
සීලය 
(සිල්වත් බව) 

 

යමෙකු තුළ ඇති හික්ෙුණු බව මහවත් ශික්ෂණය සීලයයි. එනම් දිවිෙගට සිසිලස සහනය සතුට 
සලසාලන කායික - වාචසික සංවරය සීලයය.ි මලෝවැසියන් මකමරහි ඉෙහත් කරැණාමවන් යුතුව 
බුදුරජාණන ් වහන්මස ් මෙන්වා වදාළ සීලය ෙගින ් සත්ත්වයන්ට සදිුවන අමන්කවිධ කරදර - සම්බාධ 
ෙගහරවා ගැනීෙට අවස්ථාව සැලමස්. එෙගනි් මෙමලාව වශමයන් සිදුවිය හැකි නිනද්ා, අෙහාස, ධනහානි, 
මරෝගෙීඩා, ොනසික ෙීඩා, ෙසුතැවීම්, ොෙමිතර ඇසරු, ආර්ථික දුෂ්කරතා ආදිය ෙගහරවා ගැනීෙට ෙෙණක් 
මනාව ෙරමලාව වශමයන ් සිදුවිය හැකි අොදුකනි් නිදහස්වීෙට ද හැකියාව ලැමේ. එෙනිසා සීලය 
සුගතිගාමීවීමම් ඉනිෙගක් මලස සඳහන් ව තිමේ (සග්ගාමරෝහණ මසෝොනං සීලං අඤ්ඤසෙං කුමතා). ඒ 
අතර සසර දුකින් සෙරුා නදිහස්වීෙට ද සීලමයන් ලැමබන ෙිටිවහල අනල්ෙ ය. එබැවින් ජරාවට ෙත්වන 
තුරැ ෙ සිල්වත් ජීවිතයක් ගත කිරීෙ උතුම් බව සඳහන් මේ (සීලං යාව ජරා සාධු). 

සිල්වත් බමවහි ෙරධාන ලක්ෂණය නම් කායික - වාචසික සංවරයය.ි ඒ අනුව කායිකව සිදුවන 
ෙරාණඝාතය, මසාරකෙ, කාෙමිථයාචාර යන තරිවිධ දුෂ්චරිතමයන් මවන් වීෙත් වාචසික සිදුවන මබාරැව, 
මක්ලෙ, ෙරැෂවචන, හිස්වචන යන භාෂාව වැරදි මලස භාවිත කරන ස්වභාවමයන් වැළකීෙත් ය. මෙමලස 
කායික වාචසික දුසිරිතව්ලනි් මතාරව දිවිමගවන සිල්වත් තැනැත්තාට ෙහත් සහනයක් සැලමසන අතර 
ඔහු ඇසුරැ කරන සමීෙතෙයන්ට ද එෙගනි් ෙහසවු සතුට උදාමේ. තවද එෙ ෙදු්ගලයාමග් සිල්වත්බව නිසා 
මදවියන්, මියගිය ඤාතීන් ආදීන්මග් ද ආශීර්ථවාදය ලැමබන අතර තෙන් සිදුකරන කටයුතු වඩාත් සාර්ථථකව 
සෙුරා ගැනීෙට ද හැකියාව ලැමේ. 

යෙක ුනිතර සිල්වත්ව කරියා කරය ිනම් ඔහුමග් සිල්වත්බව සිහිෙත් මකාට එය භාවනාවක ්මලස 
නැවත නැවත මෙමනහි කරිීමෙන් සිත එකඟ කර ගැනීෙට ද අවස්ථාව ලැමේ. එය සීලානුස්සති භාවනාව 
මලස දස අනුස්සති භාවනා අතර දක්වා තිමේ. සිල්වත් තැනැත්තාමග් මෙමලාව ජීවිතමය් සිදුකරන 
අධයාෙනික, ආර්ථික කටයුතු සඵල වන අතර එෙගින ්දැහැමිව තෙ ධනසම්ෙත් වර්ථධනය කර ගැනීෙට ද 
හැකියාව ලැමේ. ඒ අතර ඕනෑෙ ෙිරිසක් අබියසට නිර්ථභයව මනාෙැකළිව යාමම් ආත්ෙශක්තිය ද සීලය 
තුළින් වර්ථධනය මේ. ෙරණින් ෙතු සුගතිගාමී වීෙට ද සිල්වත්බව ෙහත් උෙකාරයකි. අෙ සීලය රකනි විට 

