
අරහං බු ලුණ බු .ටලන් බු මාටල් බු ආචාර්යයන් බු  හන්ටස් බු න ර බු

ටනාට ත් ා, තරහ බු ටනාට ත් ා, නිදුක් බු ට ත් ා, නිටරෝලී බු ට ත් ා, 
සව පත් බුට ත් ා. බු 

අරහං බු ලුණ බු .ටලන් බු මාටල් බු මෑණියන් බු  හන්ටස් බු න ර බු
ටනාට ත් ා, තරහ බු ටනාට ත් ා, නිදුක් බු ට ත් ා, නිටරෝලී බු ට ත් ා, 
සව පත් බුට ත් ා. බු 
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අරහං බු ලුණ බු .ටලන් බු මාටල් බු පියාණන් බු  හන්ටස් බු න ර බු
ටනාට ත් ා, තරහ බු ටනාට ත් ා, නිදුක් බු ට ත් ා, නිටරෝලී බු ට ත් ා, 
සව පත් බුට ත් ා. බු 

 
අරහං බුලුණ බු.ටලන් බුමාටල් බුහිත බුසත් ටයෝ බුද බුන ර බුටනාට ත් ා, 

තරහ බුටනාට ත් ා, නිදුක් බුට ත් ා, නිටරෝලී බුට ත් ා, සව පත් බුට ත් ා. බු 
 
අරහං බු ලුණ බු .ටලන් බු මාටල් බු මැදහත් බු සත් ටයෝ බු ද බු න ර බු

ටනාට ත් ා, තරහ බු ටනාට ත් ා, නිදුක් බු ට ත් ා, නිටරෝලී බු ට ත් ා, 
සව පත් බුට ත් ා. බු 

 
අරහං බු ලුණ බු .ටලන් බු මාටල් බු න රී බු සත් ටයෝ බු ද බු න ර බු

ටනාට ත් ා, තරහ බු ටනාට ත් ා, නිදුක් බු ට ත් ා, නිටරෝලී බු ට ත් ා, 
සව පත් බුට ත් ා. බු 

 
අරහං බුලුණ බු.ලටයන් බුසියලු බුසත් ටයෝ බුද............... බු 
අරහං බුලුණ බු.ලටයන් බුසියලු බුපරාණීහව බුද............... බු 
අරහං බුලුණ බු.ලටයන් බුසියලු බුභූතටයෝ බුද............... බු 
අරහං බුලුණ බු.ලටයන් බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ බුද............... බු 
අරහං බුලුණ බු.ලටයන් බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බුද............... බුඅරහං බු
ලුණ බු.ලටයන් බුසියලු බුස්තරීහව බුද............... බු 
අරහං බුලුණ බු.ලටයන් බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බුද............... බු 
අරහං බුලුණ බු.ලටයන් බුසියලු බුආර්යටයෝ බුද............... බු 
අරහං බුලුණ බු.ලටයන් බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බුද............... බු 
අරහං බුලුණ බු.ලටයන් බුසියලු බුටදවිටයෝ බුද............... බු 
අරහං බුලුණ බු.ලටයන් බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බුද............... බු 
අරහං බු ලුණ බු .ලටයන් බු සියලු බු දුක්ිත බු සත් ටයෝ බු ද, න ර බු

ටනාට ත් ා, තරහ බු ටනාට ත් ා, නිදුක් බු ට ත් ා, නිටරෝලි බු ට ත් ා, 
සව පත් බුට ත් ා. බු 

 
සම්මා බුසම්.වදු බුලුණ බු.ලටයන්............... බු 
ලුණපද බුන යෙම බුටමටස් බුකිය න්න. බු 
භල ා බුලුණ බු.ලටයන්................ බු 
පවර ා බුකිය න්න බු 
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භල ා බු ලුණ බු .ලටයන් බු සියලු බු දුක්ිත බු සත් ටයෝ බු න ර බු
ටනාට ත් ා, තරහ බුටනා ත් ා, නිදුක් බුට ත් ා, නිටරෝලි බුට ත් ා, සව පත් බු
ට ත් ා. බු 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
 

 
තරි ලෂණන  

 
නමතරි බුභා නාටේදී පහළ බු ව බුනාම බුරෑපටයෝ බුක්ෂණයක් බුක්ෂණයක් බු

පාසා බුඇති  බුනැති  බුලිය බු.ැවින් බුඅනිතයහ. බුඇතිවීම් බුනැතිවීම් බුටදකින් බු
නිරන්තරටයන් බුපීඩාවින්ද බු.ැවින් බු දුක්ඛයහ. බුතම බුතමන් බුකැමති බුටලසින් බු
ටනාපැ ති බු.ැවින් බුඅනාත්මයහ. බුඅනිතය බු   බුදුක්ඛ බු   බුඅනාත්ම බු   බුනාම බු
රෑපටයෝ බු වකාන්තටයන් බු දුක්ඛ බු සතය බු නම් බු ටේ. ව බු දුක්ඛ බු සතය බු
උපද න්නා බු    බු ප ර් භ  බු තෘර්්ණා  බු වකාන්තටයන් බු සමවදය බු සතය බු නම් බු
ටේ. ව බුටදටකහි බුටනාපැ ැත්ම බුනම් බු   බුනිර් ාණ බුධාතු  බුවකාන්තටයන් බු
නිටරෝධ බුසතය බුනම් බුටේ. ව බුනිටරෝධ බුසතය බුඅ ට.ෝධ බුකරලැනීමෙ බු ැිය බු
යවතු බු   බුපරතිපත්ති බුමාර්ලය බුවකාන්තටයන් බුමාර්ල බුසත බුනම් බුටේ. 

  
මාටල් බුභා නාමය බුකුසලය බුටමම බුචතුරායෂ බුසත බුධර්මය බුඅ ට.ෝධ බු

කර බුලැනීම බුපිණිසම බුටහ්තු බුටේ ා! බු ාසනා බුටේ ා!! බු 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
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කරුණා බ්රහ්මවිහාර භාවනාව  
 

භඋ නඋ යපේ දව 
 
1. දරැ කුටල් බුදුටකහි බුදී බුම කටල් බුළය බුඋණව න්ටන් බුයම් බුටස්ද, එටස් බු

අනවන්ටල් බු දුටකහි බු දී බු ට.ෝසත් බු ලුණ බු ඇත්තා   බු සත්පවරැර්යන්ටල් බු
සන්තානටයහි බුපහළ න බුඅනවකම්පා  බුකරැණා  බුනම් බුටේ. 

  
2. ටරෝලාතුරයකු බු නිටරෝල බු කරනව බු කැමති බු න ද රටයකු බු ටස් බු

අනවන්ටල් බුදුක බුදුරැකිරීටම් බුඋත්සාහය බුද බුකරැණා  බුනම් බුටේ. 
  
3. .ඹටලා  බුසිෙ බුදස බුඅත බුකරැණා  බුවිහිදු න බු.රහ්මරාජයකු බුටස් බු

ටලෝ බු ැසි බුසැම බුසතුන් බුට ත බුපතුරැ න බුපරානවකම්පා  බුද බුකරැණා  බුනම් බු
ටේ. 

 
4. බු දුක් බු දුරැකිරීටම් බු ආකාර බු පැ ැත්ම බු කරැණාටේ බු ලක්ර්ණයය. බු

අනවන්ටල් බු දුක් බු දරාලත බු ටනාහැකි බු .  බු එහි බු කෘත බු රසයය. බු අවිහිංසා  බු
 ැෙටහන බුආකාරයය. බු දුකින් බුමැි වන්ටල් බුඅනාථ බු අසරණ බු.  බු ආසන්න බු
කාරණයය. බුවිහිංසා  බුදුරැවීම බුඑහි බුසම්පත්තියයි. බුටසෝකය බුත්තියයි. බු 

 
5. කරැණා බු.රහ්ම බුවිහාරය බු ඩනව බුකැමැත්තහව බුවිසින් බුපළමවටකාෙ බු

අකරැණාට හි බුආදීන යන් බුකරැණාට හි බුආනිසංසත් බුනව ණින් බුටමටනහි බු
කළ බුයවතු බුටේ.  

 
6. ආරම්භටය්දී බු පරිය බු පවද්ලලාදීන් බු ටකටරහි බු කරැණා  බු ටනා ැිය බු

යවතුය. බුපරිය බුපවද්ලලයා බුපරිය බුස්ථානටයහිම බුසිටියි. බුඅතිපරිය බුසහායකයා බුඅතිපරිය බු
ස්ථානටයහිද, මධස්ථයා බුමධස්ථ බුභා ටයහිද බුඅපරියයා බුඅපරිය බුභා ටයහිද බු
න රියා බු න ර බු ස්ථානටයහි බු ද බු සිටින බු .ැවිනි. බු ලිංල බු විසභාලියා බු හා බු
කාලකරියා බුකළ වන් බුඅරමවණෙ බුටනාලත බුයවතුමය. බු 

 
7. සිඳුනව බුඅත් බුපා බුඇති, පණව න් බුහා බුටල් බුසැර  බු ැලිටරන බු ණ බු

තු ාල බුසහිත බුඅසරණ බුඅනාථ බුපරම බුදුක්ිතයකු බුදැක බු“අටහෝ බුටම් බුඅසරණයා බු
මහත් බුවිපතකෙ බුපැමිණිටය්ය. බුටමාහව බුටම් බුදුකින් බුමිටදන්ටන් බුනම් බුඉතාමත් බු
යහපතකි” බුයයි බුබහව බුඅරමවණව බුටකාෙ බුකරැණා  බුආරම්භ බුකළ බුයවතුය. බු 
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8. සව ටස් බුජී ත් බු න්නා   බුපාපකාරී බුපවද්ලලයා බුඅරමවණවටකාෙ බුමතු බු
ලැට.න බුඅපාය බුදුක බුසලසා බුකරැණා  බු ැිය බුයවතුය. බු 

 
9. කළ බුකුසල් බුඇත්තා   බුපවණ බු න්තයාද බුඅරමවණව බුටකාෙ බුජරා බුටරෝල බු

මරණටයන් බුටනානව බු.  බුසලකා බුකරැණා  බු ැිය බුයවතුය. බු 
 
10. දුකෙ බු පත් බු    බු අසරණයා බු පෙන් බු පිළිට ළින් බු පරිය බු පවද්ලලයාය, 

මැදහත් බු පවද්ලලයාය, න රී බු පවද්ලලයාය බු යන බු සැම බු ටදනා බු ටකටරහි බු
අනවපිළිට ළින් බුකරැණා  බු ැිය බුයවතුය. බු 

 
11. න රී බුපවද්ලලයා බුටකටරහි බුකරැණා  බු ැඩීටම්දී බුකළ බුඅපරාධ බු

සිහිවී බු පටි  බු සිත් බු පහළ ව ටහාත් බු නමතරී බු භා නාටේදී ටමන් බු පටි ය බු
සන්සිඳු ා බුලත බුයවතුය. බු 

 
12. තමාය බු- බුහිත තාය බු- බුමැදිහතාය බු- බුන රීයාය බුයන බුසතර බුටදනා බු

ටකටරහි බුකරැණා  බුසමභා යෙ බුපමවණව ා බුලැනීම බුසීමාසම්ටභ්දය බුනම් බුටේ. 
එතැන් බුසිෙ බුකරැණා බුටච්ටතෝ බුවිමවක්තිය බුනම් බු   බුධානයන්ටල් බුපහළ බුවීම බු
සිදු බුටේ.  

 
13. පස් බුආකාර බුඅටනෝිටසෝ බුඑරණය, සප්තාකාර බුඕිටසෝ බුඑරණය, 

දස බුආකාර බුදිනා බුඑරණ බුයන බුසියල්ලත්, සවඛංසවපති, සවඛං බුපටි.වජ්්ති බුයනාදි බු
ආනිසංස බුසියල්ලත් බුනමතරී බුභා නා ෙ බුසර් ාකාරටයන් බුසමානය. බු 
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කරුණඋ දරහවම  විහඋර භඋ නඋ කර්ම ්වයඋන 
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 
1. අටහෝ බු තාහං බුකම්ම බු ට්ෙ බුදුක්ඛටතෝ බුමවච්ටචයං, කිටල්ස බු ට්ෙ බු

දුක්ඛටතෝ බුමවච්ටචයං, බුවිපාක බු ට්ෙ බුදුක්ඛටතෝ බුමවච්ටචයං, සංසාර බු ට්ෙ බු
දුක්ඛටතෝ බුමවච්ටචයං. බු 

 
2. අටහෝ බු  ත බු ටම් බු ආචාරියවපජ්්යා, මාතාපිතටරෝ, බු හිතසත්තා, බු

මජ්්ත්තික බු සත්තා, ටේරී සත්තා බු කම්ම බු  ට්ෙ බු දුක්ඛටතෝ බු මවච්චන්තු, 
කිටල්ස බු  ට්ෙ බු දුක්ඛටතෝ බු මවච්චන්තු, බු විපාක බු  ට්ෙ බු දුක්ඛටතෝ බු මවච්චන්තු, බු
සංසාර බු ට්ෙ බුදුක්ඛටතෝ බුමවච්චන්තු. බු 

 
3. ඉමස්මං, බු විහාටර් බු ඉමස්මිං බු ටලාචරලාටම් බු ඉමස්මිං බු නලටර්, 

ඉමස්මිං බු ලංකාදීටප්, ඉමස්මිං බු ජම්.වදීටප්, ඉමස්මිං බු චක්ක ාටළ බු
ඉස්සරජනා, බු සීමට්ඨක බු ටද් තා, බු සබ්ටබ් බු සත්තා, කම්ම බු  ට්ෙ බු දුක්ඛටතෝ බු
මවච්චන්තු, සංසාර බු ට්ෙ බුදුක්ඛටතෝ බුමවච්චන්තු. බු 

 
4. පවරත්ථිමාය බු දිසාය, දක්ිණාය බු දිසාය, බු පච්ිමාය බු දිසාය බු

උත්තරාය බුදිසාය, පවරස්ථිමාය බුඅනවදිසාය, දක්ිණාය බුඅනවදිසාය, පච්ිමාය බු
අනවදිසාය, උත්තරාය බු අනවදිසාය, ටහට්ිමාය බු දිසාය, උපරිමාය බු දිසාය, 
සබ්ටබ් බු සත්තා, සබ්ටබ් බු පාණා, බු සබ්ටබ් බු භූතා, බු සබ්ටබ් බු පවල්ලලා, සබ්ටබ් බු
අත්තභා  බුපරියාපන්නා, සබ්.ා බුඉත්ථිටයෝ, සබ්ටබ් බුපවරිසා බුසබ්ටබ් බුඅරියා බු
සබ්ටබ් බුඅනරියා, සබ්ටබ් බුටද් ා, සබ්ටබ් බුමනවස්සයා, සබ්ටබ් බුවිනිපාතිකා, 
කම්ම බු  ට්ෙ බු දුක්ඛටතෝ බු මවච්චන්තු, බු සංසාර බු  ට්ෙෙ බු දුක්ඛටතෝ බු මවච්චන්තු, බු
විපාක බු ට්ෙ බුදුක්ඛටතෝ බුමවච්චන්තු, බුසංසාර බු ට්ෙෙ බුදුක්ඛටතෝ බුමවච්චන්තු. 

 බු 
1. අටහෝ බු සාධව, වකාන්තටයන් බු මම බු කර්ම බු  ට්ෙ බු දුක්ඛටයන් බු

මිටදම් ා. බුක්ටල්න බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදම් ා, බුවිපාක බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බු
මිටදම් ා, සංසාර බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදම් ා. 

 බු 
2. අටහෝ බුසාධව, වකාන්තටයන් බුමාටල් බුආචාය– බුඋපධාය බුම වපිය බු

හිත බුසත් ටයෝද, මැදහත් බුසත් ටයෝ බුද, න රී බුසත් ටයෝ බුද, කර්ම බු ට්ෙ බු
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දුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුවිපාක බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුසංසාර බු ට්ෙ බු
දුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුඅටහෝ, සාධව! බුසාධව! බු 

 
3. ටම් බුවිහාරටයහි බු ද බුටම් බුටලාදුරැ බුලටමහිද බුටම් බුනව ටරහිද බුටම් බු

ලක්දිට හිද බුටම් බුදඹදිට හිද බුටම් බුසක් ළහිද බුඉසවරැ බුජනටයෝද බුසීමස්තක බු
ටදවිටයෝ බුද බුසියලු බුසත් ටයෝ බුද බුකර්ම බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුක්ටල්න බු
 ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුවිපාක බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, සංසාර බු
 ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුඅටහෝ, සාධව! බුසාධව! බු 

 
4. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුද, දකුණව බුදිනාට හි බුද, උතුරැ බුදිනාට හි බු

ද, නැටලනහිර බු අනව බු දිනාට හි බු ද, දකුණව බු අනවදිනාට හි බු ද, .ෙහිර බු
අනවදිනාට හි බුද, උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුද, යෙ බුදිනාට හි බුද, උඩ බුදිනාට හි බුද, බු
සියලු බුසත් ටයෝ බුද, සියලු බුපරාණීහව බුද, සියලු බුභූතටයෝ බුද, සියලු බුපවද්ලලටයෝ බු
ද, සියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බුද, සියලු බුස්තරීහව බුද, සියලු බුපවරැර්ටයෝ බුද, සියලු බු
ආර්යටයෝ බුද, සියලු බුඅනාර්යටයෝ බුද, සියලු බුටදවිටයෝ බුද, සියලු බුමනවර්ටයෝ බු
ද, සියලු බු විනිපාතික බු සත් ටයෝ බු ද, කර්ම බු  ට්ෙ බු දුක්ඛටයන් බු මිටදත් ා. බු
ක්ටල්න බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුවිපාක බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, 
සංසාර බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුඅටහෝ, සාධව! බුසාධව! බු 

 
අේ නාධිේ ්ා එරණ ප්වචකන  

 
1. සියලු බුසත් ටයෝ බුකර්ම බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, ක්ටල්න බු ට්ෙ බු

දුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, බුවිපාක බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, සංසාර බු ට්ෙ බු
දුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, අටහෝ, සාධව! බුසාධව! බු 

 
2. සියලු බුපරාණීහව............... බු 
 
3. සියලු බුභූතටයෝ බු............... බු 
 
4. සියලු බුපවද්ලලටයෝ බු................ බු 
 
5. සියලු බු ආත්මභ  බු ඇත්ටතෝ බු කර්ම බු  ට්ෙ බු දුක්ඛටයන් බු මිටදත් ා. බු

ක්ටල්න බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුවිපාක බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, 
සංසාර බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුඅටහෝ, සාධව! බුසාධව! බු 
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ඕධිේ ්ා එරණ ්පවතකන  
 
1. සියලු බුස්තරීහව බුකර්ම බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, ක්ටල්න බු ට්ෙ බු

දුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, බුවිපාක බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, සංසාර බු ට්ෙ බු
දුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, අටහෝ, සාධව! බුසාධව! බු 

 
2. සියලු බුපවරැර්ටයෝ............... බු 
 
3. සියලු බුආර්යටයෝ............... බු 
4. සියලු බුඅනාර්යටයෝ................. බු 
5. සියලු බුටදවිටයෝ................. බු 
6. සියලු බුමනවර්ටයෝ................. බු 
7. සියලු බුවිනිපාතික බුඇත්ටතෝ බුකර්ම බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බු

ක්ටල්න බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුවිපාක බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, 
සංසාර බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුඅටහෝ, සාධව! බුසාධව! බු 

 
දි්උ එරණන  

 
1. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුසත් ටයෝ බුකර්ම බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බු

මිටදත් ා. බුක්ටල්න බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුවිපාක බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බු
මිටදත් ා. බුසංසාර බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුඅටහෝ, සාධව! බුසාධව! බු 

2. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව................ බු 
3. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු.............. බු 
4. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ................ බු 
5. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු........... බු 
6. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව බු................ බු 
7. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු................ බු 
8. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු................ බු 
9. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු................ බු 
10. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු................ බු 
11. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු................ බු 
12. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බුකර්ම බු ට්ෙ බු

දුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුක්ටල්න බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, බුවිපාක බු ට්ෙ බු
දුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, අටහෝ, සාධව! බුසාධව! බු 
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1. දකුණව බු දිනාට හි බු සියලු බු සත් ටයෝ බු කර්ම බු  ට්ෙ බු දුක්ඛටයන් බු
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9. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු............... බු 
10. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු............... බු 
11. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු............... බු 
12. බුඋතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බුකර්ම බු ට්ෙ බු

දුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, ක්ටල්න බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, බුවිපාක බු ට්ෙ බු
දුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, සංසාර බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුඅටහෝ, සාධව! බු
සාධව! බු 

 
1. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුසත් ටයෝ බුකර්ම බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, 

ක්ටල්න බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, බුවිපාක බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, 
සංසාර බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුඅටහෝ, සාධව! බුසාධව! බු 

2. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව බු............... බු 
3. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු............... බු 
4. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ බු............... බු 
5. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු............... බු 
6. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව බු............... බු 
7. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු............... බු 
8. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු............... බු 
9. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු............... බු 
10. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු............... බු 
11. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු............... බු 
12. යෙ බු දිනාට හි බු සියලු බු විනිපාතික බු සත් ටයෝ බු කර්ම බු  ට්ෙ බු

දුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, ක්ටල්න බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, බුවිපාක බු ට්ෙ බු
දුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, සංසාර බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුඅටහෝ, සාධව! බු
සාධව! බු 
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1. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුසත් ටයෝ බුකර්ම බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, 
ක්ටල්න බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, බුවිපාක බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, 
සංසාර බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුඅටහෝ, සාධව! බුසාධව! බු 

2. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව බු............... බු 
3. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු............... බු 
4. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ බු............... බු 
5. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු............... බු 
6. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව බු............... බු 
7. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු............... බු 
8. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු............... බු 
9. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු............... බු 
10. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු............... බු 
11. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු............... බු 
12. උඩ බු දිනාට හි බු සියලු බු විනිපාතික බු සත් ටයෝ බු කර්ම බු  ට්ෙ බු

දුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, ක්ටල්න බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, බුවිපාක බු ට්ෙ බු
දුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා, සංසාර බු ට්ෙ බුදුක්ඛටයන් බුමිටදත් ා. බුඅටහෝ, සාධව! බු
සාධව! බු 
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තරිලකව ණ විදර්නඋ   
 
1. කරැණා බු.රහ්ම බුවිහාර බුභා නාටේදී පහළ බු   බුනාම බුරෑප බුස්කන්ධ බු

ආයතන බු ධාතු බු පරමාර්ථ බු ධර්මටයෝ බු ක්ර්ණයක් බු ක්ර්ණයක් බු පාසා බු ඇති  බු
නැති  බුලිය බු.ැවින් බුඅනිතටයෝය. බු 

 
2. ඇතිවීම් බුනැතිවීම් බුටදටකන් බුනිරන්තරටයන් බුපීඩා බුවින්ද බු.ැවින් බු

දුක්ඛටයෝය. බු 
 
3. තම බුතමන් බුකැමති බුටලස බුටනාපැ ති බු.ැවින් බුඅනාත්මටයෝය. බු 
 
4. අනිත බු   බුදුක්ඛ බු   බුඅනාත්ම බු   බුනාම බුරෑප බුස්කන්ධ බුආයතන බු

ධාතු බුපරමාර්ථ බුධර්ම බුසම හය බුවකාන්තටයන් බුදුක්ඛ බුසත බුනම් බුටේ. 
  
5. ව බු දුක්ඛ බු සතය බු උපද න්නා බු    බු ප ර්  බු භ  බු තෘර්්ණා  බු

වකාන්තටයන් බුසමවදය බුසතය බුනම් බුටේ.  
 
6. ව බු ටදටකහි බු ටනාපැ ැත්ම බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු

වකාන්තටයන් බුනිටරෝධ බුසතය බුනම් බුටේ. 
  
7. ව බුනිටරෝධ බුසතය බුඅ ට.ෝධ බුකර බුලැනීමෙ බු ැිය බුයවතු   බුආර්ය බු

අර්්ොංලික බුමාර්ලය බුවකාන්තටයන් බුමාර්ලසතය බුනම් බුටේ.  
 
8. මාටල් බු භා නාමය බු කුනලය බු ටමම බු චතුරාර්ය බු සතය බු ධර්මය බු

අ ට.ෝධ බුකර බුලැනීම බුපිණිසම බුටහ්තු බුටේ ා. බු ාසනා බුටේ ා. බුසාධව! බුසාධව! බු
සාධව! බු 

 
පද වි රණ  

 
1. .රහ්ම බුවිහාරය බු- බුටනර්ර්්ඨ බුඅර්ථටයන් බුසහ බුනිර්ටදෝර් බුඅර්ථටයන් බු

.රහ්ම බුවිහාර බුනම් බුටේ. ටමත්තා, කරැණා, මවදිතා, උටප්ක්ඛා බුයන බුසතරය. බු 
 
2. කර්ම බු ට්ෙ බුදුක්ඛය බු- බුඅකුසල් බුසිත් බුටදාළස බුසහ බුටල කික බුකුසල් බු

සිත් බුසතටළාටසහි බු   බුටච්තනා බු29 බුකර්ම බු ට්ෙ බුනම් බුටේ. සියලු බුටල කික බු
කුනල බුඅකුනල බුකර්ම බුසංසාර බුදුකෙ බුටහ්තු න බු.ැවින් බුකර්ම ට්ෙ බුනම් බුටේ.  
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3. ක්ටල්න බු ට්ෙ බු- බුඑක්දහස් බුපන්සියයක් බුපමණ බු   බුටකටලස් බුරානිය බු
ක්ටල්න බු ට්ෙ බුනම් බුටේ.  

 
4. බු විපාක බු  ට්ෙ බු - බු කුනල බු අකුනල බු කර්මයන්ටල් බු සියලු බු විපාකය බු

විපාක බු ට්ෙ බුනම් බුටේ. ත ද, පටිච්ච බුසමවප්පාදය බුඅනව  බුසංඛාර බුකර්මභ ය බු
යන බුටදක බුකර්ම බු ට්ෙයයි. බුඅවිජ්ජා බුතණ්හා බුඋපාදාන බුතුන බුක්ටල්න බු ට්ෙයයි. බු
විඤ්්ාණණ බු නාමරෑප බු සළායතන බු ලස්ස බු ටනා බු උප්පත්ති බු භ  බු ජරා බු මරණ බු
සියල්ල බුවිපාක බු ට්ෙයය. බු 

 
5. සංසාර බු  ට්ෙ බු - බු ස්කන්ධ බු ධාතු බු ආයතනයන්ටල් බු ටනාසිඳී බු

ප ත්නා   බුටහ්තු බුලල බුපරම්පරා  බුසංසාර බු ට්ෙ බුදුක්ඛය බුනම් බුටේ.  ර්තමාන බු
  ද බු අනාලත බු   ද බු සියලු බු දුකින් බු මිටදත් ා. බු දුකින් බු නි න් බු දකිත් ා, යන බු
ආකාරටයන් බු ප ත් නව බු ල.න බු සානවකම්පිත බු මනසිකාරය බු කරැණා බු .රහ්ම බු
විහාර බුභා නා යි. බු 
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මුදිත්ා බ්රහ්ම විහාර භාවනාව  
 

ම ුදිතඋ දරහවම  විහරණන 
 

1. ටමෝදන බුඅර්ථටයහි බු   බු“මවද” බුධාතුට න් බුනිපන් බුමවදිතා බු-යන්ටනන් බු
කියට න්ටන් බුඊර්ෂා ෙ බුපෙහැනි බු   බුඅන්සතු බුසම්පත් බුටකටරහි බුට.ාටහෝ බු
ටස් බුඊර්ර්ා  බුටනාසතුෙ බුපහළවීම බුපෘථල්ජන බුස් භා යයි. බු 

 
2. ස් කීය බු සම්පත් බු ටකටරහි බු ටලෝභයත් බු මාන්නයත් බු උපාදානයත් බු

මසවරැකමත් බු ට.ාටහෝ බු ටස් බු පහළ බු  න බු අතර, අන්සතු බු සම්පත් බු ටකටරහි බු
ට.ාටහෝ බුටස් බුඊර්ර්ා  බුටනාසතුෙ බුපහළ බුපෘථල්ජන බුස් භා යයි. බු 

 
3. එ ැනි බු ටලෝභ බු මාන බු ඊර්ර්ා බු මාත්නර්ය බු ආදී බු අකුනල බු

නචතසිකයන් බුනිතර බුනිතර බුපහළ න බුසිත් බුඇති බුතැනැත්තාෙ බුසීල බුසමාි බු
පරඥාධ බුධාන බුවිදර්නනා බුආදී බුඅිකුනල බුධර්මයන්හි බුටයදීමද බුවිටේකස්ථානයක බු
සිත් බුඅල ා බුනනර්්කරම බුපරතිපදා ක බුටයදීමද බුකළ බුටනාහැකිය. බුව බුතත් ය බු
හඳුන් නවටය් බු“අරති” බුනමිනි. බු 

 
4. එම බු අරති බු දුරින්ම, බු දුරැකරන බු භා නා  බු මවදිතා බු භා නා යි. බු

මවදිතාට න් බු යවක්ත බු පවද්ලලයන් බු තමන්ටල් බු සැපටතහි බු ටමන්ම බු අනවන්ටල් බු
සැපටතහිද බු අ ංක  බු සතුෙව බු ට ති. බු මවදිතාට හි බු ස් භා යම බු අනවන්ටල් බු
සැපටතහි බුසතුෙවයි. බුඅනවන්ටල් බුසැපටතහි බුසතුෙව බුමාතරයම බුමවදිතා ය. බු 

 
5. .ඹටලා  බුට ටසන බු.රහ්මටයෝ බුඅන බුසත් යන්ටල් බුසැප බුසම්පත් බු

ටකටරහි බුටමෝදනය බුවීම බුනම් බු   බුමවදිතා  බුප ත් ති. බුලුණ ත් බුටදමේපිටයෝ බු
ද බුදරැ න්ටල් බුසම්පත් බුටකටරහි බුඅ ංක ම බුමවදිතා  බුනම් බු   බුටමෝදනය බුසතුෙ බු
- බුඇත්ටතෝ බුට ති. බු 

 
6. ටලා වතුරා බු සර් ඥසම්.වදුරජාණන් බු  හන්ටස් බු  නාහි බු සියලුම බු

සත් යන්ටල් බුසම්පත් බුටකටරහි බුඅසාමානස බුමවදිතා  බුප ත් න බුටස්ක. බු 
 
7. සත් යන් බුටකටරහි බුඇත්තා   බුහිතසව  බුටනානැසී බුප තී ා බුයන බු

ආකාරටයන් බු ඩනව බුල.න බුමවදිතා  බු නාහි බුටනර්ර්්ඨ බුඅර්ථටයනවත් බුනිර්ටදෝර් බු
අර්ථටයනවත් බු.රහ්ම බුවිහාර බුභා නා  බුනමින් බුහැඳින් බුටේ.  
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භඋ නඋ යපේ දව 
 
1. සීලයක බුපිහිො බුමවදිතා බු.රහ්ම බුවිහාර බුභා නා  බුපෙන් බුලත බුයවතුය. බු

නමතරී බුකරැණා බු.රහ්ම බුවිහාර බුභා නා බු ැඩ  බුඅයෙ බුමවදිතා  බු ැඩීම බුපහසව බු
ටේ. නමතරී බුකරැණා බු.රහ්ම බුවිහාර බුභා නා බු ැඩ  බුපිළිට ළෙම බුමවදිතා බු.රහ්ම බු
විහාර බුභා නා  බු ැිය බුයවතුටේ.  

 
2. නමතරී බු භා නාටේදී තමන් බු ළඟෙ බු සම්භා නීය බු හිත තාත් බු

කරැණා බුභා නාටේදී දුකෙ බුපත්   බුටකටනකුත් බුඅරමවණව බුකරන්නාක් බුටමන් බු
මවදිතා බු භා නාටේදී මවලෙ බු ලනව බු ල.න්ටන් බු ඉතාමත් බු හිතමිතර බු සවි ත බු
පවද්ලලටයකි. බු 

 
3. ටසාණ්ඩ බු සහාය බු නමින් බු හඳුන් නව බු ල.න බු ඉතාමත් බු හිතමිතර බු

ටකටනක් බුනිටරෝලි බුසව ටයන් බුධන බුධාන බුයස බුඉසවරැ බුසැප බුසම්පත්තිටයන් බු
ආක  බු සැපටයන් බු ලතකරන්ටන් බු යයි බු අසන්නෙ බු දකින්නෙ බු ලැීමටමන්, 
බහවටල් බුඑම බුකායික බුසව ය බුද බුමානසික බුසව ය බුද බුධන බුධාන බුආදී බුආ බුසව යද බු
නරද්ධා බු නීල බු නරැත බු තාල බු පරඥාධ බු .ණ බු භා නාදී බු නිරා බු සව යද බු ටනාපිරිහී බු
ට.ාටහෝ බු කලක් බු එටස්ම බු ප තී ා බු යන බු සවහද බු පැතුමක් බු ඇති න්නා බු ටස් බු
මැදිහත් බු- බුන රී බුආදි බුටසසව බුසත් යන් බුලැනත් බුඑටස්ම බුසිත බුපවරැදු බුකරමින් බු
මවදිතා  බු ැිය බුයවතු බුටේ. 

  
4. මවදිතා ෙ බුසමීප බුසතුරා බුටල්හසිත බුටසෝමනස්සයයි. බුතමන්ටල් බුද බු

තම බුහිතුරන්ටල්ද බුඥාධති බුහිත තුන්ටල්ද බුසැප බුසම්පත් බුනිමිති බුටකාෙ බුසිටත් බු
පහළ බු  න බු තෘර්්ණා බු සහලත බු    බු ටමෝදනය බු ටහ ත් බු ටල්හසිත බු
ටසෝමනස්සයයි. බුඑය බුමවදිතා ෙ බුආසන්න බු   බුසතුරාය. බුඑයින් බුසිත බුආරක්ර්ා බු
කර බුලැනීමෙ බුසිහිටයන් බුම බුසිටිය බුයවතුය. බු 

 
5. මවදිතා ෙ බුදුරින් බුසිටින බුසතුරා බුනම් බුඅරතියයි. බුවිටේකස්ථාන බු ලෙ බු

වී බුසීලාදී බුලුණ බුපිරීමෙත් බුසමථ බුවිපස්සනාදී බුඅිකුනල බුධර්මයන්හි බුටයදීමෙ බු
එපාකම බු- බුපරට.ෝධයක් බුනැතිකම බු- බුමවස්ටප්න්තුකම බුකම්මැලිකමෙ බුදි ැස් බු
.ල් බුනිකරැටණ් බුකාලය බුනාස්තිකරන බුඅරතියයි. බුමවදිතා  බු ඩන්නාෙ බුඑම බු
අරතිය බුූරස්ථ න බු.ැවින් බුඑයින් බුනිර්භය  බුමවදිතා  බු ැිය බුයවතුය. බු 

 
6. මවදිතා  බුඇති බුසිතක බුඅරතිය බුටහෝ බුඊර්ර්ා  බුපහළ න්ටන්ම බුනැත. බු

මවදිතා  බු  ැඩීටම්දී බු පළමවටකාෙ බු අරතියටය්ද බු ඊර්ර්ාටේද ආදීන  බු සලකා බු



 පෙවන 167 

.ැලිය බු යවතුමය. බු නමතරිය බු  ැඩීමෙ බු පළමව  බු ද්ටේනටය් බු ආදීන  බු නව ණින් බු

.ලන්නාක් බුටමනි. බු 
 
7. අිමිතර බුහිත තකු බුලැන බුමවදිතා  බු ඩා බුඉන් බුඅනතුරැ  බුමැදහත් බු

අය බුලැනද බුඉන්පසව බුඅහිත ත් බුඅය බුලැනද බුමවදිතා  බු ැිය බුයවතුය. බුතමාය බු-
අික බුහිත තාය බු- බුමැදහතාය බු- බුඅහිත තාය බුයන බුසතර බුටදනා බුටකටරහි බු
මවදිතා  බුඑක බුහා බුසමාන  බුප ත් න්නෙ බුසමත් බුයවතුය. බුඑය බුසීමා බුසම්ටභ්දය බු
නමින් බුහැඳින් බුටේ.  

 
8. ඉන්පසව බුඕිටසෝ බුලරණ බු ාර බුපසය බු- බුඅටනෝිටසෝ බුලරණ බු ාර බු

සතය බු- බුදිසා බුලරණ බු ාර බුදසය බුයන බුපිළිට ළ බුනමතරී බු- බුකරැණා බු- බුභා නා බු
කරම බුටදක බුහා බුසමාන  බුකළයවතු බුටේ.  

 
9. නමතරිටයහිදී බු“සව පත් බුට ත් ා” බුයන බුඅර්ථ බුඇති බුපද බුසතරක් බු

කරැණාට හි බු“දුකින් බුමිටදත් ා” බුයන බුඅර්ථ බුඇති බුපද බුසතරක් බුලත්තාටස් බු
මවදිතාට හිදී බුලද බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා බුයන බුඅර්ථ බුඇති බුපද බුසතරත් බු
භා නා  බුසඳහා බුලනව බුලැට.ති. බු 

 
10. ‘කායික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා බු - බු මානසික බු සැපතින් බු

ටනාපිරිටහත් ා බු- බුසාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා බු- බුනිරාමිස බුසැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා’ බු යන බු අර්ථ බු පද බු සතර බු මවදිතා බු භා නාටේදී ලනව බු ල.න බු
මනසිකාරයයි. බුසජ්්ායනා ද බුඑටස්මයි. බු 

 
11. කායික බුසව ය බුනම් බුනිටරෝලි බුසව ය බු- බුආයවර් බු- බුනරීර බු ර්ණය බු-

නරීරික බු සැපය බු - බු කාය බු .ලය බු යනාදියයි. බු මානසික බු සව ය බු නම් බු සිත බු තුළ බු
පහළ න බු පරීතිය, සැපය, සතුෙ, බු ටසෝමනස්සය බු යනාදියයි. බු සාමිස බු සව ය බු
නම් බුටල් බුටදාර බුඉඩකඩම් බු තු බුපිටි බුමවදල් බුකෑම් බුීමම් බුඇඳුම් පැළඳුම් බුරන් බුරිදී බු
මවතු බුමැණික් බුආදී බුඅවිඤ්්ාණණක බු ස්තු ත් බුඅඹවදරැ න් බුටස් ක බුටස්විකා න් බු
නෑදෑ බුහිත බුමිතුරන් බුආදී බුසවිඤ්්ාණණක බු ස්තු ත් බුනිසා බුපසිඳුරන් බුපින න බු
 ස්තුකාම බුසම්පත්තිය බුහා බුව බුසමඟ බුටයටදන බුක්ටල්න බුකාම බුසම්පත්තියයි. බු
නිරාමිස බුසව ය බුනම් බුදාන බුසීල බුභා නා බුනරද්ධා බුනීල බුනරැත බුතාල බුපරඥාධ බුසමථ බු
විදර්නනා බුධාන බුඅභිඥාධ බුආදිටයන් බුලැට.න්නා   බුනිටකටලස් බුසැපයයි. බු 

12. සැමදා බු වකාන්ත බු සවි ත බු සත් යකු බු නැති බු නමවත් බු ටපර බු ආත්ම බු
භා යන්හි බුලද බුසැපත බුටහෝ බුමතු බුආත්ම බුභා යන්හි බුලැට.න්නා බු   බුසැපත බු
ටහෝ බුඅරමවණව බුටකාෙ බු“සැපතින් බුටනාපිරිටහ් ා” බුයනවට න් බුසිය ර බු-දහස් ර බු



 පෙවන 168 

- බුදස බුදහස් බු ර බු- බුලක්ර් බු- බුටකෝටි බු- බු ාරයක් බුටහෝ බුනැ ත බුනැ ත බුටමටනහි බු
කිරීටමන් බුමවදිතා බුභා නාට න් බුසිත බුසමාිලත බු. ෙ බුපැමිටණ්. බු 

 
13. රෑපා චර බුධාන බුචතුර්්ක බුනයින් බුධාන බුතුනක්ද බුපඤ්්චක බුනය බු

කරමටයන් බුධාන බුසතරක්ද බුමවදිතා බුභා නාට න් බුලැිමය බුහැකිටේ. උටප්ක්ර්ා බු
.රහ්ම බුවිහාර බුභා නා ෙත් බුවිදර්නනා ෙත් බුමවදිතා බුධානය බුපාදක බුටේ.  

 
14. සැපටස් බුනිදා බුලැනීම බුසැපටස් බුඅ දිවීම බුයනාදී බු නටයන් බුනමතරී බු

- බු කරැණා බු භා නා බු ටදක බු පිළි.ඳ  බු කියන බු ලද බු අනවසස් බු සියල්ල බු මවදිතා බු
භා නා  බු ැඩීටමන්ද බුලැටබ්. බු 

 
නි න් බුදකින බුතුරා බුසසර බුලමටන්දී බුකිසිට කුටල් බුඊර්ා කෙ බුලක් බු

ටනාම් බු භාලයද බු ලැට.න බු .ැවින් බු අටන්ක බු ආනිනංස බු ඇත්තා   බු මවදිතා බු
භා නා  බු ැඩීටමහි බුසියල්ටලෝ බුඋත්සාහ න්ත බුට ත් ා. බු 

 
භඋ නඋ  උකයන  

නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 
1. සාධව බු තාහං බුයථා බුලද්ධ බුසම්පත්තිටතෝ බුමා බුවිලච්ඡාමි. බු 
 
2. සාධව බු ත බුමය්හං බුආචරියවපජ්්ායා බුමාතාපිතටරෝ, හිතසත්තා, බු

මජ්්ත්තික බුසත්තා, බුටේරි සත්තා බුඅහං බුවිය බුයථාලද්ධ බුසම්පත්තිටතෝ බුමා බු
විලච්ඡන්තු. බු 

 
3. ඉමස්මිං බු විහාටර්, ඉමස්මිං බු ටලාචරලාටම්, බු ඉමස්මිං බු නලටර් බු

ඉමස්මිං බු ලංකාදීටප්, ඉමස්මිං බු ජම්.වදීටප්, ඉමස්මිං බු චක්ක ාටළ් බු
ඉස්සරජනා, සීමට්ඨක බුටද් තා, සබ්ටබ් බුසත්තා බුයථාලද්ධ බුසම්පත්තිටතෝ බු
මා බුවිලච්ඡන්තු. බු 

 
4. පවරස්ත්ථිමාය බු දිසාය, දක්ිණාය බු දිසාය, පච්ිමාය බු දිසාය, 

උත්තරාය බුදිසාය, පවත්ථිමාය බුඅනවදිසාය, දක්ිණාය බුඅනවදිසාය, පච්ිමාය බු
අනවදිසාය, උත්තරාය බු අනවදිසාය, ටහට්ටිමාය බු දිසාය, උපරිමාය බු දිසාය, 
සබ්ටබ් බු සත්තා, බු සබ්ටබ් බු පාණා, බු සබ්ටබ් බු භූතා, සබ්ටබ් බු පවල්ලලා, සබ්ටබ් බු
අත්තභා  බුපරියාපන්නා, සබ්.ා බුඉත්ථිටයෝ, බුසබ්ටබ් බුපවරිසා, සබ්ටබ් බුඅරියා බු
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සබ්ටබ් බු අනරියා, බු සබ්ටබ් බු ටද් ා, සබ්ටබ් බු මනවස්සා, සබ්ටබ් බු විනිපාතිකා බු
යථාලද්ධ බුසම්පත්තිටතා බුමා බුවිලච්ඡන්තු. බු 

 
්ිංහල ේ තවරුම   

 
1. අටහෝ, සාධව! බුවකාන්තටයන් බුමම බුලද බුසැපතින් බුටනාපිරිටහම් ා. බු 
 
2. අටහෝ, සාධව! බුවකාන්තටයන් බුමාටල් බුආචාර්ය බුඋපාධාය බුම වපිය බු

හිත බුසත් ටයෝ බුද බුමැදහත් බුසත් ටයෝද බුන රී බුසත් ටයෝද බුමා බුටමන් බුලද බු
සැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
3. ටම් බුවිහාරටයහි බු ද බුටම් බුටලාදුරැ බුලටමහිද බුටම් බුනව ටරහිද බුටම් බු

ලක්දිට හි බුද බුටම් බුදඹදිට හිද, ටම් බුසක් ටළහි බුද බුඉසවරැ බුජනටයෝද බුසීමස්ථක බු
ටදවිටයෝද බුසියලු බුසත් ටයෝද, ලද බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
4. නැටලනහිර බු දිනාට හිද බු දකුණව බු දිනාට හිද බු .ෙහිර බු දිනාට හිද බු

උතුරැ බු දිනාට හිද බු නැටලනහිර බු අනවදිනාට හිද බු දකුණව බු අනව බු දිනාට හිද බු
.ෙහිර බු අනව බු දිනාට හිද බු උතුරැ බු අනව බු දිනාට හිද බු යෙ බු දිනාට හිද බු උඩ බු
දිනාට හිද බු සියලු බු සත් ටයෝද, සියලු බු පරාණීහවද බු සියලු බු භූතටයෝද බු සියලු බු
පවද්ලලටයෝද බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝද, සියලු බුස්තරීහවද බුසියලු බුපවරැර්ටයෝද බු
සියලු බු ආර්යටයෝද බු සියලු බු අනාර්යටයෝද බු සියලු බු ටදවිටයෝද බු සියලු බු
මනවර්ටයෝද බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝද බුලද බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 
 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
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අේ නා දිේ ්ා ම ුදිතඋ ඵරණ 5  
 
1. සියලු බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුකායික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

සියලු බු සත් ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු මානසික බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුසාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු සත් ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු නිරාමිස බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
2.  සියලු බුපරාණීහව බුතම බුතමන් බුලද බුකායික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

සියලු බුපරාණීහව බුතම බුතමන් බුලද බුමානසික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බුපරාණීහව බුතම බුතමන් බුලද බුසාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බුපරාණීහව බුතම බුතමන් බුලද බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
3.  සියලු බුභූතටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුකායික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු

සියලු බුභූතටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුමානසික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බුභූතටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුසාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බුභූතටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
4.  සියලු බු පවද්ලලටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු කායික බු සැපතින් බු

ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු පවද්ලලටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු මානසික බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බුපවද්ලලටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුසාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු පවද්ලලටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු නිරාමිස බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
5.  සියලු බු ආත්මභා  බු ඇත්ටතෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු කායික බු සැපතින් බු

ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු ආත්මභා  බු ඇත්ටතෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු මානසික බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු ආත්මභා  බු ඇත්ටතෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු සාමිස බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු ආත්මභා  බු ඇත්ටතෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු නිරාමිස බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
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ඕදිේ ්ා ම ුදිතඋ ඵරණ 7  
 
1.  සියලු බු ස්තරීහව බු තම බු තමන් බු ලද බු කායික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු

සියලු බුස්තරීහව බුතම බුතමන් බුලද බුමානසික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු
සියලු බු ස්තරීහව බු තම බු තමන් බු ලද බු සාමිස බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු
සියලු බුස්තරීහව බුතම බුතමන් බුලද බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
2.  සියලු බුපවරැර්ටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුකායික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

සියලු බු පවරැර්ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු මානසික බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බුපවරැර්ටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුසාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු පවරැර්ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු නිරාමිස බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
3.  සියලු බුආර්යටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුකායික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

සියලු බු ආර්යටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු මානසික බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බුආර්යටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුසාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු ආර්යටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු නිරාමිස බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
4.  සියලු බු අනාර්යටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු කායික බු සැපතින් බු

ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු අනාර්යටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු මානසික බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු අනාර්යටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු සාමිස බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු අනාර්යටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු නිරාමිස බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
5.  සියලු බුටදවිටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුකායික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු

සියලු බු ටදවිටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු මානසික බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බුටදවිටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුසාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු
සියලු බුටදවිටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 
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6.  සියලු බු මනවර්ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු කායික බු සැපතින් බු

ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු මනවර්ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු මානසික බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු මනවර්ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු සාමිස බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු මනවර්ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු නිරාමිස බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
7. සියලු බු විනිපාතික බු සත් ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු කායික බු සැපතින් බු

ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුමානසික බුසැපතින් බු 
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු විනිපාතික බු සත් ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු සාමිස බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
සියලු බු විනිපාතික බු සත් ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු නිරාමිස බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 
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දි්උ ඵරණ 10  
 
(1) 1. නැටලනහිර බු දිනාට හි බු සියලු බු සත් ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු

කායික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහ් ා. බුමානසික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහ් ා. බුසාමිස බු
සැපතින් බුටනාපිරිටහ් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

2. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව බු............... බු 
3. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු............... බු 
4. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ බු............... බු 
5. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු........... බු 
6. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව............... බු 
7. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු............... බු 
8. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු............... බු 
9. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු............... බු 
10. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු.............. බු 
11. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු............... බු 
12. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බු

ලද බුකායික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුමානසික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු
මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු සාමිස බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු
නිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
(2) 1. දකුණව බු දිනාට හි බුසියලු බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුකායික බු

සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු සාමිස බු
සැපතින් බුටනාපිරිටහ් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

2. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව බු............... බු 
3. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු............... බු 
4. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ බු............... බු 
5. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු............... බු 
6. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව............... බු 
7. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු............... බු 
8. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු............... බු 
9. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු............... බු 
10. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු.............. බු 
11. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු............... බු 
12. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බු

කායික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු
සාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 
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(3) 1..ෙහිර බු දිනාට හි බු සියලු බු සත් ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු කායික බු

සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු සාමිස බු
සැපතින් බුටනාපිරිටහ් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

2. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව බු............... බු 
3. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු............... බු 
4. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ බු............... බු 
5. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු............... බු 
6. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව............... බු 
7. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු............... බු 
8. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු............... බු 
9. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු............... බු 
10..ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු.............. බු 
11..ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු............... බු 
12..ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බු

කායික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු
සාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
(4) 1. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුකායික බු

සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු සාමිස බු
සැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

2. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව බු............... බු 
3. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු............... බු 
4. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ බු............... බු 
5. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු............... බු 
6. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව............... බු 
7. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු............... බු 
8. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු............... බු 
9. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු............... බු 
10. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු.............. බු 
11. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු............... බු 
12. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බු

කායික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු
සාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 
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(5) 1. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බු
කායික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු
සාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

2. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව බු............... බු 
3. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු............... බු 
4. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ බු............... බු 
5. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු...... බු 
6. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව............... බු 
7. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු............... බු 
8. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු............... බු 
9. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු............... බු 
10. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු.............. බු 
11. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු............... බු 
12. නැටලනහිර බු අනවදිනාට හි බු සියලු බු විනිපාතික බු සත් ටයෝ බු තම බු

තමන් බු ලද බු කායික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු සාමිස බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු නිරාමිස බු සැපතින් බු
ටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
(6) 1. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුකායික බු

සැපතින් බු ටනාපිරිටහ් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහ් ා. බු සාමිස බු
සැපතින් බුටනාපිරිටහ් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

2. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව බු............... බු 
3. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු............... බු 
4. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ බු............... බු 
5. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු............... බු 
6. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව............... බු 
7. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු............... බු 
8. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු............... බු 
9. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු............... බු 
10. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු.............. බු 
11. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු............... බු 
12. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බු

ලද බුකායික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුමානසික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු
සාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

 



 පෙවන 176 

(7) 1. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුකායික බු
සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු සාමිස බු
සැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

2. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව බු............... බු 
3. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු............... බු 
4. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ බු............... බු 
5. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු............... බු 
6. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව............... බු 
7. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු............... බු 
8. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු............... බු 
9. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු............... බු 
10. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු.............. බු 
11. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු............... බු 
12. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බු

ලද බුකායික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුමානසික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු
සාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
(8) 1. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බුලද බුකායික බු

සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු සාමිස බු
සැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

2. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව බු............... බු 
3. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු............... බු 
4. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ බු............... බු 
5. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු......... බු 
6. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව............... බු 
7. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු............... බු 
8. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු............... බු 
9. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු............... බු 
10. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු.............. බු 
11. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු............... බු 
12. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බුතම බුතමන් බු

ලද බුකායික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුමානසික බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු
සාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 
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(9) 1. යෙ බු දිනාට හි බු සියලු බු සත් ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු කායික බු
සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු සාමිස බු
සැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

2. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව බු............... බු 
3. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු............... බු 
4. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ බු............... බු 
5. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු............... බු 
6. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව............... බු 
7. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු............... බු 
8. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු............... බු 
9. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු............... බු 
10. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු.............. බු 
11. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු............... බු 
12. යෙ බු දිනාට හි බු සියලු බු විනිපාතික බු සත් ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු

කායික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු
සාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
(10) 1. උඩ බු දිනාට හි බු සියලු බු සත් ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු කායික බු

සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු සාමිස බු
සැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

2. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව බු............... බු 
3. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු............... බු 
4. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ බු............... බු 
5. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු............... බු 
6. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව............... බු 
. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු............... බු 
8. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු............... බු 
9. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු............... බු 
10. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු.............. බු 
11. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු............... බු 
12. උඩ බු දිනාට හි බු සියලු බු විනිපාතික බු සත් ටයෝ බු තම බු තමන් බු ලද බු

කායික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු මානසික බු සැපතින් බු ටනාපිරිටහත් ා. බු
සාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බුනිරාමිස බුසැපතින් බුටනාපිරිටහත් ා. බු 

 
තරිලකව ණ විදර්නඋ   
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1. මවදිතා බු භා නාටේදී පහළ බු    බු ස්කන්ධ බු - බු ආයතන බු - බු ධාතු බු -
නාමරෑප බුපරමාර්ථ බුධර්මටයෝ, ක්ර්ණයක් බුක්ර්ණයක් බුපාසා බුඇති  බුනැති  බු
ලිය බු.ැවින් බුඅනිතටයෝය. බු 

 
2. ඇතිවීම් බුනැතිවීම් බු ටදකින් බු නිරන්තරටයන් බුපීඩා බු වින්ද බු .ැවින් බු

දුක්ඛටයෝය. බු 
 
3. තම බුතමන් බුකැමති බුටලස බුටනාපැ ති බු.ැවින් බුඅනාත්මටයෝය. බු 
 
4. අනිත බු   බුදුක්ඛ බු   බුඅනාත්ම බු   බුස්කන්ධ බු- බුආයතන බු- බුධාතු බු- බු

නාම බුරෑප බුපරමාර්ථ බුධර්ම බුසම හය බුවකාන්තටයන් බුදුක්ඛ බුසත බුනම් බුටේ.  
 
5. ව බු දුක්ඛ බු සතය බු උපද න්නා බු    බු ප ර්  බු භ  බු තෘර්්ණා  බු

වකාන්තටයන් බුසමවදය බුසතය බුනම් බුටේ.  
 
6. ව බු ටදටකහි බු ටනාපැ ැත්ම බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු

වකාන්තටයන් බුසමවදය බුසත බුනම් බුටේ.  
 
7. ව බුනිටරෝධ බුසතය බුඅ ට.ෝධ බුකර බුලැනීමෙ බු ැිය බුයවතු බු   බුආර්ය බු

අර්්ොංලික බුමාර්ලය බුවකාන්තටයන් බුමාර්ල බුසත බුනම් බුටේ.  
 
