




නෙමෝ තස්ස භගවෙතෝ සබ්බධම්ෙ  අප්පටිහතඤාණචා ්ස දසබලධරස්ස  
චතුෙව්සාරජ්ජවිසාරදස්ස සබ්බසත්තුත් ්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජ ්ස ධම්ම ්සාමිස්ස                

තථාගතස්ස සබ්බ ්ඤුෙන  සම්මාස බුද්ධස්ස !!! 

භාග්ය  වූ සිය  ධර්මය හි ෙනොපැකි ඥානචාර සහි  වූ දසබලධාරී වූ  
චතුර්ෛවශාරද  විශාර   වූ සිය  සත්ව න්  උත්ත  වූ ධර්මය  ඊශ්වර වූ ධර්මරා  වූ  

ධර්ම ්වාමී වූ තථාගත වූ සර්ව  වූ සම්ම  සම්බුදුනට නමස්කාර කරමි !!! 

ෙකළලක්ෂ ක් සක්වලයන්හි සිය  ආර්යෙය  ද සිය  සත්පු  ෙයෝ ද                              
මාෙග් නමස්කාරය පිළිගනි  !!! 

බුද්ධජ ති තිපි  ගන්ථමාලා   
පරිගණ  ගත කර ෙනොමිළෙ ෙබදාහැරීෙ   

මහා ධර්ම දානමය පුණ්යක  

 
“අපාරුත  ෙත්ස  අමතස්ස ද් ාරා 

ෙය් ෙසෝතවන්ෙත පමු ච්න්  සද්ධං” 
 

“කන් ඇත්ත හු සැදැහැ මු ත්ව  
ඔවුන  අමා ෙදොර විවෘ  කරන ලදී” 

 
අප භාග්ය  අර්හ  සම්ම  සම්බුදුර න් වහන්ෙ ේෙග් පථම අනුසාසන  ෙමහි ලා සි  
කිරීම තිපි  ශී සද්ධර්මය පරිශීල  කරන්න  වූ පින්වතුන්ෙ  අභිව ද්ධිය පිණිස ම වන 
බව අපෙග් හැඟී  ය.   
 
සැම කල්  ඥාන සම්පයුක්ත ව කිය  කරන්න  වූ සිය  සම් ා සම්බුදුරජ  
වහන්ෙ ේලාෙග් පලමු අනුශාසන , බුද්ධ රත්න  ෙකෙරහි ෙගෞරව කරන්න  වූ 
බුදුරජා  වහන්ෙ ේෙග් සම්ම  සම්බුදු ෙබෝධි අදහන්න  වූ කවර නම් පු ලෙයකු ෙනො 
සළකා හිදිත් ද ?   චතු ෛවශාරදත්  සහිත වූ දශ බල සහි  වූ අනාවරණ ඥාන සහිත වූ 
සවඥ වූ මහා කාරුණිකයන් වහන්ෙ ේ පවා නිව  අවෙබෝධ කර ගැනී  පිණිස 
ධම්මානු ම පතිපදා  ආරම්  කරන පුද්ගල  තු  ‘සද්ධ ’ නම් වූ ගුණ  අත්යාව  ය 
යන්  අවධාරනය කරන ෙසේක. 
 
ෙමම තිපි  ශී සද්ධර්  සැක ෙනොකළ යු  ය. සැක කරමි  හදාරන ෙලෞකි  ශිල්ප 
ශාස්ත පවා පරිපූර්ණ ව ෙනො පිහි  බව සි  ඇති  බැලීෙම  නුව  ඇත්තා ට දැක ගත 
හැකි ය. පු ෂයා ෙශේෂ්ඨ  බවට පමු  වන්න  වූ සද්ධා ධනය සහි  ව (“සද්ධීධ විත්  
පුරි ්ස ෙසට්ඨ ”) ෙමම ධර්  රත්න  පරිශීල  කරන්නාහ  සද්ධා අංගෙයන් ලැබි  
යු  සියල්ල ලැෙබනු ෙනො අනුමා  ය. එෙසේ ම සි ෙයන් ලැබි  යු  ෙකොටස ද  
වීර්යෙ  ලැබි  යු  ෙකොටස ද සමාධිෙය  ලැබි  යු  ෙකොටස ද පඥාෙවන් ලැබි  යු  
ෙකොටස ද ලැෙබන පරි  සද්ධ , සති, විරිය, සමාධි සහ පඥා යන පංච ධර්මය  තමා තු  
ඇති කර ෙගන මහත් වූ ෙගෞරවය සහිත ව ධර්මා ෙබෝධය පිණිස ම ෙයොමු වූ දැඩි 
අධි ්ඨානෙයන් ෙමම  ධර්  පු ්තක පරිශීල  කළ යු  ය.  අපෙග් බුද්ධ ශාසනෙයහි 



