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ඔබ බය වණුා ද? එෙහම න  බු ගණු සහි ිකරනන් 
- පූජ  බතේගාඩ ඤාණානනද් හි  

ෙමත් වැ ම පළිිබඳ පූ ණ ස්තරය  අප ගියවර ඉද පත් කළා. ඔබ ඒ ගැන 
අවධානය ෙයාමු ෙකාට පෙය ගිකව ම ඒ කා යෙය් නියුතු වූවා න , භාවනාවට 
ෙයාමුවන්ෙන් මානසික අසහනෙයන් ෙපෙළන්ෙන් ය යන, ෙපා ෙ  පකට ව ඇත ි
මතය ෙකතර  ථ ාව  දැ යි වටහා ෙගන ඇති. බුද්ධ ෙද්ශනාවලට පටහැන ි
එවැනි මත ෙබාෙහ  ගණන  අප සමාජෙය් පැතිර පවතනිවා. ෙ වා ගැන නිරවලු් 
අවෙබ ධය න ්ෙතාර ව අපට ෙ  ලිප ිෙපළ සමඟ ඉද යට ගමන් කළ ෙනා 
හැ යි.  

ධ ම මා ගයට ෙයාමු , භාවනාව හු  කළ පුද්ගලයකු තර  සතු න්, 
සැහැල් ෙවන් වත්වන ෙකෙනකු නැහැ. භාවනාෙ  ද සිත සමථයකට පත් 
ෙවනව ා. සැහැල්  ෙවනවා. 

 ඔබ ගහිිෙයකු ෙහයින ්ඔබට ධ මාවෙබ ධය අනවශ  යැයි යා ෙහ  භාවනාව 
අකැප යැයි බු රජාණන ්වහන්ෙස් සිවාෙටක ෙද්ශනා කර නැහැ. ඊට හාත්පසනි් 
ම ෙවනස් ව ඉත ා ගැඹු  ධ ම කාරණා ගහියින් සමඟ සාක ඡා කළා. ගහිි 

තෙය් ද ම අනාගා  තලය ද වා මනස දයුණ කළ දහස් ගණන ්පුදග්ලයන් 
බුද්ධ කාලෙය ්ද සි යා. ෙ සාලික උගග් සතූය වැනි ඒවා ඔවනු් අමතා 
බු රජාණන ්වහනේස ්ෙදශ්නා කළ පරමග භීර ෙද්ශනා යි. 

භාවනාව ගිහයින්ට අනවශ  යැයි සෙිවකු ඔබ සමඟ පැවසුවෙහාත් ඊට එකඟ ෙනා මට ඔබට දැන් පු වන්. 

අප ගියවර සාක ඡා කළ ෙමත් වැ ෙ  නිවැරද මය ඔබ අත්හදා බලන ට, ඔබ ෙකෙරහි දේ ෂය න් ෙහ  
ෙ න්තිය න් කටයුතු කරන පුද්ගලයන් ෙකෙරහ ිඅනුක පා සහගත සිත  ඔබ තුළ ෙගාඩනැෙග් . ඔවුන ්හානි 
සි  කරනේන ්ඔබට ෙනාව ඔවුන්ෙග් ම සිත්වලට බව ඔබට දැන ්වැටෙහනවා ෙනද්? ඔබ ෙකෙරහ ිඑවන් 
පුද්ගලයන් ෙවත තරහව උපදනවා න  ඔබ තව රටත් මනස දයුණ කළ යුතු බව වටහා ගන්න. එහ ිඅදහස 
ඔබ නිරන්තරෙයන් ම ෙමත් වැ ය යුතු බව යි. 

සාමාන  නිසා ගත කරන තවල තිෙබනේන් උඩුග  බලා යාම  ෙනාෙවයි. ගලාෙගල යන දසාවට ම 
නිරායාසෙයන ්ෙයාමු ම . අපි කයනව ෙ කට 'වැල යන පැත්තට ම මැස්ස ගහනවා' යලා. ඒත් බු රජාණන ්
වහනේස ්ෙග් ධ මය උඩුගං බලා යෑම . ෙ  ධ මය නසිා මනෂු  නත්නය පූ ණ ව ශෙයන් ම ෙවනත් 
පැත්තකට හැරෙවනවා.  

