තෙලකටාහගාථා

නම ෝ තස්ස භගවමතෝ අරහමතෝ සම් ා සම්ුද්ධස්ස !!!
1.

ලංකිස්සරරෝජයතු්වොරණරොජගොමී
ර ොගින්දර ොග්රුචිරොයත්පීණ්බොහු,
සොධුපචොරනිරරතෝගුණසනනි
් වොරසො
ධම්රේඨිරතෝවීගතරකොධෙදාවරලරපො;

හසති් රොරජයකු් රස්යනනෝවූ් රහවත්්හසති් රොරජයකුට්බඳු්ගෙන්ඇතතෝවූ්
නොග්රොජයකුරග්දරණ්වුලක්රෙන්දික්පිරුණු් බොහු් යුගෙයක්ඇති් සතපුරුෂයනට්
කරන් ලද් දානොදී් සතකරියෝ ධියෙරයහි් ඇණුණු් කෂොනතිකෂරෙශපාෙොදී් ගුණයනට්
වොසසථොනයක්බඳු්වූ්රකරශධ්ෙදදප ප්ගීවීම්නුති්ලකරජ්රතරම්දිරනවො
2.

රයෝසබ්බරලොකෙහිරතෝකරුණොයෙවොරසො
රෙොක්ඛොකරරෝරධිකුලම්බර්පුණණ්චන
්
රදා,
්
රෙරයයොදයෙං්සුධිපුලං්සකලං්ධිබුද්රධො
රලොකුත්තෙං්නෙථ්තං්සිරසෝෙුනින්දං;

යම්ෙුනීනරරයක්රතේසියු ්රලශකවොසීන්ධිසින්පුදන්ලදරද්ද්කරුණොවට්හෝ
රෙශකෂයට් උතපතතිසථොන් ද් සූයය් වංා් නෙුති් හහසට් පුන් සඳක් බඳුරේද් හතිාය්
ෙහත් වූ් සියු ් රෙය් ෙණඩලය් හවරබශධ් කර ් ද් රලශරකශතතේ වූ් ඒ් ෙුනිඳුන්
නෙඳිෙු.
3.

රසොපොනෙොලෙෙලං්තිදසොලයස්ස
සංසොර්සොගරසෙුත්තරණොය්රසතුං,
සබ්බොගතී ය්ධිවජ්ජිත්රඛේෙග්ගං
ධම්ෙං්නෙසසථ්සදා්ෙු
්
නිනෝපණීතං;

රදේරලොවට් යීෙට් ඉණිෙං් රප ක් බඳු් වූ් ,් නිප ෙල් වූ,් සසර් සයුරරන් එරතර්
වනනට් රහයක් බඳු් වූ් ද් සියු ් හපොය් යින් මිදුනෝ වූ් නිප  ය් වූ් ෙොප ගයක් වුනි්
බුදුරදුන්ධිසින්රදසන්ලද්ධප ෙය්වඳිෙු.
4.

රදයයං්තදප්පෙපි්යත්ථ්පසනන්චිත
්
්තො
දත්වෝනරෝඵලෙු ොරතරං්ල න්රත,
තං්සබ්බදා්දසබරලනපි්සුප්පසත්ථං
සඞ්ඝං්නෙස්සථ්සදාමිතපුේෙරඛත්තං;

යම් සඟරුවණක් රකරරහි් පහන් සිත් ඇති් මිනිසුන් සවලප් වූද් ආහොර් පොනොදී්
රදය් ධප ෙයක් දී් ඉතොෙහත් කුසලධිපොකය් ලබත් ද් දාබලධොරී් බුදුරජොණනවහනරස්
ධිසින් රෙොනවට් පසසනෝ ලද් හපරෙොණ් පුණය් කරෂතර් වූ් ඒ් හෂටොප ය් පුදගල් ෙහෝ
සංඝ්රතනය්වඳිවු.
5.

රතරජෝබරලන්ෙහතෝරතනත්තයස්ස
රලොකත්තයං්සෙයෙගච්ඡති්රයන්රෙොක්ඛං,
රක්ඛෝන්චතථි්ච්සෙෝරතනත
්
්තයස්ස
තස්ෙෝසදා් ජථ්තං්රතනත්තයං්ර ො;

වතනි ් යම් රහයකින් රතනතරය් සමබනධ් රතරජශ් ාකතිය් රහතු් රකොටරගන්
තුන්රලශ්වුසි් සතතව්රතරම්සංසොර්ෙුකතියට්රහවත්නිවනට්වහොේපුමිරණ්ද,්

එේ රතනතරය් හෝ සේ හනය් ආරකෂොවක් නම් රලොව් රකොතුනකවත් නුතරතෙය.්
එබුධින්එේරතනතරය්සුෙදා්රසවනය්කරවු.
6.

ලංකිසසරරෝපරහි
්
රතකරරතෝනිරොරසො
රත්තිම්පි්ජොගරරරතෝකරුණොයෙවොරසො,
රලොකං්ධිරබොධයති්රලොකහිතොය්කොෙං
ධම්ෙං්සෙොචරථ්ජොගරියොනුයුත්තො;

පරහිතවුඩ්කිරීරෙහි් හතිායිනේනිරත්වූ,්ආාෝරහිත්වූ් රොතරිරයහි් ද්නිදි්වප ජිත්
කිරීරෙහි් නිරත් වූ,් කරුණොවට් ආධොර් වූ් ලංරකෂවර් රතරම් රලශකයොට් හිතවුඩ්
පිණිස් ඒකොනතරයන් සතතව් රලශකයෝ පරරබශධ් රකරප ,් රතොපිද් නිදිවප ජිත් කිරීරම්
රයදුනොහු්ධප ෙරයහි්හුසිරරවු.
7.

සත්රතොපකොර්නිරතෝකුසරල්සහොයො
ර ෝදුල්ල ෝ ුධි්නරෝධිහතප්පෙොදා,
ලංකොයෙපං්ගුණධනං්කුසරල්සහොයං
ආගම්ේසංචරථ්ධම්ෙෙලං්පෙොදං;

පිනවතුනි ්පෘථිධිරයහි්සතතවයනට්උපකොර්කිරීරෙහි්ඇණුණෝවූ,්කුසල්කිරීරෙහි්
යහණු් වූ,් පරෙොද් නුතතෝ වූ් ෙනුෂයරයශ් දුප ල යහ.් එරහයින් ගුණයේ ධනය් රකොට්
ඇති් කුාලයට් යහණු් වූ් ලංරකෂවර් රවත් එ ඹ් පරෙොද් නුතිව් කුාල් ධප ෙරයහි්
රයරදවු.්
8.

ධම්රෙෝතිරලොක්සරරණෝපරරෙෝරසොනං
ධම්රෙෝෙහග්ඝරතරනෝරතරනසු්රලොරක,
ධම්රෙෝ රව්ති වදුක්ඛ්ධිනොසරහතු
ධම්ෙං්සෙොචරථ්ජොගරියොනුයුත්තො;

ධප ෙය් තුනරලශ් වුසියනට් පරේ පරතිෂ ෝ රකොට් ඇතරත් රේ.් රසයන් හතුරරන්
උතුමේ රසයයි.් ෙුණික් ආදී් රතනයන් හතුරරන් උතුමේ රතනයයි.් ඒකොනතරයන්
තරිධිධ් ය්දුක්නුති් කිරීෙට්ධප ෙය්එකේරහතුව්රවයි.්එබුධින්නිදි්වප ජිත්රකොට්
ධප ෙරයහි්හුසිරරවු.්
9.

නිද්දං්ධිරනොදයථ් ොවයථප්පරෙයයං
දුකඛං්හනි
්
චචම්
් පි්රචහ්හනත්තතෙච,
්
රදරහ්රතිං්ජහථ්ජ්ජජ්ජර ොජනොර ො
ධම්ෙං්සෙොචරථ්ජොගරියොනුයුත්තො;

නිදි්දුරු්කරවු.්සතර්බඹධිහරණය්හෝදුක,්හනිත්,්හනත්තිලකුණු්වඩවු.්දැදුරු්වූ්
බඳුනක්බඳු්රම්සිරුරරහි්ඇලේනුතිකරවු.්නිදිවප ජිත්වූවොහු්ධප ෙරයහි්හුසිරරවු.
10.

ඔකොස්ෙජ්ජ්ෙේනත්ථි්සුරව්කරිස්සං
ධම්ෙං්ඉතීහලසතෝකුසලප්පරයොරග,
නො’ලං්තියදධසු
් ්තථෝ ුවනත්තරය්ච
කොෙං්න්චත්ථි්ෙනුරජෝෙරණෝපෙුත්රතො;

ෙට්හද්කුසල්කිරීෙට්ඉඩ්නුත,්දානොදී්කුසල්ධප ෙය්රහට්කරමියි් කියෝරෙරස්
කුසල් කිරීරෙහි් ෙුලිබව් සුදුසු් රනොරේ.් තුන් කොලරයහි් හෝ තුන් රලශකරයහි් ද්
ෙරණරයන්මිදුණු්සතතවරයක්නම්නුතරතෙය.
11.

ඛිත්රතෝයථෝන සි්රකනචිරදව්රලඩ්ඩු
ූමිං්සෙොපතති
් ් ොරතයෝඛරණන,
ජොතත්තරෙව්ඛු ්කොරණරෙකෙතර
රලොකං්සදා්නනු්ධුවං්ෙරණොය්ගන්තුං;

යම් රස් කිසියම් සතතවරයකු් ධිසින් නුබ් කුස් දෙනලද් ගල් කුටයක් බර් බව්
නිසෝ සුරනකින් බිේ වුරේද,් එරසේ රලශක් සතතවයොරග් උපන් බවේ ෙරණයට්
ඒකොනතරයන්නිතය්වූ්හසහොය්කරුණක්රනොවනරන්ද ්වනරන්ෙුයි.
12.

කොෙං්නරස්ස්පතරතෝගිරිෙුද්ධනොරතො
ෙජ්රේන්කිේචි් යනිසසරණොය්රහතු
්
,
කොෙං්වජන්ති්ෙරණං්ති රවසු්සත්තො
ර ොරග්රතිං්පජහථොපි්ච්ජීධිරත්ච;

පප වත් ෙුදුනකින් වුරටනනෝ වූ් පුඟුලොට් ෙධයරයහි් රහවත් රපො වටත්
පප වතයටත් හතරරහි් යින් මිදීෙට් කිසි් පි ිසරණක් ඒකොනතරයන් නුදද්
(එපරිදරදන)් ේ තුනරලොව් සතතවරයශ් ඒකොනතරයනේ ෙරණයට් පුමිරණත් එනිසෝ
සුපරතහි්හෝජීධිතරයහි්ද්ආාොව්දුරු්කරවු.
13.

