ඊ පුවත්පත

සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලනය

ශ්රී ද්ද්ධ වෂ 2566
බපාබසාන් මස 14 වන කුජදින
බ්රහස්පිනන්දා

මැබේසියාබේ ශ්රී ලංකා බ ෞද්ධ හාහාධාපතපින ජ්ජය ූටාාවත්බත් සධංංකධ නාිමිපපාංන් වහන්බස්
හාසින් සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලනය බවත පරිතයාග ක කධන ලද ද් ප ළිම ම වහන්බස්

ද් ප
සමය
හා
සිංහල
සංස්කෘිනබේ ප්රභවවය සි ප ූ
ඓිනහාසික දිනයයි.
බපාබසාන්
බපාබහාබයිම
අග කය
බවසක් බපාබහෝ දිනා පමංක්
බදවන වන බෙ ්ද දිනයක් වෙබයන්
සැලබකන්බන්
අනුද් ප
ිපිමඳු
මහධහතන්
වහන්බස්
බමධා
ධෂමද්ීපය
වා පත් කිරීම
නිසාබවනි. වසධ 2300 කා බපධ
පැවින සංස්කෘිනය, සිංහල බ ෞද්ධ
සංස්කෘිනය
වා
අද දක්වාම
පැවතීම එදා බදවනපෑිනස් ධජුබේ
ධාජයතන්ත්රික
ප්රිනපත්ිනය
නිසා
ධෂමදූත ළිරිස පැිපණීමත් ිපිමඳු
මාිමිපයන් එදා ඉදිපත් කළ ධෂමය
බම් ධබාිම ස්ථාළිත ීමත් ධබේ
පාලකයාබේ
සිා
මුළුමහත්
ජනතාවබේම පංච ශිල ප්රිනපත්ිනය හා
ද් පධ පන් බපන්වා  පන් ධෂම නීිනයන්
එකා ැඳී ක්රියාත්මක කිරීම නිසා
සාධධෂමයන්බග කන්
සළිරුණු
සමාජයක් බිිමීමා ඉවහේ හාය.
බදවන පෑිනස් ධජුබේ සිා ලයා
පත්වන
සෑම
නායකබයකුම
බ ෞද්ධබයකු හාය යුතුය යන්න ස්ිධ
ූ සමාජ ළිම ග කැනීමක් හාය. බම් නිසා
බමධා පාලනය
ලහත්කාධබයන්
ල ා ග කත් එළාධ ධජුා සහ බවනත්
ද්රහා
පාලකයන්ාත්
බ ෞද්ධ
සම්ප්රදාය අනුව පාලනය කධන්නා
සි පූබේ එබහයිනි. එපමංක් බනාව
ධාජය ගග කම ද ද්ද්ධාග කම
වා
අනිවාෂයබයන්ම
පත්ීමා
බම්
කරුණු බහ්තු ූ ව ද බපබන්.
එබහයින්
සිංහල
සංස්කෘිනබේ
සභවයත්වබේ
ප්රභවවයා
මිමන්දාග කමනය බහ්තු ූ
වත්
සාධධෂම
ගුංධෂම
ළිරිපුන්
සමාජයක් ඒ හධහා නිෂමානය ූ
වත්
වෂතමානබේ
අප
එම
ධෂමතාවයන්
අනුග කමනය
බනාකිරීබම් ඵලහාපාකයන් හාදිිපන්
සිටින වත් වසධ 200 ක් පමං
සංස්කෘිනක පරිහානිය අපබේ නූතන
සමාජ පැවැත්ම බකබධිම අිමතකධ
ලපෑමක් ඇින බකාා ඇින වයි.

සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා
සම්බම්ලනය මඟින් මාසිකව
සෑම
පුධ
පසබළාස්වක
බපාබහෝ දිනකම පලකධනු
ල න බ ෞද්ධාබලෝකය ඊපුවත්පත සඳහා නිෂමාං
ඉදිරිපත් කිරීබම් අවස්ථාව
ඇත.නිෂමාං
ඉදිරිපත්
කිරීමා කැමැත්බත් නම්, එම
නිෂමාං පහත සඳහන්
ලිළිනයා ලියා එීම බහෝ
හාදුත්
ලිළිනය
්ස්බස්
එීමා කායුතු කළ හැක
(ළිටු බදකක ප්රමාංයා
සෑබහන
තධම්)
සෑම
කලාපයක්ම www.acbc.lk
අප බවබ් අ හාබයන් නිකුත්
කධන අතධ මීා බපධ නිකුත්
කධන ලඳ මාසික ඊපුවත්පත්
අප
බවබ්
අ හාබයන් පරිශීලනය කළ
හැක

