
කටුකූරැන්දඥ් ඤාණනඥ භික්ෂු 



පහන් කෲ]ව 

ධම් අද්ශනා 

අදුඵන අවර - _ අ(ර්්ා 2202 

ටරැන්්ලේ අදාන්යද 3] (7: 

0පාන්ගලිගලු ආරණ්ය 00ආාආආආ 

'පනන් බබාව 

කන්ද්ාගදුර, 9ද්වා3අඅ 

ෆළැෲා%1 
00800 0)/0ඞාර0 

00ආ)(ා00ර 06ද5)000/)%)0) 

20012 



₹0) 
2 

5. 

ධමදානය ක 

මුද පුරා නහනම 

ටර අදන් - 1990 0503 

දු (2 
දං 

වාරි 

දුවන 0 3 - 4000 ඊඩවාරී 

තවන &8 

මදුණහාරා - 40012 209 

ඬා ගත හැකි ස්ථාන 

'එහන් ' 

ජී. ථී. බණ්ඩාර 

රාෝයල් ඉන 

191, නැ ව්ලොක් පාර, 
කොළඹ 0. 

139/9/ 
[තික |. 

49, වං ලිප පෟාර, 

(දු ණ් රියාරී 01 ~-68067? ॥ 29 1) . 

මහතා 

මහා භාරකාර දෙපාතීමේ 

කොළඹ (0?, 

₹ - ටි ප්ර බින් 

ගොඩ. 

: 074-8029512 

- ?£00] ආළු්රල් 

බාර 

සාර, ගංගොඩවිල, 



'ආ෴වපාපසා අඳර්%ං 

හල උපසමපදා 

ආවතන පරියොදපනං 

න... 

අරුණ 
ද්ඈටං 
292 

හැම පවන් බැළැකුම 

බාසල් වෙතටම එළැඹුම 

ආආ පිරියහිද %ැරැම 

සස්න මෙයමැයි හැම බුදුන්ගෙම 

111 



හැඳි? ස 2 

ධම් 

අමා 

0. ,, 
1. 

10). 

)(23/033 නි 

විම 

උර්ණනාය 

ග්රන්ථ මුද්රණ හාරය 

ගඟ 

'අ $ෑ බු 

'වකබුමා විසමානීව' 

'එඥුනං ච 

'අතතනාව කතං පාපං' 

'වාචානුරකමී මනසා සුසංවුනතො' 

1] 

₹1]1 

1 

8 

29 4 ඳි 

70 

101 



෴ 
9 

ද 
රු... 

2 

ආ්ය්ද 

ධම් 
ෆෲ ණද අ කාලයක් £ 

සතු 
සිසිල් ර්බ්බ්ක්් 

කාරාණිකයාණ ණ් 

ධම්ව ඨ් යක් බුදුපියාණ 
' ඈ! 
රා මෑ 

යාට හළු; 

ංඑදානය අන් 

යකින් යක් 
෴ 
2 

ධහණාතනණ සැන 

යන ආමිස රසය මො රසය අසහනය 
යත් සනඝ ॥ 0 

පිපාසය සන්හි 

[6 
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දකී. නිස්සරණ 

දේශන 

වඩා සරල 

ශ්ර 

වැඩදායක චඅ යසර 
1 න ක්කය නා අනර්මංව සි (මාලි 

॥ වෙළුම් 1118 යුත් මේ දු වෙළුමි 09 ක් මේ වෑ ॥ ඇත. 



වත්මන් පාඨක සමාජයට මේ කුෂින් ලොවුතුරු මභට යම් 'තරු සළකුණක'' 

හෝ ලැබෙතොතන් අප දැරූ උන්සාහය සඵල වූ ලෙස සළකමු. 

'ආණුපුඛබ් කථා' නම් වූ අනුපිෂිවෙ ළ කථාමාගියක් අනුගමනය කරමින් 
දහම් දෙසූ බුදු පියාණෝ එවැනිම 'අනුපිළිවෙළ කථාවක් ධම්දේශකයින්ට 

අනුදැන වද්ය දෟාන කථාව, සීල කථාව, සගා කථාව, න් 

ආදීනව හා නෙකඛ්මමයෙහි ආනිසංස ඒ අනුපිළිවෙළ කථාවට අයන්වේ. 

සියල්ල තුළින් සකස් වූ, මෘදුවූ, පුබුදුවූ. පහන්වූ සිතට ව රි 

දේශනාව මැනවින් විෂය වේ. දේශනා විලාස වශයෙන් සළකන කල, 

බුද්ධ දේශනාවෙහි ඉස්මතුව සෙනෙන ආදශීව්ත් අංග සතරක්ද ඇත. එනම්, 

උපමා, නිදශීන, ආදියෙන් ධම් කරුණු සඥාශීනය කිරීම ('සවඥාසෞ්යෙති') 

සිත් කාවඳින අන්දමින් එත්තු ගන්වාලී ලීම (සමාදපෙනි) ඒවා ප්රනිපනනියට 
නැංවීමෙහිලා උත්සාහවන් කිරීම (සමුනෞජෙනි) සහ අසන්නන්්ගේ සිත්සතන් 

ප්රසාදයට පන්කිරීමයි (සම්යෟහංසෙනි). 

හහ. 

රණ 

ධම්පදයෙන් තොරාගත් ගාථා මාතෘකා කොටගෙන පැවැන්වෙන මෙම 

දෙසුම් පෙළෙහිදීදු හැකිතාක් දුරට ඉහන සඳහන් මූලධමී අනුගමනය 
කිරීමට තැත් දැරුවෙමු. බුදේධරත්පාද කෟලයක ල බ් අගුඵලය වන 

අර්හන් ඵලයෙන්ම දේශනාවක් කුළුගැන්වීමට උනන්දු වෙනත් සුලභ 

තබා, බුදු දුපි යා: හන වහන් 1 ලෞකික පරමාරථි තූළ අසන්නන් න [6 

කරවීම අසගේ පරම අධ්යාශය විය. 'පහන් ?; න න් විහි දෙන මෙම 

ධමණ් ලෝකයෙන් ලෝකයාට නිවන් මහ හෙළි පෙහෙළි වේවා! 

මෙම 'පහන් කණුව ධම්දේශනා පොත් පෙළද, 'නිවනේ නිවීම' දෙසුම් 

පෙළ එළිදැක්වීම උදෙසා කොළඹ හැව්ලොක් පාරේ 'රෝයල් ඉන්සදී ටිටියුට්හි' 

පින්වත් ජී.ටී. බණ්ඩාර මහතා විසින් මහාභාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ 

පිහිටුවන ලද 'ධම් ග්රපඵ මුද්රණහාරය' මගින් මුද්රණය කරවීමට මහාහාරකාර 

තැන්පත් යු. මාපා මහතා නීරණය කිරීම අපට මහත ධඬෛඨීයක් විය 
අමිලවූ ධම්ය මිල කිරීමකින් නොසපිරිහෙළා පාඨකයින් අතට පත්කිරීමේ 

අප පු්රනිපත්නියට දිරිඳදෙන ඒ පින්වත් මහතුන් දෙපොළටන්, මේ සන්කෘත්යයට 

සහාය දීමට මේතාක් ඉදිරිපත්වූ පරිත්යාගශීලී හැම පින්චතුන්ටත්, පටිගත 
කළ පහන් කණුව' දෙසුම් පිටපන් කරදීමේ කායරියට සභාය වන සින්චන් 
ඒ.එස්.වයි. අබේවධීන මහතාට සහ අනුලා හිඳගොඩ, එම්. නාගහචත්ත, 

ජයන්නි රණවීර යන මහන්මින්ටත්, දෙන දේ පිරිසිදුව දීමට ශෝහන ලෙස 
මුද්රණ කටයුතු නිම කරන, සීමාසහිත කරුණාරන්න සහ පුත්ර සමාගමේ 

11 



අධාක්ෂක මහතුන්ට හා භාඨි මණ්ඩලයටන් අපගේ පුණාානුමෝෞෝදනාව 
ක“. 

හිමිවේ. ඒ හැම දෙනාටම 

නිවිාණාවබෝධය පිණිසම සේතුවාසු 

මෙම ධමීිදානම්ය කුණු ශානන 

සෘ 

'විරං තිධධනු ලොකසමිං  සාසනං' 

ලගෙ 

සඝුන් 
සාටුබුරුන්දේ ෂණනද ක්ෂ 

පොන්ගුල්ගල ආරණ්ය සේනාසනය 

'පහන් කණුව' 

කන්දේගෙදර 
දේවාලේ 

(98543) 1999 සෙබරවාරි 1 

*/11 



22 

ඉන්ද්රශන් වහන්සේගේ නිවීම" දේශන 
දුවක් දක්වන බැ දු ගාවතුන් 

ාං වැයවන ද.චෘය සළ දහස අ 
॥ 9) මුද ._ධ 

ස පොතක් සඳහා 
28රී ෴ට ගේ මෙම යෝජනාව ගඟ 

1 ෴ 
ධර්මය මිළ කරන්න බැහැ. එය අද 

වින් උන්වහ්ය 
7 ॥॥) 

විය යුතුයි... ඳු 

කිණීම" කෙරෙහි අප අධෛර්යවත් කළහ. 

0 මැ න් උනෑ 

නොම ක්රියා ය 

බණ්ඩාර මහතා 

මහයක් වශයෙන් 

ා) 'ධර්ම ගු? 

ආරම්භ කරනු ලැබීය. "නිවනේ නිවීම" 
ව්ම ඵ් 

කාණ්ඩ 8 

ඒ මහතා විසින් දරණු 

3 කිරීම 

සළහභා බුල ඉත වඩා යය 

සැළකිය හැකිය. 

් ආරම්භ කරන ලද "ධර්ම ග්රන්ථ මුද 
කණුව ධම් 6 9" මාලාව ද න් 

21] 

රන ශූෑ , මෙහෙවරට මාධ) :,ොෝ 

ඉමහත් කුසලයකි. 

ට් නම ක්රියාවලියට දෟයක්ී හවතුන 

න මහා භාරකාර නංන" නම් 

දල් ඇම නම් ටොරින්ටන් චතුරශ්රය උප තැදුූ කාර්යාලයෙන් 

1 කි සරිඳි) මගින් ධර්ම 
පිණිස පහත සඳහන් 

කැමාන්නෙම්. 

, හාර අරමුදලට බැර කිරීම 

හැකි බැව් කරුණාවෙ 

නන් 
කා 

15 9ාවේ මහා හාර්කාර් තැත 

₹ ඡී.වී. බණ්ඩාර් මහතා මහා භාරකාර දෙපංර්නමේ 

ස්ථාෂක න 

2, මු 

1 999 පතකෙද 

, කොළඹ 07, 

101, ඝු නක් සාර, කොළඹ 9. 



9, ණෲ ෴෴දෆාර් ඛූ ස ලන නැගැන දා  ගුරව් මුද්රණ හාර්ය දූ 

ද් ; 
1 

10 ඌ ෴ 

න නිවනේ භාරය මගින් පළ කරනු ල 
4 5 වාරය 00 

මහාභාද 

0. 
ඌදා් සෟ එම දක්වා 

ක 
ඉණ? 8 ශී ලංකා( 

2 ෴ ්෴ ~ ගි 
[රු ධර්ම කරු: 

ධර්යය (කිවූයේ ඒ ම 

2 හත්වානි ම සකස් 

(ලංකා ඵනර් 6 

ලී 

මේ ෴ 
් ට 

ක් 3: 

ඉස්වයේ 
බැ. හුදෙක් ඒ මහ 

(5098 

2 55 
ණාෲධ් 

ඤාණනන්ද ස්වාමීන් ව 

ක් මහාභහාරකාර 
(3 

සකස් ? 

