
 

 

 

ධර්ම දානය පිණිස නනොමිනේ නෙදා හැනෙන සදහම් තිළිණයකි... 
 
 

 

මහ ෙහතුන් 

වැඩි මඟ ඔස්නසේ 
 

ආර්ය අෂ්ටාාංගික 

මාර්ගය 
 

අතිපූජ්යර ොජ්යගිරිනේ අරියඥාණ ස්වාමීන් වහන්නසේ විසින් 

කෙන ලද ධර්ම සාකච්ඡාචක් ඇසුරින් 

උතුම් ආර්ය අෂ්ටාාංගික මාර්ගය 

පින්වත් ඔෙ සැමනේ ධර්මාවනෙෝධය 

උනදසා පිළිගන්වමි. 
 

 
ඉදිරිපත් කිරීම 

දීපිකා ෙමුණුආෙචිචි 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ධර්ම දානය පිණිස සකසා ඇති නමම මෘදු පිටපත අන්තර්ජ්යාලය භාවිතා කෙමින්  

කියවීම සහ භාගත කෙ ගැනීම සදහා පමණි. වාණිජ්යමය පෙමාර්ථයන් සදහා  
නයොදා ගැනීනමන් වළකින්න. 

නතරුවන් සෙණයි. 
  

ධර්ම දානය පිණිසයි... 

 

 

 

 



 

නමම සදහම් තිලිණය තැපැේ මගින් ලො ගැනීමට අවශ්යරනම්, 

 

අගල් 6.5×9.5 හ ෝ ඊට වැඩි ප්රසමාණහේ ලියුම් කවරයක තමාහේ නම ස  ලිපිනය ලියා 

රු.90 ක මුද්දර අලවා එය ප ත ලිපිනයට හයොමු කරන්න. 

ස්මාර්ට් ප්රි0න්ට් හසොලියුෂන්ස ්හසන්ටර්, 444/3B, පිටිපන දකුණ, හ ෝමාගම 

 

 

නිෂ්පාදන වියදමට නමම දහම් නපොත් ලො ගැනීම සදහා විමසන්න, 

දුරකථන- 0712199900 

        0112755768(සතිහේ දිනයන්හීදී හප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 1.30 දක්වා) 

 

කවෙනේ ඡායාරූපය 

ශ්රී  කලාාණිවංව න කකාහේ ම ා නායක, අමරපුර ස ඝ සභාහේ ගරු සභාපති හගෞරවනීය හදොඩම්ප ල 

චන්ද්ර සිි  ම ා නායක ිමිපපාණන්හේ ඉල්ලීම පි දි, වසන්ත බමුණුආරච්ච් ම තා ස  දීපිකා 

බමුණුආරච්චි ම ත්ිපයහේ පූර්ණ ධන පි තාාගහයන්  

ඉදිකල හදොඩන්දූව ශනලබිම්බ ම ා වි ාරස්ථ නදී සීමාමාලකය. 

 

 

මුද්ර ණය සහ නෙදා හැරීම 

ස්මාර්ට් ප්රිණන්ට් නසොලියුෂන්ස ්නසන්ටර් 

444/3B, පිටිපන දකුණ, නහෝමාගම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ස්වාමීන් වහන්ස ගිහි පින්වතුන්වන අපි නම් ධර්ම මාර්ගයට 

අවතිර්ණ වන්නන් නකනසේද? 

ධර්ම මාර්ගය කියලා කියන්හන් ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගයට. සාරා 

ස ඛ්යා කල්ප ලක්ෂ ගණනාවක් හබෝධිසත්වවරහයක් දස පාරමී 

ධර්ම පූර්ණ කරලා, උතුම් සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්හවන්හන්, 

හම් උතුම් ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය හලෝකයාට මතුහකොට හදන්න. 

හම් ආර්ය අෂට්ා ගික මාර්ගය සීල, සමාධි, ප්රසඥා කියලා හකොටස ්

තුනකට හබහදනවා. සීලයට අදාළව බුදුරජාණන් ව න්හසේ හද්නනා 

කරනවා, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන 

කාරණා තුන. සමාධියට අදාළව සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා 

සමාධි කියන කාරණා තුන. ප්රසඥාවට අදාළව සම්මා දිට්ඨි ස  

සම්මා ස කප්ප හද්නනා කරනවා. හම් කාරණා අහට් එකතුවයි ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගය කියන්හන්. ධර්ම මාර්ගහේ ගමන් 

කරන පින්වතා, පින්වතිය අකවාර්යහයන්ම හම් ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගයට බැස ගත යුතුයි. බුදුරජාණන් ව න්හසේ ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගය හද්නනා හකොට තිහබන්හන් අනුපිළිහවලකට. 

එක මාර්ග අ ගයක් වැඩීහම් හ ේතුහවන් සකසහ්වන ඵලයක් 

වනහයන් තමයි හදවැක මාර්ග අ ගය වැහඩන්හන්. උදා රණයක් 

කියනවා නම් සම්මා දිට්ඨිය වැඩුහවොන් තමයි, සම්මා ස කප්පය 

වැහඩන්හන්, සම්මා ස කප්පය වැඩුහවොත් තමයි, සම්මා වාචාව 

වැහඩන්හන්. හ ේතුඵල ධර්මයන් මත හද්නනා කළ ධර්මයක්. 

 

හම් උතුම් ධර්ම මාර්ගයට අවතීර්ණ වන පින්වතා, අකවාර්යහයන්ම 

සම්මා දිට්ඨිය කියන හදොරටුහවන් ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගයට ඇතුල් 

විය යුතුයි. සම්මා දිට්ඨිය නැමැති ප්රසධාන හදොරටුහවන් බැ ැරව, 

හකටි මාර්ග, ප සූ මාර්ග, සැප මාර්ග ඔස්හසේ අතුරු හදොරටුවලින් 

ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගයට අවතීර්ණ වුහණොන් අකවාර්යහයන්ම 

ඔබ තුල වැහඩන්හන් ිපච්ජා ආර්ය අෂට්ා ගික මාර්ගයයි. පින්වත් 

ඔබට ඉ ත කාරණය පැ ැදිලි හකොට හදන්න උදා රණයක් 

 



කියන්නම්. දවසක් ම ත්මහයක් භික්ෂූව මුණගැහසන්න 

කුටියට පැිපණිවංයා. ඒ ම ත්මයා කියන විදියට එම ම ත්මයා 

ජීවිතහයන් වැඩි කාලයක් හයොමු කරන්හන් භාවනාවට. ඒ ම ත්මයා 

භාවනාහේ දියුණුව ගැන භික්ෂුවට කියිපන් සිටියදී,  භික්ෂුව 

වැඩසිටින ප්රසහද්නහේ කතර සැි සරන වඳුරු ර චූව ගස ්වල අතු 

හසොලවිපන් කුටිය සමීපයට පැිපණිවංයා. ඒ හවලාහේ එම භාවනා 

කරන ම ත්මයා කියනවා, වඳුහරෝ කියන්හන් අහප් මුතුන් ිපත්හතෝ 

කියලා. එතහකොට භික්ෂූව එම ම ත්මයහගන් ඇසුවා, වඳුහරෝ 

හකොහ ොමද අහප් මුතුන් ිපත්හතෝ හවන්හන් කියලා. එතහකොට එම 

භාවනා කරන ම ත්මයා කියනවා අපි පැවහතන්හන් වානරයාහගන්ය 

කියලා. භික්ෂූව ඒ ම ත්මයාහගන් ඇසුවා, හලෝකය  ට ගැනීමට 

අදාළව බුදුරජාණන් ව න්හසේ හද්නනා හකොට වදාළ 

අේගඤ්ඥ සූත්රුය ම ත්මයා කියවලා නැතිද කියලා. ඒ හවලාහේ 

ඒ ම ත්මයා කියනවා අදාළ සූත්රුය කියවලා තිහබනවා, නමුත් එම 

සූත්රුහේ ඇති කරුණු  තමා පිළිගන්හන්  නැ ැය කියලා. බලන්න 

බුදුරජාණන් ව න්හසේ හද්නනාහකොට වදාළ ධර්මයක් පිළිගන්න 

සූදානම් නැ ැ. නමුත් ජීවිතහේ ප්රසධානම කාර්යය භාවනාව. සම්මා 

දිට්ඨිහයන් හතොරව සම්මා සතියක්, සම්මා සමාධියක් හසොයනවා. 

සම ර විදාා අ නහයන් අධාපනය ලබන පින්වතුන්ලා සිටිනවා. 

එම පින්වතුන්  ඕපපාතිකව සත්ත්වයන් උපදිනවාය කියලා 

වින්වාසයක් නැ ැ. හම් දැක්ම  ි  අනතුරුදායකයි. සම්මා දිට්ඨිය 

නැමැති හදොරටුහවන් ආර්ය අෂට්ා ගික මාර්ගයට ඇතුල් හනොවීහම් 

විපාකයයි ඔබ හම් දකින්හන්. වර්තමාන සමාජය තුළ භාවනාහේ 

නාමහයන් සම්මා දිට්ඨිහේ ප්රසධාන හදොරටුහවන් බැ ැරව සම්මා 

සතියත්, සම්මා සමාධියත් හසවීහම් කරර්ථක වාායාමයක  ැඩරුව 

හපහනන්ට තිහබනවා. 

 

 



ස්වාමීන් වහන්ස ඔෙ වහන්නසේ සඳහන් කළා ආර්ය අෂට්ාාංගික 

මාර්ගයට පිවිසිනම්දී අනිවාර්යනයන්ම සම්මා දිට්ඨිය නැමැති 

නදොෙටුනවන් ආර්ය අෂ්ටාාංගික මාර්ගයට පිවිසිය යුතුය 

කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියට අප පිවිනසන්නන් කුමන 

නදොෙටුනවන් ද? 

සම්මා දිට්ඨියට පිවිසීමට කවැරදි හදොරටුවක් තිහබනවා. එමහදොරටුව  

තමයි කලාාණ ිපත්රු ආශ්ර්ය, සද්ධර්ම ශ්ර්වණය, ශ්ර්වණය කළා වූ 

සද්ධර්මය නුවණිවංන් හමහනිම කිරීම. හමන්න හම් හදොරටුහවනුයි 

සම්මා දිට්ඨියට අවතීර්ණ හවන්හන්. හමතන දී කලාාණ ිපත්රුයා 

කියන්හන් ස සාර භය, ස සාර ගැඹුර කියලා හදන පින්වතායි. 

බුදූරජාණන් ව න්හසේ හද්නනා කරනවා ධර්ම හද්නකයා, ධර්ම 

කථිකයා කියලා කියන්හන් ස සාර බිය කියලා හදන පින්වතාය 

කියලා. යම් පින්වහතක් ඔබට අනුනාසනා කරනවා නම්, ශමත්රීා 

බුදුරජාණන් ව න්හසේ දැක කවන් අවහබෝධහකොට ගන්න කියලා, 

එම පින්වතා ිපත්රුහයක් හවන්න පුළුවන්, නමුත් කලාණ ිපත්රුහයක් 

හවන්හන් නැ ැ. යම් පින්වහතක් ඔබට හම් ජීවිතහේ දී උතුම් 

අධිගමයන් සාක්ෂාත් හකොට ගන්න බැ ැය කියනවා නම්, ඔහු 

ිපත්රුහයක් හවන්න පූළුවන්. නමුත් කලාාණ ිපත්රුහයක් හවන්හන් 

නැ ැ. කළාාණ ිපත්රු ආශ්ර්ය හම් හලෝකහේ දූර්ලභ හදයක් කියලා 

බුදුරජාණන් ව න්හසේ හද්නනා කරනවා. 

 

කළාාණ ිපත්රු ආශ්ර්ය ඔබට ලැබුණත්, ඒ හ ේතුහවන් සද්ධර්මය 

ශ්ර්වණය කළත්, එම ශ්ර්වණය කළා වු ධර්මය ඔබ නුවණිවංන් 

හමහනිම කිරීමට අදක්ෂ නම්, එතනදී ඔබ දූර්වලහයක් බවටයි 

පත්හවන්හන්. හලෝකහේ සිටින හලොකුම අවාසනාවන්තයා බවට 

ඔබ පත්හවනවා. හමොකද දූර්ලභ කළාාණ ිපත්රු ආශ්ර්ය ලැබිලා, 

උතුම් සද්ධර්මය ශ්ර්වණය කරලා, නුවණිවංන් හමහනිම කිරීමට ඇති 

අදක්ෂභාවය කසාම, ඔබ සම්මා දිට්ඨියට පිවිසීහම් හදොරටුහවන් 

ඈතට යනවා. හම් නුවණිවංන් හමහනිම කිරීහම් අදක්ෂභාවය ඔබ 



තුළ සකසහ්වන්හන් කාමච්ඡන්ද, වාාපාද, ථීනිපද්ධ, උද්ධච්ව- 

කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන ප ච නීවරණ ධර්මයන් කසාමයි. 

 

දැන් පින්වත් ඔබට හ ොදින් පැ ැදිලියි ධර්ම මාර්ගය කියන්හන් 

ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගයට, ආර්ය අෂට්ා ගික මාර්ගයට පිවිසීහම් 

ප්රසධාන හදොරටුව සම්මා දිට්ඨියයි. සම්මා දිට්ඨියට පිවිහසන කවැරදි 

හදොරටුව කලාාණ ිපත්රු ආශ්ර්ය, සද්ධර්ම ශ්ර්වණය ස  නුවණිවංන් 

හමහනිම කිරීමයි, ධම්මානුධම්ම ප්රසතිපදාව කියලා. 

 

ස්වාමීන් වහන්ස, සම්මා දිට්ඨිය සකස්නකොටගත් පින්වතා තුළ, 

දකින්න පූළුවන් මුලික ලක්ෂණ නමොනවා ද? 

 

සම්මා දිට්ඨියට අදාළ ප්රසධානම කාරණයන් හවන්හන්.. 

 

1. හතරුවන් හකහරිම ශ්ර්ද්ධාව 

2. මරණිවංන් පසූ හ ේතුඵල ධර්මයන් අනුව නැවත ඉපදීම 

       පිළිබඳ විනව්ාසය 

3.    කර්මය - කර්ම ඵල වින්වාසය 

4.    දන්දීහම්, සිල් රැකීහම් ආකන ස පිළිබඳ වින්වාසය 

5.    අම්මා, තාත්තාහේ ගුණයන් හකහරිම වින්වාසය 

6.     ඕපපාතිකව සත්ත්වයන් උපදිනවාය කියන වින්වාසය 

7.     අතීතහේ අධිගමලාභී උත්තමයින් වැඩ සිටියාය කියන වින්වාසය 

 

නතරුවන් නකනෙහි ශ්රචද්ධධාව 

සම්මා දිට්ඨියට පත්වුණ පින්වතා බුදුරජාණන් ව න්හසේහේ 

ගුණයන්, ඥාණයන් හකහරිම අවහබෝධහයන්ම විනව්ාසය ඇති 

හකොටගත් හකහනක්. අනුන් කියන කසා හනොහේ, පතහපොතකින් 

කියවීම කසා හනොව, ඒ උතුම් සම්බුද්ධ චි තය, සම්බුද්ධ ඥාණයන්,  



සද්ධර්මය ශ්ර්වණය කිරීම තුළින්ම, නුවණිවංන් හමහනිම කිරීම තුළින්ම 

බූදුරජාණන් ව න්හසේ හකහරිම වින්වාසය ඇතිහකොට ගන්නවා. 

බුදූරජාණන් ව න්හසේහගන් හතොර හලෝකයක් සැපයක් දකින්හන් 

නැ ැ. හලෝකහේ සැබෑම හලෞකික, හලෝහකෝත්තර සැපයන් ලබා 

හදන මාර්ගය සත්ත්වයාට මතුහකොට දුන්, ආන්චර්යවත් උත්තමයා 

 ැටියටයි බුදුරජාණන් ව න්හසේව දකින්හන්. බූදූරජාණන් 

ව න්හසේහේ සරණිවංන් පිට හලෝකය ිපථාාදෘෂ්ටික හලෝකයක්. 

අකුසලයට පාර හපන්වන, දූගතියට වැහටන හලෝකයක්. හම් 

හමොහ ොහත් පින්වත් ඔබ ලබන සතුට, සැනසිල්ල, බුදූරජාණන් 

ව න්හසේහේ ම ා කරුණා ගුණය කසාමයි අපට ලැබුහණ කියලා 

දකිනවා. දෑස ්පියාගකද්දි ඔබට මැවිලා හපහනන්හන් බුදුරජාණන් 

ව න්හසේහේ රූප කායයි. ඒ අහයෝමය සම්බුදු ගුණහේ, ඥානහේ 

නක්තිය ඔහේ ජීවිතයට, ධර්ම මාර්ගයට ඔබ නක්තියක් හකොට 

ගන්නවා. හම් හලෝක ධාතුහේ නක්තිමත්ම සරණ ඔබ ඔහේ පිිමට 

හකොට ගකද්දී බිය කියන ධර්මතාවය ඔහබන් දුරස් හවලා යනවා. 

 

හදවැකව ඔබ ධර්මරත්නය හකහරිම වින්වාසය ත වුරුහකොට 

ගන්නවා. බූදුරජාණන් ව න්හසේ ම ා කරුණාහවන් හද්නනාහකොට 

වදාළ උතුම් ධර්මය, ධර්ම රත්නය වනහයන්  ඳුන්වනවා. කවීහම් 

මාර්ගයට පක්ෂ හවන්නා වූ,  සුගතියට, සැපයට පක්ෂ හවන්නා වු 

සත්තිස්හබෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් හකහරිම අත්දැකීහමන්ම හලෞකික, 

හලෝහකෝත්තර සැප ලැහබන මාර්ගය  ඳුනා ගන්නවා. සුගතිහේ 

ජීවත් වන  ැම සත්ත්වහයක්ම ධර්මහේ ඵලයක් බවත්, දුගතිහේ 

ජීවත්වන සෑම සත්ත්වහයක්ම, අධර්මහේ ප්රසතිඵලයක් බවත් දකිනවා. 