8. මාටල් බු භා නාමය බු කුනලය බු ටමම බු චතුරාර්ය බු සත බු ධර්මය බු

අ ට.ෝධ බුකර බුලැනීම බුපිණිසම බුටහ්තු බුටේ ා. බු 
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උදේක්ෂා බ්රහමවිහාර භාවනාව  
 

යේ පවෂඋ  
 
1. උටප්ක්ෂා  බුදන බුආකාරයකින් බුඇත. බුඡළංල බුඋටප්ක්ෂා , .රහ්මහාර බු

උටප්ක්ර්ා , ට.ාජ්්ංල බු උටප්ක්ර්ා , සංස්කාර බු උටප්ක්ර්ා , ටේදනා බු
උටප්ක්ර්ා , විදර්නනා බු උටප්ක්ර්ා , තතරමජ්්ත්තතා බු උටප්ක්ර්ා , 
ධාටනෝටප්ක්ර්ා , හා බුපාරිසවද්ි බුඋටප්ක්ර්ා  බුයනවට නි. බු 

 
2. ව බු දනය බු අතුටරන් බු .රහ්ම බු විහාර බු උටප්ක්ර්ා  බු යනව බු සත්ත්  බු -

පවද්ලලයන් බුටකටරහි බුඇලීමක් බුටහෝ බුලැටීමක් බුනැති  බුහිත ත්   බුද බුඅහිත ත් බු
  ද බුසැමටදනා බුලැන බුමැදහත්  බු.ැලීම බුනම් බු   බුඋසස් බුලුණ බුධර්මයකි. බු 

 
3. සත්ත් යන් බු ටකටරහි බු මැදහත්  බු පැ තීම බු උටප්ක්ර්ා ටල් බු

ලක්ර්ණයයි. බු සැමටදනා බු ලැන බු සමටස් බු දැකීම බු එහි බු කෘතරසයයි. බු ඇලීම් බු
ලැටීම් බුටදකම බුටනාමැති බු.  බුඑහි බුලලයයි. බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බුඇති.  බු
නව ණින් බුසැලකීම බුඑයෙ බුආසන්න බුකාරණයයි. බු 

 
4. සත්ත්  බු පවද්ලලයන් බු ලැන බු ටහෝ බු රෑපාදී බු අරමවණව බු ටකටරහි බු

නව ණින් බුටතාර  බු.ැලීම බුනම් බු   බුඅඥාධටනෝටප්ක්ර්ා  බු නාහි බු.රහ්මවිහාර බු
උටප්ක්ර්ා ෙ බු ආසන්න බු සතුරාය. බු එටස් බු ටහයින් බු ව බු ලැන බු කල්පනාකාරී බු
යවතුය. බු 

 
5. රාලයත් බුපටි යත් බුටදක බුඋටප්ක්ර්ා ෙ බුපෙහැනි බු.ැවින් බුව බුටදක බු

උටප්ක්ර්ා ෙ බුසෘජව ම බුසතුටරෝ බුට ති. බුඋටප්ක්ර්ා  බු ැඩීටම් බුදී බුව බුටදකින් බු
ඈත් න බු.ැවින් බුඉන් බුටනාිමය  බුඋටප්ක්ර්ා  බු ැිය බුයවතුය. බු 

 
භඋ නඋ යපේ දව  

 
1. උටප්ක්ර්ා බු භා නා  බු පෙන් බු ලැනීමෙ බු පළමව බු නමතරී බු කරැණා බු

මවදිතා බු භා නා බු පරලුණ බු කරටලන බු සිටිය බු යවතුය. බු උටප්ක්ර්ා බු භා නාට න් බු
රෑපා චර බු චතුර්ථධානය බු ලැට.නවටය් බු නමතරී බු ආදි බු භා නා න්ටලන් බු
ධාන බුතුනක් බු.ැලින් බුලැ.  බුඅයෙ බුපමණක් බු.ැවිනි. බු 
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2. නමතරී බුකරැණා බුමවදිතා බුතුනම බුසත් යන් බුටකටරහි බුපක්ර්පාතී  බු
.ැලීමක් බු ටහයින් බු අණ නය බු පටි ය බු ටදකෙ බු ව ා බු ඉතා බු ආසන්නය. බු
උටප්ක්ර්ා ෙ බු නාහි බුනාන්ත බු.ැවින් බුඅතිනයින් බුටනර්ර්්ඨ බුයයි බුඑහි බුඅනවසස් බු
සැලකිය බුයවතුය. බු 

 
3. කර්මය බු ස් කීය බු ටකාෙ බු ඇති බු .  බු ටමටනහි බු කිරීම බු උටප්ක්ර්ා බු

.රහ්ම බුවිහාර බුභා නාට හි බුපිළි ත බුය. බුඑනිසා බුපළමව බුටකාෙ බුහිත ත්ද බුටනා   බු
අහිත ත් බුද බුටනා   බුටකටනකු බුඅරමවණව බුටකාෙ බුඋටප්ක්ර්ා  බු ැිය බුයවතු බුටේ.  

 
4. ඉන් බු අනතුරැ  බු හිත ත් බු   ද බු අහිත ත් බු   ද බු අය බු ටකටරහි බු

උටප්ක්ර්ා  බු ැිය බුයවතුය. බුමැදහතාය බු- බුහිත තාය බු- බුඅහිත තාය බු- බුතමාය බු
යන බු සතර බු ටදනා බු ටකටරහි බු එක බු හා බු සමාන  බු උටප්ක්ර්ා  බු  ැිය බු හැකි බු
තත්ත් යෙ බු පැමිණීම බු “සීමා බු සම්ටභ්දය” බු නමින් බු හැඳින්ටේ. ඉන්පසව බු
දිනාලරණ බු නටයන් බුඋටප්ක්ර්ා  බුපැ ැත්විය බුයවතුටේ.  

 
5. සීමා බු සම්ටභ්දය බු ටකාෙ බු ලැ.  බු භා නා බු අරමවණව බු  ැඩීටම්දී බු

රෑපා චර බුචතුර්ථධානය බුපහළ බුටේ. කසිණ බුභා නාට න් බුධාන බුලැ.  බු
ටකටනකුෙ බුතුන් ැනි බුධානයෙ බුඅනතුරැ  බුඋටප්ක්ර්ා බු.රහ්ම බුවිහාර බුචතුර්ථ බු
ධානය බුටනාලැටබ්. බුනමතරි බුආදී බුප ර්  බු.රහ්ම බුවිහාර බුතුන බු ැඩ  බුඅයෙ බුම බු
උටප්ක්ර්ා බු.රහ්ම බුවිහාර බුචතුර්ථ බුධානය බුලැටබ්. බු 

 
6. සව ටස් බු නින්දයාම බු ආදී බු නමතරී බු භා නා බු ආනිසංස බු සියල්ලම බු

උටප්ක්ර්ා බු.රහ්ම බුවිහාර බුභා නාට න් බුද බුලැටබ්. බුකර්මය බුලැනම බුසිහිකරනව බු
ලැට.න බු.ැවින් බුඅපරමාද බුවිහරණයද බුඇතිටේ. එටස්ම බුලැඹවරැ බුනව ණ බුපහළ බු
ටේ. ඉක්මණින් බු පැහැදීම බු ටහෝ බු ඉක්මණින් බු කළකිරීමද බු සිදු බු ටනාටේ. 
ටහ්තුලල බු ධර්මය බු අ ට.ෝධ බු කිරීමෙ බු සමර්ථ බු ටේ. සන්සවන් බු සිතක් බු ඇති බු
ටකටනකු බු. ෙද බුපැමිටණ්. බු 

 
භඋ නඋ  උකයන  

 
1. අහං බුටඛෝ බුපන බුකම්මස්සටකෝම්හි බුකම්ම බුදායාටදා, කම්ම බුටයෝනි, 

කම්ම බු.න්ධ , කම්ම බුපටිසරටණා. බු 
 
2. අහං බු මය්හං බු ආ රියවපජ්්ායා, මාතාපිතටරෝ, බු හිත බු සත්තා, බු

මජ්්ත්තික බුසත්තා, ටේරි සත්තා, බුකම්මස්කා බුකම්ම බුදායාදා, කම්මටයෝනි, 
කම්ම බු.න්ධව, බුකම්ම බුපටිසරණා. බු 
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3. ඉමස්මිං බු විහාටර්, බු ඉමස්මිං බු ටලෝචරලාටම්, ඉමස්මිං බු නලටර් බු

ඉමස්මිං බු ලංකාදීටප්, බු ඉමස්මිං බු ජම්.වදීටප්, බු ඉමස්මිං බු චක්ක ාටළ්, ඉස්සර බු
ජනා බුසීමට්ඨක බුටද් තා, බුසබ්ටබ් බුසත්තා බුකම්මස්සකා බුකම්ම, දායාදා, කම්ම බු
ටයෝනී, බුකම්ම බු.න්ධව, කම්ම බුපටිසරණා. බු 

 
4. පවරත්ථිමාය බු දිසාය, දක්ිණාය බු දිසාය, පච්ිමාය බු දිසාය, 

උත්තරාය බුදිසාය, පවරත්ථිමාය බුඅනවදිසාය, දක්ිණාය බුඅනවදිසාය, පච්ිමාය බු
අනවදිසාය, උත්තරාය බු අනවදිසාය, ටහට්ිමාය බු දිසාය, උපරිමාය බු දිසාය, 
සබ්ටබ් බු සත්තා බු සබ්ටබ් බු පාණා, සබ්ටබ් බු භූතා, සබ්ටබ් බු පවල්ලලා, සබ්ටබ් බු
අත්තභා  බුපරියාපන්නා, සබ්.ා බුඉත්ථිටයෝ, සබ්ටබ් බුපවරිසා බුසබ්ටබ් බුඅරියා, 
සබ්ටබ් බු අනරියා, සබ්ටබ් බු ටද් ා, සබ්ටබ් බු මනවස්සා, සබ්ටබ් බු විනිපාතිකා, 
කම්මස්සකා බුකම්ම බුදායාදා බු,කම්මටයෝනි, කම්ම බු.න්ධව, කම්ම බුපටිසරණා. බු 

 
්ිංහල ේ තවරුම   

 
1. මම බු  නාහි බු වකාන්තටයන් බු කර්මය බු ස් කීය බු ටකාෙ බු ඇත්ටත් බු

ට මි. බුකර්මය බුදායාද බුටකාෙ බුඇත්ටත් බුට මි. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බුම ල බු
ටහ්තු  බුටකාෙ බුඇත්ටත් බුට මි. බුකර්ම බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්ටත් බුට මි. බුකර්මය බු
පිළිසරණ බුටකාෙ බුඇත්ටත් බුට මි. බු 

 
2. මා බුටමන් බුමාටල් බුආචාර්ය බුඋපාධාය බුම වපිය බුහිතසත් ටයෝ බුද බු

මැදහත් බු සත්ත් ටයෝ බු ද බු න රී බු සත්ත් ටයෝද බු කර්මය බු ස් කීය බු ටකාෙ බු
ඇත්තාහ. බු කර්ම බු දායාද බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු සැපදුක් බු ලැීමටම් බු ම ල බු
ටහ්තු  බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බු
ටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

 
3. ටම් බුවිහාරටයහිද බුටම් බුටලාදුරැ බුලටමහි බුද බුටම් බුනව ටරහි බුද බුටම් බු

ලක්දිට හි බු ද බු ටම් බු දඹදිට හි බු ද බු ටම් බු සක් ටළහි බු ද බු ඉසවරැ බු ජනටයෝ බු ද, 
සීමස්ථක බු ටදවිටයෝ බු ද, සියලු බු සත්ත් ටයෝ බු ද බු කර්මය බු ස් කීය බු ටකාෙ බු
ඇත්තාහ. බු කර්මය බු දායාද බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු පිළිසරණ බු ටකාෙ බු
ඇත්තාහ. බු 

 
4. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුද, දකුණව බුදිනාට හි බුද, .ෙහිර බුදිනාට හි බු

ද, උතුරැ බුදිනාට හි බුද, නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හිද, දකුණව බුඅනව බුදිනාට හිද, 
.ෙහිර බු අනවදිනාට හිද, උතුරැ බු අනවදිනාට හිද, යෙ බු දිනාට හිද, 
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උඩදිනාට හිද, සියලු බුසත් ටයෝ බුද බුසියලු බුපරාණීහව බුද බුසියලු බුභූතටයෝ බුද, සියලු බු
පවද්ලලටයෝ බු ද, සියලු බු ආත්මභා  බු ඇත්ටතෝ බු ද, සියලු බු ස්තරීහව බු ද බු සියලු බු
පවරැර්ටයෝ බුද, සියලු බුආර්යටයෝ බුද බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බුද බුසියලු බුටදවිටයෝ බුද, 
සියලු බු මනවර්ටයෝ බු ද, බු සියලු බු විනිපාතික බු සත්ත් ටයෝ බු ද බු කර්මය බු ස් කීය බු
ටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බු
ම ල බු ටහ්තු  බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු ඥාධති බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු
පිළිසරණ බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

 
අේ නඋධිේ ්ා යේ පවෂඋ ඵරණ 5  

 
1. සියලු බු සත්ත් ටයෝ බු කර්මය බු ස් කීය බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු

දායාද බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු සැප බු දුක් බු ලැීමටම් බු ම ල බු ටහ්තු  බු ටකාෙ බු
ඇත්තාහ. බු කර්මය බු ඥාධති බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු පිළිසරණ බු ටකාෙ බු
ඇත්තාහ. බු 

 
2. සියලු බුපරාණීහව බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බු

ටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බුම ල බුටහ්තු  බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු
කර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

 
3. සියලු බුභූතටයෝ බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බු

ටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බුම ල බුටහ්තු  බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු
කර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

 
4. සියලු බු පවද්ලලටයෝ බු කර්මය බු ස් කීය බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු

දායාද බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු සැප බු දුක් බු ලැීමටම් බු ම ල බු ටහ්තු  බු ටකාෙ බු
ඇත්තාහ. බු කර්මය බු ඥාධති බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු පිළිසරණ බු ටකාෙ බු
ඇත්තාහ. බු 

 
5. සියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු

කර්මය බුදායාද බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බුම ල බුටහ්තු  බු
ටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බුටකාෙ බු
ඇත්තාහ. බු 

 
ඕදිේ ්ා යේ පවකව උ ඵරණ 7  

 



 පෙවන 183 

1. සියලු බුස්තරීහව බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බු
ටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බුම ල බුටහ්තු  බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු
කර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

 
2. සියලු බුපවරැර්ටයෝ බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බු

ටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බුම ල බුටහ්තු  බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු
කර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

 
3. සියලු බුආර්යටයෝ බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බු

ටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බුම ල බුටහ්තු  බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු
කර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

 
4. සියලු බුඅනාර්යටයෝ බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බු

දායාද බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු සැප බු දුක් බු ලැීමටම් බු ම ල බු ටහ්තු  බු ටකාෙ බු
ඇත්තාහ. බු කර්මය බු ඥාධති බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු පිළිසරණ බු ටකාෙ බු
ඇත්තාහ. බු 

 
5. සියලු බුටදවිටයෝ බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බු

ටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බුම ල බුටහ්තු  බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු
කර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

 
6. සියලු බු මනවර්ටයෝ බු කර්මය බු ස් කීය බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු

දායාද බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු සැප බු දුක් බු ලැීමටම් බු ම ල බු ටහ්තු  බු ටකාෙ බු
ඇත්තාහ. බු කර්මය බු ඥාධති බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු පිළිසරණ බු ටකාෙ බු
ඇත්තාහ. බු 

 
7. සියලු බුවිනිපාතික බුසත්ත් ටයෝ බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු

කර්මය බුදායාද බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බු දුක් බුලැීමටම් බුම ල බුටහ්තු  බු
ටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බුටකාෙ බු
ඇත්තාහ. බු 

 
දිඋ ඵරණ 10  

 
1. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුසත්ත් ටයෝ බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බු

ඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බුම ල බු
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ටහ්තු  බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බු
ටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

2. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව................ බු 
3. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු.............. බු 
4. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ................ බු 
5. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු........ බු 
6. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව බු................ බු 
7. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු................ බු 
8. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු................ බු 
9. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු................ බු 
10. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු................ බු 
11. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු................ බු 
12. නැටලනහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බු 
 
(2) 1. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුසත්ත් ටයෝ බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බු

ඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බුම ල බු
ටහ්තු  බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බු
ටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

2. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව................ බු 
3. දකුණව බුදනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු.............. බු 
4. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ................ බු 
5. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු................ බු 
6. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව බු................ බු 
7. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු................ බු 
8. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු................ බු 
9. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු................ බු 
10. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු................ බු 
11. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු................ බු 
12. දකුණව බුදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බු 
 
(3) 1. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුසත්ත් ටයෝ බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බු

ඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බුම ල බු
ටහ්තු  බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බු
ටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

2. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව................ බු 
3. .ෙහිර බුදනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු.............. බු 
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4. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ................ බු 
5. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු................ බු 
6. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව බු................ බු 
7. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු................ බු 
8. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු................ බු 
9. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු................ බු 
10. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු................ බු 
11. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු................ බු 
12. .ෙහිර බුදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බු 
 
(4) 1. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුසත්ත් ටයෝ බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බු

ඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බුම ල බු
ටහ්තු  බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බු
ටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

2. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව................ බු 
3. උතුරැ බුදනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු.............. බු 
4. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ................ බු 
5. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු................ බු 
6. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව බු................ බු 
7. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු................ බු 
8. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු................ බු 
9. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු................ බු 
10. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු................ බු 
11. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු................ බු 
12. උතුරැ බුදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බු 
 
(5) 1. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුසත්ත් ටයෝ බුකර්මය බුස් කීය බු

ටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බු
ම ල බු ටහ්තු  බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු ඥාධති බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු
පිළිසරණ බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

2. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව................ බු 
3. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු.............. බු 
4. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ................ බු 
5. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු.... බු 
6. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව බු................ බු 
7. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු................ බු 
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8. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු................ බු 
9. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු................ බු 
10. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු................ බු 
11. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු................ බු 
12. නැටලනහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බු 
 
(6) 1. දකුණව බු අනවදිනාට හි බු සියලු බු සත්ත් ටයෝ බු කර්මය බු ස් කීය බු

ටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බු
ම ල බු ටහ්තු  බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු ඥාධති බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු
පිළිසරණ බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

2. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව................ බු 
3. දකුණව බුඅනවදනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු.............. බු 
4. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ................ බු 
5. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු..... බු 
6. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව බු................ බු 
7. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු................ බු 
8. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු................ බු 
9. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු................ බු 
10. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු................ බු 
11. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු................ බු 
12. දකුණව බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බු 
 
(7) 1. .ෙහිර බු අනවදිනාට හි බු සියලු බු සත්ත් ටයෝ බු කර්මය බු ස් කීය බු

ටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බු
ම ල බු ටහ්තු  බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු ඥාධති බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු
පිළිසරණ බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

2. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව................ බු 
3. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු.............. බු 
4. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ................ බු 
5. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු......... බු 
6. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව බු................ බු 
7. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු................ බු 
8. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු................ බු 
9. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු................ බු 
10. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු................ බු 
11. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු................ බු 
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12. .ෙහිර බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ........... බු 
 
(8) 1. උතුරැ බු අනවදිනාට හි බු සියලු බු සත්ත් ටයෝ බු කර්මය බු ස් කීය බු

ටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බු
ම ල බු ටහ්තු  බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු ඥාධති බු ටකාෙ බු ඇත්තාහ. බු කර්මය බු
පිළිසරණ බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

2. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව................ බු 
3. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු.............. බු 
4. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ................ බු 
5. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු......... බු 
6. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව බු................ බු 
7. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු................ බු 
8. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු................ බු 
9. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු................ බු 
10. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු................ බු 
11. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු................ බු 
12. උතුරැ බුඅනවදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බු 
 
(9) 1. යෙ බු දිනාට හි බු සියලු බු සත්ත් ටයෝ බු කර්මය බු ස් කීය බු ටකාෙ බු

ඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බුම ල බු
ටහ්තු  බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බු
ටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

2. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව................ බු 
3. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු.............. බු 
4. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ................ බු 
5. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු................ බු 
6. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව බු................ බු 
7. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු................ බු 
8. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු................ බු 
9. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු................ බු 
10. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු................ බු 
11. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු................ බු 
12. යෙ බුදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ බු 
 
(10) 1. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුසත්ත් ටයෝ බුකර්මය බුස් කීය බුටකාෙ බු

ඇත්තාහ. බුකර්මය බුදායාද බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුසැප බුදුක් බුලැීමටම් බුම ල බු
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ටහ්තු  බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුඥාධති බුටකාෙ බුඇත්තාහ. බුකර්මය බුපිළිසරණ බු
ටකාෙ බුඇත්තාහ. බු 

2. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුපරාණීහව................ බු 
3. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුභූතටයෝ බු.............. බු 
4. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවද්ලලටයෝ................ බු 
5. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුආත්මභා  බුඇත්ටතෝ බු................ බු 
6. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුස්තරීහව බු................ බු 
7. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුපවරැර්ටයෝ බු................ බු 
8. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුආර්යටයෝ බු................ බු 
9. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුඅනාර්යටයෝ බු................ බු 
10. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුටදවිටයෝ බු................ බු 
11. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුමනවර්ටයෝ බු................ බු 
12. උඩ බුදිනාට හි බුසියලු බුවිනිපාතික බුසත් ටයෝ............... බු 
 

විදර්නඋ   
 
1. උටප්ක්ර්ා බු.රහ්ම බුවිහාර බුභා නාටේදී පහළ බු   බුස්කන්ධ බුආයතන බු
- බුධාතු බු- බුනාමරෑප බුපරමාර්ථ බුධර්මටයෝ, ක්ර්ණයක් බුක්ර්ණයක් බුපාසා බු
ඇති  බුනැති  බුලිය බු.ැවින් බුඅනිතටයෝය. බු 
 
2. ඇතිවීම් බුනැතිවීම් බු ටදකින් බු නිරන්තරටයන් බුපීඩා බු වින්ද බු .ැවින් බු
දුක්ඛටයෝය. බු 
3. තම බුතමන් බුකැමති බුටලස බුටනාපැ ති බු.ැවින් බුඅනාත්මටයෝය. බු 
 
4. අනිත බු   බුදුක්ඛ බු   බුඅනාත්ම බු   බුස්කන්ධ බු- බුආයතන බු- බුධාතු බු 
- බුනාම බුරෑප බුපරමාර්ථ බුධර්ම බුසම හය බුවකාන්තටයන් බුදුක්ඛ බුසත බු
නම් බුටේ.  
 
5. ව බු දුක්ඛ බු සතය බු උපද න්නා බු    බු ප ර්  බු භ  බු තෘර්්ණා  බු
වකාන්තටයන් බුසමවදය බුසතය බුනම් බුටේ.  
 
6. ව බු ටදටකහි බු ටනාපැ ැත්ම බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු
වකාන්තටයන් බුනිටරෝධ බුසත බුනම් බුටේ.  
 
7. ව බුනිටරෝධ බුසතය බුඅ ට.ෝධ බුකර බුලැනීමෙ බු ැිය බුයවතු බු   බුආර්ය බු
අර්්ොංලික බුමාර්ලය බුවකාන්තටයන් බුමාර්ල බුසත බුනම් බුටේ.  



 පෙවන 189 

 
8. මාටල් බු භා නාමය බු කුනලය බු ටමම බු චතුරාර්ය බු සත බු ධර්මය බු
අ ට.ෝධ බුකර බුලැනීම බුපිණිස බුම බුටහ්තු බුටේ ා. බු 

 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
 
පද වි රණ  

 
1. ජළංල බු උටප්ක්ර්ා  බු - බු ක්ර්ිණානර යන් බු  හන්ටස්ලාටල් බු
සන්තානටයහි බුපමණක් බුලැට.න බුඋටප්ක්ර්ා කි. බු සටදාරින් බුලන්නා බු
අරමවණ බුටකටරහි බුමැදහත් බු. ) බු 
 
2. ට.ාජ්්ංල බු උටප්ක්ර්ා  බු - බු පරිය බු මනාප බු    බු  ස්තූන් බු ලැනත් බු
පවද්ලලයින් බු ලැනත් බු මැදහත් බු .  බු නම් බු    බු උටප්ක්ර්ා බු
සම්ට.ෝධංලයයි. බු 
 
3. වීර්ටයෝටප්ක්ර්ා  බු - බු සමථ බු විදර්නනා බු භා නා න්හීදි බු අඩව බු  ැි බු
ටනා   බුසම  බුපැ ති බුවීර්යය, වීර්ටයෝටප්ක්ර්ා යි. බු 
 
4. සංස්කාටරෝටපක්ර්ා  බු- බුමවඤ්්චිතුකමතා බු- බුපටිසංඛාාණණ බුටදක බු
සහිත  බුසංස්කාටරෝටප්ක්ර්ා  බුවිදර්නනා බුඥාධනයයි. බු 
 
5. ටේදටනෝටප්ක්ර්ා  බු- බුඅරමවණව බුරස බුමැදිහත්  බුවිඳින බුඋටප්ක්ර්ා බු
ටේදනා ය. බු 
6. විදර්නටනෝටප්ක්ර්ා  බු - බු විදර්නනා බු කිරීම බු පිණිස බු අ න බු
සංස්කාරයන් බු සියල්ල බු දැක බු ලැනීටමන් බු පසව බු අරමවණව බු ටසවීටමහි බු
අනවත්සාහ බු. . බු 
 
7. තතර බුමජ්්ත්තුටප්ක්ර්ා  බු- බුටසෝභන බුධාන බුනචතසිකයකි. බු 
 
8. බුධාටනෝටප්ක්ර්ා  බු- බුරෑපා චර බුධාන බුචතුර්්කනටයහි බු 
තුන් ැනි බු    බු ද බු පඤ්්චකනටයහි බු සතර ැනි බු    බු ද බු ධානටයහි බු
ප ත්නා   බුනිර්්පරීතික බුධාන බුසැපටයහි බුමැදහත් බු. . බු 
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9. පාරිනූද්ි බුඋටප්ක්ර්ා  බු- බුඋටප්ක්ර්ා බුවකාලරතා බුධානාංල බුසහිත බු
   බු චතුර්ථ බු ධානටයහි බු සියලු බු උපක්ටල්නයන් බු ටකටරන් බු පිරිසිදු බු
.ැවින් බුඋපක්ටල්න බුදුරැකිරීටමහි බුද බුඋත්සහයක් බුනැති බු.  බුපාරිසවද්ි බු
උටප්ක්ර්ා  බුනම් බුටේ.  
 
10. .රහ්ම බු විහාටරෝටප්ක්ර්ා  බු - බු කර්මය බු ස් කීය බු .  බු සලකා බු
සත්ත් යන් බු ටකටරහි බු මැදහත්  බු ප ත් න බු සමථ බු භා නා කි. බු
ටනර්ර්්ඨ බුඅර්ථටයන් බුද බුපරනස්ථ බුඅර්ථටයන් බුද බුනිර්ටදෝන බුඅර්ථටයන්ද බු
එම බුඋටප්ක්ර්ා  බු.රහ්මවිහාර බුනම් බුටේ.  
 
11. උටප්ක්ර්ා බුදනය බුඅතුටරන් බුවීර්ටයෝටප්ක්ර්ා  බුවීයෂ බුනචතසියයි. බු
විදර්නටනෝටප්ක්ර්ා ත් බු සංස්කාටරෝටප්ක්ර්ා ත් බු පඤ්්ඤ්ින්ද්රිය බු
නචතසිකයයි. බුටේදටනෝටප්ක්ර්ා  බුටේදනා බුනචතසිකයයි. බුඉතිරි බු
උටප්ක්ර්ා බුසයටදන බුතතර බුමජ්්ත්තතා බුනචතසිකයි. බු 
 
12. අඥාධටනෝටප්ක්ර්ා  බු- බුචක්ර්වරාදී බුටදාරෙව ලින් බුලන්නා බු   බුරෑපාදී බු
අරමවණව බු ටකටරහි බු ඇලීම් බු ලැටීම් බු පිළි.ඳ ත් බු කිසිම බු ටත්රැමක් බු
නැති  බුසතුෙක් බුඅසතුෙක් බුනැති  බුනව ණින් බුටතාර  බුප තින බුමවළා බු
   බුමැදහත් බු.  බුඅඥාධටනෝටප්ක්ර්ා යි. බු 
 
13. ආසන්න බුසතුරා බුයනව බුමිතුරැ බුමවහවණින් බුටපනී බුසිටින බුසතුරාය. බු 
 
14. දුර සතුරා බුයනව බුසෘජව ම බුසිටින බුසතුරාය. බු 
 
15. සීමා බුසම්ටභ්දය බුයනව බුපවද්ලල බුට නසක් බුනැති  බුපවද්ලල බුසීමා  බු

ිමඳ බුදමා බුමැදහත් බුහිත තාය බුඅභි තාය බුතමාය බුයන බුසතර බුටදනා බුටකටරහිම බු
එක බුහා බුසමාන බුඋටප්ක්ර්ා  බුප ත් න්නෙ බුසමත් බු.  බුසීමා බුසම්ටභ්දය බුනම් බු
ටේ.  
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සත්ර අරූප භාවනාව 1 
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 
1. බු ආකාසානඤ්්චායතනය බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතනය බු

ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතනය බුටන සඤ්්ාණ බුනාසඤ්්ාණයතනයයි බුඅරෑප බුභා නා බු
සතරක් බුඇත. බුඑම බුඅරෑප බුභා නා බුසතරත්, ඉන් බුලැට.න බුධාන බුසමාපත්ති බු
සතරත් බු එම බු සමාපත්ති බු ලාභීන් බු උපදින බු අරෑපී බු .රහ්මටලෝක බු සතරත් බු
ආකාසානඤ්්චායතනාදී බුනමින්ම බුහැඳින්ට යි. බු 

 
2. අනාලාමී බු ආර්යයන්ෙ බු සහ බු ක්ර්ීණානර යන්ෙ බු ද බු නිටරෝධ බු

සමාපත්ති බු සම ැදීමෙ බු අරෑප බු භා නා බු සතර බු අ නමය, පඤ්්චාභිඥාධ න් බු
ලැීමම බු පිණිස බු තුදුස් බු අයවරකින් බු සිත බු  සීත. ෙ බු පැමිණවීමෙ බු ද බු අරෑප බු
භා නා  බු අත න බු ට යි. බු .ාහිර බුධාන බු ලාභී බු තාපස රැ බු  නාහි බු රෑප බු
කටයහි බුආදින  බුසලකා බුඅරෑප බුභ ටයහි බුසදාකාලික බුධාන බුසව යක් බුඋටදසා බු
අරෑප බුභා නා  බු ඩති. බුරෑප බුකය බුඇති බුනිසාම බුඅවිආයවධ බු ලින් බුහා බුසීතල බු
උණවසවම බු .ඩලින්න බු පිපාසය බු මැසි බු මදුරැ බු උ දුරැ බු අේ බු  ැසි බු විසකුරැ බු
සර්පාදීන්ටලන් බු  න බු පීඩා බු ද බු ඇස්ටරෝල බු කන්ටරෝලාදී බු සිය බු දහස් බු ලණන් බු
ටරෝලයන්ෙ බුද බු.ාහිර බුඅටන්ක බුඋපද්ර බු යන්ෙ බුද බුකාමටරෝල බුපටි ාදි බුඅටන්ක බු
ක්ටල්න බුසතසහනරයන්ෙ බුද බුලක්වීමෙ බුසිදු න බු.ැවින් බුරෑප බුකටයහි බුආදීන  බු
සලකා බුඅරෑපධාන බු ැඩීමෙ බුඋත්සාහ බුලනව බුලැටබ්. බු 

 
ආකඋ්උන්වචඋනතනන  

 
3. දස බු කසිණ බු භා නා බු  ඩා බු රෑපා චර බු ධාන බු සියල්ල බු පරතිලාභ බු

කළ බු ධානලාභීන් බු විසින්, ආකාස බු කසිණය බු හැර බු ටසසව බු කසිණ බු න ය බු
අතුටරන් බුඑක් බුකසිණයකින් බුරෑපා චර බුචතුර්ථ බුධානයෙ බුසම ැදී බුඉන්පසව බු
ආකාසානඤ්්චායතන බුසමාපත්තිය බු ැිය බුයවතු බුටේ.  

 
4.  නයක බුදී බුසර්පටයකුෙ බුිමයපත් බු  ට කු බුලටමහිදී බුසර්පයා බු ැනි බු

ටදයක් බුදැකීටමන් බුම බුිමයෙ බුපත් බු න්නාක් බුටමන් බුද බුන රී බුපවරැර්යකුටලන් බු
හිරිහැර බුලැ. ට ක් බුඅන් බුලමකදී බුද බුව බුහා බුසමාන බුපවද්ලලයකු බුදැක බුිමය බුපත් බු
 න්නාක් බුටමන් බුද, රෑපා චර බුචතුර්ථධානටය් බුදී බුකරජකය බුඉක්ම ා බුලිටය් බු
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නමවත් බුකසිනාරම්මණය බුරෑපයක් බුසම්.න්ධ බුඅරමවණක් බු.ැවින් බුිමයපත් බුඑහි බු
ආදීන  බුසලකා බුඅරෑප බුසමාපත්ති බුඉපදවීමෙ බුටයාමවට යි. බු 

 
5. පළමවටකාෙ බුආකාස බුකසිණය බුහැර බුටසසව බුයම්කිසි බුකසිණයකින් බු

රෑපා චර බු චතුර්ථධානයෙ බු සම ැදි බු ඉන් බු නැලී බු එම බු කසිණ බු පරතිභාල බු
නිමිත්ත බුමවළු බුසක් ළ බුතරම් බුටහෝ බුඊෙත් බු ැි බුකැමති බුතරම් බුපතුරැ නව බුලැටබ්. බු
ඉන්පසව බු රෑපා චර බු ධානය බු පිළි.ඳ  බු    බු නිකාන්තිය බු යෙපත් බු ටකාෙ, 
චතුර්ථධානය බු ටසෝමනස්ස බු ටේදනා ෙ බු ආසන්න බු . ත් බු අරෑපා චර බු
සමාපත්ති බුතරම් බුනාන්ත බුටනා න බු. ත් බුසලකා බුආදීන  බුටමටනහි බුටකාෙ, 
කසිණ බු ඉලුලු බු ආකානය බු “අනන්ටතෝ බු ආකාටසෝ බු -අනන්ටතෝ බු ආකාටසෝ” බු
“ආකාසය බුඅනන්තය බු- බුආකානය බුඅනන්ත” බුයයි බුභා නා බු ැිය බුයවතුය. බු 

 
6. ටමටස් බු උපචාර බු සමාිටයන් බු සමාිලත බු පඨවි බු කසිණාදී බු

 නටයන් බුටමටනහි බුටනාටකාෙ, කසිණය බුපැතිර බුසිටි බුඅ කානය බුඅරමවණව බු
කිරීම බු  නාහි බු “කසිණවල් ාටිමාකාසය” බු ටහ ත් බු කසිණ බු ඉලුලු බු අහස බු නම් බු
ටේ. එටස් බුකසිණ බුඉලුලු බුආකානය බුසිතින් බුඅරමවණව බුටකාෙ, ඉහත බුසඳහන් බු
පරිදි බු“ආකානය බුඅනන්තය” බුකියා බුටහෝ බු“ආකාටසෝ බු- බුආකාටසෝ” බුකියා බුටහෝ බු
නැ ත බුනැ ත බුආ ර්ජනා බුකළ බුයවතුය. බුඑටස් බුභා නා බු නටයන් බුතර්කාහත බු
- බුවිතර්කාහත බුකිරීටම් බුදී බුනී රණ බුයෙපත් බුට ති. බුසතිය බුඑළඹ බුසිටී. බුඋපචාර බු
සමාිටයන් බුසිත බුසමාිලත බුට යි. බු 

 
7. ටමටස් බු උපචාර බු සමාිටයන් බු සමාිලත බු නැ ත බු නැ තත් බු

අනන්ත බුආකාන බුඅරමවණව බුආ ර්ජනා බුකිරීටම්දී, ටමටනහි බුකිරීටම්දී බුඅනන්ත බු
ආකානය බුඅරමවණව බුටකාෙ බුආකාසානඤ්්චායතන බුධානය බුපහළ බුටේ. එම බු
අරෑපා චර බුධාන බුචිත්ත බුවීථිටයහි බුමටනෝද් ාරා ර්ජන බුසිතෙ බුඅනතුරැ  බු
පරිකර්ම බුඋපචාර බුඅනවටලෝම බුටලරෝතරභූ බුනමින් බුකාමා චර බුජ න් බුසිත් බුසතරක් බු
ටහෝ බුතුනක් බුටහෝ බුදු යි. බුඑම බුජ න් බුසිත් බුසතර බුටහෝ බුතුන බුඋටප්ක්ර්ා බුසහලත බු
ාණණසම්පරයවක්ත බුජ නටයෝ බුට ති. බුටලරෝතරභූ බුසිතෙ බුඅනතුරැ  බුපස් ැනි බු   බු
ටහෝ බුසි ව ැනි බු   බුටහෝ බුසිත බුආකාසනඤ්්චායතන බුඅර්පණා බුධාන බුචිත්තයි. බු 

 
8. පඨවි බුකසිණ බුභා නාට හි බුටමන් බුආකාසානාඤ්්චායතන බුධාන බු

චිත්තයෙ බුනැ ත බුනැ ත බුසම දිමින් බුපස් බුආකාරයකින් බු සී බු. ෙ බුපමවණව ා බු
ලත බුයවතුය. බුපාෙ බුටරදිකඩකින් බුආ රණය බුකරන බුලද බුයානා ක් බු-ටදාරෙව ක් බු
ටදස බු.ලා බුසිටිද්දී බුසවළඟින් බුඑම බුටරදිකඩ බුඉ ත් බු   බුටපටනනවටය් බුඅහසකි. බු
එටස්ම බුකසිණ බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුටදස බු.ලමින් බුරෑපා චර බුචතුර්ථධානයෙ බු
සම ැදී බු සිටි බු ටයෝලා චරයාෙ බු ආකාසානඤ්්චායතන බු ධානටය්දී බු
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ටපටනන්ටන් බුකඩතුරා  බුඉ ත් බු   බුඅහස බුටමන් බුඅනන්ත බුආකාන බුපරඥප්ති බු
අරමවණයි. බු 

 
9. “සබ්.ටසා බු රෑපසඤ්්ාණනං බු සමතික්කමා බු පටි සඤ්්ාණනං බු

අත්ථංලමා බු නානත්ත බු සඤ්්ාණනං බු අමනසිකාරා බු අනන්ටතෝ බු ආකාටසෝති බු
ආකාසානඤ්්චායතනං බු උපසම්පජ්ජ බු විහරති.” බු සියලු බු ආකාරටයන් බු
රෑපසංඥාධ න් බුඉක්ම ා, පරති සංඥාධ න් බුඉ ත් බුටකාෙ, නානත්  බුසංඥාධ න් බු
ටමටනහි බු ටනාටකාෙ බු ආකාසය බු අනන්ත බු යයි බු අනන්තාකාන බු අරමවටණහි බු
ආකාසානඤ්්චායතන බුසමාපත්තියෙ බුඑළඹ බු ාසය බුකරයි බුයනව බුව බුටද්නනා බු
පාලිටයහි බුටකටි බුටත්රැමය. බු 

 
10. ටමහි බුරෑපසඤ්්ාණ බුයනව බුරෑපා චර බුධානත් බුකසිණ බුපරතිභාල බු

අරමවණව බු සියල්ලත් බු ය. බු රෑපා චර බු කුසල බු විපාක බු කරියා බු සිත් බු පසටළාසද, 
ආකාස බුකසිණය බුහැර බුපඨවි බුකසිණ බුආදී බුඉතිරි බුකසිණ බුන යද බුපිළි.ඳ බු   බු
ධාන බුසියල්ල බුඉක්ම ා බුඅරෑප බුධාන බුලැිමය බුයවතු බුටේ. පටි  බුසඤ්්ාණ බුයනව බු
ටදපස්විඤ්්ාණණ බු සඤ්්ාණ ය, පඤ්්චද් ාරටයන් බු අරමවණව බු ලන්නා   බු
පඤ්්චවිඤ්්ාණණ බුධාතු  බුසම්ප ර්ණටයන් බුඉක්මවීටමන් බුඅරෑපධාන බුලැිමය බු
යවතු බු ටේ. රෑපා චර බු ධානයන් බු ද බු පඤ්්ච බු විඤ්්ාණණ බු ධාතු  බු ඉක්ම ා බු
ලැට.න බු නමවත් බු සම්ප ර්ණටයන් බු පඤ්්ච බු විඤ්්ාණණ බු ධාතු  බු ඉක්ම නවටය් බු
අරෑප බුධාන බුලැීමටමහිදිය. බු 

 
11. නානත්ත බුසඤ්්ාණ බුයනව බුටදපස්විඤ්්ාණණ බුසිත් බුදසය බුහැර බුඉතිරි බු

කාමා චර බුසිත් බුසතලිස් බුසතටරහි බුසඤ්්ාණ ය, රෑපාසඤ්්ාණ බුපටි  බුසඤ්්ාණ බු
නානත්තසඤ්්ාණ බු යන බු පද බු තුටනහි බු සංඥාධසීර්ෂටයන් බු චිත්ත බු නචතසික බු
සියල්ල බු ලනව බු ලැටබ්. බු රෑපාසඤ්්ාණට න් බු රෑපා චර බු චිත්ටතෝත්පාද බු
පසටළාස බුද, පටි සඤ්්ාණට න් බු ටදපස්විඤ්්ාණණ බු චිත්ටතෝත්පාද බු දසයද, 
නානත්ත බුසඤ්්ාණට න් බුඅකුසල් බුසිත් බුටදාළස බුඉතිරි බුඅටහ්තුක බුසිත් බුඅෙටදන බු
හා බුකාමටසෝභන බුසිත් බුවිසිහතරද බුයන බුකාමා චර බුචිත්ටතෝත්පාද බුසතලිස් බු
සතර බුද බුලනව බුලැට.ති. බු 

 
12. අරෑප බුසමාපත්තියෙ බුසම ැදුනව බුපසව බුටමහි බුසඳහන් බුකාමා චර බු

රෑපා චර බුසිත් බුසැෙ බුන ටයන් බුඑකකුත් බුසමවදාචාර බු නටයන් බුන පදියි. බුඅරෑප බු
භ ටයහි බුඋපන් බුඅරෑපී බු.රහ්මයන් බුහෙ බු නාහි බුපටි  බුසිත් බුටදක බුහැර බුඅකුනල් බු
සිත් බුදසයද, මහා බුකුසල් බුසිත් බුඅෙද බුමහාකරියා බුසිත් බුඅෙ බුද බුමටනෝද් ාරා ර්ජන බු
කරියා බුසිතද බුයන බුසිත් බුවිසිහත බුධානයෙ බුසම බුටනා ැදී බුසිටින බුවිෙ බුපහළ බු
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විය බුහැකිය. බුඑයිනවත් බුමහා බුකරියා බුසිත් බුඅෙ බුලැට.නවටය් බුඅරෑපී බු.ඹතටලහි බු
ට ටසන බුක්ර්ීණානර යන්ෙ බුපමණකි. බු 

 
13. උත්පාදාන්ත බුටහ ත් බුහෙලැනීටම් බුමවල් බුටකළ ර බුටහෝ බු යාන්තය බු

ටහ ත් බු නැතිවීටම් බු අල බු ටකළ ර බු ටහෝ බු ටනාටපටනන බු .ැවින් බු ආකානය බු
අනන්තය. බුකසිණ බුඉලුලු බුඅනන්ත බුආකානය බුඅරමවණව බුකර බුලත්තා බු   බුධාන බු
චිත්තය බුආකාසානඤ්්චායතන බුනමින් බුහැඳින්ටේ. ටමහි බුපද බුසිද්ිය බුටමටස් බු
දත බුයවතුය. බුආකාස බු- බුඅනන්ත බු- බුආකාසානන්ත බුනම්, ආකාසානන්ත බුයන්න බු
ආකාසනඤ්්ච බුනම්. බුධානයෙ බුපිහිටීමෙ බුස්ථානය බුයන බුඅර්ථටයන් බුආයතන බු
පදය බුසමාස බුකළ බුවිෙ බුආකාසානඤ්්චායතන බුනමින් බුපදසිද්ිය බුටේ.  

 
14. ආකාසානඤ්්චායතන බු ධානටය් බු අංල බු ටදකකි. බු උටප්ක්ර්ා බු

වකාලරතා බුයනවයි. බුඅංල බු නටයන් බුඅරෑප බුසමාපත්ති බුසතර බුඑක බුසමානය. බු
අරමවණව බු  නටයන් බු අසමානය. බු ආකාසානඤ්්චායතනයෙ බු අරමවණව බු කසිණ බු
ඉලුලු බු අහසය. බු විඤ්්ාණනඤ්්චායතනයෙ බු අරමවණව බු ආකාසානඤ්්චායතන බු
ධාන බු සිතය. බු ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතනයෙ බු අරමවණ බු ආකාසානඤ්්චායතන බු
ධාන බු චිත්ත බු පිළි.ඳ  බු අභා  බු පරඥප්තියය. බු ටන සඤ්්ාණ බු -
නාසඤ්්ාණයතනයෙ බු අරමවණ බු  නවටය් බු ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු ධාන බු
චිත්තයය. බු 

 
වි්වසණ්වචඋනතනන  

 
15. ආකාසානඤ්්චායතනය බුසමාපත්තිය බුආ ර්ජන බු- බුසමාපජ්ජන බු

- බුඅිර්්ඨාන බු- බු වට්ඨාන බු- බුපරතටේක්ෂණ බුනම් බු   බුපස් බුආකාරයකින් බු සී. ෙ බු
පමවණව ාලත් බු පසව බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතන බු සමාපත්තියෙ බු පැමිණීම බු පිණිස බු
භා නා බුකළ බුයවතු බුටේ.  

 
16. ආකාසානඤ්්චායතනය බු  නාහි බු රෑපා චර බු චතුර්ථධානයෙ බු

ඉතා බු ආසන්න බු .ැවින් බු ආදීන  බු සහිත බු . ත්, බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතන බු
සමාපත්තිය බු තරම් බු නාන්ත බු ටනා න බු . ත්, නව ණින් බු සලකා, එහි බු
ධානනිකාන්තිය බු යෙපත් බු ටකාෙ, බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතනය බු නාන්ත බු
 නටයන් බු ටමටනහි බු ටකාෙ, එම බු ආකාසානඤ්්චායතන බු සමාපත්ති බු සිත බු
අරමවණව බුටකාෙ බු“විඤ්්ාණණං බු- බුවිඤ්්ාණණං” බු“විඤ්්ාණණය බු- බුවිඤ්්ාණණය” බු
යයි බු නැ ත බු නැ ත බු ආ ර්ජන බු කළ බු යවතුය. බු ටමටනහි බු කළ බු යවතුය. බු
පරතාටේක්ෂා බුකළ බුයවතුය. බුතර්කාහත බුකළ බුයවතුය. බුවිතර්කාහත බුකළ බුයවතුය. බු
“අනන්තය බු- බුඅනන්ත” බුයයි බුටමටනහි බුටනාකළ බුයවතුය. බු 
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17. ඉකුත් බු   බුආකාසානඤ්්චායතන බුචිත්තය බුටමටස් බුඅරමවණව බුටකාෙ බු

නැ ත බුනැ ත බුසිත බුහැසිරවීටම්දී බුනී රණ බුයෙපත් බුවී බුසති බුසමාි බුාණණ බු
මනාටස් බුඑළඹී බුඋපචාර බුසමාිටයන් බුසිත බුසමාිලත බුට යි. බුටමටස් බුඑම බු
විඤ්්ාණණ බුඅරමවණම බුපවන බුපවනා බුආටස් නා බුභා නා බු.හවලීකම්ම බු නටයන් බු
පවරැදු බු කිරීටම්දී බු අනන්ත බු ආකාන බු අරමවටණහි බු ආකාසානඤ්්චායතන බු
ධානසිත බුපහළ බු   ා බුටස්ම, ආකානටයහි බුපැතිරීලත් බුආකාසානඤ්්චායතන බු
චිත්තය බු අරමවණව බු ටකාෙ බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතන බු ධාන බු චිත්තය බු අර්පණා බු
. ෙ බුපැමිටණ්. බු 

 
18. “සබ්.ටසෝ බු ආකාසානඤ්්චායතනං බු සමතික්කම්මං බු අනන්තං බු

විඤ්්ාණණන්ති බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතනං බු උපසම්පජ්ජ බු විහරති බු
ආකාසානඤ්්චායතන බු සමාපත්තිය බු සම්ප ර්ණටයන් බු ඉක්ම ා බු අනන්ත බු
විඤ්්ාණණය බු අරමවණව බු ටකාෙ බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතන බු සමාපත්තියෙ බු එළඹ බු
 ාසය බුකරයි.” බුයනව බුව බුපාඨටයහි බුටත්රැමය. බුටමහි බුදී බුආකාසානඤ්්චායතන බු
ධානයත් බුඑම බුධානයෙ බුඅරමවණව බු   බුකසිණ බුඉලුලු බුඅනන්තාකාන බුපරඥප්ති බු
අරමවණත් බුටදකම බුඉක්ම නව බුල.න බු.  බු“සබ්.ටසා බුආකාසානඤ්්චායතනං බු
සමතික්කම්ම” බුයන බුපාඨටයන් බුකියැටේ.  

 
19. අනන්තාකාන බු පරඥප්ති බු අරමවටණහි බු පැතිර බු සිටියා බු    බු

ආකාසානඤ්්චායතන බුධාන බුචිත්තයම බු“අනන්ත බුවිඤ්්ාණණ” බුයයි බුභා නා බු
 නටයන් බුඅරමවණව බුකරනව බුලැටබ්. බුකසිණ බුඉලුලු බුඅහස බුඅනන්ත බු.ැවින් බුඑහි බු
පැතිරලත් බුවිඤ්්ාණණය බුද බුඅනන්තය. බුවිඤ්්ාණණං බුඅනන්තං බුයයි බුකි මනා බු
තැන බුවිඤ්්ාණණඤ්්ච බුකියා බුද බුධානයෙ බුපිහිටීමෙ බුස්ථාන බු.ැවින් බුආයතන බු
පදය බු සමල බු සමාස බු වීටමන් බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතන බු කියා බු ද බු පද බු සිද්ිය බු
සිදුටේ. බුවිඤ්්ාණණඤ්්චායතන බුසමාපත්තියෙ බුසම ැදී බුසිටින බුකාලය බුතුළදී බු
එම බුධාන බුසිත බුප තිනවටය් බුඅතීත බු   බුආකාසානඤ්්චායතන බුසිතම බුඅරමවණ බු
ටකාෙටලනය. බු 

 
20. ටමහි බුද බුඅර්පණා බුචිත්තවීථිය බුටපර බුටස්මය. බුඅතීත බු   බුඅනන්ත බු

ආකානය බු අරමවණව බු ටකාෙ බු ලත් බු ආකාසානඤ්්චායතන බු ධාන බු චිත්තයම බු
අරමවණව බුටකාෙ බුමටනෝද් ාරා ර්ජන බුසිතෙ බුඅනතුරැ  බුපිළිට ලින් බුපරිකර්ම බු
උපචාර බු අනවටලෝම බු ටලරෝතරභූ බු නමින් බු උටපක්ෂා බු සහලත බු කාමා චර බු ජ න් බු
සිත් බුසතරක් බුටහෝ බුපරිකර්ම බුසිත බුටනාමැති බුජ න් බුසිත් බුතුනක් බුටහෝ බුපහළ බු
වී බු පස් ැනි බු ටහෝ බු සතර ැනි බු සිත් බු තුනක් බු ටහෝ බු පහළ බු වී බු පස් බු  ැනි බු ටහෝ බු
සතර ැනි බු ටහෝ බු සිත බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතන බු ධාන බු අර්පණා බු සිත බු . ෙ බු
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පැමිටණ්. බු උටප්ක්ෂා බු එකාලරතා බු ධානාංල බු ටදක බු පළමව බු ටකාෙ බු ධානයෙ බු
සමානය. බුඅරමවණව බුපමණක් බුඅසමානය. බුපළමව බුධානයෙ බුඅරමවණව බුආකාන බු
පරඥප්තියකි. බු ටමම බු ටද ැනි බු ධානයෙ බු අරමවණව බු  නවටය් බු ධාන බු චිත්තය බු
.ැවින් බුඑය බුපරමාර්ථ බුධර්ම බුඅරමවණකි. බු 

 
ආකි්වච්වසනතන  

 
21. විඤ්්ාණණඤ්්චායතන බුධාන බුසමාපත්තියද බුපස් බුආකාරටයන් බු

 සී බු . ෙ බු පමවණව ා බු ඉන් බු පසව බු ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු සමාපත්තිය බු පිණිස බු
ටයෝල බු භා නා  බු කළ බු යවතු බු ටේ. බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතන බු  නාහි බු
ආකාසනඤ්්චායතනයෙ බු ආසන්න බු . ත්, ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතනය බු තරම් බු
නාන්ත බු ටනා න බු . ත් බු එහි බු ආදීන  බු  නටයන් බු සලකා බු එහ බු නිකාන්තිය බු
යෙපත් බුටකාෙ බුආකිඤ්්ාණණඤ්්චායතන බුසමාපත්තියෙ බුඅරමවණව බු   බුඉකුත් බු   බු
ආකාසානඤ්්චායතන බුධාන බුචිත්තයාටල් බුනැති බු.  බු-ඉකුත් බු   බු.  බුඋත්පාද බු
ිති බුභංල බුක්ෂණ බු නටයන් බුටනාමැති බු.  බුනම් බු   බුඅභා  බුපරඥප්තිය බුඅරමවණව බු
ටකාෙ බුටමටනහි බුකළ බුයවතු බුටේ. 

  
22. ව බු ටමටස් බු ය. බු භා නා ෙ බු  ාි බු    බු ටයෝලා චරයා බු විසින් බු

ආකාසානඤ්්චායතන බුසිත බුටමටනහි බුටනාටකාෙ, ව බුචිත්තයාටල් බුනැති බු.  බු
ම බු සිතින් බු අරමවණව බු ටකාෙ බු “නත්ථි බු - බු නත්ථි” බු “නැත බු - බු නැත” බු කියා බු ටහෝ බු
“ස ණය බු- බුස ණය” බුකියා බුටහෝ බු“විවික්තය බු- බුවිවික්තය” බු“හිස්ය බු- බුහිස්ය” බු
කියා බුටහෝ බුපවන බුපවනා බුආ ර්ජනා බුකළ බුයවතු බුය. බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බුඑටස් බු
එම බු අභා  බු පරඥප්ති බු අරමවටණහි බු නැ ත බු නැ ත බු සිත බු හැසිරවීටම් බු දී බු
නී රණටයෝ බුයෙපත් බුට ති. බුභා නා බුසතිය බුඑළඹ බුසිටී. බුඋපචාර බුසමාිටයන් බු
සිත බුසමාිලත බුට යි. බු 

 
23. එම බු අභා  බු පරඥප්ති බු අරමවණව බු ටකාෙ බු මනසිකාර බු භා නා  බු

 ැඩීටම් බු දී බු පවන බු පවනා බු ආටස් න බු භා බු .හවලීකෘත බු  නටයන් බු  ැඩීටම්දී බු
විඤ්්ාණණඤ්්චායතන බු සමාපත්තිය බු ටස්ම බු ආකාසානඤ්්චායතන බු ධාන බු
චිත්තයාටල් බුනාස්තිභා ය බුම බුඅරමවණව බුටකාෙ බුආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බුධාන බු
චිත්තය බු අර්පණා බු . ෙ බු පැමිටණ්. බු ටමහි බු ද බු පරථම බු අර්පණා බු චිත්ත බු වීථිය බු
පළමව බු අරෑප බු සමාපත්තී බු ටමන්ම, මටනෝද් ාරා ර්ජන බු චිත්තය බු පරිකර්ම බු
උපචාර බු අනවටලෝම බු ටලරෝතරභූ බු චිත්තයන්ෙ බු අනතුරැ  බු පස් ැනි බු ටහෝ බු
සතර ැනි බු ටහෝ බු ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු ධාන බු අර්පණා  බු ලැටබ්. බු එයෙ බු
නැ ත බුනැ ත බුසම දිමින් බු සී බු. ෙ බුපත්කළ බුයවතු බුටේ.  
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24. භික්ෂ න් බු හන්ටස්ලා බුපිරිසක් බුටපාටහාය බුටලයක බුටහෝ බුනාලා ක බු
ටහෝ බුරැස්වී බුසිටි බුආකාරය බුදුෙව බුපවද්ලලටයක් බුඑතැනින් බුඉ ත්  බුටලාස් බුනැ ත බු
සං යාටල් බුකෙයවතු බුනිම බුවී බුවිසිර බුලියපසව බුඑම බුටපාටහාය බුටලය බුටහෝ බුනාලා  බු
ටහෝ බුභික්ෂ න්ටලන් බුහිස් බුවී බුතිට.න බුආකාරය බුදකියි. බුභික්ෂ න් බු.ැහැරලිය බු.  බු
ටහෝ බු අප ත් බු    බු .  බු ටහෝ බු ටනාසිතා බු එතැන බු භික්ෂ න්ටලන් බු හිස් බු    බු .  බු
සලකයි. බු එටස්ම බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතන බු ධාන බු චිත්තටයන් බු
ආකාසානඤ්්චායතන බුධාන බුචිත්තයම බුදකිමින් බුසිෙ බුදැන් බුඑම බුචිත්තයාටල් බු
නැති බු .  බු ම බු ස න බු . ම බු හිස් බු . ම බු අරමවණව බු  නටයන් බු ඉක්මවීම බු
“සබ්.ටසෝ” බුයන බු චනටයන් බුදැක් බුටේ.  