කොෙං්පතන්ති්ෙහියෝඛු ්වස්සධොරො
ධිජ්ජුල්ලතෝධිතතරෙඝ්ෙුඛෝපෙුත්තො,
එවං්නරෝෙරණ ීේපපොතෙජ්රෙ
කොෙං්පතනති
් ්නහි්රකොචි් රවසු්නිච්රචො;

ධිදුලිරයන් ගුවසීගත් රමඝ් ෙුඛරයන් මිදුණෝ වූ් වුසි් ධොරොරවශ් ඒකොනතරයන්
පෘථිධිරයහි් වුරටත් ද් එපරිදි් මිනිසසු් ද් ෙරණය් නුෙුති් බිහිසුණු් කඳු් පලලෙට්
වුරටත්ෙුයි,්එබුධින් වයනහි්නිතය්වූ්කිසිරවක්නම්නුතරත්ෙයි.
14.

රවලොතරට්පටුතරරොරු්තරංගෙොලො
නොසං්වජන්ති්සතතං්සලිලොලයසස,
්
නොසං්තථෝසෙුපයන්ති්නරොෙරොනං
පොණොනි්දාරුණතරර්ෙරරණොදයෙම්හි;

ෙුහුරද්තදින්තර්වූ්ර ්පනතීහු්රවර ්රකොරන්වුදී්නිතර්ධිනොා් ොවයට්රයත්
ද,්එපරිදරදනේමිනිසුන්හෝරදධියනරග්පරොණරයශ්හතිායින්දරුණු් වූ් ෙරණ්නෙුති්
රවර ්රකොරන්වුදී්ධිනොා්රවත.
15.

රුද්රධොපි්රසෝරථවරස්සගජොයෙරපහි
රයොරධහි්චොපි්සබරලහි්ච්සොයුරධහි,
රලොකං්ධිවංචිය්සදා්ෙරණූසර ෝරසො
කොෙං්නිහන්ති් ුවනත්තය්සොලි්දණ්ඩං;

ඒ්ෙරණ්නෙුති් වෘෂ ්රතරම්උතුම්රිය්හස්ගජ්රොජයන්ධිසින්හෝබල්සහිත්
වූ් රහවත් කතිය් නෙුති් ආයුධ් වත් රයශධයන් ධිසින් ද් වලකවන් ලදරද් නෙුදු්
සතතව්රලශකයෝධිරාෂරයන්රවටෝතුනරලශ්වොසී් ජනතෝනෙුති් හුල්රකත්බඩය්
ඒකොනතරයන්කෝදෙෝධිනොා්රකරප .
16.

ර ෝෙොරුරතන්ෙහතෝධිහරතෝපදීරපො
ඛිප්පං්ධිනොස්ෙුඛරෙති්ෙහප්පර ොපි,
රලොරක්තථෝෙරණචණඩ්සමීරරණන
ඛිප්පං්ධිනස්සති්නරොයුෙහෝපදීරපො;

වතනි ්ෙහත්වූ් සු ඟින්පහරණ්ලද්ෙහත්ආරලශකය්ඇතතෝවූද,්ෙහෝපරදීපය්
යම්රස්වහෝධිනොායට්පුමිරණද්එපරිදරදනේරලේහි්ෙරු්සුඩ්පවන්කරණ්රකොට්
රගන්මිනිසුනරග්ආයුෂ්නෙුති්ෙහෝපහණ්වහෝධිනොා්වනරනය.
17.

රොෙජ්ජුනප්ප ූති් ූපති්පුංගවෝච
සූරෝපුරර්රණෙුරඛ්ධිජිතොරි්සඞ්ඝො,
රතපීහ්චණඩ්ෙරරණොඝ්නි
්
ෙුග්ගරදහො

නොසං්ගතෝජගති්රක්ෙරණෝපෙුත්තො?
රපර් යුධ් රපරෙුරණහි් දිනන් ලද් සතුරු් සෙූහයෝ ඇති් ාූර් වූ් රොේ හප ජුන් ආදී්
රාරෂ ්රජවරු්වූවොහු්ද්ඔවුහුත්රම්රලශකරයහි්ෙරණ්නෙුති්ජල්පරවොහරයහි්ගිණුණු්
සිරුරු් ඇතතොහු් ධිනොායට් පුමිණියොහුය,් රලශකරයහි් ෙරණරයන් මිදුණු් කවුරු් නම්
රවත්ද
18.

ලක්ඛී්ච්සොගරපටෝසධරොධරෝච
සම්පත්තිරයෝච්ධිධිධෝහපි්රීපරසො ො,
සබ්බෝච්තෝහපි්ච්මිත්තසුතෝච්දාරො
රක්චොපි්කං්හනුගතෝෙරණං්වජන්තං?

ඓාවප යය් ද් සොගරයේ වසතර් රකොට් ඇති් පප වත් සහිත් වූ් පෘථිධි් රතොරෙශ් ද්
හරනක්පරකොර්වූ් සමපතතීහු් ද්යන්ඒ්සියණු්වසතූහු් ද,්රීප්රස නදප යරයන්යුකත්
වූ් මිතරයන් හෝ පුතරරයශද,් ොප යොරවශ් ද් යන් වසතූහු් ද් කවුරු් රහශ් ෙරණයට්
පුමිරණනනෝවූ්කිනම්පුදගලරයකු්හනුගෙනය්කර ශ්ද
19.

බරහ්ෙොසුරොසුරගණෝච්ෙහොනු ොවො
ගන්ධබ්බකිනනරෙරහොරගරක
්
්ඛසො ච,
රත්චෝපරර්ච්ෙරණග්ගිසිඛොය්සබ්රබ
හන්රත්පතන්ති්සල ෝඉව්ඛීණපුෙඤා;
්

ෙහොනු ොව්සමපනන්බරහේදිවය්හසුර්ගොනධප ව්කිනනර්නොග්හෝරොකෂස්යන්
රෙොවුහු්ද්හනය්වූ්සියු ්සතතවරයශ්ද්කෂය්වූ්පින්ඇතතොහු්ෙරණ්නෙුති්ගිණිසිණු්
රක වර්ප ඟුටියන්රෙන්වුරටත.
20.

රය්සොරිපුත්තපෙුඛෝෙුනිසොවකෝච
සුද්ධෝසදාසවනුදා්පරමිද්යෙපත්තො,
රත්චොපි්ෙච්චුව ෝෙුඛ්සන්නිෙුග්ගො
දීපොනිවොනලහතෝඛයතං්උරපතො;

හුේ කලහි් පිරිසිදු් වූ් එරහයිනේ කොෙොදී් චතුප ධිධ් කරලායන් දුරු් ක ෝ වූ්
ඍදයෙරය්රක වරට්පුමිණියෝවූ් ාොරිපුතරොදී්යම්බුදධ්ාරොවක්රකරනක්රවත්ද්ඔවුහු්
ද් ෙරණය් නෙුති් වඩබොගනිය් ඉදිරිරයහි් වුටුණොහු,් වොත් රේගරයන් පහරණ් ලද්
පරදීපයන්රෙන්ධිනොායට්පුමිණියොහුය.්
21.

බුදධොපි
් ්බුද්ධකෙලොෙලචොරුරනතතො
්
බත්තිංසලකඛණ්ධිරොජිත්රීපරසො
්
ො,
සබ්බොසචක්ඛයකරොපි්ච්රලොකනොථො
සම්ෙද්දිතෝෙරණෙතතෙහොගරජන;
්

පුබුදු් පියුෙක් රෙන් නිප ෙල් වූ් ෙරනශේ රනත් හෝ රදතිස් ෙහෝ පුරුෂ්
ලකෂණරයන් රහබි් රීප් රාශ ොව් ඇති,් සියු ් රකරලස් දුරු් ක ් රලශකයොට් එකේ
පිහිට්වූ් බුදුරජොණන්වහනරස්ද්ෙරණය්නෙුති් ෙත්ඇතෝධිසින්පොගෝසුණු් ධිසුණු්
කරන්ලදහ.
22.

රරොගොතුරරසු්කරුණෝන්ජරොතුරරසු
ඛිඩ්ඩොපරරසු්සුකුෙොරකුෙොරරකසු,
රලොකං්සදා්හනති්ෙච්චු්ෙහොගජින්රදා
දවොනරලෝවනමිවොවරතං්හරසසං;

රරශගරයන් පීඩිත් වූවන් හෝ ජරොරවන් පීඩිත් වූවන් රකරරහි් ද් කරීඩෝ පරවා්
සියුෙුලි් කුෙරුවන්රකරරහි් ද්ෙරුරග්කරුණොවක්රනොෙුතරත්ය.්ලුේගිනනක්ෙුණු්

වනොනතරය් දවනරන් යම් රස් ද් එරෙනේ ඒ් ෙරණය් නෙුති් ෙහෝ හසතිරොජයෝ
හුෙකලහි්රලශක්සතතවයෝධිනොා්රකරප .
23.

ආපුණණතෝන්සලි
්
රල්න්ජලොසයස්ස
කේ් ස්ස්චොපි්බහුතෝන්හුතොසනස්ස,
ුත්වොන්රසෝති ූවනම්පි්තථෝහරසසං
ර ෝනිද්දරයෝන්ඛු ්පීතිෙුරපති්ෙච්චු;

පිනවතනි,් ෙහොසොගරය් ජලය් කරණරකොට් හොතපසින් යමරස් පිරීෙක් ඇති්
රනොරේ්,්එපරිදරදන්ේකරුණෝරහිත්වූ්ඒ්ෙොර්රතරම්ෙුණු්රලශවුසි්ජනයෝහනු ව්
රකොට්පවෝඒකොනතරයන්සතුටට්පත්රනොරේ.
24.

ර ෝරෙොහ්රෙොහිතතයෝධිවරසෝහධේරඤා
රලොරකෝපතතයපිපි්ෙච්චුෙුරඛ්සු ීරෙ,
ර ොරග්රතිං්සෙුපයොති්නිහීනපෙරඤා
්
රදාලෝතරඞ්ගචපරල්සුපිරනොපරෙරයය;

පිනවතනි,් වසඟ් රහිත් වූ් පින් ඇතතෝ වූ් ද් ධිරාෂරයන් හීන් පරඥා ් ඇති්
රනොරහොත්රබරහධින්ලොෙක්වූ් රලශවුසි් ජන්රතරම් හතිායින්බිහිසුණු් වූ් ෙරුෙුව්
පතිත්රේ්.්එරහත්රෙශහරයන්ෙුලෝවීේරහතුරකොට්රගන්ඔනචිලලෝහෝර ්පතර්
රෙන් චනචල් වූ් ද් සිහිනයකට් බඳු් උපෙෝ ඇතතෝ වූ් ද් පෙචකොේ සමපතතිරයහි්
හ ිරතියට්ඉතෝආාොරවන්එ රේ.
25.

එරකොපි්ෙච්චුර ිහනතු
් ෙලං්තිරලොකං
කිං්නිද්දයෝහපි්ජරොෙරණොනුයොයී,
රකෝවෝකරරයය්ධි සුරවසු්ච්ජීධිතොසං
ජොරතෝනරරෝසුපින්සංගේසන්නිර සු;

හුරදකලෝවූේෙරණය්තුන්රලොව්වනසනනට්සෙප ථ්රේ.්නිදීරෙන්කවර්නම්
පරරයශජනයක්රේ්ද ්ජරොව්හෝෙරණය්හනුව්යන්සුණු්වූ් උපන්කවර්නම්මිණිරසක්
රතරම්සිහිරනන්වන්එකතුවීෙක්බඳු්සුපරතහි්හෝජීධිතරයහි්ආාෝකරනරන්ය.
26.