උපදේශක මණ්ඩලය
මහාචාෂය නිමේ ද සිේවා
මහාචාෂය මාලිනී ඇඳග කම
මහාචාෂය සුසිරිපාල මාලිම්
සංස්කරන කළමණාකරනය
ඉ ාන් ද්ද්පතක එදිරිසූරිය
සංස්කාරක මණ්ඩලය
නාලක ජයබස්න
ෙයාම් නුවන් ග කබන්වත්ත
පිටු සැකැස්ම
කාහාන්ද දිේ ාන්
ක්රි ාන්ින දිසානායක
ප්රකාශනය
බ ෞද්ධ බතාධතුරු මධයස්ථානය
සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලනය

සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලනය
අංක 380. බ ෞද්ධාබලෝක මාවත. බකාළඹ 7.
 පධකථනය ( 011 2691659 / 011 2688517 /
011 2667017)
ෆැක්ස් (011 2688517 )
web : www.acbc.lk
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ජීහාතබේ කැකුළු අවදිය ළමා
කාලයයි.
ප්රීිනමත්ම
වැදග කත්ම
අවස්ථාව එය වන අතධ අනාග කත
ජීහාතය සාෂථක කධ ග කැනීබම් කාලය
ද එයයි. හානීත ග කින පැවතුම් වලින්
කිසිබවකුා කධදධයක් බනාවන බස්
ජීහාතය ග කත කධන ළමයා නියම
බ ෞද්ධ ශි යයයි. නම් බදමාළියන්
බ ෞද්ධ ූ නිසාම ඒ ශි යයා බ ෞද්ධ
යයි ඇමතීම බනාබහාබී. ්හු බහෝ
ඇය සිිනන් ද ක්රියාබවන් ද බ ෞද්ධ
හාය යුතු යි.
බහාඳ බ ෞද්ධ ශි යයා බදමාළියන්ා
සැපතකි. බදමාළියන්ා සැලකීම උතුම්
මංග කල කරුංකි. සාම කුමරු තම දිහා
බදවැනි බකාා බදමාළියන්ා සැලකූ
ව අළි දනිමු. එයින් ්හුා ූබේ
යහපතක් මයි. සිඟාබලෝවාද සූත්රබයිම
අ ංගු බලස බහාඳ බ ෞද්ධ ශි යයා
බදමාළියන්ා සලකයි. ්හු ගුරු
භවක්ිනය ද ඇත්බතකි. බස්නක ශි යයා
ග කැන ධහේ ිමිප වෂංනා කබළ්
බමබස් ය..

"බැති දපේ උපදවා අකුරු උගනී
කුමරු දසාඳවා”
අිමංසක කුමරු දිහා බනාතකා ිපනී
මැරුබේ ගුරු භවක්ිනය නිසයි ගිිම
හානබයිම වැඳිය යුතු දිසා සබයන්
“පැසුළු
දිග ක"
බලස
සලකන
ගුරුවරුන්ා බහාඳ බ ෞද්ධ දරුවා
සලකයි.
සුධාපානය, බනාකේිම ීදි සංචාධය,
පහාටු ිපතුධක් බස්වනය, අලසකම්,
 පබකළීම, නිතධ නෘතය ොලාවලා
යෑම යන බභවෝග ක හානාෙ මුඛ සයා

බ ෞද්ධ ළමයා බග කා පරු බනාබේ.ඉධ
වැබාන තුරු සයනය බනාබකාා ්හු
අළුයම අවදි බේ. උබදන්ම පන්සිේ
ග කනී. බකාවුබලකු බමන් බනාව
අෂථය සිතා බග කන, පස් පහාන්
වැළකීබම් පධම බේතනාබවන් යුතුව
පන්සිේ ග කනී. පන්සිේ පද ගධක් ා
කධ ග කනී. අළුයම අවදිව වමත්රී
භවාවනාබේ බයබද්. ඒ භවාවනාව ඒ
බේලාවා පමංක් සීමා බනාකධයි.
්හු කිසිබවකුබේ සිත් බනාරිදන බස්
ජීවත් බවයි.
බ ෞද්ධ ළමයා උත්සාහවන්තය,
අාබලෝ දහිපන් කම්පා බනාබේ.
“දසදලායථා එක සාදණාඬ වාදතන
න පා සමිරති”
“එවං නින්දා පසංසාපු - න
සමීඤ්ඤන්ති පණ්ිතා”
යන ද් පවදන ඉතා බහාඳින් ළිම පදී.
තමා ද දස අත හමන සුළඟින් කම්පා
බනාවන ග කල බලස ජිවත් ීමා බවධ
දධයි. තම උත්සාහය කිසි පී ාවකා
යා බනාකධයි. බ ෞද්ධ දරුවා ස්ීධ
අපත ්දානබයන් යුක්තයි.