ධධ සැ 

ධම් ඳග,් 

ලඳී. එම 
෴ 

ධර්ම දේශනා 
11 

පහන් ක පළ එපරිද්දෙ! 

එම භාරයේ ස්ථා: 

නද රානි (2. 
ක දන්වන සීියැ( 

රොත්තු 

න් දායක 

බලා 

 මුදුණ භාරයට එව වේ මහා 
25; ₹ 2 සළහන් ලි 

ඛාආ 

භංරය 

1999 ඔක්තෝබර් 

19( 



෴ ඌ 

2 3 ඳි ॥ ර්. ) අෂු 

උතුරට හැර වීම එබස් බම් 

පැවති ඉම සකි. පැන්බිඳක් 

ලබා සිටී ගොවීඝු පෙදෙස පුරා නිහඩව ගලා දිය දහරින් 
න ගොයම සරුූච නිල්වන්ව 

කුරු~“ලිය බලා සැනසෙන ම පණ්න වෑ සිය සලින් ගං 

වගුළහ. 

 "උනුරට" හැරැවී' ම දී සභ ට 

දහම් සන-පසපොත තනබා ව්ය 

වත්~කමක් නැත්තෝ, 

ම් අමා දිය දහරින් සඳහම් ස 3 න්ත දුවා ස න්ත අ් 

'දෑහැයෙන් සරුව, ගුණ නුවණින් බරව පිළිවෙන් මහට භෘ ර් 1 ඞෟ 

මල් සල නෙලා ග න හද සු 

පළකළහ. 

 ධම්දාන වැඩපිළ 1 දියන් කළ ග්රාජ ඔුදුණ භාරය" න් 

සඳහා අපගෙන් වැයවුනේ පිරිසිදු ධම්දාන සංකල්පය පමංණී, අමාගභ 

වා සසුන් ගුණ හඳුනන පරිත්යාගශීලී : සැඳැහැව් සු 

ළ එළි ය් නැවති "සහන් පොක් 

පොන් පෙළෙහි "බර පැන" දෙස් ~ විදෙහ්වල 

3නේ උදෙසා අප 4 නින් න පියෑලවිණ නු අනිකුත් පෞත ~ පන ඒ 

5] උතන්ඝු උත්සුක වූහ. "දෙන දේ පිරිසිදුවම දීමේ" 

අමිල වූ දහම් ඊට සි 

අයුරින්ම 

ශෞොහන මුද්රණයකින්ම ධඹ්කාමීන් අනට 

පිටපත් සංඛෲණව අවස්ය න නු හා සමගම 

අදහසින් 

පන් කිරීමට පියවර ගන්හ. 

"නැ .ිළකිරීමෙන් දූහම් අමා ගඟ වියළී යා,.. නොදීමට දඩි 

චාණිජ "පොන් - මෙකල බහුලව දක්නට ලැ 

නහංචිව, පින් තොරව, තමන් අනට නොමිලයේම ස් 
4 

(පෘල්සයට 
11 

ය ගන් තුළින් ධම්ඳාන සංකල්පයේ ය වටහ රො 27] 

හෝ පෟඨක පින්වන්හු තමන් ල 

ඝු 
නොනැවනී, ශක්ති පමණින් "ධ& 

රස අහරක්, නෟ -හිනතනවතුන් සමග 

මී ලැදියනටදු දී ධම 
ය. ප 

(ලු 5. 
බෙද; 2 නොම අන් දූ ා-භදා ගන්නාක් මෙන් 

ආනයට සහභාගී 

මුද්රණහාරයට" ළඅරෑ . ඉදිරිසන්වූහ, ඇතැමෙක්. ලොකු කුඩා දහමි පොන් 



෴ (7 1511 ණය කරව් ෴ 
"ය බ්රස 

යෑ 

(5 1 

21312) "ඇබබදානං ධමමදානං පී 

සසුන් ලෑදී 

කටුකුරැන්්දේ ඤාණනඤ £₹ 

“රසිීනය 

බඳ ඉන් 
000 , 00 (1544 සොන්) 

1.) 





2 47. 0 වන දෙ 

'කතමොා නස හගවතො අරහසතො සමමා ඝ 
) 21545 

(44:42) 

0, 
11 මෙධාවී ~ ඉරාන ඉරානං ඛණා වද 

3422ා රස්තෘසසව - නිදධම  මෛලුමතතනගො 
අ; 
න 

- මලවිගගශ ~~ ධම්මපද 

දවන් පින්වතු! 

19 ) පසනොක්වා ක 
) යන 

2. හ් සෟ වෙසක් 

දවසක්. ඳු 

2. ධත්වයට ප කං ම 

_ ය වණ 
( 

2] වස ක් දවස. 
195% 1 
"ය 4. අ එ න් ( 

23 තරගෙ 
෴෴ ඌල, 
4. 

ඝ් හිසත් සූ 

් 6! 

හැඟීමක් 

)ද රජාණන් වහ 
2 

අනන් । පුර පසළොස්වක දූව සයි 2] 2? 

එතකොට ඒ කාඳණ්ස ස හොඳ අට , 

උදෑ?සන නෑ' ॥ ී 

ශාන්න දවසක්. අද 

නට බැරි තරම් දූ 

මස්, දව දන් 2. ඵ් 

සේට ගෞරව 

। පුද පූජා ආදිය සච්ය 

ඉස්, 

ග් යින් න 

] ප. ගන්නා නිව් න් මාර්ගය න් වහන්සේ ද! 

න් අපි 

, බුදු රජාං ්්යා් 

ක“ඩිමට 

න්න ඕන සැරසි( 

ඒ ගෞරව 

ක සුත නා කරලා බල 
ගරු බාහිර සැ 

3 ඹය 
වස් :ඝ රැය 

න සානක් කරපු 

හිර 

පුළුවන් *  කොදී වෙසක් දවසෙ 
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4 ඒ වන දේශනය 

කතොරණ් ආදී වශයෙන් කරන ඒ සැරසි 

දූක 

ලයි. අභාන්තර සැරසිල්ල කියලා 

? සරසා ගෑ! 

න කොටන් ඒක ඇතු 

දෙව් ර් පුද 
දස 

ඝුජා 

3 කියඝ හෘ 

ප්රනිපදාච වන &ල, දරා 
*. *සයැ( 

ඞෟ උතුම් දූ 

වතා ඛූ 

දිසාවට දෙ 
ක 

සංර 

෴් 
01) ඬෲ 

[න ඒ් 

ද 

න් 
ත්, පුද පු වන්. මේ 

යල් 

ද මගෙ හ් ශයෙන් ඒ 
ක 2 ඵ්ඝ 

යෟ 

ද් ~“~ සය 

වැඩිම සඳහා, රැස් ; 

ඇඟි 

සළ; 

ඝ්ර් සන ගමට 

ස්ථ 

23050 433 

6. .-' න්ට ලැබුණා. එහෙම ॥ 

මෙනන සුද්ද කරන්න ඕන ටිකක් භිං 
පස්සේ උදා 

ල්පන 

සං4යා වහ? 

අතන අර 

ගියා, අනන නණු 

සංඝයා වහන්සේල: 
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"පහන් කණුව ධම් දේශනා 5 

පොරවන කොට සිවු චුරු කොන් වල දුව  නැවරෙනු දැකලා,සංඝයා වහන්සේලා 

න්ය පස්සේ මේ උපාසක උ ව හේ සුදු වැලි ගෙනැල්ලා එතන අතුරලා 

ඒ බිම සකලද් කළා. ඊළඟ දවසෙප ? ඇවිල්ලා මේ විදියටම බලාගෙන ඉන්නවා. 

එදා නො ඉර පායනවා උදෑසනම. හිරු රශ්මිය නිසා සංඝයා වහන්සේලාට 

දහඩිය වැටෙනවා ඇකලා කල්පනා කලා, මම මෙනන පොඩි මණ්ඩපයක්, 

ආච්රණයකන!් කරන්න ඕන මං සංඝයාචවහභන්සේලා වැඩියට සස්සේ එතන 

පිළියෙල කලා පොඩි මඩුවක්, ආවරණයක්. නැවතත් දව 5ක් ඇවිල්ලා 

බලාගෙන සිටිනවා, නදට වහිනවා, වැහි කුණාටුව නිසා සංඝයා 

වහන්්සේලාට ඵෆීඩා වචෙනවා දැකලා කල්පනා කලා, මම මෙතන පොඩි 

ාලාවක් හදුන්න ඹන කියලා. ඉනිං ඒ විදියට එනන පොඩි ශාලාවක් හදලා, 
../ 
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45ව පිණ්ඩපාතේ යාමේදී රැස් වෙන්න පොඩි ශාලාවක් පී 

එතන 

[9 

ෆෟඝයා වහන්ෝ(' 

හදලා, ඊළඟට අල්පනා කළා, දැන් මේ ලව මම බුද්ධප්රමුඛ සංඝයා 

වහන්සේ, පූජා කරන්ට ඕන කියලා ගිතලා බුදු පියාණන් වහන්සේෙටක්, 

සංඝයා වහන්සේලාටත් ආරාධනා ඉරලා ~ එනන ලොකු නැනක් නොවෙයි, 

අ4ලා වඩම්මවලා දානයක් පූජා 

නාරලා, අතුමොදනාවට කලින් ඒ පිංචිනා බු පියාණන් වහන්සේට ප්රකාශ 

කරනවා, ස්ව මිනී, භංගාවතුන් වහන්ස, මම මේ විදියටයි මේ ලොකු පිංකම 

අර විඳියට තණකොළ ඇහැලා, 

කක් ඉස්සා. 

ඊළහට එනන පොඩි මඩුවක් හැදුවා. ඊළඟට පොඩි ශාලාවක් මේ විදියට 
2! 

~ ඒක නිසා ඒ ශාලාව වටෙන් සංඝය්ය වහ? 

ආරම්භ කළ. බොහොම සුළුවෙන්. කලීපු 

පොඩි මතක් වගේ තැනක් සුද්ද කලා, ඊළහට එතනට මේ වැලි 

හදලා, දැන් දානමය පිංකමකුත් කළා කියලා. ඒ අවස්ථාවේ බුදුපියාණන් 

වහන්සේ ප්රශංසා කරමින් අනුමෝදනාගවේදී ඒ බ්රාහ්මණයාට ප්රකාශ කරනවා, 

"එහෙම තමයි බ්රාහ්මණය ණුවණැති තින් මොහොත, ටිකෙන් 

ටික, කුසල් කරමින් තමන්ගේ චින්තන සන්තානයේ නියෙන සියළුම කෙලෙස් 

මලකඩ ඉවන් කරගන්නවා හියලා ප්රකාශ කරමින් අර අපි කලින් සඳහන් 

කළ ගංථාධර්මය වදාළා. ඇත්න ව්ශයෙ න්ම ඒ ගාථාව ඉතාම සරල ගාථාවක්. 

