
  

 
 

  

 

නිවන් දැකීමට උපකාර වන්නන් පරම පවිත්ර සිරි සද්ධර්මයයි 

 

සංසාර ණය ගනුනදනු වලින් 

  මිදී නිදහස් නවන්නට 

උපකාර වන්නා වූ 

කරුණු හතරක් 
 

 

 

නද්ශකයාණන් වහන්නස ්

පරම සතයය නපන්වා වදාළ මහා ප්රාඥ අති පූජනීය 

මීවනපලානන් සිරි ධම්මාලංකාර බුද්ධ පුත්රයාණන් වහන්නස ්
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❖ බුද්ධ භාෂිතනේ සමස්ත ධර්මස්කන්ධයම දරා සිටින, “සං” 

නද්ශනාව නැවත මතුකර, විග්රහකර පිරිසිදුව නද්ශනා කනෙමි. 
 

❖ තිපරිවට්ටය සම්ූර්ණ වශනයන් පැහැදිළිකර, අවිදයා මුල 

පටිච්ච සමුප්පාදයත්, අවිදයා මුල නිර ෝධ පටිච්ච සමුප්පාදයත්, 

කුසල මුල පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයත් නිබ්බානගාමී මර්ගයට 

උපකාරවන නලසින් විග්රහ කනෙමි.  
 

❖ ද්වතාවය සහ ද්වතානුස්සතිය පැහැදිළිකර ප්රාණයාම 

ආනාපාන භාවනාරවන් සිදුවන මුලාව පැහැදිලි ර ාට, 

නිබ්බානගාමී මාර්ගයට උපකාරවන “බුද්ධ ආනාපාන සති 

සමාධි භාවනාව”  විග්රහ කනෙමි. 
 

❖ නම් අනුව චතු අරිය සතයයන් යථාවන ෝධනයන් යුතුව අත් 

දැ රගන,  සීල, සමාධි, පඤ්ඤා යන ත්රිසික්ඛා සම්ූර්ණ 

කරනගන, මගඵල ල ා සංසාර ගමනන් දුක සහමුලින්ම නිමා 

කරගන්නට, උපකාර වනනස් නමනතක් වැසී යටපත්ව 

අභාවයට නගාස් තිබූ පරියාප්ති ශාසනය යළි මතුකර, “පරම 

පවිත්ර නිර්මල සිරි සද්ධර්මය” අත්ථපටිසම්ිදා, 

ධම්මපටිසම්ිදා, නිරුක්තිපටිසම්ිදා, පටිභානපටිසම්ිදා යන 

සිව්පපිලිසිඹියාපත් විග්රහයන්  සහිතව නද්ශනා කෙ  ව සීහනාද 

පතුරා නලෝකයාට ප්රකාශකර සිටිමි. 
 

මහා ප්රාඥ  අති පූජනීය මීවනපලානන් සිරි ධම්මාලංකාර  

බුද්ධ පුත්රයාණන් වහන්නස් 
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සංසාර ණය ගනුනදනු වලින් මිදී නිදහස් නවන්නට උපකාර 
වන්නා වූ කරුණු හතර 

❖ සියලුම සත්වයන් මැර මින් ඉපරදමින් රනානවත්වාම ර ර න 

රිය ගමනට අවශ්ය ශ්ක්තතිය ලබා රදන්රන්, ඒ ඒ සත්වයාම 

බිහිර ාට එ තු    ගන්නා විඤ්ඤාණ ශ්ක්තතිය රහවත්  ගති 

ලක්තෂණමයි. විඤඤ්ාණ බීජ,  ර්ම බීජ, උප්පත්ති බීජ, අනුසය 

ආසය, චිත්තජ රූප, පින් පව් අකුසල් රලසින්ද හදුන්වන්රන් රේ 

ගති ලක්තෂණමයි. රවනත් ආ ා යකින් පැහැදිලි  ලරහාත් ඒ ඒ 

සත්වයාම බිහි   එ තු   ගන්නා  ාග ද්රව්ෂ රමෝහ ගති 

ලක්තෂණම ඉන්දන රලසින් රේ සංසා  ගමන යාමට භාවිතා 

  යි. රමම  ර්ම බීජ, රහ්තුරවන් උරුම වන පල විපා  

වැය  න්නටත්, එයින් නැවතත්  ර්ම බීජ උපදවන්නටත් 

සත්වයකු ම ණින් මතු යලි උපතක්ත ලබයි. 
 

❖ අවිදයාව නිසාම රප  එ තු   ගත් ගති ලක්තෂණම මුල් 

ර ාටරගන, නැවතත් එවැනිම ගති ලක්තෂණ තවදු ටත් උපදවන 

ර රනකුරේ රල් ධාතුව අපිරිසිදුව, රමාළරේ සසලයන් වසා 

මුවහ   සතය රනාදැකීම නිසාම, රමෝහය රහවත් අවිදයාව  

උපදවයි. විඤ්ඤාණ ශ්ක්තතිය තව තවත් බල ගන්වයි. රලාව්තු ා 

බුදුපියාණන් වහන්රස ් ස්වයංභූ ඥාණරයන්ම මතු   රසායා 

දැ ගත්රත් රේ අවිදයාව නැමැති ර ෝගරයන් මිදී ප්රඥාව උදා   

ගතහැකි, විදයාව මතු   ගතහැකි, සතය දැ ගත හැකි පටිච්ච් 

සමුප්පාද ධර්මය නැමැති රබරහතයි. රහ්තුපල දහමයි. 
 

❖ නිවන් දැකීමට උප ා  වන ප ම පවිත්ර සිරිසද්ධර්මය ඇසීරමන්ම, 

නිවැ දිව පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයරේ තිපරිවට්ටයම අසා, එය 

පරෙෂණාත්ම ව තමන් තුලින් අත් දැ  ගැනීරමන්ම පමණක්ත 

නිබ්බානගාමී මාර්ගයට රයාමු විය හැකිය.  
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❖ එම පරික්තෂණයට අවතීර්ණ වූ ඔබ, ඔරබ් ජිවිතය ගැනත් 

ජිවත්රවනවා යන්රනහි ප ම අර්තයත් පරෙෂණාත්ම ව අත් 

දැ ගන්න. උපන් නමානහානත් සිට නම්  දක්වා,  ඔ  නකාපමණ 

වතාවක් අඬන්නට ඇතිද?. සතුටින් සිනා නසන්නට ඇතිද?. අහස 

නපාළව ගැටලන්නට නමන් ඒ නම් අත හිත දුවමින්, ජිවිනත් ප්රශ්න 

ගැටළු  හමුනව්ප කල්පනා කරන්නට ඇත්ද?. නමනස් ඔ ට දැනනන, 

දුඛ නව්පදනාවක් දිනේ විඳව විඳවා නහෝ සුඛ නව්පදනාවක් දිනේ පිනව 

පිනවා නහෝ අදුඛම අසුඛ නව්පදනාවක් දිනේ මැන මැන නහෝ ල න 

ආමිස සුවය ඔ ට පවත්වා ගැනීමට හැකි වුනේ නකාපමණ  

කාලයක්ද?. ඒ අවස්ථානව්පදි, ඔනේ හිත රත්නවලා, මත්නවලා, 

තැවිලා, පිච්ිලා, ගිනිගත්තු හැටි ඔ ට මතකද?. නම් සියළු නව්පදනා 

බිහි නවලා (උදයංගම), වඩා වර්ධනය රවලා (අත්තංගම), 

තාවකාලික වූ ආමිස සුවයක් ල ා දී (ආස්වාද), ඒ සුවයත්  

නැතිනවලා (ආදීනව), නගවී විනාශ් වන  ව (නිස්සරණ) 

අවධානනයන්  නිරීක්ෂණය කරමින්  අවිදයා මුල පටිච්ච සමුප්පාද 

ධේමතාවය තමන් තුලින්ම පරෙෂණාත්ම ව අත් දැක  ගන්න. 

රමරස ්  ඔබ ස ස ්   න්රන් සස  දිගු වීමට රහ්තුවන  ර්ම 

බීජයකි, සං ගතියකි, ණය ගනු රදනුවකි, රහ්තු පල ප ේප ාවකි. 
  

❖ ඔබ සුව රව්දනාවලට අන්තගාමීව ඇලීරමන්ද, දුක්ත රව්දනාවලට 

අන්තගාමීව ගැටීරමන්ද, අදුක්තඛම අසුඛ රව්දනා ඔස්රස්  

අන්තගාමීව වැ දි රස ් මැනීරමන්ද  ටයුතු කිරීම’ යන ‘රහ්තු’ 

නිසාම,  ඔබට අවසානරේ ‘රසෝ , පරිරද්ව, දුක්ත, රදාේනස්, 

උපායාස’ නමැති ‘පල’ නිතැතින්ම උරුම රව්. රේ ‘පල’ ඔබට 

උරුම වුරේ, ඔබ විසින් රප  සඳහන්  ළ ‘රහ්තු’ කිරීම නිසා බව, 

ඔබ අන්තගාමීව ඔරබ්  ැමැත්ත  උරදසා  ටයුතු  ළ නිසා බව ඔබ 

රනාදනී. රේ ‘පල’ වලින් ඔබ සෑහීම ට පත් රනාවී, රමරස ්ඔබට 

රමවැනි දුක්ත රසෝ සුසුේ උරුම වුරේ, අන් අයකුරේ ව දක්ත නිසා යැයි 
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සිතමින්, රේ දුක්ත රසෝ සුසුේ නිසා, නැවත නැවතත් ඔරබ් සිරත් 

උපදින ආමිස රව්දනාවලට ඇලීරමන්, ගැටීරමන්, වැ දි රස ්

මැනීරමන්  ටයුතු   යි. නැවත නැවතත්  ාග  බව (උදා:  ෑද  

බව, රලෝබ බව..), ද්රව්ෂ බව (උදා: ත හ බව, නපුරු  බව..), රමෝහ 

බව (උදා: බුද්ිමත් බව, රූමත් බව..) ස ස්   මින්, ඔබ තුල තව 

තවත්  ර්ම බීජ උපදවා ගනියි. රමරස ්ඔබ විසින්ම ඇති    ගන්නා, 

රහ්තු පල ප ේප ාව නිසාම, ඔරබ් සස  ගමන නිමා රනාවන බව, 

වටහා ගැනීමට ඔබට අපහසු රනාවනු ඇත.   
 