නිච්චොතුරං්ජගදිදං්ස යං්සරසොකං
දිස්වෝච්රකොධෙදරෙොහජරො ි ූතං,
උබ්රබගෙතතෙපි
්
්යස්ස්න්ධිජ්ජතී්රච
රසෝදාරුරණොන්ෙරණං්වත්තං්යෙරත්ථු

සතතරයන් නිරතොරව් රරශගරයන් රපණුණෝ වූ් ය් සහිත් රාශකරයන් යුකත් වූ්
නවොඝොත් වසතුක් වූ් රකරශධය් ද් රොගොදී් ෙදය් ද් රෙශහය් ද් ජරොව් ද් යන් රෙයින් යට්
කරන් ලද් රමරලොව් දැකත් යරෙකුට් සසර් කලකිරීම් ෙොතරයකවත් රනෝ උපදී් ද් එබඳු්
සතතව්රතරම්ේදරුණු්පුදගලරයක්වනරන්ය.්ෙරණය්දරුණු්රනොරේ.්ඒ්පඟුලොට්
ඒකොනරතයන්නිනදා්රේවො
27.්්්ර ෝර ෝන්පස්සථ්ජරොසිධරෙහි
් ්ෙච්චු
ෙොහේෙෙොනෙඛිලං්සතතං්තිරලොකං,
කිං්නිද්දයෝනයථ්වීත යෝතියොෙං
ධම්ෙං්සදා’සවනුදං්චරථ’ප්පෙත්තො;
පිනවතනි,් පිනවතනි,් යම් රහයකින් ජරොව් නෙුති් කඩුව් දරනනෝ වූ් සියු ්
තුනරලශ් වුසි් ජනයෝ නිතර් හොතපසින් නසනනෝ වූ් ෙරුවෝ රතොපි් රනොදකකොහු් ද ්
එරහයින් පහ් වූ් ය් ඇතිව් රහවත් බිරයන් රතොරව් නිදා් ගුනීරෙන් තුනයම් රොතරිය්
රකරස් නම් ගතකරනනහු් ද ් එබුධින් රතොපි් රකරලසුන් දුරු් කරන් දස් කුසල්
ධප ෙරයහි්හුෙදාේපෙෝරනොවී්හුසිරරේ.

28.

ොරවථ්ර ෝෙරණෙොරධිවජ්ජනොය
රලොරක්සදා්ෙරණ්සෙෙමිෙං්යතත
්
තො,
්
එවේහි් ොවනරතස්ස්නරස්ස්තස්ස
තණ්හෝපහීයති්සරීරගතෝහරසසො;

පිනවතනි,්ෙොරයොරග්නුතිකිරීේපිණිස්රලශකරයහි් රම්ෙරණ්සඥා ව්වීප යරයන්
යුකතව් වඩවු.් රෙරස් ොවනෝ කිරීරෙහි් ඇණුණෝ වූ් ඒ් මිනිසොරග් ාරීරයට් ධිෂයව්
පවතනෝවූ්සියු ේතෘෂණොව්පරහීන්රවයි.
29.

රීපං්ජරෝපියතරං්ෙලිනීකරරොති
සබ්බං්බලං්හරති්හතතනි
් ්රඝොරරරොරගො,
නොනූපර ොග්පරිරක්ඛිත්ෙත්ත ොවං
ර ෝෙච්චු්සංහරති්කිං්ඵලෙත්ත ොරව?

ජරෝ රතොරෙශ් හතිායින් ේ පරිය් වූ් රීපය් කි ිටි් රකරරයි.් යොණක් කොාසවොසදි්
රරශගය් රතරම් තෙෝ රකරරහි් වූ් සියු ් ේ බලය් රහවත් ාකතිය් පුහුර් ගනී.්
පිනවතනි,් ෙෘතයු් රතරම් උපර ශග් වසතුරවන් රකින් ලද් රම් ජීධිතය් ධිනොා් කරයි.්
එබුධින්ජීධිතරයන්කිනම්පරරයශජනයක්ඇත්ද ්
30.

කම්ෙොනිලොපහතරරොගතරංග ංරග
සංසොර්සොගර්ෙුරඛ්ධිතරත්ධිපන්නො,
ෙෝෙොපෙොදෙකරිත්ථ්කරරොථ්රෙොක්ඛං
දුකරඛොදරයෝනනු
්
්පෙොදෙයං්නරොනං;

කප ේ නෙුති් සු ඟින් නසන් ලද් රරශග් නෙුති් ර ් බිඳුම් ඇති් ෙහත් වූ් සංසොර්
සොගර්ෙුඛරයහි් ගිණුණෝවූ් රනොරහොත්ධිපතට්වුටුණෝවූ් රතොපි් හපරෙොද්වවු ්හපරෙොද්
වවු ්සසරින්මිරදේ.්රහවත්නිවන්හතපත්කරවු.්පරෙොදය්නිසොේසතතවයන්තු ්දුක්
ඇතිවීම්සිදුවනවෝරනොරේ්ද
31.

ර ොගෝච්මිත්තසුතරපොරිස්බන්ධවෝච
නොරී්ච්ජීධිතසෙෝහපි්රඛත්තවත්ථු,
සබ්බොනි්තොනි්පරරලොකමිරතෝවජන්තං
නොනුබ්බජනති
් ්කුසලොකුසලංව්රලොරක;

සමපතතීහු් ද් මිතර් පුතර් පිරිවර් ජනයෝ හෝ බනධුහු් ද් පන් වුනි් ොප යොරවශ් ද්
රකතවතුද් යන් රම් සියලරලශ් ේ රෙරලොධින් පරරලොව් යනනහු් හනුව් රනොරයත.්
කුසල්හකුසල්කප ෙයේරෙරලොධින්පරරලොව්යනනොහු්පසුපසරස්රයයි.
32.

ර ෝධිජ්ජුචංචලතරර් වසොගරම්හි
ඛිත්තෝපුරෝකතෙහොපවරනන්රතන,
කොෙං්ධි ිජ්ජති්ඛරණන්සරීරනොවො
හත්රථ්කරරොථ්පරෙං්ගුණහතථසොරං;
්

වතනි,්ධිදුලියක්රෙන්හතිාය්චංචල්සව ොවයක්ඇති් ව්නෙුති් සොගරරයහි්
ඒ් පුරොකෘත් කුාලොකුාල් කප ේ නෙුති් සුඩ් සු ඟින් ධිසිකරන් ලද් ඒ් ාරීර් නෙුති්
රන කොව් ඒකොනතරයන් ේ සුබුධින් බිරඳ.් එරහයින් ගුණ් නෙුති් හසතසොරයේ
හතපතකර්ගනිවු.
33.

නිච්චං්ධි ිජ්ජතිහ්ආෙක් ොජනංව
සංරක්ඛිරතොපි්බහුධෝඉහ්හත්ත ොරවො,
ධම්ෙං්සෙොචරථ්සග්ගපතිප්පතිේ් ං
ධම්රෙෝසුචිණ්ණමිහරෙව්ඵලං්දදාති;

රම්රලශකරයහි් රබොරහශ්රසයින්රෙොනවට්රකින්ලදදා්වූ් ාරිරය්රතරම්රෙහි්
වූ් හෙු් ෙුටි් ොජනයක් රෙන් නනිතරේ බි්රඳ.් එරහයින් රදේරලශ් ගෙනට් පිහිට් වූ්
කුාලරයහි් හුසිරරේ.් ධප ෙය් රතරම් රම් හතබුේහිදී් ේ රහොඳින් පුරුදු් කරන් ලද් ඒ්
ඵලය්ේරද.
34.

රන්ත්වෝසදා්පියතරර්දිධි්රදවරජ්රජ
නම්හෝචවන්ති්ධිබුධෝහපි්ඛීණපුේඤා,
සබ්බං්සුඛං්දිධි් ුවීහ්ධිරයොගනිේ් ං
රකෝපේෙවෝ වසුරඛසු්රතිං්කරරයය?

රදේරලොව් හුෙකලහි් හතිායින් ේ පරිය් වූ් දිවය් රොරජයයහි් හ ිරෙණය් රකොට්
කෂය්වූ් පින්ඇති් ඒ්රදධිරයශ්ද්එරලොධින්චුත්රවත.්රදේරලොව්හෝරෙරලොව්ඇති්
සුප් සියලල් ේ රවනවීේ රක වර් රකොට් ඇතරත් ය.් එරහයින් නුවණුති් කවරරක්
නම් ව්සුපරතයි්ඇරලනරන්ද
35.

බුද්රධෝසසොවකගරණෝජගරදකනොරථො
තොරොවලීපරිවුරතොපි්ච්පුණ්ණචන්රදා,
ඉන්රදාපි්රදවෙකුටංකිත්පොදකේරජො
රකෝරඵණපිණ්ඩ-න-සරෙෝති රවසු්ජොරතො?

රලශකයොට් හසහොය් සවොමී් වූ් ාරොවක් සෙූහයෝ සහිත් බුදු් රජ් ද් තරු් පිරිවුරී්
පුනසඳ්ෙඬල්ද්රදධියනරග්ඔටුණු් වලින්සලකුණු්කරන්ලද්පෝපියුම්ඇති්සකරදේ්
රජද්යන්රම්ආදී්තුන්රලොව්උපන්කවරරක්නම්රපණ්පිඩකට්සෙොන්රනොවනරන්
ද
36.

ලීලොවතංසෙපි්රයොබ්බන්රීපරසො ං
හත්තූපෙං්පියජරනන්ච්සම්පරයොගං,
දිස්වොපි්ධිජ්ජුචපලං්කුරුරත්පෙොදං
ර ෝරෙොහරෙොහිතජරනෝ වරොගරත්රතො;

වතනි,්ධිධිධ්ලීලෝගුනීෙට්පු ඳි්ෙුදුන්ෙලකඩක්බඳු්වූ් රයොවුන්බධින්යුකත්
වූ් රීප්රසශ ොව්ඇතතෝවූද,්පරිය්ජනයන්හෝඑක්වීේද්ධිදුලියක්රෙන්හසථිර්යුයි්
දැක් දැකත් වරයහි් ඡනද් රොගරයන් ඇණුණු් රෙශහරයන් ෙු ෝ වූ් ජන් රතරම් කුසල්
කප ෙයන්රැස්කිරීරෙහිලෝපරෙතත්රේ.
37.

