
  

 
 

 

 

නින් දැකීභට උඳකාය න්නන් ඳයභ ඳවිත්ර ිරි  ්ධධ්මභඹි 

 

ංාය ණඹ ගනුනදනු ලින් 

  මිදී නිදව් නන්නට 

උඳකාය න්නා ව 

කරුණු වතයක් 
 

 

 

න්ධලකඹාණන් වන්නේ 

ඳයභ තයඹ නඳන්ා දුන් බු්ධධ පුත්ර තිගනග යීඹ 

මීනඳරානන් ිරි  ධම්භාරංකාය ්ාමීන්වන්නේ 
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තද නින් දැකිඹ නනොවැකිද? 

නින් භග ැසුනන් නකනේද? 
 

දී්මඝ කාරඹක් ිග්නේ ැසී ඹටඳත් ඳැිග, ප්රානඹිකක 

නින් භග ඹළි නියායණඹ කයමින් නිබ්ඵාන වීභ 

වාභ උඳකාරී න, නඳය නනොඇස විර, භෑත කාරඹ 

න තුරුභ බාවිතඹට ගත නනොවැකින නේභ ඹටඳත් 

ඳැිග “ඳයභ ඳවිත්ර නි්මභර ිරි  ්ධධ්මභඹ” 

තත්ථඳටිම්භිදා, ධම්භඳටිම්භිදා, නිරුක්ිගඳටිම්භිදා, 

ඳටිබානඳටිම්භිදා ඹන ිරව්පිලිිරඹිඹාඳත් විග්රවඹන්  

හිත න්ධලනා කයනු රඵන බු්ධධ බාෂිතනේ භ්ත 

ධ්මභක්න්ධඹභ දයා ිරටින, “ං” න්ධලනා නැත 

භතුකය නරිකඹාට න්ධලනා කශ තිගපූජ්ය 

මීනඳරානන් ිරි  ධම්භාරංකාය බු්ධධ පුත්රඹාණන් 

වන්නේ විිරන් නවශබිනභහි විවිධ ථ්ාන රදී 

ඳත්නු රඵන ඳයභ ඳවිත්ර ිරි  ්ධධ්මභ න්ධලනා 

ශ්රණඹකය තිගදු්මරබ රැබූ නම් මිනිත් ඵනහි තරුත 

ටවා ගැනීභටත් බිඹකරු ව ංාය දුකින් දවටභ මිදී 

නිදව් වීභටත්, කැභිග සුපින්ත් ඔඵ ැභට ආයාධනා!  
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 ංන්ධලනා විග්රවකය පිි ිරදු න්ධලනා කනශමි. 

 

 ඳටිච්ච මුප්ඳාද ධ්මභඹ විග්රව කනශමි.  

 

 ්ධතාඹ ව ්ධතානු්ිගඹ ඳැවැදිළිකය විග්රව 

කනශමි. 

 

 ිගඳි ට්ටඹ ම්පූ්මණ ලනඹන් ඳැවැදිළිකය, නින් 

දැක ගන්නටභ උඳකායන නරිරන් න්ධලනා කනශමි. 

 

 නම් තනු සීර, භාධි, ඳඤ්ඤා ඹන ත්රිිරක් ා ම්පූ්මණ 

කයනගන, චතු ති ඹ තයඹන් ඹථානඵිධනඹන් යුතු 

දැකගන්නටත්, භගපර රඵා ංාය ගභනන් දුක 

වමුලින්භ නිභා කයගන්නටත්, උඳකාය නනේ 

නභනතක් ැසී ඹටඳත් තබාඹට නගො ්ිගබූ ඳි ඹාප්ිග 

ලානඹ ඹළි භතුකය න්ධලනා කශ ඵ සීවනාද ඳතුයා 

නරිකඹාට ප්රකාලකය ිරටිමි. 

 

තිගනග යීඹ මීනඳරානන් ිරි  ධම්භාරංකාය  

බු්ධධ පුත්රඹාණන් වන්නේ 
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ංාය ණඹ ගනුනදනු ලින් මිදී නිදව් නන්නට 
උඳකාය න්නා ව කරුණු වතය 

 
 

 ධම්භානුධම්භ ඳටිඳදානව් වැිරනයන සීරනේ පිහිටා 

බානානුනඹිගී ිරටින භග පර රැබූ නනොරැබූ ෑභ නකනනකුටභ 

ංාය ණඹ ගනුනදනු ලින් මිදී නිදව් නන්නට උඳකාය න්නා 

ව මලික කරුණු වතයක් ම්පූ්මණ කයගත යුතු ිගනඵනා. 
 
 
 

 නම් කරුණු වතය ෑභ නකනනක්භ තදභ ඳටන්නගන ජීත්න 

කාරඹ තුශ භයණ නභොනවොත දක්ාභ වැකි ෑභ ත්ථාකභ, 

තභ ලනඹන් දිනඳතා උන්ධ ව ත් කශයුතු න්ධල් ඵ 

(කව ඳාටින් ඇිග නකොට්) නඵොනවොභ තධායණනඹන් කිඹනා.  
 

