බුද්ධ නීති
සංග්රහය

රේරුකාරන් චන්දවිමල මහනාහිමි
පටුන රෙත

පටුන වෙත

අනුවාද සහිත

බුද්ධ නීති සංග්රහය
(නව වන මුද්රණය)

මහාචාර්ය

රේරුකාරනේ චනේදවිමල
(සාහිතය ක්රෙර්ති, පණ්ඩිත, පරෙකන විශාරද,
අමරපුර මහා මවහෝපාධ්යාය ශ ශාසන වශෝ,න, රී සද්ධ්ර්ම ශිවරෝම)

මහානායක ස්වාමිපාදයන් වහන්සස් විසින්
සම්පාදිතය ශි.
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සංඥාපනය
ව ෝ්ය ශ දු්ින් පිරුණු තුන්ි. දු්් අඩු ්ර ගත් අය ශ මිස
සර්ෝාරවය ශන් දු්ින් මිදුණු පුද්ග වය ශ්් ව ාෙ ව්ාතුන්ෙත් නුත.
මිනිසා ව්ාහි සුඟ වී සිටිය ශත් ව්වස් පවරස්සම් වී සිටිය ශත් දු්් ්රදර
ඔහු වසාය ශා වගන ඔහු ්රා එන්වන් ය ශ. මිනිසා වනා පතන මිනිසාට
එපා ෙූ දු්් ්රදර වමවස් මිනිසා වසාය ශ වසාය ශා එන නුමුත් මිනිසා
පතන වසාය ශන සම්පත්තිය ශ එවස් ඔහු ්රා වනා එන්වන් ය ශ. එය ශ ඔහුට
වපනි වපනී දුෙන්වන් ය ශ. අමාරුවෙන් අ ් ා ගත්වත් ද වනා සිට පළා
ය ශන්වන් ය ශ. එය ශ ව ෝ්වය ශ් ස්ෙ,ාෙය ශ ය ශ. එබඳු ව ෝ්ය ශ් උපන්නා ෙූ
මිනිසාට පුමිණි දු්් ඉ්්ම වීම ය ශ, පුමිණිය ශ හු්ි දු්් ෙළ්්ො ගුනීම
ය ශ, වනා ුබූ සම්පත් බා ගුනීම ය ශ, ුබූ සම්පත් වනා නුවසන වස්
පෙත්ො ගුනීම ය ශ, මරණින් මතු අපාගත වනා වී සුගතිගාමී වීමය ශ ය ශන
්රුණු පස සිදු්ර ගුනීම ඉතා දුෂ්්ර ය ශ. එය ශ සිදු ්ර ගත හු්ි වීමට
වබාවහෝ නුෙණ තිබිය ශ ය ශුතු ය ශ. නුෙණ මඳ තුනුත්තා වදව ාවින් ම
පිරිවහන්වන් ය ශ. වම ව ාෙ පමණ්් ද්්නා තුනුත්තා පරව ාවින්
පිරිවහන්වන් ය ශ. මිනිස්ුට ඒ ්රුණු පස සිදු ්ර ගත හු්ි වීමට දත
ය ශුතු ්රුණු වබාවහෝ ඇත්වත් ය ශ, පිළිපුදිය ශ ය ශුතු උපවදස් ද වබාවහෝ
ඇත්වත් ය ශ, ඒොට නීතිය ශ ය ශි ්ිය ශනු ුවේ.
උ,ය ශව ෝ්ාර්ථය ශ සිදු ්ර ගත හු්ි ෙන්වන් නීතිය ශ දත්
තුනුත්තාට ය ශ. ව ාෙ වය ශවහන් වෙවසනු ්ුමති සෑම වදනා විසින් ම
නීතිය ශ උගත ය ශුතු ය ශ. එබුවින් වපර විසූ පඬිෙරවය ශෝ නීති ගරන්ථ
නිපදෙූහ. අප රවේ වපර ්ු දරුෙනට අ්්ෂරා,යාසය ශ ්රවීමට ගත්
වපාත් වපළට නවරත්නය, වයාසකාරය, හිසතෝපසද්ශය, පරතය ශතකය
ය ශන වපාත් ඇතුළු ්ර තිවබන්වන් ද නීති ශාස්තරය ශ සුම වදනා විසින්
ම උගත ය ශුතු නිසා ය ශ.
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තථාගතය ශන් ෙහන්වස් විසින් ද නීතිය ශ පර්ාශ ්රන ද්වද් ය ශ.
අන් පඬිෙරය ශන් වග් නීති ගරන්ථෙ දුරුපවද්ශ ද නුත්වත් වනාවේ.
ව ෝ්ය ශා විසින් අතිශය ශින් සම්,ාවිත නීති ගරන්ථය ශ්් ෙූ හිවතෝපවද්ශවය ශ්
ද දුරුපවද්ශ නුත්වත් වනා වේ.
“චිසතෞ පරිෂ්වජ්ය විසචතන පති
පරියා හා යා මුච්චති සදහමාත්මන
කෘත්වාපි පාප ශතලක්ෂවමපයසසෞ
පති ගෘහීත්වා සුරසලාකමාප්නුයාත්”
වම් හිවතෝපවද්ශවය ශ් දැ්්වෙන එ්් උපවදස්ි. “ය ශම් ,ාය ශයයාේ්
මළ සුමිය ශාවග් සිරුර දෙන චිත්ය ශට ෙුද හිමිය ශා ෙුළඳවගන ගින්වනන්
දැවී මිය ශ ය ශා නම් ඕ වතාවමෝ සිය ශ්් ක්ෂය ශ්් පේ ්ළ තුනුත්තිය ශ්් ෙුෙ
ද හිමිය ශා වගන සුරව ාෙට ය ශන්නී ය ශ” ය ශනු එහි වත්රුම ය ශි. වමය ශ
ව්ාතරම් දුරුපවද්ශය ශ්් ද?
“පිතා වා යදි වා භ්රාතා - පුසතරා වා යදි වා සුහෘත්,
පරාණවිසජ්දකාරා රා - හන්තවය භ්තතිමි්ඡතතා”
වමය ශ ද හිවතෝපවද්ශවය ශ් උපවද්ශය ශ්ි. “පිය ශා වහෝ වේො
සවහෝදරය ශා වහෝ වේො පුතරය ශා වහෝ වේො මිතරය ශා වහෝ වේො තමාවග්
පරාණය ශ නසන්වනෝ රජු විසින් නුසිය ශ ය ශුත්තාහු ය ශ” ය ශනු එහි වත්රුම ය ශි.
පිය ශා ෙුෙ ද මරන්නට ්රන වම් අනුශාසනය ශ ව්ාතරම් දුෂ්ට ද?
“ජ්සය ච ලභ්සත ලක්ෂ්ම - මෘසතනාපි සුරාඞ්ගනාම්
ක්ෂණවිධව සින කාය - කා චින්තා මරසණ රසණ”
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වමය ශ ද හිවතෝපවද්ශවය ශ් දැ්්ෙුණු ශ්ව ෝ්වය ශ්ි. ය ශුද ව්ාට
දිනන තුනුත්වත් රී වද්විය ශ
බන බෙ හා ය ශුදවය ශන් නුවසන
තුනුත්වත් වදේ ව ාෙට ය ශන බෙ ද එය ශින් දැ්්විණ. වම් උපවද්ශය ශට
රැෙටී ය ශුද ව්ාට ව්ාවත්් වදනා මුවරන්නට හා අපාය ශට ය ශන්නට
ඇත්ද?
බුදුන් ෙහන්වස් විසින් පර්ාශිත නීති අතර සදුපවද්ශ ම මිස එ්
දුරුපවද්ශය ශ්ුදු නුත. ්ෑම පීම, පා වස්දීම, මුෙ වස්දීම, නෑම, ම මුතර
පහ ්ිරීම, ව්ළ ගුසීම ආදී සුළු ්රුණුෙ දී පිළිපුදිය ශ ය ශුතු උපවදස්
පො බුදුන් ෙහන්වස් විසින් පර්ාශ ්ර තිවේ. එ බුවින් බුද්ධ් නීතිය ශ
සර්ොාංග සම්පූර්ණ නීතිය ශ්් බෙ ්ිය ශ ය ශුතු ය ශ. සුපරිශුද්ධ් බුද්ධ් නීතිය ශ
උවගන එය ශට අනුෙ පිළිපදින්නා ෙූ තුනුත්තා තමා සග්
උභ්යසලෝකාර්ථය ම සිදු ්ර ගන්වන් ය ශ. පරාර්ථය ද සිදු ්රන්වන් ය ශ.
බුද්ධ් නීතිය ශ උ,ය ශව ෝ්ාර්ථ සාධ්් ෙූ ස් ාාංග සම්පූර්ණ ෙූ
සුපරිශුද්ධ් නීතිය ශ්් ෙුෙ ද, එය ශ එ්් තුන් වනා වී පා ි සාහිතයවය ශ් විසිරි
පෙත්න්් වී තිවබන බුවින් සෑම වදනාට ම එය ශින් පරවය ශෝජන වනා ගත
හු්ි වී තිවේ. එ බුවින් වබෞද්ධ්වය ශෝ ද සුපරිශුද්ධ් බුද්ධ් නීතිය ශ තිබිය ශ දී
නීති ශාස්තරය ශ උවගනීමට හිවතෝපවද්ශ, පඤ්කතන්තරාදි අවබෞද්ධ් ගරන්ථ
,ාවිතය ශට පටන් ගත්හ. වබෞද්ධ්ය ශනට සුපරිශුද්ධ් බුද්ධ්නීතිය ශ පහසුවෙන්
උවගනීමට ්රමය ශ්් නුති්වම් පාඩුෙ වනාවය ශ්් ෙර අපට වපනුණු
බුවින් ‘බුද්ධ නීති ස ගරහය’ නමුති වමම ගරන්ථය ශ සම්පාදනය ශ ්ිරීමට
අප සිත නුමිණ. ෝය ෙශවය ශන් හා ගාථා ෙශවය ශන් වද්ශිත වබාවහෝ
බුද්ධ් නීති පා ි සාහිතයවය ශ් ඇත්වත් ය ශ. ඒ සිය ශ ් ම එ්් තුන් ්ළ
වහාත් ඉතා විශා
ගරන්ථය ශ්් ෙන්වන් ය ශ. ගරන්ථය ශ විශා
වීමත්
පරිශී නය ශ ්රන්නෙුන්ට ්රදරය ශ්් බුවින් අප විසින් ෝය ෙශවය ශන්
වද්ශීත නීති වනා වගන ධ්ාරණය ශට පහසු ෙූ ගාථා ෙශවය ශන් වද්ශිත නීති
පමණ්් එ්්තුන් ව්ාට ,ාෙසන්නය ශ්් ද
ිය ශා වම් ගරන්ථය ශ
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සම්පාදනය ශ ්රන දි. වමහි දීඝනිකාය, මජ්ඣිම නිකාය, ස යුක්ත
නිකාය, අ ගුත්තර නිකාය, ජ්ාතක පාළිය, ධම්මපදය, උදානය,
ඉතිවුත්තය, සුත්ත නිපාතය ය ශන වපාත් ෙ ින් උපුටා ගන්නා ද ගාථා
(550) පන්සිය පනසක් ඇත්වත් ය ශ. වම් ගරන්ථය ශ ,ාවිත ්රන තුනුත්තා
හට සුම ්ටය ශුත්ත්ට ම බුදුන් ෙහන්වස් වග් උපවදස් ුබිය ශ හු්ි
ෙනු ඇත. වමය ශ වබෞද්ධ්ය ශනට හස්තසාර වස්තුවක් ෙශවය ශන් නිතර ළඟ
තබාවගන ්ිය ශවීමට සුදුසු ගරන්ථය ශ්ි. ධ්ර්ම්ථි්ය ශන් ෙහන්වස් ාට හා
අනය ්ථි්ය ශන්ට ද ගුරුෙරුන්ට ද ඉතා පරවය ශෝජනෙත් වපාත්ි.
පිරිවෙන්ෙ හා පාස ්ෙ උගුන්වීමට ද වය ශෝගය වපාත්ි.
බුදුන් ෙහන්වස් විසින් එ් පුෙති ෙයෙහාර ්රමය ශට අනුෙ
වද්ශිත වම් ගාථාෙ ෙයෙහාර ්රමය ශ අවප් ,ාෂා ෙයෙහාර ්රමය ශට
වබාවහෝ වෙනස් ය ශ. එ බුවින් ්ාරණය ශ පහසුවෙන් වත්වරන සුටිය ශට
ඒොට අවප් ,ාෂාවෙන් අර්ථ දීමට ඉතා දුෂ්්ර ය ශ. ගාථාෙට අය ශත්
ෙකනෙ සුටිය ශට ම අර්ථ දුන වහාත් සමහර ගාථාෙ ින් ්ිය ශන
්ාරණය ශ වත්රුම් ගුනීමට අපහසු ෙන්වන් ය ශ. ගාථාවේ ෙකන ගුන
වනා ස ්ා ්ාරණය ශ පහසුවෙන් වත්රුම් ගත හු්ි ෙන සුටිය ශට
ගාථාෙට අර්ථ දුනවහාත් අර්ථ ෝයය ශ, ගාථාවේ ෙකන ෙ ට වබාවහෝ
දුර ෙන්වන් ය ශ. ඇතුම් ගාථාෙ ින් ්ිය ශුවෙන ්ාරණය ශ පහසුවෙන්
වත්රුම් ගත හු්ි ෙනුවය ශ් ගාථාෙට අය ශත් සමහර ෙකන අතහුර අර්ථ
දුන් ් ්හි ය ශ. සමහර ගාථාෙ ින් ්ිය ශුවෙන ්ාරණය ශ වත්රුම් ගුනීමට
පහසු ෙන්වන් ගාථාවේ නුති තෙත් ෙකනත් එ්් ව්ාට එය ශට අර්ථ දුන්
් ්හි ය ශ. වම් හුම ්රුණ්් ම ස ්ා බ ා එ්්තරා මධ්යම ්රමය ශ්ට
අප විසින් වම් ,ාෙසන්තය ශ සම්පාදනය ශ ්රන දි. සමහර විට වමහි
සවොස් තුන් ද තිබිය ශ හු්ිය ශ. මතු මුද්රණය ශ ්රෙන ොරය ශ්දී ස්ස්
්ිරීම සඳහා වමහි ය ශම් ්ිසි වදෝෂස්ථානය ශ්් දුට වහාත් අපට දන්ෙන
ව ස උගතුන්වගන් ඉ ් මි.
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මීට - ව ෝ්ශාසනාර්ථ්ාමී,

සර්රුකාසන් චන්දවිමල ස්ථවිර
2493
අපරිවය ශ ් 25 වෙනි දින
1952
වපා්ුණුවිට,
රී විනය ශා ාං්ාරාරාමවය ශ් දී ය ශ.
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

භ්ාව සන්න සහිත

බුද්ධ නීති සංග්රහය
නසමා තස්ස භ්ගවසතා අරහසතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස
1.

සනා සච අස්ස සකා බුද්ධි විනසයා වා න විජ්ජ්ති,
වසන අන්ධ මහීසසා ව චසරයය බහුසකා ජ්සනා

2.

යස්මා ච පනිසධ ක්ඡස්ඡ ආස්ඡරම්හි සුසික්ඛිතා,
විනීත විනයා ධීරා චරන්ති සුසමාහිතා
(7 නි. ගන්ධ්ාර ජා.

3.

සබ්බ පාපස්ස අකරණ කුසලස්ස උපසම්පදා,
සචිත්ත පරිසයාදපන එත බුද්ධානුසාසන
(දීඝ නි. මහාපොන සු.

නුවණ ඇති කර ග්ත යුතු බව
(1)
ව ෝ්වය ශහි මනා ව්ාට හුසිරිය ශ හු්ි වීමට තමන්ට ම
වහෝ නුෙණ තිබිය ශ ය ශුතු ය ශ. එවස් නුති නම් උවගනීම වහෝ තිබිය ශ ය ශුතු ය ශ.
ඒ වද්ින් එ්්ුදු නුති වබාවහෝ ජනවය ශෝ ෙනවය ශහි හුසිවරන අන්ධ්
මීමන් වස් ව ාෙ හුසිවරති.
(2)
උත්පත්තිවය ශන් පිහිටි නුෙණ නුත ද ගුරුන් වග්
සමීපවය ශහි උවගනීවමන් නුෙණ ුබූ පුද්ග වය ශෝ ් බ නුතිෙ ව ාෙ
මනා ව්ාට හුසිවරති.
1
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

බුද්ධානුශාසනය
(3)
සිය ශලු ම පේ වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. ්ුස ් ්ළ ය ශුතු ය ශ. තමන්
වග් සිත පිරිසිදු ්ර ගත ය ශුතු ය ශ. වම් ්රුණු තුන බුදුෙරය ශන් ෙහන්වස්
වග් අනුශාසනය ශ ය ශ.
4

ආසරාගය මි්ඡසත පරමච්ච ලාභ්
සීලච්ච වු්ඡධානුමත සුතච්ච,
ධම්මානුවත්තී ච අලීනතා ච
අත්ථස්ස ද්වාරා පමුඛා ජ්සළසත
(එ.නි. අත්ථස්සද්ොර ජා.

5

උට්ඨාතා කම්ම සධසයයසු අප්පමත්සතා විධානවා,
සම කප්සපති ජීවික සම්භ්ත අනුරක්ඛති

6

සද්සධා සීසලන සම්පන්සනා වදච්ඤූ වීත ම්ඡතසරා,
නි්ඡච මග්ග විසසාසධති සසාත්ථාන සම්පරායික

7

ඉ්ඡසචසත අට්ඨ ධම්මා ච සද්ධස්ස ඝරසමසිසනා,
අක්ඛාතා ස්ඡච නාසමන උභ්යත්ථ සුඛාවහා
(අාංගුත්තර අේඨ් නි.

පපාපහාසත්වීපේ පහ්තු සය
(4) උතුම් ා,ය ශ ෙූ නිවරෝග බෙ ුබිය ශ ය ශුතු ය ශ. කාරිතර
ශී වය ශහි පිහිටිය ශ ය ශුතු ය ශ. ගුණනුෙණින් ෙුඩි උතුමන්වග්
අනුශාසනා ුබිය ශ ය ශුතු ය ශ. උගත් ්ම ඇති ්ර ගත ය ශුතු
2
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

ය ශ. ධ්මමය ශට අනුෙ හුසිරිය ශ ය ශුතු ය ශ. අන ස විය ශ ය ශුතු ය ශ.
වම් සය ශ දිය ශුණුවේ උසස් වහ්තූහු ය ශ.
පදප ාව වැඩ පිණිස පවත්නා කරැණු අට
(5-6-7 ෙුඩ ්ිරීවම් දී වනා පසුබස්නා වීය ශයයවය ශන් ය ශු්්තවීම ය ශ,
පරමාද වනා ෙූ සුදුසු ් ට ්ටය ශුතු වය ශාො ගුනීම ඇතිය ශ්ු වීම ය ශ, අය ශ
ෙුය ශ වද් ස ්ා සමෙ ජීවි්ාෙ ්ිරීම ය ශ, ුබූ ධ්නය ශ විනාශ ෙන්නට
වනාදී ආර්්ෂා ්ර ගුනීම ය ශ, ශරද්ධ්ාවෙන් ය ශු්්ත වීම ය ශ, සී වය ශන්
ය ශු්්ත වීම ය ශ, වනා මසුරු වීම ය ශ, පරව ාෙ සුප ුබීවම් මාර්ගය ශ පිරිසිදු
්ර ගත හු්ි නුෙණ ඇති ්ර ගුනීම ය ශ ය ශන වම් අට ගිහි වගය ශි ොසය ශ
්රන්නා ෙූ තුනුත්තාහට සතය ෙශවය ශන් ම වදව ාෙ ෙුඩ සු වසන
්රුණු ය ශ.
8

පණ්ඩිසතා සීලසම්පන්සනා ජ්ලමග්ගී ව භ්ාසති,
සභ්ාසගා ස හරමානස්ස භ්මරස්සස් ව ඉරියසතා,
සභ්ාගා සන්නිචය යන්ති වම්මිසකා වූපචීයති

9

එව සභ්ාසග සමාහත්වා අලමත්සතා කුසල ගිහි,
චතුධා විභ්සජ් සභ්ාසග ස සව මිත්තානි ගන්ථති

10

එසකන සභ්ාසග භ්ුච්සජ්යය ද්වීභ්ි කම්ම පසයාජ්සය,
චතුත්ථ ච නිධාසපයය ආපදාසු භ්විස්සති
(දීඝ නි. සිඟා

3
Non-commertial Distribution

සු.

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

ධනය රැස් කළ යුතු ආකාරය
(8
පණ්ඩිත ෙූ සි ්ෙත් ෙූ තුනුත්වත් ්ඳු මුදුන් ඇවිව න
ගින්න්් වස් ජනය ශා අතර බබ ය ශි. ම ් වනාත ා වරාන් වගන මී
බිඳින්නා ෙූ බඹරා වමන් අනුන් වනා වපළා දැහුමින් වසවමන් වීය ශයය
්රන්නා ෙූ තුනුත්තා හට තුඹස්් බුවඳන්නා්් වමන් ධ්නය ශ රැස්
ෙන්වන් ය ශ.

ධනය ග්ැන පිළිපැදිය යුතු සැටි
(9-10 ධ්න සුපය ශීමට සමථම ෙූ තුනුත්තා විසින් වමවස් ධ්නය ශ
සපය ශා ඒො සතරට වබදිය ශ ය ශුතු ය ශ. ඉන් එ්් ව්ාටස්ින් තමා
පරවය ශෝජනය ශ ගත ය ශුතු ය ශ. වදව්ාටස්් ්මමාන්තෙ ට වය ශදිය ශ ය ශුතු ය ශ.
විපත්දී ගුනීමට එ්් ව්ාටස්් ඉතිරි ්ර ගත ය ශුතු ය ශ. එවස් ්රන්නා
ෙූ තුනුත්තා හට අනයය ශන් හා මිතරත්ෙය ශ පෙත්ො ගත හු්ි ෙන්වන් ය ශ.
11

මාතා පිතු කි්ඡචකසරා පුත්තදාර හිසතා සදා,
අන්සතා ජ්නස්ස අත්ථාය සයා චස්ස අනුජීවිසනා

12

උභ්ින්න සයව අත්ථාය වදච්ඤූ සහාති සීලවා,
ඤාතීන පුබ්බසපතාන දිට්ඨධම්සම ච ජීවින

13

සමණාන බරාහ්මණාන සදවතානච්ච පණ්ඩිසතා,
විත්ති සච්ජ්නසනා සහාති ධම්සම්න ඝර මාවස

14

සසා කරිත්වාන කලයාණ පුජ්සජ්ා සහාති පස සිසයා,
4
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

ඉසධ ව න පස සන්ති සප්ඡච සග්සග පසමාදතී
(අාංගුත්තර පාංක් නි.

පෙප ාව පරශංසාව හා ෙරණින් පසු
ස්වර්ග් සේපත්තිය බන තැනැත්තා
(11-12-13-14 ධ්මමවය ශන් ගිහි වගය ශි වෙවසන පණ්ඩිත ෙූ ය ශවම්්
මාපිය ශන්වග් ෙුඩ ්රන්වන් වේ ද, හුම ් ්හි ම අඹුදරුෙන්ට හිතෙත්
වේ ද, අඹුදරුවෙෝ ය ශ, තමා නිසා ජීෙත් ෙන ්ම්්රුවෙෝ ය ශ ය ශන
වදව්ාටසවග් ම ය ශහපත පිණිස ඔෙුන් වග් ඕනෑ එපා ්ම් ස ්න්වන්
වේ ද, සි ්ෙත් වේ ද, සුදුසු පරිදි සාංගරහ ්ිරීවමන් ජීෙත් ෙන නෑය ශන්ට
ද පින්වපත් දීවමන් පරව ෝ සුපත් නෑය ශන්ට ද, පරතයය ශ පිරිනුමීවමන්
ශරමණ බරාහ්මණය ශන්ට ද, පින්වපත් දීම් ආදිවය ශන් වදවිය ශන්ට ද සතුට
ඇති ්රන්වන් වේ ද, වහවතවම් එවස් ය ශහපත ව්ාට පූජය ෙන්වන් ය ශ.
පරශාංසාර්හ ෙන්වන් ය ශ. වමව ාෙ දී ඔහුට පණ්ඩිතවය ශෝ පසසති. මරණින්
පසු වහ් ස්ෙර්ගවය ශ් සතුටු වේ.
15

භ්ුත්තා සභ්ාගා භ්තා භ්්ඡචා විතිණ්ණා ආපදාසු සම,
උද්ධග්ගා දක්ඛිණා දින්නා අසථා පච්ච බලීකතා,
උපට්ඨිතා සීලවන්සතා සච්චතා බරහ්මචාරසයා

16

යදත්ථ සභ්ාග ඉ්ඡසතයය පණ්ඩිසතා ඝර මාවස ,
සසා සම අත්සථා අනුප්පත්සතා කත අනනුතාපිය

17

එත අනුස්සර ම්ඡසචා අරියධම්සම ඨිසතා නසරා,
5
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

ඉසධ ව න පස සන්ති සප්ඡච සග්සග පසමාදති
(අාංගුත්තර කතු්්් නි.

18

පණ්ඩිසතා සීලසම්පන්සනා සණ්සහා ච පටිභ්ාණවා,
නිවාත වුත්ති අත්ථද්සධා තාදිසසා ලභ්සත යස

(15-16-17 ුබූ ධ්නය ශ වනා්ා වනාබී සඟො තබා වගන සිට
අපවත් ය ශන්නට වනා හුර එය ශින් ගත හු්ි පරවය ශෝජනය ශ ගත්තා ෙූ ද,
තමා විසින් වපෝෂණය ශ ්ළ ය ශුතු මාපිය ශාදීන් ඒ ධ්නවය ශන් වපෝෂණය ශ
්ළා ෙූ ද, ධ්නය ශ වනා නුසී පුෙුත්වීමට ආර්්ෂාෙ පිහිටුො ගත්තා ෙූ
ද, වදේව ාෙ ය ශාමට වහ්තු ෙන දන් පින් ්ළා ෙූ ද, නෑවය ශෝ ය ශ,
ආගන්තු්වය ශෝ ය ශ, මිය ශ පරව ාෙ ගිවය ශෝ ය ශ, රජෙරු ය ශ, වද්ෙතාවෙෝ ය ශ
ය ශන පස් ව්ාටස්ට දිය ශ ය ශුතු දෑ දුන්නා ෙූ ද, සි ්ෙතුන්ට උපස්ථාන
්ළා ෙූ ද, තුනුත්තා හට නුෙණුතිය ශ්ු විසින් ය ශම්් සඳහා ධ්නය ශ
වසවිය ශ ය ශුතු ද ඒ සිය ශ ් මා විසින් ්රන ද්වද් ය ශ ය ශි සතුටු ෙන්නට
ුවබන්වන් ය ශ. ඒ තුනුත්තා හට නුෙණුත්වතෝ පසස්නාහ. මරණින්
මතු වහවතවම් ස්ෙර්ගවය ශ් සතුටු ෙන්වන් ය ශ.
යසස් බන තැනැත්තා
(18
පණ්ඩිත ෙූ ද, සි ්ෙත් ෙූ ද, මෘදු ෙූ ද, ෙුටහීම ඇත්තා ෙූ
ද, උඩඟු වනා ෙූ ද තුනුත්වත් ය ශසස් බා.
19

උට්ඨානසකා අනලසසා ආපදාසු න සවධති
අ්ඡඡිද්ද වුත්ති සමධාවී තාදිසසා ලභ්සත යස

6
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

20

සඞ්ගාහසකා මිත්තකසරා වදච්ඤූ වීතම්ඡතසරා,
සනතා විසනතා අනුසනතා තාදිසසා ලභ්සත යස

21

දානච්ච සපයයවජ්ජ්ච්ච අත්ථචරියා ච යා ඉධ,
සමානත්තතා ච ධම්සම්සු තත්ථ තත්ථ යථාරහ
එසත සඛා සඞ්ගහා සලාසකා රථස්සාණී ව යායසතා

22

එසත ච සඞ්ගහා නාස්සු න මාතා පුත්තකාරණා,
ලසභ්ථ මාන පූජ් වා පිතා වා පුත්ත කාරණා

පටුන වෙත

(19
වීය ශයෙත් ෙූ ද, අන ස ෙූ ද, විපවතහි ්ම්පා වනාෙන්නා
ෙූ ද, වනා්ඩ ව්ාට ෙුඩ ්රන්නා ෙූ ද, ස්ථාවනෝචිත පරඥාෙ ඇත්තා ෙූ
ද, තුනුත්වත් ය ශසස් බා.
(20
කතුර් සාංගරහ ෙස්තුවෙන් සාංගරහ ්රන්නා ෙූ ද, මිතරය ශන්
ඇති ්ර ගන්නා ෙූ ද, මිතුරන්ට පරතයුප්ාර ්රන්නා ෙූ ද, වනා මසුරු
ෙූ ද, අනයය ශන්ට අථමවය ශන් ධ්මමවය ශන් අනුශාසනය ශ ්රන්නා ෙූ ද
තුනුත්වත් ය ශසස් බා.
සංග්රහ සතර
(21 දීම ය ශ, පරිය ශ ෙකන ය ශ, දිය ශුණුෙ පිළිබඳ ්ථාෙ ය ශ, අවන්ා දු්්
විඳිත් දී තමා සුප වනා විඳ අනයය ශන් හා සුෙදු්් වද්්හි සම ෙ
පුෙුත්ම ය ශ ය ශන වම් සතර සාංගරහය ශ ගමන් ්රන ්රත්තය ශ්ට ්ඩ
ඇණය ශ වමන් ව ෝ්ය ශට උප්ාර් ය ශ.
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පටුන වෙත

(22 වම් සාංගරහවය ශෝ ව ාෙ නුත්තාහු නම් මෙ පුතා වගන්
සිතින් ආදර ්ිරීම්් වහෝ පූජාේ් වහෝ වනා බන්නී ය ශ. පිය ශා ද පු තා
වගන් වනා බන්වන් ය ශ.
23

යස්මා ච සඞ්ගසහ එසත සමසවක්ඛන්ති පණ්ඩිතා,
තස්මා මහත්ත පප්සපාන්ති පාස සා ච
භ්වන්ති සත,
(සිඟා

24

සුත්තාං

තන්දා සදාසා භ්යා සමාහා සයා ධම්ම
අති වත්තති,
නිහීයති තස්ස යසසා කාලපක්සඛව චන්දිමා

25

තන්දා සදාසා භ්යා සමාහා සයා ධම්ම නාති වත්තති,
ආපූරති තස්ස යසසා සුක්ක පක්සඛව චන්දිමා
(සිඟා

26

සුත්තාං

ත සලාකස්මි ජිද්දානි යත්ථ විත්ත න තිට්ඨති,
ආලස්ස ච පමාසදා ච අනුට්ඨාන අසච්චසමා,
නින්දා තන්දිති සත ඡිද්සද් සම්බසසා න විවජ්ජ්සය,
(සාංය ශුත්ත නි.

(23 ය ශම් වහය ශ්ින් පණ්ඩිතවය ශෝ වම් සාංගරහය ශන් මනා ව්ාට
ව්වරත් ද එ බුවින් ඔේහු මහත් බෙට පුමිවණති. පරශාංසාෙට ද ,ාජන
වෙති.

8
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ
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අග්ති සතර
(24 ඡන්දවය ශන් වහෝ ද්වේෂවය ශන් වහෝ ,ය ශින් වහෝ වමෝහවය ශන්
වහෝ ය ශවම්් ධ්මමය ශ ඉ්්මො ද ඔහු වග් ය ශසස ්ා පක්ෂවය ශහි කන්ද්රය ශා
වමන් පිරිවහන්වන් ය ශ.
(25 ඡන්දවය ශන් වහෝ ද්වේෂවය ශන් වහෝ ,ය ශින් වහෝ වමෝහවය ශන්
වහෝ ය ශවම්් ධ්මමය ශ වනා ඉ්්මො ද ඔහු වග් ය ශසස ශු්් පක්ෂවය ශහි
කන්ද්රය ශා වමන් ෙුවඩන්වන් ය ශ.
ධනය යන සිදුරැ සය.
(26 ධ්නය ශ වනා සිටින සිදුරු සය ශ්ි. ඒො නම් අ ස බෙ ය ශ,
පරමාදය ශ ය ශ, ෙුඩ ්ිරීවම් වීය ශයය නුති බෙ ය ශ, ආකාර ශී වය ශන් වතාර බෙ
ය ශ, නිදි බහු බෙ ය ශ, ආගන්තු් අ ස බෙ ය ශ ය ශන වමාහු ය ශ. ඒො
සෙමා්ාරවය ශන් දුරු ්ළ ය ශුතු ය ශ.
27

උස්සූරසසයයා පරදාර සසවන
සවරප්පසඞ්සගා ච අනත්ථතා ච,
පාපා ච මිත්තා සුකදරියතා ච
එසත ත ඨානා පුරිස ධ සයන්ති

28

පාපමිත්සතා පාපසසඛා පාප ආචාර සගාචසරා,
අස්මා සලාකා පරම්හා ච උභ්යා ධ සසත නසරා

29

අක්ඛිත්තිසයා වාරුණී න්ඡචගීත
දිවා සසාප්ප පාරිචරියා අකාසල,
පාපා ච මිත්තා සුකදරියතා ච
9
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පටුන වෙත

එසත ත ඨානා පුරිස ධ සයන්ති
30

අක්සඛහි දිබ්බන්ති සුරා පිචන්ති
සන්තිත්ථිසයා පාණ සමා පසරස ,
නිහීන සසවී න ච වුද්ධසසවී
නිහීයති කාලපක්සඛ ව චන්දිමා
මිනිසා පග්් විනාශයට පහ්තු.

(27 හිරු උොෙන වත්් නිදීම ය ශ, පරොර වස්ෙනය ශ ය ශ, අනුන්ට
වෙර ්ිරීම ය ශ, අනර්ථය ශ පිණිස පෙත්නා ්රිය ශා ්ිරීම ය ශ, පාපමිතර
වස්ෙනය ශ ය ශ, තද මසුරු්ම ය ශ ය ශන වම් ්රුණු සය ශ මිනිසා විනාශ
්රන්වන් ය ශ.
(28 වනා මනා මිතුරන් ,ජනය ශ ්රන්නා ෙූ වනාමනා ෙුඩ
්රන්නා ෙූ සුරාපාන ස්ථානාදී වනා මනා තුන්ෙ හුසිවරන්නා ෙූ
තුනුත්වත් වමව ාෙ පරව ාෙ වද්ින් ම පිරිවහන්වන් ය ශ.
(29 සූදුෙ හා නුසුදුසු ස්තරී වස්ෙනය ශ ය ශ, මත්පුන් පානවය ශහි හා
නෘතයගීතවය ශහි ඇ ීම ය ශ, දහෙ ් නිදීම ය ශ, වනාමනා ෙුඩ සඳහා වනා
් ්හි ඇවිදීම ය ශ, වනා මනා මිතුරන් ඇති බෙ ය ශ, තද මසුරු බෙ ය ශ ය ශන
වම් ්රුණු සය ශ මිනිසා නසන්වන් ය ශ.
(30 ය ශවම්් පසුටවය ශන් ්රීඩා ව්වර් ද වහෙත් සූදුවෙහි වය ශවද්
ද, සුරා පානය ශ ව්වර් ද, පරාණය ශ ෙුනි අනුන් වග් ස්තරීන් වස්ෙනය ශ
ව්වර් ද, ගුණහීනය ශන් වස්ෙනය ශ ව්වර් ද, ෙෘද්ධ්ය ශන් වස්ෙනය ශ වනා
ව්වර් ද වහවතවම් ්ා ප්්ෂවය ශහි කන්ද්රය ශා වමන් පිරිවහ්.
10
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31

සයා වාරුණී අධසනා අකිච්චසනා
පිපාසසා පිව පපාගසතා
උදක මිව ඉණ විගාහති
අකුල කාහති ඛිප්ප මත්තසනා

32

න දිවා සසාප්පන සීසලන රත්ති නුට්ඨාන දස්සිනා
නි්ඡච මත්සතන සසාණ්සෙන සක්කා ආවසිතු ඝර

පටුන වෙත

(සිඟා

33

දස ඛලූ ඉමානි ඨානානි යානි පුබ්සබ අකරිත්වා,
ස ප්ඡතා මනුතප්පති ඉ්ඡස්ඡවාහ ජ්නසන්සධා

34

අලද්ධා විත්ත තප්පති පුබ්සබ අසමුදානිත ,
න පුබ්සබ ධන සමසිස්ස ඉති ප්ඡතා නුතපත්ති

සුත්ත.

(31 ධ්නය ශ නුති පරිව,ෝගුප්රණ නුති ය ශවම්් සුරාෙට ව ා ්
ෙ සුරාපානය ශට පටන් ගත්වත් වේ නම්, වහ වතවම් ෙතුරට ය ශට
ෙන්නා්් වමන් ණය ශට ය ශට වී තමාවග් පෙු පිරිවහෙන්වන් ය ශ.
(32 දෙ ් නිදන ස්ෙ,ාෙය ශ ඇත්තා ෙූ, රාතරිවය ශහි වනා නුගී
සිටින ස්ෙ,ාෙය ශ ඇත්තා ෙූ, නිතර මත්ෙන ස්ෙ,ාෙය ශ ඇත්තා ෙූ සුරාෙට
ව ා ් ෙූ තුනුත්තා හට ගිහි වගය ශි වනා විසිය ශ හු්ි ය ශ.
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ජනසන්ධානුශාසනය.
(33 වමම ්රුණු දසය ශ ් ින් වනා ්රන්නා ෙූ තුනුත්තා හට
පසුෙ තුවෙන්නට වේය ශ ය ශි මහ වබෝසත් ජනසන්ධ් රජතුමා අනුශාසනය ශ
ව්වළ් ය ශ.
(34 ධ්නය ශ සුපය ශිය ශ හු්ි තරුණ ්ා වය ශ්දී ධ්නය ශ වනා සුපය ශූ
තුනුත්වත් මම වපර ෙුඩ ්ළ හු්ි ්ා වය ශ් දී ධ්නය ශ සපය ශා වනා
ගතිමි’ ය ශි මහලු ්ා වය ශ් දී තුවෙන්වන් ය ශ.
35

සකයරපප පුසර සන්ත මයා සිප්ප න සික්ඛිත ,
ක්ඡතා වුත්ති අප්පසිප්පස්ස ඉති ප්ඡතානුතප්පති

36

කතටසවදී පුසර ආසි පිසුසණා පිට්ඨිම සිසකා
චණ්සො ච ඵරුසසා චාසි ඉති ප්ඡතානුතප්පති

37

පාණාතිපාතී පුසර ආසි ලුද්සදා වා පි අනාරිසයා
භ්තතාන නා පචායිස්ස ඉති ප්ඡතානුතප්පති

38

බහූසු වත සන්තීසූ අනාපාදාසු ඉත්ථිසු,
පරදාර අසසවිස්ස ඉති ප්ඡතානුතප්පති

39

බහුම්හි වත සන්තම්හි අන්නපාසන උපට්ඨිසත,
න පුබ්සබ අදදි දාන ඉති ප්ඡතානුතප්පති
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(35 බා ්ා වය ශ් දී ශි ්පය ශ්් නූගත් තුනුත්වත් වපර
පුළුෙන්්ම තිබිය ශදී මා විසින් ශි ්ප නූගන්නා ද්වද් ය ශ, ශි ්ප වනාදත්
තුනුත්තා හට ජීෙත්වීම අපහසු ය ශය ශි මහලු ්ා වය ශ් දී තුවෙන්වන් ය ශ.
(36 වපර මම ්පටි්ම් ව්වළමි ය ශ, ව්් ාම් ්ිය ශන්වන්් වීමි
ය ශ, අ ් ස් ගන්න්් ෙූවය ශමි ය ශ, නපුවර්් ෙූවය ශමි ය ශ ය ශි ඒො ්ළ
තුනුත්වත් මරණාසන්නවය ශ් දී තුවෙන්වන් ය ශ.
(37 මම වපර සතුන් මරන්වන්් ෙූවය ශමි ය ශ, නපුවර්් ෙූවය ශමි ය ශ,
පේ ්ම් ්රන්වන්් ෙූවය ශමි ය ශ, සත්ත්ෙය ශන් ව්වරහි වහාඳ හිත වනා
පුෙුත්ෙූවය ශමි ය ශ ය ශි එවස් ්ළ තුනුත්වත් මරණාසන්නවය ශ් දී
තුවෙන්වන් ය ශ.
(38 ව ෝ්වය ශහි සුමිය ශන් නුති ස්තරීන් වබාවහෝ සිටිය ශ දී මම
පරොර වස්ෙනය ශ ව්වළමි ය ශි පරොර වස්ෙනය ශ ්ළ තුනුත්වත්
මරණාසන්නවය ශ් දී තුවෙන්වන් ය ශ.
(39 වබාවහෝ ආහාරපානය ශන් ඇති ෙ සිට මම දන් නුදුන්වනමි
ය ශි නුදුන් තුනුත්වත් මරණාසන්නවය ශ් දී තුවෙන්වන් ය ශ.
40

මාතර පිතරච්චාපි ජිණ්ණක ගත සයාබ්බන ,
පහු සන්සතා න සපාසිස්ස ඉති ප්ඡතානුතප්පති

41

ආචරිය මනුසත්ථාර සබ්බ කාම රසා හර ,
පිතර අතිමච්චිස්ස ඉති පචතානුතප්පති

42

සමසණ බරාහ්මසණ චා පි සීලවන්සත බහුස්සුසත,
න පුබ්සබ පයිරුපාසිස්ස ඉති ප්ඡතානුතප්පති
13
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පටුන වෙත

43

සාධු සහාති තසපා චිණ්සණා සන්සතා ච පයිරුපාසිසතා,
න ච පුබ්සබ් තසපා චිණ්සණා ඉති ප්ඡතානුතප්පති

44

සයා ච එතානි ඨානානි සයානිසසා පටිපජ්ජ්ති,
කර පුරිස කි්ඡතානි ස ප්ඡතා නා නුතප්පති
(12. නි, ජනසන්ධ් ජා.

(40
මම වපර ්ාය ශබ ය ශ හා ධ්නබ ය ශත් ඇති ෙ සිට ද මහලු
වී දුබ ෙ විසූ මාපිය ශන් වපෝෂණය ශ වනා ව්වළමි ය ශි මාපිය ශ උපස්ථානය ශ
වනා ්ළ තුනුත්වත් පසු ්ා වය ශ් දී තුවෙන්වන් ය ශ.
(41
මාවග් ආකාය ශයය ෙූ ද අනුසාස් ෙූ ද ්ුමති සිය ශලු
රසය ශන් වගන දී මා වපෝෂණය ශ ්ළා ෙූ ද මාවග් පිය ශාණන්ට මම
අ්ී්රු වීමි ය ශි එ වස් ්ළ තුනුත්වත් පසු ්ා වය ශ් දී තුවෙන්වන් ය ශ.
(42
උගත් සි ්ෙත් ශරමණ බරාහ්මණය ශන් මම වපර ඇසුරු
වනා ව්වළමි ය ශි එවස් වනා ්ළ තුනුත්වත් පසුෙ තුවෙන්වන් ය ශ.
(43
සුකරිතවය ශහි හුසුරුවණ් නම් ඉතා මුනෙ, සත්
පුරුෂය ශන් වස්ෙනය ශ ්රන ද්වද් නම් මුනෙ, මා ඒ එ්්ුත් වනා
්රන
ද්වද්ය ශ ය ශි පරමාද ෙූ තුනුත්වත් මරණාසන්නවය ශ් දී පසු
තුවෙන්වන් ය ශ.
(44
ය ශවම්් වම් ්රුණු දශය ශ නුෙණින් සම්පූණය ව්වර් ද
මිනිස්ු විසින් ්ළ ය ශුතු දෑ සම්පූණය ්රගත්තා ෙූ වහවතවම් මහලු
්ා වය ශ් දී හා මරණාසන්නවය ශ් දී වනා පසුතුවෙන්වන් ය ශ.

14
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පටුන වෙත

යස්සස සත චතුසරා ධම්මා සද්ධස්ස ඝර සමසිසනා,
ස්ඡච ධම්සමා ධිතී චාසගා ස සව සප්ඡච න සසාචති
(සුත්තනිපාත ආ ේ සු.

46

සකි සදව සුතසසාම සබ්භ්ි සහාති සමාගසමා,
සා න සඞ්ගති පාසලති නා සබ්භ්ි බහු සඞ්ගසමා

47

සබ්භ්ිසර ව සමාසසථ සබ්භ්ි කුබ්සබථ සන්ථව ,
සත සද්ධම්ම මච්ඤාය සසසයයා සහාති න පාපිසයා

48

ජිරන්ති සව රාජ්රථා සුචිත්තා
අසථා සරීරම්පි ජ්ර උසපති
සතච්ච ධම්සමා න ජ්ර උසපති
සන්සතා හසව සබ්භ්ි පසවදයන්ති

පශෝක පනා වීපේ පහ්තු
(45
ය ශම් ්ිසි සුදැහුෙත් ගිහිය ශ්ුට සතයය ශ ය ශ, ධ්මමය ශ ය ශ,
වධ්ය ශයයය ශ ය ශ, තයාගය ශ ය ශ ය ශන වම් ්රුණු සතර ඇත්වත් නම් ඔහුට
මරණින් මතු වශෝ් ්රන්නට වනා ෙන්වන් ය ශ.
දහස බැග්ින් අග්නා ග්ාථා සතර
(46
සුතවසෝම රජතුමාවණනි, එ්් ෙවර් ෙුෙ ද
සත්පුරුෂය ශන් හා සමාගමය ශ්් ෙුෙ වහාත් එය ශ ඔහුට පිහිට ෙන්වන් ය ශ.
අසත්පුරුෂය ශන් හා ව්ාවත්් එ්් වීම් සිදු ෙුෙ ද ඒොය ශින් පිහිට්් වනා
ෙන්වන් ය ශ.
15
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(47
සත්පුරුෂය ශන් හා එ්් විය ශ ය ශුතු ය ශ. මිතුරු්ම් පුෙුත්විය ශ
ය ශුතු ය ශ. සත්පුරුෂය ශන් වග් ධ්මමය ශ දැනගුනීවමන් ය ශහපත්් ම ෙන්වන් ය ශ.
නපුර්් වනා ෙන්වන් ය ශ.
(48
වමානෙට විසිතුරු ්රන
ද රාජරථවය ශෝ ද
ඒ්ාන්තවය ශන් දිරන්නාහ. ශරීරය ශ ද දිරන්වන් ය ශ. බුද්ධ්ාදි සත්පුරුෂවය ශෝ
ය ශම් නිෙමාණය ශ්් පර්ාශ ව්වරත්ද ඒ නිෙන ්ිසි ්ව ් වනා දිරන්වන්
ය ශ.
49

නභ්ච්ච දූසර පඨවී ච දූසර
පාර සමුද්දස්ස තදාහු දූසර,
තසතා හසව දූරතරා වදන්ති
සතච්ච ධම්සමා අසතච්ච රාජ්
(80 නි. මහාසුතවසෝම ජා.

50

ධච්ච ධන රජ්ත ජ්ාතරපප
පරිග්ගහච්චා පි යදත්ථි කිච්චි,
දාසා කම්මකරා සපස්සා සය චස්ස අනුජීවිසනා,
සබ්බ නාදාය ගන්තබ්බ සබ්බ නික්ඛිප්ප ගාමිය

51

යච්ච කසරාති කාසයන වාචාය උදසචතසා
තච්හි තස්ස සක සහාති තච්ච ආදාය ග්ඡතති,
තච්චස්ස අනුග සහාති තායා ව අනපායිනි

(49
අහස හා වපාවළාෙ ස්ෙ,ාෙවය ශන් එ්ිවන්ට වබාවහෝ
දුර ය ශ, සමුද්රය ශාවග් එතර හා වමතර ද එ්ිවන්ට ඉතා දුර ය ශ.
රජතුමාවණනි, ඒ හුමට ම ෙඩා සත් පුරුෂ ධ්මම ය ශ හා අසත්පුරුෂ ධ්මමය ශ
එ්ිවන්ට දුර ය ශ.
16
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පග්න යා හැකි ධනය
(50
ධ්ානය ය ශ ධ්නය ශ ය ශ රිදීය ශ රන්ය ශ තෙත් ඇත්තා ෙූ ෙස්තුෙ
ය ශ ය ශන සිය ශ ් ද ොසවය ශෝ ය ශ ්ම්්රුවෙෝ ය ශ පණිවිඩ ්රුවෙෝ ය ශ තෙත්
තමා නිසා ජීෙත් ෙන්වනෝ ය ශ ය ශන සුම වදන ම ද මරණින් ඔේබට වනා
වගන ය ශා හු්ි ය ශ. මරණවය ශ් දී සිය ශ ් ම හුර ය ශා ය ශුතු ය ශ.
(51
්ය ශින් හා ෙකනවය ශන් ද සිතින් ද ය ශම්් ව්වර් නම් එය ශ
ම ඒ තුනුත්තාට සතය ෙශවය ශන් අය ශිති වදය ශ වෙය ශි. මරණින් ඔේබට
ඔහු එ පමණ්් ම වගන ය ශය ශි. වනා හුර ම අනුෙ එන ඡාය ශාෙ වමන් ඒ
්මමය ශ ම ඔහු අනුෙ ය ශන්වන් ය ශ.
52

තස්මා කසරයය කලයාණ නිචය සම්පරායික ,
පුච්ඤානි පරසලාකස්මි පතිට්ඨා සහාන්ති පාණින
(ව්ෝස

53

ධන
අඞ්ග
අඞ්ග
චසජ්

සාංය ශුත්ත.

චසජ් සයා පන අඞ්ග සහතු
චසජ් ජීවිත රක්ඛමාසනා,
ධන ජීවිතච්චාපි සබ්බ
නසරා ධම්ම මනුස්සරන්සනා
(80 නි. මහා සුතවසෝම ජා.

