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�ණ� �යා වස්�  
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 

නෙමො තස් ස භගවෙතො අරහෙතො ස�මා ස� !ධස්ස 

“අ�තෙනො කාරකං �ණා� �ෙසොෙධ�‘� �ඤඤ්ං, අථවා ය�ථ සයං උ�ප�නං තං 
ස�තානං �ණා� �ෙසොෙධ� ‘� �ඤඤ්ං” 
ය# $%වචන ෙහ'� තම� කර�නා ෙහව( ඒ *න කරන තැනැ(තා *,-. 

ෙකෙ%#' ෙනොෙහො( ය� තැෙනක තම� ෙහව( *� -ත උප�ෙ� ද ඒ ස�තානය *,-. 
ෙකෙ%#' 1ණ� න� ෙ2. ය� 4යාව5 ෙහෝ කතාව5 ෙහෝ -�78ල5 ෙහෝ කරණ ෙකොට 
ෙගන �ත *,-. ෙ2 ද එය 1ණ� - *න - න� ෙ2 ය# ෙක< අදහස'. 

පරමා%ථ වශෙය� ?යත ෙහො( -ත ?@< කරනා රාගාAනට ප�පC D පඥාA ෙශෝභන 
ධ%මය� හා එ5 ව ෙය.ණා D උප#ප� ත�� ඉෂ්ට 7පාකය ෙගන ෙදන ස්වභාවය ඇ� 
ෙIතනාෙවෝ *� න� ෙව(. එ'� Jහ ස�ධ�ෙමෝපායනෙය!: 

“�ඤඤ්�� රාගා$න�% ප&ප'ඛා ! ෙචතනා, පඤඤ්ා* +ණ සං,'තා, 
�ඤ්ෙඤය-ා .ඛදා0කා” 
ඒ *� කටKL බැ7� 4යා නN., ආ$සංසයට වස්L වන බැ7� වස්L නN. ෙව�. ෙ� 

1ණ� 4යා වස්L දාන, Rල, භාවනා වශෙය� L� වැදෑT� ෙකොට ද පකාශ කළහ. 
“ දානං 1ලං ච භාවනා - ප�� ප�තා4ෙමොදනා 
ෙචය-ාව5චාපචායං ච - ෙදසනා .� *678” 

1.දාන ය, 2.Rල ය, 3. භාවනා ය, 4. *�Aම ය, 5. *� අ#ෙමෝද� [ම ය, 6. වතාව( 
?]ම ය, 7. වැ��<ය�ට සැලJම ය, 8. බණ ෙද�ම ය, 9.  බණ ඇ�ම ය, 10. දෘෂ්<ය සෘc 
?]ම ය' දස වැදෑd� ෙකොට ද දැ5Dහ. 

7ස්තර වශෙය� දසය5 ෙකොට දැ5D 1ණ� 4යා වසL් ම දාන, Rල, භාවනා යන e7ධ 
1ණ� 4යා වස්Lෙව� ම ඇLළ( බව අ%ථකථාච ා%ය�වරෙයෝ පකාශ ෙකෙර�. 
 ඬද(තාච ා%ය�පාදය� වහ�ෙසේ එය ද5ව�ෙ� ෙමෙසේ ය: 

“ග5ඡ�� සංගහං දාෙන - ප��ප�තා4ෙමොදනා 
තථා 1ලමෙය �ඤේඤ -ෙවය- ාව5චාපචායනං,” 
“ෙදසනා සවණං *6; - උ8තා භාව නාමෙය 

�ණා� ෙනව ස�ෙභො�� - දස �ඤඤ් <යා= ච” 

*� Aම හා *� අ#ෙමෝද�[ම දානමය 1ණ� 4යාෙව� ද වතාව( ?]ම හා 
වැ��<ය� *Aම චා,ත�ල වන බැ7� Rලමය 1ණ� 4යාෙව� ද බණ ෙද�ම, ඇ�ම හා 
දෘෂ<්ය සෘc ?]ම iසල ධ%මෙය� වැjම5 වන බැ7� භාවනාමය 1ණ� 4යා වස්Lෙව� ද 
ඇLළ( ෙව�. 

ස!ධ�ෙමෝපායනය රචනා කළ අභයk, $කා'ක ආන�ද මා �� පාෙණෝ 4යා වස්l� 
ෙදො ෙළස5 ෙකොට දැ5Dහ. 

“ දානං 1ලං ච භාවනා ප��ප�තා4ෙමොදනා 
ෙදසනා සවණං ?ජා ෙචය-ව5චං පසංසනා 
සරණං අ4ස්ස� ෙචව �ඤඤ්ව�AB බාරස” 

1. දාන ය, 2. Gල ය, 3. භාවනා ය, 4. =�$ම ය, 5. =� අ4ෙමෝද� Kම ය, 6. බණ 
ෙද1ම ය, 7. බණ ඇ1ම ය, 8. =*ය ,�ත� =$ම ය, 9. වතාව� QRම ය, 10. =�කT +ණ 
වැVම ය, 11.  ෙතTව� සරණ යෑම ය, 12. XY+ණ Z!QRම ය යන ෙදෙළ ාස  ය. දශ 1ණ� 
4යාව�� එය දස වැ$ දෘෂ්<ය සෘc ?]ම ෙව#වට පශංසා ය, සරණ ය, අ#ස්මෘ� ය යන 
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Lන එකL ?]ෙම� ෙදොෙළොස [ �ෙබන බව ෙපෙන'.  ෙතොටග\ෙ] ^ රා_ල සංඝරාජ 
මා!aෙයෝ ද ෙ� L� වැ$ මතය ම *mග(හ. එ'� Jහ ක]ෙසේකරෙය!: 
1ද� 2�� 3භාවනා  9කර� ද වතාව� 