 

 මිනිත් ඵ රැබූ වැභ නකනනක්භ වැකි ෑභ විටභ යාග, ්ධනව්ල, 

නභිව ප්රවාණඹ කයමින් කුල් පිරීභට ඇඳ කැඳවී කටයුතු කිරීභට 

(කුර් උඳම්ඳදා) කල්ඳනා කශ යුතුි. යාග, ්ධනව්ල, නභිව 

නිා තභ තභන් විිරන් එකතු කයගන්නා, චිත්තඹ කිළිටි කයන 

ිරඹලු නකනශ් ගිග රා වැය ප්රවාණඹකය චිත්ත ඳාි ුද්ධධිඹට ඳත් 

කයගැනීභ කුල් පිරීභි. උදාවයණඹක් නර දන්දීම්, නඵිධි පූජ්ා 

ආදී පින්කභක් කය තභන්ට නදව් මිනි් ැඳ ප්රා්මථනා කිරීනභන් 

එඹ පිනක් නභන්භ තකුරඹක් (නකනශ් තත් නනොවැය බාවිතා 

කයන නිා) ඵට ඳත්නව්. එනම් කුල් පිරීභක් ිරදු නනොනව්. තපි 

තුන් හිත ඳවදා නගන එනම් යාගනඹන්, ්ධනව්ලනඹන්, නභිවනඹන් 

නතොයව පිි ිරදු ිරතක් සුළු නභොනවොතකට නවි ඳත්ානගන ඒ 

පින්කමින් රඵාගත් ිරඹලු පින් ංාය ණඹ ගනුනදනු ලින් මිදී 

නිදව් වීභ වා ිරඹලු ත්ඹන්ට තනුනභිදන් කිරීනභන් එඹ 

කුරඹක් ඵට ඳත්නනා. නම් ආකායඹට ඉදිි නේදී  වි්තය 

කයනු රඵන කරුණු වතය ෑභ නකනනකුටභ කුල් පිරීභට 

නභන්භ නින් දැකගැනීභට භනවිඳකාරී නනා. 
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ඳශමු කරුණ - කභා ගැනීභ 
 

 

 

 නම් ංාය ගභනන් තනන්ත තප්රභාණ කාරඹක් තපි නම් තර ිග් 

එනක් නනොනඹකුත් තැන්ර ඉඳදිරා ිගනඹනා. ඒ ඉඳදිරා ිගනඹන 

තැන්ර දී තඳ විිරන් ක්රිඹානන්, චනනඹන්, ිරිගන් නනොනඹකුත් 

තඹට දැන නවි නනොදැන හිංක, හිංා, තැඩ, තාධායණ, තඳාද, 

තරාද, තඳවා, ඳාඳ ක්රිඹා ආදී ැයදි ැඩ කයරා ිගනඹනා. ඒ 

නිානන් තපි ඒ තඹ භග ංාය ගභන දිගු වීභට නවේතුන ණඹ 

ගනුනදනු ඇිග කයනගන ිගනඹනා. දැන් ඒාට ඳසුතැවිරා, 

වික්නිඳ නරා ැඩක් නෑ. වැඵි ඒාට කශවැකි ප්රිගක්මභ, 

උඳක්මභ, උඳක්රභ, ම්භප්රනඹිග ිගනඹනා. ඒා තනිා්මඹනඹන්භ 

කශ යුතුි. එනේ කිරීනභන් ංාය ගභන දිගු වීභට නවේතුන ණඹ 

ගනුනදනු ලින් මිදී නිදව ් නන්න පුළුන්. නභොකක්ද නම් 

ප්රිගක්මභ, උඳක්මභ, උඳක්රභ ව ම්භප්රනඹිග  
 

 

 තපි දැන නවි නනොදැන කයරා ිගනඹන ැයදි රට ජීත් නරා 

ඉන්න තඹනගන් තභිමු ත් තභිමු  කයන්න ඵැි  දැනට සුජීත් 

නැිග තඹනගන්, තනභිමු ත් භා ගත යුතුි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ඳශමු බු්ධධ, ධම්භ, ංඝ ඹන යත්නත්රනඹන් භා ගැනීභ 

වා ඳවත ගාථා ඹථානඵිධනඹන් යුතු කිඹන්න.  
 

කානේන ාචා චිත්නත්න ඳභාන්ධන භඹා කථං  

තච්චඹන්  භ නම් බන්නත් භූි  ඳඤ්ඤ තථාගත 
 
 

කානේන ාචා චිත්නත්න ඳභාන්ධන භඹා කථං  

තච්චඹන්  භ නම් ධම්භ  ංදිට්ඨික තකාලික 
 
 

කානේන ාචා චිත්නත්න ඳභාන්ධන භඹා කථං  

තච්චඹන්  භ නම් ංඝ  සුඳටිඳන්න තනුත්තය 
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 තනන්ත ංායනේ ඳටන් නම් නභොනවොත දක්ා භනේ තිගන් 

දැන නවි නනොදැන ක්රිඹානන් චනනඹන් ිරිගන් (කානේන 

ාචා චිත්නත්න) තුනනන්භ නරොව්තුයා බු්ධධ, ඳනේ බු්ධධ, 

තයවත් බු්ධධ ආදී ති ඹ උත්තභඹන් වන්නේරා නකනයහි, 

විනලේනඹන්භ බුදුවාමුදුරුනි න්ධලනා කශ ඳයභ ඳවිත්ර ිරි  

්ධධ්මභඹ නකනයහි, ති ඹ භග ඹන උත්තභඹන් වන්නේරා 

නකනයහි ඹම් හිංක, හිංා, තැඩ, තාධායණ, තඳාද, තරාද, 

තඳවා ආදී ඳාඳ ක්රිඹා ිරදුකයනගන ඇත්නම් ති ඹ උඳාද 

ිරදුකයනගන ඇත්නම් බු්ධධ ධම්භ ංඝ ඹන යත්නත්රඹද, ිරඹලු 

ති ඹ උත්තභඹන් වන්නේරාද භට කභා කයන නේක්ා! භට 

කභා කයන නේක්ා! භට කභා කයන නේක්ා! භට කභා 

කයත්ා! භට කභා කයත්ා! භට කභා කයත්ා!. 
 