 
25. සබ්.ටසෝ බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතනං බු සමතික්කම්ම බු නත්ථි බු

කිඤ්්චිති බු ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතනං බු උපසම්පජ්ජ බු විහරති, බු
විඤ්්ාණණඤ්්චායතනය බු සම්ප ර්ණටයන් බු ඉක්ම ා බු “නත්ථි බු - බු කිඤ්්චි” බු යයි බු
නාස්තිභා  බු පරඥප්තිය බු අරමවණව බු ටකාෙ බු ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතනය බු
සමාපත්තියෙ බු එළඹ බු  ාසය බුකරයි. බුයනව බු ව බුපාඨටයහි බුටත්රැමයි. බු ටමහිදී බු
විඤ්්ාණණඤ්්චායතන බු ධාන බු චිත්තයත් බු ඊෙ බු අරමවණව බු    බු
ආකාසානඤ්්චායතන බු විඤ්්ාණණයත් බු යන බු ටදකම බු සිතින් බු අරමවණව බු
ටනාකිරීම් බු නටයන් බුඉක්මවීම බු“සබ්.ටසෝ” බුයන බු චනටයන් බුදැක්ටේ.  

 
26. ඉකුත් බු   බුආකාසනඤ්්චායතනය බුවිඤ්්ාණණයාටල් බුනැති බු. ම බු

ටලන බු “නත්ථි බු - බු නත්ථි, ස ණය බු - බු ස ණය, විවික්තය බු - බු විවික්තය” බු යි බු
ටමටනහි බුකරමින් බුභා නා බුකළ බුයවතු බු.  බු“නත්ථි බුකිඤ්්චි” බුයන බුපදටයන් බු
කියැටේ. ත ද බු එටස් බු ආකාසානඤ්්චායතන බු විඤ්්ාණණයාටල් බු නැති බු .  බු
ටමටනහි බුකිරීම බුවිදර්නනා ක් බුටනා න බු.  බුද බුදත බුයවතු බුය. බුඑම බුඉකුත් බු   බු
විඤ්්ාණණය බුටමටනහි බුටනාකරන බු. ත් බුඑම බුවිඤ්්ාණණයාටල් බුනැති බු. ම බු
හිස් බු. ම බුභා නා බුඅරමවණව බු. ත් බුසැලකිය බුයවතුය. බු 

 
27. කිසි ක් බු නැතැයි බු අකිඤ්්චන බු නම් බු ටේ. යෙත් බු පිරිටසයින් බු

විඤ්්ාණණයාටල් බුභංලමාතරයකුත් බුනැති බු.  බුඉන් බුකියැටේ. අකිඤ්්චනයාටල් බු
ස් භා ය බුආකිඤ්්චඤ්්ඤ් බුනම් බුටේ. ආකාසානඤ්්චායතන බුවිඤ්්ාණණයාටල් බු
අභා යෙ බු ම බු එය බු නමකි. බු තුන් ැනි බු අරෑප බු සමාපත්තිය බු පිහිටීමෙ බු එය බු
ස්ථානයක් බු .ැවින් බු ආයතන බු පදය බු සමඟ බු සමාස බු වීටමන් බු
ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු පදය බු සිද්ධ බු ටේ. එම බු ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු
සමාපත්තියෙ බු අරමවණව බු   ටය් බු නාස්තිභා  බු පරඥප්තියය. බු අභා  බු මාතරයක් බු
නැති බු. ක් බුඅරමවණව බුටකාෙ බුඅර්පණා බුසමාියක් බුලැීමම බුඅතිනයින්ම බුදුර්්කර බු
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   ත් බු ටම් බු ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු සමාපත්තිය බු එටස් බු අර්පණා බු . ෙ බු
පැමිටණ්. බු 

 
28. කසිණ බු භා නා බු  ඩා බු රෑපා චර බු චතුර්ථධාන බු උපද ාලත් බු

ටයෝලා චරයන්ෙම බු අරෑප බු සමාපත්ති බු ලැිමය බු හැකි බු ටේ. එටස් බු ටහයින් බු
කසිණ බු භා නාටේදී පිළිපැදිය බු යවතු බු    බු ප ර් කෘත බු විි බු සියල්ලම බු අරෑප බු
සමාපත්ති බු ැඩීටම්දි බුද බුපරටයෝජන ත් බු.  බුවිටන්ර්ටයන් බුසැලකිය බුයවතු බුය. බු 

 
වි රණ  

1. අරෑප බුභා නා බු- බුකසිණාදිය බුටමන් බුරෑපධර්ම බුකිසි ක්ම බුඅරමවණව බු
ටනාටකාෙ බු ඩනව බුල.න බුභා නා බුසතරය. බු 
 
2. ධාන බු නිකාන්තිය බු - බු ධානය බු පිළි.ඳ  බු ඇත්තා බු    බු සියවම් බු
තෘර්්ණා ය. බු 
 
3. තර්කාහත බු විතර්කාහත බු - බු තර්කටයන් බු විතර්කටයන් බු නැ ත බු
නැ ත බුභා නා බුඅරමවණෙ බුනැංවීම බුය. බු 
 
4. ක්ර්ිණානර  බු- බු.වදු බුපටස් බු.වදු බුමහරහතන් බු හන්ටස්ලා බුය. බු 
 
5. පරිකර්ම බුසිත බු- බුධාන බුචිත්තවීථිටය් බුපළමව ැනි බුජ නය. බු 
 
6. උපචාර බුසිත බු- බුධානයෙ බුසමීපාචාරී බු.ැවින් බුඋපචාර බුනම් බුටේ. 
  
7. අනවටලෝම බුසිත බු- බුධානයෙ බුඅනවටලෝම  බුප ත්නා බුසිත බුය. බු 
 
8. ටලරෝතරභූ බුසිත බු- බුකාමා චර බුටලරෝතය බුඉක්ම ා බුයන බුසිත. බු 
 
9. ටදපස් බුවිඤ්්ාණණ බු- බුකුසල බුඅටහ්තුක බුචක්ඛව බුවිඤ්්ාණණාදි බුපහ බුහා බු
අකුනල බුචක්ඛව බුවිඤ්්ාණණාදී බුපස බුද බුයන බුදස බුය. බු 
 
10. බුනාස්තිභා  බුපරඥප්තිය බු- බුපළමවට න් බුලැ.  බුආකාසානඤ්්චායතන බු
චිත්තය බු නාහි බුවිඤ්්ාණණඤ්්චායතන බුධානය බුල.න බුවිෙ බුඉකුත් බු
  ටය් බු ට යි. බු එටහත් බු ව බු ඉකුත් බු    බු විඤ්්ාණණය බු අරමවණව බු ටකාෙම බු
විඤ්්ාණණඤ්්චායතනය බුපහළ බුටේ. 
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ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතනයෙ බුපත්වීටම් බුදී බුආකාසානඤ්්චායතන බුධාන බු
චිත්තයාටල් බුනැති බු.  බුහිස් බු.  බුඅරමවණව බුකළයවතු බුටේ. එම බුහිස් බු.  බුනැති බු
.  බුනාස්ති බුභා  බුපරඥප්තිය බුනම් බුටේ. 
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සත්ර අරූප භාවනාව 2  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 

ේ න ්්වසනඋ්්වසනතනන 
 
1. ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බුසමාපත්තිය බුපස් බුආකාරටයකින් බු සී බු. ෙ බු

පමවණව ාටලන බු ටන සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතනය බු සඳහා බු ටයෝල බු භා නා බු
 ැිය බුයවතු බුටේ. පළමවටකාෙ බුආකිඤ්්චඤ්්ාණයතනටයහි බුආදීන  බුසැලකිය බු
යවතුය. බු අකිඤ්්චඤ්්ාණයතනය බු  නාහි බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතනයෙ බු ආසන්න බු
. ත්, ටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතනය බු තරම් බු නාන්ත බු ටනා න බු . ත් බු
ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතනටය් බු ඇති බු ආදීන ටයෝ බු ය. බු ත ද බු
ටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතනයෙ බු ටනාපැමිණ බු තුදුස් බු ආකාරටයකින් බුසිත බු
පවරැදු බු ටකාෙ බු ලැිමය බු යවතු බු අභිඥාධ.ල බු ටනාලැට.න බු . ත් බු නිටරෝධ බු
සමාපත්තියෙ බුපැමිණිය බුටනාහැකි බු. ත් බුආදීන යකි. බු 

 
2. ත ද බු සඤ්්ාණ  බු ටරෝලයකි. බු සඤ්්ාණ  බු ලඩව කි. බු සඤ්්ාණ  බු

සල්ලයකි. බුටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණ බු නාහි බුනාන්ත බුපරණීතයයි බුද බුආදීන  බු
ආනිසංස බුසලකා බුආකිඤ්්චඤ්්ාණයතනය බුපිළි.ඳ  බුතිට.න බුසියවම් බුතෘර්්ණා  බු
නම් බු   බුධානනිකාන්තිය බුයෙපත් බුටකාෙ බුටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතනය බු
නාන්ත බු  නටයන් බු ටමටනහි බු කළ බු යවතුය. බු ටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතනය බු
 ැඩීමෙ බුලනව බුල.නවටය් බුආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බුධාන බුසිතමය. බුනාස්තිභා  බු
පරඥප්තිය බු ද බු අරමවණව බු ටකාෙ බු අර්පණා බු ධානයෙ බු පත් බු    බු
ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු ධාන බු චිත්තය බු සිතින් බු අරමවණව බු ටකාෙටලන බු
“නාන්තය බු- බුනාන්තය” බුකියා බුටහෝ බු“සන්තටම්තං බු- බුසන්නටම්තං” බු“ටමය බු
නාන්තය බු- බුටමය බුනාන්තය” බුකියා බුටහෝ බුටයෝලභා නා  බු ැිය බුයවතු බුටේ. 

 
3. ටමටස් බු ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු ධාන බු චිත්තය බු නාන්තය බු

නාන්තයයි බු පවන බු පවනා බු ටමටනහි බු කිරීටම්දී බු නී රණ බු යෙපත් බු ට ති. බු සති බු
සමාි බුාණණ බුඑළඹ බුසිටියි. බුඋපචාර බුධානටයන් බුසිත බුසමාිලත බුට යි. බුඑම බු
භා නා බුඅරමවණ බුඋපචාර බුධානටයන් බුසිත බුසමාිලත බුට යි. බුඑම බුභා නා බු
අරමවණ බුඋපචාර බුධානටයන් බුනැ ත බුනැ ත බුආ ර්ජනා බුකරමින් බුභා නා බු
 ැඩීටම්දී බු ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු ධාන බු චිත්තටය් බු පිහිටි බු ටනා බු සඤ්්ාණ බු
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සංඛාර බු විඤ්්ාණණ බු නම් බු    බු නාමධර්මයන් බු අරමවණව බු ටකාෙටලන බු
ටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතන බු අර්පණා බු ධානය බු පහළ බු  න්ටන් බු ය. බු එහි බු
අර්පණා බු චිත්ත බු වීථිය බු පළමව  බු කියන බු ලද බු පිළිට ළෙ බු ලැටබ්. බු පරිකර්ම බු
උපචාර බු අනවටලෝම බු ටලරෝතරභූ බු නමින් බු කාමා චර බු උටපක්ෂා බු සහලත බු ජ න් බු
සිත් බු සතරෙ බු අනතුරැ  බු පස් ැනි බු සිත බු ටහෝ, පරිකර්ම බු නැති  බු උපචාර බු
අනවටලෝම බුටලරෝතරභූ බුයන බුජ න් බුතුනෙ බුඅනතුරැ  බුසතර ැනි  බුටහෝ බුඅර්පණා බු
ධානය බු ලැට.න්ටන්ය. බු පස් ැනි බු අර්පණා බු . ෙ බු පත් නවටය් බු මන්දපරඥාධ බු
ටයෝලා චරයන්ෙය. බු තීක්ෂණ බු පරඥාධ බු ටයෝලා චරයාෙ බු  නාහි බු සතර ැන්න බු
අර්පණා බු. ෙ බුපැමිටණ්. බු 

 
4. බු “සබ්.ටසෝ බු ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතනං බු සමතික්කම්ම බු

ටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතනං බුඋපසම්පජ්ජ බුවිහරති” බුආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු
ධානය බු සම්ප ර්ණටයන් බු ඉක්ම ා බු ටන් සඤ්්ාණ බු නාසඤ්්ාණයතන බු
ධානයෙ බුඑළඹ බු ාසය බුකරයි බුයනව බුව බුපාඨටය් බුටත්රැමය. බුටමහිදී බුසබ්.ටසා බු
- බු යන බු  චනටයන් බු ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු ධානයත් බු ව බු ධාන බු සිතෙ බු
අරමවණව බු    බු නාස්තිභා  බු පරඥප්තියත් බු යන බු ටදකම බු ටමටනහි බු ටනාටකාෙ බු
අතහැර බුදැමීම බුටහ ත් බුඉක්මවීම බුනම් බු   බුඅදහස බුලනව බුලැටබ්. බු 

 
5. ටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතන බුසමාපත්තියෙ බුඅරමවණ බු නවටය් බුද බු

ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු ධාන බු චිත්තයය. බු එය බු නාන්ත බු  නටයන් බු ටමටනහි බු
කිරීමය. බු එය බු ඉක්ම ා බු යාම බු නම් බු ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු සම තෙ බු
සම ැදීටමන් බු  ැළකීමය. බු ආ ර්ජන බු -සමාපජ්ජන බු - බු  වට්ඨාන බු - බු
පරතටේක්ර්ණ බුනම් බු   බුකරම බුපටසන් බුධානයෙ බුසම ැදීටමන් බුටතාරවීමම බු
ඉක්ම ා බුයාම බුනම් බුටේ. ටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතනය බුඑයෙ බු ඩා බුනාන්ත බු
.ැවින් බුපරණීත බු.ැවින් බුඑටස් බුඉක්ම ා බුයාම බුසිදුකරනව බුලැටබ්. බු 

 
6. රජ බු ටකටනකු බු නව ර බු වීථිසඤ්්චාරය බු කරද්දී බු රන්රිදී බු ආභරණ බු

නිපද න බුටහෝ බුඇත්දළ බුකර්මාන්ත බුකරන බුටහෝ බුනිල්පීන් බුදැක බුටම් බුනිල්පීහව බු
අතිස ක්ෂම බුනිල්ප බුදන්ටනෝ බුයයි බුබ වන් බුලැන බුපරනංසා බුකරන බුනමවත් බුමම බුටම් බු
රාජ බුහැරදමා බුටම ැනි බුනිල්පිටයකු බු න්ටන් බුනම් බුමැන ැයි බුසිතක් බුපහළ බු
ටනා නවටය් බු නිල්පිටයකුෙ බු  ඩා බු රජකම බු උසස් බු .ැවිනි. බු එටස්ම බු
ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බු නාන්තයයි බු ටමටනහි බු කරන බු නමවත් බු
ටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතන බුසමාපත්තිය බුඑයෙ බු ඩා බුඅතිනයින් බුනාන්ත බු
.ැවින් බු එම බු තුන් ැනි බු අරෑප බු ධානයෙ බු සමටනා ැදී බු සතර ැනි බු
අරෑපධානයෙ බුපැමිණීම බුසිදුටේ. බු 
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7. ටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතන බු සමාපත්තිය බු  නාහි බු
සංඛාරා ටස්ස බුසමාපත්තිය බුනමින් බුද බුහැඳින් බුටේ. එහි බුචිත්තනචතසික බු
ධර්මයන් බු අතිනයින් බු සියවම් බු . ෙ බුපැමිටණන බු .ැවිනි. බුරෑප බුසඤ්්ාණ බුසද්ද බු
සඤ්්ාණ බුආදිය බුටමන් බුපරකෙ බු   බුසඤ්්ාණ ක්ද බුනැති බු.ැවින් බුසහ බුඅතිනයින් බු
සියවම් බු   බුසඤ්්ාණ ක් බුඇති බු.ැවින් බුද බුඑය බුටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණ බුනම් බුටේ. 
සඤ්්ාණ  බුපමණක් බුටනා  බුඑහි බුඇත්තා   බුටනා බුස්පර්න බුවිඤ්්ාණණ බුආදී බුසියලු බු
අරෑපී බු නාම බු ධර්ම බු ඇත්ටත්ත් බු නැති බු නැත්ටත්ත් බු නැති බු තරමෙ බු අතිනයින් බු
සියවම් බු .ැවින් බු ටන් ටේදනා බු නාටේදනා බු - බු ටන් ලස්ස බු නාලස්ස බු - බු
ටන් විඤ්්ාණණ බුනාවිඤ්්ාණණ බුනමින් බුද බුහැඳින්විය බුහැකිය. බුඑටහත් බුසංඥාධ බු
නීර්ර්ටයන් බුසංඥාධ  බුපරධානටකාෙ බුශ්රී බුමවඛ බුටද්නනාටේ බු දාරා බුඇති බු.ැවින් බු
ටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතන බුනමින් බුහඳුන් නව බුලැටබ්. බු 

 
8. උපමා කි, සාමටණ්ර බුනමක් බුද ල් බුදානටයන් බුපසව බුඋපාධායන් බු

 හන්ටස්ටල් බු පාතරය බු ටසෝදා බු පිසදමා බු ඉරඅේටේ බු රත්ටකාෙ බු තලටතල් බු ලා බු
තැන්පත් බු ටකටළ්ය. බු පසවදින බු උදෑසන බු උපාධායන් බු  හන්ටස් බු කැඳ බු
පිළිලැනීම බු පිණිස බු පාතරය බු ටලටන යි බු සාමටන්ර බු හිමනමෙ බු අණ බු කළහ. බු
ස් ාමීනි! බු පාතරටය් බු ටතල් බු ඇත. බු සාමටන්රය! බු එටස් බු නම් බු ටතල්ලුලා ෙ බු
 ත්කර . බුස් ාමීනි! බුටතල් බුනැතැයි බුනැ ත බුපිළිතුරැ බුදුන්ටන් බුටතල් බුලුලා  බු
පවර න බු තරම් බු ටතලක් බු නැති බු .ැවිනි. බු ටමටස්ම බු
ටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතනටයහි බු ඇත්තා   බු සඤ්්ාණ  බු  නාහි බු අරමවණ බු
හැඳිනීම් බුකෘතය බුකිරීමෙ බුඅසමත් බු.ැවිනවත්, විදර්නනා ෙ බුඅරමවණව බුටනා න බු
.ැවිනවත් බුසඤ්්ාණ ක් බුඇත්ටත්ත් බුනැත. බුඅතිනයින් බුසියවම් බු. ෙ බුපැමිණියා බු   බු
සඤ්්ාණ බු නචතසිකයක් බු සම්පරයවක්ත බු  නටයන් බු ඇති බු .ැවින් බු සඤ්්ාණ  බු
නැත්ටත්ත් බුනැත. බුඑම බුසමාපත්තිටයහි බුඉතිරි බුචිත්ත බුනචතසිකයන්ටල් බුද බු
පැ ැත්ම බුව බුහා බුසමානය, ඉතාමත් බුසියවම් බු.ැවිනි. බු 

 
9. අරෑප බු සමාපත්ති බු සතරම බු ධානාංල බු  නටයන් බු සමානය. බු

රෑපා චර බු චතුර්ථ බු ධානටයහි බු ටමන් බු උටපක්ඛා බු වකල්ලතා බු ධානාංල බු
ටදක බුටම් බුසතටරහිම බුඇත. බුඑටහයින් බුධානාංල බුඉක්මවීමක් බුටමහි බුනැත. බු
භා නා බුඅරමවණව බුඉක්මවීමක් බුලැටබ්. බුකසිණය බුඉක්මවීටමන් බුපළමව ැන්න බුද බු
කසිණ බු ඉලුලු බු අහස බු ඉක්මවීටමන් බු තුන් ැන්න බු ද, නාස්තිභා  බු පරඥප්ති බු
අරමවණව බු ඉක්මවීටමන් බු සතර ැන්න බු ද බු ලැටබ්. බු පළමව ැනි බු අරෑප බු
සමාපත්තියෙ බු අරමවණ බු කසිණ බු ඉලුලු බු අහසය, ටද ැන්නෙ බු
ආකාසනාඤ්්චායතන බුධාන බුසිතය, තුන් ැන්නෙ බුඑම බුධානයාටල් බුනැති බු
.  බු නම් බු    බු නාස්තිභා  බු පරඥප්තිය, සතර ැන්නෙ බු  නාහි බු
ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතන බුධාන බුචිත්තයම බුඅරමවණය. බු 
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10. සිේමහල් බුපරාසාදයක බුයෙ බුමහටලහි බුකෑම් බුීමම් බුඇඳුම් පැළඳුම් 

සයනාසන බුමල් බුසව ඳ බුආදී බුසම්පත්ති බුපිරී බුඇත. බුටද ැනි බුමහටලහි බුඊෙ බු ඩා බු
පරණීත ද බුටත ැනි බුමහටලහි බුඑයෙත් බු ඩා බුපරණීත  බුද, සතර ැනි බුමහටලහි බු
සියල්ලෙම බු ඩා බුපරණීත  බුද බුසම්පත් බුපිරී බුඇත. බුපරසාදතල බු නටයන් බුසතරම බු
එක බුසමානය. බුඑහි බුඇති බුසම්පත් බු නටයන් බුඑකින් බුඑකෙ බුපරණීතය. බුටමටස්ම බු
අරෑප බු සමාපත්ති බු සතරම බු ධානාංල බු  නටයන් බු එක බු හා බු සමානය. බු
ධානාංලයන්ටල් බු පරණීතතා  බු එකින් බු එකෙ බු උසස්ය. බු නාන්තය බු මහත් බු
ආනවභා  බුසම්පන්නය. බුදිල බුපළලින් බුඑක බුහා බුසමාන   බු ස්තර බුසතරක් බුඇත. බු
පළමව ැන්න බු දළ බු න ලින් බු වියන බු ලද්දකි. බු ටද ැන්න බු එයෙ බු  ඩා බු සියවම් බු
න ලකින් බුද, ටත ැන්න බුඑයෙත් බු ඩා බුතුනී බුසියවම් බුන ලකින් බුද, සතර ැන්න බු
සියල්ලෙම බු ඩා බුසියවම් බුන ලකින් බුද බුවියා බුඇත. බුසිනිඳු බු.ට න් බුහා බු.රින් බු
එකින් බු එකෙ බු අසමානය. බු එටස්ම බු අරෑප බු සමාපත්ති බු සතර බු ධානාංල බු
 නටයන් බුසමාන බු   ද බුඑකින් බුඑක බුඉහළෙ බුඑම බුධානාංලටයෝම බුනාන්ත බුද බු
පරණීත බුද බුට ති. බු 

 
්ම ්තලි්ව කර්ම ්වයඋන ්්පිණවඩනන  

 
1. පඨවි බු කසිණය, ආටපෝ බු කසිණය, ටත්ටජෝ බු කසිණය,  ාටයෝ බු

කසිණය, නීල බුකසිණය, පීත බුකසිණය, ටලෝහිත බුකසිණය, ඕදාත බුකසිණය, 
ආටලෝක බු කසිණය බු සහ බු ආකාන බු කසිණයයි බු කසිණ බු භා නා බු 10 බු කි. බු
උද්ධවමාතකය, බු විනීලකය, බු විපවබ්.කය, බු විජ්නද්දකය, බු වික්ඛායිතකය, බු
වික්ිත්තකය, හත්ිත්තය, ටලෝහිතකය, පවල කය බු අට්ික බු යයි බු අසවභ බු
භා නා බු 10 බු කි. බු .වද්ධානවස්සතිය, ධම්මානවස්සතිය, සං ානවස්සතිය, 
සීලානවස්සතිය, චාලානවස්සතිය, ටද් ානවස්සතිය, මරණානවස්සතිය, 
කායලතාසතිය, ආනාපානසතිය, උපසමානවස්සතිය බුයි බුඅනවස්සති බුභා නා බු
10 බුකි. බුටමත්තා, කරැණා, මවදිතා, උටප්ක්ඛා බුයයි බු.රහ්මවිහාර බුභා නා බු4 බුකි. බු
ආහාටර් බු පටික්කූලසඤ්්ාණ බු භා නා බු 1 බු කි. බු ධාතුමනසිකාර බු භා නා බු 1 බු කි. බු
ආකාසනඤ්්චායතනය, බු විඤ්්ාණණාඤ්්චායතනය, ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතනය, 
ටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතනය බුයි බුඅරෑප බුභා නා බුසතරකි. බුටමටස් බුසංඛා බු
 නටයන් බුකර්මස්ථාන බුභා නා බුසියල්ල බුසතලිසකි. බු 

12. උපචාර බු ධාන බු අර්පණාධාන බු  නටයන් බු  නාහි බු
කායාලතාසතියත් බු ආනාපානා බු සතියත් බු හැර බු ඉතිරි බු අනවස්සති බු භා නා බු
අෙටදනද බුආහාටර් බුපටික්කූල බුසඤ්්ාණ ද බුධාතුමනසිකාරය බුද බුයන බුභා නා බු
දනය බු උපචාර බු ධානය බු පමණක් බු ටලන බු ටදන්නාහ. බු ඉතිරි බු කර්මස්ථාන බු
සමතිස බු නාහි බුඅර්පණා බුටලන බුටදන්ටනෝ බුට ති. බුධාන බුපරටභ්ද බු නටයන් බු



 පෙවන 204 

 නාහි, අර්පණා බුධානය බුටලන බුටදන්නා බු   බුකර්මස්ථාන බුසමතිස බුඅතුටරන් බු
දසකසිණත් බු ආනාපාන බු සතියත් බු රෑපා චර බු ධාන බු සියල්ලටලන බු ටදයි. බු
කායාලතා බුසතිය බුහා බුදස බුඅසවභටයෝ බුපරථම බුධානය බුටලනටදති. බුටමත්තා, 
කරැණා, මවදිතා, තුන බු  නාහි බු චතුර්්ක බු නයින් බු ධාන බු තුනක්ද බු පඤ්්චක බු
නයින් බුධාන බුසතරක් බුද බුටලන බුටදයි. බුඋටප්ක්ඛා  බුසතර ැනි බුටහෝ බුපස් ැනි බු
ටහෝ බු උපරිම බු ධානය බු ටලන බු ටදයි. බු අරෑප බු භා නා බු සතර බු ද බු උටප්ක්ර්ා බු
වකාලරතා බුසහිත බුඋපරිම බුධානය බුටලන බුටදන්ටන්ය. බු 

 
13. සමතිකරමණය බු  නටයන් බු  නාහි, රෑපා චර බු ධාන බු සියල්ල බු

තර්ක බු විචාරාදී බු ධානාංල බු ඉක්මවීටමන් බු ලැට.න බු .ැවින් බු
අංලසමතිකරමටයෝය. බු අරෑප බු කර්මස්ථාන බු සතර බු  නාහි බු අරමවණව බු ඉක්ම ා බු
ලැට.න බු .ැවින් බු ආරම්මණ බු සමතිකරමටයෝය. බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු  ැඩීම් බු
ටනා ැඩීම් බු  නටයන් බු  නාහි බු සමසතලිස් බු කර්මස්ථාන බු අතුටරන් බු
දනකසිණටයෝ බු පමණක් බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු පැතිරවීම් බු  නටයන් බු  ැිය බු
යවත්ටතෝ බු ට ති. බු කසිණාටලෝකය බු  ැඩ  බු පරටද්නටයහිම බු දි ැස් බු නව ණින් බු
අනවන්ටල් බුසිත් බුදැකීමෙ බුද බුදි කන් බුනව ණින් බුනබ්ද බුඇසීමෙ බුද බුපරසිත් බුදන්නා බු
නව ණින් බුඅනවන්ටල් බුසිත් බුදැකීමෙ බුද බුසමත් බු න බු.ැවිනි. බුකායාලතාසතිය බුද බු
දස බුඅසවභය බුද බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුටනා ැිය බුයවතු බුට යි. බුඅභිඥාධ බුලැීමටම් බු
අනවසස් බු ටනාමැති බු .ැවිනි. බු දස බු අසවභ බු කායාලතාසති බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු
පැතිරවීම් බු  නටයන් බු  ඩන්ටන් බු නම් බු කුණපරානියම බු  ැටේ. බු ඉන් බු
පරටයෝජනයක් බු නැත. බු ආනාපානසති බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු  ඩන්ටන් බු නම් බු
 ාතරානියම බු  ැටේ. බු එයද බු නින්ලලය. බු .රහ්මවිහාරයන්ටල් බු අරමවණ බු
සත්ත් ටයෝය. බුඑහි බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුපැතිරවීම බුනිරර්ථකය. බුඇත්ටතන්ම බු
එහි බු පරතිභාල බු නිමිත්තක්ද බු නැත. බු පරතිභාල බු නිමිත්තක් බු නැති බු .ැවින් බු
.වද්ධානවස්සති බුආදීටයහිද බුනිමිති බු ැඩීමක් බුටනාලැටබ්මය. බු 

 
14. අරමවණව බු නටයන් බු නාහි බුසමසතළිස් බුකර්මස්ථාන බුඅතුටරන් බු

දසකසිණ බු - බු දස බු අසවභය බු - බු කායලතාසති බු - බු ආනාපනාසති බු නම් බු    බු
කර්මස්ථාන බු ටදවිස්ටසහි බු ධානයෙ බු අරමවණ බු පරතිභාල බු නිමිතිය. බු දස බු
අනවස්සති බුඅතුටරන් බුකායාලතාසති බුආනාපානසති බුටදක බුහැර බුඉතිරි බුඅෙත්, 
ආහාටර් බු පටික්කූල බු සඤ්්ාණ බු ධාතුමනසිකාර, බු විඤ්්ාණණඤ්්චායතන බු
ටන් සඤ්්ාණ බු නාසඤ්්ාණයතනයද බු යන බු ටදාටළාස බු පරමාර්ථ බු ධර්මයන් බු
අරමවණව බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බුඑටස්ම බුආටපෝකසිණ බුටත්ටජෝ බුකසිණ බු ාටයෝ බු
කසිණ බුආටලෝක බුකසිණ බුසතරත් බුවිපවබ්.ක බුටලෝහිතක බුපවල ක බුඅසවභ බුතුනත්, 
ආනාපානසතියත් බු යන බු අෙ බු චලිත බු අරමවණව බු ඇත්ටත්ය. බු එම බු චලනය බු ද බු
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 නාහි බුපරතිභාල බුනිමිත්තෙ බුප ර් ටයහිය. බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුනින්චිතය බුටසසව බු
කර්මස්ථාන බුටදතිසම බුඅචලිත බුඅරමවණව බුඇත්ටත්ය. බු 

 
15. භූමි බු නටයන් බු නාහි බුඅසවභ බුදසය බුකායාලතාසතිය බුසහ බුආහාටර් බු

පටික්කූල බුසඤ්්ාණ  බුද බුයන බුටදාළස බුදි  බුටලෝකයන්හි බුටනාමැත. බුටම් බුටදාළස බු
හා බු ආනාපානසතියද බු යන බු ටතටළස බු .ඹටලා  බු ටනාලැට.යි. බු අරෑප බු
භ ටයහි බුඅරෑප බුකර්මස්ථාන බුසතර බුපමණක් බුලැට.යි. බුමිනිස් බුටලා  බු නාහි බු
සියල්ලම බුලැට.යි. බුලහණ බු නටයන් බු නාහි බුදිට්ි බු දැකීම) බුලවට්ඨ බු ස්පර්න) බු
සවත බු අසාදැනලැනීම) බුයන බුතුන් බුආකාරටයන් බුසිදු බුටේ. එහි බු ාටයෝ බුකසිණය බු
හැර බුඉතිරි බුකසිණ බුන ය බුද බුඅසවභ බුදසය බුද බුයන බුකමෙහන් බුදහන ය බුඇසින් බු
දැකීටමන් බුඅරමවණව බුකළ බුයවතු බු.ැවින් බුදිට්ඨ බුනම් බුට යි. බුපළමව බුටකාෙ බුඇසින් බු
.ල බු .ලාම බු උල්ලහ බු නිමිත්ත බු ඉපදවිය බු යවතු බු .ැවිනි. බු කායාලතාසතිටයහි බු
තචපඤ්්චකය බුදිට්ඨ බු නටයන් බුද බුටසසව බුටකාෙස් බුසවත බු නටයන් බුද බුලත බුයවතු බු
ට යි. බු ආනාපාන බු සතිය බු  නාහි බු ලවට්ඨ බු  නටයනි. බු  ාටයෝ බු කසිණය බු දිට්ඨ බු
ලවට්ඨ බුටදයාකාරටයනි. බුටසසව බුදහඅෙ බුසවත බු නටයන් බුඅරමවණ බුලතයවතු බුට යි. බු
උටප්ක්ඛා බු.රහ්ම බුවිහාරයත් බුඅරෑප බුභා නා බුසතරත් බුපළමවට න්ම බුභා නා බු
 ඩන බුආධවනික බුටයෝලා චර බුනම් බු   බුආදිකර්යා බුවිසින් බුටනාලත බුයවතුය. බු 

 
16. පරත බු නටයන් බු නාහි බුකමෙහන් බුසතළිස බුඅතුටරන් බුආකාස බු

කසිණය බුහැර බුටසසව බුකසිණ බුන ය බුඅරෑප බුභා නා ෙ බුපරත බුට යි. බුකසිණ බු
දසයම බු අභිඥාධ න්ෙ බු පරත බු ට යි. බු යෙ බු .රහ්මවිහාර බු තුන බු උටපක්ඛා බු
.රහ්මවිහාරයෙ බු පරත බු ට යි. බු යෙ බු අරෑප බු සමාපත්තිය බු මතු බු අරෑප බු
සමාපත්තියෙ බුද බුටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතනය බුනිටරෝධ බුසමාපත්තියෙ බුද බු
සියලු බුකර්මස්ථාන බුදිට්ඨධම්ම බුසවඛවිහරණයෙ බුද බුවිදර්නනා ෙ බුද බුදි ටලෝක බු
සම්පත් බුනම් බු   බුභ නිටන්සානිසංසයෙද බුපරත බුට ති. බු 

 
17. චරිතානවකූල බු නටයන් බු නාහි බුරාලාචරිත බුටයෝලා චරයාෙ බුදස බු

අසවභ බු කායාලතාසති බු නම් බු    බු කමෙහන් බු එටකාළස බු සත්පරායය, ද්ටේර් 
චරිතයාහෙ බු.රහ්මවිහාර බුසතරත් බු ර්ණ බුකසිණ බුසතරත් බුයන බුකමෙහන් බුඅෙ බු
සත්පරායය, ටමෝහ බු චරිතයාෙ බු හා බු විතර්ක බු චරිතයාෙ බු ආනාපාන බු සතිය බු
සත්පරායය, නරද්ධා බු චරිතයාහෙ බු .වද්ධානවස්සතිය බු පෙන් බු ටද් තානවස්සතිය බු
ටතක් බු කමෙහන් බු සය බු සත්පරායය, .වද්ිචරිතයාහෙ බු  නාහි බු මරණසති බු
උපසමානවස්සති බුආහාටර් බුපටික්කූලසඤ්්ාණ බුසහ බුධාතුමනසිකාර බුයන බුසතර බු
සත්පරායය. බු 

 



 පෙවන 206 

18. ටම් බුනියමය බු නාහි බුව බුව බුක්ටල්නයන්ෙ බුසෘජව බුපරතිපක්ෂ බු.ැවින් බු
හා බු අතිසත්පරාය බු  නටයන්ම බු කියන බු ලද්දකි. බු රාලාදීන් බු යෙපත් බු
ටනාකරන්නා   බුටහෝ බුනරද්ධාදීන් බුහෙ බුඋපකාර බුනැත්තා   බුකුසල බුභා නා ක් බු
නම් බුනැත්ටත්ය. බුසර් ඥයන් බු හන්ටස් බුටම් ිය බුනම් බුස්ථවිරයන් බු හන්ටස්ෙ බු
අසවභය බුනමතරිය බුආනාපානසතිය බුහා බුඅනිත බුසංඥාධ  බුනම් බු   බුකමෙහන් බු
සතරක් බු  දාළහ. බු රාහවලභද්ර බු බු ස් ාමීන් බු  හන්ටස්ෙ බු  නාහි බු කර්මස්ථාන බු
සතක්ම බුනියම බුකළහ. බුඑටස් බුටහයින් බුඉහත බුදක් න බුලද බු චන බුමාතරටයහි බු
ටනාපිහිො බු එහිම බු .ැස බු ටනාටලන බු පරීක්ෂාකාරී  බු සවදුසව බු කර්මස්ථානය බු
ටතෝරාලත බුයවතුය. බුටමකල බුපරසිත් බුදන්නා   බුකර්මස්ථානාචාර්යන් බුදුර්ලභ බු
.ැවින් බු එක බු එක බු කමෙහන් බු පවරැදු බු කිරීටමන් බු සවදුසව බු කමෙහන බු නිසි බු ටස් බු
ටතෝරාලත බුහැකි බුටේ. තම බුතමන් බුටල් බුසිටතහි බුපැ ැත්ම බුඅනව  බුද බුසවදුසව බු
කමෙහන් බුල.ාලැනීම බුවිටන්ර් ත් බුටේ.  

 
පද වි රණ  

 
1. සංඛාරා ටස්ස බුසමාපත්තිය බු-ටන සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතනයෙ බු

නමකි. බුඑහි බුසම්පරයවක්ත බු න්නා   බුධාන බුචිත්තයන් බුනචතසික බුසමතිසත් බු
විදර්නනා බුභා නා ෙ බුලත බුටනාහැකි බුතරම් බුඅතිනයින් බුසියවම් බුට ති. බු 

 
2. චතුර්්කනය බු - බු රෑපා චර බු පරථමධානයෙ බු අනතුරැ  බු විතර්ක බු

විචාර බුටදකම බුඑක ර බුඉක්ම ා බුද්විතී බුධානය බුල.න බුටයෝලා චරයා බුහෙ බු
රෑපා චර බු ධාන බු සියල්ල බු සම්ප ර්ණ බු  න්ටන් බු සතර ැනි බු ධානටයනි, 
එයෙ බුචතුර්්කනය බුකරමයයි බුකියනව බුලැටබ්. බු 

 
3. පඤ්්චකනය බු - බු පරථම බු ධානටයන් බු පසව බු විතර්කය බු පමණක් බු

ඉක්ම ා බුටද ැනි බුධානය බුල.න්නාෙ බුරෑපා චර බුධාන බුසම්ප ර්ණ බුවීමෙ බු
ධාන බුපසක්ම බුඅ න බුටේ. එටස් බුපඤ්්චක බුනය බුකරමය බුලැට.න්ටන්ය. බු 

 
4. කසිණාටලෝකය බු - බු කසිණ බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු ඈතෙ බු පතුරැ ා බු

ල.න බුආටලෝකයම බුකසිණාටලෝකය බුනම් බුටේ.  
5. කසිණ බුපරතිභාල බුනිමිත්ත, පිළිට ලින් බුඅඟල, වියත, රියන, .ඹය බු

යනාදි බු නටයන් බුහාත්පසින් බුවිසාලත් යෙ බුපත්කිරීම බුනිමිති බු ැඩීම බුනම්ටේ. 
  
6. චලිත බුඅරමවණව බු- බුආටපෝකසිණ බු ාටයෝකසිණ බුආදී බුසැටලන බුසවළු බු

අරමවණව බුචලිත බුඅරමවණව බුට ති. බු 
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7. ආදිකර්මික බු - බු ටම් බු ජීවීතටය්දී බු මීෙ බු ටපර බු භා නා බු ටනා ැඩ  බු
පළමවට න් බුපෙන්ලන්නා   බුආධවනික බුටයෝලා චරයාෙ බුනමකි. බු 

 
8. අභිඥාධ බු- බුටල කික බු නටයන් බුලැට.න බුවිනිර්්ඨ බුඥාධනටයෝය. බුසෘද්ි බු

- බුදි ටනරෝත බු- බුපරචිත්ත බුවිජානන බු- බුප ර්ටේ බුනි ාස බු- බුදි  බුචක්ෂව බුනමින් බු
ටල කික බුඅභිඥාධ බුපසකි. බු 

 
9. දිට්ඨධම්ම බුසවඛ බුවිහරණ බු- බුධාන බුසමාපත්ති බුසම ැඳීම් බු නටයන් බු

ටම් බුජීවිතටය්දී බුල.න බුනිරා බුනනර්්කරම බුසැපයයි. බු 
 
10. සත්පරාය බු- බුසවදුසව බු   බුද බුලැලටපන්නා බු   බුද බුටයෝල   බුකමෙහනය. බු 
 
11. චරිත බු- බුඅතීත බුභ යන්හිදී බුපවරැදු බුකරන බුලද බුඅකුනල් බුඅනව  බුපිහිො බු

තිට.න බුපැ ැත්ම බුචරිත බුනම් බුටේ.  
 
12. සෘජව බුපරතිපක්ෂ බු- බුටකළින්ම බුපෙහැනි බුටදය බුඑනමින් බුහැඳින්ටේ.  
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ආහාදේ පටික්කූල සඤ්ඤා භාවනාව  
 

ආහඋරන 
 

1. උපන් බු සත්ත් යන්ටල් බු පැ ැත්මෙ බු හා බු උපදිමින් බු සිටින බු
සත්ත් යන් බුහෙ බුඅනවලරහය බුපිණිසත් බුටහ්තු න බුආහාරය බුසතරාකාර බු ටේ. 
ක.ළීකාරාහාරය බු ලස්සාහාරය බු මටනෝසඤ්්ටචතනාආහාරය බු සහ බු
විඤ්්ාණනාහාරය බුයනවට නි. බු 

 
2. ක.ළීකාරාහාරය බු නරීරටයහි බු ආහාරජ බු රෑපකලාප බු උපද න බු

.ැවින් බුආහාර බුනම් බුටේ. ලස්සාහාරය බුසැප බුදුක් බුමැදහත් බුටේදනා  බුටලන බු
ටදන්ටන්ය. බු මටනෝසඤ්්ටච්තනාහාරය බු තරිවිද බු භ ටයහි බු පරතිසන්ිය බු
ටලනටදයි. බුවිඤ්්ාණනාහාරය බු නාහි බුපරතිසන්ික්ර්ණටයහි බුනාමරෑප බුටලන බු
ටදන්ටන් බුටේ. 

  
3. ක.ළිකාරාහාරටයහි බුනිකාන්ති බුභයද බුලස්සාහාරටයහි බුඋපලමන බු

භයද බු මටනෝසඤ්්ටච්තනාභාරටයහි බු උප්පත්ති බු භයද, බු විඤ්්ාණණහාරටයහි බු
පරතිසන්ි බුභයද, ඇත්ටත්ය. බු 

 
4. ක.ලීකාරාහාරය බු පවතරමාංටසෝපමාට න්ද, ලස්සාහාරය බු සම බු

නැති බු ල ටදනටල් බු උපමාට න්ද, මටනෝසඤ්්ටච්තනාහාරය බු
ලිනිඅඟුරැ ලක බුඋපමාට න්ද, බුවිඤ්්ාණණාහාරය බුසැත් බුඋලක බුඋපමාට න්ද බු
දැක්විය බුයවතුටේ.  

 
5. අසිත බු පීත බු .ායිත බු සායිත බු නමින් බු කියනව බු ල.න බු ආහාරපාන බු

සියල්ල බු කැ.ලි බු කැ.ලි බු ටකාෙ බු ටහෝ බු අනවභ  බු කරනව බු ල.න බු .ැවින් බු
ක.ලීකාරාහාරය බුනම් බුටේ. ආහාටර් බුපටික්කූල බුසඤ්්ාණ  බු ඩනව බුල.න්ටන් බු
ටම් බුක.ළීකාරාහාරය බුඅරමවණව බුටකාෙය. බු 

 
6. ආහාටර් බු පටික්කූල බු සඤ්්ාණ  බු  ඩන්නාෙ බු ක.ළීකාරාහාරය බු

පිළිකුල්  බු ැෙටහයි. බුනැ ත බුඑය බු ැඩීටම් බුදී බුනී රණ බුයෙපත් බුවී බුඋපචාර බු
ධානය බුපහළ බුටේ. ක.ළීකාරාහාරය බුපරමාර්ථ බුධර්මයක් බු.ැවින් බුඅර්පණා බු
සමාි බුපහළ බුටනාවී බුඋපචාර බුසමාිය බුපමණක් බුලැටබ්. බුආහාරටයහි බුපිළිකුල් බු
.  බුඅරමවණව බුකරනව බුල.න බු.ැවින් බුටම් බුකමෙහන බුආහාටර් බුපටික්කූල බුසඤ්්ාණ බු
නම් බුටේ.  
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භඋ නඋ යපේ දව  

 
1. සීලටයහි බු පිහිො බු පිරිසිදු බු සිතින් බු විටේකස්ථානයකෙ බු වී බු ප ර්  බු

කෘතය බු සම්පාදනය බු ටකාෙ බු කර්මස්ථානටයහි බු එක බු පදයක් ත් බු ඉක්ම බු
ටනාටලාස් බු අනවභ  බු කරන බු ලද බු ආහාරපානටයහි බු අරමවණව බු ටකාෙ බු දන බු
ආකාරයකින් බුපිළිකුල් බු.  බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බු 

 
2. ලමනටතා බු- බුපරිටයසනාටතා බු- බුපරිටභෝලටතා බු- බුආසයටතා බු-

නිධානටතා බු- බුඅපරිපක්කටතා බු- බුපරිපක්කටතා බුලලටතා බු- බුනිස්සන්දටතා බු- බු
සම්මක්ඛනටතා බු යන බු දනාකාරටයන් බු සජ්්ායනා බු මනසිකාර බු  නටයන් බු
භා නා  බු ැිය බුයවතු බුටේ.  

 
3. ආහාරටයහි බු පටික්කූල බු සඤ්්ාණ  බු  ඩන බු ටයෝලා චරයාටල් බු

රසතෘර්්ණා  බුයෙපත් බුටේ. කාන්තාර බුතරණටය්දී බුපවතරමාංනය බුලන්නාටස් බු
ටහටතම බු ආහාර බු පාන බු පරිටභෝල බු කරන්ටන් බු ටේ. ආහාරපාන බු ටකටරහි බු
මත්වීමකින් බුටතාර  බුතණ්හා බුදිට්ි බුමානටයන් බුයෙපත් බුටකාෙ බුආහාරපාන බු
ලන්ටන් බුටේ.  

 
4. සසර බු කතර බු තරණය බු සඳහාම බු ආහාරපාන බු ලන්නා බු    බු එම බු

ටයෝලා චරයා බු ටදවියන්ෙත් බු මනවර්යන්ෙත් බු අතිනයින් බු පරියමනාප බු    බු
අල්ටප්ච්ඡතා බු සන්තුර්්ිතා බු සවභරතා බු ආදී බු උතුම් බු ලුණයන්ටලන් බු පිරිපවන් බු
ටකටනකු බු. ෙ බුපැමිටණ්. බු 

 
5. ක.ළීකාරාහාරය බු භා නා ෙ බු නැලීටමන් බු පඤ්්චකාම බු ලුණික බු

රාලය බුවිදර්නනා ෙ බුලක්ටේ. පඤ්්චකාම බුලුණික බුරාලය බුපිරිසිඳ බුඅ ට.ෝධ බු
වීටමන් බු රෑපස්කන්ධය බු පිරිසිඳ බු අ ට.ෝධ බු ටේ. නාරීරික බු පටික්කූලතා යද බු
 ැෙහීමෙ බුපත්ටේ. එටහයින් බුකාය බුලතාසති බුභා නා  බුද බුපරිප ර්ණ බුටේ.  

 
6. අසවභ බු සඤ්්ාණ ද බු එළඹ බු සිටී. බු දන බු අසවභ බු කායලතා බු සති බු එළඹ බු

සිටීටමන් බු පරථම බු ධානයද බු ල.ා බු ලත බු හැකි බු ටේ. බු ආහාරටයහි බු පටික්කූල බු
සඤ්්ාණ  බු ැඩීටමන් බු ර්තමාන බුආත්ම බුභා ටය්දීම බුමල බුපල බුනි න් බුපසක් බු
කළ බුහැකි බුටේ. ටනාඑටස් බුනම් බුනි න් බුදකිනා බුතුරැ බුසවලති බුපරායන බුටේ.  

 
භඋ නඋ  උකයන  



 පෙවන 210 

 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 

 
(1) ග්ම නේ තඋ - පුවිදවේ දකු පි ු ්ි උ නන ග්ම නව  ේ නනව  

 
1. ටමටස් බු අතවත්ම බු    බු මහානවභා  බු සම්පන්න බු සම්මා බු සම්.වද්ධ බු

නාසනටයහි බුසවමිහිරි බුනි න් බුසැපතින් බුසැනටසනව බුපිණිස බුසසවන් බුලත   බු.වද්ධ බු
පවතරයන් බු විසින් බු දි ා බු රාතරිටයහි බු ධර්මසජ්්ායනාට න් බු භා නා බු
මනසිකාරටයන් බු ටනාසිස් බු දිනයක් බු ටල ා බු අළුයම බු අරැණෙ බු පළමව  බු
ටේලාසනින් බුඅ දිවී බුටච්තියංලණ බුට.ෝියංලණ බු ත් බුසපයා බුමළුටපත්මං බු
ඇමද බු පානීය බු පරිටභෝජනීය බු පැන් බු එළ ා බු ත.ා බු සිරැර බු පිළිදැලුම් බු ටකාෙ බු
නිම ා බුපළඟ බු.ැඳ බුවිසි බුතිස් බු රක් බුපමණ බුකායාලතාසතිය බුටමටනහි බුටකාෙ බු
පිණ්ඩපාත බුචරියා  බුපිණිස බුස දානම් බුවිය බුයවතු බු න්ටන්ය. බු 

 
2. පිණ්ඩපාත බුචරියා  බුපිණිස බුස දානම් බු න බුපැවිද්දා බුවිසින් බුපා බුසි වරැ බු

ධරා, ජනසම්.ාධටයන් බු ටතාර  ද, සව ටයන් බු අන න බු   ද, තුරැටස න බු
ජලපහසව  බුසහිත බු  ද බුපිරිසිදු බු  ද, සිසිලස   බුසිත්කළු බු   බුතටපෝ නටයන් බු
ඉ ත්වී බු ටලාදුරැ බු ටසායාටලන බු ටසාටහාන බු .ලා බු යන බු සි ළකු බු ටස් බු
ලම්පිටයස බු.ලා බුයා බුයවතු බු න්ටන්ය. බුටමයද බුආහාරය බුපිණිස බුයන බුලමනක් බු
.ැවින් බුක.ළීකාරාහාරය බුපිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය. බු 

 
3. පිණ්ඩපාත බුආහාරය බුපිණිස බුස දානම් බු න බුපැවිද්දා බුවිසින් බුඇටඳන් බු

ටහෝ බු පවෙවට න් බු ටහෝ බු .ැස්ස බු තැන් බු සිෙ බු පාදුහවවිල්ටලන් බු ද බු සවහවණව බු ට.ටි බු
ආදිටයන් බු ද බු අපිරිසිදු බු   ද, .වමවතුරැණව  බු පෑලි බු යා බු යවතු බු ද බු  න්ටන් බු ය. බු
කිරි  වලන්ටල් බු ද බු මීයන්ටල්ද බු  සවරැ බු  ලින් බු අපිරිසිදු බු    බු ඉස්ටතෝප්පව ද බු
.ල්ලන්ටල් බු.ළලුන්ටල් බුකපවෙව බුපටරවි බුආදීන්ටලන් බුඅපිරිසිදු බුපහත බුමාලයද, 
ලිලාන බුසාමටණ්රාදීන්ටල් බුටකල බුටසම් බුටසාෙව බුමල බුමවතරාදිටයන් බුඅපිරිසිදු බු   බු
මිදුලද බුඊෙත් බු ඩා බුපිළිකුල්   බුමා තද බුදැකිය බුයවතු බුද බුපෑලිය බුයවතුද බු න්ටන්ය. බු
ටම් බු සියල්ල බු ආහාර බු පිණිස බු යන බු ලමනකදී බු .ැවින් බු ක.ළීකාරාහාරය බු
පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය. බු 

 
4. ආහාරය බු පිණිස බු යන බු ටම් බු ලමටන් බු දී බු අනවපිළිට ලින් බු සෑයද බු

ට.ෝියද බු  ැඳ බු විතර්ක බු මාලටයහි බු සිෙ බු මවතුරැසක් බු  ැනි බු සෑරදුන්ෙද බු
ටමානරපිල් බු කළඹක් බු  ැනි බු මටනෝහර බු ට.ෝරදුන්ෙද බු ටදවි බු විමනක් බු  ැනි බු
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පිරිසිදු බුටසනසවනෙද බුපිෙව බුපා බුටමටස් බු   බුරමණීය බුතටපෝ බුභූමියෙත් බුපිෙවපා බු
ආහාරය බු පිණිස බු යා බු යවතු බු   ටය් බු යයි බු කණව බු කෙව බු ලල් බු ට.ාරලු බු සහිත බු   ද බු
 තුටරන් බු ටස්දී බු ිමඳීලිය බු කාණව බු සහිත බු    බු ද බු මල බු දිටල් බු පිය බු නැලිය බු යවතු බු
 න්ටන්ය. බු ටම් බු සියල්ල බු ආහාරය බු පිණිස බු යන බු ලමනකදී බු .ැවින් බු ද බු
ක.ළීකාරාහාරය බුඅටහෝ! බුපිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය. බු 

 
5. ආහාරය බුපිණිස බුටම් බුලමටන් බු දී බුලඬව ක් බු සන්නාටස් බුඅඳනය බු

හැඳ බු ණයක් බුබතන්නාටස් බු.ඳපටිය බු.ැඳ බුඇෙසැකිල්ලක් බු සන්නා බුටස් බු
සි වරැ බුටපාර ා, ට.ටහත් බුක.ලක් බුලන්නා බුටස් බුපාතරය බුථවිකාට න් බුඅතෙ බු
ටලන බුලම් බුපියසෙ බුසමීප බුවීටම්දී බුඇතැම් බුවිෙ බුඇත්කුණව බුඅස්කුණව බුටලරිකුණව බු
මීකුණව බු සර්පකුණව බු .ලු බු .ළල් බු කුණව බු ද බු දැකීමෙ බු සිදු බු  න්ටන්ය. බු කුණප බු
ලන්ධයද බු වින්ද බු යවතු බු  න්ටන්ය. බු ලම් බු ටදාර බු සිෙ බු ඇත් බු අස් බු ල  බු මහීසාදි බු
සතුන්ටලන් බුඋ ක් බුටනා නව බුපිණිස බුලටම් බුපාර බුටදස බුඇස බුදල් ා බු.ැලිය බු
යවතු බු ද බු න්ටන්ය. බුටමටස් බුටසනසවටනහි බු.වමවතුරැණව බුපෑලීටම් බුපෙන් බුලම් බු
 ැදීම බුටතක් බුටනාටයකුත් බුඅපිරිසිදු බුටද් බුදැකීමෙත් බුපෑලීමෙත් බුදුඟද බුආ රාණය බු
කිරීමෙත් බු සින්ටන් බු ආහාරය බු නිසා බු .ැවින් බු අටහෝ! බු ක.ළීකාරාහාරය බු
පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය. බු 

 
2. පියේ නව්නේ තඋ - ේ ්වී්  ේ නනව  

 
1. ටමටස් බු පිණ්ඩපාත බු ලමටන්දී බු සියල්ල බු ඉ සා බු දරාලත් බු පැවිද්දා බු

විසින් බු  නාහි බු සඟල බු සි වරැ බු දරා බු ක.ලක් බු අටත් බු ඇති බු යාචකටයකු බු ටස් බු
ටලපිළිට ලින් බුලම් බු ල බුහැසිරිය බුයවතු බු න්ටන්ය. බු ැසි බුකාලටයහි බුදනක් බු
එටරන බුමටඩහි බුද බුයා බුයවතු බු න්ටන්ය. බුඑක් බුඅතකින් බුපාතරය බුඑක් බුඅතකින් බු
සි වරද බුලත බුයවතු බු න්ටන්ය. බුලරීස්ම බුකාලටයහි බුසවළඟින් බුනැලී බුඑන බුපස් බුටකාළ බු
ටරාඩව බුදුහවවිල්ටලන් බුනැහැවී බුහැසිරිය බුයවතු බුද බු න්ටන්ය. බුව බුව බුටලමිදුටලහි බු
මස් බුමාළු බුසහල් බුටද   බුදිය බුටකළටසම් බුටසාෙව බුමල බුමවතර බු.ලු බු.ළල් බුඌරැ බු
 සවරැ බුසම්මිනරිත බු   බුපණව බුකැල බුසහිත බු   බුනිල බුමැස්සන් බුලැ සීලත් බුකුණව බු
කාණව බුදියකිති බු ල ල් බුදැකිය බුයවතුද බු න්ටන්ය. බුව බුව බුතැන්හිදී බුමැස්සන් බු
නැලී බු අ වත් බු මවහවටණ් බු ද බු සි වටරහි බු ද බු පාතරටයහි බු ද බු  ාි බු වී බු පීඩා බු
පමවණව න්නාහ. බු ටම් බු සියල්ලද බු ආහාරය බු නිසා බු .ැවින් බු ක.ළීකාරාහාරය බු
අටහෝ! බුපිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය. බු 