4�� ෙද� 5අ�ෙමො ්දනා  10��ක� �ණ වැ ම� 

6බණ’ස� 7ෙ%සනා  11සරණ 12�&'ම� 

8�)ය +�ත�  ,ද� සමනා  ෙදොෙළොස් �	 දැන කරව යහප� 

දානය 
“ $ය� එෙතනා� දානං”  යන $%වචන ෙහ'� ය� -�78ල5 කරණ ෙකොට ෙගන 

*nය KL වස්Lව ෙද# ලැෙo ද ඒ ප,ත�ාග ෙIතනාව දාන න� ෙ2. 
පරමා%ථ වශෙය� ?යත ෙහො( ආහාරාA දාන වස්l� ෙස[ෙම� සැපpෙම� පට� 

�%ව භාගෙය� ද, ෙලො ්භය හැර, *A� වශෙය� Nංචන කාලෙය� ද, .� පq ද ෙසො�නස් 
සහkය -�� -� කරන ක8� ක%ම, ක%මපල අදහන #වණ ෙපරr ෙකොට ඇ� ප,ත�ාග 
ෙIතනාව දාන න� ෙ2. එ'� Jහ: 

“අ�නා* දානව�Aනං - චාෙගො .X�d�eබෙකො 
ෙයො තං දාන�� $ෙප�� - X�ධා දානfගදා0ෙනො” 
“ද� .� ෙදය  ඉn, 

පල ෙද' නැs� ෙපරදැ, 

.� ද� එෙලොබ හැ, 

ජව� -ත ෙ2 ෙමJ රඟ ස,” 

ෙ� දානෙය� ෙuද ආn 7ස්තර ඉතා A%ඝ බැ7� ෙම� ෙනො @ය�. ද�නw�ෙග� අසා 
දැන ග�ෙ� න� මැන7. 

දානෙය� ආ$සංස ෙබොෙහෝ ය, ෙම� සඳහ� කර�ෙ� ඉතා qy ෙකොටස?. ෙද7 
�$q� අතර කැමැ� කැමැ� සැප ලබා Aම, ෙහොඳ ශ]ර ව%ණ ය, ��, කටහඬ ය, zය 
මනාප {ප ය, අ|ප� භාව ය, ෙබොෙහෝ *,වර ඇ� බව ය යන -ය8ල ම ලැ}ම, රාජ ස�ප( 
හා nව� බහ්ම ස�ප( ලැ}ම, කල�ාණ �ත ස�ප(�ෙය� හා �ණ #වs� $- මග ෙය.ව 
ෙහො( e7ද�ා අෂ්ට සමාප(� හා $%වාණය ද ලැ}ම යන ආA� දානෙය� ආ$සංසෙයෝ 
ෙව�. 

�ලය 
“1ලය� වා උපධාෙර�’� 1ලං”  ය# $%වචන ෙහ'� යම5 කරණ ෙකොටෙගන 

තම�ෙ� කථා සහ 4යා ෙනොමඟ යා ෙනොA $- ෙසේ *�rවා ද, යම5 iශල ධ%මය� ෙ� 
*��මට, dAමට ආධාර ස්ථාන ෙහෝ ෙ2 ද එය �ල න� ෙ2. ඉතා ෙක<ෙය� ?යනවා න� 
කථාෙ2 සහ 4යාෙ2 තැ�ප( බව ', �5�ම ', �ලෑ කම '. 

පරමා%ථ වශෙය� ?යතෙහො( $ත� Rල වශෙය� ප�-8 හා උෙපෝසථ Rල වශෙය� 
අට-8, දස-8 සමාද� ව�නා� ෙ� ද, එය 1ර�න� ෙ� ද, ස�පා�ත 7ර� වශෙය� කාය 
වා� .ශච්,තෙය� හා �ථ�ා�වෙය� වැළෙක�න� ෙ� ද, සාමෙ�ර උපස�පදා -8 
1ර�න� ෙ� ද ඒ ඒ ත�� පැවැ� ෙහව( හටග( ෙIතනාව Rල ෙ2. එ'� Jහ: 

“කාය ක�මා වgක�මා - සාවhජා �ර�! යා 
a5ඡාiවා ච තං 1ලං - ඉ� k�තං මෙහේZනා” 
“ක'� ෙතප@� වන 

ප7#( යm න1T වන 

පස5 ෙවෙළදා ෙමන 

සකා වළ?# -ලැ' දැන ෙගන” 
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ෙ� Rලෙය� ෙuද ආnය 7ස්තර A%ඝ බැ7� ෙම� ෙනො @ය�. ද�නw�ෙග� අසා දැන 
ග�ෙ� න� මැනැ7. 
�ලෙය� ආ�සංස 