❖ නම් සංසාර ගමනන් අනන්ත අප්රමාණ කාලයක්, ඔබ නම් තල රහවත් 

ගති  තිස් එනක් (බ්රහ්ම තල-20, දිවය තල-6, මිනිස් තල-1, නි ය, 

තිරිසන්,නේත,භූත) නනානයකුත් තැන්වල ඉපදිලා තිනයනවා (ඒ බව 

අනමතේග වේගය ආදී සූත්ර රද්ශ්නා රැස  සදහන් රව්). ඒ ඉපදිලා 

තිනයන තැන්වල දී, ඔබට එවැනි දුක්ත රසෝ සුසුේ උරුම වුරේ, අන් 

අයකුරේ ව දක්ත නිසා යැයි සිතමින්, ඔබ විසින් නනානයකුත් 

සත්වයන්ට පුද්ගලයන්ට දැන නහෝ නනාදැන හිංගි, හිංසා, අවැඩ, 

අසාධාරණ, අපවාද, අවලාද, අපහාස ආදිය අනන්තවත්   ලා ඇති. 

රමරස ්ඔබ විසින් නනානයකුත් සත්වයන් පුද්ගලයන් සමග සංසාර 

ගමන දිගු වීමට නහ්තුවන “බාහි  ණය ගනුනදනු” ඇති කරනගන 

තිනයනවා.  
 

 

❖ බුදු පියාණන් වහන්රස ්  තිර ාකුඪිඩ සූත්රය, රද්වදූත සූත්රය, 

ආදිත්තපරියාය සූත්රය, බාලපණ්ඩිත සූත්රය ආදී සූත්ර රද්ශ්නාවල 

ඒවාට කෙහැකි ප්රතිකර්ම, උපකර්ම, උපක්රම, සම්මප්රනයෝග රපන්වා 

දී  තිනයනවා. සෑම නකනනකුටම සංසාර ණය ගනුනදනු වලින් මිදී 

නිදහස් නවන්නට උපකාර වන්නා වූ මූලික කරුණු හතරක් 

යථාවරබෝධරයන් යුතුව අත් දැ  ගැනීරමන්ම සම්ූර්ණ කරගත 

යුතුව තින නවා.  
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පෙමු කරුණ - කමාව ගැනීම 
 

❖ ඔ  මදකට නැවතී සිතා  ලන්න, ඔනේ හිනත් ඔ  විසින් ඇති 

කරගත්  ැමැත්ත පරිදිම යම් නදයක් සිදු නනාවීම උනදසා අන් 

අයකුට නදාස් පැවරීම වටිනවද කියලා. එම කැමැත්රත්  

නිර්මාණකරුවා ඔ යි. ඔ  එනස් සිතින් නිර්මාණය   ගත් ඔ  

 ැමති රලෝ රේ  සතය, විදයාව ඇති හැටියට දැක ගත්තා නම්, එය 

 ැමති නලසම පවත්වා ගැනීමට කරනු ල න නි ර්ථ  උත්සාහය, 

නිෂ්පල  ව වැටරහනු ඇත. වරද  ඇත්නත් තමන් තුලම  වත්, නම් 

සියලු  ර්ම බීජ වල නිර්මාණකරුවා ඔ ම  වත්, ඔබ තුල වු 

අවිදයාවම බවත් ඔ  වටහා ගනු ඇත.  
 

❖ ඔ  දැන නහෝ නනාදැන තීනි දුෂ්චරිතරයන් කරලා තිනයන වැරදි 

වලට කමාව ගැනීම සදහා, අංගුත්ත  නි ාරේ රද්වදූත  සූත්රය, 

මජ්ඣිම නි ාරේ බාලපණ්ඩිත  සූත්රය, සංයුක්තත නි ාරේ  

ආදිත්තපරියාය  සූත්රය ඇසුරින් ස ස්   න ලද පහත සදහන් ධේම 

 ා ණා ඔබට යේ මාර්රගෝපරද්ශ්යක්ත සදහා උප ා     ගත හැ . 

රමම ධේම පදවැල් සජ්ඣඣායනා  කිරීරමන් පමණක්තම,  රේ 

 ර්තවය සිදුරනාවන බවත්, දහේ අර්ථයම දැන භාවිතයට ගැනීම ඒ 

සදහා උප ා  වන බවත් ඔබ විසින්ම අත්දැ  ගන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන රත්නත්රනයන් සමාව ගැනීම  
 

කානේන වාචා ිත්නත්න පමානද්න මයා කථං  

අච්චයන් ඛම නම් භන්නත් භූරි පඤ්ඤ තථාගත 
 

කානේන වාචා ිත්නත්න පමානද්න මයා කථං  

අච්චයන් ඛම නම් ධම්ම  සංදිට්ික අකාලික 
 

කානේන වාචා ිත්නත්න පමානද්න මයා කථං  

අච්චයන් ඛම නම් සංඝ  සුපටිපන්න අනුත්තර 
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• අනන්ත සංසාරනේ පටන් නම් නමානහාත දක්වා මනේ අතින් 

දැන නහෝ නනාදැන ක්රියානවන්, වචනනයන්, සිතින් (කානේන 

වාචා ිත්නත්න) තුනනන්ම නලාව්පතුරා බුද්ධ, පනස් බුද්ධ, 

අරහත් බුද්ධ ආදී අරිය උත්තමයන් වහන්නස්ලා නකනරහි, 

විනශ්ෂනයන්ම බුදුහාමුදුරුනවෝ නද්ශනා කෙ පරම පවිත්ර සිරි 

සද්ධර්මය නකනරහි, අරිය මග යන උත්තමයන් වහන්නස්ලා 

නකනරහි යම් හිංගි, හිංසා, අවැඩ, අසාධාරණ, අපවාද, අවලාද, 

අපහාස ආදී පාප ක්රියා සිදුකරනගන ඇත්නම් අරිය උපවාද 

සිදුකරනගන ඇත්නම් බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන රත්නත්රයද, සියලු 

අරිය උත්තමයන් වහන්නස්ලාද මට කමා කරන නස්ක්වා !!! මට 

කමා කරත්වා !!!. 
 

• අනන්ත සංසාරනේ පටන් නම් නමානහාත දක්වා මනේ අතින් 

දැන නහෝ නනාදැන ක්රියානවන් වචනනයන් සිතින් තුනනන්ම 

ස්වාමීන්වහන්නස්ලා ඇතුලු සම්මත පුජ්ය පක්ෂයට, අනන්ත 

සංසාරනේ පටන් නම් නමානහාත දක්වා මා පැමිණි නම් සංසාර 

ගමනන් දී මට නදමව්පපියන් වූ, වැඩිහිටියන් වූ, ගුරුවරු වූ, 

සනහෝදර සනහෝදරියන් වූ, ස්වාමිපුරුෂයන් වූ, භාර්යාවන් වූ, 

දූදරුවන් වූ, ඥාති හිත මිත්රාදීන් වූ, නස්වය නස්වකයන්  වූ, 

අසල්වැසියන් වූ සියලු නදනාටම, සියලු නලෝක සියලු 

සත්වයන්ට, ආනපෝ නත්නජ්ෝ වානයෝ පඨවි සතර මහා ධාතු භූත 

ශක්තිනයන් යුත් ස්වභාවධර්මයට, ගහ නකාෙ වලට යම් හිංගි, 

හිංසා, අවැඩ, අසාධාරණ, අපවාද, අවලාද, අපහාස ආදී පාප 

ක්රියා සිදුවූවා නම් ඒ හැමනද්ටම මට කමාව ලැනේවා !!!       මට 

කමා කරත්වා !!!. 
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❖ නම් ආකාරයට ඔබ විසින් සිදු ල අරිය උපවාද වලින්, සියලු 

සත්වයන්ට සිදු ල අවැඩ අසාධාරණකම් වලින්, ජලය වාතය 

අපිරිසිදු කිරීරමන්  ස්වභාවධර්මයට ගහ නකාෙ වලට සිදු ල පාප 

ක්රියා වලින්, මිදී නිදහස් විය යුතුයි. එතනකාට ඔරබ් හිනත් තිනයන 

ද්රව්ෂනයන්, වවරනයන්, නක්රෝධනයන් නකාටසක් ඉවත් නවලා 

යනවා. එනස්ම එවැනි වැරදි නැවත නනාකිරීමට ඔබ අධිෂ්ඨානයක් 

ඇති කරගත යුතුයි.  
 

නදනවනි කරුණ - අරිය වමත්රීය පැතිරවීම 
 

❖ ඔබ රනාදන්නවා වුණාට, ඔබට රනාරත්රුණාට, ඔබ රනාදැක්ත ට, 

සියලු මදු  මරනෝහ  රද්ට මත්රවලා, අන්තගාමීව ඇලීරමන් 

 ටයුතු කිරීම නිසා  ාග ගතිත්, අන්තගාමීව ගැටීරමන්   ටයුතු 

කිරීම නිසා ද්රව්ෂ ගතිත්, අන්තගාමීව වැ දි රස ්මැනීරමන්  ටයුතු 

කිරීම නිසා රමෝහ ගතිත්  ඔබ විසින් ස ස්    ගනී.  ඔරබ් හිත  

මත්වීම නිසා,  ඔරබ් ශ්රී රේ ආරපෝ  රත්රජෝ වාරයෝ පඨවී නේ මහා 

භූත  ේපනය වැි වී කළු  කිරණ (විෂ කිරණ) ශ්ක්තතියක්ත ඔබ විසින් 

විශ්්වයට මුදා හරි. රමරස ්ඔබ ස ස්   ගන්නා  ‘ ාග ද්රව්ෂ රමෝහ 

ගති රහවත්  සං ගති’ නිසා, ‘ ර්ම බිජ’ නිසා ඔබ විසින් තව තවත් 

‘ණය ගනුරදනු’ වැි  වැිරයන් ඇති    ගනී. ‘රහ්තු පල ප ේප ා’ 

දිගින් දිගටම ක්රියාත්ම  වීම නිසාත්, ණය ගනුරදනු අලුත් වීම 

නිසාත් ඔරබ් සස  ගමන තව තවත් දිගු රව්. 
 

❖ ඔරබ් වචන නිසා, ඔරබ් ක්රියා  ලාපයන් නිසා, තව අරයකුට 

හිංසාවක්ත  පීඩාවක්ත  රගන දුන්නා නේ, ඔබ ඔහු සමග සස  දිගු     

ගැනීමට රහ්තු වන ණය ගනු රදනුවක්ත සාදා රගන ඇත්රත් 

නිතැතින්මය. තම  පණ  හා සමානව අන් අයරේ පණ  සල ා 

අනුනට හිංසා පීඩා රනා ළ යුතු වන්රන් එයින් තමන්රේ නිවනටත් 

අනුන්රේ  නිවනටත් බාධ  වන, සස  දිගු කිරීමට රහ්තුවන 
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‘ රුවක්ත’ එරහම නැත්නේ ණය ගනු රදනුවක්ත, ඔබ විසින් ඇති    

ගන්නා  නිසාරවනි. රේ ‘ රු’ ඇති    රනාගැනීම (ණා) සඳහා ඔබ 

 රුණාරවන්  ටයුතු  ළ යුතුය. 
 