ෙකෙනකුට ෙ  ක ණ එ වරම ෙනාවැටෙහනවා ෙවන්න පු වන්. සාමාන  මනුෂ යා තමා වටා ෙල කය  
ෙගාඩනංවාෙගන ඒ තුළ ආශව්ාදය  ඳ න් වත් ෙවනවා. ෙමාන තර  ක  ආවත ්ඒ තුළ ම ආශ්වාදය 
ෙසාය න් යනවා. එයින් නිදහස් වනන් හිතන්ෙන් නැහැ. ෙ  කාරණා නි ද ද න්ෙන්, නිදහස් මනස න් යුතු 
බුද් මත් මනුෂ ෙය  පමණයි. 

බු රජාණන ්වහනේස ්ෙග ්අනුශාසනා අනන් ඒ බුද් මතාට යි. උන්වහනේස් ෙග ්ධ මය ෙග චර ෙවනේන ෙ  
ෙල කෙය් සු  පි සකට පමණයි තමා. උනව්හනේස ්ම ඒ බව පකාශ කළා. ඒත් ඒ සු  පි ස අතර ඔබත් 
ෙකෙනකු වන බවට ශ්වාසය  ෙගාඩනැගීම අවශ ය යි. 

ඔබ සැම ඉපද සි න්ෙන් නුවණ  සහ බුද් ය  ඇතිව යි. ෙබාෙහ  ෙදෙනකුට බුද්ධ ෙදශ්නා අවෙබ ධ කර 
ගැනීෙ  හැ යාව තිබුණත් ඒ අය දනේන නැහැ අවෙබ ධය  කරා ෙයාමු  ෙවන ආකාරයට තමන්ෙග ්බුද් ය 
සහ කල්පනාව හසු වාගනන්ට. ෙමනන් ෙ  හැ යාව මතු කර දෙ  උත්සාහයක තමා අප ෙ  නිරතව 
සි න්ෙන්. ඒ අනුව ඔබ එදෙනදා තෙය් ද මුහණු ෙදන ධ ගැට  මෙයන් නිරාකරණය  යන ුඔබට  
අත් ඳමට හැ  ෙ .  