ඒ වගේම ඕනම කෙනෙකුට තුමන්ගේ ජීවිතයට ආදර්ශ පාඨයක් කරගන්නට 

නරමඹ් වටින, තවසාඩම් කරගෙන ආදර්ශපාඨයක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න 

සුළුවන් : ඉරම් වරිනා ගාථා ධර්මයක්. ධම්ම සදායේ මලවග්ගයේ සළහඟන් වන 

පුද්ගලයා මො 

ද 
2 

ගාථාවන් මේක. 

අනුහූඛෙෝඛන අමෙධාවී ~ රොන රොකං ඛේ ව 

කම0)ාරො රහජනෘ-ොව - නිඩුමේ මලබආනනො 

මේකෙ සාමාන්ය අදහස, මේධාවී කියලා කියන්නේ ඥානවන්ත 

පුද්ගලයා, ප්රඥාවන්ත සුද්ගලයා. අනුපුඛෙඛන කියන්නේ, අණු 

ක්රමක්රමයෙන් කියන එකයි. 'ලථොක ථොකං' කියලා කියන්නේ ටෙ 

13හොතින් මොහොන. සම්මාරො රජනරෙසව 

මයෙන්, 

කන් ටික. 

බණෙො බණෙ බියන්නේ, 
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් වන දේශනය 

රිදී වැඩ කරන 

කරන්නාක් මෙන් 

මලකඩ, ඒ 

1 

කරන්නාක් යෙහි 

අර මේධාවී කිය 0: 
£ 0). යාඝු කියාපු ෆා 

'ගලයා, ප්රඥසාවන 

කඩ කියන දූ / කරන 

කළා නම්, සතර සඳ ගාථාවන් 

। දූන න්, ඒ එක් එක් පදය 

9 එන, එක කරන්නට බැරි නරම( 

විධ; 28 259% 
රා ස්යේ යකි ම ඒ හැම ගාථාවක්ම 

නරගන්න 

224 

න්ම හාද 

, ඒ 
- ඒ 

අඩිය නැතත්. ඒ වගේ 

යුත් ඉ්ය 

3 3යාද්ඌ 

ණී 

)න කිය 

නුකූල 

නි ~ උගන්කමක් 

3 වච & 

යන අදුරෙන්! ද්රයට සෙයාථාපි පහාර 
ය ෴෴ 
29 ඉති 

90ර 964, ඉමි 

ටපසදු, න ආයනකෙනෙව, ඇදාපට 

ඒ කියන්! 

ඇද්ද, 

එක පාරට 
060 ධර්ම & යහි නේ න් 

'ලක් ඇත, 

මෙනන නෑන 

කියන්නේ ක්ර බල 2221 

23 
කියලා ඒ 

“෴෴ඹැක් සි විදියට 

. ඒ ධමය, ඒ ධමී ප්ර 

02 සංඝනයෙ 

₹5:(. 
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ගඳින්න 

ව 

ම සාස්ය 

මට්ටමින් 

0වියස 

දක්ව 

ව්යක් 

'ථෞොක ලේ 

; 4 ලම 

ස ලි 
&' 

ල් කම 
කක 

කාලයේ දූ 0වක්, අ 

කත වැසි වෙලාවක් 6 



7 
1 නායෙකුන යනවා. අයව හොඳ 

॥ 
॥ රක 

ති 

වහන්සේ දක්වලා තිබෙඝු ස් 

හෑ 
ව ය 22002 

කෟාර්යෙන්, 
(0 
කිරී කාර්ය 

නමන්ගේ අනාගත 
ආපදා 'යට ඉතුරු 

ම ස්ධිකාළ ඩක් ගි. ලේලි කරත ආරම්භය මාර්ගයෙන් 

නිබෞනා ඉට කාලය 

කාලය අ කුසැ 
සෑ නෝ 

නියන 11 

් වහන්සේ මෙනන දෙන්නේ. 
"ස යි 
රහ 

යකින ැ කි 

ටථොකං ඛුණෙ බණෙ, ඒක වරදවලා පෝරංමි අරගෙන, 

3) 

9 තූළින් සුළුවත්් හු 

වත් ද 

।, නුර්කයි. ටිකෙන් 

ඟාක් 

2 සඳහා යෙදෙන්දවෙ 

න් ඒ 

වික් කරන්න 

ධිකුසක නමි. ඒ ම එක මොරප 

නාට දූ න් මොහොනින් මො 
[1 

ගෙනියන්න. ද ) මහා ගංගාවක් කියල 

නයන මහා ග ඉට මහ 0 සද් 

රක්ඛ 
෴ 
ධම් ය: දෙයේම නව 

පිං 

මාපස( සුඞතාදඳසයස - න මං තං ආනගමසා; 
-,4 ර්නි 

ආචි්නං 

ම ාවුධූරාවියා 

33ක 3403 

142 එ නිෂාතෙන . 
රෝ ෴ඞ$ඉයා සුසී 

ද ෴, 2 1! එන සග! 30 ස සංඝයන් මා කර; කරා, ~ මේ සුළු දූ 

න එපාය, සුළු කොට සි; 

වෙලාවක් යන( කිරිය 



ලා 
න | 

4 26 ට, ද ය ය කයක් 

සාවන්ත ව්න්න පුද් ගලය? 

ථාකං කියන වළ ණ%ක 

රරෙදෙනවා. කර 

දුරජාණන් ඳූ 

"යෟ 

අපි සාමානා ! 1 රන්කරංචා කියලා. මෙතන දීලා 

අර්ථයක් ස යාණන් 

මි 7 4 දුන ක ව්ය කරල: ක රිදී කියන ද්රවාය 

ඉතියක් අ 59ට දෙයක්. න 

යන්නේ :॥ කමමාරො ය මමන [2114 

1 තිබෙනවා. න පළහ 
- 
වුනාම 

ලූ 
නෲණ්යය අ 

ක්රම ක්රමයේ 

න්න බා 

රත් කරලා, සිසිල් ! 

। හී 

දඅන්නවා, 
ත්වය 

් ක්රී 
(3220 

කාලයක් සංසාර 
45, ,, 

ස ඒ එනකෙ කිය කා 

කරනවා. හැකි සංඥාව ද ගෑ 
අමුතුවෙ 

දුන් නවා දෙයක් නැහැ, 
වය 

සි තැ මලකඩ එකයි සාමානා ෴ී/. 

2 රල ය 

( තම්යි ඵ් මල බනවා ය 

2 9්කු ා) අ; නවන 

අන්දම; රණයක්. පියාං6 
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10 । ් වන දේණනය 

2 4 ඒ බා ෴ දා 
රයෙකු ප්රකාශ නොකළ අන්දුමින් ප්රකාශ කරලා නිඛෙනවා 

අවස්ථාවක - 

යක් 5 
දු 2 ද . “ද 2: 0 9.65 7" චාය කියන එක ප්රැභාෲ කළා. 

ශාස්තෘවඈ 

භාවය. සිනේ ස්වාභාවික 
ඉන න වාය, ඒක 

නිෙ 

බො ආගනකුකෙහඝහි උපසෂඳාලෙසෙ ॥ ඥ් දැ) කෙ. හා සෘ ගය පහසසරමිදං හිසබ්වේ චිතතං, 

උසක? 9 ඨෟ, නං අසුසුනවා පුථුජනො යථාහභූතං නපපපානාතනි තසමා 

අසඝුතව්තො පුථූපජනඝ්ය චිතතභාවනා න්යවිතනි ඩදුම් 

මීඝි ව _ රයි. ආලෝකවත. දී 

ආග ලසෙහි උසකා් උපසු 

බාගඞි 2 
12 
22(6 

_,ධ් ;හැරින් ආ, මලකඩ වලින්, ආග 

2 
5” දී ණූ 
කාරණය න 

ක  අශිපුණළ මම ය් 0. ස... ාබෙන්නේ, තං අසසූතචා පුටු 'ජප්නො යථාභතං න 

ධර්මණානය 
ස සමා අ ස විනනහා 

-/ ඒ කසපරි& සාමානා 

පුද්ගලයා චිත්ත භාවනාව පිළිබ 

අ6නාඩෑ 

බණ භාවනාව පි 
දී ක් සැන්ත දක්වනවා, නැත. ඊළඟට අ 

"පසහසසරං ඉදං හිසබ්වේ චිතතං නඤාධ බො ආගනනසොගි උපකතිලෙසෙහි _.. 

බං න ඝසුනවා අරියසාවකො යථාභූතං පජානානි තසමා සුනතවතෞ 

යසාවිකසඝ්ය විතතභාවනා ආඈආරථීති 

උත 
। රම ව 

න්න මේ නෟරණ 

යී. එය බාහිර උපක 

නි 

තා පුභා! 22 ඒ 

බෙනවා. වන 
න ඇද්ද කරු 

එබළු ඒ ධ। 

දන, අවස්ථාවකු 

ානය ඇති ආර්ය ශ්රාවකයා අ 

ඤෑ ද 
නතු පරිඳි දන්නවා. අන්න ඒක නිසා 

₹ 

න 
ර්කයාට නු භාවනාවසන් නබඛෙනවා, 

යෙදෙනවා කියලා 

එවන් අනුව හිතාගන්න පු! 

ාරණයක් තච( 
ක් "1 

320 

ධර්යයක් ( 

, නෛසර 

නා කමෑඞ් 

න් ටික, මොහොනින් මො 

මිකිසි දවසක ඒ සංසාරයේ තුමන් දියුණු කරලා ෴ට। ද 
බාන 

වි 
වක්, වතිමාන උත්සාහය අ ර් ග් 0121! වන්, කෙනෙකුට ඒ ලෝ 

ම කනෙකුට ( ා බැරි තරම් ඒ ගැඹුරු ඉතාමත්ම පිරිසිදු 
කරගන්න පුළුවන් වෙනවාය, චිත්ත පාරිශුද්ධිය ලබාගන්න 

ය කියන එකයි අපට මේ ගාථාවෙන් මතු කරලා 
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11 

කුර 

ට පවා පෙ 
(8) මෑ පිය: සියා න් වහන දක්වපු 

9ණන් ව 

මාවන් ඳූ ;] [2 සින පි 

කරන ලද 

ඉමි කෟරය £ඳ 

සාසනුයන් 

පියාණන් වහන්සේ රා; සාමණෙ 

5 ඔඵො ය කියනු _€ 'කණ්ණා 

කණ්ණා අර පොඩි වෙකුගෙන් අහු යලා අහනවා, 

. එනකො හාමුදුරං 
% ස්වා! 

කියන 
12ක, කියල 

"අ සමී 

"යයි එ 

ව ආශ්රයෙන නවා 

න කියු 

1 

ට ඳෘ 
න නවා 

න ඒ විඳ 

හො 
සීද 

ස ණා න සළක: 

සින් නයෙන් ඝු 

කුරගානී යට ඒ සින ජි කමය ප්රකාශ ක "ර 27 

ස්තර්ව දුක්ව සි 

0 නමි 

ව් දන 11 & 

ඒක කරන්න 4 කල්පනා 

න්න, ප්රත්ය කරලා බලු 

ට අර කණ්ණාඩිය ඳි 

ධණන් සැ 

පිණස 7 හිංසාව 4. 

200 කරල නා කරලා 

ඒවෟය 

න යනවා. වැටහුනේ නෑ; , කර( 
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කැ 

'යට කරගෙන 

වේය 

නවාද ... 

බ් 
හ් මුලේ 

ණූ 20. 