❖ අනන්ත සංසාරනේ පටන් නම් නමානහාත දක්වා ඔබ විසින් තරනහන්, 

වවරනයන්, නක්රෝධනයන්, පටිඝනයන්, පුද්ගලයන්ට සත්වයන්ට 

සහ ස්වභාවධර්මයට ක්රියානවන්, වචනනයන්, සිතින් වැරදි නද් 

කරමින් අවැඩ අසාධාරණකම් කරමින් විශ්වයට කළු කිරණ 

නිකුත්කර  ස්වභාවධර්මය කිළිටි කරන්නට ඇති. ඔනේ හිනත් 

ඇතිනවන නව්පගය, නව්පදනාව, ආනව්පගය තුලින්, නව්පගය නිසා 

මත්නවලා, ිත්තා නව්පගයක් ඇතිනවලා, ඔ ට ඔ වම පාලනය    

ගත රනාහැකිව, ඔ  අන් අයට පහර දුන් අවස්ථා, බැණ වැදුන 

අවස්ථා අනන්තවත් ඇති. “සබ්බ පාන භූත හිතාය අනු ේපාය 

දයාපන්රනෝ” වීරමන්  ඒ නවනුවට දැන් ඒ සියලු නදනාටම ප ම 

වමත්රීය පතුරවා, ඔරබ් හිත පිරිසිදු කරනගන විශ්වයට පිරිසිදු සුදු 

ිත්ත කිරණ ශක්තියක් පැතිරවිය යුතුයි. එනස්  කිරීනමන් ඔබ විසින් 

කිළිටි කෙ විශ්වය නැවතත් පිරිසිදුකර ණනයන් මිදී නිදහස් වන්නට 

හැකියාව ලැන නවා. රේ බව  අංගුත්ත  නි ාරේ රමත්තා සූත්රරේ 

අට්ඨ  නිපාත පාලිරේ , රමත්තාරව් ආනිසංස යටරත් “රයා ච 

රමත්තං භාවයති...” ආදී වශ්රයන්  සඳහන් රවනවා.  
 

❖ වමත්රීය නම් වූ වීත ද්නව්පෂි ගතියත් ඔ  තුලම යම් මට්ටමකට 

පවතින හිත නිනවන මිනදන ගතියකි. ‘සියලු සත්වනයෝ සුවපත් 

නවත්වා! යි’ කියා වචන පදවැල් කියවීම තුලින්, ඔනේ හිනත් 

වමත්රීයක් ඇති කරගත නනාහැකි  ව ඔ ම අත් දැක ගන්න. සියලු 

රලෝ  සියලු සත්වයන් ර ර හි සමව ඇති වූ යම් වමත්රී සහගත 

වූ දැක්මක් නිසාම, ප ම වමත්රීය නම් වූ වීත ද්නව්පෂි ගතිය ඔබ තුල 

ක්රියාත්ම  වන බව ඔ ම අත් දැකගන්න.  
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❖ නමනස් ඔ  තුල යම් මට්ටමකට පවතින, වමත්රී සහගත වූ දැක්ම,  

ඔරබ් හිතින් ප්රිය අප්රිය රලස, ඔබ සාදා රගන තිරයන රලෝ ය තුල 

වූ 'යථාභූත ස්වභාවය' විද බැලීරමන්ම, එහි  සතය, විදයාව දැ  

ගැනීරමන්ම, ඔබ  ැමති නලසම පවත්වා ගැනීමට කරනු ල න 

නි ර්ථ  උත්සාහය, නිෂ්පල  ව දැ  ගැනීරමන්ම පුළුල් රව්. වරින් 

වර ඔනේ හිනත් උපදින්නට එන තරහව නිවාලීමට, එම දැක්ම නිතර 

නිතර භාවිතා වීම තුලින් තව තවත්  පුළුල් නව්ප. රේ රමත්ත අනුස්සති 

යයි. එය ක්රමක් ක්රමනයන් ඔනේ හිනත් තදින්ම ඇති වන, තීවුර වූ  දුක් 

නව්පදනාවන් නිසා, බුර බුරා නැනගන වයාපාදය පවා නිවාලීමට 

නකදිනක නහෝ සමත් නව්ප.  වදා රහෝ ‘අරිය රමත්තාවක්ත’ බවටම 

පත් රව්. තම ිත්ත සංතානය තුෙ නිච්ච වූ, සුඛ වූ, අත්ථ වූ වවරය 

අනිච්ච  ව, දුක්ඛ  ව, අනත්ථ  ව අත් දැක ගැනීරමන්ම, නම් 

වවරනයන් තමන්ට සදහටම මිදී නිදහස් විය හැකි රව්.  

  • ප ම වමත්රීය පැතිරවීම 

මමද සියලු රලෝ  සියලු සත්වරයෝ, 

- රේ සංසා  පැවැත්රේ  දු ත්,  එයින් මිදී නිදහස ් විය හැකි 

බවත් යථාවරබෝධරයන් දැන දැ  රගන  සත  අපා දුකින් මිදී 

රසෝවාන් ඵලරයන් නිදුක්ත රවත්වා..! 
 

-  ාම ාග පටිග තුනී    දාහරයන්, අසහනරයන් මිදී ස දාගාමී 

ඵලරයන් නිර ෝගී රවත්වා..! 
 

-  ාම ාග පටිග සහමුලින්ම නැති    නිරාමිස සුවයක්ත ලබා 

අනාගාමී ඵලරයන් සුවපත් රව්වා ..! 
 

- සියලු ර රලසුන්රගන් මිදී නිදහස්වී උතුේ අ හත් ඵලරයන්ම 

දුර න් මිරදත්වා ..! 
 

- පරම නිේ ාන සුවනයන් සුවපත් නවත්වා..!!! 
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❖ නමනස ්සියලු නලෝක සියලු සත්වයන් නකනරහි අරිය වමත්රීය පැතිර 

වීනමන් පසු,  තන සූත්රරේ රපන්වා දුන් පරිදි රහ්තුපල දහමට 

අනුකූලව “සතයය ක්රියාවක්” කිරීරමන් පිරිසිදු සුදු ිත්ත කිරණ 

ශක්තියක් විශ්වයට පැතිරවිය හැකියි.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• යථාවන ෝධනයන්ම, බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සතයරේ පිහිටා නමම 

අධිෂ්ඨානමය සතයය ක්රියාව කරමි. 
 

• දැන් මානේ සිත පිරිසිදුයි. අවංකවම පිරිසිදුයි. දැන් මානේ සිත 

රාගනයන් නතාරයි. ද්නව්පශනයන් නතාරයි. නමෝහනයන් නතාරයි. වීත 

රාගී, වීත ද්නව්පශී, වීත නමෝහී සිතක් පවතින නම් නමානහානත් මානේ 

සිනත් ඇතිවී තින න යහපත් ිත්ත කිරණ ශක්තිය, පිරිසිදු සුදු ි ත්ත 

කිරණ ශක්තිය දස දහසක් සක්වල නවත පැතිනර්වා! පැතිනර්වා! 

පැතිනර්වා!  
 

• පිරිසිදු නච්තනාවක් ඇතිව සියලුම මිනිසුන්, නදවියන්,  ඹුන්, භූත 

නේත තිරිසන් නිරය ආදී සතර අපාගත සත්වයන් ඇතුලු තල තිස් 

එක තුෙම සිටින සියලුම සත්වයන් නවත පිරිසිදු ිත්ත කිරණ 

පතුරවමි. සියලුම සත්වයන්හට යහපතක්ම නව්පවා! සුවයක්ම නව්පවා! 

සැපතක්ම නව්පවා! සහනයක්ම නව්පවා!. 
 

• ආනපෝ නත්නජ්ෝ වානයෝ පඨවි සතර මහා ධාතු භූත ශක්තිනයන් සෑදී 

ඇති විශ්වය පිරිසිදු නව්පවා! යහපත් නව්පවා!. 
 

• තල තිස් එක තුෙම සිටින සියලුම සත්වයන්නේ සිත් තුෙ නමත්තා, 

කරුණා, මුදිතා, උනප්ක්ඛා යහපත් සිතුවිලි ඇති නව්පවා! රාගනයන් 

නතාර නව්පවා! ද්නව්පශනයන් නතාර නව්පවා! නමෝහනයන් නතාර නව්පවා! 

අවිදයාව දුරු නව්පවා!. 
 

• තල තිස් එක තුෙම සිටින සියලුම සත්වයන්ට යහපතක්ම නව්පවා! 

සැපතක්ම නව්පවා! සහනයක්ම නව්පවා! සදහටම සංසාර දුකින් මිදී 

නිදහස්ව පරම නිේ ාන සුවනයන් සුවපත් නව්පවා! 
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❖ බුද්ධ නද්ශනාවට අනුකූලව බුදුන්වහන්නස් ප්රමුඛ මහා සංඝ 

රත්නයට දානමය පුණය ක්රියා දහසක් සිදු කිරීනමන් ලැන න 

ආනිසංස වලට වඩා රමාරහාතක්ත ප ම වමත්රී ය පැති වීම 

නිසා  ලැන න ආනිසංස අපමණ නව්ප. එනස්ම සතයය ක්රියාවක් සිදු 

කරමින් විශ්වයට පිරිසිදු සුදු ිත්ත කිරණ ශක්තියක් පැතිරවීම ඊටත් 

වඩා ආනිසංස ල ා නද් (අංගුත්ත  නි ාය, සීහනාද වේගය, රවලාම 

සූත්රය). නමනස් ප ම වමත්රීය පැතිර වීනමන් සහ සතයය ක්රියාවක් 

සිදු කිරීනමන් අප විසින් කිළිටි කෙ විශ්වය නැවතත් පිරිසිදුකර 

ණනයන් මිදී නිදහස් නවන්නටත්, අනප් හිනත් යම් පුද්ගලනයක් නහෝ 

සත්වනයක් නහෝ නකනරහි ඇති වූ යම් ද්නව්පෂයක්, වවරයක් නිසා 

සිදුකරගත් සංසාර ණය ගනුනදනු වලින් මිදී නිදහස් නවන්නටත් 

පුළුවන්කම තිනයනවා.  