54

ධම්සමා හසව රක්ඛති ධම්මචාරි
ධම්සමා සුචිණ්සණා සුඛමාවහාති,
එසානිස සසා ධම්සම් සුචිණ්සණ
න දුග්ගති ග්ඡතති ධම්මචාරී
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(52
එ වහය ශින් මතුෙට පිහිට ෙන පින් රැස් ්ළ ය ශුතු ය ශ.
සත්ත්ෙය ශනට පරව ේහි දී පිහිට ෙන්වන් පින් ය ශ.
ධෙම චයයාව
(53
ශරීරාෙය ශෙය ශන් රක්ෂා ්රනු පිණිස වබාවහෝ ධ්නය ශ ෙුෙ ද
විය ශදම් ්රන්වන් ය ශ. ජීවිතය ශ ර්ිනු පිණිස ශරීරාෙය ශෙය ශන් ෙුෙ ද
පරිතයාග ්රන්වන් ය ශ. ධ්මමය ශ සිහි ්රන්නා ෙූ තුනුත්වත් එය ශ ර්ිනු
පිණිස ධ්නය ශ ශරීරාෙය ශෙය ශ ජීවිතය ශ ය ශන සිය ශ ් ම පරිතයාග ්රන්වන්
ය ශ.
(54
ධ්මමය ශ වතවම් ධ්මමවය ශහි හුසිවරන තුනුත්තා ර්්වන් ය ශ.
මනා ව්ාට පිළිපදිනා ද ධ්මමය ශ වතවම් ඒ පුද්ග ය ශාට සුප වගන
වදන්වන් ය ශ. ධ්මමවය ශහි හුසිවරන තුනුත්වත් දුර්ගතිය ශට වනා ය ශන්වන්
ය ශ. එය ශ ධ්මමවය ශහි හුසිරීවම් ආනිසාංසය ශ ය ශ.
55

නහි ධම්සමා අධම්සමා ච උසභ්ා සම විපාකිසනා
අධම්සමා නිරය සනති ධම්සමා පාසපති සුග්ගති
(20 නි. අවය ශෝඝර ජා.

56

කම්ම විජ්ජ්ා ච ධම්සමා ච සීල ජීවිත මුත්තම
එසතන ම්ඡචා සුජ්ඣන්ති න සගාත්සත්න ධසනන වා
(වදෙතා සාංය ශුත්ත.

57

වාච මන ච පණිදාය සම්මා
කාසයන පාපානි අකුබ්බමාසනා,
බව්හන්න පාන ඝර මාවසන්සතා
සද්සධා මුදු ස විභ්ාගී වදච්ඤු
18
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සඞ්ගාහසකා සඛිසලා සණ්හවාසචා
එත්ත ඨිසතා පරසලාක න භ්ාසය
(11 නි. උදය ශ ජා.

(55
ධ්මමය ශ ද අධ්මමය ශ ද ය ශන වද් සමාන විපා් ඇත්වත්
වනාවේ. අධ්මමය ශ සත්ත්ෙය ශා නර්ය ශට වගන ය ශන්වන් ය ශ. ධ්මමය ශ සුගතිය ශට
පමුණුෙන්වන් ය ශ.
මිනිසුන් සුද්ධ වන හැටි
(56
්මමය ශ ය ශ, පරඥාෙ ය ශ, වීය ශයයසමාධ්යාදී ධ්මමය ශ ය ශ, සි ් ඇති
උතුම් ජීවිතය ශ ය ශ ය ශන වම්ොය ශින් මිනිසුන් ශුද්ධ් වෙති. ්ු වය ශන් වහෝ
ධ්නවය ශන් ශුද්ධ් වනා වෙති.
පරප ාවට පනා බිය විය යුත්තා
(57
්ය ශ ෙකන සිත ය ශන තුන් වොරින් ම පේ වනා ්ළ ය ශුතු
ය ශ. සුදැහුෙත් ෙූ ද මෘදු ෙූ ද වදන සුලු ෙූ ද පරතිගරාහ්ය ශන් වග් අදහස
දැන ්රිය ශා ්රන්නා ෙූ ද කතුර් සාංගරහ ෙස්තුවෙන් ජනය ශාට සාංගරහ
්රන්නා ෙූ ද පරිය ශ ්ථා ඇත්තා ෙූ ද මෘදු ්ථා ඇත්තා ෙූ ද ව්න්ු
විය ශ ය ශුතු ය ශ. ඒ ගුණය ශන්හි පිහිටි සත්පුරුෂය ශාට පරව ාෙ ගුන බිය ශ වීමට
්රුණ්් නුත.
58

යස්සසසත චතුසරා ධම්මා වානරින්ද යථා තව,
ස්ඡච ධම්සමා ධිති චාසගා දිට්ඨ සසා අතිවත්තති
(1 නි. ොනරින්ද ජා.

19
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

59

පටුන වෙත

යස්ස එසත තසයා ධම්මා වානරින්ද යථා තව,
දක්ඛිය සූරිය පච්ච දිට්ඨ සසා අතිවත්තති
(1 නි. තවය ශෝධ්ම්ම ජා.

60

උක්කට්සඨ සූර මි්ඡතන්ති මන්තීසු අකුතතහල
පිසය ච අන්නපානම්හි අත්සථ ජ්ාසත ච පණ්ඩිත
(1 නි. මහාසාර ජා.

සතුරන් ෙැඩ පැවැත්විය හැකි තැනැත්තා
(58
ොනවර්න්ද්ර, ඔබට වමන් ය ශම්ුට සතයය ශ ය ශ, ඒ ඒ
වදවය ශහි තතු දත හු්ි පරඥාෙ ය ශ, වනා පසුබස්නා වීය ශයයය ශ ය ශ, ආත්ම
පරිතයාගය ශ ය ශ ය ශන වම් ධ්මම සතර ඇත්වත් නම් වහ් සතුරන් මුඩ ජය ශ
ගන්වන් ය ශ.
(59
ොනවර්න්ද්ර, ය ශම්ුට ්රිය ශාවෙහි දක්ෂ බෙය ශ, නිර්,ීත බෙය ශ,
නුෙණ ය ශ ය ශන වම් ්රුණු තුන ඇත්වත් නම් වහ වතවම් සතුරන්
දිනන්වන් ය ශ.
යුඬාදිපය් දී වුවෙනා පුද්ග් පයෝ.
(60
ය ශුඬය ශ්් පුමිණි ් ්හි නිර්,ීත පුද්ග ය ශ්ු ්ුමති
ෙන්නාහ. ්ළ ය ශුතු වනා ්ළ ය ශුතු වදය ශ්් පිළිබඳ මන්තරණය ශ්් ඇති ෙූ
් ්හි ්ාරණය ශ වනා බිඳින ය ශහපත් ්ථා ඇති මන්තරී ව්න්ු ්ුමති
ෙන්නාහ. ආහාරපාන ත් ් ්හි පරිය ශ පුද්ග ය ශන් ්ුමති ෙන්නාහ.
ගුඹුරු ්රුණ්් ඇති ෙූ ් ්හි පණ්ඩිතය ශ්ු ්ුමති ෙන්නාහ.
61

සයා පාණ භ්තසතසු අසහඨය චර
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පරපපවාදා න කසරාති පාප ,
භ්ීරු පස සන්ති න තත්ථ සූර
භ්යා හි සන්සතා න කසරාති පාප
(සාංය ශුත්ත නි්ාය ශ

62

දුල්ලසභ්ා පුරිසාජ්ච්සඤා න සසා සබ්බත්ථ ජ්ායති,
යත්ථ සසා ජ්ායසත ධීසරා ත කුල සුඛසමධති
(ධ්. බුද්ධ් ෙග්ග.

63

අත්ථම්හි ජ්ාතම්හි සුඛා සහායා
තුට්ඨි සුඛා යා ඉතරීතසරන,
පුච්ච සුඛ ජීවිත සඞ්ඛයම්හි
සබ්බස්ස දුක්ඛස්ස සුඛ පහාණ
පරශංසා කළ යුතු බියසු ් ා

(61
පරෑපොදය ශට
බිය ශසු ් ාට
සත්පුරුෂවය ශෝ

සත්ත්ෙය ශන්ට හිාංසා වනා ්රමින් හුසිවරන ය ශවම්්
බිවය ශන් පේ වනා ව්වර් ද වම් ්ාරණවය ශහි
ා
ම පණ්ඩිතවය ශෝ පසසති. ශූරය ශාට වනා පසසති.
බිය ශ නිසා පේ වනා ්රති.
දුර් භ පුරැෂයා

(62
පුරුෂජාවන්ය ශය ශන් වග් පහළවීම දුර් , ය ශ. ය ශම් තුන්
වහවතම් උපන්වන් නම් ඒ ්ු ය ශ එය ශින් සුපතට පුමිවණන්වන් ය ශ.
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සැප පග්න පදන කරැණු පොපළාසක්
(63
්ළ ය ශුත්ත්් පුමිණි ් ්හි ය ශහළුෙන් ඇති බෙ
සුපවය ශ්ි. ද වදය ශින් සතුටුවීම සුපවය ශ්ි. ජීවිත ව්ළෙවර් දී පින්
ඇති බෙ සුපවය ශ්ි. සිය ශලු දු්් නසන අර්හත් ඵ ය ශ සුපවය ශ්ි.
64

සුඛා මත්සතයයතා සලාසක අසථා
සපත්සතයයතා සුඛා,
සුඛා සාමච්චතා සලාසක අසථා බරහ්මච්චතා සුඛා

65

සුඛ යාව ජ්රා සීල සුඛා සද්ධා පතිට්ඨිතා,
සුසඛා පච්ඤාය පටිලාසභ්ා පාපස්සාකරණ සුඛ
(ධ්. නාග ෙග්ග.

66

සුසඛා බුද්ධානමුප්පාසදා සුඛා සද්ධම්ම සදසනා
සුඛා සඞ්ඝස්ස සාමග්ගි සමග්ගාන තසපා සුසඛා
(ධ්. බුද්ධ් ෙග්ග.

67

මත්තා සුඛ පරි්ඡචාගා පස්සස සච විපුල සුඛ ,
චසජ් මත්තා සුඛ ධීසරා සම්පස්ස විපුල සුඛ
(ධ්. ප්ිණ්ණ් ෙග්ග.

(64
ව ෝ්වය ශහි මෙට උපස්ථාන ්රන බෙ ද සුපය ශට
්රුණ්ි. පිය ශාට උපස්ථාන ්රන බෙ ද සුපය ශට ්රුවණ්ි.
පුවිද්දන්ට උපස්ථාන ්රන බෙ ද සුපය ශට ්රුවණ්ි. පේ දුරු ්ළ
බුදු පවස්බුදුෙරය ශන්ට බුද්ධ්ශරාේය ශන්ට උපස්ථාන ්ිරීම ද සුපය ශට
්රුවණ්ි.
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(65
ශී ය ශ ජරාෙ ද්්ො ම සුපය ශට ්රුවණ්ි. මනා ව්ාට
පිහිටි ශරඬාෙ සුපය ශට ්රුවණ්ි. පරඥාෙ ුබීම සුපය ශට ්රුවණ්ි. පේ
වනා ්ිරීම ද සුපය ශට ්රුවණ්ි.
සැපයට පහ්තු සතරක්
(66
බුදුෙරය ශන් ෙහන්වස් ා වග් ඉපදීම සුපය ශට ්රුවණ්ි.
සදහම් වද්ශනය ශ සුපය ශට ්රුවණ්ි. සඞ්ඝය ශා වග් සමගිය ශ සුපය ශට
්රුවණ්ි. සමගි ෙූෙන්ට තපස සුප එළෙන්වන් ය ශ.
ෙහත් සැපයක් බනු පිණිස කුඩා සැප හළ යුතු බව.
(67
්ුඩා සුප හුර දැමීවමන් මහත් ෙූ සුප ුබිය ශ හු්ි බෙ
ද්්වන් නම් නුෙණුත්වත් මහත් ෙූ සුප ුබීම පිණිස ඒ ඒ වේ ාෙට
ුබිය ශ හු්ි ්ුඩා සුප හරවන් ය ශ.
68

ආසරාගය පරමා ලාභ්ා සන්තුට්ඨි පරම ධන ,
විස්සාසා පරමා ඤාතී නිබ්බාන පරම සුඛ
(ධ්. සුඛ ෙග්ග.

69

සද්ධීධ විත්ත පුරිසස්ස සසට්ඨ
ධම්සමා සුචිණ්සණා සුඛමාවහාති,
ස්ඡච හසව සාදුතර රසාන
පච්ඤා ජීවි ජීවිතමාහු සසට්ඨ
(සාංය ශුත්ත.

70

කි්ඡසතා මනුස්ස පටිලාසභ්ා කි්ඡත ම්ඡචාන ජීවිත ,
කි්ඡත සද්ධම්ම සවන කි්ඡසතා බුද්ධානමුප්පාසදා
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(ධ්. බුද්ධ් ෙග්ග.

උතුේ කරැණු සතරක්
(68
නිවරෝග බෙ උතුම් ා,වය ශ්ි. ද වදය ශින් සතුටු ෙන බෙ
උතුම් ධ්නවය ශ්ි. වනා නෑ ෙුෙ ද විශ්ොසය ශා උතුම් නෑය ශා ය ශ. නිෙන
උතුම් සුපය ශ ය ශ.
කරැණු සතරක්
(69
ශරඬාෙ මිනිසාට උතුම් ධ්නවය ශ්ි. මනා ව්ාට ්රන ද
්ුස ධ්මමය ශ සුප වගන වදන්වන් ය ශ. සතයය ශ රසය ශන් අතුවරන් උතුම්
රසවය ශ්ි. නුෙණින් ජීෙත් ෙන්නාහු වග් ජීවිතය ශ වශර්ෂ්ඨ ය ශ.

දුර් භ කරැණු
(70
මනුෂයාත්මය ශ දුර් , ය ශ. මිනිසා වග් ජීවිතය ශ අමාරුවෙන්
පුෙුත්විය ශ ය ශුත්වත්ි. දහම් අසනු ුබීමත් දුර් , ය ශ. බුදුෙරය ශන් වග්
ඉපදීම ද දුර් , ය ශ.
71

සීල යාව ජ්රා සාධු සද්ධා සාධු පතිට්ඨිතා,
පච්ඤා නරාන රතන පුච්ච සචාසරහි දූහර
(වද්ෙතා සාංය ශුත්ත.
24
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පටුන වෙත

අක්සකාසධන ජීසන සකාධ අසාධු සාධුනා ජීසන,
ජීසන කදරිය දාසනන ස්ඡසචනාලිකවාදින
(ධ්. ව්ෝධ් ෙග්ග.

73

සබ්බදාන ධම්මදාන ජිනාති
සබ්බ රස ධම්මරසසා ජිනාති,
සබ්බ රති ධම්මරති ජිනාති
තණ්හක්ඛසයා සබ්බ දුක්ඛ ජිනාති
(ධ්. තණ්හා ෙග්ග.

කරැණු සතරක්
(71
ශී ය ශ ජරාෙ ද්්ො ම වහාඳ ය ශ. මනා ව්ාට පිහිටි ශරඬාෙ
වහාඳ ය ශ. පරඥාෙ මිනිසුන්ට රත්නවය ශ්ි. පින් වසාරුන්ට වනා ගත හු්ි
ය ශ.
දිනුේ
(72
ව්රෝධ් වනා ්ිරීවමන් වමත් ්ිරීවමන් ව්රෝධ් ්රන්නා
වගන් ජය ශ ගත හු්ි ය ශ. වහාඳ ්ිරීවමන් නර් මිනිසා වගන් ජය ශ ගත
හු්ි ය ශ. දීවමන් මසුරාවගන් ජය ශ ගත හු්ි ය ශ. සතයවය ශන් වබාරු්ාරය ශා
වගන් ජය ශ ගත හු්ි ය ශ.
(73
ධ්ර්මොනය ශ සිය ශලු ොනය ශන් දිනන්වන් ය ශ. ධ්මමරසය ශ අන්
සිය ශලු රසය ශන් දිනන්වන් ය ශ. ධ්මමශරෙණාදි ෙශවය ශන් ඇතිෙන ධ්ර්මය ශ

25
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පටුන වෙත

පිළිබඳ ෙූ පරීතිය ශ සිය ශලු පරීතීන් දිනන්වන් ය ශ. තෘෂ්ණාක්ෂය ශ සඞ්ඛයාත
නිෙමාණය ශ සිය ශලු දු්් දිනන්වන් ය ශ.
74

න
න
න
න

සසා රාජ්ා සයා අසජ්යය ජිනාති
සසා සඛා සයා සඛාර ජිනාති,
සා භ්රියා යා පතිසනා විසහති
සත පුත්තා සය න භ්රන්ති ජිණ්ණ

75

න සා සභ්ා යත්ථ න සන්ති සන්සතා
න සත සන්සතා සය න භ්නන්ති ධම්ම ,
රාගච්ච සදාසච්ච පහාය සමාහ
ධම්ම භ්නන්සතාව භ්වන්ති සන්සතා
(80 නි මහා සුතවසෝම ජා.

76

නත්ථි රාග සසමා අග්ගි නත්ථි සදාස සසමා ගසහා,
නත්ථි සමාහ සම ජ්ාල නත්ථි තණ්හා සමා නදී
(ධ්. ම

ෙග්ග.

පනා දිනිය යුත්පතෝ
(74
වනා පුරදවිය ශ ය ශුතු ෙූ මාපිය ශන් ය ශවම්් දිනා ද වහ් රජ
වනා වේ. වබාරු නඩු ්ීම් ආදිවය ශන් ය ශහළුෙන් පරදෙන්වන් ය ශහළුවේ්
වනා වේ. හිමිය ශාට බිය ශ වනා ෙන ,ාය ශයයා ෙ ,ාය ශයයාේ් වනා වේ. ජරපත්
මා පිය ශන් වපෝෂණය ශ වනා ්රන්වනෝ දරුවෙෝ වනා වෙති.
(75
පණ්ඩිතය ශන් නුති ස,ාෙ ස,ාේ් වනා වේ. දහම් වනා
්ිය ශන්වනෝ පණ්ඩිතවය ශෝ වනා වෙති. රාග ද්වේෂ වමෝහය ශන් පර හාණය ශ
ව්ාට ධ්ර්මය ශ ්ිය ශන්වනෝ ම පණ්ඩිතවය ශෝ ය ශ.
26
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

රාග් ද්පේෂ පෙෝහපයෝ
(76
රාගය ශ හා සම ෙූ අන් ගින්න්් නුත. සතුන් අ ් ා
ගන්නා ෙූ ්ිඹු ් පිඹුරු ආදීහු එ්ෙර්ට එ්්ු ම අ ් ති, ද්වේෂය ශ
එ්ෙර වබාවහෝ සතුන් ද අ ් න බුවින් ද්වේෂය ශ හා සමාන සතුන්
අ ් න්වන්් නුත, වමෝහය ශ හා සමාන දැ ්් නුත, තෘෂ්ණාෙ හා සම
ගඞ්ගාේ් නුත.
77

සලාසභ්ා සදාසසා ච සමාසහා ච පුරිස පාප සචතස
හි සන්ති අත්ත සම්භ්තතා තචසාර ව ස ඵල
(ව්ෝස

78

සාංය ශුත්ත.

දීඝා ජ්ාගරසතා රත්ති දීඝ සන්තස්ස සයාජ්න ,
දීසඝා බාලාන ස සාසරා සද්ධම්ම අවිජ්ානත
(ධ්. බා

79

ෙග්ග.

අචරිත්වා බරහ්මචරිය අලද්ධා සයාබ්බසන ධන ,
ජිණ්ණ සකාච්චා ව ඣායන්ති ඛීණ ම්ඡසතව පල්ලසල
(ධ්. ජරා ෙග්ග.

80

සයා ච උප්පතිත අත්ථ ඛිප්පසමව න බුජ්ඣති,
අමිත්ත වසමන්සවති ස ප්ඡතා අනුතප්පති

(77
තමන් වග් ඵ ය ශ ම හුණ බට ආදී ගස් නසන්නා්් වමන්
ව ෝ, ද්වේෂ වමෝහවය ශෝ තමා ව්වරහි ම ඉපිද පාපාද්ධ්යාශය ශ ඇති
පුද්ග ය ශා නසන්නාහ.

27
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

බා යාට සසර දික් බව.
(78
වනා නිදන්නා හට රාතරිය ශ දිග ය ශ. වෙවහසට පත් ෙූෙහුට
වය ශාදුන දිග ය ශ. ධ්මමය ශ වනා දත් වමෝඩය ශාට සසර දිග ය ශ.
අවස්ථාව ඉක්ෙවීපෙන් තැපවන්නට වන බව
(79
මහණ දම් පිරීමට ඇති ශ්්තිය ශ ඇති තරුණ ්ා වය ශ් දී
එය ශ වනා ්වළෝ ද, ධ්න සුපය ශීම ්ළ හු්ි තරුණ ්ා වය ශ් දී එය ශ වනා
්ළාහු ද, දිය ශ සිඳුනු විව ් මසුන් නුති මවේ එරී තුවෙන මහලු
ව්ාස්ො ිහිණිය ශන් වස් මහලු ් තුවෙන්නාහ.
සතුරන් පග්් වසඟයට පැමිපණන තැනැත්තා
(80
ය ශවම්් පුමිණි ්රුණ ගුන පිළිපුදිය ශ ය ශුතු ආ්ාරය ශ
ෙහා වත්රුම් වනා ගනී ද වහ් සතුරන් වග් ෙශය ශට පුමිවණන්වන් ය ශ.
ඔහුට පසුතුවෙන්නට ද සිදු ෙන්වන් ය ශ.
81

සයා ච උප්පතිත අත්ථ ඛිප්පසමව නිසබාධති,
මු්ඡචසත සත්තු සම්බාධා න ච ප්ඡතානුතප්පති
(4 නි. ොනර ජා.

82

න තස්ස වුද්ධි කුසලප්පසත්ථා
සයා වඩ්ඪමාසනා ඝසසත පතිට්ඨ ,
තස්සූපසරාධ පරිසඞ්කමාසනා
පතාරයි මූලවධාය ධීසරා
(5 නි. ප ාස ජා.

28
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

83

සඨස්ස සාසඨයයමිද සුචින්තිත
ප්ඡසචාඩ්ඩිත පතිකතටස්ස කතට ,
ඵාල සච අසදයයු මූසිකා
කස්මා කුමාසර කුලලා සනා හසරයයු

84

කතටස්සහි සන්ති කතට කතටා
භ්වති චා පි නකතිසනා නිකතයා,
සදහි පුත්තනට්ඨ නට්ඨඵාලස්ස ඵාල
මා සත පුත්සත අහාසි නට්ඨඵාසලා

පටුන වෙත

(2 නි. ්ූටොණිජ ජා.

(81
ය ශවම්් පුමිණි ්රුණ ගුන පිළිපුදිය ශ ය ශුතු සුටි ෙහා
වත්රුම් ගනී ද වහ් සතුරු පීඩනවය ශන් මිවදන්වන් ය ශ. වනා පසු
තුවෙන්වන් ය ශ.
අනර්ථකාරී පදයට වැපඩන්නට පනා දිය යුතු බව
(82
ය ශම්් ෙුඩුණු ් ්හි එය ශින් තමා වග් පිහිට නුවස් නම්,
ඒ වදය ශට ෙුවඩන්නට ඉඩ දීම පණ්ඩිතය ශන් විසින් වනා පසස්නා දි.
නුෙණුත්වත් එය ශින් ෙන විනාශය ශ ගුන සු් ව්ාට එය ශ මු දී ම නුති
්ර දැමීමට උත්සාහ ්රය ශි.

29
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

කපටිකේ ව ට කපටිකේ ඇති බව
(83, 84 වමය ශ පවරස්සමට තුබූ සීෙු ් සඟො ගත් ්පටි
වෙවළඳ්ුට වබෝසතාණන් ෙහන්වස් විසින් ්ිය ශන ද්ද්ි. ්ූට ොණිජ
ජාත්ය ශ බ නු.
්පටිය ශාට වම් ්පටි ්ම ්රන්නට සිතූ හුටි ඉතා වහාඳ ය ශ.
ඇටෙූ උගු වෙනුෙට වම් උගු ඉතා වහාඳ ය ශ. ය ශ්ඩවය ශන්
85

චිරම්පි සඛා ත ඛාසදයය ගද්රසභ්ා හරිත යව
පාරුසතා සීහචම්සමන රවමාසනාව දූසයි
(2 නි. සීහකම්ම ජා.

86

සනව දුට්සඨ නසයා අත්ථි න ධම්සමා න සුභ්ාසිත
නික්ඛම දුට්සඨ යුච්සජ්ථ සසා ච සබ්භ්ි න රච්ජ්ති
(8 නි. දීපි ජා.

87

නසම නමන්තස්ස භ්සජ් භ්ජ්න්ත ,
කි්ඡචානුකුබ්බස්ස කසරයය කි්ඡච
නා නත්ථ කාමස්ස කසරයය අත්ථ
අසම්භ්ජ්න්තම්පි න සම්භ්සජ්යය

්ළ සීෙු ් මීවය ශෝ ්ත් නම් උ්ුසුෙන් දරුෙන් වනා වගන ය ශන්වන්
මන්ද? ්පටිය ශන්ට තෙත් ්පටීහු ඇත. රෙටන්නාට තෙත් රෙටන්වනෝ
ඇත. සීෙු ් නුති ෙූෙහුට ඒො වදෙ. නුවේ දරුෙන් සීෙු ් නුති
ෙූෙහුට වගන ය ශන්නට වනා වදෙ.
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

කථා කිරීපේ පදෝෂය.
(85
සිාංහ සම් වපාරො ගත් වම් ව්ාටළුොට ් ්් නි ් ය ශෙ
්ෑ හු්ිෙ තිබුවණ් ය ශ. එවහත් හුඬීවමන් තමා ම තමා නසා ගත්වත්
ය ශ. එය ශ සිාංහ සවම් ෙරද වනා වේ.
දුෂ්ටයාට පරාකරෙය ෙ පයදිය යුතු බව.
(86
දුෂ්ටය ශාට ්ාරණය ශ්් නුත. ධ්මමය ශ්් නුත. ය ශහපත්
ෙකනය ශ්් නුත. ්ාරණා ‘්ාරණ ්ීවමන් වහෝ ධ්මමය ශ දැ්්වීවමන් වහෝ
වහාඳින් ්ථා ්ිරීවමන් වහෝ ඔහු වගන් ගු විය ශ වනා හු්ිය ශ. ය ශහපත
ඔහුට රුචි නුත. ඔහු ව්වරහි පරා්රමය ශ ම වය ශදිය ශ ය ශුතුය ශ.
නැමිය යුත්තාට නැමිය යුතු බව ආදී කරැණු
(87
තමා ව්වරහි නුවමන්නාට නුමිය ශ ය ශුතුය ශ. තමා ,ජනය ශ
්රන්නා ,ජනය ශ ්ළ ය ශුතු ය ශ. තමාට ෙුඩ ්රන්නා හට තමා ද ෙුඩ
්ළ ය ශුතු ය ශ. තමාවග් අනර්ථය ශට ්ුමති තුනුත්තා ට ෙුඩ වනා්ළ
ය ශුතු ය ශ. තමා ,ජනය ශ වනා්රන්නා ද ,ජනය ශ වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ.
88

චසජ් චජ්න්ත වනථ න කයිරා
අසපත චිත්සතන න සම්භ්සජ්යය
ද්විසජ්ා දුම ඛීණඵලන්ති චත්වා
අච්ච සමික්සඛයය මහා හි සලාසකා
(2 නි. පුට,ත්ත ජා.

89

අචින්තිතම්පි භ්වති චින්තිතම්පි විනස්සති,
නහි චින්තාමයා සභ්ාගා ඉත්ථියා පුරිසස්ස වා
31
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත
(මහා ජන් ජා.

90

කින්නු ගිජ්සඣා සයාජ්න සත කතණපානි අසවක්ඛති
කස්මා ජ්ාලච්ච පාසච්ච ආසජ්ජ්ා‘පි න බුජ්ඣසි

(88
තමා හරනා තුනුත්තා තමා විසින් ද හළ ය ශුතුය ශ. ඔහු හා
ස්වන්හය ශ පෙත්ෙන්නට වනා ය ශා ය ශුතු ය ශ. පහ ෙූ සිත් ඇත්තා සමග
,ජනය ශ වනා පුෙුත්විය ශ ය ශුතු ය ශ. පක්ෂිය ශා ප නුති ගස හුර ය ශන්නා්්
වමන් ඔහු හුර ය ශා ය ශුතු ය ශ. ව ෝ්ය ශ මහත් ය ශ. එ්්ු නුති ් ්හි
අවනව්්් වසාය ශා ගත ය ශුතු ය ශ.
සිතන හැටියට ෙ පනා වන බව
(89
වනා සිතූ වදය ශ ද සිදු වෙය ශි. සිතූ වදය ශ ද සිතූ සුටිය ශට
සිදු වනා වේ. ස්තරිය ශ්ට වහෝ වේො පුරුෂය ශ්ුට වහෝ වේො ්ාහට ෙුෙ
ද ෙස්තුෙ සිතන සුටිය ශට ුවබන්වන් වනා වේ.
පයාදුන් සියයක් දුර දක්නා ග්ිජු ිහිණියා ළඟ තිපබන දැන පනා
දක්නා බව
(90
උගු ට අසු ෙූ ගිජු ිහිණිය ශාවගන් බරණුස් රජු ඇසූ
පරශ්නය ශ්ි වම්. ගිජු ිහිණිය ශා සිය ශ්් වය ශාදුන් දුර තිවබන ්ුණුපය ශ ද්ී.
්ුම්් වහය ශින් ළඟට පුමිණත් දැ හා උගු නුදුටුවෙහි ද?
91

යදා පරාභ්සවා සහාති සපාසසා ජීවිත සඞ්ඛසය,
අථ ජ්ාලච්ච පාසච්ච ආසජ්ජ්ා පි න බුජ්ඣති
(නි. ගිජ්ඣ ජා.
32
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

92

පටුන වෙත

අසාත සාතරපසපන පියරපසපන අප්පිය ,
දුක්ඛ සුඛස්ස රපසපන පමත්තමති වත්තති
(1 නි. අසාතරෑප ජා.

93

තසදසවකස්ස කලයාණ තසදසවකස්ස පාපක ,
තස්මා සබ්බ න කලයාණ සබ්බ චා පි න පාපක
(1 නි. අසි ්්ඛණ ජා.

94

ජීවකච්ච මත දිස්වා ධනපාලිච්ච දුග්ගත ,
පන්ථකච්ච වසන මූළ්හ පාපසකා පුනරාගමි
(1 නි. නාමසිද්ධි ජා.

(91
ගිජු ිහිණිය ශාවග් පිළිතුර: ජීවිතාෙසානවය ශ් සත්ත්ෙය ශාවග්
පිරිහීම ය ශම් ්ව ් එළඹ සිටී ද එ් ්හි ළඟට පුමිණිවය ශ් ද දැ හා
උගු වනා වපවනන්වන් ය ශ.
පරෙත්තයා පපපළන බව
(92
වනා මනා වදය ශ මනා වදය ශ් ආ්ාරවය ශන් ද අපරිය ශ වදය ශ
පරිය ශ වදය ශ් ආ්ාරවය ශන් ද දු් සුපවය ශ් ආ්ාරවය ශන් ද පරමත්ත
පුද්ග ය ශා ය ශට්ර වපළන්වන් ය ශ.
සිය ් ෙ පහාඳ පහෝ පනා පහාඳ පනා වන බව
(93
එය ශ ම ව්න්ුට ය ශහපත්් වේ. ව්න්ුට නපුරු වේ.
එබුවින් සිය ශ ් ම වහාඳ ද වනාවේ. නර් ද වනා වේ.
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නේ පසායන්නට ග්ිය පාපකයා
(94
වහාඳ නම්් වසාය ශන්නට ගිය ශ පාප්ය ශා, ජීේය ශා මුරී
සිටිනු දැ් ධ්නපා ි දිළිඳුෙ සිටිනු දැ් පන්ථ්ය ශා මන්මු ා වී සිටිනු දැ්
හුරී ආවය ශ් ය ශ. (නාමසිද්ධි ජාත්ය ශ බ නු.
95

නසවන සුඛ දුක්සඛන සපාරාණාති පිථියති,
තස්මා අස්සක රච්ඤා ව කීසටා පියතසරා මම
(2 නි. අස්ස් ජා.

96

දිපාදසකා ය අසුචි දුග්ගන්සධා පරිහීරති,
නා නා කුණප පරිපූසරා විස්සවන්සතා තසතා තසතා

97

එතාදිසසන කාසයන සයා මච්සච උන්නසමතසව,
පර වා අවජ්ාසනයය කිමච්චතර අදස්සනා
(සු. නි. විජය ශ සුත්ත.

98

සබ්සබ් තසන්ති දණ්ෙස්ස සබ්සබ්
භ්ායන්ති ම්ඡචුසනා,
අත්තාන උපම කත්වා න හසනයය න ඝාතසය

අළුත් සැපදුක් ව ින් පරණ ඒවා වැපසන බව
(95
වමය ශ අස්ස් රජුවග් වද්විය ශ වගාම ්ුරුමිණිෙ ඉපද
වගාම ්ුරුමිණිය ශ්ු සමග හුසිවරන ් ්හි ්ිය ශන ද්වද්ි. අලුත්
සුපදු්් ෙ ින් පරණ සුෙදු්් ෙුවසන්වන්ය ශ. එබුවින් අස්ස් රජුට ෙඩා
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වගාම ්ුරුමිණි සුමිය ශා ම දැන් මට අතිශය ශින් පරිය ශ ය ශ, (අස්ස් ජාත්ය ශ
බ නු.
උඩඟු වීෙ පෙෝඩ කෙක් බව
(96
වදපය ශ්් ඇත්තා ෙූ වම් මිනිස් ්ය ශ දුගඳ ය ශ. දුගඳ නුති
වීම පිණිස සුෙඳ ෙර්ගෙ ින් ය ශු්්ත ව්ාට පරිහරණය ශ ්රනු ුවේ.
නානා ්ුණුපය ශන් වගන් පිරුවණ් ය ශ. ඒ ඒ තුනින් අපවිතර දෑ
ෙගුරුෙන්වන් ය ශ.
(97
එබඳු ්ය ශ්් ඇතිෙ ය ශවම්් උඩඟු ෙන්නට සිතා ද අනුන්
වහෝ පහත් ව්ාට සිතා ද, එය ශ වමෝඩ ්ම හුර අන් ්ුම්් ද?
අනුන්ට හිංසා පනා කළ යුතු බව
(98
සිය ශලු සත්ත්ෙවය ශෝ ම පීඩනය ශට බිය ශ වෙති. සිය ශලු
සත්ත්ෙවය ශෝ මරණය ශට බිය ශ වෙති. තමා උපමා ව්ාට අනුන්ට පීඩා වනා
්ළ ය ශුතු ය ශ. වනා මුරිය ශ ය ශුතු ය ශ.
99

සුඛකාමානි භ්තතානි සයා දණ්සෙන විහි සති,
අත්තසනා සුඛසමසාසනා සප්ඡච සසා න
ලභ්සත සුඛ
(ධ්. දණ්ඩ ෙග්ග.

100

සමාසඝා ජ්ාතී ච වණ්සණා ච සීලසමව කිරුත්තම ,
සිසලන අනුසපතස්ස සුසතනත්සථා න විජ්ජ්ති
(5 නි. සී විමාංසන ජා.
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පඨෙං සතකං.

(99
තමන් වග් සුපය ශට ්ුමති ය ශවම්් තමා වමන් ම සුප
්ුමති සත්ත්ෙය ශන්ට හිාංසා ව්වර් ද, වහවතවම් මතු අත් බුේහි සුප
වනා බන්වන් ය ශ.
සි ් නැත්තහු පග්් උග්ත් කපෙන් වැඩක් නැති බව
(100 ජාතිය ශත් ශරීර ෙණයය ශත් වද් හිස් ය ශ. ඒොය ශින් ෙුඩ්්
නුත. ශී ය ශ ම උතුම් ය ශ. සි ් නුත්තහු වග් උගත් ්වමන් ද ෙුවඩ්්
නුත.

බුද්ධනීති සංග්රහපය්

පරථෙ ශතකය,
නිමි.
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1

පටුන වෙත

එව මිත්තවත අත්ථා සබ්සබ් සහාන්ති පදක්ඛිණා,
හ සා යථා ධතරට්ඨා ඤාති සඞ්ඝ මුපාගමු
(80 නි. කූ හාංස ජා.

2

කසර සරික්සඛා අථවා පි සසට්සඨා
නිහීනසකා චා පි කසරයය මිත්සතා,
කසරයයු සත වයසසන උත්තමත්ථ
යථා අහ කුසනාළි රුචාය
(1 නි. ්ුසනාළි ජා.

3

අපි සච දුබ්බසලා මිත්සතා මිත්තධම්සමසු තිට්ඨති,
සයා ඤාතසකා ච බන්ධූ ච සසා මිත්සතා සසා ච
සම සඛා
දාඨිනී, මාතිමච්චිත්සථා සිගාසලා මම පාණසදා
(2 නි. ගුණ ජා.

මිතරයන් ඇති බව අර්ථ සිඬියට පහ්තු වන බව
(1
ය ශම් වස් ධ්තරේඨ සුමුඛ ය ශන හාංසවය ශෝ ෙුද්ොවගන් මිදී
සිය ශ නෑය ශන් වෙත ගිය ශාහු ද, එ වමන් ය ශහපත් මිතුරන් ඇතිය ශෙුන්ට
ස් ාර්ථවය ශෝ සිදු වෙති.
හැෙ පදනෙ මිතුරැ කර ග්ත යුතු බව
(2
වමය ශ ෙුළුප් පඳුවර් වෙවසන දුබ
වදවිය ශා වග්
උප්ාරවය ශන් සිය ශ විමන රැ් ගත් බ ෙත් වදවිය ශ්ු ෙූ බුරුද ගස විසූ
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පටුන වෙත

වදවිය ශ්ු වග් පර්ාශය ශ්ි. ය ශම් වස් බුරුද ගස වෙවසන බ ෙත් ෙූ මම
ෙුළුප් පඳුවර් වෙවසන දුබ වදවිය ශා හා මිතුරු්ම් ව්වළම් ද, එවමන්
සම ෙූෙන් සමග ද මිතුරු්ම් පෙත්ෙන්වන් ය ශ. වශර්ෂ්ඨය ශන් සමග ද
මිතුරු්ම් පෙත්ෙන්වන් ය ශ. දුබ ය ශන් සමග ද මිතුරු්ම් පෙත්ෙන්වන්
ය ශ. ඔෙුහු ෙයසනවය ශහි දී ෙටිනා ෙුඩ ්රන්නාහ.
දුබ වූ මිතුරා පග්් උසස් බව
(3
වමය ශ සිාංහය ශ්ු විසින් මවේ එරී සිටිය ශදී එය ශින් ගු වීමට
තමාට උප්ාර ්ළ හිෙ ්ු ගුන සිාංහ වදනට ්ිය ශන ද්ද්ි.
4

මිත්සතා හසව සත්තපසදන සහාති
සහාසයා පන ද්වාදසසකන සහාති,
මාසද්ධමාසසන ච ඤාති සහාති
තතුත්තරි අත්තසසමා පි සහාති
(1 නි, ්ා ්ණ්ණි ජා.

5

න න උම්භ්යසත දිස්වා න ච න පටිනන්දති,
චක්ඛූනිචස්ස නදදාති පටිසලාමච්ච වත්තති

6

අමිත්සත තස්ස භ්ජ්ති මිත්සත තස්ස න සසවති,
වණ්ණකාසම නිවාසරති අක්සකාසන්සත පස සති

ඉදින් දුර්ෙ ෙූ ද මිතුවර්් මිතර ධ්මමවය ශහි මනාව්ාට පිහිටා සිටී
නම් වහවතවම් නෑවය ශ්් ද වෙය ශි. බන්ධ්ුෙරවය ශ්් ද වෙය ශි. මිතරවය ශ්් ද
වෙය ශි. එ්්ෙ හුසිවරන ය ශහළුවේ් ද වෙය ශි. දළ ඇත්තිය ශ, ඒ සිෙ ා පහත්
ව්ාට වනා සිතෙ, ඌ මාවග් පරාණය ශ දුන්වන් ය ශ.
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පටුන වෙත

මිතර වන සැටි
(4
සත් පිය ශෙර්් එ්්ෙ ගමන් ්ිරීවමන් මිතරවය ශ්් වේ.
වොවළාස් දින්් එ්්ෙ විසීවමන් සහාය ශ්වය ශ්් වහෙත් එ්්ෙ හුසිවරන
ය ශහළුවේ් වේ. මස්් වහෝ අඩ මස්් එ්්ෙ විසීවමන් නෑවය ශ්් වෙය ශි.
එය ශට ෙුඩි ් ්් එ්්ෙ විසීවමන් තමා හා සම ෙූවේ් වේ.
අමිතුරන් පග්් කුණු
(5
මිතර පරතිරෑප්ය ශා වහෙත් අමිතුරා අවන්ා දැ් සතුටු
බේ් වනා ද්්ෙය ශි. අවන්ාවග් ්ථාෙට අනුබ දීම් ෙශවය ශන් ්ථා
වනා ්රය ශි. අවන්ා තමා වදස බ න ් ්හි වනා බ ය ශි. අවන්ා වග්
්ථාෙට විරුඬ වෙය ශි.
(6
අවන්ා වග් සතුරන් ආශරය ශ ්රය ශි. අවන්ා වග් මිතරය ශන්
,ජනය ශ වනා ්රය ශි. අවන්ා වග් ගුණ ්ිය ශනු ්ුමතිය ශන් ෙළ්්ෙය ශි.
අවන්ාට බණින අය ශ පසසය ශි.
7

ගුය්හච්ච තස්ස නක්ඛාති තස්ස ගුය්හ න ගතහති,
කම්ම තස්ස න වණ්සණති පච්චස්ස නප්පස සති

8

අභ්සව නන්දති තස්ස භ්සව තස්ස න නන්දති,
අ්ඡතරිය සභ්ාජ්න ලද්ධා තස්ස නූප්පජ්ජ්සත සති

9

තසතා න නානුකම්පති අසහා සසාපි ලසභ්යයසතා
ඉ්ඡසච සත සසාළසාකාරා අමිත්තස්මි පතිට්ඨිතා
සයහි අමිත්ත ජ්ාසනයය දිස්වා සුත්වා ච පණ්ඩිසතා
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10

පටුන වෙත

පවුත්ථ චස්ස සරති, ආගත අභ්ිනන්දති,
තසතා සකලායිසතා සහාති වාචාය පටිනන්දති

(7
තමා වග් රහස් අවන්ාට වනා ්ිය ශය ශි. අවන්ාවග් රහස්
වනා සඟෙය ශි. අවන්ා වග් ෙුඩ ෙ ගුණ වනා ්ිය ශය ශි. අවන්ා වග්
නුෙණ ෙණයනා වනා ්රය ශි.
(8
අවන්ා වග් පිරිහීමට ්ුමති වෙය ශි. දිය ශුණුෙට වනා
්ුමති වෙය ශි. අමුතු වහාඳ වබාජුන්් ත් ් ්හි අවන්ා සිහි වනා
්රය ශි.
(9
අවහෝ මාවග් මිතරය ශාටත් වමය ශින් දවහාත් වහාඳ ය ශ ය ශි
අනු්ම්පාවෙන් වනා සිතය ශි. වම් ්රුණු වසාවළාස අමිතරය ශා ව්වරහි
පිහිටිවය ශ් ය ශ. නුෙණුත්වත් ඒො අසා දැ් ද අමිතරය ශා හුඳින ගන්වන් ය ශ.
මිතුරා පග්් කුණු
(10
වෙන් ෙ වෙවසන්නා ෙූ අවන්ා සිහි ්රය ශි. ආ ් ්හි
සතුටු වෙය ශි. ඉ්්බිති ඔහුට ආදරය ශ ද්්ෙය ශි. පරිය ශ ෙකනවය ශන් පිළිසඳර
්ථා ්රය ශි.
11

මිත්සත තස්සස ව භ්ජ්ති අමිත්සත තස්ස න සසවති,
අක්සකාසන්සත නිවාසරති, වණ්ණකාසම පස සතී

12

ගුය්හච්ච තස්ස අක්ඛාති, තස්ස ගුය්හච්ච ගතහති,
කම්මච්ච තස්ස වණ්සණති පච්ච තස්ස පස සති
40
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13

භ්සව ච නන්දති තස්ස, අභ්සව තස්ස න නන්දති,
අ්ඡතරිය සභ්ාජ්න ලද්ධා, තස්ස උප්පජ්ජ්සත සති
තසතා න අනුකම්පති අසහා සසා පි ලසභ්යයසතා

14

ඉ්ඡසච සත සසාළසාකාරා මිත්තස්මි සුප්පතිට්ඨිතා,
සයහි මිත්තච්ච ජ්ාසනයය දිස්වා සුත්වා ච පණ්ඩිසතා
(12 නි. මිත්තාමිත්ත ජා.

(11
අවන්ාවග් මිතුරන් ම ,ජනය ශ ්රය ශි. සතුරන් ,ජනය ශ
වනා ්රය ශි. ආව්රෝෂ ්රන්නෙුන් ෙළ්්ෙය ශි. ගුණ ්ිය ශනුෙන්ට පසසය ශි.
(12
තමාවග් රහස් අවන්ාට ්ිය ශය ශි. අවන්ාවග් රහස් ද
සඟෙය ශි. අවන්ාවග් ෙුඩ ෙ ගුණ ්ිය ශය ශි. අවන්ා වග් නුෙණ පසසය ශි.
(13
අවන්ා වග් දිය ශුණුෙට සතුටු වෙය ශි. පිරිහීමට වනා
්ුමති වෙය ශි. ආශ්කය ශයයෙත් ව,ෝජනය ශ්් ද ් ්හි සිහි ්රය ශි. අවහෝ
මාවග් ය ශහළුොටත් වමය ශින් ද වහාත් වහාඳ ය ශය ශි අනු්ම්පා සහගතෙ
සිතය ශි.
(14
වම් ්රුණු වසාවළාස මිතරය ශා ව්වරහි මනා ව්ාට
පිහිටිවය ශ් ය ශ. ඒො දැ් ද අසා ද නුෙණුත්වත් ඒ ්රුණු ෙ ින් සුබෑ
මිතුරා හුඳින ගන්වන් ය ශ.
15

අච්චදත්ථුහසරා මිත්සතා සයා ච මිත්සතා වචීපසරා
අනුප්පියච්ච සයා ආහ අපාසයසු ච සයා සඛා
41
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

16

එසත අමිත්සත චත්තාසරා ඉති විච්ඤාය පණ්ඩිසතා
ආරකා පරිවජ්සජ්යය මග්ග පටිභ්ය යථා

17

උපකාසරා ච සයා මිත්සතා සයා ච මිත්සතා සුසඛ දුසඛ,
අත්ථක්ඛායී ච සයා මිත්සතා සයා ච මිත්තානුකම්පසකා

18

එසත සඛා මිත්සත චත්තාසරා ඉති විච්ඤාය පණ්ඩිසතා,
සක්ක්ඡච පයිරුපාසසයය මාතා පුත්ත ව රරස
(දීඝ නි. සිගා

42
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සුත්ත

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ
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මිතරයන් වැනි සතුපරෝ
(15-16 ගුනීමට ම මිතුරු ෙන අඤ්ඤදත්ථුහර නම් මිතරය ශා ය ශ,
ෙකනවය ශන් පමණ්් සාංගරහ ්රන ෙචීපරම නම් මිතරය ශා ය ශ, අවන්ා
සතුටු ෙන ව ස වහාඳ නර් වද්ම ෙණයනා ්රන අනුප්පිය ශ,ා) නම්
මිතරය ශා ය ශ, වනා මනා දෑ ්ිරීමට පමණ්් එ්් ෙන අපාය ශසහාය ශ නම්
මිතරය ශා ය ශ ය ශන වම් මිතර පරතිරෑප් අමිතරය ශන් සතර වදන හුඳින වගන
නුෙණුත්වත් නපුරු මග්ින් වමන් ඔෙුන්වගන් වෙන් ෙන්වන් ය ශ.
සැබෑ මිතුපරෝ
(17-18 ය ශම් මිතරවය ශ්් උප්ාර ව්වර් ද, ය ශම් මිතරවය ශ්් සුප දු්්
වද්්හි සමෙ සිටී ද, ය ශම් මිතරවය ශ්් දිය ශුණුවේ මග ්ිය ශා ද, ය ශම් මිතරවය ශ්්
අනු්ම්පා ව්වර් ද, නුෙණුත්වත් ඒ මිතරය ශන් සතර වදන වම වස්
හුඳින මේ් සිය ශ ්ුවසහි උපන් දරුේු ,ජනය ශ ්රන්නා්් වමන්
මනා ව්ාට වස්ෙනය ශ ්රන්වන් ය ශ.
19

දුද්දද දදතී විත්ත දුක්කර වා පි කුබ්බති,
අසථා පිස්ස දුරුත්තානි ඛමති දුක්ඛයානි පි

20

ගුය්හච්ච තස්ස අක්ඛාති, ගුය්හස්ස පරිගතහතී,
ආපදාසු න ජ්හති ඛීසණන නාති මච්චතී

21

යස්මි එතානි ඨානානි ස විජ්ජ්න්තී ධ පුග්ගසල,
සසා මිත්සතා මිත්තකාසමහි භ්ජිතබ්සබා තථා විසධා
(අාංගුත්තර සත්ත් නි.

43
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22

පිසයා ච ගරු භ්ාවනීසයා වත්තා ච වචනක්ඛසමා,
ගම්භ්ීරච්ච කථ කත්තා සනා චට්ඨාසන නිසයාජ්සය

23

යස්මි එතානි ඨානානි ස විජ්ජ්න්තී ධ පුග්ගසල,
සසා මිත්සතා මිත්තකාසමන අත්ථ කාමානුකම්පසකා
අපි නාසිය මාසනන භ්ජිතබ්සබා තථා විසධා
(අාංගුත්තර සත්ත් නි.