සීලය විසනි් අෙව ආරකෂ්ා කරන ුඇත. එය හුමදක් මෙමලාව දී  ලැමබන රැකවණයක් ෙෙණක ්මනාව 
සසර දුගතිගාමී වීමෙන් නදිහස් වීෙට ද එය ෙිහිටක් මවයි. 

බුදුදහමින් මෙන්වා දී ඇත ිසීලය ෙගින ්සිදු මකමරනම්න් හුමදක් කය වචනය සංවර කර මගන 
සිටීෙ ෙෙණක් මනාව සිල්ෙද ආරක්ෂා වන ආකාරය මෙන ්ෙ සිල්ෙද බිමඳන ආකාරය ෙිළබිඳව හා ඊට 
බලොන ආසනන්තෙ මහත්ු මොනවාද යන්න ෙිළිබඳව ද එෙගින ්මෙනව්ා දී තිමේ. ඒ අනුව ෙරාණඝාතය 
සිදුවීෙට ආසන්තෙ මහ්තවු ද්මේෂයය.ි මසාරකෙට මහ්තුව තෘෂ්ණාව වන අතර කාෙමිථයාචාරය 
සිදුවන්මන් ද තෘෂ්ණාව ොදක කර මගනයි. මබාරැකීෙට ආසන්නතෙ මහ්තුව මලෝභය වන අතර මක්ලෙට 
හා ෙරැෂවචනයට මහ්තුව ද්මේෂයයි. හිස්වචනයට මහ්තුව මෙෝහයයි. මෙමලස තො තුළ කිසියම් සීලයක් 
ආරක්ෂා මවනවා නම් ඊට මහ්තුව කුෙකද් යනන්ත් කිසියම් සිල්ෙදයක් බිමඳනවා නම් ඊට මහ්තුව කුෙකද් 
යන්නත ්මබෞද්ධ ශරාවකයාට අවමබෝධයක් තිබීෙ අවශය මකමර්ථ. බුදුදහමින ්වදාළ සැබෑ සීලය සම්ෙරූ්ථණ 
වන්මන්ත් සීලමයන් අමේක්ෂිත නියෙ ෙරතිඵල ලැමබන්මන්ත් එවිටයි. ඒ අතර හුමදක් ෙරාණඝාතාදිමයන් 
වළකනි අතර අන ්සත්ත්වයන්මග ් ජීවිත සරුක්ෂිතකරලීම් වශමයන් අකුසලයට විරැදධ් කුසලය ෙරගුණ 
කිරීෙ ද සීලය වඩාත් ෙරිෙරූ්ථණවීෙට මහ්තු මේ. 

සොජගත ජීවිතමය් දී නුවණැති තැනැත්තකු සොජමයන් බලාමොමරාත්තු වන ෙරධාන කරැණක් 
නම් කීර්ථතියයි. එය තෙ ධනයට මහෝ බලයට වඩා උසස් මදයකි. සොජමයහ ිමහාඳ නෙක් දිනාමගන 
කීර්ථතිෙත්ව ජීවත් වීෙට සලි්වත් ජීවිතය ෙහත් මස් උෙකාරී මේ. සිල්වත් තැනැත්තා ගැන සොජමයහි 
විශාල මගෞරවයක ්විශ්වාසයක් මගාඩනැමගන අතර එය අන් කිසිදු මදයකින් ලබාගත හැක්කක ්මනාමේ. 
මෙමලස සිල්වත් වූ ෙෙණට අන් අය ඒ ගැන කතාබහ කරන අතර සොජමයහි විශ්වසනයී කටයුත්තකදී 



UD2 
 

සිල්වතා ද ඊට සම්බන්ධ කර ගැමන්. එෙෙණක් මනාව මෙෙ කරී්ථතිය නිසා ෙ ඔහටු දැහැමිව ෙහත් ධනයක් 
උෙයා ගැනීෙට ද අවස්ථාව ලැමේ.  