 තනන්ත ංායනේ ඳටන් නම් නභොනවොත දක්ා භනේ තිගන් 

දැන නවි නනොදැන ක්රිඹානන් චනනඹන් ිරිගන් තුනනන්භ 

්ාමීන්වන්නේරා ඇතුලු ම්භත පුජ්ය ඳක්ඹට, තනන්ත 

ංායනේ ඳටන් නම් නභොනවොත දක්ා භා ඳැමිණි නම් ංාය 

ගභනන් දී භට නදභව්පිඹන් ව, ැඩිහිටිඹන් ව, ගුරුරු ව, 

නවිදය නවිදි ඹන් ව, ්ාමිපුරුඹන් ව, බා්මඹාන් ව, 

දදරුන් ව, ඥාිග හිත මිත්රාදීන් ව, නේය නේකඹන්  ව, 

තල්ැිරඹන් ව ිරඹලු නදනාටභ, ිරඹලු නරික ිරඹලු 

ත්ඹන්ට, ආනඳි නත්නජ්ි ානඹි ඳඨවි තය භවා ධාතු භූත 

ලක්ිගනඹන් යුත් ්බාධ්මභඹට, ගව නකොශ රට ඹම් හිංක, 

හිංා, තැඩ, තාධායණ, තඳාද, තරාද, තඳවා ආදී ඳාඳ 

ක්රිඹා ිරදුවා නම් ඒ වැභන්ධටභ භට කභා රැනබ්ා! භට 

කභා රැනබ්ා! භට කභා රැනබ්ා! භට කභා කයත්ා! භට 

කභා කයත්ා! භට කභා කයත්ා! 
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 නම් ආකායඹට තඳ විිරන් තද තදභ කයපු ති ඹ උඳාද, තැඩ, 

තාධායණකම් ලින් ඳාඳ ක්රිඹා ලින් තපි තද තදභ මිදී නිදව් විඹ 

යුතුි. එදිනභ ව නින්දට ඹාභට නඳය නම් භා ගත යුතුි. 

එතනකොට තපි කයපු ැයදි ලින් තනප් හිනත් ිගනඹන ්ධනව්ලනඹන්, 

වයනඹන්, නක්රිධනඹන් නකොටක් ප්රවාණඹ නරා කැඩිරා 

ඉත් නරා ඹනා. ඒ තනු තභන් විිරන් තතීත ංාය ගභනන් දී 

දැන නවි නනොදැන කශ නඵොනවි ැයදි ලින් තභන්ටභ මිදී 

නිදව ්නන්න පුළුන්. නම් ංාය ගභනන් දී ඇිග කයගත් ැයදි 

ආකාය ව ම්ඵන්ධතා ලින් ංාය ගභන දිගු කයන ණඹ 

ගනුනදනු ලින් මිදී නිදව ් නන්න නම් “ඳශමු පිඹය” 

භනවිඳකාරී නනා.  

 

නදනනි කරුණ - ති ඹ වභත්රීඹ ඳැිගයවීභ 
 

 තනන්ත ංායනේ ඳටන් නම් නභොනවොත දක්ා තඳ විිරන් 
තයනවන්, වයනඹන්, නක්රිධනඹන්, ඳටිඝනඹන්, පු්ධගරඹන්ට 

ත්ඹන්ට ්බාධ්මභඹට ක්රිඹානන්, චනනඹන්, ිරිගන් ැයදි 

න්ධ කයමින්  තැඩ තාධායණකම් කයමින් විල්ඹට කළු  කියණ 

(වි කියණ) නිකුත්කය  ්බාධ්මභඹ කිළිටි කයන්නට ඇිග. ඒ 

නනුට දැන් ඒ ිරඹලු නදනාටභ ති ඹ වභත්රීඹ (ඳයභ වභත්රීඹ) 

ඳතුයා තනප් හිත පිි ිරදු කයනගන විල්ඹට පිි ිරදු සුදු චිත්ත 

කියණ ලක්ිගඹක් ඳැිගයවිඹ යුතුි. එනේ  කිරීනභන් තඳ විිරන් 

කිළිටි කශ විල්ඹ නැතත් පිි ිරදුකය ණනඹන් මිදී නිදව් න්නට 

වැකිඹා රැනඵනා. 
 

 තනප් හිනත් ඹම් ්ධනව්ලඹක්, වයඹක්, නක්රිධඹක් ිගබුණා නම්, 

තදුයටත් ඳිගනා නම් ඒ හිත පිි ිරදු කයගැනීභට ති ඹ වභත්රීඹ 

ඳැිගයවීභ උඳකාය නනා. තභන්නේ හිනත් උඳන් වයඹ නැිග 

කයගන්න, ති ඹ වභත්රී බානා කයරා (නභත්තානු්ිග) තභ 
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චිත්ත ංතානඹ තුශ නිච්ච ව, සු  ව, තත්ථ ව වයඹ තනිච්ච, 

දුක් , තනත්ථ ඵ නභනනහි කයරා, නම් වයනඹන් තභන් 

දවටභ මිදී නිදව් විඹ යුතුි. තභන්නේ හිත ඳයභ නභත් ිරතක් 

කයගත යුතුි.  
 