ක ාණ මිතරයා.
(19-20-21 ය ශවම්් මිතුරා හට දීමට දුෂ්්ර ෙූ ෙටනා වදය ශ වද් ද,
මිතරය ශා වෙනුවෙන් දුෂ්්ර දෑ ව්වර්ද, ෙුරදීම් ්ිපීම් නිසා මිතරය ශා විසින්
්ිය ශෙුණු ඉෙසීමට දුෂ්්ර ෙකන ෙුෙ ද ඉෙසා ද, තමාවග් රහස් මිතරය ශාට
්ිය ශා ද, මිතරය ශා වග් රහස් තමා වග් රහස් වමන්ම සඟො ද, විපත් ෙ දී
වනා හරී ද, ධ්නය ශ ක්ෂය ශවීම ්රණ ව්ාට පහත් ව්ාට වනා සිතා ද,
ය ශම් පුද්ග ය ශ්ු ව්වරහි වම් ්රුණු සත ඇත්වත් ද එබඳු ෙූ ඒ මිතරය ශා
මිතරය ශන් වසාය ශන්නෙුන් විසින් වස්ෙනය ශ ්ළ ය ශුතු ය ශ.
පනරපන ක ්හි ද පනා හළ යුතු ක ාණ මිතරයා
(22-23 ය ශම් මිතරවය ශ්් පරිය ශ වේද, ගරු ්ළ ය ශුතු වේද, පරශාංසා
්ළ ය ශුතු වේද, ්ළ ය ශුත්ත වනා ්ළ ය ශුත්ත ්ිය ශාදීවමහි සමත් වේ ද,
ෙකනය ශ ඉෙසන්වන් වහෙත් අෙොද පිළිගන්වන් වේ ද, ගුඹුරු ්ථා
්ිය ශන්වන් වේ ද, ආශරය ශ ්රන්නා වනා මනා ්රිය ශාවෙහි වනා
වය ශාදෙන්වන් වේ ද, වම් ්රුණු සත ය ශම් පුද්ග ය ශ්ු ව්වරහි ඇත්වත්
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ද, අර්ථය ශ ්ුමුත්තා ෙූ අනු්ම්පා ්රන්නා ෙූ ඒ මිතරය ශා මිතරය ශන් ්ුමති
ෙන්නහු විසින් වනරපනු බන ් ්හි ද වනා හුර ,ජනය ශ ්ළ ය ශුතු ය ශ.
24

සත්සථා පවසසතා මිත්ත මාතා මිත්ත සසඛ ඝසර,
සහාසයා අත්ථ ජ්ාතස්ස සහාති මිත්ත පුනප්පුන
සය කතානි පුච්ඤානි ත මිත්ත සම්පරායික
(වද්ෙතා සාංය ශුත්ත

25

යස්ස රුක්ඛස්ස තායාය නිසීසදයය සසයයය වා,
න තස්ස සාඛ භ්ච්සජ්යය මිත්ත දුබ්සභ්ාහි පාපසකා
(ප්ිණ්ණ් නි. සාධීන ජා.

26

කුට්ඨි කිලාසි භ්වති සයා මිත්තාන ඉධද්දුභ්ි,
කායස්ස සභ්දා මිත්තද්දු නිරය සසා උපපජ්ජ්ති
(30 නි. මහා ්පි ජා.

27

පහූත භ්ක්සඛා භ්වති විප්පවුත්සථා සකා ඝරා,
බහූන උපජීවන්ති සයා මිත්තාන න දූභ්ති

පනාපයක් කරැණු ව ට මිතරපයෝ
(24
ස්ේීය ශය ශන් වගන් වෙන් ෙ හුසිවරන්නහුට එ්් ෙ
හුසිවරන වෙළඳ සමූහය ශ මිතර ය ශ. සිය ශ නිෙවස් දී මෙ මිතුරිය ශ ය ශ. ්ළ
ය ශුතු වදය ශ්් එළඹ සිටි ් ්හි ය ශහළුො නුෙත නුෙතත් මිතර ය ශ. තමා
විසින් ්ළ ය ශම් පින්් වේ නම් එය ශ පරව ේහි දී මිතර ය ශ.
මිතර පරෝහී කෙ
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(25
ය ශම් ගවස් වසෙවන් හිඳ ගත්වත් වහෝ වහාත්වතෝ වහෝ
වේ නම් එ ගස අතු වනා බිඳින්වන් ය ශ. මිතර වද්රෝහිය ශා පේ්ාරවය ශ්ි.
(26
ය ශවම්් මිතරය ශන්ට වද්රෝහි වේ ද, වහවතවම් වමව ාෙ දී
ම, ්ුෂ්ඨ වරෝග ඇත්වත්් ද ෙන්වන් ය ශ. සුදු ්බර වරෝගය ශ ඇත්වත්් ද
ෙන්වන් ය ශ. මරණින් මතු ඒ මිතර වද්රෝහිය ශා නර්වය ශහි උපදන්වන් ය ශ.
මිතරයන්ට හිතවත් වීපේ අනුසස්
(27
ය ශවම්් මිතරය ශන්ට වද්රෝහි වනා වේ ද, වහවතවම් සිය ශ
නිෙසින් බුහුර විසුවය ශ් ද වබාවහෝ ආහාර බය ශි. ඔහු නිසා වබාවහෝ
වදන ද ජීෙත් වෙති.
28

ය ය ජ්නපද යාති නිගසම රාජ්ධානිසයා,
සබ්බත්ථ පූජිසතා සහාති සයා මිත්තාන න දූභ්ති

29

නාස්ස සචාරා පසහන්ති නාතිමච්සචති ඛත්තිසයා,
සබ්සබ් අමිත්සත තරති සයා මිත්තාන න දූභ්ති

30

අක්කුද්සධා සඝර එති සභ්ාය පටිනන්දිසතා,
ඤාතින උත්තසමා සහාති සයා මිත්තාන න දූභ්ති

31

සක්කත්වා සක්කසතා සහාති ගරු සහාති සගාරසවා,
වණ්ණකිත්ති භ්සතා සහාති සයා මිත්තාන න දූභ්ති

32

පූජ්සකා ලභ්සත පූජ් වන්දසකා පටි වන්දන ,
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යසසා කිත්තිච්ච පප්සපාති සයා මිත්තාන න දූභ්ති
(28
ය ශවම්් මිතර වද්රෝහි වනා වේ ද, වහ් ය ශම් ය ශම් ජනපදය ශ්ට
නිය ශම්ගම්ට රාජධ්ානිය ශ්ට වය ශ් ද සෑම තුනදී ම පුදනු බන්වන් වේ.
(29
ය ශවම්් මිතුරන්ට වද්රෝහි වනා වේ ද, ඔහුට සතුරු පීඩා
වනා ්රන්නාහ. රජ ද ඔහු පහත් ව්ාට වනා ස ්න්වන් ය ශ. වහ්
සිය ශලු සතුරන් ඉ්්මෙන්වන් ය ශ.
(30
ය ශවම්් මිතර වද්රෝහි වනා වේ ද, සිය ශ නිවෙසින් බුහුර
ගිය ශා ෙූ වහවතවම් ස,ාවෙහි ගුණ ්ථා අසා සතුටු ෙූවය ශ් ව්ෝපය ශ්්
නුති ෙ සිය ශ නිෙසට එන්වන් ය ශ. වහවතවම් නෑය ශන්ට උත්තම ද ෙන්වන්
ය ශ.
(31
ය ශවම්් මිතරය ශන්ට වද්රෝහි වනා වේ ද, වහවතවම් අනුන්ට
සත්්ාර ව්ාට වතවම් ද සත්්ාර බන්වන් ය ශ. අනුන් ව්වරහි
වගෞරෙ ඇත්වත් වතවම් ද අනුන්වග් වගෞරෙය ශට හිමි වේ. ඉදිරිවය ශහි
්රන ගුණ ෙණයනාෙ හා දුර පුතිවරන ගුණ ෙණයනාෙ ඇතිෙ
හුසිවරන්වන් වේ.
(32
ය ශවම්් මිතර වද්රෝහි වනා වේ ද, වහවතවම් අනුන්ට පූජා
්රන්වන් වතවම් ද පූජා බය ශි. අනුන්ට ෙඳින්වන් වතවම් ද ෙුඳුම්
බය ශි. ය ශසසට ද ්ීර්තිය ශට ද පුමිවණ්.
33

අග්ගි යථා පජ්ජ්ලති, සදවතා ව විසරාචති,
සිරියා අජ්හිසතා සහාති සයා මිත්තාන න දූභ්ති

34

ගාසවා තස්ස පජ්ායන්ති සඛත්සත වුත්ත විරපහති,
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වුත්තාන ඵල මස්නාතී, සයා මිත්තාන න දූභ්ති
35

දරිසතා පබ්බතාසතා වා රුක්ඛාසතා පතිසතා නසරා
චුසතා පතිට්ඨ ලභ්ති, සයා මිත්තාන න දූභ්ති

36

විරපළ්හ මූල සන්තාන නිසගරාධ මිව මාලුසතා,
අමිත්තා නප්පසහන්ති සයා මිත්තාන න දූභ්ති
(මහා නි. මූගප්්ඛ ජා.

37

අසදසයයසු දද දාන සදසයයසු නප්පසව්ඡතති,
ආපාසු වයසන පත්සතා සහාය නාධිග්ඡතති

(33
ය ශවම්් මිතරවද්රෝහි වනා වේ ද, වහවතවම් ව ෝ්වය ශහි
ගින්න්් වමන් දි ිවසය ශි. වදවිය ශ්ු වමන් බබ ය ශි. ශරිය ශා ඇත්වත්් වේ.
(34
ය ශවම්් මිතර වද්රෝහි වනා වේ ද, ඔහුට ගෙවය ශෝ වබෝ වෙති.
ව්වතහි ෙපුළ වදය ශ මුනවින් ෙුවේ. ෙපුළ වද්ෙ ඵ අනු,ෙ
්රන්නට ුවේ.
(35
ය ශවම්් මිතර වද්රෝහි වනා වේද, ඒ මිනිස් වතවම් පෘථිවි
පෙමත විෙරය ශ්ට ෙුටුවණ් වහෝ පෙමතය ශ්ින් ෙුටුවණ් වහෝ ගස්ින්
ෙුටුවණ් වහෝ පිහිට බය ශි.
(36
ය ශවම්් මිතර වද්රෝහි වනා වේ ද, ෙුඩුණු මු ් ඇති
නුගගස්ට සුළඟ පීඩා වනා ්රන්නා්් වම්න ඒ සත්පුරුෂය ශාට
අමිතරවය ශෝ පීඩා වනා ව්වරති.
විපපත් දී මිතරයන් බන පනා බන අය
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(37
ය ශවම්් තමාට වපර උප්ාර ්ළෙුන්ට උප්ාර වනා
්රමින් උප්ාර වනා ්ළෙුන්ට උප්ාර ව්වර් ද වහවතම් විපවත් දී
දු්ට පුමිණිවය ශ් ය ශහළුේු වනා බය ශි.
38

නා සදසයයසු දද දාන සදසයයසු සයා පසව්ඡතති,
ආපාසු වයසන පත්සතා සහාය මධිග්ඡතති
(4 නි. මහා අස්සාවරෝහ ජා.

39

අ්ඡචාභ්ික්ඛණ ස සග්ගා අසසමාසරසණන ච,
එසතන මිත්තා ජිරන්ති අකාසල යාචනාය ච

40

තස්මා නා භ්ික්ඛණ ග්ඡසත න ච ග්ඡසත චිරා චිර ,
කාසලන යාච යාසචයය එව මිත්තා න ජීයසර
අති චිර නිවාසසන පිසයා භ්වති අප්පිසයා
(50 මහාවබෝධි ජා.

41

සයා පසරස වචනානි සද්දසහථ යථාතථ
ඛිප්ප භ්ිජ්සජ්ථ මිත්තස්මි සවරච්ච පසසව බහු

(38
ය ශවම්් වපර තමාට උප්ාර වනා ්ළෙුන්ට උප්ාර
වනා ්රන්වන් උප්ාර ්ළෙුන්ට උප්ාර ව්වර් ද, වහවතවම් විපවත්
දී දු්ට පුමිණිවය ශ් ය ශහළුෙන් බය ශි.
මිතුරැකෙ ිහි ් වීපේ පහ්තු

49
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(39
පමණ ඉ්්මො නිතර ම ආශරය ශ ්ිරීවමන් ද, ආශරය ශට
වනා ය ශාවමන් ද, වනා ් ්හි ඉ ් ීවමන් ද ය ශන වම් ්රුණු ෙ ින්
මිතර,ාෙය ශ දිර ය ශි.
(40
එ බුවින් නිතරම ආශරය ශට වනා ය ශන්වන් ය ශ. වබාවහෝ ් ්
ආශරය ශ හුර සිට ද වනා ය ශන්වන් ය ශ. ඉ ් ීම්් ්රත වහාත් සුදුසු
වේ ාේ දී ම ්රන්වන් ය ශ. වමවස් පුෙතීවමන් මිතර බෙ වනා
දිරන්වන් ය ශ.
දීර්ඝ ්ා ය ශ්් එ්්ෙ විසීවමන් ද පරිය ශය ශා අපරිය ශ ෙන්වන් ය ශ.
මිතර පභ්දපය් පහ්තු
(41
ය ශවම්් අනුන් වග් ්ීම් එවස්මය ශ ය ශි විශ්ොස ව්වර් ද,
වහ් මිතරය ශන්වගන් ෙහා බිවඳන්වන් ය ශ. ඔහුට වෙර ද වබාවහෝ ෙන්වන්
ය ශ.
42

න සසා මිත්සතා සයා සදා අප්පමත්සතා
සභ්දානුසඞ්කී රන්ධ සමවා නුපස්සී,
යස්මිච්ච සසති උරසී ව පුත්සතා
ස සව මිත්සතා සසා අසභ්ජ්සජ්ා පසරහි
(5 නි. ෙණ්ණාවරෝහ ජා.

43

සසච පි සන්සතා විවදන්ති, ඛිප්ප සන්ධීයසර පුන,
බාලා පත්තාව භ්ිජ්ජ්න්ති න සත සමථ මජ්ඣගු

44

එසත භ්ීසයා සමායන්ති සන්ධී සතස න ජීරති,
සයා චාධිපන්න ජ්ානාති සයා ච ජ්ානාති සදසන
50
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පනා බිපඳන මිතුරා
(42
ය ශවම්් නිරන්තරවය ශන් ම අවන්ා ගුන සු්වය ශන්
සිදුරු ම වසාය ශා ද, වහවතවම් මිතරවය ශ්් වනා වේ. මෙවග් ළවය ශහි
දරුේු නිදන්නා්් වමන් ය ශම්ු වග් ළවය ශහි සු් නුතිෙ සය ශනය ශ
ව්වර් ද, අනුන් විසින් වනා බිඳවිය ශ හු්්්ා ෙූ වහවතවම් ම ඒ්ාන්ත
මිතුරා ය ශ.
සත් පුරැෂයන් පග්් විපරෝධය
(43
ඉදින් සත්පුරුෂවය ශෝ ඔෙුවනාෙුන් විරුඬ ෙූොහු ද ෙහා
සමගිය ශට පුමිවණති. අඥවය ශෝ මුටිබඳුන් බිවඳන්නා්් වමන් ඔෙුවනාෙුන්
බිවඳති. ඔෙුහු නුෙත සමගිය ශට වනා පුමිවණති.
මිතරත්වය පනා බිඳින්පනෝ
(44
ය ශවම්් තමා අතින් ෙූ ෙරද ෙරද්් බෙ දනී ද, ය ශවම්්
ෙරද ්ළහු විසින් ්රන සමාෙ ඉ ් ීම පිළිගන්නට දනී ද, ඔෙුහු
බිඳුනාහු ද නුෙත සමගිය ශට පුමිවණති. ඔෙුන්වග් මිතර සන්ධිය ශ වනා
දිරය ශි.
45

එසසා හි උත්තරීතසරා භ්ාරවාසහා ධුරන්ධසරා,
සයා පසරසාධිපන්නාන සය සන්ධාතු මරහති
(4 නි. ්ස්සපමන්දිය ශ ජා.
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Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

46

පටුන වෙත

අසම්පදාසනනිතරීතරස්ස
බාලස්ස මිත්තානි කලී භ්වන්ති
තස්මා හරාමි භ්ුස අඩ්ඪමාන
මා සම මිත්ති ජීයිත්ථ සස්සතාය
(1 නි අසම්පොන ජා.

47

න භ්සජ් පාපසක මිත්සත න භ්සජ් පුරිසාධසම
භ්සජ්ථ මිත්සත කලයාසණ භ්සජ්ථ පුරිසුත්තසම
(ධ්. පණ්ඩිත ෙග්ග

48

වීතසද්ධ න සසසවයය උදපාන ව සනාදක ,
සසච පි න අනුඛසණ වාරි කද්දම ගන්ධික

(45
ය ශවම්් අනුන් ්ළ අපරාධ් ඉෙසීමට සමත් වේ ද, වහ
වතවම් මිතරත්ෙය ශ නමුති බර උසු න්නුෙන් අතර, වගන ය ශන්නෙුන්
අතර උසස් ම තුනුත්තා ෙන්වන් ය ශ.
(46
මිතරය ශ්ු විසින් වදන මඳ ෙූ වහෝ වබාවහෝ ෙූ වහෝ වදය ශ
වනා ගුනීවමන් බා ය ශා වග් මිතරවය ශෝ බිවඳති. එ බුවින් වමාහු වග් හා
මාවග් මිතරත්ෙය ශ වනා බිවඳ්ො. ස්ථිර වේො ය ශි වබා ් තිඹ ගනිමි. (වමය ශ
අසම්පොන ජාත්ය ශ බ ා වත්රුම් ගත ය ශුතු ය ශ.
ක ාණ මිතරයන් පස්වනය කළ යුතු බව.
(47
පාපමිතරය ශන් වස්ෙනය ශ වනා ්රන්වන් ය ශ. හීන පුරුෂය ශන්
වස්ෙනය ශ වනා ්රන්වන් ය ශ. ් යාණ මිතරය ශන් වස්ෙනය ශ ්රේ. උත්තම
පුරුෂය ශන් වස්ෙනය ශ ්රේ.
52
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

(48
ෙතුර නුති ිඳ්් වමන් විශ්ොසය ශ නුතිය ශහු වස්ෙනය ශ
වනා ්රන්වන් ය ශ. ජ ය ශ සිඳුණු ිඳ නුෙත ්ුණුවය ශ් ද මඩ ගඳ නිසා
එහි ජ ය ශ පරවය ශෝජනය ශට වනා ගත හු්ිය ශ.
49

පසන්න සමව සසසවයය අප්පසන්න විවජ්ජ්සය,
පසන්න පයිරුපාසසයය රහද සවාදකත්ථිසකා

50

භ්සජ් භ්ජ්න්ත පුරිස අභ්ජ්න්ත න භ්ජ්ජ්සය,
අසප්පුරිස ධම්සමා සසා සයා භ්ජ්න්තා න භ්ජ්ජ්ති

51

සයා භ්ජ්න්ත න භ්ජ්ති සසවමාන න සසවති,
ස සව මනුස්ස පාපිට්සඨා මිසගා සාඛස්සිසතා යථා
(50 නි. මහාවබෝධි ජා.

52

සුවිජ්ාන සීගාලාන සකුන්තානච්ච වස්සිත ,
මනුස්ස වස්තිත රාජ් දුබ්බිජ්ානතර තසතා

53

අපි සච මච්චති සපාසසා ඤාති මිත්සතා සඛාති වා,
සසා පුබ්සබ සුමසනා හුත්වා ප්ඡතාසම්පජ්ජ්සත දිවසා.

(49
පහන් තුනුත්තා ම වස්ෙනය ශ ්ළ ය ශුතු ය ශ. වනා පහන්
තුනුත්වත් හළ ය ශුතු ය ශ. ජ ය ශ ්ුමති තුනුත්තා මහ වි ්් ම
වස්ෙනය ශ ්රන්නා්් වමන් පහන් තුනුත්තා ම වස්ෙනය ශ ්ළ ය ශුතු ය ශ.
(50
තමා ම ,ජනය ශ ්රන තුනුත්වත් ,ජනය ශ ්ළ ය ශුතු ය ශ.
,ජනය ශ වනා ්රන්නා හළ ය ශුතු ය ශ. ය ශවම්් තමා හා ,ජනය ශ ්රන්නා
,ජනය ශ වනා ව්වර් නම් එය ශ අසත්පුරුෂ ්වම්ි.
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Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

(51
ය ශවම්් තමා ,ජනය ශ ්රන්නහු ,ජනය ශ වනා ව්වර් ද,
වස්ෙනය ශ ්රන්නහු වස්ෙනය ශ වනා ව්වර් ද, වහවතම් ෙඳුර්ු ෙුනි
මිනිස් පවිවට්ි.
මිනිසුන් පග්් අදහස් පත්රැේ ග්ැනීෙ දුෂ්කර බව
(52
සිෙලුන් වග් හඬ පහසුවෙන් වත්රුම් ගත හු්ි ය ශ.
ප්්ෂීන් වග් හඬ ද පහසුවෙන් වත්රුම් ගත හු්ි ය ශ. මිනිසුන්වග් හඬ
වත්රුම් ගුනීම ඒොට ෙඩා ඉතා දුෂ්්රය ශ.
(53
මිනිසා අවන්්ු නෑවය ශ් මිතුවර්ු ය ශි සිතුවය ශ් ද වහ්
පළමු වහාඳ හිත් ඇත්වත් වී පසුෙ සතුරු වේ.
54

යස්මි මසනා නිවිසති, අවිදූසර සහා පි සසා,
සන්තිසක පි හි සසා දූසර යස්මා විවසසත මසනා

55

අන්සතා පි සසා සහාති පසන්න චිත්සතා,
පාර සමුද්දස්ස පසන්න චිත්සතා,
අන්සතා පි සසා සහාති පදුට්ඨ චිත්සතා
පාර සමුද්දස්ස පදුට්ඨ චිත්සතා
(13 නි. ජෙනහාංස ජා.

56

සන ව ඉත්ථිසු සාමච්ච නා පි භ්ක්සඛසු සාරථි
අථස්ස සන්ධි සභ්දස්ස පස්ස යාව සුචින්තිත

57

අසි තික්සඛා ව ම සම්භ්ි සපසුච්ච පරිවත්තතී
යත්ථූසභ්ච්ච සීහච්ච භ්ක්ඛයන්ති මිගාධමා

54
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

හිතවතා දුර විසුපය් ද ළඟෙ බව
(54
ඇලුම් ්ිරීම් ෙශවය ශන් ය ශම්ු ව්වරහි තමා වග් සිත
පෙතී නම් වහ් දුර විසුවය ශ් ද ළඟ ම ය ශ. සමග ම ය ශ. ය ශම්ු ව්වරහි සිත
වනා පෙතී නම් වහවතවම් ළඟ විසුවය ශ් ද දුර ම ය ශ.
(55
වහාඳ හිත ඇත්වත් මුහුවදන් එවතර විසුවය ශ් ද තමා වග්
වගය ශි ම ය ශ. තමා ගුන නපුරු සිත් ඇත්වත් තමා වෙවසන වගය ශි විසුවය ශ්
ද මුහුදින් එතර ය ශ.
පක්ළාේ පිළිග්ැන්පෙන් වන විපත
වමය ශ ව්් ාම් පිළිවගන ඔෙුවනාෙුන් මරා ගත් ගෙය ශ්ු හා
සිාංහය ශ්ු ගුන ්ිය ශන ද ගාථා පඞ්්්තිය ශ්ි. සන්ධිව,්ද ජාත්ය ශ බ නු.
(56
රිය ශුදුර, වම් වදවදනා වග් ස්තරීන් පිළිබඳ සම බේුත්
නුත. ආහාරය ශ පිළිබඳ සම බේුත් නුත. එ බුවින් ් හය ශට ්රුණ්්
නුත. එවහත් ව්ාටෙන්නා වග් අදහස සිදු ෙූ සුටි බ ෙ.
(57
තිය ශුණු ෙූ ්ඩුෙ මස ්පා වගන මස් අතර ඒ වම් අතර
ය ශන්නා්් වමන් මිතර සන්ධිය ශ අතර එය ශ ්පා වගන ව්් ම ඒ වම් අත
ය ශන්වන් ය ශ. ඒ ව්් ම නිසා සිාංහය ශාවග් හා මුොවග් මස් සිෙ ්ලු
්න්නාහ.
58

ඉම සසා සයන සසති, සයි ම පස්සසි සාරථි
සයා වාච සන්ධි සභ්දස්ස පිසුණස්ස නිසබාධති

59

සත ජ්නා සුඛ සමධන්ති නරා සග්ග ගතාරිව,
55
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

සය වාච සන්ධි සභ්දස්ස නාවසබාසධන්ති සාරථි
(4 නි. සන්ධිව,්ද ජා.

60

දුසමා යදා සහාති එලූපපන්සනා
භ්ුච්ජ්න්ති න විහගා සම්පතත්තා,
ඛීණන්ති චත්වාන දුම ඵල්ඡචසය
දිසසා දිසා යන්ති තසතා විහඞ්ගමා

61

චර චාරික සලාහිත තුණ්ෙ මාමරි
කි ත්ව සුව සුක්ඛ දුමම්හි ඣායසි,
තදිඞ්ඝ ම බරපහි වසන්ත සන්නිභ්
තස්මා සුව සුක්ඛ දුම න රිච්චසි

(58
රථාකාය ශයය, වම් සිාංහය ශා වග් හා ගෙය ශා වග් ය ශම් මළ
නින්ද්් ද්්වනහි ද, ය ශවම්් ව්් ාම් ්ිය ශා ව්ාටෙන්නා වග් බස
පිළිගනී ද වහ් වම් නින්වදන් නිදන්වන් ය ශ.
(59
රිය ශදුර,
ය ශම්
ව්වන්්
සන්ධිව,්ද්ය ශා
වග්
(ව්ාටෙන්නාවග් බස වනා පිළිගනිත් ද, ඒ ජනවය ශෝ ස්ෙර්ගය ශට ගිය ශෙුන්
වමන් සුපය ශට පුමිවණති.
පහාඳ මිතුරන් පග්් ග්ුණ
තමන් වගඩි ්ා ජීෙත් ෙූ ගස මළ ් ් හි ද ඒ ගස වනා හුර එහි ම
වෙවසන මහ වබෝසත් ගිරොණන් වගන් හාංසවය ශ්් වමවස් විකාරය ශි.

56
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

(60
ය ශම් ්ව ් ගස වගඩිෙ ින් ය ශු්්ත වේ ද එ ් ්හි
ප්්ෂීහු පුමිණ වගඩි ්ති. ගවස් වගඩි අෙසන් ෙූ ් ්හි ප්්ෂීහු ඒ බෙ
දැන දිශාවෙන් දිශාෙට ය ශන්නාහු ය ශ.
(61
ගිරොවණනි, කාරි්ාවෙහි ය ශෙ. වනා මුවරෙ. ඔබ ්ුම්්
වහය ශින් විය ශළුණු ගවසහි තෙන්නාහු ද? ෙසන්ත ්ා වය ශහි ෙනය ශ්්
වස් නි ් ෙූ ගිරොවණනි, ඒ ්ාරණය ශ මා හට ්ිය ශනු මුනවි. ඔබ ්ුම්්
වහය ශින් වම් විය ශළි ගස වනා හරින්නහු ද?
62

සය සව සඛීන සඛාසරා භ්වන්ති
පාණ චසජ් සුඛදුක්සඛසු හ ස
ඛීන අඛීනන්ති න ත ජ්හන්ති
සන්සතා සත ධම්ම මනුස්සරන්තා

63

සසා හ සත අච්චතසරාස්මි හ ස
ඤාතී ච සම සහාති සඛා ච රුක්සඛා,
ත නුස්සසසහ ජිවිකත්සථා පහාතු
ඛීනන්ති චත්වාන න සහස ධම්සමා
(9 නි. මහාසු් ජා.

64

සන්ති රුක්ඛා හරිතපත්තා දුමා සනක ඵලා බහූ,
කස්මානු සුක්සඛ සකාළාසප සුවස්ස නිරසතා මසනා

65

ඵලස්ස උපභ්ච්ජිම්හා සනක වස්සගසණ බහූ,
අඵලම්පි විදිත්වාන සා ව සමත්ති යථා පුසර

(62 හාංසය ශ, ය ශහළුෙන් වග් ය ශම් ය ශහළු ව්වන්් වෙත් ද, වෙන
ය ශහළුෙන් වග් සුෙ දු්් වද්්හි ය ශහළුෙන් වෙනුවෙන් තමන්වග් පරාණය ශ
57
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

ෙුෙ ද හරණාහු ය ශ. සත්පුරුෂවය ශෝ ෙනාහි සත්පුරුෂ ධ්මමවය ශහි පිහිටිය ශාහු
දුප්පත් ෙූොහුය ශ ය ශි තමන් වග් ය ශහළුෙන් වනා හරනාහු ය ශ.
(63
හාංසය ශ, මම ඒ සත්පුරුෂය ශන් වගන් ව්වන්් වෙමි. වම්
ගස මාවග් නෑය ශා ද ය ශහළුො ද වේ. එ බුවින් ඵ නුති බෙ ස ්ා වම්
ගස වනා හරිමි. එවස් හුරීම ධ්මමය ශ වනා වේ.
තෙත් ෙර් මළ ගවස්
හාංසවය ශ්් වම වස් විකාර ය ශි.

මහවබෝසත්

ගිරොණන්

වගන්

(64
නි ් ව්ා ඇති ගස් වබාවහෝ ඇත, වගඩි ඇති ගස් ද
වබාවහෝ ඇත, විය ශළුණා ෙූ වම් වබන ගවසහි ගිරො වග් සිත ඇලුවන්
්ෙර ්රුණ්ින් ද?
(65
ෙර්ෂ වබාවහෝ ගණන්් මුළු ්ව හි වම් ගවස් ඵ
අනු,ෙ ව්වළමි. වපර වම් ගස හා ය ශම් මිතුරු්ම්් පුෙුත්වත් නම්
වගඩි නුති ්ා ය ශ ෙූ දැනුදු එය ශ එවස් ම ය ශ.
66

සුක්ඛච්ච රුක්ඛ සකාළාප රපත්ත මඵල දුම ,
රහාය සකුණා යන්ති කි සදාස පස්සසස දිජ්

67

සය ඵලත්වා සම්භ්ජ්න්ති, අඵසලාති ජ්හන්ති න
අත්තට්ඨ පච්ඤා දුම්සමධා සත සහාන්ති පක්ඛ පාතිසනා
(9 නි. මූ සු් ජා.

68

සසසයයා අමිත්සතා මතියා උසපසතා
නත්සවව මිත්සතා මතිවිප්පහීසනා,
මකස වධිස්සන්ති හි ඒළ මූසගා
58
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

පුත්සතා පිතත අබ්භ්ිදා උත්තමඞ්ග
(1 නි. මස් ජා.

69

සයා සව කතච්ඤු කතසවදි ධීසරා
කලයාණ මිත්සතා දළ්හභ්ත්තී ච සහාති,
දුක්ඛිතස්ස සක්ක්ඡච කසරාති කි්ඡච
තථා විධ සප්පුරිස වදන්ති
(40 නි. සර,ඞ්ග ජා.

(66
ව්ාළ නුත්තා ෙූ වගඩි නුත්තා ෙූ විය ශළුණා ෙූ වබන
ගස ප්්ෂීහු හුර ය ශන්නාහු ය ශ. ගිරොණනි, ඔබ එහි ්ිනම් ෙරද්්
ද්්වනහි ද?
(67
ය ශවම්් ඵ ය ශන් උවදසා ගස්් ,ජනය ශ ව්වරත් ද, වගඩි
නුති ් ්හි එය ශ හුර දමත් ද තමන්වග් පරවය ශෝජනය ශ ගුන පමණ්්
දන්නා ෙූ අඥවය ශෝ මිතර ප්්ෂය ශ නසන්වනෝ ය ශ.
නුවණැති සතුරා පෙෝඩ මිතුරාට වඩා පහාඳ බව
(68
නුෙණින් ය ශු්්ත ෙූ සතුරා උතුමි. නුෙණ නුති මිතුරා
උතුම් වනා වේ. ඒ එවස් මුය ශි. වමෝඩ පුතර ය ශා මදුරුො මරමි ය ශි
වපාවරාවෙන් ගසා පිය ශා වග් හිස වද්ට පු ී ය ශ.
සත්පුරැෂයා
(69
ය ශවම්් අනුන් විසින් තමාට ්ළ ගුණ දනී ද, ගුණ
්ළෙුන්ට පරතයූප්ාර ව්වර් ද, නුෙණුත්වත් ද, ් යාණ මිතරවය ශ්් වේ
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ද, මිතුරන් හට මහත් ,්්ති ඇත්වත් ද, දු්ට පත් මිතුරා වග් දු් තමා
පිටට වගන මිතුරා දු්ින් මුදෙනු පිණිස ෙුඩ ව්වර් ද, එ බඳු
තුනුත්වත් සත්පුරුෂය ශා ය ශ ය ශි පණ්ඩිතවය ශෝ ්ිය ශති.
70

මාතාසපත්ති භ්ර ජ්න්තු කුසල සජ්ට්ඨා පචායින ,
සණ්හ සඛිල සම්භ්ාස සපසුසණයයප්පහායින

71

ම්ඡසතර විනසය යුත්ත ස්ඡච සකාධාභ්ිභ්ු නර ,
ත සව සදවා තාවති සා ආහු සප්පුරිසසා ඉති
(ස්්් සාංය ශුත්ත

72

අකතච්ඤුස්ස සපාසස්ස නි්ඡච විවර දස්සිසනා,
සබ්බච්සච පඨවි දජ්ජ්ා සන ව න අභ්ිරාධසය
(1 නි. සී ෙනාග රාජ ජා.

73

ස්ඡච කිසරව මාහ සු නරා එක්ඡචියා ඉධ
කට්ඨ විප්ලාවිත සසසයයා නත්සව සවක්ඡචිසයා නසරා
(1 නි. සච්කාං ්ිර ජා.

තවුතිසා පදවියන් පග්් සත්පුරැෂයා
(70-71 මෙුපිය ශන් වපෝෂණය ශ ්රන්නා ෙූ, ්ු වදටුෙන් පුදන්නා
ෙූ, වමාව ා්් ෙූ වනා රළු ෙූ ්ථා ඇත්තා ෙූ, ව්් ාම් වනා ්ිය ශන්නා
ෙූ, වනා මසුරු ෙූ, සතයොදී ෙූ, ව්රෝධ් වනා ්රන්නා ෙූ, මනුෂයය ශා
තෙුතිසා ෙුසි වදවිවය ශෝ සත්පුරුෂය ශා ය ශ ය ශි ්ීහු.
අසත්පුරැෂයා ග්ුණ කිරීපෙන් සතුටු පනා කළ හැකි බව
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(72
නිතර අනුන් වග් ෙරද ම වසාය ශන්නා ෙූ, ව්වළහි ගුණ
වනා දන්නා ෙූ, අසත්පුරුෂය ශා හට මුළු වපාවළාෙ ම දුන්වන් ද, ඔහු
සතුටු වනා ්ළ හු්ි ය ශ.
අසත්පුරැෂයාට කරන උපකාරපයන් ප ක් නැති බව
(73
වගාඩ වගන තුබූ දිවය ශ් ය ශන දණ්ඩ උතුම් ය ශ. විපතින්
වගාඩ නගා ගන්නා ද ඇතුම් මිනිවස්් උතුම් වනා වේ ය ශ ය ශි වම්
ව ෝ්වය ශහි ඇතුම් මිනිස්සු සතයය ශ්් ම ්ීොහු ය ශ.
74

අසන්ත සයා පග්ගණ්හාති අසන්තමුපසසවති,
තසමව ඝාස කුරුසත වයග්සඝා සච්ජීවිසකා යථා
(1 නි. සඤ්ජීවි් ජා.

75

සච්සඤාග සම්සභ්ාග විසසස දස්සන
අනරිය ධම්සම්සු සසඨසු නස්සති,
කතච්ච අරිසයසු ච අච්ජ්සසසු
මහප්ඵසලා සහාති අණුම්පි තාදිසු

76

සයා පුබ්සබ කත කලයාසණා අකා සලාසකා සුදුක්කර ,
ප්ඡතා කයිරා නවා කයිරා අ්ඡචන්ත පූජ්නාරසහා
(4 නි. මහා අස්සාවරෝහ ජා.

අසත්පුරැෂයා උපකාරකයා නසන බව
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(74
ය ශවම්් අසත්පුරුෂය ශා හට අනුබ වද් ද, අසත්පුරුෂය ශා
වස්ෙනය ශ ව්වර් ද, ෙයාඝරය ශා තමාට උප්ාර ්ළ සඤ්ජීේය ශා මරා
්ෑෝ් වමන් අසත්පුරුෂය ශා උප්ාර ්ළ තුනුත්තා ්න්වන් ය ශ.
සත්පුරැෂයන්ට හා අසත්පුරැෂයන්ට කරන ග්ුණ
(75
එ්් ෙ විසීම හා එ්්ෙ ්රිය ශා ්ිරීම ෙූ ගුණය ශ අනාය ශයය
ස්ෙ,ාෙය ශ ඇති ව්රාටි්ය ශන් ව්වරහි නුවසය ශි. අොං් ෙූ පිරිසිදු
අදහස් ඇත්තා ෙූ පුද්ග ය ශ්ුට ්ළ අ ්ප ෙූ ද උප්ාරය ශ මහත් ඵ වේ.
පරථපෙෝපකාරපය් අග්ය
(76
ය ශවම්් වපර තමාට ්ිසිදු උප්ාරය ශ්් වනා ්ළ
අවන්්ුට පළමුවෙන් උප්ාර ව්වර් ද, වහ් ව ෝ්වය ශහි දුෂ්්ර
වදය ශ්් ව්වළ් ය ශ. වහ් නුෙත උප්ාර ්රන්වන් වහෝ වේො වනා
්රන්වන් වහෝ වේො පළමු ්ළ උප්ාරය ශ නිසා ඒ්ාන්තවය ශන් පිදිය ශ
ය ශුත්වත්් ෙන්වන් ය ශ.
77

යථා බීජ් අග්ගිම්හි ෙයිහති න විරපහති,
එව කත අසප්පුරිසස ෙය්හතී න විරපහති

78

කතච්ඤුම්හි ච සපාසම්හි සීලවන්සත අරිය වුත්තිසන
සුසඛත්සත විය බීජ්ානි කත තම්හි න නස්සති
(10 නි. නිවගරෝධ් ජා.

79

සයා පුබ්සබ කත කලයාසණා කතත්සථා නාවබු ජ්ඣති
ප්ඡතා කි්ඡසච සමුප්පන්සන කත්තාර නාධිග්ඡතති
(අ්තඤ්ඤු ජා.
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80

පටුන වෙත

සයා පුබ්සබ කත කලයාසණා කතත්සථා නාවබු ජ්ඣති
අත්ථා තස්ස පලුජ්ජ්න්ති සය සහාන්ති අභ්ිපත්ථිතා
සත්පුරැෂයා සත්පුරැෂයන්ට කරන ග්ුණය

(77
ය ශම් වස් බිජුෙට ගින්වනන් දැවේ ද වනා ෙුවේ ද එවමන්
අසත්පුරුෂය ශන් ව්වරහි ්ළ ගුණ ො ය ශය ශි. වනා ෙුවඩය ශි.
(78
්ළ ගුණ දන්නා ෙූ සි ්ෙත් ෙූ පිරිසිදු අදහස් ඇත්තා ෙූ
පුරුෂය ශ්ු ව්වරහි ්ළ ගුණය ශ ය ශහපත් ්ුඹුර් බිජුෙට වමන් වනා
නුවස්, ෙුවේ.
පකපළහි ග්ුණ පනා දන්නා හට උපකාරකයන්
නැති වන බව
(79
අනුන්වග් උප්ාර ුබූ ය ශවම්් ්ළ ගුණය ශ වනා දනී ද,
වහ වතවම් පසුෙ තමාට ්ළ ය ශුතු ය ශම් ්ිසිේ් ඇති ෙූ ් ්හි එය ශට
උප්ාර ෙන ව්න්ු වනා බය ශි.
පකපළහි ග්ුණ පනා දන්න හුපග්් අර්ථයන් නැපසන බව
(80
වපර අවන්්ු වගන් උප්ාර ුබූ ය ශවම්් එය ශ වනා
ස ්ා නම් ඔහු බ ාවපාවරාත්තු ෙන්නා ෙූ අර්ථවය ශෝ නුවසති.
81

සයා පුබ්සබ කත කලයාසණා කතත්ථමනුබු ජ්ඣති
අත්ථා තස්ස පවඩ්ඪති සය සහාන්ති අභ්ිපත්ථිතා
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පටුන වෙත
(7 නි. ද ්හධ්ම්ම ජා.

82

නිහීයති පුරිසසා නිහීන සසවි
න ච හාසයථ කදාචි තුලයසසවි,
සසට්ඨමුපනම උසදති ඛිප්ප
තස්මාත්තසනා උත්තරි භ්සජ්සථ
(අාංගුත්තර ති් නිපාත

83

අකතච්ඤු මකත්තාර කතස්සප්පතිකාරක
යස්මි කතච්ඤුතා නත්ථි නිරත්ථා තස්ස සසවනා

84

යස්ස සම්මුඛ චිණ්සණන මිත්ත ධම්සමා න ලබ්භ්ති,
අනුසූය මනක්සකාස සනික තම්හා අපක්කසම
(4 නි. ජෙස්ුණ ජා.

(81
වපර අනුන් වගන් උප්ාර ගත් ය ශවම්් එය ශ ස ්ා නම්
ඔහු බ ාවපාවරාත්තු ෙන්නා ෙූ අර්ථවය ශෝ ෙුවඩති.
පස්වනය
(82
හීනය ශන් වස්ෙනය ශ ්රන්වන් පිරිවහ්. සමානය ශන්
වස්ෙනය ශ ්රන්වන් සිටි තත්ත්ෙවය ශන් වනා පිරිවහ්. වශර්ෂ්ඨය ශන්
වස්ෙනය ශ ්රන්වන් ෙහා දිය ශුණුෙට පුමිවණ්. එබුවින් තමන්ට ෙඩා
වශර්ෂ්ඨය ශන් ,ජනය ශ ්රෙු.
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පකපළහි ග්ුණ පනා දන්න හු පග්න් ඈත් විය යුතු බව
(83
ව්වළහි ගුණ වනා දන්නා ෙූ, අනුන්ට උප්ාරය ශ්් වනා
්රන්නා ෙූ, ්ළ ගුණය ශට ගුණය ශ්් වනා ්රන්නා ෙූ, ය ශම්ු ව්වරහි
්ළ ගුණ සු ්ීම නුද්ද ඔහු වස්ෙනය ශ ්ිරීම නිෂ්ඵ ය ශ.
(84
ය ශම්ුට ෙුඩ ්ිරීවමන් මිතරධ්මමය ශ වනා ුවේ ද වොස්
වනා ්ිය ශා ආව්රෝශ වනා ව්ාට වසමින් ඔහු වගන් ඉෙත් ෙන්වන් ය ශ.
85

සයා සත විස්සසසත තාත විස්සාසච්ච ඛසමයය සත
සුස්සූ සී ච තිතික්ඛී ච ත භ්සජ්හි ඉසතා ගසතා

86

යස්ස කාසයන වාචාය මනසා නත්ථි දුක්කත ,
උරසී ව පතිට්ඨාය ත භ්සජ්ති ඉසතා ගසතා

87

සයා ච ධම්සමන චරති, චරන්සතා පි න මච්චති,
විසුද්ධකාරි සප්පච්ච ත භ්සජ්ති ඉසතා ගසතා

88

හළිද්දිරාග කපිචිත්ත පුරිස රාග විරාගින ,
තාදිස තාත මාසසවි නිම්මනුස්සම්පි සච සියා
භජනය කළ යුතු අය

වමය ශ වබෝසතාණන් ෙහන්වස් විසින් තමන් ව්වරන් ඉෙත් ෙ
ය ශනු ්ුමති පුතරය ශාට ්ළ අනුශාසනවය ශ්ි.
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පටුන වෙත

(85
දරුෙ, නුඹට ය ශවම්් විශ්ොස ද, නුවේ විශ්ොසය ශ වහ්
පිළිගනී ද, නුවේ විශ්ෙස ෙකන අසනු ්ුමුත්වත් ද, නුවේ ෙරද ඉෙසා
ද වමය ශින් ගිය ශා ෙූ නුඹ ඒ පුද්ග ය ශා ,ජනය ශ ්රන්වනහි ය ශ.
(86
්ය ශ ෙකන සිත ය ශන තුවනන් ම ය ශම්ු වග් ෙරද්් නුද්ද,
වමය ශින් ගිය ශා ෙූ නුඹ දරුේු වස් පිහිටා ඔහු ,ජනය ශ ්රන්වනහි ය ශ.
(87
ය ශවම්් දැහුමින් හුසිවර් ද, ඒ නිසා උඩඟු වනා වේද,
වමය ශින් ගිය ශා ෙූ නුඹ පිරිසිදු ්රිය ශා ඇත්තා ෙූ ඒ පුද්ග ය ශා ,ජනය ශ
්රන්වනහි ය ශ.
(88
්හ සාය ශම ෙුනි අස්ථිර සිත් ඇත්තා ෙූ ෙඳුර්ු වග් සිත
වමන් ෙහා වෙනස් ෙන සිත් ඇත්තා ෙූ, ෙරින් ෙර සතුරු මිතුරු ෙන්නා
ෙූ තුනුත්තා, ආශරය ශ ්ිරීමට ව ාෙ මිනිසුන් නුති ෙුෙ ද ,ජනය ශ වනා
්රන්වනහි ය ශ.
89

ආසිවිස ව කුපිත මිළ්හ ලිත්ත මහාපථ
ආරකා පරිවජ්සජ් හි යානීව විසම පථ

90

අනත්ථා තාත වඩ්ඪන්ති, බාල අ්ඡචුපසසවසතා,
මාස්සු බාසලන සඞ්ගච්ජි අමිත්සතසනව සබ්බදා

91

ත තාහ තාත යාචාමි, කරස්සු වචන මම,
මාස්සු බාසලන සඞ්ගච්ජි දුක්සඛා බාසලහි ස ගසමා
(9 නි. හළිද්දිරාග ජා.

92

න සන්ථව කා පුරිසසන කයිරා
අරිසයා අනරිසයන පජ්ානමත්ථ ,
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පටුන වෙත

චිරා නුවුත්සථා පි කසරාති පාප
ගසජ්ා යථා ඉන්දසමාන සගාත්ත
(89
්ිපිය ශා ෙූ සර්පය ශ්ු වමන් ද, අසූචි තුෙරුණු මාර්ගය ශ්්
වමන් ද, විෂම මාර්ගය ශ රථවය ශන් ය ශන්නෙුන් විසින් හරනා්් වමන් ද,
ෙහා වෙනස් ෙන්නා ෙූ පුද්ග ය ශා ව්වරන් දුරින් ම දුරු ෙන්වනහි ය ශ.
(90
දරුෙ, ෙුඩිවය ශන් බා ය ශන් වස්ෙනය ශ ්රන්නා හට
අනර්ථවය ශෝ ෙුවඩති. සතුරන් හා එ්් වනා ෙන්නා්් වමන් ම, හුම
් ්හි ම බා ය ශන් හා ද එ්් වනා වෙෙ.
(91
දරුෙ, මම නුඹට ය ශාඥා ්රමි. මාවග් ෙකනය ශ ්රෙ. ්ිසි
්ව ් බා ය ශන් හා සමාගම් වනා ්රෙ. බා ය ශන් හා සාංගමය ශ දුව්්ි.
අසත් පුරැෂයන් ආශරය කිරීපේ නපුර
(92
අථමානථම වද් දන්නා ෙූ ආය ශයයය ශා අනාය ශයය ෙූ
අසත්පුරුෂය ශා හා මිතුරු්ම් වනා ්රන්වන් ය ශ. තමා විසින් වපෝෂණය ශ
්ළ ඇතා ඉන්දසමානවගාත්ත තෙුසාට නපුර ්ළා්් වමන් වබාවහෝ
් ්් ආශරය ශ ්ළා ෙූ ද අසත්පුරුෂය ශා නපුර ්රන්වන් ය ශ.
93

යත්සවව ජ්ච්ඤා සදිසසා මමන්තී
සීසලන පච්ඤාය සුසතන චා පි,
සතසන ව සමත්ති කයිරාථ ධීාාරා
සුඛාවසහා සප්පුරිසසන සඞ්ගසමා
(2 නි. ඉන්දසමාන වගාත්ත ජා.

94

න සන්ථවස්මා පරමත්ථි පාපිසයා
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සයා සන්ථසවා කාපුරිසසන සහාති,
සන්තප්පිසයා සප්පිනා පායසසන
කි්ඡතා කත පණ්ණකුටි අදඩ්ඪහි
95

න සන්ථවස්මා පරමත්ථි සසසයයා
සයා සන්ථසවා සප්පුරිසසන සහාති,
සීහස්ස වයග්ඝස්ස ච දීපිසනා ච
සාමාමුඛ සලපති සන්ථසවන
(2 නි. සන්ථෙ ජා.

(93
ය ශම් පුද්ග ය ශ්ු ගුන ශී වය ශන් හා නුෙණින් ද
උගත්්මින් ද, තමා හා සමාන බෙ දන්වන් නම් ඔහු සමග පමණ්්
මිතුරු්ම් ්රන්වන් ය ශ. සත්පුරුෂය ශන් හා එ්්වීම සුප එළෙන්වන් ය ශ.
(94
අසත්පුරුෂය ශ්ු හා ය ශම් එ්්වීම්් වේ ද, එය ශට ෙඩා තෙත්
නපුර්් නුත. ගිවතව න් හා ්ිරිබතින් වපෝෂණය ශ ්ළ ගින්න දු් වස්
තනා ගත් පන්ස දැවී ය ශ.
(95
සත්පුරුෂය ශ්ු හා ය ශම් මිතරත්ෙය ශ්් වේ ද, එය ශට ෙඩා
උතුම් අවන්්් නුත. ආශරය ශ නිසා මුෙ වදන සිාංහය ශාවග් ද ෙයාඝරය ශා
වග් ද දිවිය ශා වග් ද මුහුණු ව වින්නී ය ශ.
96

න පාප ජ්න ස සසවි අ්ඡචන්ත සුඛ සමධති,
සගාධා කුල කකණ්සඪා ව කලි පාසපති අත්තාන
(1 නි. වගෝධ් ජා.

