
• 03 පාඩම
• අනුත්තර පින් කෙතය සඟ ගණ 

සිරිමත් බඹ සිරකසහි පා පිසිනා
සැරියුත් මහා මුගලන් පිළිකෙලිනා
පිලිකෙත් සරු මහ සඟගන කසාබනා
මුදුනත් බැඳ නමදිමි බැති කපමිනා



• බුදුරජාණන් වහන්්සේ්ේ ශිෂ්ය පරම්පරාව සංඝ සමාජය ්ෙස 

හැදින්්ේ.

* සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වූ බුදු පියා්ණෝ තම මංගෙ ධර්ම 

්ද්ශනය වූ දම්සක් පැවතුම් සූත්රය රජගහ නුවර ඉසිපතන මිගදා්ේ 

දී පසේවග තවුසන් අරඹයා ්ද්ශනා කළහ. 

* ධර්මාව්බෝධය ෙබාගත් උන්වහන්්සේෝේ පැවිදිවීමත් සමඟ 

මහ සඟරුවන නිර්මාණය වී සංඝ සමාජය ආරම්භ වුණි.

* එම උත්තරීතර මහ සංඝ රත්න්ේ නිමක් ්නාවන උත්තරීතර 

ගුණ 9 කි.



*සුපටිපන්්නෝ භගව්තෝ, සාවක සං්ඝෝ

*උජුපටිපන්්නෝ භගව්තා,  සාවක සං්ඝෝ

*ඤායපටිපන්්නා භගව්තා ,සාවක සං්ඝෝ

*සාමීචිපටිපන්්නා භගව්තා, සාවක සං්ඝෝ

*යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුේගො ඒස 

භගව්තෝ, සාවක සං්ඝෝ

*ආහු්ණ්යය

*පාහු්ණ්යය

*දක්ි්ණ්යය

*අඤේඡලිකර්ණ්යය

*අනුත්තරං පුඤේඤක්්ෙත්තං ්ෙෝකසේසා ති.



• සුපටිපන්කනෝ භගෙකතෝ සාෙෙ සංක ෝ,

• මහ සග රුවන මනා පිළි්වත් පුරන 

බැවින් සුපටිපන්න වන ්සේක.

මුනිදු ්දසු විෙසින

මහගු පිළි්වත් සුරකින

අරිය අට සග ගණ

සුපටිපන්නය කියා පැවසිණ



• උජුපටිපන්කනෝ භගෙකතෝ සාෙෙ සංක ෝ

• සෘජු ප්රතිපත්ති්යහි ්ය්දන බැවින් සංඝ රත්නය 

උජුපටිපන්න ගුණ්යන් යුක්ත ්ේ.

්නාවක් ්ෙස ්සාදිනා

මැදුම් පිළි්වත පුරනා

බැවින් සග රුවනා

යුතුයි උජුපටිපන්න ගු්ණනා



• ඤායපටිපන්්නෝ භගව්තෝ සාවක 

සං්ඝෝ,
• නිවන් සාදා ්දන පිළි්වත් දරන බැවින් මහ සඟ 

රුවන ඤායටිපන්න  නම් වන ්සක.
සග මැදට එන්්නෝ

අරි අටගි මග යන්්නෝ

ඤාය පටි පන්්නෝ

කියා මැනවින් හැදින් ්වන්්නෝ



• සාමීචිපටිපන්කනෝ භගෙකතෝ සාෙෙ සංක ෝ
සගරුවන අනුගමනය කරන නිර්වාණගාමී මැදිම් පිලි්වත ගරු 

බුහුමනට ෙක් විය යුතුය , ගරු බුහුමන් ෙැබීමට සුදුසු ආර්යය ප්රතිපදාවන් 

කරන ්හයින් මහ සගරුවන සාමීචිපටිපන්න ගුණ්යන් යුක්තය

පුදමින් සිවු පසය

උවටැන් වෙට සුදුසුය

එබැවින් සග ගණය

කියයි සාමීචි පටිපන්නය



• ආහුකණයය

• සැදැහැවතුන් ් බා්හෝ දුර බැහැර සිට මහන්සි වී 

ශ්රද්ධා්වන් රැ්ගන එන සිවුපසය පිළිගැන්වීමට 

සුදුසු නිසා භික්ූන් වහන්්සේො ආහු්නයය 

ගුණ්යන් යුක්ත ්ේ..