2. ටලපිළිට ලින් බු පිඩව බු සිඟා බු යන බු පැවිද්දාෙ බු  නාහි බු ටකටනක් බු
ආහාරය බු ටදන්ටන්ය. බු ටකටනක් බු ටනාටදන්ටන්ය. බු ටදන්නා   බු ඇතටමක් බු
පිළුණව බු   බුකැවිලි බුද බුටදන්ටන්ය. බුපැරණි බුආප්ප බුපිට්ෙව බු ැනි බුටද්ත් බුටදන්ටන්ය. බු
ටනාටදන්නා   බු ඇතැටමක් බු “අහරට.ෝයි” බු යනව බු ට න් බු කියන්ටන්ය. බු
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ඇතැටමක් බු ටනාදැක්කා බු ටස්ද බු නිහඬ බු  න්ටන්ය. බු අන් බු අතකද බු .ලා බු
ලන්ටන්ය. බුපරැර් බු චනද බුකියා බුටනරපන්ටන්ය. බුව බුසියල්ල බුඉ සා බුදරාටලන බු
දිළිඳු බු යාචකටයකු බු ටස් බු ලටමහි බු පිඬවසිඟාටලන බු හැරී බු ආයවතු බු  න්ටන්ය. බු
ටමටස් බුලම් බුපියසෙ බුපිවිසි බුතැන් බුපෙන් බුහැරී බුඑනතුරැ බුමඩ බුදිය බුකිති බුආදි බු
පිළිකුල් බුසියල්ල බුආහාරය බුනිසාම බුදැකීමෙ බුද බුමැඩීමෙ බුද බුඉ සීමෙ බුද බුසිදු න බු
.ැවින් බුක.ළීකාරාහාරය බුඅටහෝ! බුපිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය. බු 

 
4. ආ්නේ තා -ආරිත  ේ නනව  

 
(1) ටමය බු පරිටභෝල බු  නටයන් බු නරීරලත බු    බු ආහාරය බු  නාහි බු

ආමානටයහි බු දී බු මිනර න්නා බු   බුපිත් බුටසම් බු සැර  බුටල් බුනම් බු   බු සතරාකාර බු
ආසය බුනිසාද බුපිළිකුල් බු න්ටන්ය, .ව බුදු බුපටස් බු.වදු බුසක්විති බුරජ බු ැනි බුමහා බු
පිනැතියන්ෙ බු නාහි බුආසය බුසතටරන් බුඑකක්ම බු න්ටන්ය. බුටසසව බුපිං බුමද බු
ඇත්තන්හෙ බු නාහි බුආසය බුසතරම බුආනරිත බු න්ටන්ය. බු 

 
(2) පිත්තානරය බු අික බු    න් බු අනවභ  බු කළ බු ආහාරය බු  නාහි බු මිදුනව බු

මීටතල් බු මිනර බු    ා බු ටස් බු අතිනයින් බු පිළිකුල් බු . ෙ බු යන්ටන්ය, ටසම්හානරය බු
අික බු    න්ටල් බු ආහාරය බු නාහි බු කෑලිය බු ටකාළ බුටස ළ බු බුමිනර බු    ා බු ටස්ද බු
සැර  බුඅික බු   න්ටල් බුආහාරය බු නාහි බුකුණව බුටමෝරැ බුතැ රැණක් බුටස්ද බු
ටලෝහිතානරය බු අික බු    න්ටල් බු  නාහි බු පඬව බු තැ රැණක් බු ටස්ද බු අතිනයින් බු
පිළිකුල් බු කෙයවතු බු . ෙ බු යන්ටන්ය, ටමටස් බු ආනරය බු  නටයන් බු ද බු
ක.ළීකාරාහාරය බුආටහෝ! බුපිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය. බු 

 
5. නිමඋනේ තා - නිමඋන  ේ නනව  

 
(1) ටමටස් බුපිත් බුටසම් බුසැර  බුටල් බුආනරටයන් බුමිනර බු   බුව බුආහාරය බු

 නාහි බුඋදර බුඇතුළත බුරන්.ඳුනක බුතැන්පත් බු න්ටන්ද බුටනාටේ. මැණික් බු
.ඳුනක බු රිදී බු .ඳුනක බු ටහෝ බු තැන්පත් බු  න්ටන් බු ද බු ටනාටේ. දන බු අ වරැදු බු
 යසැති බුටකටනකු බුඅනවභ  බුකළ බුආහාරය බු නාහි බුදන බු සරකින් බුටනාටස්ූ බු
 ැසිකිළි ලක් බු ැනි බුතැනක බුපිහිෙන්ටන්ය. බු 

 
(2) බුවිසි බුඅ වරැදු බු- බුතිස් බුඅ වරැදු බු- බුසතලිස් බුඅ වරැදු බු- බුපණස් බුඅ වරැදු බු

- බුසැෙ බුඅ වරැදු බු- බුසැත්තෑ බුඅ වරැදු බු- බුඅස  බුඅ වරැදු බු- බුඅන  බුඅ වරැදු බු- සියක් බු
අ වරැදු බු  යසැති බු ටකටනකු බු අනවභ  බු කරන බු ලද්ටද් බු නම් බු  නාහි බු අ වරැදු බු
සියයකින් බු ටනාටස්ූ බු  ැසිකිළි බු  ලක් බු  ැනි   බු ආමානය බු පිහිෙන්ටන්ය. බු
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ටමටස් බුටම් බුඅනවභ  බුකරනව බුල.න්නා   බුආහාරය බුපිහිො බුසිටින්නා   බුනිධාන බු
ස්ථාන බු  නටයන් බු ද බු ක.ළීකාරාහාරය බු අටහෝ! බු පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය, 
පිළිකුල්ය. බු 

 
6. අපියපකවකේ තා - ේ නඋපු්ී්  ේ නනව  

 
(1) ටමටස් බුආමානය බුතුළ බුතැන්පත් බු   බුව බුආහාරය බු නාහි, යම්තාක් බු

ටනාපැසවටණ් බු ටේද, වතාක් බු නියං බු සමටයහි බු අකාල බු ටම් යක් බු ඇතිවී බු
සැටඩාල් බුලම් බුටදාර බුපිහිටි බුකුණව බුදිය බු ටලහි බු ැෙවණා බු   බුකැලිකසල බුලැටරඬි බු
කුණව බුටලරි බුකුණව බුමිනී බුකුණව බුආදිය බුස ර්ය බුතාපටයන් බුතැවී බුටපණ බු.ව.වලු බුනැලී බු
දැකීමෙත් බු අටසෝභන බු ටස් බු සිටිටය් බු යම්ටස් බු ද, එටස්ම, පරම බු අන්ධකාර   බු
නානා බුකුණප බුලන්ධටයන් බුදුලඳ බු ාතටයන් බුපිරැණා   බුඅතිනයින් බුදුර්ලන්ධ බු
   බුආමානය බුතුළ, එද ස බුඅනවභ  බුකළා  ද, ඊටය් බුද ටසහි බුටපටර්දා බුද ටසහි බු
අනවභ  බුකළා  ද බු සියල්ල බු එකතුවී බුටසම් බුපෙලටයන් බු ට ලීලන්නා බුලද්ටද් බු
ජෙල්නිටයන් බුකැකෑරී බුතැවීටමන් බුනැලීලිය බුටපණ බු.ව.වලු බුසහිත  බුඅතිනයින් බු
පිළිකුල් බු . ෙ බු යන්ටන්ය, ටමටස් බු ටහයින් බු ද බු ක.ළීකාරාහාරය බු අටහෝ! බු
පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය. බු 

 
7. පියපකවකේ තා - පු්ී්  ේ නනව  

 
(1) ටමටස් බුආහාරය බු නාහි බුජෙරාල්නිටයන් බුපැටසනවටය් බුරන් බුරිදී බු

ආදී බු  ටිනා බු  ස්තු ක් බු . ෙ බු යන්ටන් බු ටනාටේ. ටපණ බු .ව.වළු බු නං මින් බු
 නාහි බුඇඹරැම් බුලලක බුසිනිඳු  අඹරා බුනළයක බු.හා බුතැ.  බුපඬව න් බුමැටි බු
රැසක් බුටමන් බුපැසවණව බුඅහරමල බු. ෙ බුපත්වී බුපක් ානයද, මවතරා බු. ෙ බුපත්වී බු
මවතානරය බු ද බු පවර ා බු සිටින්ටන්ය. බු ටමටස් බු පැසවණව බු අහර බු මල බු  නටයන් බු ද බු
ක.ළීකාරාහාරය බුඅටහෝ! බුපිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය. බු 

 
 
 
8. ඵලේ තා - පරතිඵල  ේ නනව  

 
(1) මනාටස් බුපැසීමෙ බුයන්නා බු   බුආහාරය බු නාහි බුටකස් බුටලාම් බුනිය බු

දත් බුආදී බුනානා බුකුණප බුටකාට්ඨානයන් බු ඩන්ටන්ය. බුටනාමනාටස් බුපැසීමෙ බු
යන්නා   බු ආහාරය බු  නාහි බු දද බු කුර්්ෙ බු සවදුක.ර බු කාන බු න් ාස බු අතීසාරාදී බු
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ටනාටයක් බු සිය බු ලණන් බු ටරෝලා.ාධ බු හෙලන් න්ටන්ය. බු ටමටස් බු පරතිලල බු
 නටයන් බුද බුක.ළීකාරාහාරය බුආටහෝ! බුපිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය. බු 

 
9. නි්ව්නවදේ තා - දුහුරවී්  ේ නනව  

 
(1) ටමටස් බුඑක් බුටදාරකින් බුඅනවභ  බුකරනව බුල.න්නා බු   බුටම් බුආහාර බු

 නාහි බු ඇටසන් බු ක. බු කඳුළුය බු - බු කටණන් බු කන් බු කලාඳුරැය බු යනාදී බු
ආකාරටයන් බු ටනාටයක් බු ටදාරෙවට න් බු .ැහැර බු  න්ටන්ය. බු අනවභ  බු කරන බු
කාලටයහි බු  නාහි බු මහත් බු පිරි ර බු සමල බු අනවභ  බු කරනව බු ල.න්ටන්ය. බු
.ැහැර න බුකල්හි බු නාහි බුමල බුමවතරාදී බු. ෙ බුලිය බු.ැවින් බුඑකලා ම බු.ැහැර බු
කරනව බුල.න්ටන්ය. බුපළමව බුදිනටයහි බුඑය බුඅනවභ  බුකරනවටය් බුතුෙව බුපහෙව  බුබද බු
 ැඩී බුලියා   බුපරීතිටයන් බුටසාම්නසින් බුඅනවභ  බුකරනව බුල.න්ටන්ය. බුටද ැනි බු
දිනටයහි බු .ැහැර බු කරන්ටන් බු  නාහි බු  සන බු ලද බු නාසිකා බු ඇත්ටත් බු
හකුළු ාලත් බුමවහවණව බුඇත්ටත් බුමකු බු  ටය් බුපිළිකුල් බුකරමින් බු.ැහැර බුකරන්ටන් බු
ටේ. අනවභ  බුකරන්නා   බුපළමව බු දිනටයහි බු නාහි බුආහාරටයහි බුඇලී බුලැලී බු
ලිජවවී බුමවළාවී බුඅනවභ  බුකරන්ටන් බුටේ. එක් බුරාතරියකටල් බුඇ ෑටමන් බුටද ැනි බු
දිනටයහි බු  නාහි බු ටනාඇලී බු පීඩාට මින් බු ලැජ්ජාට මින් බු පිළිකුල් බු ට මින් බු
.ැහැර බුකරන්ටන් බුටේ.  

 
(2)  අන්නං බුපානං බුඛාදනීයං බු- බුටභෝජනඤ්්ච බුමහාරහං, 

වකද් ාටර  බුපවිසිත් ා බු- බුන ද් ාටර්හි බුසන්දති බු 
 
මහාර්    බුපරණීත   බුඛාදනීය බුටභෝජනීය බුආහාර බුපාන බු නාහි බුඑක් බුටදාරකින් බු
පිවිසී බුන ටදාරකින් බු.ැහැර බුටේ.  

 
(3)  අන්නං බුපානං බුඛාදනීයං බු- බුටභෝජනඤ්්ච බුමහාරහං 

භුඤ්්ජති බුසපරි බු ාටරෝ බු- බුනික්ඛාටමන්ටතෝ බුනිලීයති බු 
 
මහාර්  බු    බු පරණීත බු    බු ඛාදනීය බු ටභෝජනීය බු ආහාර බු පාන බු  නාහි බු මහත් බු
පිරි රින් බුඅනවභ  බුකරන්ටන්ය. බු.ැහැර බුකරන බුකල්හි බුසැඟට න්ටන්ය. බු 

 
(4)  අන්නං බුපානං බුඛාදනීයං බු- බුටභෝජනඤ්්ච බුමහාරහං බු 

භුඤ්්ජතී බුඅභිනන්දටතෝ බු- බුනික්ඛාටමන්ටතෝ බුිලුච්ඡති 
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මහාර්  බු    බු පරණීත බු ඛාදනීය බු ටභෝජනීය බු ආහාර බු පාන බු  නාහි බු පරීති බු
ටසාමනස්සටයන් බු අනවභ  බු කරන්ටන්ය. බු .ැහැර බු කරමින් බු පිළිකුල් බු
කරන්ටන්ය. බු 

 
(5)  අන්නං බුපානං බුඛාදනීයං බු- බුටභෝජනඤ්්ච බුමහාරහං බුවකරත්ති බු

පරි ාසා බු- බුසබ්.ං බුභ ති බුප තිකං බු 
 
මහාර්  බු   බුපරණීත බුඛාදනීය බුටභෝජනීය බුආහාර බුපාන බු නාහි බුඑක්රැයකින් බු
සියල්ල බුකුණව   බුප ති බු. ෙ බුයන්ටන්ය. බු 

 
ටමටස් බුනිස්සන්ද බු නටයන් බුද බුක.ළීකාරාහාරය බුඅටහෝ! බුපිළිකුල්ය, 

පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය. බු 
 

10. ්්ම කවඛණේ තා - තු රී්  ේ නනව  
 
1. අනවභ  බු කරන බු කාලටයහි බු ද බු  නාහි බු ටම් බු ආහාරය බු අටතහිද බු

ටතාටලහිද බුදිට හිද බුතල්ටලහිද බුතැ ටරන්ටන්ය. බුඉඳුල් බුආහාර බුතැ රීටමන් බු
 නාහි බුපිළිකුල් බු   බුඅත බු- බුකෙ බුටතාල බුටධෝ නය බුකළයවතු බුද බු න්ටන්ය. බුඑටස් බු
ටහයින් බුද බුක.ළීකාරාහාරය බුඅටහෝ! බුපිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය. බු 

 
යම්ටස් බු නාහි බුපැටසන්නා   බු.ත්සැළිටයහි බුදහවියා බුනි වඩව බුආදිය බු

උඩමතුවී බුසැළී බුමව  බුවිටෙහි බුහා බුපියටනහි බුතැ ටරන්ටන්ද, එටස්ම බුඅනවභ  බු
කරන බුලද්දා   බුආහාරය බු නාහි බුජෙරාල්නිටයන් බුටපණ බු.ව.වළු බුනඟමින් බුපැසී බු
උඩෙ බුමතු නවටය් බුදටතහි බුදත් බුමැලියම් බු නටයන් බුතැ ටරන්ටන්ය. බුදිට හි බු
ටතාටලහි බු තල්ටලහි බු ටකල බු ටසම් බු  නටයන් බු තැ ටරන්ටන්ය. බු ඇස් බු කණ් බු
නාසා බු අටධෝමාර්ලාදිටයහි බු ඇස් බු ක. බු කඳුළු කන් බු කඳුරැ බු ටසම් බු ටසාෙව බු
මලමවතරාදී බු නටයන් බුතැ ටරන්ටන්ය. බුටමටස් බුටහයින් බුද බුක.ළීකාරාහාරය බු
අටහෝ! බුපිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය. බු 

 
2. යම් බුව බුටම් බුකුණප බුටකාෙසවන්ටලන් බුතැ රී බුලැ සී බුලත්තා   බුටම් බු

ටදාරෙව බු  නාහි බු දිනයක් බු පාසා බු ටධෝ නය බු කරනව බු ල.න්නාහවද, පිරිසිදු බු
ටනා න්නාහ. බු මනරම් බු ටනා න්නාහ, ඇතැම් බු ටදාරෙව බු ටධෝ නය බු ටකාෙ බු
නැ ත බුනැ තත් බුඅත බුටධෝ නය බුකළ බුයවතු බු න්ටන්ය. බුඇතැම් බුටදාරෙව ක් බු
ටධෝ නය බුටකාෙ බුටදතුන් රක් බුටලෝමටයන් බුමැටිටයන් බුද බුසව ඳ බුසවණව ලින් බු
ද බුටධෝ නය බුකරන්ටන්ද බුඅටත් බුදුලඳ බුපිළිකුල බුපහ  බුටනායන්ටන්ය. බුටමටස් බු
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තැ රීම් බු  නටයන් බු ද බු ක.ළීකාරාහාරය බු අටහෝ! බු පිළිකුල්ය, පිළිකුල්ය, 
පිළිකුල්ය. බු 

 
විදර්නඋ ට නුග්ීම   

 
1. ආහාටර් බු පටික්කූල බු සඤ්්ාණ බු භා නාටේදී පහළ   බු නාම බු රෑප බු
ස්කන්ධ බු ආයතන බු ධාතු බු නම් බු    බු පරමාර්ථ බු ධර්මටයෝ බු ක්ර්ණයක් බු
ක්ර්ණයක් බුපාසා බුඇති  බුනැති  බුලිය බු.ැවින් බුඅනිතටයෝය. බු 
 
2. ඇති බු නැති බු ටදකින් බු නිරන්තරටයන් බු පීඩා බු වින්ද බු .ැවින් බු
දුක්ඛටයෝය. බු 
 
3. තම බුතමන් බුකැමති බුටලස බුටනාපැ ති බු.ැවින් බුඅනාත්මටයෝය. බු 
 
4. අනිත බු   බුදුක්ඛ බු   බුඅනාත්ම බු   බුනාම බුරෑප බුස්කන්ධ බුආයතන බු
ධාතු බු නම් බු    බු පරමාර්ථ බු ධමෂ බු සම හය බු වකාන්තටයන් බු දුක්ඛ බු සත බු
නම් බුටේ.  
 
5. ව බු දුක්ඛ බු සත බු උපද න්නා බු    බු ප  ෂභ  බු තෘර්්ණා  බු  නාහි බු
වකාන්තටයන් බුසමවදය බුසත බුනම් බුටේ.  
 
6. ව බු ටදටකහි බු ටනාපැ ැත්ම බු නම් බු    බු නිර් ාණ බු ධාතු  බු  නාහි බු
වකාන්තටයන් බුනිටරෝධ බුසත බුනම් බුටේ.  
 
7. ව බුනිටරෝධ බුසතය බුඅ ට.ෝධ බුකර බුලැනීමෙ බු ැිය බුයවතු   බුආර්ය බු
අර්්ොංලික බුමාර්ලය බු නාහි බුවකාන්තටයන් බුමාර්ල බුසත බුනම් බුටේ.  
 
8. මාටල් බු භා නාමය බු කුනලය බු ටමම බු චතුරාර්ය බු සත බු ධර්මය බු
අ ට.ෝධ බුකර බුලැනීම බුපිණිසම බුටහ්තු බුටේ ා. බු ාසනා බුටේ ා. බු 

 
සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 

 
පද වි රණ  

 
1. නිකාන්ති බුභය බු- බුආහාරයෙ බුතෘර්්ණා  බුපහළවීම බුදුකෙ බුටහ්තු කි. බු 
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2. උපලමන බු භය බු - බු ඉෙව බු අනිෙව බු අරමවණව බු ට ත බු එළඹීම බු ලස්ස බු

ආහාරටයහි බුභයෙ බුකරැණකි. බු 
 
3. උප්පත්ති බු භය බු - බු ව බු ව බු භ යෙ බු පැමිණීමෙ බු සිදුවීම බු

මටනෝසඤ්්ටච්තනාහාරටයහි බුපරතිසන්ි බුභයකි. බු 
 
4. පටිසන්ි බුභය බු- බුභ ටයහි බුපරතිසන්ිය බුටලනදීම බුදුකෙ බුටහ්තු ක් බු

.ැවින් බුවිඤ්්ාණණහාරටයහි බුපරතිසන්ිය බුභයකි. බු 
 
5. පවතරමංටසෝපමා  බු- බුකාන්තාරටයහි බුයන බුමේපිය බුටදපල බුකෑමෙ බු

ට න බුටදයක් බුනැති  බුමරණයෙ බුපත්   බුස් කීය බුපවතරයාටල් බුමාංනය බුකරැණව බු
9 බුකින් බුපිළිකුල් බු ව ත් බුකාන්තාරය බුතරණය බුපිණිස බුඑම බුපවතර බුමාංනය බුඅනවභ  බු
කිරීටම් බුඋපමා . බු 
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ධාතු මනසිකාර භාවනාව 1 

 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 
1. ප න බු ච බු පරං බු භික්ඛඛටේ භික්ඛඛව බු ඉමටම  බු කායං බු යථාිතං බු

යථාපණිහිතං බුධාතුටසා බුපචචට කඛති, අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුපඨවිධාතු බු
ආටපාධාතු බුටතටජාධාතු බු ාටයාධාතු බුතී,  

 
2. ටසයථාපි බු භික්ඛඛටේ, දටක්ඛඛා බු ටලා ාතටකා බු  ා බු

ටලා ාතකටනත ාසී ා බු ලාවිං බු  ි්වා බු චාතුමමහාපටථ බු ිමලටසා බු
පටිවිභන්වා බුනිසින්ටනෝ බුඅස්ස,  

 
3. එ ටම  බු ටඛා බු භික්ඛඛටේ, භික්ඛඛව බු ඉමටම  බු කායං බු යථාිතං බු

යථාපණීහිතං බු ධාතුටසා බු පචචට ක්ඛඛති. බු අත්ථි බු ඉමස්මිං බු කාටය බු පඨවිධාතු බු
ආටපාධාතු බුටතටජාධාතු බු ාටයාධාතු බුතී,  

 
4. ඉති බුඅජ්තතං බු ා බුකාටය බුකායානවපසසී බුවිහරති, ඛභිදධා බු ා බු

කාටය බුකායානවපසසී බුවිහරති, අජ්්තත බු.හිදධා බු ා බුකාටය බුකායානවපසසී බු
විහරති. බු 

 
5. සමවදය බුධම්මානවපසසී බු ා බුකායස්මිං බුවිහරති,  යධම්මානවපස්සී බු

 ා බුකායස්මිං බුවිහරති, සමවදය බු යධම්මානවපස්සී බු ා බුකායස්මිං බුවිහරති, අත්ථි බු
කාටයෝති බු ා බුපනස්ස බුසති බුපච්චවපට්ිතා බුටහෝති බුයාචටද  බුාණණමත්තාය බු
පතිස්සතිමත්තාය බුඅනිසසි බුටතා බුච බුවිහරති, නච බුකිඤ්්චි බුටලෝටක් බුඋපාදියති, 
ව ම්පි බුටඛෝ බුභික්ඛඛටේ බුභික්ඛඛව බුකාටය් බුකායානවපස්සී බුවිහරති. බු 

 
අනු උදන  

 
1. මහටණනි! බු අන බු   ද බු ධාතු බු මනසිකාර බු භා නා  බු නම් බු    බු

කායානවපස්සනා බුභා නා ක් බුඇත. බුටම් බුනාසනටයහි බුටයෝලා චර බුටතටම් බු
ධාතු බු නරීරයම බු සිටියා   බු පරිදි බු පිහිෙව න බු ලද්දා බු   ම බු පරිදි බු ධාතු බු  නටයන් බු
නව ණින් බුපරතටර්ා බුකරයි. බුටම් බුනරීටයහි බුපඨවිධාතු  බුඇත. බුආටපෝධාතු  බු
ඇත. බුටත්ටජෝ බුධාතු  බුඇත. බු ාටයෝ බුධාතු  බුඇතයි බුකියාය. බු 
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2. මහටණනි! බුයම්ටස් බු නාහි බුදක්ෂ බුල  ාතකටයක් බුටහෝ බුල  ාතක බු

අත ැසිටයක් බු ටහෝ බු ල ටදනක් බු මරා බු මස්ටකාෙ බු සි වමං බු සන්ියක බු මස් බු
විකුණමින් බුහවන්ටන් බුටේද,  

 
3. මහටණනි! බුඑපරිද්ටදන්ම බු නාහි බුටයෝලා චර බුටතටම්, ටම් බුධාතු බු

නරීරයම බුසිටියා  ම බුපරිදි බුපිහිෙව න බුලද්දා  ම බුපරිදි බුධාතු බු නටයන් බුනව ණින් බු
පරතටේක්ෂා බුකරයි. බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුපඨවි බුධාතු  බුඇත. බුආටපෝ බුධාතු  බු
ඇත. බුටත්ටජෝ බුධාතු  බුඇත. බු ාටයෝ බුධාතු  බුඇතැයි බුකියාය. බු 

 
4. බුටමටස් බුස් සන්තාටයහි බුද බුධාතු බු නටයන් බුකායානවපස්සනාට හි බු

ටයදී බු  ාසය බු කරන්ටන්ය. බු අන බු සන්තානටයහි බු ද බු ධාතු බු  නටයන් බු
කායානවපසසනාට හි බු ටයදී බු  ාසය බු කරන්ටන්ය. බු කලින් බු කල බු
ස් සන්තානටයහි බු ද බු පරසන්තානටයහි බු ධාතු බු  නටයන් බු
කායානවපස්සනාට හි බුටයදී බු ාසය බුකරන්ටන්ය. බු 

 
5. ධාතු බුනරීරටයහි බුසමවදය බුධර්ම බුටහ ත් බුහෙලැනීටම් බුටහ්තු බුඅනව  බු

දකිමින් බු ද බු කායානවපස්සනා බු සතිපට්ඨානටයහි බු ටයදී බු  ාසය බු කරන්ටන්ය. බු
ධාතු බු නරීරටයහි බු  යධර්ම බු ටහ ත් බු නැතිවීටම් බු ටහ්තු බු අනව  බු දකිමින්ද බු
කායානවපස්සනාට හි බු ටයදී බු  ාසය බු කරන්ටන්ය. බු ධාතු බු නරීරයක් බු ම බු
ඇත්ටත්ය. බුසත් ටයක් බුපවද්ලලටයක් බුනැත්ටත් බුයයි බුව බුටයෝලා චර බුභික්ෂව ෙ බු
සතිය බුඑළඹ බුසිටින්ටන්ය. බුව බුසතිය බු නාහි බුමත්ටතහි බුවිදර්නනා බුඥාධන බුපිණිස බු
ද බු සමෘතිය බු පිණිස බු ද බු ප ත්ටන්ය. බු තෘර්්ණා බු දෘර්්ිටයන් බු ටතාර  බු  ාසය බු
කරන්ටන්ය. බුධාතු බුනරීර බුටලෝකටයහි බුකිසි ක් බුඋපාදානටයන් බුටනාලන්ටන්ය. බු
මහටණනි! බුටයෝලා චර බුභික්ෂවටතම බුටමටස් බුද බුකායානවපස්සනාට හි බුටයදි බු
 ාසය බුකරන්ටන්ය. බු 

 
භඋ නඋ යපේ දව  
 

1. ධාතු බුමනසිකාරය, ධාතු බුකර්මස්ථානය, චතු බුධාතු බු  ත්ථාන බුයනව බු
එකම බුභා නා ෙ බුකියන බුනම් බුතුනකි. බු 

2. මහා බු සතිපට්ඨාන බු ස තරටයහි බු දැක්ට නවටය් බු සංටක්ෂ්ප බු ධාතු බු
මනසිකාරයය. බු 
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3. බුවිස්තර බු නටයන් බුධාතු බුමනසිකාරය බුටද්නනා බුකරන බුලද්ටද් බුමහා බු
හත්ථිපටදෝපම බුස තරය බුහා බුමහා බුරාහවටලෝ ාද බුස තරටය් බුහා බුධාතු බුමනසිකාරය බු
 නාහි බුමධම බුපරඥාධ බුඇති බුටයෝලා චරයන් බුඋටදසාය. බු 

 
4. තියවණව බුනව ණ බුඇති බුටයෝලා චරයන්ෙ බු නාහි බුසංටක්ෂ්ප බුධාතු බු

මනසිකාරය බුසවදුසව බුට යි. බුවිස්තර බු නටයන් බුධාතු බුමනසිකාරය බුමධම බුපරඥාධ බු
ඇති බුටයෝලා චරයන් බුසඳහාය. බු 

 
5. ල ටයකු බු ටපෝර්ණය බු කරන බු විෙත් බු  ාතනය බු කරන බු විෙත් බු ල  බු

 ාතකයාටල් බුසිටතහි බුල යා බුයන බුහැඟීම බුප තී. බුඑටහත් බුල යා බුමරා බුට න් බු
ට න් බු නටයන් බුමස් බුටකාෙස් බුවිකුණන බුවිෙ බුල යාය බුයන බුහැඟීම බුදුරැ බුවී බු
මස් බුයන බුහැඟීම බුඇතිටේ. 

  
6. ධාතු බු මනසිකාරය බු පෙන් බු ලැනීමෙ බු ටපර බු ටයෝලා චරයන්ටල් බු

සිටතහි බු ද බු මම බු යන බු හැඟීම බු ප තී, ධාතු බු ටකාෙස් බු ට.ද බු ට.දා බු ධාතු බු
මනසිකාරය බු ඩන බුවිෙ බුමමය බුහැඟීම බුදුරැවී බුධාතු බුසමවහයක් බුයන බුඅ ට.ෝධය බු
ලැට.න්ටන් බුද බුවටස්මය. බු 

 
7. බු විස්තර බු  නටයන් බු ධාතු බු මනසිකාරය බු  ඩනව බු කැමති බු

ටයෝලා චරයා බුවිසින් බු නාහි බුද් ත්තිංසාකාරය බුපරලුණ බුකළ බුයවතුය. බුටක්සා බු
ආදී බුඑක බුටකාෙසක් බුපාසා,  ර්ණ බු- බුසණ්ඨාන බු- බුදිසා බු- බුඕකාස බු- බුපරිච්ටේද 
යන බු පස් බු ආකාරටයන් බු  චනින් බු සහ බු සිතින් බු සජ්්ායනාද බු පරලුණ බු කළ බු
යවතුය. බු 

 
8. සසම්හාර බු සංටඛප බු - බු පඨවිධාතු බු ටකාෙස් බු 20, ආටපෝ බු ධාතු බු

ටකාෙස් බු12, ටත්ටජෝධාතු බුටකාෙස් බු4 බුසහ බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙස් බු6 බුද බුරානි බු
 නටයන් බුටලන බුඋත්සන්න බුධාතු බුඅනව  බුභා නා බු ැඩීම බුසසමහාර බුසංටඛප බු
නම් බු   බුධාතු බුමනසිකාරය බුනම් බුටේ.  

 
9. සසම්භාර බුවිභක්ති බු- බුධාතු බුටකාෙස් බු42 බුම බුට න් බුට න් බු නටයන් බු

එකක් බුපාසා බුටලන බුඋත්සන්න බුධාතු  බුඅනව  බු ඩන බුභා නා  බුසසම්භාර බු
විභක්ති බුධාතු බුමනසිකාරය බුනම් බුටේ.  

10. සලක්ඛඛ බු සංටඛප බු - බු ධාතු බු ටකාෙස් බු 20 - බු 12 - බු 04 - බු 06 බු රානි බු
 නටයන් බු ටලන බු එක බු එක බු රානියක බු ඇත්තා   බු සතර බු ධාතූන්ම බු ලක්ර්ණ බු
 නටයන් බුඅරමවණව බුටකාෙ බු ඩන බුභා නා  බුසලක්ඛඛණ බුසංටඛප බුනම් බු   බුධාතු බු
මනසිකාරයයි. බු 
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11. සලක්ඛඛණ බුවිභක්ති බු- බුධාතු බුටකාෙස් බු42 බුම බුට න බුට න බුටලන බු

එකක් බුපාසා බුතිට.න බුසතර බුධාතු බුලක්ෂණ බු නටයන් බුඅරමවණව බුටකාෙ බු ඩන බු
භා නා  බුසලක්ඛඛණ බුවිභක්ති බුනම් බු   බුධාතු බුමනසිකාරය බුය. බු 

 
12. සීලයක බු පිහිො බු ප  ෂකෘතය බු සම්පාදනය බු ටකාෙ බු ලුරෑපටද්න බු

අනව ම බු ධාතු බු මනසිකාරය බු  ැඩීටමන් බු උපචාර බු සමාිය බු හා බු විදර්නනා බු
මාලෂලල බුසාක්ර්ාත් බුටේ. ටමය බු.වද්ි බුචරිත බුඇති බුඅයෙ බුටලෝචර බු න බුවිටන්ර් බු
භා නා බු කමෂස්ථානයකි. බු ටමය බු  ැඩීටමන් බු විටන්ර්ටයන් බු පරඥාධ බු පාරමිතා  බු
සම්ප ර්ණ බුටේ.  

 
භඋ නඋ  උකයන  
 
1. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුටක්සා - පඨවිධාතු බු 
2. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුටලෝමා - පඨවිධාතු 
3. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුනඛා - බු පඨවිධාතු 
4. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුදන්තා - බු පඨවිධාතු 
5. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුතටචෝ - බු පඨවිධාතු 
6. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුමංසං - බු පඨවිධාතු 
7. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුනහාරැ - බු පඨවිධාතු 
8. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුඅෙි - බු පඨවිධාතු 
9. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුඅෙිමිඤ්්ජා - බු පඨවිධාතු 
10. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බු ක්කං - බු පඨවිධාතු 
11. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුහදයං - බු පඨවිධාතු 
12. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුයකනං - බු පඨවිධාතු 
13. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුකිටලෝමකං - බු පඨවිධාතු 
14. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුපිහකං - බු පඨවිධාතු 
15. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුපප්පාසං - බු පඨවිධාතු 
16. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුඅන්තං - බු පඨවිධාතු 
17. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුඅන්තලුණං - බු පඨවිධාතු 
18. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුඋදරියං - බු පඨවිධාතු 
19. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුකරීසං - බු පඨවිධාතු 
20. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුමත්ථලුංලං - බු පඨවිධාතු 
21. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුපිත්තං - ආටපෝධාතු බු 
22. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුටසම්හං - ආටපෝධාතු බු 
23. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුපවබ්ට.ෝ - ආටපෝධාතු බු 
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24. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුටලෝහිතං - ආටපෝධාතු බු 
25. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුටස්ටදෝ - ආටපෝධාතු බු 
26. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුටම්ටදෝ - ආටපෝධාතු බු 
27. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුඅස්ස  - ආටපෝධාතු බු 
28. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බු සා - ආටපෝධාතු බු 
29. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුටේටලා - ආටපෝධාතු බු 
30. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුසිං ානිකා - ආටපාධාතු බු 
31. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුලසිකා - ආටපාධාතු බු 
32. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුමවත්තං - ආටපාධාතු බු 
33. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුසන්තපපති - ටත්ටජෝධාතු බු 
34. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුජරීයති - ටත්ටජෝධාතු බු 
35. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුපරිඩයිහති - ටත්ටජෝධාතු බු 
36. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුටයන බුච බුඅසිත බු 
පීත බුඛායිත බුසායිතං බුසමමා බුපරිණාමං බුලචඡති - ටත්ටජෝධාතු බු 
37. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුඋදධංලමා බු ාතා -  ාටයෝධාතු බු 
38. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුඅටධෝලමා බු ාතා -  ාටයෝධාතු බු 
39. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුකුචිසයා බු ාතා -  ාටයාධාතු බු 
40. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුටකාට්ඨසයා බු ාතා -  ාටයෝධාතු බු 
41. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බු 
අංලමංලානවසාරිටනා බු ාතා -  ාටයෝධාතු බු 
42. අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය් බුඅස්සාටසා බු 
පස්සටසෝ බුඉති ා -  ාටයෝධාතු බු 

 
 

අනු උදන  
 
1. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුහිස බුට ලා බුසිටි බුසම බුමත බුපිහිටියා බු

   බුටදටකෝටි බුපන්ලක්ෂයක් බුපමණ බුහිසටක් බුනම් බු   බුපඨවි බුධාතු බුටකාෙසක් බු
ඇත්ටත් බුය,  

 
2. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුකය බුට ලා බුසිටි බුසම බුමත බුන ාන  බු

දහසක් බු ටරෝම බු කූපයන්හි බු පිහිටි බු ටලෝම බු නම් බු    බු පඨවි බු ධාතු බු ටකාෙසක් බු
ඇත්ටත් බුය,  

 
3. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුඇඟිලි බුඅල බුපිහිටි බුවිසි බුනියටපාතු බු

නම් බු   බුපඨවි බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
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4. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුටදහනව බුමත බුපිහිටි බුටදතිස් බුදත් බු

ඇෙ බුනම් බු   බුපඨවි බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
5. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුකය බුට ලා බුසිටි බුසම බුනම් බු   බුපඨවි බු

ධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
6. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුන සීයයක් බුපමණ බුමස් බුපිඬව බුනම් බු

   බුපඨවි බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
7. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුන සියයක් බුපමණ බුනහර බුනම් බු   බු

පඨවි බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
8. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුතුන්සියයක් බුපමණ බුඇෙ බුනම් බු   බු

පඨවි බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
9. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුඇෙ බුමිදුලු බුනම් බු   බුපඨවි බුධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය. බු 
 
10. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බු කුලඩව  බුනම් බු   බුපඨවි බුධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
11. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුහෘදයමාංන බුනම් බු   බුපඨවි බුධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
12. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුඅක්මා  බුනම් බු   බුපඨවි බුධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
13. ධාතු බු සම හයක් බු    බු ටම් බු කටයහි බු දළඹව  බු නම් බු    බු පඨවි බු ධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
14. ධාතු බු සම හයක් බු    බු ටම් බු කටයහි බු ඇලදි  බු නම් බු    බු පඨවි බු ධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
15. ධාතු බු සම හයක් බු    බු ටම් බු කටයහි බු පපවමස බු නම් බු    බු පඨධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
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16. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බු.ඩ ැල බුනම් බු   බු පඨවි බුධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
17. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුඅතුනව.හන් බුනම් බු   බුපඨවි බුධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
18. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුටනාපැසවණව බුඅහර බුනම් බු   බුපඨවි බු

ධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
19. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුපැසවණව බුඅහර බුමල බුනම් බු   බුපඨවි බු

ධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
20. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුහිස්ටමාළය බුනම් බු   බුපඨවි බුධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
21. ධාතු බු සම හයක් බු    බු ටම් බු කටයහි බු පිත බු නම් බු    බු ආටපෝ බු ධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
22. ධාතු බු සම හයක් බු    බු ටම් බු කටයහි බු ටසම බු නම් බු    බු ආටපෝ බු ධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
23. ධාතු බු සම හයක් බු    බු ටම් බු කටයහි බු සැර  බු නම් බු    බු ආටපෝ බු ධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
24. ධාතු බු සම හයක් බු    බු ටම් බු කටයහි බු ටල් බු නම් බු    බු ආටපෝ බු ධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
25. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුඩහදිය බුනම් බු   බුආටපෝ බුධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
26. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුමිදුනව බුටතල් බුනම් බු   බුආටපෝ බුධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
27. ධාතු බු සම හයක් බු    බු ටම් බු කටයහි බු කඳුළු නම් බු    බු ආටපෝ බු ධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
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28. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බු වරැණව බුටතල් බුනම් බු   බුආටපෝ බු

ධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
29. ධාතු බු සම හයක් බු    බු ටම් බු කටයහි බු ටකළ බු නම් බු    බු ආටපෝ බු ධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
30. ධාතු බු සම හයක් බු    බු ටම් බු කටයහි බු ටසාෙව බු නම් බු    බු ආටපෝ බු ධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
31. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුසඳ බුමිදුලු බුනම් බු   බුආටපෝ බුධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
32. ධාතු බු සම හයක් බු    බු ටම් බු කටයහි බු මවතර බු නම් බු    බු ආටපෝ බු ධාතු බු

ටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
33. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුඑක්දා බුඋණ බුආදී බුසන්තාපන බුනම් බු

   බුටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
34. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුහිසටක් බුපැසීම් බුආදී බුජීරණ බුනම් බු

   බුටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
35. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුඅතුල් බුපතුල් බුදැවීම් බුආදී බුපරිදහන බු

නම් බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
36. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුඅනවභ  බුකළ බුආහාර බුපාන බුආදිය බු

පැස න බුපාචක බුනම් බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
37. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුඋඩ බු.ලා බුයන බුඋද්ධංලම බු ාතය බු

නම් බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
38. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුයෙ බු.ලා බුයන බුඅටධෝලම බු ාතය බු

නම් බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
39. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුකුස බුතුළ බුහැසිටරන බුකුචිසය බු

 ාතය බුනම් බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
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40. ධාතු බු සම හයක් බු    බු ටම් බු කටයහි බු .ඩ ැල බු තුළ බු හැසිටරන බු

ටකාට්ඨානය බු ාතය බුනම් බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
41. ධාතු බුසම හයක් බු   බුටම් බුකටයහි බුඅඟ බුපසඟ බුඅනව  බුහැසිටරන බු

අංලමංලානවසාරී බු ාතය බුනම් බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 
42. ධාතු බු සම හයක් බු    බු ටම් බු කටයහි බු ජීවිතය බු ප ත් න බු ආන් ාස බු

පරන් ාස බු ාතය බුනම් බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත් බුය,  
 

්්්හඋර ්ංේ ඛප මඋතු ම න්ිකඋරන  
 
1. “විසතියා බුටකාෙඨාටසසව බුථද්ධාකාරං බුපඨවිධාතු” බු-පඨවි-ආටපෝ-

ටත්ටජෝ- ාටයෝ බුනම් බු   බුධාතු බුසතරකින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු
 නාහි බුටක්සයන්ටල් බුසිෙ බුමත්ථලුංලය බුටතක් බුඇත්තා බු   බුවිසි බුටකාට්ඨානටයෝ බු
සත් ටයක් බු ටනා   බු පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිසස්ව බු    බු
නිජජී  බු   බුනූන බු   බුඅටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බු
සම හයකි. බු 

 
2. “ද් ාදසසව බු ටකාෙඨාටසසව බු ය සලතං බු උදක බු සංඛාතං බු

අ.න්ද්ධනාකාරං බු ආටපා බු ධාතු.” බු පඨවි-ආටපෝ-ටත්ටජෝ- ාටයෝ බු නම් බු ධාතු බු
සතරකින් බුනිර්මිත බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි බුපිත් බුටකාෙටසහි බුසිෙ බුමවතර බු
ටකාෙස බුටතක් බුඇත්තා බු   බුටදාටළාස් බුටකාෙඨානටයෝ, සත් ටයක් බුටනා   බු
පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුආ.න්ද්ධනාකාර බු   බුආටපෝ බුධාතු බුසම හයකි. බු 

 
3. “චතුසව බුටකාෙඨාටසසව බුපරිපාචනක බුටතජං බුටත්ටජා බුධාතු.” බුපඨවි-

ආටපෝ-ටත්ටජෝ- ාටයෝ බු නම් බු    බු ධාතු බු සතරකින් බු නිර්මිත බු    බු ටම් බු ධාතු බු
නරීරටයහි බු නාහි බුසන්තාපන බුනම් බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාෙටසහි බුසිෙ බුපාචක බු
නම් බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු  බුටතක් බුඇත්තා බු   බුසතර බුටකාට්ඨානටයෝ, සත් ටයක් බු
ටනා   බුපවද්ලලටයක් බුටනා   බුආත්මයක් බුටනා   බුනිස්ස්ව බු   බුනිජ්ජී  බු   බුනූන බු
   බුඅටච්තනික බු   බුපරිපාචනාකාර බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු බුසම හයකි. බු 

 
4. “ඡසව බු ටකාෙඨාටසසව බු විත්ථමහනාකාරං බු  ාටයා බු ධාතු.” බු පඨවි-

ආටපෝ-ටත්ටජෝ- ාටයෝ බු නම් බු    බු ධාතු බු සතටරකින් බු නිර්මිත බු    බු ටම් බු ධාතු බු
නරීරටයහි බු  නාහි බු උද්ධංලම බු නම් බු    බු  ාටයෝ බු ධාතුට හි බු සිෙ බු ආන් ාස බු
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පරන් ාස බු නම් බු    බු  ාටයෝ බු ධාතු  බු ටතක් බු ඇත්තා බු    බු සය බු ටකාට්ඨානටයෝ, 
සත් ටයක් බු ටනා   බු පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු
නිජ්ජී  බු   බුනූන බු   බුඅටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුවිත්ථමහනාකාර බු   බු ාටයෝ බු
ධාතු බුසම හයකි. බු 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
 

පද වි රණ  
 
1. පඨවි - තද බු.  බු- බුකර්කර් බු.  බු 
2. ආටපා බු - ඇටලන බු.ැටඳන බු ැලිටරන බුලති බුය. බු 
3. ටත්ටජෝ - සීතල බුඋණවසවම් බු.  බු- බුපැස න බු. ය. බු 
4.  ාටයෝ - පිම්ට.න බු.  බු- බුසැටලන බු. ය බු 
5. ධාතු - සත්  බුපවද්ලල බුටනා න බු.  බු 
6. නිස්ස්ව - සත් ටයක් බුටනා   බු 
7. නිජජී  - ජී යක් බුටනා   බු 
8. නූන - ආත්මයක් බුටනා   බු 
9. අටච්තනික - සිතක් බුටහෝ බුනචතසිකයක් බුටනා   බු 
10. අ ාකෘත - කුසල් බුඅකුසල් බුටනා   බු 
11. ථද්ධාකාර - තද බු.  බු 
12. ආ.න්ද්ධනාකාර - ඇටලන බු.ැටඳන බු ැලිටරන බුලතිය බු 
13. පරිපාචනාකාර - පැස න බුද න බුඋණවසවම් බුකරන බු.  බු 
14. ථම්භනාකාර - පිම්ට.න බු- බුපිටපන බු-සැටලන බු.  බු 
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ධාතු මනසිකාර භාවනාව 2 
 

නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 

 
භඋ නඋ යපේ දව  
 

1. ධාතු බුමනසිකාර බුභා නාට හි බුපළමව න බුපාඩටමන් බු“සසම්හාර බු
සංටඛප” බු භා නා  බු ඉදිරිපත් බු ටකාෙ බු ඇත. බු ටමහි බු දැක්ට න්ටන් බු
“සසම්හාර බුවිභක්ති” බුභා නා බුමනසිකාරය බුයි. බු 
 
2. කායලතාසති බු භා නාටේ බු ද් ත්තිංසාකාරය බු පිළි.ඳ බු සම්ප ර්ණ බු
භාවිතය බුටමයෙ බුඅ න බුටේ.  
 
3.  ණණටතා බු- බුටක්සා බුආදී බුඑක බුඑක බුටකාෙසක බු ර්ණ බු නටයන් බු
පවහවණව බුකළ බුයවතුය. බු 
 
4. සණඨානටතා බු - බු ටක්සා බු ආදී බු එක බු එක බු ටකාෙසක බු සෙහන බු
හැඩහවරැකම බුදැන බුසිටිය බුයවතුය. බු 
 
5. දිසාටතා බු- බුනරීරටයහි බුනාභිටයන් බුඋඩ, බුඋඩ බුදිනා  බුයයි බුද බුඑයින් බු
යෙ, යෙ බුදිනා  බුයයි බුද, උඩ බුයෙ බුටදදිනා  බුට න් බුකරනව බුල.න බු.ැවින් බු
ටක්සා බුආදී බුටකාෙස් බුපිහිො බුඇති බුදිනා  බුට න් බුට න්  බුදැන බුසිටිය බු
යවතුය. බු 
 
6. ඕකාසටතෝ බු- බුටක්සා බුආදිය බුනරීරටයහි බුපිහිො බුඇති බුස්ථාන බුද බුදැන බු
සිටිය බුයවතුය. බු 
 
7. පරිටචඡදටතා බු- බුටක්සා බුආදී බුටකාෙස් ලෙ බුසීමා , ඉම බුදැන බුසිටිය බු
යවතුය. බු 
 
8. ටම් බුසැම බුපාඩම් බුටකාෙස් බුදැන බුසිටීටමන් බුපමණක් බුසෑහීමකෙ බු 
පත්ටනාවී බුසිය බුදහස් බුලණන් බු ාර බු චනින් බුහා බුසිතින් බුභාවිතා බුකළ බු
යවතු බුටේ.  
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9.  චසා බු- බුටක්සා බුආදී බුටකාෙස් බු32. පඤ්්චක බු නටයන් බුමාස බු6 බුක් බු
සජ්ායනා බුටකාෙ බුපරලුණ බුකළ බුයවතු බුටේ.  
 