97

අකසරාන්සතා පි සච පාප කසරාන්තමුපසසවති
සඞ්කිසයා සහාති පාපස්මි අවණ්සණා චස්ස රපහති
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(ඉතිෙුත්ත් ති් නිපාත

98

න වණ්ණ රපසපන නසරා සුජ්ාසනා
න විස්සසස ඉත්තර දස්සසනන,
සුසච්චතා නච්හි වියච්ජ්සනන
අසච්චතා සලාක මිම චරන්ති

(96
පාපජනය ශන් වස්ෙනය ශ ්රන්වන් සුම ් ්හි සුප වනා
බා, ්ටුස්සා වගාය ශි්ු ය ශට විනාශය ශ පුමිණ ෙූේ් වමන් පාපීන්
වස්ෙනය ශ ්රන තුනුත්වත් වතවම් ම තමාට විනාශය ශ පමුණුො
ගන්වන් ය ශ.
(97
ඉදින් පේ වනා ්රන්වන් වී නමුත් පේ ්රන්නෙුන්
වස්ෙනය ශ ව්වර් නම් පාපවය ශහි සු් ්ළ ය ශුත්වත්් වේ. ඔහුට
අෙර්ණය ශ්් ද නගී.
මිනිසුන් හැඳිනීෙ දුෂ්කර බව
(98
පුහුවය ශන් හා සටහනින් මිනිස්ු ව වහසිවය ශන්
හුඳිනිය ශ හු්ි වනා වේ. එ බුවින් සුළු දැ්ීම්ින් ව්න්ු විශ්ොස වනා
්රන්වන් ය ශ. ය ශහපත් පුෙතුම් ඇති සි ්ෙතුන් වග් වේශවය ශන් සි ්
නුත්වතෝ ද වම් ව ෝ්වය ශහි හුසිවරති.
99

පතිරපපසකා මත්තිකා කුණෙසලා ව
සලාහඩ්ඪමාසසා ව සුවණ්ණ ජ්න්සනා,
චරන්ති එසක පරිවාර ජ්න්නා
අන්සතා අසුද්ධා බහි සසාභ්මානා
(ව්ෝස
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සාංය ශුත්ත

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

100

පටුන වෙත

වාචාය සඛිසලා මසනා විදුග්සගා
ජ්න්සනා කතප සසයාව කණ්හසප්සපා,
ධම්මධසජ්ා ගාමනිගසමසු සාධු සම්මසතා
දුජ්ජ්ාසනා පුරිසසන බාලිසසන
(6 නි. ධ්ම්මධ්ජ ජා.

දුතිය සතක

(99
රත්රන් ෙුනි ෙූ මුටිවය ශන් ්ළ ්ුණ්ඩ ා,රණය ශ්් වමන්
ද, රනින් ෙුසූ තඹ ්ාසිය ශ්් වමන් ද, පිරිෙරින් තත්ත්ෙය ශ ෙුසුණා ෙූ
ඇතුළත අසුද්ධ් ෙූ පිට පුත්ත පමණ්්
ස්සන ෙූ ඇතවම්්
ව ෝ්වය ශහි හුසිවරති.
(100 සුඟ වී බි වය ශහි නිදන විස්ුරු සර්පය ශ්ු ෙුනි ෙූ, මෘදු
ෙකන ඇති නපුරු සිත් ඇති, ගම් නිය ශම්ගම් හි සත්පුරුෂය ශ්ුය ශි සම්මත
ෙූ ධ්මමය ශ ව්ාඩිය ශ්් ව්ාට වගන හුසිවරන ව්රාටි්ය ශා බා ය ශන්
විසින් හුඳින ගුනීමට දුෂ්්ර ය ශ.
ද්විතීය ශතකය නිමි.
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1

ය ය හි රාජ් භ්ජ්ති සන්ත වා යදිවා අස ,
සීලවන්ත විසීල වා වස තස්සසව ග්ඡතති

2

යාදිස කුරුසත මිත්ත යාදිසච්චුපසසවතී,
සසා පි තාදිසසකා සහාති සහ වාසසාහි තාදිසසා

3

සසවමාසනා සසවමාන සම්ඵුට්සඨා සම්ඵුස පර ,
සසරා දිද්සධා කලාප ව අලිත්ත මුපලිම්පති,
උපසලප භ්යා ධීසරා සනව පාප සඛා සියා

4

පූතිම්ඡත කුසග්සගන සයා නසරා උපනය්හති,
කුසාපි පූති වායන්ති එව බාලූපසසවනා

පටුන වෙත

පස්වනය කරනු බන තැනැත්තාට අනුව
පස්වකයා පග්් චරිතය හැඩග්ැපසන බව
(1)
ය ශවම්් සත්පුරුෂ ෙූ වහෝ අසත්පුරුෂ ෙූ වහෝ සි ්ෙත් ෙූ
වහෝ දුශ්ශි ෙූ වහෝ ය ශම්ු ,ජනය ශ ව්වර් ද ඒ තුනු්්තතා ඔහුවග්
ෙසඟය ශට පුමිවණ්.
(2)
ය ශවම්් ය ශම් බඳු පුද්ග ය ශ්ු මිතර ව්ාට වෙවස් ද ය ශම් බඳු
පුද්ග ය ශ්ු වස්ෙනය ශ ව්වර් ද වහ වතවම් ද එ බඳු වෙය ශි. එ්්ෙ විසීවම්
සුටි එවස් ය ශ.
(3)
විෂ වපෙූ හීය ශ විෂ නුති ව්ාපුවෙහි ද විෂ ග ්ෙන්නා්්
වමන් වස්ෙනය ශ ්රනු බන අසත්පුරුෂය ශා තමා ආශරය ශ ්රන පේ නුති
අවන්ා වග් සන්තානවය ශහි පේ ග ්ෙන්වන් ය ශ. නුෙණුත්වත් පවින්
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පටුන වෙත

ෙුළ්ී වෙවසන තමා වග් සන්තානවය ශහි පේ තුෙවරනොට බිවය ශන්
පාප ය ශහළුෙන් ඇත්වත්් වනා ෙන්වන් ය ශ.
(4)
ය ශම් මිනිවස්් ්ුසතණවය ශන් ්ුණු මාලු බඳී ද එය ශින්
තණ ද ගඳ ගමන්වන් වේ. බා වස්ෙනවය ශ් සුටි ද එවස් ම ය ශ.
5

තරච්ච පලාසසන සයා නසරා උපනය්හතී,
පත්තා පි සුරභ්ි වායන්ති එව ධීරපපසසවනා

6

තස්මා පත්ත පුටස්සස ච චත්වා සම්පාක මත්තසනා,
අසන්සත සනාපසසසවයය සන්සතා සසසවයය පණ්ඩිසතා
අසන්සතා නිරය සනත්ති සන්සතා පාසපන්ති සුග්ගති
(20 නි. සත්තිගුම්බ ජා.

7

සාහු දස්සන මරියාන සන්තිවා සසා සදා සුසඛා,
අදස්සසනන බාලස්ස නි්ඡච සමව සුඛී සියා
(ධ්. සුඛ ෙග්ග

8

සබ්භ්ිසරව සමාසසථ සබ්භ්ි කුබ්සබථ සන්ථව ,
සත සද්ධම්ම මච්ඤාය සසසයයා සහාති න පාපිසයා

(5)
ය ශම් මිනිවස්් ව්ාළය ශ්ින් තුෙරළා ඔතා ද එය ශින් ඒ
ව්ාළය ශ ද සුෙඳ හමන්වන් වේ. නුෙණුතිය ශන් වස්ෙනය ශ ්ිරීම ද එ බඳු
ය ශ.
(6
එ බුවින් ඔතන ව්ාළය ශට වමන් ම තමාටත් සත් පුරුෂ
වස්ෙනවය ශ් විපා්ය ශ ෙන බෙ දැන අසත්පුරුෂය ශන් වස්ෙනය ශ වනා
්රන්වන් ය ශ. සත්පුරුෂය ශන් වස්ෙනය ශ ්රන්වන් ය ශ.
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පටුන වෙත

සත්පුරැෂයන් දැකීෙ හා අසත්පුරැෂයන් දැකීෙ
(7)
ආය ශයයය ශන් දැ්ීම ද ය ශහපති. ඔෙුන් හා එ්්ෙ විසීම හුම
් ්හි ම සුපවය ශ්ි. බා ය ශා වනා දැ්ීවමන් නම් හුම ් ්හි ම ෙන්වන්
සුපවය ශ්ි.
සත්පුරැෂ පස්වනපය් අනුසස්
(8
සත්පුරුෂය ශන් සමග ම එ්් ෙෙු. සත්පුරුෂය ශන් සමග ම
මිතුරු්ම් ්රෙු. සත්පුරුෂය ශන් වග් පඤ්ක ශී දශශී ාදි ගුණධ්ර්මය ශ
දැන උතුවම්් වේ. පවිවට්් වනා වේ.
9

සබ්භ්ිසරව සමාසසථ සබ්භ්ි කුබ්සබථ සන්ථව ,
සත සද්ධම්ම මච්ඤාය පච්ඤා ලබ්භ්ති නාච්චසතා

10

සබ්භ්ිසරව සමාසසථ සබ්භ්ි කුබ්සබථ සන්ථව ,
සත සද්ධම්ම මච්ඤාය සසාක මජ්සඣ න සසාචති

11

සබ්භ්ිසරව සමාසසථ සබ්භ්ි කුබ්සබථ සන්ථව ,
සත සද්ධම්ම මච්ඤාය ඤාති මජ්සඣ විසරාචති

12

සබ්භ්ිසරව සමාසසථ සබ්භ්ි කුබ්සබථ සන්ථව ,
සත සද්ධම්ම මච්ඤාය සත්තා ග්ඡතන්ති සුග්ගති

13

සබ්භ්ිසරව සමාසසථ සබ්භ්ි කුබ්සබථ සන්ථව ,
සත සද්ධම්ම මච්ඤාය සත්තා තිට්ඨන්ති සාතත
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පටුන වෙත

(9
සත්පුරුෂය ශන් සමග ම එ්් ෙෙු. සත්පුරුෂය ශන් සමග ම
මිතුරු්ම් ්රෙු. සත්පුරුෂය ශන් වග් සදහම් දැන පරඥාෙ
ුවේ.
අවන්්ින් එය ශ වනා ුවේ.
(10
සත්පුරුෂය ශන් සමග ම එ්් ෙෙු. සත්පුරුෂය ශන් හා ම
මිතුරු්ම් ්රෙු. සත්පුරුෂය ශන් වග් සදහම් දැන වශෝ් මධ්යවය ශ් වශෝ්
වනා ව්වර්.
(11
සත්පුරුෂය ශන් සමග ම එ්් ෙෙු. සත්පුරුෂය ශන් හා ම
මිතුරු්ම් ්රෙු. සත්පුරුෂය ශන් වග් සදහම් දැන නෑය ශන් මුද බබ ය ශි.
(12
සත්පුරුෂය ශන් සමග ම එ්් ෙෙු. සත්පුරුෂය ශන් හා ම
මිතුරු්ම් ්රෙු. සත්පුරුෂය ශන් වග් සදහම් දැන සත්ත්ෙවය ශෝ සුගතිය ශට
වය ශති.
(13
සත්පුරුෂය ශන් සමග ම එ්් ෙෙු. සත්පුරුෂය ශන් හා ම
මිතුරු්ම් ්රෙු. සත්පුරුෂය ශන් වග් සදහම් දැන සත්ත්ෙවය ශෝ සුම ් ්හි
සුෙවස් සිටිති.
14

සබ්භ්ිසරව සමාසසථ සබ්භ්ි කුබ්සබථ සන්ථව ,
සත සද්ධම්ම මච්ඤාය සබ්බ දුක්ඛා පමු්ඡචති
(වද්ෙතා සාංය ශුත්ත

15

සසව ලසභ්ථ නිපක සහාය
සද්ධි චර සාධු විහාරි ධීර
අභ්ිභ්ුයය සබ්බානි පරිස්සයානී
චසරයය සතන්ත්තමසනා සතීමා
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16

සනා සච ලසභ්ථ නිපක සහාය
සද්ධි චර සාධු වීහාරි ධීර
රාජ්ා ච රට්ඨ විජිත පහාය
එසකා චසර මාතඞ්ගරච්සඤා ව නාසගා

17

එකස්ස චරිත සසසයයා
නත්ථි බාසල සහායතා
එසකා චසර න ච පාපානි කයිරා,
අප්සපාස්සුක්සකා මාතඞ්ගරච්සඤා ව නාසගා

පටුන වෙත

(9 නි. ව්ෝසම්බි ජා.

(14
සත්පුරුෂය ශන් සමග ම එ්් ෙෙු. සත්පුරුෂය ශන් හා ම
මිතුරු්ම් ්රෙු. සත්පුරුෂය ශන් වග් සදහම් දැන සිය ශලු දු්ින් මිවද්.
(15
නුෙණුත්තා ෙූ මනා පුෙතුම් ඇත්තා ෙූ වධ්ය ශයයෙත් ෙූ
එ්්ෙ හුසිවරන්නා ෙූ මිතුර්ු බන්වන් නම් සිය ශලු උෙදුරු මුඩ
සිහිවය ශන් ය ශු්්තෙ සතුටු සිතින් ඔහු හා එ්්ෙ හුසිවරන්වන් ය ශ.
ඒක චයයාව
(16
නුෙණුත්තා ෙූ මනා පුෙතුම් ඇත්තා ෙූ වධ්ය ශයයෙත් ෙූ
එ්්ෙ හුසිවරන්නා ෙූ මිතුර්ු වනා බා නම් ඉදින් අත් පත් ්ර ගත්
රට හුර හුසිවරන්නා ෙූ රජ්ු වමන් ද ෙනවය ශහි එ් ා ෙ හුසිවරන
හස්ති රාජය ශ්ු වමන් ද තනි ෙ හුසිවරන්වන් ය ශ.
(17
තනිෙ හුසිරීම උතුම් ය ශ. ය ශහළු වී ගත ය ශුත්ත්් බා ය ශා
ව්වරහි නුත. පේ වනා ්රන්වන් ය ශ. පිරිස් පා නය ශ ගුන උත්සාහය ශ
හුර ෙනවය ශ් හුද් ාෙ වෙවසන නාගරාජය ශා වමන් හුසිවරන්වන් ය ශ.
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18

පටුන වෙත

චරච්ච නා ධිග්ඡසතයය සසයය සදිස මත්තසනා,
එක චරිය දළ්හ කයිරා නත්ථි බාසල සහායතා
(ධ්. බා

19

ෙග්ග

යස්මි මසනා නිවිසතා චිත්ත චා පි පසීදති
අදිට්ඨපුබ්බසක සපාසසා කාම තස්මි පි විස්සසස
(1 නි. සාව්්ත ජා.

20

න විස්සසස අවිස්සත්සථ විස්සත්සථ පි න විස්සසස
විස්සාසා භ්ය මන්සවති සීහා ව මිගමාතුකා
(1 නි. විස්සාස ව,ෝජන ජා.

21

නාස්මසස කත පාපම්හි නාස්මසස අලික වාදිසන
නාස්මසස අත්ථට්ඨ පච්චම්හි අතිසන්සත පි නාස්මසස

(18
මිතුරන් වසාය ශන තුනුත්වත් තමාට ෙඩා උතුම් ෙූේු
වහෝ තමා හා සම ෙූේු වහෝ වනා ුබුවය ශ් නම් එ් ා ෙ විසී ම ම
්රන්වන් ය ශ. ය ශහළු වීවමන් ගත ය ශුත්ත්් බා ය ශා ව්වරහි නුත.
විශ්වාස කළ යුතු පනා කළ යුතු අය
(19
වපර නුදුටු විරෑ ය ශම් ්ිසිේු ව්වරහි දුටු පමණින් තමා
වග් සිත පිහිටා ද, දුටු පමණින් සිත පහදී ද, වපර නුදුටු විරෑ ඒ
තුනුත්තා ව්වරහි ඒ්ාන්තවය ශන් විශ්ොස ්රන්වන් ය ශ.
(20
අවිශ්ොසය ශා ද විශ්ොස වනා ්රන්වන් ය ශ. විශ්ොසය ශා ද
විශ්ොස වනා ්රන්වන් ය ශ. මීවින්න ව්වරහි විශ්ොසය ශ තුබීවමන්
සිාංහය ශාට මරණය ශ පුමිණිය ශා්් වමන් විශ්ොසය ශ නිසා ,ය ශ පුමිවණ්.
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(21
ෙර්් ෙරද ්ළ පුද්ග ය ශා විශ්ොස වනා ්රන්වන් ය ශ.
වබාරු ්ිය ශන්නා ද විශ්ොස වනා ්රන්වන් ය ශ. තමා ගුන ම බ න්නා
ද විශ්ොස වනා ්රන්වන් ය ශ. පමණට ෙඩා ශාන්ත තුනුත්තා ද
විශ්ොස වනා ්රන්වන් ය ශ.
22

භ්වන්ති සහසක පුරිසා සගාපිපාසික ජ්ාතිකා,
ඝසන්ති මච්සච මිත්තානි වාචාය න ච කම්මුතා

23

සුක්ඛච්ජ්ලී පග්ගහිතා වාචාය පළිගුණ්ඨිතා,
මනුස්ස සඵග්ගුනා සීසද යස්මි නත්ථි කතච්ඤුතා

24

න හි අච්චච්ච චිත්තාන ඉත්ථින පුරිසාන වා,
නානා ච කත්වා ස සග්ග තාදිසම්පි නාස්මසස

25

අනරියකම්ම රක්කන්ත අත්සථත සබ්බ ඝාතින
නිසිත ව පටි්ඡතන්න තාදිසම්පි නාස්මසස

26

මිත්තරපසපනිසධක්ඡසච සාඛල්සලන අසචතසා,
විවිසධහි උපාසයහි තාදිසම්පි නාස්මසස

(22
ජ ය ශට ්ිසි ආධ්ාරය ශ්් වනා ව්ාට බඩ පුරා බී ය ශන
පිපාසිත ගෙය ශන් ෙුනි ඇතුම් පුරුෂවය ශෝ වෙති. ඔෙුහු ්රිය ශාවෙනි
්ිසිේ් නුති ෙ ෙකනවය ශන් පමණ්් සාංගරහ ්රමින් මිතරය ශන් ගසා ්ති.
(23
හිස් අත ඔසො වගන ්ථාවෙන් සිය ශ ් ෙසා වගන එන
නිසරු මිනිසුන් ආශරය ශ වනා ්රන්වන් ය ශ. ්ෘතඥතාෙ නුති මිනිසුන් ද
ආශරය ශ වනා ්රන්වන් ය ශ.
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(24
ෙරින් ෙර එ් එ් සිත් ඇති ්ර ගන්නා ෙූ ස්තරීන් හා
පුරුෂය ශන් ද විශ්ොස වනා ්රන්වන් ය ශ. අනතුරු ්රනු පිණිස
වනාවය ශ්් ආ්ාරවය ශන් මිතුරු ෙන්නෙුන් ද විශ්ොස වනා ්රන්වන් ය ශ.
(25
වනා මනා ෙුඩට බුස සිටින්නා ෙූ ස්ථිර ්ථා නුත්තා
ෙූ ඉඩ්් ද වහාත් සිය ශ ් ෙනසන්නා ෙූ ෙුසී තිවබන තිය ශුණු ්ඩුේ්
බඳු පුද්ග ය ශන් විශ්ොස වනා ්රන්වන් ය ශ.
(26
ඇතවම්් නපුරු සිතින් මටසිළුටු ෙකනවය ශන් වනාවය ශ්්
උපාවය ශන් මිතර වේශවය ශන් එති. එබඳු පුද්ග ය ශන් විශ්ොස වනා
්රන්වන් ය ශ.
27

ආමිස වා ධන වා පි යත්ථ පස්සති තාදිසසා,
දුහි කසරාති දුම්සමසධා තච්ච ඣත්වාන ග්ඡතති
(10 නි. ්ු්්්ුට ජා.

28

ඝතාසන කුච්ජ්ර කණ්හ සප්ප
මුද්ධාභ්ිසිත්ත පමදා ච සබ්බා,
එසත නසරා නි්ඡචයත්සතා භ්සජ්ථ
සතස හසව දුබ්බිදු සබ්බ භ්ාසවා

29

න
න
න
න

විස්සසස
විස්සසස
විස්සසස
විස්සසස

සාඛ පුරාණ සන්ථත
මිත්ත පුරාණ සචාර
රාජ්ා සඛා මමන්ති
ඉත්ථි දසන්න මාතර

(27
එ බඳු පුද්ග ය ශා ය ශම් තුන් ්ෑය ශුත්ත්් වහෝ ධ්නය ශ්්
වහෝ ද්ී ද එ ් ්හි වද්රෝහි වී ඒො පුහුර වගන මිතුරා ද නසා ය ශය ශි.
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(28
ගින්න ය ශ, ඇතා ය ශ, සර්පය ශා ය ශ, රජ ය ශ, සිය ශලු ස්තරීහු ය ශ
ය ශන වමාෙුන් ,ජනය ශ ්රන තුනුත්වත් නිතර ම සිහිවය ශන් ය ශු්්තෙ එය ශ
්රන්වන් ය ශ. ඔෙුන්වග් අදහස දැන ගුනීමට දුෂ්්ර ය ශ.
(29
සර්පාදීන් විසිය ශ හු්ි බුවින් පරණ ව්ාළ අතු ඇතිරි ්
ව්වරහි විශ්ොසය ශ වනා තබන්වන් ය ශ. පරණ මිතුර්ු ෙූ වසාරා ද ඒ
පරණ මිතුරු ්ම නිසා විශ්ොස වනා ්රන්වන් ය ශ. මා වග් ය ශහළුවේ
්ිය ශා රජු ව්වරහි විශ්ොසය ශ වනා තබන්වන් ය ශ. දරුෙන් දශ වදන්ු
වග් මේ ෙුෙ ද ස්තරිය ශ ව්වරහි විශ්ොසය ශ වනා තබන්වන් ය ශ.
30

න විස්සසස රාම කරාසු නාරිසු
අ්ඡචන්ත සීලාසු අසච්චතාසු
අ්ඡචන්ත සපමානු ගතස්ස භ්රියා
න විස්සසස තිත්ථ සමාහි නාරිසයා
(80 නි. ්ුණා

31

ගුය්හස්ස හි ගුය්හ සමව සාධු
න හි ගුය්හස්ස පසත්ථ මාවි කම්ම ,
අනිප්ඵාදාය සසහයය ධීසරා
නිප්ඵන්නත්සථා යථා සුඛ භ්සණයය

32

න ගුය්හ මත්ථ විවසරයය රක්සඛයය න යථා නිධි ,
න හි පාතුකසතා සාධු ගුය්සහා අත්සථා පජ්ානතා

33

ථියා ගුය්හ න ස සසයය අමිත්තස්ස ච පණ්ඩිසතා,
සයා චා මිසසන ස හීසරා හදයත්සථසනා ච සයා නසරා
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(30
අඥය ශන් ව්වරහි රාගය ශ නඟා සිට ෙන්නා ෙූ ආකාර
ශී ය ශ ඉ්්මො සිටින්නා ෙූ වනා හි්්මුණා ෙූ ස්තරීන් ව්වරහි ද
විශ්ොසය ශ වනා තබන්වන් ය ශ. ,ාය ශයයාෙ තමාට පරිය ශ වපර්ම ්රන්නීය ශ ්ිය ශා
ද විශ්ොසය ශ වනා තබන්වන් ය ශ. ස්තරීහු සර්ෙසාධ්ාරණ තීර්ථ ෙුන්වනෝ ය ශ.
රහස්
(31
රහස රහස්් ව ස තබා ගුනීම ම ය ශහපති. රහස වහළි
්ිරීම පුසසිය ශ ය ශුත්ත්් වනාවේ. නුෙණුත්වත් වනා බිවඳනු පිණිස වනා
්ිය ශා ඉෙසන්වන් ය ශ. ්ාරණය ශ මුදුන් පත් ෙූ පසු ්ුමති පරිදි ්ිය ශන්වන්
ය ශ.
(32
සුඟවිය ශ ය ශුතු ්රුණු වනා වහළි ්රන්වන් ය ශ. එය ශ
නිධ්ානය ශ්් වස් ආර්්ෂා ්රන්වන් ය ශ. සුඟවිය ශ ය ශුත්ත වහළි ්රන
දුවය ශ් ය ශහපත් වනා වේ.
(33
ස්තරිය ශට රහස් වනා ්ිය ශන්වන් ය ශ. සතුරාට ද වනා
්ිය ශන්වන් ය ශ. ය ශවම්් ආමිෂවය ශන් වපාළඹො ගත හු්ි ද ඔහුට ද වනා
්ිය ශන්වන් ය ශ. සිවත් අවන්්් තබා මිතර රෑපවය ශන් ්ථා ව්ාට සිත
පුහුර ගන්නා තුනුත්තාට ද රහස් වනා ්ිය ශන්වන් ය ශ.
34

ගුයිහ මත්ථමසම්බුද්ධ සම්සබාධයති සයා නසරා
මන්ත සභ්ද භ්යා තස්ස දාස භ්තසතා තිතික්ඛති

35

යාවන්සතා පුරිසස්සත්ථ ගුය්හ ජ්ානන්ති මන්තින
තාවන්සතා තස්ස උබ්සබ්ගා තස්මා ගුය්හ න විස්සසජ්

36

විවි්ඡච භ්ාසසයය දිවා රහස්ස
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රත්ති ගිර නාතිසවල පමුච්සච,
උපස්සුතිකාහි සුණන්ති මන්ත
තස්මා මන්සතා ඛිප්ප මුසපති සභ්ද
(උම්මග්ග ජා.

37

මම’න්නපාන විපුල උළාර
උප්පජ්ජ්ති මස්ස මණිස්ස සහතු,
ත සත න දස්ස අතියාචසකාසි
න චා‘පි සත අස්සම ආගමිස්ස

(34
රහස ්ා හටෙත් වනා දැන්විය ශ ය ශුතු ය ශ. ය ශම් මිනිවස්් එය ශ
අනුන්ට දන්ො නම් ඔහුට අවන්ා වග් ොසවය ශ්ු වමන් වී සිය ශ ්
ඉෙසන්නට සිදු ෙන්වන් ය ශ.
(35
පුරුෂය ශ්ු වග් රහස් ්රුණ ය ශම් පමණ අය ශ දනිත් නම් එ
පමණට ඔහුට තුති ගුනුම් ඇත්වත් ය ශ. එ බුවින් රහස වහළි වනා
්රන්වන් ය ශ.
(36
රහස ්ථා ්රන තුන ජනය ශාවගන් හිස් ්රො වගන
දෙ ් ්ථා ්රන්වන් ය ශ. රාතරිවය ශ් ෙුඩි වේ ාේ් රහස ්ථා වනා
්රන්වන් ය ශ. සුඟවී රහස් අසා ගන්වනෝ ඇතහ. ඒ වහ්තුවෙන් මන්තර ය ශ
ෙහා බිවඳන්වන් ය ශ. (්ථා ්ළ වදය ශ සිදු වනා ෙන්වන් ය ශ.
ඉ ් ීෙ
වමය ශ ්ණ්ඨ මාණි්යය ශ ඉ ්ූ  තෙුසාට වනා සතුටු ෙූ
නාගරාජය ශ්ු විසින් ්ිය ශන ද්ද්ි. මණි්ණ්ඨ ජාත්ය ශ බ නු.
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(37
වම් මාණි්ය නිසා මා හට උසස් ආහාරපාන වබාවහෝ
උපදින්වන් ය ශ. එය ශ ඔබට වනා වදන්වනමි. ඔබ පමණ ඉ්්මො
ඉ ් න්වනහි ය ශ. ඔබ වග් අසපුෙට ද මම නුෙත වනා එන්වනමි.
38

සුසූ යථා සක්ඛර සධාත පාණි
තාසසසි මා සසල යාචමාසනා
ත සතන දස්ස අතියාචසකා‘සි
න චා‘පි සත අස්සම ආගමිස්ස

39

න ත යාසච යස්ස පිය ජිගි සස
සදස්සසා සහාති අතියාචනාය,
නාසගා මණි යාචිසතා බරාහ්මසණන
අදස්සන සයව තද‘ජ්ඣගමා
(5 නි. මණි්ණ්ඨ ජා.

40

ද්වය යාචනසකා රාජ් බරහ්මදත්ත නිග්ඡතති
අලාභ් ධනලාභ් වා එව ධම්මා හි යාචනා

41

යාචන සරාදන නාම පච්චාලාන රසථසභ්,
සයා යාචන ප්ඡචක්ඛාති තමාහු පටිසරාදන

(38
වත ්ගව හි මුෙහත් ්රන ද ්ඩුේ් අතින් ගත්
තරුණය ශ්ු විසින් බිය ශගන්ෙන්නා්් වමන් මාණි්යය ශ ඉ ් මින් ඔබ මා
බිය ශ ගුන්ෙූවය ශහි ය ශ. එය ශ ඔබට වනා වදන්වනමි. ඔබ පමණ ඉ්්මො
ඉ ් න්වනහි ය ශ. මින් මතු මම ඔබවග් වම් අසපුෙට ද වනා එන්වනමි.
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(39
ය ශම් වදය ශ්් ය ශම්ුට පරිය ශ බෙ දන්වන් නම් ඒ වදය ශ ඔහු
වගන් වනා ඉ ් න්වන් ය ශ. පමණ ඉ්්මො ඉ ් ීවමන් අපරිය ශ වේ.
බරාහ්මණය ශා විසින් මුණි් ඉ ්ූ  නාගය ශා ඔහුට වනා වපනී ම ගිවය ශ් ය ශ.
වමය ශ වබෝසතාණන් ෙහන්වස් බරහ්මදත්ත රජුට ්ී ගාථා තුන්ි.
(40
බරහ්මදත්ත රජතුමාවණනි, ඉ ් න තුනුත්වත් ධ්නය ශ
ුබීම වහෝ වනා ුබීම ය ශන වද්ින් එ්්ට පුමිවණ්. ඉ ් ීවම් සුටි
එවස් ය ශ.
(41
පඤ්කා රජතුමාවණනි, ඉ ් ීම නම් හුඬීම්ි. ය ශවම්්
ඉ ් ීම පරතිවක්ෂ්ප ව්වර් ද එය ශ නුෙත හුඬීම්ුය ශි නුෙණුතිවය ශෝ ්ීහ.
42

මාමද්දස සු සරාදන්ත පච්චාලා සුසමාගතා,
තුව වා පටිසරාදන්ත තස්මා ඉ්ඡතාම‘ හ රසහා
(4 නි. බරහ්මදත්ත ජා.

43

සය සම අහ න ජ්ානාමි අට්ඨිසසන වණිබ්බකා,
සත ම සඞ්ගම්ම යාචන්ති කස්මා ත්ව ම න යාචසි

44

යාචසකා අප්පිසයා සහාති යාච අදදමප්පිසයා,
තස්මා‘ හ ත න යාචාමි මා සම විසදස්සනා අහු

45

සයා සච යාචනජීවාසනා කාසල යාච න යාචති,
පරච්ච පුච්ඤා ධ සසති අත්තනා‘ පි න ජීවති

(42
ඔබවගන් ඉ ් ීම් ෙශවය ශන් හඬන්නා ෙූ මා ද ඉ ්ූ  වදය ශ
වනා දීම් ෙශවය ශන් හඬන්නා ෙූ ඔබ ද වමතුනට රැස් ෙූ පඤ්කා රට
83
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

ෙුසිවය ශෝ වනා ද්ිත්ො ය ශි ඔබ හා ්ථා ්ිරීමට මම ජනය ශන් නුති
තුන්් ්ුමති වෙමි ය ශ. (බරහ්මදත්ත ජාත්ය ශ බ නු
ආයයයන් පග්් ඉ ් ීෙ
වමය ශ අේඨිවස්න නම් ෙූ තාපසය ශන් හා බරහ්මදත්ත රජු අතර
ඇති ෙූ ්ථාවේි.
(43
අේඨිවස්නය ශන් ෙහන්ස, වම් ය ශාක්වය ශෝ ්ෙරහු දැ ය ශි මම
වනා දනිමි. ඔෙුහු අෙුත් මාවගන් වනාවය ශ්් වද් ඉ ් ති. ඔබ ෙහන්වස්
මාවගන් ්ුම්් නිසා ්ිසිේ් වනා ඉ ් න්නහු ද?
(44
ඉ ් න තුනුත්වත් වදන තුනුත්තාට අපරිය ශ වේ.
ඉ ් න වද් වනා වදන තුනුත්තා ද ඉ ් න්නහුට අපරිය ශ වේ. එ බුවින්
මම ‘ඒ අපරිය ශ ,ාෙය ශ මාහට වනා වේො’ය ශි ඔබවගන් ්ිසිේ් වනා
ඉ ් මි.
(45
ඉ ් ීවමන් ජීෙත් විය ශ ය ශුතු ෙූ ශරමණ බරාහ්මණාදි ය ශවම්්
සුදුසු ් ්හි ඉ ් ිය ශ ය ශුත්ත වනා ඉ ් ා නම් වහවතවම් ොය ශ් ෙූ
අවන්ා ද පිවනන් පිරිවහෙය ශි. වහවතවම් ද ජීෙත් වනා වෙය ශි.
46

සයා ච යාචන ජීවාසනා කාසල යාච හි යාචති,
පරච්ච පුච්ච ලබ්සභ්ති අත්තනා‘ පි ච ජීවති

47

න සවදිස්සන්ති සප්පච්ඤා දිස්වා යාචකමාගත ,
බරහ්මචාරි පිසයා සම‘ සි වරත භ්ච්චමි්ඡතසි

48

න සච යාචන්ති සප්පච්ඤා ධීසරා සවදිතු මරහති,
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

උද්දිස්ස අරියා තිට්ඨන්ති එසා අරියාන යාචනා
(7 නි. අේඨිවස්න ජා.

49

සසච සත දුක්ඛ උප්පජ්සජ් කාසීන රට්ඨවඩ්ඪන,
මා සඛා සනා තස්ස අක්ඛාහි සයා ත දුක්ඛා න සමාචසය

(46
ඉ ් ීවමන් ජීෙත් විය ශ ය ශුතු ය ශවම්් සුදුසු ් ්හි ඉ ් ිය ශ
ය ශුත්ත ොය ශ්ය ශා වගන් ඉ ් ා ද, වහවතම අවන්ාට පින් බෙය ශි. වතවම්
ද ජීෙත් වෙය ශි.
(47
ොන ඵ ය ශ දන්නා නුෙණුත්වතෝ ආ ය ශාක්ය ශා දැ් වනා
්ිවපති. ‘උතුම් පුෙතුම් ඇත්තාවණනි, ඔබ මට පරිය ශ ෙූවය ශහි ය ශ. ය ශම්්
්ුමති ෙන්වනහි නම් එය ශ ඉ ් නු මුනවි’.
(48
නුෙණුත්වතෝ වනා ඉ ් න්නාහු ය ශ. නුෙණුති ොය ශ්ය ශා
දිය ශය ශුත්ත දැන ගුනීමට සුදුසු ය ශ. ආය ශයයවය ශෝ උවදසා සිටිති. එය ශ ආය ශයයය ශන්
වග් ඉ ් ීම ය ශ.
පැමිණි දුක කිය යුතු පනා කිය යුතු අය.
වමය ශ වබෝසතාණන් ෙහන්වස් දු්ට පත් ෙූ අෙස්ථාේ දී බඹදත්
රජුට ්ී ගාථා වපළ්ි.
(49
්ාශිරට ෙුසිය ශන් වග් රජ්ජුරුවෙනි, ඉදින් ඔබට දු්්්
උපන්වන් නම් ය ශවම්් ඒ දු්ින් ඔබ වනා මුදො නම් ඔහුට ඒ දු් වනා
්ිය ශන්වන් ය ශ.
50

සයා තස්ස දුක්ඛ ජ්ාතස්ස එකන්තමපි භ්ාසසතා,
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විප්පසමාසචයය ධම්සමන කාම තස්ස පසවදසය
51

සයා අත්තසනා දුක්ඛ මනානුපුට්සඨා
පසවදසය ජ්න්තු අකාලරපසප
ආනන්දිසනා තස්ස භ්වන්තය මිත්තා
හිසතසිසනා තස්ස දුඛී භ්වන්ති

52

කාලච්ච චත්වාන තථාවිධස්ස
සමධාවින එකමන විදිත්වා,
අක්සඛයය තිප්පානි පරස්ස ධීසරා
සණ්හ ගිර අත්ථවති පමුච්සච

53

සසව ච ජ්ච්ඤා අවිසය්හ මත්තසනා
නා ය නීති මය්හ සුඛාගමාය,
එසකා පි තිප්පාති සසහයය ධීසරා
ස්ඡච හිසරාත්තප්ප මසපක්ඛමාසනා
(13 නි. දූත ජා.

(50) දු්ට පුමිණිය ශා ෙූ ඔබවග් දු් ්ී ් ්හි ය ශවම්් ඉන්
ව්ාටස්් ෙත් පහව්වර් නම් ඔහුට ඒ දු් ්ිය ශවතාත් ්ිය ශන්වන් ය ශ.
(51
අනුන් විසින් නුෙත නුෙත විකාරනු
ුබූ ය ශවම්්
අ්ා වය ශහි තමා වග් දු් වමරමා හට ්ිය ශා ද, එය ශින් ඔහු වග් සතුවරෝ
සතුටු ෙන්නාහ. හිතෙත්හු දු්් ෙන්නාහ.
(52
නුෙණුත්වත් දු් ්ීමට සුදුසු ්ා ය ශ දැන වගන ්ිය ශනු
බන අවන්ා තමා හා සම සිත් ඇති නුෙණුතිය ශ්ු බෙ දැන වගන
86
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

අවන්්ුට තමා වග් දු් ්ිය ශන්වන් ය ශ. ්ිය ශන ් ්හි දු අර්ථ සහිත ෙූ
වමාවළා්් ෙූ ෙකනවය ශන් ්ිය ශන්වන් ය ශ.
(53
ඉදින් පුමිණිය ශා ෙූ දු් තමා වග් වහෝ අනුන් වග්
බ ය ශ්ින් දුරු ්ළ වනාහු්ි එ්්් බෙ දන්වන් නම්, වම් ව ෝ්ධ්මමය ශ
මා හට සුපය ශ පිණිස පමණ්් ඇතිය ශ්් වනා වේය ශ ය ශි ස ්ා තමා
ව්වරහි ඇති ජ්ජා ,ය ශ වද් අවප්්්ෂා ්රමින් නුෙණුත්වත් තනිෙ
ම දු් ඉෙසන්වන් ය ශ.
54

ලාසභ්ා අලාසභ්ා අයසසා යසසා ච
නින්දා පස සා ච සුඛච්ච දුක්ඛ ,
එසත අනි්ඡචා මනුසජ්සු ධම්මා
අසස්සතා විප්පරිණාම ධම්මා
(8 නි. අාංගුත්තර

55

සපාරාණසමතු අතුල සනත අජ්ජ්තනා මිව
නින්දන්ති තුණ්හි මාසීන නින්දන්ති බහුභ්ාණීන ,
මිතභ්ාණිම්පි නින්දන්ති නත්ථි සලාසක අනින්දිසතා

56

න චා හු න ච භ්විස්සති න සචතරහි විජ්ජ්ති,
එකන්ත නින්දිසතා සපාසසා එකන්ත වා පස සිසතා
(ධ්. ව්ෝධ් ෙග්ග

57

සසසලා යථා එකඝසනා වාසතන න සමරති,
එව නින්දා පස සාසු න සමිච්ජ්න්ති පණ්ඩිතා
(ධ්. පණ්ඩිත ෙග්ග

අෂ්ට ප ෝක ධෙමය
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(54
ා, ය ශ, අ ා, ය ශ, ය ශසස ය ශ, අය ශසසය ශ, නින්ොෙ ය ශ,
පරශාංසාෙ ය ශ, සුප ය ශ, දු් ය ශ ය ශන වම් ස්ෙ,ාෙවය ශෝ මිනිසුන් ව්වරහි
අනිතයවය ශෝ ය ශ, අශාශ්ෙතවය ශෝ ය ශ, වපරවළන ස්ෙ,ාෙවය ශෝ ය ශ.
හැෙපදන ෙ නින්ො බන බව
(55
අතු ය ශ, වම් නින්ො ්ිරීවම් සිරත පරණ වදය ශ්ි. අලුත්
වදය ශ්් වනා වේ. වනා බුණ සිටින්නෙුන්ට ද නින්ො ව්වරති. වබාවහෝ
්ථා්රන්නෙුන්ට ද නින්ො ව්වරති. පමණට ්ථා ්රන්නෙුන්ට ද
නින්ො ව්වරති. ව ෝ්වය ශහි නින්ො වනා බන්වන්් නුත.
(56
නින්ො ම බන්නා ෙූ ව්වන්් වහෝ පරශාංසා ම බන්නා
ෙූ ව්වන්් වහෝ ව ෝ්වය ශ් වපර ද වනා වීය ශ. මතු ද නූපදවන් ය ශ. දැනුදු
නුත.
නින්ො පරශංසා නිසා පණ්ඩිතයන් පනා සැප න බව.
(57
ඒ්ඝන ෙූ මහා ග සුළඟින් වනා සුව ්. එ වමන්
පණ්ඩිතවය ශෝ නින්ො පරශාංසා නිසා වනා සුව ති.
58

යස්ස ජිසතා කාමකණ්ටසකා
අක්සකාසසා ච වසධා ච බන්ධනච්ච
පබ්බසතා විය සසා ඨිසතා අසනසජ්ා
සුඛදුක්සඛසු න සවධති සභ්ික්ඛු
(උොන.

59

න සසාචනාය පරිසදවනාය
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සත්සථා ච ලබ්සභ්ා අපි අප්පසකා‘පි,
සසාචන්ත සමන දුක්ඛිත විදිත්වා
ප්ඡචත්ථිකා අත්තමනා භ්වන්ති
60

යසතා ච සඛා පණ්ඩිසතා ආපදාසු
න සවධති අත්ථ විනි්ඡතයච්ඤු,
ප්ඡචත්ථිකාස්ස දුඛිතා භ්වන්ති
දිස්වා මුඛ අවිකාර පුරාණ
සුව දුක් පදක්හි පනා සැප න තැනැත්තා

(58
ය ශම්ු විසින් තෘෂ්ණා නමුති ්ටුෙ දිනන
ද ද
ආව්රෝශය ශ ද ෙධ්ය ශ ද බන්ධ්නය ශ ද දිනන ද ද වසා ෙන ව්ව ස්
නුත්වත් පෙමතය ශ්් වස් ස්ථිර ,ික්ෂු වතවම් සුප දු්් වද්්හි වනා
සුව ්.
පශෝකය
(59
වශෝ් ්ිරීවමන් ද හුඬීවමන් ද මඳ ෙූ ද පරවය ශෝජනය ශ්්
වනා ුවේ. වශෝ් ්රන්නා ෙූ දු්්ඛිත ෙූ පුද්ග ය ශා දැ් ඔහු වග්
සතුවරෝ සතුටු ෙන්නා හ.
(60
ඒ ඒ වදය ශ වත්රුම් ගුනීමට සමත් ෙූ පණ්ඩිතය ශා ය ශම්
්ව ් වනා සුව ් ද, වි්ාරය ශට වනා පුමිණිය ශා ෙූ වපර පරිද්වදන් ම
පෙත්නා ෙූ ඔහු වග් මුහුණ දැ් ඔහු වග් සතුවරෝ දු්් වෙති.
61

ජ්ප්සපන මන්සතන සුභ්ාසිසතන
89
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

අනුප්පදාසනන පසවණියා වා,
යථා යථා යත්ථ ලසභ්ථ අත්ථ
තථා තථා තත්ථ පරක්කසමයය
62

සසච පජ්ාසනයය අලබ්භ්සනසයයා
මයා ච අච්සචන වා එස අත්සථා,
අසසාචමාසනා අධිවාසසයයය
කම්ම දළ්හ කින්ති කසරාමි දානි
(අාංගුත්තර නි්ාය ශ 5, නි.

63

පුබ්සබ ව ම්ඡච විජ්හන්ති සභ්ාගා
ම්ඡසචා වා සත පුබ්බතර ජ්හාති,
අසස්සතා සභ්ාගිසනා කාමකාමි
තස්මා න සසාචාම’ හ සසාකකාසල

(61
මන්තර ජප ්ිරීවමන් වහෝ නුෙණුතිය ශන් හා මන්තරණය ශ
්ිරීවමන් වහෝ පරිය ශ ෙකනවය ශන් ්ථා ්ිරීවමන් වහෝ තෑගි දීවමන් වහෝ
ොංශය ශ දැ්්වීවමන් වහෝ ය ශම් ය ශම් ආ්ාරවය ශන් ය ශම් තුන් අර්ථය ශ සිදු
වේ ද ඒ ඒ ආ්ාරවය ශන් ඒ ඒ ්ාරණවය ශහි උත්සාහ ්රන්වන් ය ශ.
(62
වම් ්ාරණය ශ මා විසින් වහෝ අවන්්ු විසින් වහෝ
ව්ාවත්් උත්සාහ ්ළත් වනා ුබිය ශ හු්ි බෙ ය ශම් ්ව ් දන්වන් ද
එ් ්හි “මා වග් ්රුමය ශ මහත් ය ශ දැන ්ුම්් ව්වරම් දැ” ය ශි වශෝ්
වනා්රමින් ඉෙසන්වන් ය ශ.
නුවණැතියන් විපපත් දී පනා තැපවන බව.
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පටුන වෙත

වමය ශ සතුරු රවජ්ු විසින් රජය ශ පුහුර වගන සිර වගය ශ් දමා
සිටි බඹදත් රජතුමා විසින් ්ිය ශන ද ගාථා වද්්ි. (මණි්ුණ්ඩ
ජාත්ය ශ බ නු
(63
්ාමය ශන් ්ුමති ෙන තුනුත්තාවණනි, ව,ෝගවය ශෝ
මිනිසා පළමුවෙන් ම වහෝ හරිති. මිනිසා වහෝ පළමු වෙන් ව,ෝගය ශන්
අත් හරී. ෙස්තුෙ නුති වී නුෙත දිළිඳු ෙන බුවින් ද මුරී ෙස්තුවෙන්
වෙන් ෙන බුවින් ද ධ්නෙත්හු අස්ථිරවය ශෝ ය ශ. එ බුවින් මම වශෝ්
්ා වය ශ් දී වශෝ් වනා ්රමි.
64

උසදති ආපූරති සවති චන්සදා
අත්ථ තසපත්වාන පසලති සුරිසයා,
විදිතා මයා සත්තුක සලාක ධම්මා
තස්මා න සසාචාම’ හ සසාක කාසල
(5 නි. මණි්ුණ්ඩ

65

ය න සක්කා පාසලතු සපාසසන ලපත බහු ,
සකිස්ස විච්ඤූ සමධාවි අත්තාන මුපතාපසය

66

දහරා ච හි සය වුද්ධා සය බාලා සය ච පණ්ඩිතා,
අඩ්ඪා සචව දළිද්දා ව සබ්සබ ම්ඡචු පරායණා

67

ඵලාන මිව පක්කාන නි්ඡච පපතනා භ්ය ,
එව ජ්ාතාන ම්ඡචාන නි්ඡච මරණසතා භ්ය

ජා.

(64
සතුරු රජාවණනි, කන්ද්රය ශා උොවෙය ශි. ෙුවඩය ශි. අස්තය ශට
ය ශය ශි. සූය ශයයය ශා ව ාෙ තො අස්තය ශට ය ශය ශි. මා විසින් ා,ා ා,ාදි ව ෝ්
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

ධ්මමවය ශෝ දන්නා
්රමි.

පටුන වෙත

දහ. එ බුවින් මම වශෝ් ්ා වය ශ් දී වශෝ් වනා

ෙළවුන් ග්ැන හැඬීෙ නිෂ්ඵ බව
(65
මරණය ශ්් ගුන වබාවහෝ වි ාප ්ිය ශන්නෙුන් අතුවරන්
එ්් පුරුෂය ශ්ු විසින් ෙත් ය ශම් ජීවිතය ශ්් වනා රැ්්් හු්ි ය ශ. ඒ බෙ
දන්නා නුෙණුත්වත් වශෝ් ව්ාට හඬා වොඩා ්ුමට තමා වග් ආත්මය ශ
තෙන්වන් ද?
(66
ළදරුවෙෝ ය ශ, මහ ්ව ෝ ය ශ, බා වය ශෝ ය ශ, පණ්ඩිතවය ශෝ ය ශ,
වපාවහාසත්තු ය ශ, දුප්පත්තු ය ශ ය ශන හුම වදන ම මරහු වග් ෙශය ශට
පුමිවණන්වනෝ ය ශ.
(67
ඉදුණු වගඩි ෙ ට නිරතුරුෙ ම ෙුටීම පිළිබඳ බිය ශ
ඇත්වත් ය ශම් වස් ද, එවමන් උපන් සත්ත්ෙය ශනට නිතරම මරණවය ශන්
බිය ශ ඇත්වත් ය ශ.
68

සාය සමසක න දිස්සන්ති පාසතා දිට්ඨා බහුජ්ජ්න ,
පාසත එසක න දිස්සන්ති සාය දිට්ඨා බහුජ්ජ්නා

69

පරිසදවයමාසනා සච කච්චි අත්ථ උදබ්බසහ,
සම්මුළ්සහා හි ස මත්තාන කයිරා සචත විචක්ඛසණා

70

කිසසා විවණ්සණා භ්වති හි සා මත්තාන මත්තනා,
න සතන සපතා පාසලන්ති නිරත්ථා පරිසදවනා

71

යථා සරණ මාදිත්ත වාරිනා පරිනිබ්බසය,
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පටුන වෙත

එවම්පි ධීසරා සුතවා සමධාවි පණ්ඩිසතා නසරා,
ඛිප්පමුප්පතිත සසාක වාසතා තතල ව ධ සසය
72

එසකා ව ම්ඡසචා අ්ඡසචති එසකා ව ජ්ායසත කුසල,
ස සයා පරමා ත්සව ව සම්සභ්ාගා සබ්බ පාණින

(68
උදවය ශ් වබාවහෝ ජනවය ශෝ ද්්නා ුවබත්. ඔෙුන් වගන්
ඇතවමා්් සෙස වනා ද්්නා ුවබත්. සෙස වබාවහෝ ජනවය ශෝ ද්්නා
ුවබත්. ඔෙුන් වගන් ඇතුවම්් උදවය ශ් වනා ද්්නා ුවබත්.
(69
මුළා වී තමාට ම හිාංසා ්රමින් හඬන තුනුත්වත් එය ශින්
ය ශම්්ිසි අර්ථය ශ්් බා නම් නුෙණුත්වත් ඒ හුඬීම ්රන්වන් ය ශ.
(70
වශෝ් ්රන්වන් තමාට ම හිාංසා ්ර ගුනීවමන් ්ෘශ
වේ. දුෙමණය වේ. ව්න්ු වග් වශෝ්වය ශන්, මිය ශ ගිය ශ අය ශ වනා රැව්ති.
හුඬීම නිෂ්ඵ ය ශ.
(71
ය ශම් වස් ගිනි ගත් වගය ශ ජ වය ශන් නිෙන්වන් ද, එවස්
උගත් නුෙණුති මිනිස් වතවම්, උපන්නා ෙූ වශෝ්ය ශ, ොතය ශ පුලුන්
වරාද්් වස් පිඹ හරින්නා්් වමන් දුරු ්රන්වන් ය ශ.
(72
මිනිසා තනිෙ ම වමව ාවින් පහ වෙය ශි. තනිෙ ම නුෙත
උපදී. සිය ශ ් න් වග් ම නෑ මිතුරු්ම් එ්්වීම පරධ්ාන ව්ාට ඇත්වත් ය ශ.
73

තස්මා හි ධීරස්ස බහුස්සුතස්ස
සම්පස්සසතා සලාකමිම පරච්ච,
අච්ඤාය ධම්ම හදය මනච්ච
සසාකා මහන්තා පි න තාපයන්ති
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පටුන වෙත
(11 නි. දසරථ ජා.