 භභ, භනේ, භට ආදී නර නිච්ච, සු , තත්ථ ංඥාකින් (ංඥානව් 

නිච්ච, සු , තත්ථ ඵ) යුතු වභත්රී බානා කයන එක තත්වැි ඹ 

යුතුි. භභ නිදුක් නම්ා! භනේ තම්භා තාත්තා නිදුක් නත්ා! 

ඹනාදීන් ඳයභ වභත්රීඹට තිිග නැවැ. ඒා නඵොනවොභ ැයදි 

ත්මිභානඹ, ආත්භ ාදඹ භතු කයන ැයදි වභත්රී බානා ක්රභ. 

නම් ැයදි බානා ක්රභ ලින් මිදිරා ඳවත දැක්නන ඳයභ ඳවිත්ර ව 

“ති ඹ වභත්රී බානා” ඩන්න පුරුදු විඹ යුතුි. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ති ඹ වභත්රී බානා  
 

  භභද ිරඹලු නරික ිරඹලු ත්නඹි  
 

තය තඳා දුකින් මිදී නිාන් පරනඹන් නිදුක් නත්ා! 
 

කාභයාග ඳටිඝ ආදී නයිගඹන්ට මුල්න නකනශ් ලින් 

මිදී කෘදාගාමී පරනඹන් නිනයිගී නත්ා! 
 

ආමි සුනඹන් මිදී නියාමි සුඹට ඳත් තනාගාමී 

පරනඹන් සුඳත් නත්ා! 
 

දවටභ ංාය දුකින් මිදී නිදව් තයවත් පරනඹන් දුකින් 

මිනදත්ා! 
 

ඳයභ නිබ්ඵාන සුනඹන් සුඳත් නත්ා! 

    ඳයභ නිබ්ඵාන සුනඹන් සුඳත් නත්ා! 

    ඳයභ නිබ්ඵාන සුනඹන් සුඳත් නත්ා! 
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 නභනේ ිරඹලු නරික ිරඹලු ත්ඹන් නකනයහි ති ඹ වභත්රීඹ 

ඳැිගය වීනභන් ඳසු පිි ිරදු සුදු චිත්ත කියණ ලක්ිගඹක් විල්ඹට 

ඳැිගයවිඹ වැකිි. ඒ වා ඳවත වන් කයන “තයඹ ක්රිඹා” 

ිරදු කශ යුතුි. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ්ථිය ව නික්නශේසී ව ඳයභ ඳවිත්ර ව පිි ිරදු ව තංක ිරිගන්භ, 

නභභ තධි්ඨානභඹ තයඹ ක්රිඹා කයමි. 
 

  තනන්ත ංායනේ ඳටන් නම් නභොනවොත දක්ා භා විිරන් රැ් 

කයගන්නා රද ිරඹලුභ පුණය ම්බායඹන් ිරඹලු මිනිසුන්,  

නදවිඹන්, ඵඹුන්, ිරඹලු භූත නප්රේත ිගි න් නියඹ ආදී තය 

තඳාගත ත්ඹන්, තඤ්ඤ තරර ිරටිනා ත්ඹන්ද ඇතුලු 

තර ිග් එක තුශභ ිරටින ිරඹලුභ ත්ඹන් ිරහිඳත් කයමින් 

භනේ පින් ඳතුයා පින් පිහිටුා පින් නදමි. පින් කැඳනකොට 

පින් ඳයමි. පින් තනුනභිදන් කයමි. පින් තනුනභිදන් නත්ා! 

පින් තත්ඳත් නත්ා! 
 

 දැන් භානේ ිරත පිි ිරදුි. තංකභ පිි ිරදුි. දැන් භානේ ිරත 

යාගනඹන් නතොයි. ්ධනව්ලනඹන් නතොයි. නභිවනඹන් නතොයි. 

වීත යාගී, වීත ්ධනව්ශී, වීත නභිහී ිරතක් ඳිගන නම් 

නභොනවොනත් භානේ ිරනත් ඇිගවී ිගනඵන ඹවඳත් චිත්ත කියණ 

ලක්ිගඹ, පිි ිරදු සුදු චිත්ත කියණ ලක්ිගඹ ද දවක් ක්ර 

නත ඳැිගන්මා! ඳැිගන්මා! ඳැිගන්මා!  
 

 පිි ිරදු නච්තනාක් ඇිග ිරඹලුභ මිනිසුන්, නදවිඹන්, ඵඹුන්, 

භූත නප්රේත ිගි න් නියඹ ආදී තය තඳාගත ත්ඹන් ඇතුලු 

තර ිග් එක තුශභ ිරටින ිරඹලුභ ත්ඹන් නත පිි ිරදු චිත්ත 

කියණ ඳතුයමි. ිරඹලුභ ත්ඹන්වට ඹවඳතක්භ නව්ා! 