ධර්  ශවනෙයන් මග ඵල ලැබුෙව  ම අධි  ය.  විමුක්තිය ලබන්න  වූ කම ෙව්දය  පහක් 
වි ්තර කරන්න  වූ අංගුත්  පංචක නිපාතෙය  ‘විමුත්තා ’ සූ  ෙයහි නිව  ලබන 
කම ෙව්  සතරක් ම ධම්  ෙද්ශණාම  සහ ධම්  සවනමය පුණ  කර්  ඇසුරින් සි වන 
බව පැහැදි  කර ඇත. පස්වැනි කම ෙව්ද  භාවනාමය පුණ  කර්ම  පගු  කිරීෙ  
සාර්ථ  වන බව ද  එහි සඳහන් ෙව්.   
 
මහත් වූ ෙගෞරවාදරෙයන් මහා සුගතය  වහන්ෙ ේෙග් අනුශාසන  පිළිපදි  වූ අපමාදී 
ව ධම්මානු ම පතිපදා  වඩන්න  වූ සිය  සත්න , ෛතකාලි  වූ සිය  දුකින් මි  
ලබන්න  වූ අජර වූ අමර වූ අමා මහ නිව  අවෙබෝධ වී  පිණිස ෙමම මහඟු පුණ  කර්ම  
උපනිශ  ෙව්ව  !   

 
ආර්යය  වහන්ෙ ේලා පහළවීෙම  සිරි  බැබෙල්ව  ! 

බුද්ධ ශාසනය දියු  චිර ්ථිතික ෙව්ව  ! 
ෙලෝ සත්න  ෙසත් ෙව්ව  ! 

 
"අමතං දෙදෝ ච ෙසෝ ෙහෝති, ෙයෝ ධම් මනු ාසති" 

( යෙමක් ධර්මානුශාස  කරන්ෙන් ද, ෙහේ අමෘතය ෙදන්ෙ  ය ) 
 

ෙමම ධර්   දානමය පුණ  කර්ම  
ෙමෝහ තිමිර විධ්වංස  කරන්න  වූ ෙලොවට උතුම් ආෙලෝකය වූ මහා කාරුණික වූ 

සම්මාස බුදුරජාණන් වහන්ෙ ේෙග් සවඥතා ඥානයට ද මහා කරු ා ගුණය  ද  
පූෙජෝපහාරය  ම ෙව්ව  !!! 

 

ෙකළලක්ෂ ක් සක්වලයන්හි සිය  ආර්යෙය  ද සිය  සත්පු  ෙයෝ ද                              
අපෙග් පුණ  කර්ම  අනුෙමෝද  ෙවත්ව  !!! 

 

ශාසනාභිව ද් කාමී, 
සමින්ද රණසි හ. 
2009.06.28 
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Typewritten Text
සැලකිය යුතුය : මෙම පොතෙහි පටුන, පිටු අංක 12 හි ඇතුලත් කර ඇත. එම පටුනෙහි මාතෘකාවන් හා පිටු අංක අදාළ පිටු සමඟ සම්බන්ධ කර ඇත. මෙහි කියවීමට ඇති ප්රදේශයට වම් පසින් ඇති 'පිටු යොමුව' භාවිතා කිරීමෙන් නැවත පටුනට පැමිණීමට පුලුවන. වම් පසින් පාළි පිටුව ද දකුණු පසින් අදාළ සිංහළ පිටුව ද කියවීම සඳහා VIEW menu PAGE DISPLAY option and select TWO-UP CONTINUOUS යන ක්රමය භාවිතා කරන්න. Please note : The TABLE OF CONTENTS of this book is located in page no:12 and it is linked with associated pages in the book for your convenience. You can easily click on the page number or content description in the 'Table of Contents' and you will be directed to the relevant page. Bookmarks located to the left of reading area can be used to navigate back to 'Table of Contents' Page. If you would like to view Pali page on your left and the relevant Sinhala page on your right select the menu items as follows; VIEW menu PAGE DISPLAY option and select TWO-UP CONTINUOUS.
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