74

න අන්තලික්සඛ න සමුද්ද මජ්සඣ
න පබ්බතාන විවර පවිස්ස,
න විජ්ජ්ති සසා ජ්ගතිප්පසදසසා
යත්ථට්ඨිසතා මු්ඡසචයය පාපකම්මා
(ධ්. පාපෙග්ග

75

ලභ්ති හන්තා හන්තාර සජ්තාර ලභ්සත ජ්ය ,
අක්සකාසසකා ච අක්සකාස සරාසසතාරච්ච සරාසසකා
අථ කම්ම විවට්සටන සසා විලුත්සතා විලුම්පති
(ව්ෝස

සාංය ශුත්ත

(73
අෂ්ට ව ෝ් ධ්මමය ශ දැනීම නිසා වමව ාෙත් පරව ාෙත්
ද්්නා ෙූ උගත් නුෙණුති තුනුත්තා වග් පපුෙ හා සිත මහත් ෙූ ද
වශෝ්වය ශෝ වනා තෙති. තුවීමට සමත් වනා වෙති.
පකා තැනක සිටියත් කෙමපයන් පනා මිදිය හැකි බව.
(74
අහවසහි විසුවය ශ් ද, සමුද්රමධ්යය ශට ගිවය ශ් ද, පෙමත
විෙරය ශ්ට පිවිසිවය ශ් ද, ්මමවය ශන් වනා මිවද්. ය ශම් තුන් වෙවසන
තුනුත්වත් පාප්මමය ශා වග් විපා්ය ශ වනා බා ඉන් මිවද් ද එබඳු ,ූමි
පරවද්ශය ශ්් නුත.
කෙමය ආපසු කැරපකන බව.
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(75
අනුන් නසන තුනුත්වත් තමා නසන ව්න්ු ද බය ශි.
අනුන් පරදන තුනුත්වත් තමා පරදෙන්න්ු ද බය ශි. අනුන්ට ආව්රෝශ
්රන්වන් ආව්රෝශ ්රන්න්ු බය ශි. අනුන්ට රිදෙන තුනුත්වත් තමාට
රිදෙන්න්ු බය ශි. ්මමය ශ ආපසු ්ුර්ීවමන් අනුන් අය ශත් වදය ශ පුහුර
ගන්නා තුනුත්තා වග් වදය ශ අනුන් විසින් පුහුර ගනු ුවේ.
76

සයා අප්පදුට්ඨස්ස නරස්ස දුස්සති
සුද්ධස්ස සපාසස්ස අනඞ්ගනස්ස,
තසමව බාල ප්ඡසචති පාප
සුඛුසමා රසජ්ා පටිවාත ව ඛිත්සතා
(ධ්. පාප ෙග්ග

77

සයා දණ්සෙන අදණ්සෙසු අප්පදුට්සඨසු දුස්සති,
දසන්න මච්චතරජ් ඨාන ඛිප්පසමව නිග්ඡතති

78

සවදන ඵරුස ජ්ානි සරීරස්ස ච සභ්දන ,
ගරුක වා පි ආබාධ චිත්තක්සඛප ච පාපුසන

79

රාජ්සතා වා උපස්සග්ග අබ්භ්ක්ඛාන ව දාරුණ ,
පරික්ඛය ව ඤාතීන සභ්ාගානච්ච පභ්ඞ්ගුර

(76
අනුන්ට නපුරු ්ම් වනා ්රන්නා ෙූ පිරිසිදු පුෙතුම්
ඇත්තා ෙූ ව්ව ස් නුත්තා ෙූ තුනුත්තා හට ය ශවම්් නපුරු ්ම්
ව්වර් ද, ඒ පාපය ශ උඩු සුළඟට ගුසූ සිය ශුම් ධ්ූ ිය ශ්් වමන් ඒ බා ය ශා
්රා ම ආපසු එන්වන් ය ශ.
නිවැරදි උතුෙන්ට වරද කරන්නවුන් විසින් පෙප ාව ෙ
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විපාක දශයක් බන බව
(77
අනුන්ට වනා රිදෙන්නා ෙූ අපරාධ් වනා ්රන්නා ෙූ
රහතුන්ට ය ශවම්් පීඩා ්ිරීම් ෙශවය ශන් අපරාධ් ව්වර් ද, වහ වතවම්
්රුණු දශය ශ්ින් එ්්ට වමව ාෙ දීම ෙහා පුමිවණන්වන් ය ශ.
(78
වහ වතවම් ශීර්ෂවරෝගාදිවය ශන් උපදනා මහත් ෙූ
වේදනාේට වහෝ පුමිවණන්වන් ය ශ. දු්වස් සපය ශා ගත් ෙස්තු
පිරිහීම්ට වහෝ පුමිවණන්වන් ය ශ. අත් පා ආදිවය ශ් බිඳුම්ට වහෝ
පුමිවණන්වන් ය ශ. ාදුරු ආදී නපුරු වරෝගය ශ්ට වහෝ පුමිවණන්වන්
ය ශ. උමතු බෙට වහෝ පුමිවණන්වන් ය ශ.
(79
වහ වතවම් තනතුවරන් පහ ්රනු ුබීම් ආදි රජුන්
වගන් ෙන උෙදුර්ට වහෝ පුමිවණ්. වනා ්ළ ෙරද්ින් ෙුෙ ද දරුණු
වකෝදනාේ් වහෝ බන්වන් ය ශ. තමාට පිහිට ෙන නෑය ශන් වගන් වහෝ
පිරිවහන්වන් ය ශ. ්ුණු වීම් දිරා ය ශාම් ආදිවය ශන් ඔහු සතු ෙස්තුෙ වහෝ
නුවසන්වන් ය ශ.
80

අථ චස්ස අගාරානි අග්ගි ෙහති පාවසකා,
කායස්ස සභ්දා දුප්පච්සඤා නිරය සසා උපපජ්ජ්ති
(ධ්. දණ්ඩ ෙග්ග

81

මාප්පමච්සචථ පාපස්ස න ම ත ආගමිස්සති,
උදබින්දු නිපාසතන උදකුම්සභ්ා පි පූරති,
පුරති බාසලා පාපස්ස සථාක සථාකම්පි ආචින
(ධ්. පාප ෙග්ග

82

මධු වා මච්චති බාසලා යාව පාප න ප්ඡචති,
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යදා ච ප්ඡචති පාප අථ බාසලා දුක්ඛ නිග්ඡතති
83

නහි පාප කත කම්ම සජ්ජ්ු ඛීර ‘ ව මු්ඡචති,
ෙහන්ත බාලමන්සවති භ්ස්ම්ඡතන්සනා‘ ව පාවසකා
(ධ්. බා

ෙග්ග

(80
ඔහු වග් වගෙ ් වහෝ ගින්වනන් දැවෙන්වන් ය ශ. නුෙණ
නුත්තා ෙූ වහ වතවම් මරණින් මතු ද නර්වය ශහි උපදවන් ය ශ.
පාපය කුඩා යයි පනා සිතිය යුතු බව.
(81
‘මා ්ළ පාපය ශ සුළුය ශ, එය ශ විපා් දීම් ෙශවය ශන් මා ්රා
වනා එන්වන් ය ශ’ ය ශි වනා සිතෙු. දිය ශ බින්දු ෙුටීවමන් ද ෙතුර ්ළය ශ
පිවරන්වන් ය ශ. එවමන් මඳ මඳ ෙුෙ ද පේ ්ිරීවමන් වමෝඩය ශාට පේ
පිවරන්වන් ය ශ.
පෙෝඩයාට පේ මී පැණිපස් බව.
(82
ය ශම් තා්් පාපය ශ විපා් වදන තුනට වනා පුමිවණ් ද
එවත්් වමෝඩය ශා එය ශ මී පුණි වස් සිතය ශි. ය ශම් ්ව ් පාපය ශ විපා්
බෙට පුමිවණ් ද එ් වමෝඩය ශා දු්ට පත්වේ.
විපාක පදන තුරැ පාපය සැඟවී තිපබන බව.
(83
වදෙු ව්වණහි ම ්ිරි වනා මිවදන්නා්් වමන් පාපය ශ
්ළ ව්වණහි ම විපා් බෙට වනා පුමිවණ්. එය ශ විපා් වදන තුරු
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වනා නුසී අළුවය ශන් ෙුසුණු ගිනි පුපුර්් වස් සන්තානය ශ දෙමින්
බා ය ශා අනුෙ පෙත්වන් ය ශ.
84

වාණිසජ්ා‘ව භ්ය මග්ග අප්පස්සත්සථා මහද්ධසනා,
විස ජීවිතුකාසමා‘ ව පාපානි පරිවජ්ජ්සය
(ධ්. පාප ෙග්ග

85

චරන්ති බාලා දුම්සම්ධා අමිත්සත්සන‘ ව අත්තනා,
කසරාන්තා පාපක කම්ම ය සහාති කටුකප්ඵල

86

න ත කම්ම කතා සාධු ය කත්වා අනුතප්පති,
යස්ස අස්සුමුසඛා සරාද විපාක පටිසසවති

87

තච්ච කම්ම කත සාධු ය කත්වා නානුතප්පති,
යස්ස පතීසතා සුමසනා විපාක පටිසසවති

88

පටිග්ඡසචව ත කයිරා ය ජ්ච්ඤා හිතමත්තසනා,
න සාකටික චින්තාය මන්තා ධීසරා පරක්කසම
පාපය දුරැ කළ යුතු අයුරැ.

(84
වබාවහෝ ධ්නය ශ ඇති මඳ පිරිස ඇති වෙවළන්ො ,ය ශ
සහිත මඟ හරනා වමන් ද, ජීෙත් ෙනු ්ුමුත්තා විසින් විෂය ශ හරනා
වමන් ද නුෙණුත්වත් පාපය ශ හරවන් ය ශ.
ධර්ෙපයන් පහ වූ තැනැත්තා පශ්චාත්තාප වන බව.

98
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පටුන වෙත

(85
ය ශම් ්මමය ශ්් ්ටු් ඵ ඇත්වත් ද වමෝඩවය ශෝ එබඳු පේ
්ම් ්රමින් සතුර්ු බඳු ෙූ සිතින් හුසිවරති.
(86
ය ශම් ්මමය ශ්් ව්ාට පශ්කාත්තාප වේ ද ්ඳුළු පිරුණු
මුහුණ ඇත්වත් හඬමින් ය ශම් ්මමය ශ් විපා්ය ශ විඳින්නට වේ ද එබඳු
්මමය ශ ්රන දුවය ශ් ය ශහපත් වනා වේ.
(87
ය ශම් ්මමය ශ්් ්ර වනා පසු තුවේ ද ය ශම් ්මමය ශ්
විපාය ශ් සිනාවෙන් ය ශු්්ත ෙූවය ශ් සතුටු සිත් ඇත්වත් විඳී ද එබඳු ්මමය ශ
්රන දුවය ශ් ය ශහපත් වේ.
(88
ය ශම් ්මමය ශ්් තමාට හිත ය ශය ශි දන්වන් ද එය ශ පළමු ව්ාට
්රන්වන් ය ශ. නුෙණුත්තා ෙූ වධ්ය ශයයෙත් තුනුත්තා රිය ශ්රුෙන් වග්
සිත බඳු සිතින් ෙුඩ වනා ්රන්වන් ය ශ.
89

යථා සාකටිසකා පත්ත සම හිත්වා මහා පථ ,
විසම මග්ගමාරුය්හ අක්ඛ්ඡඡින්සනාව ඣායති

90

එව ධම්මා අපක්කම්ම අධම්ම මනුවත්තිය,
මන්සදා ම්ඡචුමුඛ පත්සතා අක්ඛ්ඡඡින්සනා ව ඣායති
(වද්ෙපුත්ත සාංය ශුත්ත

91

සයා පාණමතීපාසතති, මුසාවාදච්ච භ්ාසති,
සලාසක අදින්න ආදියති පරදාරච්ච ග්ඡතති

92

සුරාසමරය පානච්ච සයා නසරා අනුයුච්ජ්ති,
ඉසධ ව සමසසා සලාකස්මි මූල ඛණති අත්තසනා
(ධ්. ම
99
Non-commertial Distribution

ෙග්ග

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

93

පටුන වෙත

ඉධ සමාදති සප්ඡච සමාදති
කතපුච්සඤා උභ්යත්ථ සමාදති,
සසා සමාදති සසා පසමාදති,
දිස්වා කම්ම විසුද්ධි මත්තසනා
(ධ්. ය ශම් ෙග්ග

(89
ය ශම් වස් රිය ශ ්රුො සම මාර්ගය ශ හුර මහා මාර්ගය ශ හුර
විෂම මාර්ගය ශට බුස සුන් අ්ුරු ඇත්වත් දු්් සහිත සිතුවි ි සිතා ද(90
එපරිද්වදන් ධ්මමවය ශන් පහ අධ්මමය ශට අනු්ූ වී වමෝඩය ශා
මරු ්ටට පුමිණිවය ශ් සුන් අ්ුරු ඇතිය ශහු වමන් දු්් සහිත සිතිවි ි
සිතය ශි.
ෙු නසා ග්න්පනෝ.
(91-92 ය ශවම්් සතුන් මරා ද, වබාරු ්ිය ශා ද, ව ෝ්වය ශහි නුදුන්
දෑ වසාරා ගනී ද, පරොරාෙන් ්රා වය ශ් ද, සුරාවම්රය ශ පානවය ශහි වය ශවද්
ද, වහවතවම් වම ව ාෙ තමාවග් මු සාරන්වන් ය ශ.
පදප ාව ෙ සතුටු වන තැනැත්තා.
(93
්රන ද පින් ඇත්වත් වමව ාෙ ද සතුටු වෙය ශි.
පරව ාෙ ද සතුටු වෙය ශි. වදව ාෙ ම සතුටු වෙය ශි. වහවතවම් තමාවග්
පින් ්ම දැ් වමව ාෙ සතුටු වෙය ශි. එහි විපා්ය ශ විඳිමින් පරව ාෙ
ෙඩාත් සතුටු වෙය ශි.

100
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94

පටුන වෙත

අත්තාන සව පිය ජ්ච්ඤා න න පාසපන ස යුසජ්,
නහි ත සුලභ් සහාති සුඛ දුක්කත කාරිනා
(ව්ෝස

95

සාංය ශුත්ත

අත්තනා කුරුසත ලක්ඛි අලක්ඛි කුරුතත්තනා,
න හි ලක්ඛි අලක්ඛි වා අච්සඤා අච්චස්ස කාරසකා
(6 නි. සිරි්ා ්ණ්ණි ජා.

96

සයා සව පිය සමති පියානුකඩ්ඛී
අත්ත තිර කත්වා පියානි සසවති,
සසාණ්සො ව පීත්වාන විසස්ස ථාල
සතසනව සසා සහාති දුඛී පරත්ථ

ආත්ෙය රැකිය යුතු බව.
(94
ඉදින් ආත්මය ශ පරිය ශ වදය ශ්් බෙ දන්වන් නම් ඒ ආත්මය ශ
පාපවය ශන් ය ශු්්ත වනා ්රන්වන් ය ශ. පේ ්රන්නා හට සුපය ශ සු ,
වනා වේ.
තො විසින් ෙ තො කා කණ්ණියකු කර ග්න්නා බව.
(95
තමා ම තමා ්ා ්ණ්ණිය ශ්ු ද ව්වර්. ශරිය ශා ඇතිය ශ්ු ද
ව්වර්. අවනව්්් අවන්්ු ්ා ්ණ්ණිය ශ්ු වහෝ ශරිය ශා ඇතිය ශ්ු වහෝ
්රන්වන්් වනා වේ.
තොට වඩා පරිය පදයක් උසස් පනා පේ.
101
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(96
ය ශවම්් වම් වදය ශ මට පරිය ශය ශ ය ශි පරිය ශ වදය ශට ආශා ව්ාට
ආත්මය ශ අහ් දමා පරිය ශ වදය ශ වස්ෙනය ශ ව්වර් ද වහවතවම්
වසාණ්ඩවය ශ්් විෂ මිශර රා බී දු්ට පත් ෙන්නා්් වමය ශි එය ශින්
පරව ේහි දු්ට පත් වේ.
97

සයාවීධ සඞ්ඛාය පියානි හිත්වා
කි්ඡසතන‘ පි සසවති අරිය ධම්ම ,
දුක්ඛිසතා ව පිත්වාන යසථාසධානි
සතසන‘ ව සසා සහාති සුඛී පරත්ථ
(80 නි. මහා සුතවසෝම ජා.

98

නසව පිය සම ති ජ්නින්ද තාදිසසා
අත්ත නිර කත්වාන පියානි සසවති,
අත්තා ව සසසයයා පරමා ව සසසයයා
ලබ්භ්ා පියා රචිතත්සථන ප්ඡතා
(6 නි. ඛරපුත්ත ජා.

(97
වම් ව ෝ්වය ශහි ය ශවම්් නුෙණින් පරිය ශ ෙස්තූන් හුර
දු්ින් ෙුෙ ද ආය ශයය ධ්මමය ශ වස්ෙනය ශ ව්වර් නම්, ය ශම් වස් දු්ින් ෙුෙ ද
ඖෂධ්ය ශන් පානය ශ ව්ාට සුෙපත් ෙන්නා්් වමන් ඒ ආය ශයය ධ්මම
වස්ෙනවය ශන් ම වහවතවම් පරව ාෙ සුප ඇත්වත් ෙන්වන් ය ශ.
සැෙ පරිය පදයකට ෙ වඩා ආත්ෙය උතුේ බව
වමය ශ ,ාය ශයයාෙ
අනුශාසනවය ශ්ි.

නිසා

නුවසන්නට
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(98
මහරජ, ඔබ ෙුනි ව්න්ු මාහට වමය ශ පරිය ශ ය ශය ශි ආත්මය ශ
අහ් දමා පරිය ශ ෙස්තූන් වස්ෙනය ශ ව්වර් නම් එය ශ නුසුදුසු ය ශ. ආත්මය ශ
ම උතුම් ය ශ. අනය පරිය ශ ෙස්තූන්ට ෙඩා ආත්මය ශ ඉතා උතුම් ය ශ. ධ්නය ශ රැස්
්ර ගත් ් ්හි පරිය ශ ෙස්තු ්ුමති පමණ ුබිය ශ හු්ි ය ශ.
99

සුකරානි අසාධූනි අත්තසනා අහිතාන ච,
ය සව හිතච්ච සාධුච්ච ත සව පරම දුක්කර
(ධ්. අත්ත ෙග්ග

100

සුකර සාධුනා සාධු සාධු පාසපන දුක්කර ,
පාප පාසපන සුකර පාප මරිසයහි දුක්කර
(උොන

තතියං සතකං.

තොට අහිත දෑ කිරීෙ පහසු බව.
(99
තමාට අහිත ෙූ වනා මනා ෙුඩ ්ිරීම පහසු ය ශ. ය ශම්්
තමාට හිත ද ය ශහපත් ද ඒ වදය ශ ්ිරීම අතිශය ශින් දුෂ්්ර ය ශ.
සත්පුරැෂයාට පහාඳත් අසත්පුරැෂයාට නරකත්
කිරීෙ පහසු බව.
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(100 සත්පුරුෂය ශා හට ය ශහපත් ්ිරීම පහසු ය ශ. අසත්පුරුෂය ශා
හට ය ශහපත ්ිරීම දුෂ්්ර ය ශ. පාපිය ශාට පාපය ශ ්ිරීම පහසු ය ශ. ආය ශයය ය ශන්ට
පාපය ශ ්ිරීම අපහසු ය ශ.

තෘතීය ශතකය
නිමි.

1

වායසමසථ‘ ව පුරිසසා න නිබ්බින්සදයය පණ්ඩිසතා,
පස්සාමි සව‘ හ අත්තාන යථා ඉ්ඡත තථා අහු
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2

වායසමසථ‘ ව පුරිසසා න නිබ්බින්සදයය පණ්ඩිසතා,
පස්සාමි සවා‘ හ අත්තාන උදකා ථල මුබ්භ්ත

3

දුක්ඛූපනීසතා පි නසරා සපච්සඤා
ආස න ජින්සදයය සුඛාගමාය,
බහූ හි ඵස්සා අහිතා හිතා ච
අවිතක්කිතා ම්ඡචු මුපබ්බජ්න්ති
(මහා ජ්නක ජ්ා )

අත්දුටු වීයය ඵ ය
වමය ශ මහත් ෙූ වීය ශයයවය ශන් සත් දින්් මුහුවද් පිහිනා දිවි ගළො
ගත් මහා ජන් රජතුමා වග් අනුශාසනවය ශ්ි.
(1
පුරුෂ වතවම් බ ාවපාවරාත්තු මුදුන් පමුණුො ගනු
පිණිස වීය ශයය ්රන්වන් ය ශ. නුෙණුත්වත් “අමාරු ෙුවඩ්, වනා ්ළ
හු්ි ෙුවඩ්” ්ිය ශා ්ළ ය ශුත්ත ගුන වනා ් ්ිවරන්වන් ය ශ. මමය ශම්්
්ුමති ෙූවය ශම් ද එය ශ සිදු විය ශ. මම වීය ශයය ්ිරීවමන් අ,ිමතාථමය ශ සිදු ෙන
බෙ ට සාක්ෂය්් ෙශවය ශන් මා ම ද්ිමි.
(2
පුරුෂ වතවම් අ,ිමතාර්ථ සිඬිය ශ සඳහා වීය ශයය ්රන්වන්
ම ය ශ. ්ළ ය ශුත්ත ගුන වනා ් ්ිවරන්වන් ය ශ. මම වීය ශයයවය ශ් මහත් ඵ
ඇති බෙට සාක්ෂය ෙශවය ශන් වීය ශයයය ශ නිසා දිවය ශන් වගාඩ නගා ගත් මා
ම ද්ිමි.
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(3
නුෙණුති මිනිස් වතවම් දු්ට පුමිණිවය ශ් ද නුෙත
සුපය ශට පුමි)වම් ආශාෙ වනා සිඳින්වන් ය ශ. මිනිසාට පුමිවණන සුප
දු්් වබාවහෝ ය ශ. වීය ශයයවය ශන් සුපය ශට පුමිණිය ශ හු්ි බෙ වනා
සිතන්වනෝ පසුබට වී මරණය ශට පුමිවණති.
4

කයිරා සච කයිරා සථන දළ්හසමන පරක්කසම,
සිථිසලා හි පරිබ්බාසජ්ා භ්ීසයයා ආකිරසත රජ්

5

අකත දුක්කත සසසයයා ප්ඡතා තපති දුක්කත ,
කතච්ච සුකත සසසයයා ය කත්වා නානුතප්පති
(වද්ෙපුත්ත සාංය ශුත්ත

6

අජ්සජ් ව කි්ඡච ආතප්ප සකා ජ්ච්ඤා මරණ සුසව
න හි සනා සඞ්ගර සතන මහාසසසනන ම්ඡචුනා
(ධ්. මග්ග ෙග්ග

7

පරිත්ත දාරු මාරුය්හ යථා සීසද මහණ්ණසව,
එව කුසීත මාගම්ම සාධුජීවි‘ පි සීදති,
තස්මා ත පරිවජ්සජ්යය කුසීත හීනවීරිය
(ඉතිෙුත්ත්

කරන පදය පහාඳට ෙ කළ යුතු බව.
(4
ඉදින් ය ශම්් ්රන්වන් නම් එය ශ වහාඳින් ම ්ළ ය ශුතු ය ශ.
ිහි ් ව්ාට ගත් පුවිද්ද ෙඩා ව්ව ස් රජස් ෙගුරුො.
(5
මනා ව්ාට වනා ්රන වදය ශ වනා ්ිරීම ම උතුමි. වනා
මනා ව්ාට ්ළ වදය ශ නිසා පසු තුවෙන්නට ෙන්වන් ය ශ. ්රන වදය ශ
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වහාඳට ්රන දුවය ශ් ම උතුම් වේ. වහාඳින් ්රන වදය ශ ව්ාට වනා
පසු තුවෙන්වන් ය ශ.
කළ යුත්ත අද ෙ කළ යුතු බව.
(6
්ළ ය ශුත්ත අද ම ්ළ ය ශුතු ය ශ. වසට ෙන මරණය ශ
්ෙවර්් දනී ද, මහා වස්නා ඇති ඒ මාරය ශා හා අප වග්
වපාවරාන්දුේ් නුත.
අ සයා නිසා ඔහු ඇසුරැ කරන්නා ද පිරිපහන බව.
(7
්ුඩා දර්ඩ්ට නුඟුණු තුනුත්තා එය ශ නිසා ය ශම් වස්
මහා සාගරවය ශ් ගුවළ් ද, එවමන් අ සය ශා නිසා ඔහු ඇසුරු ්රන
තුනුත්තා ද පිරිහීම් සය ශුවර් ගුවළ්.
8

සයා පුබ්සබ කරණීයානි ප්ඡතා සසා කාතුමි්ඡතති,
වරණ කට්ඨභ්ච්සජ්ා ව ස ප්ඡතා මනුතප්පති
(1 නි. ෙරණ ජා.

9

අතිසීත අතිඋණ්හ අතිසායමිද අහු,
ඉති විස්සට්ඨ කම්මන්සත අත්ථා අ්ඡසචන්ති මානසව

10

සයා ච සීතච්ච උණහච්ච තිණා භ්ීසයයා න මච්චති,
කර පුරිස කි්ඡචානි ස ප්ඡතා නානුතප්පති
(දීඝ නි. සිගා සුත්ත

11

නක්ඛත්ත පතිමාසනන්ත අත්සථා බාල උප්ඡචගා
අත්සථා අත්ථස්ස නක්ඛත්ත කි කරිස්සන්ති තාරකා
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(1 නි. න්්ඛත්ත ජා.

පළෙුපකාට කළ යුත්ත පසුවට තැබීපේ වරද
(8
ය ශවම්් පළමු ්ළ ය ශුතු දෑ පසුෙ ්රනු ්ුමති වේ ද, වහ
වත වතවම් ව්ාළ සුලුණු අමු ලුණුෙරණ ගසින් ව වහසිවය ශන් දර
්ඩා ගන්නට සිටි මානේය ශා වමනි. වහ් ඒ ෙරදින් පසුෙ තුවෙන්වන්
ය ශ. (ෙරණ ජාත්ය ශ බ නු
සුළු කරැණු නිසා කළයුත්ත ක ් පනා තැබිය යුතු බව.
(9
වම් වෙ ාෙ ඉතා සීත ය ශ. වම් වෙ ාෙ ඉතා උෂ්ණ ය ශ.
වම් වෙ ාෙ ඉතා සෙස ය ශ. වම් වෙ ාෙ ඉතා දො ය ශ ය ශි ්මමාන්තය ශන්
වනා ්ර හරනා අ ස මිනිස්සු අථමය ශන් ඉ්්මෙති.
(10
ය ශවම්් සීත හා උෂ්ණය ශ තණ ව්ාළය ශ්ට ෙඩා මහත්
ව්ාට වනා සිතා ද, පුරුෂ ්ෘතයය ශන් ්රන්නා ෙූ වහ වතවම් වනා
පසු තුවෙන්වන් ය ශ.
නැකැත් බ ා කටයුතු පසු පනා කළ යුතු බව.
(11
නු්ුත් බ මින් ්ළ ය ශුත්ත පසු ්රන්නා ෙූ වමෝඩය ශා
හට අර්ථය ශ ඉ්්ම ය ශන්වන් ය ශ. බ ාවපාවරාත්තු ෙන අර්ථය ශ සිදු වේ නම්
එය ශ ම නු්ත ය ශ. අහවස් තරු ්ුම්් ව්වර් ද?
12

අප්පසකනා‘ පි සමධා වි පාභ්සතන විචක්ඛසණා,
සමුට්ඨාසපති අත්තාන අණු අග්ගී ව සන්ධම
(1 නි. කු ් වසේඨි ජා.
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13

ය උස්සුකා සඞ්ඝරන්ති අලක්ඛිකා බහු ධන ,
සිප්පවන්සතා අසිප්පා ච ලක්ඛී ව තානි භ්ුච්ජ්ති

14

සබ්බත්ථ කතපුච්චස්ස අති්ඡචච්සචව පාණිසනා,
උප්පජ්ජ්න්ති බහූ සභ්ාගා අපි නායතසනසු පි
(3 නි. සිරි ජා.

15

අසසමක්ඛිත කම්මන්ත තුරිතාභ්ි නිපාතින ,
සානි කම්මානි තප්සපන්ති උණ්හ වජ්සඣාහට මුසඛ
(2 නි. සිගා

ජා.

නුවණැත්තා සුළු පදයකින් ද පපාපහාසත් වන බව.
(12
්රිය ශාවෙහි ද්්ෂ ෙූ නුෙණුත්තා ෙූ තුනුත්වත් ස්ෙ ්ප ෙූ
ද බඩු මි ය ශ්ින් තමා නඟා සිටුෙය ශි. ස්ෙ ්ප ෙූ ගින්න පිඹීවමන් මහත්
්රන්නා්් වමනි.
අනුන් ෙහන්සිපයන් සපයන පදය පින් ඇත්තාට
නිකේ ෙ ැපබන බව.
(13
ශි ්ප දන්නා ෙූ ද වනා දන්නා ෙූ පින් නුති ජනවය ශෝ
මහත් ෙූ උත්සාහවය ශන් ය ශම් ධ්නය ශ්් රැස් ව්වරත් ද, එය ශ පින් ඇති
තුනුත්වත් ම අනු,ෙ ව්වර්. (රැස් ්ළ අය ශට අනු,ෙ ්රන්නට වනා
ුවේ.
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(14
පින් ්ළ තුනුත්තා හට හුම තන්හි ම අනය පින් නුති
සත්ත්ෙය ශන් ය ශට පත් ව්ාට වබාවහෝ ව,ෝගවය ශෝ අනාය ශතනය ශන්හි ද
උපදිති.
පනා විෙසා කිරීපේ වරද.
(15
පරී්්ෂා වනා ව්ාට ෙුඩ ්රන්නා ෙූ වනා විමසා ෙහා
්ටය ශුත්තට පනින්නා ෙූ තුනුත්තන් ඒ ්ර්මවය ශෝ තෙති. ්වටහි දැමූ
උණු වදය ශ ්ට දෙන්නා්් වමනි.
16

අනිසම්ම කත කම්ම අනවත්ථාය චින්තිත ,
සභ්ජ්ජ්ස්සස‘ ව සහභ්ඞ්සගා විපාසකා සහාති පාපසකා

17

නිසම්ම ච කත කම්ම සම්මාවත්ථාය චින්තිත ,
සභ්සජ්ජ්ස්සස‘ ව සම්පත්ති විපාසකා සහාති භ්ද්රසකා
(20 නි. වසෝමනස්ස ජා.

18

සබලුව පතිත සුත්වා දද්දභ්න්ති සසසා ජ්වි,
සකස්ස වචන සුත්වා සන්තත්තා මිග වාහිනි

19

අප්පත්වා පද විච්ඤාන පරසඝාසානු සාරිසනා,
පනාද පරමා බාලා සත සහාන්ති පර පත්තියා

20

සය ච සීසලන සම්පන්නා පච්ඤා යූපසසම රතා,
ආරකා විරතා ධීරා න සහාන්ති පරපත්තියා
(4 නි. දද්ද, ජා.
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(16
්ළ ය ශුතු වනා ්ළ ය ශුතු බෙ ගුන විමසීම්් වනා ව්ාට
්ාරණානු්ූ ෙ වනා සිතා ්ළ වදය ශ, වබවහවත් අපථය වීම වමන්
නපුරු විපා් ඇත්වත් ය ශ.
(17
්ළ ය ශුතු වනා ්ළ ය ශුතු බෙ ගුන විමසා ්රන ද්ො ෙූ ද
්ාරණානු්ූ ෙ සිතන ද්ො ෙූ ද ්මමය ශ වබවහවත් පථය වීම වමන්
ය ශහපත් විපා් ඇත්වත් ය ශ.
(18
දද්ද, ය ශන හඬින් වබ ි වගඩිය ශ්් ෙනවය ශ් ෙුවටනු අසා
සාො බිය ශ වී දිවී. සාොවග් ්ථාෙ අසා ඒ ෙනවය ශ් විසූ මෘග සමූහය ශ ද
බිය ශ වී දුෙන්නට ෙූහ.
(19
වශරෝතාපත්ති මාර්ග විඥානය ශට වනා පුමිණ අනුන් වග්
්ීම්ෙ ට හුවරන ස්ෙ,ාෙය ශ ඇත්තා ෙූ අනුන්වග් ්ීම් උතුම් ව්ාට
ගන්නා ෙූ ය ශම් බා ව්වන්් වෙත් ද ඔෙුහු අනුන් විසින් ඒ ඒ අතට
ය ශෙනු බන්වනෝ වෙති.
(20
ය ශම් ව්වන්් ආය ශයය ශී වය ශන් ය ශු්්ත ෙූොහු ද ආය ශයය
පරඥාවෙන් ය ශු්්ත ෙූොහු ද ව්ව ස් සන්සිඳවීවමහි ඇලුනාහු ද
පාපවය ශන් දුරින් ම වෙන් ෙූ ඒ නුෙණුත්වතෝ අනුන් විසින් ඒ ඒ අතට
හරෙනු බන්වනෝ වනා වෙති.
21

උදක ථල චරස්ස පක්ඛිසනා
නි්ඡච ආමක ම්ඡත සභ්ාජිසනා,
තස්සානුකර සවිට්ඨසකා
සසවාසල පළිගුණ්ඨිසතා මසතා
(2 නි විරක ජ්ා )
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22

අසීසහා සීහ මාසනන සයා අත්තාන විකුබ්බති,
කුට්ඨූ‘ ව ගජ්මාසජ්ජ් සසති භ්තමයා අනුත්ථුන

23

යසස්සිසනා උත්තම පුග්ගලස්ස
සච්ජ්ාත බන්ධස්ස මහබ්බලස්ස,
අසසමක්ඛිය ථාම බලුපපත්ති
ස සසති නාසගන හසතා‘ ව ජ්ම්බුසකා

පටුන වෙත

බැරි පදය කරන්නට යාපෙන් වන විපත.
(21
නිතර අමු මස් අනු,ෙ ්රන්නා ෙූ දිය ශ වගාඩ වද්්හි ම
හුසිවරන ප්්ෂිය ශා ෙූ දිය ශ ්ාො අනු්රණය ශ ව්ාට දිය ශට බුස දිය ශ
වසෙව ් පුට ී සවිේඨ්ය ශා මවළ් ය ශ.
සිංහයකු වන්නට ග්ිය හිව ා.
(22
සිාංහ වනා ෙූ ය ශවම්් සිාංහ මානය ශ වගන තමා වෙනස්
ව්වර් ද, ඔහුට ද සිාංහ මානය ශ වගන ඇතාට පුන සුසුම් මින් බිම
නිදන හිෙ ාට ෙූ වදය ශ ම ෙන්වන් ය ශ.
(23
ෙුඩුණු ්ය ශ ඇත්තා ෙූ මහත් බ ඇත්තා ෙූ ඉසුරුමත් ෙූ
උත්තම සත්ත්ෙය ශ්ු ෙූ සිාංහය ශා වග් බ ය ශ හා ජාතිය ශ වනා හුඳින තමා ද
සිාංහය ශා හා සමය ශ ය ශි සිතා සිාංහය ශා වමන් ඇතාට පුන ඇතා විසින් පාගා
දමනු ුබ ඒ හිෙ ා මළ නින්වදන් නිදන්වන් ය ශ.
24

සයා චීධකම්ම කුරුසත පමාය
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ථාමබල අත්තනි ස විදිත්වා,
ජ්ප්සපන මන්සතන සුභ්ාසිසතන
පරික්ඛ වා සසා විපුල ජිනාති
(4 නි. ජම්බු් ජා.

25

සයා දන්ධ කාසල තරති තරණිසය ච දන්ධති,
සුක්ඛ පණ්ණ ‘ ව අක්කම්ම අත්ථ භ්ච්ජ්ති අත්තසනා

26

සයා දන්ධ කාසල දන්සධති තරණිසය ච තාරයි,
සසී‘ව රත්ති විභ්ජ් තස්සත්සථා පරිපූරති
(4 නි. ගජ්ුම්, ජා.

(24
වම් ව ෝ්වය ශහි ය ශවම්් තමා ව්වරහි ඇති ්ාය ශබ ය ශ
හා ඥානබ ය ශ වත්රුම් වගන එය ශ මුන බ ා උගත් ්මින් ද
නුෙණුතිය ශන් හා මන්තරණය ශ ්ිරීවමන් ද ය ශහපත් ෙකනවය ශන් ද ෙුඩ
ව්වර් නම් වහ වතවම් මහත් ෙූ අර්ථය ශ බන්වන් ය ශ.
පසමින් කළ යුත්ත පසමින් ද ඉක්ෙනින් කළ යුත්ත
ඉක්ෙනින් ද කළ යුතු බව.
(25
ය ශවම්් ්ළ ය ශුත්ත වසමින් ්ළ ය ශුතු තුන දී ඉ්්මනින්
ව්වර් ද, ්ළ ය ශුත්ත ඉ්්මනින් ්ළ ය ශුතු තුන දී වසමින් ව්වර් ද, වහ
වතවම් විය ශළි ව්ාළ පාගා වපාඩි ්රන්නා්් වමන් තමා වග් අර්ථය ශ
වපාඩි ්රන්වන් ය ශ. (නසා ගන්වන් ය ශ
(26
ය ශවම්් ්ළ ය ශුත්ත ඉ්්මන් ්ළ ය ශුතු තුනදී ඉ්්මන්
ව්වර් ද, වසමින් ්ළ ය ශුතු තුනදී වසමින් ව්වර් ද, රාතරි වි,ාගය ශ
113
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

්රමින් කන්ද්රය ශා අනු්රමවය ශන් වසමින් ෙුවඩන්නා්් වමන් ඔහු වග්
අර්ථය ශ සම්පූර්ණ වේ.
27

වාසළාදක අප්පරස නිහීන
ජිත්වා මසදා ජ්ායති ගද්රභ්ාන ,
ඉමච්ච පිත්වාන රස පණීත
මසදා න සච්ජ්ායති සින්ධවාන

28

අප්ප පිවිත්වාන නිහීන ජ්්ඡසචා
සසා මජ්ජ්ති සතන ජ්නින්ද ඵුට්සඨා,
සධාරය්හසිලීව කුලම්හි ජ්ාසතා
න මජ්ජ්ති අග්ගරස පිවිත්වා
(2 නි. ොව ාද් ජා.

29

සබ්බ කාම දද කුම්භ් කතට ලද්ධාන ධුත්තසකා,
යාව සසා අනුපාසලති තාව සසා සුඛ සමධති

හීනයා සුළු පදයින් ද ෙත් වන බව.
(27
රසය ශ අ ්ප ෙූ එවහය ශින් ම හීන ෙූ මුද්රප්ප ම් වරාඩු මුඩ
වපරා ගත් ජ ය ශ පානය ශ ්ිරීවමන් ව්ාටළුෙන්ට මදය ශ හට ගනී. වම්
පර)ත රසය ශ පානය ශ ව්ාට ද වසන්ධ්ෙය ශන්ට මත්් වනා හටගනී. (ඊට
්රුණු ්ිවම්් ද?
(28
ජවන්න්ද්රය ශ, හීන ජාති ඇති තුනුත්වත් ඒ හීන ජාතිය ශ
ඇති ෙන බෙ නිසා ම සුළු වදය ශින් ෙුෙ ද මත් වේ. බර උසු න
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

ස්ෙ,ාෙය ශ ඇත්තා ෙූ උසස් ්ු වය ශ් උපන්නා ෙූ වසන්ධ්ෙ වතවම් අගර
රසය ශ පානය ශ ව්ාට ද මත් වනා වේ. (ොවළාද් ජාත්ය ශ බ නු

ධනය රැපකන්පන් ෙත් පනා වී සිටින පතක් පෙණ බව.
(29
ධ්ූතයය ශා ්ුමති ෙන සිය ශ ් වදන සුළිය ශ්්
තා්් ආර්්ෂා ව්වර් ද, එවත්් වහ් සුප බා.

බා එය ශ ය ශම්

30

යදා මත්සතා ච දිත්සතා ච පමාදා කුම්භ්මබ්භ්ිදා,
තසතා නග්සගා ච සපාත්සථා ච ප්ඡතා බාසලා විහච්චති

31

එව සමව සයා ධන ලද්ධා අමත්තා පරිභ්ුච්ජ්ති,
ප්ඡතා තප්පති දුම්සම්සධා කතට භ්ින්සනා‘ ව ධුත්තසකා
(3 නි. ,ද්රගට ජා.

32

අනුපාසයන සයා අත්ත ඉ්ඡතති සසා විභ්ච්චති,
සචතා භ්නි සු සවදබ්භ් සබ්සබ සත වයසන මජ්ඣගු
(1 නි. වෙදේ, ජා.

(30
ධ්ූතයය ශා ය ශම් ්ව ් සුරාවෙන් මත් ෙූවය ශ් දර්පවය ශන්
දැපුවන් පරමාදවය ශන් සුළිය ශ බිඳගත්වත් ද, ඉන්පසු ඒ බා ය ශා විවට්
නග්න ෙූවය ශ් ද, විවට් දළ වරදි ්ඩ්් ඇත්වත් ද වී දු්ින් වපවළ්.
(31
එපරිද්වදන් ම ය ශවම්් ධ්නය ශ බා එය ශ පමණ ඉ්්මො
පරිව,ෝග ව්වර් ද, වහෙත් විය ශදම් ව්වර් ද, ඒ බා ය ශ සුළිය ශ බිඳගත්
ධ්ූතයය ශා වමන් පසු තුවෙන්වන්ය ශ.
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

අනුපායපයන් ධනය පසවීපෙන් විපත් වන බව.
(32
ය ශවම්් අනුපාය ශවය ශන් දිය ශුණුෙ වහෝ ධ්නය ශ බනු ්ුමති
වේ ද වහවතවම් එය ශින් පීඩාෙට වහෝ විනාශය ශට පුමිවණ්. වච්තිය ශ රට
ෙුසි වසාරු මන්තරබ වය ශන් රුෙන් ෙුසි ෙස්ෙන්ට දත් වේදේ, නම්
බරාහ්මණය ශා මුරෑහ. බමුණා ෙුස් ෙූ ධ්නය ශ නිසා ඔෙුන් සුම වදන ම
විනාශ ෙූහ.
33

මච්සච සසාවණ්ණසයා රාසී සසාවණ්ණ මාලා ච නන්දසකා,
යත්ථ දාසසා ආමජ්ාසතා ඨිසතා ථුල්ලානි ගජ්ජ්ති
(1 නි. නන්ද ජා.

34

අමනුස්ස ඨාසන උදක ‘ ව සීත
තදසපයයමාන පරිසසාසසමති,
එව ධන කාපුරිසසා ලභ්ිත්වා
සනවත්තනා භ්ුච්ජ්ති සනා දදාති

35

ධීසරාච විච්ඤු අධිගම්ම සභ්ාසග
සසා භ්ුච්ජ්ති කි්ඡච කසරා ද සහාති,
සසා ඤාතිසඞ්ඝ නිසසභ්ා හරිත්වා
අනින්දිසතා සග්ගමුසපති ඨාන
(ව්ෝස

ධනපයන් මිනිස් සිත උඩඟු කරන බව.

116
Non-commertial Distribution
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ
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වමය ශ නිධ්ානය ශ උඩට පුමිවණන විට උඩඟු වී ස්ොමිය ශාට සුර
්රන්නට පටන් ගත්තා ෙූ ොසය ශ්ු නිමිත්ත ව්ාට වබෝසතාණන්
ෙහන්වස් විසින් ්ිය ශන ද්ද්ි.
(33
ොසිය ශවග් පුතර ෙූ නන්ද් නම් ොසය ශා ය ශම් තුන් සිට
පරුෂ ෙකනවය ශන් වගාරො ද එ තුන ඔබට අය ශත් රුෙන් රැස හා රන්
මා ය ශ ඇති තුනය ශ ය ශි සිතමි. (නන්ද ජාත්ය ශ බ නු
අසත්පුරැෂයාපග්් ධනය.
(34
අමනුෂයය ශා විසින් අර්් ගත් තුන සිහි ් දිය ශ්් ඇති නම්
එය ශ ්ිසිේු විසින් වනා වබානු ුබ විය ශළී වය ශ්. එවමන් අසත්පුරුෂය ශා
විසින් ධ්නය ශ බා වතවම් ද පරිව,ෝග වනා ව්වරය ශි. අනයය ශන්ට ද
වනා වදය ශි.
නුවණැත්තා පග්් ධනය.
(35
වධ්ය ශයයෙත් ෙූ නුෙණුත්තා ෙූ තුනුත්තා ධ්නය ශ බා
වතවම් ද ඒ ධ්නය ශ ෙළඳය ශි. දන් දීම් ආදී ්ළ ය ශුතු ෙුඩ ද ව්වරය ශි.
වශර්ෂ්ඨ ෙූ වහ වතවම් නෑ සමූහය ශා ද වපෝෂණය ශ ව්ාට අනින්දිත ෙූවය ශ්
මරණින් මතු ස්ෙගයය ශට ද වය ශ්.
36

සකුසණා මය්හසකා නාම ගිරි සානු දරී චසරා,
පක්ක පිප්ඵලි මාරුය්හ මය්හ මය්හාති කන්දති

37

තස්සසව විලපන්තස්ස දීජ්සඞ්ඝා සමාගතා,
භ්ුත්වාන පිප්ඵලි යන්ති විලපත්සවව සසා දිසජ්ා
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38

එවසමව ඉසධ ක්ඡසචා සඞ්ඝරිත්වා බහු ධන
සනවත්තසනා න ඤාතීන යසථාධි පටිපජ්ජ්ති

39

න සසා අ්ඡතාදන භ්ත්ථ න මාල න විසලපන ,
අනුසභ්ාති සකි කිච්චි න සඞ්ගණ්හාති ඤාතසක

40

තස්සසව විලපන්තස්ස මය්හ මය්හාති රක්ඛසතා,
රාජ්ාසනා අථ වා සචාරා දායාදා සය ච අප්පියා
ධනමාදාය ග්ඡතන්ති විලපත්සව ව සසා නසරා

පටුන වෙත

ප ෝභියා පග්් ධනය.
(36
්ඳු ප ් ම් ්ඳුරැ ි ෙ හුසිවරන්නා ෙූ මය ශ්හ් නම්
පක්ෂිය ශා වගඩි ඉදුණු පු ි ගසට නුඟ මවග් මවග් ය ශ ය ශි හඬා(37
ඌ එවස් හඬද්දී ම පක්ෂි සමූහය ශා අෙුත් පු ි
ඒ පක්ෂිය ශා හඬාම ය ශ.

්ා වය ශති.

(38
එපරිද්වදන් ම වම් ව ෝ්වය ශහි ඇතවම්් වබාවහෝ ධ්නය ශ
රැස් ව්ාට තමා වග් පරවය ශෝජනය ශට ද වනා ගනී. ාතතයාදීන්ට දිය ශ ය ශුතු
සුටිය ශට ද වනා වදය ශි.
(39
වහවතවම් ෙස්තර ද ආහාර ද ම ් ද වි ෙුන් ද රිසි වස්
එ්් ෙර්ුදු අනු,ෙ වනා ව්වර්. ්ිසි නෑය ශ්ුට ද සාංගරහ වනා ්රය ශි.
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(40
ඒ තුනුත්තා මවග් මවග් ය ශ ය ශි ්ෑගසද්දී ම ර්්ෂා ්රද්දී
ම රජෙරු වහෝ වසාරු වහෝ අපරිය ශ ෙූ උරුම්්්ාරවය ශෝ වහෝ ඔහු වග්
ධ්නය ශ වගන ය ශති.
41

ධීසරා ච සභ්ාසග අධිගම්ම සඞ්ගණ්හාති ච ඤාතසක,
සතන සසා කිත්ති පප්සපාති සප්ඡචසග්සග ච සමාදති
(6 නි. මය ශ්හ් ජා.

42

සද්ධා ධන සීල ධන හිරි රත්තප්පිය ධන ,
සුත ධනච්ච චාසගා ච පච්ඤා සම සත්තම ධන

43

යස්ස එසත ධනා අත්ථි ඉත්ථියා පුරිසස්ස වා
අදලිද්සදාති ත ආහු අසමාඝ තස්ස ජීවිත
(7 නි. අාංගුත්තර

44

යත්ථ සවරී නිවසති න වසස තත්ථ පණ්ඩිසතා,
එකරත්ත ද්විරත්ත වා දුක්ඛ වසති සවරිසු
(1 නි. වෙරි ජා.

(41
නුෙණුත්වත් ධ්නය ශ බා නෑය ශන්ට ද සාංගරහ ව්වරය ශි.
එය ශින් වහ් ්ීර්තිය ශට ද පත් වෙය ශි. මරණින් මතු ස්ෙර්ගවය ශ් ද සතුටු
වෙය ශි.

සප්තායය ධනය
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(42-43 ශරද්ධ්ා ධ්නය ශ ය ශ, ශී ධ්නය ශ ය ශ, හිරි ධ්නය ශ ය ශ, අපතරපා
ධ්නය ශ ය ශ, ශරුත ධ්නය ශ ය ශ, තයාග ධ්නය ශ ය ශ, සත් ෙුනි ෙූ පරඥා ධ්නය ශ ය ශ
ය ශන වම් සත ය ශම් ස්තරිය ශ්ට වහෝ පුරුෂය ශ්ුට වහෝ ඇත්වත් නම් වහ්
වනා දිළින්වද්ු ය ශි ආය ශයයවය ශෝ ්ීහු. ඔහු වග් ජීවිතය ශ වනා හිස් ය ශ.
පනා විසිය යුත් තැන්.
(44
ය ශම් තුන් සතුරා නිතර වෙවස් නම් නුෙණුත්වත් එහි
වනා ෙසන්වන් ය ශ. එ්් රැය ශ්් වද රැය ශ්් ෙුෙ ද සතුරා ෙසන තුන විසීම
දුව්්ි.
45

අමානනා යත්ථ සියා සන්තාන වා විමානතා,
හීන ස මානනා වා පි න තත්ථ වසති වසස

46

යත්ථාලසසා ච දක්සඛා ච සූසරා භ්ීරප ච පූජියා
න තත්ථ සන්සතා නිවසන්ති අවිසසසකසර නසර
(6 නි. වන්රු ජා.