සුඹක්භ නව්ා! ැඳතක්භ නව්ා! වනඹක්භ නව්ා! 
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 බු්ධධ න්ධලනාට තනුකර බුදුන්වන්නේ ප්රමු  භවා ංඝ 

යත්නඹට දානභඹ පුණය ක්රිඹා දවක් ිරදු කිරීනභන් රැනඵන 

ආනිං රට ඩා නම් ති ඹ වභත්රී බානා නභනනහි කිරීනභන් 

රැනඵන ආනිං තඳභණ නව්. එනේභ ඉවත වන් තයඹ 

ක්රිඹා ිරදු කයමින් විල්ඹට පිි ිරදු සුදු චිත්ත කියණ ලක්ිගඹක් 

ඳැිගයවීභ ඊටත් ඩා ආනිං රඵා න්ධ. එනේභ නභනේ ති ඹ 

වභත්රීඹ ැඩීභ ව තයඹ ක්රිඹා ිරදු කිරීභ නරිනකිත්තය ඵට 

ඳත්වීභට භනවිඳකාරී නව්. නභනේ දිනඳතා ති ඹ වභත්රීඹ ඳැිගය 

වීනභන් ව ඉවත වන් තයඹ ක්රිඹා ිරදු කිරීනභන් තඳ විිරන් 

කිළිටි කශ විල්ඹ නැතත් පිි ිරදුකය ණනඹන් මිදී නිදව් 

නන්නටත්, තනප් හිනත් ඹම් පු්ධගරනඹක් නවි ත්නඹක් නවි 

නකනයහි ඇිග ව ඹම් ්ධනව්ලඹක්, වයඹක් නිා ිරදුකයගත් 

ංාය ණඹ ගනුනදනු ලින් මිදී නිදව ් නන්නටත් පුළුන්කභ 

ිගනඹනා. නභඹ “නදන පිඹයි”. 

 ආනඳි නත්නජ්ි ානඹි ඳඨවි තය භවා ධාතු භූත ලක්ිගඹ 

පිි ිරදු නව්ා! ඹවඳත් නව්ා! ආනඳි නත්නජ්ි ානඹි ඳඨවි 

තය භවා ධාතු භූත ලක්ිගනඹන් ෑදී ඇිග විල්ඹ පිි ිරදු 

නව්ා! ඹවඳත් නව්ා! 
 

 තර ිග ් එක තුශභ ිරටින ිරඹලුභ ත්ඹන්නේ ිරත් තුශ 

නභත්තා, කරුණා, මුදිතා, උනප්ක් ා ඹවඳත් ිරතුවිලි ඇිග 

නව්ා! යාගනඹන් නතොය නව්ා! ්ධනව්ලනඹන් නතොය නව්ා! 

නභිවනඹන් නතොය නව්ා! තවිදයා දුරු නව්ා! පිි ිරදුභ නව්ා! 
 

 තර ිග් එක තුශභ ිරටින ිරඹලුභ ත්ඹන්ට ඹවඳතක්භ 

නව්ා! ැඳතක්භ නව්ා! වනඹක්භ නව්ා! දවටභ ංාය 

දුකින් මිදී නිදව් ඳයභ නිබ්ඵාන සුනඹන් සුඳත් නව්ා! 
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තුන්නනි කරුණ - පින් තනුනභිදන් කිරීභ 
 

 

 නම් විල්ඹ තුශ තඳට උදව් උඳකාය කශ, භග නඳන් ව, පිහිට ව, 

වනඹිගඹ දැක් ව නඵොනවි තඹ ඉන්න පුළුන්. ්ාමීන් 

වන්නේරා, භව් නදභව්පිඹන්, ැඩිහිටිඹන්, ගුරුරුන්, තඹුදරුන්, 

ඥාිග හිත මිත්රාදීන්, නේය නේකඹන්, තල්ැිරඹන් නම් නේ 

නඵොනවි තඹ නභන්භ වයකුන් ඵල්රන් ැනි තුන් ඳා තඳ ඳැමිණි 

නම් ංාය ගභනන්දී කදා නකදිනකදී නභොනඹම් ආකායඹකින් 

නවි තඳට උදව් උඳකාය කයන්නට ඇිග. ඒ තනු තපි ඒ තඹට 

ණඹි. නම් ණඹ නගා ඉය නැිග ඵැවින්  නැත නැතත් තඳ ඒ 

තඹ ටාද, ඒ තඹ තඳ ටාද ණඹ නගවීභ වා ඉඳදීභට ිරදුනව්. 

එනවත් තඳ ඒ ඵ නනොදැන නැත නැතත් ඒ තඹට ණඹ නව්. ඒ 

ණඹ නච්ච තඹට ණඹ නගා තන් නතුරු තභන්ට නින් 

දැකගන්නට ණනඹන් මිදී නිදව් නන්නට ඵැවැ.  
 

 තද මිනිනකු වැටිඹට ඉඳදිරා ඉන්න තපි වැභ නකනනකුටභ ිරි ඳාද 

කන්දටත් ඩා විලාර පින් කන්දක්, නම් ජීවිත කාරඹ තුශ නවි 

නඳය ජීවිත කාරඹන් තුශ ිරදු කයගත් පුබ්නබ්ත කත පුඤ්ඤතා 

ලක්ිගඹක් උරුභ නරා ිගනඹනා. නම් පින් උඳාදානඹ කයනගන 

පුඤ්ඤාභි ං ාය වැටිඹට ඳත්ානගන කනඹොත් තනප් නින ප්රභාද 

නනා. ඒ නිා නම් පින් කන්ද තපි වැභ දකභ පින් තලයඹ 

තඹට, පින් ගන්න පුළුන් තඹට, පින් ගන්න ඵැි  තඹට, පින් 

ගත්තත් නැතත් තනන්ත ංායනේ තඳට උදව් උඳකාය කයරා ණඹ 

ිගනඹන ෑභ නදනාටභ, පින් කයගන්නට නනොවැකි ඥාිග 

නප්රේතඹන් වැටිඹට ඉන්න තඹ ඇතුලු ිරඹලු ත්ඹන්ට භනේ පින් 

දිඹ යුතුි. ඳශමු ිරඹලු ත්ඹන් භග ඇිග ංාය ණඹ 

ගනුනදනු ලින් තභන් මිදී නිදව්වීභ වා කාටත් තඩුඳාඩුක් 

නැතු විනලේඹක් නැතු ිරඹලු නදනාටභ භනේ පින් කැඳකයරා 

පින් ඳයරා පින් තනුනභිදන් කශ යුතුි.  
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 නදනු ඒ තඹ (ඳයදත්ථුඳ ජීවීන් ආදී) මුදා නිදව් කිරීභට 

කටයුතු කශ යුතුි. නින් භගට උඳකාය න නර ිරඹලු 

ත්ඹන්ට පින් ඳතුයා පින් තනුනභිදන්කය පිහිට විඹ යුතුි.  
 