අංගුත්තර නිකාෙය් ෙමත්තානසිංස සූතෙය් ද බු රජාණන් වහනේස ්ෛමත ීභාවනාෙ  ෙයෙදන පුදග්ලෙයකුට 
ලැෙබන ආනිශංස ඉතා පැහැදලිව ෙපන්වා වදාළා. ඔහ ුසහිි මුළා ෙනා  මරණයට පත් වන බව ත්, වස ෂ 
අ  ආයුධ වලනි් ඔහු හට පත් සි  ෙනාවන බව ත් එහි සඳහන්. සහිි මුළා ම ස බනධ්ව අපූ  අත්දැ ම  
අපට මෑතක ද අත් ඳනන්ට ෙය ණා. කල  ෙමරට පකටව සි  එ තරා මහ ාචා යවරෙයකු    ෙග් මරණාසනන් 
අවස්ථාෙ  ද එතැනට මා වැඩම කළා. ඔහෙුග් සිහිය එෙහමපි න් ම නැති ෙවලා. ඔහ ුකාලය  එ තැන ්ෙවලා 
ඉඳලා තිෙබනවා. ඔහු ඇඳ මතද ම මළ පහ කරනවා. අවසිහෙියන් අසූ  අල්ලනවා. ඇ ෙඟ ්පෙත් ගා ගනන්වා. 
ඔහු ෙමෙස් වසර ගණන  ගත ෙමන් පසු අවසානෙය් ද යැ ෙණත් සහිි මුළාෙවන්ම යි. දැන් බලනන්, ඔහු 
ෙ  සමාජෙය් ෙකාතර  පිළිගැනීසකට ල   සි  පදු්ගලෙයකු වුණත් අවසාන කාලෙය ්ද ඔහ ුට සි  වූ ෙද.් 
ඔහු තමා ෙග් ෂයය ෙෂ්තය අධ යනයට දැ වූ උනන් ව සමඟ ම ෙමත් වැ මත ්පු  කළා න  ෙමවැනි 
ෙ දනීය තත්ත්වයකට පත් වන්ෙන් නැහැ ෙන්ද? ෙකෙනකු තමා ෙග් සහිිය දයුණ කර ගැනීම ඉතා වැදගත් බව 
ඔබට වැටෙහනවා ෙන්ද? 
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ආවාට ගියාට තය ෙදස බලනන්ට එපා. එෙස් වුෙණාත ්අපට වරදන ෙමාෙහාත ගැන අපට වත් ෙත් ම  නෑ. 
හැඟී  වලට ම වහල්ව තය පිළිබඳ සිම අවෙබ ධය න් ෙතාරව භාවනා කරනන්ත් එපා. බුදධ් 
ෙද්ශණාෙ  සඳහන ්වනේන ්ෙහාඳ හැ  සහිිය පහිිටුවාෙගන සිත ගැන නුව න් මසා බැලම  ගැනයි. සිම 
භාවනාව  බුද්ධ ෙද්ශණාවලට පි න් පහුණු වනන්ට එපා. එය සිෙසත්් ම සු සු යාව  ෙනාෙ . භාවනා 
ම උගන්වන ආයතන සහ පුද්ගලයන් දැන් රට පුරාම පැති ලා. ඒත් සිෙවකුෙග් ෙපෟද්ගලික අත්දැ  ඔබට 

වැදගත ්නැහැ. බුද්ධ වචනය ම ඔබ ගු  තන්හ ිලා සළකා ගත යුතුයි. ෙමය මා ඉතා අවධාරණෙයන් යුතුව යි 
පවසන්ෙන. බුදධ් ෙදශ්ණාවට මුවා  ෙවනත ් ම රට පුරාම ඉගැන්ෙවනවා.  

ඔබ නිවැරද භාවනා මය  දගින ්දගටම අනගුමනය කරන්ෙන් න , ඔෙ  සිත සමා ගත ෙවනව ා. සිත 
සමා ගත වූ ට ඔබ තුළ උපදනේන ්සැපය . එය නරිා ස සැප ෙ දනාව . එය ගහ කර ද වන්නට බැහැ. 
ඔබ ම ෙපෟද්ගලිකව අත් ඳය යුතුයි. මු  ෙල කයම අද වන ට හඹා යන්ෙන් සැපය පසුපස ෙනාෙ  ද? 
ෙකළවර  ෙනාමැතිව කය පනි ම ෙවත ම ඇද යන ඇෙම කාව වැන ිරටවල වත්මන ්තත්ත්වය ෙමාන තර  
ද ණ අතට හැ ල ද? පච ඩත්වය යන කාරණාව කුමන තරමකට උග  තිෙබනවා ද? බාහිර හා අභ න්තර 
ෙකෙළස ් නසිාට ෙමාන තර  බලපෑ  කරනවා ද?  

අවසානය  ෙනාමැතිව පින මට සූදාන  වන ෙ  කය ෙමානතර  අසාර ද යා ඔබ ෙමාෙහාතකටවත් සිතා 
බලා තිෙබනවා ද? ෙ  ශ රය මු මනින ්ම රඳා පවතිනේන් බාහිර වශෙයන් පවතනි වාතය මත බව ඔබට 
ෙකදනක ෙහ  සිහිපත් වුණා ද? ය  ෙහය න් ඒ බාහිර වාතය ෙනාමැති වූ ෙටක ෙ  සි ෙ  පැවැත්මට 
කුම  සි ෙ  ද? 