47

ජ්නිත්ත සම භ්විත්ත සම ඉති පඞ්සක අවස්සයි ,
ත ම පඞ්සකා අජ්ඣ භ්වි යථා දුබ්බලක තථා

48

ත ත වදාමි භ්ග්ගව සුසණාහි වචන මම,
ගාසම වා යදි වා රච්සච සුඛ යතරාධි ග්ඡතති

(45
ය ශම් තුන් සත්පුරුෂය ශන්ට වනා සු ්ීම හා අෙමන්
්ිරීම වහෝ ඇත්වත් ද හීනය ශන්ට වහෙත් දුශ්ශී ය ශන්ට සම්මාන ්ිරීම
වහෝ ඇත්වත් ද එ තුන ොසය ශ වනා ්රන්වන් ය ශ.
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(46
ය ශම් තුන් අ සය ශා ද, දක්ෂය ශා ද, ශූරය ශා ද, බිය ශසු ් ා ද
ය ශන සෑම වදන ම පුදනු බත් නම්, විවශ්ෂය ශ්් වනා ්රන මිනිසුන්
වෙවසන එ තුන සත්පුරුෂවය ශෝ වනා වෙවසති.
උපන් පග්ය පනා හැරීපෙන් වූ විපත.
වම් ගාථා තුන උපන් තුනට ඇති ආ ය ශ නිසා එය ශ හුර ය ශනු
වනා ්ුමති ෙ දිය ශ සිඳුනු පසු ද, ඒ විව ් ම මඩට ය ශට වී සිට
මුටිගන්නට ගිය ශ ්ුඹ ්ු වග් උදලු පහරින් ්ුපී උදලු ත වය ශ් ඇවිනී
මතු ෙුණු ඉදිබුේුවග් වි ාප ය ශ ය ශ.
(47
වමය ශ මා උපන් තුන ය ශ. වමය ශ මා ෙුඩුණු තුන ය ශ ය ශි
මම වම් වි වනා හුර මවඩහි ම විසූවය ශමි. විව හි මඩ දුබ ෙූ මා ය ශට
ව්ාට විනාශ ව්වළ් ය ශ.
(48
්ුම්,්ාරය ශ, එ වහය ශින් මම ඔබට ්ිය ශමි. මාවග් ්ීම
අසන්න. ගවමහි වහෝ වේො ෙව හි වහෝ වේො ය ශම්ුට ය ශම් තුන්
සුප ුවේ ද 49

ත ජ්නිත්ත භ්විත්තච්ච පුරිසස්ස පජ්ානසතා,
යම්හි ජීසව තම්හි චසජ් න නිසකත හසතා සියා
(2නි. ්ච්ඡප ජා.

50

සකා රට්ඨා පබ්බජිසතා අච්ච ජ්නපද ගසතා,
මහන්ත සකාට්ඨ කයිරාථ දුරුත්තාන නිසධතසව

51

යත්ථ සපාස න ජ්ානන්ති ජ්ාතියා විනසයන වා,
න තත්ථ මාන කයිරාථ වසමච්ඤාතසක ජ්සන
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52

පටුන වෙත

විසදස වාස වසතා ජ්ාතසවද සසමන‘ පි,
ඛමිතබ්බ සපච්සචන අපි දාසස්ස තජ්ජිත
(4 නි. දද්දර ජා.

(49
එය ශ නුෙණුත්තා ෙූ තුනුත්තා හට උපන් තුන ද වේ.
ෙුඩුණු තුන ද වේ. උපන් වගට ඇලුම් ව්ාට එය ශ වනා හුර ම සිට
උපන් වගය ශින් ම නසනු ුබුවේ් වනා ෙන්වන් ය ශ.
විපද්ශපය් දී පිළිපැදිය යුතු හැටි.
(50
සිය ශ රටින් වනරපනු
ුබ අන් ජනපදය ශ්ට ගිය ශ
තුනුත්තා විසින් තමාට බණින බුනුම් රැස් ්ර තබනු පිණිස වී දැමීමට
ව්ාටුේ් තනන්නා්් වමන් තමා වග් හෘදවය ශහි මහත් ෙූ ව්ාටුේ්
තනා ගන්වන් ය ශ.
(51
ය ශම් තුන් මිනිසා ජාතිවය ශන් හා විනය ශවය ශන් වනා
හඳුනත් ද වනා හඳුනන්නෙුන් අතර ොසය ශ ්රන තුනුත්වත් එහිදී
මානය ශ වනා ්රන්වන් ය ශ. (උසස් ්ම සිතට වනා ගන්වන් ය ශ.
(52
විවද්ශවය ශ්
ොසය ශ
්රන
නුෙණුත්තා
විසින්
්ු වගෝතරාදිවය ශන් ගිනි්ඳ්් වමන් පිරිසිදු ෙූේු ෙුෙ ද තමා වග් උසස්
්ම් සිතට වනා වගන ොසය ශ්ු වග් තර්ජනය ශ ෙුෙ ද ඉෙසිය ශ ය ශුතු ය ශ.
53

සසසනා බලසා පතමාසනා ලාප සගාචර ඨායින ,
සහසා අජ්ඣප්පත්සතා මරණ සතනුපාගමි

54

සසාහ නසයන සම්පන්සනා සපත්තිසක සගාචසර රසතා,
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අසපත සත්තු සමාදාමි සම්පස්ස අත්ථමත්තසනා
(2 නි. ස්ුණග්ඝි ජා.

55

රුද මනුච්ච රුචිරා ච පිට්ඨි
සවළුරිය වණ්ණු පනිභ්ා ච ගීවා,
වයාම මත්තානි ච සපඛුණානි
නි්ඡසචන සත ධීතර සනා දදාමි
(1 නි. නච්ක ජා.

නුසුදුසු තන්හි හැසිරීපේ විපාකය.
(53
වේගවය ශන් ඉගිව න්නා ෙූ උ්ුස්සා ස්ේීය ශ ස්ථානය ශ ෙූ
මුටි්ුට අතර සිටින ්ුට්ිරි ් ගසා ගුනීමට ෙහා ගිවය ශ් ය ශ. එය ශින්
ඌ මුටි ්ුට ෙ සුපී මවළ් ය ශ.
වමය ශ මළ උ්ුස්සා පිට නුගී ්ුට්ිරි ්
ෝයය ශ ය ශි.

විසින් ්ිය ශන

ද පරීති

(54
උපාය ශවය ශන් ය ශු්්ත ෙූ පිය ශපරපුවරන් ආ වගෝකරවය ශහි
ඇලුණා ෙූ ඒ මම තමාවග් අථමය ශ ද්ිමින් පහෙ ගිය ශ සතුරන් ඇත්වත්
වෙමි.
වැඩි නැටුේ නැටීෙ.
වමය ශ හාංසාරාජය ශාවග් දුෙ ුවබන්නට ය ශාම ගුන සතුටු වී නුටූ
වමානරා ගුන හාංසරාජය ශා විසින් ්ිය ශන ද්ද්ි.
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(55
නුවේ හඬ මිහිරි ය ශ, පිටත් ස්සන ය ශ, වග ද වෙරළු
මිණි පුහුය ශ ඇත්වත් ය ශ, නුවේ පි ් ද බඹය ශ්් පමණ ෙන්වන් ය ශ.
එවහත් නුටුම නිසා මා වග් දුෙ නුඹට වනා වදමි.
56

ධසම ධසම නාතිධසම අති ධන්ත හි පාපක ,
ධන්සතන හි සත ලද්ධ අතිධන්සතන නාසිත
(1 නි. ව,්රිොද ජා.

57

අතිකර මකරා චරිය මය්හසපත න රු්ඡචති,
චතුත්සථ ලඞ්ඝයිත්වාන පච්චමියස්මි ආවුසතා
(1 දුේබක ජා.

58

සාධුසකා පණ්ඩිසතා නාම නත්සවව අතිපණ්ඩිසතා,
අතිපණ්ඩිසතන පුත්සතන මනම්හි උපකතලිසතා
(1 නි. ්ූටොනිජ ජා.

වැඩි පද ග්ැසීෙ.
(56
ගසනු ගසනු. ෙුඩි පද වනා ගසනු. ෙුඩි පද ගුසීම
නපුවර්ි. වබර ගුසීවමන් සිය ශය ශ්් ද්වද් ය ශ. එය ශ ෙුඩි පද ගුසීවමන්
නුති ්ර ගත්වත් ය ශ.
වැඩි කැරැේ කිරීෙ.
වමය ශ හු ් හතර්ින් පිනුම් පුනීමට දත් ව්න්ු විසින් ෙුඩි
හු ් සිටො පිනුම් පුනීම ගුන වබෝසතාණන් විසින් ්ිය ශන ද්ද්ි.
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(57
ඇදුර, ඔබ ෙුඩි ්ුරුම් ්රන්වනහි ය ශ. එය ශ මට නම්
අරුචි ය ශ. ෙුඩි ්ුරුම් ්රන්නට වගාස් සතර ෙන හු ින් පුන පස්ෙන
හුව හි ඇවිණිවය ශහි ය ශ.
අති පණ්ඩිත කෙ.
වමය ශ අති පණ්ඩිතය ශා වග් වමෝඩ ්ම නිසා බාගය ශට දැෙුණු ඔහු
වග් පිය ශා විසින් ්ිය ශන ද්ද්ි.
(58
පණ්ඩිතය ශා නම් වහාඳ ය ශ. එවහත් අති පණ්ඩිතය ශා වහාඳ
නුත. අති පණ්ඩිත පුතරය ශා නිසා මම බාගය ශට දැෙුවනම් වෙමි.
59

සයා සච කාසල අසම්පත්සත අතිසවල පභ්ාසති,
එව සසා නිහසතා සසති සකාකිලායී‘ ව අතරසජ්ා

60

නහි සත්ථ සුනිසිත විස හලාහලම්මි‘ ව,
එව නිකට්සඨ පාසතති වාචා දුබ්භ්ාසිතා යථා

61

තස්මා කාසල අකාසල ච වාච රක්සඛයය පණ්ඩිසතා,
නාතිසවල පභ්ාසසයය අපි අත්තසමම්හි වා

62

සයා ච කාසල මිත භ්ාසස මති පුබ්සබා විචක්ඛසණා,
සබ්සබ අමිත්සත තරති සුපණ්සණා උරගම්මි‘ ව
(4 නි. ව්ෝ්ා ි් ජා.

වැඩි කථාව.
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පටුන වෙත

(59
ය ශවම්් ්ථා ්ිරීවම් ්ා ය ශ වනා පුමිවණත් ම පමණ
ඉ්්මො ්ථා ව්වර් ද, වහ වතවම් ්ට නිසා ්ුවිඩිය ශ විසින් ව්ාටා
බිම වහළන ද ව්ාෙු ් පුටො වමන් නසන දුෙ සය ශනය ශ ව්වර්.
(60
වනා මනා ෙකනය ශ හ ාහ විෂය ශ්් වමන් ය ශම් වස්
එව්වණහි ම මිනිසා වහළා ද මනා ව්ාට මුෙහත් ්රන ද පිහිය ශ එ
පමණ ඉ්්මනින් මිනිසා වනා නසා.
(61
එ බුවින් නුෙණුත්වත් ්ා වය ශහි ද අ්ා වය ශහි ද
ෙකනය ශ ර්්වන් ය ශ. තමා හා සම ෙූේු සමග ෙුෙ ද පමණ ඉ්්මො
්ථා වනා ්රන්වන් ය ශ.
(62
නුෙණ වපරටු ව්ාට ්ථා ්රන්නා ෙූ ය ශම්
නුෙණුතිවය ශ්් සුදුසු ් ්හි පරමාණවය ශන් ය ශු්්ත ව්ාට ්ථා ව්වර් ද
වහ වතවම් ගුරුළා සර්පය ශන් ස්ෙෙශය ශට ගන්නා්් වමන් සිය ශලු සතුරන්
ස්ෙෙශය ශට ගන්වන් ය ශ.
63

පුරිසස්ස හි ජ්ාතස්ස කුඨාරි ජ්ායසත මුසඛ,
යාය ජින්දති අත්තාන බාසලා දුබ්භ්ාසිත භ්ණ

64

සයා නින්දිය පස සති
ත වා නින්දති සයා පස සිසයා
විචිනාති මුසඛන සසා කලි
කලිනා සතන සුඛ න වින්දති
(බරහ්ම සාංය ශුත්ත

65

සුභ්ාසිත උත්තමමාහු සන්සතා
ධම්ම භ්සණ නාධම්ම ත දුතිය
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පිය භ්සණ නාප්පිය ත තතිය
ස්ඡච භ්සණ නාලික ත චතුත්ථ
මිනිසා පග්් කපේ ඇති පකපේරිය
(63
උපන් මිනිසා වග් මුවෙහි ව්වේරිය ශ්් ද පහළ ෙන්වන්
ය ශ. අඥය ශා වනා මනා ෙකන ්ිය ශන්වන් එය ශින් තමා සිඳ ගන්වන් ය ශ.
(64
ය ශවම්් නින්ො ්ළ ය ශුතු තුනුත්තාට පරශාංසා ව්වර් ද,
පරශාංසා ්ළ ය ශුත්තාට නින්ො ව්වර් ද වහ වතවම් ්ටින් පේ රැස්
ව්වරය ශි. ඒ පෙ නිසා වහ් සුප වනා බය ශි.
පහාඳ කථාව.
(65
වහාඳ ්ථාෙ උතුමුය ශි සත්පුරුෂවය ශෝ ්ීහ. ධ්ර්මය ශ ම
්ිය ශන්වන් ය ශ. අධ්ර්මය ශ වනා ්ිය ශන්වන් ය ශ. ඒ ධ්ර්මය ශ්් ම ්ිය ශන බෙ
වහාඳ ්තාවේ වදෙන අාංගය ශ ය ශි. පරිය ශ වදය ශ්් ම ්ිය ශන්වන් ය ශ. අපරිය ශ
වදය ශ්් වනා ්ිය ශන්වන් ය ශ. ඒ පරිය ශ වදය ශ්් ම ්ිය ශන බෙ වහාඳ ්තාවේ
තුන් ෙන අාංගය ශ ය ශි. සතයය ශ්් ම ්ිය ශන්වන් ය ශ. අසතයය ශ වනා ්ිය ශන්වන්
ය ශ. ඒ සතයය ශ ම ්ිය ශන බෙ වහාඳ ්තාවේ සතර ෙන අාංගය ශ ය ශි.
66

තසමව වාච භ්ාසසයය යායත්තාන න තාපසය,
පසර ච න විහි සසයය සා සව වාචා සුභ්ාසිතා
(ොංගීස සාංය ශුත්ත

67

කලයාණිසමව මුච්සචයය නහි මුච්සචයය පාපික ,
සමාක්සඛා කලයාණියා සාධු මුත්වා තපති පාපික
(1 නි. සාරම්, ජා.
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68

පටුන වෙත

සය සකචි සම අත්ථි රසා පථවයා
ස්ඡච සතස සාදුතර රසාන ,
ස්ඡසච ඨිතා සමණ බරාහ්මණා ච
තරන්ති ජ්ාති මරණස්ස පාර
(80 නි. මහා සුතවසෝම ජා.

69

ස්ඡච සව අමතා වචා එස ධම්සමා සනන්තසනා,
ස්ඡසච අත්සථ ච ධම්සම ච ආහු සන්සතා පතිට්ඨිතා
(ොංගීස සාංය ශුත්ත

(66
ය ශම් ෙකනය ශ්ින් තමා වනා තො ද, අනුන්ට ද හිාංසාේ්
වනා ව්වර් ද, ඒ ෙකනය ශ ම ්ිය ශන්වන් ය ශ. ඒ්ාන්තවය ශන් ඒ ෙකනය ශ
ය ශහපත් ෙකනය ශ ය ශ.
පනා ෙනා කතාපවන් පසුතැවි ි වන බව.
(67
වහාඳ ්තාේ් ම ්ටින් පිට ්රන්වන් ය ශ. වනා මනා
්ථාේ් ්ටින් පිට වනා ්රන්වන් ය ශ. ය ශහපත් ්තාේ් ්ටින් පිට
්ිරීම ය ශහපති. වනා මනා ්ථා පිට ්ර තුවෙන්වන් ය ශ.
සතය ය.
(68
වපාවළාවෙහි ය ශම් රස ජාතිය ශ්් ඇත් ද ඒ රසය ශන්
අතුවරන් සතයය ශ ඉතා උතුම් රසය ශ ය ශ. ශරමණ බරාහ්මණවය ශෝ සතයවය ශහි
පිහිටිය ශාහු ඉපදීම මුරීම ඇති සාංසාරය ශාවග් පරවතරට වය ශති.
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(69
සතයය ශ ඒ්ාන්තවය ශන් අමෘතය ශ ෙුනි ෙකනවය ශ්ි. ඒ
සතයය ශ වපෞරාණි් ධ්ර්මය ශ්ි. සත් පුරුෂවය ශෝ සතයවය ශහි ද අර්ථවය ශහි ද
ධ්ර්මවය ශහි ද පිහිටිය ශාහුය ශ ය ශි ්ීහු.
70

ය හි කයිරා ත හි වසද ය න කයිරා න ත වසද,
අකසරාන්ත භ්ාසමාන පරිජ්ානන්ති පණ්ඩිතා
(4 නි. සුෙජ්ජ ජා.

71

සයා සව දස්සන්ති වත්වාන අදාසන කුරුසත මසනා,
භ්තමයා සසා පතිත පාස ගීවාය පටිමුච්චති

72

සයා සව දස්සන්ති වත්වාන අදාසන කුරුසත මසනා,
පාපා පාපතසරා සහාති සම්පත්සතා යමසාධන
(20 නි. සිවි ජා.

73

අළික භ්ාසමානස්ස අපක්කමන්ති සදවතා
පූතිකච්ච මුඛ වාති සකට්ඨානා ච ධ සති
සයා ජ්ාන පු්ඡඡිසතා පච්හ අච්චථා න වියාකසර

(70
ය ශම්් ව්වර් නම් එය ශ “්රමි” ්ිය ශන්වන් ය ශ, ය ශම්් වනා
ව්වර් නම් එය ශ “්රමි” ය ශි වනා ්ිය ශන්වන් ය ශ. වනා ්රන වදය ශ ්රමි
ය ශි ්ිය ශන තුනුත්තා මුසාොදිය ශ්ු බෙ පණ්ඩිතවය ශෝ දනිති.
පදමි යි කියා පනා දීෙ.
(71
ය ශවම්් ව්න්ුට ය ශම්් වදමි ය ශි ්ිය ශා පසුෙ වනා දීමට
සිතා ද, වහ් බිම ෙුටුණු වතාණ්ඩුෙ වගන වබ ්ව ් ා ගනී.
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(72
ය ශවම්් ය ශම්ුට ය ශම්් වදමි ය ශ ්ිය ශා නුෙත වනා
වදන්නට සිතා නම් වහ් පාපය ශින් වගනුත් පාපවය ශ්් වේ. ය ශම රජු වග්
අණස් පෙත්නා තුනට පුමිණිවය ශ්් වේ.
පබාරැ කීපේ විපාක.
(73
ය ශවම්් පරශ්න විකාරන ද්වද් දැන දැන ම එය ශ අන්
ආ්ාරය ශ්ින් විසඳා ද, වහෙත් අසන පරශ්නය ශට වබාරු පිළිතුරු වද් ද, ඒ
වබාරු ්ිය ශන්නහු වග් ආර්්ෂ් වද්ෙතාවෙෝ ඔහු හුර වය ශති. ඔහු වග්
මුඛවය ශන් ද ්ුණුගඳ හමා. වහ් ස්ේීය ශ ස්ථානවය ශන් ද පහ වේ.
74

අකාසල වස්සති තස්ස කාසල තස්ස න වස්සති,
සයා ජ්ාන පු්ඡඡිසතා පච්හ අච්චථා න වියාකසර

75

ජිව්හා තස්ස ද්විධා සහාති උරගස්සස‘ ව දිසම්පති
සයා ජ්ාන පු්ඡඡිසතා පච්හ අච්චථා න වියාකසර

76

ජිව්හා තස්ස න භ්වති ම්ඡතස්සස‘ ව දිසම්පති,
සයා ජ්ාන පු්ඡඡිසතා පච්හ අච්චථා න වියාකසර

77

ථිසයා‘ ව තස්ස ජ්ායන්ති න පුමා ජ්ායසර කුසල,
සයා ජ්ාන පු්ඡඡිසතා පච්හ අච්චථා න විකාකසර

78

පුත්තා තස්ස න භ්වන්ති පක්කමන්ති දිසසා දිස ,
සයා ජ්ාන පු්ඡඡිසතා පච්හ අච්චථා න වියාකසර
(8 නි. වකතිය ශ ජා.
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(74
ය ශවම්් පරශ්නය ශ්් අසනු දුවය ශ් දැන දැන ම එය ශට වබාරු
පිළිතුරු වද් ද, ඔහු වග් රාජයය ශට වනා ් ්හි ෙුසි ෙසී. ්ා වය ශහි වනා
ෙසී.
(75
රජ, ය ශවම්් පරශ්නය ශ්් අසන ද්වද් දැන දැන ම එය ශට
වබාරු පිළිතුරු වද් ද, ඔහුට සර්පය ශ්ුට වමන් වදදිේ් ඇති වෙය ශි.
(76
රජ, ය ශවම්් පරශ්නය ශ්් අසන ද්වද් දැන දැන ම එය ශට
වබාරු පිළිතුරු වද් ද, මත්සයය ශ්ුට වමන් ඔහුට දිෙ නුති ෙන්වන් ය ශ.
(77
ය ශවම්් පරශ්නය ශ්් අසන ද්වද් දැන දැනම එය ශට වබාරු
පිළිතුරු වද් ද, ඔහු වග් පෙුව හි ස්තරීහු ම උපදිති. පුරුෂවය ශෝ නූපදිති.
(78
ය ශවම්් පරශ්නය ශ්් අසන ද්වද් දැන දැන ම එය ශට වබාරු
පිළිතුරු වද් ද, ඔහු වෙත පුතරවය ශෝ වනා සිටිති. ඔහු වග් පුතරවය ශෝ
දිශාවෙන් දිශාෙට වය ශති.
79

එක ධම්ම අතීතස්ස මුසාවාදිස්ස ජ්න්තුසනා,
විතිණ්ණ පරසලාකස්ස නත්ථි පාප අකාරිය
(ධ්. ව ෝ් ෙග්ග

80

කස්ස්ඡචයා න විජ්ජ්න්ති කස්ස නත්ථි අපාගත ,
සකා න සම්සමාහමාපාදි සකා වා ධීසරා සදා සසතා

81

තථාගතස්ස බුද්ධස්ස සබ්බ භ්තතානුකම්පිසනා,
තස්ස්ඡචයා න විජ්ජ්න්ති තස්ස නත්ථි අපාගත ,
සසා න සම්සමාහමාපාදි සසාධ ධීසරා සදා සසතා
(වද්ෙතා සාංය ශුත්ත
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පබාරැ කියන්නහුට පනා කළ හැකි පවක් නැති බව.
(79
පරව ාෙ ගුන බ ාවපාවරාත්තු හළ එ් ධ්මමය ශ්් ෙූ
සතය ඉ්්ම ෙූ වබාරු ්ිය ශන්නා ෙූ සත්ත්ෙය ශා හට වනා ්ළ හු්ි පේ්
නුත.
වරදක් නැත්පත් කාපග්් ද?
(80
්ෙර්ු වග් ෙරද නුත්වත් ද? ්ෙර්ු වග් අපරාධ්
නුත්වත් ද? ්ෙවර්් මුළාෙට වනා පුමිවණ් ද? ්ෙර නුෙණුතිවය ශ්්
සුම ් ්හි සිහිවය ශන් ය ශුත්ත වේ ද?
පනා වරදින එක ෙ පුද්ග් යා.
(81
ස්
සත්ත්ෙය ශන්ට අනු්ම්පා ්රන්නා ෙූ සිය ශ ්
අෙවබෝධ් ්ළා ෙූ ඒ තථාගතය ශන් ෙහන්වස් වග් ෙරද නුත. අපරාධ්
නුත. උන් ෙහන්වස් ්ිසිවිවට් මුළාෙට වනා පුමිණි වස්්. වම්
ව ෝ්වය ශහි ඒ තථාගතය ශන් ෙහන්වස් සුම ් ්හි සිහිවය ශන් ය ශු්්ත ෙන
වස්්.
82

අනඞ්ගණස්ස සපාසස්ස නි්ඡච සුචි ගසවසිසනා,
වාළග්ග මත්ත පාපස්ස අබ්භ්ාමත්ත ‘ ව ඛායති
(6 නි. ,ිසපුප්ඵ ජා.

83

සුදස්ස වජ්ජ් අච්සචස අත්තසනා පන දුද්දස ,
පසරස හි සසා වජ්ජ්ානි රපුණාති යථා භ්ුස
අත්තසනා පන තාසදති කලි ව කිතවා සසඨා
132
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

84

පටුන වෙත
(ධ්. ම

ෙග්ග

(ධ්. ම

ෙග්ග

පරවජ්ජ්ානු පස්සිස්ස නි්ඡච උජ්ඣාන සච්චිසනා,
ආසවා තස්ස වඩ්ඪන්ති ආරා සසා ආසවක්ඛයා

ශුඬ පුද්ග් යා පග්් වරද ෙහත් පස් පපපනන බව.
(82
නිතර ෙරදින් පිරිසිදු බෙ වසාය ශන්නා ෙූ වොස් නුත්තා ෙූ
තුනුත්තා වග් අස්ව්ඳි අග්් පමණ ෙූ ්ුඩා ෙරද ව ෝ්ය ශාට මහ
ෙළා්ු ්් පමණට මහත් ෙ වපවන්.
අනුන් පග්් වරද පපපනන්නාක් පෙන් තො පග්්
වරද පනා පපපනන බව.
(83
්ුඩා ෙූ ද අනුන්වග් ෙරද ව වහසිවය ශන් ද්ී. මහත් ෙූ ද
තමා වග් ෙරද ද්්නට දුෂ්්ර ය ශ. අනුන්වග් ෙරද ද්්නා ෙූ වහවතවම්
උස් තුන් තබා වබා ් වපාළන්නා්් වමන් අනුන්වග් ෙරද වපාළය ශි.
වහෙත් මතු ව්ාට ද්්ෙය ශි. ව්රාටි් ිහිණිෙුද්ො ව්ාළ අතු ෙ ින්
තමා වග් ශරීරය ශ ෙසන්නා්් වමන් තමා වග් ෙරද ෙසා ගනී.
අනුන්වග් ෙරද වසාය ශන්නාට ව්ව ස් ෙුවඩන බෙ.
(84
අනුන්වග් ෙරද බ න්නා ෙූ නිතරම අනුන්ට ගර්හා
්ිරීවම් අදහස ඇත්තා ෙූ ඒ පුද්ග ය ශා හට ්ාමාදි ආශරෙවය ශෝ ෙුවඩති.
වහ් ආශරෙක්ෂය ශ ය ශ ය ශි ්ිය ශනු බන අර්හත් ඵ වය ශන් දුර ය ශ.
85

න පසරස විසලාමානි න පසරස කතා කත ,
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පටුන වෙත

අත්තසනා‘ ව අසවක්සඛයය කතානි අකතානි ච
(ධ්. පුප්ඵ ෙග්ග

86

සකාධ වධිත්වා න කදාවි සසාචති
මක්ඛප්පහාණ ඉසසයා වණ්ණයන්ති,
සබ්සබස වුත්ත ඵරුස ඛසමථ
එත ඛන්ති උත්තමමාහු සන්සතා

87

භ්යා හි සසට්ඨස්ස වසචා ඛසමථ
සාරම්භ් සහතු පන සාදිසස්ස,
සයා චීධ හීනස්ස වසචා ඛසමථ
එත ඛන්ති උත්තමමාහු සන්සතා
අනුන්පග්් වැඩ ග්ැන පනාබ ා තොපග්් ෙ
වැඩ බ ා ග්ත යුතු බව

(85
අනුන් වග් ඇනුම් බුනුම් වමවනහි වනා ්ළ ය ශුතුය ශ.
අනුන් ්ළ වනා ්ළ වද්ෙ ් ගුන වනා සිතිය ශ ය ශුතුය ශ. තමාවග් ම ්ළ
වනා ්ළ වද් ගුන ් ්පනා ්ළ ය ශුතුය ශ.
බැනුේ ඉවසිය යුතු බව.
(86
ව්රෝධ්ය ශ නසා ්ිසි්ව ් වශෝ් වනා ව්වර්.
අ්ෘතඥ,ාෙය ශ ය ශි ්ිය ශන ද අනුන් ්ළ ගුණ නුති ්ර දමන ස්ෙ,ාෙය ශ
දුරු ්ිරීම සෘෂීහු ෙර්ණනා ව්වරති. හුම වදනා විසින් ම ්ිය ශන පරුෂ
ෙකන ඉෙසෙු. ඒ ්්ෂාන්තිය ශ උත්තමය ශ ය ශි සත්පුරුෂවය ශෝ ්ීහ.
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උතුේ ඉවසීෙ.
(87
බිය ශ නිසා උසස් තුනුත්තා වග් ්ීම ඉෙසන්වන් ය ශ.
සාරම්,ය ශ නිසා (පළිගුනීම නිසා සමාන තුනුත්තාවග් ්ීම
ඉෙසන්වන් ය ශ. වම් ව ෝ්වය ශහි ය ශවම්් තමාට ෙඩා හීනය ශා වග් ්ීම
ඉෙසා නම් එය ශ උතුම් ඉෙසීම ය ශ ය ශි පරාඥවය ශෝ ්ීහු.
88

කථ විජ්ච්ඤා චතුමට්ඨ රපප
සසට්ඨ සරික්ඛ අථවාපි හීන ,
විරපප රපසපන චරන්ති සන්සතා
තස්මා හි සබ්සබස වසචා ඛසමථ

89

න සහතමත්ථ මහතී‘ පි සසනා
සරාජිකා යුජ්ඣමානා ලසභ්ථ,
ය ඛන්තිමා සප්පුරිසසා ලසභ්ථ
ඛන්ති බලස්සූපසම්මන්ති සවරා
(40 නි. සර,ඞ්ග ජා.

90

භ්යානුමථවා සක්ක දුබ්බලයාසනා තිතික්ඛසි,
සුණන්සතා ඵරුස වාච සම්මුඛා සවපචිත්තිසනා’ ති

(88
සතර ඉරිය ශේවෙන් ෙුසී සිටින ස්ෙ,ාෙය ශ ඇති වශර්ෂ්ඨය ශා
ය ශ, සමානය ශා ය ශ, හීනය ශා ය ශ ය ශන තිවදන ව්වස් වෙන් ව්ාට දත
හු්්ව්් ද? වනා හු්ිය ශ. හීනය ශන්වග් ආ්ාරවය ශන් උත්තමවය ශෝ ද
හුසිවරති. එ බුවින් හුම වදනාවග් ම ්ීම් ඉෙසන්වන් ය ශ.
යුඬයකින් පනා ැබිය හැකි අර්ථයක් ඉවසීපෙන්
135
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ැබිය හැකි බව
(89
ඉෙසීම ඇති සත්පුරුෂය ශා සතුරන් නුති ්ර ගුනීම
නමුති ය ශම් අර්ථය ශ්් බා ද, රජ සහිතෙ ය ශුද ්රන්නා ෙූ වස්නාේ් ඒ
අර්ථය ශ වනා බා, ක්ෂාන්ති බ ය ශ ඇත්තහුට වෙරවය ශෝ සන්සිවඳති.
ඉවසීෙ පිළිබඳ පදබසක්.
වමය ශ ශ්රවද්වේන්ද්රය ශා හා මාත ී දිෙයපුතරය ශාත් අතර ඇති ෙූ
්ථාවේි.
ොත ී :
(90
ශ්රවද්වේන්ද්රය ශාවණනි!, ඔබ ෙහන්වස් ඉදිරිවය ශහි ම
බණින වේපචිත්ති අසුරය ශා වග් බුනුම ,ය ශ නිසා ඉෙසන වස්්් ද?
නුතවහාත් දුර්ෙ ්ම නිසා ඉෙසන වස්්් ද?
91

නාහ භ්යා න දුබ්බලයා ඛමාමි සවචිත්තිසනා,
කථච්හි මාදිසසා විච්ඤූ බාසලන පටිස යුසජ්ති

92

භ්ීසයයා බාලා පභ්ිජ්සජ්යයු සනා චස්ස පටිසසධසකා,
තස්මා භ්තසසන දණ්සෙන ධීසරා බාල නිසසධසයති

93

එතසදව අහ මච්සච බාලස්ස පටිසසධන ,
පර ස කුපිත චත්වා සයා සසතා උපසම්මතී ති

94

එතසදව තිතික්ඛාය වජ්ජ් පස්සාමි වාසව,
යදා න මච්චති බාසලා භ්යා මයාය තිතික්ඛති,
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පටුන වෙත

අජ්සඣාරුහති දුම්සමසධා සගා‘ව භ්ීසයයා පලායින ති
ශකර
(91
මම බිය ශ නිසා වහෝ දුබ ්ම නිසා වහෝ වේපචිත්ති වග්
බුනුම් ඉෙසන්වනම් වනා වෙමි. මා ෙුන්න්ු බා ය ශ්ු හා
පුටවළන්වන් ්ුමට දැ ය ශි ඉෙසමි.
ොත ී
(92
ඉදින් ෙළ්්ෙන්වන්් නුත්වත් නම් බා වය ශෝ ෙඩ ෙඩා
්ිවපති, එබුවින් නුෙණුත්වත් තද දඬුෙමින් බා ය ශා අපරාධ්වය ශන්
ෙළ්්ෙන්වන් ය ශ.
ශකර
(93
ය ශවම්් අනුන් ්ිපුණු බෙ දැන සිහි ඇත්වත් ඉෙසා ද එය ශ
ම බා ය ශා අපරාධ්වය ශන් ෙුළු්්වීම ය ශ ය ශි මම සිතමි.
මාත ී :
(94
ශ්ර වද්වේන්ද්රය ශාවණනි, ය ශම් ්ව ් බා ය ශා “වමාහු මට
බය ශින් ඉෙසන්වන් ය ශ” ය ශි සිතා ද එය ශ මම ඉෙසීවම් ෙරද සුටිය ශට ද්ිමි.
බා ය ශා බිය ශ වී ප ා ය ශන වගානා වගානුන් ලුහුබඳින්නා්් වමන් ඉෙසන
තුනුත්තා පාගන්වන් ය ශ.
95

කාම මච්ච වා මාවා භ්යා මයාය තිතික්ඛති,
සදත්ථ පරමා අත්ථා ඛන්තයා භ්ීසයයා න විජ්ජ්ති
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96

සයා භ්සව බලවා සන්සතා දුබ්බලස්ස තිතික්ඛති,
තමාහු පරම ඛන්ති නි්ඡච ඛමති දුබ්බසලා

97

අබලන්ත බල ආහු යස්ස බාල බල බල ,
බලස්ස ධම්ම ගුත්තස්ස පටිසන්තා න විජ්ජ්ති

98

තස්සස ව සතන පාපිසයා සයා කුද්ධ පටිකුජ්ඣති,
කුද්ධ අප්පටි කුජ්ඣන්සතා සඞ්ගාම සජ්ති දුජ්ජ්ය

පටුන වෙත

ශකර :
(95
වමාහු මට බිවය ශන් ඉෙසාය ශ ය ශි බා ය ශා සිතවතාත්
සිතාො. බා ය ශා ්ුම්් සිතුෙත් ආත්මාථමය ශ ම පරධ්ාන ය ශ. ඉෙසීමට ෙඩා
උසස් ආත්මාථම පරාථමය ශ්් නුත.
(96
ය ශවම්් බ ෙත් ෙූවය ශ් දුෙම ය ශා වග් ෙරද ඉෙසා ද, එය ශ
පරම ්්ෂාන්ති ය ශ ය ශි ්ිය ශනු ුවේ. දුබ ය ශා නිතර ම ඉෙසන්වන් ය ශ.
(97
බා බ ය ශ වහෙත් වමෝඩ්ම ය ශම්ු වග් බ ය ශ වේද, එය ශ
දුබ ්වම්ි. එවහත් එය ශ වමෝඩවය ශෝ බ ය ශ ්ුය ශි ්ීහු. ධ්මමය ශ ර්්නහු
වග් ්්ෂාන්තිය ශ බ ය ශට වොස් ්ිය ශන්වන්් නුත.
(98
ය ශවම්් ්ිපුණහුට වතවම් ත් ්ිවප් ද, ඒ වහ්තුවෙන් ඔහු
වග් අතිශය ශ පාප ,ාෙය ශ වේ. ්ිපුණහුට වපරළා වනා ්ිවපන්වන්
දිනීමට දුෂ්්ර ෙූ සාංගරාමවය ශන් දිනා.
99

උභ්ින්නමත්ථ චරති අත්තසනා ච පරස්ස ච,
පර ස කුපිත චත්වා සයා සසතා උපසම්මති
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100

පටුන වෙත

උභ්ින්න තිකි්ඡතන්තාන අත්තසනා ච පරස්ස ච,
ජ්නා මච්චන්ති බාසලාති සය ධම්මස්ස අසකාවිදා‘ති
(ස්්් සාංය ශුත්ත

චතුත්ථං සතකං.

(99
ය ශවම්් අනුන් ්ිපුණු බෙ දැන සිහිවය ශන් ය ශු්්ත ෙූවය ශ්
සන්සිවඳ් ද, වහ වතවම් තමා වග් ද අවන්ා වග් ද ය ශන වදවදනා වග්
ම අර්ථය ශ පිණිස හුසිවරන්වන් වේ.
(100 ව්ෝප වනා වීම් ෙශවය ශන් තමාට ද අවන්ාට ද ය ශන
වදවදනාට ම ෙුඩ සිදු ්ිරීම් ෙශවය ශන් පිළිය ශම් ්රන්නා ෙූ නුෙණුත්තා
ධ්මමය ශ වනා දත් ජනවය ශෝ බා වය ශ්ු ය ශි සිතත්.
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බුඬ නීති සංග්රහපය්

සතරවන ශතකය යි.

140
Non-commertial Distribution

පටුන වෙත

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

1

පටුන වෙත

ය ලද්ධ සතන තුට්ඨබ්බ අතිසලාසභ්ා හි පාපසකා,
හ සරාජ් ගසහත්වාන සුවණ්ණා පරිහායථ
(1 නි. සුෙණ්ණහාංස ජා.

2

තණ්හාහි දට්ඨස්ස කසරාන්ති සහසක
අමනුස්ස වද්ධස්ස කසරාන්ති පණ්ඩිතා,
න කාම නීතස්ස කසරාති සකාචි
රක්කන්ත සුක්කස්ස හි කා තිකි්ඡතා
(2 නි. ්ාමනීත ජා.

3

තණ්හාය ජ්ායති සසාසකා තණ්හාය ජ්ායති භ්ය ,
තණ්හාය විප්පමුත්තස්ස නත්ථි සසාසකා කුසතා භ්ය
(ධ්. පිය ශ ෙග්ග

අති ප ෝභය.
(1
ය ශම්් බන ද ද එය ශින් සතුටු විය ශ ය ශුතු ය ශ. අති ව ෝ,ය ශ
නපුවර්ි. අති ව ෝ,ය ශ නිසා ස්ෙර්ණහාංසය ශා අ ්ො පිය ශාපත් ග ො
ගුනීවමන් දිනපතා ුවබමින් තුබුණු රනින් පිරිහුණා ය ශ.
වස්තුකාෙ ක්ප ්ශකාෙයන් විසින් ෙඬනා ද්දහුට
පිළියෙක් නැති බව.
(2
තෘෂ්ණා සර්පය ශන් විසින් දෂ්ට ්රන ද්දහුට සමහර
ව්වන්් මන්වතරෞෂධ්ාදිවය ශන් පිළිය ශම් ව්වරති. අමනුෂයය ශන් විසින්
පීඩා ්රන ද්දහුට මන්වතරෞෂධ්ාදිවය ශන් පණ්ඩිතවය ශෝ පිළිය ශම් ව්වරති.
ෙස්තු්ාම ්්ව ්ශ්ාමය ශන් විසින් පීඩිත තුනුත්තා හට ්ිසිවේ්
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පිළිය ශම් වනා ව්වර්. ්ුශ ධ්මම සීමාෙ ඉ්්ම ෙූ අ්ුශ වය ශහි පිහිටි
තුනුත්තා හට ්ිනම් පිළිය ශම්් ද?

තෘෂ්ණාව පශෝකයට හා භයට පහ්තු වන බව.
(3
තෘෂ්ණාෙ නිසා වශෝ්ය ශ හටගනී. තෘෂ්ණාෙ නිසා බිය ශ
ඇති වේ. තෘෂ්ණාවෙන් මිදුණහුට වශෝ්ය ශ්් නුත. බිය ශ්් ව්ාය ශින් ද?
4

කාම කාමයමානස්ස තස්ස සච ත සමිජ්ඣති,
අද්ධා පීතිමසනා සහාති ලද්ධා ම්ඡසචා යදි්ඡතති

5

කාම කාමයමානස්ස තස්ස සච ත සමිජ්ඣති
තසතා න අපර කාසම ඝම්සම තණ්හ ව වින්දති

6

ගව ව සිඞ්ගිසනා ගිඞ්ග වඩ්ඪමානස්ස වඩ්ඪති,
එව මන්දස්ස සපාසස්ස බාලස්ස අවිජ්ානසතා
භ්ීසයයා තණ්හා පිපාසා ද වඩ්ඪමානස්ස වඩ්ඪති

7

පථවයා සාලියවක ගවාස්ස දාස සපාරිස ,
දත්වාපි නාලසමතස්ස ඉති විද්වා සම චසර
දහස බැග්ින් අග්නා ග්ාථා අට.
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(4
්ාමය ශන් පතන්නා ෙූ තුනුත්තා හට ඉදින් ඒ පුතු වදය ශ
සිදු වේ නම්, මිනිස් වතවම් ්ුමුත්ත පරිද්වදන් බා ඒ්ාන්තවය ශන්
සතුටු සිත් ඇත්වත් වේ.
(5
්ාමය ශන් පතන්නා ෙූ තුනුත්තා හට ඉදින් ඒ පුතු වදය ශ
සිදු වේ නම්, ඉන්පසු ගරීෂ්ම ්ා වය ශ් දී පිපාසය ශ ඇතිෙන්නා්් වමන්
ඔහුට තෘෂ්ණා පිපාසය ශ ෙඩ ෙඩා ඇති වේ.
(6
අාං ඇති ෙස්සා ෙුවඩත් ම අාං ද ෙුවේ. එපරිද්වදන්
නුෙණ මඳ ෙූ බා ධ්මමය ශන්හි වය ශදුණා ෙූ ්ාරණා්ාරණ වනාදන්නා ෙූ
තුනුත්තා හට ඔහු ෙුවඩත් ෙුවඩත් ම වනා ත් ්ාමය ශන් පිළිබ ඳ ෙූ
තෘෂ්ණාෙ හා පිපාසාෙ තෙත් ෙුවේ.
(7
වපාවළාවෙහි ඇති තා්් හු ් ව්ත් හා ය ශෙ ව්ත් ද
එ්් අය ශ්ුට ම දුන්වන් ද, ඒ පුද්ග ය ශාට එය ශින් ඇතිවීවම්් වනා වේ. එ
බුවින් නුෙණුත්වත් තෘෂ්ණාෙට ෙසඟ වනා වී මනාව්ාට
හුසිවරන්වන් ය ශ.
8

රාජ්ා පසය්හ පඨවි විසජ්ත්වා
සසාගරන්ත මහිමා වසන්සතා,
රර සමුද්දස්ස අතිත්තරපසපා
පාර සමුද්දස්ස‘ පි පත්ථසයථ

9

යාව අනුස්සර කාසම
මනසා තිත්තිනාජ්ඣගා,
තසතා නිවත්තා පටිකම්ම දිස්වා
සත සව තිත්තා සය පච්ඤාය තිත්තා
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10

පච්ච තිත්තින සසට්ඨ න සසා කාසමහි තප්පති,
පච්ඤා තිත්ත පුරිස තණ්හා න කුරුසත වස

11

අපචිසන සථව කාමානි අප්පි්ඡතස්ස අසලාලුසපා,
සමුද්දමත්සතා පුරිසසා න සසා කාසමහි තප්පති

පටුන වෙත

(8
රජ වතවම් ජනය ශා අ,ි,ෙනය ශ ව්ාට පෘථිවිය ශ දිනා වගන
සාගරය ශ ව්ළෙර ව්ාට ඇති වපාවළාෙට අධිපති ෙ ොසය ශ ්රන්වන් ද
සමුද්රවය ශන් වමතරින් පමණ්් තෘප්තිය ශට වනා පුමිණ සමුද්රවය ශන් එවතර
ද පතන්වන් ය ශ.
(9
ව්ාවත්් ්ාම ෙස්තූන් සිතින් සිහි ්වළ් ද, ඒොය ශින්
සත්ත්ෙය ශා තෘප්තිය ශ්් වනා බන්වන් ය ශ. තෙත් බන්නට ම සිතන්වන්
ය ශ. සිතින් හා ්ය ශින් ඒ ්ාමය ශන් ව්වරන් පසු බුස පර ඥාවෙන්
්ාමය ශන්වග් වොස් දැ් ය ශම් ව්වන්් පරඥාවෙන් තෘප්තිය ශට පුමිණිය ශාහු ද
ඔෙුහු ම තෘප්තිය ශට පුමිණිය ශාහු වෙති.
(10
පරඥාවෙන් තෘප්තිය ශට පුමි)ම වශර්ෂ්ඨ ය ශ, පරඥාවෙන්
තෘප්තිය ශට පුමිණි තුනුත්වත් ්ාමය ශන් නිසා වනා තුවෙන්වන් ය ශ.
පරඥාවෙන් තෘප්තිය ශට පත් තුනුත්තා තෘෂ්ණාෙ වග් ෙසඟය ශට වනා
පුමිවණ්.
(11
්ාමතෘෂ්ණාෙ නුසීම ම ්රන්වන් ය ශ. අ ්වප්ච්ඡ
ෙන්වන් ය ශ. ්ාමය ශන් ව්වරහි ව ා ් වනා ෙන්වන් ය ශ. මහත් ෙූ පරඥාෙ
ඇති බුවින් සාගරය ශ තරම් ෙූ පුරුෂ වතවම් මහත් ෙූ ද ගින්න්ින්
සාගර ජ ය ශ වනා තුවෙන්නා්් වමන් ්්ව ්ශ ්ාමය ශන් වගන් වනා
තුවෙන්වන් ය ශ.
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12

පටුන වෙත

රථකාසරා‘ ව චම්මස්ස පරිකන්ත උපාහන
ය ය චජ්ති කාමාන ත ත සම්පජ්ජ්සත සුඛ ,
සබ්බච්සච සුඛ මි්ඡසතයය සබ්බකාසම පරි්ඡචසජ්
(12 නි. ්ාම ජා.

13

න කිරත්ථි රසසහි පාපිසයා
ආවාසසහි වා සන්ථසවහි වා,
වාතමිග සගහ නිස්සිත
වසමාසනසි රසසහි සච්ජ්සයා
(1 නි. ොතමිග ජා.

14

සාදු වා යදි වා සාදු අප්ප වා යදි වා බහු ,
විස්සත්සථා යත්ථ භ්ුච්සජ්යය විස්සාස පරමා රසා
(4 නි. ව්්සෙ ජා.