Rලෙය� ආ$සංස ෙබොෙහෝ ය. එ'� ඉතා qy ෙකොටස5 සඳහ� කර# ලැෙo. 
7*mසර ෙනො[ම ෙහව( අෙහෝ! මා කළ සැ< වරදැ' ෙනොපqතැ[ම, අපමාද ව 4යා 
?]ෙම� මහ( D ෙභෝගස්ක�ය5 ලැ}ම, $රායාසෙය� පැන නkන කල�ාණ J%� 
ෙඝෝෂය5 පැ�]ම, CeයාA කවර *,ස5 මැදට wව ද 7ශාරද ව පැ��ම, -� Nළා ෙනො[ 
4යා ?]ම, මරs� මL qග�ෙය� ඉපAම, $%වාණාවෙබෝධයට උපකාර[ම යන ආA� 
Rලෙය� ආ$ශංසෙයෝ ෙව�. 
භාවනාව 

“භාෙව� lසලධ�ෙම ආෙසව� වmෙඪ� එතායා� භාවනා”  ය# $%වචන ෙහ'� ෙ� 
ෙIතනාව කරණ ෙකොට ෙගන iශල ධ%මය� වඩා# ', වැ� nK� කරා#' භාවනා න� 
ෙ2. ඉතා ෙක<ෙය� ?ය#වා න� -ත එෙහ ෙමෙහ .ව�නට ඉඩ ෙනොA යහප( එක 
අරNෙණ5� නැවැත ඉපද[� වශෙය� වැjම, nK� ?]ම භාවනා න� ෙ2. පරමා%ථ 
වශෙය� ?යතෙහො( සතmස් කමටහ�� නැවැත නැවැත වැjෙම� රාගාA ෙකෙලස් තැ[� 
වශෙය� පැවැ(තා D අ%පණා පා�ත ෙනොD ෙIතනා භාවනා න� ෙ2. එ'� Jහ: 

“o�තස්ෙසොප'Qෙලසානං - යා o�ත ප&ප'pකා 
තස්සා යා භාවනා සා ! - භාවනා� පQ��තා” 
“-ත ?@< කරනා 
රාගාn ප2 මඩනා 
-�7@ බාවනා 
ෙදෙක? 7දq� සමත 7-නා” 

ෙ� භාවනාෙව� ෙuද ආnය 7ස්තර ඉතා A%ඝ බැ7� ෙම� ෙනො @ය�. 
භාවනාෙ� ආ�සංස 

භාවනාෙව� ද ආ$සංස ෙබෝෙහෝ ය. ෙම� සඳහ� කර�ෙ� ඉතා qy ෙකොටස?. කාම 
ෙකෝප ඉව�ෙම� ශ5�ය පහළ [ම, එ'� අපරාධ අ�[ම, ඉ��ය සංවරය ඇ�[ම, �ත 
සමා�ත [ම, ෙකෙලq�ෙග� �A $ව� අවෙබෝධ [ම යන ආA� භාවනාෙව� ආ$සංසෙයෝ 
ෙව�. 
ප
�දානය 

“අ�තෙනො ස�තාෙන Beබ�තා ප�� $ය� එෙතනා� ප��දානං”  ය# $%වචන 
ෙහ'� තමාෙ� ස�තානෙය� හටග�තා D iශලය පැ�ණ[� වශෙය� ෙමරමා හට 
ෙහව( �ය පරෙලොව kයwනට Aම ප(�දාන - *�Aම - න� ෙ2. 

පරමා%ථ වශෙය� ?යතෙහො( අqවලා උෙදසා යැ' ය� ආහාර පානාnය5 A එ'� 
තමාෙ� ස�තානෙය� හටග( iශලය ෙමරමා හට පැ�ණ[ම වශෙය� පැවැ(තD ෙIතනා 
ප(�දාන න� ෙ2. එ'� Jහ: 

“පර\�*ස්ස යං දානං - අ�නව�ථා* $යෙත 

ප��දාන�� තං ආ_ - ,�ත ස� ධ�මෙදසකා” 
“ෙම'� පරෙලොව  ප( 

උෙදසා එබ� ෙ� ස( 

ෙද# $- අහර ව( 

දෙන� අ#සස් ෙ2ය *� ෙප(” 
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ප��දානෙය� ආ�සංස 
ෙ� ජ�මෙය� ම ස(1Tෂෙය5 ය, ෙකෙළ� �ණ ද�ෙන5 ය යන ආn වශෙය� 

ස(1Tෂ පශංසා ලැ}ම ය, තමනට අය( KLකම5 -. ?]ෙම� ලැෙබන $රා�ෂ ��ය ය, 
මරs� මL qග� ස�ප( ලැ}මට ෙහේL[ම ය, උප#ප� ත�� ආKෂ, ව%ණ qඛ, බල, 
පඥා යන කT�ව@� උසස් [ම ය යන ආA� ප(� දානෙය� ආ$සංසෙයෝ ෙව�. (�ය 
පරෙලොව kයwනට *�ෙප( Aම *mබඳ ව හා එය ලැෙබන අKTද පඥා පභා - 2 ග�ථෙය� 
“�යkයw� හට *� Aම”  @*ෙය� දැන ග�න.) 