 නකනනක් මිඹකඹ විට එභ ඥාිගඹා නමින් ඳශමු පින්දීභ නුසුදුසුි. 

තපි කශයුතු න්නන් ඳශමු තභ තභන් නමින් තතීත ංායනේදී 

මිඹකඹ ිරඹලු නදනා ිරහිඳත්කය භනේ පින් තනුනභිදන්කය ඳසු 

ඒ මිඹකඹ ඥාිගඹා වටත් පින් තනුනභිදන් කිරීභි. 
 

 

 ඒ තනු තපිට පුළුන් තනප් නම් පින් කන්ද ංාය ණඹ නගන්නට 

උඳකාය කයගන්න. තඳ විිරන් ති ඹ වභත්රීඹ ැඩීනභන් ව 

තයඹ ක්රිඹා ිරදුකිරීනභන් රැ් කයගත් පුණය ම්බායඹන් නභන්භ 

තතීත ංායනේ දී රැ් කයගත් ිරඹලුභ පුණය ම්බායඹන් ිරඹලු 

ත්ඹන්ට භනේ තනුනභිදන් කිරීනභන් ංාය ණඹ ගනුනදනු 

ලින් මිදී නිදව් විඹ වැකිි. තඳ විිරන් පින් ඳැරීභ ිරදුකයන 

ආකායඹ ැයදි නම් කිිරනක් තපි නදන පින් රඵා ගන්නන් නෑ. ඒ 

නිා පින් නදන ත්ථානව්දී යාගනඹන් ්ධනව්ලනඹන් නභිවනඹන් 

නතොයව පිි ිරදු ිරතක් ඳත්ානගන එනම් තුන් ිරත ඳවදානගන 

පිි ිරදු නච්තනාක් ඇතු ඳවත ගාථා ඹථානඵිධනඹන් යුතු 

කිඹා නිැයදි පින් තනුනභිදන් කශ යුතුි.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  එත්තාතාච තම්නවේහී ම්ඵදං පුණය ම්ඳදං 

බ්නබ් න්ධා තනුනභිදන්තු බ්ඵ ම්ඳත්ිග ිර්ධධිඹා 
 

 

එත්තාතාච තම්නවේහී ම්ඵදං පුණය ම්ඳදං 

බ්නබ් භූතා තනුනභිදන්තු බ්ඵ ම්ඳත්ිග ිර්ධධිඹා 
   

එත්තාතාච තම්නවේහී ම්ඵදං පුණය ම්ඳදං 

බ්නබ් ත්තා තනුනභිදන්තු බ්ඵ ම්ඳත්ිග ිර්ධධිඹා 
 

  ඉදං නම් ඥාතීනං නවිතු සුඛිතා නවොන්තු ඥාතනඹි 
ඉදං නම් ඥාතීනං නවිතු සුඛිතා නවොන්තු ඥාතනඹි 
ඉදං නි ඥාතීනං නවිතු සුඛිතා නවොන්තු ඥාතනඹි 
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  තනන්ත ංායනේ ඳටන් නම් නභොනවොත දක්ා භා විිරන් රැ ්

කයගන්නා රද ිරඹලුභ පුණය ම්බායඹන් ිරඹලු නදවිඹන් 

ඵඹුන්, ිරඹලු භූත නප්රේත ිගි න් නියඹ ආදී තය තඳාගත 

ත්ඹන්ද ඇතුලු තර ිග් එක තුශභ ිරටින ිරඹලුභ 

ත්ඹන්ට භනේ පින් ඳතුයා පින් පිහිටුා පින් නදමි. පින් 

කැඳනකොට පින් ඳයමි. පින් තනුනභිදන් කයමි. පින් 

තනුනභිදන් නත්ා! පින් තත්ඳත් නත්ා! 
 

  තනන්ත ංායනේ ඳටන් නම් නභොනවොත දක්ා භා විිරන් රැ ්

කයගන්නා රද ිරඹලුභ පුණය ම්බායඹන් මිඹකඹ භට ඥාිග 

ම්ඵන්ධකම් ඇිග තඹටත් (ඉදං නම් ඥාතීනං) නනත් තඹට 

ඥාිග ම්ඵන්ධකම් ඇිග තඹටත් (ඉදං නි  ඥාතීනං) භනේ 

පින් ඳතුයා පින් පිහිටුා පින් නදමි. පින් කැඳනකොට පින් 

ඳයමි. පින් තනුනභිදන් කයමි. පින් තනුනභිදන් නත්ා! පින් 

තත්ඳත් නත්ා! 
 