කළාට දූ 

'ඩ්ක් 

ස හේතු වුනාද, 

) සංඝයා වහෑ 

ක? 
10 

කරන චං ම, ඒ න්යායදෙ 

184 



। කො අදා ණූ. 
*සහන් කණුව ධම් දේශනා” 13 

(ශී ඒකෙ ධර්මනාව වශයෙන් ඊළඟට ාන්සේ ප්රකාශ කරනවා. "රාහුල ට 
ණන් නමන්ගේ බාය කළී 

දු 

අනීතයේ යම්තාක් ශ්රමණ බ්රාහ්ම්ණයින්, මහණ බමු 

පිරිසිදු කර ගන්න නම්, චවී කම් පිරිසිදු කර ගත්තනම්, මනෝ කම් පිරිසිදු 

කර ගන්න නම්, ඒ හැම එකක්ම කල 

ගැන? 

වචනයෙන් සිනින් කරන කියා පිළිබළව යම් පාරිශුද්ධියක් ඇති කරගන්නව 
ෆා ' 14 ම 14.. 

ඔන්න ඔය කියාපු න්යායය අනුවයි, 

මහණ බමුණන් නමන්ගේ කයින් ක්රමය අනුවයි. අ ් යම්තා 

නම්, ඒ කරන්නෙත් මේ ක්රමය අනුවයි. දැන් කාලයේ මහණ ඛූ 
* &; "2 නෑ... %/"' දා, 55% සංඝ ෴ උෲ. ආද,,%' 
කියල්ය :04%න් වහන්සේ ඒ සූත්ර දේශනාව කරන්නේ මේ ක්රමය අෲ 

රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේට ප්රකාශ කොට වදාළා. 

මේනන මේ ගන්තු කණ්ණාඩිය අපට බොහාම ප්රයොජනවත් එකක්. මේ 

කණ්ණාඩිය කියන එක මේ පින්වනූන් කොතෙකු . ගෙදර වල 

නිබඛෙනවා කණ්ණාඩියක්. එතකොට, මුළු ශරිරෙම පේන කණ්ණාඩින් 

තියෙනවා ගෙදුරව්ල් වල. නමුත් ඒවයින් පෙන්නුම් කරන්නේ ශරිරේ විතරයි. 

මේ ශරීර පේන කණ්ණාඩියක් නෙවෙයි මේක - ධර්ම කණ්ණාඩියක්. මේක 

ඩියනා. 

ඵහෙම විඵින්ම ගීත පෙන්වන කණ්ණාඩියක්. හිතේ කිලිටිය 

දුන්නව 
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හිත සෞනෙන 40.2 මේ කණ්ණාඩිය අනුසාරයෙන් මේ කියන ධම්ය, 

නේ. නමුත් මේ අනුසාරයෙන් හිතාගන්න පුළුවන් දැන් මේ පින්වතුන්ට 
“23: £: න න ගන ඔවා නනා ඇළ බ් සිදී. ගො ෴ැගේගෙ සහොට්කුෂ 

ස පීරිමේදී, මුහුණ, හැඩ වැඩ දැමීම ආදීයෙදී, ඒක කරන්න කලි: කී 
11 

කණ්ණාඩිය දිහා බ්ලනවා, මේ මූණේ හෙ මේ හිසේ හෝ සකස් කරන්න 

නැතත් නියෙනවාද කියලා. කරගෙන යන අතරෙන් බලනවා. කළාට පසුව්ය 

සුනු 6 එක දැන් ඉසිං අඩු ප ආපහු හැරිලා බලනවා මා මේ හොඳට වක් 

නැද්ද කියලා. 

අන්න ඒ වගේ මේ ධර්ම කණ්ණාඩිය දිහා බලන්න ඕන, අර ධර්මයේ 

දැක්චු න්යායය 

ය්ම හිංසාවට ආදී වශයෙන් ඒ කුසල් අකුසල් පිළිබඳ කථාන්තරයයි 

න ක 

නුව, මේක අනුන්ගේ හිංසාවට, . තමන්ගේ හිංසඝාවිට, 

දෙකික්ුෂු 
ක 

එනන කිවිවේ. 

ගහිංසාචකට හේතු නොවෙනවා නම්, ඒක කුසලයක්. යහපතට හේතු වෙනවා 

නම් ඒක කුසලයක්. ඒක මේ පින්වතුන්ට පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න 

පුළුවන්.අන්න ඒ විදියට මේක ධර්ම කණ්ණාඩියක්, මේ ධර්මය කියලා කියන්නේ 

එහෙම පිටින්ම කණ්ණාගධියක්. කොයි නරමිදඳු කියතොන් අරහත්වය ලබා ගත්තු 
4 ය් 1 

අර විදියට හිංසාවට හේතු වෙනවා නම් ඒක අකුසලයක්. ඒක 

තෙරණියන් වහන්සේ කෙනෙක්, රහන් මෙහෙණින් වහන්සේ කෙනෙක, ඒ තමන් 

ලබාගන්තු ප්රනාක්්ෂය ද් ශ කොට වදාළා, ධම්මා දස අපෙකබහං 

කිය මම ධර්ම කණ්ණාඩියේ මුහුණ බැලුවා කියලා. ඒ මුහුණ බැලුච්යෟ 

කියලා කියන්නේ, මෙතන හිත බැලුවා. ධර්ම (කුණ්ණාඩිය දිහා බලලා මේවෟ 

සකස් කරගන්ත්ය, කියලා. 
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0් වින දේශනය 

ඔන්න ඔය ආශ්රයෙන් අපට සිතා ගන්න පුළුවන් 
චේ දුන්න ඒ උපදේශයන් අපට ( 

0ගික ජීවිනයෙදී. මේ ; දනාටම 
₹ 

සොයා ගැනීම, ඊළඟුට මි, ඉ කරන්ෙ 

, සියාණන් 
1? 

2 කුම ප්රශ් නය 

වහන්සේ සුතු ॥ දෝ පාර් ම අ නවා, අපෙ 

(5. )( 

මද කියන එක, 

සංඝාව නෑ, ඒ | ම ? ම, කරන්න ක ර් 

ගෙන යන්නේ කොහොමද, කියන එස 
යෑක් කරන් 

උපදේශ අපට මේ සූත්ර දෝශනා වලින් හමු වේල 

බුදු පියාණන් වහන්සේ 
වවිනා උපමාවක් සගිත සූත්ර දේශනාවක් කළා. දර 

ගේම නුව නවන් 
අවස්ථාවක ඒ 

2312) ම් න. සංඝාන සූ මය හූ නු සුතුයක )නවා. අවරා සංඝාන කියා පූසා ක 

ලා ලලා । ගහනවෟ කියන එක මේ 8 

නේ අල්ලලා පොඩි සද් "ම නාදයක් 

න් ඔය දේ ඇළදුරො ඒ 

ටන්, ඔය යකෙක් එහෙම එළි 

"1 
ල් කිස ල් අව ස්ථා ී 

න්න න යචමචි දූ ස් අසුර 

අද දහ ණ් තන මේ සිර්රවිසාෙක් වහන්; 

'සුරක් ගසන වෙලාව. ඉතාම සූළු වෙලාවක් 6 

යන එකයි එනනන් හැගෙන්නේ. 10: 
1 

ණෙන.... 

කයටයි මේ 

යෙක් හෝ යම්කිසි න සි 

ාන්සේ, 
ප්රකාශ 5 ඉන කාරණය දන්වන්& මුන්, තුන් 6 

ක් ගසන සුළු කාලය නුළ න් 

ාශ කරනවාය, එබළු හිස 

ව කට සුත කර්ප 

කයා 

තෲකන් 

ව්යය, ශාස්තෲන් වහන්සේගේ 

දෙන පිණ්,ඩ ආහාරය නිකර 

ග් 

7 නැතුව, ඒක අපතේ හරි ] 

%92නෲැ. 

නේ 

ය කෙනෙක්ය යල; ඵ් ක් ධ්යානය වැඩිම කි. 
5 නැතුව, ධ්යාන නොකර 

ඤු වන කෙනෙක්ය කියලා මා ප්රකාණ කරනවාය, කියා. 

තක්, අසුරක් ගැඩීම වැනි සුළු මොහොනක පවා, 

මෙනි සිතක් වඩනවා 

෴ 7 

ය හිස් කරන 

නැ නිව 

න් පී, එක කක් 9 සුළු 

1 

ඒක නිසාම 

4 න අර "යකින් 

හන්සේ දස 
ම ම ඝු 

නයක්. එක්නරා සූළු 

් ව ම අනුව සී 
සියාණා?අ න කේ 

ක් එයින් ලැබේ 
ක් ය ්ප ,! ව, කමක් එකතු 

4 222 
මක නිස 

එයින් වරදාචවලා හිතාගන්න නරකයි මේ සුළු අ! 

පමණක් සීමා ක 

යි ල් දානය නත තු න්න නරම් සුදුසු යි කි 3 ප්රකාශ ක 1 .- 

2 ගෑ ද නරි 

යූ භාවනාව 

186 
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යකින් සටන් ගත්තා නම යමි 

8 

කරන්නේ ඉසු රක් ගැසී ) වනි සුළු කා 

නිපන්නි මාර්ගය ඒ 

තක් ඉලාකු ද 

න් 17 දරියට ශ්රැ 

නෝ ඒ වග ඈද ක හමන් 

කරන්න පුරූෑදු ॥ ලුබා ගත්තු අයයි. 

හිත, ඒ තැනැත්තාට 

සුළු ව 

සුළු වෙලාවක වටින 

නම තුමන්ගේ වැඩ් කූ 

විකයෙන් අන්න අර අසුරක් ගසන චේ 

ඒක මට ඝු 6 යොදන්න පුළුවන් නේද, කියන බුද්ධ අවවාද 

ය් ගමන් කරන්න ෂ් න් වෙනවා. අන්න 
ඊළඟට, ඒ ව ග්ම අසුර; න් ගසන කරමි ස 

යම්කිසි න ය අනිත්ය සංඥාව 

ශ් ගි න්න නෲ භාවනාවයි. ඒ ( න. ව 

ඒ වගේම් දු8ඛ සංඝාව මේ ය 

ම මනි න ? 

මයි ත දේ මේක අනාත්ම 

ව බො ය දැසි 

2 ගානා ) මි, ච් ක නා හැම එකක්ම දුකයි. 
ඉහි කළා නම්, මරණ ස: 

ඩං චා න ධ්ම්ම සතිය වැඩුවා න 

යෙන් න භාවනා සූළු 

භික්ෂුවක් පුර රුදු 
₹£*-| 

සේ 

හෝ අසුර ක් 
න ස 521 නං 0 4 කරනවා නම් අන්න ඒ හි: 

තු කරන 

නුත් 
යට । ගත ඈෲන් චෲඇ ව 7 අනුශා 

ප්රි කාෲ කරනවාය භියෟ. මේ කිය (යා 

ගං මෙතනක් දෙ න "හං න න "කුන්ලෝකයා ී නට පුළුවන්. 

කියන 

ණා න් වහන්සේ ද 

සංඥාවක්” ල 

ක අර්' 
චෟ. මේ අසු 

වක් හත 0) බ්ර 

අර්ථවත්. දෑප 

එළු වක 5 අදු 

දන නවා, ඔය යකැදුරන් 

. න නූ ක් ගසලා කරන්නා වගේ දෑන් මෙතනදී 
ණූ 
..; 4. සුළු වෙලාව, 7:46. ක් ගසන තාක් සු 

මා ඒ කෙ 

ඒ විදියට 

) වෙලාව, කුසල් සිතක් 

යකා එහෙම නැති 

ථාවෑ්් සළසා ගන්නවා. අ 

අර් නමන්ගේ 

ද යුෂ 

කාට වදාළේ. 

