
ඡත්ත මානවක ගාථා 
(විමානවත්ථු, 126-128 පිටු) 

 

 

ය ා වදතං පවය ා මනුයේසු සක්යමුනී භගවා ක්තක්චියචෝ, 

පා ගයතෝ බලවිරි සමඞිගී තං සගුතං ස ණත්ථමුයපේමි(හි)  
 

මිනිසුනේ අත  ක්තා ක් නේනවුනේයගනේ උතුම් වූ ශාක්යමුනි වූ භාගයවතේ වූ 
ක්ළ ක්ිස ඇති, සසරිනේ එයත වූ, ක්ා බල - ඤාණබලය නේ හා වීර් ය නේ  ුක්ේත 

 යමක්ේ යේ ද ඒ සුගත නේ වහනේයසේ යවත ස ණ පිණිස එළයෙමි. 

 

 

 

 ාගවි ාගමයනේජමයසෝක්ං ධම්මමසඞිඛතමපේපටික්ූලං, 

මධු මිමං පගුණං සුවිභතේතං ධම්මමිමං ස ණත්ථමුයපේමි. 
 

 ාග දු ු ක් න, තෘෂේණා  හිත වූ, යශෝක් නුති, පිළික්ුලේ නුති මිහිරි වූ පරගුණ 
වූ මුනුවිනේ යබදූ අසංඛත ව ූයම් ධර්ම ක්ේ යේ  ද යම් දහම් ස ණ යවත පහිිට 

පිණිස එළයෙමි. 

 

 

 

 ත්ථ ච දිනේනමහපේඵලමාහු චතුසු සුචීසු පුරිස ුයගේසු, 

අට්ඨ ච පුගේගල ධම්මදසා යත සඞිඝමිමං ස ණත්ථමුයපේමි. 
 

 ම් ආර්  සංඝ තේන ක්ේ යක්ය හි යදන ලදේද මහතේඵල  ු  ික්ීවාහු ද 
සුපිරිසදිු වූ පු ුෂ  ගුල සතය ක්ේ ව ූචතු ාර්  සතය හා නිවන දක්ේනා ව ුඒ 

පුදේගලය ෝ අට යදයනක්ි. ඒ සඟ ුවන යවත පිහිට පිණිස එළයෙමි.  

 



UD2 
 

Chattamānavaka Gāthā 
  (Vimānavatthu) 

  

Yo vadataṃ pavaro manujesu, sakyamunī bhagavā katakicco; 

Pāragato balaviriyasamaṅgī, taṃ sugataṃ saraṇatthamupehi. 

 

Who, born amongst man is best of all who talk, 

The sage of the Sakyas, the Blessed One, who did what had to be done, 

Who has gone beyond all with strongest effort 

To the Welcome One take your refuge. 

 

 

Rāgavirāgamanejamasokaṃ, dhammamasaṅkhatamappaṭikūlaṃ; 

Madhuramimaṃ paguṇaṃ suvibhattaṃ, dhammamimaṃ saraṇatthamupehi. 

 

The teaching unconditioned most agreeable 

Leading to the fading away of desire, to stillness and freedom of despair, 

sweet and subtle and well proclaimed, 

To this Teaching take your refuge. 
 

  

Yattha ca dinna mahapphalamāhu, catūsu sucīsu purisayugesu; 

Aṭṭha ca puggaladhammadasā te, saṅghamimaṃ saraṇatthamupehi. 

 

Where the gift given reaps great benefit as they say, 

To the four pairs of purest beings, 

And to the eight types of people who see the truth clearly, 

To this community take your refuge. 