අනනු් ම න,් ෙල කයාට ද්ෙ ෂ කර න්, ඊ ෂ ාෙවන් දැෙව න්, ඇතැ  ට නී මර න්, අෙනකුන් ට 
වධබන්ධන පමුණව න් අවසාන වශෙයන ්පින මට උතස්ුක වනන් ා වූ ඕනෑම කයක ස්වභාවය එයයි. 

ද ාෙ  දයුණව අනුව සියලල් පාලනය කළ හැ  යයි මතය  ද දැන් පචලිතව යයි. එෙහත් ද ාෙ  සරණ 
ෙගාස් ඔෙ  හෙිස් ඇති ෙකස ්ගස  වත ්ඔබට වුවමනා හැ ය ට පාලනය කළ හැ  ද? ෙහට උදෑසන ඔබ හසි 
පරන ට ය  ෙකස් ගස  ගැල  ෙනායන බවට අද ඔබට පැහැදලි තන් ව  දය හැ  ද? ෙකස ්පැසීම 
වැළැ මට, ෙලඩ ෙමන් ගැල මට, ඇස් ෙපනීම ව ල ම වළ වාලමට ඇඟ ලි වැ ම, ශ රය ෙම රා 
යාම නැවැත් මට මරණය වැළැ මට සමෙත  ෙමෙලාව සි ත් ද? නතූන ද ාවට ෙ  ස බන්ධව කළ 
හැ ව තිෙබනේන් ෙමානවා ද?  

බටහිර ද ාව දණ නමා පිළිෙගන, එහ ිම සරණ යන තත්ත්වයකට අප පත්ව ඇතේත් ෙවනත් සමි ෙහතු්ව  
නිසා ෙනාෙවයි. අප තුළ රජ කරන යටත් ත මානසිකතව්ය නිසා යි. බටහිර බුද් මත ් නිසා න  ඒ 
ආකාරයට ද ාව සරණ ෙගාස් ඇති බව  ෙපෙනනන්ට නැහැ. ඔවනු් ආධ  ාත් ක යම  ෙසාය න් සි නා 
බවයි ෙපෙනනේන. අප සරණ යාමට සදූාන  බටහිර රටවල කවදාවත් මු ව න් හවුිෙ  නැහැ.  ෙමතැන 
පශ්ණය ෙවලා තිෙයනේන අප අප ට ඇති සිය  පශන් වල ද අප සතුවම ඇති ස පත් වලනි් පෙය ජන 
ෙනාෙගන බටහිර ද ාෙවන ්ම ඒ සඳහා පිළිසරණ පතා යෑමට සූදාන ව සි මයි.  

අපි දැන් ෙමවර අෙප් මූලික ෙත්මාව ෙවත ෙයාමු ෙවමු.  

ඔබ සිය  ය න් ෙපෙළනේන  ද? ය  සි ෙහ්තුව  නිසා තැති ගනන් වා ද? එෙස් න  ෙ  ලිපිය ඔබට 
පිළිතු  සපයා ෙදයි. ය ෙහ  තැති ගැනීම සඳහා ෙගෟරව ය ස්වා න් වහනේස ්අද පිළිය  ද වත.ි  

සමහර පුදග්ලයන් සි නවා ඉතා සු  ෙදට් පවා තැති ගන්නවා. නරින්තරෙයන් ය මුසු හැඟී  වලනි් 
ෙපෙලනවා. ධ මය ඔසේස ්ෙමවැන ිඅයට දය හැ  ස  ගැන අප ිදැන් ෙසායා බලමු.  

අපෙග් භාග වත් බු රජාණන ්වහන්ෙස් යමකු ය වන්ෙන ්න  ෙහ  තැති ගන්ෙන් න  ඒ පුදග්ලයාට 
අනගුමනය කළ හැ  යාප පා ය  ද වා තිෙබනවා. එන  බුද්ධානසු්සතිය යි. නැතෙහාත් බු  ගණු සහිි 

ම යි.  