වවධ කධන්නාා වමත්රිය කධයි. ළිරිසි ප
ජීහාතයක් ග කත කධයි.
බ ෞද්ධ ශි යයා දන් දීමා කැමැත්ත
ඇත්බතකි. තමන් සතු බදය ළිරිසි ප සිිනන්
බදයි. බලෝහ බනාබවයි. සෑම හාාම
පබධෝපකාධය ග කැන සිතයි.  පකා පැිපණි
සත්වයා සැපතා ළං කධයි. තමා
ළිිමාහාය යුතු තැන්වල දී ඉවත
බනා ලයි. ගබධෝග කයොලා බස්වය වැනි
බස්වයන්ිම නිධත බවයි.
බ ෞද්ධ දරුවා බමෝ යන් ඇසුරු
බනාකධයි. පණ්ඩිතයන් බස්වනය කධයි.
ගිිම හානබයිම අ ංගු ගෙය කළ යුතු
ිපතුධන් සතධ බදනා වන උපකාධක,
සමාන
සුඛ
 පක්
අන්ථක්ඛායි,
අනුකම්පක, යන්නන්බේ ගුං සලකා
ගෙය කධයි. අඤ්ඤදත්ුහධ, වචීපධම,
අනුප්පළියභවානි, අපාය සහාය, යන
ිපතුධන්බේ අගුං සලකා එවැනි අයව
බස්වනය බනාකධයි.
“න හදේ පාපදේ මිත්දත් - නභදේ
පුරිසුත්තදේ"
“නදේත මිත්දත් කලයාදණ් – නදේත
පුරිසුත්තදේ”

ධාහුල කුමරු වැලි බදෝතක් බග කන
අහසා හාසිබකාා ්වදන් පැතුවා බස්
බ ෞද්ධ ශි යයා තමාබේ වැිිමටියන්
බදන ්වදන් ිමස් මු පනින් ළිම බග කන ඒ
අන්දමා කායුතු කධයි.

යන්න ද් ප මුහාන් ගිලිහුණු අන්දමා පහාටු
මතුධන්
බස්වනය
බනාබකාා
පණ්ඩිතයන් ඇසුරු කධයි. නධක වැ
වලා බනාබපළබඹයි. යුක්ිනග කරුකව
ජීවත් බවයි.

බ ෞද්ධ දරුවා අන් අයා අවවාද දීමා
බපධ තමා බහාඳ බවයි. තමාබේ ඇබස්
බපාේ පධාලය ත ාබග කන අන් අයබේ
ඇස්වල බධාඩු බනාබසායයි.

“බදමාළියන්බේ
සැපත”
පාසබේ
ජයබකාිය “ධා දැබයිම කිරුළ” වැනි
ග කබම් වැනි ගුංාංග කයන් බග කන් සමන්හාත
ූ බ ෞද්ධ ශි ය ජීහාතය ඉතා බහාඳින්
අධයාපනබේ පධමාෂථය වන යහපත් ධා
වැසියන් සමූහයක් ඇින ීම, බමවැනි
ගුංාංග කයන්බග කන් යුත් බ ෞද්ධ ශි යයන්
නිසා නිතැිනන්ම සි පබේ. ඒ නිසා අද
බහාඳ බ ෞද්ධයන් ීමා උත්සාහ කධමු.

තමාබේ පන තකා කිසිබවකුා ිමංසා
පී ා බනාකධයි.බහාඳින් කා බී සිටින
අබයකු  පටුහාා ඊෂ යා බනාකධයි.
*නහී දේදේන දේරානි - සේමන්තිධ
කුඳාචනං
අදේදේන ච සේමන්ති - එස ධේදමෝ
සනන්තදනෝ*
යන්න අකුධාම ළිම පදිිපන් කිසිවකුා
වවධ කධයි.