ප
තාෙමෝදනය 
“ප�� අ4ෙමොද� එතායා� - ප�තා4ෙමොදනා”  ය# $%වචනය ෙහ'� තම� ෙවතට 

පැ�ණ D *� ෙකොටස අ#ෙමෝද� ෙ2 # ' ප(තා#ෙමෝදනා න� ෙ2. අ#ෙමෝදනා න� 
අ#ව සLr [ම'. කwT� 7-� ෙහෝ කරන ලද *න5 තම� ෙවතට පැ�ණ D 7ට ෙහව( 
දැන ග( 7ට “සා. සා.”  (-අෙ� ෙහොඳා ෙහොඳා) ?ය�� ඒ අ#ව සLr ෙව�� තම� ෙ� 
ස�තානෙය� ද *� -( පහළ කර ගැ�ම 1ණ�ා#ෙමෝදනා න� ෙ2. 

පරමා%ථ වශෙය� ?යත ෙහො( ෙමරමා 7-� ෙදන ල!දා D ෙහෝ නැ(තා D ෙහෝ 
*න5 ඊ%ෂ�ා මා(ස%ය�ාnෙය� ෙතොර ව *,-. -�� “සා. සා.”  ' සL<� අ#ෙමෝද� 
[� වශෙය� පැවැ(තා D ෙIතනාෙවෝ ප(තා#ෙමෝදනා න� ෙව�. 

ෙවස්ස�තර රc ෙ� 1ත දානය ඉතා සL<� හා *,-. -�� අ#ෙමෝද� D මq ෙ��ය 
ෙම� තමනට .�නා D *න අ#ෙමෝද� [ම ප(තා#ෙමෝදනා න� 1ණ�ය බව 
ස!ධ�ෙමෝපායනාචා%ය�පාදෙයෝ Jහ. 

“ම�$’ව ��තදාන�! - දානස්සeභ4ෙමොදනා 
ප�තා4ෙමොදනා �’හ - k�තා උ�තමවා*නා” 
“ෙනොකැමැ� මqT  ෙද ාස 

.රලා ෙව�� -ත ෙතොස 

අ#� .� *� dස 

ගැ#� අ#ෙමෝදනය ෙහොඳ ෙලස” 

ප�තා�ෙමෝදනෙය� ආ�සංස 
ෙ� ජ�මෙය� ම ඊ%ෂ�ා මා(ස%ය� මානාහංකාර අ� Dවi [ම ය, $රා�ෂ ��ෙය� 

�� ව�නi [ම ය, මරs� මL qග� ස�ප( ලැ}ම ය, උප�ප� ත�� ආKෂ, ව%ෂ, qඛ, 
බල, පඥා යන ෙමොw� ෙග� ස��%ණ [ම ය යන ආA� *� අ#ෙමෝද� [ෙම� අ#සස් 
ෙව�. 

ධම ෙ�ශනය 
“ධ�මං ෙදෙස�� එතායා� - ධ�මෙදසනා”  ය# $%වචන ෙහ'� ධමය ෙදස(#' 

ධම ෙ!ශනා න� ෙ2. පරමා%ථ වශෙය� ?යත ෙහො( ලාභස(කාර ෙලොල(වෙය� ෙතොර ව 
$ස්සරණාධ�ාශෙය� හා ෙයෝ$ෙසෝමන-කාරෙය� KL ව, පරහට වැඩ5, යහපත5 ෙ2වා 
යන �ත අදහ-� කරන ය� බණ ෙද�ම5 ඇ!ද එෙසේ පැවැ(තා D iසල ෙIතනාෙවෝ ධම 
ෙ!ශනා න� ෙව�. ෙම� ධ%ම න� පධාන වශෙය� දශ7ධ � ස!ධ%මය'. අපධාන වශෙය� 
$වැdn �8ප ශාස්ත ද �ට ඇLළ( ෙව'. 

“!තhඣාසයෙතො යා ! - පරස්ස !තෙදසනා 
ෙදසනාමය �ඤ්ඤ�� - ෙදසs තං .ෙදසෙකො” 
“ෙනො හැඟ 1ද ලබ  යස 

�ත අදහ-� N$ බස 

අ�හට ෙමො5 *sස 

?ය# ෙ!සන මහ( අ#හස” 



 5 

ධ�මෙ�ශක ල�ණ 
“අ�තානෙමව පඨමං - ප�uෙප Bෙවසෙය 

අථඤ්ඤ ම4සාෙසය- - න Qvස්ෙසය- පwxෙතො” 
- ධ�මපදය 

පළN ව තමා q.q *mෙවෙත� *�ටා, අනLTව අන�යනට අ#ශාසනා කර�ෙ� ය. 
එෙසේ කරන ප��ත අ#ශාසකයා, ෙ!ශකයා ෙකෙලෙස�ෙ� නැත. තව ද, අං�(තර පංචක 
$පාතෙය� ද ෙ!ශක ලCණ පස5 පකාශ ෙකොට ඇ(ෙ( ය: 

1. ආ#1o} කථා ඇ(තi 7ය KL ය. එන� පැ�s *,සට පෙයෝජන වන ප,n දාන 
කථා, �ල කථාn *mෙවළ කථා ෙහෝ ෙ!ශනාවට ග( මාතෘකාවට අ#{ප ව කථා 
ෙහෝ කර�නi 7ය KL ය. 

2.  තම� මාතෘකාවට ග( කTණ අස�නwනට වැඩ5 වන ප,n පැහැn@ ව කT� 
ස�ත ව ස්�ට කර�නi 7ය KL ය. 

3.  “අස�නw� .ෙක�, කරදරෙය� Nද�, ෙමොwනට ෙදෙල ා7� ම යහපත5 -. 
කරව�”  යන කTණා අදහ-� K5ත 7ය KL ය. 