 

තුන්නවනි කරුණ - පින් අනුනමෝදන් කිරීම 
 

 

❖ ඔබ හිතනවා ඇති, ඔබට නිවන් දකින්නට තවම බැරි වුරණ්ඩ ‘පින් මදි 

නිසා’ කියලා. රහාඳට  ල්පනා   ලා බලන්න ‘පින්’ කියන්රන් 

රමානවාද කියලා. ඔබ යේ යහපත් වැඩක්ත සිදු කිරීම නිසා ඔරබ් හිත 

‘පිනා’ යාරමන් පිනක්ත ජනිත රව් (හදයං පිනාති පුණ යං). ඒ 

අවස්ථාරව් ඔබ සැප සේපත් වලට ආශ්ාරවන්, රදව් මිනිස් සැප වලට 

ආශ්ාරවන් නැවත නැවතත්  ාගරයන් තණ්ඩහාරවන් ඒ සැප පතයි. 

ඔබ ඒ අවස්ථාරව් කිලිටි වූ ර රලස් සිතක්ත ඇති    ගැනීම නිසා, ඒ 

පින අකුසලයක්ත බවට පත්රව්. රමහිදී  ළු ගති රහවත් ‘කුණු සලා 

හැරීමක්ත’ සිදු රනාවන  නිසා ‘කුසලයක්ත’ සිදු රනාරව්. ඔබ විසින් 

සස  දිගු වීමට රහ්තුවන පිනක්ත, අකුසලයක්ත සිදු    ගනියි. ඔබ පැතූ 

සැප විපා  උරුම වීමට, ඔබ නැවතත් උපතක්ත ලබයි. එරහම නේ 

ඔබ රත්රුේ ගනීවි, පින් නිසාත් ඔබ රේ ගමන්   න සංසා  ගමන 

දික්ත රවන බව.  
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❖ නම් විශ්වය තුෙ ඔබට උදව්ප උපකාර කෙ, මග නපන් වූ, පිහිට වූ, 

සහනයෝගය දැක් වූ න ානහෝ අය ඉන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් 

වහන්නස්ලා, මව්ප නදමව්පපියන්, වැඩිහිටියන්, ගුරුවරුන්, අඹුදරුවන්, 

ඥාති හිත මිත්රාදීන්ට, නස්වය නස්වකයන්, අසල්වැසියන් නමන්ම, 

හරකුන්  ල්ලන් වැනි සතුන් පවා ඔබ පැමිණි නම් සංසාර ගමනන්දී 

කවදා නකදිනකදී නමානයම් ආකාරයකින් නහෝ ඔබට උදව්ප උපකාර 

කරන්නට ඇති. ඒ අනුව ඔබ ඒ අයට ණයයි. නම් ණය නගවා ඉවර 

නැති  ැවින් නැවත නැවතත් ඔබ ඒ අය වටාද, ඒ අය ඔබ වටාද ණය 

නගවීම සඳහා ඉපදීමට සිදුනව්ප. එනහත් ඔබ ඒ  ව නනාදැන නැවත 

නැවතත් ඒ අයට ණය වීරමන්  ඔරබ් නිවන ප්රමාද නව්ප. එමනිසා ඔබ 

අලුරතන් ණය රනාරවන්නත් රවච්ච් ණරයන් මිදී නිදහස් රවන්නත් 

 ටයුතු  ළ  යුතුව ඇත. 
 

❖ අද මිනිනසකු හැටියට ඉපදිලා ඉන්න ඔබ හැම නකනනකුටම, නම් 

ජීවිත කාලය තුෙ නහෝ නපර ජීවිත කාලයන් තුෙ සිදු කරගත් විශාල 

පින් කන්දක් (පුේනේත කත පුඤ්ඤතා ශක්තියක්) උරුම නවලා 

තිනයනවා. නම් පින් උපාදානය කරනගන පුඤ්ඤාි සංඛාර හැටියට 

පවත්වානගන ගිනයාත්, ඔරබ් නිවන ප්රමාද නවනවා. ඒ නිසා නම් පින් 

කන්ද, ඔබ විසින් සියලු සත්වයන්ට සමනස් අනුරමෝදන් කෙ යුතුයි. 

පින් අවශය අයට, පින් ගන්න පුළුවන් අයට, පින් ගන්න  ැරි අයට, 

පින් ගත්තත් නැතත් අනන්ත සංසාරනේ ඔබට උදව්ප උපකාර කරලා 

ණය තිනයන සෑම නදනාටමත්, පින් කරගන්නට නනාහැකිව ඥාති 

නේතයන් හැටියට ඉන්න අය ඇතුලු සියලු සත්වයන්ට සමනස් පින් 

දිය යුතුයි. ඛුද්ද  නි ාරේ තිර ාකුඪිඩ සූත්රරේ  “ඉදං රවා ඤාතීනං 

රහාතු” , “උන්නරම උද ං වුට්ඨං යථා නින්නං පවත්තති”  රලස 

ඥාති නේතයන්ට පින් පමුණුවා,  ඒ අයට එම දුගතිගාමී 

උප්පත්තියන්රගන් මිදී නිදහස ්වීමට පිහිට විය හැකි බව සඳහන් 

රවනවා. 
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❖ ඔබ පෙමුව සියලු සත්වයන් සමග ඇති   ගත්  සංසාර ණය 

ගනුනදනු වලින් තමන් මිදී නිදහස්වීම සඳහා (සේබදං) කාටවත් 

අඩුපාඩුවක් නැතුව විනශ්ෂයක් නැතුව සියලු නදනාටම සමනස් පින් 

කැපකරලා පින් පවරලා පින් අනුනමෝදන් කෙ යුතුයි.  නදවනුව ඒ 

අය (භූත නේත පරදත්ුප ජීවීන් ආදී) මුදවා නිදහස් කිරීමට, ඒ අයට 

යහපතක්ත සිදු කිරීමට (සේපත්ති) කටයුතු කෙ යුතුයි. නිවන් මගට 

උපකාර වන නලස සියලු සත්වයන්ට පින් පතුරවා පින් අනුනමෝදන් 

කර පිහිට විය යුතුයි. රතවනුව ඔබට රමරස ් පින් අනුරමෝදන් 

කිරීරමන්, ඔරබ් හිරත් තිරයන  ාග, ද්රව්ෂ, රමෝහ නේ සං ගති 

පහදා ඉවත්   ගැනීම (සේපදං) පහසුරව්. තිර ාකුඪිඩ සූත්රරේ 

සදහන්   “එත්තාවතාච අේරහ්හී සේබදං පුණය සේපදං” යන ධේම 

 රුණ තුල ඒ බව සදහන් රව්. 
 
 

❖ නකනනක් මියගිය විට එම ඥාතියා නමින් පෙමුව පින්දීම නුසුදුසුයි. 

ඔබ කෙයුතු වන්නන් පෙමුව තම තමන් නමින් අතීත සංසාරනේදී 

මියගිය සියලු නදනා සිහිපත්කර සමනස් පින් අනුනමෝදන්කර පසුව 

ඒ මියගිය ඥාතියා හටත් පින් අනුනමෝදන් කිරීමයි. ඔබ විසින් අරත් 

ඇඟිලි දිගු ර ාට (අංජලි  ණීය) පින්රදන විට ඉන් නිකුත්වන 

විශ්ාල කි ණ ශ්ක්තතිය නිසා සියුේ ශ්රී  ඇති අයට (භූත නේත ආදී) 

එම පින් අනුරමෝදන්    ගැනීම අපහසු රව්. ඒ නිසා ඇඟිලි වකුටු 

   (අංගුලි  ණීය) රහෝ නමා පින්දිය යුතුය. රමය ඔබ විසින් 

විරශ්්ෂරයන් පින් අනුරමෝදනාවක්ත සිදු  න විටදී පමණක්ත 

අනුගමනය  ළ හැකි පිලිරවතක්ත පමණක්ත බව අත් දැ  ගන්න. 
 

❖ ඒවරේම ඔබ විසින් රත්රුේ  ගත යුතු වැදගත්ම  රුණ වන්රන් පින් 

අනුරමෝදන් කිරීම සදහා සුදුසු රව්ලාවක්ත, තැනක්ත, ඉරියව්වක්ත, පද 

සජ්ඣඣායනාවක්ත, වා ය  ණ්ඩඩයක්ත, පද මැතිරිල්ලක්ත රනාමැති 

බවයි. ඔරබ් හද පහන් වන ඕනෑම රව්ලාව  ර ායි ඉරියව්ව  සිට 

රහෝ ඔබට පින් අනුරමෝදන්  ල හැකි බවයි. ඒ සදහා රහ්තු වන්රන් 
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ඔරබ් හිරත් ජනිත වන චිත්ත ප්රසාදය සහ ඔබටම හැරෙන සිතුවිලි 

සමුදායයි.  
 

❖ ඒ අනුව ඔබට පුළුවන්, ඔබ විසින් ජනිත    ගන්නා සියලු  පින්, 

සංසාර ණය නගවන්නට උපකාර කරගන්න. ඔබ විසින් 

ප ම  වමත්රීය පැති වීරමන්  සහ සතයය ක්රියාව සිදු කිරීනමන් රැස් 

කරගත් පුණය සම්භාරයන් නමන්ම අතීත සංසාරනේ දී රැස් කරගත් 

සියලුම පුණය සම්භාරයන් සියලු සත්වයන්ට සමනස් අනුනමෝදන් 

කිරීනමන් සංසාර ණය ගනුනදනු වලින් මිදී නිදහස් විය හැකියි. ඔබ 

විසින් පින් පැවරීම සිදුකරන ආකාරය වැරදි නම් කිසිනවක් ඔබ නදන 

පින් ල ා රනාගනී. ඒ නිසා පින් නදන අවස්ථානව්පදී ඔබ රාගනයන් 

ද්නව්පශනයන් නමෝහනයන් නතාරවූ පිරිසිදු සිතක් රමාරහාත ට 

පවත්වානගන එනම් තුන් සිත පහදානගන, තිර ාකුඪිඩ සූත්රරේ 

සඳහන් පහත ධේම   රුණු  ා ණා වලින් අදහස්   න 

ධේමතාවය,  යථාවන ෝධනයන්ම දැ රගන නිවැරදිව පින් 

අනුනමෝදන් කෙ යුතුයි.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•   එත්තාවතාච අම්නහ්හී සම් දං පුණය සම්පදං 

සේනේ නද්වා අනුනමෝදන්තු සේ  සම්පත්ති සිද්ධියා 
 

 

එත්තාවතාච අම්නහ්හී සම් දං පුණය සම්පදං 

සේනේ භූතා අනුනමෝදන්තු සේ  සම්පත්ති සිද්ධියා 
   

එත්තාවතාච අම්නහ්හී සම් දං පුණය සම්පදං 

සේනේ සත්තා අනුනමෝදන්තු සේ  සම්පත්ති සිද්ධියා 
 

•   ඉදං නම් ඥාතීනං නහෝතු සුඛිතා නහාන්තු ඥාතනයෝ 

ඉදං නම් ඥාතීනං නහෝතු සුඛිතා නහාන්තු ඥාතනයෝ 

ඉදං නවෝ ඥාතීනං නහෝතු සුඛිතා නහාන්තු ඥාතනයෝ 
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•   අනන්ත සංසාරනේ පටන් නම් නමානහාත දක්වා මා විසින් රැස ්

කරගන්නා ලද සියලුම පුණය සම්භාරයන් සියලු නදවියන් 

 ඹුන්, සියලු භූත නේත තිරිසන් නිරය ආදී සතර අපාගත 

සත්වයන්ද ඇතුලු තල තිස් එක තුෙම සිටින සියලුම සත්වයන්ට 

සමනස් පින් පතුරවා පින් පිහිටුවා පින් නදමි. පින් කැපනකාට 

පින් පවරමි. පින් අනුනමෝදන් කරමි. පින් අනුනමෝදන් නවත්වා! 

