
බුදුදහමින් ප්රකට වන අනුප්ූර්ව ප්රතිප්දාව 

 භාග්යවත් බුදුරජාණන් වහන්්ස් ් ාවට ්ද්ශනා ක් ් දුකින් නිදහස්ී්ේ මාවතයි. ඒ සඳහා 
ප්රඥාව ්හවත් විදයාව  ැබිය යුතු අතර එය කරමානුකූ ව සාක්ෂාත් ක  යුත්තක් වශ්යන් උන් 
වහන්්ස් ්ප්න්වා දුන්හ. ප්හාරාද සූතර්යහි දැක්්වන ප්රිදි භාග්යවතුන් වහන්්ස් ප්හාරාද 
අනු්රන්රයාට ්ද්ශනා ක් ් සාග්රය ්වර් ් ප්ටන් කරම්යන් ග්ැඹුරට යන්නාක් ්මන් ශාසන 
බරහ්මචර්යාව ද කරම්යන් ග්ැඹුරට යන්නක් බවයි.  

 ්සයයථාප්ි මහාරාද මහාසමුද්්දා අනුප්ුබ්බනින්්නා අනුප්ුබ්බ්ප්ා්නා අනුප්ුබ්බප්බ්භා්රා න 
ආයත්ක්නව ප්ප්ා්තා. එව්මව ් ා ප්හාරාද ඉමස්මිිං ධේමවින්ය අනුප්ුබ්බසික් ා 
අනුප්ුබ්බකිරියා අනුප්ුබ්බප්ටිප්දා. න ආයත්ක්නව අඤ්්ාප්ටි්ව්ධා. 

බුදුදහ්ේ ්නා්යක් ්ද්ශනා ප්රීක්ෂා කර බැ ී්ේ දී ්මම අනුප්ූර්ව ප්රතිප්දාව මැනැවින් ප්රකට 
්ේ. ශරාවකයන්්ග්් බුද්ි්ය් හා උත්සාහ්ය් ප්රමාණය මත විමුක්තිය සාක්ෂාත් කර ග්ැනී්ේ 
කා ්යහි ්වනසක් ප්ැවැතිය ද අනුප්ූර්ව ප්රතිප්දාව ්හවත් කරම්යන් ග්ැඹුරට යන ස්වභාවය බුද්ධ 
්ද්ශනාවන්හි ප්වත්නා ්ප්ාදු  ක්ෂණයකි.  

‘අනුප්ුබ්්බන ්ේධාී ්ථෝක-්ථෝකිං  ්ණ්  ්ණ්,  
කේමා්රෝ රජතස්්ස්ව නිද්ධ්ේ ම මත්ත්නෝ.‘ 

 රන්කරැ්වක් ටිකින් ටික රන්ව  ඇති ම  ඉවත් කරන්නාක් ්මන් නුවණැත්තා ටිකින් ටික 
්මා්හාතින් ්මා්හාත තම ්ක් ස් ම  දුර න්්න් ය. බුරදුජාණන් වහන්්ස් ්මම ග්ාථා්වන් 
දක්වා ඇත්්ත් ද කරමානුකූ ව සිත වැඩිය යුතු මාවතයි.  