4.  ?- ආ�ෂ �ජාව5 බලාෙපොෙරො(L ෙනො 7ය KL ය. ධ%මයට ෙග ෟරවය5 වශෙය� 
කරන ධම �ජා *mගැ�ම වරද5 ෙනොwව ද එබ� ?-ව5 බලාෙපොෙරො(Lෙව� 
ධ%මෙ!ශනා ෙනො කළ KL ය. 

5.  තම� උසස් ෙකොට �වා �ම5 ෙහෝ අ#� පහ( ෙකොට ෙහොවා �ම5 ෙහෝ 
අන�යනට පහර ගැ�ම5 ෙහෝ ධ%ම ෙ!ශකයා Lළ ෙනො 7ය KL ය. $ය� ම�� 
ෙහෝ අ$ය� ම�� ෙහෝ තම� ෙ� ෙල ාiක�, හප�ක� හා ෙප  ෟ!ග@ක කT� ද 
?යා පෑම $යම ධ%මෙ!ශක ලCණය5 ෙනො ෙ2. 

“ආ*�! 1ලං දස්ෙසය- - මhෙඣ මfගං �භාවෙය 

පyෙයොසාන�! Beබානං - එසා කzකසw7�” 

ය# ෙහ'� ආnෙය� Rලය 7භාග ෙකොට දැ5[ම(, මැද A මධ�ම ප�පදා න� මඟ 
ෙහm ෙකොට දැ5[ම(, අවසානෙය� $වන පහදා Aම( යන කථක සංස්ථාව පැහැර 
ෙනොහැ]ම ධ%ම ෙ!ශකයi Lළ ��ය KL ය. 

ෙමකල බ�ලව පව(නා නා නා 7ධ ධ%ම ෙ!ශනා හා ඒවා ස�බ� ෙකොට කරන නා නා 
7කාර ද ධ%ම ෙ!ශනාමය *�කමට ඇLළ( ෙනොවන බව සැලැ?ය KL ය. 
ධ�ම ෙ�ශනාෙව� ආ�සංස 

ෙ� ජ�මෙය� ම ෙලොව ඇ� උසස් ම දානය Aෙම#(, ෙලෝකයාට ෙම ෙලොව හා 
පරෙලොව nK�වට මඟ( $%වාණ මා%ගය( පකාශ ෙකොට Aෙම#(, $රා�ෂ ��ය 
7 �නi [ම ය, මරs� මL qග� ස�ප( ලැ}ම ය, උප�ප� ත�� ඥානව�ත [ම ය, 
ක�ක¡ වචන ඇ(තi [ම ය, ෙබොෙහෝ ෙදනාට zය [ම ය, අ��ම ජා�ෙය� චLරා%ය� 
සත�ාවෙබෝධයට පහq [ම ය යන ආA� ධ%ම ෙ!ශනාෙව� ආ$සංස ෙව�. 

ධම ශවණය 
“ධ�මං .ණ�� එෙතනා� - ධ�මසවණං”  ය# $%වචන ෙහ'� ය� ෙIතනාව?� 

ධ%මය අස( ද එය ධම ශවණ - බණ ඇ�ම න� ෙ2. පරමා%ථ වශෙය� ?යත ෙහො( “මම 
ෙ� ධ%මය ඉතා ආදර ෙග ෟරවෙය� හා එකඟ D -�� අසා එය අ#ව *mපැද ෙලො7 
ෙලොwLරා �ණ ෙවෙසස් ලබ�, ෙමෙසේ අසා උගතi ව අ�හට ?යා A� වශෙය� සංගහ ද 
කර�ෙන�”  ' තම� හා අ#� ෙකෙර� ඇ� �තව( බැ7� හා ෙන ා?m< -�� ද K5ත ව 
බණ ඇ�ෙම� පව(නා iසල ෙIතනාෙවෝ ධ%ම ශවණය න� ෙව�. එ'� Jහ: 

“�හාය �'ෙඛපමලං - අ67ක�වාන සා{කං 
ස�ධ�මසවනං එ�ථ - සවණ�� පk5ච�.” 
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“ෙ� බණ ඇ£  කල 

ඇතැ' -ත�� *� පල 

එකඟ ව N$ ෙතපල 

අස# බණ’සන iස@ මන කල” 

ධම ශවණය කළ "�ෙ� ෙකෙසේ ද? 
?යන කT�වලට $�දා ?]ම ය, කථකයාට ප,භව ?]ම ය, සකසා ෙනොඇ�ම ය, 

එෙහ ෙමෙහ .වන -�� KL ව ඇ�ම ය, පද වශෙය� හා අ%ථ වශෙය� ද ෙමෙන� ෙනො 
ෙකොට ##වs� ඇ�ම ය, අ� පා� -.T ෙසොයන අ<ෙය� ඇ�ම ය, ෙ!ශකයා ෙකෙර� 
අමනාප D අෛම¥ -�� ඇ�ම ය, ෙනො ද(තi ව ද�ෙන5� යන වැdn හැ¦ෙම� KL ව 
ඇ�ම ය යන කT�ව@� ෙතොර ව, ෙ� බණ ඇ�ම මාෙ�(, අන�ය�ෙ�( ෙදෙලොව 
nK�වට ෙහේL ෙ2වා යන *,-. -�� ම බණ ඇ-ය KL ය. 
ධ�ම ශවණෙය� ආ�සංස 

ඉn� ෙ� ජ�මෙය� ම මා%ග ඵලාවෙබෝධය5 ෙනො Dව( ෙදෙලොව nK�වට ෙහේLවන 
ෙනොද�නා ෙ! දැන ගැ�ම ය, ද�නා ෙ! තව තව( *,-. කර ගැ�ම ය. සැක තැ� නැ� 
[ම ය, තමාෙ� දෘෂ්<ය *,-. [ම ය, තමා ෙ� �ත පස�න [ම ය, මරs� මL qග� 
ස�ප( ලැ}ම ය, උප#ප� ත�� KL අKL හා �ලi� වැටෙහන ඥානව�තයi [ම ය 
යන ආA� ධ%ම ශවණෙය� ආ$සංසෙයෝ ෙව(. 