පින් අත්පත් නවත්වා!. 
 

•   අනන්ත සංසාරනේ පටන් නම් නමානහාත දක්වා මා විසින් රැස ්

කරගන්නා ලද සියලුම පුණය සම්භාරයන් මියගිය මට ඥාති 

සම් න්ධකම් ඇති අයටත් (ඉදං නම් ඥාතීනං) නවනත් අයට 

ඥාති සම් න්ධකම් ඇති අයටත් (ඉදං නවෝ  ඥාතීනං) සමනස් 

පින් පතුරවා පින් පිහිටුවා පින් නදමි. පින් කැපනකාට පින් 

පවරමි. පින් අනුනමෝදන් කරමි. පින් අනුනමෝදන් නවත්වා! පින් 

අත්පත් නවත්වා!. 
 

•   අනන්ත සංසාරනේ පටන් නම් නමානහාත දක්වා මා විසින් රැස ්

කරගන්නා ලද සියලුම පුණය සම්භාරයන් අනන්ත සංසාරනේ 

පටන් නම් නමානහාත දක්වා මා පැමිණි නම් සංසාර ගමනන් දී 

මට මග නපන්වූ ස්වාමීන්වහන්නස්ලාට මට උදව්ප කෙ උපකාර 

කෙ නදමව්පපියන්ට, වැඩිහිටියන්ට, ගුරුවරුන්ට, සනහෝදර 

සනහෝදරියන්ට, ස්වාමිපුරුෂයන්ට, භාර්යාවන්ට, දූ දරුවන්ට, 

ඥාති හිත මිත්රාදීන්ට, නස්වය නස්වකයන්ට, අසල්වැසියන්ට, 

ක්රියානවන් වචනනයන් සිතින් සහනයෝගය දැක්වූ පිහිටවූ සියලු 

නලෝක සියලු සත්වයන්ට, සමනස් පින් පතුරවා පින් පිහිටුවා පින් 

නදමි. පින් කැපනකාට පින් පවරමි. පින් අනුනමෝදන් කරමි. පින් 

අනුනමෝදන් නවත්වා! පින් අත්පත් නවත්වා!. 
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❖ රමරස ් පින් අනුරමෝදන් කිරීරමන්, ඔබට සං ගති පහදා ඉවත් 

  ගැනීම පහසුරව්. ‘ඉදං රම පුඤ්ඤ  ේමං ආසවක්තඛයා වහං 

රහාතු සබ්බ දුක්තඛා පමුජ්ඣජතු’ සහ ‘ඉමිනා පුඤ්ඤ  ේරමන මාරම 

බාල සමාගරමා...’ යන ධේම  ා ණා තුල  ඒ බව සඳහන් රව්. 

 

•   අනන්ත සංසාරනේ පටන් නම් නමානහාත දක්වා මා විසින් රැස් 

කරගන්නා ලද සියලුම පුණය සම්භාරයන් මා පැමිණි නම් සංසාර 

ගමනන් දී මා අතින් දැන නහෝ නනාදැන මරණයට පත් වූ, දුක් 

නව්පදනාවකට පත් වූ, සිත් රිදවීමකට ලක් වූ සියලු පුද්ගලයන්ට 

සහ සත්වයන්ට සමනස් පින් පතුරවා පින් පිහිටුවා පින් නදමි. පින් 

කැපනකාට පින් පවරමි. පින් අනුනමෝදන් කරමි. පින් 

අනුනමෝදන් නවත්වා! පින් අත්පත් නවත්වා! 
 

•   අනන්ත සංසාරනේ පටන් නම් නමානහාත දක්වා මා විසින් රැස් 

කරගන්නා ලද සියලුම පුණය සම්භාරයන් තල තිස් එක තුෙම 

සිටින සියලුම සත්වයන් විසින් අනුනමෝදන් කරගනිමින් ඔවුන් 

නකනරහි ඇති සියලු ආකාර වූ ණය ගනුනදනු වලින් මාව නම් 

නමානහානත්ම මුදවත්වා!!! එනස්ම මට ණයගැති අයවද එම 

ණයගැති  නවන්, මම මුදවා නිදහස් කරමි. නිදහස් නවත්වා!!!  
 

•   තවද නම් අනුනමෝදන් කෙ සියලුම පුණය ශක්තීන් සියලුම 

මිනිසුන්ට, නදවියන්ට,  ඹුන්ට, භූත නේත තිරිසන් නිරය ආදී 

සතර අපාගත සත්වයන්ට, අසඤ්ඤ තලවල සිටිනා සත්වයන් 

ඇතුලු තල තිස් එක තුෙම සිටින සියලුම සත්වයන්ට, චතුරාර්ය 

සතයය ධර්මාවන ෝධය ලැ , සංසාර දුකින් සදහටම මිදී 

නිදහස්ව පරම නිේ ාන සුවනයන් සුවපත් වන්නට උදව්ප නව්පවා! 

උපකාර නව්පවා! උපනිශ්රය නව්පවා! නහ්තු වාසනා නව්පවා! 
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හතරනවනි  කරුණ - නිවන් මග යාමට උපකාර කිරීම 
 

❖ බුදුපියාණන් වහන්රස ් නද්ශනා කෙ පරම පවිත්ර නිර්මල සිරි 

සද්ධර්මය දැන දැ  ගන්නට, ධේමානුධේම පටිපදාරව් පිහිටන්නට 

පුළුවන් විදිහට, නභෞතික සහ නලෞකික වශනයන් ඔබ විසින් නදව්ප 

මිනිසුන්ට යුතුකම් වගකීම් ඉටු කෙ යුතුයි. ඔරබ් හිනත් මිනිස් 

ගුණධර්ම මතුකරනගන, සියලු සත්වයන් නකනරහි පරම 

නමත්තානවන් යුතුව, ඔබට අද ලැබිලා තිනයන නම් ශක්තීන් 

හැකියාවන් අනුව, ඔරබ් සිතුවිලි,  ක්රියාව, වචනය තුලින් සහ නද්පල 

සම්පත් නයාදා නගන තමනුත් ධේමානුධේම පටිපදාරව් හැසිර මින් 

අන් අයවත් එම මාර්ගයට රයාමු කිරීමට   ටයුතු  කෙ යුතුයි. ඒ 

සඳහා  විනශ්ෂනයන්ම ධම්ම දානය මගිනුත්  වස්තු දාන, ආහාර දාන, 

වස්ත්ර දාන ආදිරයනුත් අනිවාර්යනයන්ම මුළු ජිවිත කාලය තුෙම 

සියලු සත්වයන්ට උදව්ප උපකාර කෙ යුතුයි.  
 

❖ ඉහත සඳහන් කෙ කරුණු හතර (කමාව ගැනීම, ප ම වමත්රීය 

පැතිරවීම සහ සතයය ක්රියාව, පින් අනුනමෝදන් කිරීම, නිවන් දැක 

ගැනීමට උපකාර වන නිවැරදි ධර්ම මාර්ගනේ යන්න සියලු 

සත්වයන්ට උදව්ප උපකාර කිරීම) නිවැරදිව භාවිතය තුලින්ම, නම් 

සංසාර ගමනන් තමන්  ැඳුණු ‘බාහි  (බහිද්ධ) ණය ගනුනදනු’  

රහවත් ‘බහි ජටා’ වලින් (සියයට පනහක්ත පමණ වූ ණය ගනුරදනු 

වලින්) මිදී නිදහස ්නවන්න පුළුවන් කියන එක ඔබටම යථාවරබෝධ 

රව්වි. නම් අනුව ඔරබ් හිත වික්නෂෝපරයන්  මිදි යේ 

මට්ටම ට,  නමත්තා, කරුණා, මුදිතා, උනප්ක්ඛා කියන පිරිසිදු 

තත්වයට පත් නවනවා. පටිච්ච සමුප්පාද ධේමතාවය රහවත් 

රහ්තුපල දහම දැන දැ  ගැනීමට,  ධේමානුධේම පටිපදාරව් 

පිහිටන්නට නම් කරුණු හතර මනහෝපකාරී නවනවා. ‘බහි ජටා රවන් 

රමන්ම අන්රතෝ ජටාරවන්’ මිදී නිදහස් වීමට හැකියාව ලැරබනවා.  
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❖ රේ රනානවත්වාම ර ර න රිය ගමනට අවශ්ය ශ්ක්තතිය රදන, ඒ ඒ 

සත්වයාම බිහි   ගත්, නැවත නැවතත්  උපදවා ගන්නා විඤ්ඤණ 

ශ්ක්තතිරයන්, ගති ලක්තෂණ  වලින් ,  ර්ම බීජ වලින් මිදී නිදහස් වීම; 

‘අභයන්ත  (අජ්ඣඣත්ත) ණය ගනුනදනු රහවත් අන්රතෝ ජටා’ 

වලින් මිදී නිදහස් වීම රහවත් බුද්ධ භාෂිතරේ  විනය සූත්ර 

ගණනාවකින් රපන්වා දුන්  ‘ ාග විනය, ද්රව්ෂ විනය, රමෝහ විනය’ 

වීමයි. කුසලස්ස උපසම්පදා වීමයි. විරනයය රලාර  අභිජ්ඣඣා 

රදාමනස්සං වීමයි. රයා ධේරමා රයා විනරයා රසා භාසිතබ්රබා 

වීමයි. රේ සඳහා උප ාරී වන්රන් පටිච්ච සමුප්පාද ධේමතාවය 

රහවත් රහ්තුපල දහම දැන දැ  ගැනීරමන්ම ‘බුද්ධ ආනාපාන සති 

සමාිය’ භාවිතයට ගැනීමයි (භාවනා). යථාභූත ඥාන දර්ශ්නරයන් 

යුතුවම ‘චතු ා  ක්තඛා රහවත් සත   මටහන්’  භාවිතයට ගැනීමයි. 
 