ධර්මය මග  ැරීම, ධර්මයට පිටුපෑම, තමා තමාට කර ගන්නා 

හලොකුම සතුරුකම බව දකිිපන් ධර්මරත්නය හකහරිම වින්වාසය 

ඇති හකොට ගන්නවා. හකහනක් හපොහ ොසත් වන්හන් ධර්මානුකූලව 

සිතපු කසා බවත්, හකහනක් දුප්පත්වන්හන් ධර්මානුකූලව 

හනොසිතපූ කසා බවත් ඔහූ දකිනවා. හකහනක් ලස්සන හවන්හන් 

ධර්මානුකූලව සිතපූ කසා බවත්, තව හකහනක් විරූපී හවන්හන් 

 



ධර්මානුකූලව හනොසිතපු කසා බවත් දකිනවා. බුදුරජාණන් ව න්හසේ  

හද්නනාහකොට වදාළ චතුරාර්ය සතාය ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය, 

ප ච උපාධානස්කන්ධය, පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය, සතර 

සතිපට්ඨාන ධර්මයන් තුළින් භවගමහන් දුකත් භව කහරෝධහේ 

කද ස් වීමත් පිළිබඳව මාර්ගය අපිට වට ා හදනවා. ධර්මය සෑම 

සත්ත්වහයක්හේම ජීවිතහේ හකොටසක් වූව ද, අධර්මය හකහරිම 

ඇති ගිජුභාවය කසාම, තමා තුළින්ම ක්රි,යාත්මකවන ධර්මතාවයන් 

මග ැහරනවා. පින්වත් ඔබ ධර්මය  ඳුනාහගන පිිමටහකොට හගන 

ජීවිතයට එකතුහකොටගත් තැනදී, හලෝකහයන් කද ස්වීහම් ධර්මය 

තමා තුළම සැඟවී තිබු බවත් ඔබට අවහබෝධ හවනවා. හලෝකයත්, 

ධර්මයත්, ජීවිතයත්, එකම ක්රි,යාන්විතයක් හවන තැනදී, හම් 

ගැඹුරු හලෝකධර්මයන් සම්මා සම්බුද්ධ ඥානහයන් මතුහකොටගත් 

බුදුරජාණන් ව න්හසේ හකහරිමත්, ධර්මරත්නය හකහරිමත්,  

අවහබෝධහයන්ම ශ්ර්ද්ධාව ඇතිහවනවා. 

 

ස ඝරත්නය හකහරිම ශ්ර්ද්ධාව සකස්වීහම්දී හකොණ්ඩඤඤ් 

ම ර තන්ව න්හසේහේ පටන් වර්තමානහයන්, අනාගතය දක්වාත් 

වැඩ සිටින හගෞරවණීය සව්ාමීන්ව න්හසේලාහේ ගුණයන්, 

ඥානයන් හකහරිම වින්වාසය ඇතිහකොට ගන්නවා. බුදුරජාණන් 

ව න්හසේ හපන්වා දුන් ධර්ම මාර්ගය තුන් හලෝකයාටම ය පත 

පිණිවංස හනොකඩවා ආරක්ෂා හකොටහගන පැිපහණන්හන් 

ම ාස ඝරත්නයයි.  පින්වත් ඔබ හම් හමොහ ොහත් බුදුරජාණන් 

ව න්හසේ හකහරිම ශ්ර්ද්ධාව, ධර්මරත්නය හකහරිම ශ්ර්ද්ධාව 

ඇතිහකොට ගන්හන්, ම ා ස ඝරත්නහේ අපි ිපත කැපවීම 

මත හම් උතුම් ධර්මය, උතුම් ප්රසාතිහමෝක්ෂ සීලය ආරක්ෂා 

හකොටහගන පැිපණිවං කසාමය. පින්වත් ඔබ උතුම් ආර්ය අෂ්ටා ගික 

මාර්ගහේ ගමන් කරන හමොහ ොතක් පාසාම, ස ඝරත්නහේ 

ගුණයන්, ඥානයන්මයි දකින්න ඕහන්. උතුම් සීලයන්හගන් ස ඝයා 

පිි හීගිය තැනදී ස ඝරත්නය, හලෝකහයන් අතුරුද න් හවනවා. 

ස ඝරත්නය හලෝකහයන් අතුරුද න් හවන හමොහ ොහත්දී, 



බුද්ධරත්නහේත්, ධර්මරත්නහේත් අර්ථයන් අතුරුද න් වීම හලෝක 

ධර්මතාවයක් හවනවා. එම කසා පින්වත් ඔබ ස ඝරත්නහේ ගුණයන් 

හකහරිම ඇතිහකොට ගත්තා වු වින්වාසය, සම්බුද්ධ නාසනහේ 

සූරක්ෂිතභාවයට, ඔහබන් ලැහබන දායකත්වයක් හවනවා. පින්වත් 

ඔබ, වර්තමානහේදී ස්වාමීන්ව න්හසේලාහේ යම් අඩුපාඩු දැක 

විහේචනයන් සිදූ කිරීම, සව්ාමීන්ව න්හසේලා හකහරිම අසතුටු සිත් 

ඇතිහකොට ගැනීම තුළින් පින්වත් ඔබ සම්මා සම්බුද්ධ නාසනය 

දූර්වල කිරීමට උපකාර ධර්මයන් සකස ්කිරීමට උපකාර වුණා 

හවනවා. පින්වත් ඔබ ස ඝරත්නය හකහරිම ශ්ර්ද්ධාව ඇතිහකොට 

ගැනීහමන් සම්මා සම්බූද්ධ නාසනය සුරක්ෂිත කිරීහම් කාර්යයට 

ඔබ දායක හවනවා. ස්වාමීන්ව න්හසේලාට කගරු කරිපන්, 

හකොන්කරිපන් යහමක් නාසනය ආරක්ෂා කිරීමට උත්සා  කරනවා 

නම්, එය ිපි ගුවක් බවටයි පත්හවන්හන්, හලොේතුරා බුදුරජාණන් 

ව න්හසේ, ස ඝ සමාජහේ යම් දූර්වලතාවයක් ඇතිහවනවා නම්, 

ඒවා කවැරදි කිරීමට ගිිම පින්වතුන්ලාට පැවරීමක් කරලා නැ ැ. 

හමතනදී වර්තමානහේ ගිිම පින්වතුන්ලා හගොඩාක් පි සස්ම් හවන්න 

ඕහන්. පින්වත් ඔබ ස්වාමීන්ව න්හසේලා කවැරදි කිරීමට යාම 

පහසක තබා, ඔබ ආදර්නමත් වීමට උත්සා  ගන්න. සීලහේ දූර්වල 

ස්වාමීන්ව න්හසේ නමක් දකිනහකොට උන්ව න්හසේ හදස හනොව, 

එම සව්ාමීන්ව න්හසේ කසා ගැහටන ඔහේ සිත හදස බලන්න දක්ෂ 

හවන්න. එචිට ඔබට දැහන්වි ප්රසන්නය තිහබන්හන් අදාළ ස්වාමීන් 

ව න්හසේ තුළ හනොව ඔබ තුළමය කියලා. 

 

භික්ෂූව හ ොදින් දන්න ම ත්වරු කිිමප හදහනක් සිටිනවා. 

එම පින්වතුන් ස්වාමීන් ව න්හසේලාට උපස්ථානය කිරීහම් දී 

ස්වාමීන්ව න්හසේලාහේ සීලය, සමාධිය, ප්රසඥාව ගැන හසොයන්න 

යන්හන් නැ ැ. සෑම ස්වාමීන්ව න්හසේ නමකටම සාි පුත්ත 

ම ර තන් ව න්හසේ, මුගලන් ම ර තන් ව න්හසේ අරමුණු 

හකොටහගන ඇප උපස්ථාන ධර්මයන් සිදු කරනවා. එම කසාම එම 

පින්වතුන් තුළ ගැහටන සිත්, ශවරී සිත්, ඇතිහවන්හන් නැ ැ. 



උහප්ක්ෂා ස ගත සිතිවිලි කසාම ධර්මහේ අර්ථයන් ජීවිතය තුළින් 

වැහඩනවා. ඒ කසාම හතරුවන් හකහරිම ශ්ර්ද්ධාව එම පින්වතුන්ලා 

තුළ හමෝදු හවනවා. එහසේ හනොවී සීලහයන් දුර්වල ස්වාමීන් 

ව න්හසේ හකහනක් කසා ඔබ ද්හේනහයන්, ශවරහයන් යුතුව 

සැකයක් ඇතිකරගතහ ොත් එම අකුසලය කසාම, යම් දවසක ඔබ 

සිල්වත් ස්වාමීන්ව න්හසේලා හකහරිමත් ද්හේනය, සැකය ඇති 

හකොට ගන්නවා. 

 

භික්ෂූව දන්න එක්තරා කුටියක් තිහබනවා. අතීතහේ හම් කුටිහේ 

වැඩ සිටිය ස්වාිපන්ව න්හසේ නමක් ප්රසසිද්ධිහේම බරපතළ විනය 

වීහරොධී ක්රි,යාවන් සිදු කරලා තිහබනවා. හම් හ ේතුව කසාම 

වර්තමානහේ සිල්වත් සව්ාිපන්ව න්හසේලා හම් කුටියට වැඩියත්, 

එම ගහම් පින්වතුන් එම ස්වාිපන්ව න්හසේලා හකහරිම දක්වන්හන් 

සැකයක්. හම් හ ේතුහවන්ම එම පින්වතුන් අප්රසමාණ අකුසල් සිදුකර 

ගන්නවා. එම කසාම පින්වත් ඔබ ම ා ස ඝරත්නය හකහරිම ඇති 

කරගන්නා ශ්ර්ද්ධාවම, ඔබ තුළ හතරුවන් හකහරිම ශ්ර්ද්ධාව ඇතිහකොට 

ගැනීමට හ ේතු හවනවා. පින්වත් ඔබ ස්වාමීන් ව න්හසේලාට අදාළව 

යම් අකැමැති අවසථ්ාවන් තිහබනවා නම්, කරුණාකර එම ස්ථාන 

මග ැර යන්න. තවදුරටත් සව්ාමීන්ව න්හසේලාට අහගෞරව කරන්න 

යන්න එපා. ඒ වහේමයි ගිිම පින්වතුන්ලා තව දුරටත් සව්ාමීන් 

ව න්හසේලා අතර හේදයන්, කළකිරීම් ඇති හවන ආකාරයට 

හක්ලම් කියන්න, හබොරු කියන්න යන්න එපා. හමවැක අකුසල් 

කරයගාිප අකුසල් බවට පත්හවනවා. ස ඝ හේදයන් ඇති කිරීමට 

ගිිම පින්වතුන්ලා උපකාර ධර්මයන් සකස ්හකොට දුන්නා හවනවා. 

බුදුරජාණන් ව න්හසේ  තලිස්පස ්වසරක් දඹදිව වැඩ සිටියද, 

බුදුරජාණන් ව න්හසේව ජීවමානව හනොදැක්ක ජනතාව ලක්ෂ 

කීයක් දඔදිව සිටින්නට ඇතිද, බුද්හධෝත්පාද කාලයකදීත් එකම 

රටක ඉපිද බුදුරජාණන් ව ණන්හසේ දැකීහම් අවස්ථාව, පින්වත් ඔබ 

හමවැක අකුසල්වලින් අිමිප හකොට ගන්නවා. 

 



 

මෙණින් පසු නහේතුඵල අනුව නැවත ඉපදීම පිළිෙඳ විශ්ය්වාසය 

 

සම්මා දිට්ඨිහේ තවත් ලක්ෂණයක් තමයි, මරණිවංන් පසුව 

පටිච්චසමුප්පන්නව උපතක් තිහබනවාය කියන විනව්ාසය. 

සත්ත්වයා පටිච්චසමුප්පන්නව නැවත උපදින සව්භාවයන්  තරක් 

තිහබනවා. එම සව්භාවයන්  තර තමයි ජලාබුජ, ඕපපාතික,  

ස හසේජක, අණ්ඩජ. හම් ස්වභාවයන්  තහරන් එකක් මරණිවංන් පසු 

සත්ත්වයා ලබනවා. පින්වත් ඔබ නැවත උපතක් තිහබනවාය 

කියන වින්වාසය ඇතිහකොට ගත්තාට පසුව, ඔබ හමොකද කරන්හන් 

අනාගත ජීවිතහේ සැපයට අදාළව අකුසලහයන් බැ ැර වී කුසලය 

තුළ නක්තිමත් හවනවා. එක අම්මා හකහනක් ඉන්නවා. ඒ අම්මා 

වහයෝවෘද්ධ හරෝගීව ජීවත් වන අම්මා හකහනක්. භික්ෂුව ඒ 

අම්මාට ප්රසකාන කළා ඔය ජරා ජීර්ණය හවච්ච රූපය ගැන ආනාව 

අත ැරලා ජීවිතහේ කරපු පින්කම් ගැන සිිම කරිපන් ජීවත්හවලා, 

සෑම රාත්රියයකම හද්වතානුස්සතිය වඩන්නය කියලා මරණිවංන් පසු 

සශ්රී ක දිවා තලයක සශ්රී ක දිවාා ගනාවක් හවනවාය කියලා. 

හමොකද ඒ අම්මාට අකතා ස ඥාවක් වැඩීමට දක්ෂභාවයක් 

නැ ැ. ඒ කසයි හද්වතානුස්සතිය වඩන්න කිහේ. ඒ හවලාහේ 

ඒ අම්මා කියනවා, මැි ලා හමොනවා හවන්නද හේදනාවක් නැතිව 

ජීවත් හවන්නයි ඕහන් කියලා. ඇයට මැි ලා නැවත උපතක් 

තිහබනවාය කියලා ස්ථිර වින්වාසයක් නැ ැ. මැි ලා සශ්රී ක 

දිවාා ගනාවක් හවන්න ඇයට කැමැත්තක් නැ ැ.ඒ විනව්ාසය 

ඇයට තිහබනවා නම්, ඇය  කැමැත්හතන් මරණය භාර ගන්නවා. 

සම ර පින්වතුන් මැරුණාට පසුව නැවත උපතක් ගැන වින්වාසයක් 

නැ ැ මරණය තමයි විමුක්තිය වනහයන් දකින්හන්. ජීවත්ව සිටිනතුරු  

හ ොඳට කාලා, බීලා, විහනෝද හවලා සතුටු හවමු, මරණිවංන් 

පසුව සියල්ල ඉවරයි, කියලයි සම රු දකින්හන්. සම ර හබෞද්ධ 

පින්වතුන්ලාහගන් ඇසුහවොත් මරණහයන් පසුව කුමක්ද හවන්හන 

කියලා, ඒ අය කියන්හන් හවන හදයක් හවච්චාහේ කියලා. 



හම් සියලූ හදනාව ගැහනන්හන් ිපථාාදෘෂ්ටික සව්භාවයට. සමාජය 

හදස හ ොදින් ඇස් ඇරලා බලන්නහකෝ මනුෂායන් සිල්පද 

බිඳගන්න, මහනෝ කර්ම සිදූකර ගන්න හේගය දක්කාම කීහයන් 

කීහදහනක් ද සිතලා තිහබන්හන්, මැි ලා පටිච්වසමුප්පන්න 

උපතක් තිහබනවාය කියලා. එවැක වින්වාසයක් තිහබනවා නම් 

සමාජය හමච්චර දරුණු හවයිද, වැරදි කරයිද. පටිච්චසමුප්පන්න 

උපතක් පිළිබඳව වින්වාසයක් හනොමැති කසාම එම අර්ථය දුර්වල 

කසාම, හලෝභ, ද්හේෂ, හමෝ  අකුසලයන් විහනෝදා නයක් කරහගන 

ඒවාට ආවඩිපන් ජීවිතහේ හකොනක් ධර්මහේ ගැටග ලා යන 

අනතුරුදායක ගමනක් සමාජය ගමන් කරන්හන්. පින්වත් ඔබ 

පටිච්චසමූප්පන්නව නැවත උපතක් ගැන කයත විනව්ාසයක් ඇති 

හකොටගත් තැනයි අකුසලහයන් බැ ැරව කුසලය තුළ නක්තිමත් 

හවන්හන්. භව ගමහන් අතීතය පිළිබඳවත්, භව ගමහන් අනාගතය 

පිළිබඳවත් ස සාර බිය ඇතිහකොට ගන්හන්. 

 

කර්මය-කර්මඵල විශ්ය්වාසය 

සම්මා දිට්ඨිහේ තවත් ලක්ෂණයක් තමයි කර්මය කර්මඵල විනව්ාසය. 

පින්වත් ඔබ ය පත් හදයක් කහළොත් ය පත් ප්රසතිඵලයක් ලැහබනවා. 

අය පත් හදයක් කහළොත් අය පත් ප්රසතිඵලයක් ලැහබනවාය කියන 

වින්වාසය. ය පත් හද්වල් කරලා, ය පත් හදය විපාක හදන සූගතිභූිප 

 තක් තිහබනවා. ඒවා තමයි තුසිතය, යාමය, කම්මානරතිය, 

පරකම්ිපත වසවර්තිය, තාවති සය, චතුර්ම ාරාජිකය ස  මනුෂා 

හලෝකය. අය පත් හදය විපාක හදන භූිප තමයි සතර අපාය. සතර 

අපාහයන් කරය ගත්හතොත් කරයන් එකසිය තිස ් යක් තිහබනවා 

කියලා බුදුරජාණන් ව න්හසේ හද්නනා කරනවා. ය පත් හදය විපාක 

හදන සූගතිභූිප  තක් පමණක් තිහබන හලෝකය තුළ අය පත් 

හදය විපාක හදන කරයන් පමණක් එකසිය තිස ් යක් තිහබනවා. 

බලන්නහකෝ හලෝකහේ ය පත් ක්රි,යාවන්ද වැඩි, අය පත් ක්රි,යාවන්ද 

කියලා. අය පහතනුයි හලෝකය පිි ලා තිහබන්හන්. හම්ක තමයි 

 



 

සම්මා දිට්ඨිහේත්, ිපථාාදෘෂ්ටිහේත් පරතරය මකන ිපණුම් දණ්ඩ 

හවන්හන්. පින්වත් ඔබ සිත හදස හබොහ ොම විමසිල්හලන් බලා 

සිටින්න. ඔබ තුළ සකස්හවන  ැම සිතුවිල්ලක්ම එක්හකෝ ය පත 

පිණිවංස සකස්හවන සිතුවිල්ලක්. එක්හකෝ අය පත පිණිවංස සකස ්

හවන සිතුවිල්ලක්. 

 

ඔබ සෑම කහම්ෂයකදීම, අනාගත හලෝකයට ය පත ස  අය පත 

කෂ්පාදනය කරිපනුයි සිටින්හන්. පින්වත් ඔබ සිතන්හන් ඔබට 

ය පත් කීකරු බිි ඳක්, සැිපහයක් ලැබිලා තිහබනවා කියලා. එය 

පින්වත් ඔබ ස සාරහේ කරපු ය පත් හදයක ප්රසතිඵලයක් හවනවා. 