10. මනසා බු- බු චටනන් බුසජ්්ායනා බුකරන්නා බුටස්ම බුමාස බු6 බුක් බු
සිතින් බු ද බු සජ්්ායනා බු කළ බු යවතු බු ටේ. මාස බු 12 බු ක බු කාල බු නියමය බු
 නාහි බු භා නා  බු සඳහාම බු ට න් බු ස්ථානයක බු ලත බු කරන බු
ටයෝලා චරයන් බුඋටදසාය. බු 
 
11. දන බු මනසිකාර බු ටක නලය බු සිතින් බු සජ්්ායනය බු කිරීටම්දී බු
පිළිපැදිය බුයවතු බුකරැණව බු10 බුකි. බු 
 
12. අනවපව..ටතා බු- බුඅනවපිළිට ළින්ම බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බු 
 
13. නාති බුසී ටතා බු- බුටේලටයන් බුටමටනහි බුටනාකළ බුයවතුය. බු 
 
14. නාති බුසනිකටතා බු- බු ඩාත් බුපමා බුටනාවී බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බු 
 
15. විටක්ඛඛප බුපටි.ාහනටතා බු- බුසිත බුවිසිරීයාමෙ බුටනාදිය බුයවතුය. බු 
 
16. අනවපව.. බු මවඤ්චනටතා බු - බු ටනා ැෙටහන බු ටකාෙස් බු අතහැර බු
දැමිය බුයවතුය. බු 
 
17. පණණනති බු සමතිකකමනටතා බු - බු ටක්සාදී බු ටකාෙස් බු මැවී බු
ටපටනන බුටක්සා බුයනාදී බුනම බුඅතහැරිය බුයවතුය. බු 
 
18. අපපණටතා බු- බුසිත බුසමාියෙ බුපත් බුකළ බුයවතුය. බු 
 
19. අිවිතත බුස තරය බුඅනව  බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බු 
 
20. සීතිහා  බුස තරය බුඅනව  බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බු 
 
21. ට.ාජ්්ඞ්ල බුටකෝසලල බුස තරය බුඅනව  බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බු 
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22. ටමටතක් බුකියන බුලද බුදන බුමනසිකාර බුටක නලය බුද බුදැන බුසිටිය බු
යවතු බුටේ. කායලතාසතියෙ බුටමන් බුධාතු බුමනසිකාර බුභා නා ෙද බුව ා බුඅ න බු
.ැවිනි. බු 
 

්්්හඋර විභතති  
භඋ නඋ  උකයන  

 
1. (1) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුටකසා බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුටදටකෝටි බුපණස් බුලක්ෂයක් බුපමණ බු   බුටක්නටයෝ බුහිස් බු
ක.ල බුට ලා බුටලන බුසිටි බුසම බුමත බුපිහිො බුඇත්තාහ. බු 

 
(2) යම් බුටස් බු  නාහි බු තුඹසක් බු මත්ටතහි බුඉලුක් බුතණ බුපිහිො බුඇති බු

කල්හි, මා බු ටකටරහි බු ඉලුක් බු තණ බු පිහිො බු ඇත්ටත් බු යයි බු තුඹස බු මවදුන බු
ටනාදන්ටන්ද, අපි බු නාහි බුතුඹසක් බුමත්ටතහි බුපිහිො බුසිටිටයමවයි බුඉලුක් බුතණ බු
ද බුටනාදන්නා බුහවද,  

 
(3) ටමටස්ම, මා බුටකටරහි බුහිසටක් බුපිහිො බුසිටිටය් බුයැයි බුහිස් බුක.ල බු

ට ලාටලන බුසිටි බුසම බුටනාදන්ටන්ය, අපි බු නාහි බුහිස්ක.ල බුට ලාටලන බු
සිටි බුසම බුමත බුපිහිො බුසිටිටයමවයි බුහිසටක් බුටනාදන්ටන්. බු 

 
(4) ටමටස් බුටම් බුහිස, සමය, - බුහිසටක්ය බුයන බුභූත බුඋපාදාය බුරෑප බු

ධර්මටයෝ බු නාහි බුබ වටනා වන් බුටකටරහි, ආටභෝල බුසමන්නාහාර බුමනසිකාර බු
පරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(5) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුහිසටක් බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතු බුසමවට්ඨානික බු   බුථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බු
ටකාෙසකි. බු 

 
2. (6) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුටලාමා බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුන  බුඅන දහසක් බුටරෝම බුකූපයන්හි බු   බුටලෝමටයෝ බු නාහී, 
හිසටක් බුපිහිටි බුතැන් බුහා බුඅතුල් බුපතුල් බුතැන් බුහැර බුසකල බුනරීරය බුට ලාටලන බු
සිටි බුසම බුමත බුපිහිො බුඇත්ටතෝය. බු 
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(7) යම් බු ටස් බු  නාහි බු පාලු බු ලම් බු පිටයසක බු ඊතණ බු හෙටලන බු ඇති බු
කල්හි, මා බුටකටරහි බුඊතණ බුහෙටලන බුඇතැයි බුපාලු බුලම් බුපියස බුටනාදන්ටන් බු
ද බුඅපි බු නාහි බුපාලු බුලම්පියසක බුපිහිො බුසිටිටයමවයි බුඊතණ බුද බුටනාදන්නා බුහව බු
ද,  

 
(8) ටමටස්ම, මා බු ටකටරහි බු ටලෝම බු පිහිො බු ඇතැයි බු සකල බු නරීරය බු

ට ලාටලන බුසිටි බුසම බුටනාදන්ටන්ය, අපි බු නාහි බුනරීරය බුට ලාටලන බුසිටි බු
සම බුමත බුපිහිො බුසිටිටයමවයි බුටලෝමටයෝද බුටනාදන්නාහ. බු 

 
(9) ටමටස් බුටම් බුකය බුට ලා බුටලන බුසිටි බුසමය බු- බුටලෝමටයෝය බුයන බු

භූත බු උපාදාය බු රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි බු බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු ආටභෝල බු
සමන්නාහාර බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(10) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුටලෝම බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතු බුසමවට්ඨානික බු   බුථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බු
ටකාෙසකි. බු 

 
3. (11) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුනඛා බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බුටම් බු

ධාතු බුනරීරටයහි බුවිසි බුනියටපාතු බුඇඟිලි බුඅල බුපිහිො බුඇත්ටත්ය. බු 
 
(12) යම් බුටස් බු නාහි බුලම් බුදරැ න් බුවිසින් බුලීටකෝෙව බුඅල බුමී බුඇෙ බුවිද බු

අමවණා බුකරීඩා බුකරන බුකල්හි බුඅප බුටකටරහි බුමීඇෙ බුඅමවණා බුඇත්ටත්ය බුයයි බුලී බු
ටකෝෙව බුඅල බුටනාදන්නාහව බුද, අපි බු නාහි බුලී බුටකෝෙව බුඅල බුපිහිො බුසිටිටයමවයි බු
මීඇෙ බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(13) ටමටස්ම බුඅප බුටකටරහි බුවිසි බුනියටපාතු බුපිහිො බුඇතැයි බුඇඟිලි බු

අල බුටනාදන්ටන්. බුඅපි බු නාහි බුඇඟිලි බුඅල බුපිහිො බුසිටිටයමවයි බුවිසි බුනියටපාතු බු
ද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(14) ටමටස් බුටම් බුඇඟිලි බුඅලය බු- බුවිසි බුනියටපාතු බුයන බුභූත බුඋපාදාය බු

රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි බු බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු ආටභෝල බු සමන්නාහාර බු
මනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(15) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුවිසි බුනියටපාතු බුනම්, සත් ටයක් බු

ටනා   බුපවද්ලලටයක් බුටනා   බුආත්මයක් බුටනා   බුනිස්ස්ව බු   බුනිජ්ජී  බු   බුනූන බු
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   බුඅටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතු බුසමවට්ඨානික බු   බුථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බු
ධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
4. (16) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුදන්තා බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුටදතිස් බුදත් බුඇෙ බුටදහනව බුමත බුපිහිො බුඇත්තාහ. බු 
 
(17) යම්ටස් බු නාහි බු ඩව න් බුවිසින් බුෙැම් බුකණව බුටපළක් බුලල් බු ංටලි බු

ටපළක බු.දාමකින් බු.ැඳ බුසිෙව ා බුඇති බුකල්හි, අප බුටකටරහි බුෙැම් බුකණව බු.ැඳ බු
සිෙව ා බුඇතැයි බුලල් බු ංටලි බුටනාදන්ටන් බුද, අපි බු නාහි බුලල් බු ංටලි බුමත බු
පිහිො බුසිටිටයමවයි බුෙැම් බුකණව බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(18) ටමටස්ම බුඅප බුටකටරහි බුටදතිස් බුදත් බුඇෙ බුපිහිො බුඇතැයි බුහනව බු

ඇෙ බු ටනාදන්ටන්ය, අපි බු  නාහි බු බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු ආටභෝල බු
සමන්නාහාර බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝ බුට මව. බු 

 
(19) ටමටස් බුටම් බුටදහනව බුඇෙ බුටදතිස් බුදත් බුඇෙ බුයන බුභූත බුඋපාදාය බු

රෑප බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටත්ය. බු 
 
(20) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුටදතිස් බුදත් බුඇෙ බුනම්, සත් ටයක් බු

ටනා   බුපවද්ලලටයක් බුටනා   බුආත්මයක් බුටනා   බුනිස්ස්ව බු   බුනිජ්ජී  බු   බුනූන බු
   බුඅටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතු බුසමවට්ඨානික බු   බුථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බු
ධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
5. (21) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුතටචා බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුතටචෝ බුනම් බු   බුසම, සකල බුනරීරය බුට ලාටලන බුපිහිො බු
ඇත්ටත්ය. බු 

 
(22) යම්ටස් බු නාහි බුඅමව බුල  බුසමකින් බුමහා බුවීණාට ක් බුබතා බුඇති බු

කල්හි බු අමව බු ල  බු සමකින් බු මා බු බතා බු ටලන බු සිටින බු ලදැයි බු මහා බු වීණා  බු
ටනාදන්ටන් බුද, මා බුවිසින් බුමහා බුවීණා ක් බුබතන බුලද්ටද්යයි බුඅමව බුල  බුසමද බු
ටනාදන්ටන් බුද,  

 
(23) ටමටස්ම බුඅමව බුමිනිස් බුසමකින් බුමා බුට ළාටලන බුසිටින බුලදැයි බුසම බු

ද බුටනාදන්ටන්ය, මා බුවිසින් බුසකල බුනරීරය බුට ළාටලන බුසිටින බුලදැයි බුසම බුද බු
ටනාදන්ටන්ය. බු 
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(24) ටමටස් බු ටම් බු සකල බු නරීරය බු – බු සමය බු යන බු භූත බු උපාදාය බු රෑප බු
ධර්මටයෝ බු නාහි බුබ වටනා වන් බුටකටරහි බුඅටභෝල බුසමන්නාහිර බුමනසිකාර බු
පරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(25) ටමටස් බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු සම බු නම්, සත් ටයක් බු ටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතු බුසමවට්ඨානික බු   බුථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බු
ටකාෙසකි. බු 

 
6. (26) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුමංසං බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුන සියයක් බුපමණ බු  , මස් බුපිඬව, ඇෙසැකිල්ල බුආටල්ප බු
ටකාෙටලන බුපිහිො බුඇත්තාහ. බු 

 
(27) යම්ටස්,  නාහි බු රිච්චි බුිමත්තියක බුකෙවමැටි බුලසා බුඇති බුකල්හි, 

කෙවමැටිටයන් බුමා බුආටල්ප බුකරන බුලදැයි බු රිච්චි බුිමත්තිය බුටනාදන්ටන්ද, මා බු
විසින් බු රිච්චි බුිමත්තිය බුආටල්ප බුකරන බුලදැයි බුකෙව බුමැට්ෙද බුටනාදන්ටන්ද,  

 
(28) ටමටස්ම බුන සියයක් බුපමණ බුමස් බුපිඬව ලින් බුමා බුආටල්ප බුකරන බු

ලදැයි බුඇෙසැකිල්ල බුටනාදන්ටන්ය. බුඅප බුවිසින් බුඇෙසැකිල්ල බුආටල්ප බුකරන බු
ලදැයි බුන  බුසියයක් බුපමණ බුමස් බුපිඬව බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(29) ටමටස් බුටම් බුඇෙ බුසැකිල්ල බු- බුමස් බුපිඬවය බුයන බුභූත බුඋපාදාය බුරෑප බු

ධර්මටයෝ බු නාහි බුබ වටනා වන් බුටකටරහි බුආටභෝල බුසමන්නාහාර බුමනසිකාර බු
පරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(30) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුමස් බුපිඬව බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතු බුසමවට්ඨානික බු   බුථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බු
ටකාෙසකි. බු 

 
7. (31) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුනහාරැ බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු

   බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු න  බු සියයක් බු පමණ බු   , නහර බු ඇෙ බු සැකිල්ල බු
ට ළාටලන බුපිහිො බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(32) යම්ටස් බු  නාහි, කිරි බු  ැල් ලින් බු  රිච්චි බු ිමත්තියක බු ටමෝපා බු

 රිච්චි බුටකෝෙව බුට ළා බුඇති බුකල්හි, අපි බු නාහි බුකිරි බු ැල් බු ලින් බුට ළන බු
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ලද්ටදෝ බුට මවයි බුටමෝපා බු රිච්චි බුටකෝෙව බුටනාදන්ටන් බුද, අප බුවිසින් බුටමෝපා බු
 රිච්චි බුටකෝෙව බුට ළන බුලදැයි බුකිරි ැල් බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(33) ටමටස්ම, න  බුසියයක් බුපමණ බුනහර බු ැල් ලින් බුමා බුට ළන බු

ලද්ටද් බු ට මියි, ඇෙ බු සැකිල්ල බු ටනාදන්ටන්ය, අප බු විසින් බු ඇෙසැකිල්ල බු
ට ළන බුලද්ටද්යයි බුන  බුසියයක් බුනහර බු ැල් බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(34) ටමටස් බුටම් බුඇෙ බුසැකිල්ලය බු- බුන  බුසියයක් බුනහරය බුයන බුභූත බු

උපාදාය බු රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි බු බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු ආටභෝල බු
සමන්නාහාර බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(35) ටමටස් බුටම් බු ධාතු බුනරීරටයහි බුන  බු සියයක් බුපමණ බු  , නහර බු

නම්, සත් ටයක් බුටනා   බුපවද්ලලටයක් බුටනා   බුආත්මයක් බුටනා   බුනිස්ස්ව බු
   බුනිජ්ජී  බු   බුනූන බු   බුඅටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතු බුසමවට්ඨානික බු   බු
ථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
8. (36) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුඅෙි බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු  , 

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුතුන් බුසියයක් බුපමණ බු  , ඇෙ බුඑකසිය බුඅස  ක් බුඇෙ බු
සන්ද්ි බුටකටරහි බුලැළපී බුටලන බුපිහිො බුටලන බුඇත්තාහ. බු 

 
(37) ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු විළිඹව බු ඇෙ බු  නාහි, ටලාප් බු ඇෙ බු

බස ාටලන බු සිටිටය්ය. බු ටලාප් බු ඇෙ බු  නාහි බු ජං ා බු ඇෙ බු බස ාටලන බු
සිටිටය්ය. බුජං ා බුඇෙ බු නාහි බුකල ා බුඇෙ බුබස ාටලන බුසිටිටය්ය. බුකල ා බු
ඇෙ බු නාහි බුකටී බුඇෙ බුබස ාටලන බුසිටිටය්ය. බුකටී බුඇෙ බු නාහි බුපිෙකෙව බුඇෙ බු
බස ාටලන බු සිටිටය්ය. බු පිෙකෙව බු ඇෙ බු  නාහි බු ශ්රී ා බු ඇෙ බු බස ාටලන බු
සිටිටය්ය. බුශ්රී ා බුඇෙ බු නාහි බුහිස් බුක.ල් බුඇෙ බුබස ාටලන බුසිටිටය්ය. බු 

 
(38) හිස්ක.ල් බුඇෙ බු නාහි බුශ්රී ා බුඇෙ බුමත බුපිහිටිටය්ය. බුශ්රී ා බුඇෙ බු

 නාහි බුපිෙකෙව බුඇෙ බුමත බුපිහිටිටය්ය. බුපිෙකෙව බුඇෙ බු නාහි බුකටී බුඇෙ බුමත බු
පිහිටිටය්ය. බු කටී බු ඇෙ බු  නාහි බු කල ා බු ඇෙ බු මත බු පිහිටිටය්ය. බු කල ා බු ඇෙ බු
 නාහි බුජං ා බුඇෙ බුමත බුපිහිටිටය්ය. බුජං ා බුඇෙ බු නාහි බුටලාප් බුඇෙ බුමත බු
පිහිටිටය්ය. බුටලාප් බුඇෙ බු නාහි බුවිළිඹව බුඇෙ බුමත බුපිහිටිටය්ය. බු 

 
(39) යම්ටස් බු  නාහි බු උළු බු ලටඩාල් බු දැ  බු දඬව බු ටලාම බු  ැරටි බු රැසක් බු

ටලාඩ බුලසා බුඇති බුකල්හි බුඅපි බු නාහි බුඋළු බුලටඩාල් බුදැ  බුදඬව බුටලාම බු ැරටි බු
බස ාටලන බුසිටිටයමව බුයෙ බුසිටි බුඋළු, බුලල්, ලටඩාල් බුදැ  බුදඬව බුටලාම බු ැරටි බු
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ටනාදන්ටන් බුද, අපි බු නාහි බුයෙ බුසිටි බුඋළු බුලටඩාල් බුදැ  බුදඬව බුටලාම බු ැරටි බුද බු
ටනාදන්නාහව බුද,  

 
(40) ටමටස්ම බු මම බු  නාහි බු ටලාප් බු ඇෙ බු බස ාටලන බු සිටිටයමියි බු

විළිඹව බුඇෙ බුටනාදනී, මම බු නාහී බුජං ා බුඇෙ බුබස ාටලන බුසිටිටයමියි බුටලාප් බු
ඇෙ බුටනාදනී, මම බු නාහි බුකල ා බුඇෙ බුබස ාටලන බුසිටිමියි බුජං ා බුඇෙ බු
ටනාදනී, මම බු  නාහි බු කටී බු ඇෙ බු බස ාටලන බු සිටිටයමියි බු කල ා බු ඇෙ බු
ටනාදනී, මම බු  නාහි බු පිෙකෙව බු ඇෙ බු බස ාටලන බු සිටිටයමියි බු කටී බු ඇෙ බු
ටනාදනී, මම බු  නාහි බු ශ්රී ා බු ඇෙ බු බස ාටලන බු සිටිටයමියි බු පිෙකෙව බු ඇෙ බු
ටනාදනී, මම බු නාහි බුහිස්ක.ල් බුඇෙ බුබස ාටලන බුසිටිටයමියි බුශ්රී ා බුඇෙ බු
ටනාදනී. බු 

 
(41) මම බු නාහි බුශ්රී ා බුඇෙ බුමත බුපිහිො බුසිටිටයමියි බුහිස් බුක.ල් බුඇෙ බු

ටනාදනී, මම බු  නාහි බු පිෙකෙව බු ඇෙ බු මත බු පිහිො බු සිටිටයමියි බු ශ්රී ා බු ඇෙ බු
ටනාදනී, මම බු  නාහි බු කටී බු ඇෙ බු මත බු පිහිො බු සිටිටයමියි බු පිෙකෙව බු ඇෙ බු
ටනාදනී, මම බු  නාහි බු කල ා බු ඇෙ බු මත බු පිහිො බු සිටිටයමියි බු කටී බු ඇෙ බු
ටනාදනී, මම බු  නාහි බු ජං ා බු ඇෙ බු මත බු පිහිො බු සිටිටයමියි බු කල ා බු ඇෙ බු
ටනාදනී, මම බු  නාහි බු ටලාප් බු ඇෙ බු මත බු පිහිො බු සිටිටයමියි බු ජං ා බු ඇෙ බු
ටනාදනී, මම බු  නාහි බු විළිඹව බු ඇෙ බු මත බු පිහිො බු සිටිටයමියි බු ටලාප් බු ඇෙ බු
ටනාදනී. බු 

 
(42) ටමටස් බුටම් බුතුන්සියයක් බුපමණ බුඇෙ බුනම් බු   බුභූත බුඋපාදාය බුරෑප බු

ධර්මටයෝ බු නාහි බුබ වටනා වන් බුටකටරහි බුආටභෝල බුසමන්නාහාර බුමනසිකාර බු
පරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(43) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුතුන් බුසියයක් බුපමණ බු   බුඇෙ බුනම්, 

සත් ටයක් බු ටනා   බු පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු
නිජ්ජී  බු    බු නූන බු    බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු චතු බු සමවට්ඨානික බු    බු
ථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
9. (44) අත්ථී බු ඉමස්මිං බු කාටය බු අෙිමිඤ්්ජා බු - බු සතර බු ධාතු කින් බු

නිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුඇෙමිඳුලු බුඇෙකෙව බුඅභන්තරටයහි බුපිහිො බු
ඇත්ටත්ය. බු 
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(45) යම් බුටස් බු නාහි බුඋණ බුපවරැක් බුතුළ බුතැම්.  බුට යල.ඩ බු.හා බුඇති බු
කල්හි බුඅප බුටකටරහි බුට යල.ඩ බු.හා බුඇතැයි බුඋණ බුපවරැක් බුටනාදනී බුද, අපි බු
 නාහි බුඋණ බුපවරැක් බුතුළ බුපිහිො බුසිටිටයමවයි බුට යල.ඩද බුටනාදනී බුද,  

 
(46) ටමටස්ම බු අප බු ටකටරහි බු ඇෙමිඳුලු බු පිහිො බු ඇත්ටත් බු යයි බු

ඇෙමිඳුලු බු ටනාදන්නාහ. බු අපි බු  නාහි බු ඇෙකෙව බු අභන්තරටයහි බු පිහිො බු
සිටිටයමවයි බුඇෙ බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(47) ටමටස් බු ටම් බු ඇෙකෙවය, ඇෙමිඳුලුය බු යන බු භූත බු උපාදාය බු රෑප බු

ධර්මටයෝ බු නාහි බුබ වටනා වන් බුටකටරහි බුආටභෝල බුසමන්නාහාර බුමනසිකාර බු
පරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(48) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුඇෙමිඳුලු බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතු බුසමවට්ඨානික බු   බුථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බු
ටකාෙසකි. බු 

 
10. (49) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බු කකං බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු

  , ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු කුලඩව , ලල ලුට න් බුනික්මී බුමදක් බුපහතෙ බුටලාස් බු
ටදකෙ බු ට.දුනා බු    බු දළනහරින් බු .ැඳී බු හෘදය බු මාංනයෙ බු ටදපසින් බු පිහිො බු
ඇත්ටත්ය,  

 
(50) යම්ටස් බු නාහි, එක බුනැට්ටට් බු.ැඳී බුසිටි බුඅඹ බුටලි බුටදකක් බුඇති බු

කල්හි, මා බුවිසින් බුඅඹ බුටලි බුටදකක් බු.ඳින බුලදැයි බුඅඹ බුනැට්ෙ බුටනාදන්ටන්ද, 
අපි බු නාහි බුඅඹ බුනැට්ටෙන් බු.ැඳී බුසිටිටයමවයි බුඅඹ බුටලි බුටදක බුද බුටනාදන්ටන් බු
ද,  

 
(51) ටමටස්ම බු මා බු විසින් බු  කුලඩව  බු .ඳින බු ලද්ටද්යයි බු දළනහරය බු

ටනාදන්ටන්ය. බු මම බු  නාහි බු දළනහරින් බු .ඳින බු ලද්ටදමියි බු  කුලඩව  බු ද බු
ටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(52) ටමටස් බු ටම් බු දළනහරය,  කුලඩව  බු යන බු භූත, උපාදාය බු රෑප බු

ධර්මටයෝ බු නාහි බුබ වටනා වන් බුටකටරහි බුඅටභෝල බුසමනනාහාර බුමනසිකාර බු
පරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 
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(53) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු කුලඩව  බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු
පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතු බුසමවට්ඨානික බු   බුථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බු
ටකාෙසකි. බු 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
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ධාතු මනසිකාර භාවනාව 3 
 

නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 

 

්්ම හඋර විභතති  
භඋ නඋ  උකයන  

 
11. (1) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුහදයං බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුහෘදයමාංනය,  නාහි බුනරීර බුඅභන්තරටයහි බුඋර බුඇෙ බු
මැදිරිය බුතුළ බුපපව  බුමැද බුපිහිො බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(2) යම්ටස් බු නාහි බුදිරාලිය බුරිය බුමැදිරියක බුමස් බුපිඬක් බුඑල් ා බුතැ.  බු

කල්හි බුමා බුටකටරහි බුමස් බුපිඬක් බුඑල් ා බුත.ා බුඇත්ටත්යයි බුදිරාලිය බුරිය බුමැදිරිය බු
ටනාදන්ටන් බුද, මම බු නාහි බු දිරාලිය බුරිය බුමැදිරියක බුඑල් ා බුත.න බුලද්ටද් බු
ට මියි බුමස් බුපිඬ බුද බුටනාදන්ටන් බුද,  

 
(3) ටමටස්ම බු මා බු ඇසවරැ බු ටකාෙ බු ටලන බු හෘදය බු මාංනය බු පිහිො බු

ඇත්ටත්යයි බුඋරඇෙ බුමැදිරිය බුටනාදන්ටන්ය, මම බු නාහි බුඋරඇෙ බුමැදිරිය බු
ඇසවරැ බුටකාෙ බුටලන බුපිහිො බුසිටිටයමියි බුහෘදය බුමාංනය බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(4) ටමටස් බුටම් බුඋරඇෙ බුමැදිරිය බු- බුහෘදය බුමාංනය බුයන බුභූත බුඋපාදාය බු

රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි බු බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු අටභෝල බු සමන්නාහාර බු
මනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටත්ය. බු 

 
(5) ටමටස් බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු හෘදයමාංනය බු නම්, සත් ටයක් බු

ටනා   බුපවද්ලලටයක් බුටනා   බුආත්මයක් බුටනා   බුනිස්ස්ව බු   බුනිජ්ජී  බු   බුනූන බු
   බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු චතුසමවට්ඨානික බු    බු ථද්ධාකාර බු    බු පඨවි බු
ධාතු බුටකාෙසකි. බු 

12. (6) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුයකනං බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු
   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුඅක්මා  බු නාහි, උරඇෙ බුමැදිරිටයහි බුහෘදය බුමාංනය බු
දකුණව බුපසින් බුපිහිො බුඇත්ටත්ය. බු 
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(7) යම්ටස් බු නාහි බුසැළික.ල් බුලැටියක බුමස්පිඬව බුයවලලයක් බුඇලී බුසිටි බු
කල්හි, මා බුටකටරහි බුමස්පිඬව බුයවලලයක් බුඇලීටලන බුඇත්ටත්යයි බුසැළික.ල් බු
ලැටිය බුටනාදන්ටන් බුද, මම බු නාහි බුසැළික.ල් බුලැටියක බුඇලී බුසිටිටය් බුට මියි බු
මස්පිඬව බුයවලලය බුද බුටනාදන්ටන් බුද,  

 
(8) ටමටස්ම බුමා බුටකටරහි බුඅක්මා  බුපිහිො බුඇත්ටත් බුයයි බුඋරඇෙ බු

මැදිරිටයහි බුහෘදය බුමාංනයෙ බුදකුණව බුපස බුටනාදන්ටන්ය, මම බු නාහි, උරඇෙ බු
මැදිරිටයහි බුහෘදය බුමාංනයෙ බුදකුණව බුපසින් බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බුඅක්මා  බු
ද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(9) ටමටස් බුටම් බුඋර බුඇෙ බුමැදිරිටයහි බුහෘදය බුමාංනයෙ බුදකුණව බුපසය බු

අක්මා  බුයන බුභූත බුඋපාදාය බුරෑප බුධර්මටයෝ බු නාහි බුබ වටනා වන් බුටකටරහි බු
අටභෝල බුසමන්නාහාර බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(10) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුඅක්මා  බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතුසමවට්ඨානික බු   බුථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බු
ටකාෙසකි. බු 

 
13. (11) අත්ථි බු ඉමස්මිං බු කාටය බු කිටලාමකං බු - බු සතර බු ධාතු කින් බු

නිර්මිත බු    බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු කිටලෝමකය බු නම්   බු දළඹව  බු  නාහි, 
පටිචඡන්න බුකිටලෝමකය බු- බුඅපටිචඡන්න බුකිටලෝමකය බුනමින් බුටද ැදෑරැම් බු
 න්ටන්ය. බු හෘදයමාංනය බු හා බු  කුලඩව  බු ද බු ට ලාටලන බු පටිච්චන්න බු
කිටලෝමකය බු පිහිො බු ඇත්ටත්ය, සකල බු නරීරටයහි බු මස්පිඬව බු ට ලාටලන බු
අපටිච්ඡන්න බුකිටලෝමකය බුපිහිො බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(12) යම්ටස් බු  නාහි බු දුහවල් බු ටරදිකඩකින් බු මස්කැටියක් බු බතා බු ඇති බු

කල්හි, මම බු නාහි බුදුහවල් බුටරදි බුකඩකින් බුබතන බුලද්ටද් බුට මියි බුමස්කැටිය බු
ටනාදන්ටන් බුද, මා බුවිසින් බුමස් බුකැටියක් බුබතන බුලද්ටද්යයි බුදුහවල් බුටරදි බුකඩද බු
ටනාදන්ටන්ද,  

 
(13) ටමටස් බු ම බු මම බු  නාහි බු දළඹව කින් බු ට ලන බු ලද්ටද්මියි බු

හෘදයමාංනය බුද බු කුලඩව බුද බුසකල බුනරීරටයහි බුමස්පිඬව බුද බුටනාදන්ටන්ය, මා බු
විසින් බු  නාහි, හෘදය බු මාංනය බු  කුලඩව  බු හා බු සකල බු නරීරටයහි බු මස්පිඬව බු
ට ලාටලන බුසිටින බුලද්ටද්යයි බුදළඹව  බුද බුටනාදන්ටන් බුය. බු 
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(14) ටමටස් බු ටම් බු හෘදයමාංනය බු - බු  කුලඩව  බු - බු සකල බු නරීරටයහි බු
මස්පිඬවය බුදළඹව ය බුයන බුභූත බුඋපාදාය බුරෑප බුධර්මටයෝ බු නාහි බුබ වටනා වන් බු
ටකටරහි බුආටභෝල බුසමන්නාහාර බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(15) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුදළඹව  බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතුසමවට්ඨානික බු   බුථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බු
ටකාෙසකි. බු 

 
14. (16) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුපිහකං බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු

   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුඇලදි  බු නාහි, හෘදයමාංනයෙ බු ම් බුපසින් බුඋදර බු
පෙලයාටල් බුමතුභාලය බුඇසවරැ බුටකාෙ බුටලන බුපිහිො බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(17) යම්ටස් බු නාහි, ටකාෙවටලයක බුමතුපිෙ බුටලාම බුපිඩක් බුඇලීටලන බු

ඇත්ටත්යයි බුටකාෙවටලය බුටනාදන්ටන්ද, මම බු නාහි බුටකාෙවටලයක බුමතුපිෙ බු
ඇලීටලන බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බුටලාම බුපිඩද බුටනාදන්ටන් බුද,  

 
(18) ටමටස් බුමා බුඇසවරැ බුටකාෙ බුටලන බුඇලදි  බුපිහිො බුඇත්ටත් බුයයි බු

උදරපෙලයා බුටල් බුමතුභාලය බුටනාදන්ටන්ය, මම බු නාහි බුඋදර බුපෙලයාටල් බු
මතුභාලය බු ඇසවරැ බු ටකාෙ බු ටලන බු පිහිො බු සිටිටය් බු ට මියි බු ඇලදි  බු ද බු
ටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(19) ටමටස් බුටම් බුඋදර බුපෙලයාටල් බුමතුභා  බු - බුඇලදි  බුයන බුභූත බු

උපාදාය බු රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි බු බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු ආටභෝල බු
සමනනාහාර බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(20) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුඇලදි  බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතුසමවට්ඨානික බු   බුථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බු
ටකාෙසකි. බු 

 
15. (21) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුපපලාසං බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු

   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුපපවමස බු නාහි, උරඇෙ බුමැදිරිටයහි බුහෘදයමාංනයෙ බු
ද බුඅක්මා ෙ බුද බුඉහළින් බුඑල්ට.මින් බුපිහිො බුඇත්ටත්ය. බු 
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(22) යම්ටස් බු  නාහි, දිරැණව බු ටකාෙවටලයක් බු තුළ බු ටද.ර බු කූඩව ක් බු
එල්ට.මින් බුපිහිො බුඇති බුකල්හි, මා බුටකටරහි බුටද.ර බුකූඩව ක් බුඑල්ට.මින් බු
ඇත්ටත් බු යයි බු දිරැණව බු ටකාෙවටලය බු ටනාදන්ටන් බු ද, මම බු  නාහි බු දිරැණව බු
ටකාෙවටලය බු තුළ බු එල්ට.මින් බු පිහිො බු සිටිටය් බු ට මියි බු ටද.ර බු කූඩව  බු ද බු
ටනාදන්ටන් බුද,  

 
(23) ටමටස්ම, මා බු ටකටරහි බු පපවමස බු එල්ට.මින් බු පිහිො බු ඇත්ටත් බු

යයි බුනරීර බුඅභන්තරටයහි බුඋර බුඇෙ බුමැදිරිය බුටනාදන්ටන්ය. බුමම බු නාහි බු
නරීර බුඅභන්තරටයහි බුඋර බුඇෙ බුමැදිරිය බුතුළ බුඑල්ටබ් බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බු
පපවමස බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(24) ටමටස් බුටම් බුනරීර බුඅභන්තරටයහි බුඋර බුඇෙ බුමැදිරිය බු- බුපපවමස බු

යන බුභූත බුඋපාදාය බුරෑප බුධර්මටයෝ බු නාහි, බ වටනා වන් බුටකටරහි බුආටභෝල බු
සමන්නාහාර බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(25) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුපපවමස බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතුසමවට්ඨානික බු   බුථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බු
ටකාෙසකි. බු 

 
16. (26) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුඅන්තං බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු

   බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු .ඩ ැල බු  නාහි, උින් බු ලල ලුට න් බු ද බු යටින් බු
පක් ානටයන් බුද බුඅතර බු   බුනරීර බුඅභන්තරටයහි බුපිහිො බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(27) යම්ටස් බු නාහි, ටල් බුබරැ ක බුහිස බුනැති බුඇළි බුලැරඬිකුණක් බු

දරණ බුලස් ා බුඇති බුකල්හි බුමා බුටකටරහි බුහිස බුනැති බුඇළි බුලැරි බුකුණක් බුදරණ බු
ලස් ා බුඇත්ටත් බුයයි බුටල් බුබරැ  බුටනාදන්ටන් බුද, මම බු නාහි බුටල් බුබරැ ක බු
දරණ බු ලසාටලන බු සිටිටය් බු ට මියි බු හිස බු නැති බු ඇළි බු ලැරඬි බු කුණ බු ද බු
ටනාදන්ටන් බුද,  

(28) ටමටස්ම, මා බු ටකටරහි බු .ඩ ැල බු පිහිො බු ඇත්ටත් බු යයි බු නරීර බු
අභන්තරය බු ටනාදන්ටන්ය, මම බු  නාහි බු නරීර බු අභන්තරටයහි බු පිහිො බු
සිටිටය් බුට මියි බු.ඩ ැලද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(29) ටමටස් බුටම් බුනරීර බුඅභන්තරය බු- බු.ඩ ැල බුයන බුභූත බුඋපාදාය බු

රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි බු බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු ආටභෝල බු සමන්නාහාර බු
මනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 
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(30) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු.ඩ ැල බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතුසමවට්ඨානික බු   බුථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බු
ටකාෙසකි. බු 

 
17. (31) අත්ථි බු ඉමස්මිං බු කාටය බු අන්තලුණං බු - බු සතර බු ධාතු කින් බු

නිර්මිත බු    බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු අතුනව.හන් බු  නාහි, එක්විසි බු තැනකින් බු
නැමී බුසිටියා බු   බු.ඩ ැල් බුදරැණව බුඅතටරහි බුපිහිො බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(32) යම්ටස් බු  නාහි, පාපිස්ටනක බු මහ බු රැහැන් බු මඩවල්ල බු ටලාතා බු

සිහින් බුරැහැන් බුසිටි බුකල්හි, මම බු නාහි බුසිහින් බුරැහැන් ලින් බුටලාතන බුලද්ටද් බු
ට මියි බුපාපිස්ටන් බුමහ බුරැහැන් බුමඩවල්ල බුටනාදන්ටන් බුද, මා බුවිසින් බු නාහි, 
පාපිස්ටන් බු මහ බු රැහැන් බු මඩවල්ල බු ටලාතන බු ලද්ටද් බු යයි බු සිහින් බු රැහැන් බු ද බු
ටනාදන්ටන් බුද බු 

 
(33) ටමටස්ම බු මා බු  නාහි බු අතුණව.හනින් බු ට ලන බු ලද්ටද් බු ට මියි බු

.ඩ ැල් බු දරණව  බු ටනාදන්ටන්ය, මා බු විසින් බු  නාහි බු .ඩ ැල් බු දරණව  බු
ටලාතන බුලද්ටද් බුයයි බුඅතුණව.හන් බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
 34) ටමටස් බුටම් බු.ඩ ැල් බුදරණව ය බු- බුඅතුණව.හන්ය බුයන බුභූත බු -

උපාදාය බු රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි, බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු ආටභෝල බු
සමන්නාහාර බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(35) ටමටස් බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු අතුණව.හන් බු නම්, සත් ටයක් බු

ටනා   බුපවද්ලලටයක් බුටනා   බුආත්මයක් බුටනා   බුනිස්ස්ව බු   බුනිජ්ජී  බු   බුනූන බු
   බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු චතුසමවට්ඨානික බු    බු ථද්ධාකාර බු    බු පඨවි බු
ධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
18. (36) අත්ථි බු ඉමස්මිං බු කාටය බු අනතලුණං බු - බු සතර බු ධාතු කින් බු

නිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුටනාපැසවණව බුඅහර බු නාහි, උදරය බුනම් බු   බු
ආමානය බුතුළ බුපිහිො බුඇත්ටත් බුය,  

 
(37) යම්ටස් බු  නාහි, .ල්ලන් බු කෑම බුකන බු .ඳුනක බු .ලු බු මනයක් බු

ඇති බුකල්හි, මා බුටකටරහි බු.ලු බු මනයක් බුඇත්ටත් බුයයි බු.ල්ලන් බුකෑම බුකන බු
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.ඳුන ටනාදන්ටන් බුද, මම බු නාහි බු.ලු බුකෑම බු.ඳුනක බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බු

.ලු මනය බුද බුටනාදන්ටන්ද,  
 
(38) ටමටස්ම බුමා බුටකටරහි බුටනාපැසවණව බුආහාර බුපිහිො බුඇත්ටත්යයි බු

ආමානය බුටනාදන්ටන්ය, මම බු නාහි, ආමානටයහි බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බු
ටනාපැසවණව බුආහාරද බුටනාදන්ටන් බුය. බු 

 
(39) ටමටස් බුටම් බුආමානය බු- බුටනාපැසවණව බුඅහරය බුයන බුභූත බුඋපාදාය බු

රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි, බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු ආටභෝල බු සමන්නාහාර බු
මනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(40) ටමටස් බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු ටනාපැසවණව බු ආහාර බු නම්, 

සත් ටයක් බු ටනා   බු පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු
නිජ්ජී  බු    බු නූන බු    බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු උතුසමවට්ඨානික බු    බු
ථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
19. (41) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුකරීසං බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු

   බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු පැසවණව බු අහර බු මල බු  නාහි, .ඩ ැල බු ටකළ ර බු
අෙඟුලක් බු පමණ බු ඇති බු උණ බු පවරැකක් බු  ැනි බු    බු පක් ානය බු තුළ බු පිහිො බු
ඇත්ටත්ය. බු 

 
(42) යම්ටස් බු නාහි, උණ බුපවරැටකහි බුසිනිඳු බුටලස බුඅනාලත් බුපඬව න් බු

මැටි බු පවර ා බු ඇති බු කල්හි, මා බු ටකටරහි බු සිනිඳු බු පඬව න් බු මැටි බු ඇත්ටත්යයි බු
උණ බුපවරැක බුටනාදන්ටන් බුද, මම බු නාහි බුඋණ බුපවරැටකහි බුපිහිො බුසිටිටය් බු
ට මියි බුසිනිඳු බුපඬව න් බුමැටි බුද බුටනාදන්ටන් බුද,  

 
(43) ටමටස්ම බුමා බුටකටරහි බුපැසවණව බුඅහර බුමල බුපිහිො බුඇත්ටත්යයි බු

පක් ානය බුටනාදන්ටන්ය, මම බු නාහි බුපක් ානටයහි බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බු
පැසවණව බුඅහර බුමල බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

(44) ටමටස් බුටම් බුපක් ානය බු- බුපැසවණව බුඅහර බුමල බුයන බුභූත බුඋපාදාය බු
රෑප බුධර්මටයෝ බුබ වටනා වන් බුටකටරහි බුආටභෝල බුසමන්නාහාර බුමනසිකාර බු
පරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(45) ටමටස් බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු පැසවණව බු අහර බු මල බු නම්, 

සත් ටයක් බු ටනා   බු පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු
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නිජ්ජී  බු    බු නූන බු    බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු උතුසමවට්ඨානික බු    බු
ථද්ධාකාර බු   බුපඨවි බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
20. (46) අත්ථි බු ඉමස්මිං බු කාටය බු මත්ථලුංලං බු - බු සතර බු ධාතු කින් බු

නිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුහිස්ටමාළ බු නාහි, හිස් බුක.ල බුතුළ බුපිහිො බු
ඇත්ටත් බුය. බු 

 
(47) යම්ටස් බු නාහි, පැරණි බුල.ව බුක.ලක බුපිටි බුපිඬක් බුත.ා බුඇති බු

කල්හි බු මා බු ටකටරහි බු පිටි බු පිඬක් බු ත.ා බු ඇත්ටත්යයි බු පැරණි බු ල.ව බු ක.ල බු
ටනාදන්ටන් බුද, මම බු නාහි බුපැරණි බුල.ව බුක.ලක බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බු
පිටි බුපිඩද බුටනාදන්ටන් බුද,  

 
(48) ටමටස්ම බු මා බු ටකටරහි බු හිස් බු ටමාළ බු පිහිො බු ඇත්ටත් බු යයි බු

හිස්ක.ල බුටනාදන්ටන්ය, මම බු නාහි, හිස්ක.ල බුතුළ බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බු
හිස් බුටමාළ බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(49) ටමටස් බුටම් බුහිස්ක.ලය බු- බුහිස් බුටමාළය බුයන බුභූත බු- බුඋපාදාය බු

රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි බු බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු අටභෝල බු සමන්නාහාර බු
මනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(50) ටමටස් බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු හිස් බු ටමාළ බු නම්, සත් ටයක් බු

ටනා   බුපවද්ලලටයක් බුටනා   බුආත්මයක් බුටනා   බුනිස්ස්ව බු   බුනිජ්ජී  බු   බුනූන බු
   බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු චතුසමවට්ඨානික බු    බු ථද්ධාකාර බු    බු පඨවි බු
ධාතු බුටකාෙසකි. බු 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
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පද වි රණ  
 
1. ආටභාල - ආ ර්ජනා බුකිරීම බුටහ ත් බුසිතා බු.ැලීම. බු 
2. සමනනාහාර - නැ ත බුනැ ත බුආ ර්ජනා බුකිරීම, සිතා බු 
  .ැලීම. බු 
3. මනසිකාර - ටමටනහි බුකිරීම බුඅරමවණව බුකිරීම. බු 
4. පරතටේක්ෂා - නව ණින් බුසලකා බු.ැලීම. බු 
5. චතු බුසමවෙඨානික - කර්ම බු- බුචිත්ත බු- බුසෘතු බු- බුආහාර බුනම් බු   බු 

  ටහ්තු බුසතරකින් බුහෙ බුලන්නා බු   බුරෑප බු 
  ටකාෙස්ය. බුචතු බුසමවෙඨානික බුධාතු බුටකාෙස් බු 
  32 බුක් බුඇත. බු 

6. උතු බුසමවෙඨාන - සෘතු බුටහ්තුට න් බුහෙලන්නා බු   බුරෑප බු 
  ටකාෙස්ය. බුඋදරීයං බු-කරීසං බු- බුපවබ්ට.ෝ බු- 
  මවත්තං බුයන බුටකාෙස් බුසතර බුඋතු බු 
  සමවෙඨානිකටයෝ බුය. බු 
7. උතු බුචිතත බුසමවෙඨාන- සෘතුට න් බුහා බුචිත්තටයන් බුහෙලන්නා බු  ,  
  ටස්ටදෝ බු- බුඅස්ස  බු- බුටේටලෝ බු- බුසිං ානිකා බු 
  යන බුටකාෙස් බුසතරකි. බු 
8. කම්ම බුසමවට්ඨාන - පාචක බුටත්ටජෝ බුධාතු  බුකම්ම බු 
  සමවෙඨානිකය. බු 

 
උතු බුසමවෙඨාන බු4, උතු බුචිත්ත බුසමවෙඨාන බු4 , කම්ම බුසමවට්ඨාන බු1, 

චිත්ත බු සමවට්ඨාන බු 1, යන බු ටකාෙස් බු 10 බු හැර බු ඉතිරි බු ටකාෙස් බු 32 බු චතු බු
සමවෙඨානිකටයෝ බුට ති. බු 
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ධාතු මනසිකාර භාවනාව 4 
 

නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 

 

්්ම හඋර විහතති  
භඋ නඋ  උකයන  

 
21. (1) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුපිත්තං බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු.ද්ධ බුපිත බු-අ.ද්ධ බුපිත බුනමින් බුටද ැදෑරැම් බු   බුපිත බු
ඇත්ටත්ය. බු.ද්ධ බුපිත බුඅක්මා  බුඇසවරැටකාෙ බුඇත්තා බු   බුපිත් බුටකෝර්ටයහි බුද බු
අ.ද්ධ බුපිත බුජීවිටතන්ද්ද්රිය බුපරති.ද්ධ බු   බුසකල බුනරීරටයහි බුද බුපිහිො බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(2) යම්ටස් බු නාහි බු ැෙටකාලු බුටකාස්සක බු ැසිදිය බුපිරී බුඇති බුකල්හි, 

මා බුටකටරහි බු ැසිදිය බුපිරී බුඇත්ටත්යයි බු ැෙටකාලු බුටකාස්ස බුටනාදන්ටන් බුද, 
මම බු  නාහි බු  ැෙටකාලු බු ටකාස්සක බු පිහිො බු සිටිටය් බු ට මියි බු  ැසිදිය බු ද බු
ටනාදන්ටන් බුද, ටමටස්ම බුමා බුටකටරහි බු.ද්ධ බුපිත බුපිහිො බුඇත්ටත්යයි බුපිත් බු
ටකෝර්ය බුටනාදන්ටන්ය, මම බු නාහි බුපිත් බුටකෝර්ටයහි බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බු
.ද්ධ බුපිත බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(3) යම්ටස් බු  නාහි බු අතිරස බු නම් බු    බු කැ වම් බු ටලියක බු ටතල බු

පැතිරටලන බු සිටි බු කල්හි, මා බු ටකටරහි බු ටතල බු පැතිරටලන බු ඇත්ටත්යයි බු
කැ වම් බුටලිය බුටනාදන්ටන් බුද, මම බු නාහි බුකැ වම් බුටලිටයහි බුපැතිරටලන බු
සිටිටය් බුට මියි බුටතලද බුටනාදන්ටන් බුද, ටමටස්ම බුමා බුටකටරහි බුඅ.ද්ධ බුපිත බු
පැතිර බු ටලන බු පිහිො බු ඇත්ටත්යයි බු සකල බු නරීරය බු ද බු ටනාදන්ටන්ය. බු මම බු
 නාහි බුසකල බුනරීරටයහි බුපැතිර බුටලන බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බුඅ.ද්ධ බුපිත බු
ද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(4) ටමටස් බුටම් බුපිත් බුටකෝර්ය බු- බු.ද්ධ බුපිතය බු- බුසකල බුනරීරය බුඅ.ද්ධ බු

පිතය බු යන බු භූත බු උපාදාය බු රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි, බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු
ආටභෝල බුසමන්නාහාර බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 



 පෙවන 247 

(5) ටමටස් බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු පිත බු නම්, සත් ටයක් බු ටනා   බු
පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතුසමවට්ඨානික බු   බුආ.න්ධනාකාර බු   බුආටපෝ බු
ධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
22. (6) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුටසමහං බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු

   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුපාතරයක් බුපවරාලන බුතරම් බු   බුටසම බු නාහි, ආමානය බු
මතුපිෙ බුඋදරපෙලටයහි බුපිහිො බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(7) යම්ටස් බු නාහි, චන්ද්දනිකා බුනම් බු   බුකුණවදිය බු ළක බුදිය බුමතුපිෙ බු

ටපණ බු පෙලයක් බු හෙටලන බු ඇති බු කල්හි, මා බු ටකටරහි බු ටපණ බු පෙලයක් බු
පිහිො බුඇත්ටත්යයි බුකුණව බුදිය බු ළ බුටනාදන්ටන් බුද, මම බු නාහි බුකුණව බුදිය බු
 ටළක බුදිය බුමතුපිෙ බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බුටපණපෙලය බුද බුටනාදන්ටන් බුද,  

 
(8) ටමටස්ම බුමා බුටකටරහි බුටසම බුපිහිො බුඇත්ටත්යයි බුඋදර බුපෙලය බු

ටනාදන්ටන්ය, මම බු ටකටරහි බු ටසම බු පිහිො බු සිටිටය් බු ට මියි බු ටසම බු ද බු
ටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(9) ටමටස් බු ටම් බු උදර බු පෙලය බු -ටසමය බු යන බු භූත බු උපාදාය බු රෑප බු

ධර්මටයෝ බු නාහි, බ වටනා වන් බුටකටරහි බුආටභෝල බුසමන්නාහාර බුමනසිකාර බු
පරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(10) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුටසම බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතුසමවට්ඨානික බු   බුආ.න්ධනාකාර බු   බුආටපෝ බු
ධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
23. (11) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුපවට..ා බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු

   බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු සැර  බු  නාහි, ටලි බු පිළිකා බු  ණ බු තු ාල බු ආදී බු
තැන්හි බුපිහිො බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(12) යම්ටස් බු නාහි බු ෑ බුටපාටරෝ බුආදී බුආ වධයකින් බුපහර බුටදන බුලද බු

ලසක බු රැක් බු මැලියම් බු රැදි බු ඇති බු කල්හි, මා බු ටකටරහි බු රැක් බු මැලියම් බු රැදී බු
ඇත්ටත් බුයයි බුලටසහි බුආ වද බුපහර බුලත් බුතැන බුටනාදන්ටන් බුද, මම බු නාහි බු
ලටසහි බුආ වධ බුපහර බුලත් බුතැන්හි බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බුරැක් බුමැලියම් බුද බු
ටනාදන්ටන් බුද,  
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(13) ටමටස්ම බුමා බුටකටරහි බුසැර  බුපිහිො බුඇත්ටත් බුයයි බුටලි බු ණ බු

තු ාල බුආදිය බුටනාදන්ටන්ය, මම බු නාහි බුටලි බුපිළිකා බුආදී බුතැන්හි බුපිහිො බු
සිටිටය් බුට මියි බුසැර  බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(14) ටමටස් බුටම් බුටලි බුපිළිකා බු ණ බුතු ාල බුආදී බුතැන්ය බු- බුසැර  බු

යන බුභූත බුඋපාදාය බුරෑප බුධර්මටයෝ බු නාහි, බ වටනා වන් බුටකටරහි බුආටභෝල බු
සමන්නාහාර බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(15) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුසැර  බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුඋතුසමවට්ඨානික බු   බුආ.න්ධනාකාර බු   බුආටපෝ බු
ධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
24. (16) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුටලාහිතං බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු

   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුසන්නිචිත බුටලය බු- බුසංසරණ බුටලය බුනමින් බුටලය බු
ටද ැදෑරැම් බු  න්ටන්ය. බු සන්නිචිත බු ටලය බු  නාහි බු අක්මා ටල් බු යෙ බු
ටකාෙටසහි බු තැන්පත් බු වී බු  ක්ක බු හදය බු යකන බු පපලාසයන් බු මඳින් බු මඳ බු
ටතමමින් බු පිහිො බු සිටිටය්ය. බු සංසරණ බු ටලය බු  නාහි බු සකල බු නරීරටයහි බු
පැතිරීටලන බුපිහිො බුසිටිටය්ය. බු 

 
(17) යම්ටස් බු නාහි, ඉරිතැළී බුිමඳී බුසිදුරැ බුවී බුඇති බුපැරණි බුසැළිටයක බු

 ැසිදිය බුපිරී, යෙ බුසිටි බුලල් බුකැෙ බුකැිමලිති බුආදිය බුටතමමින් බුසිටි බුකල්හි, මම බු
 නාහි බු සැළි බු දිටයන් බු ටතටම් බු සිටිටය් බු ට යි බු ලල් බු කැෙ බු කැිමලිති බු ආදිය බු
ටනාදන්ටන් බුද, මම බු නාහි බුයෙ බුසිටි බුලල් බුකැෙ බුකැිමලිති බුආදිය බුටතමමින් බු
සිටිටය් බුට මියි බුසැළි බුදිය බුද බුටනාදන්ටන් බුද, ටමටස් බුමා බුටකටරහි බුසන්නිචිත බු
ටලය බුපිහිො බුඇතැයි බුඅක්මා  බුටල් බුයෙ බුටකාෙස බුද, අපි බු නාහි බුසන්නිචිත බු
ටලයින් බු මඳින් බු මඳ බු ටතමමින් බු සිටිටයෝ බු ට මවයි බු  ක්ක බු හදය බු යකන බු
පපලාසටයෝ බු ද බු ටනාදන්නාහ, මම බු  නාහි බු අක්මා ටල් බු යෙ බු ටකාෙටසහි බු
පිහිො බුසිෙටලන බු ක්ක බුහදය බුයකන බුපපලාසයන් බුමඳින් බුමඳ බුටතම් බුසිටිටය් බු
ට මියි බුසන්නිචිත බුටලය බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(18) යම්ටස් බු  නාහි, අතිරස බු නම් බු    බු කැ වම් බු ටලියක බු ටතල බු

පැතිරටලන බු සිටි බු කල්හි, මා බු ටකටරහි බු ටතල බු පැතිරටලන බු ඇත්ටත්යයි බු
කැ වම් බුටලිය බුටනාදන්ටන් බුද, මම බු නාහි බුකැ වම් බුටලිටයහි බුපැතිර බුටලන බු
සිටිටය් බුට මියි බුටතල බුද බුටනාදන්ටන් බුද, ටමටස්ම බුමා බුටකටරහි බුසංසරණ බු
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ටලය බුපැතිරටලන බුපිහිො බුඇත්ටත්යයි බුසකල බුනරීරය බුටනාදන්ටන්ය. බුමම බු
 නාහි බු සකල බු නරීරටයහි බු පැතිරටලන බු පිහිො බු සිටිටය් බු ට මියි බු සංසරණ බු
ටලයද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(19) ටමටස් බුටම් බු කක බුහදය බුයකන බුපපලාසටයෝ බු- බුසනනිචිත බු-

සංසරණ බුටලයය බුයන බුභූත බු- බුඋපාදාය බුරෑප බුධර්මටයෝ බු නාහි, බ වටනා වන් බු
ටකටරහි බුආටභෝල බුසමන්නාහාර බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(20) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුටලය බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතුසමවට්ඨානික බු   බුආ.න්ධනාකාර බු   බුආටපෝ බු
ධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
25. (21) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුටස්ටදෝ බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු

   බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු ඩහදිය බු  නාහි, හිරැ බු රැස් බු ලිණි බු රැස් බු ආදිටයන් බු
උණවසවම් බුවී බුටක්සා බුටලෝම බුකූපයන්හි බුරැස් බු ැලිටරමින් බුඇත්ටත් බුය. බු 

 
(22) යම්ටස් බු  නාහි බු ඕලු බු ටනළුම් බු මාටනල් බු දඬව බු දිටයන් බු උදුරා බු

ටලාඩලත් බුටකටණහි බුදිය බුිමඳු බු ැලිටරමින් බුඇති බුකල්හි, මා බුටකටරහි බුදිය බු
ිමන්දු බු  ැලිටරමින් බු ඇත්ටත්යයි බු ටනාදන්ටන්ද, මම බු  නාහි බු ඕලු බු ටනළුම් බු
මාටනල් බුදඬව ලින් බු ැලිටරමින් බුසිටිටය් බුට මියි බුදිය බුිමන්දු බුද බුටනාදන්ටන්ද,  

 
(23) ටමටස්ම බු අප බු ටකටරන් බු ඩහදිය බු  ැලිටර් බු ඇත්ටත්යයි බු ටක්ස බු

ටලෝම බුකූපටයෝ බුටනාදන්නාහ, මම බු නාහි බුටක්ස බුටලෝම බුකූපයන් බුටකටරන් බු
 ැලිටරමින් බුසිටිටය් බුට මියි බුඩහදිය බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(24) ටමටස් බුටම් බුටක්ස බුටලෝම බුකූපටයෝය බු- බුඩහදියය බුයන බුභූත බු- බු

උපාදාය බු රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි බු බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු ආටභෝල බු
සමන්නාහාර බුමනසිකාර බුපරතාටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(25) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුඩහදිය බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුඋතු බුචිත්ත බුසමවට්ඨානික බු   බුආ.න්ධනාකාර බු   බු
ආටපෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 
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26. (26) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුටමටදෝ බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු
   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුමිදුන බුටතල බු නාහි, ස්ථ ල බුනරීරයන්හි බුසම් බුමස් බු
අතටරහි බුද බුකෘන බුනරීරයන්හි බුජං ා බුආදී බුමාංන බුඋත්සන්න බුතැන්හිද බුපිහිො බු
ඇත්ටත්ය. බු 

 
(27) යම්ටස් බු නාහි, කසා න් බුටරදි බුකඩකින් බුමස් බුපිඩක් බුබතා බුඇති බු

කල්හි, කසා න් බු ටරදි බු කඩකින් බු මම බු බතන බු ලද්ටද් බු ට මියි බු මස් බු පිඬ බු
ටනාදන්ටන් බුද, මා බුවිසින් බු නාහි බුමස් බුපිඬක් බුබතන බුලද්ටද්යයි බුකසා න් බු
ටරදි බුකඩ බුද බුටනාදන්ටන් බුද,  

 
(28) ටමටස්ම බු මා බු ඇසවරැටකාෙ බු ටම්ද බු ටතල බු පිහිො බු ඇත්ටත්යයි බු

සකල බු නරීරටයහි බු මස් බු පිඬව බු ද බු ජං ා බු මාංන බු ආදිය බු ද බු ටනාදන්ටන්ය, මම බු
 නාහි බුසකල බුනරීරටයහි බුමස් බුපිඬව බුද බුජං ා බුමාංන බුආදිය බුද බුඇසවරැ බුටකාෙ බු
පිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බුටම්ද බුටතල බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(29) ටමටස් බුටම් බුසකල බුනරීරටයහි බුමස් බුපිඬවය බු- බුජං ා බුමාංනාදියය බු

ටම්ද බු ටතලය බු යන බු භූත බු උපාදාය බු රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි බු බ වටනා වන් බු
ටකටරහි බුආටභෝල බුසමන්නාහාර බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

  
(30) ටමටස් බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු ටම්ද බු ටතල බු නම්, සත් ටයක් බු

ටනා   බුපවද්ලලටයක් බුටනා   බුආත්මයක් බුටනා   බුනිස්ස්ව බු   බුනිජ්ජී  බු   බුනූන බු
   බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු චතුසමවට්ඨානික බු    බු ආ.න්ධනාකාර බු    බු
ආටපෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
27. (31) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුඅසසව බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු කඳුලු  නාහි බු ඇස් බු  ළ ල්හි බු පිරීටලන බු පිහිො බු
ඇත්ටත්ය. බු 

 
(32) යම්ටස් බු නාහි බුළපටි බුතල් බු- බුටපාල් බුඇට්ටි බුඇස්ටසහි බු ැසිදිය බු

පිරී බුඇති බුකල්හි බුමා බුටකටරහි බු ැසි බුදිය බුපිරී බුඇත්ටත් බුයයි බුළපටි බුතල් බු-ටපාල් බු
ඇට්ටි බුඇස්ස බුටනාදන්ටන් බුද, මම බු නාහි බුළපටි බුතල්-ටපාල් බුඇට්ටි බුඅස්ටසහි බු
පිරී බුසිටිටය් බුට මියි බු ැසිදිය බුද බුටනාදන්ටන් බුද,  

 
(33) ටමටස්ම බුඅප බුටකටරහි බුකඳුලු පිහිො බුඇත්ටත් බුයයි බුඇස් බු ළ ල් බු

ටනාදන්නාහ. බුමම බු නාහි බුඇස් බු ළ ල්හි බුපිරීටලන බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බු
කඳුලු ද බුටනාදන්ටන්ය. බු 
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(34) ටමටස් බු ටම් බු ඇස් බු  ළ ල්ය බු කඳුලුය බු යන බු භූත බු උපාදාය බු රෑප බු

ධර්මටයෝ බු නාහි බුබ වටනා වන් බුටකටරහි බුආටභෝල බුසමන්නාහාර බුමනසිකාර බු
පරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(35) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුකඳුලු නම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුඋතුසමවට්ඨානික බු   බුආ.න්ධනාකාර බු   බුආටපෝ බු
ධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
28. (36) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බු සා බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු වරැණව බුටතල බු නාහි බුහිරැ බුරැස් බු- බුලිණි බුරැස් බුආදිටයන් බු
උණවසවම් බුවීටමන් බුදෑත බුටදපය බුටදඋරහිස බුනාසාපවෙ බුනළල්තල බුආදී බුතැන්හි බු
පැතිරටලන බුපිහිො බුසිටින්ටන්ය. බු 

 
(37) යම්ටස් බු  නාහි බු ටතල් බු සහිත බු නි වඩව බු කැඳ බු .ඳුටනක බු ටතල බු

පැතිරටලන බුසිටි බුකල්හි බුමා බුටකටරහි බුටතල බුපැතිරටලන බුඇත්ටත්යයි බුනි වඩව බු
කැඳ බු.ඳුන ටනාදන්ටන්ද බුමම බු නාහි බුනි වඩව බුකැඳ බු.ඳුටනහි බුපැතිරටලන බු
පිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බුටතල බුද බුටනාදන්ටන් බුද,  

 
(38) ටමටස්ම බුඅප බුටකටරහි බු වරැණව බුටතල් බුපිහිො බුඇත්ටත් බුයයි බුදෑත බු

ටදපය බු ටද වරහිස බු නාසාපවෙ බු නළල්තලය බු ආදී බු තැන් බු ටනාදන්නාහ. බු මම බු
 නාහි බු දෑත බු ටදපය බු ටද වරහිස බු නාසාපවෙ බු නළල්තල බු ආදී බු තැන්හි බු පිහිො බු
සිටිටය් බුට මියි බු වරැණව බුටතල බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(39) ටමටස් බුටම් බුදෑත, බුටදපය, බුටද වර, හිස, නාසාපවෙ, නළල්තල බු

ආදී බුතැන්ය බු වරැණව බුටතලය බුයන බුභූත බු - බුඋපාදාය බුරෑප බුධර්මටයෝ බු නාහි බු
බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු ආටභෝල බු සමන්නාහාර බු මනසිකාර බු පරතටේක්ෂා බු
නැත්ටතෝය. බු 

 
(40) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු වරැණව බුටතල් බුනම්, සත් ටයක් බු

ටනා   බුපවද්ලලටයක් බුටනා   බුආත්මයක් බුටනා   බුනිස්ස්ව බු   බුනිජ්ජී  බු   බුනූන බු
   බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු චතුසමවට්ඨානික බු    බු ආ.න්ධනාකාර බු    බු
ආටපෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 
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29. (41) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුටඛටලා බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු
   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුටකල බු නාහි බුලුණව බුඇඹවල් බුමධවර බුරස බුආදී බුටකල බු
උපදින බු පරතයක් බු ඇති බු කල්හි බු ටදකටපෝලටයන් බු .ැස බු දි  බු මත බු පිහිො බු
සිටින්ටන්ය. බු 