❖ ඔබට “ ාග විනය, ද්රව්ෂ විනය, රමෝහ විනය” වීමට රහවත් 

ධේමානුධේම පටිපදාරව් පිහිටන්නට අවශය වන යථාභූත ඥාන  

දර්ශ්ණය ඇතිවීම පිණිසම පහත ධේම  රුණු උප ා  රව්වි.   
 

❖ ඔබ හැමවිටම උත්සහ   න්රන් ඔරබ් ඇස,  ණ, නාසය, දිව, 

ශ්රී ය, මන අන්තගාමීව පිනවන්නට රනාරව්ද?. රමරස ් ර ායි 

ත ේ පිනවීමට  ටයුතු  ලත් ඔබට සෑහීමක්ත, දැන් ඇති යැයි 

දැරනනවාද?. ජිවිත  ාලය පු ාවටම ඔබ රමවැනි ක්රියා ර ෝටි 

වා යක්ත සිදු  ලත්, අඩුවක්ත හිෙයක්ත මදි මක්ත හිතට දැරනනවාමයි. 

ඒ රේ සියල්රලන් ලැරබන ආමිස සුවය තාව ාලි  නිසාරවනි. ඔබ 

හැම විටම ඇති වී නැති වී යන ඒ ආමිස සුවය නැවත නැවත රසායයි. 

ජිවිරත් පවතින තු ාත්, අවසානරේ මිය යන රමාරහාරත්ත්, ඔබ 

රසායන්රන් රේ ආමිස සුවයමයි. ඔබ රසායන, ඔබ පතන රේ 

‘ආමිස සුවය’ නැවත නැවතත් ඔබට උරුම    දීමට, ඔබ රේ 

සංසා රේ තල තිස් එ  පු ාම, ඔබ විසින් එ තු   ගත්  ාග, 
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ද්රව්ෂ, රමෝහ ගති වල ප්රබලත්වය අනුව, නැවත නැවතත් ඉපදී 

ඉපදී, මැරී මැරී ගමන්   යි. 
 

❖ සස  පුරුද්ද නිසාම, ඔරබ් සිත ප්රිය මනාප මදු  මරනෝහ  රූප 

ඔස්රස ්ඇදී බැඳී යයි. අප්රිය අමනාප රූප ඔස්රස ්ගැටී  එයින්  රවන් 

වීමට  ටයුතු   යි. රමරස ් ඇසින් දකින රූප,  නින් අසන ශ්බ්ද 

රූප, නාසයට දැරනන ගඳ සුවඳ රූප, දිවට දැරනන  ස රූප, 

ශ්රී යට දැරනන පහස රූප, මනසට දැරනන සිතුවිලි රූප, 

රදයා ා  වුරේ ඔරබ් හිරත් එම රූප  නිමිති    රගන ඇති වන 

 ැමැත්ත සහ අ මැත්ත නිසා රනාරව්ද?. ඒ අනුව ඔරබ් හිරත්, ඔබ 

 ැමති  ප්රිය රූප නිසා සුව රව්දනාත්, ඔබ අ මැති අප්රිය රූප නිසා 

දුක්ත රව්දනාත්, එත ේ සුවත් නැති දු කුත් නැති අදුක්තඛම අසුඛ 

රව්දනාත් ඇති රවන බව, ඔබ විසින්ම අත් දැ  ගන්න. රමරස ්සුව 

රව්දනා රහෝ දුක්ත රව්දනා රහෝ අදුක්තමඛ අසුඛ රව්දනා  ර රනකුරේ 

හිරත් ඇතිවීම ස්වභාවි යි. රේ ආ ා රේ රව්දනා  නිසා ඔරබ් 

හිතට,  ත්වීමක්ත, මත්වීමක්ත, තැවිල්ලක්ත, දැවිල්ලක්ත ඇති රනාවන 

බවත් ඔබම අත්  දැ  ගන්න 
 

❖ ඔබ, පරික්ෂාකාරිව විමසන්න. ඔනේ හිනත් දුක ඇති නවන්රන්ම, ඔබ 

කැමති නදයක් කැමති ආකාරනයන් පවත්වා ගැනීමට  ැරිවුණ නිසා 

(අප්රිය බවක්ත) නනානව්පද. කැමති නද් කැමති නලසම සිදුවිම (ප්රිය 

බවක්ත) සතුටක් නම්, එනස් සිදු නනාවීම දුකක් වුනේ, ‘දුක’ යන්න 

‘සතුනට්ම නදනවනි නව්පෂය’ නිසා නනානව්පද. නම් දුක සැප නදනකහිම 

නදෝලනයට නහ්තු වූ නිමිත්ත, එනම් ‘තම තමන් කැමති නද්, කැමති 

ආකාරනයන් නිශ්ිතවම පවත්වා ගැනීම’ හිත තුල නිර්මාණය කනල් 

කවුද? 
 

❖ එනස් නම්, නම් ආකාරයට තරහව, වවරය, නක්රෝධය, අනුකම්පාව 

දයාව, කරුණාව, ආදරය නලස සිනත් ඇතිනවන නම් හැගීම් 

නමානවාද?. එනස්, වරකදී එකිනනකට නවනස් ආකාරනේ හිත 
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රත්නවන, මත්නවන ගිනිගන්නා, තැනවන, දැනවන නව්පදනාත්, තවත් 

වනරකදී හිත නිනවන, මිනදන, සැනනසන නව්පදනාත්, ඇති වන්නන් 

ඔබ තුලම ඔරබ් හිත තුලම නනානව්පද?.  
 

❖ එරහත් රේ සියලු රූප තුල, සැෙව පවත්නා යථා ස්වභාවය 

රනාදැකීම නිසාම, ඔබට දැරනන සුඛ රව්දනාව දිරේ පිනව පිනවා 

අන්තගාමීව ඇලීරමන් ( ාම ාගරයන්)  ටයුතු   යි. දුක්ත 

රව්දනාව දිරේ විඳව විඳවා අන්තගාමීව ගැටීරමන් (පටිඝරයන්) 

 ටයුතු   යි. එත ේ සුවත් නැති දු කුත් නැති අදුක්තඛම අසුඛ 

රව්දනාව දිරේ අන්තගාමීව වැ දි රලස මැනීරමන් 

(මානරයන්)   ටයුතු   යි. රේ නිසා ඔරබ් හිත  ත්වන හැටි, 

මත්රවන හැටි, ගිනි ගන්නා හැටි, හිතට බ ක්ත දැරනන හැටි, හිරත් 

ඇති වන රේ ස්වභාවය වි ෘති බව, ‘අස්වාභාවි  බව’, ඔබම අත්  

දැ  ගන්න.    
 

❖ එම ආමිස දුක නව්පදනා රහෝ ආමිස සුඛ නව්පදනා රහෝ ආමිස අදුඛම 

අසුඛ නව්පදනාවද, ඒ රව්දනාව ඇති වීමට මුල් වූ නිමිතිද, එහි නියත 

ලක්තෂණයක්ත වූ රවනස ් වීමට, විපරිනාමයට භාජනය රව්. 

අවසානරේ ඔබ  ැමති රදය සිදු රනාවීම නිසා (යේපිච්ඡං න ලභති 

තේපි දුක්තඛං), ඔබට අවසානරේ රසෝ , පරිරද්ව, දුක්ත, රදාේනස්, 

උපායාස නිතැතින්ම උරුම රව්. 
 

❖ ඔරබ් හිතට ඊර්ෂියා සහගත හැඟීමක්ත දැරනන විට ඔරබ් හිත  ත්වන 

හැටි, මත්රවන හැටි, ගිනි ගන්නා හැටි, හිතට බ ක්ත දැරනන හැටි, 

හිරත් ඇති වන රේ ස්වභාවය, වි ෘති බව, ‘අස්වාභාවි  බව’ ඔබම 

අත්  දැ  ගන්න.  රමරස ්වන්රන් ඔරබ් හිරත් අ තිය නේ වූ ඉස්සා 

මජ්ඣජරිය බවක්ත, මකු බවක්ත, ඊර්ෂියා බවක්ත, හිත කිළිටි   න,   ළු 

ගතියක්ත ඇති වූ නිසයි (දුගති).  ඔරබ් යහළුරවකු විභාගයක්ත ඉහලින්ම 

සමත් වීම ගැන  ඔරබ් හිතට දැරනන්රන් සුව රව්දනාවක්ත නේ, ඔබට 

ඔහුට හදවතින්ම සුබ පැතිය හැකි නේ, ඒ ඔබ තුල ‘මුදිතා’ නේ වූ 
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හිත නිරවන මිරදන සුදු ගතියක්ත (සුගති) ඇති වූ නිසයි. එය, ඔරබ් 

හිතින් ප්රිය අප්රිය රලස, ඔබ සාදා රගන තිරයන රලෝ ය තුල වූ 

‘යථාභූත  ස්වභාවය’  විද බැලීරමන්ම, ඔබ ලබන්නා වූ දැක්තමකි. ඒ 

දැක්තම නිසාම ඇතිරවන මුදිතා බවකි. රමයද රමත්ත අනුස්සති යයි. 

එවිට ඔරබ් හිතට දැරනන්රන් සැහැල්ලුවකි. සැනසීමකි. නිවීමකි. 

හිරත් ඇතිවන රේ ස්වභාවය ‘ස්වාභාවි  බව’ ඔබම අත්  දැ  ගන්න.    
 

❖ ඔබ විසින් රේ රලෝ රේ පවතින මදු  මරනෝහ  ලස්සන යැයි  

සල න  සියලු රද් (ඔබ සුබ යැයි සල න සියලු රද්) නිර්මාණය වී 

පවතින්රන්ද, නානා  විධ වූ ගති ලක්තෂණ වලින් බවත්, රේ ර ාටස ්

සියල්ල එ ට එක්ත වී පවතින විට රපරනන්රන් මායා ාරී 

දර්ශ්නයක්ත බවත්, එය එහි නියම සව්භාවය, එරහම නැත්නේ එහි 

‘යථාභූත  ස්වභාවය’ රනාවන බවත් ඔබට වැටරහනු ඇත. බඹයක්ත 

පමණ වූ ඔරබ් ඔය ශ්රී  කූඩුව තුල, ඔබ විසින්ම, ඔරබ් හිතින් ප්රිය 

අප්රිය රලස,  ැමති අ මැති රලස ඔබ සාදා රගන තිරයන රලෝ ය 

තුල වූ ‘යථාභූත  ස්වභාවය’  විද බලන්න. රමරස ්ඔබ ලබන ආමිස 

සුවය තාව ාලි  බව, නිෂප්ල බව, හ සුන් බව ර රමන් ර රමන් 

ඔබටම වැටරහන්නට ඉඩ හරින්න. එවිට ඔබ තුල ‘යථා භූත ඥාන 

දර්ශ්නයක්ත’ ඇති රවන්නට ඉඩ ප්රස්ථාව ලැරබනු ඇත. එවිට ඔබ තුල 

පැළපදියේ වී පවතින, සියලු රද් සුබ යැයි  සල ා  ාගරයන් මත් වී 

 ටයුතු   න ගතිය, ර රමන් ර රමන් අත හැර නු ඇත (සුබ 

අතහැරීයාම :අසුබ). රේ අසුබ අනුස්සති යයි. හුරදක්ත පද 

මැතිරිල්ලලක්ත සජ්ඣඣායනාවක්ත රනාරව්. 
 