ඔබට ලස්සන රූපයක් ලැබිලා තිහබනවා නම්, එය ය පත් හදයක 

ප්රසතිඵලයක්. ඔබට දුර්වර්ණ රූපයක් ලැබිලා තිහබනවා නම් එය 

අය පත් හදයක ප්රසතිඵලයක්. රහට් පාලකයා කියන්හන් ය පත් 

හදයක ප්රසතිඵලයක්. යාචක ම ත්මහයක් කියන්හන් අය පත් හදයක 

ප්රසතිඵලයක්. ගැහටන්න හදයක් හමතන නැ ැ. අවහබෝධහයන් 

කවැරදි හවන්නයි තිහබන්හන්. එය සම්මා දිට්ඨිහේ ලක්ෂණයක්. 

හම් හමොහ ොහත් භික්ෂුවට හගොඩාක් පින්වතුන් ගරු කරනවා. එය 

භික්ෂුව ස සාරහේ කරපු ය පත් හදයක ඵලයක්. හ ට භික්ෂුවට 

හලෝකයම කගරු කරන්න පුළුවන්. එයත් භික්ෂුව ස සාරහේ කරනු 

ලැබූ අය පත් හදයක ඵලයක්. ධර්ම මාර්ගහේ ගමන් කරනහකොට, 

පින්කම් සිදුකරන හකොට පු චි වැරදීමකින් ගැහටන සිත් ඇති 

කරගන්න නරකයි. අහනක් අයත් ගැහටන සව්භාවයට හයොමු 

කරන්න නරකයි. අය පත් සිතුවිල්ලක සැඟවී ඇති දුකත්, ය පත් 

සිතුවිල්ලක සැඟවී ඇති සැපයත්,  ඳුනා ගැනීමට දක්ෂ පින්වතා 

තුළයි කර්මය කර්මඵල විනව්ාසය ඇතිහවන්හන්. එය සම්මා 

දිට්ඨිහේ උතුම් ලක්ෂණයයි. 

 

 



දන්දීම, සිේ රැකීනම් ආනිසාංස පිළිෙඳ විශ්ය්වාසය 

සම්මා දිට්ඨිහේ තවත් ලක්ෂණයක් තමයි දන්දීහමන්, සිල්පද 

රැකීහමන් ආකන ස තිහබනවාය කියන විනව්ාසය. දන් දීහමන් 

හපරළා අපිට ලැහබන ආකන ස හමොනවා ද ? ආයුෂ, වර්ණය, 

සැපය, බලය. රජ හකහනක්, සිටුහකහනක්, සශ්රී ක හදවිහකහනක් 

කියන්හන් කවුද ? දන්දීහම් ඵලයක්. දැන් කැළහේ ජීවත් වන ආයුෂ 

වර්ණය, සැපය, බලය වැඩි අලියා, සි  යා, හකොටියා වැක සතුන් 

හපර මනුෂා ජීවිතවල ඉපදිලා කර්මය කර්මඵල වින්වාසහයන් 

හතොරව දන්දීපූ අය. ඒ අය සීලයට ගරු කරන්හන් නැ ැ. හප් නත 

හලෝකවල, අසුර හලෝකවල සද්ධන්ත හප්රසේතයින් අසුරයින් ජීවත් 

හවනවා. හම් අයට සද්ධන්තභාවය ලැහබන්හන් හපර ජීවිතවල 

දානහේ ඵලය කසාමයි. මැහරන හේලාහේ සකස්වුණ හලෝභී සිතක් 

කසා හප්රසේත අසුර හලෝකයන්ට වැටුණත් දානහේ ආකස න කසා 

ආයුෂ, වර්ණය, සැපය, බලය වැඩි අය බවට පත්හවනවා. 

 

සීලහයන් ලැහබන ආකන ස හමොනවා ද? සිල් රකින පින්වතාහේ 

කීර්තිරාවය පැතිරී යනවා. ඕනෑම සභාවක් ඉදිි යට හනොබියව යනවා. 

සිිමමුලා හනොවී මැහරනවා. සූගතිහේ උපදිනවා. මනුෂාහයක්, 

හදවිහයක්, බ්රය ්මහයක් කියන්හන් කවුද. සීලහේ ඵලයක්. ධනහයන්, 

කලහයන්, බලහයන් පවුල් ජීවිතහයන් පි පූර්ණත්වයට පත්හවලා 

ජීවත්වන මනුෂාහයක් කියන්හන් කවුද? හපර ජීවිතහේ දානහයත්, 

සීලහයත් ඵලයයි, කියන වින්වාසය අපිට තිහබන්න ඕහන්. හම් 

වින්වාසය අපි තුළ නැති තැනදී, ඇති  ැකි අයට, දක්ෂ අයට, 

ධනවත් අයට කරතුරුවම සමාජය ශවර කරන්න, ද්හේෂ කරන්න 

හපළහඹනවා. ප ති පරතරය කසා සමාජය තුළ හමොන තරම් ගැටුම්, 

යුද්ධ, ිපකස ්ඝාතන සිදූහවනවා ද? ඇයි සමාජය හම් ගැටුම්කාරී 

තත්ත්වයට යන්හන්. සීලහේ දානහේ ආකන ස පිළිබඳව වින්වාසහයන් 

හතොරව සමාජය හදස බැලීම කසා. සමාජහේ මනුෂාහයක් ලබන 

උතුම් කුසල් ස සක්ාරයන්හේ ඵලයන්ට ඔබ ද්හේෂ කරනවා නම්, 

ඒ ඔබ ද්හේෂ කරන්හන් ධර්මයට බව  ඳුනාගත යූතුව තිහබනවා. 



දානහේ, සීලහේ ආකන ස හකහරිම වින්වාසය ඇති පින්වතා තව 

හකහනක් ලබන සැපයට අසාධාරණයක්ය කියලා සටන් කරන්න 

යන්හන් නැ ැ. සමාජ අසාධාරණය කියන ිපථාාව අත ැර 

ස ස්කාරයන්ට අදාළව හලෝකය දකිනවා. බුදූද ම තුළින් ප ති විරිමත 

සමාජයක්, හකොිපයුකස්ට්වාදය, සමාජවාදය කියන කාරණාවන් 

ප්රසතික්හෂේප හවනවා. හකහනකුහේ ධනවත් භාවය, බලවත්භාවය, 

රූමත්භාවය, කුලවත්භාවය ස ස්කාරයන්හේ ඵලයක්ම ිපස, හුදු 

හද්නපාලන ධර්මතාවයන් හනොවන බව, ධර්මය තුළින් හමොනවට 

පැ ැදිලි හවනවා. දානහේ සීලහේ ආකන ස පක්ෂය වින්වාස 

පින්වතා අනුන්හේ සැපයට ගැහටන්හන් නැතුව තමා දානය තුළ, 

සීලය තුළ නක්තිමත් වී අනාගත සැපයට අදාළ ධර්මතාවයන් 

රැස්හකොට ගන්නවා. සිදූ ත් කුමාරයා සශ්රී ක රජසැප ලබන්හන් රමා, 

සුරමා, සුභ මාලිගා ලබන්හන්, දඹදිව ජීවත් වු සැපහයන් ආඩා 

කුමාරහයක් හලස සැප සම්පත් ලැබුහේ හපර දානහේත්, සීලහේත්, 

ඵලයක් කසාම බව පින්වත් ඔබ හත්රුම් ගත් තැනදී, විනාඛ්යා සිටු 

දියණිවංයට ලක්ෂ ගණනක් වටිනා ඇය පැළදි ම ාහම්ල පළඳනාව 

ලැහබන්හන් හපර දන්දීහම් ආකන ස වල ඵලයක් හ ේතුහවන් බව 

හත්රුම් ගකද්දී  අනුන්හේ සැපයට ශවර හනොහකොට දානහේ 

සීලහේ ආකස නයන්හේ උත්කෘෂට්භාවය දැකීම සම්මා දිට්ඨිහේ 

උතුම් ලක්ෂණයක් හවනවා. 

 

අම්මා, තාත්තානේ ගුණයන් නකනෙහි විශ්ය්වාසය 

සම්මා දිට්ඨිහේ තවත් ලක්ෂණයක් තමයි, අම්මා, තාත්තාහේ 

ගුණයන් හකහරිම ඇතිහකොටගත් විනව්ාසය. ම ා බ්රය ්මයා හලෝකය 

හදස බලන හමත්තා, කරුණා, මූදිතා, උහප්ක්ෂා ගුණයන්හගන් 

අම්මා, තාත්තා පි පූර්ණයි. ඒ උතුම් ගුණයන්හගන් උණුහවන 

රත්හවන රුධිර ධාතුව, මේකිි  බවට පත් කිරීහමනුයි අම්මා ඔබව 

හපෝෂණය කරන්හන්. මේකුසක ඇතිහවන කලල රූපය, දස මසකින් 

දරු සිඟිත්හතක් බවට පත්කරන්හන්. ඒ අම්මා, තාත්තා තුළ ඇති 



හමත්තා, කරුණා, මුදිතා, උහප්ක්ෂා ගුණයන් කසාමයි. ම ා බ්රය ්මයා 

ඔබ හදස බලන හමත්තා, කරුණා, මුදිතා, උහප්ක්ෂා ගුණයන් 

තුළින් අම්මා, තාත්තා ඔබ හදස බලනහකොට, ඔබ ඒ අම්මා තාත්තා 

හදස බැලිය යුත්හත් ම ා බ්රය ්මයා හදස බලන හගෞරවහයන්මයි. 

ඵවැක හගෞරවණීය සිතුවිල්ලක් තුළ, පින්වත් ඔබට මතු භවයක 

නක්රියා බවට පත්වීමට අවනා කුසල් ධර්මයන් සැඟවී තිහබනවා. 

ලක්ෂ ගණන් දරුවන් අම්මා, තාත්තාහේ රැකවරණය අිමිපව ළමා 

කවාසවල තකහවද්දි, තවන් දරුවන් ළමා හමහ කාර කටයුතුවල 

කයැහලද්දී, පින්වත් ඔබට රටක් වටිනා අම්මා, තාත්තා හකහනක් 

ලැබුහණ් පින්වත් ඔබ හපර ජීවිතහේදී අම්මා, තාත්තාහේ ගුණයන් 

 ඳුනාහගන අම්මා, තාත්තාට උපස්ථානය කරපු කසාමයි. අම්මා, 

තාත්තාහේ සින වක, මූත්රුා බිදූවක, අසුචි පිඩක, කිලිටි ඇඳුමක 

සැඟවී තිහබන දිවාමය සැපය ඔබට මතුහකොට හදන්හන්, උතුම් 

සම්මා දිට්ඨිය තුළින්මයි. හදමාපියන් තුළ තිහබන හමත්තා, කරුණා, 

මුදිතා, උහප්ක්ෂා ගුණයන්ට හලෝකයට බුදුරජාණන් ව න්හසේ 

නමක්, ර තන් ව න්හසේ නමක්, නක්රිහයක් බිිම කිරීමට  ැකියාව 

තිහබනවා. හමවන් උතුම් අම්මා, තාත්තාව ඔබ අනවහබෝධහයන් 

 ඬවන්න එපා. කඳුලක්, දුකක් හදන්න එපා. ඔහේ සතුට ඔහේ 

හදමාපියන්හේ සතුට උහදසා කැප කරන්න. ඒ හදහදනා සතුටින් 

ඉන්නවා දැකලා, පින්වන් ඔබ සතුටු හවන්න. 

 

කුකුළු හගොවිහපොළවල බිත්තර ද ස් ගණන් රක්කනවා. එම 

බිත්තර රක්කවන්හන් උණුසූම් යන්ත්රු වලින්. හම්වායින් හලෝකයට 

බිිමවන හබ්රයොයිලර් කුකුල් පැටවුන්ට අම්මා හකහනක්හේ ආදරයක් 

උණුසූමක් රැකවරණයක් ලැහබන්හන් නැ ැ. හමය හම් සතුන් ලබන 

අකුසල් විපාකයක්. ස සාරහේ අම්මා, තාත්තාට සැලකුහේ නැ ැ. 

හදමාපියන්හේ ගුණයන්  ඳුනාහගන ඒවාට කෘතගුණ සැලකුහේ 

නැ ැ. හදමාපියන් නැති දරුවන් වනහයන් හලෝකයට බිිමහවනවා. 

තලහගොහයක්, කිඹුහලක් ගන්නහකෝ, පූහසක් ගන්නහකෝ. තමාහේම 

කුහසන් බිිමවන පැටවා මරාහගන කනවා. හමම සත්ත්ව අම්මලා 



කියන්හන් හපර මනුෂා ජීවිතවල බිඳ වැටුණු මේපිය, දූදරු 

සම්බන්ධතාවහේ ප්රසතිඵලයන්. අම්මා තාත්තාහේ කඳුලක සැඟවී 

ඇති දුගතියත්, අම්මා, තාත්තාහේ සින වක සැඟවී ඇති සුගතියත්, 

පින්වත් ඔබට මතුහකොට හදන්හන් සම්මා දිට්ඨිය තුළින්මය. එය 

සම්මා දිට්ඨිහේ උතුම්ම ලක්ෂණයක් හවනවා. 

 

ඕපපාතිකව සත්ත්වයන් උපදිනවාය කියන විශ්ය්වාසය 

සම්මා දිට්ඨිහේ තවත් ලක්ෂණයක් තමයි ඕපපාතිකව සත්ත්වයන් 

උපදිනවාය කියන වින්වාසය. හප්රසේතයා, හදවියා, බ්රය ්මයා, යක්ෂයා,  

අසුරයා, කි සතා, හප්රසේත තිි සන් සතුන් උපත ලබන්හන් ඕපපාතිකව. 

නවීන විදාාව පැත්තට බර දීලා. ධර්මය ගැන සිතන පින්වතුන්, 

ඕපපාතිකව සත්ත්වයින් උපදිනවාය කියලා වින්වාස කරන්න මැලි 

බවක් දක්වනවා. පින්වත් ඔබට ඕපපාතිකව සත්ත්වයින් උපදිනවාය 

කියලා වින්වාසයක් නැතිනම්, හප් නත හලෝකයක්, කරයක් ගැන 

වින්වාසයක් ඔබට නැතුව යනවා. එම කසාම ඔබ තුළින් අකුසලයට 

ඇති බිය නැති වී යනවා. ඒ වහේමයි, හදවියන්, බ්රය ්මයන් සිටිනවාය 

කියන වින්වාසය හීනවීම කසාම ඔබ කුසලයට ඇති කැමැන්ත හීන 

කර ගන්නවා. ඕපපාතිකව උපදින සත්ත්වහයකුහේ ප්රසතිසන්ධිය 

පින්වත් ඔබට දැකීමට නම් අකවාර්යහයන්ම ඔබ සමාධිය ප්රසගුණකළ 

යුතු හවනවා. සමාධිය තුළින් ඔබ සකස්හකොට ගන්නා වු චුතූපපාත 

ඥාණය, ඕපපාතිකව සත්ත්වයින් උපදිනවාය කියන වින්වාසය 

ඔබ තුළ ඇති හකොට හදනවා. පින්වත් ඔබ තවමන් හම් ඥාණයන් 

හනොලැබු කසාමයි, ස සාර බිය තවමත් හනොදකින්හන්. සම්මා 

දිට්ඨිහේ පි පූර්ණභාවය ඇති කර හනොගන්හන්. 

 

භික්ෂූවක් උතුම් සමාධිහයන් පසුවන හකොට එම භික්ෂූවට අරමුණු 

හවනවා ඕපපාතිකව යක්ෂහයක් උපදිනවා. පැරණිවං ආරණා 

භූිපයක කළුගල් කුටියක වැඩ සිටින අවස්ථාවකයි භික්ෂූවට 

හමම සිද්ධිය සමාධිය තුළින් දර්නනය හවන්හන්. භික්ෂූවට මීටර් 



20 ක් පමණ ඈතින් අඩි  යක් පමණ උසින් එක් ක්ෂණයකින්ම 

හේගවත් සුළියක් ප ළ හවනවා. භික්ෂුව උතුම් සමාධිය තුළිනුයි 

හම් හේගවත් සුළිය දකින්හන්. හම් සුළිය ඉතාමත් අධිහේගයකින් 

භ්රවමණය හවලා, භ්රවමණය හවලා, යක්ෂයාහේ රූපය කර්මාණය 

හවනවා. ඒ කියන්හන් යක්ෂයා ඕපපාතිකව උපත ලබනවා. හපර 

ජීවිතහයන් ස ඛ්යාර පච්චයා විඤඤ්ාණ  කියන ධර්මතාවය යටහත් 

සකස්වුණ චුතිසිත, අකතාභාවයට පත්වීම හ ේතුහවන් සකස්වුන 

ප්රසතිසන්ධි චිත්තයයි, " විඤඤ්ාණය ". හම් හේගවත් සුළිය  ැටියට 

භික්ෂූවට අරමුණු හවලා තිහබන්හන්. එම භික්ෂූව එතැනදී දකින්හන් 

විඤඤ්ාණහේ හේගවත් භාවය විසින්ම ඕපපාතිකව සත්ත්වයා  

උපත ලබන බවයි.  හමන්න හම් ඕපපාතික සත්ත්වයන් උපදිනවාය 

කියන වින්වාසය සම්මා දිට්ඨිහේ උතුම් ලක්ෂණයක් හවනවා. 

 

අතීතනේ අධිගමලාභී උත්තමයන් වැඩසිටියාය කියන විශ්යව්ාසය 

සම්මා දිට්ඨිහේ උතුම් ලක්ෂණයක් තමයි අතීතහේ හසෝවාන්, 

සකෘදාගාිප, අනාගාිප, අර ත් උත්තමයින් සිටියාය කියන 

වින්වාසය. ධර්මය ස දිට්ඨිකව තිහබන තාක්කල් හම් උතුම් 

අධිගමයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට  ැකිය කියන විනව්ාසය සම්මා 

දිට්ඨිහේ ලක්ෂණයක් හවනවා. යම් පින්වහතක් තුළ අතීතහේ 

අධිගමලාභීන් හනොසිටියාය කියලා දැක්මක් ඇතිවුහණොත් එම 

දුර්මතය කසාම ඔහුට මාර්ගඵල ලාභිහයක් වීමට අවනා සාධක, 

වීර්යය නැතිහකොට ගන්නවා. කවන් මාර්ගය හකහරිම විනව්ාසහයන් 

බැ ැර වී භව මාර්ගයටයි ඔහූ වැහටන්හන්. හම් දුර්මතය 

කසාම ඔහුට හතරුවන් හකහරිම ශ්ර්ද්ධාව ඇතිහකොට ගැනීහම් 

කාර්යය අඩපණහවලා යනවා. ස ඝරත්නහේ උතුම් ගුණයන් 

ඥාණයන් හකහරිම විනව්ාසය ිමනවීම කසාම කුසල් පක්ෂය 

වඩවාගැනීහම් කාරණහේ දී බලවත් පසුබෑමකට ඔහූ පත්හවනවා. 