බු රජාණන ්වහනේස ්සිය  ෙකෙළසනු් නසා නි ෙල්ශ ීවූ ෙහයින ්උන්වහන්ෙස් සිය ත කාලය තුළ ද සිම 
ටක ය ෙනාවූහ. තැති ෙනාගත්හ. පසු බැස පලා ෙනාගයිහ. එවන ්වූ ශාස්තෘත්වය  අපට තවත් හමු 

ෙනාෙ . උන්වහනේසට් එෙරහිව ආ සිය  බලෙ ග උනවහනේස ්හමෙු  පරාජය ය. උන්වහනේස ්හා සම කළ 
හැ  සිෙවකු මු  මහත් ශ්වෙය්ම නැත. ඔබ නිතර අසන පි ත් ෙද්ශනා වල අ ත් ඔබට වැටෙහ් න  ෙ  
බව ඔබ දැනටමත් දනන්වා ඇති. 

අපි ඇ ම  ළ ද ගන්නා ට පවා ෙදවර  සිතනේනම.ු එය ඇඳ බලනේනමු. ගෘහ භා ඩ ෙහ  නිවසට 
අවශ  ෙවනත ්යම  ළ ද ගනන්ා ට ත් හිප ට  සතිා බලනේනම.ු එෙස් න  ෙමෙලාවද පමණ  ෙනාව 
පරෙලාව ද ත් අෙප් ත වලට බලපෑ  ෙකෙරන සිය  ශාස්තෘ වරෙයකු සරණ යෑම යන ක ෙ  ද අප 
එතර  වත් සැළ ලිමත් ෙනාවන්ෙන් ඇයි? 

රාග, දේ ෂ, ෙම හ නසා නි ෙල්ෂ වූ ශාස්තෘන් වහන්ෙස් නම  සරණ යෑමට ලැ ම පවා අප ලබන සු ශාල 
ජයගහණය . එෙස් න  එවන් වූ ශාස්තෘන ්වහන්ෙස් නමක ෙග් ගුණ අවෙබ ධෙයන ්ම වටහා දරාෙගන 
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නිරනත්රෙයන් සිහිපත් ම නිසා ඔබ තුළ මහා ශ තිය  ව ධනය වන ුඇත. ෙ  ෙහතු්ෙවන ්ඔබ සිය  
ය න් ෙපෙළනවා න  එය ද, ය  සි තැති ගැනීම  ඇත්න  එය ද නැති ෙ .  

ෙමහි ද අචල සිතින ්බු රජාණන් වහන්ෙස් සරණ යෑම ඉතා වැදගත්. ඔබ සරණ ගිය එකම ශාසත්ෘන් වහනේස ්
බු රජාණන ්වහනේස ් ය යුතුයි.  

ඔබ නිතර යන 'ඉතිපි ෙස ...' ගාථාව අ ථ වශෙයන ්වටහා ගැනීම ට දැන් අපි ෙයාමු ෙවමු. එෙස ්වටහා ෙගන 
නිරනත්ර ෙමෙනහ ි මකට ෙයාමු ම බු ගුණ භාවනාව යි.  

මා  සරණ ගිය මාෙග් එකම ශාස්තෘන ්වහන්ෙස් වන බු රජාණන් වහන්ෙස් සිය  රාග, ද්ෙ ෂ, ෙම හ නසා 
නි ෙකෙලස් වූ ෙහයින ්ද රහසින ්වත් ප  ෙනාකළ ෙහයින ්ද, ෙලා වැස්සන්ෙග් සිය  ආ ස පූජා, පතිපත්ති 
පූජා සඳහා සු සු වන ෙහයින් ද අරහං වන ෙස්ක.  

උන්වහනේස ්උතු  වූ චතරුා යය සත ය ධ මයන් සි  ගු  උපෙද්ශය න් ෙතාරව ම, තමන් වහනේස් ෙග් 
ම ඤාණෙයන් අවෙබ ධ ෙකාට වදාළ ෙහයින් ස මා ස බදුධ් වන ෙසක්. 