❖ සමහ  ඇසින් දකින රූප,  නින් අසන ශ්බ්ද රූප, නාසයට දැරනන 

ගඳ සුවඳ රූප, දිවට දැරනන  ස රූප, ශ්රී යට දැරනන පහස රූප, 

මනසට දැරනන සිතුවිලි රූප නිසා, ඔරබ් හිතට සුව රව්දනාවක්ත 

දැරනන විට, ඒ සුවය ඔස්රස ්ඔරබ් සිත, සිතුවිලි පවත්වමින්, ර ෝද 

රවන්නට සැ රසද්දී, ඔබ එම රමාරහාරත්, ඔරබ් සිරත් සිදුවන රදය 
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ගැන අවධානරයන් සිටි නේ, ඔබ තුල වූ  'යථාභූත  ස්වභාවය දැ  

ගැනීරේ හැකියාව’ රප ටු ර ාට,  එනේ ‘සුබ සියල්ල පසු පස 

සැගව පවතින යථාර්තය’ ඔබ දැ  ගනු ඇත. ඔරබ් හිරත් සුව 

රව්දනාව බිහි වී, ඇති වී, පැවති, නැතිරවලා යන අයුරු ඔබ දැ  ගනු 

ඇත.  රප  ඇති වූ  ත්වීම මත්වීම රවනුවට රමහිදී ඔරබ් හිත 

නිරවන, මිරදන, සැනරසන හැටි ඔබටම අත්  දැ  ගත හැ .   
 

❖ ඔබ තවදු ටත්  ල්පනා    බලන්න. රේ සියලු රද්ට ඇලීම, ගැටීම 

රහෝ ඒ රද්වල් වැ දි රස ්ප්රිය අප්රිය අත  මැනීම සිදුවන්රන් කුමක්ත 

නිසාද කියා. ඔබ විසින් ඔරබ් හිරත් යේ රදයක්ත ඔබ  ැමති 

ආ ා යටම (ඉච්ච) සිදුවිය යුතු යැයි, යන  ැමැත්තට 

 ැමැත්රතන්ම බැරඳයි (පටි ඉච්ච).  ඒ සියල්ල ඔබ  ැමති 

අ ා යටම නිශ්්චිතවම සිදුරව්වි යැයි (නිච්ච සංඥාව) සිතයි. ඒ 

සියල්රලහි සුබ බව, සුව බව දකී (සුබ සංඥාව). රේ සියලු රද් 

සිදුවන, මම යැයි සල න, බඹයක්ත පමණ වූ ශ්රී යත්, එහි 

ක්රියා ාරිත්වයත්, එය වටා මරේ යැයි සල න, වස්තු පුද්ගල සිද්ි 

අවස්ථා සියල්ලත්, ඔබ  ැමති අ ා යටම පවත්වන්නට 

නවත්වන්නට උත්සහයක්ත ද යි (අත්ථ සංඥාව). රමරස ්තමන් තුල 

ඇති    ගත් ‘අස්මිමානය’ නිසා, ‘මමත්වය’ නිසා, අත්ථ සංඥාව 

නිසා, තමන්  ැමති අ මැති සියලු රද්, මම ර ාට මරේ ර ාට 

සල මින් ඔරබ් වසෙරේ පවත් වන්නට, නවත් වන්නට පුළුවන් 

යැයි සල මින් ඒ සදහා අන්තගාමීව  ටයුතු   යි. 
 

❖ රමරස ්ඔබ සියලු රදනාම උත්සහ ගන්රන් ඔබ  ැමති අ මැති 

සියලු රද්, ඔබ  ැමති ආ ා යට පවත්වා ගැනීමට රනාරව්ද?. එත් 

රේ සියල්ල හැම විටම අපි  ැමති ආ ා යටම, සුව සුබ රලස සිද්ධ 

රව්ද? එරස් තම  ැමැත්ත පරිදි  යමක්ත සිදුවන අවස්ථාද තිරබ්. 

එවැනි අවස්ථාව දී අන්තගාමිව සතුටු වීමත්, එරස් තම  ැමැත්ත 

පරිදි යමක්ත සිදු රනාවන විට අන්තගාමිව දුක්ත  වීමත්, නිසා ඔරබ් සිත 
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 ත්වන  හැටි, මත්රවන හැටි, ගිනි ගන්නා හැටි, හිතට බ ක්ත දැරනන 

හැටි, හිරත් ඇති වන රේ ස්වභාවය වි ෘති බව, අස්වාභාවි  බව, 

ඔබම අත්  දැ  ගන්නට ඇති. 
 

❖ නම් සියළු පිනවන රහෝ විඳවන නව්පදනා ඇති නවලා, තාවකාලික වූ  

සුවයක් ල ා දී, ඒ සුවයත් තම  ැමැත්ත පරිදි පවත්වා ගැනීමට 

රනාහැකිව(නනිච්ච=අනිච්ච බව), නැතිනවලා, නගවී විනාශ් වන  ව, 

අවධානනයන්  නිරීක්ෂණය කරමින් අත් දැක ගන්න. රලෝ රේ 

බිහිරවන සියලු රද් රමාරහාතක්ත රමාරහාතක්ත පාසාම රගවිලා 

විනාශ් රවලා යන බවත්, ඒ නිසාම ඒ රද්වල් ඔබ  ැමති පරිදි 

නවත්වන්නට පවත්වන්නට උත්සහ කිරීරමන්, ඔබ රේ සස  

 තරර් තව තවත් අත මං රවන බවත්, අනාථ වන බවත් අත්  දැ  

ගන්න (අනත්ථ බව). ඒ නිසාම ඔබ දුකින් දු ට පත්වන බවත්,  රේ 

දු , ඛය ර ාට මිදී  නිදහස ්විය හැකි බවත් (දුක්තඛ බව)  අත් දැක 

ගන්න. රේ ම ණ අනුස්සති යයි. හුරදක්ත පද මැතිරිල්ලලක්ත 

සජ්ඣඣායනාවක්ත රනාරව්. 
 

❖ ඔ  එනස් සිතින් නිර්මාණය   ගත් ඔ   ැමති රලෝ රේ  සතය, 

විදයාව ඇති හැටියට දැක ගත්තා නම්, එය  ැමති නලසම පවත්වා 

ගැනීමට කරනු ල න නි ර්ථ  උත්සාහය, නිෂ්පල  ව වැටරහනු 

ඇත. ඒ සඳහාම ඔබ දකින, අහන, විඳින,  ල්පනා   න  සියලු රද් 

උප ා     ගන්න. රේ සියලු රද් හමුරව් උරප්ක්තඛා සිතකින්, එනේ 

ඔබට සිදු වූ ලාභය නිසා අන්තගාමීව උද්දාමයට පත් රනාවීරමනුත්, 

අලාභය නිසා අන්තගාමීව දු ට පත් රනාවීරමනුත්  ටයුතු  ළ 

හැකි නේ, ඔරබ් සිතට නිවීමක්ත මිදීමක්ත සැනසීමක්ත සුවයක්ත සහනයක්ත 

දැරනන බව,  ඔරබ් සිත  ත් රනාවන බව මත් රනාවන බව ඔබම 

අත් දැ  ගන්න. රමරස ්සිදු වන්රන්,  ඔබ තුල යේ මට්ටම ට 

පවත්නා වූ  උරප්ක්තඛාව (රේහ සිතන් උරප්ක්තඛාව) ක්රියාත්ම   වන 

රමාරහාත යි. රමරස ්  ඔබ තුල යේ මට්ටම ට පවතින 
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උරප්ක්තඛාව, ඔරබ් හිතින් ප්රිය අප්රිය රලස, ඔබ සාදා රගන තිරයන 

රලෝ ය තුල වූ ‘යථාභූත  ස්වභාවය’  විද බැලීරමන්ම, එහි හ සුන් 

බව වටහා  ගැනීරමන්ම පුළුල් රව්. නැවත  නැවත  උරප්ක්තඛාව 

ඇතිවීම නිසාම රනක්තඛේම උරප්ක්තඛාව, නරස්ඛ උරප්ක්තඛාව, අරිය 

උරප්ක්තඛාව දක්තවා වර්ධනය රව්. 
 

❖ රමරස ්ඔබ විසින් නිර්මාණය    ගන්නා ඔබ තුල වූ රලෝ රේ යථා 

ස්වභාවය ඔබ දැන දැ  ගත් විට, ඒ යථා භූත ඥාන දර්ශ්නය රප ටු 

ර ාට, යහපත් හිත නිරවන මිරදන සුදු ගති ලක්තෂණ (රමත්තා, 

 රුණා, මුදිතා, උරප්ක්තඛා, අසුබ, අනිච්ච, දුක්තඛ, අනත්ථ) අත් දකින 

විට (අස්ස/ආන වන විට), ඔබ තුල  උපදින්නට  එන ර රලස් 

(අනුසය)  ළු කිළිටි ගති ලක්තෂණ වයාපාදය, විහිංසා, අ ති, 

 ාම ාග, පටිග, සුබ, නිච්ච, සුඛ, අත්ථ)  පහව යයි. ප්රහාණය රවයි. 

ර රමන් ර රමන් අත් හැර යි (පස්ස/පාන  රවයි). මිදී නිදහස් 

රවයි. රේ “බුද්ධ ආනාපාන සති සමාිය” භාවිතයට ගැනීමයි. 

හුරදක්ත පද මැතිරිල්ලක්ත සජ්ඣඣායනාවක්ත රනාරව්. 
 