ඒ වහේමය උතුම් සද්ධර්මය සන්දිට්ඨිකව තිහබන හමොහ ොතක 

අව කවම උතුම් ර ත්ඵලයට පත් වූ ස්වාිපන්ව න්හසේ නමක් 



මුණගැසුන ද, උන්ව න්හසේලා හකහරිම සැක ඇතිහකොටහගන 

බරපතල වු අකුසලයන් කරා ගමන් කරනවා. එම කසා අතීතහේ 

අධිගමලාභීන් සිටියාය කියලා ඇතිහකොටගන්නා වු විනව්ාසය 

සම්මාදිට්ඨිහේ උතුම් ලක්ෂණයක් හවනවා. 

 

පින්වත් ඔබ හයොමු කරපූ ප්රසන්නය තමයි සම්මා දිට්ඨිහේ ලක්ෂණ 

හමොනවා ද කියලා. ඊට අදාළ කාරණා  තක් ඉ තින් සද න් 

කරලා තිහබනවා. හමම කාරණා නාසනහේ හදොරටුව  ැටියට 

දකිිපන් ඔහේ ජීවිතයට එකතුහකොට ගන්න දක්ෂහවන්න. 

හම් උතුම් සම්මා දිට්ඨිය ඇතිහකොටගත් තැනැත්තායි ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගයට අවතීර්ණ හවන්හන්. 

 

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිනේත්, නලෝනකෝත්තෙ සම්මා 

දිට්ඨිනේත් නවනස කුමක් ද? 

භික්ෂූව ඉ තින් සඳ න් කහළේ  හලෞකික සම්මා දිට්ඨිය ගැනයි. 

පින්වත් ඔබ හකොහතක් හලෞකික සම්මා දිට්ඨිය ජීවිතයට 

එකතුහකොට ගන්ත ද, එිම ඵලය  ැටියට පින්වත් ඔබට ලැහබන්හන් 

දිවා, මනුෂා, සුගතිහේ උපතක් පමණක්මයි. පින්වත් ඔබ අතීතහේ 

හගවාහගන පැිපණිවං සම්මා සම්බුද්ධ නාසනවලදී ඔබ හලෞකික  

සම්මා දිට්ඨිහයන් ඔේබට සිත පිිමටුවා නැ ැ. ඒ කසාම පින්වත් 

ඔබ සම්මා දිට්ඨිය ප්රසහයෝජනයට අරහගන සුගතිගාමී උපතක් ලැබීම 

පමණකින්ම සෑහීමකට පත්හවලයි තිහබන්හන්. හලෞකික සම්මා 

දිට්ඨිය විදර්නනා නුවණිවංන් දකින තැනයි, හලෝහකෝත්තර සම්මා 

දිට්ඨිය සකසහ්කොට ගන්හන්. 

 

දැන් ඔබ සිතන්න, ඔබ හකොච්චර හතරුවන් හකහරිම ශ්ර්ද්ධාහවන් 

ජීවත්වුණත්, ඔබට ලැහබන්හන් කුමක් ද, සුගතිහේ උපතක් 

පමණක්මයි. ඔබ මැහරන හවලාවට අවසාන චූති සිතට බුදූරජාණන් 

ව න්හසේ සිිමපත් වුහණොත්, බුදූගුණයක් සිිමපත් වුහණොන් හමොක ද 

 



හවන්හන්, ඔබ සූගතිහේ දිවා, මනුෂා ජීවිතයක් ලබනවා. එම දිවා 

මනුෂා සැපය කතාද? අකතාද? අකතායි. 

 

හමන්න හම් ස ස්කාරයන්හේ අකතාභාවය නුවණිවංන් දකිිපන් 

ඔබ මැහරන හවලාවට චුති සිතට අරමුණු හවන බුදුරජාණන් 

ව න්හසේහේ රූපය, බුදු ගුණය අකතා වනහයන් ඔබ දකින්න 

දක්ෂ නම්, එතැනදී ඔබ හලෝහකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියට පත්වුණා 

හවනවා. හම් විදර්නනාමය, හලෝහකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියයි ඔබව 

හසෝවාන් ඵලයට, ප චඋපාදානස්කන්ධහේ අකතා දැක්ම හදසට 

හයොමුකරන්හන්. 

ඔබ හකොච්චර කර්මය කර්මඵල වින්වාසහයන් දන් දුන්නත්, සිල් 

සමාදන් වුණත්, ඔබට කුමක් ද ලැහබන්හන් සුගතිහේ උපතක්. එම 

සුගතිහේ උපත කතාය ද, අකතාය ද? අකතායි. 

 

හමන්න හම් ස ස්කාරයන්හේ අකතාභාවය නුවණිවංන් දැකලා, 

ස ස්කාරයන්ට හනොබැඳී සිටින තැනයි, හලෝහකෝත්තර සම්මා 

දිට්ඨිය හවන්හන්. පින්වත් ඔබ දන්දීම කසා, සිල් ආරක්ෂා කිරීම 

කසා ඔබ මැහරන හවලාහේ චුති සිතට, ඔබට දිවාතලයක්, 

හදවිහයක්, ප්රසභානව්ර ආහලෝකයක්, ලස්සන මල් හගොමුවක් අරමුණු 

වුහණොත් ඔබ එම රූපයන් අකතා වනහයන් දකිනවා. එහසේත් 

නැතිනම් එම රූපයන් කසා සකසව්ුණ සිත, අකතා වනහයන් 

දකින තැන සකස්හවන විදර්නනා අ ග හලෝහකෝත්තර සම්මා 

දිට්ඨිහේ ලක්ෂණයන් හවනවා. ස ස්කාරයන්ට බැඳුහනොත් සුගතිහේ 

උපදිනවා. එය හලෞකික සම්මා දිට්ඨිහේ ඵලයක්. ස ස්කාරයන්හේ 

අකතාභාවය දැක්හකොත් හලෝහකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය සකස් හවනවා. 

එය ඔබ තුළ විදර්නනා නුවණ ඇතිහකොට භව කහරෝධය හදසට හයොමු 

කරවනවා. පින්වත් ඔබ සිතන්න. ඔබ ඔහේ අම්මා, තාත්තාව කහර් 

තබාහගන මුළු ජීවිත කාලයම උපස්ථානය කළා කියලා. එම මේපිය 

උපස්ථානයට ඔබට ලැහබන ඵලය කුමක්ද? සුගතිහේ  උපතක්. එම 

සුගතිහේ  උපත කතාද ? අකතා ද? අකතායි. 



ඔබ වීහේකිව සිතන්න, ස සාරහේ ඔබ හකොහතක් අම්මා තාත්තාට 

උපස්ථානය කරන්න ඇති ද,  නමුත් ඔබට ලැබුහණ් අකතා වන 

සුගතිහේ උපතක් පමණයි. එම පින පිි හී ගිය තැන ඔබව නැවත 

සතර අපායට වැහටනවා. එම කසා පින්වත් ඔබ මේපිය උපස්ථානය 

කරිපන්, එම කුසල් ස ස්කාරයන්හේ අකතාභාවය දකිිපන් එම 

ස ස්කාරයන්ට හනොබැහඳන තැන එම ස ස්කාරයන්ට කළකිහරන 

තැන, ප චඋපාදානස්කන්ධ ධර්මයන්හේ අකතාභාවය දැකීම තුළ 

හලෝහකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය ඔබ තුළින් අර්ථවත් හවනවා. 

 

පින්වත් ඔබ හතරුවන් හකහරිම ශුද්ධාව ඇතිහකොටහගන දන් හදිපන්, 

සිල්රකිිපන්, මේපිය උපස්ථානය කරිපන්, පටිච්චසමුප්පන්නව නැවත 

උපත ගැන විනව්ාසය ඇතිකර ගකිපන්, ඕපපාතිකව සත්ත්වයන් 

උපදින බව දකිිපන්, අතීතහේ අධිගමලාභීන් සිටියාය කියන වින්වාසය 

ඇති හකොට ගකිපන්, හම් සෑම ස සක්ාරයන්ම හවනසව්න බව, 

අකතා හවන බව නුවණිවංන් දකිිපන්, එම ස ස්කාරයන්ට හනොඇලී, 

හනොබැඳී සකසහ්කොට ගන්නා විදර්නනා දැකීම හලෝහකෝත්තර සම්මා 

දිට්ඨිහේ ලක්ෂණය හවනවා. පින්වත් ඔබ ආර්ය අෂඨ්ා ගික මාර්ගහේ 

සම්මා දිට්ඨිය, හලෝහකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියක් බවට පත්හකොටගත් 

තැනදී මුළු ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගහේ ඉතිි  අ ග  තම, ඔබ 

තුළ වැහඩන්හන් විදර්නනා නුවණ වැහඩන හලෝහකෝත්තර ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගය  ැටියටයි. 

 

මුලින්ම පින්වත් ඔබ හලෞකික ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය තුළ 

නක්තිමත් හවන්න. එම ස ස්කාර ඔබව සුගතියට ඔසවා තබනවා. 

සුගතිය තුළ සිත පිිමටලා, කුසලය තුළ සිත පිිමටලා එම සුගතියත්, 

කුසලයත් අකතා බව ස ස්කාරයක් බව දැකලා විදර්නනා නුවණ ඇති 

හකොට ගන්න. එය හලෝහකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිහේත්, හලෝහකෝත්තර 

ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගහේත් අර්ථය හවනවා. 

 

 



ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වූ තැනදී කුමක් ද 

සිද්ධධ නවන්නන්? 

සම්මා දිට්ඨිය පි පූර්ණ වුණ තැනදී සම්මා ස කප්පහයන් 

පි පුර්ණ භාවයට පත්හවනවා. සම්මා ස කප්පයන් කියන්හන් 

අවිිම සා ස කප්ප, අවාාපාද ස කප්ප, හනක්ඛ්යම්ම ස කප්ප 

කියන කාරණා තුනයි. අවිිම සාව කියන්හන් ඔබ කාටවත් ිම සා 

කරන්හන් නැ ැ. හමතනදී ිම සාව කියලා කියන්හන් හකහනකුට 

ග නවා, බකනවා, මරණවා පමණක් හනොහේ. පින්වත් ඔබ තව 

හකහනකුට වචනයකින්, ඉි යේවකින් හ ෝ පීඩාවක් කරනවා නම් 

එය ිම සාවක් බවටයි පත්හවන්හන්. රැකියාවක් කරන, වාාපාරයක් 

කරන පින්වත් ඔබට අවිිම සා ස කප්පය ගැන අවදිහයන් සිටීම 

හුඟාක් ප්රසහයෝජනවත් හවනවා. ඔහේ රාජකාි  ජීවිතහේ දී ඔබ 

ඉදිි යට පැිපහණන හසේවාදායකයාට, ඔබ අවනා කාරණය, 

රාජකාි ය සිදුකරදීමට ප්රසමාද කරනවා නම්, අද කළ  ැකිව තිබුණ 

හදය කර හදන්න ලබන සතිහේ එන්න කියනවා නම්, අල්ලස් 

බලාහපොහරොත්තු හවනවා නම්, පින්වත් ඔබ ඒ හමොහ ොහත්ම 

අවිිම සා ස කප්පයන්හගන් බැ ැර හවනවා. හවළඳ ම ත්මහයක් 

අධික ලාභයක් ලබිපන්, බාල භාණ්ඩයක් විකුණන හමොහ ොහත්ම 

අවිිම සා ස කප්පහයන් බැ ැරව යනවා. තමාහගන් හකහනකුට 

විය යුතු රාජකාි  යුතුකම පැ ැර  ි න හමොහ ොහත්ම ඔබ සම්මා 

ස කප්පයන්හගන් බැ ැරව යනවා. පින්වත් ඔබ නුවණිවංන් හමහනිම 

හකොට දකින්න. ඔහේ රාජකාි  ජීවිතහේ දී ඔබ හකොහතක් නම් 

අවිිම සා ස කප්පයන්හගන් බැ ැරව යනවා ද කියලා. තමන් ඉදිි යට 

පැිපහණන හසේවාදායකයාට ඔහේ ආයතනහේ පවතින නීති රාමුව 

තුළ ඔහුහේ අවනාතාවය ඉටුකර දීමට ඔබට හනො ැකි හවන්න 

පුළුවන්. ඒත් ඔබ දක්ෂහවන්න තම අවනාතාවය ඉටුහනොවුන ඔහුව 

සින වකින්වත් සතුටු හකොට යවන්න. ඔබ සින වකින් ඔහුව සතුටු 

කරන හමොහ ොහත් ඔබ අවිිම සා ස කප්පය ජීවිතයට එකතු හකොට 

ගත්තා හවනවා. අසරණභාවයට පත්හවන මනුෂායන් ඉදිි හේ ඔබ 

 



ඇතිහකොට ගන්නා කර්වාාජ සින ව ඔබ තුළ අවිිම සා ස කප්පය 

හමෝදූ හකොට දීමට උපකාර හවනවා. මගී ප්රසවා න හසේවය තුළ 

ඇති තරගකාරීභාවය කසා මුදල් පසූපස  ඹායෑම හ ේතුහවන් එම 

හසේවහේ හයහදන පින්වතුන් අතින් දිනකදී බරපතළ ආකාරහයන් 

අවිිම සා ස කප්පහයන් බැ ැරවීම් සිදු හවනවා. පින්වත් ඔබ 

හමම දුර්වලභාවයන්  ඳුනාහගන ඔහේ රාජකාරී ජීවිතය අවිිම සා 

ස කප්පයන් වැහඩන රාජකාි  ජීවිතයක් බවට පත්කර ගන්න. 

ළමා හමහ කරුවන්, ගෘ  හසේවක හසේවිකාවන්, ආරක්ෂක 

හසේවාවන් හ ේතුහවන් සම රක් පින්වතුන්ලා කරතුරුවම අවිිම සා 

ස කප්පයන්හගන් බැ ැර හවනවා. 

 

අවිිම සා ස කප්පයන්හගන් බැ ැර වුණ තැන දී අවාාපාද 

ස කප්පහයන් බැ ැරව යෑම අකවාර්යහයන්ම සිද්ධ හවනවා. 

පින්වත් ඔබ රාජකාි  ජීවිතහේදී ඇතිවන කාර්යය බහුලභාවය 

හ ේතුහවන් කරතුරුවම හක්න්තිය, ද්හේෂය, හනොි ස්සූම් ස්වභාවය 

ඇතිහකොට ගන්නවා. තවත් පූද්ගලහයකුහේ ඉි යේ පැවැත්මක් කසා 

හක්න්තිය ඇති හකොටගන්නවා. මගහතොහට්දී, වා න තදබදයකදී, 

කරතුරුව අවාාපාද ස කප්පයන්හගන් බැ ැරව හගොස ්වාාපාදය 

ඇති හකොට ගන්නවා. ගෘ  ජීවිතහේ දී සැිපයා කසා, බිි ඳ කසා, 

දරුවන්-හදමාපියන් කසා, හමොනතරම් නම් හක්න්තියෑම් ඇතිහකොට 

ගන්නවා ද. පින්වත් ඔබ රාජකාි  ජීවිතහේදී, ගෘ  ජීවිතහේදී  

අවාාපාද ස කප්පය ආරක්ෂා හකොටහගන ජීවත්වීමට දක්ෂනම් 

කරතුරුව ඔබ සම්මා ස කප්පයන් තුළ ජීවත්වන පින්වහතක් 

හවනවා. පින්වත් ඔබ වාාපාදයක් හක්න්තියක් සකසහ්වන සෑම 

හමොහ ොතකදීම ඔබ ආර්ය අෂට්ා ගික මාර්ගහයන් බැ ැරව ගිය 

පුද්ගලහයක් හවනවා. 

 

අවිිම සා ස කප්පයන්, අවාාපාද ස කප්පයන් වැඩීම දූර්වලහවන 

තැන  අකවාර්යහයන්ම හනක්ඛ්යම්ම ස කප්පය වැඩීම දුර්වල 

හවනවා. හනක්ඛ්යම්මය කියන්හන් අත ැරීම. කුමක් ද අත ි න්හන්, 



හලෝභ, ද්හේන, හමෝ යන් අත ැරලා අහලෝභ, අද්හේන, අහමෝ යන් 

තුළට එනවා. පින්වත් ඔබ හලෝභ සිතක්, ද්හේන සිතක්, හමෝ  සිතක් 

ඇති කරගන්නා හමොහ ොතක් පාසාම සම්මා ස කප්පයන්හගන් 

බැ ැරව යනවා. ිම සාව ස  වාාපාදය අකුසල මූලයන්ට පාවඩයක් 

හවනවා. 

 

සම්මා දිට්ඨියත්, සම්මා ස කප්පයත් ප්රසඥාවට අදාළ අ ගයන් 

 ැටියටයි බුදුරජාණන් ව න්හසේ හද්නනා කරන්හන්. එම කසා ධර්ම 

මාර්ගහේ ගමන් කරන පින්වතුන්ලා ඉ ත අ ග හදකටම අදාළ 

අර්ථයන් කවැරදිව ජීවිතයට එකතුහකොට ගැනීම අතාවනා හවනවා. 

හමම අ ග හදක වැඩීම තුළ ලැහබන නක්තිය මුළු ආර්ය අෂ්ටා ගික 

මාර්ගයම නක්තිමත් කරනවා. පින්වත් ඔබ ඇතිහකොටගන්නා 

අවිිම සා සිතුවිල්ලක්, අවාාපාද සිතුවිල්ලක්, හනක්ඛ්යම්ම සිතුවිල්ලක් 

යනු සම්මා දිට්ඨිහයන් හපෝෂණය වුන සම්මා ස කප්පයක් බවට 

පත්හවනවා. 

 

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සාංකප්පයක්, නලෝනකෝත්තෙ සම්මා 

සාංකප්පයක් ෙවට පත්කෙගන්නන් නකනසේද? 