බුදුදහමින් දැක්මවන සීලය ෙනා මලස සම්ෙූර්ථණ වීෙට නම් තෙ සිත ෙැනැවින ්ෙිහිටුවා ගැනීෙ 
අවශය මකමර්ථ. එනම් සම්ො සංකල්ෙ මහවත් යහෙත් සතිිවිලිවලින් යුක්ත වීෙයි. සංකල්ෙ (සිතිවිලි) යහෙත් 
වන්මන් ෙනා දැකේක ්මහවත් සම්ො දිට්ඨිය ඇති විටයි. සම්ොදිට්ඨිය ඇති වන්මන් ෙනා අවධානමයන් 
යුතුව සද්ධර්ථෙය ශරවණය මකාට නුවණින ්මෙමනහි කළ ෙෙණටයි. සම්ොදිට්ඨිමයන් යුතුව සිල්වත් වන 
විට තො රකින සීලය තොට ෙහසුවක් සහනයක් මෙන් ෙ සුවයක් ද වනු ඇත. සීලය නිතර ෙ ෙරඥාව 
සෙග එකට සෙගාමීව සුරැකි ෙෙණට එය වඩාත් ෙ අර්ථථවත් වන අතර එය නවින සඳහා ද උෙකාරවත් 
මේ. එක් අතකින් අමනක් අත මදෝවනය කරනන්ාක් මෙන් සීලමයන් ෙරඥාවත් ෙරඥාමවන් සීලයත් 
ොරිශුද්ධත්වයට ෙරිෙූර්ථණත්වයට ෙත්වන බව සඳහන් මේ. තවද තො රකනි සීලය සොධියට උෙකාරයක් 
ෙිණිස භාවිත කළමහාත් සොධිමයහි දියුණුව සඳහා තව තවත් කායික වාචසික සංවරය තුළින් සිල්වත්බව 
දියුණු කර ගැනීෙට මෙළමෙනු ඇත. සිත සොධිෙත් වන විට දිට්ඨඨධම්ෙමේදනීය වශමයන් ෙ ෙහත් 
සහනයක් සතුටක් ලැබීෙ ඊට මහ්තුවයි. 

දාන, සීල, භාවනා යන තරිවිධ ෙුණය කරියා අතර සඳහන් වන සීලයට ෙදනම් වන්මන් කම්ෙස්සකතා 
සම්ොදිට්ඨියයි. එනම් තෙ සිත ෙුල් වී කරන කරියාවන්ට සිමතහි ස්වභාවය අනුව ඊට අනුරෑෙ වූ විොක 
ලැමබන බවය.ි මෙකී අවමබෝධය ෙත ෙිහිටා රකින සීලය සුගතිගාමීවීෙට උෙකාරවත් මේ. ස්වර්ථගගාමී 
ොවත මහළි මකමරන බුදුදහමින් ෙූලික වශමයන් අමේක්ෂා කරන්මන් මෙමලාව උෙන් සත්ත්වයන්ට 
ෙරණින් ෙතු අොගත මනාවී සුගතිගාමී වීෙට ොවතයි. ඒ සඳහා කායික වාචසික සංවරය ෙදනම් මකාටගත් 
සීලය මබමහවින් ෙරමයෝජනවත් මේ. මෙමලස සිල්වත් වීමෙන් සසර සගුතියක් හමිි වුව ද සංසාර චකරමයහි 
රැමඳන තුරැ දුකනි් සෙරුා නිදහස්වීෙක් මනාෙැත. එබැවින් නවින ඉලකක් මකාට සීලය රැකීෙ වඩාත් 
අවධාරණය මකමර්ථ. සසර දුකින් සෙුරා නිදහස් ව සයිලු ොනසික ගැටලුවලින් නිදහස්වීමම් ොවත මහළි 
මකමරන විෙුක්තිගාමී (මෙෝක්ෂ) ොර්ථගමයහි සීලය ෙලූික අංගයකි. ඒ සඳහා චතුරාර්ථය සතයය මිශරිත ශ්රී 
ධර්ථෙය ශරවණය මකාට මලෝකය හා තො ෙිළිබඳ ෙනා දර්ථශනයක් උෙදවා ගැනීෙ අවශය මේ.  