බුදුදහමට අනුව දුකින් නිදහස් ීම ්හෝ ්නාීම රඳා ප්වත්නා ප්රධාන කරැණක් වන්්න්  තමා 
ඇසුරැ කරන ප්ුද්ග් යන්්ග්් ස්වභාවයයි. එබැවින් ප්රධාන අනුශාසනා රැසක ක යාණ මිතරත්ව්යහි 
වැදග්ත්කම අවධාරණය කර ති්බනු දක්නට  ැ්බ්. ් ෞකික ජීවිතය ්මන් ම ් ෝ්කෝත්තර ජීවිතය 
ද සඵ  වන්්න් ක ණ මිතුරැ ඇසුර තු ිනි. දීඝජාණු්කෝ ිය ග්ෘහප්තියාට ්ම් ාව ජීවිත්ය් 
අභිවෘද්ිය සඳහා කරැණු ්ද්ශනා කිරී්ේ දී ක යාණ මිතරත්වය එක් කරැණක් ් ස දක්වා ති්බ්. 
සිග්ා  සූතර්යහි මිතුරැ ්වසින් සිටින මිතරප්රතිරූප්කයන්්ග්න් සිදුවන විප්තත් සුහද මිතුරන්්ග්න් 
 ැ්බන යහප්තත් සවිස්තරාත්මක ව දක්වා ති්බ්. සිංසාර විමුක්තිය සාධනය සඳහා ද ක යාණ 
මිතරත්වය සුවි්ශ්ෂ දායකත්වයක් සප්යයි. වරක් බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ද්ශනා ක් ් ශාසන 
බරහ්මචර්යාව සේප්ූර්ණ්යන් ම රඳා ප්වත්්න් ක යාණ මිතරත්වය මත බවයි. ප්ෘථග්්ජන භූමි්ය් සිට 
අ ණ්ඩව වැඩිය යුතු කරැණු අතර ද ක යාණ මිතරත්වය මු ින් ම සඳහන් ්ේ. ඒවා නේ, 

1. ක යාණ මිතර ආශරය 
2. සද්ධර්ම ශරවණය 
3. ්යෝනි්සෝ මනසිකාරය 
4. ධර්මානුධර්ම ප්රතිප්දාව 

දුකින් නිදහස් ව නියම සැප්ය  බා ග්ත යුතු ආකාරය ප්ි ිබඳ බුදුරදුන්්ග්් සියලු ්ද්ශනා 
සිංක්ෂිප්්ත ්කාට එක ග්ාථාවක් තු  අන්තර්ග්ත ්කාට ති්බ්. එනේ, 

සබ්බප්ාප්ස්ස අකරණිං කුස ස්ස උප්සේප්දා, 
සචිත්ත ප්රි්යෝදප්නිං එතිං බුද්ධානසාසනිං. (ධේමප්ද) 
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් ාව ප්හ  වන සියලු බුදුවරැන්්ග්් අනුශාසනය වන ්මම ග්ාථා්වන් සැබූ සැප්ය සඳහා 
මාවත විස්තර ්ක්ර්. ඒ අනුව සියලු ප්ේ ්නාකිරීමත් කුස ් වැඩීමත් සිත ප්ිරිසිදු කිරීමත් යන 
අනුශාසනා තුන මූ ික වශ්යන් ඉදිරිප්ත් කර ඇත. ප්ේ ්නාකිරීමට බුදුරදුන් අනුශාසනා කරන්්න් 
එමග්ින් සිත අප්ිරිසිදු ී තමා ්වත දුක් ්ේදනා කේක්ටාළු ප්ැමි්ණන බැවිනි (දුක්් ෝ ප්ාප්ස්ස 
උච්ච්යා). කිසියේ අවස්ථාවක සිතට දුකක් ප්ැමි්ණ් නේ ඒ අවස්ථා්වහි සි්තහි ් ෝභ, ද්්ේශ, 
්මෝහ යන අකුස  විතර්ක කරියාත්මක ්ේ. ඒ සමග් අ්යෝනි්සෝ මනසිකාරය ්හවත් අනුවණින් 
්ම්නහි කිරීම නමැති අකුස  ස්වභාවය ද ප්වතී. එනේ දුක එන ආකාරයට සිතන වැරදි සහග්ත 
චින්තනයයි. සිත දුකින් මිදීමට නේ ්යෝනි්සෝ මනසිකාර්යන් යුතුව ්මම ් ෝභාදි අකුස  
විතර්ක දුරැවන ආකාරයට සිත ප්වත්වා ග්ැනීම අවශය ්ක්ර්. ්මම අනුශාසන්යහි ද කරමානුකූ  
 ක්ෂණය දැක ග්ත හැකි ය.  