භික්ෂූව ඔබට පැ ැදිලි කළා, සම්මා ස කප්පයන් කියන්හන් 

අවිිම සා ස කප්ප, අවාාපාද ස කප්ප, හනක්ඛ්යම්ම ස කප්පයන්ය 

කියලා. පින්වත් ඔබ සිතන්න ඔබ ජීවිත කාලය පුරාවටම අවිිම සාව 

තුළ, අවාාපාදය තුළ හනක්ඛ්යම්මය තුළ ජීවත් වුහණොත් ඔබට 

ලැහබන ඵලය කුමක් ද? කුසල් ස සක්ාරයක්,  සුගතිහේ උපතක්. එම 

සුගතිහේ උපත කතාද? අකතාද? අකතායි.  අතීතහේ අවිිම සාව, 

අවාාපාදය කසා ශමත්රීා ධාාන සකස ්හකොට ගත්තත්, එම ස ස්කාර 

අකතා වී ගියා. හමන්න හම් ස ස්කාරයන්හේ අකතාභාවය දකින 

තැන දී, එම අකතා වන ස සක්ාරයන්ට හනොබැහඳන තැන දී, ඔබ 

තුළ හලෝහකෝත්තර සම්මා ස කප්පයන් වැහඩනවා. අතීතහේ සම්මා 

 



ස කප්පයන් වැඩීම කසා ලැබුණු ස සක්ාරයන්හේ අකතාභාවය 

නුවණිවංන් දකිිපන් ජීවත් හවන්න. 

 

ස්වාමීන්  වහන්ස සම්මා දිට්ඨිනයත් සම්මා සාංකප්පයන්නේත් 

වැඩීම නහේතුනවත් කුමක්ද ශ්යක්තිමත් නවන්නන? 

 

සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා ස කප්පයන් වැඩීම හ ේතුහවන් සීලයට අදාළ 

සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන අ ග තුන 

නක්තිමත් හවනවා. සම්මා වාචා කියන්හන් ය පත් වචන, කවැරදි 

වචන, හබොරු කීම, හක්ලම් කීම, පරුෂ වචන කීම, සම්ප්රසප්පලාප 

කීහමන් බැ ැර වීම. බුදුරජාණන් ව න්හසේ හද්නනා කරනවා හබොරු 

කියන පුද්ගලයා හමහලොව, පරහලොව හදහක්දීම පිි හ නවාය 

කියලා. බුදුරජාණන් ව න්හසේ රාහුල ස්වාමීන් ව න්හසේට හද්නනා 

කරනවා, රාහුල හබොරු කියන්නා හදපා හසෝදලා ඉවත දමන ජලය 

වහේය කියලා. හදපා හසෝදලා භාජනහේ ඉතිි හවන ජලය ටිකක් 

වහේය කියලා, වටිනාකමක් නැ ැ, පිළිගැනීමක් නැ ැ. 

 

සමාජහේ ජීවත්වන සම රු හගොඩාක් කථා කරනවා, හගොඩාක් 

අද ස ්ප්රසකාන කරනවා. නමුත් ඒ කථා අද ස ්කවුරුවත්ම පිළිගන්හන් 

නැ ැ. ඇයි එහ ම හවන්හන් හපර ජීවිතහේ හබොරු කියලා. හබොරු 

කීහම් විපාකයන් කසා, ඒ අය කථා කරන වචනවලට කිසිහවක් 

ආකර්නණය හවන්හන් නැ ැ. කිසිහවක් එම වචන පිළිගන්හන් 

නැ ැ. හබොරුව විපාකදීහම් නක්තිය වැඩිහවන්හන්, හබොරුවට 

අරමුණු හවන්නා වූ පුද්ගලයාහේ තිහබන කර්හදෝෂීභාවය මත 

ගුණයන්හගන් ඉ ළ සව්ාමීන් ව න්හසේලා අරමුණු හකොට 

කියන හබොරුව, හමහලොව, පරහලොව භයානකම අකුසල් විපාක 

සකස්හකොට හදනවා. හබොරුකීහම් විපාකයන් කසා යහමක් මනුෂා 

හලෝකහේ ඉපදුහනොත්, අඳ, හගොළු, බිිමි  භාවයට පත්හවන්න, 

මුහුණ අවලස්සන හවන්න පුළුවන්. හප් නත හලෝකයට වැටුහනොත් 

කට, දිව කුණුහවච්ච හප් නතහයක් හවන්න පුළුවන්. කරයට 



 

වැටුහනොත් යමපල්ලන් හලෝදිය, ගින්දර කටට වක්කරනවා. හබොරු 

කිේව කටම හේදනාවට පත්කරනවා. සාි පූත්ත ම ර තන් 

ව න්හසේට වරක්, පෘථේජන භික්ෂූවක් හබොරුවකින් හචෝදනා 

කරනවා. සාි පූත්ත ම ර තන් ව න්හසේ සඟල සිවුහරන් තමන්ට 

ප ර දූන්නාය කියලා. ඒ හවලාහේ සාි පූත්ත ම ර තන් ව න්හසේ 

තම ගුණයන් පිළිබඳව සි  නාදයක් කරනවා. එම සි  නාදය 

බුදූරජාණන් ව න්හසේට ඇසුණා, අදාළ හබොරුව කිේව පෘථේජන 

ස්වාමීන් ව න්හසේට කියනවා, සාි පූත්ත ම ර තන් ව න්හසේහගන් 

සමාව ගන්න කියලා. ඔබ සමාව හනොගත්හතොත් ඔහේ ිමස 

සත්කඩකට පුපුරාවි කියලා. ගුණවතුන්ට, සිල්වතුන්ට එහරිමව 

කියන හබොරුව ඔහේ ිමස සත්කඩකට පිපිරීමට තරම් බලයක් 

හවනවා. හමතන දී ිමස සත්කඩකට පූපූරනවා කියන්හන් මානසික 

විකෘතිභාවයන්ට, මානසික වාාධීන්ට පත්හවනවා කියන අර්ථයයි. 

සමාජය තුළ හබොරු කීම වැඩිනම්, සමාජය සම්මා වාචාවන්හගන් 

බැ ැර හවනවා නම්, කුසලයට අදාළ වචන පාචිච්චි හනොකරනවා 

නම්, සම්මා වාචාවන්හගන් මනුෂායා බැ ැර වීමට හ ේතුවයි අපි 

හසොයන්න ඕහන්. සමාජහේ කවුරුන් හ ෝ හබොරු කියනවා නම්, 

ඔහු තුළ සම්මා වාචා සකසහ්වලා නැ ැ. ඇයි සම්මා වාචාවන්හගන් 

දුර්වල හවන්හන්, සම්මා දිට්ඨිහේ දුර්වලභාවය කසා. සම්මා දිට්ඨිය 

දුර්වල නම්, ඒ කසාම හබොරුකීම වැඩිහවනවා නම්,  න්දියක්, 

 න්දියක් ගාහන් හබොරු කියන්න එපා කියලා ටියුෂන් ප ති 

පැවැත්වුවත් වැඩක් නැ ැ. උසාවියට යවලා දඬුවම් කළා කියලා 

වැවක් නැ ැ. ජනතාව තුළ සම්මා දිට්ඨියයි නක්තිමත් කළ යුත්හත්. 

සම්මා දිට්ඨිහේ නක්තිමත් භාවහයන් හතොරව සමාජහේ හබොරුකීම 

නතර කරන්න බැ ැ. ඊට හම ා ගන්නා සෑම විසඳුමක්ම වක්කහේ 

 කුරු  ැ ගුවා වහේ හවනවා. 

 

 



ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වාචා, නලෝනකෝත්තෙ සම්මා වාචාව 

ෙවට පත් කෙ ගන්නන් නකනසේද? 

 

පින්වත් ඔබ කල්පනා කරන්න, ඔබ හමොන තරම් මුසාවාදා, 

පිසුණාවාචා, පරුෂාවාචා, සම්ප්රසප්ප්රසලාපවලින් වැළකී ජීවත් වුණත් 

ඔබ තුළ සකස ්හවන්හන් කුමක් ද? කුසල් ස ස්කාරයන්. එම කුසල් 

ස ස්කාරයන් කතාද? අකතාද? අකතායි. 

 

සම්මා වාචාවන් තුළින් රැසහ්වන හමම කුසල් ස ස්කාරයන්හේ 

අකතාභාවය දකිිපන්, එම ස ස්කාරයන්ට හනොබැහඳන තැන, 

විදර්නනා අ ග සිමත හලෝහකෝත්තර සම්මා වාචාවන් සකස් 

හවනවා. විහේකීව සිටින විට නුවණිවංන් හමහනිම කරන්න, අතීත 

ස සාරය පුරාවට ය පත් වචන, ප්රි0ය වචන කථා කිරීම කසා එම 

කුසල් ස ස්කාරයන්හේ ඵලයන් කසා ප්රසසන්න රූපයක්, ප්රසසන්න 

මුහූණක්, සුවඳ විිමදුවන මුඛ්යයක්, කිර්තිරාවය පැතිරීමක් ලැබුණා 

නම් ඒ සෑම ස ස්කාරයක්ම අකතාභාවය දකිිපන් අනාගත ස ස්කාර 

හකහරිම කළකිරීම ඇතිහකොට ගන්න. සම්මා වාචාවන් ජීවිතයට 

එකතුහකොටහගන එම ස ස්කාරයන්හේ අකතාභාවය දකින්න. 

 

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සම්මා අජීව කියන අාංග නදක 

පහදා නදන්න? 

සම්මා කම්මන්ත කියන්හන්, කහයන් කුසලයට අදාළව ය පත් 

ක්රි,යාවන් සිදු කිරීම. සතුන් මැරීහමන් වැළකීම, සත්ත්ව ිම සාහවන් 

වැළකීම, හසොරකම් කිරීහමන් වැළකීම, මත් වතුර පානහයන් 

වැළකීම ස  කාමහේ වරදවා  ැසිරීහමන් වැළකිම. කහයන් 

සිදුහවන්නා වූ අකුසල් විපාකයට පැිපහණනහකොට, කයම 

පීඩාවට පත්හවන හලඩහරෝග, වීකෘතීන් හලසයි විපාකයන් 

හබොහ ෝවිට සකසහ්වන්හන්. සත්ත්ව ඝාතනය කසා මනුෂායා 

අඩු ආයුෂහයන් මැහරනවා, අ ගවිකල භාවයන්, කරතුරුව 

හරෝගාබාධවලින් හපහලනවා. හසොරකම් කිරීහමන් වසත්ු සම්පත් 



ිමඟ දූප්පත්භාවයන්ට පත්හවනවා. ආ ාර ිමඟකහමන්, ඇඳුම් 

පැළදූම් ිමඟකහමන්, හබහ ත් ඖෂධ ිමඟකහමන් කහේ සැපයන්ට 

අදාළව තමන්ව දුකට පත්කරනවා. කාමය වරදවා  ැසිරීහමන් 

හම් ජීවිතහේ පූරුෂයා ඊලඟ ජීවිතහේදී ස්ත්රීාත්වයක් ලබනවා. 

නපු සකභාවයට පත්හවනවා, සමාජ හරෝග ආශ්රිීතව කය පීඩාවට 

පත්කරනවා. පින්වත් ඔබට  පුළුවන්නම් තම ජීවිතය තුළින් 

අධිෂ්ඨානයක් ඇතිහකොට ගන්න, මාහේ නරීරය මා කරාවරණය 

කරන්හන් මාහේ නීතානුකූල සව්ාිපපුරුෂයාට බිි ඳට පමණක්ය 

කියන අර්ථයට පැිපහණන්න. එය සම්මා කම්මන්තයන් වැඩීමට 

හ ොඳ රුකුලක් හවනවා. එහසේ හනොවුන තැන අධික කාමානාවන් 

කසා කාමහේ වරදවා  ැසිරීහමන්, ඊලඟ උපත ඌරන්, ඊි යන්, 

වඳුරන්, වැදිි යන්, ි ළවුන්, ි ළවියන් වැක කරතුරුවම කාමයන් 

තුළ ජීවත්වන සතුන් හලස ඉපදීහම් අනතුර තිහබනවා. මත් වතුර 

පානය කිරීම කසා හමහලොවට බරපතල හරෝගාබාධයන්, සමාජ 

හනොපිළිගැනීම්, සම්බන්ධතා බිඳවැටීම් සිදූහවනවා වහේම මරණිවංන් 

පසුව මන්දබුද්ධික ජීවිත, මත් වතුර සුවඳ ආශ්රිීත ස්ථානවල මතට 

ලැදි හප්රසේත, හප් නතියන් හලස ඉපදීහම් අනතුර තිහබනවා. සම්මා 

කම්මන්තයන්හගන් බැ ැරහවන තැනදී, පින්වත් ඔබ පත්හවන 

අනතුරුදායක ස්වභාවය නුවණිවංන් දකිිපන් සම්මා කම්මන්තයන් 

තුළ ඔබ නක්තිමත් හවන්න. 

 

සම්මා ආජීව කියන්හන්, කුසලයට අදාළව ය පත් වාාපාරයන්ිම 

කයැලීම. මත් වතුර හවළඳාහමන් වැළකීම, මස් මා න හවළඳාහමන් 

වැළකීම, වසවිස, කෘිපනානක හවළඳාහමන් වැළකීම, අවි ආයුධ, 

හවඩි හබහ ත් හවළඳාහමන් වැළකීම, තිි සන් සතුන්, ව ල් 

හවළඳාහමන් වැළකීම, සම්මා ආජීවයන්ට ගැහනනවා. ඔබට 

හපහනනවා ඇති සමාජය තුළ හබොහ ොම හේගහයන් සම්මා 

කම්මන්හතෝ ස  සම්මා ආජීහවෝ කියන සීලයට අදාළ අ ගයන් 

දුර්වලව යන ආකාරය. හම් කාරණාව දුර්වල හවලා මනුෂායා 

බලවත් ආකාරයට අකුසලයට හයොමූහවන්හන් සම්මා දිට්ඨිහේ 



දුර්වලභාවය කසාමයි. සම්මාදිට්ඨිය දුර්වල වුණ තැන දී, කර්මය, 

කර්ම ඵල වින්වාසය දුර්වල හවනවා. කුසලයට, අකුසලයට අදාළව 

පටිච්ච සමුප්පන්න නැවත උපත ගැන වින්වාසය දුර්වල හවනවා. 

සතර අපාය හකහරිම බිය අඩුහවනවා. හම් සම්මා දිට්ඨිහේ 

දුර්වලභාවය කසාම මනුෂායා සම්මා කම්මන්හතෝ, සම්මා ආජීහවෝ 

මාර්ග අ ගයන් දැඩි ආකාරහයන් දුර්වල කරගන්නවා. සමාජය 

හදස බැලිහම් දී හමොලහේ දුර්වලතාවයන්, අ ගවිකල භාවයන්, 

මන්ද බුද්ධිකභාවයන්, නරීරය ආශ්රිීතව උපතින්ම ඇතිවන මරණීය 

හරෝගාබාධ සිමත දරු උපත්වල වැඩි බවක් හපහනනවා හමවැක 

දරු උපත් කසා දරුවන් වහේම, හදමාපියනුත් දැඩි අසරණභාවයන්ට 

පත් හවනවා. හමවැක දරු උපත්වලට මූලිකම හ ේතුව සත්ත්ව 

ඝාතනය, සත්ත්ව ිම සාවන්, ිපථාා ආජීවයට අදාළ මත් වතුර 

හවළඳාම වස විස හවළඳාම, අවිආයුධ හවළඳාම මුලික හවනවා. 

හමවැක දුන්සීල වාාපාර වැඩිහවන්න, වැඩිහවන්න අනාගතහේදී 

දරුණු හරෝගාබාධ සිමත දරු උපත් සමාජහේ වැඩිහවනවා. 

සීලයට අදාළව බුදුරජාණන් ව න්හසේ හද්නනා කරන සම්මා වාචා, 

සම්මා කම්මන්හතෝ, සම්මා ආජීහවෝ කියන අ ග තුන, මනුෂායා 

තුළින් දුර්වල වූ කසාම අනාගත සමාජය තුළ බරපතළ ආකාරයට 

හරෝගාබාධ සිමත පි සරයක් කර්මාණය හවිපන් පවතිනවා. 

බුදුරජාණන් ව න්හසේ හද්නනා කරනවා, ක්රිමානුකූලව මනුෂායාහේ 

ආයුෂ හීන හවනවාය කියලා. එය ධර්මතාවයක්. හම් ආයුෂ හීන 

කිරීහම් ධර්මතාවයට අවනා සාධක සපුරලා හදන්හන් දුනස්ිලභාවය 

තුළින්මය. සමාජය තුළ සිදුහවිපන් පවතින, ආයුෂ හීනවීම, දරුණු 

හරෝගාබාධ ඇතිවීම, නුවණිවංන් හමහනිම කිරීමට දක්ෂ තැනැත්තා, 

ඊට විසඳුම් හසොයන්හන්, සීලයට අදාළව ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගහේ  

ඇති සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්හතෝ, සම්මා ආජීහවෝ කියන 

ධර්මයන් ජීවිතයට එකතුහකොට ගැනීම තුළින්මය. එහ ත් හම් සීලයට 

අදාල අ ගයන් ඔබ තුළ අර්ථවත්ව වැඩීමට නම් අකවාර්යහයන්ම 

සම්මා ස කප්පයන්හගන් ස  සම්මා දිට්ඨිහයන් පි පුර්ණභාවයට 

පත්විය යුතුය. 



ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව  

කියන අාංගයන් නලෝනකෝත්තෙ සම්මා කම්මන්තයන් ෙවට 

නලෝනකෝත්තෙ සම්මා අජීවයන් ෙවට පත්කෙ ගන්නන් නකනසේද? 

පින්වත් ඔබ කල්පනා කරන්න, ඔබ හකොපමණ සම්මා කම්මන්තයන් 

තුළ ස  සම්මා ආජීවයන් තුළ ජීවත් වුණත් පින්වත් ඔබට ලැහබන 

ඵලය කුමක් ද? කුසල් ස ස්කාරයන්. එම කුසල් ස ස්කාරයන් 

කතාද? අකතා ද? අකතායි. 

 

පින්වත් ඔබ ඇස ්හදක පියාහගන අතීත භවයන්හීදී සීලයන් 

ආරක්ෂාහකොට ගැනීම කසා ලැබුණා වූ දීර්ඝායුෂ, කහරෝගී ජීවිත, 

නුවණිවංන් දකින්න. පින්වත් ඔබ අතීත සම්මා සම්බුද්ධ නාසනවල 

ඉපිද අවුරුදු 30 000, 20 000  ක් පමණ දීර්ඝායුෂ ලැබු  ැටි නුවණිවංන් 

දකින්න. ඔබ අත්විඳි හම් ස ස්කාර කතා ද? අකතා ද? අකතායි. 