පුත්රතෝපිතෝ වති්ෙොතු්පතීහ්පුත්රතො
නොරී්කදාචි්ජනනී්ච්පිතෝච්පුත්රතො,
එවං්සදා්ධිපරිවත්තති්ජීවරලොරකො
චිත්රත්සදාතිචපරල්ඛු ්ජොතිරඞ්රග;

රම් ජීධිතරයහිදී් යම් කිසි් රදෙවුපිය් රකරනකුනට් ලුබුණු් පුතර් රතරම් කිසියම්
කරලකහි් ඔවුනට් පියෝ රවයි.් පිය් රතරම් ද් කිසියම් කරලක් ඔහුට් පුතර් රවයි.් සතරී්
රතොරෙශ්කිසි්කරලක්ෙවු්ද්පියෝද්නුතරහොත්පුරතක්රහශ්වනනීය.්රෙරස්සතතව්
රලශකය් රතරම් හුේ කලහි් හතිායින් චපල් වූ් ධිචිතර් වූ් ජොති් නෙුති් රඟහරලහි්
ධිධිධොකොරරයන්පරිවප තනය්වනරනය.
38.

රන්ත්වෝපුරර්ධිධිධඵුල්ලලතොකුරලහි
රදවොපි්නන්දනවරන්සුරසුන්දරීහි,
රත්රව’කදා්ධිතතකණ්ටකසංකරටසු
ර ෝරකොටිසිමබලි
් වරනසු්ඵුසන්ති්දුක්ඛං;

පිනවතනි ්නොනපරරරයන්පිපි් ෙල්ඇති් ලතොවනරගන්ගුවසීගත්නඳුන්වනරයහි්
රදවඟනන් සෙග් හ ිරෙණය් රකොට් තෘපතිෙත් වූ් ඒ් රදධිරයශ් ද් ඒකොනතරයනේ

එකකොලරයකහිදී් පුතිරී් ගිය් රසොර ොස් හඟුල් පෙණ් කටු් වලින් ගුවසී් ගත් රකො ්
හිඹුල්වන්හපොයනහිදුක්හනු ව්රකරරත.
39.

ුත්වෝසුධන්නෙපි්කේචන ොජරනසු
සග්රග්පුරර්සුරවරෝපරමිද්යෙපත්තො,
රත්චොපි්පජ්ජලිතරලොහගුලං්ගිලන්ති
කොෙං්කදාචි්නරකොලය්වොස ූතො;

රදේ් රලොව් ෙහත් ඍදයෙයට් පුමිණියෝ වූද් ඒ් සුර් රාරෂ රයශ් පවෝ රන් බඳුනහි්
හෙෘත් ර ශජනය් හනු ව් රකොටත් එයින් චුතව් පසු් කොලරයකහිදී් නරකොදිරයහි්
උපනනොහු්ගිණිරගන්දිලිරහන්රලශ්ගුලි්ගිලිත.
40.

ුත්වෝනරිස්සරවරෝච්ෙහිං්හරසසං
රදවොයෙපෝච්දිධි්දිබ්බසුඛං්සුරම්ෙං,
වොසං්කදාචි්ඛුරසෙචිත
්
ූතරලසු
රත්වෝෙහොරථගණොනුගතෝදිවීහ;

යම්රකරනක්රම් මිනිස් රලොව්රහශ් රදේ්රලොව්රහශ්ෙහත් රථ්සෙූහ්පිරිවරෝ
ඔබ් රෙොබ් ඒ් හනුව් ගෙන් කරලශ් ද,් ඒ් නරප නර් රදරේනරරයශ් පි ිරව ින් ෙුණු්
රපො ව්හනු ව්රකොටත,්රදේ්රලොව්සුරෙය්රදේ්සුප්ධිඳත්කිසි්කරලකහි්හපොගතව්
උඩුකුරු්කරන්ලද්දැලිපිහි්ධොරොවනරගන්ගුවසීගත් ූමි්තලයනහි්ධිසීෙට්පුමිරණත.්
41.

රදවඞ්ගනෝලලිත ිනනතරඞ්
්
ගෙොරල
රඞ්රග්ෙහිසසරජටොෙකු
්
ටොනුයොරත,
රන්ත්වෝපුරර්සුරවරෝපෙදාසහොයො
රත්චොපි්රඝොරතරරවතරණිං්පතන්ති;

රපර් රදවඟණන් හෝ පතුරුවන් ලද් යහණු් සබඳකම් ඇති් ඒ් රදධිරයශ්
රදවඟණනරග් ලොලිතය් හ ිනයන් හෝ සිතකණු් හතපෝ ධිහිදීම් ආදිරයන් බිඳුණු් ර ්
ෙොලොවන් හෝ සෙොන් බුේ් ඇති් රෙරහසුරුරග් ජටෝ බනධනය් හෝ හනුව් ගිය්
නෘතයරයහි් ඒ් රදව’සරන් හෝ හ ිරෙණය් රකොට් ද් පසු් කොලරයකහිදී් බිහිසුණු්
රේතරණී්නම්ඔසුපත්නිරයට්වුරටත.
42.

ඵුල්ලොනි්පල්ලවලතොඵලසංකුලොනි
රම්ෙොනි්නනදනවනොනි
්
්ෙරනොරෙොනි,
දිබ්බච්ඡරොලලිතපුණණදරීෙු
්
ඛොනි
රකලොසරෙරුසිඛරොනි්ච්යන්ති්නොසං;

රෙොනවට් පිපුණෝ වූ් ලපණු් පත් ය් වුල් ය් රගඩි් ජොති් ය් යන් රෙයින් ගුවසී්
ගතතෝවූ්රනත්සිත්පිනවනනෝවූද්නඳුන්වනරයශත,්රදවඟණන්ධිසින්ධිලොස්කරන්
ලද්පිරුණු්ගෘහ්දවොර්ඇති්කකලොසකූට්ෙහරෙර්යන්පප වතරයශද්ධිනොායට්රයත.
43.

රදාලො’නිලො’නලතරංගසෙෝහි්ර ොගො
ධිජ්ජුප්ප ොතිචපලොනි්ච්ජීධිතොනි,
ෙොයොෙරීචිජලරසොෙසෙං්සරීරං
රකෝජීධිරත්ච්ධි රව්ච්කරරයය්රොගං?

ජීධිතය්ඔනචිලලොවය්සු ඟය්ගිනනය්යන්රෙොවුන්වුනන්උපර ශග්පරිර ශග්
සමපතතීහු් ජීධිතරයශ්ධිදුලි් එ ිය්රෙන්ඉතෝචපලයහ.්ාරීරය්ෙොයොවක,්මිරිඟුවක්හෝ
දිරයහි් රපරනන් ස්රඳහි් පිලිබිඹුවක් සෙොන් රවයි.් එබුධින් නුවණුති් කවරරක් නම්
රම්හසථිර්ජීධිතරයහි්හෝසමපතතිරයහි්ඇලීේඇතිකර්ගනරන්ද
44.

කිං්දුක්ඛෙත්ථි්න් රවසු්ච්දාරුරණසු
සත්රතොපි්තස්ස්ධිධිධස්ස්න් ොජරනෝරකො,

ජොරතෝයථෝෙරණරරොගජරො ි ූරතො
රකෝසජ්ජරනෝ වරතිං්පිහරයයය’බොරලො?
දරුණු් වූ් කොෙොදී් වයනහි් කවර්නම්දුකක්නුතරත්ද ්හුේදුකකේඇතරතය.්
එබුධින්කවර්නම්සතතවරයක්ඒ්දුකට් ොජන්රනොවනරන්ද ්යම්රස්උපනනෝවූ්
පුදගල් රතරම් ෙරණය් රරශගය් ජරොව් යන් රෙයින් ෙඬනෝ ලදරද් රවයි් ද,් එබුධින්
පරොේ වූ් කවර් නම් සතපුරුෂරයක් ව් සුපරතහි් ඇලෙක් ඇතිකර් ගුනීෙට් කුෙති්
වනරන්ද ්
45.

රක්වොපි්පජ්ජලිතරලොහගුලං්ගිලන්ති
සක්කෝකථේචිදපි්පොණිතරලන් ීෙං,
දුකරඛොදයං්හසු
්
චිනිස්සවනං්හනන්තං
රකෝකොෙරයථ්ඛු ්රදහමිෙං්හබොරලො?

කවුරු්නම්සිය්හතරලන්ගිණිරගන්දිලිරයන්රලශ්ගුලි් ගුනීෙට්කිසි් රලසකින්
රහශ් සෙප ථ් රවත් ද.් යලි් දුකට් ෙුල් වූ් නව් රදාරකින් වුගිරරන් හාුචි් ඇති් සව්
වාරයහි්රනොපවතනෝවූ්රම්ාරීරයට්කවර්නම්පරොෙරයක්කුෙති්වනරන්ද
46.

රලොරක්න්ෙච්චුසෙෙත්ථි් යං්නරොනං
න්වයොයෙදුක්ඛසෙෙත්ථි්ච්කිංචි්දුක්ඛං,
එවං්ධිරීපකරණං්න්ජරොසෙොනං
රෙොරහන්ර ෝරතිෙුරපති්තථොපි්රදරහ;

පිනවතනි ්සතතව්රලශකරයහි් රවරසන්මිනිස්ආදී්හුේසතනට්ෙරුවෝසෙොන්
රයක් නුතරතය.් වයසට් යොරෙන් ඇතිවන් දිරොපතවීේ හෝ සෙොන් මිනිසෝ ධිරීප්
කරන්කරුරණක්ද්නුතරතය.්එරස්වුවද්සතතව්රතරම්රෙශහය්කරණරකොට්රගන්
සිරුරප ්ඇලෙට්පුමිරණ.
47.

නිස්සොරරතෝනලකලීකදලීසෙොනං
හත්තොනරෙව්පරිහේෙති්හත්තරහතු,
සම්රපොසිරතොපි්කුසහොය ඉවොකතේඤූ
කොරයෝන්යස්ස්හනුගච්ඡති්කොලරකරො;

රම් ාරීරය් නිසරු් බුධින් කු ලබට් හුණ් රකරසල් හෝ සේ රේ් රතරමේ තෙෝ
පිණිස්හොතපසින්රපරලනරනය.්ආතෙයක්ඇතුයි් යන්මිතයෝකලපනොරවන්තෙොට්
දුක්රදනරනය.්රම්ාරීරය්ආහොර්පොනොදිරයන්ෙනොරකොට්රපශෂණය්කරණු්ලුබූවත්
ක ගුණ් රනොදනනෝ වූ් හසතපුරුෂරයකු් රෙන් යරෙකුරග් ෙරණරයන් පසුව් කුටිව්
රනොරයෙය.
48.

තං්රඵණපිණ්ඩසදිසං්ධිසසූලකප්පං
රතොයො’නිලො’නලෙහීඋරගොයෙවොසං,
ජිණණොලයංව්පරිදුබ්
්
බලෙත්ත ොවං
දිස්වෝනරරෝකථෙුරපති්රතිං්සපේරඤා?

සපරොේ ෙනුෂය් රතරම් හසථිර් රහයින් රපණ් පිඩක් හෝ ධිෂ් රපවූ් උලක් හෝ
සෙොන් වූද් ආරපශ් ධොතුවය,් රතරජශ් ධොතුවය,් වොරයශ් ධොතුවය,් පෘථිධි් ධොතුවය් යන්
සතරෙහෝ ුතයන්නෙුති් සප පයනට්වොසසථොන්වූ් දිරොපත්රගයක්වුනි් හොතපසින්
දුප වල්වූ්ඒ්ආතෙ ොවය්දැකත්කම්සුපට්රකරස්නම්ඇරලනරන්ද
49.