��ය �
ත� ��ම 
“අපචාය� ?ජා වෙසන සාaoං කෙරො� එෙතනා� - අපචායනං”  ය# $%වචන ෙහ'� 

�ජා වශෙය� ගT  �ම� ෙකෙ% # ' අපචායනය - *nය K(ත� *Aම - න� ෙ2. 
පරමා%ථ වශෙය� ?යත ෙහො( Rල සමාධ�ාn �ණෙය� K5ත D ද, වය-� හා 

#වs� වැ��<යා D ද *nය K(තනට *,-. -�� දැක �නස්ෙන� නැk��, ම�$ව( 
[�, වැA�, ගT  �ම� ?]� වශෙය� පැවැ(තා D iසල ෙIතනාෙවෝ අපචායන න� 
ෙව�. එ'� Jහ: 

“+ණ ,�ෙත. ස'කාර - Qyයා ව|නා*කං 
�ජාරෙහන \Bනා - ?ජා� පyQ��තා” 
“�ණෙය� ෙනොපq  බට 

N$වර iල ෙදr� හට 

වැ�� අ  ෑ $- ෙකොට 

කර# 1ද ෙ2 මනා ෙද ෙලොවට” 

%&ය "�ෙතෝ කවර( ද? 
 ., පෙසේ  ., මහ රහ(� ද, ෙසq -8ව( �ණව( ශමණ බාහ්මණෙයෝ ද ෙවන( 

#වs� �ණෙය� හා වය-� වැ�-<ෙයෝ ද, ෙදමw*ය �TවරාA� ද, අෙනi( පwෙ8 
වැ�-<ෙයෝ ද *nය K(ෙතෝ ෙව�. 
%&ය "�ත) %*ෙ+ ආ�සංස 

ෙ� ජ�මෙය� ම ධා%�ක J%� පශංසා ලැ}ම ය, -8ව( �ණව( නැණව(නට zය 
[ම ය, මරs� මL qග� ස�ප( ලැ}ම ය, �$ස් ෙලොව උපnන 7ට උසස් ය' ස�මත 
iලවල ඉපAම ය, *,වර ලැ}ම ය, ෙබොෙහෝ ෙදනාට zය[ම ය යන ආA� අපචායනෙය� 
ආ$සංසෙයෝ ය. 

වතාව
 ��ම 
“තං තං Q5චකරෙණ ව-වටස්ස භාෙවො - ෙවය-ාව5චං”  ය# $%වචන ෙහ'� ඒ ඒ 

i.මහ( කටKL ?]ෙම� ෙය.ණ� ෙ� ස්වභාවය ෙවය�ාවIච (-වතාව() න�. එය ?]ම 
වතාව( ?]ම න� ෙ2. 
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පරමා%ථ වශෙය� ?යත ෙහො( -8ව( �ණව( නැණව( ආA� ෙ� කටKL ?]� 
වශෙය� හා දානාA iශල 4යාව�� A අq� පැනැ[�, ද� *mෙයළ ?]�, ද� ෙබA�, *¨ 
-ඟා වඩනා ©5ªනට *�ඩපාතය A�, kල#නට ෙබෙහ( සපයා A�, උපස්ථාන ?]� ආA 
i. මහ( කටKL ?]� වශෙය� ද පැවැ(තා D ෙIතනාෙවෝ ෙවය�ාවIච න� ෙව�. එ'� 
Jහ: 

“}ලාන+ණව�තා තං - දානා* Qyයා. වා 
ආසෙනොදක දානාB - ෙවය-ව5ච�� සඤ~්තං” 
“*� ?,ෙය�  ෙනොෙහො( 

kල� �ණව( හට ව( 

කර# �ණ යහප( 

වතාව( න� ෙව« ෙතපල(” 

උපස්ථායක ල�ණ 
7ෙශේෂෙය� kල� උපස්ථායකයi Lළ ��ය KL ලCණ, ග��ණ පස5  . රජාණ� 

වහ�ෙසේ පකාශ කළහ. 
1. ඒ ඒ ෙ2ලාවට උවමනා කරන ෙබෙහ( *mෙයළ කර Aෙ� සම( බව ය, 2. ෙරෝගයට 

�ණා�ණ ආහාර 7හරණාnය දැන අ�ණ දෑ බැහැර ෙකොට �ණ දෑ පමණ5 *mෙයළ කර 
Aෙ� හැ? බව ය, 3. ?-ය� ලාභය5 පෙයෝජනය5 බලාෙපොෙරො(L ෙනො [ �. 
කTණාෙව� ම, ෛමeෙය� ම උපස්ථාන කරන බව ය, 4. මල - Nත ෙකළ වමනය ආA 
අප7ත දෑ *,-. ?]ෙම� A *miල ෙනො -තන බව ය, 5. දැහැ� කථා ආnෙය� ෙරෝkයාෙ� 
�ත ද සැනැස්7ය හැ? බව ය යන ෙ� ලCණ පස kලාෙනෝපස්ථායකයා Lළ ��ය KL ය. 
වතාව� /0ෙ+ ආ�සංස  