චිත්රා කුලතංග (දබාදත්ජු)
(1963 "බ ෞද්ධ ළමයා" ප්රථම සඟධාව
"බවනුබවන් ම් ලළිටිබේ වජිධාධාමබයන්
පවත්වන්නා බය පනු ධචනා තධග කබේ බදවන
ස්ථානය ිමිප ූ ධචනය

පසුගිය කලාපබයන්,
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ජ්ජය බකෝන්ග කස්තැන්බන් ගනන්ද ිමිප
ඒ අතධ ද්ත්සධං, දම්සධං,
සඟසධං, ජ්ජාවලිය, සද්ධෂම
ධතනාවලිය වැනි ෙද්ධාවා ව ා
භවක්ිනයා ප්රධානත්වයක් බදන
ධෂම සාිමතයය ්රන්ථ ධචනයත්,
සංස්කෘත සාිමතයය ගභවාසබයන්
නැගී ග මහාකාවය සම්ප්රදායත්
සංස්කෘත වචන හුල ිපෙ සිංහල
භවා ාවා හායතුන්බේ කැමැත්ත
නිසා, අධයාත්ිපක හානයා ව ා
ාිමධ
අලංකධංයා
වැි
අවධානය බයාමු ී ඇත. එම
රැේලා අසු ූ භික්ූන් හාසින් ද
හානය අධයයනයා ව ා කාවය
නාාක ගදී ග කෂිමත හාදයා පවා
ප්රගුං කධන ලද ව දඹබදණි
කිනකාවබත් සඳහන් බේ. එනිසා
සමහධ හායතුන්
හඳුන්වන
ගකාධයා දඹබදණි යුග කය, සිංහල
සාිමතයබේ
ස්වෂංමය යුග කය
වුවත් භික්ුවංෙ කථාබේ පරිහානිය
දඹබදණි යුග කබේ දී ගධම්භව ූ ව
බපබන්. එම නිසාම හානයා
සිප න්ධ ්රන්ථ ධචනා ී නැින
තධම්ය.
බකෝේබේ,බසංක ග කල,
මහනුවධ, බකාළඹ යුග කවල දීත්
හානය ළිම  ඳව කෘින ධචනා
බවන්බන් අේප වෙබයනි. එ ැහාන්
දඹබදණි යුග කබයන් පසුව හානය
ළිම  ඳ
අවධානය,
භික්ු
අධයාපනබේ දී අඩු හාය. එය
භිත්ූන් වහන්බස්ලාබේ හානය
පරිහානියා බහ්තු හාය. . බකෝේබේ
යුග කබේ දීත් භික්ූන්බේ වැි
අවධානය බයාමු ී ඇත්බත් භවා ා,
ොස්ත්රය සංවෂධනය බකබධිමය.
සීතාවක, බසංක ග කල, මහනුවධ
කාල වලදී භික්ු අධයාපනය

ළිරිහීම වැි හාය. අසධං සධං
වැලිහාා
සංඝධාජ
සධංංකධ
නාිමිප 1753 දී සියම් නිකාය
ගධම්භව කිරීම, අඹග කහළිටිබේ
ඤාංහාමලිනස්ස නිිමිප 1803 දී
අමධපුධ නිකාය ගධම්භව කිරීම,
අඹග කහවත්බත් ඉන්දාසභවවධඤාං
නාිමිප 1863 දී ශ්රී ලංකා ධාමඤ්ඤ
නිකාය ගධම්භව කිරීම නිසා භික්ු
හානබේ ප්රවෂධනයක් ඇින හාය.
එබහත් ඒ උත්සාහයන්බේ මූලික
පධමාෂථය ූ භික්ු හානබේ
ප්රිනසංස්කධංයා
ග කත්
උත්සාහයන්
ද
අබප්පක්ිතාෂථබයන් ම සාධනය
බනාීය.
වෂතමානබේ
දීත්
භික්ු
අධයාපනබේ ප්රවෂධනයා හාහාධ
උත්සාහයන්
ග කත්බත්ය.
පධමධම්මබේිනය,
හාබදයෝදය,
හාදයාලංකාධ, සධස්වතී ළිරිබවන් (
1800-1900) ගධම්භව කිරීබමන්
භික්ු අධයාපනබේ වෂධනයක්
ඇින හාය. 1959 දී හාබදයෝදය,
හාදයාලංකාධ ළිරිබවන් හාේවහාදයාල
වා පත් කිරීම, අනුධාධපුධ
ද්ද්ධොවක භික්ු හාේවහාදයාලය
ගධම්භව කිරීම,
හාේවහාදයාල
අනු ද්ධ ළිධබවන් ගධම්භව කිරීම,
ොරිපුත්ර හාදයාපීද, භික්ු හාදයා පීද
ගධම්භව කිරීම, පාලි බ ෞද්ධ
හාේවහාදයාලය
ගදිබයන්
ද
අබප්පක් ා කධන ලද්බද් භික්ු
අධයාපනය දියුණු කිරීමයි. පසුව
ළිරිබවන් පනත් සකස් කධිපන්
භික්ු අධයාපනය ප්රවෂධනයා
උත්සාහ බග කන ඇත.