ආයුක්ඛයං්සෙුපයොති්ඛරණ්ඛරණපි
හන්රවති්ෙච්චු්හනනොය්ජරොසිපොණී,
කොලං්තථෝන්පරිවත්තති්තං්හතීතං
දුකඛං්ඉදං්නනු
්
් රවසු්හචින්තනීයං?

සතතවයොරග්ආයුෂය්රකරණහි්රකරණහි්රගරේ.්ජරෝනෙුති්කඩුව්ගත්හතුති්
ෙරු්රතරම්ආයුෂ්නුසීේපිණිස්පසුපසරස්එයි.්එරතකුදු්වුවත්පසු් වූ් කො ය්නම්
ආපසු් රනොඑයි.් රම් දුක් රගොඩක් වූ් කොෙොදී් වයනරග් ඇති් සුබී් තතතවය්
නුණවතෝධිසින්සිතිය්යුතු්රනොරේ්ද
50.

හප්පොයුකස්ස්ෙරණං්සුල ං් රවසු
දීඝොයුකසස්ච්ජරෝවයසනං්ච’රනකං,
්
එවං් රව්උ යරතොපි්ච්දුක්ඛරෙව
ධම්ෙං්සෙොචරථ්දුක්ඛධිනොසනොය;

වයනහි් හලපොයුෂ් ඇතතහුට් ෙරණය් සුල ් රවයි.් දීප ඝොයුෂ් ඇතතහුට්
රනොරයක් ජරෝ වයසන් ඇතිරවයි් රහවත් සුල ් රේ.් රෙරස් රම් රදයොකොරරයනේ
වරයහි් දුකේ ඇතරතය.් එබුධින් රම් දුක් නුතිකිරීේ පිණිස් කුසල් ධප ෙරයහි්
හුසිරරවු.
51.

දුක්ඛගගි
් නෝසුෙහතෝපරිපී ිරතසු
රලොකත්තයසස්වසරතෝ
්
වවොරරකසු,
සබ්බත්තතෝසුචරිතස්ස්පෙොදකොරලො
ර ෝර ෝන්රහොති්පරෙං්කුසලං්චිණොථ;

පිනවතනි ් පිනවතනි ් ඉතෝ ෙහත් දුක් ගිනරනන් හොතපසින් රප න් ලදදා් වූ ව්
බනධනොගොරයනහි් රවරසන් තුන් රලශ් වුසි් ජනයොහට් සුසිරි් දහම් පිරීෙට් පරෙොද්
කොලයක්රනොරවයි.්රනොපෙොව්සුසිරි්දම්පිරිය්යුතුයි.්එබුධින්හුේහතකිනේඋතුම්
කුාල්ධප ෙයන්රැස්කරවු.

52.

හප්පං්සුඛං්ජලලවං්ධිය්ර ෝතිණග්රග
දුකඛන
් ්තු්සොගරජලං්ධිය්සබ්බරලොරක,
සංකප්පනෝතදපි්රහොති්ස ොවරතෝහි
සබ්බං්තිරලොකෙපි්රකවලදුක්ඛරෙව;

පිනවතනි ් තණ් රකො රයහි් හග් රැඳි් දියබිඳක් රෙන් ෙුණු් රලේහි් සුප් ඉතෝ
සවලපය.්දුක්සයුරරහි් ජලය්රෙන්ඉෙහති.්ඒ්සුපය්පවෝරම්හපට්සුපරයක්යන්
හුඟීේඋඩේපවතරනය.්සුපය්යන්හුඟීේමිස්එබනදක්රකොරහතේනුති් බුධින,්
සව ොවරයනේෙුණු්තුනරලොව්තනිකර්දුක්රගොඩකි.

53.

කොරයෝන්යස්ස්හනුගච්ඡති්කොයරහතු
බොරලෝහරනකධිධෙොචරතීහ්දුක්ඛං,
කොරයෝසදා්කලි්ෙලොකලිලේහි්රලොරක
කොරය්රරතො’නවරතං්වයසනං්පරරති

රම් ාරීරය් එහි් පුවුතේ පිණිස් කිසිරවකු් පසුපස් රනොරයයි.් එරහත් හනුවණ්
පුඟුල් රතරම් ාරීර් රහතුරවන් රනොරයක් ආකොර් පරොණඝොතොදී් දුකට් කරුණුවන් පේ්
රකරරයි.් රම් ාරීරය් හුේ කලහිේ පොපරයන් හෝ හපධිතර් රදයින් හොතපසින් ගුවසී්
ගතරතෙුයි.්රෙබඳු්සිරුරරහි්ඇණුණු්පුදගල්රතරම්නිතර්ධිපතට්පුමිරණ.
54.

මී ්හොකරං්කලිෙලොකරෙොෙගන්ධං
සූ ොසිසල්ලධිසපන්නගරරොග ූතං,
රදහං්ධිපස්සථ්ජරොෙරණොයෙවොසං
තුච්ඡං්සදා්ධිගතසොරමිෙං්ධිනින්දයං;

හාුචියට්ආකරයක්වූ් පොප්ෙලයට්උපපතති් සථොනයක්වූ් දුගඳ්හෙන්උල,්කඩු,්
හී් තල,්ධිෂරඝශර්සප ප,්රරශග්යන්රෙොවුන්වුනි් වූ් ජරෝෙරණ්රදකට්නිවසක්වුනි්
හිස් වූ් නිසසොර් වූ් රවරසසින් නිනදා් කටයුතු් වූ් රම් සිරුර් හනිතය් දුකඛ් හනොතේ
වාරයන්දකිවු.
55.

දුකඛං්හනි
්
ච්චෙසු ං්වත්හත්ත ොවං
ෙෝසංකිරලසය්න්ධිජ්ජති්ජොතු්නිචරචො,
්
හම්ර ෝන්ධිජ්ජති්හි්හපපෙපී
්
හ්සොරං
සොරං්සෙොචරථ්ධම්ෙෙලං්පෙොදං;

දුක් වූ,් නිතය් රනොවූ,් සු ් රනොවූ් රම් ආතෙ ොවය් ඒකොනතරයන් කොේ ධිතප ක්
ආදිරයන් කිලිටි් රනොකරව.් රෙරලොව් කිසි් කරලකහිදු් නිතය් සතතවරයක් නුත.්
පිනවතනි ්යම්රහයකින්රතපි්පෙෝරනොවී්කුාල්ධප ෙරයහි්හුසිරරවු.
56.

ෙොයොෙරීචිකදලීනලරඵණපුේජගංගොතරඞ්ගජලබුබ්බුලසනනි
් ර සු,
ඛන්රධසු්පේචසු්ඡ ොයතරනසු්රතසු
හත්තෝන්ධිජ්ජති්හි්රකෝන්වරදයය’බොරලො?

ෙොයොව,්මිරිඟුව,්රකරසල්ගස,්ගිනන,්රපණපිඩ,්ගංදිරය්ර ය,්දිය්බුබුලය්යන්
රෙොවුනට්සෙොන්වූ් රීපොදී්පංචසකනධරයහිද්චකෂුරොදී්ෂඩොයතනයනහි් ද්ආතෙයක්
නුතරතෙයයි්කවර්නම්පරොෙරයක්රනොකියනරනද
57.

වේෙොසුරතෝසසධිසොණෙරය්රරථ්තු,
ධොරවයය්රච්චිරතරං්සධුරං්ගරහත්වො,
දීපච්චිෙොලමිව්තං්ඛණ ඞ්ග ූතං
හත්තොති්දුබ්බලතරන්තු්වරදයය්රදහං;

වඳ්සතරියකරග්පුරතක්සෝහඟකින්කරන්ලද්රථරයකහි් ධියදඬු් සහිතව්රහවත්
රියහිස් හලවොරගන් රබොරහශ් කොලයක් දුවනරන් නම් රහවත් එේ දිවීරම් රයදුණු් වඳ්
සතරියරග්පුතෝහෝසෝහඟින්කරන්ලද්රථය්යන්රදකරුරණහි් සතයයක්තිරබ්නම්
හතිායින්දුබලවූ්රම්රදහයටද්ආතෙයුයි්කියනරනය.
58.

බොරලෝයථෝසලිලබුබබු
් ල ොජරනන
ආකණ් රතෝවත්පිරබයය්ෙරීචිරතොයං,
හත්තොනි්සොරරහිතං්කදලීසෙොනං
රෙොහෝ රණයය්ඛු ්රදහමිෙං්හනත්තං;

යමරස් හඥා න් රතරම් දියබුබුණු් බඳුනකින් උගුරට් එන් රතක් මිරිඟු් ජලය්
රබොනරනද,්ඒ්රබොරු්කතොව්රෙනේසොර්රහිත්වූ් රකරසල්කඳක්වුනි් හනොතේවූ්
රම්ාරීරය්ආතේයුයි්ෙුලොරවන්කියනරනය.
59.

රයො’දුම්බරස්ස්කුසුරෙන්ෙරීචිරතොයං
වොසං්යදිච්ඡති්ස්රඛදෙුරපති්බොරලො,
හත්තොනරෙව්පරිහේෙති්හත්තරහතු
හත්තෝන්ධිජ්ජති්කදාචිදපීහ්රදරහ;

යම් රෙශඩරයක් දිඹුල් රුරකකහි් සුගනධවත් වූ් ෙලද් මිරිඟුදිය් ද් ඉඳින් කුෙති්
රේනම් ඒ් බොල් රතරම් රෙහි් රයදීේ රහතුරකොටරගන් රවරහසට් පුමිරණෙුයි.්
තෙොරග් යන් හුඟීේ කරණරකොට් රගන් රතරමේ මිතයෝ ගරහණරයන් වුනරසයි.්
ඇතත්වාරයන්රම්සිරුරරහි්කිසි්කරලකහිදු්ආතේසව ොවයක්නුතරතෙුයි.
60.

රපොරසෝයථෝහි්කදලී්සුධිනිබ් ුජන්රතො
සොරං්තදප්පම්පි්රනොපලර යය්කොෙං,

ඛන්රධසු්පංචසු්ඡ ොයතරනසු්රතසු
සුේරෙසු්කිේචිදපි්රනොපලර යය්සොරං;
යමරස් පුරුෂරයක් රකරසල් කඳක් පතුරු් ගසනරන් එයින් සවලපවූ් ද් සොරයක්
ඒකොනතරයන්රනොලබනරනද්එරසේආතෙරයන්හිසවූ් රීපොදී්පංචසකනධරයහිද්ඒ්
චකෂුරොදී් ෂඩොයතනයනහිද් නිතය් සු ් සුඛ් ආතේ ලකෂණ් වූ් කිසිඳු් සොරයක්
රනොලබනරනෙුයි.
61.