ජටා සූතරමයහි විස්තර මකමරන ෙරිදි වමරක බුදුරදුන් මවත ෙැමිණි මදවියකු නැඟූ ෙරශන්යකට 
ෙිළිතුරැ වශමයන් සියලු ගැටලුවලින් නදිහස්වීමම් ොවත වශමයන් භාගයවතුන් වහන්මස් ෙැහැදිලි කමළ් 
සීලමයහි ෙිහිටා සෙථ විදර්ථශනා වඩන මලසයි. එහි දී ගැටලුවලින් නිදහස්වීමම් ෙූලික ෙදනෙ වශමයන් 
මද්ශනා කමළ් සීලයයි.  

‘සීමල් ෙතිට්ඨඨාය නමරෝ සෙඤ්මඤෝ චිත්තං ෙඤ්ඤඤ්ච භාවයං, 
ආතාෙි නිෙමකෝ භික්ඛූ මසෝ ඉෙං විජටමය් ජටං’. (ජටා සුත්ත, සං.නි.1) 
 

මෙහි දැක්මවන ෙරිදි අභයන්තර හා බාහිර සියලු කායික ොනසික ගැටලුවලනි ්සම්ෙූර්ථණමයන් 
නිදහස්  විය හැක්මක් නුවණින් යුතුව සීලමයහි ෙිහිටා සෙථ විෙස්සනා භාවනා වැඩීමෙන.ි මම් සඳහා 
චතුරාර්ථය සතයය ෙදනම් මකාටගත් දුමකහි හටගැනීෙ හා නිමරෝධය ෙිළිබඳ ෙැහැදිලි දර්ථශනයක් / නුවණක් 
ධර්ථෙ ොර්ථගය ආරම්භමය් දී ෙ උෙදවා ගැනීෙ මබමහවින් අවශය මකමර්ථ. ඒ සඳහා කලණ මිතුරැ ඇසරුින් 
ෙටිච්ච සෙුේොදය නිශරිත ධර්ථෙය ශරවණය කළ යුතුව ඇත. 

බුදුදහමින් වඩාත් අගය කරන්මන් ෙනා දැකේකනි් යුතු දෘෂ්ටිවලට මනාවැටුණු ෙැදුම් ෙමගහි ගෙන් 
කරන (දිට්ඨිං ච අනුෙගම්ෙ සීලවා දස්සමනන සම්ෙනම්නා) සීලයයි. එනම් ධර්ථෙ ොර්ථගය ආරම්භමය් දී ෙ 
ෙටිච්චසෙුේොදය ෙදනම් මකාටගත් අනිතයතාව ෙිළිබඳ ෙනා දැකේක් ඇති කර ගත යුතු බවයි. එනම් 
ඇස්, කන්, නාසාදි ඉන්රිය ඔස්මස් රෑෙ, ශේද, ගන්ධාදි අරෙුණු විෂයමයහි කිසියම් දැනෙුක ්ලැබීමම් දී එෙ 
අද්දැකෙී වර්ථතොනමයහි හටමගන ඉතිරි නැතිව නිරැදධ් වන බව ෙළිිබඳ අවමබෝධයයි. ඉන්රිය සංජානනය 
තුළින් නිතර ෙ රෑෙ, මේදනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන සක්න්ධ ෙංචකය මගාඩනැමගන අතර එය 
මෙර මනාතිබී හටමගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වන බවත් (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න භවිස්සති) එෙ අද්දැකෙී 
අනාගතයට මනායන බවත් ෙිළිබඳ වැටහීෙයි. රෑොදි ස්කන්ධ ෙංචකමයහි හටගැනීෙ (සෙුදය) දකනි 
තැනැත්තා ‘නැත’ (උච්මේද) යන අන්තමයන් දුරැ මේ. ස්කන්ධ ෙංචකමය් වැය (වය) දකින තැනැත්තා 
‘ඇත’ (ශාශ්වත) යන අන්තමයන් දුරැමේ. මෙමලස ෙටිච්චසෙුේොදය නෙැති එක ෙ දර්ථශනමයන් ඇත හා 
නැත යන අන්ත මදක ෙ දුරැ වී ෙධයෙ ෙරතිෙදාවට ෙිවිසීෙ අවශය මකමර්ථ.  