 
(42) යම්ටස් බු නාහි බුටනාසිඳී බුලලා බුයන බුලං බුඉ වටරහි බුඇති බුපවහවලිං බු

පතුටලහි බුදිය බුපිරී බුඇති බුකල්හි, මා බුටකටරහි බුදිය බුපිරි බුපිහිො බුඇත්ටත් බුයයි බු
පවහවළිං බුපතුල බුටනාදන්ටන් බුද, මම බු නාහි බුපවහවළිං බුපතුටලහි බුපිහිො බුසිටිටය් බු
ට මියි බුලිටඳ් බු තුර බුද බුටනාදන්ටන් බුද,  

 
(43) ටමටස් බුමා බුටකටරහි බුටදකටපෝලටයන් බු.ැසලත් බුටකල බුපිහිො බු

ඇත්ටත් බුයයි බුදි  බුටනාදන්ටන්ය, මම බු නාහි බුටදකටපෝලටයන් බු.ැස බුදි  බු
මත බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බුටකල බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(44) ටමටස් බුටම් බුටදකටපෝලටයන් බු- බුදි ය බු- බුටකලය බුයන බුභූත බු-

උපාදාය බු රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි බු බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු ආටභෝල බු
සමන්නාහාර බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝ බුය. බු 

 
(45) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුකඳුලු නම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුඋතු බුචිත්ත බුසමවට්ඨානික බු   බුආ.න්ධනාකාර බු   බු
ආටපෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
30. (46) අත්ථි බු ඉමස්මිං බු කාටය බු සිං ානිකා බු - බු සතර බු ධාතු කින් බු

නිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුටසාෙව බු නාහි බුයම්කලක බුහෙ බුලන්ටන් බුද බු
එකල්හි බුනාසිකා බුසිදුරැ ල බුපිරී බුටහෝ බු ැලිටරමින් බුසිටින්ටන්ය. බු 

 
(47) යම්ටස් බු නාහි බුසිප්පි බුකෙවට ක බුකුණව බු   බුදී බුකිරි බුපිරී බුඇති බුකල්හි බු

මා බුටකටරහි බුකුණව බු   බුදී බුකිරි බුපිරී බුඇත්ටත්යයි බුසිප්පි බුකෙව  බුටනාදන්ටන් බුද, 
මම බු  නාහි බු සිප්පි බු කෙවට හි බු පිහිො බු සිටිටය් බු ට මියි බු කුණව   බු කිරි බු ද බු
ටනාදන්ටන් බුද,  

(48) ටමටස් බුම බුඅප බුටකටරහි බුටසාෙව බුපිහිො බුඇත්ටත්යයි බුනාසිකා බු
සිදුරැ බුටනාදන්ටන්ය. බුමම බු නාහි බුනාසිකා බුසිදුරැ ල බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බු
ටසාෙව බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 
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(49) ටමටස් බුටම් බුනාසිකා බුසිදුරැය බු- බුටසාෙවය බුයන බුභූත බු- බුඋපාදාය බු
රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි, බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු ආටභෝල බු සමන්නාහාර බු
මනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(50) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුටසාෙව බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුඋතු බුචිත්ත බුසමවට්ඨානික බු   බුආ.න්ධනාකාර බු   බු
ආටපෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
31. (51) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුලසිකා බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු

   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුසඳමිදුලු බු නාහි, එකසිය බුඅස  ක් බුපමණ බු   බුඇෙ බු
සන්ද්ි බුආටල්ප බුටකාෙ බුටලන බුපිහිො බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(52) යම්ටස් බු නාහි, ලැල් බුරථයක බුඅල ංලුට හි බුටතල් බුලල් ා බුඇති බු

කල්හි, මා බුටකටරහි බුටතල් බුලල් ා බුඇත්ටත්යයි බුඅල ංලු  බුටනාදන්ටන් බුද, 
මා බුවිසින් බුඅල ංලු  බුආටල්ප බුකරන බුලද්ටද් බුයයි බුටතල්ද බුටනාදන්ටන් බුද,  

 
(53) ටමටස්ම බුඅප බුටකටරහි බු නාහි, ආටල්ප බුකරන බුලද බුසඳමිදුලු බු

පිහිො බුඇත්ටත්යයි බුඑකසිය බුඅස  ක් බුපමණ බු   බුඇෙ බුසන්ද්ි බුටනාදන්ටන්ය. බු
මා බු නාහි බුඑකසිය බුඅස  ක් බුපමණ බු   බුඇෙ බුසන්ද්ි බුආටල්ප බුටකාෙටලන බුපිහිො බු
සිටිටය් බුට මියි බුසඳමිදුලු බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(54) ටමටස් බුටම් බුඑකසිය බුඅස  ක් බුපමණ බු   බුඇෙ බුසන්ද්ිය බු- බුසඳමිදුලු බු

ය බුයන බුභූත බුඋපාදාය බුරෑප බුධර්මටයෝ බු නාහි, බ වටනා වන් බුටකටරහි බුආටභෝල බු
සමන්නාහාර බුමනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(55) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුසඳමිදුලු බුනම්, සත් ටයක් බුටනා   බු

පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු නිජ්ජී  බු    බු නූන බු   බු
අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතුසමවට්ඨානික බු   බුආ.න්ධනාකාර බු   බුආටපෝ බු
ධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
32. (56) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුමවතතං බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු

   බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු නරදිය බු මවතරා බු  නාහි,  කුලඩවට න් බු ටපරී බු
මවතරානටයහි බුපිහිො බුඇත්ටත්ය. බු 
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(57) යම්ටස් බු නාහි,  න්දනිකා බුනම් බු   බුකුණවදිය බු ළක බුදමන බුලද බු
කෙ බුනැති බුර න බු ෙටයහි බුකුණව බුදියර බුපිරී බුඇති බුකල්හි, මා බුටකටරහි බුකුණව බු
දියර බු පිරී බු ඇත්ටත්යයි බු ර න බු  ෙය බු ටනාදන්ටන් බු ද, මම බු  නාහි, ර න බු
 ෙටයහි බුපිරී බුසිටිටය් බුට මියි බුකුණව බුදියර බුද බුටනාදන්ටන් බුද,  

 
(58) ටමටස්ම බුමා බුටකටරහි බු නාහි, නරදිය බුමවතරා බුපිහිො බුඇත්ටත්යයි බු

මවතරානය බුටනාදන්ටන්ය. බුමම බු නාහි බුමවතරානටයහි බුපිහිො බුසිටිටය් බුට මියි බු
නරදිය බුමවතරා බුද බුටනාදන්ටන්ය. බු 

 
(59) ටමටස් බුටම් බුමවතරානය බුය බු- බුනරදිය බුමවතරාය බුයන බුභූත බුඋපාදාය බු

රෑප බු ධර්මටයෝ බු  නාහි, බ වටනා වන් බු ටකටරහි බු ආටභෝල බු සමන්නාහාර බු
මනසිකාර බුපරතටේක්ෂා බුනැත්ටතෝය. බු 

 
(60) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුනරදිය බුමවතරා බුනම්, සත් ටයක් බු

ටනා   බුපවද්ලලටයක් බුටනා   බුආත්මයක් බුටනා   බුනිස්ස්ව බු   බුනිජ්ජී  බු   බුනූන බු
   බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු උතුසමවට්ඨානික බු    බු ආ.න්ධනාකාර බු    බු
ආටපෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 
 

 
සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 

 
පද වි රණන  
1. ආ.න්ද්ධනාකාර - ආටපෝ බුධාතුට හි බුස් භා ය බුටසසව බුධාතු බු 
 ටකාෙස් බුඑකෙ.ැඳ බුඅල ා බුපිඬව බුටකාෙ බුතැීමමයි. බු 
 එය බුආ.න්ධනාකාරය බුනමින් බුහැඳින්ටේ. බුඑනම් බු 
 ඇටලන බු.ැටඳන බුලතියයි. බු 
 
2. උතු - චිතත බු සමවෙඨානික බු - බු ටස්ටදෝ බු - බු අසසව බු - බු

ටඛටලෝ බු - බුසිං ානිකා බුයන බුආටපෝ බුධාතු බුටකාෙස් බු
සතර බු නාහි බුසීටතෝර්ණ බු   බුසෘතු ක් බු - බුචිත්තයත් බු
නිසා බුහෙ බුලන්නා බු.ැවින් බුව බුසතර බුටකාෙස බුඋතු බු- බු
චිත්ත බුසමවෙඨානික බුනම්. බු 

 
3. උතු බුසමවෙඨානික - ටපර බුපඨවිධාතු බුවිස්සෙ බුඇතුලත් බු   බුඋදරීය බු-

කරීසං බු යන බු ටකාෙස් බු ටදක බු සහ බු ආටපෝ බු ධාතු බු
ටකාෙස් බු අතුටරන් බු පවබ්ට.ෝ බු මවත්තං බු යන බු ටකාෙස් බු
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ටදක බු ද, සීටතෝර්්ණ බු සෘතු  බු නිසාම බු හෙලන්නා බු
.ැවින් බුඋතු බුසමවෙඨානික බුනම් බුට ති. බු 

 
4. ර ණ බු ෙය - පිරිසිදු බු  තුර බු ටනාමැති බු පරටද්න බු  ල බු  තුර බු

පිරිසිදු බුකිරීම බුපිණිස බුභාවිතා බුකරනව බුල.න බුකුඩා බුකළ බු
විටන්ර්යකි. බුසික් බුනැති බුඑම බුර න බු ෙය බු තුරෙ බුදැම  බු
කළ බුඑහි බුඇතුළෙ බු තුර බුටපරී බුඋණා බු.සී. බු 

 බු 
5. චන්ද්දනිකා බු - සැටඩාල් බු ලම් බු ටදාර බු කුණව බු එකතු බු පල් න බු

දිය ලෙ බුකියන බුනමකි. බුඑය බුලදය. බුඅපිරිසිදුය. බු 
 
6. පවහවලිඳ බු - ලංඟා බු ඇල බු ටදාළ බු ආදිටයහි බු  ැලි බු පීරා බු සාදා බු

ලනව බුල.න බුලිඳ බුපවහව බුලිඳ බුනම් බුටේ. බුපවලිනටයහි බුකුණව බු
ලිඳ බුයනව බුඑහි බුටත්රැමය. බු 

 
7. කාසා න් බුටරදි බුකඩ බු- කහපාෙ බුටරදි බුකැ.ැල්ලකි. බුකසා බුනම් බුකහ බු 

අලයෙ බු කියන බු නමකි. බු කහ බු අලයක් බු  ැනි බු පාෙ බු
කසා න් බුයයි බුකියනව බුලැටබ්. බු 
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ධාතු මනසිකාර භාවනාව 5 
 

නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 

 

්්ම හඋර විහතති  
භඋ නඋ  උකයන  

 
33. (1) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය, ටයනච බුසන්තප්පති බුටත්ටජෝ බුධාතු බු-

සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, එක්දා බුඋණ, තුන්දා බු
උණ, හත්දා බුඋණ, ආම බුආජීර්ණ බුඋණ, සන්නිපාත බුඋණ, කහ බුඋණ, පැටපාල බු
උණ,  ස රිය බු උණ, මැටල්රියා බු උණ, යනාදි බු    බු ත න බු - බු ස් භා  බු ඇති බු
.ැවින් බුසන්තාප බුනම් බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(2) ටමටස් බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු සන්තාප බු ටත්ටජෝ බු ධාතු  බු නම්, 

සත් ටයක් බු ටනා   බු පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු
නිජ්ජී  බු    බු නූන බු    බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු උතුසමවට්ඨානික බු    බු
පරිපාචනාකාර බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
34. (3) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය, ටයනච බුජරීයති බුටත්ටජෝ බුධාතු බු-සතර බු

ධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, හිසටක් බුපැසීම්, ඇඟ බු
රැලි බු ැටීම්, දත් බුහැලීම්, දු.ල බුවීම්, දුර් ර්ණ බුවීම් බුයනාදී බු නටයන් බුනරීරය බු
දිරාපත් බු. ෙ බුපමවණව න බුස් භා  බුඇත්තා බු   බුජීරණ බුනම් බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු බු
ටකාෙසක් බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(4) ටමටස් බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු ජීරණ බු ටත්ටජෝ බු ධාතු  බු නම්, 

සත් ටයක් බු ටනා   බු පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු
නිජ්ජී  බු   බුනූන බු   බුඅටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුකම්ම බුසමවට්ඨානික බු   බු
පරිපාචනාකාර බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
35. (5) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය, ටයන බුච බුපරිඩයිහති බුටත්ටජෝ බුධාතු බු-

සතර බු ධාතු කින් බු නිර්මිත බු    බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, අතුල් බු පතුල් බු
දැවිල්ලය, ඇස බුඉස බුදැවිල්ලය, .ඩ බුපපව  බුදැවිල්ලය, ඉරැ බුරැස් බුලිනි බුරැස්,  ස බු
විසම බු ආහාර බු පාන, විසම බු ඉරියේ, බු විසම බු සිතුවිලි බු හා බු අවිආයවධ බු ලැටීම් බු
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ආදිටයන් බුසිදු න බුදැවිල්ලය බුයනාදී බු  , හාත්පසින්ම බුද න බුස් භා  බුඇත්තා බු
  , පරිඩහන බුනම් බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(6) ටමටස් බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු පරිදහන බු ටත්ටජෝ බු ධාතු  බු නම්, 

සත් ටයක් බු ටනා   බු පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු
නිජ්ජී  බු    බු නූන බු    බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු චතුසමවට්ඨානික බු    බු
පරිපාචනාකාර බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
36. (7) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය, ටයනච බුඅසීත බුපීත බුඛායිත බුසායිතං බු

සමමා බුපරිණාමං බුලචඡති බුටත්ටජෝ බුධාතු බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු  , ටම් බු
ධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, අසීත බුපීත බුඛායිත බුසායිත බුනම් බු  , අනවභ  බුකරන බු
ලද බුආහාර බුපානයන් බුදිරවීම බුස් භා  බුටකාෙ බුඇත්තා බු  , පාචක බුටත්ටජෝ බු
ධාතු  බුනම් බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(8) ටමටස් බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු පාචක බු ටත්ටජෝ බු ධාතු  බු නම්, 

සත් ටයක් බු ටනා   බු පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු
නිජ්ජී  බු   බුනූන බු   බුඅටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුකම්ම බුසමවට්ඨානික බු   බු
පරිපාචනාකාර බු   බුආටපෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
37. (9) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය බුඋදධංලමා බු ාතා බුනාම බු ාටයෝ බුධාතු බු

සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු  , ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, භික්කා බුඋල්ලාර බු
ඈනවම් බු මන බුකිිමසීම් බුආදී බු නටයන් බුද, ටකළ බුටසම් බුටසාෙව බු.ැහැර බුකිරීම් බු
 නටයන් බුද, සිනාසීම් බුලී බුකීම් බුකථා බුකිරීම් බුආදී බු නටයන් බුද, ප ත් න්නා බු
  ද, උඩ.ලා බුලමන් බුකරන බුස් භා  බුඇත්තා බු  , උද්ධංලම බුනම් බු  ,  ාටයෝ බු
ධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(10) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුඋදධංලම බු ාටයෝ බුධාතු  බුනම්, 

සත් ටයක් බු ටනා   බු පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු
නිජ්ජී  බු    බු නූන බු    බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු චතුසමවට්ඨානික බු    බු
විත්ථමභනාකාර බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
38. (11) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය, අටධෝලමා බු ාතා බුනාම බු ාටයා බුධාතු බු

සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු  , ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, ආහාර බුපාන බු
නරීරය බුතුළෙ බුටලන බුයාම, මළ බුමවතර බු.ැහැර බුකිරීම් බුආදී බු නටයන් බුයෙ බු.ලා බු
ලමන් බුකරන බුස් භා  බුඇත්තා  , අටධෝලම බුනම් බු  ,  ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බු
ඇත්ටත්ය. බු 
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(12) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුඅටධෝලම බු ාටයෝ බුධාතු  බුනම්, 

සත් ටයක් බු ටනා   බු පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු
නිජ්ජී  බු    බු නූන බු    බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු චතුසමවට්ඨානික බු    බු
විත්ථම්භනාකාර බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
39. (13) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය, කුචඡීසයා බු ාතා බුනාම බු ාටයා බුධාතු බු

සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු  , ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, අන්තරපෙලටයන් බු
පිෙත බුනරීර බුඅභන්තරටයහි බුටහ ත් බුකුස බුතුළ බුආහාර බුපාන බුපැස බුද බුසස්තරක බු
 ාත බුඋත්පලක බු ාතාදි බු ාතා.ාධ බුහෙලැන්වීම බුද බුස් භා  බුටකාෙ බුඇත්තා බු
  , කුචඡීසය බුනම් බු  ,  ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
(14) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුකුචජීසය බු ාටයෝ බුධාතු  බුනම්, 

සත් ටයක් බු ටනා   බු පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු
නිජ්ජී  බු    බු නූන බු    බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු චතුසමවට්ඨානික බු    බු
විත්ථම්භනාකාර බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
40. (15) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය, ටකාෙඨසයා බු ාතා බුනාම බු ාටයෝ බු

ධාතු: බු සතර බු ධාතු කින් බු නිර්මිත බු   , ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, 
අනතරපෙලය බුනම් බු  , .ඩ ැල බුතුළ බුප ත්නා බු  , ආහාර බුපාන බු-නිස්සන්දය, 
ටහ ත් බුපැසවණව බුඅහර බුමල බුපක් ාන බු- බුමවතරානය බුට ත බුටලනයන්නා බු   බුද බු
ස් භා  බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(16) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුටකාෙඨනය බු ාටයෝ බුධාතු  බුනම්, 

සත් ටයක් බු ටනා   බු පවද්ලලටයක් බු ටනා   බු ආත්මයක් බු ටනා   බු නිස්ස්ව බු    බු
නිජ්ජී  බු    බු නූන බු    බු අටච්තනික බු    බු අ ාකෘත බු    බු චතුසමවට්ඨානික බු    බු
විත්ථම්භනාකාර බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
41. (17) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය, අංලමංලානවසාරිටනා බු ාතා බුනාම බු

 ාටයා බුධාතු බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු  , ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි බු
සකල බුනරීරාංලයන් බුඅනව  බුප ත්නා බු  , යාම බුවම බු- බුහැරීම බු.ැලීම බුනැමීම බු
දිලහැරීම, ඇඳීම බුටපරවීම, ආහාර බුපාන බුලැනීම, ඉරියේ බුපැ ැත්වීම් බුආදී බු
 නටයන් බුප ත් න්නා බු  , අංලමංලානවසාරී බුනම් බු  ,  ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බු
ඇත්ටත්ය. බු 
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(18) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුඅංලමංලානවසිරි බු ාටයෝ බුධාතු  බු
නම්, සත් ටයක් බුටනා   බුපවද්ලලටයක් බුටනා   බුආත්මයක් බුටනා   බුනිස්ස්ව බු
   බුනිජ්ජී  බු   බුනූන බු   බුඅටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතුසමවට්ඨානික බු   බු
විත්ථම්භනාකාර බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 

 
42. (19) අත්ථි බුඉමස්මිං බුකාටය, අස්සාටසා බුපස්සාටසා බුඉති බු ා බුනාම බු

 ාටයා බුධාතු බු- බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, 
උත්පත්තිටයහි බුසිෙ බුමරණාන්තය බුදක් ා බුටනානැ තී බුප ත්නා බු  , පරාණ බු
 ායව  බුටහ ත් බුආන් ාස බුපරන් ාස බුනම් බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසක් බුඇත්ටත්ය. බු 

 
(20) ටමටස් බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුආන් ාස බුපරන් ාස බු ාටයෝ බුධාතු  බු

නම්, සත් ටයක් බුටනා   බුපවද්ලලටයක් බුටනා   බුආත්මයක් බුටනා   බුනිස්ස්ව බු
   බුනිජ්ජී  බු   බුනූන බු   බුඅටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතුසමවට්ඨානික බු   බු
විත්ථම්භනාකාර බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙසකි. බු 
 
්ලකවඛණ ්ංේ ඛප මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  උකයන  

 
1. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, ටක්සයන්ටල් බුසිෙ බුමත්ථලුංලය බුටතක් බුඇත්තා බු
   බුපඨවි බුධාතු බුටකාට්ඨාන බුවිස්ටසහි බු  , ථදධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු බුනම් බු
ටේ. ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බු
ධාතු බුනම් බුටේ. බුවිත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු ාටයෝ බුධාතු බුනම් බුටේ.  

 
2. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, පිත් බුටකාෙටසහි බුසිෙ බුමවතර බුටකාෙස බුටතක් බු
ඇත්තා බු  , ආටපෝ බුධාතු බුටකාට්ඨාන බුටදාළටසහි බු  , ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුඅටපෝ බු
ධාතු බුනම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. බුවිත්ථම්භන බු
ලක්ෂණය බු ාටයෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු බුනම් බුටේ.  

 
3. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, සන්තාප බු ටත්ටජෝ බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු සිෙ බු
පාචක බුටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාෙස බුටතක් බුඇත්තා  , ටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාට්ඨාන බු
සතටරහි බු   , පරිපාචන බු ලක්ෂණය බු ටත්ටජෝ බු ධාතු බු නම් බු ටේ. බු විත්ථම්භන බු
ලක්ෂණය බු  ාටයෝ බු ධාතු බු නම් බු ටේ. ථද්ධ බු ලක්ෂණය බු පඨවි බු ධාතු බු නම් බු ටේ. 
ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. 
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4. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු
ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, උද්ධංලම බු  ාටයෝ බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු සිෙ බු
ආන් ාස බුපරන් ාස බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙස බුටතක් බුඇත්තා බු   බු ාටයෝ බුධාතු බු
ටකාට්ඨාන බුසටයහි බු  , බුවිත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු ාටයෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. ථද්ධ බු
ලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු බුනම් බුටේ. ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. 
පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ.  

 
්ලක්ඛණ විභතවති මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  උකයන  

 
1. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, ටක්සා බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු   , ථද්ධ බු ලක්ෂණය බු පඨවි බු ධාතු ය, බු ආ.න්ද්ධ බු ලක්ෂණය බු ආටපෝ බු
ධාතු යි. බුපරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු ය, විත්ථම්භ බුලක්ෂණය බු ාටයෝ බු
ධාතු ය. බු 

 
2. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, ටලෝමා බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
3. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, නඛා බුනම් බු   බුධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බුඇත්තා බු
  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. 
පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු ාටයෝ බු
ධාතු ය. බු 

 
4. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, දන්තා බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
5. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, තටචෝ බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
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නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
6. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, මංසං බුනම් බු   බුධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බුඇත්තා බු
  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. 
පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු ාටයෝ බු
ධාතු ය. බු 

 
7. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, නහාරැ බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
8. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, අෙි බුනම් බු   බුධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බුඇත්තා බු
  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. 
පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු ාටයෝ බු
ධාතු ය. බු 

 
9. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, අෙි බුමිඤ්්ජා බුනම් බු   බුධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බු
ඇත්තා බු   , ථද්ධ බු ලක්ෂණය බු පඨධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බු ලක්ෂණය බු ආටපෝ බු ධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
10. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි,  ක්කං බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
11. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, හදයං බුනම් බු   බුධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බුඇත්තා බු
  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. 
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පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු ාටයෝ බු
ධාතු ය. බු 

 
12. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, යක්නං බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
13. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, කිටලෝමකං බුනම් බු   බුධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
14. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, පිහකං බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
15. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, පප්ලාසං බුනම් බු   බුධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
16. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, අන්තං බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
17. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, අන්තලුණං බුනම් බු   බුධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
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නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. බුවිත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
18. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, උදරියං බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
19. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, කරීසං බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
20. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, මත්ථලුංලං බුනම් බු   බුධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
21. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, පිත්තං බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
22. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, ටසම්හං බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
23. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, පවබ්ට.ෝ බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
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නම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
24. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, ටලෝහිතං බුනම් බු   බුධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
25. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, ටස්ටදෝ බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
26. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, ටම්ටදෝ බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
27. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, අස්සව බුනම් බු   බුධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බුඇත්තා බු
  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බුනම් බුටේ 
පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු ාටයෝ බු
ධාතු ය. 

 
28. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි,  සා බුනම් බු   බුධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බුඇත්තා බු
  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බුනම් බුටේ 
පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු ාටයෝ බු
ධාතු ය. බු 

 
29. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, ටේටලෝ බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
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නම් බුටේ පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. 

 බු 
30. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, සිං ානිකා බුනම් බු   බුධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. 

 
31. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, ලසිකා බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. 

 
32. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, මවත්තං බු නම් බු    බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු පිහිො බු
ඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බු
නම් බුටේ පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු
 ාටයෝ බුධාතු ය. 

 
33. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, සනතාප බුනම් බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාෙටසහි බු
පිහිො බුඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බු
ධාතු බුනම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බු
ලක්ෂණය බු ාටයෝ බුධාතු ය. 

 
34. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, ජීරණ බු නම් බු    බු ටත්ටජෝ බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු
පිහිො බුඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බු
ධාතු බුනම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බු
ලක්ෂණය බු ාටයෝ බුධාතු ය. 

 
35. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, පරිදහන බුනම් බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු බුටකාෙටසහි බු
පිහිො බුඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බු
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ධාතු බුනම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බු
ලක්ෂණය බු ාටයෝ බුධාතු ය. 

 
36. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, පාචක බු නම් බු    බු ටත්ටජෝ බු ධාතු බු ටකාෙටසහි බු
පිහිො බුඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බු
ධාතු බුනම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බු
ලක්ෂණය බු ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
37. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, උද්ධංලමා බුනම් බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙටසහි බු
පිහිො බුඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බු
ධාතු බුනම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බු
ලක්ෂණය බු ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
38. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, අටධෝලමා බුනම් බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙටසහි බු
පිහිො බුඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බු
ධාතු බුනම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බු
ලක්ෂණය බු ාටයෝ බුධාතු ය. 

 
39. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, කුච්ිසයා බුනම් බු   බු ාටයෝ බුධාතු බුටකාෙටසහි බු
පිහිො බුඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුආටපෝ බු
ධාතු බුනම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. විත්ථම්භන බු
ලක්ෂණය බු ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
40. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, ටකාෙඨසයා බු  ාතා බු නම් බු    බු  ාටයෝ බු ධාතු බු
ටකාෙටසහි බු පිහිො බු ඇත්තා බු   , ථද්ධ බු ලක්ෂණය බු පඨවි බු ධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බු
ලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බු
ටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු ාටයෝ බුධාතු ය. 

 
41. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, අංලමංලානවසාරිටනෝ බු ාතා බුනම් බු   බු ාටයෝ බු
ධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බුඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බු
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ලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බු
ටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
42. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, අස්සාටසෝ බුපස්සාටසෝ බුඉති බු ා බුනම් බු   බු ාටයෝ බු
ධාතු බුටකාෙටසහි බුපිහිො බුඇත්තා බු  , ථද්ධ බුලක්ෂණය බුපඨවි බුධාතු යි, ආ.න්ද්ධ බු
ලක්ෂණය බුආටපෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බු
ටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු ාටයෝ බුධාතු ය. බු 

 
 චනඋර්ය  ේ නනව මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  උකයන  

 
1. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, ටක්සයන් බුටකටරහි බුපිහිො බුඇත්තා බු   බුථද්ධ බු
ලක්ෂණය බු   බුපඨවි බුධාතු , පතල බුඅර්ථටයන් බුද, ආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බු
ඉතිරි බුධාතූන් බුතිටදන බුහෙ බුපරතිර්්ඨා බුවීම් බුඅර්ථටයන් බුද, පඨවි බුනම් බුටේ. ථද්ධ බු
ලක්ෂණය බු දරණ බු .ැවින්ද බු දුක් බු ටලනටදන බු .ැවින් බු ද බු දුක් බු විධාන බු කරන බු
.ැවින් බුද, පඨවි බුධාතු බුනම් බුටේ. 

 
2. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, ටක්සයන් බුටකටරහි බුපිහිො බුඇත්තා බු   බුආ.න්ද්ධ බු
ලක්ෂණය බු   බුආටපෝ බුධාතු , ටසසව බුධාතූන් බුආ.න්ද්ධනය බුටකටරමින් බුඋණවවී බු
යා බු ටනාටදමින්, බු විසිරීයාටනාටදමින්, බු පැතිටරනවයි බු පැමිටණනවයි බු  ැි බු
දියවණව බුටකටර්නවයි, බුආටපෝ බුනම් බුටේ. බුආ.න්ද්ධ බුලක්ෂණය බුදරණ බු.ැවින්ද බුදුක් බු
ටලනටදන බු.ැවින් බුද බුදුක් බුවිධාන බුකරන බු.ැවින් බුද, ආටපෝ බුධාතු බුනම් බුටේ.  

 
3. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, ටක්සයන් බු ටකටරහි බු පිහිො බු ඇත්තා බු    බු
පරිපාචන බු ලක්ෂණය බු    බු ටත්ටජෝ බු ධාතු , තීක්ෂණ බු .ැවින් බු ටසසව බු ධාතූන් බු
උණවසවම් බුටකටර්නවයි බුටත්ටජෝ බුනම් බුටේ. පරිපාචන බුලක්ෂණය බුදරණ බු.ැවින්ද බු
දුක් බුටලනටදන බු.ැවින් බුද බුදුක් බුවිධාන බුකරන බු.ැවින් බුද, ටත්ටජෝ බුධාතු බුනම් බු
ටේ.  

 
4. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බු

ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, ටක්සයන් බු ටකටරහි බු පිහිො බු ඇත්තා බු    බු
විත්ථම්භන බු ලක්ෂණය බු    බු  ාටයෝ බු ධාතු , චලන-කම්පනය බු ටකටරනවයි, 
ටද්නාන්තටරෝත්පතතියෙ බු ටහ්තු බු බු ට මින් බු ටම් බු ධාතු බු යන්තරය බු ලමන් බු
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ටකටරනවයි බු ාටයෝ බු නම් බු ටේ. විත්ථම්භන බුලක්ෂණය බු දරණ බු .ැවින් බු ද බු දුක් බු
ටලනටදන බු.ැවින් බුද බුදුක් බුවිධාන බුකරන බු.ැවින් බුද,  ාටයෝ බුධාතු බුනම් බුටේ. 

(මඋතු ේ කඋට්ව 42 ේ ් අනු   චනඋර්ය  ේ නනව භඋ නඋ ට 
නුග්ින නුතු)  
 
කලඋප  ේ නනව මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  උකයන  

 
 ටණණා බුලටන්ද්ධා බුරටසා බුඕජා බු- බුචතස්ටසා බු ාපි බුධාතුටයා බු 
අෙඨ බුධමම බුසටමාධානා බු- බුටහාති බුටකසාති බුසමමවති බු 
ටතසං බුටයච බුවිනිට.භාලා බු- බුනත්ථි බුටකසාති බුසමමවති බු 
 
පඨවි බු ආටපෝ බු ටත්ටජෝ බු  ාටයෝ බු  ණණ බු ලන්ද්ධ බු රස බු ඕජා බු යන බු

නූදධාර්ඨකයන්ටල් බුඑකතුවීටමන් බුටක්සා බුයන බුසම්මවතිය බුලැටබ්. බුබ වන්ටල් බු
ට න් බුකිරීටමන් බුටක්සා බුයන බුසම්මවතිය බුිමටඳ්. බුථද්ධ බුලක්ෂණය බුඋත්සන්න බු
.ැවින් බුටක්සා බුපඨවි බුධාතු බුනම් බුටේ. 

  
(ම ත්ථලුංංග්න ේ තකව පඨවි මඋතු යතව්නවන  ේ නනව ද, පිේ තහි ්ිට 

ම ුතර දකව උ ේ කඋට ව් 12 හි ආේ පා මඋතු යතව්නවන  ේ නනව ද ේ ග්න ේ ් 
අනු්උරේ නනව කලඋප  ේ නනව මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ ට නුග්ින නුතු)  
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
 

පද වි රණන  
 
1. සසම්හාර බුසංටඛප - ටක්සා බුටලෝමාදි බුටකාෙස් බු20, 12, 04,  

   06,  නටයන් බුපිඬව බුටකාෙ බුටලන බු ඩන බු 
   ධාතු බුමනසිකාරය බුය. බු 

 
2. සසමහාර බුවිභත්ති - ටක්සා බුටලෝමාදී බුටකාෙස් බුට න බු 
  ට නම බුටලන බු ඩන බුධාතු බුමනසිකාරය 
  ය. බු 
 
3. සලක්ඛණ බුසංටඛප - ටක්සාදි බුටකාෙස් බු20, 12, 04, 06,  
  පිළිට ලින් බුපිඬව බුටකාෙ බුව බුසම හය බුලත් බු 
  ටකාෙස් බුහි බුසතර බුට න් බුට න්  බු 
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  ටලන බු ඩන බුධාතු බුමනසිකාරය බුය. බු 
 

4. සලක්ඛඛණ බුවිභත්ති - ධාතු බුටකාෙස් බු42 බුහි බුඑකක් බුපාසා බු 
  සතර බුධාතු බුට න් බුට න්  බුටලන බු ඩන බු 
  ධාතු බුමනසිකාරය බුය. බු 
 
5.  චනාර්ථ බු නටයන්  - පඨවි බුධාතු බු- බුආටපෝ බුධාතු බු- බුටත්ටජෝ බු 
   ධාතු බු- බු ාටයෝ බුධාතු බුයන බුධාතුන්ටල්,  
    චනාර්ථයන් බුට න බුට නම බුටලන බු 
    ඩන බුධාතු බුමනසිකාරය බුය. බු 
 
6. කලාප බු නටයන් - ටක්සාදී බුඑක බුඑක බුටකාෙටසහි බුපිහිො බු 
  ඇත්තා බු   බුනුදධාර්්ඨක බුට න් බුකරමින් බු 
  එහි බුපඨවි බුආදී බුධාතු බුටකාෙස් බුටලන 
   ඩන බුධාතු බුමනසිකාරය බුය. බු 

 
නුද්ධාක්ෂඨක බුයනව බු- බුපඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බු ර්ණ බුලන්ද්ධ බුරස බු

ඕජා බුයන බුඅෙ බුටදනාටල් බුසම හය බුය, ටම් බුඅෙ බුසෑම බුකලාපයක, රෑප බුයක බු
ටනාට න්  බුඑකෙම බු.ැඳී බුප ත්නා බු.ැවින් බු“අවිනිර්ටභෝලරෑප” බුයයි බුකියනව බු
ලැටබ්. බු 

 
හිස බුසටමන් බුඋඩෙ බුමතු බු   බුටක්නයන්හි බුපිහිො බුඇත්ටත් බුනුද්ධාර්ඨක බු

රෑප බුපමණකි. බුහිස බුසටමහි බුවියෙ බුඅලක් බුතරම් බුමවල් බු.ැසලත් බුටක්ස බුම ලටයහි බු
 නාහි බුකාය බුදසකය, භා  බුදසකය බුයි බුකමෂ බුසමවට්ඨාන බුරෑප බුකලාප බු02 බුකි. බු 

 
චිත්ත බුසමවෙඨාන බුසෘතු බුසමවට්ඨාන බුආහාර බුසමවට්ඨාන බුනුද්ධාර්ෙක බු

කලාප බුතුනකි. බුටමටස් බුහිසටක් බුම ල බුරෑප බුකලාප බු05 බුකි. බුරෑප බු නටයන් බු44 බු
කි. බු 

 
ටම් බුනරීරටයහි බුටකාෙස් බු24 බුක බුටමටස්ම බුරෑප බුකලාප බු05 බු.ැලින් බුහා බු

රෑප බු44 බු.ැලින් බුඇත්තාහ. බුටම් බුනරීරටයහි බුඋතු බුචිත්ත බුසමවට්ඨානික බුරෑප බු
පමණක් බු පිහිො බු ඇත. බු එනම් බු ටස්ටදෝ, අස්සව, ටේටලෝ, සිං ානිකා බු යන බු
සතරය. බු 

 
රෑප බු කලාප බු එක බු .ැලින් බු නුද්ධාර්ඨක බු රෑප බු පමණක් බු ලැට.න බු

ටකාෙස් බු04 බුකි. බුඋදරීයං, කරීසං, පවට..ා, මවත්තං බුයන බුසතර බුය. බු 



 පෙවන 270 

 
රෑප බු කලාප බු එක බු .ැලින් බු ජීවිත බු න ක බු රෑප බු පමණක් බු ලැට.න බු

ටකාෙස් බු01 බුකි. බුපාචක බුටත්ටජෝ බුධාතු ය, ජඨරාල්නිය බුයනව බුද බුඑයෙ බුනමකි. බු
එහි බු නුදධාර්්ඨකය බු හා බු ජීවිටත්න්ද්රිය බු යන බු රෑප බු න ය බු ඇත. බු එම බු පාචක බු
ටත්ටජෝ බුධාතු  බු නාහි බුවකාන්ත බුකමෂජ බුරෑපයකි. බු 

 
ආන් ාස බුපරන් ාස බුවකාන්ත බුචිත්තජය, උදරීයං, කරීසං, පවට..ා, 

මවතතං බුයන බුසතර බුවකාන්ත බුසෘතුජය, ටස්ටදෝ, අස්සව, ටේටලෝ, සිං ානිකා බු
යන බුසතර බුචිත්තජ බුහා බුසෘතුජ බුය, ඉතිරි බුටකාෙස් බු32 බුකමෂජ, චිත්තජ, සෘතුජ, 
ආහාරජ, යන බුසමවට්ඨාන බුසතටරන්ම බුහෙලැටනති. බු 

 
කමෂජ බු කලාප බු 02 බු අතුටරන් බු කාය බු දසකය බු යනව බු - බු පඨවි බු ආටපෝ බු

ටත්ටජෝ බු ර්ණ බුලන්ද්ධ බුරස බුඕජා බුයන බුනුද්ධාර්්ඨකයෙ බුජීවිටත්න්ද්ද්රිය බුරෑපය බුහා බු
කායපරසාද බුරෑපය බුඑකතු බුවීටමන් බුකාය බුදසකය බුනම්ටේ. භා  බුදසකය බුයනව බු
- බුඑම බුනුද්ධාර්්ඨකයෙ බුජීවිටත්න්ද්ද්රිය බුරෑපය බුහා බුස්තරී බුභා  බු- බුපවරැර් බුභා  බුයන බු
භා  බුරෑපයක් බුඑකතු බුවීටමන් බුභා  බුදසකය බුනම් බුටේ. 

 
අ ම බු  නටයන් බු සෑම බු ධාතු බු ටකාෙසක් බු පාසා බු නුද්ධාර්්ඨකය බු ඇති බු

.ැවින් බු කලාප බු  නටයන් බු  ඩන බු ධාතු බු මනසිකාරටය් බු දී බු ව බු ව බු ටකාෙස්හි බු
නුද්ධාර්්ඨකටය් බුතිට.න බුසතරධාතු බුට න් බුකරමින් බුධාතු බුමනසිකාරය බු ඩනව බු
ලැටබ්. බු 
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ධාතු මනසිකාර භාවනාව 6 
 

නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 

 
චූණණඋේ තඋ - චූර්ණ  ේ නනව මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  උකයන 
 බු 

1. සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුපඨවි බුධාතු  බු
 නාහි, පරමාණව බුපමණින් බුසියවම් බුූවිලි බුසවණව බු. ෙ බුපමවණව න බුලද්ටද් බුනම්, 
මධම බු පරමාණටයන් බු ටද්රෝණයක් බු පමණ බු ටහ ත් බු නැළි බු දහසයක් බු පමණ බු
 න්ටන්ය. බු 

 
2. පරමාණව බුපමණින් බුසියවම් බුූවිලි බුසවණව බුටද්රෝණයක් බුපමණ බු   බුපඨවි බු

ධාතු  බු  නාහි බු අෙ බු නැළියක් බු පමණ බු    බු ආටපෝ බු ධාතුට න් බු මිනර බුවී බු
සම්පිණඩනය බු  ටය් බුය, ටත්ටජෝ බුධාතුට න් බුඋණවසවම් බුවී බුඅනවපාලිත බු  ටය් බු
ය,  ාටයෝ බුධාතුට න් බුපිරී බුපවර්්ටිමත් බු  ටය්ය. බු 

 
3. ටමටස් බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුධාතූන්ටලන් බුඋපකාර බුල.න්නා බු

   බු පඨවි බු ධාතු  බු  නාහි, බිමටනා. බු විසිරී බු ටනායන්ටන්ය, බු විහිදී බු
ටනායන්ටන්ය, ළදරැය බු - බු තරැණය බු- බු මහලුය බු - බු ස්තරීය බු - බුපවරැර්යා බු ය බු - බු
කුඩාය බු- බුමහත්ය බු- බුටකටිය බු- බුදිලය බු- බුතදය බු- බුමෘදුය බුයනාදී බුනානාපරකාර බු
ස් භා යන් බුද බුපහළ බුකරන්ටන්ය. බු 

 
4. සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුනැළි බුඅෙක් බු

පමණ බු   බුආටපෝ බුධාතු  බු නාහි, පඨවි බුධාතුට හි බුපිහිො බුසිටිටය්ය. බුටත්ටජෝ බු
ධාතුට න් බුඋණවසවම් බුඅනවපාලිත බු  ටය්ය. බු ාටයෝ බුධාතුටයන් බුපිරී බුසිටිටය්ය. බු 

 
5. ටමටස් බුපඨවි බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුධාතූන්ටලන් බුඋපකාර බුල.න්නා බු

   බු ආටපෝ බු ධාතු  බු  නාහි, ටනා ෑස්ටසන්ටන්ය, ටනා ැලිටරන්ටන්ය, 
නරීරටයහි බුපවර්්ටිමත් බු.  බුපියකරැ බු.  බුද බුපහළ බුකරන්ටන්ය. බු 

 
6. සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි, ආහාර බුපාන බු

ආදිය බු පැස න බු ඌර්්ණ්ව බු ලක්ෂණ බු    බු ටත්ටජෝ බු ධාතු  බු  නාහි, පඨවි බු
ධාතුට හි බු පිහිටිටය්ය. බු ආටපෝ බු ධාතුට න් බු සම්පිණ්ඩනය බු   ටය්ය,  ාටයෝ බු
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ධතුට න් බුපිරී බුසිටිටය්ය, නරීරය බුඋණවසවම් බුලන් න්ටන්ය,  ර්ණ බුසම්පත්තිය බු
ද බුටලන බුටදන්ටන්ය, උණවසවම් බුලන් න බු.ැවින් බුනරීරය බුප ති බුභා යෙ බුකුණවවී බු
යාමෙ බුටනාටදන්ටන්ය. බු 

 
7. සතර බු ධාතු කින් බු නිර්මිත බු    බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි, සමවදිරණ බු

විත්ථම්භන බුලක්ෂණ බුටහ ත් බුටසාල න බුපවම්. න බුලක්ෂණ බුඇත්තා බු   බු ාටයෝ බු
ධාතු  බු  නාහි, පඨවි බු ධාතුට හි බු පිහිො බු සිටිටය්ය. බු ආටපෝ බු ධාතුට න් බු
සම්පිණඩනය බු  ටය්ය. බුටත්ටජෝ බුධාතුට න් බුඋණවසවම් බු  ටය්ය. බු 

 
8. ටමටස් බුපඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බුධාතූන්ටලන් බුඋපකාර බුල.න්නා බු   බු

 ාටයෝ බුධාතු  බුනිසා බු නාහි බුටම් බුනරීරය බුඇද බුටනා ැටෙන්ටන්ය. බුසෘජව  බු
සිටින්ටන්ය. බුමතු බුමත්ටතහි බුලැට.න්නා බු   බුඅන බු  ද බු ාටයෝ බුධාතු ක් බුනිසා බු
යාම, ඊම, සිටීම, හිඳීම, නිදීම බුආදී බුඉරියේ බුප ත් න්ටන්ය. බුකාය බුවිඤ්්ඤ්තිය බු
උපද න්ටන්ය. බුටමටස් බුටම් බුස්තරී බුපවරැර් බුආදී බුස් භා ටයන් බුඅනව ණ බු.ාල බු
ජනයා බුමවලා බුකරන්නා බු   බුමායා බුරෑපයක් බු ැනි බු   බුධාතු බුයන්තරය බු නාහි බු
සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත  බුප ත්ටන්ය. බු 

 
ලෂණඋී   ේ නනව මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  උකයන  

 
1. සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුපඨවි බුධාතු  බු

 නාහි, කර්කන බු .  බු තද බු .  බු ලක්ෂණ බු ටකාෙ බු ඇත්ටත්ය. බු එක්  බු උපදින බු
ටසසව බුරෑපයන් බුහෙ බුපිහිෙ බු න බු.  බුකෘත බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බුටසසව බුරෑපයන් බු
පිළිලැනීම බු ැෙහීම් බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බු 

 
2. සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුආටපෝ බුධාතු  බු

 නාහි,  ෑස්ටසන, ඇටලන බු.ැටඳන බු.  බුලක්ෂණ බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බුඑක්  බු
උපදින බුපවර්්ටිමත් බුකරන බු.  බුකෘත බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බුටසසව බුරෑපයන් බුපිඬව බු
කරන බු.  බු ැෙහීම් බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බු 

 
3. සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුටත්ටජෝ බුධාතු  බු

 නාහි, උණවසවම් බු.  බුලක්ෂණ බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බුඑක්  බුඋපදින බුරෑපයන් බු
මවහවකර බුකෘත බුරසය බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බුටසසව බුරෑපයන් බුහෙ බුමෘදු බුටමාටළාක් බු
.  බුටලනදීම බු ැෙහීම් බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බු 

 
4. සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු ාටයෝ බුධාතු  බු

 නාහි, පවම්. න බු.  බුලක්ෂණ බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බුඑක්  බුඋපදින බුරෑපයන් බු
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ටසාල න බු.  බුකෘත බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බුටසසව බුරෑපයන් බුමතු බුමත්ටතහි බු
උපද න් බු ලමනාදී බු ඉරියේ බු පැ ැත්ම බු නම් බු    බු ටද්නාන්තටරෝත්පත්තියෙ බු
ටහ්තු න බු.  බු ැෙහීම් බුටකාෙ බුඇත්ටත්ය. බු 

 
්ම ුට්ඨඋන  ේ නනව මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  උකයන  

 
1. සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, කමෂ බු

චිත්ත බු සෘතු බු ආහාර බු නමින් බු රෑප බු උපද න්නා බු    බු සමවට්ඨාන බු සතරක් බු
ඇත්තාහ. බු 

 
2. පාචක බුටත්ටජෝ බුධාතු , වකාන්ත බුචිත්ත බුසමවට්ඨානිකය, උදරීයං බු

- බුකරීසං බු- බුපවබ්ට.ා බු- බුමවත්තං බු- බුයන බුපඨවි බුආටපෝ බුධාතු බුටකාෙස් බුසතර බු
 නාහි බු වකාන්ත බු සෘතු බු සමවට්ඨානිකටයෝය. බු ටස්ටදෝ බු - බු අස්සව බු -ටේටලෝ බු - බු
සිං ානිකා බු යන බු ආටපෝ බු ධාතු බු ටකාෙස් බු සතර බු  නාහි බු සෘතු බු චිත්ත බු
සමවට්ඨානිකටයෝය. බු අ ටන්ර් බු    බු ධාතු බු ටකාට්ඨාන බු 32 බු  නාහි බු කමෂ බු චිත්ත බු
සෘතු බුආහාර බුයන බුසතටරන් බුහෙලන්නා බු   බු.ැවින් බුචතු බුසමවට්ඨානිකටයෝය. බු 

 
නඋනතවත එකඋනවත  ේ නනව මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  උකයන  

 
1. සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි බුපඨවි බු

ධාතුට හි බුලක්ෂණ බු- බුරස බු- බුපච්චවපට්ඨාන බුඅනටයෝය. බුආටපෝ බුධාතු බුටත්ටජෝ බු
ධාතු බු ාටයෝ බුධාතූන්හි බුලක්ෂණ බු- බුරස බුපච්චවපට්ඨාන බුඅනටයෝය. බුකමෂ බු - බු
චිත්ත බු- බුසෘතු බු- බුආහාර බුයන බුසමවට්ඨාන බු නටයන් බුද බු නාහි බුනා බුනා බු. ෙ බු
යන්නාහ. බුරෑප-මහාභූත-ධාතු බුධමෂ බුඅනිතාදී බු නටයන් බු නාහි බුඑකසමාන බු
. ෙ බුයන්නාහ. බු 

 
2. පඨවි බුආටපෝ බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුයන බුසතර බු නාහි බුරෑප්පන බුලක්ෂණ බු

ඇති බු.ැවින් බුරෑපත් ටයන් බුඑකසමානයහ. බුමහත්ටස් බුපහළ න බු.ැවින් බුද, 
මහාභූතයන්ෙ බුසමාන බු.ැවින් බුද, මහත් බුපරිහරණ බුඇති බු.ැවින් බුද, මහත් බු
විකාර බු ඇති බු .ැවින් බු ද, මහන්ත්ත බු භූතත්ත බු .ැවින් බු ද, එක බු හා බු සමාන බු
 න්නාහ. බු 

 
3. මහා බුපෘථිවිය බු- බුමහා බුසමවද්ර බුය බු- බුස ර්ය බුමණ්ඩලය බු- බුටේරම්භ ාතය බු

ආදී බු   බුඅනවපාදින්නක බු ස්තූන් බුද, ටයාදුන් බුසිය බුදහස් බුලණන් බුනරීර බුඇත්තා   බු
දි  බු.රහම බුඅසවර බුනාල බුසත් යන් බුමහත් බුටස් බුපහළ බු න බු.ැවින් බුද, මහන්ත බු
පාතුභා ාර්ථටයන් බුමහාභූත බුනම් බු න්නාහ. බු 
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4. යම් බුටස් බු නාහි බුමායා බුකාරටයක්, මැණික් බුටනා   බුදියිමඳු බුමැණික් බු

ටකාෙ බුදක් න්ටන් බුද, රත්රන් බුටනා   බුලල්කැෙ බුරත්රන් බුටකාෙ බුදක් න්ටන් බු
ද, යක්ර්ටයක් බුටනා   බුටතටම් බුයක්ර්ටයක් බුයක්ර්ණියකු බුටකාෙ බුදක් න්ටන් බු
ද, එටස්ම බුසතර බුමහා බුභූතටයෝ බු නාහි, ටතටම් බුනිල් න් බුටනා  ටය් බුනිල් න් බු
කහ න් බුරතු න් බුසවදු න් බුරෑපයන් බුම ා බුපාන්නාහ. බු 

 
5. යම් බු ටස් බු  නාහි බු භූතාවිර්්ඨ බු පවද්ලලයාටල් බු අභන්තරටයහි බු ද බු

පිෙටතහි බු භූතටයක් බු ටනාටපටනන්ටන් බු ද, බහව බු ඇසවරැ බු ටකාෙටලන බු ම බු
සිටින්ටන් බුද, එටස්ම බුසතර බුමහ බුභූතටයෝ බු නාහි බුඑක බුඑකක් බුතුළ බුද බුපිහිො බු
නැත්තාහ. බු පිෙටතහි බු ද බු පිහිො බු නැත්තාහ. බු බ වටනා වන් බු ටලන් බු ට න් බු
ටනාවීම බු පිහිො බු ඇත්තාහ. බු සිතාලත බු ටනාහැකි බු පිහිටීම් බු ඇති බු .ැවින් බු ද බු
මහාභූතටයෝ බුසමාන බු න්නාහ. බු 

 
6. යම් බුටස් බු නාහි බුයක්ර්ණී බුමහාභූතටයෝ බුදි  බුඅප්සරා න් බුටස් බු

ටපනී බු සිෙ, ස් කීය බු භයානක බු    බු ස් භා ය බු සඟ ාටලන බු සත් යන් බු
මවලාටකාෙ බුටලාදුරැකර බුලන්නාහව බුද, එටස්ම බුසතර බුමහාභූතටයෝ බුද බු නාහි බු
ස්තරී බු පවරැර් බු නරීර බු ආදිටයහි බු මටනෝඥනරීර බු  ර්ණටයන් බු ද, මන ඩන බු
අඟපසඟ බු හැඩ බු හවරැකමින් බු ද බු අත් බු පා බු ඇඟිලි බු ඇස බු .ැමි බු ඉස බු ආදිටයහි බු
මන ඩන බුනරීර බුලා නටයන් බුද, සැරසී, ස් කීය බුථද්ධ බුලක්ෂණා බුදී බුයථා බු
ස් භා ය බු සඟ ා බු අනව ණ බු .ාල බු ජනයා බු මවළා බු කරන්නාහ. බු ටමටස් බු
මහාභූතයන් බුහා බුසමාන බු.ැවින් බුද බුමහාභූත බුනම් බු න්නාහ. බු 

 
7. සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරය බු නාහි, දිනපතා බු

නෑම-කෑම-ීමම-ඇඳීම-ටපර-පිලිදැඟුම් බු කිරීම බු ආදී බු    බු කෙයවතු බු මහත් බු
රානියකින් බුපරිහරණය බුකළයවතු බු.ැවින් බුද බුමහාභූත බුනම් බු න්නාහ. බු 

 
8. කල්පාන්තටය් බු දී බු  නාහි, ටකෝටි බු ලක්ෂයක් බු සක් ල බු ආභස්සර බු

.ඹතලය බුටතක් බුලින්ටනන් බුද, සවභකිණ්හක බු.ඹතලය බුටතක් බුජලටයන් බුද, 
ටේහප්ලල බු.ඹතලය බුටතක් බුසවළඟින් බුද බුමහත් බුවිනානයෙ බුයන්ටන්ය. බු 

 
9. ටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුද බු නාහි බුපඨවි බුධාතු බුකිපීටමන් බුකාර්්ෙමවඛ බු

සර්පටයකු බු දර්්ෙ බු කරනව බු ලැ. ට කු බු ටමන් බු සකල බු නරීරය බු දරදඬව බු . ෙ බු
පත් න්ටන්ය. බු ආටපෝ බු ධාතු බු කිපීටමන් බු  නාහි බු ප තිමවඛ බු සර්පටයකු බු දර්්ෙ බු
කරනව බුලැ. ට කු බුටමන් බුසකල බුනරීරය බුකුණව බුදියවී බුයන්ටන්ය. බුටත්ටජෝ බුධාතු බු
කිපීටමන්,  නාහි, අල්නිමවඛ බු සර්පටයකු බු දර්්ෙ බු කරනව බු ලැ. ට කු බු ටමන් බු
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සකල බුනරීරය බුසිඳී බුිමඳී බුවිනාන බු න්ටන්ය. බුටමටස් බුමහත් බුටස් බුවිකාර-විනාන බු
ඇති බු.ැවින් බුද බුමහාභූත බුනම් බු න්ටන්ය. බු 

 
10. සතර බු මහාභූතටයෝ බු  නාහි බු මහත් බු .ැවින් බු ද, මහත් බු

 ායාමටයන් බුනව ණින් බුඅ ට.ෝධ බුකෙයවතු බු න බු.ැවින් බුද, සත බු නටයන් බු
විදමාන  බුඇති බු.ැවින් බුද, මහාභූත බුනම් බු න්නාහ. බු 

 
11. ස් කීය බුලක්ර්ණය බුදරණ බු.ැවින් බුද, බුදුක් බුටලන බුටදන බු.ැවින් බුද, බු

දුක් බුවිධාන බුකරන බු.ැවින් බුද, ධාතු බුලක්ෂණය බුටනාඉක්ම ා බුසිටින බු.ැවින් බුද, 
සතර බුමහාභූතටයෝ බුධාතු බුනම් බු න්නාහ. බු 

 
12. සතර බු මහාභූතටයෝ බු  නාහි, ස් ලක්ෂණය බු දරණ බු .ැවින් බු ද, 

චිත්තක්ෂණ බු දාහතක් බු තරම් බු    බු ආයව බු ඇත්තා බු    බු රෑප බු ක්ෂණයෙ බු අනවරෑප  බු
දරණ බු.ැවින් බුද බුනම් බු න්නාහ. බු 

 
13. සතර බු මහාභූතටයෝ බු  නාහි, ක්ෂණයක් බු පාසා බු ිමටඳන බු .ැවින් බු

අනිතටයෝය, උදය බු ය බුටදකින් බුනිරතුරැ  බුටපටළන බු.ැවින් බුදුක්ඛටයෝය. බු
නිත බුසවභ බුසව. බුආත්ම බුසාරාදිටයන් බුටතාර බු.ැවින් බුඅනාත්මටයෝය. බුටමටස් බු
ටම් බු සතර බු ධාතු  බු  නාහි බු රෑප-මහාභූත-ධාතු-ධමෂ බු අනිතාදී බු  නටයන් බු
එකසමාන බු න්නාහ. බු 
 
විනිර්ේ භාග් අවිනිර්ේ භාග්  ේ නනව මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  උකයන  

 
1. සතර බු ධාතු කින් බු නිර්මිත බු    බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු  නාහි, 