එබහත් වෂතමානබේත් භික්ු
අධයාපනබේ බ ාබහෝ  පෂවලතා
ඇින ව හායත්තු ළිම ග කනිින. එයා
ප්රධාන බහ්තුවක් වෙබයන් දැක්හාය
හැකි වන්බන් භික්ු අධයාපනබේ
දී භික්ු හානයා ප්රමුඛත්වයක්
බනාදීමයි.
වෂතමාන
භික්ු
අධයාපනබේ වැි සැලකිේල
බයාමු ී ඇත්බත් ධෂම,භවා ා,
ඥානය සංවෂධනය කිරීමාය.
පැධණි භික්ුව, හානය ළිම  ඳ
ඥානබයන් හා භවාවනාබවන් ල ා
ග කත්
කුසලතාව
වෂතමාන
භික්ුවා,
අධයාපනබයන්
බනාලැබබ්.
ඒ
 පධවලතාව
වෂතමාන බ ාබහෝ භික්ු චරිත
වල
දැකිය
හැකිය.
භික්ු
අධයාපනබේ පධමාෂථය හාය
යුත්බත්, ස්වයන් හානබයන් යුත්ත,
ධෂම ඥානබයන් හා ගදෂෙමත්
චරිතයකින් ළිරිපුන් භික්ුවක් බිිම
කිරීමයි.
එනිසා භික්ු අධයාපනබේ දී හානය
අධයාපනයා දැි අවධානයක්
බයාමු හාය යුතුය. එය බථ්ධවාදී
භික්ු උරුමය සුරැකීමකි.

නිිප.
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බම්
අනුව
බසෝවාන්
ඵලපත්
ගෂයබයකුබේ සිබත් ඇින ගුං
දහම්වල ෙද්ධාව ඇින ස්ථානය පැහැදිලි
බවයි. තවද බකබනකු බසෝවාන්
මාෂග කය ව යිද ්හු තුළ ෙද්ධාව
ලවත් වුවබහාත් සද්ධානුසාරී වන
වත් ප්රඥාව
ලවත් වුවබහාත්
ධම්මානුසාරී වන
වත් දහබම්
දැක්බවයි. බමම ලිළිබයන් තව පධාත්
සාකේඡා කධනුබේ, බසෝවාන් සිත තුළ
ඇින ද් පගුං ප්රසාදය ළිම  ඳය.
බසෝතාපන්න ඵලයා පත් ූ අබයකු
තුළ ළිිමාන අංග ක හතධක් ළිම  ඳව
පවසන්බන් නම්,
1 ද්ද්ධත්වය බකබෂ අචල ෙද්ධාව
2.ශ්රී සද්ධෂමය බකබෂ අචල ෙද්ධාව
3 සංඝ ධත්නය බකබෂ අචල ෙද්ධාව
4 ගෂයකාන්ත ශීලය
එනමුත් සූත්ර බද්ෙනා තව පධාත්
අධයයනබේදී බමම අංග ක හාස්තාධංය
බකාා අංග ක හතලිහක් වෙබයන් දක්වා
ඇත. ඒ බමබස්ය,
1 ද් පගුං නවය බකබෂ ඇිනවන අචල
ෙද්ධාව
2 දහම් ගුං හය බකබෂ ඇිනවන අචල
ෙද්ධාව
3 සඟ ගුං බකබෂ ඇිනවන අචල
ෙද්ධාව
4 පංච ශීලය
5 පටිේච සමුප්පපාදය බකබෂ අචල
ෙද්ධාව අවබ ෝධය
එබස්ම බසෝවාන් ඵලයා පත් ූ සිබතිම
සසධා අප ැඳ ත න සංබයෝජන
බහවත් ැිප රැහැන් තුනක් බනාමැින
වද අළි දනිමු. ඒවා නම්,
1 සක්කාය දිේිය - මමය යන හැඟීමා
ඇින ැඳීම
2 හාචිකිේඡා - සසධ හා දහම බකබෂ
සැකය
2 සීලව්රත පධාමාස - ිපථයාදෘ ටි
් ක
සීලය