UD3 
 

ආර්ථය අෂ්ටාංගික ොර්ථගමයහි දැක්මවන ෙරිදි සම්ොදිට්ඨිය මෙරටුව යෙකු ආර්ථය ොර්ථගමයහි ගෙන් 
කරයි නම් කායික සංවරයට ෙරථෙ වාචසික සංවරය දියුණු මේ. එදිමනදා කටයුතු කිරීමම් දී තෙ වචන 
භාවිතමය් දී හැකිතාක් දුරට ෙනා සිහිමයන් හා නුවණින් යුතුව වඩාත් ඵලදායී මලස වචන භාවිත මකමර්ථ. 
මබාමහෝ මදනා සොජගත ජීවිතමය් දී අෙහසුතාවට හා ෙසුතැවිල්ලට ෙත් වන්මන් වචන හුවොරැ කර 
ගැනීමම් දී සදිුවන අදූරදර්ථශී භාවය නිසයි. එෙ නිසා වචන භාවිතමය් දී යළ ියළිත් නුවණින් මෙමනහි 
කිරීෙ (ෙච්චමවක්ිත්වා ෙච්චමවක්ිත්වා වාචාය කම්ෙං කාතේබං) වැදගත් මේ.  

සිල්වත් බමවහි ෙිහිටා භාවනා කරන ශරාවකයාමග් සිත සොධිෙත් වන අතර එෙෙණට සතුට ද 
වැඩිවන අතර එෙ සතුටත් සෙග ඉතා සුළු වරදින් ෙවා වැළමකමින් වඩ වඩාත ්සිල්වත් වීෙට උත්සාහ 
කරය ි(අනුෙත්මත්සු වජ්මජ්සු භයදස්සාවී). ඒ අතර සලීයත් සෙඟ සොධිය දියණුු කිරීමෙන් සීල, සොධි, 
ෙඤ්ඤා, විෙුත්ති, විෙුත්තිඤාණදස්සන යන ෙංච ධර්ථෙයන්හි ෙ ෙරිෙරූ්ථණත්වයට ෙත්වීෙට අවස්ථාව උදාමේ.  

ෙජ්ිෙ නිකාමයහි ආකංමඛයය සූතරමයහි සීලමයහි ආනිසංස රැසක් විස්තර මකාට තිමේ. ඒ අනුව 
සිල්වත් වන ෙෙණට,  