අිංග්ුත්තර නිකා්ය් දසක නිප්ාත්ය් අවිදයා සූතර්යහි දැක්්වන ප්රිදි අවිදයාවට ප්ත්ව සසර 
දුක් විඳීමට ්මන් ම අවිදයාව දුරැ ්කාට විමුක්තියට ප්ත්ීමට ද බ ප්ාන ප්රධාන සාධකය වන්්න් 
මිතරත්වයයි. ්මහි දී ප්රථම්යන් අවිදයාවට බ ප්ාන ආසන්නතම ්හ්තු ්මන් ම ඊට බ ප්ාන මූ  
්හ්තූන් ද විස්තර කර ති්බනු දක්නට  ැ්බ්. ්මහිදී භාග්යවත් බුදුරජාණන් වහන්්ස් අවිදයාවට 
බ ප්ාන ්හ්තු එකි්නක විස්තර කරති. ඒ අනුව, 

1. අවිදයාවට ්හ්තුව ප්ිංච නීවරණයි. 

2. ප්ිංචනීවරණව ට ්හ්තුව තරිවිධ දුශ්චරිතයයි. 

3. තරිවිධ දුශ්චරිතයට ්හ්තුව ඉන්රිය අසිංවරයයි. 

4. ඉන්රිය අසිංවරයට ්හ්තු ව අසති අසේප්ජඤ්්ඤ්යයි. 

5. අසති අසේප්ජඤ්්ඤ්යට ්හ්තුව අ්යෝනි්සාමනසිකාරයයි. 

6. අ්යෝනි්සෝමනසිකාරයට ්හ්තුව අශරද්ධාවයි. 

7. අශරද්ධාවට ්හ්තුව අසද්ධර්මශරවණයයි.  

8. අසද්ධර්මශරවණයට ්හ්තුව අසත්ප්ුරැෂ ආශරයයි. 
 

 අවිදයාවට ප්වත්නා ආසන්නතම ්හ්තුව ප්ිංචනීවරණ බවත් ඊට බ ප්ාන මූ  ්හ්තුව 
අසත්ප්ුරැෂ ආශරය තු ින් අසද්ධර්ම ශරවණය බවත් ්මහිදී විස්තර ්ක්ර්.  

  ඉන්ප්සු අවිදයාව සහිත ඉහත ්හ්තු සිය ්  දුරැ කිරී්ේ මග් ද අවිදයා සූතර්යහි ම සඳහන් 
කර ඇත. දුක් දුරැකර ී්මන්  බන ඉහ  ම තත්ත්වය වන්්න් විදයාමුක්තිය සාක්ෂාත් කර ග්ැනීමයි. 
විදයා විමුක්තිය සාක්ෂාත් කර ග්ැනීමට බ ප්ාන ්හ්තු සාධක අනුප්ි ි්ව ින් අවිදයා සූතර්යහි 
තවදුරටත් විස්තර ්ේ. ඒ අනුව, 

1. විදයාවිමුක්ති සාධනයට ්හ්තුව සත්ත්බාජඣිංග්යයි. 

2. සත්ත්බාජ්ඣිංග්යට ්හ්තුව සතර සතිප්ට්ඨානයයි. 

3. සතර සතිප්ට්ඨානයට ්හ්තුව තරිවිධ සුචරිතයයි. 

4. තරිවිධ සුචරිතයට ්හ්තුව ඉන්රිය සිංවරයයි. 

5. ඉන්රිය සිංවරයට ්හ්තුව සතිසේප්ජඤ්්ඤ්යයි. 

6. සතිසේප්ජඤ්්ඤ්යට ්හ්තුව ්යෝනි්සෝමනසිකාරයයි. 
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7. ්යෝනි්සෝමනසිකාරයට ්හ්තුව ශරද්ධාවයි. 

8. ශරද්ධාවට ්හ්තුව සද්ධර්මශරවණයයි. 

9. සද්ධර්මශරවණයට ්හ්තුව සත්ප්ුරැෂ ආශරයයි. 

 ්ේ අනුව ක යාණ මිතර සත්ප්ුරැෂ ආශරව ඇති විට සද්ධර්මශරවණය  ැ්බන අතර එමග්ින් 
ශරද්ධාව උප්දවා ්යෝනි්සෝමනසිකාර්යහි නියැ ීමට අවස්ථාව සැ ්ස්. එක ්හි සති 

සේප්ජඤ්්ඤ්ය, ඉන්රිය සිංවරය, තරිවිධ සුචරිතය, සතර සතිප්ට්ඨානය, සත්ත ්බාජ්ඣිංග් ආදි ්සසු 
කරැණු සේප්ූර්ණ ී විදයා විමුක්තිය දක්වා ග්මන් ක  හැකි ්ේ. අවිදයා සූතර්ය් එන ඉහත 
විස්තර්යන් බුදුදහ්ේ සඳහන් අනුප්ූර්ව ප්රතිප්දාව මැනැවින් ප්ැහැදි ි ්ේ. 