සාමානය සිතක හා බසෝවාන් සිතක
ඇින
ද් පගුං
පැහැදීබම්
සංසන්දනාත්මක බවනස්කමක් ඇත.
සාමානය සිතක් බහවත් අෙැතවත්
පෘථේජන සිතක් බහවත් මග කපල ළිණිස
අවදි බනාූ සිතක් ග කත්කල එිම
ඇිනවන ෙද්ධාව නනෑම බමාබහාතක
බවනස් හාය හැකිය. අඩුහාය හැකිය.
තවත් හාබාක වැි හාය හැකිය. ඇතැම්
හාා නැින හාය හැකිය. නැවත ඇින හාය
හැකිය. ාිමධ කරුණු මත බවනස් හාය
හැකිය. එය සුළඟා හසු ූ පුළුන්
බධාදක් බමනි. උතුරු බදසින් දකුණු
බදසා සුළං හමන හාා පුළුන් බධාද
උතුබෂ සිා දකුංා පාව යයි. බවනත්
දිොවකාද සුළං හමන්බන් නම් එයම
සි පබවයි.
එබහත්
බපාබළාබේ
ෙක්ිනමත්ව සිා ූ ඉන්ද්රඛීලලයක් සලකා
ලන්න. කවධ බදසකින් සුළඟක්
බනාව සුම  සුළඟක් හැමුවද එය
බනාබසේබවයි.
බසෝවාන්
සිබත්
ෙද්ධාවද එබස්ය.
බසෝතාපන්න
උතුමාබේ
ෙද්ධාව
බනාබසේබවන ස්ථාවධ එකක් වන්බන්
බකබස්ද ?  පක්ූපනීසං සද්ධා යනු
බද්ෙනාවයි. එිම අරුත ෙද්ධාව  පක
උපනිෙය බකාා ඇින වයි. බමය සි ප
වන්බන් බකබස්ද යන්න සැබකහාන්
බමබස් දැක්හාය හැකිය. අහාදයාව හා
තණ්ඩහාව යන සංබයෝජන බදබකන්
බවළුණු
සත්ත්වයා
බතධක්
බනාබපබනන
සසබෂ
අනාථව
සැරිසධයි.
එිමලා
්හු
උරුම
කධග කන්බන්  පකම පමණි. එබහත්
ප්රඥාබවන් බනා ලන තාක්කේ  පක
සැපතක්ම යැයි මුලාබවයි. කධහාල
බග කිය තුළ සිටින පණුවාා ඒ

කධහාල ිනත්ත
ව බනාදැබනන්නා
බස්ය. අළි කධහාල ිනත්ත ව දනිමු.
එබහත් ධෂම ෙවංයත්, කලයාං ිපත්ර
ඇසුධත් ්ස්බස් පෘථේජන භූිපබයන්
සමුබග කන උඩුග කං ලා යාත්රා කධන
ෙැතවත් ගෂය ොවකයා සසබෂ  පක
ළිම  ඳ දැන ග කනී, දැක ග කනී. යම්
බමාබහාතක
එකී
 පක
ළිම  ඳ
ප්රතයක් ය ලද බමාබහාබත්ම “බම්
සසබෂ මම අනාථව ගබවිප. දැන් මා
තුළ ගබලෝකය ඇින හාං. මා හා ඒ
මහා සැනසීම උදා වුබණ්ඩ මාබේ
ොස්තෲන්
වහන්බස්
නිසාමයි.
උන්වහන්බස් මැනැහාන් බදසූ අමා ශ්රී
සද්ධෂමය නිසාමයි. ඒ ග කම්ීධ සදහම්
අවබ ෝධ කළ ොවක සංඝ ධත්නය
නිසාමයි” යන අවබ ෝධය ඇින බවයි.
 පක නිසා ෙද්ධාව ඇින වන්බන් එබස්ය.
එබලස ඇිනවන ෙද්ධාව අළි ගකාධවතී
ෙද්ධාව යනුබවන් හඳුන්වමු. එනම්
සබහ්තුකව හාග කත් ෙද්ධාවයි. එයම
අචල ෙද්ධාව බවයි. එම ෙද්ධාවා පත්
තැනැත්තා තම ජීහාතය නැින වුවද ඒ
ෙද්ධාව අත් බනාහරියි. එම ෙද්ධාවා
බවනස් අබනක් ෙද්ධාව වන්බන්
අමූලිකා ෙද්ධාවයි. එනම් මූලයකින්
බතාධව හාග කත් ෙද්ධාවයි. ගකාධවතී
ෙද්ධාව ිමරු බහෝ සඳු නම් අමූලිකා
ෙද්ධාව පහනක් නැත්නම් හා පලි
ේ යක් වැනිය. අමූලිකා ෙද්ධාව
නනෑම බමාබහාතක බවනස් හාය
හැකිය. එ ැහාන් සැ ෑ බ ෞද්ධයන්
ඇින කධග කත යුත්බත් ගකාධවතී බහවත්
අචල ෙද්ධාවයි. ඒ මේ ළියන්බග කන්
සමාජබයන් බහෝ සංස්කෘිනබයන්
තමාා ලැබ න්නක් බනාබවයි. ඒ
ෙද්ධාව තමන්බේම අත්දැකීමකි.
එපමංක් බනාව ඒ ෙද්ධාව එතැබනන්
බනානැවබතයි. ෙද්ධාව යනු පංච ල
ධෂමවල ගධම්භවක ගුං ධෂමයයි.
ද් පධජාංන් වහන්බස් බකබෂ උපදින
ෙද්ධාව බකබස් බේ දැයි සැබකහාන්
බමබස් දැක්හාය හැකිය. ද් පගුං
නවයකි. ඒ එක් එක් ගුංය තුළ තව
තවත් අනු ගුංාංග ක ධාශියක් ඇත.
එබහත් බමිමදී අළි මූලිකව ඒ
ගුංවලින් හැඟබවන කරුං දක්වමු.