දුර සිට රැ්ගන එන

්දයකින් වුවද සැදැ්හන

පිදුමට නිසි බැවින

ආහු්නයය යි අරිය සග ගණ



• පාහුකණයය

• පාහු්නයය යනු ඥාති හිත මිත්රාදීන් ්වනු්වන් 

පිළි්වෙ වන සංග්රහයටය. එවැනි සංග්රහ ෙැබීමට 

සුදුසු ්හයින් උන් වහන්්සේො  පාහු්ණ්යයෝ 

නම් වන ්සේක

පළමුව අන් සැමට
නිසි වන බැවින් පිදුමට

මහ සගරුවන ්සට

පාහු්නයයයි අනුව දහමට



• දක්ඛිකණයය

• ්ම්ොව පර්ොව  සැපත පිණිස පිළිගන්වනු 

ෙබන සියලු දාන පිළිගැනීමය  සුදුසු ්හයින් 

දක්ි්ණයය නම් ්ේ.

උතුම් සැප ෙැබ ්දන
දනක් දීමට නිසි වන

බැවින් මහ සග ගණ

දක්ි්ණයය කියා පැවසිණ



• අඤ්ජලිෙරකණකයයෝ

• ඇදිලි බැද ්දා්හාත් නඟා වැදීමට සුදුසු වීම 

අඤේජලීකරණ ය ්ේ. ්ෙෝකයා විසින් ්දා්හාත් 

මුදුන් දී සිදු කරනු ෙබන වන්දනාමාන වෙට සුදුසු 

බැවින් මහ සගරුවන අඤේජලිකරණ ය ගුණ්යන් 

යුක්ත වන ්සේක.

ඇදිලි බැද මැනවින්
පිදුමට නිසිය සැබැවින්

සගරුවන එබැවින්

යුතුයි අඤේජලිකරණ ගුණ්යන්



• අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛකෙත්තං කලෝෙස්සාති

• සැදැහැවතුන්ට පින් නැමැති අසේවැන්න ්නො 

ගැනීමට උපකාරී වන ්හයින් සගරුවන 

අනුත්තරං පුඤේඤක්්ෙත්තං ්ෙෝකසේසාත 

ගුණ්යන් යුතු ්ේ

්ොව සැදැහැ ඇති දන
පින නම් බීජ වපුරන

සරු්කත වන බැවින

අනුත්තර පින් ්කතය සග ගණ



• බුද්ධ ශාසන්ේ හාමුදුරුවරු  ්පාදු ්ේ හදුන්වන නාමය සංඝ ්ේ.සංඝයා 

වහන්්සේො අෂ්ේට ආර්ය පුද්ගෙ මහා සගරුවන ් ෙස හදුන්වයි.

• ්සෝවාන් , සකෘදාගාමී, අනාගාමී,අරිහත් යන සතර මහා සතර ඵෙයට වදාළ 

වීම එයට ්හේතුවයි.

* ්සෝවාන් මග ඵෙ ොභී මහ සගරුවන

* සකෘදාගාමී මග ඵෙ ොභී මහ සගරුවන

* අනාගාමී මග ඵෙ ොභී මහ සගරුවන

* අරිහත් මග ඵෙ ොභී මහ සගරුවන 

• අෂ්ේට ආර්ය පුද්ගෙ මහා සංඝ රත්නය ්ෙස හැදින්්ේ.



• නිමෙ බුදු දහම වර්තමානය ්මන්ම අනාගතය දක්වා සුරැකීමට 

ප්රබෙ ්හේතුවක් වූ්ේ ශ්රී ොංකීය භික්ූන් වහන්්සේො ්ේ.