❖ රමරස,් ඔබ රප  රමන් සුව රව්දනා වලට ඇලී, දුක්ත රව්දනා වලට 

ගැටී, අි  ප්රිතිරයන් ප්රරමෝදරයන් අභිනන්දනරයන්, රනාබැරඳන 

බව (නිබ්බිදා),  ාගරයන් රනාඇරලන බව(වි ාගා), සුව රව්දනා දුක්ත 

රව්දනා ඔස්රස ්සිතුවිලි පවත්වමින් දිගින් දිගටම ර ෝද රනා  න 

බව (නිර ෝධා),  ාග, ද්රව්ශ්, රමෝහ ගති  (සමුදය) බිහි රනා  න 

බව, ඔබ  උපාදානය     ගත් සියලු කිළිටි ගති වලින් (සබ්බ උපදි)  

මිදී නිදහස ්විය යුතු බව (පටිනිස්සේග) අත් දැ  ගනී. රේ  බුද්ධ  

අනුස්සති යයි.  ඔබ රප  විදි තාව ාලි  වූ ආමිස සුවරයන්  මිදී 

නිදහස්ව ලබන නි ාමිස සුවරේ  වූ සැබෑ  සුවය,  ඔබ  ර රමන් 

ර රමන්  අත් දැ  ගනී. රේ “ආනාපාන සති සමාි භාවනාවයි”. 

ඔබ තුල වූ සිත  ත්වන, මත්රවන, ගිනි ගන්නා, හිතට බ ක්ත දැරනන 
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 ළු කිලිටි ගති (ආසය) ර රමන් ර රමන්  පහව යයි. සංව  වී 

සංසිඳී සංමා  රවයි ( සං:  ාග, ද්රව්ෂ, රමෝහ ගති).  
 

❖ ඔබ, රමාරහාතක්ත  ල්පනා ර ාට බලන්න. ඔබ තුල වූ සිත  ත්වන, 

මත්රවන, ගිනි ගන්නා, හිතට බ ක්ත දැරනන  ළු කිලිටි ගති ඔබ තුල 

නැවත නැවත  මතුවීම වැළක්තවීමට, ඔබ ඔරබ් හිත, ඔරබ් හුස්ම 

රැල්ලට රයාමු කිරීරමන්, බඩ පිේබීමට හැකිලීමට රයාමු කිරීරමන්, 

විවිධ එළි රදස, වර්ණ රදස බලා සිටීරමන්, මළ මිනියක්ත රදස  බලා 

සිටීරමන්  ළ හැකි රදයක්තද? කියලා.  ඔරබ්  හිරත්  ත හක්ත 

උපදින්නට එන විට, සමහ  විට  ඔබ එරක්ත සිට දහයටත්, දහය සිට 

එ ටත් ගණන් කිරීරමන් වුවද, ඒ ත හව නුපදවා සමතය ට පත් 

 ළ හැ . එත්  ඔබට තවදු ටත් ත හක්ත උපදින්නට එන එ  

වළකීවිද?. ඔරබ් හිරත්  ාගයක්ත උපදින්නට එන විට, සමහ  විට  

ඔබ මළ මිනියක්ත රදස බලා සිටීරමන්, ඒ හිත ගත් රද්  ෑළි වලට 

 ඩා බැලීරමන්, ඒ  ාගය නුපදවා සමතය ට පත්  ළ හැ . එත් 

ඔබට තවදු ටත්  ාගයක්ත උපදින්නට එන එ  වළකීවිද?. රමහිදී සිදු 

වන්රන් ගස  මුදුන් මුල රනා පා, රපාළරවන් උඩට ඇති ටි  

පමණක්ත  පන්නා වරේ වැඩකි. ගස නැවත පැල වීමට රහ්තුවන,  

ගරස ්  මුදුන්  මුල ඇති නිසා,  ගස නැවත දළු දමා ලියලයි. වඩ වඩාත් 

වර්ධනය රව්.   
 

❖ රමහිදී, ඔරබ් සිරත්  ාගයක්ත, ද්රව්ෂයක්ත, රමෝහයක්ත උපදින්නට එන 

රහ්තුව රහවත් මුදුන් මුල වන්රන්  “ඔරබ් සිරත් ඇතිරවන ප්රිය අප්රිය 

රව්දනා  ඔස්රස්, ඔබ නිච්ච, සුඛ, අත්ථ සංඥා රවන් ඒ ඒ 

අවස්ථාවලදී අන්තගාමීව  ටයුතු කිරීම” බව ඔබම අත් දැ  ගන්න. 

ඔබ ඒ ඒ අවස්ථාවලදී, අනිච්ච, දුක්තඛ, අනත්ථ සංඥා රවන් යුත් යථා 

භූත ඥාන දර්ශ්නය රප ටු ර ාට, ඒ ඒ අවස්ථා දැ  ගත්තා නේ 

(විපස්සනා), ඒ යථා භූත ඥාන දර්ශ්නය නිසාම ඔරබ් හිරත් 

ඇතිරවන, රමත්තා,  රුණා, මුදිතා, උරප්ක්තඛා, අසුබ, අනිච්ච, 
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දුක්තඛ, අනත්ථ ආදී සුදු ගති ලක්තෂණ ඇති වීරමන්ම (අස්ස/ආන), 

 ාග ද්රව්ශ් රමෝහ ගති නැවත නැවත ඇති වීමට රහ්තු වූ, ඔබ තුල 

පැලපදියේව පවතින, වයාපාදය, විහිංසා, අ ති,  ාම ාග, පටිග, සුබ, 

නිච්ච, සුඛ, අත්ථ ආදී  ළු කිළිටි ගති ලක්තෂණ ර රමන් ර රමන් 

පහව යයි, ප්රහාණය රවයි, අත් හැර යි (පස්ස/පාන). මුදුන් මුල 

ර රමන් ර රමන් දුබල රවමින් ඉදිරි යයි. සස  දුකින් සියලු 

‘අජ්ඣඣත්ත ණය ගනුනදනු’ වලින්  සදහටම මිදී නිදහස ්රවයි.  
 

❖ රමරස ් ඔබ සියලු සංසා  ණය ගනු රදනු වලින් සදහටම  මිදී 

නිදහස්වීම නිසා ‘අනන’  සුඛයත්,  මත්වීරමන් මිදී නිදහස්ව 

(මජ්ඣිමා) අරිය අෂ්ඨංගි  මාර්ගය (පටිපදාව) සේපුර්ණ    

ගැනීරමන් ‘අත්ි’ සුඛයත්, පින් පව් සහ අකුසල් සාවජ්ඣජ බවත් දැ  

කුණු සලා හැරිරමන් ‘අනවජ්ඣජ’ සුඛයත් අත්පත්   ගනියි. ඇති 

වූ  යථා භූත ඥාන දර්ශ්නය නිසාම  ආරපෝ රත්රජෝ වාරයෝ පඨවි 

සත  මහා භූත වලින් යුත්, ගති වලින් යුත් සියලු රූප උපාදානරයන් 

මිදී නිදහස්ව ‘රභෝග’  සුඛයත් අත්පත්   ගනියි.  
 

❖ ඔබ රේ ගමන්   න සංසා  ගමරන් නිමාවක්ත දැකීමට නේ, රමම 

රපාරත් අඩංගු  රුණු හත  යථාවරබෝධරයන් යුතුව භාවිතරයන් 

සියලු “බහිද්ධ ණය ගනුනදනු” වලිනුත්, බුද්ධ ආනාපාන සති සමාි 

භාවනාව භාවිතරයන්  සියලු “අජ්ඣඣත්ත ණය ගනුනදනු” රහවත් 

ආසව රහවත්  ර්ම බීජ වලිනුත් මිදී නිදහස ්විය යුතුය. ඒ සඳහාම 

ඔබ තුල අිෂ්ටානයක්ත ඇති වන්නටම රේ  රුණු  ා ණා උප ා  

රව්වා!.ඒඅනුව නිේ ානගාමී මාර්ග චරියාව, ධේමානුධේම පටිපදාව 

ූර්ණ වීමට නමය මනහෝපකාරී රව්වා!.   
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පරම පවිත්ර  සිරි සද්ධර්ම  නද්ශනා පවත්වනු ල න ස්ථාන 
 

▪ පරම නිේ ාන ධර්මායතනය, මීරිගම: සෑම පු  පසරළාස්ව  නපෝය 
දිනකම උදෑසන 7.30 සිට සවස 3.30 දක්වා.  
 

▪ පරම නිේ ාන ධර්මායතනය, මීරිගම: බුදුපියාණන් වහන්නස් විසින් 
අනුදැන වදාල සති භාවනාව යනු කුමක්ද? විනශ්ෂ මාසික බුද්ධ භාවනා 
වැඩසටහනට සහභාගී විය හැක.  

 

▪ දිවයිනන් අනනකුත් ප්රනද්ශවලද ධර්ම නද්ශනා පැවැත්රව්. 
 

▪ සියලු විසත්ර දැනගැනීම සඳහා අමතන්න: 0332241686/ 0713652948 
0774503700/ 0767562341/ 0716574564/ 0712318469/ 0771753032 
 

 

ූජ්ය මීවනපලානන් සිරි  ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රිත ධර්ම පුසත්ක 

▪ නිවන් අවන ෝධ කරගැනීමට උපකාර වන පරම පවිත්ර සිරි සද්ධර්මය 

▪ බුද්ධ  ල - බුද්ධ ශක්ති බුද්ධ ඤාණ විග්රහය 

▪ විමුක්ති මාර්ගය නපන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තිනයන් අදහන 

බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වුනේ නකනස්ද? 

▪ සම්මත සතය හා පරමාර්ථ සතය නහවත් දැනුම හා දැක්ම 

▪ නගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව නහෙයා හදුනාගත යුත්නත් ඇයි? 

▪ සමන අරණ විහරණ බුද්ධ භාවනා සත්දින විහරණපටිපදා 

▪ බුද්ධ නද්ශනානවහි නපන්වා වදාල භාවනාව යනු කුමක්ද? 

▪ ආනන්තරික පාප කර්මයන් හා සංඝනේද සුත්රය 
 

පරම පවිත්ර  සිරි සද්ධර්ම  නද්ශනා ඇතුලත් නවේ අඩවි 

▪ ධර්ම නද්ශනා (video): www.utube.sirisaddharmaya.net 

▪ ධර්ම නද්ශනා (mp3): www.deshana.sirisaddharmaya.net 

▪ ධර්ම නද්ශනා (ගුවන්විදුලි): www.guwana.sirisaddharmaya.net 

▪ සජීවී ධර්ම නද්ශනා: www.sirisaddharmaya.net 

▪ ධර්ම පුසත්ක: www.panhinda.sirisaddharmaya.net 

▪ දහම් ගැටළු:  www.dahamgatalu.wordpress.com 

                      www.atuvawa.sirisaddharmaya.net 

▪ නම් උතුම් නහෙබිනමහි සතයය නහළිදරව්පව: 

                      www.helabima.sirisaddharmaya.net  

http://www.utube.sirisaddharmaya.net/
http://www.deshana.sirisaddharmaya.net/
http://www.deshana.sirisaddharmaya.net/