ා ජීවි්ය 
ල් පදව: 

සෙන් 

ියාණන් වහපු 

දියේ ෂු කටයුතු කර 09ට මේවි 

දෙයක් 

එත 

මේ නි කර ගන ॥ 

ද්ධ ය 

එකක්ම 

ප්රරයෝගික වශයෙන් උපකාර කර ශන 

, මී විදියේ න ඩ්ක ච්; දූගන් දින් කෙ 

යාණන් වහන්සේ ඒකන් නිතර බෙ හෙට අදි ස්ථා වල මු කරලා 

වා, ඒක මේ සාසනයේ හළඳුන්වන්නේ සංවේග වස්තූ කියලා. 
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16 ඒ වන දේශනය 

නියෙනවා යක්. ආන්න හන ආදී 
දාාද෴ා෴ ් ෴දද් ෴ 22 නොෞ ॥ ඉන්ධන හරි 
25, දල ණය දූ 
ඵකනතු 5 

කියනවා සංවේගය 

වන් දේවල් : 

න මේ කාරණං- 

දු 

ඉ 
ණෲ අරඬයිතතයා 

ආහාර් ගදෙ 
෴ ඉන ප 
සම්බ 

යාණාන 

කෟලයුක් 
කී ම සය අයම, කයන එක, 

ම 
ක්ද 

) සස්ෙ 

නුම් ත්විය 

।, ම උත්පත්තිය 

ක් සංසාරයේ කරලා නිබෙනවා. ඒ උපත 

වෙනි නාග්ග නා නෑග්ග කමයි, 

මරණය මරණය කරා 
1 

ට යුනකෙො 3 ශඝන 

එක 

දී ව රය කරගන 

* දර්ඝ අනා 
සංඝාරයේ ග। :න්සේ 

. එක තැන කරකැවි, 
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මොඩකම්, මේ නිසා ඇති වන දුක, ඊළඟට ඒ ගැන හිතන්න ඕන, නිනිපතා. 
ඒ වගේම මේ ජීවිතයේදී ආහාරය සෙවීම සඳහා යොදන ප්රයත්නය. ඒක කොයි ₹ 

තරම් දුකද ? මේ සතුන් මේ ආහාරය සභා වෙහෙසෙන ආකාරය ඝිනලා 

ලි නිසුන්ට ආහාරය ලැබීම සුළු දෙයක් 
෴ පුළුවන්. සමහර විට අර අනීතයේ අනුරුද්ධ හ 

බලන්ට ඕන. සමහර විව 

හැටියට හිතෙ දුරුවන් 

බන ඉපදීම පිළිබඳව ප්රකාශ කරන්නා වගේ මේවා මේ මේසෙට එන පමණින් 

ආහාර ටික ලැබෙනවා කියලා. න ට 

9 ~ අවිසක මේ ආහාර ද 

| ඒවා සඳහා කොයි නරම් චෙහෙසෙනවාද 

දවසක් 2ක සඳහා. ඒකත් දුකඛ:, අන්න ඒ විදියට 

, ඇති 

නවා. ඒ සංවේගය අනුව 

මේ සංවේග වද 

දෑඛ් ස්වභාවය 

කල්පනා කරලා, එතකොට මේ තුම; 

ළිබළඳව, සංසාරය දි ), මේ සංසාරයේ, ජීවිතය පි 

1 තුව න 

' ලැබෙන සුළු ඉඩ, අපි අර ආසද 

ගැන, දරුවන් ගැන, කල්පනා සනාරලා ඉනිරි කරන්නා වගේ, ටිකක් ඉතිරි 

කරන්නා වගේ, ඒ ලැඛෙන ඝුළු මොහොන පිනක් දහමක් ස 
භාවනාවක් සඳහා යසොදාන්න උන්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. 

එහා, බණක්, 

මේ වගේ සංවේගය ඇති නොවීම නිසා නමයි සාමාන්ය බෞද්ධයින් 

ධර්මයෙන් ටිකෙන් ටික ඈත් වෙන්නේ. ඒ නිසාම මෙලොවන් දුක වැඩෙනවා. 
ද 0. එන පර්ලොවටත්ය් දුක් එක් රැස් කර ගන්න! ට මෙන්න මේ විදියට මලනඩ 

9 13 රාශියක් ඉවත් කිරීමයි, ඉවන් කිරීමේ වැඩපි 'ඩ ශාසනය කියලා 
ණී. 

මලකඩ, 1 

නොයෙකුත් මලකඩ තිඛෙනවා, මේ හැම මලකඩටම වඩා නියම මලකඩ 
෴ හැටියට දක්වන්නේ! 

෴ කියන්නෙ. පියාණන් වහන්සේ ( කයේ £ 

......&(මා ද් 

00:42): 

පාපකා ධමමා - අසමිං ලොකෙ පර්මහිව 

 මලනරං - අවිසජා සරමං මලං' 

මලකඩයක් නමයි 

21 

නිබෙන ප්රකට මලකඩ වර්ගයක්. ඊළඟට ඊටන් වඩා, නතො මලා මලනරං'" 

ඊටත් වඩා ලොකුම මලකඩය නමයි: ' අවිජජා පරමං මලං.'- අවිද්යාව 

කියලා කියන, ඒ නොදැනකුම කියලා කියන, චතුරාර්ය සත්යය නොදැනීම 
කියලා කියන, ඒ මෝඩකම, ඒ අඥෟනකම. සෟංසාරික සන්ව්යා කුළ 

නිබෙන ඒ ( 

ලාවන්, පසරලොවන්, නියම වි කයේ 
[25 

පාසකරිීම. පව්කම් කිරීම ලෝකයේ නි බන ලෞකු මලකඩයක්. ලෝකය 

නකම, ඒක තුමයි ලොකුම මලකඩය,. එතකොට මෙන්න 

දුපියාණන් වහන්සේ මධාම පුද 4 
෴- 

0 

මේ මලකඩය කපාංහැරීමට තුමලි . 

“රම ද යැ &; ! වශුයෙන් ආයි අෂු 

අදූ 
කග පො කියන්නේ. ඒක 

[ 
එතනන් අ 94ගික මාගිය දක්වා වදා 

පිළිවෙල ළි ලක්, මොකක්ද මේ ආයි අෂටාංගික මාගිය කියලා 
බාහෝ විට වචනයටයි සීමා ලා තිබෙන්නේ. මෙතන 

නිබෙන වටිනාකම බොහ දෙ 
ද ₹ 

නෙක් තෝරාම් ගන්නේ නැහැ. මහ පුදුම 
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මාගියක් මෙතන තිබෙන්නේ, ස 

කමමනනත, 

කියන 

දිටරී, සමා සංකපප, 

නා වායාම, සමණ සති, 

අංග අටයි ආයි අටොංගික මාගිය 

ආජීව, සඳ 

ණ් । අපි අපට පෙ 

ද්බ්ය ණෘ 

සිංහල භාෂාවෙන් නකිවි්වොන් 

'හර දැකුම්, එනන 

තෙවෙයි. ජී! 

කියලා කියපං 

., ~ ජීවිතය දර්ශනය ඩී. 

6 දැක්මයි. යු දූ . කියල මු නූ ර් 

20 

කියපං 

කියලා න්නේ, 

නේ ආර් 

කිය( 2 කි 

පැවතූ! 

1 හරි ච් 7 

ය් ක 2 සෑ 

න්නේ සර සු මී [ යි යයි. සමමා ඝස 
කිය! "හර් සිහි කෙරුම්. නියම් දී කිරීමයි. සමමා සමාධි 

කිය්ය ගර යන ද ෂ් කෙරුම්. හරි විදියට සින එකඟ කර 
ර කිරීමට භා මේ එක එකක් ස් දිග 

3 සඳහන් කුළොකන් සමමා න කියලා කියන්ඵ 

ටන්, කෙනාටම 
දැ කැන් ස ක් ජීවන ඳූ න කාය පළඟැවියාබණ 

ද් ර් ශනයක් නිබ නවා. අපට 0ධ ?$803යෟ 

ාන්යා ක්වන 

ඊළඟට ඒ විදියට 
1:59 

03 වනවා. නෛ 

එනන මු වම 
ඵ ්ව්න ද ර් ලූ 

එතකොට පළවෙනි සිය ම 

,%ව කුරා යන්න 
ය ඹ් 

යි. 

න රශනය කිය න 

ඒ 

එතන 

වශයෙන්ම ජීවන 
එක. ඒක ධර්මයේ දක්වලා 

1 දක 

සංසාරය ශෑක පමණක් කල්සනා කරලා පුකාං 
හොඳ නූර්ක 8 වටහාගැනීම. කුසල් අකුසල් පිළි; 

නමානාදී, යේ න්ත අ කුසලා! 

වක් ඇත, පරස 

~- සමමාං දිටඨි 

වශයෙන් න එක 

කර්මයණ්ය 

ඇන, න දහයක් හහ විය යට ඳ 0. 
කුසල් ව්න යක. 

උප ම සුලි වන වදී සංසාරයේ න්, සුග 
 රඊශනයක්, 

් ඊටන් ද රට යන “€ 
වහන්සේ කෙනෙකුන් 
කී 

ධර්මය මේ 

නය. නථාගන 

ව්දූ ම ය ණ් ඒ වඵාකුරාගී 

ම, මේ සංචස්කන්ධයම, ।, මහත් ස 14 සාරික පැදි 

තුව නණ්හාවයි. මේ නං ඤ ක්, මේ දුකට පිපාසය සංසිඳුවා ගත්තු 
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ධම් දේශ? 

වනයි, ඒ නිච්ය ආයි 

9ඛ්යයි 

න 

කියන ඨිය කියලා 

විදියට සකස් කරගන් 

යක් ක්රම 

2 
ණි න සඞඝියට අර 

ඉස් 
| ද් 

කියලා න මේ වගේ, එත 

ඒ නෟංනං 

ක 7 ඒක දක්ව 

හිංසා සා: 

යක් අ 

ඉණ; 

॥ 

කියන අදහස, ගිහිගෙයින් 

පමණක් අයි 

3ලාෟ කියන් 

ක 
න්යයෲණ 

න 

නික්? වශයෙන්ම මේ 

දුකයි. දැන් සමහර 

න 
ඝංං සී ළා 

කියලා. 

කිසි 
"ඇද සේල සෲඝයෟා දි 

විස්ථාවල 
ඳූ යාල 
“ධම් ම 

1 ම් :!/!, 

ක බැක් 
4, 2 ්යා ද ඵ්ක කෟලයක් ණි 

ඝවා 

මූ සංකල වෙනවා. 

න න්නේ 

ඊළඟට අවිහිංසා සං 

කර හිංසාවක 9 කියන සිනිවදි 

ඹය )ා සංකපප යලා. ඒ සිනි 

නත් ඊළඟට ( ඵ් අර 

කිම්, පර . දෙඩී 

ස්ථා 
. 

ලය මේ ශග ඒ හොඳ 

සනා ද 

කරනවා : පෘ 

වැඩන් (9 
ාඩ, සි 

2102 යන්න 

අර ප්රංණඝාත, අ මිථ්යාව: 
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ද් මෑ 

ද් ඳූ 
න් ඞ; 

යෟ 

"හ [න් 

කියන කාර 

දන උත්සාහය : 

භූමියට, 

් ඈ (25 
සකස් ! 

