ශ්රී සම්බුද්ධ ශාසනය
දුකින් නිදහස්ව උත්තරීතර ආධයාත්ික සුවය පසක් වන පිවිතුරු අනුශාසනය
පෙර කරන ලද ෙින සහ වඩන ලද ශ්රද්ධාදි ඉන්රිය ධර්ම මත
ආධයාත්ික ගමන් මපගහි ප ාපහෝ කරුණු තීරණය පේ.
වර්තමානපය් (අසප ෝ, අමායාවී න වංකජාපතෝ)
ුද්ිමත් ව, කෙටි නුති ව හා අවංක ව ඇති විට එම ගමන ශ්ක්තිමත් පේ.
නිපවන සුනුපහන මාවපත් ආරම්භපය් සිට අවසානය දක්වා ම අඛණ්ඩව
කලයාණිතර ආශ්රය, සද්ධර්මශ්රවණය, පයෝනිපසෝ මනසිකාරය හා ධර්මානුධර්ම ෙරතිෙදාව
යන කරුණු සම්ොදනය කර ගුනීපමන්

‘සබ් ොෙස්ස අකරණං කුසලස්ස උෙසම්ෙදා, සචිත්තෙරිපයෝදෙනං ඒතං ුද්ධානසාසනං.‘
යන ුද්ධාවවාදය ඇසීමට අවස්ථාව ලුපබ්.
එනම් ෙළමුව අොය මගින් දුරු වී ස්වර්ගගාමී මාවතට ෙිවිස
ඒ ඔස්පස් කරමපයන් ආර්ය උතුමන් ගමන් කළ නිවන් මග පවත අවතීර්ණ වීමයි.
පමහිලා මුලින් ම ලුප න අවප ෝධය නම් කම්ඵල අදහන නුවණයි.
අකුසලපයන් වුළකී, ෙස්ෙේවලින් ිදීම් (සතර සමයක් ෙරධාන වීර්ය) වශ්පයන්
සීලය රැකීමට පෙළපේ.
අෙ සීලය රකින විට සීලය විසින් අෙව රකිනු ලුබීම (ධම්පමෝ හපව රක්ඛති ධම්මචාරිං).
දාන, සීල, භාවනා යන තරිවිධ ෙුණය කරියා සඳහා නිතර සිත නුඹුරු පේ.

සුපඛෝ ෙුඤ්ඤස්ස උච්චපයෝ - ෙින් කරන විට මානසික සතුට දියුණු පේ.
ෙුඤ්ඤං සුඛං ජීවිතසංඛයම්හි - ජීවිතාවසානපයහි ෙින උෙකාරවත් පේ.
‘ඉධ නන්දති පෙච්ච නන්දති - කතෙුඤ්පඤෝ උභයත්ථ නන්දති’
ෙිපනහි ආනිසංස වශ්පයන් පමපලාවත් සතුටට ෙත් ව ෙරපලාවත් සතුටු පවයි.
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දදං ිත්තානි ගන්ථති - දානය නිසා ිතුරන් දිනා ගනියි.
සීලය නිසා විසාරද ව හා සමාජ විශ්්වසනීයත්වය තහවුරු පේ.
මමතරී භාවනාව වුඩීපම් ෙරතිඵල වශ්පයන්
සුපවාම තම දරුවන් පස් ලන ඇසක් ඇති කර ගනියි.
ධර්ම ශ්රවණපයන් ෙටිච්චසමුේොද නුවණ ලුප න විට
දුපකහි හටගුනීම හා නිපරෝධය නම් වු චතුරාර්ය සතයය ෙරකට පේ.
ඒ සමඟ ම දුකින් නිදහස් වීම සඳහා වූ මාවත විවර පේ.
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගපය් ඉදිරිය ලා ෙියවර ත යි. සීල, සමාි, ෙඤ්ා කරමපයන් සෙිපර්.
පයෝනිපසෝ මනසිකාරපයන් යුතුව සති-සම්ෙජඤ්ඤ වඩන විට
ඉන්රිය සංවරය නිතුතින් ඇති පේ. ආහාරපයහි ෙමණ දැන ගුනීම, නින්ද ොලනය මීට උෙකාරවත් පේ.
නිපවන සුනපහන මාවපත් ඉහළ ම ෙරතිෙදාව සංක්ෂිේත පලස සමථ - විදර්ශ්නා වශ්පයන් මුණ ගුපස්.
සමථ භාවනා තුළින් නිතර සමාිය දියුණු කිරීම් වශ්පයන් සිත වඩයි.
විදර්ශ්නාපවන් රූෙ, පේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධයන්පග්
සමුදය, වය, අස්සාද, ආදීනව, නිස්සරණ ලින් ෙරඥාව වඩයි.
පමහි මූලික ෙදනම පහවත් භූිය වන්පන්