 

එහ ම නම් නැවත එම කුසල් ස ස්කාරයන්ට ඔබ බැහඳන්න එපා. 

සීලය තුළ නක්තිමත් හවිපන්, කරතුරුවම සම්මා කම්මන්තයන්, 

සම්මා ආජීවයන් ජීවිතයට එකතුහකොට ගකිපන් කුසලය තුළ 

නක්තිමත් හවිපන් එම කුසල් ස ස්කාරයන්හේ අකතාභාවය දකින 

තැන, පින්වත් ඔබ විදර්නනා නුවණට අදාළව හලෝහකෝත්තර සම්මා 

කම්මන්ත, සම්මා ආජීව ධර්මයන් ජීවිතයට එකතුහකොට ගත්තා 

හවනවා. හම් නක්තියයි ඔබව ප චඋපාදානස්කන්ධහේ අකතාභාවය 

දකින හසෝවාන් ඵලය හදසට ඔබට හයොමු කරන්හන්. 

 

ස්වාමීන් වහන්ස ආර්ය අෂ්ටාාංගික මාර්ගයට අදාල සම්මා  

වායාම මාර්ග අාංගය පහදා නදන්න. 

සම්මා වායාම කියන්හන්, කුසලයට අදාළව කරන ය පත් 

වාායාමය. ගිිම පින්වතුන්ලා දිනපතා වාායාම කරනවා. සම රු 

දුවනවා, සම රු ඇවිදිනවා, අතපය විසිකරනවා. හම්ක ය පත් 

වාායාමයක් ද? කුසල් වැහඩන වාායාමයක් ද? හරෝගී කයක් 



කහරෝගී කරන්නට යාහම් දී මැහරන කයක්,  ැඩ කරන්න යෑහම් දී 

ඔබ කරතුරුවම ජාති, ජරා, වාාධි, මරණ කසා පීඩාවට පත් හවනවා. 

ඒ හ ේතුහවන්ම අකුසල් මුලයන් වඩවාගන්නවා. බුදුරජාණන් 

ව න්හසේ පැවිදි අපටත් දිනපතා කරන්න වාායාමයක් හද්නනා 

හකොට තිහබනවා. ඒ වාායාමය තමයි උහද්ම පාත් තරය අරහගන 

ගමට පිණ්ඩපාතය වඩින්න. කිහලෝමීටරයක්, හදකක්, තුනක් 

දුරහවන්න පුළුවන්. පිණ්ඩපාතය කරහගන හපරළා කුටියට වඩින්න. 

ලැබුණු පිණ්ඩපාතහයන් එක හේහලන් යැහපන්න. පිණ්ඩපාතය 

වළඳනහකොට ප්රසතාහේක්ෂාහවන් වළඳන්න. විහේක හේලාවට 

සක්මනට හගොඩහවලා, පියවරට සිත පිිමටුවිපන් සක්මන් කරන්න. 

බලන්නහකෝ හමොනතරම් අර්ථවත්, ගුණාත්මක, කුසල් වැහඩන 

වාායාමයක් ද කියලා. කය විතරක් හනොහේ. සිතත් ධර්මහයන්, 

අර්ථයන් ඔසහ්සේ වැහඩනවා. රූපයට ඇති තෘෂණ්ාව හීන හවනවා. 

ඒ වහේමයි හරෝගී කයක්, යම් ප්රසමාණයකට කහරෝගි හවනවා. ගිිම 

පින්වතුන්ලා පැයක් හදකක් වාායාම කරලා, තුන් හේලම ආ ාර 

අනුභව කරලා කදා ගන්නවා. බුදුරජාණන් ව න්හසේ හද්නනාහකොට 

වදාළ වාායාම ක්රිමය ගිිම පින්වත් ඔබත්, ගිිම ජීවිතයට ගැලහපන 

ආකාරයට ජීවිතයට එකතුහකොට ගතහ ොත් කය විතරක් හනොහේ, 

ඔහේ කුසල් පක්ෂයත් වැහඩනවා. 

ඉ ත වාායාමයන්ට අමතරව, හමහලොව, පරහලොව සැපය සඳ ා 

හ ේතුහවන ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගයට අයත් සම්මා වායාම කියන 

උතුම් වාායාමය හද්නනා කරනවා. සම්මා වායාම කියන අර්ථය 

ඔබ තුළ කවැරදිව වැහඩන්න නම්, සම්මා දිට්ඨිහයන් පටන් ගන්නා 

ආර්ය අෂඨ්ා ගික මාර්ගහේ මුල් මාර්ග අ ග ප ම වැහඩන්න ඕහන්. 

සම්මා වායාම කියන අර්ථයට කාරණා  තරක් අයිති හවනවා. 

. කෙන්නා වූ කුසේ තව තවත් ශ්යක්තිමත් කෙනවා. 

. නනොකළා වූ කුසේ කෙන්න පටන් ගන්නවා. 

. කළා වූ අකුසේ වලින් ෙැහැෙ නවනවා. 

. නනොකළා වු අකුසේ කෙන්නන් නැහැ. 



ඉ ත කාරණා  තර සම්මා වායාම කියන අර්ථයට අයිතිහවනවා. 

ඉ ත අර්ථය ඔහේ ජීවිතයට එකතුහකොට ගැනීම තුළ ඔහේ 

කුසල් පක්ෂය නක්තිමත් හවනවා. ආයුෂ වර්ණය, සැපය, බලය 

වැඩිහවනවා. ඒ කසාම අතීත ස සාරහේ විපාක හනොදුන් කුසල් 

නක්තීන් ඔහේ ජීවිතයට ගලාහගන ඒහමන් ඔහේ ධර්ම මාර්ගය 

තව තවත් නක්තිමත් කරනවා. වර්තමාන සමාජය හදස බැලීහම්දී 

සම රක් පින්වතුන්ලා, සම්මා දිට්ඨිහේ අර්ථකථනයන්හගන් 

පි පුර්ණ හනවී, සම්මා වායාමයන් ජීවිතයට එකතුහකොට ගැනීහමන් 

පින ගින්දරක් බවට පත් හකොටගන්නා ආකාරයක් හපහනන්නට 

තිහබනවා. 

 

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වායාම කියන අර්ථය නලෝනකෝත්තෙ 

සම්මා වායාමයක් ෙවට පත්නකොට ගන්නන් නකනසේද? 

 

පින්වත් ඔබ නුවණිවංන් දකින්න. ඔබ හකොච්චර කුසල් ද ම් වඩිපන්, 

අකුසල් ධර්මයන්හගන් බැ ැරව ජීවත් වුණත්, ඔබට ලැහබන්හන් 

කුමක් ද? කුසල් ස ස්කාරයක්. ඒ හ ේතුහවන් සුගතිහේ උපතක්. එම 

කුසල් ස ස්කාරය, සුගතිහේ උපත කතාද? අකතාය ද?  

අකතායි. 

අතීත සම්මා සම්බුද්ධ නාසනවල ඉපදිලා අපි හමොනතරම් කුසල් 

ද ම් වඩන්න ඇතිද? අකුසල් ධර්මයන්හගන් ඈත්ව ජීවත්හවන්න 

ඇතිද. බුදුරජාණන් ව න්හසේ හද්නනා කරනවා, ඔබත්, මමත්, 

ස සාරහේ උතුම් පැවිදි උපසම්පදාවන් ලබලා, අවුරුදු ලක්ෂ 

ගණන් කුසල් ද ම් වඩලා තිහබනවා කියලා. නමුත් හම් සෑම 

ස ස්කාරයක්ම අකතාය භාවයට පත්වුණා. සම්මා වායාම අර්ථය 

තුළින් සකස්හවන කුසල් ස ස්කාරයන්හේ අකතාභාවය දකිිපන් 

ඇති කරගන්නා විදර්නනාත්මක දැක්ම ඔබට හලෝහකෝත්තර සම්මා 

වායාම කියන අර්ථය ඔබ තුළ ඇතිකර ගන්නවා. එවිට ඔබ 

අකතා වන ස සක්ාරයන්ට බැහඳන්හන් නැ ැ. සම්මා වායාමයන් 

ජීවිතය තුළින් නක්තිමත් හකොට හගන එම කුසල් ස සක්ාරයන්හේ 



අකතාභාවය දකිිපන් ප චඋපාදානස්කන්ධහේ අකතා දැක්ම 

නක්තිමත් හකොට ගන්නවා. 

 

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සතිය කියන්නන් කුමක් ද? 

ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගහේ මුල් මාර්ග අ ග  ය වැඩීම කසා 

සකස්හවන ඵලය සම්මා සතියයි. සම්මා සතිය යනු, අකුසලය, 

අකුසලය වනහයන්  ඳුනාහගන අකුසලහයන් බැ ැර හවනවා. 

කුසලය, කුසලය වනහයන්  ඳුනාහගන කුසලය තුළ නක්තිමත් 

හවනවා. හලෞකික සම්මා සතිය තුළ ජීවත්වන පින්වතා, අකතා 

හදය අකතා වනහයන් දකින්න දක්ෂ නැ ැ. නමුත් අකතා හදය 

තුළිනුත් කුසලයක් මතුහකොටගන්න ඔහු දක්ෂයි. දුක් හදය, අසුභ  

හදය, අනාත්ම හදය, විදර්නනා නුවණිවංන් දකින්න දක්ෂ නැ ැ. නමුත් 

ඒවා තුළිනුත්, කුසල් ස ස්කාරයන් මතුහකොටගන්න ඔහු දක්ෂයි. ඒ 

ස ස්කාර උපහයෝගි කරහගන ඔහූ භවහේ නැවත සුගතිගාමී උපතක් 

ප්රසාර්ථනා කරනවා.හලෞකික සම්මා සතිය තුළ තෘෂ්ණාව බැසහගන 

තිහබනවා. ඒ කසාම ඔහූ දස කුසල් කරිපන්, නැවත භවහේ, සුගතිහේ 

උපතක් බලාහපොහරොත්තු හවනවා. ප චඋපාදානස්කන්ධහේ අකතා 

භාවයට අදාළ ධර්මයන් ඔහු තුළින් වැහඩන්හන් නැ ැ. මම කියන 

දෘෂ්ඨිය සැපවත් කිරීමටයි, සුගතියට ඔසවා තැබීමටයි සම්මා සතිය 

උපකාි  හවන්හන්. සම්මා සතිය සකස ්කරගත් පින්වතා ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගහේ මුල් මාර්ග අ ග  ය හ ොඳින් අඳුරනවා. 

අශ්ර්ද්ධාහවන්, ශ්ර්ද්ධාව හවන් කරහගන, ිපච්ඡා ස කප්පයන්හගන්, 

සම්මා ස කප්පයන් හවන් කරහගන, දුනස්ීලභාවහයන් සිල්වත්භාවය 

හවන් කරහගන, සුගතියට අදාළව ධර්ම මාර්ගය නක්තිමත් හකොට 

ගන්නවා. නමුත් ඔහුහේ ධර්ම මාර්ගය තුළ භව තෘෂ්ණාව සැඟවී  

තිහබනවා. 

 

 

 



ස්වාමීන් වහන්ස නලෝනකෝත්තෙ සම්මා සතිය යනු කුමක් ද? 

 

නලෞකික සම්මා සතිය, විදර්නනා නුවණිවංන් දක්න තැන 

හලෝහකෝත්තර සම්මා සතිය සකස ්හවනවා. හලෝහකෝත්තර සම්මා 

සතිය තුළ තෘෂ්ණාව බැසහගන නැ ැ. ඔහු අකතා හදය, අකතා 

වනහයන් දකිනවා. දූක හදය, දුක වනහයන් දකිනවා, අනාත්ම හදය, 

අනාත්ම වනහයන් දකිනවා, අසූභ හදය අසුභ වනහයන් දකිනවා. 

ශ්ර්ද්ධාවත්, සීලයත්, කුසලයත්, ස ස්කාරයන් බව ඔහු  ඳුනනවා. 

එම ස ස්කාර සුගතිහේ විපාකයන් සකස්හකොට දී අකතාවන 

බව නුවණිවංන් දකිනවා. හලෞකික ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය 

වැඩීම තුළ සකසහ්වන කුසල් ස ස්කාරයන්හේ අකතාභාවය 

දකිිපන් ප චඋපාදානස්කන්ධහේ අකතාභාවය දැකීමට අවනා 

විදර්නනා නුවණිවංන් ඔහු නක්තිමත් හවනවා. සැපයට ඇති 

කැමැත්තත්, දූකට ඇති අකමැත්තත් ඔහු තමා තුළ සකස්හවන 

ප චඋපාදානස්කන්ධයක් බව දකිනවා. ප චඋපාදානස්කන්ධහේ 

අකතා භාවය දකිිපන් සැපත්, දූකත් හදහකන්ම මීදීහම් මාර්ගයට  

ඔහු අවතීර්ණ හවනවා. කුසල්, අකුසල් ස ස්කාරයන්ට ඔහූ 

බැහඳන්හන් නැ ැ. ස ස්කාරයන්හේ අකතාභාවය දකිිපන් සම්මා 

වීර්යය, සති, සමාධි, ප්රසඥා ධර්මතාවයන් එකිහනකට සමහකොට 

ගන්නවා. හමය හලෝහකෝත්තර සම්මා සතිහේ ලක්ෂණයයි. 

 

ස්වාමීන් වහහන්ස සම්මා සමාධිය ගැන විස්තෙ නකොට නදන්න. 

 

සම්මා සමාධිය කියන්හන් ආර්ය අෂට්ා ගික මාර්ගහේ මුල් මාර්ග 

අ ග  හත් ඵලයයි. ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගහේ, මුල් මාර්ග අ ග  ත  

හ ොදින් වැඩීම, කසා සකසහ්වන ප චනීවරණයන් වූ, කාමච්ජන්ද, 

වාාපාද, ථීනිපද්ධ, උද්ධච්ච-කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන ධර්මයන් 

යටපත් වු ධාානගත සිතට සම්මා සමාධිය කියලා කියනවා. ධාානගත 

සමාධිමත් සිත තුළ තෘෂණ්ාව බැසහගන තිහබනවා. බුදූරජාණන් 

ව න්හසේහේ ධාානගත සමාධියට හද්නනා කරන්හන්, හේදනාහේ 



ආන්වාදය කියලා. ආන්වාදය තිහබන තැන අකවාර්යහයන්ම 

ආදීනවයක් තිහබනවා. ආන්වාදය සැපය සකසහ්කොට හදන අතර, 

ආදීනවය දුක සකස්හකොට හදනවා. සමාධිය තුළ ඔබ, මම තුළ 

සමාධිය තිහබනවාය කියලා දකිනවා. සමාධිය තුළ ආත්මයක් 

ඒ ආත්මය තුළ සමාධිය ති හබනවාය කියලා දකිනවා. ඒ කසාම 

සමාධිය කසා සකස්හවන ආන්වාදයන්ට කරතුරුවම බැඳීයනවා. ඒ 

හ ේතුව කසාම ධාාන උපාදානය හකොටහගන, රූපාවචර, අරූපාවචර 

බ්රය ්මතලවල, සතර අපාහයන් හනොිපඳීම උපත ලබනවා. ඒ හ ේතුව 

කසාම නැවත නැවතත් භවහේ දුකට වැහටනවා. අකුසල් බැ ැර 

වූ තැන, කුසලය තුළ නක්තිමත් වූ තැන, ඇතිවන ඉන්ද්රීයය ස වරය 

හලෞකික සම්මා සමාධියට අඩිතාලම හවනවා. ඒ හ ේතුහවන්ම 

සකස්හකොට ගන්නා ධාානගත සිත සම්මා සමාධිහේ ඵලය හවනවා. 

 

ස්වාමින් වහන්ස නලෝනකෝත්තෙ සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? 

 

හලෞකික සම්මා සමාධිය, විදර්නනා නුවණිවංන් දකින තැන 

හලෝහකෝත්තර සම්මා සමාධිය සකස ්හවනවා. හලෝහකෝත්තර සම්මා  

සමාධිය තුළ තෘෂණ්ාව බැසහගන නැ ැ. සමාධිහේ ආනව්ාදයත්, 

ආදීනවයත් හ ොඳින්  ඳුනන ඔහු හේදනාහේ කස්සරණයට 

මාර්ගය හසොයා ගන්නා හකහනක් හවනවා. ඔහු නුවණිවංන් හමහනිම 

කරනවා, අතීත ස සාරහේ සමාධිය ප්රසගුණ කරලා, රූපාවචර, 

අරූපාවචර බ්රය ්මතල වල කල්ප ගණන් ගතකරලා, නැවත 

සතර අපායන්ට වැටුණු   ැටි. රූපාවචර, අරූපාවචර ධාාන 

සකස්කරහගන අතීතහේ ඍදිහයන් ගමන් කළ  ැටි, හලෝහකෝත්තර 

සම්මා සමාධිය සකස්හකොට ගත් තැනැත්තා දක්ෂයි, හම් සියලු 

සමාධිහේ ස ස්කාරයන් අකතායි කියලා දකින්න. ඒ කසාම ඔහු 

හම් හමොහ ොහත් සකස්හවන ධාානගත සිතට බැහඳන්හන් නැ ැ. 

ඒ ධාානගත සිහත් අකතාභාවය දකිිපන් තමයි, ධාාන  සුවය 

ලබන්හන්. ඔහු දක්ෂයි අන්වාස ප්රසන්වාසහේ දිග භාවය අකතා 



හවලයි, ආන්වාස ප්රසන්වාසහේ හකටි භාවය සකස ්වුහණ්, ආන්වාස 

ප්රසන්වාසහේ හකටි භාවය අකතා හවලයි විචාර විතර්කයක් 

ස ිමඳුහන්. විචාර විතක්කයක් අකතාභාවයට පත්හවලයි ප්රීවතිය 

සැපය ඇති වුහණ්. ප්රීවතිය, සැපය අකතාභාවයට පත්හවලයි 

උහප්ක්ෂාව කියන තැනට සිත පත්වුහණ් කියලා. විදර්නනා නුවණිවංන් 

සමාධිහේ යථා ස්වභාවය, හවනස්වන ස්වභාවය දකිිපන් සමාධිය 

හකහරිම ඇති තෘෂණ්ාහවන් ිපදී කස්සරණය මතුහකොට ගන්න 

දක්ෂයි. හලෝහකෝත්තර සම්මා සමාධිය සකස්කරගත් පින්වතා, 

සමාධිය යනු ධාානගත සිතක් යනු, රූපය ඇසුි න් සකසහ්වන 

ප චඋපාදානස්කන්ධයක් බවත්, සමාධිය කතාභාවහයන් ගැනීම 

යනු ප චඋපාදානස්කන්ධය කතාභාවහයන් ගැනීමක් බවත් 

දකිනවා. ඒ කසාම සමාධිය හකහරිම ඇති තෘෂණ්ාහවන් ිපහදිපන්, 

ප චඋපාදානස්කන්ධය හකහරිම ඇති තෘෂණ්ාහවන් බැ ැරවීම, 

හලෝහකෝත්තර සම්මා සමාධිය හවනවා. හම් හලෝහකෝත්තර සම්මා 

සමාධිහේ ඵලය වනහයනුයි ඔබ තුළ සම්මා ඥාණ සකස ්වී සම්මා 

විමූක්තිය සාක්ෂාත්හකොට හදන්හන්. 