නුද්ධාර්්ඨකාදී බුරෑප බුකලාපයක් බුපාසා බුද්ර බු  බු නටයන් බුසතර බුධාතූන් බුට න් බු
කළ බු ටනාහැකි බු .ැවින් බු අවිනිර්ටභෝල බු නම් බු  න්නාහ. බු ලක්ෂණ බු  නටයන් බු
 නාහි, ට න් බුකළ බුහැකි බු.ැවින් බුවිනිර්ටභෝල බුනම් බු න්නාහ. බු 
 
්භඋග් භඋග්  ේ නනව මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  උකයන  

 
1. සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, පඨවි බු

ආටපෝ බුධාතු බුයවලලය බු.ර බු.ැවින් බුසමානය. බුටත්ටජෝ බු ාටයෝ බුධාතු බුයවලලය බු
 නාහි බු සැහැල්ලු බු .ැවින් බු සමානය. බු එටස් බු ටහයින් බු පළමව බු ධාතු බු යවලලය බු
ටද න බුධාතු බුයවලලය බුසමඟ බුඅසමානය. බුටමටස් බුටම් බුසතර බුධාතූහව බු නාහි, 
සභාල බුවිසභාල බුනම් බු න්නාහ. බු 
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අමයඋතවමික දඋහිර විේ ව තඋ  ේ නනව මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  උකයන  
 
1. ස්ව බු සන්තානලත බු ආධාත්මික බු ධාතු බු සතර බු ටදනා බු  නාහි, 

චක්ඛඛව-ටසෝත- ාන-ජීේහා බුකාය-හදය බුනම් බු   බු ස්තු බුරෑප බුසටදනාෙ බුද, කාය බු
විඤ්්ඤ්ත්ති බු- බු ී බුවිඤ්්ඤ්ත්ති බුටදකෙ බුද, ඉත්ථින්ද්ද්රිය බුපවරිසින්ද්ද්රිය බුජී බුවිතින්ද්ද්රියනෙ බු
ද, නිිඃනරය බු  නටයන් බු පිහිොධාර බු  න්නාහ. බු සතර බු ඉරියේ බු ඇත්තාහ. බු කමෂ බු
චිත්ත බුසෘතු බුආහාර බුයන බුසමවට්ඨාන බුසතටරන් බුහෙ බුලන්නාහ. බුඅටච්තනික බු
   බු .ාහිර බු ධාතු බු සතර බු ටදනා බු  නාහි බු  ස්තු බු රෑප- බු විඤ්්ඤ්ත්ති බු - බු ඉන්ද්ද්රිය බු
රෑපයන්ෙ බු නිිඃනරය බු  නටයන් බු පිහිොධාර බු ටනා න්නාහ. බු සතර බු ඉරියේ බු
නැත්තාහ. බුසෘතු බුසමවට්ඨාන බු නටයන්ම බුහෙලන්නාහ. බු 
 
්ංග්රහ  ේ නනව මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  උකයන  

 
1. සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, කර්ම බු

සමවට්ඨානික බු පඨවි බු ධාතු  බු කමෂ බු සමවට්ඨානික බු ටසසව බු ධාතූන් බු සමඟ බු
එක් න්ටන්ය. බුචිත්ත බුසමවට්ඨානික බුපඨවි බුධාතු  බු නාහි බුචිත්ත බුසමවට්ඨානික බු
   බු ටසසව බු ධාතූන් බු සමඟ බු එක් න්ටන්ය. බු උතු බු සමවට්ඨානික බු පඨවි බු ධාතු  බු
 නාහි බු උතු බු සමවට්ඨානික බු    බු ටසසව බු ධාතූන් බු සමඟ බු එක් න්ටන්. බු ආහාර බු
සමවට්ඨානික බුපඨවි බුධාතු  බු නාහි බුආහාර බුසමවට්ඨානික බු   බුටසසව බුධාතූන් බු
සමඟ බු එක් න්ටන්ය. බු ටමටස් බු සතර බු ධාතූහව බු  නාහි බු සමවට්ඨාන බු  නටයන් බු
එකෙ බුසංලරහ බු න්නාහ. බු 

 
පරතය  ේ නනව මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  උකයන  

 
1. සතර බු ධාතු කින් බු නිර්මිත බු    බු ටම් බු ධාතු බු නරීරටයහි බු ආටපෝ බු

ධාතුට න් බු පිඬව බු    බු ටත්ටජෝ බු ධාතුට න් බු උණවසවම් බු    බු  ාටයෝ බු ධාතුට න් බු
පිරැණා බු   බුපඨවි බුධාතු  බු නාහි බුටසසව බුධාතූන් බුතිටදනා බුහෙ බුපරතිර්්ඨාධාර බු
 නටයන් බුපරත බු න්ටන්ය. බු 

 
2. පඨවි බු ධාතුට හි බු පිහිටියා බු    බු ටත්ටජෝ බු ධාතුට න් බු උණවසවම් බු    බු

 ාටයෝ බුධාතුට න් බුපිරැණා බු   බුආටපෝ බුධාතු  බු නාහි බුටසසව බුධාතූන් බුතිටදනා බු
හෙ බුආ.න්ධනාකාරටයන් බුපිඬව බුකිරීම් බු නටයන් බුපරත බු න්ටන්ය. බු 

 
3. පඨවි බුධාතුට හි බුපිහිටියා බු   බුආටපෝ බුධාතුට න් බුපිඬව බු   බු ාටයෝ බු

ධාතුට න් බුපිරැණා බු   බුටත්ටජෝ බුධාතු  බු නාහි බුටසසව බුධාතූන් බුතිටදනා බුහෙ බු
උණවසවම් බුලැන්වීම් බුමවහවකර බු නටයන් බුපරත බු න්ටන්ය. බු 
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4. පඨවි බුධාතුට හි බුපිහිටියා බු   බුආටපෝ බුධාතුට න් බුපිඬව බු   බුටත්ටජෝ බු

ධාතුට න් බුඋණවසවම් බු   බු ාටයෝ බුධාතු  බු නාහි බුටසසව බුධාතූන් බුහෙ බුවිත්ථම්භනා බු
කාරටයන් බුටසලවීම් බුපිම්ීමම් බු නටයන් බුපරත බු න්ටන්ය. බු 
 
අ්ම නවනඋහඋර  ේ නනව මඋතු ම න ි්කඋර භඋ නඋ  උකයන  

 
1. සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බුපඨවි බුධාතු  බු

 නාහි, මම බුපඨවි බුධාතුනම් බුට මි. බුඅනිකුත් බුධාතූන් බුතිටදනා බුහෙ බුපිහිොධාර බු
 නටයන් බු පරත බු  න්ටනයි බු ද බු ටනාදන්ටන්ය. බු ඉතිරි බු ධාතූන් බු තිටදනා බු ද බු
 නාහි, පඨවි බුධාතු  බුපිහිොධාර බු නටයන් බුඅප බුතිටදනාහෙ බුපරත බු න්ටන් බු
යයි බුද බුටනාදන්නාහ. බුටමටස් බුටම් බුසතර බුධාතූහව බු නාහි, බ වටනා වන් බුපිළි.ඳ බු
සමන්නාහාර බුමනසිකාර බුනැත්ටතෝය. බු 

 
පරතය විභඋග්  ේ නනව මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  උකයන  

 
1. සතර බුධාතු කින් බුනිර්මිත බු   බුටම් බුධාතු බුනරීරටයහි බු නාහි, සතරක් බු

   බුධාතුන් බුහෙ බුකමෂය බුචිත්තය බුසෘතු ය බුආහාර බුයයි බුසමවට්ඨාන බුසතරක් බුපරත බු
 න්ටන්ය. බුකමෂ බුසමවට්ඨානික බුසතර බුධාතූන් බුහෙ බු නාහි බුකමෂය බුජනක බුපරතය බු
 න්ටන්ය. බුටසසව බුධාතූන්හෙ බුකමෂය බුඋපනිිඃනරය බුපරත බු න්ටන්ය. බු 

 
2. චිත්ත බුසමවට්ඨානික බු   බුසතර බුධාතූන් බුහෙ බු නාහි බුචිත්තය බුජනක බු

පරත බු  න්ටන්ය. බු ටසසව බු ධාතූන් බු හෙ බු චිත්තය බු පච්ඡාජාත බු අත්ථි බු විලත බු
 න්ටන්ය. බු 

 
3. සෘතු බුසමවට්ඨානික බු   බුසතර බුධාතූන් බුහෙ බු නාහි, චිත්තය බුජනක බු

පරත බු  න්ටන්ය. බු ටසසව බු ධාතූන් බු හෙ බු චිත්තය බු පච්ඡාජාත බු අත්ථි බු අවිලත බු
 නටයන් බුපරත බු න්ටන්ය. බු 

 
4. ආහාර බුසමවට්ඨානික බු   බුසතර බුධාතූන් බුහෙ බු නාහි, ආහාරය බුජනක බු

පරතය බු න්ටන්ය. බුටසසව බුධාතූන් බුහෙ බු නාහි, ආහාරය, ආහාර-අත්ථි-අවිලත බු
 නටයන් බුපරත බු න්ටන්ය. බු 

 
5. කමෂ බු සමවට්ඨානික බු    බු පඨවි බු ධාතු  බු  නාහි, අ ටස්ස බු    බු කමෂ බු

සමවට්ඨාන බු ධාතූන් බු තිටදන බු හෙ, සහජාත-අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්-නිස්සය-අත්ථි-
අවිලත බු පරතටයන් බු ද බු පරතිර්්ඨ බු  නටයන් බු ද බු පරත බු  න්ටන්ය. බු අ ටස්ස බු
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සමවට්ඨාන බුතුටනන් බුහෙලන්නා බු   බුසතර බුධාතූන්ෙ බු නාහි, කමෂ බුසමවට්ඨානික බු
පඨවි බු ධාතු  බු නිස්සය බු අත්ථි-අවිලත බු පරතටයන් බු පරත බු  න්ටන්ය. බු කමෂ බු
සමවට්ඨානික බු   බුටසසව බුධාතූන් බුතිටදනා බුද, ටසසව බුසමවට්ඨානික බුධාතූන් බුසතර බු
ටදනා බුද බුටමටස්ම බුපරත බු නටයන් බුප ත්ටනෝය. බු 

 
6. අභික්කන්ත බු- බුපටික්කන්ත බුනම් බු   බුයාම් බුඊම් බුටදටකහි බුදී බු නාහි, 

 ාටයෝ බු ධාතු  බු අනව  බු ලියා බු    බු ටත්ටජෝ බු ධාතු  බු පිය ර බු එසවීමෙ බු පරත බු
 න්ටන්ය. බුටත්ටජෝ බුධාතු  බුඅනව  බුලියා බු   බු ාටයෝ බුධාතු  බු නාහි, පිය ර බු
යැවීමෙ බු සහ බු දිලහැරීමෙ බු පරත බු  න්ටන්ය. බු පඨවි බු ධාතු  බු අනව  බු ලියා බු    බු
ආටපෝ බුධාතු  බු නාහි, පිය ර බුපහත් බුකිරීමෙ බුපරත බු න්ටන්ය. බුආටපෝ බුධාතු  බු
අනව  බුලියා බු   බුපඨවි බුධාතු  බු නාහි, පිය ර බුිමම බුතැීමමෙ බුපරත බු න්ටන්ය. බු
පඨවි බුධාතු  බුපිය ර බුටපාටළා ෙ බුතද බුකිරීමෙ බුපරත බු න්ටන්ය. බු 

 
7. ටමටස් බු ටම් බු ධාතු බු නරීරය බු  නාහි, පරත බු පරතටයෝත්පන්න බු

 නටයන් බුප ත්නා බු   බු ස්වටයක් බුටනා   බු පවද්ලලටයක් බුටනා   බු ආත්මයක් බු
ටනා   බුනිස්සත්  බු   බුනිජ්ජී  බු   බුනූන බු  , අටච්තනික බු   බුඅ ාකෘත බු   බුචතු බු
සමවට්ඨානික බු    බු ධාතු බු පවඤ්්ජයක් බු  න්ටන්ය. බු ධාතු බු යන්තරයක් බු  න්ටන්ය. බු
ධාතු බුසම හයක් බු න්ටන්ය. බුධාතු බුමාතරයක් බු න්ටන්ය. බු 

 
8. ධාතු බු මනසිකාර බු භා නාටේ බු දී බු පැ ති බු සතිය බු  නාහි, දුක්ඛඛ බු

සතය, ව බුසතිය බුඋපද න බුප ර්  බුභ  බුතෘර්්ණා  බුසමවදය බුසතය. බුව බුටදටකහි බු
ටනාපැ ැත්ම බු නිටරෝධ බු සතය, පිරිසිඳන බු සමවදය බු - බු පරහාණය බු කරන බු
නිටරෝධය බුසාක්ර්ාත් බුකරන බුආර්ය බුමාර්ලය. බුමාර්ල බුසතය බුනම් බු න්ටන්ය. බු 

 
මඋතු ම න්ිකඋර භඋ නඋ  නිමි  

 
ධාතු බුමනසිකාර බුභා නා  බුටමටස් බු ැඩීටම්දී බුසතර බුධාතූන් බුපරකෙ බු

වී බුනී රණ බුයෙපත් බුවී බුඋපචාර බුසමාිය බුපහළ බු න්ටන්ය. බුධාතු බුමනසිකාර බු
 ඩන බු ටයෝලා චරයා බු  නාහි. බු ආත්ම බු නූනතා  බු ටහ ත් බු සත් ටයක් බු
පවද්ලලටයක් බුනැති බු.  බුනව ණින් බුදකී. බුසත්  බුසංඥාධ  බුනැස  බු.ැවින් බු ාල බු
මෘලයක්ෂ බුරාක්ෂාසාදීන් බුලැන ත් බුට නසක් බුටනාමැති  බුභය බුහා බුභයානක බු
අරමවණව බු ඉ සයි. බු අරති බු රති බු මැඩලයි. බු ලාභ බු අලාභාදී බු ඉෙව බු අනිෙව බු සෑම බු
අරමවටණහි බු ඇලීම් බු ලැටීම් බු ටදකින් බු ටතාර  බු ටනාසැලී බු සිටියි. බු මහත් බු ටස් බු
පරඥාධ  බු ල.යි. බු පාරමී බු පිරී බු ඇටතාත් බු ටම් බු ආත්ම බු භා ටය් බු දී බු ම බු නි ණෙ බු
පැමිටණයි. බුටනාඑටස් බුනම් බුසවලති බුපරායන බුට යි. බු 
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අනුඋ්නඋ   
 
එ ං බුමහානවභා ං බු- බුටයාලී ර බුසහසස බුකීළිතං බුඑතං බු 
චතුධාතු බු චත්ථානං බු- බුනිචචං බුටසට ථ බුටමධාති බු 
 
ටමටස් බු මහත් බු ආනවභා  බු ඇත්තා බු   , දහස් බු ලණන් බු උතුම් බු

ටයෝලී රයන් බු කරීඩා බුකරන බුලද බුටහ ත් බු ආදරටයන් බු  ඩන බුලද බුටම් බු ධාතු බු
මනසිකාර බු භා නා  බු  නාහි, නව ණැති බු ටයෝලා චරයන් බු ටතටම් බු
නිරන්තරටයන් බුභා නා බු නටයන් බු ඩන්ටන්ය. බුටස් නය බුකරන්ටන්ය. බු 
 

සාධව බු! බුසාධව බු!! බුසාධව බු!!! 
 
 

පද වි රණන  
 
1. පරමාණව - අංලුලයක බුසටතන් බුටකාෙස බුධාන බුමාස බුඑකකි. බු 
   ධාන බුමාසයක බුසටතන් බුටකාෙස බුඌකා බුඑකකි. බු 

ඌකා ක බුසටතන් බුටකාෙස බුලික්ඛඛා බුඑකකි. බුලික්ඛඛා ක බු
තිස්හටයන් බු ටකාෙස බු රථ බු ටර්ණව බු එකකි. බු රථ බු
ටර්ණව ක බු තිස්හටයන් බු ටකාෙස බු තජ්ජාරී බු එකකි. බු
තජජාරියක බු තිස්හටයන් බු ටකාෙස බු අණව බු එකකි. බු
අණව ක බුතිස්හටයන් බුටකාෙස බුපරමාණව බුඑකකි. බුඑක් බු
අංලුලයකෙ බු පරමාණව බු පණස් බු හත් බු ටකෝටි බු පණස් බු
න ලක්ෂ බුහැත්තෑ බුඅෙ බුදහස් බුහයසිය බුඅස  බුඅෙකි. බු 

 
2. ටද්රෝණය - පත බුසතර බුහවණ්ඩව බුඑකකි. බුහවණ්ඩව බුසතර බුනැළි බු 
   එකකි. බුනැළි බුදහසය බුටද්රෝණ බුඑකකි. බු 
 
3. රෑප්පණය - සීතල බුඋණවසවම් බු.ඩලින්න බුපිපාසය බුආදී බුටහ්තූන් බු 
   නිසා බුරෑපයන්ටල් බුට නස් බු න බු.  බුරෑප්පණ බු 
   ලක්ෂණය බුනම්. 
 
4. ජනක - පඨවි බුආදී බුඑක් බුධාතු බුටකාෙසක් බුවිසින් බුත ත් බුධාතු බු 
   ටකාෙසක් බුනිපදවීම බුජනක බුනම් බුටේ. 
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5. උපනිිඃනරය - ටසසව බුටහ්තූන්ෙ බු ඩා බු.ල ත්  ම බුටහ්තු  
උපනිිඃනරය බුපරත බුනම් බුටේ. 
 

6. පච්ඡාජාත - පළමව  බුඉපදී බුිතියෙ බුපැමිණ බුසිටින බුරෑපයන්ෙ 
පසව  බුඋපදින බුචිත්ත බුනචතසිකයන්ටලන් බු 
ලැට.න බුඋපකාරය බුපච්ඡාජාත බුපරතය බුයි. 

 
7. අත්ථි  - ඉපදී බුනිරැදධ බුටනාවී බුපිහිෙවීම බුඅත්ථි බුපරත බුනම් බු 
   ටේ. 
 
8. අවිලත බු - ඉපදී බුසිෙ බුඉ ත් බුටනාවී බුසිෙ බුපිහිෙවීම බුඅත්ථී බුඅවිලත බු 
   පරතය බුයි.  
 
9. ආහාර බු - ආහාර බුරෑප බුඅතුටරන් බුඕජා බුරෑපය බුවිසින් බුට න 

රෑප බුකලාප බුනිපදවීම බුහා බුඋපස්ථම්භක බුවීම බුආහාර බු 
පරත බුනමින් බුකියනව බුලැටබ්.  

 
10. අඤ්ඤ්මඤ්ඤ් බු- එක් බුරෑප බුකලාපයක බුඇත්තා බු   බුසතර බුධාතුි් 

බ වටනා වන් බුහෙ බුඉපදීමෙ බුහා බුපැ තීමෙ බුසහාය බු 
ට යි. බුඑය බුඅඤ්ඤ්මඤ්්ඤ් බුපරත බුනම් බුටේ.  

 
11. නිස්සය - එක් බුරෑප බුකලාපයක බුඇත්තා බු   බුසතර බුධාතු බු 

බ වටනා වන් බුහෙ බුඉපදීමෙ බුහා බුපැ තීමෙ බුආධාර බුවීම් බු
 නටයන් බුඋපකාර බුවීම බුනිිඃනරය බුපරත බුනම් බුටේ.  

 
12. ලක්ෂණාදිය බු- පරමාර්ථ බු   බුචිත්ත බුනචතසික බුරෑප බුනිර් ාණ 

ධර්මයන් බුටකටරහි බුඇත්තා   බුලක්ෂණ බුරසය බු 
පච්චවපට්ඨානය බුහා බුපදෙඨානටයෝ බුය. බුලක්ෂණ බුයනව බු 
පිහිටි බු පියවි බු ස් භා ය. බු රසය බු යනව බු ඉන් බු සිදු න බු
කෘතය, පච්චවපට්ඨාණය බු යනව: බු නව ණෙ බු අරමවණව බු
 න බු  ැෙටහන බු ආකාරය බු ය. බු පදට්ඨානය බු යනව බු
ආසන්නම බුටහ්තු ය. බු 

 
13. නානත්ත - නා බුනා බු. ය. බු 
14. වකත්ත - එක බුහා බුසමාන බු.  බුය. බු 
15. සභාල බු - සන්සන්දනය බු න බු. ය. බු 
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16. විසභාල බු - සන්සන්දනය බුටනා න බු. ය. බු 
17. බුවිනිර්ටභෝල- ට න් බුටකාෙ බුදැක්විය බුහැකි බු. ය. බු 
18. අවිනිර්ටභෝල බු- බු ට න් බුටකාෙ බුලත බුටනාහැකි බු. ය. බු 
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අභිඥා භාවනා 1  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
 
1. අභිඥාධ බුනම් බු   බුවිටන්ර් බුඥාධන බුපසක් බුඅර්්ෙ බුසමාපත්ති බුලාභීන් බුහෙ බු

සාක්ෂාත් බුකළ බුහැකිය. බුසෘද්ි බුඅභිඥාධ , ටච්ටතෝපරිය බුඅභිඥාධ , ප ර්ටේනි ාස බු
අභිඥාධ , දි  බුචක්ෂව බුඅභිඥාධ , බුයනව බුව බුටල කික බුඅභිඥාධ බුපසය. බු 

 
2. ටමම බු ටල කික බු අභිඥාධ බු පස බු ලැීමමත් බු සමථ බු භා නාටේ බු

ආනිසංසයකි. බු විටන්ර්ටයන් බු ටම් බු අභිඥාධ බු සම්පාදනය බු කිරීම බු පිණිස බු දන බු
කසිණ බුභා නා  බුසම්ප ර්ණ බුකළ බුයවතුය. බු 

 
3. කසිණානවටලෝම, කසිණපටිටලෝම, කසිණානවටලෝමපටිටලෝම, 

්ානානවටලෝම, ්ානපටිටලෝම, ්ානවක්කන්තික, කසිණවක්කන්තික, 
්ානකසිණවක්කන්තික, අංලසංකන්තික, ආරම්මණසංකන්තික, 
අංලාරම්මණසංකන්තික, අංල  ත්ථාපන, ආරම්මණ බු   ත්ථාපන බු යනව බු
සිත බු සී බු. ෙ බුපමවණව ාලත බුයවතු බු   බුආකාර බුදාහතරය. බු 

 
4. කසිණානවටලෝම බු යන බු පඨවි බු කසිණටයහි බු සිෙ බු ඕදාත බු කසිණය බු

ටතක් බු අනවපිළිට ළින් බු එක බු එක බු කසිණයක් බු පාසා බු සමාපත්ති බු අෙ බු
සම ැදීමය. බු සිය ර බු දහස් ර බු නමවත් බු එටස් බු සම ැදිය බු යවතුය. බු ඕදාත බු
කසිණටයහි බුසිෙ බුපඨවි බුකසිණය බුටතක් බුඅලසිෙ බුමවලෙ බුඅනවපිළිට ලින් බුඑක බු
එක බුකසිණයක් බුපාසා බුසම ත් බුඅෙ බුසම ැදීම බුකසිණපටිටලෝම බුනම් බු ටේ. 
නැ ත බුපඨවි බුකසිණටයහි බුසිෙ බුඕදාත බුකසිණය බුදක් ාද බුඕදාත බුකසිණටයහි බු
සිෙ බුආපසව බුපඨවි බුකසිණය බුදක් ාද බුමවලසිෙ බුඅලෙත් බුඅලසිෙ බුමවලෙත් බුසම ත් බු
අෙ බුසිය බුදහස් ර බුසම ැදීම බුකසිණානවටලෝමපටිටලෝම බුනම් බුටේ.  

 
5. පරථම බු ධානටය් බු සිෙ බු ටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතනය බු ටතක් බු

සියදහස් ර බු සම ත් බු අෙ බු සම ැදීම බු ්ානානවටලෝමයයි, නැ ත බු
ටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතනටය් බුසිෙ බුපරථම බුධානය බුටතක් බුඅලසිෙ බුමවලෙ බු
සියදහස් ර බු අෙ බු සම ත් බු සම ැදීම බු ්ානානවටලෝමපටිටලෝම බු නම් බු ටේ. 
පරථම බුධානටය් බුසිෙ බුමවල බුසිෙ බුඅලෙත් බුටන් සඤ්්ාණනාසඤ්්ාණයතනටය් බු
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සිෙ බු නැ ත බු අලසිෙ බු මවලෙත් බු සිය ර බු දහස් ර බු අෙසම ත් බු සම ැදීම බු
්ානානවටලෝම බුපටිටලෝම බුනම් බුටේ.  

 
6. පඨවි බුකසිණටයහි බුපරථම බුධානයෙ බුසම ැදි බුඉන්නැලී බුඑම බුපඨවි බු

කසිණටයහි බුද්විතීය බුධානය බුහැර බුතෘතිය බුධානයෙ බුද, ඉන්පසව බුචතුර්ථ බු
ධානය බුහැර බුඅකාසානඤ්්චායතනයෙ බුද බුඉන්පසව බුආකිඤ්්චඤ්්ාණයතනයෙ බු
ද බුසම දී. බුටමටස් බුකසිණය බුටනාඉක්ම ා බුඑකම බුකසිණටයහි බුඑකක් බුහැර බු
එකක් බු.ැලින් බුඉහළ බුයාම බු්ානවක්කන්තිකය බුනම් බුටේ. ආටපෝකසිණ බුආදී බු
ඉතිරි බුකසිණයන්හි බුද බුටමටස්ම බුධානයක් බුහැර බුධාන බුසම ැදීම බුනම් බු   බු
්ානවක්කන්තික බුකරමටය් බුචිත්තය බු සී. ෙ බුපැමිණවිය බුයවතු බුටේ. 

  
7. පඨවි බු කසිණටයහි බු පරථම බු ධානයෙ බු සම ැදී බු ඉන් බු අනතුරැ  බු

ආටපෝ බු කසිණය බු හැර බු ටත්ටජෝ බු කසිණටයහි බු ද බු  ාටයෝ බු කසිණය බු හැර බු
නීලකසිණටයහි බු ද බු පීත බු කසිණය බු හැර බු ටත්ටජෝ බු කසිණටයහි බු ද බු  ාටයෝ බු
කසිණය බු හැර බු නීලකසිණටයහි බු ද බු පීත බු කසිණය බු හැර බු ටලෝහිත බු
කසිණටයහිදැයි බු එකක් බු හැර බු එකක් බු .ැලින් බු කසිණයන්හි බු ඉහළෙ බු එකම බු
ධානයෙ බු සම ැදීම බු කසිණවක්කන්තිකයයි. බු පරථම බු ධානය බු ටමන් බු ඉතිරි බු
ධානයත් බුව බුකරමයෙ බුකසිණයක් බුහැර බුකසිණයක බුෙ බුසම ැදීටමන් බු සී. ෙ බු
පත්කළ බුයවතුටේ. 

  
8. පඨවි බු කසිණටයහි බු පරථම බු ධානයෙ බු ද බු නැ ත බු

ටත්ටජෝකසිණටයහි බු තෘතිය බු ධානයෙ බු ද බු නීලකසිණය බු උලුළු ා බු
ආකාසානඤ්්චායතනයෙ බුද බුටලෝහිත බුකසිණටයන් බුආකිඤ්්චඤ්්ාණයතනයෙ බු
ද බු සම ැදීම් බු  නටයන් බු කසිණයක් බු හැර බු කසිණයෙත් බු ධානයක් බු හැර බු
ධානයෙත් බුඉහළෙ බුසම ැදීම බු නාහි බු ානකසිණවක්කන්තික බු සීභා යයි. බු 

 
9. පඨවි බු කසිණටයහි බු පරථම බු ධානයෙ බු සම ැදී බු එහිම බු ඉතිරි බු

ධානයන්ෙ බු ද බු සම ැදීම බු අංලසංකන්තික බු නම් බු    බු  සීතා යි. බු පඨවි බු
කසිණටයහි බුපරථමධානයෙ බුසම ැදී බුඑයම බුටසසව බුකසිණයන්හි බුද බුසම ැදීම බු
ආරම්මණ බු සංකන්තික බු නම් බු    බු  සීතා යයි. බු පඨවි බු කසිණටයහි බු පරථම බු
ධානයෙ බුද බුආටපෝ බුකසිණටයහි බුද්විතීය බුධානයෙ බුද බුටත්ටජෝ බුකසිණටයහි බු
තෘතිය බුධානයෙ බුද බු ාටයෝ බුකසිණටයහි බුචතුර්ථ බුධානයෙ බුද බුනීලකසිණය බු
උලුළු ා බු ආකාසානඤ්්චායතනයෙ බු ද බු පීතකසිණටයන් බු
විඤ්්ාණණඤ්්චායතනයෙ බු ද, ටලෝහිත බු කසිණටයන් බු
ආකිඤ්්චඤ්්ාණයතනයෙ බු ද බු ඕදාත බු කසිණටයන් බු ටන් සඤ්්ාණ-
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නාසඤ්්ාණයතනයෙ බු දැයි බු ටමටස් බු ධානටයන් බු ද බු කසිණටයන් බු ද බු එකින් බු
එකෙ බුමාරැටේ බුඉහලෙ බුයාම බුඅංලාරම්මණ බුසංකන්තික බුනම් බු   බු සීතා යි. බු 

 
10. පරථම බුධානය බුධානාංල බුපසකින් බුයවක්තය. බුද්විතීය බුධානය බු

අංල බුතුනකින් බු ද බුතෘතියධානය බුඅංල බුටදකකින් බුද බුචතුර්ථධානය බුඅංල බු
ටදකකින් බු ද බු ට න්ටකාෙ බු   ස්ථාපනය බු කිරීම බු අංල  ත්ථාපන බු
 සීභා යයි, ටමය බුපඨවි බුකසිණයයි බු  ස්ථාපනය බුටකාෙ බුටමය බුආටපෝ බු
කසිණයයි බුද බුටමය බුටත්ටජෝ බුකසිණයයි බුද බුටමය බු ාටයෝ බුකසිණයයි බුද බුටමය බු
නීලකසිණයයි බුද බුටමය බුපීත බුකසිණයයි බුද බුටමය බුටලෝහිත බුකසිණයයි බුද බුටමය බු
ඕදාත බු කසිණයයි බු ද බු ව බුව බු පරතිභාල බුනිමිති බු ට න් බුට න් බු ටකාෙ බු සැලකීම බු
ආරම්මණ බු  ත්ථාපන බුනම් බු   බු සීභා යයි. බු 

 
11. ටම් බු දාහතර බු ආකාරටයන් බු ධාන බු පිළි.ඳ බු සිත බු  සීභා යෙ බු

ටනාපමවණව ා බුප ර් ටයහි බුභා නා බුටනා ැඩ  බුටකටනක් බුසෘද්ි බුඅභිඥාධ බුආදී බු
අභිඥාධ කෙ බු පත්වීම බු කිසිකටලකත් බු සිනා න්ටන්මය. බු ටපර බු භා නා බු
ටනා ැඩ  බුආදිකර්මිකයාෙ බු නාහි බුකසිණ බුභා නා ද බු.ැරෑරැම්ය. බුසියයකින් බු
දහසකින් බු ටකටනක්ම බු සමත් බු ටේ. කසිණ බු පරතිභාල බු නිමිත්ත බු ඉපදවීමද බු
.ැරෑරැම්ය. බුසියයකින් බුදහසකින් බුටකටනක්ම බුසමත් බුටේ. කසිණ බුපරතිභාල බු
නිමිත්ත බුඉපදවීමද බු.ැරෑරැම්ය. බුසියයකින් බුදහසකින් බුටකටනක්ම බුසමත් බුටේ. බු
උපන් බුපරතිභාල බුනිමිත්ටතහි බුඅර්පණා බුධානයෙ බුපැමිණීම බුද බු.ැරෑරැම්ය. බු
සියයකින් බුදහසකින් බුටකටනක්ම බුසමත් බුටේ. අර්පණා බුධානලාභී බු  ටය්ද බු
දාහතර බු ආකාරටයන් බු  සීභා යෙ බු පැමිණීම බු අති බු දුර්්කරය. බු සියයකින් බු
දහසකින් බුටකටනක් බුසමත් බුටේ. එටස් බුතුදුස් බුඅයවරකින් බු සී. ෙ බුපැමිණිටය් බු
ද බුසෘද්ි බුවිකුර් ණය බුටහ ත් බුසෘද්ි බු.ල බුලැීමම බුඅති බුදුර්්කරය. බුසියයකින් බු
දහසකින් බු ටකටනක්ම බු සෘද්ි බු .ලයෙ බු පැමිටණ්. බු සෘද්ි.ල බු ලැ.වටේද 
ිප්පනිසන්නි බු .  බු නම් බු    බු සැටණකින්ම බු  හාම බු අභිඥාධ.ලය බු කරියාත්මක බු
කිරීම බුඅතිනයින්ම බුදුර්්කරය. බුසියයකින් බුදහසකින් බුටකටනක්ම බුසමර්ථ බුටේ.  

 
12. සෘද්ිමතුන්ටලන් බුඅලර බු   බුමහමවලලන් බුමහරහතන් බු හන්ටස්ෙ බු

නන්ටදෝපනන්ද බු නාලදමනටයහි බු ටමන්ද, බු මිහින්තලාටේදී ටරෝහණලුත්ත බු
මහරහතන් බු හන්ටස්ෙ බුලිලාටනෝපස්ථානටයහි බුටයදී බුසිටි බුනා බුරජව බුලැනීමෙ බු
පැමිණි බුලුරැළා බුටලන් බුබහව  බුරැකලත් බුරක්ිත බුනම් බුමහරහතන් බු හන්ටස්ෙ බු
ටමන්ද බුලිරිහණ්ඩ ාහන බුමහා බුප ජාටේදී මාරයා බුමැ   බුලිනි බුඅඟුරැ බු ැස්ස බු
 ැළකූ බු ඉන්ද්ර බුලුප්ත බු මහරහතන් බු  හන්ටස්ෙ බු ටමන් බු ිප්පනිසක්තිභා ය බු
ටහ ත් බු හා බුසෘද්ි.ල බුපෑටම් බුසමත්.  බුසියයකින් බු දහසකින් බුටකටනකු බු
හෙම බුලැටබ්. බු 
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13. ප ර්  බු භ යන්හි බු පරලුණ බු කරන බු ලද බු ධානාභිඥාධ බු ඇති බු .වද්ධ බු

පරටතක.වද්ධ බුඅලරනරා කාදී බුඋතුමන් බුහෙ බු නාහි බුටමහි බුකියන බුලද බුභා නාන  බු
කරමය බුහැර බුද බුඅර්හත් බුමාර්ලලල බුපරතිලාභයත් බුසමලම බුසෘද්ිවිධාදී බුඅභිඥාධ බු
.ලත් බු සි වපිළිසිඹියා බු නව ණ බු ආදී බු ලුණ බු විටන්ර්යත් බු ලැට.යි. බු එය බු අතීත බු
උපනිනරය බුසම්පත්තිය බුනිසාම බුසිදුන්නකි. බු 

 
14. ස් ර්ණාභරණ බුනිර්මාණය බුකරන බුරන්කරැ ා බු නාහි බුස් ර්ණය බු

ලින්ටනන් බුතැවීම් බුආදිටයන් බුමෘදු බුකර්මණ බු. ෙ බුපමවණව ාටලනම බුආභරණ බු
සාදයි. බුමැටි බු.ඳුන් බුසාදන බුකුඹල්කරැ ා බුමැටි බුඅනා බුඉතාමත් බුසිනිඳු බුටලස බු
මැටි බුපදම් බුටකාෙ බුමැටි බු ළන් බුසාදයි. බුඑටමන්ම බුආදිකර්මික බුධානලාභියා බු
විසින් බුතුදුස් බුඅයවටරන් බුඅර්්ෙ බුසමාපත්ති බු සී. ෙ බුපමවණව ාලත බුයවතුය. බුඡන්ද බු
චිත්ත බු වීරිය බු විමංසා බු නීර්ර්ටයන් බු ආ ර්ජන බු සමාපජ්ජනාදී බු  සීභා ටයන් බු
ධාන බුචිත්තය බුමෘදු බුකර්මණ බු. ෙ බුපමවණව ාටලනම බුසෘද්ි විධාදී බුඅභිඥාධ බු
.ල බුලැීමම බුපිණිස බුටයෝල බුභා නා බුකළ බුයවතු බුටේ.  
 
්ෘදවධිවිම අභිඥා   

 
1. “ටසෝ බු එ ං බු සමාහිටත් බු චිත්ටත් බු පරිසවද්ටධ බු පරිටයෝදාටත් බු

අනඞ්ලටණ් බු විලතුපක්කිටල්ටස් බු මවදුභූටත් බු කම්මනීටය් බු ිටත් බු
ආටනඤ්්ජප්පත්ටත් බු ඉද්ි විධාය බු චිත්තං බු අභිනීහරති බු අභිනින්නාටමති” බු
“ටමටස් බුරෑපා චර බුචතුර්ථධානටයන් බුසමාිලත බු   බුපිරිසිදු බු   බුඅතිනයින් බු
පිරිසි   බුරාල බුද්ටේනාදිටයන් බුටතාර බු   බුනින්චල බු   බුසිත් බුඇති බුටයෝලා චර බු
ටතටම් බු සෘද්ි විධ බු අභිඥාධ  බු පිණිස බු සිත බු නමාලනියි. බු විටන්ර්ටයන් බු නිම්න බු
කරයි බු” බුයනව බුස තර බුපාඨටය් බුටත්රැමය. බු 

 
2. ටමහි බු සඳහන් බු    බු අර්්ොංල බු සමන් ාලත බු ධාන බු චිත්තය බු ඇති බු

කල්හිම බු අභිඥාධ බු පරතිලාභයෙ බු සවදුසව බු  න්ටන්ය. බු  1) චතුර්ථ බු ධානටයන් බු
සමාිලත බුවීම. බු 2) නී රණ බුූරිභූත බුමන් බුපිරිසිදුවීම බු 4) ධානයෙ බුපෙහැනි බු
   බුලාමක බුපහත් බුසිතුම් බුපැතුම් බුනැති බු.ැවින් බුඅනංඞ්ලණ බුවීම. බු 

 
(5) දැි බුටලෝභාදි බුඋපක්ටල්නයන් බුදුරැ   බු.ැවින් බුවිලතූපක්ටල්න බු 6) 

 නී බු . ෙ බු පත් බු    බු .ැවින් බු මෘදුභූත බු වීම, (7) අභිඥාධ ෙ බු පාදක බු    බු .ැවින් බු
කර්මණ බු  8) භා නා  බු පරිප ර්ණ බු වීටමන් බු පරණීත බු . ෙ බු පත්   බු .ැවින් බු
ආටනඤ්්ජප්පත්ත බු වීම, යනව බු ව බු ධාන බු චිත්තය බු සමන් ාලත බු විය බු යවතු බු
අර්්ොංලයයි. බු 
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3. ඉජ්්නට්ටඨන බු ඉද්ි බු - බු සිතූ බු පැතූ බු ටද් බු ව බු ටලසම බු සිද්ධ බු වීම බු

සෘද්ියයි. බු ටල කික බු  නටයන් බු හා බු ටලෝටකෝත්තර බු  නටයන් බු සිතූ බු පැතූ බු
යහපත් බුටද් බුසිදුවීම බුටමහිදී බුලතයවතු බු.  බුසැලකිය බුයවතුය. බුඑ ැනි බුසෘද්ිය බු
සාර්ථක බු වීමෙ බු සිටත් බු භාවිතා බු කළයවතු බු    බු සෘද්ිපාද බු ධමෂ බු සතරක් බු ඇත. බු
ඡන්දසෘද්ිපාදය, චිත්ත බු සෘද්ිපාදය, වීර්යසෘද්ිපාදය බු හා බු
විමංසාසෘද්ිපාදය බුයනව බුව බුසෘද්ිපාද බුධමෂ බුසතර බුටදනා බුට ති. බු 

 
4. ටලෝකටයහි බු සෘද්ිවිටන්ර් බු දනයක් බු ඇත. බු අිර්්ඨාන බු සෘද්ිය, බු

විකුර් න බු සෘද්ිය, මටනෝමය බු සෘද්ි ය, ාණණවිප්ථාර බු සෘද්ිය, සමාි බු
විප්ථාර බු සෘද්ිය, ආර්ය බු සෘද්ිය, කර්මවිපාකජසෘද්ිය, පවණ ටතා බු
සෘද්ිය, බුවිදාමය බුසෘද්ිය බුහා බුසමක්පරටයෝල බුපරත බුසෘද්ිය බුයනව බුව බුදනවිධ බු
සෘද්ිවිටන්ර්ටයෝ බුට ති. බු 

 
5. අිර්්ඨාන බු සෘද්ිය බු නම් බු අභිඥාධලාභී බු ටකටනකු බු විසින් බු

නානාපරකාර බුමැවීම් බුවිටන්ර් බුපහළ බුකරන බුසෘද්ියයි, බුවිකුර් ණ බුසෘද්ිය බුනම් බු
එටස්ම බු අභිඥාධලාභිටයකු බු නානාපරකාර බු ටේනටයන් බු පරාතිහාර්ය බු පෑටම් බු
සෘද්ියයි, මටනෝමය බු සෘද්ිය බු යනව බු තමා බු හා බු සමානක බු ආත්මභා  බු
ම ාපෑටම් බු සෘද්ියයි, ාණණවිප්ථාර බු සෘද්ිය බු යනව බු .ක්කූල බු මහරහතන් බු
 හන්ටස්, සංකිච්ච බු මහරහතන් බු  හන්ටස්, දබ්.මල්ලපවත්තතිස්ස බු
මහරහතන් බු හන්ටස්, භූතපාල බුමහරහතන් බු හන්ටස් බුආදීන්ෙ බුටමන් බුව බු
ජීවිතටය්දීම බු ලැට.න්නෙ බු නියත බු අර්හත් බු මාර්ලඥාධනටය් බු ආනවභා ටයන් බු
මාර්ලලල බුලැීමමෙ බුපරථම බුජීවිතක්ෂයෙ බුපත්ටනාවීටම් බුසෘද්ියයි. බු 

 
6. සමාි බුවිප්ථාර බුසෘද්ිය බුයනව බුසැරියවත් බුමහරහතන් බු හන්ටස්ෙ බු

ටමන් බුද බුසංජී  බුමහරහතන් බු හන්ටස්ෙ බු- බු.ාණවටකාණ්ඩඤ්්ඤ් බුමහරහතන් බු
 හන්ටස්ෙ බුසංකිච්ච බුමහරහතන් බු හන්ටස්ෙ බු- බුසාමා තී බුරාජ බුමටහ්ර්ිකා ෙ බු
හා බු උත්තරා බු උපාසිකා ෙ බු ටමන් බු ද බු ධාන බු සමාපත්ති බු ආනවභා ටයන් බු
ජීවිතාන්තරා ක් බුටනාවීම බුසමාි බුවිප්ථාර බුසෘද්ියයි, ආර්ය බුසෘද්ිය බුයනව බු
ක්ෂීණානර යන් බු  හන්ටස්ලා, පිළිකුල් බු අරමවටණහි බු ටනාපිළිකුල්  බු විසීමත් බු
ටනාපිළිකුල් බුඅරමවටණහි බුපිළිකුල් බුසංඥාධට න් බුවිසීමත් බුසටදාරින් බුලන්න බුසෑම බු
අරමවටණහි බුඋටප්ක්ෂක  බුවිසීමත් බුආර්ය බුසෘද්ියයි. බු 

7. කර්ම බු විපාකජ බු සෘද්ි ය බු යනව බු ධාන බු .ලයක් බු නැති  බු පක්ෂීන් බු
අහටස් බු යාම, ටදන් බු අහසින් බු යෑම, ආදිකල්පික බු මිනිසවන් බු අහසින් බු යාම, 
පියංකර බු මාතා බු උත්තර බු මාතා බු ලවස්සමාතා බු ධම්මලුත්තා බු ආදි බු විනිපාතික බු
අමනවර්යන් බුඅහසින් බුයාම බුආදිය බුකර්ම බුවිපාකජ බුසෘද්ියයි. බුපවණ ටතෝ බු
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සෘද්ිය බු යනව බු සක්විති බු රජ රැ බු අහටස් බු යාම, ටජෝතිය බු ටමණ්ඩක-ජටිල-
පවණ්නක-ට ෝසිත බු ආදී බු මහා බු පිනැතියන්ෙ බු සම්පත් බු පහළවීම බු ආදිය බු
පවණ ටතෝ බුසෘද්ියයි. බුවිදාධරයන් බුමන්තර බු.ලටයන් බුඅහටස් බුයාම බුසිද්ධ බු
න ද රැ බුඖර්ධ බු.ලටයන් බුඅහසින් බුයාම බුද බුවිදාමය බුසෘද්ියයි. බු 

 
8. සමක් බුපරටයෝල බුපරත බුසෘද්ිය බුනම් බුසමක් බුපරතිපත්ති බුනම් බු   බු

පටයෝල බුසම්පත්තිය බුනිසා බුධානාභිඥාධ බුලැීමම බුවිදර්නනා බුමාර්ලලල බුලැීමම බු
ආදී බුආනිසංස බුවිටන්ර් බුසියල්ල බුද බුටල කික බු නටයන් බුදැහැමි බුනිල්ප බුහැදෑරීම බු
හා බුයෙත් බුපිරිටසයින් බුටලාවිතැන් බුට ළදාම් බුආදිටයන් බුද බුනි ැරදි බුපරතිලල බු
ටනලාලැනීම බුසමක් බුපරටයෝල බුපරත බුසෘද්ියයි. බුටම් බුදන බුසෘද්ි බුඅතුටරන් බු
සෘද්ි බුවිධ බුඥාධනයෙ බුපරධාන බු නටයන් බුලැටනන්ටන් බුඅිර්්ඨාන බුසෘද්ියයි, බු
විකුර් ණ බුසෘද්ියත් බුමටනෝමය බුසෘද්ියත් බුඑයෙ බුඇතුළත් බුට යි. බුප ර්  බුටහ්තු බු
සම්පත් බුඇති බු.වද්ධ බුපරටතක බු.වද්ධ බුඅලරනරා ක බුමහා බුනරා කාදී බුඋතුමන්හෙ බු
 නාහි බු අර්්ෙ බු සමාපත්ති බු සහ බු තරිවිදා බු ර්ට්අභිඥාධ බු සිේපිළිසිඹියා බු ආදී බු
විනිර්්ෙඥාධන බුමාර්ලලල බුඅිලමය බුසමලම බුපරතිලාභ බු න්නාහ. බු 

 
9. සෘද්ිභූමි බු සතරක් බු ඇත. බු විටේකජ බු භූමි, බු පරථමධානය, 

පරීතිසව.භූමි බුද්විතීයධානය, උටපක්ෂාසව. බුභූමි බුතෘතියධානය, අදුක්ඛමසවඛ බු
භූමි බු චතුර්ධානයය බු යන බු සෘද්ිභූමි බු සතර බු සෘද්ි බු පරතිලාභයෙ බු සෘද්ි බු
විකුර් නයෙ බු සෘද්ි සීභා යෙ බු සෘද්ි  බු විනාරද බු භා යෙ බු ටහ්තු බු  න්නාහ. බු
සෘද්ියෙ බුපාදක බුධමෂ බුසතරක් බුඇත. බුඡන්ද බු- බුචිත්ත බුවීර්ය බු- බුවිමංසා බුයන බු
සතර බු සෘද්ි බු පද බු ධමෂටයෝය. බු සෘද්ියෙ බු පද බු ධමෂ බු අෙක් බු ඇත. බු ඡන්දය බු - බු
ඡන්දසමාිය බු - බු වීර්ය බු - බු වීර්යසමාිය බු - බු චිත්තය බු - බු චිත්තසමාිය බු - බු
වීමංසභා ය බු- බුවිමංසා බුසමාිය බුයනව බුසෘද්ි බුපදධමෂ බුඅෙටදනාය. බුසෘද්ියෙ බු
මවල් බු ටසාටළාසක් බු ඇත. බු කුසීත බු . ෙ බු ටනා ැටෙන බු අටනෝනත බු චිත්තය, 
උද්ධච්චයෙ බු ටනා ැටෙන බු අනවන්නත බු චිත්තය, රාලටයන් බු ටනාසැටලන බු
අනභිනත බු චිත්තය,  ාපාදටයන් බු ටනාසැටලන බු අනපනත බු චිත්තය, බු
දෘර්්ටිටයන් බු ටනාසැටලන බු අනිස්සිත බු චිත්තය, ඡන්දරාලටයන් බු
ටනාසැටලන බු අප්පටි.ද්ධ බු චිත්තය, කාමරාලටයන් බු ටනාසැටලන බු
විප්පමවත්ත බුචිත්තය, ටකටලසවන්ටලන් බුටනාසැටලන බුවිසංයවක්ත බුචිත්තය, 
ටකටලස් බු නියරින් බු ටනාසැටලන බු විමරියාදීකත බු චිත්තය, නානත්  බු
ටකටලසවන්ටලන් බු ටනාසැටලන බු වකත් ලත බු චිත්තය, අනරද්ධාට න් බු
ටනාසැටලන බු නරද්ධා බු සම්පරයවක්ත බු චිත්තය, කුසීතකටමන් බු ටනාසැටලන බු
වීර්ය බු සම්පරයවක්ත බු චිත්තය, පරමාදටයන් බු ටනාසැටලන බු සති බු සම්පරයවක්ත බු
චිත්තය, උද්ධච්චටයන් බු ටනාසැටලන බු සමාි බු සම්පරයවක්ත බු චිත්තය, බු
අවිදාට න් බුටනාසැටලන බුපරඥාධසම්පරයවක්ත බුචිත්තය, බුඅවිදාන්ධකාරටයන් බු
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ටනාසැටලන බුඕභාසලත බුචිත්තය, යන බුටම් බුටසාටළාස් බුපදටයෝ බුසෘද්ියෙ බු
ම ලපද බුධමෂටයෝ බුට ති. බුටමටස් බුසෘද්ිභූමිසතරද, සෘද්ිපාද බුසතරද, සෘද්ි බු
අෙපදයද බු ම ලපද බු ටසාටළාසද, සෘද්ි ලාභය බු - බු පරතිලාභය බු - බු විකුර් නය බු
දක්ර් බු.  බු සී බු.  බුවිසාරද බු.  බුපිණිස බුප ත්නාහ. බු 

 
10. වටකෝපි බු හවත් ා බු .හවධා බු ටහෝති බු - බු චවල්ලපන්ථක බු මහරහතන් බු

 හන්ටස් බු ටමන් බු එක්ටකටනක් බු    බු තමන් බු සිය බු දහස් බු ලණන් බු  නටයන් බු
ම ාපායි. බුව බුටමටස්ය. බුඉහත බුසඳහන් බුසෘද්ි බුභූමි බුපාද බුපද බුම ල බුධර්මයන් බු
නිසි බු ටස් බු  සීටකාෙ බු චතුර්ථ බු ධානයෙ බු සම දී. බු එය බු අභිඥාධපාදක බු
චතුර්ථධානයයි, ඉන් බුනැලී බුසියයක් බුමැෙ බුඅ න බුනම් බු“සියයක් බුට ම් ා” බු
යි බු පරිකර්ම බු සිතින් බු ආ ර්ජනා බු ටකාෙ බු නැ තත් බු අභිඥාධපාදක බු චතුර්ථ බු
ධානයෙ බුසම ැදී බුඉන් බුනැලි බුඅිර්්ඨාන බුකරයි. බුඅිර්්ඨාන බුසිතත් බුසමලම බු
සියයක් බු ටදනා බු මැට ති, දහසක් බු - බු දසදහසක් බු ආදී බු  නටයන් බු ම ාපෑම්ද බු
ටමටස්මය. බුඉදින් බුපළමව බුඅිර්්ඨානය බුසමෘද්ධ බුටනා  ටය් බුවී බුනම් බුනැ තත් බු
අභිඥාධ බු පාදක බු ධානයෙ බු අරමවණ බු කසීණ බු පරතිභාල බු නිමිත්තය, පරිකමෂ බු
චිත්තයෙ බු හා බු අභිඥාධ ෙ බු අරමවණ බු ම ාපානව බු ල.න බු සියයක් බු ටදනාය. බු එහි බු
අභිඥාධ බුචිත්තය බු නාහි බුඅභිඥාධ බුජ න බුවීථිටයහි බුඑකම බුචිත්තක්ර්ණයකි. බු 

 
11. .හවධාපි බුහවත් ා බුවටකෝ බුටහෝති බු - බුට.ාටහෝ බුටදටනකු බුම ා බුපා බු

නැ ත බු එක්ටකටනකු බු . ෙ බු පැමිටණයි, සියයක් බු දහසක් බු ආදී බු ට.ාටහෝ බු
ආත්මභා  බු ම ා බු නැ ත බු ක්ෂණික ම බු එක්ටකටනකු බු පිණිස බු පළමව බු ටකාෙ බු
චතුර්ථ බුධානයෙ බුසම ැදී බුඉන්නැලී බුපරිකර්ම බුටකාෙ බු“එක්ටකටනක් බුට මි” බු
යි බුඅදිෙන් බුකරයි. බුඅිර්්ඨානයත් බුසමලම බුඑක්ටකටනකු බු. ෙ බුපැමිටණයි. බු
එටස් බු නැතටහාත් බු ට.ාටහෝ බු ටදටනකු බු ම ා බු දැක්වීටම් බු අ න බු කාලසීමා  බු
නිම   බුපසව බුඉටබ්ම බුඑක්ටකටනකු බු. ෙ බුපත්ට යි. බුආවීභා ං බු- බුතිටරෝභා ං බු
පරකෙ බු . ෙ බු පත් බු කිරීම බු හා බු ආ රණ බු . ෙ බු පත්කිරීම බු ද බු සෘද්ි බු .ලයකි. බු
.වදුරජාණන් බු හන්ටස් බුඅභිධමෂ බුටද්නනා  බුනිම ා බුටදේටලාවින් බුසකස්පවර බු
ටදාරෙ බු ැඩම බුකර මින් බුටලෝකවි රණ බුපරාතිහාර්ය බුපෑම බුටමයෙ බුනිදසවනකි. බු
අඳු බුටරහි බු   බුටදයක් බුආටලෝක බුකිරීමත් බු ැසවනව බුටදයක් බුවි ර බුකිරීමත් බුදුර බු   බු
ටදයක් බුළඟා බුකිරීමත් බුසමඟම බුආවීභා ය බුසිදුටේ. බුතිටරෝභා ය බුද බුව බුඅනව ම බු
කළයවතු බුටේ. ආටලෝකයත් බුඅඳුර . ෙ බුපත් බුකිරීම බුවි ෘත බු   ක් බුසැඟවීම බු
ළඟ බු   ක් බුදුරස්ථ බු. ෙ බුයැවීම බුතිටරෝභා යයි. බු 

 
12. තිටරෝකුඞ්ඩං බු තිටරෝ බු පාකාරං බු තිටරෝ බු පබ්.තං බු අසජ්ජමාටනෝ බු

ලච්ඡති බු ටසයථාපි බු ආකාටස් බු - බු ිමත්ති බු පරාකාරය බු පර් තයන් බු විනිවිද බු
අහටසහි බුටමන් බුලමන් බුකරයි. බුව බුසඳහා බුආකාන බුකසිණ බුචතුර්ථධානයෙ බු
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සම ැදී බුඉන් බුනැලී බුපරිකර්ම බුසිතින් බුිමත්තිය බු- බුප වර බු- බුපර් තය බු- බුලස්-ලල් බු
ආදිය බුඅදහස බුටේ ායි බුආ ර්ජනා බුටකාෙ බුඅභිඥාධ බුපාදක බුධානයෙ බුසම ැදි බු
නැලි බුඅිර්්ඨාන බුකළ බුටකටණහි බුව බුසැම බුඅහස බු. ෙ බුපැමිටණයි. බුපඨවියාපි බු
උම්මවජ්ජ බුනිමවජ්ජං බුකටරෝති බුටසයථාපි බුආටපෝකසිණ බුචතුර්ථ බුධානයෙ බු
සම ැදී බුඉන් බුනැලී බුටපාටළා  බුටමටතක් බුපරමාණය බුජලය බුටේ ායි බුපරිකර්ම බු
සිතින් බුආ ර්ජනා බුටකාෙ බුඅභිඥාධ බුපාදක බුධානයෙ බුසම ැදී බුනැලි බුඅදිෙන් බු
කරයි. බුඅිර්්ඨාන බුකළ බුකාලසීමා  බුතුළ බුඑහි බුනෑමෙද බුීමමෙද බුසි වරැ බුටස්දීමෙ බු
ද බුජලටයන් බුකළයවතු බුසෑම බුටද්ෙද බුසවදුසව බුට යි. බු 