(12
පාෙහන් තනන ්ම්්රුො සවම් වනා මනා ව්ාටස්
්පා හුර පාෙහන් තනා මි
බා ය ශම් වස් සුපෙත් වේ ද, එ වමන්
නුෙණුත්වත් නුෙණ නමුති සුතින් ්පා හරිමින් ්ාමය ශන් වගන් ය ශම්
පමණ බුහුර ව්වර් ද, ඒ ඒ පමණට ඔහුට ්ාය ශ ෙචී මනඃ ්මම
සුෙවස් සිදු වේ. ස් ්ාය ශ ෙචී මනඃ ්මමය ශන් වග් සුෙවස් සිදු වීම
ඉදින් ්ුමති ෙන්වන් නම් සිය ශලු ්ාමය ශන් හරවන් ය ශ.
රස තෘෂ්ණාව.
(13
ොසස්ථාන පිළිබඳ තෘෂ්ණාෙ ද නපුවර්. මිතරසන්ථෙය ශ
පිළිබඳ තෘෂ්ණාෙ ද නපුවර්. එවහත් රස තෘෂ්ණාෙ පමණට නපුර්්
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නම් නුත. “සඤ්ජය ශ” නම් උය ශන් ප ් ා ෙනය ශ ඇසුරු ව්ාට වෙවසන
ොත මෘගය ශා රසවය ශන් තමා වග් ෙසය ශට පුමිණ වී.
පරෙ රසය
(14
මිහිරි ෙූ වහෝ අමිහිරි ෙූ වහෝ මඳ ෙූ වහෝ වබාවහෝ ෙූ වහෝ
වබාජුන්් ය ශම් තුන් විශ්ොස ෙ ෙළඳා නම් එය ශ මිහිරි ය ශ. රසවය ශෝ
විශ්ොසය ශ පරධ්ාන ව්ාට ඇත්වතෝ ය ශ.
15

මනුජ්ස්ස සදා සතිමසතා
වත්ත ජ්ානසතා ලද්ධ සභ්ාජ්සන,
තනු තස්ස භ්වන්ති සවදනා
සනික ජිරති ආයු පාලය
(ව්ෝස

16

අරච්සච විහරන්තාන සන්තාන බරහ්මචාරින ,
එක භ්ත්ත භ්ුච්ජ්මානාන සකන වණ්සණා පසීදති

17

අතීත නානු සසාචන්ති නප්පජ්ප්පන්ති නාගත ,
ප්ඡචුප්පන්සනන යාසපන්ති සතන වණ්සණා පසීදති

18

අනාගතප්ප ජ්ප්පාය අතීතස්සානු සසාවනා,
එසතන බාලා සුස්සන්ති නසළාව භ්රිසතා ලුසතා

සාංය ශුත්ත

(වද්ෙතා සාංය ශුත්ත

පෙණ දැන ආහාර ග්ත යුතු බව.
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(15
සුම ් ්හි සිහිවය ශන් ය ශු්්ත ෙන්නා ෙූ, ද වබාජුවනහි
පරමාණය ශ දන්නා ෙූ ඒ මනුෂයය ශා හට වේදනාවෙෝ තුනී වෙති. ජීවිතය ශ
ආර්්ෂා ්රමින් ආහාරය ශ වසමින් දිර ය ශි.
එක් බතක් වළඳනා බරහ්ෙචාරීන් වර්ණවත් වීපේ පහ්තු
සමය සදවියකු සග් පරශ්නයකි:
(16
ව්ව ස් සාංසිඳ ෙූ වශර්ෂ්ඨ කය ශයයා ඇත්තා ෙූ අරණයවය ශහි
වෙවසන්නා ෙූ එ්් වේ ් බත ෙළඳන්නා ෙූ පුවිද්දන් වග් ශරීර
ෙර්ණය ශ ්ෙර වහ්තුේ් නිසා බබ ා ද?
බුදුන් වහන්සස් සග් පිළිතුර:
(17
පුවිද්වදෝ ඉ්ුත් ෙූ වදය ශ ගුන වශෝ් වනා ්රති.
අනාගතය ශ වනා පතති. ෙර්තමානවය ශ් ද වදය ශ්ින් ය ශුවපති. වම් ්රුණු
තුවනන් ඔෙුන් වග් ශරීර ෙණයය ශ බබ ා.
(18
අනාගතය ශ පුතීවමන් ද අතීතය ශ ගුන වශෝ් ්ිරීවමන් ද
ය ශන වද්රුවණන් බා වය ශෝ ්පා අේවේ ූ  ළා බටදඬු වමන් විය ශවළති.
19

සකාධ ඣත්වා සුඛ සසති සකාධ ඣත්වා න සසාචති
සකාධස්ස විසමූලස්ස මධුරග්ගස්ස බරාහ්මණ,
වධ අරියා පස සන්ති ත හි ඣත්වා න සසාචති
(බරාහ්මණ සාංය ශුත්ත

20

කට්ඨස්මි මත්ථමානස්මි පාචසකා නාම ජ්ායති,
තසම ව කට්ඨ දහති යස්මා සසා ජ්ායසත ගිනි
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21

එව මන්දස්ස සපාසස්ස බාලස්ස අවිජ්ානසතා,
සාරම්සභ්ා ජ්ායසත සකාසධා සසා‘පි සත සනව ෙය්හති

22

අග්ගී‘ ව තිණකට්ඨස්මි සකාසධා යස්ස පවඩ්ඪති,
නිහීයති තස්ස යසසා කාලපක්සඛ‘ ව චන්දිමා
පකරෝධය

(19
බරාහ්මණය ශ, ව්රෝධ්ය ශ නසා සුෙවස් නිදය ශි. ව්රෝධ්ය ශ නසා
වශෝ් වනා ව්වරය ශි, මු විෂ ෙූ අග මිහිරි ෙූ ව්රෝධ්ය ශා වග් නුසීම
ආය ශයයවය ශෝ පසසති, එය ශ නසා වශෝ් වනා ව්වර්.
(20
ගින්න ය ශම්

ීය ශ් තෙත් ීය ශ්් උ න ් ්හි ගින්න හට ගනී. ඒ
ීය ශ්ින් හටගත්වත් ද, ඒ ීය ශ ම එය ශින් දෙනු ුවේ.

(21
එ වමන් නුෙණ මඳ ෙූ බා ෙූ ්ාරණා‘ ්ාරණය ශන් වනා
දන්නා ෙූ තුනුත්තා හට සාරම්,ය ශ (එ්ට එ් ්ිරීම නිසා ව්රෝධ්ය ශ
හට ගනී. පසුෙ වහ වතම් ද ඒ ව්රෝධ්වය ශන් දෙනු බා.
(22
විය ශළි තණ ෙ සහ දරෙ ගින්න වමන් ය ශම්ු වග්
සන්තානවය ශහි ව්රෝධ්ය ශ ෙුවේ ද, ්ා පක්ෂවය ශහි සඳ වමන් ඔහු වග්
ය ශසස පිරිවහ්.
23

අනිජ් ඣසනා ධුමසකතත‘ව සකාසධා යස්සුපසම්මතී,
ආපූරති තස්ස යසසා සුක්කපක්සඛ‘ව චන්දිමා
(10 නි. කු ් වබෝධි ජා.

24

සකාධ සම්මද සම්මත්සතා ආයසකය නිග්ඡතති,
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ඤාති මිත්තා සුහජ්ජ්ා ච පරිවජ්සජ්න්ති සකාධන
25

අනත්ථ ජ්නසනා සකාසධා සකාසධා චිත්ත පසකාපසනා,
භ්ය මන්නරසතා ජ්ාත ත ජ්සනා නාව ඛුජ්ඣති

26

කුද්සධා අත්ථ න ජ්ානාති කුද්සධා ධම්ම න පස්සති,
අන්ධන්තම තදා සහාති ය සකාසධා සහසත නර
(අාංගුත්තර සත්ත් නි.

27

විවාසදන කිසා සහාන්ති විවාසදන ධනක්ඛයා,
ජිනා උද්දා විවාසදන භ්ුච්ජ් මායාවි සරාහිත

(23
දර නුති ගින්න වමන් ය ශම්ු වග් සන්තානවය ශහි ව්රෝධ්ය ශ
සන්සිවඳ් ද, ඔහු වග් ය ශසස ශු්් පක්ෂවය ශහි කන්ද්රය ශා වමන් පිවර්.
(24
ව්රෝධ් මදවය ශන් මත් ෙූවය ශ් අය ශසසට පුමිවණ්. ඥාතීහු ද,
මිතරවය ශෝ ද, සහෘදවය ශෝ ද, ව්රෝධ් ්රන්නා දුරු ව්වරති.
(25
ව්රෝධ්ය ශ අනර්ත්ථ ඇති ්රන්න්ි. ව්රෝධ්ය ශ සිත ව්ෝප
්රෙන්න්ි. ව්රෝධ්ය ශ ඇතුවළන් ම හට ගන්නා බිය ශ්ි. සත්ත්ෙ වතවම්
ඒ බෙ වනා දනී.
(26
්ිපුණු තුනුත්වත් අර්ථය ශ වනා දනී. ්ිපුණු තුනුත්වත්
ධ්ර්මය ශ වනා දනී, ව්රෝධ්ය ශ ය ශම් මිනිස්ු ය ශට ව්වර් ද, එ ් ්හි ඔහුට
මහ අඳුර්් ඇති වේ.
විවාදය. (ආරවු )
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වමය ශ වත්රුම් ගුනීමට දේ,පුප්ඵ ජාත්ය ශ බ නු.
(27
විොදය ශ නිසා සත්ත්ෙවය ශෝ ්ෘශ වෙති. විොදය ශ නිසා
ධ්නය ශ ක්ෂය ශ වේ. විොදය ශ නිසා දිය ශ බ ්ව ෝ වදවදන මසින් පිරිහුවණෝ ය ශ.
මාය ශාවී!, වර්මස අනු,ෙ ්රෙ.
28

එවසමව මනුස්සසසු විවාසදා යත්ථ ජ්ායතී,
ධම්මට්ඨ පටිධාවන්ති සසා හි සනස විනායසකා
ධනා පි තත්ථ ජියන්ති රාජ්සකා සසා පවඩ්ඪති
(7 නි. දේ,පුප්ඵ ජා.

29

ජ්ය සව්ර පසවති දුක්ඛ සසති පරාජිසතා,
උපසන්සතා සුඛ සසති හිත්වා ජ්ය පරාජ්ය
(ධ්. සුඛ ෙග්ග

30

සයා න හන්ති න ඝාසතති න ජිනාති න ජ්ාපසය,
සමත්ත සසා සබ්බභ්තසතසු සවර තස්ස න සකනචි
(10 නි. ක්්්ෝ ජා.

(28
විොදය ශ නිසා දිය ශබ ්ව ෝ ය ශම් වස් වරමසින් පිරිහුණාහු ද,
එ පරිද්වදන් මනුෂයය ශන් ව්වරහි ය ශම් ්රුණ්ට විොදය ශ්් හට ගත්වත්
ද, එ ් ්හි ඔෙුහු එය ශ සන්සිඳො ගනු පිණිස විනිශ්කය ශ්ාරය ශා වෙත
වය ශති. ඔහු ඔෙුන් වග් නාය ශ්ය ශා ය ශ. විොදය ශට පුමිණිවය ශෝ එහි ධ්නවය ශන්
පිරිවහති. ඔෙුන් වග් ධ්නවය ශන් රජු වග් ,ාණ්ඩාගාරය ශ පිවර්.
ජය පරාජය පදක ෙ යහපත් පනා වන බව.
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(29
විොදවය ශන් වහෙත් ් හවය ශන් දිනන තුනුත්වත්
සතුවර්් ඇති ්ර ගන්වන් වේ. පුරදුණු තුනුත්වත් ්ෙො
ප ිගන්වනම් දැ ය ශි සිතමින් දු්වස් වෙවස්. ජය ශ පරාජය ශ වද් ම හුර
සන්සුන් ෙූ තුනුත්වත් සුෙවස් වෙවස්.
වවරය.
(30
ය ශවම්් අනුන් වනා නසා ද, වනා නසො ද, අනුන් වග්
ධ්නය ශ වනා දිනාගනී ද, අනුන් ො වනා දිනො ද, සිය ශලු සත්ත්ෙය ශන්
ව්වරහි වමතරිය ශ ඇත්තා ෙූ ඔහුට ්ිසිේු හා වෙරය ශ්් නුත.
31

න හි සවසරන සවරානි සම්මන්තීධ කුදාචන ,
අසවසරන ච සම්මන්ති එස ධම්සමා සනන්තසනා
(ධ්. ය ශම් ෙග්ග

32

පරදුක්ඛූපදාසනන අත්තසනා සුඛ මි්ඡතති,
සවරස සග්ග ස සට්සඨා සවරා සසා න පරිමු්ඡචති
(ධ්. ප්ිණ්ණ් ෙග්ග

33

සබ්සබ් තසන්ති දණ්ෙස්ස සබ්සබ් භ්ායන්ති ම්ඡචුසනා,
අත්තාන උපම කත්වා න හසනයය න ඝාතසය
(ධ්. දණ්ඩ ෙග්ග

(31
වම් ව ෝ්වය ශහි ්ිසි ්ව ් වෙර ්ිරීවමන් වෙරය ශ
වනා සන්සිවඳ්. වෙරය ශ සන්සිවඳන්වන් අවෙරවය ශන් ම ය ශ. වම්
අවෙරවය ශන් වෙරය ශ සන්සිවඳන බෙ වපෞරාණි් ධ්මමය ශ ය ශ, එය ශ බුඬාදි
උතුමන් ගිය ශ මඟ ය ශ.
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(32
ය ශවම්් පර හට දු්් දීවමන් තමාට සුප බනු ්ුමති
වේ ද, ආව්රෝශ ්ළ අය ශට ආව්රෝශ ්ිරීම ය ශ, පහර දුන් අය ශට පහර දීම
ය ශ ය ශනාදි ෙශවය ශන් වෙර සාංසගයවය ශන් මිශරෙූ වහවතවම් වෙරවය ශන්
වනා මිවදන්වන් ය ශ.
තො පෙන් අනයන් ද සැළකිය යුතු බව.
(33
සිය ශ ්ව ෝ ම දඬුෙමට තුති ගනිති. සිය ශ ්ව ෝ ම
මරණය ශට බිය ශ වෙති. එ බුවින් තමා උපමා ව්ාට අනුන්ට පහර වනා
වදන්වන් ය ශ. පහර වනා වදෙන්වන් ය ශ.
34

සම්සමාදමානා ග්ඡතන්ති ජ්ාලමාදාය පක්ඛිසනා,
යදා සත විවදිස්සන්ති තදා එහින්ති සම වස
(1 නි. සම්වමෝදමාන ජා.

35

යාවජිවම්පි සච බාසලා පණ්ඩිත පයිරුපාසති,
න සසා ධම්ම විජ්ානාති දබ්බී සූපරස යථා

36

සයා බාසලා මච්චතී බාලය පණ්ඩිසතා වාපි සතන සසා,
බාසලා ච පණ්ඩිතමානි සසව බාසලාති වු්ඡචති
සෙග්ිපය් බ ය.

වමය ශ දැ ඔසො වගන පිය ශාසර ්ළ ෙටු සමූහය ශ්් ගුන ෙුද්ද්ු
විසින් ්ිය ශන ද්ද්ි.
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පටුන වෙත

(34
වම් ප්්ෂීහු මවග් දැ ඔසො වගන සතුටු වෙමින් වය ශති.
ය ශම් ්ව ් ඔේහු ඔෙුවනාෙුන් ොද ්රන්නාහු ද, එ ් ්හි ඔෙුහු මාවග්
ෙසය ශට එන්නාහු ය ශ. (මට අසුෙන්නාහු ය ශ.
දිවිහිමිපයන් පණ්ඩිතයන් ඇසුරැ කපළ් ද
බා යා පණ්ඩිත පනා වන බව.
(35
ඉදින් බා ය ශා ව්ාවත්් ් ් පණ්ඩිතය ශන් ඇසුරු ්වළ්
ද, ව්ාවත්් ් ් සුඳිගාෙත් සුන්ද ෙයඤ්ජන රසය ශ වනා දැන
ගන්නා්් වමන් වහවතවම් ධ්මමය ශ වනා දැන ගනී.
තොපග්් බා බව දන්නා බා යා පණ්ඩිත වන බව.
(36
ය ශම් බා වය ශ්් තමා වග් බා බෙ දන්වන් නම් එය ශින්
වහ් පණ්ඩිත වහෝ වේ. තමා පණ්ඩිත ය ශ ය ශි සිතන බා ය ශා ම
ඒ්ාන්තවය ශන් බා ය ශා ය ශ ය ශි ්ිය ශනු ුවේ.
37

යාවසදව අනත්ථාය චත්ත බාලස්ස ජ්ායති,
හන්ති බාලස්ස සුක්ක ස මුද්ධමස්ස විපාතය
(ධ්. බා

38

ෙග්ග

යස ලද්ධාන දුම්සමසධා අනත්ථ චරති අත්තසනා,
අත්තසනා ච පසරසච්ච හි සාය පටිපජ්ජ්ති
(1 නි. දුම්වම්ධ් ජා.

39

න සව අනත්ථකුසසලන අත්ථචරියා සුඛා වහා,
හාසපති අත්ථ දුම්සමසධා කපි ආරාමිසකා යථා
(1 නි. ආරාමදූස් ජා.
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පටුන වෙත

බා යා පග්් ශි ්පශාස්තර ඥානය ද
අනර්ථය පිණිස වන බව.
(37
බා ය ශාට ඇති ෙන ශි ්ප ශාස්තර ඥානය ශ ද අනර්ථය ශ
පිණිස වේ. බා ය ශාට ඇති ශි ්ප ශාස්තර ඥානය ශ ඔහු වග් නුෙණ නමුති
හිස ්පා වහ මින් ඔහු වග් ්ුශ ප්්ෂය ශ නසා.
බා යා බන යසසින් ද අනර්ථයක් ෙ කරන බව.
(38
නුෙණ නුති තුනුත්වත් පිරිෙර හා ඓශ්ෙය ශයයය ශ බා
එය ශින් තමාට අනර්ථය ශ්් ්ර ගන්වන් ය ශ. වහ වතවම් එය ශින් තමාට හා
අනුන්ට ද හිාංසාේ් පිණිස ම පිළිපදී.
බා යා යහපතක් කරමි යි සිතා කරන්පන් ද
අනර්ත්ථයක් ෙ බව.
(39
අනර්ත්ථය ශට සමර්ථ ෙූ අර්ථය ශට වනා සමත් ෙූ බා ය ශා
විසින් ්රන අර්ථකය ශයයාෙ සුප ඇති ්රන්න්් වනා වේ. උය ශවන් විසූ
ෙඳුරා වමන් වමෝඩය ශා අර්ථය ශ්් ්රමි ය ශි අර්ථය ශ නසන්වන් ය ශ. (වහාඳ්්
ය ශ ය ශි නපුර්් ්රන්වන් ය ශ.
40

සසසයයා අමිත්සතා සමධාවී යච්සච බාලානුකම්පසකා,
පස්ස සරාහිණික ජ්ම්මි මාතර හන්ත්වාන සසාචති
(1 නි. වරෝහි) ජා.

41

බාල න පස්සස න සුසණ න ච බාසලන ස වසස,
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බාසලනල්ලාප සල්ලාප න කසර න ච සරාචසය
42

අනය නයති දුම්සමසධා අධුරාය නියුච්ජ්ති,
දුන්නසයා සසයයසසා සහාති සම්මා වුත්සතා පකුප්පති
විනය සසා න ජ්ානාති සාධු තස්ස අදස්සන
(13 නි. අ්ිත්ති ජා.

පෙෝඩ මිතුරාට වඩා පණ්ඩිත සතුරා පහාඳ බව.
(40
අනු්ම්පා ්රන්නා ෙූ ය ශම් බා වය ශ්් වේ ද, ඔහුට ෙඩා
නුෙණුති සතුරා උතුමි. ාම් ෙූ වරෝහිණිය ශ බ ෙ. ඈ මෙ මරා දමා
වශෝ් ්රන්නී ය ශ.
බා යන් පනා දැකීෙ ෙ යහපත් බව.
වමය ශ “අ්ීර්ති” පණ්ඩිතය ශන් වග් පර්ාශය ශ්ි.
(41
බා ය ශා ද්්නට වනා වේො! බා ය ශා ගුන අසන්නට
වනා ුවේො! බා ය ශා හා එ්්ෙ විසීමට ද වනා වේො! බා ය ශා හා
්ථා ්රන්නට ද වනා වේො! බා ය ශා හා සතුටු වීම්් ද වනා වේො!
(42
නුෙණ නුත්වත් අ්ාරණය ශ ්ාරණය ශ
පරාණෙධ්ාදි වනා වය ශදිය ශ ය ශුත්වතහි වය ශවද්, වනා මනා
උතුම් වදය ශ වේ. අර්ථවය ශන් ධ්මමවය ශන් මනා ව්ාට
්ිවපය ශි, වහ් ආකාර විනය ශ වනා දනී. එ බුවින් ඔහු
ය ශහපති.
43

ගම්භ්ීර පච්හ මනසා විචින්තය
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ව්ාට ගනී.
වදය ශ ම ඔහුට
්ිය ශන දුවය ශ්
වනා දැ්ීම ම

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

නා්ඡචාහිත කම්ම කසරාති ලුද්ද
කාලාගත අත්ථපද න රිච්චති
තථා විධ ප්ඡචවන්ත වදන්ති
(40 නි. සර,ාංග ජා.

44

යදුනක ත සනති ය පුර සන්තසමවත ,
අඩ්ඪ කුම්භ්තපසමා බාසලා රහසදා පුසරාව පණ්ඩිසතා
(සුත්තනිපාත ්ා ් සුත්ත

45

හ සා සකාච්චා මයූරා ච හත්ථිසයා පසදා මිගා,
සබ්සබ් සීහස්ස භ්ායන්ති නත්ථි කායස්මි තුලයතා

46

එවසමව මනුස්සසසු දහසරා සචපි පච්චවා,
සසාහි තත්ථ මහා සහාති සන ව බාසලා සරීරවා
(2 නි. ව්් ිසී

ජා.

පරාඥයා පග්් ක්ෂණ.
(43
ය ශවම්් අර්ථ ෙශවය ශන් හා පා ි ෙශවය ශන් ද ගුඹුරු ෙූ
්රුණු සිතින් සිතා පර්ට ව්වර් ද, ඉතා අහිත ෙූ පරාණෙධ්ාදි වරෞද්ර
්ම් වනා ව්වර් ද ඒ ඒ ්ා ය ශට ්ළ ය ශුතු ෙූ ොනශී ාදිය ශ වනා
පිරිවහො ද, එබඳු පුද්ග ය ශා බුඬාදීහු පරාඥය ශා ය ශ ය ශි ්ිය ශති.
(44
ය ශම්් අඩු නම් එය ශ සුව ්. ය ශම්් පිරී තිවේ නම් එය ශ
ශාන්ත ම ය ශ. බා ය ශා අඩ්් දිය ශ ඇති සුළිය ශ්් ෙුනි ය ශ. පණ්ඩිතය ශා දිය ශ
පිරුණු වි ්් ෙුනි ය ශ.
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(45
හාංසවය ශෝ ද ව්ාස්ො ිහිණිවය ශෝ ද වමාණරු ද, ඇත්තු ද,
එළුවෙෝ ද, අනය මෘගවය ශෝ ද ය ශන වම් සිය ශ ්ව ෝ ම සිාංහය ශාට බිය ශ වෙති.
ඔෙුන් වග් ශරීරවය ශහි සම බේ් නම් නුත.
(46
එවමන් මනුෂයය ශන් ව්වරහි ෙය ශසින් බා ය ශ්ු දු පරඥාෙත්
වී නම් වහවතම එහි මහත් වෙය ශි. මහත් ෙූ ශරීරය ශ ඇති අඥය ශා මහත්
වනා වේ.
47

පච්ඤා හි සසට්ඨා කුසලා වදන්ති
නක්ඛත්ත රාජ්ා‘ රිව තාරකාන ,
සීල සිරි චා පි සතච්ච ධම්සමා
අන්වායිකා පච්චවසතා වදන්ති
(40 නි. සරහඞ්ග ජා.

48

චිත්සතන නීයති සලාසකා චිත්සතන පරිකස්සති,
චිත්තස්ස එකධම්මස්ස සබ්සබ‘ ව වසමන්වගු
(වද්ෙතා සාංය ශුත්ත

49

දිසසා දිස ය ත කයිරා සවරි වා පන සවරින ,
මි්ඡතා පණිහිත චිත්ත පාපිසයා න තසතා කසර
ආචාර ශී ාදියට වඩා පරඥාව පශර්ෂ්ඨ බව.

(47
ආකාර ශී ය ශ ය ශ, ඉසුරුමත් බෙ ය ශ, සත්පුරුෂ ධ්මමය ශ ය ශ
ය ශන වම්ොට ෙඩා පරඥාෙ වශර්ෂ්ඨ ය ශ ය ශි බුද්ධ්ාදි උතුවමෝ පෙසති. ආකාර
ශී ය ශ ය ශ, ඉසුරුමත් බෙ ය ශ, සත්පුරුෂ ධ්මමය ශ ය ශ ය ශන වම්ො පරාඥය ශා අනුෙ
ය ශන්නාහු ය ශ ය ශි බුද්ධ්ාදි උතුවමෝ ්ිය ශති.
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සිත.
(48
ව ෝ ෙුසි වතවම් සිතින් ඒ ඒ තුනට පමුණුෙනු ුවේ.
සිතින් ඒ ඒ තුනට අදනා ුවේ. එ් ධ්ර්මය ශ්් ෙූ චිත්තය ශා වග් ෙසය ශට
සිය ශ ්ව ෝ ම ගිය ශා හු ය ශ.

පසාරකු සතුරකු කරන නපුරට වඩා නපුරක්
පනා ෙනා සිත කරන බව.
(49
වසාවර්් තෙත් වසාර්ුට ය ශම් නපුර්් ව්වර් ද,
සතුවර්් සතුර්ුට ය ශම් නපුර්් ව්වර් ද, එය ශට ෙඩා නපුර්් වනා
මනා ව්ාට පුෙුත් ෙූ සිත සත්ත්ෙය ශාට ්රන්වන් ය ශ.
50

න ත මාතා පිතා කයිරා අච්සච වා පි ච ඤාතකා,
සම්මා පණිහිත චිත්ත සසයයසසා න තසතා කසර
(ධ්. චිත්ත ෙග්ග

51

යසථාදසක ආවිසල අප්පසන්සන
න පස්සති සිප්පි සම්බුක ම්ඡත ගුම්බ ,
එව ආවිසලහි චිත්සත
න පස්සති අත්තදත්ථ පරත්ථ

52

යසථාදසක අ්ඡසත විප්පසන්සන
සයා පස්සති සිප්පි ච ම්ඡත ගුම්බ ,
එව අනාවිසලහි චිත්සත
සසා පස්සති අත්තදත්ථ පරත්ථ
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(2 නි. අනහිරති ජා.

ො පියාදීන් කරන යහපතට වඩා උසස් යහපතක්
පහාඳ හිත කරන බව.
(50
ස්ෙර්ග වමෝ්්ෂ සම්පත් බාදීම නමුති ය ශම් උතුම්
අර්ථය ශ්් මනා ව්ාට තබන ද සිතින් සිදු ්රනු ුවේ ද ඒ ය ශහපත
දරුේුට මෙ ද වනා ්රන්නී ය ශ, පිය ශා ද වනා ්රන්වන් ය ශ. අනය
නෑවය ශෝ ද වනා ්රන්නාහ. දශ ්ුශ ධ්මම විෂවය ශහි මනා ව්ාට තබන
ද සිත ඒ පුද්ග ය ශා අතිශය ශින් උත්තමවය ශ්් ්රන්වන් ය ශ.
සිත පනා පහන් ක ්හි ආත්ොථම පරාර්ථ පදක
පනා පපපනන බව.
(51
මඩ ෙූ අපරසන්න ෙූ දිවය ශහි රන්ෙන් වබ ් න් හා ෙට
වබ ් න් ද මත්සය සමූහය ශ ද ය ශම් වස් වනා වපවන් ද, එ පරිද්වදන්
සිත රාගාදිවය ශන් අපරසන්න ෙූ ් ්හි ඒ පුද්ග වතවම් ආත්මාර්ථය ශ හා
පරාර්ථය ශ වනා ද්ී.
සිත පරසන්න ක ්හි ෙ ආත්ොර්ථ පරාර්ථ පදක
පපපනන බව.
(52
මඩවය ශන් මිශර වනා ෙූ පිරිසිදු ෙූ ජ වය ශහි රන්ෙන්
වබ ් න් හා මත්සය සමූහය ශ ය ශම් වස් වපවන් ද, එ වමන් සිත පහන් ෙූ
් ්හි ඒ පුද්ග ය ශාට ආත්මාර්ථය ශ හා පරාර්ථය ශ වපවන්.
53

යස්ස සසලූපම චිත්ත ඨිත නා නූපකම්පති,
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විරත්ත රජ්නීසයසු සකාපසනසයය න කුප්පති
යස්සසව භ්ාවිත චිත්ත කුසතා ත දුක්ඛ සමස්සති
(උොන

54

නා චින්තයන්සතා පුරිසසා විසසස මධිග්ඡතති,
චින්තිතස්ස ඵල පස්ස මුත්සතාස්මි මාරබන්ධනා
(1 නි. ෙේට් ජා.

55

හිරි රත්තප්ප සම්පන්නා සුක්ක ධම්ම සමාහිතා,
සන්සතා සප්පුරිසා සලාසක සදව ධම්මාති වු්ඡචසර
(1 නි. වද්ෙධ්ම්ම ජා.

සිත ආරක්ෂා කරපග්න සිටින තැනැත්තා හට
දුක් එන්නට තැනක් නැති බව.
(53
ය ශම්ු වග් සිත ග ් ්න්ද්් ෙුනි ද, ස්ථිර වේද වනා
සුව ් ද, ඇලුම් ්ළ ය ශුතු සත්ත්ෙ සාංස්්ාරය ශන් ව්වරහි වනා ඇව ් ද,
්ිපිය ශ ය ශුතු ්රුණුෙ දී වනා ්ිවප් ද, ය ශම් ව්න්ු වග් සිත එවස් වනා
සු ී පෙත්නා පරිදි ෙඩන ද ද, ඔහුට ව්ාය ශින් දු්් ඒ ද? වනා ඒ ම
ය ශ.
පනා සිතන්නා විපශ්ෂයට පනා පැමිපණන බව.
(54
විපත් පුමිණි ් ්හි ඉන් මිදීවම් උපාය ශ වනා සිතන්නා ෙූ
තුනුත්වත් සුපය ශ නමුති විවශ්ෂය ශට වනා පුමිවණ්. සිතීවම් ඵ ය ශ
බ ෙ. මම මාර බන්ධ්නවය ශන් මිදුවණ් වෙමි.
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පද්ව ධෙමපයෝ.
(55
ජ්ජා බිය ශ වද්ින් ය ශු්්ත ෙූ ්ුශ ධ්මමය ශන් වගන් ය ශු්්ත
ෙූ ශාන්ත ෙූ සත්පුරුෂවය ශෝ ව ෝ්වය ශහි වද්ෙධ්මමවය ශෝ ය ශ ය ශි ්ිය ශනු
ුවබත්.
56

දක්ඛ ගහපත සාධු ස විභ්ජ්ජ්ච්ච සභ්ාජ්න ,
අහාසසා අත්ථ ලාසභ්සු අත්ථ බයාපත්ති අබයසථා
(8 නි. ඉන්ද්රිය ශ ජා.

57

යාතානුයායී ච භ්වාහි මානව
අල්ලච්ච පාණි පරිජ්ජ් යස්සු,
මාචස්සු මිත්සතසු කදාචි දුබ්හි
මාව වස අසතීන න ග්ඡසත

58

කථ නුයාත අනුයායි සහාති
අල්ලච්ච පාණි දහසත කථ සසා
අසතී ච කා සකා පන මිත්ත දුබ්සභ්ා
අක්ඛාහි සම පු්ඡඡිසතා එතමත්ථ
සාධු ධෙම සතර.

(56
ගිහි වගය ශි ොසය ශ
සුපය ශීවම් සමත් බෙ ය ශහපත් ය ශ.
දිය ශය ශුත්තන්ට වදමින් වබො අනු,ෙ
් ්හි උඩඟු වනා වීම ය ශහපත් ය ශ.
වනා වෙවහවසන බෙ ය ශහපත් ය ශ.

්රන තුනුත්තා වග් ෙස්තුෙ
උත්සාහවය ශන් සපය ශා ගත් ෙස්තුෙ
්රන බෙ ය ශහපත් ය ශ. ධ්නය ශ ත්
ෙස්තු විනාශවය ශ් දී වශෝ් ්රමින්
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සාධු නර ධෙමය.
සාධ්ු නර ධ්මමය ශ පූර්ණ් නම් ය ශක්ෂය ශා හට මහ වබෝසත් විධ්ුර
පණ්ඩිතය ශන් ෙහන්වස් විසින් ෙොරන ද්වද් ය ශ.
(57
මාණේය ශ, ගිය ශ තුනුත්තා අනුෙ ය ශන්වන් වෙෙ. වතත්
ෙූ අත දැවීවමන් වෙන් වෙෙ. ්ිසි්ව ් මිතරය ශන්ට වද්රෝහි වනා වෙෙ.
්ිසි්ව ් සිහි නුතිය ශන් වග් ෙසය ශට වනා ය ශෙ.
(58
ව්වස් නම් ගිය ශ තුනුත්තා අනුෙ ය ශන්වන් වේ ද? වහ
වතවම් වතත් ෙූ අත දෙන්වන් ව්වස් ද? සිහි නුති තුනුත්තී නම්
්ෙරී ද? මිතර වද්රෝහිය ශා ්ෙවර් ද? අසන්නා ෙූ මට වම් ්ාරණය ශ ්ිය ශනු
මුනෙ.
59

අසත්ථුත සනා පි ච දිට්ඨ පුබ්බ
සයා ආසසනනා පි නිමන්තසයයය,
තස්සස ව අත්ථ පුරිසසා කසරයය
යාතානුයායිති තමාහු පණ්ඩිතා

60

යස්සසකරත්තිම්පි ඝසර වසසයය
යත්ථන්න‘ පාන පුරිසසා ලසභ්ථ
න තස්ස පාප මනසා පි සචතසය
අදුබ්භ් පාණි දහසත මිත්තදුබ්සභ්ා
යස්ස රුක්ඛසස්ස තායාය නිසීසදයය සසයයය වා
න තස්ස සාඛ භ්ච්සජ්යය මිත්ත දුබ්සභ්ා හි පාපසකා
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(59
ය ශම් ්ිසිවේ් තමා හා දින්් වද්්් පමණ මුත් ්ිසි
්ව ් එ්්ෙ වනා විසූ ්ිසි ්ව ් නුදුටු විරෑ ව්න්ුට ොඩිෙන්නට
අසුන්් දීම පමණ්ින් මුත් සාංගරහ ව්වළ් ද, ඒ සාංගරහය ශ ුබූ පුරුෂ
වතවම් සාංගරහ ්ළ තුනුත්තා හට ය ශහපත්් ම ්රන්වන් ය ශ.
පණ්ඩිතවය ශෝ එවස් ්රන්නා ෙූ තුනුත්තා ගිය ශ අය ශ අනුෙ ය ශන්වන්ය ශ ය ශි
්ීහු.
(60
පුරුෂ වතවම් ය ශම්ු වග් වගය ශි එ්් රැය ශ්් මුත් විසුවය ශ් ද,
ය ශම් වගය ශ් දී ආහාර පාන ුබුවය ශ් ද, ඒ තුනුත්තා හට නපුර්් සිතින්
ෙත් වනා සිතන්වන් ය ශ. ගුණ ්ළ අය ශට නපුරු ්ම් ්රන්නා ෙූ මිතර
වද්රෝහිය ශා තමා වග් ආහාර ෙළඳන අත දෙන්වන් ය ශ. ආහාර පාන දුන්
තුනුත්වත් ෙළඳන අත ෙුනි බුවින් වමවස් ෙොළහ.
ය ශස්ස රු්්ඛස්ස ඡාය ශාය ශ ය ශනාදී ගවය ශ් ,ාෙය ශ 57 ෙන පිටුවේ
දැ්්විණ.
61

පුණ්ණම්පි සචත පඨවි ධසනන
දජ්ජිත්ථියා පුරිසසා සම්මතාය,
ලද්ධා ඛණ අතිමච්සචයය තම්පි
තාස වස අසතීන න ග්ඡසත

62

එව සඛා යාත අනුයායි සහාති
අල්ලච්ච පාණි දහසත පුසනව
අසතී ච සා සසා පන මිත්තදුබ්සභ්ා
සසා ධම්මිසයා සහාති පහස්සු අධම්ම
(මහා නිපාත විධ්ුර ජා.

63

අලසසා ගිහී කාමසභ්ාගී න සාධූ
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අසච්චසතා පබ්බජිසතා න සාධූ,
රාජ්ා න සාධු අනිසම්මකාරි
සයා පණ්ඩිසතා සකාධසනා ත න සාධූ
(4 නි. රථ ේඨි ජා.

(61
මා හුර අන් පුරුෂය ශ්ු වම් ස්තරිය ශ ්ුමති වනා ෙන්නී ය ශ
ය ශි ස ්න
ද ස්තරිය ශ්ට, පුරුෂවය ශ්් ධ්නවය ශන් පිරෑ වම් මහ
වපාවළාෙ සම්පූර්ණවය ශන් අය ශිති ්ර දුන්වන් ද අේාශය ශ්් දවහාත් ඒ
ස්තරී ද ඒ පුරුෂය ශා ඉ්්මෙන්නී ය ශ. ්ළ ගුණ අමත් ්රන්නා ෙූ ඒ
ස්තරීන් වග් ෙසය ශට හසු වනා වෙෙ.
(62
වමවස් ගිය ශ තුනුත්තා අනුෙ ය ශන්වන් වේ. වමවස්
නුෙත තමාවග් ෙළඳන අත දෙන්වන් වේ, ්ිය ශන ද්ො ෙූ ඒ ස්තරිය ශ සිහි
නුති තුනුත්තී ය ශ. තමාට සාංගරහ ්ළ අය ශට නපුරු ්ම් ්රන්නා ෙූ
වහ් ෙනාහී මිතර වද්රෝහිය ශා ය ශ. දිෙයරාජය ශ, ඒ වතාප වම් ධ්මම සතරින්
ය ශුත්ත වී ධ්ාර්මි් වෙෙ.
පනා ෙනා සතර පදපනක්.
(63
අ ස ෙූ ්ාමව,ෝගී ගිහිය ශා ය ශහපත් වනා වේ. සන්සිඳීම්්
නුත්තා ෙූ පුවිද්ො ය ශහපත් වනා වේ. වනා විමසා ්රිය ශා ්රන්නා ෙූ රජ
ය ශහපත් වනා වේ. ය ශම් පණ්ඩිතවය ශ්් ව්රෝධ් ව්වර් නම් ඔහු වග් ඒ
්ිවපන බෙ ය ශහපත් වනා වේ.
64

චත්තාසරා සම මහාරාජ් සලාසක අති බලා භ්ුසා,
රාසගා සදාසසා මසදා සමාසහා යත්ථ පච්ඤා න ගාධති

65

සමධාවිනම්පි හි සන්ති ඉසි ධම්ම ගුසණ රත ,
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විතක්කා පාපකා රාජ් සුභ්ා රාගුපස හිතා
(9 නි. හාරිත ජා.

66

සාධූ සඛා සිප්පත නාම අපි යාදිස කීදිස ,
පස්ස ඛච්ජ්ප්පහාසරන ලද්ධා ගාමා චතුද්දිස
(1 නි. සා ිත්ත ජා.

67

සික්සඛයය සික්ඛිතබ්බානි සන්ති ස්ඡතන්දිසනා ජ්නා,
බාහියා හි සුභ්න්සතන රාජ්ානමභ්ිරාධයි
(නි. බාහිය ශ ජා.

ෙහා බ සතරක්.
(64
මහරජ, රාගය ශ ය ශ, ද්වේෂය ශ ය ශ, මදය ශ ය ශ, වමෝහය ශ ය ශ ය ශන
වම් ධ්මමවය ශෝ සතර වදන ව ෝ්වය ශහි අති බ වය ශෝ ය ශ. සිත් සතන්හි ඒ
ධ්මම නුඟ සිටි ් ්හි ඒ පුද්ග සන්තානවය ශ් පරඥාෙ පිහිට්් වනා බා.
පාප විතර්කයන් විසින් නුවණැතියන් ද පපළන බව.
(65
මහරජ, ශු, නිමිත්තය ශන් අරමුණු ව්ාට පෙත්නා ෙූ රාග
සහිත විතර්්වය ශෝ නුෙණුත්තා ෙූ ධ්මම ගුණවය ශහි ඇලුනා ෙූ සෘෂිෙරය ශන්
ද වපළන්නා හ.
කවර ශි ්පයක් වුවත් දැන ග්ැනීෙ යහපත් බව.
(66
ශි ්ප නම් ෙූ වදය ශ ව්බඳු එ්්් ෙුෙත් ය ශහපත් ම ය ශ.
බ ෙ! පිළා එළු වබටි විදීවමන් සතර දිශාවෙහි ගම් ද්වද් ය ශ.
165
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

(67
උගතය ශුතු ්ෙර ශි ්පය ශ්් ෙුෙ ද උගන්වන් ය ශ. පිටිසර
ස්තරිය ශ මුනවින් ම පහ ්ිරීවමන් රජු සතුටු ්ළා ය ශ. (බාහිය ශ ජාත්ය ශ
බ නු.
68

ඉත්ථිසයා ජීව සලාකස්මි යා සහාන්ති සමචාරිනී,
සමධාවිනි සීලවතී සස්සු සදවා පතිබ්බතා

69

තාදිසාය සුසමධාය සුචි කම්මාය නාරියා,
සදවා දස්සන මායන්ති මානුසියා අමානුසා
(ප්ිණ්ණ් නි. සුරෑපි ජා.

70

නග්ගා නදි අනුදකා, නග්ගා රට්ඨ අරාජික ,
ඉත්ථි‘ පි විධවා නග්ගා යස්සා‘ පි දසභ්ාතසරා

71

ධසජ්ා රථස්ස පච්ඤාණ , ධූසමා පච්ඤාණ මග්ගිසනා,
රාජ්ා රට්ඨස්ස පච්ඤාණ , භ්ත්තා පච්ඤාණ මිත්ථියා
යහපත් ස්තරීන් දක්නට පදවියන් ද පැමිපණන බව.

(68
සුකරිතවය ශහි හුසිවරන්නා ෙූ නුෙණුත්තා ෙූ සි ්ෙත් ෙූ
නුන්දණිය ශ වදවි ව්ාට ඇත්තා ෙූ පතිෙරතා ඇත්තා ෙූ ය ශම් ස්තරීහු
සත්ත්ෙව ෝ්වය ශහි වෙත් ද,(69
මනා නුෙණ ඇත්තා ෙූ පිරිසිදු ්රිය ශා ඇත්තා ෙූ මනුෂය ෙූ
එබඳු ස්තරිය ශ ද්්නට මනුෂය වනා ෙූ වදවිවය ශෝ ද එති.
සැමියකු නැති ස්තරිය නග්්න බව.
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(70
ජ ය ශ නුති ගාංගාෙ නග්නය ශ, රජ්ු නුති රට නග්නය ශ,
ය ශම් ස්තරිය ශ්ට සවහෝදරය ශන් දශ වදන්ු ඇත ද සුමිය ශ්ු නුති නම් ඒ
ස්තරිය ශ නග්නය ශ.
ස්තරිය පරකට වීපේ කරැණ.
(71
ව්ාඩිය ශ රථය ශ පර්ට වීමට ්රුණ ය ශ, දුම ගින්න පර්ට
වීමට ්රුණ ය ශ, රජ රට පර්ට වීමට ්රුණ ය ශ, සුමිය ශා ස්තරිය ශ පර්ට
වීමට ්රුණ ය ශ.
72

යා දළිද්දී දළිද්දස්ස, අඩ්ඪා අඩ්ඪස්ස කිත්තිමා,
ත සව සදවා පස සන්ති, දුක්කර හි කසරාති සා

73

කථ නු තාස හදය , සුඛරා වත ඉත්ථිසයා,
යා සාමිසක දුක්ඛිතම්බි, සුඛමි්ඡතන්ති අත්තසනා
(වෙස්සන්තර ජා.

74

ධීරත්ථු කණ්ඩින සල්ල පුරිස ගාළ්හ සවධින ,
ධීරත්ථු ත ජ්නපද යත්ථිත්ථි පරිණායිකා,
සත චා පි ධික්කිතා සත්තා සය ඉත්ථින වස ගතා
(1 නි. ්ණ්ඩිණ ජා.

75

සගාණ සධනුච්ච යානච්ච
භ්රිය ඤාතිකුසල න වාසසය
භ්ච්ජ්න්ති රථ අයානකා
අතිවාසහන හනන්ති පුඞ්ගව
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පටුන වෙත

පදවියන් පසසන ස්තරිය.
(72
්ීර්තිමත් ෙූ ය ශම් ස්තරිය ශ්් සුමිය ශා දිළිඳු ෙූ ් ්හි වතාවමෝ
දිළිඳු ෙන්නී ද, සුමිය ශා වපාවහාසත් ෙූ ් ්හි වතාවමෝ වපාවහාසත්
ෙන්නී ද, ඒ ස්තරිය ශට වදවිවය ශෝ පසසති. ඈ දුෂ්්ර වදය ශ්් ්රන්නී ය ශ.
(73
ය ශම් ස්තරීහු සුමිය ශා දු්ට පත් ් ්හි තමන්ට සුප ්ුමති
වෙත් ද, ඔෙුන් වග් හෘදය ශ ව්වස් ද? අවහෝ ඒ ස්තරීහු ඉතා ්රෑරවය ශෝ ය ශ.
නින්ො කළ යුතු කරැණු තුනක්.
(74
හු ් ෙූ ඊය ශ තදින් විදින්නා ෙූ පුරුෂය ශා හට නින්ො වේො!
ය ශම් ජනපදය ශ් ස්තරිය ශ ්ටය ශුතු විධ්ානය ශ ්රන්නී ද ඒ ජනපදය ශට නින්ො
වේො! ය ශම් සත්ත්ෙ ව්වන්් ස්තරීන් වග් ෙසය ශට පුමිණිය ශාහු ද ඒ
සත්ත්ෙවය ශෝ ද නින්දිතය ශ හ.
නෑ පග්ව පනාතැබිය යුතු අය.
(75
ගෙය ශා ද, වදන ද, රථය ශ ද, ,ාය ශයයාෙ ද නෑ වගදර වනා
තබන්වන් ය ශ. රථ නුත්වතෝ ඒ රථය ශ පරිව,ෝග ්රන්නා හ. පමණට
ෙඩා බර ඇද්දවීවමන් ගෙය ශා නසන්නා හ.
76

අගුණ ධනු ඤාතිකුසල ච භ්රියා
පාර නාවා අක්ඛ භ්ච්ජ්ච්ච යාන ,
දූසර මිත්සතා පාප සභ්ායසකා ච
කි්ඡසච ජ්ාසත අනත්ථ චාරිනී භ්වන්ති
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77

පටුන වෙත

දළිද්ද ආතුරච්චා‘ පි ජිණ්ණක සුරා සසාණ්ඩික
පමත්ත මුද්ධ පත්තච්ච සබ්බ කි්ඡසචසු හාපන ,
සබ්බ කාමප්පදාසනන අවජ්ානන්ති සාමික

වැඩ සිදු පනා වන වස්තු හා පුද්ග් පයෝ.
(76
දුනුදිය ශ නුති දුන්න ද, නෑ වගදර වෙවසන ,ාය ශයයාෙ ද,
පර වතර තිවබන නුෙ ද, අ්ුර බිඳුණු රථය ශ ද, දුර වෙවසන මිතුරා ද,
පාප මිතරය ශා ද ය ශන වමාහු ්රුණ්් පුමිණි ් ්හි අථමය ශ සිදු වනා
්රන්නාහු වෙති.

ස්තරීන් විසින් සැමියාට අවෙන් කරන කරැණු අට.
(77
දිළිඳු ෙූ ද, වරෝගී ෙූ ද, මහලු ෙූ ද, සුරාෙට ව ා ් ෙූ ද,
පරමත්ත ෙූ ද, මුග්ධ් ෙූ ද, ස් ්ෘතයවය ශහි ස්තරිය ශට අනු්ූ ෙන්නා ෙූ
ද, ස් ධ්නය ශ ස්තරීන්ට වදන්නා ෙූ ද සුමිය ශාට ස්තරීහු අෙමන් ව්වරති.
(වනා ස ්ති.
78

ආරාමසීලා උයයාන නදි ඤාති පරකුල
දුස්සමණ්ෙන මනුයුත්තා යාචිත්ථි මජ්ජ්පායිනි

79

යාව නිල්සලාකන සිලා යාව පද්වාරඨායිනි,
නවහි එසතහි ඨාසනනි පසදාස මාහරන්ති ඉත්ථිසයා
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(80 නි. ්ුණා

80

ජා.

පදුට්ඨ චිත්තා අහිතානු කම්පිනී
අච්සචසු රත්තා අතිමච්චසත පති ,
ධසනන කීතස්ස වධාය උස්සුකා
යා එවරඋපා පුරිසස්ස භ්රියා,
වධකා ච භ්රියාති ච සා පවු්ඡචති
ස්තරීන් විසින් සැමියාට වරද කරන
කරැණු නවය.

(78-79 සුමිය ශාවගන් අෙසරය ශ්් නුති ෙ ආරාමය ශන්ට ය ශන්නා ෙූ
ද, උය ශන්ෙ ට ය ශන්නා ෙූ ද, ගඞ්ගා සමීපය ශට ය ශන්නා ෙූ ද, නෑ වගෙ ට
ය ශන්නා ෙූ ද, අනුන්වග් වගෙ ට ය ශන්නා ෙූ ද, ෙස්තර අ ාං්ාර ්ිරීවමහි
වය ශවදන්නා ෙූ ද, මත්පුන් පානය ශ ්රන්නා ෙූ ද, නිතර ්ෙුළු ආදිවය ශන්
පිටත බ න්නා ෙූ ද, තමා වග් අෙය ශෙ ද්්ෙමින් නිතර වොර්ඩ
වෙවසන්නා ෙූ ද ස්තරීහු වම් ්රුණු නෙවය ශන් සුමිය ශාට ෙරද ව්වරති.
භායයාපවෝ සත් පදන
වධක භායයාව.
(80
ය ශම් ,ාය ශයයාේ් දුෂ්ට සිත් ඇත්තී ද, සුමිය ශාට
හිතානු්ම්පා නුත්තී ද, අනය පුරුෂය ශන් ව්වරහි ඇලුනී ද සිය ශ සුමිය ශා
පහත් ව්ාට සිතා ද, ධ්නය ශ දී ගන්නා ද තුනුත්තිය ශ්් ෙන්නී ද,
සුමිය ශාට ෙධ් ්ිරීමට උත්සාහ ඇත්තී ද, පුරුෂය ශා වග් එ බඳු ෙූ
,ාය ශයයාේ් ෙන්නී නම් ඒ ,ාය ශයයාෙ ෙධ්් ,ාය ශයයාෙ ය ශ ය ශි ්ිය ශනු ුවේ.
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81

ය ඉත්තියා වින්දති සාමිසකා ධන
සිප්ප වනිජ්ජ්ච්ච කසි අදිට්ඨහ
අප්පම්පි තස්මා අපහාතු මි්ඡතති
යා එවරපපා පුරිසස්ස භ්රියා
සචාරී ච භ්රියාති ච සා පවු්ඡචති

82

අකම්ම කාමා අලසා මහග්ඝයා
ඵරුසා ච චණ්ඩී ච දුරුත්තවාදිනී,
උට්ඨායකාන අභ්ිභ්ුයය වත්තතී
යා එවරපපා පුරිසස්ස භ්රියා
අයයා ච භ්රියා ති ච සා පවු්ඡචති

පටුන වෙත

පචෞර භායයාව.
(81
ස්තරිය ශ වග් සුමිය ශා ශි ්පවය ශන් වහෝ වෙළඳාවමන් වහෝ සී
සෑවමන් වහෝ ය ශම් ධ්නය ශ්් බා ද එය ශින් ස්ෙ ්පය ශ්් වහෝ ගනු
්ුමුත්තී ද පුරුෂය ශාවග් එ බඳු ය ශම් ,ාය ශයයාේ් ෙන්නී ද ඈ වකෞර
,ාය ශයයාෙය ශ ය ශි ්ිය ශනු ුවේ.
ස්වාමි භායයා ව.
(82
ය ශම් ,ාය ශයයාේ් වතාවමෝ ෙුඩ ්ිරීමට වනා ්ුමුත්තී ද,
අ ස ද, වබාවහෝ ආහාර අනු,ෙ ්රන්නී ද, ්රෑර ෙන්නී ද, වබාවහෝ
්ිවපන්නී ද, පරුෂ ෙකන ්ිය ශන්නී ද, පෙු රැ්ීම සඳහා වීය ශයය
්රන්නා ෙූ ස්ොමි පුරුෂය ශා ය ශට ්ර වගන වෙවසන්නී ද පුරුෂය ශා වග්
එබඳු ෙූ ය ශම් ,ාය ශයයාේ් ෙන්නී ද, ඈ ස්ොමි,ාය ශයයාෙ ය ශ ය ශි ්ිය ශනු ුවේ.
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83

යා සබ්බදා සහාති හිතානුකම්පිනී
මාතා ච පුත්ත අනුරක්ඛසත පති ,
තසතා ධන සම්භ්තමස්ස රක්ඛති
යා එවරපපා පුරිසස්ස භ්රියා
මාතා ච භ්රියා ති ච සා පවු්ඡචති

84

යථා පි සජ්ට්සඨ භ්ගිනී කණිට්ඨා
සගාරවා සහාති සකම්හි සාමිසක,
හිරිමතා භ්ත්තු වසානුවත්තිනී
යා එවරපපා පුරිසස්ස භ්රියා
භ්ගිනී ච භ්රියා ති ච සා පවු්ඡචති

පටුන වෙත

ොතෘ භායයා ව.
(83
ය ශම් ,ාය ශයයාේ් සෑම ් ්හි ම ස්ොමිය ශාට හිතෙත් ෙන්නී
ද, අනු්ම්පාෙ ඇත්තී ද, පුතරය ශ්ු ර්්නා මේ් වමන් සුමිය ශා ආර්්ෂා
්රන්නී ද, ඔහු වග් රැස් ්ළ ධ්නය ශ ආර්්ෂා ්රන්නී ද, පුරුෂය ශා වග්
එ බඳු ෙූ ය ශම් ,ාය ශයයාේ් ෙන්නී ද, ඒ ,ාය ශයයා වතාවමෝ මාතෘ ,ාය ශයයාෙ
ය ශ ය ශි ්ිය ශනු ුවේ.