උන්වහනේස ්තමන් වහනේස් තුළ ෙ  ද ාවන් පහළ ෙකාට ෙගන, ඒ ද ාවන ්ට අනුව ම සිය තය ගත 
කළ ෙහයින් ජාචරණ ස පනන් වන ෙසක්. ඒ ද ාවන ්න : 

1. සෘද්  පාතහිා යය (ෙපාෙළාව යට දම, දය මත ඇ දයාම ආදය) 
2. ඕනෑම ෙදයක ට සවන ්දය හැ  දව  ශවණ ඤාණය 
3. ඕනෑම ෙදය  දැ ය හැ  දව  ෙන්ත ඤාණය 
4. අනනු්ෙග් සිත් දනන්ා ඤාණය 
5. තමා තුළ පැවති සිය  ෙකෙළස්  ෙමන් ලබන ආසව ඛය ඤාණය 
6. ඕනෑම පුද්ගලෙයකු සසර ෙගවූ ආකාරය දැ ය හැ  පු ෙ නිවාසානසු්සත ිඤාණය 

(පුදග්ලෙයකු ෙග් භව පැවැතම් අතිශය යක  බව උන්වහනේස ්පිළිසිඳ වටහා ගතේත් ෙ  නුවණ 
පහළ මත ්සමඟ යි. පුද්ගලෙයකුට නිස ්ජන්මය  ලැෙබන්ෙන් ඉතා කලාතුර නි. වැ  වශෙයන ්
ලැෙබනේන ්සතර අපාය යි. සිය  පුදග්ලෙයකු ෙ  සසර ගමෙන් ද සතුන් ෙස ්ඉපිද ෙබලි කැපු  කා 
ෙහළන ලද රය සප්ත මහා සාගරයට වැ  යයි ද, පදු්ගලෙයකු ධ ෙහ්තන ්නසිා ඒ සසෙ  ද 
ෙහළන ලද ක , සප්ත මහා සාගරෙය් දයට වඩා වැ යයි ද උන්වහනේස් ෙද්ශණා කෙළ් එෙහයිනි. 
 

ලභ නිස ්ද ය  ලැබූ ට පදු්ගලෙයකෙුග් ඒකායන පා ථනය ය යුත්ෙත් ධ මාවෙබ ධය ට 
නැඹු  ම බව ද උන්වහනේස් හැම ටම ෙද්ශණා  කෙළ් ෙ  යක  සසර ගමනට හසු  ඉම  
නැති කක පැටල සි න සතත්්ව ව ගයා ෙකෙරහි උපන් අනුක පාව ෙහ්තුෙවනි. 
 
ඔෙ  ළඟ භවය ෙහ  සැපවත් වන බවට ඔබට නිශ් ත නිගමනයකට පැ ය හැ ෙ  අචල සිතින් 
තිසරණ සරණ යෑෙමන ්පමණ  බව උන්වහනේස ්පැහැදලි ෙලස ම ෙදශ්ණා කළහ. සංසාරෙය් ෙ  
ෙගාරතර බව බහුතර ෙබෟදධ්ෙය  පවා ෙනා දනිති. ඔවනු් සිතනේන ්තමන් යළි යළිත් නිස් ජන්මයන් 
ම ලබන ුඇති බව යි. එෙහත ්බුද්ධ ෙද්ශනාවටම අනුව එතර  මායාකා  සිති ල්ල  තවත් නැත.) 

7. ඕනෑම අයකු ක මානු පව චුත වන ආකාරය ත්, ක මානු පව උපදන ආකාරය ත් දැ ය හැ  
ද ාව වන චතුපපාත ඤාණය 

8. ෙද  නසි් සත්ත්වයින් තුළ ධ මාවෙබ ධ ෙ  කුසලතාව ඇති ෙහ  නැති ආකාරය දැ ෙ  
හැ යාව වූ ඉන් ියපෙර ප යත්ත ඤාණය 

සුනද්ර වූ මධ ම පතිපදාව ෙහවත ්ආ යය අෂට්ාංගික මා ගෙය් ගමන් කළ උන්වහන්ෙස් සුනද්ර වූ නි වාණය 
සා ෂාත් කළ ෙහයින ්සගුත වන ෙස්ක. 