  තනන්ත ංායනේ ඳටන් නම් නභොනවොත දක්ා භා විිරන් රැ ්

කයගන්නා රද ිරඹලුභ පුණය ම්බායඹන් තනන්ත ංායනේ 

ඳටන් නම් නභොනවොත දක්ා භා ඳැමිණි නම් ංාය ගභනන් දී 

භට භග නඳන්ව ්ාමීන්වන්නේරාට භට උදව් කශ උඳකාය 

කශ නදභව්පිඹන්ට, ැඩිහිටිඹන්ට, ගුරුරුන්ට, නවිදය 

නවිදි ඹන්ට, ්ාමිපුරුඹන්ට, බා්මඹාන්ට, ද දරුන්ට, 

ඥාිග හිත මිත්රාදීන්ට, නේය නේකඹන්ට, තල්ැිරඹන්ට, 

ක්රිඹානන් චනනඹන් ිරිගන් වනඹිගඹ දැක්ව පිහිටව ිරඹලු 

නරික ිරඹලු ත්ඹන්ට, භනේ පින් ඳතුයා පින් පිහිටුා 

පින් නදමි. පින් කැඳනකොට පින් ඳයමි. පින් තනුනභිදන් 

කයමි. පින් තනුනභිදන් නත්ා! පින් තත්ඳත් නත්ා! 
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 ඒ තනු තනප් හිත නභත්තා, කරුණා, මුදිතා, උනප්ක් ා කිඹන 

පිි ිරදු තත්ඹට ඳත් නනා. හිනත් ඳැවැදීභක්, පිි ිරදුවීභක් 

ඇිගනරා, නකනශ් උදුයා දභන්නට ඳවසු විදිවට හිත ක් 

නනා. නම් පුණය ලක්ිගඹ තනුනභොදන්වීභ නිා ඒ තඹටත් 

ඹවඳතක් නනා. තනප් පිි ිරදු සුදු චිත්ත කියණ ලක්ිගඹ 

භතුනනා. කුර් උඳම්ඳදා නනා. විනනඹය නරිනක් 

තභිජ්ජ්ා නදිභන්ං නනා. නභඹ “තුන්න පිඹයි”. 

 

  තනන්ත ංායනේ ඳටන් නම් නභොනවොත දක්ා භා විිරන් රැ් 

කයගන්නා රද ිරඹලුභ පුණය ම්බායඹන් භා ඳැමිණි නම් 

ංාය ගභනන් දී භා තිගන් දැන නවි නනොදැන භයණඹට ඳත් 

ව, දුක් නව්දනාකට ඳත් ව, ිරත් ි දවීභකට රක් ව ිරඹලු 

පු්ධගරඹන්ට ව ත්ඹන්ට භනේ පින් ඳතුයා පින් පිහිටුා 

පින් නදමි. පින් කැඳනකොට පින් ඳයමි. පින් තනුනභිදන් 

කයමි. පින් තනුනභිදන් නත්ා! පින් තත්ඳත් නත්ා! 
 

  තනන්ත ංායනේ ඳටන් නම් නභොනවොත දක්ා භා විිරන් රැ් 

කයගන්නා රද ිරඹලුභ පුණය ම්බායඹන් තර ිග් එක තුශභ 

ිරටින ිරඹලුභ ත්ඹන් විිරන් තනුනභිදන් කයගනිමින් ඔවුන් 

නකනයහි ඇිග ිරඹලු ආකාය ව ණඹ ගනුනදනු ලින් භා නම් 

නභොනවොනත්භ මුදත්ා!!! එනේභ භට ණඹගැිග තඹද එභ 

ණඹගැිග ඵනන්, භභ මුදා නිදව් කයමි. නිදව් නත්ා!!!  
 

  තද නම් තනුනභිදන් කශ ිරඹලුභ පුණය ලක්තීන් ිරඹලුභ 

මිනිසුන්ට, නදවිඹන්ට, ඵඹුන්ට, භූත නප්රේත ිගි න් නියඹ ආදී 

තය තඳාගත ත්ඹන්ට, තඤ්ඤ තරර ිරටිනා ත්ඹන් 

ඇතුලු තර ිග් එක තුශභ ිරටින ිරඹලුභ ත්ඹන්ට, චතුයා්මඹ 

තයඹ ධ්මභානඵිධඹ රැඵ, ංාය දුකින් දවටභ මිදී 

නිදව් ඳයභ නිබ්ඵාන සුනඹන් සුඳත් න්නට උදව් නව්ා! 

උඳකාය නව්ා! උඳනිශ්රඹ නව්ා! නවේතු ානා නව්ා! 
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වතයනනි  කරුණ - නින් භග ඹාභට උඳකාය කිරීභ 
 

 බුදුවාමුදුරුනි න්ධලනා කශ ඳයභ ඳවිත්ර නි්මභර ිරි  ්ධධ්මභඹ 

නත්රුම් ගන්න පුළුන් විදිවට, භා්මග චි ඹා ම්පූ්මණ කයගන්න 

පුළුන් විදිවට, නබ ිගක, කාික ව නර කික ලනඹන් තඳ විිරන් 

නදව් මිනිසුන්ට යුතුකම් ගකීම් ඉටු කශ යුතුි. තනප් හිනත් මිනි් 

ගුණධ්මභ භතුකයනගන, ිරඹලු ත්ඹන් නකනයහි ඳයභ 

නභත්තානන් යුතු, තඳට තද රැබිරා ිගනඹන නම් ලක්තීන් 

වැකිඹාන් තනු තනප් ක්රිඹා, චනඹ, ිරතුවිලි තුලින් ව න්ධඳර 

ම්ඳත් නඹොදා නගන “නින් දැක ගැනීභට උඳකාය න නිැයදි 

ධ්මභ භා්මගනේ ඹන්න” ිරඹලු ත්ඹන්ට උඳකාරී න නර 

විනලේනඹන්භ ධම්භ දාන, ්තු දාන, ආවාය දාන, ්ත්ර දාන 

ආදිනඹන් තනිා්මඹනඹන්භ මුළු ජිවිත කාරඹ තුශභ ිරඹලු 

ත්ඹන්ට උදව් උඳකාය කශ යුතුි. නභඹ “වතයන පිඹයි”. 
 