මොක; කද, 

වෙර 

නෙවෙයි ඒක. 

වමේ සනර් ආකාර දි 
න් 
හේ 

යාම 

සාරක( 

ඇ 
20 

15 

-92රශගය 

හත සදස්ල 
බට 

කීප 
202 ද. 

ඒ 

7 හරි, 

2; ගතා 95 

ඩ්්්යෘ වද්දා 



21 ් කණුව ධම් 

ගේ දිවි 

ම 1 4 නි 

සාහය, 

වන්ත සනතානයේ 

වර්යය, උ 

ගුණය ක ඉනාම 

ඩ්යෟ 
වෙනවා ස :යම සිහිය, හියම සී සනි 12 

තු 1 _,1 ෴ 04 2. 
යොමු වෙන් ඒ ධ! ම 

න් ගන 

ය ගැන, ඝි! 
කයි සනර සනි 

නට ඒක්කාෟෲෟ 

ඇති වන ~ 

විඨ්යානය කියලා ඒ සන 

යන මාර්ගය, 

ඵ් ඳි න දා ගයක්, ඒ ඝනර් සෑ 

ක තුල 

"තු කුම 25 ඵ්? ෴ ; ් ඒ 

මාධියක් [2 

සිත නෑ ක කර 
4365 

එකහ කෙ : වත් 

5 ද කුළ. 

5 යක් 9) සර ෂය කියලා. 

කිය 

ගෙන කොන 

නම්, ඒන 

කමයි ආර්ය 

ක් ක 

ඒ මා ම අපද 

පූර්ණ කිරීම 

॥;' ව්ශුලඥෙ අෂ්ටාංගික 

1217 න්නා ?: ඡ් 2 ම නිවනයි. මේ 

යි. 

0, 

හ් වහන්සේ ප්රකාශ 
ධීකයි 

නයි කයි, පවවනහනං 

ධර්මයක් 

149 



ඝ් 68 වචන රදේණශනය 

ල දකින්නට වෘ. කර් 

හස 3කෘං ඛු 2 යය යලා, ප්රකාශ කළ ආකාරයට, 

වින් ගෙන ඒ කරන කරන පුමාණයට 

ප්රකාශ 
(24%, නිවෑ 

ගම් න න දැන් කරාද, 

න්න දෙයක් නැ 

ඊළඟට ඒගිපස්සික 

ගෙන 
ම පදික 

'එන්න 5 න කියලා ආරාධන්ය කරනවා. 15.) . 

ක 
ඛූ 

කියල්ය තියන්නේ. එව බලව 

ඒ වගේම යික කියලා කන 1 එකින් එකක 2. 

සමාව අ 

එකට කුම; වයක් & 9, ඒක, 
භි ෴ 23 5 1 2. 4 "කත 71%". මත! නගින කොට එකින් ට) සම්බ චක් 

ස 
උමේ ධර්ම 

35 කළ; 

- ෴ ඞැ. 1 ය් ය තෝම් විදියට බුදුපියාණන් ස් එ 

නගලා, 

වහන්සේ ප්රකාශ ක 

සංසාරය කෙළවර කරගන් 

-අන ආකාරයට මෙලොව 

මාගිය 
න් ෂූ කන 

සා ( 

මදී මයේ ම නෙ 8002 දදන ॥ . 1 124 කු ති දේ ගද “රනබකණොට් වඩා (4 ~~ 37%9(3 අනි කෙනෙක් 



4”) 2”) 

'සහන් කණුව ධම් දේශනා 3 

2 සිටාණන., නෑ 222 

රපාසක නුමාගලේ ඵල න 

9සිකාව 

ථ් මාර්ග යක් නියෙන! | අය අතර. 

ම] යම ධර්ම මැ ම ඩර් යලි 

යොදා සේ සම්භ ධර්මය 

ඝාණ හු ) වල යෙද 1රයෙන් 

ඒ විදියට ජීවි: 

ධුර්ම 

මිස්වාක් කල 
ජීවි ්ඛ්්ය 

2 යන විත ලු 

පින්ව අදුන් 

2 නා කු රග 

න වැඩ කටයු 
න ක්ෂ 

න් 2 2 
අව යි නංෆලිය් සොය 

රා සුමට 

න වචනයක්, 
ස 

වදේ අයුක්. මේ 

මේ බණ ට පස්සේ සාම ලූ දෙනා 

1220! කී යලා. 

බනූ ගහෙට නැති 

ර්යූ 

2 
2 කායි 2! දෑ ॥ භට වෙන ප්ර 

එනකොට ඉමි කරගන්න 
"0 |. ණූ - ඇණ රස කාලයක් 

මේ සංසාර 

න පුදුම විඳි කමත 

බණ භාවන නන 2 2 න දුන්ත 

සංඝය: සර හහ හමිකට, පවා සංඝයා 
ම “සෙ කව, එක අවස්ථාවක මහා සං ලෟ 

ප්රකාශණ කළා. ඒ දේශනාව කොයි නැ 

ස්ලා න අවසාන වෙනකොට ඒ සංඝයා ච 

දේශනාවක්ද 

කිව්වොන් ණා 
%රනවා නක්ළේ . එතකොට ₹ 

යුත 
ඩි! ම 

දකී ඔහ සක දීට. 1 මේ සාසාරය,! 

වාභ්ය හ කළේ 

දීර්ඝයි. මේ කොණ ෂ් 

ද - 59. බැරිය, යින්ම ඳී 
2) සී ණෟ? දී ඩං කාල් 2? සී නෘෂ 

ධ-රක් පෙල ප්රකාශ 

සංසාරයේ ගමන් 5 සෘ වයින් ඒ සෟ කාලය; 211: 

කරමින් ඝි කා ගැලූ ලේ“ සංඝයා ප්ලාගෙන් ස්රශ්නයක් 



24. 2 ් වින බැක් 

.। “් & සා දීර්ඝ ක 
ගෙල ක්කංපුම් කෟ 

කියලා. 

' දේශනා 

ර් හිස් ගැ 

එක දී 7 0කඝයෟ 

෴ 1: 

බපිදි 

නවය 

එත්ය 
0. ක. ඤු 

ශනාව 

පංරි 

ලා 

් 9! න සකිමිහර සක 

නොයෙකුත් තාපස ඵ් වලා, හර සන වල ය 



'පහන් කණුව ධම් දේශනා 25 

257 දරන්නේ බණ භාව ඉසි ථන්සෟෲ යක්, වීර් 

රන්න බැරි වෙනවා, ඒවායින 

නිසා හින: 

යක් 5 

' පුළුව න ඒවං සිහි 

[1 මේ ධර්මානු; 
1 

3, 

වහන්සේ දක්වා වද්යළ ආක: 9රයට, අ 

(25), (35155 4 බව ය 

ඩල 

නියෙන්නේ 

න්න පුළුවන්, 

බැරි වෙනචා කවදාවත්. 

සංඥාව 

ට කරගෙන, වනතිමාන සාහයන 2 

මලේ ඨ් මාර්ගයේ ගමන 

ගේ, - අනු පි 

කරුවා ඒ රඊදීවල 

(5 75 06; දි ලි ෂ් න් । ඬ් 12 කුතු । පුද්ගලයින් කුර්ය ඤු නාව 

"_ _හෙත්බී ලකෙඩි ඉවත් කරනවා 

වගෙ අපේ විත්ත ඝු . ඉවන් කරගන 

ඕන ාන කරග ණු ඕ්න 

ඉද්ධයාගේ අළුත් අවුරුදු 

'ඨානයක් න න 0 නම්, අන්න ඒ 

ගෟථාවක් සිහිපාන් කරගෙන, 

ඈ. 
ටය ( දර පිකාෲශ කළ 

දුවසක, එබදු දවසයි. 
අධිෂ්ඨානය අනුව දින; 

ටයට "9ගෙන, නදා නමන්ට ලැබෙන සුළු පාඨයක් 

යක් ය ලාස් විභතාඩි පහක් දහයක් හෝ නින්දට යන්න 

චා. ඒ දෑන් බොහෝ දෙනා කියන දෙයක් කමයි කලින් 

රජ්යේ නිවා අසට 
। ෴ ෴ 
20 

ාඩු නැහැ කියලා කෙකුන් | 
2 

යක් නෙවේ, ව කියන එක දෙන 9 සුත 

නිද වාඩුව ක් 

දෙයක්, 

(තු කුන් නිවාඩු නම් ලැබෙනවා. නමුත් : 

න වාඩුව කියන එක උන්සාහයෙන් ලබා ග්යු 

ය තිඛූ ගය හියන අප්රමාදව ඒ 

ට නම්, ඒ තැ 

ක කිකු හරි ආ 
ර්& 

෴-~ නා ටං වෙලාව 

හයක් කරගන්න පුළුවන්. 

න මතා' 

0හොතත් නි 

එනාකෙ ට [බී මන්ගේ 

ජීවිතය 2 

තුන් 

ට ළං කර ගැනීමට මේ 

ඈ )3.ගිී 

කාොාලව් බණ භාවනා, _ශීල, සමා( 

8, අනාගාමි, අරහන් 

සි රා ස්ථාවක, මම් 

; නිවන් 

මදේශකනාව අනුසාරයෙන් කුමන 

"පියාණන් වහන්සේ වදාළ 

මනය උ 92ය අ මාර්ගය, ද 
ක්රම්ය 

සොඳ 

ප්රඥා න 

නතර , මාර්ග 

මහත් සංසාර ම 

ව සාක්ෂාන් කර ගන්න 6, න ශය ඳූ 

ාර්ර අව්ය ග් මේ බණ _ තු ව න ථෘ 

හොන භාවනා මනසිකාරයෙන් යුක්තව ධර්ම 

පින්වනුන්ගේ අණ 

ඒවා ඉවන් 9, 

න ඇ් න වෙ 
3 55% 8 /2 සිනවී ලි 

න වූ කුසල් සිතු සම්භාරය සි මේ අවස්ථාවේ 90රයක්, ග් 



ඒ කුස 

ම උත්සාහයට 

ප්රාර්ද් 

ග්ම දෑන් එනව එකතු කරග 

අවදිව බ්රහ්ම 

.ාලයක් මේ චා නම් ඒ දෙව් මානයේ, 

පහන් 

ස්ථානයක් බව. 

ම්හාව 

ශුවණමය, 

වටෙන් සංසාර දු( 

සුංර්ථනීය ශාන්ත අමෘත 

යන්ට 

ගේ ය ගිය ඥෘ 
ක 
බෝ ක් 

නෙ 
ද 2 45! හද ඈ. ද කියන කියල පින් දෙන්න. 

1 ඩා අමන ා....... 
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। / වචන 3ද්ශනය । 



? වන දේශනය 

විස්ජමාණෙ හර්කකවමෙ 

කසමිං ~ පාපානි පර්ස් 

~~ ඉද අ වඩගග , උදුනප 

සමා නිව 

2:14 සංදෘභාවන! පින්වන්නි, ((-2(". 

න්සේ බුදු 
තන 
පෙ 2 

)00:2ඒ9ට පස්සෙ අහසේ බූ බරධි ඥානය 

1 ණ් ම ලුද්නණ දිහා බලා වදුරන/ 

කුණක්, මානෙල් පෙ; කුණ: සි 

සමහර මල් 

ගෝ කව "6 [: 

23. 