• තිඹිරි ්ගදර සිට සුසානය දක්වා ගමන් කරන අප්ේ ජීවන ගමනට 

පන්ස්ේ සේවාමීන් වහන්්සේෝගන් ෙබන ආශිර්වාදය , 

• මාර්්ගෝප්ද්ශකත්වය අතිමහත්ය. අප්ේ ජීවිත වෙ සුභසහගත ්මන්ම

දුක්ෙදායී අවසේථාවන්හි හිතට ෙබා දීමට ග්ම් පන්ස්ේ හාමුදුරුවන්්ගන් 

ෙැ්බන මග ්පන්වීම අතිවිශාෙය.

• භික්ූන් වහන්්සේො අපට පමණක් ්නාව රටක් ්ෙස අනතුරට පත්වන 

සෑම අවසේථාවකදීම නිර්භයව එයට නායකත්වය ෙබාදී ජයග්රහණ රැසක් 

අත්කර දී ති්ේ. 

ජාති්ේ මුර්ද්වතාවුන් වහන්්සේො ්ෙස හදුන් වන්්න්ද එබැවිනි.



• බුදු දහ්ම් නිර්මෙත්වය අනාගතයට දායාද කිරීමටත් රටට ව්ේම අප්ේ 

ජීවිත වෙට මහත් ආශිර්වාදයක් වන සේවාමීන් වහන්්සේො සුරැකීමට   

කටයුතු කිරීම අප්ේ ප්රබෙ වගකීමක් හා යුතුකමක් ්ේ. 

චීවර , පිණ්ඩපාත , ්සේනාසන , ගිෙන්පස යන සිේපසින් උපසේථාන 

කිරීම ප්රධාන යුතුකම ්ේ. තැන තැන භික්ූන් වහන්්සේො වි්ේචනය 

්නාකිරීම අතිශය වැදගත් ්ේ. හාමුදුරුවරු දිවි හිමි්යන්ම ගිහියන් වන 

අප්ේ ජීවිත යහපත් කිරීමට කටයුතු කරන පිරිසකි. උන්වහන්්සේො සමඟ 

සමීපව කටයුතු කිරීම තුළින් බුද්ධ ධර්මය ආරක්ෂ්ා ් ේ. සඟ සසුන ආරක්ෂ්ා 

්ේ. අ්ේ ජීවිතද සැපවත් ් ේ.





• පුනරීක්ඛෂණ

1.සග ගුණ කීයද ?

2.ආහු්ණයය ගුණය යන්්නන් අදහසේ වන්්න් 

කුමක්ද?

3.පාහු්ණයය ගුණය යනු කුමක්ද ?

4.දක්ි්ණයය ගුණය පැහැදිලි කරන්න.

5.මහ සගරුවන පිළිබද වර්ණනා ්ක්රන “

සිරිමත් බඹ සිර්සහි පා පිසිනා “ කවිය අඩංගු 

්පාත කුමක්ද?

6.එහි කතෘවරයා කවුරුන්ද?



07. ්ොක වාසී ජනතාවට අනුත්තර වූ පින්්කත 

සංඝ රත්නයයි.

01. සම්බුද්ද ශාසනය තුෙ සංඝරත්නය 

ආරම්භ වන ්පා්හාය හා ආරම්භක 

පිරිස නම් කරන්න.

02. සංඝරත්නය සතු සුවි්ශේශී ගුණ

නමය අතුරින් 3ක් ලියන්න.

03. ගම්ේහි විහාරසේථාන්යහි වැඩ සිටින 

සංගරත්නය ්වනු්වන් ගිහි්යකු

වශ්යන් ඔබ විසින් ඉටුවිය යුතු යුතුකම් 

5ක් ්පන්වා ්දන්න



• සැකසුම :- අමිෙ ප්රසන්නජිත්

• පාසෙ    :- මහවිෙ විදයාෙය