 බුදුරජාණන් වහන්්ස් ධර්ම ්ද්ශනා කිරී්ේ දී ද ්මකී අනුප්ූර්ව ප්රතිප්දාව දැක ග්ත හැකිය. 
එනේ දානකථා, සී කථා, සග්්ග්කථා, කාමානිං ආදීනවිං, ඔකා්ර ච සිංකි් සිං, ්නක් ේ්ම ච 
ආනිසිංසිං..... යනාදි වශ්යනි. එනේ දානය ප්ි ිබඳ, සී ය ප්ි ිබඳ කථා, කාමයන්්ග්් ආදීනව, 

්ක් ස්ව  ස්වභාවය, නනෂ්කරමය්යහි ආනිසිංස ආදී වශ්යන් ්ද්ශනා ්කාට සිත මෘදු වූ ක ්හි 
චතුරාර්ය සතය සිං යාත ප්ටිච්ච සමුප්්ප්ාද ධර්මය ්ද්ශනා කිරීම බුදුරජාණන් වහන්්ස්්ග්් ්ද්ශනා 
වි ාසය විය. 

  තව ද මු දී කේමස්සකතා සේමාදිට්ිය ප්දනේ ්කාට ග්ත් දාන, සී , භාවනා වශ්යන් 
ස්වර්ග් මාර්ග්ය ්ද්ශනා ්කාට ඉන්ප්සු ප්ටිච්චසමුප්්ප්ාදය ප්දනේ ්කාටග්ත් චතුරාර්ය සතය ධර්ම 

සිං යාත  සී , සමාි, ප්ඤ්්ා වශ්යන් ්මෝක්ෂ මාර්ග්ය ්ද්ශනා කිරීම බුදුරජාණන් වහන්්ස්්ග්් 
්ද්ශනා්වහි ප්ැවැති තවත් කරමයකි. ්මහිදී කේමස්සකතා සේමාදිට්ි්යන් සේමුති සතයය ප්ැහැදි ි 
්කාට චතුරාර්ය සතයය ්ද්ශනා්වන් ප්රමාර්ථ සතයය විස්තර කරති. 

 කරණීය ්මත්ත සූතරයට අනුව ශාන්ත සුවය කරා යන මාවත අනුප්ි ි්ව ින් දක්වා ති්බ්. ඒ 

අනුව මු දී සක්්කෝ, උජූ, සූජූ ආදි වශ්යන් ශී  ස්කන්ධය දක්වා ඉන්ප්සු නමතරී භාවනාව සිං යාත 
සමාිය ස්කන්ධය ප්නවා අනතුරැව දිට්ිිං ච අනුප්සග්ේ... යන ප්රකාශ්යන් ප්රඥා ස්කන්ධය දක්වා 
ති්බ්.  

 වයාග්්ඝප්ජ්ජ සූතරයට අනුව දීඝජාණු ්කෝ ිය ප්ුතරයාට බුදුරජාණන් වහන්්ස් ප් මුව 
්ම් ාව ජීවිත්ය් සාර්ථකත්වයට ්හ්තුවන උට්ඨාන සේප්දා, ආරක්  සේප්දා, ක යාණමිත්ත, 
සමජීවිකතා යන කරැණු හතර ්ද්ශනා ්කාට ඉන්ප්සු ප්ර් ාව ජීවිත්ය් සාර්ථකත්වයට ්හ්තුවන 
සද්ධා සේප්දා, සී  සේප්දා, චාග් සේප්දා, උදයබ්භයග්ාමිනී ප්ඤ්්ා යන කරැණු හතර ඉදිරිප්ත් කිරීම ද 
බුදුදහ්ේ අනුප්ූර්ව ප්රතිප්දාවට නිදසුනකි. 