මහර । පොහොට්ටු වතුර මට්ට 

ව වැ න න නනණ කෑ මී න මි මතුවී 

3 ඉර පායනකතන් බලාගෙන 

ග්, උස්වෙලා සුදුනම්ව 
ාර පොහො0( න උඩට මතුවෙ( 

කුවෙන් ඉන්නවා ව ඉක්: නවා 

සේට ඒ උපමාව අ 

ටම්. සමහර අය ඒ සෟංඝසා0 
ඒව 

දඅධිය 

චක් 

ද; ලාක යේ ස: ධධ 2 ධිම 

ද ලෝකයෙ ම ජීවිත් වෙනවා. ප හොම අ 

ප්රචර කර ගැනීමක් ගැන ව්නක් ගැන, සස හිතන්නෙ 

න නවා. කවිත් සමහර කොටසක් 

පුළුවන් විඳිහට 
සමහර හ් යින් 

ධයක් ඇනිකර ගන්න මේ 

සසර දුක න ඉඳුලඞහිටලවන් ද වසුණ පන 

" ද 4 න් සමහර අය අ 

(අ% කථගත්තු අය. ඒං 1 

2 

පෙ හර් දු ගන ඉන්න, න සංයනක න් ඛූ 

නෛ ම ය් ද යාගේ ~ 

ඒවාගේ මෑ නුණායින න්, 

න 1 

පියාණන් වහන 
] 

න් එක් 

වින්ත සන්නානැ 
ධම් රශ්මිය වෑටේ 

2 ක, හා වි: තෛ 2 නානයක් අ 

නවත් එක්කම 

ඒ අයට දහම් ඈස පහළ 

॥ & "ලස. දුත 

50 විගේ පුබුදු වෙ [| 
වෘ. ඇස 

ළිය ඇසුරෙන් පව ද; කථා පුවන යම් යමී වෙනස්කම් සහිතව 

බාලවඝග විණාණානාලමඹ 

දෙසුම් උදුන 



30 7 වන නරා 

1 
! වහන්සේ රජැ ගහ නුවර වේළුවනාරාමයෙ 0ණන 

රිඝසකට බණ 

ක නු මෑ සක් එක් ර 

12 

ක. - ක, මුගෙ 1! ම බැත නක් නම් වෙයි, ශ්රමණ : ! ? මෙනන මේ 

කර . කමක් නෑ. 9 වික ) අහ 

ඉළඳගන්තනා. අන්න ඒ අවස්ථා ඒ භාගාව්ය 

මහත් 

අර පිරිස 
මයි. 

වන්, 
2 
ධ් රේ 

න් ඒ ධමී ම 

ද් කියල 6 
- ැ 2, 

ාවතුන් නම් සීලයක් දැන් (5.4!) 
අවස්ථ 

ඉඳගත්තා ~ එ අය නොවෙයි නොයෙකුන් 

. ඒ අයගෙ සින් සකස් කි 

සිත සකස් කිරී 

ද ඩම්යක් 

ද්යෙ 

සිල කථං, සගෑ ඵෲ ඒ අ! ඩො, ඔඕකාරං හු 
ඝු සාරී , ඕය විදිහට । රද හීං 

කියල යක 

*ආ සම්පන්න | යක්ය කියලා. දෟන(0 
ම ව්ය 

ආනිසංස, 

ඉයෙනේ් අ පඳ 

සූ 
කියල කියන 

ය හිස ගයන් 

නවා. 

ී 
ආනිසංස 

පුක්යාශ නර! 

ආදිය නිසා එහි ආනිසංස වශයෙන් දෙව්ලොව උපත ල 
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21 / ධම දෲ 

ක ලැබූ අය 

වා, ඒ 

පාද 1. එවට මියුද් ද රී 

39-6න් වහන 

සංපතෙහි ~ පංචකාම අංනි ₹ ( 
0 

නෑ 

ප 70: සො... කිය 2 දග. දා ගැණු ළූ එක්තරා පහක් දී 

ඵ් 

ධා ව 
ගකාරං 

ලි මී 
න්! 0222. ;' ියාණ 

යක 

ත්තියෙන් වෙන්වීම & 
මැන 2 ම නි වුද ම ාක්ාග ල් බව ඊළඟට වණනා ක 

ව 430ණන් වහන්! තඹ ස 0 ඇය ෴ අ [දන ව මේ අවසථාවෙත් ඹ( 

යන අතරෙ අර අ 

යාණන්වහන් කරන අන 

]දුධගෙ හිත දී 

00ා? 

ධවියස 

නීිවච්රභ න සෑ බංාධකවන 

න් ගනි සැක කුකුස් 

යා ඈ; 
* 

£ 2 

5 පික්කිනණන 

෴ පැහැදිලා 

කියන අවසථාවකය ඇන් 

£ ධධ 

වෙද 

රායා සතා ධළමය කියන ඒ ( දහයාට 

කළා, 1 ක . 2ල කියන, & 

සංක්ඤ්යක්ා, සංඛාර, ව 

න් සංසාර පැව] 

සංපතනත, මේකට ඇති මාගීය ආර්ය 



7 වන දෝෂශනය 

ගියයි. ්ය සංකපප, සමමා වාචා, සමමා සමමා දිටරී, ස 
෴ 

. 

ආර්ච, සමමා වායාම, සමමා සනි, සමමා සමාධි තියල නියන 

ක මාගියයි කි පියාණන් වහන්සේ එහෙම 

වදුලා. 

ක 
රපමාව දෙනව ~ හරියට අර හංට හෝදලා 

කරපු 

8ටිය සකස් උණු 23021. 

උදපාදි කියල ණියනවා -~ 21! දිවය න්න 

නිකෙල්ණී නිර! 

සොවාන් 

න දහම් ඇස සහළ උනයි කියන වසෂුසය 

මාගිඝානයෙන් සොවාන් එඵු ම් ප්රත්යක්ෂ කරගත්තා, එ 

අන්න ඒ වය ලබාගත්තා. නමුත් මේ ලබංගන්නූ බව වෙන ක 

ානෙ නෑ. බුදු පියාණන් වහන්සෙ පම්ණයි දුන්නෙ. ඒ අවස්ථාවේ එතකොට 
$ 
කුෂඨ රොගියාගෙ විශාල වෙනසෑඝ, ඇතුළන පරිවර්තනයක් සිද්ද වෙලා 

සුථම මංගී 

නිවනට 

( ධෟ, 

12) 

ශුරතා රත නත තී (ම කො ඇමී ඇද (1) 2 යනවා. කොයිනරම්දු කියතොන/, මේ සුපප;| 

නි [301 
ණා 

ය. ඒව පිළි ක කුකුස් ඉව 

මාගිය ඳෑ ඞෘෑක නූ 3, ෆ් ප්ර ඒව 9)... චෑ 
ස්වභාවයට - මේ ශාසනයෙ විශාරද බැ 

සෙ 

හම් මේ කුෂ්ඨ රෝගියා 

ඥානය ලෙ 
අවසන් 

නූර් තත්ත්වයක්, එහෙම ලබාලෙ 

30:46 වහන්සෙ 

ගට අ 2, ංහන්සේට ප්රශංසා වු 

විශිෂටයි සවාමී 

ප්රකාශ කරනවා 

හරියට - ඊළ 

රූ කරල 

සපයන 

2) 22,  අදයක් 
1 ද් 2 1220252 දුමී රල විවෘත ල් අර 0 යක් කඩවැදු ෴ද 
1] වෑ න්ද වසල ණි 

 සමිසෙදා, 
, නෙල් පහනක් කියල අළු. තෙල් ස 

න්න ඒ ආකාරයට භාගාව ව ම 
නේ, ය 

නොයෙකුත් විඳියට මේ ධම්ය දේශනා කළා. 

ධඹණීයේ සූ ගේ සරණ යනදඉී යනවා. සංඝයාගේ 

සරණ යනවා. අදු සිට දිවිභිමිකොට භාග්යවතුන් වහන්සේගේ උපාසකයෙක් 

ක්වා කියල ඒ විදියට ප්රීති වා: පුතා 
න යේ කද දීව තු අන්ගෞණ "න... යට මා දුරාගන්නා ශ කරල 

වල ගියා. 

_ යන්න කලින්, චෑඩි ඇතට යන්න කලින්, කුඩා වඝසුපැටියෙක් 

ාගියාව අ වට 1) 9 

මරණයට පන්කළා. සංඝයා වහන්සේලා මේ සිදුධිය දැසූ 

ව, බු දාතු 6 ගො 
,වධළමදන 

₹ 
ක් මේ සුපපබුදධ කුෂඨ රෙ 
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ධම් දේශනා ' 

)ශු කරනවා “ස්වාමීනි භාග්යව්යු වහන්සේ ළඟට 

වහන්සේ විසින් ධම් කථා! වහන්ස, අර දෑන් භාගා: න් උත්සාහ 

කරපු ඒ කුෂඨ රෞගියා. අන්න මැරිලා සිටි 

බුදු පියාණන් ව 

නුවා. මේ නැනැත්තා කොහෙද 

ොරනවා න්සෙ ප්රකාශ 

යෙක්. වේධ සණ්ඩි එ ණී එ £ මුඛ නාශ 

ධම්ය 

සඝනර අපා 

? 2, ප ම 42. 1 

යෙන් තුනස 

සසර නතුවත් ද 

වු ඒ උතුම් සොවාන් න්ම - 2 

ඩෑ නන් [2 [61 පං 51 

(22 5ල රාජායටත් වඩ: වාන් : යට ~- සත 
නනා 

දැන් මේ [1 

අධ කුෂධ රෙ 

මිස නි 12 

ය න සීල ල, සුත, වංග, ප 

රී 

දට 

් (40005න එක 

බණක් අහලාම ඒ බණ ග් __ කුෂුරා රෝගියා 

. තියන පරීතාාග ශග ණය, 

ය, වැටගඞීම් ශක්තිය, 

කියන 2 

223 ඛෝ । කරණ ශක්! 

දුධ ා ලබාගත නා කියල සංඝයා වනන්සේලාට 

'ආය5 ධන කියල කියන්නෙ, මේ 21:21! 

ලාට අයිති ධන පහක් සදධා, සීල, සුන ශාය්යිනයෙේ ඈ ර්යැං 

ආඅඤාක්ඤ්ය යන් ඹය විදියට එහෙම ප්රකාශ කළා. 

තකොට ඒ සංඝයාවහන්සේලා අතරින් එක සංඝයා වහන්සේ නමක් 

9, 'භාගා! වහන්ස එහෙම තත්ත්වයක් සසර යු මේ සුපස 

න සුරා සි උනෙ? ඇයි දිළින්දෙක් උනෙ?" කියල. ඒ -ා 

නක් ඇයි මෙහෙම ආන්මෙක උන්පත [නිය ලැ 

ස ප්රකාශ කරනවා ඕන්න ඒ අනීනත කරාව. ' 

අධ කුෂඨ රෝගියා අභීත ක බොහොම ක අනිතයෙදී, මේ න ිද්කහ 

සුතුයෙක්ව 

න ම 12 

යෙනට යන අ 

ර් ඝන අද න න! නගර සිටී 

නුල්වෙ 

කියල කියන පස 

) පිණ්ධපාතය සඳහා. 

යා එක්තරා පිෂිකු ද හෑ ක් 

වසනුයක් . 