සතර සතිපට්ඨානය යි.
අසුපභ් සුභ යන සඤ්ා විෙල්ලාසය දුරුවීම
දුක්පේ සුඛ යන සඤ්ා විෙල්ලාසය දුරුවීම
අනිච්පච් නිච්ච යන සඤ්ා විෙල්ලාසය දුරුවීම
අනත්පත් අත්ත යන සඤ්ා විෙල්ලාසය දුරුවීම
කරමපයන් සද්ධා, විරිය, සති, සමාි, ෙඤ්ා යන ඉන්රිය ධර්ම දියුණුවීම
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එම ඉන්රිය ධර්ම ල ධර්ම වශ්පයන් ද තවදුරටත් වුඩිදියුණුවීම
සති, ධම්මවිචය, විරිය, ෙීති, ෙස්සද්ි, සමාි, උපෙක්ඛා යන සත්ත ප ාජ්ඣංග දියුණු වීම
ක ලිංකාර, ඵස්ස, විඤ්ාණ, මපනෝසඤ්පච්තන යන සතර ආහාරවල ස්වභාවය අවප ෝධ වීම
නාමරූෙ ධර්ම ෙරකට වීම
මාර්ගාංග වශ්පයන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ඔස්පස් ඉදිරියට යාම
සීල, සමාි, ෙඤ්ා යන තරිවිධ ශ්ික්ෂා සම්ෙූර්ණවීම
අනිතය, දුක්ඛ, අනත්ත යන තරිලක්ෂණ ෙරකටවීම
ඇස, ආදි ආයතනයන්හි කුසලතාව දියුණුවී

දිට්්ඨ් දිට්ඨමත්තං, සු්ත සුතමත්තං, මු්ත් මුතමත්තං, විඤ්්ා්ත විඤ්්ාතමත්තං
යන අවප ෝධය දියුණු පවින් කරමපයන් අවිදයාව ක්ෂය පවින් දුකින් නිදහස්වීම
ාහිර කිසිදු පදයක පහෝ අභයන්තර සිපතහි කිසිවක් නිතය, සුෙ, ආත්ම වශ්පයන් පනාගුනීම
උතුරා යන මමතරිපයන් පලාව සුපවාම තම දරුවන් පස් දැකීම
ු ලී යන ෙරඥාපවන් අනිතයය ෙසක් කිරීම
නාමරූෙ ධර්ම මුනුවින් දැන ඉන් නිදහස්වීම
මපඩහි ඇති මලක් ඉහළට නුග නිර්මලව ෙවතින්නාක් පමන්
පලෝභ කරන්නවුන් අතර නිර්පලෝභීව සිටීම
ද්පේෂ කරන්නවුන් අතර මමතරී සහගතව සිටීම
ඊර්ෂයා කරන්නවුන් අතර මුදිතා ගුණපයන් සිටීම
පකපලස් සහිත පලාව නිපකපලස්ව සිටීම
පලෝභ-ද්පේෂ පදෙසට මාරුවන පලෝකපයහි මුදහත් ව උපේක්ෂකව සිටීම
අටපලෝ දහම අබියස අකම්ෙිත මනසක් ඇති කර ගුනීම උතුම් ම මංගල කරුණයි.

UD4

පහ්තු ඇති විට හට ගන්නා දූ පහ්තු නිරුද්ධ වීපමන් ඉතිරි නුති ව නිරුද්ධ පේ.

යං කිඤ්්ි සමුදය ධම්මං සබ්බං ත නි්රෝධධම්මං
පලාව ඇති ෙරම යථාර්ථය වන ස්කන්ධය ෙංචකපය් සමුදය - වය ෙිළි ඳ

අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න භවිස්සති
යන අවප ෝධපයහි සිහිය හා නුවණ උෙරිම පලස අඛණ්ඩව ෙවතී.
ඇත - නුත ආදි සියලු අන්තවලින් දුරු ව
අභයන්තර - ාහිර සම්පභ්දය ද බිඳලා නිවුණ සුනසුණ චරිතය පවත
දිපනන් දින පමාපහාතින් පමාපහාත මම ද සුනපසින් පලෝකය ද සනසවින්
සුවච ව ඇති ාතිිතරාදීන්ට ද දහම් මග කියා පදින්
පමම දහම් මපගහි ඉදිරිය ලා ශ්ාන්තව ෙියවර ත යි.
කරමපයන් සක්කායදිට්ඨි ඇතුළු සංපයෝජන ෙරහීණ කරින්
පසෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී මගඵල ඔස්පස් ආසවක්ඛය ාණය පවත ෙිවිපසයි.
සමස්ත ජීවිතය යනු ස්කන්ධ ෙංචකපය් නිරතුරුව සිදුවන හටගුනීම්-නිරුද්ධවීම් ෙමණක් ව ෙසක් වනු ඇත.

නිබ්බන්ති ධීරා යථායං පදී්පෝ - ෙහනක් නිවී යන පස් නුවණුත්පතෝ නිවීමට යති.
අත්තදීපා භික්ඛ්ේ විහරථ අත්තසරණා, න අඤ්්ඤ්සරණා.
තමාට තම සිත හුර අන් ෙිළිසරණක් පනාමුත.

න තං මාතා පිතා කයිරා අඤ්්්ඤ්් වාපි ච ාතකා
සම්මා පණිහිතං ිත්තං ්සයය ්සා නං ත්තෝ ක්ර.
හදාගත් සිත හුර තමාට ෙිහිට විය හුකි පවනත් මවක් ෙිපයක් පනාමුත

ධම්මදීපා භික්ඛ්ේ විහරථ ධම්මසරණා, න අඤ්්ඤ්සරණා.
පගෞතම සම් ුදු සසුන අහිි වීමට පෙර... අේෙමාපදන සම්ොපදථ !!!

සාධු! සාධු! සාධු!