භග්ිනි භායයාව.

172
Non-commertial Distribution

බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

(84
ය ශම් ,ාය ශයයාේ් බා
නුගණිය ශ වදටු වසාවහාය ශුරා
ව්වරහි ය ශම් වස් පෙත්නී ද, එවස් තමා වග් ස්ොමි පුරුෂය ශා ව්වරහි
වගෞරෙ සහිත ෙන්නී ද, ජ්ජා ඇත්තී ද, සුමිය ශා වග් ්ුමුත්තට
අනු්ූ ෙ හුසිවරන්නී ද, පුරුෂය ශා වග් එබඳු ෙූ ය ශම් ,ාය ශයයාේ් ෙන්නී
ද, ඕ වතාවමෝ ,ගිනි ,ාය ශයයාෙ ය ශ ය ශි ්ිය ශනු ුවේ.
85

යාචීධ දිස්වාන පති පසමාදති
සඛී සඛාර ච චිරස්ස මාගත
සකාසලයයකා සීලවතී පතිබ්බතා
යා එවරපපා පුරිසස්ස භ්රියා
සඛී ච භ්රියාති ච සා පවු්ඡචති

86

අක්කුද්ධසන්තා වධදණ්ෙ ත ජ්ජිතා
අදුට්ඨ චිත්තා පතිසනා තිතික්ඛති,
අක්සකාධනා භ්ත්තු වසානවත්තිනී
යා එවරපපා පුරිසස්ස භ්රියා,
දාසී ච භ්රියා ති ච සා පවු්ඡචතී
සඛී භායයාව.

(85
වය ශවහළිය ශ්් වබාවහෝ ් ්ින් ආ ය ශහළුේු දැ් සතුටු
ෙන්නා්් වමන් ය ශම් ,ාය ශයයාේ් සිය ශ හිමිය ශා දැ් සතුටු ෙන්නී ද, මනා
්ු ඇත්තී ද, සි ් ඇත්තී ද, හිමිය ශා වදවි ව්ාට ෙසන්නී ද, පුරුෂය ශා
වග් එ බඳු ෙූ ය ශම් ,ාය ශයයාේ් ෙන්නී ද, ඕ වතාවමෝ ස භ ,ාය ශයයාෙ ය ශ ය ශි
්ිය ශනු ුවේ.
ොශි භායයාව.
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පටුන වෙත

(86
ය ශම් ,ාය ශයයාේ් සිය ශ හිමිය ශා විසින් දණ්ඩ්් වගන තී මරමි
ය ශි තර්ජනය ශ ්රන ද්දී වනා ්ිවපන්නී ද, ශාන්ත ෙන්නී ද, අදුෂ්ට සිත්
ඇත්තී ද, හිමිය ශා වග් තර්ජනය ශ ඉෙසා ද, ව්රෝධ් වනා ්රන්නී ද, හිමිය ශා
වග් ්ුමුත්ත අනුෙ පෙත්නී ද, පුරුෂය ශා වග් එ බඳු ය ශම් ,ාය ශයයාේ්
ෙන්නී ද, ඕ වතාවමෝ ොශි ,ාය ශයයාෙ ය ශ ය ශි ්ිය ශනු ුවේ.
87

යාචීධ භ්රියා වධකාති වු්ඡචති
සචාරීච අයයාති ච යා පවු්ඡචති
දුස්සීල රපපා ඵරුසා අනාදරා
කායස්ස සභ්දා නිරය වජ්න්ති

88

යාචීධ මාතා භ්ගිනි සඛී ච
දාසී ච භ්රියා ති ච යා පවු්ඡචති,
සීසල ඨිතා නා චිරරත්න ස වුතා
කායස්ස සභ්දා සුගත වජ්න්ති
(අාංගුත්තර සත්ත් නි.

89

උසභ්ා ච සහාන්ති දුස්සීලා කදරියා පරිහාසකා,
සත සහාන්ති ජ්ානිපතසයා තවා ස වාසමාගතා
නිරයට යන භායයාපවෝ.

(87
වමහි ය ශම් ,ාය ශයයාේ් “ෙධ්් ,ාය ශයයාෙ” ය ශ ය ශි ්ිය ශනු බා
ද, ය ශම් ,ාය ශයයාේ් “වකෞරි ,ාය ශයයාෙ” ය ශය ශි ද “ස්ොමි ,ාය ශයයාෙ” ය ශය ශි ද
්ිය ශනු බා ද, දුශ්ශි ස්ෙ,ාෙය ශ ඇත්තා ෙූ හිමිය ශාට අනාදර ්රන්නා ෙූ
ඒ ,ාය ශයයාවෙෝ මරණින් මතු නර්ය ශට වය ශති.
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සුග්තියට යන භායයා පවෝ.
(88
වමහි ය ශම් ,ාය ශයයාේ් “මාතෘ ,ාය ශයයාෙ” ය ශ ය ශි ද, “,ගිනි
,ාය ශයයාෙ” ය ශ ය ශි ද “ස භ ,ාය ශයයාෙ” ය ශ ය ශි ද “ොශි ,ාය ශයයාෙ” ය ශ ය ශි ද ්ිය ශනු
බා ද, ශී වය ශහි පිහිටිය ශා ෙූ වබාවහෝ ් ්් ෙරදින් මිදී ොසය ශ ්ළා ෙූ
ඒ ,ාය ශයයාවෙෝ මරණින් මතු සුගතිය ශට ය ශන්නා හ.
ෙළ එපකක් ෙළ එකියක් හා පවපසන පවු .
(89
ය ශම් පෙු ් අඹු සුමි වදවදනා ම දුශ්ශී වය ශෝ වෙත් ද,
තද මසුවරෝ වෙත් ද, ශරමණ බරාහ්මණය ශන්ට ආව්රෝශ ්රන්වනෝ වෙත් ද,
ඒ අඹු සුමිවය ශෝ එ්්ෙ විසීමට පුමිණිය ශා ෙූ ගුණය ශ මළ බුවින් මළ
තුනුත්වතෝ ය ශ.
90

සාමිසකා සහාති දුස්සීසලා කදරිසයා පරිහාසසකා,
භ්රියා සීලවතී සහාති වදච්ඤු විතම්ඡතරා
සාපි සදවී ස වසති තසවන පතිනා සහ

91

සාමිසකා සීලවා සහාති වදච්ඤු වීත ම්ඡතසරා,
භ්රියා සහාති දුස්සීලා කදරියා පරිහාසිකා
සාපි තවා ස වසති සදසවන පතිනා සහ

92

උසභ්ා සද්ධා වදච්ඤූ ච සච්ඤාතා ධම්මජීවිසනා,
සත සහාන්ති ජ්ානි පතසයා අච්චමච්ච පිය වදා
ෙළ හිමියකු හා පද්වියක් පවපසන පවු .
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(90
හිමිය ශා දුශ්ශී
වේ ද, තද මසුරු වේ ද, ශරමණ
බරාහ්මණය ශන්ට ආව්රෝශ ්රන්වන් වේ ද, ,ාය ශයයාෙ සි ්ෙත් ෙන්නී ද,
වදන සුලු තුනුත්තිය ශ්් ෙන්නී ද, වනා මසුරු තුනුත්තිය ශ්් ෙන්නී ද,
ඒ වද්විය ශ ගුණ මරණවය ශන් මළ හිමිය ශ්ු හා එ්් ෙ ෙසන්නී ය ශ.

ෙළ එකියක් පදවියකු හා පවපසන පවු .
(91
හිමිය ශා සි ්ෙත් වේ ද වදන සුලු වේ ද වනා මසුරු වේ ද,
,ාය ශයයාෙ දුශ්ශී ෙන්නී ද, තද මසුරු එ්ිය ශ්් ෙන්නී ද, ශරමණ
බරාහ්මණය ශන්ට ආව්රෝශ ්රන තුනුත්තිය ශ්් ෙන්නී ද, ඒ ගුණ
මරණවය ශන් මළ ,ාය ශයයාෙ ගුණවය ශන් වදවි ෙූ හිමිය ශා හා එ්්ෙ ෙසන්නී
ය ශ.
පදවියකු පද්වියක හා පවපසන පවු .
(92
අඹු සුමි වදවදනා ම සුදැහුෙත් වෙත් ද, වදන සුලු
වෙත් ද, ශී වය ශන් ය ශුත්ත වෙත් ද, දැහුමින් ජීෙත් ෙන්වනෝ වෙත් ද ඒ
අඹු සුමිවය ශෝ ඔෙුවනාෙුන් හා පරිය ශ ්ථා ඇත්වතෝ වෙති.
93

අත්ථා සම්පචුරා සහාන්ති ඵාසත්ථ උපජ්ායතී,
අමිත්තා දුම්මනා සහාන්ති උභ්ින්ත සමසීලින

94

ඉධ ධම්ම චරිත්වාන සමසීලබ්බතා උසභ්ා,
නන්දිසනා සදවසලාකම්හි සමාදන්ති කාම කාමිසනා
(අාංගුත්තර කතු්්් නි.
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95

න සාධාරණ දාරස්ස න භ්ුච්සජ් සාදු සමකසකා,
න සසසව සලාකායතික සනත පච්ඤාය වද්ධන

96

සීලවා වත්ත සම්පන්සනා අප්පමත්සතා විචක්ඛසණා,
නිවාත වුත්ති අත්ථද්සධා සුරසතා සඛිසලා මුදු

පටුන වෙත

(93
ඔෙුන්ට අර්ථවය ශෝ (ධ්නය ශ වබාවහෝ වෙත්. පහසුවෙන්
විසිය ශ හු්ි වේ. සමාන සි ් ඇත්තා ෙූ ඒ වදවදනා වග් සතුවරෝ වනා
සතුටු සිත් ඇත්වතෝ වෙති.
(94
සමාන ශී ෙරත ඇත්තා ෙූ ඒ වදවදන වම් ව ෝ්වය ශහි
ධ්ර්මවය ශන් හුසිර මරණින් මතු දිෙයව ෝ්වය ශහි ්ාමය ශන් ්ුමති
වෙමින් සතුටු ෙන්නාහ.
ග්ිහි පග්යි විසිය යුතු අයුරැ.
(95
සාධ්ාරණ ,ාය ශයයා ඇත්වත්් වනා ෙන්වන් ය ශ. මිහිරි ෙූ
වබාජුන් අනයය ශන්ට වනා දී වතවම් ම වනා ෙළඳන්වන් ය ශ, අනර්ථ්ාරී
ෙූ ව ෝ්ාය ශතොදය ශ වස්ෙනය ශ වනා ්රන්වන් ය ශ. එය ශ නුෙණ ෙඩන්න්්
වනා වේ.
(96
සි ් ඇතිවය ශ්් ෙන්වන් ය ශ. ෙතින් සම්පූණය ව්වන්්
ෙන්වන් ය ශ. පරමාද වනා ෙන්වන්් ෙන්වන් ය ශ. නුෙණුතිවය ශ්් ෙන්වන්
ය ශ. අතිමානය ශ නුති ය ශටහත් පුෙතුම් ඇතිවය ශ්් ෙන්වන් ය ශ. වනා තද
ෙන්වන් ය ශ. පවින් ෙුළ්ුණු එව්්් ෙන්වන් ය ශ. පරිය ශ ්ථා ඇතිවය ශ්්
ෙන්වන් ය ශ. මෘදු එව්්් ෙන්වන් ය ශ.
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97

සඞ්ගසහතා ච මිත්තාන ස විභ්ාගී විධානවා,
තප්සපයය අන්න පාසනන සදා සමණ බරාහ්මසණ

98

ධම්ම කාසමා සුතාධාසරා භ්සවයය පරිපු්ඡතසකා,
සක්ක්ඡච පයිරුපාසසයය සීලවන්සත බහුස්සුසත

99

ඝරමාවසමානස්ස ගහට්ඨස්ස සක ඝර ,
සඛමා වුත්ති සියා එව එව නු අස්ස සඞ්ගසහා

100

අවයාපජ්ඣා සියා එව ස්ඡචවාදී ච මාණසවා,
අස්මා සලාකා පර සලාක එව සප්ඡච න සසාවති

පටුන වෙත

(විධ්ුර ජා.

පඤ්චෙං සතකං

(97
මිතුරන්ට සාංගර ්රන්වන්් ද, දිය ශය ශුත්තනට වබො
වදන්වන්් ද, ්ටය ශුතු විධ්ානය ශ ්රන්නට දන්වන්් ද ෙන්වන් ය ශ. හුම
් ්හි ම ශරමණ බරාහ්මණය ශන් ආහාර පානවය ශන් සන්තර්පණය ශ ්රන්වන්
ය ශ.
(98
ධ්මම්ාමිවය ශ්් ද ශරුතය ශට ආධ්ාර ෙූවය ශ්් ද ්ළ ය ශුතු වනා
්ළ ය ශුතු දෑ පිළිබඳ ෙ පිළිවිසීම් ්රන්වන්් ද ෙන්වන් ය ශ. සි ්ෙතුන් හා
බහුශරුතය ශන් වගෞරෙවය ශන් ඇසුරු ්රන්වන් ය ශ.
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(99
ගිහි වගය ශි ොසය ශ ්රන්නා හට වමවස් ස්ේීය ශ ගෘහය ශ
,ය ශ රහිත ෙන්වන් ය ශ. වමවස් හුසිරීවමන් ඔහු විසින් කතුර්විධ් සාංගරහය ශ
ද ්රන ද්වද් ෙන්වන් ය ශ.
(100 මිනිස් වතවම් වමවස් ්ිරීවමන් නිදු්් ෙන්වන් ය ශ,
සතයොදී ද ෙන්වන් ය ශ. වමවස් ්ළ තුනුත්වත් මරණින් පසු වම්
ව ෝ්වය ශන් පරව ාෙ ගිවය ශ් වශෝ් වනා ්රන්වන් ය ශ.

පඤ්චෙ ශතකය
නිමි.

1

බරහ්මාති මාතාපිතසරා පුබ්බාචරියා ති වු්ඡචසර,
ආහුසණයයා ච පුත්තාන පජ්ාය අනුකම්පකා
තස්මාහි සත නමස්සසයය සක්කසරයයාථ පණ්ඩිසතා

2

අන්සනන අථ පාසනන වත්සථන සයසනන ච,
උ්ඡතාදසනන නහාපසනන පාදාන සධාවසනන ච
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3

පටුන වෙත

තාය න පරිචරියාය මාතාපිතුසු පණ්ඩිසතා,
ඉසධව න පස සන්ති සප්ඡච සග්සග පසමාදති
(අාංගුත්තර ති් නි.

4

අතිජ්ාත අනුජ්ාත පුත්තමි්ඡතන්ති පණ්ඩිතා,
අවජ්ාත න ඉ්ඡතන්ති සසා සහාති කුලගන්ධසනා
ොපිපයෝ

(1
මාපිවය ශෝ බරහ්මවය ශෝ ය ශ ය ශි ද, පූෙමාකාය ශයයවය ශෝ ය ශ ය ශි ද,
දරුෙන් විසින් වබාවහෝ දුර වගන වගාස් ෙුෙ ද දීමට සුදුස්වසෝ ය ශ ය ශි ද,
දරුෙන්ට අනු්ම්පා ්රන්වනෝ ය ශ ය ශි ද, ්ිය ශනු ුවබත්. එබුවින්
නුෙණුත්වතෝ ඔෙුනට නමස්්ාර ්රන්වන් ය ශ. සත්්ාර ්රන්වන් ය ශ.
(2-3 ආහාරවය ශන් ද, පානවය ශන් ද, ෙස්තරවය ශන් ද, ශය ශනවය ශන්
ද, දුගඳ දුරු ්රන වදය ශ ඇඟ ගු ්වීවමන් ද, නෑවීවමන් ද, පා
වස්දීවමන් ද නුෙණුත්වත් ඔෙුනට සත්්ාර ්රන්වන් ය ශ. මාපිය ශනට
්රන ඒ සත්්ාරය ශ නිසා එය ශ ්රන්නා හට වම ව ාෙ නුෙණුත්වතෝ
පසසති. වහ වතවම් මරණින් මතු ද ඒ පිනින් වදේව ාෙ ඉපද සතුටු
වේ.

දරැපවෝ.
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(4
පණ්ඩිත ෙූ මාපිවය ශෝ අතිජාත පුතරය ශා ද අනුජාත පුතරය ශා ද
්ුමති වෙති. අෙජාත පුතරය ශා වනා ්ුමති වෙති. වහ වතවම් ්ු ය ශ
නසන්වන් ය ශ.
5

එසත සඛා පුත්තා සලාකස්මි සයා භ්වන්ති උපාසකා
සද්ධා සීසලන සම්පන්නා වදච්ඤු වීතම්ඡතරා,
චන්සදා ව අබ්භ්නා මුත්සතා පරිසාසූ වීසරාචසර
(ඉති ෙුත්ත්

6

පච්ච ඨානානි සම්පස්ස පුත්ත ඉ්ඡතන්ති පණ්ඩිතා,
භ්තා වා සනා භ්රිස්සන්ති කි්ඡච වා සනා කරිස්සති

7

කුලව සසා චිර ඨස්සති දායජ්ජ් පටිපජ්ජ්ති,
අථවා පන සපතාන දක්ඛිණ අනුපදස්සති

8

ඨානාසනතානි සම්පස්ස පුත්තමි්ඡතන්ති පණ්ඩිතා,
තස්මා සන්සතා සප්පුරිසා කතච්ඤු කතසවදිසනා

9

භ්රන්ති මාතා පිතසරා පුබ්සබ කත මනුස්සර ,
කසරාන්ති සතස කි්ඡචානි යථා ත පුබ්බකාරින

(5
ව ෝ්වය ශ් පුතරවය ශෝ ඒ අතිජාතාදී තිවදන ය ශ. (ඔෙුන් හුර
තෙත් පුතරවය ශෝ නුත හ. ශරද්ධ්ාවෙන් හා ශී වය ශන් ය ශු්්ත ෙූ වදන සුලු ෙූ
මසුරු බෙ දුරු ්ළා ෙූ ය ශම් උපාස් ව්වන්් වෙත් ද ඔෙුහු
ෙ ා්ුළින් මිදුණා ෙූ කන්ද්රය ශා වමන් පිරිස්ෙ බබ ති.
ොපියන් දරැවන් පග්න් බ ාපපාපරාත්තු වන කරැණු පස
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(6-7 නුෙණුති මාපිවය ශෝ ්රුණු පස්් බ මින් පුතරය ශන්
්ුමති ෙන්නාහ. අප විසින් වපෝෂණය ශ ්රන ද්ො ෙූ දරුවෙෝ මහළු
්ා වය ශ් දී අප වපෝෂණය ශ ්රන්නාහු ය ශ, තමන්වග් ්ටය ශුතු නෙත්ො ද
අවප් ්ටය ශුතු ්රන්නා හ, ඔෙුන් නිසා අප වග් ්ු පරම්පරාෙ වබෝ ් ්
පෙත්වන් ය ශ, අපවග් ොය ශාදය ශ වනා නසා පෙත්ෙන්නාහ, අප පරව ාෙ
ගිය ශ පසු පින් ව්ාට අපට පින් පමුණු ෙන්නා හ.
(8-9 පණ්ඩිතවය ශෝ වම් ්රුණු බ මින් පුතරය ශන් ්ුමති
ෙන්නාහ. එබුවින් අනුන් ්ළගුණ දැන පරතයුප්ාර ්රන්නා ෙූ
සත්පුරුෂවය ශෝ වපර ්ළ උප්ාරය ශන් සිහි ්රමින් මාපිය ශන් වපෝෂණය ශ
්රන්නා හ. වපර උප්ාර ්ළා ෙූ ඔෙුන් වග් ෙුඩ ්රන්නාහ.
10

රවාද කාරී භ්ත සපාසී කුලව ස අහාපය ,
සද්සධ සීසලන සම්පන්සනා පුත්සතා සහාති පස සීසයා
(අාංගුත්තර 5 නි.

11

මාතා පිතා ච භ්ාතා ච භ්ගිනී ඤාති බන්ධවා,
සබ්සබ් සජ්ට්ඨස්ස සත භ්ාරා එව ජ්ානාහි භ්ාතර
(70 නි. වසෝණනන්ද ජා.

12

යස්සා හි ධම්ම පුරිසසා විජ්ච්ඤා
සය චස්ස කඩ්ඛ විනයන්ති සන්සතා
ත හිස්ස දීපච්ච පරායණච්ච
න සතන මිත්ති ජ්රසයථ පච්සඤා
(80. නි මහා සුතවසෝම ජා.
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(10
අෙොදය ශ පරිදි ්රිය ශා ්රන්නා ෙූ, තම වපෝෂණය ශ ්ළ
මාපිය ශන් වපෝෂණය ශ ්රන්නා ෙූ, ්ු ොංශය ශ වනා පිරිවහෙන්නා ෙූ,
ශරද්ධ්ාෙත් ෙූ, ශී වය ශන් ය ශු්්ත ෙූ පුතර වතවම් පරශාංසා ්ළ ය ශුත්වත්් වේ.
වැඩිෙහලු පුතරයා
(11
රවේ බර උසු න රජතුමාණනි, මෙ ද පිය ශා ද සවහෝදරය ශා
ද සවහෝදරිය ශ ද නෑවය ශෝ ද ය ශන ඒ සිය ශ ්ව ෝ ම ෙුඩිමහලු පුතරය ශාට ,ාර
ය ශ. ඒ බෙ දනු මුනෙ.
ග්ුරැන් හා මිතරත්ත්වය පනා බිඳ ග්ත යුතු බව.
(12
පුරුෂ වතවම් ය ශම්ු වගන් වහාඳ නර් දැන ගන්වන් ද,
ය ශම් සත්පුරුෂ ව්වන්් ඔහු වග් සු් දුරු ව්වරත් ද, ඒ ආකාය ශයය
්ු ය ශ පිහිට්ි. නුෙණුත්වත් ඒ ආකාය ශයය ්ු ය ශ හා මිතරත්ත්ෙය ශ වනා බිඳ
ගන්වන් ය ශ.
13

එරණ්ො පුචිමන්දා වා අථවා පාළිභ්ද්දකා,
මධු මධුත්ථිසකා වින්සද සසා හි තස්ස දුමුත්තසමා

14

ඛත්තියා බරාහ්මණා සවස්සා සුද්දා චණ්ොල පුක්කුසා,
යස්මා ධම්ම විජ්ාසනයය සසා හි තස්ස නරුත්තසමා
(13 නි. අම්බ ජා.

15

නිධීන ව පවත්තාර ය පස්සස වජ්ජ් දස්සින ,
නිග්ගය්හ වාදි සමධාවි තාදිස පණ්ඩිත භ්සජ්
තාදිස භ්ජ්මානස්ස සසසයයා සහාති න පාපිසයා
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ග්ුරැවරයා උතුෙකු බව.
(13
එරඬු ගස්ින් වහෝ වේ ො ව්ාසඹ ගස්ින් වහෝ වේො
එරබදු ගස්ින් වහෝ වේ ො ෙනවය ශහි මී වසාය ශන තුනුත්තා මී බා
නම් ඒ ගස ඔහුට උතුම් ගවස්ි.
(14
ක්ෂතරිය ශය ශ්ු වගන් වහෝ වේ ො බරාහ්මණය ශ්ුවගන් වහෝ
වේ ො ශුද්රය ශ්ු වගන් වහෝ වේ ො කණ්ඩා ය ශ්ුවගන් වහෝ වේ ො ්ස
ඉෙත් ්රන්න්ු වගන් වහෝ වේ ො ය ශම්ු වගන් වහාඳ නර්
දැනගන්වන් ද වහවතවම් ඔහුට උතුම් මිනිවස්ි.
නිග්රහ පකාට අවවාද පදන ග්ුරැන් ආදරපයන්
ඇසුරැ කළ යුතු බව.
(15
දුගිය ශන්ට ්රුණාවෙන් නිධ්න් ද්්ෙන්න්ු ෙුනි ෙූ
වමරමා ෙරද ද්්නා සුලු ෙූ, ෙරද ්ළ අය ශට ්රුණාවෙන් ම නිගරහ
ව්ාට අෙොොනුශාසනා ්රන්නා ෙූ, නුෙණුත්තා ෙූ පණ්ඩිත ෙූ
තුනුත්තා ,ජනය ශ ්රන්වන් ය ශ. එ බඳු පණ්ඩිතය ශ්ු ,ජනය ශ ්රන්නා
ෙූ අතෙුසිය ශාට දිය ශුණුෙ ම වේ. පිරිහීම්් වනා වේ.
16

රවසදයයානුසාසසයය අසබ්භ්ා ච නිවාරසය,
සත හි සසා පිසයා සහාති අසත සහාති අප්පිසයා
(ධ්. පණ්ඩිත ෙග්ග

17

සයා අත්ථකාමස්ස හිතානුකම්පිසනා
රවජ්ජ්මාසනා න කසරාති සාසන ,
එව සසා නිහසතා සසති
සවළුකස්ස යථා පිතා
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(1 නි. වෙළු් ජා.

18

සය න කාහන්ති රවාද නරා බුද්සධන සදසිත ,
වයාසන සත ගමිස්සන්ති රක්ඛසීහි‘ ව වාණිජ්ා
සත් පුරැෂයන්ට පරිය වූද, අසත්පුරැෂයන්ට
අපරිය වූද තැනැත්තා.

(16
පරහට අෙොද ්රන්වන් ය ශ. අනුශාසනා ්රන්වන් ය ශ.
එවස් ්රන තුනුත්තා සත්පුරුෂය ශන්ට පරිය ශ වේ. අසත්පුරුෂය ශන්ට අපරිය ශ
වේ.
උතුෙන් පග්් අවවාද පනා පිළිග්න්නා අය
විපතට පැමිපණන බව.
(17
අ,ිෙෘඬිය ශට ්ුමුත්තා ෙූ හිතවය ශන් අනු්ම්පා ්රන්නා
ෙූ තුනුත්තා වග් අනුශාසනය ශට අෙොද බන්නා ෙූ ය ශම් ව්වන්්
වනා පිළි ගනිත් ද, ඔෙුහු ‘වේළු්’ නම් සර්පය ශා වග් පිය ශා ෙූ තෙුසා
වමන් වම වස් නසනු ුබ නිදන්නාහ.
(18
ය ශම් මනුෂය ව්වන්් බුදුන් ෙහන්වස් විසින් වද්ශිත
අෙොදය ශ වනා ව්වරත් ද, ඔේහු ර්ුසිය ශන් විසින් ව ෝ, ්රො නසනු
ුබූ වෙළඳුන් වමන් ෙයසනය ශට පුමිවණන්නාහ.
19

සය ච කාහන්ති රවාද නරා බුද්සධන සදසිත ,
සසාත්ථි පාර ගමිස්සන්ති වාලාසහසනව වාණිජ්ා
(2 නි. ො ස්ස ජා.
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20

පටුන වෙත

යා සය ව අනුසාසනියා රාජ්ා ගාම වර අදා
තා සය ව අනුසාසනියා නාවිසකා පහරී මුඛ
(6 නි. ආකාරිය ශ ජා.

21

අත්තානසමව පඨම පතිරපසප නිසවසසය,
අථච්ච මනුසාසසයය න කිලිස්සසයය පණ්ඩිසතා
(ධ්. අත්ත ෙග්ග

බුදුන් වහන්පස් පග්් අවවාදය පිළිග්න්නවුන්
සුවපස් නිවනට පැමිපණන බව.
(19
ය ශම් මිනිස් ව්වන්් බුදුන් ෙහන්වස් විසින් වද්ශිත
අෙොදය ශ ව්වරත් ද ඔෙුහු ො ාහශ්ෙරාජය ශා විසින් මුහුදින් එතර ්රනු
ුබූ වෙළඳුන් වමන් අන්තරාය ශ්් නුතිෙ නිෙනට පුමිවණන්නාහ.
(ො ාහස්ස ජාත්ය ශ බ නු.
පෙෝඩයාට කරන අවවාදය.
(20
ය ශම් අනුශාසනය ශ්් නිසා රජ වතවම් අනුශාසනය ශ ්ළ
තාපසය ශන්ට ගම්් තෑගි ව්ාට දුන්වන් ද, ඒ අනුශාසනය ශ ම ්ිරීම
නිසා වමෝඩ නාවි්ය ශා ඒ තාපසය ශන් වග් මුහුණට පහරදින. (ආකාරිය ශ
ජාත්ය ශ බ නු
තො ග්ුණපයහි පිහිටා ෙ අනුන්ට අවවාද කළ යුතු බව.
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(21
තමා ම පළමු ව්ාට සුදුසු ගුණවය ශහි පිහිට ෙන්වන් ය ශ.
ඉන් පසු අනයය ශන්ට අනුශාසනය ශ ්රන්වන් ය ශ. තමා ගුණවය ශහි වනා
පිහිටා අනුන්ට අනුශාසනය ශ ්රන්නට වගාස් නින්ො බා ්ි ිටි වනා
ෙන්වන් ය ශ.
22

සය වද්ධමපචායන්ති නරා ධම්මස්ස සකාවිදා,
දිට්සඨ ව ධම්සම පාස සා සම්පරාසය ච සුග්ගති
(1 නි. තිත්තිර ජා.

23

ගව සච තරමානාන ජිම්හ ග්ඡතති පුඞ්ගසවා,
සබ්බා ගාවී ජිම්හ යන්ති සනත්සත ජිම්හ ගසත සති

24

එව සමව මනුස්සසසු සයා සහාති සසට්ඨ සම්මසතා
සසා සච අධම්ම චරති පසගව ඉතරා පජ්ා,
සබ්බ රට්ඨ දුක්ඛ සසති රාජ්ා සව සහාති අධම්මිසකා

25

ගව සච තරමානාන උජ්ු ග්ඡතති පුඞ්ගසවා,
සබ්බා ගාම උජ්ු යන්ති සනත්සත උජ්ු ගසත සති

වැඩිෙහ ් න්ට ග්රැ කිරීෙ.
(22
ෙෘඬාපකාය ශන ධ්මමවය ශහි දක්ෂ ෙූ ය ශම් ව්වන්්
ෙෘඬාපකාය ශන ්මමවය ශන් ෙෘඬය ශන් පුදත් ද, ඔේහු වම් ආත්මවය ශ් දී
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පරශාංසා ්ළ ය ශුත්වතෝ වෙති. ඔෙුනට මරණින් මතු පුමිණිය ශ ය ශුතු තුන ද
සුගතිය ශ වේ.
පශර්ෂ්ඨයන් අධාර්මික වන ක ්හි පසස්සන් ද
අධාර්මික වන බව
(23
ගඟ්් තරණය ශ ්රන්නා ෙූ ගෙය ශන් අතුවරන් ඉදිරිවය ශ්
ය ශන වගාණා ඉදින් ේ්ෙ වය ශ් නම් පරධ්ාන ගෙය ශා ේ් ෙ ගිය ශ ් ්හි
සිය ශලු ම වදන්නු ේ් ෙ වය ශති.
(24
එ පරිද්වදන් ම මනුෂයය ශන් අතර ය ශවම්් වශර්ෂ්ඨය ශ ය ශි
සම්මත ද ඉදින් වහ් අධ්මමය ශ ව්වර් ද, අනය සාමානය මනුෂයවය ශෝ
පළමුව්ාට ම අධ්මම ්රන්නට පටන් ගනිති. ඉදින් රජ අධ්ාර්මි් වේ
නම් මුළු රට ම දු්ට පත් වේ.
පශර්ෂ්ඨයන් ධාර්මික වන ක ්හි පසස්සන්
ධාර්මික වන බව.
(25
ගඟ්් තරණය ශ ්රන්නා ෙූ ගෙය ශන් අතුවරන් ඉදිරිවය ශ්
ය ශන පරධ්ාන ගෙය ශා ඉදින් සෘජුෙ වය ශ් නම්, ඉදිරිවය ශ් ය ශන ගෙය ශා සෘජුෙ
ය ශන ් ්හි සිය ශලු වදන්නු ද සෘජුෙ ම වය ශති.
26

එව සමව මනුස්සසසු සයා සහාති සසට්ඨ සම්මසතා
සසා සච පි ධම්ම චරති පසගව ඉතරා පජ්ා
සබ්බ රට්ඨ සුඛ සසති රාජ්ා සච සහාති ධම්මිසකා
(4 නි. රාවජෝොද ජා.

27

න දිට්ඨා පරසතා සදාස අණු ථුලානි සබ්බසසා,
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ඉස්සසරා න පණසය දණ්ෙ සාම අප්පටිසවක්ඛිය
28

සසා ච අප්පටිසවක්ඛිත්වා දණ්ෙ කුබ්බති ඛත්තිසය,
සකණ්ඨක සසා ගිලති ජ්්ඡචන්සධාව සමක්ඛික

29

අදණ්ඩිය දණ්ෙයති දණ්ඩියච්ච අදණ්ෙය ,
අන්සධා ව විසම මග්ග න ජ්ානාති සමාසම

(26
එ පරිද්වදන්ම මනුෂයය ශන් අතර ය ශවම්් වශර්ෂ්ඨ සම්මත
වේ ද ඉදින් වහ් ධ්මමය ශ ව්වර් නම් ඉතිරි අය ශ පළමු වෙන් ම ධ්මමය ශ
්රන්නා හ. ඉදින් රජ ධ්ාර්මි් වේ නම් මුළු රට ම සුඛිත ෙන්වන් ය ශ.
අධිපතීන් විසින් පිළිපැදිය යුතු ආකාරය.
(27
අනුන් වග් වදෝෂය ශ වනා දැ් ්ුඩා ෙූ ද මහත් ෙූ ද සිය ශලු
ෙරද තමා විසින් ම පරතයක්ෂ ්ර වනා වගන රජ වතවම් පරහට දඬුෙම්
වනා පනෙන්වන් ය ශ.
(28
ය ශම් රවජ්් ෙරද පරතයක්ෂ ්ර වනා වගන වමරමා හට
දඬුෙම් ව්වර් ද වහ වතවම් මුස්සන් සහිත ව,ෝජනය ශ ෙළඳන්නා ෙූ
ජාතයන්ධ්ය ශ්ු වමන් ්ටු සහිත වබාජුන්් ෙළඳන්වන් ය ශ.
(29
ය ශවම්් දඬුෙම් ්ළ ය ශුත්තාට දඬුෙම් වනා ව්ාට දඬුෙම්
වනා ්ළ ය ශුත්තාට දඬුෙම් ව්ාට තමාවග් ්ුමුත්ත්් ම ව්වර් ද වහ
වතවම් විෂම මාර්ගය ශ්ට බුස ගත් අන්ධ්ය ශ්ු වමනි. සම විෂම බෙ
වනා දැන ග ්මු ් ආදිවය ශ් පු්ි අන්ධ්ය ශා ෙුවටන්නා්් වමන් අපාය ශට
ෙුටී මහ දු්් විඳින්වන් ය ශ.
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30

සයා ච එතානි ඨානානි අණු ථුලානි සබ්බසසා,
සුදිට්ඨ චානුසාසසයය ස සව සවාහාරිකුත්තසමා

31

සනකන්ත මුදුනා සක්කා එකන්ත තිඛිසණන වා,
අත්ත මහත්සත ඨසපතු තස්මා උභ්ය මාචසර

32

පරිභ්තසතා මුදු සහාති අතිතික්සඛා ච සවරවා,
එතච්ච උභ්ය චත්වා අනුමජ්ඣ සමාචසර
(12 නි. මහාපදුම ජා.

33

බල පච්ච විධ සලාසක පුරිසස්මි මහග්ගසත,
තත්ථ බාහු බල නාම චරිම වු්ඡචසත බල

(30
ය ශවම්් ඒ දඬුෙම් ්ළ ය ශුතු වනා ්ළ ය ශුතු ්රුණු හා
දඬුෙම් ්ළ ය ශුතු ්රුණු ෙ සිය ශලු ්ුඩා මහත් ්ම් ද මනා ව්ාට දැන
අනුශාසනය ශ ව්වර් ද, වහ වතවම් ඒ්ාන්තවය ශන් රාජයානුශාසනය ශට
සුදුසු ෙූ උතුම් විනිශ්කය ශ්ාරය ශා ය ශ.
උසස් බව පැවැත්විය හැකි ආකාරය.
(31
සුම ් ්හි ම මෘදු වීවමන් ද, සුම ් ්හි ම තදින්
විසීවමන් ද, ආත්මය ශ මහත් බුේහි වනා තුබිය ශ හු්ි ය ශ. එ බුවින්
අෙස්ථාෙට සුදුසු වස් වදය ශා්ාරවය ශන් ම හුසිවරන්වන් ය ශ. (මෘදු විය ශ ය ශුතු
අෙස්ථාවේ මෘදු විය ශ ය ශුතු ය ශ. තදින් ්රිය ශා ්ළ ය ශුතු අෙස්ථාවේ දී එවස්
්ළ ය ශුතු ය ශ.
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(32
සෑම ් ්හි ම මෘදු ෙූවය ශ් වසස්සන් විසින් අෙමන් ්රනු
බන්වන් වේ. ඉතා තදෙූවය ශ් සතුරන් ඇත්වත් ෙන්වන් ය ශ. ඒ වද්රුණ
දැන මධ්යවය ශහි හුසිවරන්වන් ය ශ.
ෙහා බ ය
(33
වම් ව ෝ්වය ශහි මහාද්ධ්යාශය ශ ඇති පුරුෂය ශා ව්වරහි
පඤ්ක පර්ාර බ ය ශ්් ඇත්වත් ය ශ. ඒ බ ය ශන් අතුවරන් බාහු බ ය ශ
(ශරීරශ්්තිය ශ හීන බ ය ශ ය ශි ්ිය ශනු ුවේ.
34

සභ්ාග බලච්ච දීඝාවු දුතිය වු්ඡචසත බල
අම්ඡච බලච්ච දීඝාවු තතිය වු්ඡචසත බල

35

අහිජ්්ඡච බලච්සච ව ත චතුත්ථ අස සය ,
යානි එතානි සබ්බානී අධිගණ්හාති පණ්ඩිසතා

36

ත බලාන බලසසට්ඨ අග්ග පච්ඤා බල වර ,
පච්ඤා බසලනූ පත්ථද්සධා අත්ථ වින්දති පණ්ඩිසතා

37

පච්ඤා සුත විනි්ඡඡිනී
පච්ඤා කිත්ති සිසලාක වඩ්ඪනී,
පච්ඤාය සහිසතා නසරා
ඉධ අපි දුක්සඛ සුඛානි වින්දති

(34
ව,ෝග බ ය ශ වහෙත් ධ්න බ ය ශ වදෙන බ ය ශ ය ශි ්ිය ශනු
ුවේ. අමාතය බ ය ශ තුන්ෙන බ ය ශය ශි ්ිය ශනු ුවේ.
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(35
උසස් ෙ ඉපදීවම් බ ය ශ සතරෙුනි බ ය ශ ය ශි. ය ශම්් ්රණ
ව්ාට පණ්ඩිත මිනිසා ඒ සිය ශලු බ ය ශන් අ,ි,ෙනය ශ ව්වර් ද-,
(36
ඒ පරඥාබ ය ශ බ ය ශන්ට වශර්ෂ්ඨ බ ය ශ ය ශ. අගර බ ය ශ ය ශ.
පරඥාබ වය ශන් උපස්ථම්,නය ශ
ුබූ පණ්ඩිත වතවම් අ,ිෙෘඬිය ශට
පුමිවණ්.
හා
විඳී.
38

(37
පරඥාෙ ඇසූ වදය ශ විනිශ්කය ශ ්රන්වන් ය ශ. පරඥාෙ ්ීර්තිය ශ
ා, සත්්ාර ෙඩන්වන් ය ශ. පරඥාෙ සහිත මනුෂයය ශා දුව්හි ද සුෙ
භ්ුජ්ඞ්ගම පාවකච්ච ඛත්තියච්ච යසස්සින ,
භ්ික්ඛුච්ච සීලසම්පන්න සම්මසදව සමාචසර
(ව්ෝස

39

දද පිසයා සහාති භ්ජ්න්ති න බහු
කිත්තිච්ච පප්සපාති යසසාභ්ි වඩ්ඪති,
අම කුභ්ුසතා පරිස විගාහති
විසාරසදා සහාති නසරා අම්ඡතරී

40

තස්මා හි දානානි දදන්ති පණ්ඩිතා
විසනයය ම්ඡසතර මල සුසඛසිසනා
සත දීඝරත්ත තිදිසව පතිට්ඨිතා
සදවාන සහවයත ගතා රමන්ති

සාංය ශුත්ත

(අාංගුත්තර පඤ්ක් නි.

කුඩා ය යි අවෙන් පනා කළ යුතු අය.
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(38
සර්පය ශා ද ගින්න ද ය ශසස් ඇති රජ්ුමරා ද සි ්ෙත්
,ික්ෂුෙ ද ය ශන වමාෙුන් ව්වරහි මනා ව්ාට හුසිවරන්වන් ය ශ. (්ුඩාය ශ
්ිය ශා අෙමන් වනා ්රන්වන් ය ශ.
දීපේ අනුසස්.
(39
වදන තුනුත්වත් ජනය ශාට පරිය ශ වේ. වබාවහෝ වදන ඔහු
,ජනය ශ ව්වරති. ්ීර්තිය ශට ද පුමිවණ්. ඔහුට ය ශසස ෙුවේ. වහ් වත්ජස්
ඇති ෙ පිරිසට එළවේ. වනා මසුරු මිනිසා පිරිවස් දී නිර්,ීත වේ.
(40
එබුවින් සුප වසාය ශන්නා ෙූ පණ්ඩිතවය ශෝ මසුරු ම දුරු
ව්ාට දන් වදති. වදවිය ශන් වග් ය ශහළු බෙට ගිය ශා ෙූ ඔේහු වදේ ව ාෙ
දීර්ඝ්ා ය ශ්් පිහිටිය ශාහු සතුටු වෙති.
41

යස්සසව භ්ීසතා න දදාති ම්ඡතරී තසදවා දදසතා භ්ය
ජිග්ඡතා ච පිපාසා ච යස්ස භ්ායති ම්ඡතරී,
තසම ව බාල ඵුසති අස්මි සලාසක පරම්හි ච

42

අප්පස්සමසක පසව්ඡතන්ති බහුසන සක න දි්ඡතසර,
අප්පස්මා දක්ඛිණා දින්නා සහස්සසන සම මිතා
(වද්ෙතා සාංය ශුත්ත

43

න ජ්්ඡචා බරාහ්මසණා සහාති න ජ්්ඡචා සහාති අබරාහ්මසණා,
කම්මනා බරාහ්මසණා සහාති කම්මනා සහාති අබරාහ්මසණා
පනා දීපෙන් වන නපුර.
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

පටුන වෙත

(41
මසුරා ය ශම්ට බිවය ශන් පරහට වනා වද් ද, වනා වදන්නා
ෙූ ඔහුට ඇති ෙන බිය ශ ද එය ශ ම ය ශ. එ නම් සාගින්න හා පිපාශාෙ ය ශ.
මසුරා ය ශම්ට බිය ශ වේ ද, වම් ව ෝ්වය ශහි ද පරව ේහි ද වනා වදන්නා
ෙූ බා ය ශා ්රා ඒ සාගින්න හා පිපාශාෙ ම එන්වන් ය ශ.
දහසක් අග්නා දීෙනාව.
(42
ඇතුවම්් තමාට ස්ෙ ්ප ෙස්තුේ් ඇති ් ්හි ද එය ශින්
වදති. ඇතුවම්් තමන්ට ඇති වබාවහෝ ෙස්තුවෙන් ද ස්ෙ ්පය ශ්ුදු
වනා වදති. ස්ෙ ්ප ෙූ වදය ශින් වදන ද්ො ෙූ දක්ෂිණාෙ දහසින් පරමාණ
්රන ද්වද් ය ශ. (ස්ෙ ්පය ශ්් ඇතිය ශ්ු වග් එ්්් දීමත් වපාවහාසත්ු
වග් දහස්් දීම ෙුනි ය ශ.
කරියාපවන් මිස ජාතිපයන් බරාහ්ෙණ පනා වන බව.
(43
ජාතිවය ශන් බරාහ්මණ වනා වේ, ජාතිවය ශන් අබරාහ්මණ ද
වනාවේ. ්මමවය ශන් බරාහ්මණ වේ, ්මමවය ශන් අබරාහ්මණ වේ.
44

කස්සසකා කම්මනා සහාති සිප්පිසකා සහාති කම්මනා
වානිසජ්ා කම්මනා සහාති සපස්සසකා සහාති කම්මනා

45

සචාසරා පි කම්මනා සහාති සයාධාජීසවා පි කම්මනා
යාජ්සකා කම්මනා සහාති රාජ්ා පි සහාති කම්මනා

46

එවසමත යථාභ්තත කම්ම පස්සන්ති පණ්ඩිතා,
පටි්ඡච සමුප්පාද දසා කම්ම විපාක සකාවිදා
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බුද්ධ්නීති සාංගරහය ශ

47

පටුන වෙත

කම්මනා වත්තසත සලාසකා කම්මනා වත්තසත පජ්ා
කම්මනිබන්ධනා සත්තා රථස්සානී ච යායසතා
(මජ්ඣිම නි්ාය ශ ොවසේඨ සුත්ත

(44
්මමවය ශන් වගාවිවය ශ්් වේ. ්මමවය ශන් ශි ්පිවය ශ්් වේ.
්මමවය ශන් වෙවළන්වද්් වේ. ්මමවය ශන් ොශවය ශ්් වේ.
(45
වසාවර්් ද ්මමවය ශන් වේ, වහ්ොවය ශ්් ද ්මමවය ශන් වේ,
ය ශාග්රන්වන්් ද ්මමවය ශන් වේ, රජ ද ්මමවය ශන් වේ.
(46
පටිච්කසමුප්පාදය ශ ද්්නා ෙූ ්මම විපා්වය ශහි දක්ෂ ෙූ
පණ්ඩිතවය ශෝ වම වස් වම් ්මමය ශ තත්ත්ෝාරවය ශන් ද්ිති.
(47
ව ෝ්ය ශ ්මමවය ශන් පෙතී. සත්ත්ෙ සමූහය ශ ්මමවය ශන්
පෙතී. ය ශන්නා ෙූ රථවය ශ් ්ඩ ඇණය ශ වමන් සත්ත්ෙවය ශෝ ්මමවය ශන්
බඳනා ද්වදෝ ය ශ.
48

ආයු ආසරාගිය වණ්ණ සග්ග උ්ඡචා කුලීනත ,
රතිසයා පත්ථයන්සතන උළාරා අපරා පසර

49

අප්පමාද පස සන්ති පුච්ච කිරියාසු පණ්ඩිතා,
අප්පමත්සතා උසභ්ා අත්සථ අධිගණ්හාති පණ්ඩිසතා

50

දිට්සඨව ධම්සම සයාචත්සථා සයාචත්සථා සම්පරායිසකා,
අත්ථාභ්ි සමයා ධිසරා පණ්ඩිසතා ති පවු්ඡචති
(ව්ෝස

51

අප්පමාසදා අමතපද පමාසදා ම්ඡචුසනා පද ,
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සාංය ශුත්ත
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පටුන වෙත

අප්පමත්තා න මයන්ති සය පමත්තා යථා මතා
(ධ්. අප්පමාද ෙග්ග

උත්තර පණ්ණාසකං.
බුදධ
් නීති සඞ්ග්පහා නිේඨිපතා.
පදප ාව වැඩ ෙ සිදු කරන එක ධෙමය.
(48-49 ආය ශුෂය ශ ද, නිවරෝගී බෙ ද, මනා ශරීර ෙර්ණය ශ ද,
ස්ෙර්ගය ශ ද, උසස් ්ු ඇති බෙ ද, උසස් ෙූ තෙත් ්ාම සම්පත්තීහු ද
ය ශන වම්ො පතන්නහු විසින් පුණය්රිය ශා විෂවය ශහි අපරමාදය ශ පණ්ඩිතවය ශෝ
පසසති. අපරමත්ත ෙූ පණ්ඩිත වතවම් උ,ය ශාර්ථය ශ බා ගන්වන් ය ශ.
(50
ඉහතාත්මවය ශහි
ුබිය ශ ය ශුතු ය ශම් අර්ථය ශ්් වේ ද,
පරව ාෙ ුබිය ශ ය ශුතු ය ශම් අර්ථය ශ්් වේ ද, ඒ අර්ථය ශන් ුබීම නිසා
වධ්ය ශයයෙත් ෙූ තුනුත්වත් පණ්ඩිත ය ශ ය ශි ්ිය ශනු ුවේ.
අපරොදය නිවනට කරැණක් බව.
(51
අපරමාදය ශ නිෙන් ුබීමට ්රුවණ්ි. පරමාදය ශ මරණය ශට
්රුවණ්ි. වනා පමා ෙූවෙෝ වනා මිවය ශති. පමා ෙූවෙෝ මළෙුන් ෙුනි
වෙති.

උත්තර පණ්ණාසකය යි.
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බුද්ධනීති සංග්රහය නිමි.
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