එෙස් ම උන්වහනේස ්ෙ  මහා ශ්වෙය් ඇති සිය  ෙල ක පිළිබඳ  ෙතාරතු  දැක හ න ාෙගන ඒ සයි  ෙල ක 
වලින ්නදිහස්  වදාළ ෙහයින් ෙල ක  වන ෙස්ක. 

උන්වහනේස ්මහා ක ණා ෛමතිෙයන්, මහා පඥාෙවන් අ ක  ෙද යන්, බඹනු්, නසිුන ්දමනය ෙකාට 
දහමට ක  කරවා ඔවුන ්ට නිවන් මඟ වර ෙකාට වදාළ ෙහායින ්අනතුත්ෙර  පු සද ම සාර  වන ෙස්ක. 

එෙස්ම උන්වහන්ෙස් සිය  ෙද යනට් ද නිසනුට් ද එකම ශාස්තෘන් වහනේස ්වන ෙහයින් සතථ්ා 
ෙදව්මනසුස්ානං වන ෙස්ක. 

තමන් වහනේස් අවෙබ ධ ෙකාට වදාළ චතුරා යය සත ය ධ මය අන් අයට ද අවෙබ ධ ෙකාට ගත හැ  වන 
ෙස් පැහැදලි වචන වලින,් පැහැදල ිඅ ථ වලින ්පකාශ ෙකා ට වදාළ ෙහයින් බු රජාණන් වහන්ෙස් බදුධ් වන 
ෙස්ක. 
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ෙලාෙ  ෙවන සිෙවකුට ෙනාදැ ය හැ  ෙ  උතු  අසමසම බු  ගණු දරා වැඩ සි මට තර  භාග වන්ත වූ 
ෙහයින ්උන්වහන්ෙස් භගවා වන ෙස්ක. (ෙලාෙ  ෙවන සෙිවකුට  නැති අයුෙ  මහා ක ණාෙවන් යුතු හද 
මඬල  ද ෙලාෙ  ෙවන සෙිවකුට  ෙනාමැත ිතරෙ  මහා පඥාව  ද දරා වැඩ සි ම ෙහ්තුෙවන ්උනව්හනේස ්
අන ්සියල්ලන්ට ම අසමානය හ. එෙස්ම උනව්හනේස ්අන් සිය  බු ව න් හා සම වනේන්ය. එබැ න ිඅසමසම 
වන්ෙන්.) 

ෙ  බු ගුණ පාඩ  කරගන්න. ඒවා නිතර සහිි කරන්න. බු රජාණන් වහනේස් සනි් ම ෙද්ශනා කරන ලද ප ද 
රාග, දේ ෂ, ෙම හ සහිත ෙද යන් සහිි ෙමන් ෙකෙනකු ෙග ් ය ෙහ  තැති ගැන්ම පහ ෙනාෙ . එෙස් 
වන්ෙන් නි ෙලෂ් උතෙුමකු  ෙග් ගණු නිරතු ව සිහිපත් ෙමන ්පම .  

ඔබ ඉතිපෙිස  ගාථාව ය න් ෙ  ගණු සහිිපත් කරනේන් නිවෙස් වැ  පි  කරන තැන ද න  අ -ආයුධ 
දරා සි න (එයින් අදහස් වන්ෙන් ෙකෙළස ්සහති බවයි) ෙවනත් ෙද්ව ප සමඟ නි ෙලෂ් අප ශාස්තෘන් 
වහන ේස ්ෙග් පය එකට තබා වන්දනා ම සිෙස්ත් ම සු සු ෙනාවන බවට ද වටහා ගත යුතුයි. 

ලබන සතෙිය ්'බු  ගණු සහි ිෙනාවන ට කළ යතු ුෙද'් 

සාක ඡා ෙකෙළ් තනූජා ධ මපාල 