• තො සෙඟ වාසය කරනන්වුන්මග් (සබරහ්ෙචාරීන්මග්) සිත් දිනා ගැනීෙ 

• සිේෙසය  ෙැනැවින් ලැබීෙ 

• සිේෙසය මදන අයට ෙින්සිදුවීෙ 

• ෙරමලාව ගිය අයට ෙින් සිදුවීෙ හා ඒ අයමග් ආශීර්ථවාදය ලැබීෙ 

• කුසලදහම් මනාඇලෙී හා අකුසලයන්හි ඇලෙී  යන දුර්ථවලතා ෙැඩ ෙැවැත්වීෙ 

• බිය තැතිගැනමී් අරෙුණු ෙැඩ ෙැවැත්වීෙ 

• සිමතහි සතුට දියුණුවන ෙරථෙ ධයාන ආදි රෑෙ ධයාන හතර ලැබීෙ 

• රෑෙී තත්ත්වය ඉක්ෙවා ආකාසානඤ්චායතන ආදි අරෑෙ ධයාන හතර ලැබීෙ 

• තරිවිධ සංමයෝජන දුරැලා මසෝවාන් වීෙ 

• රාග, ද්මේෂ තුනී මකාට සකදාගාමී වීෙ  

• රාග, ද්මේෂ සෙුරා ෙරහීණ මකාට අනාගාමී විෙ  

• ඉද්ධිවිධ ආදි අභිඥා ලැබීෙ 

• සියලු මකමලස් ෙරහීණ මකාට රහත්වීෙ 
 

යන ආනිසංස මම් ජීවිතමය් දී ෙ සලසා ගැනීෙට අවසථ්ාව උදාමේ. ශරද්ධාමවන් හා නුවණින් යුතුව 
තො රකින සීලය මෙමනහ ිකිරීෙ සිත එකඟ කිරීමම් සෙථ භාවනාවක් වශමයන ්අනුස්සති භාවනා අතර 
විස්තර මකාට තිමේ. එය සීලානුස්සති භාවනාවය.ි එනිසා සීලය එක් අතකින් සුගතිගාමී වීෙට ොවතක් 
වශමයන් ද සිත එකඟ කිරීමම් කෙටහනක් වශමයන් ද නිර්ථවාණාවමබෝධය සඳහා ෙූලික ෙදනෙක් වශමයන් 
ද බුදුදහමෙහි විස්තර මේ.   

 සම්ොදිට්ඨිය මෙරටුව සීලය රකින නවුණැති ශරාවකයාට තො රකින සීලය කිසි විමටකත් තොමග් 
දදනකි ජීවිතයට බාධාවක් මහෝ අසහනය ෙිණිස මහ්තු මනාමේ. ඔහුමග් සීලය සොධියටත් සොධිය 
ෙරඥාවටත් උෙකාර වන මහයින් ඉතා සතුටින් තෙ සීලය ආරකෂ්ා කරයි. තෙ ජීවිතමය් සතුට සහනය 
සැනසුෙ උදා කරලන සම්බාධකවලින් මේරීෙට ඇති ොවතක් වශමයන් සීලය ෙහත් උෙකාරයක් සෙයය.ි 
මෙමලස ෙනා දර්ථශනයකනි් යුතුව ෙිරිසිදු සීලයක ෙිහිටා සිත වැඩූ ෙෙණට සිත සොධිෙත් වන අතර 
සොධිෙත් වූ සිතින් මලෝක යථාර්ථථය මත්රැම් ගැනීෙට අවකාශ උදාමේ (සොහිමතා භික්ඛමේ යථාභූතං 
ෙජානාති.). එමලස මලෝක යථාර්ථථය ෙරතයක්ෂ කර ගැනෙීට අවස්ථාව ලැමබන්මන් ධර්ථෙ ොර්ථගය 
ආරම්භමය් දී ෙ කලණ මිතුරැ ඇසුරින් ෙටිච්චසෙුෙේාදය ෙදනම් මකාටගත් තරිලක්ෂණය ෙළිිබඳ ෙනා 
වැටහීෙක් ඇති කර ගැනීමෙනි.  