ඉවත වන් කශ කරුණු වතය (කභා ගැනීභ/ ති ඹ වභත්රීඹ 

ඳැිගයවීභ ව තයඹ ක්රිඹා ිරදුකිරීභ/ පින් තනුනභිදන් කිරීභ/ නින් 

දැක ගැනීභට උඳකාය න නිැයදි ධ්මභ භා්මගනේ ඹන්න ිරඹලු 

ත්ඹන්ට උදව් උඳකාය කිරීභ) නිැයදි, වදනික ිගඹක් ඳභණ 

කයන නකොට, නම් ංාය ගභනන් තභන් ඵැඳුණු ඵැමි ලින් “ිරඹඹට 

ඳනවකටත්” ඩා ප්රභාණඹකින් මිදී නිදව් නන්න පුළුන් කිඹන එක 

තභන්ටභ නත්න්මවි. නම් තනු හිත වික්නිඳ නන්නන් නෑ. කම්ඳනඹට 

ඳත් නන්නන් නෑ. හිනත් තැන්ඳත් වීභක්, වනඹක්, ලක්ිගඹක් 

තභන්ටභ රැනඵනා. නම් ආකායඹට, ංාය ණඹ ගනුනදනු ලින් මිදී 

නිදව් වීභට තනුගභනඹ කශයුතු භා්මග චි ඹා, ප්රිගඳදා, නිැයදි 

කයනගන ඹන්න තලය, බු්ධධ ලක්ිගඹත්, ධම්භ ලක්ිගඹත් රැනඵනා. 

ඒ තනු නිබ්ඵානගාමී භා්මග චි ඹා පූ්මණ වීභට නභඹ භනවිඳකාරී 

නනා.  
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ඳයභ ඳවිත්ර  ිරි  ්ධධ්මභ  න්ධලනා ඳත්නු රඵන ්ථාන 
 

 මීි ගභ ඳයභ නිබ්ඵාන ධ්මභාඹතනඹ: ෑභ නඳිඹ දිනකභ උදෑන 7.30 

ිරට  3.30 දක්ා. 
 

 ඳානදුය ිරට කි.මී.7ක් ඳභණ දුි න් ඵණ්ඩායගභ ඳාන්ම නඵොල්නගොඩ ඳාරභ 

තර  පිහිටි “තුන් නඵිධිඹ” : ෑභ භකභ ඉි දා දිනක  3.30 ිරට 

5.30 දක්ා (නිඹමිත දිනඹ භාිරක දැනුම් නදනු රැනබ්). 
 

 භවයගභ භවානම්ඝ නඳනද: ෑභ භකභ ඉි දා දිනක උදෑන 8.30 ිරට 
11.30 දක්ා (නිඹමිත දිනඹ භාිරක දැනුම් නදනු රැනබ්). 

 
 

පූජ්ය මීනඳරානන් ිරි   ධම්භාරංකාය හිමිඹන් විිරන් යචිත ධ්මභ ග්රන්ථ 
 

 නින් තනඵිධ කයගැනීභට උඳකාය න ඳයභ ඳවිත්ර ිරි  ්ධධ්මභඹ 

 බු්ධධ ඵර - බු්ධධ ලක්ිග බු්ධධ ඤාණ විග්රවඹ 

 විමුක්ිග භා්මගඹ නඳන්ා දාර උතුම් බු්ධධ ධ්මභඹ බක්ිගනඹන් තදවන 

බු්ධධාගභක් කයා ඳි ්මතනඹ වුනේ නකනේද  

 ම්භත තය වා ඳයභා්මථ තය නවත් දැනුභ වා දැක්භ 

 නගිතභ බුදුන් ැඩිරටි දමදි නවශඹා වදුනාගත යුත්නත් ඇි  

 භන තයණ විවයණ බු්ධධ බානා ත්දින විවයණඳටිඳදා 

 බු්ධධ න්ධලනානහි නඳන්ා දාර බානා ඹනු කුභක්ද  

 ආනන්ති ක ඳාඳ ක්මභඹන් වා ංඝනේද සුත්රඹ 
 

ඳයභ ඳවිත්ර  ිරි  ්ධධ්මභ  න්ධලනා ඇතුරත් නබ් තඩවි 

 www.sirisaddharmaya.net 

 www.utube.sirisaddharmaya.net 

 www.deshana.sirisaddharmaya.net 

 www.atuvawa.sirisaddharmaya.net 

 www.panhinda.sirisaddharmaya.net 

 www.youtube.com/user/paramanibbana 

 www.facebook.com/parama.nibbana.dharmayathanaya 
 

 

නම් උතුම් නවශබිනභහි තයඹ නවළිදයව් 

 www.helabima.sirisaddharmaya.net  

http://www.utube.sirisaddharmaya.net/
http://www.deshana.sirisaddharmaya.net/
http://www.youtube.com/user/paramanibbana
http://www.facebook.com/parama.nibbana.dharmayathanaya