 

ඉ ත කාරණාවන් තුළින් පින්වත් ඔබට හ ොදින් වැටහ නවා 

ඇති, හලෞකික ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගයත්, හලෝහකෝත්තර ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගයත් අතර ඇති හවනස. බුදූරජාණන් ව න්හසේ 

හද්නනා කරනවා, හම් හලෝක ධාතුහේ සැප ලබාහදන එකම මාර්ගය 

ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය කියලා. පින්වත් ඔබ ආර්ය අෂට්ා ගික 

මාර්ගහේ ගමන් කරන ප්රසමාණයට, ඔබ තුළින් අකුසලය දුරුවී, 

සැපයට අදාළව කුසලය නක්තිමත් හවනවා. ඒ හ ේතුව කසාම පින්වත් 

ඔබ හමහලොව, පරහලොව සැපය, සුගතිය අයිතිහකොට ගන්නවා. හම් 

අර්ථය අයිතිහවන්හන් හලෞකික ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගයට. කුසලය, 

සූගතිය, භවය අරමුණුහකොට ගමන් ගන්නා මාර්ගය හලෞකික ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගය හවනවා. මූලින්ම පින්වත් ඔබ හලෞකික 

ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය තුළ නක්තිමත් හවිපන්, කුසල් 

පක්ෂය නක්තිමත් හකොටගකිපන්, කළාාණිපත්රු ආශ්ර්ය, සද්ධර්ම 



ශ්ර්වණය, නුවණිවංන් හමහනිම කරිපන් හලෞකික ආර්ය අෂට්ා ගික 

මාර්ගයට අදාළව කුසලය, සුගතිය, භවය, අකතා බව දකිිපන් 

එම ස ස්කාරයන්ට හනොබැඳී, හනොඇලී, විදර්නනා නුවණ 

හමෝදුහකොටහගන හසෝවාන්, සකෘදාගාමී, අනාගාමී, අර ත්භාවයන් 

සාක්ෂාත් හකොට හදන අර්ථයට හලෝහකෝත්තර ආර්ය අෂට්ා ගික 

මාර්ගය යැයි  ඳුන්වනවා. පින්වත් ඔබ හමහතක් උතුම් හසෝවාන් 

ඵලයට පත්වී නැතිනම් ඔබ තවමත් ගමන් කරිපන් සිටින්හන් හලෞකික 

ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගහේ බව ඔබ දකින්න දක්ෂ හවන්න ඕහන්. 

පින්වත් ඔබ විහේකීව සිටින සෑම හමොහ ොතකම හලෞකික ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගහේ අර්ථයන් නුවණිවංන් දකිිපන් එම කුසලයට, 

සුගතියට, භවයට අදාළ එම අර්ථයන්හේ අකතා භාවය දකිිපන් 

හලෝහකෝත්තර ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය තුළට අවතීර්ණ හවන්න 

උත්සා  ගන්න. හලෞකික ආර්ය අෂට්ා ගික මාර්ගහේ අර්ථයන් 

අකතා වනහයන් දකින හමොහ ොතක් පාසා, ඔබ තුල වැහඩන්හන් 

ප චඋපාදානස්කන්ධහේ අකතා භාවය බව ඔබ හ ොදින් වට ා 

ගන්න. ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය ගැන සට න අවසන් කරන 

හමොහ ොහත් භික්ෂූවට පින්වත් පූ චි දරුහවක් කියපු අර්ථවත් 

කතාවක් මතක් වුණා. හම් දරුවා පළමුවැක වසහර් ඉහගනුම ලබන 

දරුහවක්. රාත්රියහේ කදාගන්න සූදානම් හවනහකොට, අම්මා දරුවාට 

කියලා තිහබනවා, පූහත් අපි ටිකක් භාවනා කරමුද කියල. අම්මයි,  

පූතයි හදන්නා ඇහඳේ හදපැත්හත් එරිපණිවංයා හගොතාහගන භාවනා 

කරලා කයිපත හේලාව අවසාන කළාට පස්හසේ අම්මා දරුවාහගන් 

අ ලා තිහබනවා පුහත් භාවනාකරන හකොට, ඔයාට හමොනවාද 

මතකයට ආහේ කියලා. දරුවා කිේවලු තාත්තාව මතකයට ආවා, 

කියලා. එහ ම කියලා, ඒ දරුවා කියනවලු අම්හම් රූපය මාරයා 

හන්ද, කියලා. පූ චි දරුවාහේ හම් දැක්ම අවහබෝධාත්මක දැක්මක් 

හනොවූවත්, අවහබෝධය සඳ ා හ ොඳ අර්ථවත් ප්රසහේනයක් හවනවා. 

තම දරුවහේ  පන්කමක් පිළිබඳව තාත්තා හකහනක් කළ 

ප්රසකානකුයි භික්ෂූව ඉ තින් සඳ න් කහළේ. රූපයත්, ස සක්ාරයත්, 

 



සුගතියත්, මාරයා වනහයන් දකින අවහබෝධාත්මක අර්ථය 

හලෝහකෝත්තර ආර්ය අෂට්ා ගික මාර්ගහේ සැබෑම අර්ථය හවනවා. 

 

ම ත්මහයක් භික්ෂූවහගන් ප්රසන්නයක් විමසුවා, ස්වාමීන් ව න්ස, 

අපි වගකීම් යුතුකම් සමග හබොහ ෝම අවිහේකී ජීවිතයක් 

ගත කරන්හන්, හමහ ම අවිහේකී ජීවිතයක් තුළින් ධර්මය 

මතුහකොට ගන්න අප සුයි හන්ද කියලා. පින්වත් ඔබලා ආර්ය 

අෂට්ා ගික මාර්ගහේ ඒ කියන්හන් ධර්ම මාර්ගහේ ඉ ත සඳ න් කළ 

කාරණාවන් ජීවිතයට එකතු හකොට ගැනීමට, ජීවිතහේ වගකීම්වලට, 

කාර්යබහුලභාවය බාධාවක් බවට පත්හවන්හන් නැ ැ. ජීවිතහේ 

වගකීම් වැඩි හවන්න, වැඩි හවන්න ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය 

වැඩීම ඔබට ප සු හවනවා. පින්වත් ඔබ මුලින්ම සම්මා දිට්ඨිහේ 

අර්ථයන් ජීවිතය තුළින් හපෝෂණය කර ගැනීමට තමයි හවහ සක්, 

කැපවීමක් සිදු කළ යුත්හත්, සම්මා දිට්ඨිය පි පුර්ණ කරගන්න 

තැනදී, ඔහේ ජීවිතහේ අවිහේකී භාවය ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය 

වැඩීමට හ ොඳ හතෝතැන්නක් හවනවා. 

 

පින්වත් ඔබ නුවණිවංන් හමහනිම හකොට බලන්නහකෝ වගකීම් වැඩි 

හකහනකුට ද, වගකිම් අඩු හකහනකුට ද වැඩිහයන් සම්මා ස කප්පය 

වඩන්න පුළුවන් කියලා. ිම සාහවන්, වාාපාදහයන් පිරුණු සමාජය 

ඔබට අවිිම සාව, අවාාපාදය වැඩීමට හ ොඳ අත්වැලක් සපයා 

හදනවා. පින්වත් ඔබ සිතන්න, ඔබ ඉදිි යට දිනකට එක පින්වහතක් 

පැිපණිවංහයොත් ද, ඔබ ඉදිි යට පින්වතුන් සියයක් පැිපණිවංහයොත් ද, 

ඔබට වැඩිපූර සම්මා ස කප්පහයන්, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, 

සම්මා වායාම ධර්මයන් වැඩිපුර ජීවිතහයන් වඩන්න පුළුවන් කියලා. 

ඔබ ඉදිි යට දිනකට සිය හදහනක් පැිපණිවංහයොත් ඔබට ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගය වඩවා ගැනීහම් නක්තිය වැඩි හවනවා. 

ගිිම පින්වතුන් වනහයන් ඔහේ ජීවිතය ඉදිි යට ඔබ අකැමති 

හද්වල් කතරම සිදුහවනවා නම්, ඔබ දක්ෂහවන්න ඕහන්, ඔබ 

අකැමති හද්වල් කරතුරුව සිද්ධහවන්හන් අකුසල් ස සක්ාරයන් 



කසා. එම අකුසල් ස ස්කාරයන් විපාක හදනවිට ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගය තුළ නක්තිමත් හවිපන් කුසලය මතුහකොට 

ගන්න. භික්ෂූවහේ ගිිම ජීවිතහේ දී ගතකහළේ අවිහේකී 

ජීවිතයක්. හමතනදී මම කැමති කරන අත්දැකීම් වලට වඩා 

මට ලැබුහණ් අකැමති කරන අත්දැකීම්. නමුත් එදා මම ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගහේ අර්ථයන් දැනහගන සිටිහේ 

නැති වුණත්, කරතුරුව මා තුළ වැඩී ඇත්හත් ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගයම බව දැන් මට හ ොඳින් වැටහ නවා. 

සද්ධර්ම ශ්ර්වණය තුළින්, සම්මා දිට්ඨිහේ අර්ථය ජීවිතයට 

එකතුහවන තැන දී, ආයාසයකින් හතොරවම ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගය වැඩීහම් අත්දැකීම මට ගිිම ජීවිතහේ දී ලැබී 

තිබුණා. පින්වත් ඔබ අිම සක, අසරණ, දූගී පින්වහතකුට සින වකින් 

සතුටු කරන තැන දී, පින්වත් ඔබ වාඩි වී සිටින ආසනය තවත් 

හකහනකුට පි තාාග කරන තැන දී,  අසරණ පින්වහතකුට බත් 

කටක්, රුපියලක් පි තාාග කරන තැන දි ඔබ එය සිදුකරන්හන් 

හතරුවන් හකහරිම ශ්ර්ද්ධාහවන් නම් කර්මය, කර්මඵල වින්වාසය 

ඇතුව නම්, ඔබ තුළ වැහඩන්හන් සම්මා දිට්ඨිහේ අර්ථයන්මය. දූක 

තුනීහකොට ගැනීමට තෘෂ්ණාව සියුම් හකොට ගැනීමට ධර්ම මාර්ගහේ  

ගමන් කිරීමට උත්සා  ගන්න පින්වතා මුලින් කළ යුතු වන්හන් 

සම්මා දිට්ඨිහේ අර්ථයන් නුවණිවංන් හමහනිම කිරීහම් භාවනාවයි. 

ිමක්ෂූවහේ ජීවිතහේ භික්ෂූව මුලින්ම කළ භාවනාව කුමක් ද කියලා 

හම් හමොහ ොහත් සිිමපත්  කරන හකොට භික්ෂූව මුලින් පුහුණුහකොට 

තිහබන්හන් සම්මා දිට්ඨිහේ අර්ථයන් නුවණිවංන් හමහනිම කිරීහම් 

භාවනාවයි. හමය භික්ෂූව ආරම්භ කහළේ, ගිිම ජීවිතහේදී. සම්මා 

දිට්ඨි භාවනාව මා තුළින් අර්ථවත් හවද්දී අවිහේකී, කටුක, හපරළා 

හ ොඳක් හනොලැහබන, සමාජයට කිඳා බසිිපන් මා රැසහ්කොට ගත්හත් 

සම්මා ස කප්පයක්මයි. කුමක් ද හමතනදී සිදුහවලා තිහබන්හන්. 

සම්මා දිට්ඨිය ස  සම්මා ස කප්පයන් යනු ආර්ය අෂ්ටා ගික 

මාර්ගහේ ප්රසඥාවට අදාළ අ ග හදකයි. ප්රසඥාවට අදාළ අ ග හදක 

 



මුලික හකොට, මා තුළින් වැඩීහම් දී එම ප්රසඥාවට අදාළ අ ග හදහක් 

අර්ථයන් තුළින්ම මා සීලහයනුත්, සමාධිහයනුත් පි පූර්ණ භාවයට 

පත්වීමයි අවසානහේ දී සිදුවී තිහබන්හන්. ධර්ම මාර්ගහේ දී බාිමර 

උවදුරුවලට හකොටු හනොවී නක්තිමත් ස්ථාවරයක් හගොඩනගා 

ගන්න. ඉ ත උපක්රිමය භික්ෂූවට හ ොඳ ආරක්ෂාවක් ලබා දුන්නා. 

ගිිම ජීවිතහේ දී මම සීලය මුල්තැනට ගත්තා නම්, කාමයන්හේ 

කෂ්ඵලභාවය, අවහබෝධහකොට ගැනීමට අත්දැකීම් හනොමැතිභාවය 

කසාම, ප චනීවරණයන්ට යටවී සමාධියත් ප්රසඥාවත් හදකම 

අිමිප හකොට ගන්නවා. ගිිම ජීවීතහේදී අවනා තැන දී ආනව්ාදය 

ලබිපන් බිඳණු සිල්පදයත් ඉන් සකසව්ූණු අකුසල් ස සක්ාරයනුත් 

අකතා බව දකිිපන් අකුසලයක් තුළින්ම කාමයන්ට අභිහයෝග 

හකොට අකතාවන අකුසල් ස ස්කාරයක් තුළින් සමාධියත්, ප්රසඥාවත් 

හදකම හමෝදු හකොට ගැනීමට මට එදා දක්ෂභාවය තිබුණා. හමය 

සම්මතයන්ට අභිහයෝග හකොට මාර්ගය මතුහකොට ගන්න අවස්ථාවක් 

 ැටියටයි මම දකින්හන්. ඒ  ැකියාව මට ගිිම පිවිතහේ දී ලැබුහණ් 

මහේ කුසල් ස ස්කාරයින්හේ බලවත්භාවය කසාමයි කියලයි මා 

දකින්හන්. වක්කලී ස්වාිපන්ව න්හසේ හබල්ල කපාහගන උතුම් 

ර ත්ඵලයට පත්වී පිි කවී ගියාය කියලා තව හකහනක් හබල්ල 

කපාහගන උතුම් ර ත්ඵලය අවහබෝධ හකොටගන්න උත්සා  කළ 

යුතු නැ ැ. චක්ඛුපාල ම ර තන් ව න්හසේ ඇස් හදකට ප්රසතිකාර 

හනොකර දෑස ්අන්ධභාවයට පත්වී උතුම් ර ත්ඵලයට පත් වුණාය 

කියලා තව හකහනක් දෑස ්අන්ධ හකොට හගන උතුම් ර ත් ඵලයට 

පත්හවන්න උත්සා  කළ යුතු නැ ැ. ඒවා එකිහනකාහේ අතීත 

ස ස්කාර ධර්මයන්ට අදාළව සිදුහවන ධර්මතාවයන්. නමුත් 

හකහනකුහේ අත් දැකීම් ප්රසකාන කිරීහම් අයිතිය කාටත් තිහබනවා. 

නමුත් ඒවා තව කවුරුවත් ආදර්නයට ගත යුතු නැ ැ. එම අත්දැකීම් 

ප්රසකාන කිරීම කසා ගිිම පින්වතුන්ලා ගැටීමට පත්විය යුතු නැ ැ. 

අිම සක කුමාරයා මනුෂා ඝාතන 999 ක් සිදුකරලා, අ ගුලිමාල 

 ැටියට උතුම් අර ත්ඵලය සාක්ෂාත් හකොටගත් උතුම් සම්මා 



සම්බුද්ධ නාසනයක් තුළයි අපි හම් අත්දැකීම් සට න් තබන්හන්. ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගයට අදාළව හම් සට න් අවසන් කරන හකොට  

භික්ෂූව ඔබට හබොහ ෝම කාරුණිවංකව මතක් කරනවා දිනපතා 

සම්මා දිට්ඨිහේ අර්ථයන් භාවනාවක්  ැටියට නුවණිවංන් හමහනිම 

කරන්න. සම්මා දිට්ඨිහේ භාවනාව තුළ හගවාහගන පැිපණිවං අතිදීර්ඝ 

භව ගමනත් අනාගත භව ගමහන් දීර්ඝ කටුක භාවයත්, කුසලහේ 

සැපයත්, අකුසලහේ දුකත් ශ්ර්ද්ධාහේ සම්මා දිට්ඨියත්, අශ්ර්ද්ධාහේ 

ිපථාා දෘෂට්ියත්, භව ගමනත්, භව කහරෝධයත් පිළිබඳව සැබෑම 

චිත්රුය පින්වත් ඔබට මතුහකොට  හදනවා. හලෞකික සම්මා දිට්ඨිය 

කුසලය පිළිබඳවත් භවහේ සැපය, හද්වතානුස්සතිය පිළිබඳවත්, 

හලෝහකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිහේ අර්ථයන් තුළ, ස ස්කාරයන්හේ 

අකතා දැක්ම තුළ ප්රසඥාව හමෝදු වීමත් සිදුහවනවා. හමම සට හන් 

මුලින් සඳ න් සම්මා දිට්ඨිහේ අර්ථයන් කමට නක් හකොට ගත් 

තැන දී මුලු ආර්ය අෂට්ා ගික මාර්ගහේම අර්ථය ඔහේ ජීවිතයට 

එකතු හකොට ගැනීහම් නක්තිය ලැහබනවා. 

 

ස්වාමීන් වහන්ස පාසේ දරුනවක් ආර්ය අෂ්ටාාංගික මාර්ගය 

කුමන ආකාෙයටද  ජීවිතයට එකතුනකොට ගත යූත්නත්? 