සි්තහි සතුට ප්ැහැර ග්න්නා ප්ාප්ී, අකුස  සිතිවි ි ප්ැමිණි විට එයින් සිත මුදවා අකුස ් 
දුරැවන අයුරින් සිත ප්ිහටිුවා ග්ත යුතු ආකාර ප්හක් ප්ි ිබඳව විතක්ක සණ්ඨාන සූතර්යහි (ම.නි.I, 
බු.ජ.තරි. 300 ප්ිට) අනුප්ි ි්ව ින් සඳහන් ්ේ.  

1. අඤ්ඤවිතක්ක :- සතිට ් ෝභ, ද්්ේශ, ්මෝහ යන අකුස  විතර්ක ප්ැමිණි විට ඊට ප්රතිවිරැද්ධ 
සිතිවි ් කින් එම අකුස ් සිතිවි ි දුරැකිරීම ්මමග්ින් සිදු ්ක්ර්. නිදසුනක් වශ්යන් ් ෝභයක් 
ප්ැමිණි විට ප්රිතයාග් (අත්හැරීේ) සිතිවි ් කින් ද ද්්ේශයක් ප්ැමිණි විට නමතරී සිතිවි ් කින් ද 
්මෝහය ඇති විට ප්රඥා්වන් ද වශ්යන් අකුස ් දුරැකිරීම ්මම කරම්යන් විස්තර ්ේ. වඩු 
කාර්මික්යක් තම භාණ්ඩ සූදී්ේ දී  ීයක ඇණයක් ඉවත් කිරී්ේ දී ්වනත් ඇණයකින් එයට ග්සා 
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ක ින් ඇණය ඉවත් කරන්නාක් ්මන් කුස  සිතිවි ් කින් අකුස  සිතිවි ්  දුරැකිරීම 
‘අඤ්්ඤ්විතක්ක’ යන්්නන් අදහස් ්ේ. 

2. ආදීනව :- සිතට ් ෝභ, ද්්ේශ, ්මෝහ යන අකුස  සිතිවි ි ප්ැමිණි විට එමග්ින් තම සිතට කයට 
ඇතිවන අදීනව ප්ක්ෂය සිහි්කාට එම සිතිවි ි දුරැ කිරීම ්මම කරම්යන් සිදු ්ේ. තම සි්තහි 
අකුස  සිතිවි ි ඇතිවිට සිත අප්ිරිසිදු ීම ්හ්තු්වන් සිතට අසහනය, දුක, ප්ීඩනය, අසතුට වැඩි 
්ේ. එමග්ින් තම මානසික සුවය නැති වන අතර කායික වශ්යන් ද මහත් අප්හසුතාවකට ප්ත් ්ේ. 
්ම් ස අකුස  සිතිවි ිව  ප්වත්නා ආදීනව ස කා ඒවා ඉක්මනින් සිතින් දුරැ්කාට සිත නිදහස්ව 
තබා ග්ැනීමට අප් බුද්ිමත් විය යුතුය. යේ තරැණ්යක් ්හෝ තරැණියක් නා ප්ිරිසිදු ී අ ිංකාර 
ඇදුේ ඇඳ සුවඳවි වුන් ග් ්වා ඇති වි්ටක කිසියේ ම  සතකු්ග්් කුණු වූ ම  කුණක් තමා්ග්් කරට 
දැමුව්හාත් මහත් ප්ි ික ුකට, අප්රසාදයකට ප්ත් වන්්න් යේ ්ස් ද එ්ස් ම තම සිතට අප්ිරිසිදු 
සිතිවි ි ප්ැමිණි විට එම අයහප්ත් සිතිවි ි ප්ි ිබඳ බියක්, ප්ි ිකු ක්, අප්රසාදයක් ඇති කර්ග්න වහා 
එම සිතිවි ිව ින් සිත මුදවා ග්ැනීමට අප් නිතර සැ කි ිමත් විය යුතුය. 