සුත්තං්ධිනෝන්පට ොවමිහත්ථි්කිංචි
රදහං්ධිනෝන්ඛු ්රකොචි්මිහතථි්සත
්
්රතො,
රදරහෝස ොවරහිරතෝඛණ ංගයුතරතො,
්
රකෝහත්තරහතු්හපරරෝ ුධි්ධිජ්ජතීහ?

යමරස් වසතරරයක් නූලින් රතොර් වසතර ොවයක් නුතරතද් එරසේ රෙහි්
පංචසකනධය් හුර් කිසි් සතතවරයක් නුතරතය.් රම් සිරුර් ආතෙවොදී් සව ොව්
රහිතය.් සුරනකින් බි්රඳන් කෂණයක් කෂණයක් පොසෝ ධිනොා් වන් සුණුය.් එබුධින්
රම්මිහිපිට්්හන්කවරරක්ආතේපරරයශජන්පිණිස්පවතීද
62.

දිස්වෝෙරීචිසලිලෙහි
් ්සුදූරරතෝර ො
බොරලෝමිරගෝසෙුපධොවති්රතොයසේෙී,
එවං්ස ොවරහිරත්ධිපරීතසිද්රධ
රදරහ්පරරති්පරිකප්පනයෝහි්රොගං;

පිනවතනි ්යමරහයකින්හඥා න්ෙුවෝඉතොදුර්සිට්මිරිඟුව්දැක්ජලය්යන්සඥා රවන්
වහෝ ලඟට් දුවයි් ද් එරසේ හඥා න් පුදගල් රතරමද් නිතයොදී් සව ොව් නුති් ධිපරීත්
ඥා නරයන්සිදධ්වූ්රහවත්වරදවෝරතරුමගත්ාරීරරය්ඇලෙට්පුමිරණ.
63.

රදරහ්ස ොවරහිරත්පරිකප්පසිදරධ
්
හත්තෝන්ධිජ්ජති්හි්ධිජ්ජුමිවන්තලික්රඛ,
ොරවථ් ොවනරතෝධිගතපපෙොදා
්
සබ්බොසවප්පහනනොය්හනත්තසෙෙං;
්

ආතේසව ොවයක්නුති් ධිතප කන්ෙොතරරයන්සිදධ්වූ් ාරීරරයහි් හහරසහි් ධිදුලිය්
රෙන් ආතෙයක් ධිදයෙොන් රනොරේ.් එබුධින් ොවනොරවහි් ඇණුණෝ වූ් රතපි් පුෙොද්
රහිත්වූවොහු්සියු ්රකරලසුන්නුසීේපිණිස්හනොතේසඥා ව්වඩවු.
64.

ලොලොකරීසරුයෙරස්සුවසොනුලිත්තං
රදහං්ඉෙං්කලිෙලොකලිලං්හසොරං,
සත්තෝසදා්පරිහරනති
් ්ජිගුච්ඡනීයං
නොනොසුචීහි්පරිපුණණඝටං්යරථව;
්

රෙරලොව් සතතවරයශ් රකල් හාුචි් රල් කඳුණු් වුරුණුරතල් යන් රෙයින් හනෝ
නිෙකරන් ලද් හපධිතර් ොවරයන් හෝ කිු ටු් සව ොවරයන් යුත් නිසසොර් වූ් ෙ ් පිරි්
ක යක්බඳු්රම්ාරීරය්හුෙකලහි්රනොරයක්සුප්දී්රපශෂණය්කරති.
65. ්නහොත්වෝජලේහි්සකලං්චතුසොගරස්ස
රෙරුපපෙොණෙපි
්
්ගන්ධෙනුත්තරේච,
පප්රපොති්රනව්ෙනුරජෝහි්සුචිං්කදාචි
කිං්ර ෝධිපස්සථ්ගුණං්කිෙු්හත්ත ොරව?
පිනවතුනි ් ෙහරෙර් පෙණ් සුවඳ් කුටියක් රගන් ඇඟ් ගෝ සොගර් සතරරේ ජලය්
නීවත් සිනිසෝ කිසිකරලකත් පිරිසිදු් රනොරවයි.් එරස් නම් රම් ාරීරරයහි් කිනම්
ගුණයක්ඇතදැයි්රතපි්බලනනහුද

66.්්්රදරහෝස්එව්ධිධිධොසුචිසන්නිධොරනො
රදරහෝස්එව්වධබන්ධනරරොග ූරතො,
රදරහෝස්එව්නවධෝපරි ින්නගණ්රඩො
රදහං්ධිනෝ යකරං්න්සුසොනෙත්ථි;
ඒ්රම්සිරුරේහාුචි්උපදවන්තුනකි.්වධ්බනධන්රරශගයනරගන්සුදුනකි.්නව්
රපොලකින්පුසවෝගිය්රගඩියක්වුනන.්රම්සිරුර්වුනි්බිහිසුණු්රසොරහොනක්තවත්
නුත.්
67.්්්හන්රතොගතං්යදිව්ෙුත්තකරීස ොරගො
රදහෝබහිං්හතිචරරයය්ධිනික්ඛමිත්වො,
ෙොතෝපිතෝධිකරුණෝච්ධිනේ් රපෙො
කොෙං් රවයයු්කිෙු්බන්ධුසුතෝච්දාරො?
රම් සිරුර් තු ් පවතනෝ වූ් ෙ ් ෙූතර් රකොටස් ආදිය් එ ියට් හවුත් ඒ් ඒ් තුන්
පුතිරී් පවතී් නම් ෙවුපිරයශ් පවෝ කරුණෝ රපරේ රහිත් වූවොහු් පිලිකුල් රකරරති.්
හඹුදරුවන්හෝඥා තීනට්ඇතිවන්පිලිකුල්කියනුේකවරප ද
68.්්්රදහං්යථෝනවෙුඛං්කිමිසඞ්ඝරගහං
ෙංසේ්ඨිරසදරුයෙරොකලිලං්ධිගන්ධං,
රපොරසන්ති්රය්ධිධිධපොපමිහොචරිත්වො
රත්රෙොහිතෝෙරණධම්ෙෙරහෝවරතවං
රදාරටු් නවයක්ඇති් පණුවනට්නිවොසයක්වූ් ෙංස්ඇට්ඩහ්රල්වලින්ගුවසුන්
දුගඳ,්නුරසසුණු්රම්කය්යරෙක්රෙහිදී්රනොරයක්පේ්රකොට්සනතප පනය්රකරප ද්
ෙරණ්සව ොවය්ඇතතෝවූ්ඔහු්ඒකොනතරයනේෙුලොවූරවශය්හරහශ්පුදුෙයකි
69.්්්ගණ්ඩූපරේධිධිධරරොග්නිවොස ූරත
කොරය්සදා්රුයෙරෙුත්තකරීසපුණ්රණ,
රයෝඑත්ථ්නන්දති්නරරෝසසිගොල ක්රඛ
කොෙෙහි
් ්රසොචති්පරතථ්ස්බොලබු
්
ද්යෙ;
ගඩක්වුනි් නන්රලඩට්නිරවස්වන්හුෙදා්රල්ෙුතර් හාුචි්යන්හපිධිතුරු්දැයින්
පිරිපුන් සිවල් හෝ බලලන් ධිසින් හනු ව් කටයුතු් වූ් රනොරහොත් සිවු නරග් කීෙට්
රගොදුරු් වූ් රම් සිරුරරහි් යරෙක් ඇලීම් වාරයන් සතුටු් රේද,් හඥා න් වූ් රහ්
ඒකොනතරයන්පරරලොවදී්රාශක්රකරප ්ෙුයි.
70. ්්ර ෝරඵණපිණ්ඩසදිරසෝධිය්සොරහීරනො
මී ්හොලරයෝධිය්සදා්පටිකූලගන්රධො,
ආසීධිසොලයනිර ෝස රයෝසදුක්රඛො
රදරහෝසදා්සවති්රලොණඝරටොව් ින්රනො;
පිනවතනි,් රපණ් පිඩක් රෙන් නිසසොර් වූ් හාුචි් රගයක් රෙන් හුෙදා් පි ිකුල්
දුගඳ්ඇති, රඝශර්සප පයන්වසන්තුඹසක්බඳු්බිය්හෝදුක්උපදවන්රම්සිරුර්බිඳුණු්
ු ණු්කලයක්රෙන්හුේදිනේෙ ්වගුරුවනරන්ය.
71.්්්ජොතං්යථෝන්කෙලං් ුධි්නිනදනී
් යං
පඞ්රකසු්ර ෝහසුචිරතොය්සෙොකුරලසු,
ජොතං්තථෝපරහිතම්පි්ච්රදහ ූතං
තං්නින්දනීයමිහ්ජොතු්න්රහොති්රලොරක;
පිනවතනි,රම් පෘථිධිය් ආාරිත් ෙඩ් රගොරඩක් හපිරිසිදු් ජල් ඇසුරරන් ඇතිවන්
පියුේනිනදා්කටයුතතක්රනොවනරන්යම්රස්ද්එරසේරම්කුඛු්සිරුර්නිසෝඇතිවන්
පරොප ථචප යොව්ද්කිසි්දිරනක්නිනදා්කටයුතු්රනොරේ.