ෙ� ජ�මෙය� ම  . රජාණ� වහ�ෙසේ අ#ගමනය ?]ෙ� *�කමක ෙයAෙම� 
$රා�ෂ ��ය5 ලැ}ම ය, උLමනට zය [ම ය, මරs� මL qග� ස�ප( ලැ}ම ය, 
උප�ප� ත�� �ෙරෝk [ම ය, ෙබොෙහෝ *,වර ඇ(තi [ම ය, .ෙක� 7පෙත� උපකාර 
ව�නw� බ�ල[ම ය යන ආA� වතාව( ?]ෙම� ආ$සංසෙයෝ ය. 

��ක  !ණ වැ#ම 
“පසං� පසංස�� - පසංසා”  ය# $%වචන ෙහ'� *� කර�න�ට *,-. -�� ස්L� 

පශංසා ?]ම *�කT �ණ වැ�ම න� ෙ2. පරමා%ථ වශෙය� ?යත ෙහො( *� 
කර�නw� තව තව( උන�. කරව# සඳහා, සLr කරව# සඳහා ඒ *�කෙ� �ණ වැ�� 
වශෙය� පැවැ(තා D iශල ෙIතනාෙවෝ පශංසා න� ෙව�. එ'� Jහ: 

“lසලං ! කෙරො�තානං - පභා.ස්සාහකාyකා 
+ණෙතො වwණනා යා සා - පසංසා� පQ��තා” 
“ස(හට *�  කරන 

සLr [,ය  වඩවන 

ඔw� �ණ පවසන 

කලට පැසq� iස@  දසවන” 

පශංසා කළ "�ෙ� ෙකෙසේ ද? 
�ණවL� ෙ� ඇ� �ණ වැ�ම උසස් *�කම5 ය' පකාශ කළ  . රජාණ� වහ�ෙසේ 

මහ *,ස් මැදැ සැ,K( මා ��ය� ආA� ෙ� �ණ වැ�ෙම� ෙලොවට යහප( ආද%ශය5 ද 
A වදාළහ. අවංක D *,-. -�� ඇ� �ණ ම වැ$ය KL ය. ඇ� �ණ ෙහෝ අබැට5 සා ද 
නැ� �ණ මහෙමර ෙසේ ද5වා ෙහෝ වැ�ම ඉතා ෙනොමනා ග�ෙය?. එබ� �ණ වැ�� 
ඉවැ�ම ද ෙනොමනා ම ය. ඇ� �ණ ෙහෝ වංක -�� Jම *�කම5 ෙනො ෙ2. එෙහ'� 
පසංසා න� D *න -. ව�ෙ� ඇ� �ණය ඇ� පමණට අවංක -�� වැ�ෙම� ම බව -තට 
ගත KL ය. 
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පශංසාෙය� ආ�ශංස 
ෙ� ජ�මෙය� ම ධා%�ක J,� පශංසා ලැ}ම ය,  . රජාණ� වහ�ෙසේ අ#ගමනය 

කර�නi [ම ය, ලැ ෙහොඳ ක<� $යම පල ලබ�නi [ම ය, මරs� මL qග� ස�ප( 
ලැ}ම ය, උප�ප� ත�� 7කාර ෙනොD ප7ත කට5 ලැ}ම ය, ක�ක¡ වචන ඇ(තi [ම 
ය, හැම ෙදනාහට zය [ම ය යන ආA� පශංසාෙය� ආ$සංසෙයෝ ය.  

සරණ යෑම 
“සeබං අපාය Y'ඛං සංසාර Y'ඛං ච සර� !ංස� �නාෙස� � - සරණං, තං ග5ඡ� 

එෙතනා� සරණං ගමනං”  ය# $%වචන ෙහ'� -ය¡ අපාය .5 හා සසර .5 ද 7නාශ 
ෙකෙ%#' සරණ න�. ඒ සරණ එෙසේ .5 නැ� ?]මට සම%ථ ය' 7ශ්වාස ?]ම සරණ යෑම 
න� ෙ2. 

පරමා%ථ වශෙය� ?යත ෙහො( ර(නතය ෙසේවන, භජන, ප%ය®පාසනය කර�න� ෙ� 
ශ!ධාව පඥාව ෙපරදැ, ෙකොට ඇ� ¯(ෙතෝ(පාදය සරණගමන න� ෙ2. 