 
13. උදටක්පි බු අභිජ්ජමාටන් බු ලච්ඡති බු ටසයථාපි බු පඨවියං බු -

ටපාටළාට හි බු ටමන් බු ජල බු මතුපිෙ බු ලමන් බු කරයි. බු ව බු සඳහා බු පඨවිසිණ බු
චතුර්ථධානයෙ බු සම ැදි බු ඉන් බු නැලිෙ බු ජලය බු ටමටතක් බු තැන බු ටමටතක් බු
ටේලා ක් බු ටපාටළා  බු ටේ ායි බු පරිකර්ම බු සිතින් බු ආ ර්ජනා බු ටකාෙ බු
අභිඥාධපාදක බු ධානයෙ බු සම ැදි බු නැලී බු අිර්්ඨාන බු කරයි. බු එටකටණහිම බු
අදිෙන් බුකළ බුජලතලා  බුටපාටළා  බු. ෙ බුපැමිටණයි. බුසෘද්ියක් බුනැත්ටතකු බු
ටපාටළාට හි බුඉරියේ බුප ත්නා බුටස්ම බුසියලු බුඉරියේ බුප ත් යි. බුමැණික් බුරන් බු
රිදී බු ලල් බු පර් ත බු ලස් බු  නාන්තරාදිය බු මැවීම බු ද බු ටමටස්මය. බු ආකාටස්පි බු
පල්ලංටක්න බු කමති බු ටසයථාපි බු පක්ිසකුටණෝ බු - බු අහටසහි බු ද බු පක්ර්ීන් බු
ටමන් බුඉරියේ බුප ත් යි. බුව බුසඳහා බුද බුපඨවි බුකසිණ බුචතුර්ථධානයෙ බුසම ැදී, 
ඉන් බු නැලීසිෙ බු  ාි බු වීමෙ බු - බු සැතපීමෙ බු - බු ලමන් බු යාමෙ බු අ න බු පරමාණ බු
අ කානය බුසිතින් බුසලකා බුපරිකර්ම බුසිතින් බුආ ර්ජනා බුටකාෙ බුඅභිඥාධපාදක බු
ධානයෙ බුසම ැදී බුනැලි බුඅිර්්ඨාන බුකරයි. බුඑටකටණහිම බුඅහටස් බුඉෙව බුපමණ බු
තැන බු ටපාටළා  බු . ෙ බු පැමිටණයි. බු සෘද්ිටයන් බු ටතාර බු ටපාදු බු ජනතා  බු
ටපාටළාට හි බුහැසිටරන්නා බුටස්ම බුඅහටසහි බුකැමති බුපරිදි බුඉරියේ බුප ත් යි. බු 

 
14. අහටසහි බුයාම් බුආදී බුසෘද්ි බුපරාතිහාර්යටය්දී බුඅභිඥාධලාභියා බුවිසින් බු

දි ැස් බු නව ණ බු ද බු ල.ා බු සිටිය බු යවතුමය. බු දි  බු නාල බු ස පර්ණාදීන් බු විසින් බු
ඊර්ර්ාපර ස  බුකරනව බුල.න බුඅන්තරා න් බුදැක බුනි ාරණය බුකරනව බුපිණිසත් බු
තමන් බු අභිඥාධ බු ලාභිටයකු බු .  බු පරකෙ බු ටනා නව බු පිණිසත් බු දි ැස් බු නව ණින් බු
.ලාම බුඅහටසහි බුඉරියේ බුපැ ැත්වීම බුකළයවතු බුටේ. බුනාල බුස පර්ණාදීන් බුවිසින් බු
ලසක් බුලලක් බුපර් තයක් බුටහෝ බුම ාපාන බුලද්ටද් බුනම් බුදි ැසින් බුව බුදැක බුආකාස බු
කසිණ බුධානයෙ බුසම ැදී බු“අහස බුටේ ා” බුයි බුපරිකර්ම බුටකාෙ බුඅභිඥාධට න් බු
අිර්්ඨාන බුකළයවතු බුටේ. අහසින් බු.ැසීටමහිදී බුද බුඅන් බුඅයෙ බුපරකෙ බුටනා නව බු
පිණිස බුසවදුසව බුතැන බු.ැසීමෙ බුදි ැස් බුනව ණින් බු.ැලිය බුයවතු බුටේ.  
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15. ඉටමපි බු චන්දිම බු ස රිටය් බු ව ං බු මහිද්ිටක් බු ව ං බු මහානවභාටේ බු
පාණිනා බුපරාමසති බුපරිමජ්ජති බු- බුමහත් බුසෘද්ි බුඇත්තා   බුමහත් බුආනවභා  බු
ඇත්තා   බුසඳහිරැ බුටදටදනාද බුඅතින් බුඅල් යි. බුඅතින් බුපිරිමදියි. බුකැඩපතක් බු
ටස් බුසඳහිරැ බුඅතලෑමෙ බුපිරිමැදීමෙ බුකැමති බුඅභිඥාධ බුලාභියා බුවිසින් බුසඳහිරැ බු
තමන් බු ට ත බු ටලන් ා බු ලැනීමෙ බු කැමැත්ටතන් බු නම් බු චතුර්ථධානයෙ බු
සම ැදී බු ඉන් බු නැලී බු සිෙ බු පරිකර්ම බු සිතින් බු “සඳ- බු හිරැ බු සමීප බු ටේ ා” බු යි බු
ආ ර්ජනා බු කරයි. බු අභිඥාධ බු පාදක බු ධානයෙ බු සම ැදී බු අදිෙන් බු කරයි. බු
එටකටණහිම බු සඳ බු හිරැ බු අත බු සමීපයෙ බු පැමිටණති. බු ඇති බු තැනෙ බු ටලාස් බු
පිරිමැදීමෙ බුකැමති බුනම් බු එටස් බු එහි බුටලාස් බු පිරිමදී. බු සඳහිරැ බුටදටදනාටල් බු
ලමටනහි බුට නසක් බුටනාටපටන්. බුසිටි බුතැන බුසිෙ බුඅභිඥාධ බු.ලටයන් බුඅත බුදිලු බු
ටකාෙ බුලැනීම බුටහෝ බුකුඩා බුකිරීම බුටහෝ බුවිනාල බුකිරීම බුටහෝ බුව බුසියල්ල බුඅභිඥාධ බු
ලාභියාෙ බුසිතූ බුපැතූ බුටස් බුසිදු න්ටන් බුසෘද්ි බුවිර්ය බු නටයනි. බු 

 
16. යා  බු.රහ්මටලෝකාපි බුකාටය්න බු සං බු ත්ටත්ති බු- බුසෘද්ි බු.ලටයන් බු

.ඹතලය බු දක් ාද බු ලමන් බු කරයි. බු එහි බු ස් කීය බු සෘද්ි බු .ලය බු ප ත් යි. බු
සෘද්ිමත්තයා බුකැමති බුනම් බු.ඹටලා  බුතමන් බුට ත බුටලන් ා බුලනී. බුකැමති බු
නම් බුටදලා ෙ බු.ඹටලා ෙ බුසෘද්ිටයන් බුලමන් බුකරයි. බුදි ැසින් බුටදේ.ඹවන් බු
දකී. බුදි කණින් බු.රහ්මයන්ටල් බුනබ්දය බුඅසයි. බුපරසිත් බුදන්නා බුනව ණින් බුඑම බු
.රහ්මයන්ටල් බුසිත බුදැකලනියි. බුටපනි බුටපනී බු.ඹටලා  බුයනව බුකැමැත්ටත් බුනම් බු
කය බු  නටයන් බු සිත බු අදිෙන් බු ටකාෙ බු ටපටනමින් බු යයි. බු ටනාටපනී බු යනව බු
කැමැත්ටත් බු නම් බු සිත බු  නටයන් බු කය බු අදිෙන් බු ටකාෙ බු ටනාටපනී බු ලමන් බු
කරයි. බුටමහි බුසිෙ බු.ඹතලටය් බු.රහ්මයන් බුඉදිරියෙ බුතමා බුහා බුසමාන බුනිර්මිත බු
රෑපයක් බුම ා බුය ා බුඑහි බුඉරියේ බුප ත් යි. බු.රහ්මයන් බුසමල බුකථාකරයි. බුපරන්න බු
කරයි, පිළිතුරැ බුටදයි, දහම් බුටදසයි, පරාතිහාර්ය බුප ත් යි. බු 

 
17. බු රෑපකය බු ටපටනමින් බු යාම බු සඳහා බු පාදකධාන බු චිත්තය බු

කායලතික බු වීමෙ බු අිර්්ඨාන බු කරයි, ටනාටපනී බු යාමකෙ බු පාදක බු ධාන බු
චිත්ත බුලතික බුපිණිස බුඅිර්්ඨාන බුකරයි, ම ාපානව බුල.න බුනිර්මිත බුරෑපයන්හි බු
 නාහි බු පරසාද බු රෑපාදී බු චතුසමවට්ඨානික බු රෑප බු නැතත් බු අභිඥාධලාභියා බු
අිර්්ඨාන බු කරන බු පරිදි බු පණ බු ඇති බු අය බු ටමන් බු කරියා බු ටකටරති. බු ටමටස් බු
තමන්ටල් බුආත්මභා ය බුට නස් බුටනාටකාෙ බුප ත් නව බුල.න බුසෘද්ි.ලය බු
 නාහි බුඅිර්්ඨාන බුසෘද්ිය බුනම් බුටේ. 

  
18. අභිඥාධලාභියා බුස් කීය බුආත්මභා  බුට නස් බුටකාෙ බුඇත් බුඅස් බුනාල බු

සවපර්ණ බු දි  බු .රහ්ම බු යක්ෂ බු රාක්ෂය බු රාජකුමාර බු තාපස බු ටේන ආදී බු
අටන්කාකාරටයන් බුට ස් බු ලාටලන බුප ත් නව බුල.න බුපරාතිහාර්යය බු නාහි බු
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විකුර් ණ බු සෘද්ිය බු නම් බු ටේ. තමා බු හා බු සියල්ලන් බු සමාන බු ආත්මභා  බු
ම ාපෑටම් බුසෘද්ිය බුමටනෝමය බුසෘද්ි ය බුනම් බුටේ. ටම් බුතුන් ැදෑරැම් බු  ම බු
සෘද්ිය බුසෘද්ි බුඅභිඥාධ  බුනමින් බුහැඳින්ටේ.  

 
පද වි රණන  

 
1. අටනෝනත බුචිත්තය - ටනාහැකුළුණව බුසිතය බු 
 
2. අනවන්නත බුචිත්තය - ටනාවිසවරැණව බුසිතය බු 
 
3. අනභින්න බුචිත්තය බු - ටනාඇටලන බුසිතය බු 
 
4. අනපන්ත බුචිත්තය - ටනාලැටෙන බුචිත්තය බු 
 
5. අනස්සිත බුචිත්තය -  ැරදි බුටලස බුටනාලන්නා බු   බු 
  සිතය බු 
 
6. අප්පටි.ද්ධ බුචිත්තය - ටනා.ැඳුනව බුසිතය 
 
7. බුවිප්පමවත්ත බුචිත්තය - කාම බුඅරමවටණන් බුමිදුනව බුසිතය 
 
8. බුවිසංයවක්ත බුචිත්තය - ටකටලස් බුඅරමවණව බුසමල බුමිනර බු බු 
  ටනා   බුසිතය 
 
9. විමරියාදීකත බුචිත්තය - බු ටකටලසවන්ටලන් බුසීමා බුටනාකළ බු 
  සිතය 
 
10. ඕභාසලත බුචිත්තය - පර බුඥාධට න් බුඑළිය ැෙවණව බුසිතය 
 
11. ආවීභා ය - පර බුකෙ බුකිරීමය බුවි ෘත බුටකාෙ බු 
  දැක්වීමය 
 
12. තිටරෝභා ය - සැඟවීම- ැසීම-ආ රණය බුකිරීම- බු 
  ටනාදැක්වීම 
 
13. පරිකර්ම බුචිත්තය - අභිඥාධ ෙ බුමවලින් බුපහළ න බු 
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  කාමා චර බුජ න් බුසිතය 
 
14. ආ ර්ජනා  - ටම් බුටම් බුටද් බුම න්ටනමි බු- බු 
  සිදුකරන්ටනමියි බුසිතා බුලැනීම 
 
15. අිර්්ඨානය - ටම් බුටද් බුටමටස් බුටේ ායි බුස්ථිර ම බු 
  අභිඥාධට න් බුඉොලැනීමයි. 



 පෙවන 293 

අභිඥා භාවනා 2  
 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතා බුඅරහටතා බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 
නටමෝ බුතස්ස බුභල ටතෝ බුඅරහටතෝ බුසම්මා බුසම්.වද්ධස්ස බු 

 
දි යේ රාත අභිඥා  

 
1. දි  බු.රහ්මයන්ටල් බුටනරෝතපරසාදය බුඉතාමත් බුපිරිසිදුය. බුදුර  ද බුඉතා බු

සියවම් බු   ද බු නබ්දටයන් බු ඇසීමෙ බු සමත්ය. බු දාන බු නීල බු භා නාදී බු    බු සවචරිත බු
ටහ්තුට න් බුහෙලත් බු.ැවින් බු ා බුපිත් බුටසම් බුටල් බුආදිටයන් බුපළිට.ෝධ බුනැති බු
.ැවින් බු බ වන්ටල් බු ටනරෝතපරසාදය බු ඉතාමත් බු පිරිසිදුය. බු ධානාභිඥාධ බු ලාභී බු
ටයෝලා චරයාෙ බුද බුදුර   බුද බුලඟ   බුද බුසියවම් බු   බුනබ්දයන් බුඇසීමෙ බුසමර්ථ බු   බු
විනිර්්ඨ බු ඥාධනය බුල.ාලත බු හැකිය. බු ටදවියන්ටල් බු .රහ්මයන්ටල් බු දි ටනරෝතය බු
 ැනි බු.ැවින් බුඑම බුඅභිඥාධ  බුදි ටනරෝත බුඅභිඥාධ  බුනම් බුටේ. 

  
2. ටයෝලා චරයා බු විසින් බු සෘද්ිපාද බු  ඩා බු .ල ත් බු වීර්යටයන් බු

ල.ාලන්නා බු ලද බු ධාන බු නම් බු    බු දි විහාර බු  නටයන් බු ලැට.න බු දි කන් බු
නව ණ බු .ැවිනවත් බු එය බු දි ටනරෝත බු අභිඥාධ  බු නම් බු ටේ. නී රණාදී බු    බු
උපක්ටල්නයන්ටලන් බු ටතාර   බු .ැවින් බු විසවද්ි බු නම් බු   ද බු පිටයවි බු මිනිස් බු
කණින් බු ඇසිය බු ටනාහැකි, දි කනින්ම බු ඇසිය බු හැකි බු නබ්ද බු අරමවණව බු
දැනලැනීමෙ බුසමත්   බු.ැවින් බුඅතික්කන්තමානවසක බුනම් බු   බුදි කන් බුනව ණ බු
ල.ාලැනීමෙ බු නාහි බුසෘද්ි බුඅභිඥාධ ෙ බුටමන් බුප ර් කෘත බුවිි බුපිරිය බුයවතුය. බු 

 
3. තුදුස් බු ආකාරටයන් බු ධානසිත බු  සී. ෙ බු පමවණව ාලත් බු

ටයෝලා චරයන් බුවිසින් බුවිටේකස්ථානයකෙ බුඅභිඥාධපාදක බුචතුර්ථධානයෙ බු
සම ැදී බුඉන් බුනැලී බුපරිකර්ම බුසමාි බුසිතින් බුපියවි බුකණෙ බුඇටසන බුඖදාරික බු
නබ්ද බුඅරමවණව බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බුඇත් බුඅස් බුල  බුමහිස බුසිංහ බු ා ර බුකාක බු
සවනඛ බු ආදීන්ටල් බු ද බු යාන බු  ාහන බු සවළඟ බු  ැස්ස බු මවහවදු බු රැළි බු අකුණව බු
ආදීන්ටලන් බුද බුඖදාරික බුනබ්ද බුට න් බුට න් බු නටයන් බුආ ර්ජනා බුකළ බුයවතුය. බු
තුන් බුටයාදුනක් බුමාටන් බුනබ්ද බුඇටසන්නෙ බුපෙන්ලනී. බු 

 
4. ත ද බුපිළිට ලින් බුළඟ බු  ද බු ණ්ොර බුනබ්ද, ටලිය බුහඬ න බුනබ්ද, 

සංලීත බු නබ්ද, ටද්නනා බු සංජ්්ායනා බු නබ්ද, පක්ර්ීන්ටල් බු නාද, පිටයවි බු
කෙහඬ,  ාත බුනබ්ද, පාද බුනබ්ද, උණවදිය බුනෙන බුනබ්ද, අේටේ බුටේටලන බු
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නබ්ද, තල්පත් බුතෘණ බුපරණලා බුනබ්ද, කුරැකුහවඹව න්ටල් බුනබ්ද, දැයි බුටමටස් බු
ඖදාරික බුනබ්දයන්ටල් බුපෙන් බුසියවම් බුනබ්ද බුදක් ා බුඅනවපිළිට ලින් බුනබ්ද බුනිමිති බු
ටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බු 

 
5. එටස්ම බු නැටලනහිර බු දිනාට හි බු නබ්දයන්ද බු දකුණව බු - බු .ෙහිර බු -

උතුරැ බු දිනා න්ටල්ද බු අනවදිනා න්ටල් බු ද බු උඩයෙ බු දිනා න්ටල් බු ද බු සියලු බු
නබ්දයන්ටල්ද බු නබ්ද බු නිමිත්ත බු අරමවණව බු කළයවතුය. බු ඖදාරික බු   ද බු සියවම් බු   ද බු
නබ්ද බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බුව බුනබ්දටයෝ බුපිටයවි බුසිතෙ බුද බුපැහැදිලි බුට ත්. බු
පරිකමෂ බුසමාි බුසිතෙ බු නාහි බුඅතිනයින්ම බුපරකෙ බුට ති. බුපරිකමෂ බුසමාි බුසිතෙ බු
ටනාපැහැදිලි බුනම් බුනැ තත් බුචතුර්ථ බුධානයෙ බුසම ැදී බුඉන් බුනැලී බුපරිකමෂ බු
සමාි බුසිතින් බුටමටනහි බුකළ බුයවතු බුටේ. 

  
6. ටමටස් බු නැ ත බු නැ ත බු පරිකමෂ බු සමාි බු සිතින් බු නබ්ද බු අරමවණව බු

ටමටනහි බු කිරීටම්දී බු දැන් බු දැන් බු දි කන් බු නව ණ බු පහළ බු  න්ටන්ය බු යන බු
තත්ත් යෙ බු පැමිණි බු කල්හි බු දි ටනරෝත බු අභිඥාධ බු චිත්තය බු පහළ බු ටේ. 
මටනෝද් ාරා ර්ජනයෙ බු අනතුරැ  බු තීක්ෂණ බු පරාඥයාෙ බු නම් බු උපචාර බු
අනවටලෝම බු ටලරෝතරභූ බු නම් බු    බු කාමා චර බු චිත්ත ාර බු සතරෙ බු ද බු අනතුරැ  බු
අභිඥාධ බුචිත්තය බුපහළ බුටේ. එය බුදි ටනරෝත බුඅභිඥාධ  බුනම් බුටේ.  

 
7. ඉන්පසව බුඑම බුඅභිඥාධ  බුතහ වරැ බුකර බුලැනීම බුපිණිස බුනැ ත බුනැ ත බු

චතුර්ථධානයෙ බුඅරමවණව   බුකසිණ බුපටිභාල බුනිමිත්ත බුහාත්පසින්ම බු ැිය බු
යවතුය. බුඅඟල බුඅඟල් බුටදක බුඅඟල් බුසතර බුඅඟල් බුඅෙ බුවියත බුරියන බු.ඹය බුඇතුල් බු
කාමරය බුමිදුල බුසං ාරාමය බුටලාදුරැලම බුජනපදය බුආදී බුපිළිට ලින් බුසක් ළ බු
ටකළ ර බුටතක් බුද බුඑයින් බුඈත බුපිෙසක් ලෙ බුද බුපිරිසිඳිමින් බුකසිණ බුපටිභාල බු
නිමිත්ත බු ැිය බුයවතුය. බු 

 
8. ටමටස් බුදි ටනරෝත බුඅභිඥාධ  බුලැ.  බුඅභිඥාධලාභියා බු නාහි බුකසිණ බු

පටිභාල බු නිමිත්ත බු  ැඩ ටතක් බු මාටන් බු සියලුම බු නබ්දාරම්මණයන් බු දි කන් බු
නව ණින් බුඇසවමෙ බුසමර්ථ බුටේ. පරලුණ   බුපසව බුරෑපා චර බුචතුර්ථධානයෙ බු
සම බු ටනා ැදී බු අභිඥාධ ෙම බු සම ැදී බු නබ්දයන් බු ඇසීමෙ බු හැකිටේ. එටස් බු
අභිඥාධට න් බු නබ්ද බු ඇසීටමහිදී බු  නාහි බු මවලුටලා ම බු අටන්ක බු නබ්දයන් බු
වකටකෝලාහලෙ බු ැෙටහන බුනමවත් බුතමන් බුකැමති බුකැමති බුනබ්දයන් බුට න බු
ට නම බුඇසවමෙ බුසමර්ථ බුටේමය. බු 
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ේ ච්ේ තාපියන අභිඥා   
 
1. බු අභිඥාධලාභියා බු ස් කීය බු සිටතන් බු අනයන්ටල් බු සිත බු පිරිසිඳ බු

දැනලන්නා   බු නව ණ බු ටච්ටතෝපරිය බු අභිඥාධ ය. බු ටච්ටතෝපරිය බු ඥාධනය, 
පරචිත්ත බු විජානනඥාධනය බු යනවද බු එයෙ බු නම් බු ට යි. බු තමන්ටල් බු සිටතන්. බු
අනවන්ටල් බුසිත බුදැනලන්නා බු.ැවින් බුපරසිත් බුදකිනා බුනව ණ බුනම් බුද බුටේ. අරෑපී බු
ධමෂයක් බු   බුසිතත් බුසිටත් බුස් භා  බුධමෂ බුනම් බු   බුටලෝභ බුටදෝසාදී බුනචතසික බු
අනව  බුප ත්නා   බුඅ ස්ථා නවත් බුපිරිසිඳ බුදැනලැනීම බු නාහි බුඅතිනයින් බුදුර්්කර බු
ටදයකි. බුඑටහත් බුටච්ටතෝපරිය බුඅභිඥාධට න් බුඑටස් බුදත බුහැකිය. බු 

 
2. ටමය බු ටච්ටතෝපරිය බු ඥාධනය බු උපද ාලැනීම බු පිණිස බු  නාහි බු

දිබ්.චක්ඛවාණණය බු ල.ාටලන බු සිටිය බු යවතු බු ටේ. දිබ්.චක්ඛව බු ාණණය බු
ටච්ටතෝපරිය බු ාණණයෙ බු පරිකර්මය බු යි. බු ටත්ටජෝ බු කසිණ බු ඕදාත බු කසිණ බු
ආටලෝක බුකසිණ බුයන බුකසිණ බුතුටනන් බුඑක් බුකසිණයකින් බුආටලෝකය බුම ා බු
දි ැසින් බු අනවන්ටල් බු හෘදය බු  ස්තූ බු රෑපටයහි බු ප ත්නා බු    බු ටල් බු ධාතුට හි බු
 ර්ණය බු.ල බු.ලා බුසිත බුටසායා බුලත බුයවතු බු න බු.ැවිනි. බු 

 
3. සිත බු ටසාම්නස් බු සහලත බු කල්හි බු හෘදය බු  ස්තුට හි බු ටල් බු ධාතු  බු

 නාහි බුඉදුනව බුනවලපලයක් බුටමන් බුරතුපාෙය. බුටදාම්නස් බුසහලත බුකල්හි බුඉදුනව බු
මාදම් බු ටලියක් බු ටමන් බු කලුපාෙය. බු උටප්ක්ර්ා බු සහලත බු කල්හි බු පැහැදුනව බු
තලටතලක් බු ටමනි. බු එටස්ම බු රාලචරිතයාෙ බු මස් බු ටස්ූ බු දියත්තක බු පාෙය. බු
විතර්ක බු චරිතයාෙ බු ටකාල්ලු බු තැම්.  බු දියත්තක බු පාෙය. බු නරද්ධා බු චරිතයාෙ බු
කිණිහිරිමලක බු පාෙය. බු .වද්ි බු චරිතයාෙ බු  නාහි බු අතිනයින් බු පරසන්නය. බු
අනාවිලය බුපිරිසිදුය. බුජාති බුරංල බුමාණිකයක් බුටමන් බුදිළිටසන බුසවලුය. බු 

 
4. අභිඥාධලාභියා බු විසින් බු ටමටස් බු දි ැස් බු නව ණින් බු ආටලෝකය බු

පතුරැ ා බු ටමාහවටල් බු හෘදය බු මාංනය බු ටසෝමනස්සින්ද්රිටයන් බු හෙලන්ටන්ය. බු
ටමාහවටල් බු ටමය බු ටදෝමනස්සින්ද්රිටයන් බු හෙලත්ටත්ය. බු ටමාහවටල් බු
උටප්ක්ර්ින්ද්රිටයන් බු හෙලත්ටත්යයි බු අනවන්ටල් බු හෘදටයහි බු ටල් බු ධාතුට හි බු
 ර්ණය බු .ලා බු .ලා බු සිත බු ටසවිය බු යවතුය. බු  ර්ණය බු අනව  බු සිත බු ටසායමින් බු
ටච්ටතෝපරිය බුාණණය බුනක්තිමත් බු. ෙ බුපත්කර බුලත බුයවතුය. බු 

 
5. ටමටස් බුටච්ටතෝපරිය බුාණණය බුනක්තිමත් බු. ෙ බුපත්   බුකල්හි බුහෘදය බු

රෑප බු  ර්ණය බු ටනා.ලමින් බු සිටතන් බු සිතෙ බු මාරැ බු ට මින් බු ටම් බු සිත බු
කාමා චර බුසිතකි. බුටම් බුසිත බුඅරෑපා චර බුසිතකියි බුපිළිට ලින් බුසිත බුදැකීමෙ බු
සමර්ථ බු ට යි. බු හෘදය බු රෑපයක් බු නැත්තා   බු  ර්ණ බු රෑපයක් බු ද බු නැත්තා   බු
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අරෑපා චර බු .රහ්මටලෝකටයහි බු  ාසය බු කරන බු .රහ්මයන්ටල්ද බු සිත බු
දැකලැනීමෙ බුසමර්ථ බුටේ.  

 
6. ටලෝභම ල බු සිත් බු අෙ බු නම් බු    බු සරාල බු චිත්තය බු ද, අකුනල බු සිත් බු

ටදාටළාස බුහැර බුඉතිරි බුසිත් බුසත් බුසැත්තෑ  බුනම් බු   බුවීතරාල බුචිත්තය බුදැකලනියි. බු
පටි සම්පරයවක්ත බු සිත් බු ටදක බු නම් බු    බු සටදෝස බු චිත්තය බු ද බු අකුනල බු සිත් බු
ටදාටළාස බු හා බු ඉතිරි බු සිත් බු සත්සැත්තෑ  බු නම් බු    බු වීතටදෝස බු චිත්තය බු ද බු
දැකලනියි. බු ටමෝහම ල බු සිත් බු ටදක බු නම්   බු අකුනල බු සිත් බු ටදාටළාස බු නම්   බු
සටමෝහ බුචිත්තය බුද බුඉතිරි බුසිත් බුසත් බුසැත්තෑ  බුනම් බු   බුටමෝහ බුසිත බුද බුදැක බු
ලනියි. බු 

 
7. ථිනමිද්ධ බුසහලත බුඅකුසල් බුසිත් බුපස බුනම් බු   බුසංිත්ත බුචිත්තය බුද, 

උද්ධච්චය බු සහලත බු    බු ටමෝහම ල බු එක් බු සිතක් බු හා බු අකුසල බු සිත් බු ටදාළසම බු
නම්   බුවික්ිත්ත බුචිත්තය බුද බුදැකලනියි. බුරෑපා චර බුඅරෑපා චර බුසිත් බුසත්විස්ස බු
නම් බු   බුමහල්ලත බුචිත්තය බුද බුකාමා චර බුසිත් බුසි වපණස බුනම්   බුඅමහල්ලත බු
චිත්තය බුද බුදැකලනියි. බුටල කික බුසිත් බුඑක්අස   බුනම් බු   බුසඋත්තර බුචිත්තයද, 
ටලෝටකෝත්තර බුසිත් බුඅෙටදන බුනම් බු   බුඅනවත්තර බුචිත්තයද, උපචාර බුඅර්පණා බු
. ෙ බුපත්   බුසමාහිත බුචිත්තය බුද බුසමාිටයන් බුටතාර   බුඅසමාහිත බුචිත්තය බුද බු
පඤ්්චවිධ බුවිමවක්තිටයන් බුයවක්ත බුවිමවක්ත බුචිත්තය බුද, එයින් බුටතාර   බුඅවිමවත්ත බු
චිත්තය බුද බුයනාදී බු නටයන් බුඅන   බුසියලු බුසත් යන්ටල් බුසියලුම බුආකාර බු
චිත්තය බුපරසිත් බුදන්නා බුනව ණින් බුදැකලැනීමෙ බුසමත් බුටේ.  
 
පූර්ේ ේ නි උ්උනු්වම ෘති ඥානන  

 
1. තමන්ටල් බුටපර බුවිස  බුකඳ බුපිළිට ල බුආත්මභා  බුපරම්පරා  බුසිහිපත් බු

කිරීම් බු නටයන් බුලැට.න්නා බු   බුඅභිඥාධ  බුප ර්ටේනි ාසානවස්මෘති බුඥාධනය බුනම් බු
ටේ. සියල්ල බු දත් බු සර් ඥසම්මා බු සම්.වදු රයන් බු  හන්ටස්ලා බු  නාහි බු
තමන්ටල් බුද බුඅනවන්ටල් බුද බුඅතීතටයහි බුපිරිනිවියා   බු.වදු බුපටස් බු.වදු බුමහරහතන් බු
 හන්ටස්ලාටල් බු ද බු ටපර බු විස  බු කඳ බු පිළිට ල බු නව ණින් බු දකින්නාහ. බු ටසසව බු
අභිඥාධ බුලාභීහව බු නාහි බුතමන්ටල් බුපමණක් බුටපර බුවිස  බුකඳ බුපිළිට ල බුදැකීමෙ බු
සමත්ට ති. බු 

 
2. .ාහිර බු ධානලාභී බු තාපසටයෝය, පරකෘති බු නරා කටයෝය. බු මහා බු

නරා කටයෝය. බුඅලර බුනරා කටයෝය. බුපටස් බු.වදු රැය. බුසම්මා බුසම්.වදු රටයෝ බුයයි බු
ටපර බුවිස  බුකඳ බුපිළිට ල බුඅනවස්මරණය බුකිරීමෙ බුසමත් බුසයටදටනක් බුසිටිති. බු
එයින් බු.ාහිර බුතාපස රැ බු නාහි බුකල්ප බුසතලිසක් බුතරම් බුපමණක් බුසිහිකරති. බු
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ඉන් බු එහා බු ටනාහැකි බු ට ති. බු ටහ්තු , නාමරෑප බු පරිච්ටේද ාණණටයන් බු
ටතාර   බුබ වන්ටල් බුපරඥාධ  බුදුර් ල බු.ැවිනි. බුපරකෘති බුනරා කටයෝ බු නාහි බු.ල ත් බු
පරඥාධ  බුඇති බු.ැවින් බුකල්ප බුලක්ෂයක් බුසිහි බුකරති. බුඅලරනරා ක බුටදනම බු නාහි බු
වකාසංටඛය බුකල්ප බුලක්ෂයක් බුසිහිකිරීමෙ බුසමර්ථ බු න්නාහ. බු 

 
3. ටදයාසංටඛය බු කල්ප බු ලක්ෂයක් බුපටස් බු .වදු රැ බු ටපර බුවිස  බු කඳ බු

පිළිට ල බු සිහිකරති. බු පටස් බු .වදු රැන්ටල් බු පාරමී බු පිරෑ බු කාලය බු එපමණක් බු
.ැවිනි. බු සම්මා බු සම්.වදු රයන් බු  හන්ටස්ලා බු  නාහි බු කාලසීමා ක් බු ටහෝ බු
පවද්ලල බු සීමා ක් බු ටහෝ බු ටනාමැති  බු ටපරවිස  බු කඳ බු පිළිට ල බු සියල්ලම බු
සිහිකරති. බු 

 
4. .ාහිර බුතාපස රැ බු නාහි බුස්කන්ධ බුපරම්පරා  බුඅනව ම බුටපර බුවිස  බු

කඳ බුපිළිට ළ බුසිහිකරති. බුව බුහැර බුපරතිසන්ි බු නටයන් බුසිහිකිරීමෙ බුඅසමර්ථ බු
ට ති. බු කණ ැල්දඬව බු අතහැර බු කැමති බු තැනකෙ බු යාලත බු ටනාහැකි බු
අන්ධයන්ෙ බුටමන් බුබ වන්ෙ බුස්කන්ධ බුපරම්පරා  බුඅතහැර බුකැමති බුතැනක් බු
සිහිකළ බු ටනාහැකිය. බු පරකෘති බු නරා කටයෝ බු  නාහි බු ස්කන්ධ බු පරම්පරා බු
 නටයන් බු හා බු පරතිසන්ි බු  නටයන් බු ද බු සිහිකරති. බු අස මහ බු නරා කටයෝ බු
එටස්මය. බු අලර බු නරා ක බු ටදනම බු හා බු පටස් බු .වදු රැ බු  නාහි බු ටම් බු භ ටය් බු
පරතිසන්ියත් බු අතීත බු භ ටය් බු චවතියත් බු යනාදී බු පිළිට ලින් බු චවති බු පරතිසන්ි බු
අනව ම බුභ ටයන් බුභ යෙ බුටපර බුආත්ම බුසිහිකිරීමෙ බුසමත් බුට ති. බු 

 
5. සම්මා බු සම්.වරැන් බු  හන්ටස්ලාෙ බු  නාහි බු ස්කන්ධ බු පරම්පරා  බු

අනව  බුටහෝ බුචවති බුපරතිසන්ි බුඅනව  බුයාමක්ම බුනැත. බුකල්ප බුටකෝටි බුසිය බුදහස් බු
ලණන් බු එහා බු ටමහා බු උඩ බු යෙ බු කැමති බු තැනක් බු සිහිකිරීමෙ බු හැකිය. බු
සිංහවිටලෝකනය බු ටමනි. බු දක්ර්තම බු දුනව ාටයකුටල් බු ඊ බු විදීමක් බු ටමනි. බු
අතරතුර බුආත්මභා යක බුටනාරැදී බුකල්ප බුටකෝටි බුසත බුසහනර බුලණන් බුඑක ර බු
සිහිකිරීමෙ බුසමත් බුට ති. බු 

 
6. .ාහිර බුතාපස රැන්ටල් බුටපරවිස  බුආත්ම බුදැකීම බු නාහි බුකණමැදිරි බු

එළිටයන් බු දැකීමක් බු ටමනි. බු පරකෘති බු නරා කයන්ෙ බු  නාහි බු පහන් බු එළියකින් බු
ටමන්ද බුමහා බුනරා කයන්ෙ බුමහා බුපහන් බුඑළියකින් බුටමන්ද බුඅලරනරා කයන්ෙ බු
ඕසධී බුතාරකා බුඑළියකින් බුටමන්ද බුපටස් බු.වදු රයන්ෙ බුසඳඑළිටයන් බුටමන්ද, 
සමක් බු සම්.වද්ධ බු සර් ඥරාටජෝත්තමයන් බු  හන්ටස්ලාෙ බු  නාහි බු සහනර බු
රන්මිටයන් බු අහස්මැද බු ..ලන බු සරත් බු ස ර්ය බු මණ්ඩලටය් බු ආටලෝකටයන් බු
ටමන්ද බු ැෙටහ්. බු 

 



 පෙවන 298 

7. එටස්ම බු.ාහිර බුතාපසයන්ටල් බුටපරවිස  බුආත්ම බුසිහිකිරීම බු නාහි බු
අන්ධයන්ටල් බු කණ ැල්දණ්ඩ බු ටලනයාමක් බු ටමනි. බු පරකෘති බු නරා කයන්ටල් බු
 නාහි බුවදණ්ඩක බුයාමක් බුටමනි. බුමහානරා කයන්ටල් බුපයින් බුයන බුපාලමක බු
ටමනි. බුඅලරනරා කයන්ටල් බුකරත්ත බුපාරක බුයාම බුටමනි. බුපටස් බු.වදු රයන්ටල් බු
 නාහි බු පාලමනකින් බු යන බු මහා බු මාර්ලයක බු යාමක් බු  ැනිය. බු සම්මා බු
සම්.වරයන් බු හන්ටස්ලාටල් බු ටපර බුආත්ම බු සිහිකිරීම බු  නාහි බු යාන බු ාහන බු
යන බුමා තක බුයාමක් බු ැනිය. බු 

 
8. අභිඥාධ බු භා නා බු පාඩටමහි බු  නාහි බු නරා කයන් බු විසින් බු ටපරවිස  බු

කඳපිළිට ල බු සිහිකිරීටම් බු නව ණ බු  ැිය බු යවතු බු ආකාරය බු දැක්විය බු යවතුටේ. 
ධාන බු ලාභී බු ආදිකර්මික බු ටයෝලා චර බු භික්ර්ව  බු විසින් බු ද ල් බු දානය බු
 ැළදීටමන් බු පසව බු විටේකස්ථානයකෙ බු පිළිට ලින් බු රෑපා චර බු චතුර්ථ බු
ධානයෙ බු සම ැදී බු අභිඥාධපාදක බු චතුර්ථධානටයන් බු නැලිෙ බු තමන් බු
අන්තිමෙ බු  ාි   බු ඉරියේ  බු සිහිකළ බු යවතුය. බු ඊෙ බු ටපර බු ආසනය බු පැනවීම, 
ටසනසවනෙ බුපිවිසීම, පාතර බුී ර බුතැන්පත් බුකිරීම, ආහාරය බු ැළ  බුකාලය, 
පිඬවසිඟා බුආ බුකාලය, පිඬව බුපිණිස බුපිෙත් බු   බුකාලය, ටසනසවටනන් බු.ැහැර බු   බු
කාලය, ඊෙ බුටපර බුසෑමලු බුට.ෝමලු බු ැන්ද බුකාලය බුපාතරය බුඅතෙ බුලැනීම බුසි වරැ බු
දැරීම බුමව  බුටදවීම බුඊෙත් බුටපර බුඅලුයම බුකෙයවතු බුකිරීම, මැදියම්කෙයවතු බුකිරීම, 
හා බුපරතිටලෝම බු නටයන් බුටපරයම බුහා බුදි රාතරිටයහි බුකළ බුකී බුටද් බුසියල්ල බු
සිහිකළ බුයවතුය. බු 

 
9. ටමටස් බු ආසපව බු සිහිකිරීම බු පිටයවි බු සිතෙත් බු පහසවය. බු පරිකර්ම බු

සමාි බු චිත්තයෙ බු  නාහි බු අතිනයින්ම බු පරකෙ  බු  ැෙටහ්. බු යම් බු ටහයකින් බු
 නාහි බුයම් බුයම් බුටදයක් බුඅපරකෙ බුනම් බුනැ තත් බුඅභිඥාධ බුපාදක බුධානයෙ බු
සම ැදී බුඉන් බුනැලිෙ බුආ ර්ජන බුකළ බුයවතුය. බුඑටතකින් බුපහනක් බුදැල්   ාටස් බු
පැහැදිලි බු ටේ. පරතිටලෝම බු කරමටයන් බු ටමටස්ම බු ටමයින් බු ටද ැනි බු දින බු ද බු
ටත ැනි බුදින බුද බුසතර ැනි බුදින බුද බුපස් ැනි බුදින බුද බුදස බුදින බුද බුඅඩමස බුද බුමස බු
ද බුඅ වරැද්දක්ද බුකළ බුකී බුටද් බුපිළිට ලින් බුසිහිපත් බුකළ බුයවතුය. බුටම් බුපිළිට ලින් බු
 ර්ර් බුදනයක් බුවිස්සක් බුද බුතමන්ටල් බුටම් බුජීවිතටය් බුපරතිසන්ිය බුදක් ාම බුද බු
ආ ර්ජනා බු ටකාෙ බු ප ර්  බු භ ටයහි බු චවතික්ර්ණටයහි බු පැ ති බු නාම බු රෑප බු
ආ ර්ජනා බුටකාෙ බු.ැලිය බුයවතුය. බු 

10. පරඥාධ න්ත බු ධාන බු ලාභියා බු පළමව බු ආ ර්ජනාට න්ම බු
පරතිසන්ියෙ බුටපර බුචවතික්ර්ණටයහි බුනාම බුරෑප බුස්කන්ධ බුඅරමවණව බුකිරීමෙ බු
සමත්ටේ. එම බුප ර්  බුභ ටයහි බුනිරැද්ධ බු   බුනාමරෑප බුදැකීම බුඅති බුදුර්්කරය. බු
අඳුරක් බු ටමන් බු  ැෙටහයි. බු එටහත් බු එය බු අපහසව බු ටදයකැයි බු ටනාසිතා බු
ධවරනික්ටර්්ප බු ටනාටකාෙ බු නැ ත බු නැ ත බු පාදක බු ධානයෙ බු සම දිමින් බු
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උත්සාහ බුලත බුයවතුය. බුමහා බුලසක් බුකපන බුපවරැර්ටයකුටල් බුටපාටරා  බුටමාෙ බු
 ව ද බු නැ ත බු නැ ත බු කම්මටල්දී බු පන්නරය බු සාදාටලන බු මහා බු ලස බු කපා බු
ටහලන්නාටස් බු නැ ත බු නැ තත් බු පාදක බු ධානයෙ බු සම ැදී බු ඉන් බු නැලි බු
ආ ර්ජනා බු කළ බු යවතුය. බු එටස් බු කිරීටමන් බු පරතිසන්ිය බු උලුලු ා බු චවතිය බු දැක බු
ලතහැකි බු න්ටන්ය. බු 

 
11.  ර්තමාන බුභ ටයහි බුපරතිසන්ිය බුදක් ා බුසියල්ල බුසිහිපත් බුකිරීම බු

 නාහි බුප ර්ටේනි ාස බුාණණය බුටනාටේ. එය බුපරිකර්ම බුසමාි බුාණණයයි. බුයම් බු
විෙක බුපරතිසන්ිය බුඉක්ම ා බුප ර්  බුභ ටය් බුචවතික්ර්ණටයහි බුපැ ති බුනාම බුරෑප බු
ස්කන්ධයන් බුඅරමවණව බුකළ බුහැකි බු  ටය් බුනම් බුඑකල්හි බුමටනෝද් ාරා ර්ජනය බු
- බුපරිකර්ම බු- බුඋපචාර බු- බුඅනවටලෝම බුටලරෝතරභූ බුචිත්තයන්ෙ බුඅනතුරැ  බුලැට.න බු
අර්පනා බුචිත්තය බුරෑපා චර බුචතුර්ථධාන බුචිත්තයයි. බුව බුසිත බුසමඟ බුටයද   බු
ාණණය බු නාහි බුප ර්ටේනි ාසානවස්මෘති බුාණණය බුනම් බුටේ. 

  
12. එම බු ප ර්ටේනි ාස බු ාණණය බු සමඟ බු සම්පරයවක්ත බු    බු සතිටයන් බු

අතීතටය් බුපැ ති බුචවති බුපරතිසන්ිය බුකරමටයන් බුආත්ම බුභා  බුඑකක්, ටදකක්, 
තුනක්, සතරක්, පසක් බු ද බු දසයක් බු විස්සක් බු තිසක් බු සතලිසක් බු පණසක් බු
සියයක් බුදහසක්, සියදහසක් බුද බුටනාටයක් බුසං ට්ෙ බුවි ට්ොදී බුකල්පයන් බුද බු
අද බුද ටස් බු   බුටදයක් බුටමන් බුසිහිකරන්නෙ බුසමර්ථ බුටේ. 

  
13. අස ල් බු කාලටයහි බු අස ල්තැන බු ඉපදී බු සිටිටයමි. බු නම බු ලම බු

ටලරෝතරය බු ංනය බුටපළපත බුඋස බුමහත බුහැඩරැ  බුහා බුආහාර බුපාන බුජීවිකා  බුදි බු
සැප බු දුක් බු කළ බු කුනලාකුනල බු කර්ම බු සියල්ලද, එතැන බු ටමටතක් බු ආයව බු ද බු
එතැන්හි බුචවත  බුඅස ල් බුතැන බුඋපන්ටනමියි බුද, එතැන්හි බුටම් බුටම් බුඅයවරැ බු
සැප බු දුක් බු ද බු ඉන් බු චවතවී බු ටමතැන බු උපන්ටනමියි බු ද බු යනාදි බු  නටයන් බු
ආත්මභා  බුපරම්පරා  බුසියලු බුආකාරටයන් බුඅනවස්මරණය බුකිරීමෙ බුසමර්ථ බු
ටේ. බු ටපර බු විස  බු කඳ බු පිළිට ල බු අනවස්මරණය බු කරනව බු ල.න බු
ප ර්ටේනි ාසානවස්මෘති බුාණණය බුනිසා බුපටිච්චසමවප්පාද බුටහ්තුලල බුධමෂතා  බු
ද බුසව ටස් බුඅ ට.ෝධ බුටේ.  

 
දි යං චකව ුරභිඥා   

 
1. දි ං බුචක්ර්වරභිඥාධන බු- බුදි ැස් බුනව ණ බු- බුචවතුපපාත බුාණණය බුද බුයනව බු

එකක්මය. බුදි  බු.රහ්මයන්ටල් බුපිටයවි බුඇස බු ා බුපිත් බුටසම් බුආදී බුපළිට.ෝධ බු
රහිත බු .ැවින් බු අතිනයින් බු පරසන්නය. බු සවචරිතානවභා ටයන් බු හෙලත් බු දි  බු
.රහ්මයන්ටල් බු දි ැස බු ටමන් බු පරසන්න බු පරඥාධ බු චක්ර්ව ක් බු නිසාද බු රෑපා චර බු



 පෙවන 300 

ධානය බුනම් බු   බුදි  බුවිහාරයෙ බුඅයත් බුනිසාද, මහත් බු.ැ.ලීම් බුඇති බුනිසාද බු
දිබ්. බුචක්ඛව බු- බුදි ැස් බුනව ණ බුනමින් බුහඳුන් නව බුලැටබ්. බුසත් යන්ටල් බුචවති බු
උප්පත්තිය බුදක්නා බු.ැවින් බුඑයෙ බුචවතූපපාත බුඥාධනයයි බුද බුකියනව බුලැටබ්. බු 

 
2. .වද්ධ බුනරා කටයෝ බුසත්ත් යන්ටල් බුචවති බුඋත්පත්ති බුටදකම බුදක්නාහ. බු

යටමක් බු  නාහි බු චවතිය බු පමණක් බු දකී බු නම් බු අභින ටයන් බු සත්ත් යන් බු
හෙලන්ටන්යයි බුදෘර්්ටිලනී. බුචවති බුඋත්පත්ති බුටදකම බුදකින්නා බුමිථා බුදෘර්්ටිය බු
ටනාලනී. බු එටහයින් බු දි ැස් බු නව ණ බු දිට්ි බු විසවද්ියෙ බු ටහ්තු බු ටේ. ටමටස් බු
මිථාදෘර්්ටිටයන් බුටතාර බු.ැවින් බුවිසවද්ධ බු   බුද, පියවි බුමිනිස් බුඇස බුඉක්ම ා බු
දැකීමෙ බු සමත් බු .ැවින් බු අතික්කන්ත බු මානවසක බු නම්   බු ද, දි ැස් බු නව ණින් බු
මැටරන බුඋපදින බුසත් යන් බුදැකීමෙ බුසමර්ථ බුටේ. 

 
3. ටමෝහනිස්සන්ද බු ටහ්තුට න් බු ජාති බු කුල බු ටභෝලාදිටයන් බු හීන බු

සත්ත් යන්ද, අටමෝහ බුනිස්සන්ද බුටහ්තුට න් බුපරණීත   බුඋසස් බුසත් යන්ද, 
අටදෝස බුනිස්සන්ද බුටහ්තුට න් බු ර්ණ න්ත බුසත් යන් බුද, ටදෝස බුනිස්සන්ද බු
ටහ්තුට න් බු ර්ණ බුසත් යන්ද බුඅටලෝභ බුනිස්සන්ද බුටහ්තුට න් බුමහත් බුධන බු
ඇති බුසත්ත් යන්ද, ටලෝභ බුනිස්සන්ද බුටහ්තුට න් බුදිළිඳු බුසත්ත් යන් බුද, තම බු
තමන් බු රැස් බු කළ බු කුනලාකුනල බු කර්මයන්ෙ බු අනවරෑප  බු සවලති බු දුලති බු යන බු
සත් යන් බු සියලු බු අයවරින් බු දි ැස් බු නව ණින් බු දැනලත බු හැකිටේ. ටම් බු දි ැස් බු
නව ණ බුසමල බුයථාකම්ම පල බුාණණය බුද බුව බුඅනව  බුපහළ බුටේ.  

 
4. යථාකම්ම පල බුඥාධනය බුලැට.නවටය් බුටමටස්ය. බුඅභිඥාධ බුලාභිටතම, 

යෙ බුනරකාදියෙ බුඅභිමවඛ  බුදි ැස බුටයාමවකරයි. බුමහත් බු දුක් බුඅනවභ  බුකරන බු
නිරිසතුන් බුදැකීටම්දී බුඑය බුදි ැස් බුනව ණයි. බුක ර බුනම් බුපාපකර්මයකින් බුටම් බු
සත්ත් ටයෝ බු ටමටස් බු දුක් බු විඳිත්දැයි බු ආ ර්ජනා බු ටකාෙ බු බ වන් බු කරන බු ලද බු
කර්මය බුදැනලනී. බුඑය බු නාහි බුයථාකම්ම පල බුඥාධනයයි. බුඑටස්ම බුටදේටලා ෙ බු
අභිමවඛ  බුදි ැස් බුනව ණ බුටහළයි. බුටදේටලා ෙ බුනන්දන බු න බුආදිටයහි බුමහත් බු
සැප බුවිඳින බුටදවියන් බුදකී. බුඑය බුදි ැස් බුනව ණයි. බුක ර බුකුනල බුකර්මයකින් බු
ටම් බුටදවිටයෝ බුසැප බුවිඳිත්දැයි බුවිමසීටම්දී බුබ වන් බුකරන බුලද බුකුනල බුකර්මය බු
දැනලනී. බුඑම බුකුනල බුකර්මය බුඅරමවණව බුටකාෙ බුපහළ බු න ටය් බුයථාකම්ම පල බු
ඥාධනයයි. බුව බුසඳහා බුට නම බුඅභාස බුකිරීමක් බුනැත. බුදි ැස් බුනව ණ බුසමලම බු
එය බුලැටබ්. බු 

 
5. බුදි චක්ර්වභිඥාධ  බුඋපද නව බුපිණිස, ටත්ටජා බුකසිණ බුඕදාත බුකසිණ බු

ආටලෝක බුකසිණ බුනම් බු   බුකසිණ බුතුටනන් බුඑකකින් බුපරතිභාල බුනිමිත්ත බුදක් ා බු
උපචාර බුසමාියෙ බුපැමිණ බුකසිණාටලෝකය බු ැිය බුයවතුය. බුඅඟල බු-ටදක බු- බු
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රියන බු - බු .ඹය බු කුටිලැ. බු මිදුල බු පිරිට න බු ආ ාසය බු ටලාදුරැලම බු නලරය බු
ජනපදය බුදි යින බුසක් ළ බුආදී බු නටයන් බුපිළිට ලින් බුකසිණාටලෝකය බු ඩා බු
 ඩා බු එටතක් බු තැන බු රෑපලත බු සියල්ල බු ටමටනහි බු කළ බු යවතුය. බු එකල්හි බු
කසිණාටලෝකය බු අන්තර්ධානය බු   ටය් බු නම් බු නැ ත බු පාදක බු ධානයෙ බු
සම ැදිය බු යවතුය. බු පාදකධානයෙ බු සම ැදී බු ඉන් බු නැලී බු කසිණාටලෝකය බු
පතුරේ බුරෑප බුඅරමවණව බුටමටනහි බුකළ බුයවතුය. බු 

 
6. රාතරී බුඅන්ධකාරටයහි බුලමනක් බුයද්දී බුලිනිහවලක් බුලැීම බුඑය බුරැටලන බු

යාටම්දී බු රින් බු ර බුලින්න බුනියයි. බුනැ ත බුටපාටළාටේ බුලසා බුලිනිහවල බුටමටස් බු
දල් ාටලන බුයයි. බුපළමව බුඑළියෙ බු ඩා බුආටලෝකයක් බුලැටබ්. බුටමටස් බුනිට න බු
 ාරයක් බුපාසා බුලිනිහවල බුඅලුත් බුකරමින් බුයද්දී බුඋදෑසන බුස ර්යයා බුඋදාවීටමන් බු
පසව බුලිනිහවල බුඉ ත බුදමා බුද ල් බුකාලය බුමවලුල්ටල් බුසිත් බුටස් බුඇවිදීමෙ බුසමර්ථ බු
ට යි. බුටමටස්ම බුධාන බුලාභියා බුවිසින් බුද බුකසිණාටලෝකය බුඅතුරැදහන් න බු
 ාරයක් බු පාසාම බු පාදකධානයෙ බු සම දිමින් බු කසිණාටලෝකය බු ටනානැසී බු
දි ා බු රාතරී බු ටදක්හි බු එකටස් බු ප තින බු අ ස්ථා ෙ බු පත්ටේ. එකල්හි බු කැමති බු
තාක් බුදි ැස් බුනව ණින් බුකැමති බුකැමති බුටද් බුදැකලැනීමෙ බුසමත් බුටේ.  

 
7. මසැසෙ බු ටනාටපටනන්නා   බු නරීරභන්තරලත   බු ද බු හෘදය බු

 ස්තු  බුඇසවරැටකාෙ බුඇත්තා   බුටපාටළාට හි බුසැඟවී බුඇත්තා බු   බුද බුිමත්ති බු
ප වරැ බුපර් ත බුපරසක් ල බුලත   බුද බුසියල්ල බුපිටයවි බුඇසෙ බුටමන් බුදි ැසෙ බු
ටපටන්. බුඑකල්හි බුදි ැස බුඋපන්නා බුටේ. ටමය බු නාහි බුවිදර්නනා බුටනා ැඩ  බු
පෘථල්ජන බුටයෝලා චරයන් බුහෙ බුඅන්තරා කි. බුකසිණාටලෝකය බුපතුරැ නව බු
ල.න බු පඨවි බු පර් ත බු මවහවදු බු ආදිටයහි බු    බු භයානක බු සත්ත් යන් බු ද බු යක්ර් බු
රක්ර්සාදීන් බුද, දි  බුටලෝකයන්හි බු   බුටලෝභනීය බුඅරමවණව බුද බුදැකීටමන් බුචිත්ත බු
වික්ටර්්පය බු සිදුවිය බු හැකිය. බු ව බු නිසා බු දි ැසින් බු රෑප බු දැකීටම්දී බු විදර්නනා බු
 නටයන් බුදියවණව බුසිතක් බුඇති  බුඑළඹ බුසිටි බුසිහි බුනව ණින් බුයවතු  බුඅපරමාද බුවිය බු
යවතුය. බු 

8. උපචාර බුසමාිටයන් බුකසිණාටලෝකය බු ඩා බුඅභිඥාධචිත්ත බුවීථිටය්දී බු
මටනෝද් ාරා ර්ජනය බු පරිකර්ම බු උපචාර බු අනවටලෝම බු ටලරෝතරභූ බු චිත්තයන්ෙ බු
අනතුරැ  බු අර්පණා  බු උපදියි. බු එය බු චතුර්ථධාන බු චිත්තයයි. බු එහි බු ටයදුණව බු
ඥාධනය බුදි ං බුචක්ෂවරභිඥාධ යි. බුචවතුපපාත බුඥාධනය බුයනව බුද බුඑයෙම බුනමකි. බුඑම බු
ධාන බුචිත්තවීථිටය් බුසියලුම බුචිත්තයන් බුහෙ බුඅරමවණව බු නවටය් බුආ ර්ජනා බු
කරන බුලද බුරෑපාරම්මණයකි. බු 
 
පද වි රණ  
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1. සෘද්ිපාද - ඡන්ද බුචිත්ත බුවිරිය බුවිමංසා බුයන බු 
  සතරයි. බු 
2. දි  බුවිහාර - රෑපා චර බුඅරෑපා චර බුධාන බු 
  දි  හාර බුනම්. බු 
3. අනාවිල - ට.ාර බුනැති බු.  බුඅනාවිල බුනම් බු 
4. ජාතිරංල බුමාණික - ස් භා ටයන්ම බු.ැ.ටලන බු 
  මැණිකකි. බු 
5. සිංහ බුවිටලෝකනය - සිංහයා බුඉදිරියත් බුආපස්සත් බු.ලයි. 
  එය බුසිංහ බුවිටලෝකනයයි. බු 
6. ධවරනික්ටර්්ප - වීර්ය බුඅත්හැරීමය බු 
7. සං ට්ෙ බුවි ට්ෙ - මහාකල්පටයක බුඅ ස්ථාට ෝය. බු 
8. රෑපලත - රෑප බුඅරමවණව බු 
9. ටලෝභාදී බුනිස්සන්ද - ටලෝභාදිය බුඋත්සන්න බුවීටමන් බු 
  කරන බුලද බුකර්මටයෝය. බු 
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