 

 



UD4 
 

සීලානුස්සති භාවනාව 

  සම්බුදු සසුමනහි ෙිළිමවත් ෙුරන ශරාවකයාට තො රකනි සීලය ගැන මෙමනහි කිරීෙ සිත එකඟ 
කිරීමම් භාවනාවක.ි සෙ සතලිස් කර්ථෙස්ථානයන්හි දස අනුස්සති අතර සීලානුස්සතිය සෙථ 
කර්ථෙස්ථානයක් වශමයන් දක්වා තිමේ. සීලානුස්සති භාවනාව වඩනු කැෙැති ශරාවකයා විමේකීව සිටින 
අවස්ථාවක තෙ කය තැනේත් කර මගන සංසුන් ෙරිසරයක ඉඳමගන තො රකනි සීලය ගැන මෙමනහි 
කළ යුතු ය.  

මෙහිදී නිවන් ෙග වඩන ශරාවකයකු වශමයන් තො ආරක්ෂා කරන සීලය,  

 අඛණ්ඩ - ෙුලින් මහෝ අගින් සිල්ෙද මනාකැඩුණු බව 
 
 අච්ඡිද්ද - ෙැදින් සිල්ෙද මනාකැඩුණු බව සිදුරැ නැත ිබව  
 
 අසබල - ෙිළිමවළනි් සිලේද මදක තුනක් මනාබිඳුණු බව 
 
 අකම්මාස - අතරින් ෙතර සිල්ෙද මනාබිඳුණුබව 
 
 භුජිස්ස - තෘෂ්ණා දාසත්වමයන් මිඳුණු බව 
 
 විඤ්්ූපසත්ථ - බුද්ධාදී නවුණැත්තන් විසින් ෙසසන ලද බව 
 
 සමාධිසංවත්තනික - සොධිය ෙිණිස ෙවතන්ා බව 

 
වශමයන් යළ ියළින ්නවුණින් මෙමනහි කරමින් 

තොමග් සිල්වත්බව ෙිළිබඳ සතුට දියුණු කරලීෙ මෙහදිී සිඳු මේ. විමශ්ෂමයන ්ගෘහස්ථ ජීවිතයක ්ගත කරන 
තැනැත්තකු වශමයන් විමශ්ෂමයන් තෙ නිතය සීලය වන ෙංච සීලය ගැන විමශ්ෂ අවධානය මයාෙු කළ 
යුතු ය. තො නිතිෙතා රකනි ෙංචසීලය ගැන වවු ද මකමනකුට සිහිමකාට ඒ ගැන අවංකව සතුටු විය 
හැකි නම් එය තෙ ොනසික සහනය සඳහා මබමහවින් උෙකාරවත් මේ. ඒ ෙිළිබඳව දිනකට වාර කිහිෙයක් 
වුව ද සිහි කළ ෙෙණට තෙ කුසලය වැඩිදියුණු මේ. මෙය භාවනාවක ්වශමයන ්වැඩීමම් දී විමශ්ෂමයන් 
සිදු වන්මන ්ඒ ෙළිිබඳව භාවනා ඉරියේමවහ ිසිටිමින ්අඛණ්ඩව මෙමනහ ිකරිීෙයි. එෙගින ්තෙ නිරාමිස 
ෙරීතිය වඩ වඩාත් දියුණු මේ. මෙමලස තොමග් සිල්වත් ජීවිතය ෙළිිබඳව දිගින් දිගට ෙ සිතන විට එෙ 
කුසල අරෙුමණහි සිත සොධිෙත් මේ. සිත සොධිෙත් වූ විට තෙ ජීවිතමය් සියලු අද්දැකමී්හි ෙවත්නා 
අනිතයතාව නුවණින් මෙමනහි කිරීමෙන් මෙය විදර්ථශනාව මවත ද මයාෙු කර ගැනීමම් හැකියාව ෙවතී.  

          

ඔබ සැෙට මතරැවන් සරණයි! 

 

බු.ව. 2562  (වය.ව. 2017-ොර්ථතු 17) 

 

ෙැදින් මොමහෝදා - සීල සොදානය 
 

මලාස් ඇන්ජලිස් මබෞද්ධ විහාරය - ෙැසදිනා - කැලිම ෝනියා 