3. අසති :- සිතට ් ෝභ, ද්්ේශ, ්මෝහ යන අකුස  සිතිවි ි ප්ැමිණි විට එම අයහප්ත් සිතිවි ි සිහි 
්නාකර සිටීම ්මම ප්ියව්රහි  ක්ෂණයයි. අකුස  සිතිවි ි දිග්ින් දිග්ටම සිහි ක ්හාත් ඒවා 
තවදුරටත් වර්ධනය ී සිත වඩ වඩාත් අප්ිරිසිදු ්ේ. අකුස ය ප්රබ  ්ේ. එමනිසා එවැනි සිතිවි ි 
ප්ැමිණි විට වහා එය ්නාසිතීමට කරියා ක  යුතුය. ්ේ සඳහා දැඩි අවදානයක් ්මන් ම සිහිනුවණක් 
අවශය ්ේ. ඒ සඳහා අප් දක්ෂ විය යුතුය.  

4. විතක්කමූලභ ්ද :- සිතට ් ෝභ, ද්්ේශ, ්මෝහ යන අකුස  සිතිවි ි ප්ැමිණි විට ඒ සිතිවි ්් ් 
මු ට ම ්ග්ාස් එහි ස්වභාවය වටහා ්ග්න එහි නිසරැබව ්ත්රැේ ග්ැනී්මන් එම සිතිවි ි දුරැ කිරීම 
්මහි දී සිදු ්ේ. ් ෝභයක් සිතට එන්්න් සුභ අරමුණක් සමග් අ්යෝනි්සෝ මනසිකාරය ඇති විටයි. 
ද්්ේශය හට ග්න්්න් ප්ටිඝ/ අසුභ අරමුණක් සමග් අ්යෝනි්සෝමනිසාකාරය ඇති විටයි. ් ෝභයක් 
ඇති විට තමා ් ෝභ ක  ්ද්යහි ප්වත්නා යථා ස්වභාවයත් ද්්ේශයක් ඇති විට එම ද්්ේශය 
හටග්ත් ්ද්යහි ප්වත්නා නිරර්ථක බවක් ්ත්රැේ ග්ැනීම තු ින් එම අකුස  විතර්කව ින් සිත මුදවා 
ග්ැනීම ්මම ප්ියව්රන් සිදු ්ක්ර්. 

5. අ ිනිග්ගණ්හන  :- සිතට ් ෝභ, ද්්ේශ, ්මෝහ යන අකුස  සිතිවි ි ප්ැමිණි විට දැඩි ීර්යයකින් 
තම දිව දත් අතර සිරකර ග්නිමින් ්හෝ බ වත් උත්සාහයකින් එම සිතිවි ි දුරැවන ්තක් 
්නාප්සුබට උත්සාහ්යන් කරියා කිරීම ්මහිදී සිදු ්ේ. 

 කීටාග්ිරි සූතර්යහි දී භාග්යවතුන් වහන්්ස්  ්ද්ශනා කරන්්න් ආරේභ්යහි දී ම රහත් බව 

්නාප්නවන බවයි. එය අනුප්ූර්වශික්ෂා, අනුප්ූර්වකරියා, අනුප්ූර්වප්රතිප්දා මත ප්නවන බවයි.  

නාහිං භික් ්ව, ආදි්ක්නව අඤ්්ාරාධනිං වදාමි. අප්ි ච භික් ්ව අනුප්ුබ්බසික් ා 
අනුප්ුබ්බකිරියා අනුප්ුබ්බප්ටිප්දා අඤ්්ාරාධනා ්හාති. 

කථඤ්්ච භික් ්ව අනුප්ුබ්බසික් ා අනුප්ුබ්බකිරියා අනුප්ුබ්බප්ටිප්දා අඤ්්ාරාධනා ්හාති. ඉධ 

භික් ්ව, සද්ධාජා්තා උප්සිංකමති (ශරද්ධාව ඇති විට ග්ුරැන් ්වත එ ්ඹයි), උප්සිංකමිත්වා 
ප්යිරැප්ාසති (එ ඹ ඇසුරැ කරයි), ප්යිරැප්ායසන්්තා ්සාතිං ඔදහති (ඇසුරැ කරන්්න් ්දසවන් 