72.්්්ද්වත්තිංස ොගපරිපූරතරරෝධිරසරසො
කොරයෝයථෝහි්නරනොරි්ගණස්ස්රලොරක,
කොරයසු්කිං්ඵලමිහතථි්ච්පණ
්
්ඩිතොනං
කොෙං්තරදව්නනු්රහොති්පරරොපකොරං;
රලශකරයහි් සතරී් පුරුෂයනරග් ාරීරරයහි් ඇති් ධිරාෂය් නම් එය් කුණු් තිස්
රදකකින් පිරී් පුවතීෙයි.් නුවණුතියනට් කයින් තිරබන් ඵලය් නම් එය්
පරොප ථචප යොරවහි්රයදවීෙයි.
73. ්්රපොරසොන්පණ්ඩිතතරරන්තථොපි්රදරහො
සබ්බත්තනෝචිරතරං්පරිපොලනීරයො,
ධම්ෙං්චරරයය්සුචිරං්ඛු ්ජීවෙොරනො
ධම්රේහරව්ෙණිවරරෝඉව්කොෙරදා්ර ො;
රම්සිරුර්රදතිස්කුණපරයන්යුකත්වූවත්නුණුතියෝධිසින්රබොරහශ්කලක්එය්
රැකක් යුතුයි.් වුඩිකල් ජීවත් වනරන් දස් කුසල් දහමහි් රයරදනරන් ය.් පිනවතුනි,්
කුසල්දහේවනොහි්සිතුමිණි්රුවනක්රෙන්සිතු්පුතු්සුප්රගන්රදනනකි.
74.්්්ඛීරර්යථෝසුපරි ොධිතරෙොසධම්හි
ස්රනරහන්ඔසධබලං්පරි ොසරතව,
ධම්රෙෝතථෝඉහ්සෙොචරිරතෝහි්රලොරක
ඡොයොව්යොති්පරරලොක්මිරතෝවජන්තං;
කිරි් හෝ එක් වූ් රබරහත් වල් ගුණය් ඒ් කිරට් එකක ් රතලටත් යම් රස්
ඇදගනරන්ද,්එරස්ේරෙරලොවදී්රහොඳින්පුරුදුකරන්ලද්ධප ෙය්රතරම්රෙහි් සිට්
පරරලොව්යනනහු්හනුව්රසවනුලල්රෙන්ගෙන්කරයි.
75.්්්කොයස්ස්ර ෝධිරචිතස්ස්යථොනුකූලං
ඡොයෝධි ොති්රුචිරොෙලදප්පරණ්තු,
කත්වෝතරථව්පරෙං්කුසලං්පරත්ථ
සම් ූසිතෝඉව් වන්ති්ඵරලන්රතන;
පිනවතනි,් ආ රණරයන් සරසන් ලද් ාරීරයොරග් ඡොයොව් සිතකු ් නිප ෙල්
දප පණරයහි් දප ානීය් ව් යමරස් බබලෝ ද,් එපරිදරදන් ේ රෙරලොවදී් උතුම් කුසල්
රකොට් ඒ් ආනිසංස් රහතු් රකොට් රගන් පරරලොවදී් රෙොනවට් සරසන් ලද් හය් රෙන්
සතතයරයශ්බබලත.
76. ්්රදරහ්තථෝධිධිධදුක්ඛ්නිවොස ූරත
රෙොහෝපෙොදවසගෝසුඛසේෙෙූ හො,
්
තික්රඛ්යථෝඛුරෙුරඛ්ෙධුරලහෙොරනො
බො හෙ
් ්ච්දුක්ඛෙනුගච්ඡති්හීනපේරඤා;
තියුණු් වූ් දැලිපිහි් ෙුවොරතහි් මී් පුණි් රලවකනනෝ වූ් පුරුෂයෝ යමරස් දැඩි් දුකට්
පුමිරණනරන් ද් එරසේ රෙශහරයන් රනොරයක් දුකට් නිවොස් වූ් ාරීරරයහි් සුප්
ඇතුයි්පරෙොද්වීරෙන්හඥා නයොද්සසර්හයෙක්දුකට්පතවනරන්ය.
77.්්්සංකප්පරොගධිගරත්නිරතතත
් ොරව
දුකඛං්සදා්සෙයෙගච්
්
ඡති්හප්පපේරඤා,
ෙූ ්හස්ස්රචව්සුඛසේෙමිහත්ථිරලොරක
කිංපක්කරෙව්නනු්රහොති්ධිචොරෙොරන;
කොෙොයෙකව,්ාරීරරයහි්ඇණුණෝවූ්ෙනද්බුදයෙක්ෙනුෂයයෝනිති්දුකක්ේලබනරන්
ය.හධිදයොරවන් ෙුලෝ වූ් තුනුතතොටේ පෙචසකනධරයහි් සුපය් යන් හුඟීරෙක්

ඇතරතය.් නුවණින් ධිෙසුරවොත,් එේ සුපය් කී් ධිගස් ෙුරරන් සරසවත් කිමපකක්
නම්ධිෂ්හඹ්ජොතිය්රෙන්රවයි.
78.්්්සබ්රබොපර ොග්ධනධේෙධිරසසලො ී
රීරපන්ර ෝස්ෙකරද්ධජසනනි
් ර ොපි,
රයෝරයොබ්බරනපි්ෙරණං්ල රත්හකොෙං
කොෙං්පරත්ථපරපොණහරරෝනරරෝහි;
පිනවතනි් රෙරලොවදී් යරෙක් පරොණඝොත් කරනරන් ද,් පරරලොව් සියු ්
ධනධොනයොදී් සුප් ධිරාෂ් හෝ හනංඟ් සෙොන් රීපයක් ලදුවත් සිය් කුෙුතතට් ඉඳුරෝ
ධිරුදධව්බොල්කලේමිය්යයි.
79.්්්රසෝයොචරකෝ වති් ින්නකපොලහත්රථො
ෙුණරඩෝයෙගක
්
ඛරසරතහි
්
්ච්තජ්ජයනරතො,
්
ික්ඛං්සදාරි වරන්සකුරචලවොරසො
රදරහ්පරතථි්පරචිත
්
තහරරෝනරරෝරයො;
්
යරෙක්සිය්සිරුර්නිසෝහනුනරග්වසතු්සමපත්ආදිය්රහොර්සිතින්ගතරත්ද්ඒ්
පව්කරණ්රකොට්ඒ්මිනිසෝපරරගොවදී්හිස්ෙුඩු් කරනු් ලුබ්කබල්ගත්හත්ඇතරත්
සිය් ගණන් නිනදා් වචන් වලින් සංගරහ් කරුනු් ලබනරන් කි ිටි් ඇඳ් සතුරු්
නිරවරසහිඳු්හිඟොකනරන්රවයි.
80. ්්ඉත්ථී්නෙුේචති්සදා්පුන්ඉත්ථි ොවො
නොරී්සදා් වති්රසෝපුරිරසෝපරත්ථ,
රයෝආචරරයය්පරදාරෙලඞ්ඝනීයං
රඝොරේච්ධින්දති්සදා්වයසනේච්රනකං;
යම් සතරියක් ් පරපුරුෂ් රසවනය් ක ෝ නම,් ස් සතරී් ොවරයන් රනොමිරදනනීය.්
යරෙක් රනොඉකමිය් හුකි් රස් පරදාර් රසවනය් කර ් නම් රහශ් සතරී ොවයට් පත් වී්
පරරලොරේ්දී්රඝශර්වූ,්කටුක්වූ,්රනොරයක්වයසනොදියට්පතවනරන්ය.
81.්්්දීරනෝධිගන්ධවදරනෝච්ජර ෝහපේරඤා
ෙූරගෝසදා් වති්හප්පියදස්සරනෝච,
පප්රපොති්දුක්ඛෙතුලෙච්ෙනු
්
ස්ස ූරතො
වොචං්ෙුසෝ ණති්රයෝහි්හපේෙසතරතො;
්
යම්හඥා නරයක්රබොරු්කියෝනම්රහරතේපරරලොව්දී්මිනිසත්බව්ලදුවත්දුඟඳ්
කටක් ඇති් දි ිඳු් හඥා න් රෙශඩරයක් රවයි.් එරස් ේ නිති් රගොණු් බවට් පුමිණිරය්
දුටුවන්පි ිකුල්කරන්ධිකොර්ාරීරොංග්ඇතරතද්රේ.
82.්්්උම්ෙතතකෝධිගතලජ්
්
ජගුණෝ වන්ති
දීනෝසදා්වයසනරසොකපරොයණෝච,
ජොතෝ රවසු්ධිධිරධසු්ධිරීපරදහො
පීත්වෝහලොහලධිසංව්සුරං්ධිපේඤා;
දරැණු්ධිෂයක්වුනි්රහරෙර්පොනය්කරන්හඥා න්මිනිසසු්පරරලොවදී්උෙතු්රවත.්
දුප ගුණ් ඇතරතශ් රවත.් ධි ිබිය් නුති් දීන් බුගීපත් හය් රවත.් රනොරයක් වයනහි්
ඉපදුණු්කලහිදු්රබොරහශ්දුක්ධිපත්ලුබ්ධිරීපතවයට්ද්පතරවත්ෙුයි.
83.්්්පොපොනි්රයන්ඉහ්ආචරිතොනි්යොනි
රයෝවසසරකොටිනහු
්
තොනි්හනප්පකොනි,
ලද්ධොන්රඝොරෙතුලං්නරරකසු්දුක්ඛං
පප්රපොති්රචත්ථ්ධිධිධවයසනේච්රනකං;

යරෙකු් ධිසින් රෙරලරවහිදී් රබොරහශ් පොප් කප ේ කරන් ලද් ද් රහ් පරරලොවදී්
සංජීවෝ දී් නරකයනහි් රක ් නහුත් ගණන් හවුරැදු් හපෙණ් කටුක් දුක් හනු ව් රකොට්
රෙහිදී්හරනකධිධ්වයසනයනට්ද්පුමිරණනරන්ය.
84. ්්රලොකත්තරයසු්සකරලසු්සෙං්න්කිංචි
රලොකස්ස්සන්තිකරණං්රතනත්තරයන,
තංරතජසෝසුෙහතෝජිතසබ්බපොරපො
රසොහං්සදායෙගතසබ්බසුරඛෝ රවයයං;
තරිධිධරතනය්හෝසෙොන්රලොවට්පිහිට්ඇති්කරන්ාොනතිකර්වසතුවක්තුනරලොව්
කිසිඳු්තුරනක්නුත.ඒ්ෙහත්රතජස්රහතු් රකොට්රගන්ඒ්ෙේනසන්ලද්පොපයන්
ඇතරතම්සියු ්රලශරකශතතර්සුප්ලබමවො.
85.්්්රලොකත්තරයසු්සකරලසු්ච්සබ්බසත්තො
මිත්තෝච්ෙජ්ෙරිපුබනධු
් ජනෝච්සබ්රබ,
රත්සබ්බදා්ධිගතරරොග යෝධිරසොකො
සබ්බං්සුඛං්හයෙගතෝෙුදිතෝ වන්තු;
තුනරලොව් යමතොක් සතතවරයශ් රවත් ද් මිතරරයශරයො.් ෙධයසථරයශ් ය,් බනධු්
ජනරයශ්ය.්සතුරරශ්ය.්යන්ඒ්සියලරලශ්ේරරශ්දුකින්මිදී්රාශක්දුරුකර්හුේසුපට්
පුමිණියොහු්පරීති්රවතවො.
86.්්්කොරයෝකරීස රිරතෝධිය් ින්නකුම්ර ො
කොරයෝසදා්කලිෙලවයසනොයෙවොරසො,
කොරය්ධිහේෙති්ච්සබ්බසුඛන්ති්රලොරකො
කොරයෝසදා්ෙරණරරොගජරොයෙවොරසො;
රම් ාරීරය්හාුචි් පිරැණු් බිඳුණු් කලයක්වුනන.් හුෙකලහි් ේපොපය්රනොරහොත්
පරොජය් හෝ ධිපතට් නිරවසක් වුනන.් රලශක් සතතව් රතරම් කරයහි් සියු ් සුප්
ඇතුයි් සිතෝ වුනරස.් එරහත් රම් කය් හුෙකලහිේ ජර් ෙර් රරෝ ්යන් රෙොවුනට්
නිරවසක්ේරවයි.
87. ්්රසෝරයොබ්බරනොති්ථධිරරොති්ච්බොලරකොති
සත්රත්න්රපක්ඛති්ධිහේෙතිරරව්ෙච්චු,
රසොහං්ඨිරතොපි්සයිරතොපි්ච්පක්කෙනරතො
්
ගච්ඡොමි්ෙච්චුවදනං්නියතං්තථෝහි;
රහරතරම්තරුණයි.්රහ්වෘදයෙයි.්රහ්බොලයු්යි් කිසිදු්තතතව්ධිරාෂයක්ෙරැවෝ
රනොලබනරන්සතතවයන්ෙරනරන්ෙු්යි.්එරස්ේෙේද්යීම්ඊම්ඉඳුම්හිටුම්යන්
සිේ්ඉරියේරවහි්නියෙරයන්ේෙරුෙුව්කරෝගෙන්කරනරනමි.
88.්්්එවං්යථෝධිහිතරදාසමිදං්සරීරං
නිච්චංව්තගගතෙනෝහදරය්කරරොථ,
්
රෙත්තං්පරිත්තෙසු ං්ෙරණස්සතිෙච
්
ොරවථ් ොවනරතෝසතතං්යතත්තො;
සිරැරරහිරමි් කියන් ලද් රදාස් දැනගත් රතපි් නිති් ඒ් ගුනරෙරනහි් කරනනොහු්
ාෘදරයහි් තුනපත් කර් තබවු.් එරස් ේ රෙත් බුවුේ හෝ ෙරණොනුසෙෘති් ොවනොව් ද්
නිතර්උතසොහවත්වූවොහු්වඩවු.
89.්්්දානොදි්පුේෙකිරියොනි්සුඛුරයොනි
කත්වෝච්තම්ඵලෙරසස්මිහප්පරෙයයං,
රදයයං්සදා්පරහිතොය්සුඛොය්රචව
කිම්ර ෝතරදව්නනු්හත්ථගතේහි්සොරං?