අප සධං ගිය භවාග කයවතුන් වහන්බස්
සියලු බකබලසුන් පධාජය කළ බස්ක.
එ ැහාන් අධහං නම් වන බස්ක. අප
සධං ගිය භවාග කයවතුන් වහන්බස්
චතුධාෂය සතය ධෂමය ගුරු උපබදස්
ධිමතවම අවබ ෝධ කළ බස්ක. එ ැහාන්
සම්මා සම්ද්ද්ධ නම් වන බස්ක. අප
සධං ගිය භවාග කයවතුන් වහන්බස්
අවබ ෝධය ූ හාජ්ජාව බසායා සසබෂ
සැරූ බස්ක. එ ැහාන් හාජ්ජාචධං
සම්පන්න නම් වන බස්ක. අප සධං ගිය
භවාග කයවතුන් වහන්බස් සිත, කය, වදන
නිබකබලස් කළ ැහාන් සුන්දධ වන
බස්ක. එ ැහාන් සුග කත නම් වන බස්ක.
අප සධං ගිය භවාග කයවතුන් වහන්බස්
බලෝකය අතැඹුලක් බස් දැනග කත් දැකග කත්
බස්ක. එ ැහාන් බලෝක හාදූ නම් වන
බස්ක. අප සධං ගිය භවාග කයවතුන්
වහන්බස් බදේ ඹ ිපනිසුන්බග කන් අ්රව
්වුන්ව නිවන් මග ක ිමක්මවන බස්ක.
එ ැහාන් අනුත්තබධෝ පුරිසධම්ම සාධී
නම් වන බස්ක. අප සධං ගිය
භවාග කයවතුන්
වහන්බස්
සියලු
සත්ත්වයන්ා ොස්තෲ වන බස්ක.
එ ැහාන් සත්ථා බද්ව මනුස්සානං නම්
වන බස්ක. අප සධං ගිය භවාග කයවතුන්
වහන්බස් ද්ද්ධත්වබේ කාෂය වන ගෂය
අ ්දාංගික මාෂග කය බපන්වා බදන බස්ක.
එ ැහාන් ද්ද්ධ නම් වන බස්ක. අප සධං
ගිය භවාග කයවතුන් වහන්බස් සසබධන්
නිදහස් ී හාමුක්ිනය ල ා සියලු ගුං
දහම් දධන්නා භවාග කයවත් වන බස්ක.
එ ැහාන් භවග කවා නම් වන බස්ක.
බම් අවබ ෝධයම බසෝවාන් සිතක ධෂමය
හා සංඝ ධත්නය බමන්ම සීලය බකබධිමද
ළිිමායි. එබස්ම ඒ ගුං අනුස්සතී භවාවනා
බලස බසෝවාන් ඵලපත් උතුමා නිධතුරු
සිිමපත් කධයි. ඒ මනසිකාධයම බලෞකික
සංසිඳීම බමන්ම බලාේතුරු සංසිඳීම උදා
කධයි. ඒ උතුම් ෙද්ධාව අප සිත තුළ ඇින
කධ ග කැනීමා බම් උතුම් බපෝදා ් ා
ෙක්ිනය ලැබබ්වා !!!