L#Tව� ෙ� �ණ දැන ෙගන, සස,� �Aමට ඒකා�තෙය� *�ට ෙ2 ය' -තා ඒ 
L#Tව� ෙවතට, ආශයට යෑම ෙහව( ඒ L#Tව� භවෙය� �Aමට ඇ� එක ම *�ට, 
සරණ යැ' 7ශව්ාස ?]ම ය# එ� අදහස'. ෙමෙසේ ෙහ'� lශල o�ෙතෝ�පාදය' නැ�ව 
“X�ධං සරණං ග5ඡාa”  යැ0 � පම�� ම සරණ }යා ව�ෙ� නැත. එ'� Jහ: 

“+ණස�භාවනා �eබං - තාණ සඤඤ්ාය භාවෙතො 
ව��ුතයස්ස සරණං - ගමනං සරණං මතං” 
“පහ D ෙකෙලස්  රණ 

ෙලොවැ.T නැණ i¡�  �ණ 

සලකා කැර සරණ 

ගැ#� ෙමසරණ iස@ රජ ෙමණ” 

සරණ ගමන පෙභද 
ෙලො ෟ?ක සරණ ගමනය, ෙලෝෙකෝ(තර සරණ ගමනය ය' සරණ ගමනෙය� පෙuද 

ෙදක?. එ'� ෙලෞ?ක සරණ ගමනය න� පෘථ�ජනය� ෙ� සරණ යෑම '. ෙලෝෙකෝ(තර 
සරණ ගමනය න� සතර මඟ සතර පල ප( ආ%යය� ෙ� සරණ ගමනය '. 
සරණ ගමනෙය� ආ�සංස 

යෙම5  .� දහ� ස±� සරණ kෙ² .ක ය, .ක ඉපAමට ෙහේLව ය, .ක නැ� ?]ම ය, 
.ක නැ� ?]ෙ� උපාය ය යන ෙ� -wසස් සම�� ඥානෙය� දJ ද, ෙහේ ෙලෝෙකෝ(තර 
සරණ ගමනෙය� සරණ kෙ² ෙ2 ය'  . රජාණ� වහ�ෙසේ වද ාළහ. ෙ� ෙලෝෙකෝ(තර 
සරණ ගමනෙය� ආ$සංසය '. යෙම5 ෙතTව� සරණ kෙ² ද ෙහේ අපාෙය� �A nව� 
ස�ප( ලබ�ෙ� ය' ද පකාශ කළහ. ෙ� ෙල ෟ?ක සරණ ගමනෙය� ආ$සංසය '. 
අස්මෘ�ය 

“අ4 අ4 සරණං - අ4ස්ස�”  ය# $%වචන ෙහ'� නැවත නැවත -� ?]ම අ#ස්මෘ� 
න� ෙ2. 

පරමා%ථ වශෙය� ?යත ෙහො(  ! ධාn ෂ³7ධ අ#ස්මෘ� වස්Lෙව� ද අන� D 
iශලය�� ද �ණ නැවත -� ?]� වශෙය� පැවැ(තා D ෙIතන ාෙවෝ අ#ස්මෘ� න� 
ෙව�. එ'� Jහ: 

“ඡළා4ස්ස� ව��. - අඤේඤ. lසෙල. වා 
උප'Qෙලස �B�\�තා - +ණෙතො4ස්ස� ! යා 
�ග�ප'Qෙලෙස! - සා4ස්ස�� ෙදZතා” 
“ද� -8 ඈ  iස8 

අ#සස් 7-�  ඇමක8 
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සඳහ� ව# 7ම8 

-�� -� න� iස@ මනක8” 

ෂ4 අ�ස්මෘ7( කවර( ද? 
1. X� ධා4ස්ස� - අරහං ආA  . �ණ අරN� ෙකොට ඇ� -� ?]ම. 
2. ධ�මා4ස්ස� - ස්වා5ඛාතතාA දහ� �ණ අරN� ෙකොට ඇ� -� ?]ම. 
3. සංඝා4ස්ස� -  qප<ප�නතාA සඟ �ණ අරN� ෙකොට ඇ� -� ?]ම. 
4. 1ලා4ස්ස� - තම� ෙනොකඩ ෙකොට d5ක q*,-. -8 �ණ -� ?]ම. 
5. චාගා4ස්ස� - පහD මqTමල ඇ� බව ආA තම� ෙ� ත� ාග �ණය -� ?]ම. 
6. ෙ�වතා4ස්ස� - ය� ශ! ධාn �ණය5 කරණ ෙකොට ෙගන ෙද7ෙයෝ ෙ!ව(වයට kයා� ද 
එබ� �ණ තමා ෙකෙර�( 7ද�මාන ය ?යා ෙද7ය� සාC�ස්ථානෙය� තබා තම� ෙ� 
ශ! ධාn �ණ -� ?]ම ය යන ෙමොw� ෂ³ අ#ස්මෘ«� න� ෙව�. 
අ�ස්මෘ�ෙය� ආ�සංස 

ෙ� ජ�මෙය� ම මා%ගඵලාnය5 ෙහෝ ධ�ානාnය5 ෙහෝ ෙනො ලද ෙහො( කවරදාක ෙහෝ 
එබ� උLT �$ස් ද� ලැ}මට ෙමය බලව( පත�ය [ම ය, ශ! ධා, පඥා, Rල, ශැතාn �ණ 
වැ� nK� [ම ය, $රා�ෂ ��ය5 ලැ}ම ය, මරs� මL qග� ස�ප( ලැ}ම ය, උප#ප� 
ත�� අන�යනට වඩා ශ!ධා, Rල, ශැතාn �ණෙය� ස��%ණ [ම ය යන ආA� 
අ#ස්මෘ�ෙය� ආ$සංසෙයෝ ය. 

 

1961 වසෙ% A පළ කැTණ? 

පඥාපභා 5 
 
යLT@[ම: ච�ත ල5මා8 මහතා 