සුපතට් පෙුණුවනනෝ වූ් දානොදී් පිනකම් රෙහිදී් රකොට,් පරෙොණයක් නුති් සුප්
සතතවරයශ්හනු ව්රකරරත.්හුෙදාේහතවුඩ්පරවුඩ්පිණිස්දනදිය්යුතුයි.්පිනවත්
එයේඔබරග්හසතසොර්වසතුව්රනොරේ්ද
90.්්්රහතුං්ධිනෝන් වතී්හි්ච්කිංචි්රලොරක
සද්රදාව්පොණිතලඝේ්ටනරහතුජොරතො,
එවේච්රහතුඵල් ොවධි ොග ින්රනො
රලොරකෝඋරදති්ච්ධිනසසති
් ්තිේ් තී්ච;
පිනවතනි,්රලොව්කිසිවක්රහතු් රහිතව්රනොරේේය.්හතපුඩි්ගුසීරෙන්ඇතිවන්
ාබදය් රෙනි.් රෙරස් රහතු් ඵල් ධි ොග් වාරයන් රබදුණු් රම් රලශකය් ඉපදී,් පුවුතී්
ධිනොා්වනරන්ය.
91. ්්කම්ෙස්ස්කොරණොෙයේහි්යථෝහධිජ්ජො
ර ෝකම්ෙනෝසෙයෙගච්ඡති්ජොතිර දං,
ජොතිං්පටිච්ච්ච්ජරොෙරණොදිදුක්ඛං
සත්තෝසදා්පටිල න්ති්හනොදිකොරල;
පිනවතනි,් රම් හධිදයෝ රතොරෙශ් කුසලොකුසල් කප ෙයට් ෙුල් රවයි.් කුසලොකුසල්
කප ේ රහතුරකොට් රගන් කුත් බෙුණු් රගොධි් ආදී් ජොති් ර දයට් සතතවයෝ පුමිරණ.්
ජොතිය්නිසෝරහවත්ධිධිධ්ර ද්ඇති් උතපතතිය්නිසෝරක වරක්නුති් කොලයක්සිට්
සතතවරයශ්ජරොෙරණොදී්දුකවලට්පුමිරණති.
92.්්්කම්ෙං්යථෝන් වතීහ්ච්රෙොහනොසො
කම්ෙක්ඛයොපි්ච්න්රහොති් රවසු්ජොති,
ජොතික්ඛයෝඉහ්ජරොෙරණොදිදුක්ඛං
සබ්බක්ඛරයෝ වති්දීරපවොනිරලන;
රෙහිලෝ යමරස් හධිදයොවරග් නුසීරෙන් කුසලොකුසල් කප ේ ඉපදීරම් ාකතිය්
නුතිරේ් ද,් එරස් ේ කප ේ නිරරශධය් රහතුරකොටරගන් ජොතිය් නුති් රේ.් රහවත්
උතපතතිය්නවතී.්ජොතිය්රහවත්උපත්නුවතීරෙන්ජරොෙරණොදීහු්නුවත්කවදාවත්ේ
රනෝඋපදිති.්ෙොරුත්රේගරයන්පහන්නිවී්යනනොක්රෙනි.
93.්්්රයෝපස්සතීහ්සතතං්ෙුනිධම්ෙකොයං
බුද්ධං්ස්පසසති
් ්නරරෝඉති්රසෝහරවොච,
බුද්ධෙච්ධම්
්
ෙෙෙලේච්තිරලොකනොථං
සම්පස්සිතුං්ධිචිනථො’පි්ච්ධම්ෙතං්ර ො;
පිනවතනි් රම්රලශකරයහි් යම්මිනිරසක්රතරම්බුදුරදුනරග්ධප ෙකොයය්රහවත්
සුවොසූ් දහසක් ධප ෙසකනධය් දැන් ඊට් හනුව් ජීවත් රේද,් රහ් ඒකොනතරයන් බුදුන්
දකීය‘යි් ඒ් බුදුරජොණන් වහනරස් වදා හ.එබුධින් බුදුන් දහම් සඟ් යන් තුන් රුවන්
බුලීෙට්ාීලොදීධප ෙසව ොවය්රැසකරවු.
94. ්්සල්ලංව්ර ෝසුනිසිතං්හදරය්නිෙුග්ගං
රදාසත්තයං්ධිධිධපොපෙරලන්ලිත්තං,
නොනොධිධබයසන ොජනෙප්පසන්නං
පේඤාෙරයන්බලිරසන්නිරොකරරොථ;
පිනවතනි,් ඉතෝ තියුණු් පපුරවහි් ඇණුනු් උලක් බඳු,් රනොරයක් පොප් නෙුති්
හසුචිරයන්ආරලප්කරන්ලදදා්වූ් නනවුදීරුම්ධිපත්වලට් ොජනය්වූ් ද්කිු ටු් වූ් ද්
රොග් රදශස් රෙශහ් යන් තුන් රදාස් නෙුති් උල් නුවණ් නෙුති් සුත් කටුරවන් ඉවත්
කරවු.
95.්්්නොකම්පයන්ති්සකලොපි්ච්රලොකධම්ෙො

චිත්තං්සදාපගතපොපකිරලසසල්ලං,
රීපොදරයෝච්ධිධිධෝධිසයෝසෙගගො
්
ඵුේ් ංව්රෙරුසිඛරං්ෙහතොනිරලන;
ෙහත්සු ඟකින්රෙර්ෙුදුන්කමපෝකරනනට්යම්රස්බුරි්රේ්ද,්එරස්ේසියු ්
හටරලශ් දහමහුද් නනවුදීරුම් රීප් ාබද් ආදී් සියු ් පංචකොේ වසතූහුද් හුෙකලහි්
ඉවත් කරන් ලද් රකරලස් නෙුති් උල් ඇති් රහතන් වහනරසරග් සිත් කමපෝ
රනොරකරරත.
96.්්්සංසොරදුක්ඛෙගරණයය්යථෝෙුනින්රදා
ගම් ිරපොරමිත්සොගරෙුතතරිත
්
්වො,
රෙයයං්හරබොයේනිපුණං්හතරෙොහජොරලො
තස්ෙෝසදා්පරහිතං්පරෙං්චිණොථ;
බුදුරජොණන් වහනරස් සසර් දුක් ගණනකට් රනොරගන් ගුඹුරු් පොරමිතෝ නෙුති්
සොගරරයන්එරතර්ව්නසන්ලද්රෙශහ්දැල්ඇතරත්සියුම්වූ්රෙය්ෙණඩල්හවරබශධ්
ක ්රසක්ද්හුෙකලහි්උතුම්පරහිත්කිරීරම්කුාලයේරැස්කරවු.
97.්්්ඔහොය්රසො’යෙගතරෙොකඛසු
් ඛං්පරරසං
හත්ථොය්සංචරි් රවසු්ෙහබ් රයසු,
එවං්සදා්පරහිතං්පුරරතෝකරිත්වො
ධම්රෙෝෙයොනුචරිරතෝජගදත්ථරෙව;
ඒ් සප වේ රතේ නිවන් සුව් හුර් ෙහ් බිය් උපදවන් වයනහි් ඉපදී් යම් පරොප ථ්
චප යොවක්කර ්ද්රෙරස්ෙෝධිසින්හුෙකලහිේපරොප ථයේරපරදැරි්රකොටරලශකයොට්
හිතවුඩ්පිණිස්ධප ෙරයහි්ේහුසිරරන්ලදී.
98. ්්ලද්ධොන්දුල්ල තරෙච්ෙනු
්
ස්සරයොනිං
සබ්බං්පපෙචරහි
් තං්ඛණසම්පදේච,
ෙත්වොන්ආසවනුරදකහිතේච්ධම්ෙං
රකෝපේෙවෝහනවරං්න් රජයය්ධම්ෙං?
ඤාණවනත් වූ් කවරරක් නම් ඉතෝ දුක් රස් ලුබිය් යුතු් වූ් මිනිසත් බව් හෝ
පරෙොද ොවරයන්රතොර්කෂණ්සමපතතිය්ද්ලුබ,්රකරලසුන්නුසීරම්එකේහිතවතෝ
වූ්ධප ෙය්ද්දැනරගන්ධප ෙරයහි්රනොහුසිරරනරන්ද
99.්්්ලද්ධොන්බුද්ධසෙයං්හතිදුල්ල ංච
සද්ධම්ේෙගගෙසෙං්සි
්
වදං්තරථව,
කලයොණමිතතපවරර්ෙති
්
සම්පදේච
රකෝබුද්යෙෙෝහනවරං්න් රජයය්ධම්ෙං?
බතෝදුලබ්බුදු්සෙය්හසේවූ් නිවන්රගන්රදන්රාරෂ ්රී්සදධප ෙය,්එරස්ෙු්
ක ණ්මිතුරන්හෝනුවණ්ද්ලුබරගන්කිනම්පුණවරතක්නිති් දහමහි් රනොහුසිරප ්
ද ්්
100.්එවම්පි්දුල්ල තරං්ධි රව්සුලද්ධො
ෙච්රඡරරදාස්ධිරතෝඋ යත්ථකොෙො,
සද්ධොදිධම්ෙසහිතෝසතතප්පෙත්තො
ර ො ්ර ො ්කරරොථ්හෙතොයෙගෙොය්පුේෙං;
රෙබඳු්දුප ල තර්බුදුසෙය්කෂණ්සමපත්ආදී්සුප්ලුබරගන්ෙසුරු්රදාස්රහිත්
වූ් ඓහික් පොරතරික් වුඩ් කුෙති් ාරදධොදී් සපතොප යධනරයන් යුකත් පිනවතනි,් නිවන්
ලුබගනු්පිණිස්පින්කරවු.