නාලක ජයදස්න

fmdfidka fmdfydfha jeo.;alu
 අනුද් ප
ිපිමඳු
මහධහතන්
වහන්බස්
ප්රමුඛ
ඉේිය,උත්ිනය,සම් ල, ද්දසාල යන ධහතන් වහන්බස්ලාත්
ඩ් අභිඤාලාී සුමන සාමබන්ධයන්ද,භවණ්ඩඩුක නම්
අනාග කාමී උපාසකවධයා යන ළිරිස ධෂමහාජය ළිම  ඳ
අනගිතම පණිහා ය රැබග කන ලංකාබේ උතුරු මැද නිම්නබේ
අනුධපුධ ිපස්සක පේවා වැ මකධ ද්.ව. 236 දී ද් ප සසුන
ළිිමටුීම,
 ද් ප ී සිේවන සිනබේ රුවන්බග කයි වැ ිමඳිිපන් ධෂමය
බමබනිම කධන ද් පධ පන්බේ ෙරීධබයන් පථම වධා සවනක්
ඝං ද් ප රැස් හාිමදීම,
 ලක්දිව ප්රථම මහං උපසම්පදාව වන භවණ්ඩඩුක උපාසක
මහං උපසම්පදාව සු ප කිරීම,
 බදවනපෑිනස් ධජු ඇතුළු 40,000 ක ළිරිස චුේල
හත්ිපබදෝපම සූත්රය අසා බතරුවන් සධං යාම,
වැනි උතුම් සි පීම් රැසක් සි ප ූබේ අදවන් බපාබසාන් පුන් බපාබහෝ
දිනකදීය

මහින්දාගමනය හා සදහේ ශ්රී භූතිතිය
හඬා බයාමා කං "ිනස්ස ..ිනස්ස", ැලුහාා ිමස

්සවා

රැස් හාිමබදන කහ සිවුබෂ අසිරිය බහාඳහැටි

 පටුවා

දස්කම නැං නුවං ධජුබග ක පැන හාමසා මැන

ැලුවා

අස්වනු බලස සිරි සම්ද් ප දහම බහළබය මුල

ළිරුවා

දහ අා කුළයක ළිරිවධ මහ බ ෝ ිමිප සමග ක

වැිය

සඟිපත් බතධණිය තැද්වා බමබහණි සස්න රැබඟන

අිය

සිහළ සින් දහම ලියා බහළ අටුවා සිංහ

බකාිය

බලළ පනි සාිමත අඹබධිම නව මග කකා රැබඟන

එිය

මළවුන් ළි ප බහළයන් හා එය ද් පදහමා

ග කාවා

කළ කළ දම් බදසුම් නිසා ළිරි බමාහඳුධ

දරුූවා

කුළදරුවන් ධජ දරුවන් සදහම් ධසබයන්

නාවා

බසලහාය සසධා ිනද් ැිප සියේල ද් ප ං

ග කාවා

උස් අහසා මහ පන්සේ, දාග කැබ්, බපින ළිම ම

තනා

ග කස් ග කේ වැඳ සිටිය බහළබයා නව මග කකා එකතු

වුනා

පස් පවු, දස අකුසේ හැධ යහගුං හදවතා

උනා

ලස්සන හාය ධා දහිපන් අනුද් ප ිමිප සිපඳු

බග කනා

අදාත් නව වධක් ළි පනු බම් ධා සම්ද් ප

සිපඳුා

හාදහයි බහළයන් අබිමන දන්සිල රැක සසධ

ඉමා

වැඳ අත් යුග ක ත ා නළබල අනුද් ප මහ ිපිමඳු

නමා

සිඳළන්බනිප බේ අඳුධ සිපබද් ් පමණි

ළිිමා!

වවදය ඉන්ද්රාණි ධත්නායක

දබාදු සමළු සටහන්

දවසේ මංගලය නිමිත්දතන් සැදැහැවතන් උදදසා වන්දනාමාන ිරීමමට වැඩමවා වදාළ උතේ ශ්රී සේවධ ධාන්න් වහන්දස්