නතු කරයි), ඔහිත්සා්තා ධේමිං සුණාති (නතු ක  කන් ඇත්්ත් ධර්මය අසයි), සුත්වා ධේමිං 

ධා්රති (අසා ධර්මය දරයි), ධතානිං ධේමානිං අත්ථිං උප්ප්රික් ති (දැරූ ධර්ම්ය් අර්ථය ප්ිරික්සයි), 



UD5 
 

අත්ථිං උප්ප්රික් ්තා ධේමා නිජ්ඣානිං  මන්ති (අර්ථය ප්ිරික්සන්නාට ධර්ම්යෝ වටහත්), 
ධේමනිජ්ඣානක් න්තියා සති ඡන්්දා ජායති (වැටහීම ඇති ක ්හි කුස ච්ඡන්දය උප්දී), ඡන්දජා්තා 
උස්සහති (කුස ච්ඡන්දය ඇත්්ත් ීර්ය වඩයි), උස්සහිත්වා තු් ති (වැර වඩා තරි ක්ෂණය තු නය 
්ක්රයි), තු යිතවා ප්දහති (තු නය ්කාට ප්රධන් ීර්ය කරයි), ප්හිතත්්තා සමා්නා කා්යන 
්චව ප්රමිං සච්චිං සච්ික්රාති (නිවනට ්ම්හයවූ සිත් ඇත්්ත් නාම කයිනිදු ප්රමසතයය 
සාක්ෂාත් කරයි), ප්ඤ්්ාය ච නිං ප්ටිවිජ්ඣ ප්ස්සති (මාර්ග් ප්රඥා්වන් ද නිවන ප්රති්ේධ ්ක්රයි).   

 ්ම් ස කරම්යන් ග්ැඹුරට යන අනුප්ූර්ව ප්රතිප්දාව බුදුදහ්ේ ්නා්යක් අනුශාසනාව  

ප්ැහැදි ිව ප්රකට වන  ක්ෂණයකි. ්මහි ා වි්ශ්ෂ්යන් ක යාණ මිතරත්වය, සද්ධර්ම ශරවණය මු ් 
ග්ණ්යහි  ා සැ ්කන  ක්ෂණ ්දකක් බව ප්ැහැදි ිව දක්නට  ැ්බ්. තමා්ග්් සිත ජීවිත්ය් සියලු 
කටයුතුව ට මූ ිකව කරියා කරනු ඇත (ම්නෝප්ුබ්බිංග්මා ධේමා). වි්ශ්ෂ්යන් බුදුදහමින් මග් 
්ප්න්වන්්න් තම ප්ිරිසිදු සිත ක යාණ මිතරත්වයක් බවට ප්ත් කර්ග්න සැබූ ප්ි ිසරණ/ ආරක්ෂාව 
/ ක යාණ මිතරත්වය තමා තු  ම උප්දවා ග්ැනීමටයි. ඊට ්හ්තුව බාහිර ්කාතරේ ක යාණ මිතරයන් 
සිටිය ද අවසාන්යහි තමා හුදක ා වන බැවිනි. එබැවින් තමාට නියම රැකවරණය වන්්න් තමා්ග්් 
සිත ම නැත්හාත් ශ්රී සද්ධර්මය ම ප්ිහිටක් කර ග්ැනීමයි. ඒ සඳහා භාග්යවතුන් වහන්්ස් තම 
ශරාවකයන් ්බ්හවින් උනන්දු කරවා ති්බ්. 

අත්තදීප්ා භික් ්ේ විහරථ අත්තසරණා, න අඤ්්ඤ්සරණා 

ධේමදීප්ා භික් ්ේ විහරථ ධේමසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා 

තමාට තමා ප්හනක් / දිවයිනක් සරණක් කර ග්න්න, ්වනත් සරණක් ්නාමැත. 

ධර්මය තමාට ප්හනක් / දිවයිනක් සරණක් කර ග්න්න, ්වනත් සරණක් ්නාමැත. 

  

ඔබ සැමට ්තරැවන් සරණයි  ! 

බු.ව. 2562 (වය.ව.2019) දුරැතු ප්ුන් ්ප්ා්හෝ දින 

සී  සමාදානය 

සන් වැ ිහි නමතරී භාවනා මධයස්ථාන්ය් 