ස කිච්ච හපොඩි ාමුදුරුහවෝ, දේබමල්ලපුත්ත හපොඩි ාමුදුරුහවෝ 

කහරෝධ සාමහණ්ර  ාමුදුරුහවෝ, චුල්ලපන්ථක හපොඩි ාමුදුරුහවෝ 

ළමා වයහසේදීම උතුම් ර ත්ඵලයට පත්හවනවා. එහසේනම් 

වර්තමානහේ පාසල් දරුවන්ට ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය වඩන්න 

බැ ැයි කියලා කියන්න බැ ැ. ප්රසන්නය තිහබන්හන් දරුවන්හේ 

හදමාපියන්, සමාජය, දරුවාට කළාාණිපත්රුහයක් හවනවා ද කියන 

කාරණයයි. හදමාපියන් තුළින්, ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය වැඩීම 

දුර්වලහවනහකොට දරුවන් හදමාපියන්හේ ආදර්නයයි ජීවිතයට 

එකතුහකොට ගන්හන්. ඒකසා මුලින්ම හදමාපියන්, ගුරුවරුන්, 

දරුවාට ආදර්නයක් විය යුතු හවනවා. හදමාපියන් ආර්ය අෂ්ටා ගික 

 



මාර්ගය තුළ නක්තිමත් හවිපන්, තම දරුවන්ට, පාසල් අධාපනයට 

අදාළව දුක කියන කාරණය දරුවාට කියල හදන්න. හමතනදි දුක 

කියලා කියන්හන් හමොකද්ද? දුප්පත්භාවය, අල්හප්නාකාභාවය ගැන 

පින්වත් ඔබ දරුවාට කියලා හදන්න. පුහත් බලන්න, සමාජහේ 

මනුෂාහයෝ දුක්විදින  ැටි. ම ා අේකාන්ටකහේ රැකියාවන් කරිපන්, 

ජීවිතය පරදුවට තබා රැකියාව කරිපන්,  ැහමෝටම ම ත්මයා, 

හනෝනා කියිපන් රැකියාවක් කරිපන්, තමන්ට හනොගැලහපන 

රැකියාවක් කරිපන්, විරැකියාහවන් ජීවත් හවිපන්, හදමාපියන්ට 

බරක් වී ජීවත් හවිපන්, රටට බරක් හවිපන් ජීවත් හවිපන්, හම් 

 ැහමෝම දුකක් විඳින්හන්. හකහනක් ඉ ළ වෘත්තියක් දරනහකොට 

තවත් හකහනක් කම්කරු රැකියාවක් කරන්හන්, හ ේතුඵල ධර්මයන් 

කසා. හමතනදී කම්කරු රැකියාව කරන පින්වතාට අහගෞරවයක් 

කරනවා හනොහේ. සැප විඳින වෘත්තීන්ට සාහප්ක්ෂව ඔහු 

විඳින්හන් දුකක්. ඒක අපි පිළිගන්න ඕහන්. දැන් පින්වත් දරුවන්ට 

සමාජය හදස බැලිහම් දී දුක කියන කාරණය හපහනනවා හන්ද? 

හකටිහයන්ම කියනවා නම්, අඩු ආදායම්ලාභී ස  ඒ හ ේතුහවන්ම 

අඩු සැපයක් ලැබීම, සමාජහේ මතුපිටින් හපහනන දුක හවනවා. 

දැන් දරුවන් ිමතන්න හම් දුකට හ ේතුව කුමක් ද කියලා. හමොකද්ද 

හම් දුකට හ ේතුව. හදමාපියන්ට අකීකරු වීම, ගුරුවරුන්ට 

අකීකරු වීම, අධාාපනයට මුල් තැන හනොදීම, අධාාපනය ලැබිය 

යුතු කාලහේදී බාිමර හද්වල් වලට සිත හයොමු කිරීම. දැන් පාසල් 

දරුවන්ට හපහනනවා දුක කුමක් ද? දුකට හ ේතුව කුමක් ද කියලා. 

එහසේ නම් සමාජහේ මනුෂායා ලබන අඩු ආදායම්, අවම සැපයන් 

කියන දුක නැති කිරීමට නම් දරුවන් කුමක් ද කළ යුත්හත්. දුක 

ඇතිවීමට හ ේතුව හසොයාහගන එය නැති කිරීමයි. එහ ම නම් 

හදමාපියන්ට, ගුරුවරුන්ට අකීකරු වීම, අධාාපනයට මුල් තැනක් 

හනොදීම, අධාාපනය ලැබිය යුතු කාලහේ දී බාිමර හද්වල්වලට සිත 

හයොමු කිරීම වැක දුකට හ ේතුවන පුරුදුවලින් දරුවන් ඉවත් විය 

යුතුයි. පින්වත් දරුවන් දුක කියන කාරණය දැකලා, දුකට  හ ේතුව 



අධාාපනය දුර්වලවීමට අදාළ හද්වල්වලට ඇති තෘෂණ්ාව බවත් . 

දැකලා එම වැරදි පුරුදුවලින් ිපදිය යුතුයි. එම වැරදි පුරුදුවලින් 

ිපදීහම් මාර්ගය තමයි, ආර්ය අෂට්ා ගික මාර්ගය. දරුහවකුට 

පුළුවන් තමන් තුළ සකස්හවන, මම හදමාපියන්ට, ගුරුවරුන්ට 

කීකරුහවනවා කියන එක චිත්තයකින්, තමා තුළ මුලු ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගයම වඩවා ගන්න. මම බාිමර හද්වල් හකහරිම 

තෘෂණ්ාහවන් හතොරව, අධාාපනය තුළ නක්තිමත් හවනවාය, කියන 

චිත්තය ඇති කරගන්නා හමොහ ොහත්ම, එම දරුවා තුළ මුලු ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගයම වැහඩනවා. මම හක්න්තිගන්හන් නැ ැ 

හගදර සහ ෝදර සහ ෝදි යන් සමග පන්තිහේ ළමයින් සමග 

හක්න්තිගන්හන් නැ ැ, රණ්ඩු හවන්හන් නැ ැය කියලා ඇති 

කරගන්න එක චින්තයක් තුළ එම දරුවා ආර්ය අෂට්ා ගික මාර්ගයම 

වැඩුවා හවනවා. අම්මා, තාත්තාට කීකරු හවනවා කියලා 

සිතනහකොටම දරුවා තුළ හතරුවන් හකහරිම ගරු කිරීමක් ඇති 

හවනවා. අම්මා තාත්තාහේ ගුණයන්  ඳුනාහගන ඒ හදමාපියන්ට 

කීකරු වීම, සම්මා දිට්ඨියට අදාළ ධර්මතාවයක්. එහ ම සිතන 

දරුවා තුළ, හදමාපියන් හකහරිම ිම සාකාරී සිතිවිල්ලක්, ද්හේනයක් 

ඇති හවන්හන් නැ ැ. අකුසලයට අදාළ ක්රි,යාවන් අත ි නවා. 

ඒ කියන්හන් සම්මා ස කප්පයන් වැහඩනවා. තම හදමාපියන්ට, 

ගුරුවරුන්ට කීකරු හවනවාය කියලා සිතක් සකස ්හවනහකොට එම 

දරුවා සිල්පද රකින හකහනක් හවනවා. ඒ කියන්හන් සම්මා වාචා, 

සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව ධර්මයන් වැහඩනවා. හදමාපියන්ට, 

ගුරුවරුන්ට කීකරු සිතක් සකස්හකොටගත් හමොහ ොහත්දිම ඇති 

අකුසල් තුනී හවලා, අලුතින් කුසල් වැහඩනවා. ඒ කියන්හන් 

සම්මා වායාහමෝ ධර්මයන් වැහඩනවා. හදමාපියන්ට, ගුරුවරුන්ට 

කීකරුහවනවාය කියන චිත්තය ඇතිහවන හමොහ ොහත්ම එම දරුවා 

තුළ, කුසලහේ, අකුසලහේ හවනස  ඳුනාහගන දුකට ස  සැපයට 

හ ේතූන්  ඳුනාහගන අකුසලහයන් ිපදී කුසලය  ඳුනාගන්නා 

හකහනක් බවට පත් හවනවා. ඒ කියන්හන් සම්මා සතිය 



ඇතිහවනවා. දැන් ඒ පින්වත් දරුවාට විසිරුණු සිතක් නැ ැ. 

පාඩම් කරන හවලාවට කාටුන් මතක් හවන්හන් නැ ැ. හසල්ලමට 

සිත දුවන්හන් නැ ැ. අධාාපනය කියන අරමුණ හකහරිම, 

අධාාපනහේ වටිනාකම කියන අරමුණ හකහරිම හදමාපියන්හේ, 

ගුරුවරුන්හේ සිත ි දවන්හන් නැ ැය කියන අරමුණ හකහරිම, 

එම පින්වත් දරුවාහේ සිත තැන්පත් හවනවා. එය එම 

දරුවාහේ සම්මා සමාධිය හවනවා. පින්වත් දරුහවක් තුළ ඇති 

හකොටගන්නා එක ය පත් චිත්තයන් තුළ හදමාපියන්ට, ගුරුවරුන්ට 

කීකරු හවනවා කියන චිත්තය තුළ, එම කහම්ෂහේ දී මුළු ආර්ය 

අෂට්ා ගික මාර්ගයම වැහඩනවා. ඒ කියන්හන් පාසල් දරුවා 

දන්හදන්හන් නැ ැයි කියලා, පින්කම් හනොකළාය කියලා, භාවනා 

හනොකළාය කියලා ඔහූට හලෞකික ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගහේ 

රැකවරණය අිමිප නැ ැ. එම කසා පින්වත් හදමාපියන්, ගුරුවරුන් 

දක්ෂ හවන්න, ආදර්නහයන්, උපක්රිමශීලීව, පාසල් දරුවා තුළින් ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගය නක්තිමත් හකොට හදන්න. පින්වත් දරුහවක් 

අම්මාට පසඟ පිිමටුවා වන්දනා කරනවා. වන්දනා කරලා දරුවා 

අම්මාට කියනවා, අම්හම් මට ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය ගැන 

කියලා හදන්නහකෝ කියලා. එවිට අම්මා දරුවාට කියනවා, පුහත් 

ඒවා ඉහගන ගන්හන් හලොකු අය. ඔයා තවම හපොඩියි කියලා. 

හමොකද අම්මාට හත්හරන්හන් නැ ැ තම දරුවා තමන්ට පසඟ 

පිිමටුවලා වන්දනා කරන්න ඇතිහකොටගත් චිත්තය තුළ දී, මුලු 

ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගහේම අර්ථයන් දරුවා තුළින් වැඩුනාය 

කියලා. අදක්ෂ අම්මා කසා, දක්ෂභාවය සැඟවී තිබූ දරුවාහේ 

දක්ෂභාවය මතු හවන්හන් නැ ැ. එම කසා පින්වත් හදමාපියන්, 

ගුරුවරුන් දක්ෂ හවන්න, පාසල් දරුහවක් සිදු කරන සෑම හ ොඳ 

ක්රි,යාවක් තුළින්ම එම දරුවාට ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය මතුහකොට 

දක්වන්න. හගදර හදොහර් කටයුතු වලදී දරුවා හදමාපියන්ට 

උපකාරයක් කරන හකොට, ආච්චිට, සීයාට ආදරහයන් කතාකරන 

හකොට, තිි සන් සහතකුට ශමත්රියයක් දක්වනහකොට, අනායන් 



සමග සමගිහයන් ජීවත්හවනහකොට, හදමාපියන්හේ, ගුරුවරුන්හේ 

සිත් සතුටු කරන හකොට, වැඩිිමටියන්ට වන්දනා කරන හකොට එම 

දරුවාට කියලා හදන්න, පූහත් හම් පු චි ක්රි,යාහේදී ඔයා මුළු ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගයම වඩාවා ගත්තාය කියලා. දරුවාට ඒ හමොහ ොහත් 

ඔබ දක්වූ ධර්මාවහබෝධය කසා පින්වත් ඔබ තුළින් ඒ හමොහ ොහත් 

ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගහේ අර්ථයන් පි පූර්ණව වැඩුණා හවනවා. 

වර්තමානහේ හදමාපියන්ට, ගුරුවරුන්ට වඩා සම රක් පින්වත් 

දරුවන් ආර්ය අෂට්ා ගික මාර්ගය තුළ ගමන් කරනවා. නමූත් ඒ 

බව දරුවන් දකින්හන් නැ ැ. හදමාපියන්, ගුරුවරුන් දන්හනත් 

නැ ැ. දරුහවක් ය පහතිම හයදූහනොත් එම දරුවා පසසනවා, 

නායකත්වය පවරනවා වහේම, එම ය පත තුළ සැඟවී ඇති 

ධර්මහේ හශ්ර්ේෂ්ඨ මාර්ගය දරුවාට පැ ැදිලි හකොට දීමට පින්වත් 

වැඩිිමටියන් දක්ෂ නම්, වැඩිිමටියනුත්,  දරුවාත් මතුහකොටගන්නා 

කුසල් චිත්තය තම තමන්හේ අතීත අකුසල් යටපත් හකොට කුසල් 

පක්ෂය මතුහකොට අධාාපන ක්හෂේත්රුහේ, තව තවත් නක්තිමත්ව 

ඉදිි යට යෑමට එම පින්වත් දරුවාට  ැකියාව ලැහබනවා වහේම 

දරුවා තුළින් ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය තව තවන් නක්තිමත් 

හකොට ගැනීමටත් හ ේතු හවනවා. එහසේ හනොවී ය පත් දරුවා 

තුළින් ආර්ය අෂට්ා ගික මාර්ගය වැහඩද්දි ඒ බව වැඩිිමටියනුන්, 

දරුවාත් හනොදන්හන් නම්, කුසල් හච්තනාහේ දුර්වලභාවය 

කසාම නක්තිමත් කුසලයක් දරුවන් කරතුරුවම අිමිප හකොට 

ගන්නවා. දරුවන් තුළින් කරතුරුවම ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගයට 

අදාළව ය පත් ක්රි,යාවන්, තම ජීවිතයට සැප ලැහබන ක්රි,යාවන් 

සිද්ධ හවනවා. ඒ බවක් එම දරුවන්  ඳුනාගන්හන් නැ ැ. ඒ කසාම 

ඊට අදාළ හච්තනාව සකසහ්වන්හන් නැ ැ. අවාසනාව කියන්හන්, 

දරුවා තුළින් ය පත් ක්රි,යාවන් සිදුවුනත්, නක්තිමත් හච්තනාවක් 

ඇතිහකොට ගැනීමට ඇති දුර්වලතාවය කසා කරතුරුවම නක්තිමත් 

කුසලයක් අිමිපහකොට ගකිපන් තමයි සමාජහේ දරුවන් ළමා කාලය 

හගවා දමන්හන්. දරුහවක් තුළ සකසහ්වන එක ය පත් සිතුවිල්ලක 



 

සැඟවී ඇති උතුම් ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගහේම අර්ථහයන් පින්වත් 

වැඩිිමටි පක්ෂයත් දරුවාත් දැනුවත් වීම, ඔබ ඔහේ අනාගතයට 

කර ගන්නා හ ොඳම ආහයෝජනයක් හවනවා. ඒ වහේමයි, දරුහවක් 

මම අම්මා තාත්තාට කීකරු හවන්හන් නැ ැය කියලා, අම්මා, 

තාත්තාට දුකක් හදන  ැම හමොහ ොහත්ම එම දරුවා තුළ ිපච්ඡා 

ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගහේ අර්ථයයි වැහඩන්හන්. ඒ කියන්හන් එම 

දරුවා අනාගත, දුකකට අදාළ ස ස්කාරයන් රැසහ්කොට ගන්නවා. 

දරුවා තුළ සකසහ්වන  ැම ය පත්, අය පත් සිතුවිල්ලක්ම ආර්ය 

අෂ්ටා ගික මාර්ගය තුළ විසුරුවා දරුවාට දැක්වුහවොත්, එය 

වැඩිිමටියන් දරුවන්ට හදන හශ්ර්ේෂ්ඨම ධර්මහේ දායාදය 

හවනවා. පින්වත් ඔබ, ඔහේ දරුවාහගන් අනාගතහේ ය පතක් 

බලාහපොහරොත්තු හවනවා නම්, හලෞකික සැපය, හලෝහකෝත්තර 

සැපය ලැහබන එකම මාර්ගය හවන ආර්ය අෂ්ටා ගික මාර්ගය 

ගැනම දරුවන් සමග කතා කරන්න. දරුවාට හත්රුම් හකොට 

හදන්න.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

සබ්ෙ දානාං ධම්ම දානාං ජිනාති 

සියලු දානයන් අතෙ ධර්ම දානයම අග්රිවන්නන්ය. 
 

පුණරානුනමෝදනාව 
 

හමම ධර්ම දානමය කුසල් හබහලන් අප සැමට උතුම් ද ම් මග හපන්වා හදන  

සිල්වත් වූ,ගුණවත් වු, උත්තම පූණා ක්හෂේත්රුයක් බඳු වු,  

ඉතා දුර්ලභව අප ලද බුද්ධ පුත්රුයන් 

ව න්හසේ වන අති පූජා රාජගිි හේ අි යඥාණ ස්වාමීන් ව න්හසේ ඇතුළුව  

උතුම් සද ම් මඟ අප සැමට විවර කරහදනු ලබන සියළුම ම ා ස ඝරත්නයට, 

කදුක් කහරෝගී 

චිරජීවනය ලැහේවා! අප සැමට තව තවත් සද ම් මග විවර කිරීමට අවනා 

නක්තිය,ශධර්යය ස  කහරෝගි සූවය ලැහේවා! 

 

මහ ේෂාකා, අල්හප්ෂාකා, දිවාරාජ සමූ ය ද හම් උතුම් ධර්ම දානමය පින 
අනුහමෝදන්ව 

සම්මා සම්බුද්ධ නාසනය චිරාත් කාලයක් රැකහද්වා! 
 

 

හමම ධර්ම දානය ලබන ඔබ සිය  ළු හදනාටත්, ධර්ම රන්ථය ඉදිි පත් කළ, සකස් 
කළ සියලු හදනාටත්, 
 
හමම උතුම් ධර්මදානය සද ා දායක වූ සියළු හදනාටත්, ල කාව පුරා 
හබදා ැරීමට දායක වන සියළු ආයතන ිමිප ම ත්ම ම ත්මීන්ටත් පුද්ගලිකවම 
එම උතුම් කාර්යාහේ  කයැහලන සියළු හදනාටත්, 
 
හමම හඝෝර කටුක භයානක ස සාරහේ බිය දැක හම් ආත්ම භවහේදීම සසර 
දූකින් එහතර වීමට හමම ධර්ම දානමය කුසල කර්මය හ ේතු හේවා! 
පාරිපතාවක්ම හේවා ! 
 

 

 

 