ලා ඊළඟට වමී උද රසිස කොළ 

උරහිස )ල යනවා කියන එක අතිත 

දය න ව කියලා කියනෑ 
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84 7 වන දේශනය 

, හෘ 
දී ॥ 

ය් සඳහන් 6 
මේ න ₹ ඳී ~ දු සහ 

දහස් 

0, ඒ 1 

ද 5 8 උද 

6: නිරයේ ස 

1551 

ත් 

යේ කා දල දි කරල, 

ධ්ම්ය 

චකබඛුමා විසමානිව 

විපජ්ප්මාණෙ පර්කකවමථෙ 

හැ තා ජීවලොකසම් 0 

භාපානි පර්වඳ්ය්යෙ - කියල 

-න්තනෙක් වි කියල 

සගිත ඩ( තැන් 7 
- 

 නෑන්, 
ම දී 

න අ? 

සණ්ඩි ලා 

පණ්ඩිතයා 
හහ ය් කි -- 
ළීව ලෙකයෙනි, මේ 

ම 

ම් බසය දි. අ කර 1232... 43" නියම දක 

“සදේශාත්මක ගාථාවක් ඒ අ 

න ආහාර සොයායන ගමනෙ 
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හැර ව්දේ 

22 
“ධා නාට පස්සෙ 

හෞබතිකා ද තත ම් ලූ ම, 

යන් නිග්රහකරල හෑ ෂූ [ම 

උනෙ මොං කුක්දු ඒ 

[ස 

ඵෟ 

ෂ් 

න ඒ අව්ය 

ගාගන්න | අපිට 

රනා කාට පිරිත! 

7 1 න, 
ගන ඨ් | හෑ 

4: ක, කි ම 
 කමෑ කියල බණ( 

පරිතාංගයේ 

තුම් වූ ඒ සෙ. 
| පුළුව: 2 . ධඛාග්ය උනා. 

ට සොවාන්, සකදුගාමී, අන: 

වෙනි පියවරයි. ඒ 

ක් ඉනිරි කරල ඔක්කෙ 

ගී 1 40 

කියල න [2 

ණ මා/ කියන අරහත් 

රරදුක ා හෲ 

සතනර . ඉන 
තූ 

123] පිළිබ ී රාශි 29. . අර 

ද 4 
රන 

ධම ව්හු අසි 

න ක්රමය ගැන 

ක ඛුදුධිය ය ද ට් 596: 2. නා අරම 
ය පම 

න්, 

යි: 

පියා 

කා 

න් ක 
4 6 අ 

දෲ "මඟ රකු ඕන ෴5, 
, -ඔඔාරාික 

ආහ සිරසෙ, 

නා කරනෙ 

ඟෟ ,කාඛ ( 

සු එව 9 අවබෝධයක් ලබාගන්න දූ 

න ඇසින් නෙ 

5, මා නුල් න £ න ලග වය 

නියෙ 

කෞළ අ ද ස්ස සැඟවි ද 

නිසා කුෂධ ₹2 බූරපනල 
2, 
21: 

ක් 
නවත්් නෙ න හ් ආසද සහිතව 



204%ය අවබෝධය කරන්න න් ශක්නියක් 

සාරයේ හ 

යි 

0 වඩ 

. එන යක් 

තණ නන අය. 

2 නව න් එක්ක 

නු එත 2, 
॥.. ඹියක ආද?! 

සෙ ධම්ය පම 

“ස සහළ ॥ 1 2 ~ එෑ 

සි ස ඝු 

නෙ. එහි අදහස 

ද් ඵ් හැම ද් 

වභාවියද අං න කියන' ෑ න ඒ කියන්නෙ ₹ 

අවබෝධ ! ලෝකයෙ 

එකා. 

, හුර දර්ගා 

පහයි. 
රි ල් ද 
ධය කි 

වා. ඝන සං 

දය 

උන්සාහ ॥। 

2 
්යෙ කසළ 

රෘෂයයි මේ, ක හෑ 

එක එකක් 

භා රාශි 

5. 4 උපමා 2 9 දීප 
නු ඒ එකකි 

කියල කියන 
* ල කියත ම දෙයන්ම රව නිු 



ආණ් කණුව ධම් දේශනා 37 

9 
සකස්දෙ කරන වහන්සෙ 

ල් 405%. 
123. කොටයක් රියට ඔය දොල ගල 

එහෙම සිද නිය! ෂු _] 0 ච්ර්ය 

වෙනවා. නැ 

න් හැඳිලා නී 

එල්ලේ න තරි න්් ආභ්යරය *කැළු ද, 

පැසව්ල මේව ී වාං මේ ශරීරය ම, ල 

ක ලස නූ 

න "න න ෂු 

බුලක් වගෙ 

න කෙරෙනකොට ඳී නි ලා එක මොහොන සි 

:ල්ව්ලාවී යි. 

වා. ඒක ඔන්න ඔය වගෙයි 

එකක් කියල ගත්තට ඒ රූ ගහෑ 

ධයයි. යක් කියන ( එකයි. ඵ් අවබේෙ? 

කිය  බුදුපියාණු 

ව්තුන් දන්නවා දෑන් යෙ 0 ච් 

ට න ක. ් භෘන්තල 9වක 9යන කා( 

0 න 

ඹය |! 

න වයේ න්. චව්ගේ 

කියල 5 වෙන, චංචල වෙන දෙයක් දෝ 

වන් රැචටෙනචා ඒකට වතුරෙයි කියල. එහෙම හිතාගෙන, ඒ වතුර 

කියලා ගිතාෂ 

ම දෙයක් කියල 

වා ආනට. ඒකට මී 

කියප 

දෲ. දුව! 

. පියාණන් වහ ාන්සෙ දුන් 

පි අන්න අහවලා නැඳිනගත්නා. 

නවා. ඉන දුවන නදී 

සංඝාව 2“ 

නමයි වේන ක්කනෙසන 

යි කියල අපි කියනවා. ඊළඟ දෙයක්, මෙතෙන්ට පේත්ට 6 න 1) 

නූ ස් ම්කිසි කන්දක එහෙම හොඳ දශණීනයක්. ( ාම ලස්ස 

ව ඒ දූශී 

කියල 

ඒකෙ ඡායාරාපෙකුන් අරගෙන ඊඳු 

න්ට ගියාට පස්, 

හි 2 යි ඒ 

දු කියන එකන් 

වූ එතෙන්ට ගි සෙ ඒ දශීනය නෑ. දූ 

නකොට සමහර 

ඉන්න ඔය විදියෙ 

තුනන් ගන්න 

06 ලස්! 
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“ගං 
41%. 

පෞරෞ මේ රො දූ 
~- අමේවාන් හරියට බු 

8 

න ම් 
කියන ( 

ස ් වගේ. අර 

92 

න. සාරයක් දක්වා වදුළ: 

ක් නා. 

යසට සංස්කාර කියල කියනු ]13ර, ගොඩක් බව 

ඇතිස 
॥, 

9රොත්තු ආදියන් ඒ 

යන සින ඔයල, අදි 
ෟන දෙයක්, ඒ ව 

22! හැ 
ක දේවල් 

ඔද හර 16% 
ියටල ද කා ද ම් ආකත 10.02 

”නවා, 

සුක්තයි. යි. ඒක 

යාකාර ජා කාරයෙක් අ: 
හ් ණු. යක් ඇති හෑ 

දේවල් මවා 2: 6 (5ද*( 6, ' 
පෙන්ව 

£ තු කන්න කෙ දල න්ම කියලා, මවා නවා කිය 

වටහාගන්න හෙන්නෙ නෑ. ව 

දෘඛ අනාන්ම කියන 

පෟරට 
23.20. 6 තෲ කෲ ය ංසාරයෙ දී& කාලය 

දණ ඇත ආල. ඉල්පනා කරපු නාට දේ න හිතනකොට 
2 
ට්, 

45 ! ආාව කි. 0 ඹගංඹ 
[ද -| 

කයන 
' ඳූ කඩ වහන් 

ම 23 "ය(ල යන 

4 ඳී 

ස්වභාවයද ( 

සි ඥන 
ංච්න දෙය ඒකට , ත්ධය 

මාග්යෙ 2 යල ගන ඝි ල්සහ. මෑ 
ණ් 4 න 
7 ක 'ක්කො සංඥ , දූ ආන: 5 9 

2 නෝ රා ක්කෞ රාංපය ක්කො වේද 

4 ලණු රිං, සදාකාර 

ක ,ධං 
22. ~* කනා 2 මමය, කියල බැ ඉ්ය 

යථානන! තන්තු අවසථාවෙ තෑ නන, අර ( 
॥ ක මය න ඬූ ය ට ක්කය ද බා 'ඥානයෙ තුම් සොවාන් ඵලය ආදිය ප්රත්යක්ෂ කරගන 

ඟෑ ද ස ණා 0 
ද 27-05 න් ස: 

ම ;ූ 
1: 3 ගෑන මේ කරථානු 

ස ය ු' 
රට දී 

මේවා හද 

ඒ විඳි 

ගී රගන්න 
දී ඉ' යොද පෙම. ම යන් ෴ ඒ වනිමාන කථාවෙන් අසට / 'ධ/& එතකොට 

ර් 
2] 



"පසන් 

දුපියාණන් වහ 
ක 

2 රැ ෴ ව [කූ රෲ 579% 

50 
ි රකිනද 

4” 
*.। 9 

32 

දුන් ක 

5 

ර ගන්නවා. ශීලය ඇ! 

ගොඩගහ( 

ත් තනතුරු උළු 

පාරොන්ෂූ 

පක්ෂය න් 

ඈ 3(2ඕ! 

දැන් 

ව හොළු 

් පසරීතාගය 

ජේෙන විදියට දහ 

න්සේවි 

1 

යක් ඇනිකර ගන්න 

1. 
22) ඨෑ 

න් දක්ව 

යක්. 

කිරණ 



40 7 වන දේශනය 

ක්ද රහතන් සොවාන් ආදී මාගිඵල ලැබූ අයට ඒ වී යට නිගරු කිරීම, 
7 ආර්යෝපවාදී කම් කියල. බරසනල පාපක&යක්. ඒක 

ආ-ඒ02 

, ගණනක්, බොහො ස සිය දහස් ගණනක් ය් පැසූ 

0භහෝ වර්ෂ ගණනක්, බොහෝ වර්ෂ සිය , බොහ 

ව. 

න කල්සෑ 9 

ඇස් ඕනෑ, 

වි. යි. හරි දැක්ම 
එයින් නෛනවඩා, 

යා අන්ධයි. "අපභූතො අයං ලොකො - නනුකෞළු විස සස5් 
සේ ප්ර 

ගද 

~ ඇස කිය 
ට හරි න ඇති කර් [53 

කියල මහුඟත් තරශු කර රල ු හණ නවා. මේ මු 

ලෝකයම 
1 ය/ෲ 123 

වැවහෙන්්නෙ 

කයා මේ ඇස ද මුණු  නියෙ 

නියෙනවා කියල හිතනවා. මේ සස බේ වැඩි කේන කන් 
ගන්නවා. පින්වත්නි ලෙ න් න කණ් ව්හෑ 

න නම් -- එෑ 

කයා අන්ධයි කියල 

ඞ නවා. එතකොට අන්ධකම දුරුකර 
ද 
වනවා හොළු නරක වෛද භා ගන්තහභම, ඉල 

ඝූ ව අවබෝධ කරගන්තභම ~ ධමිය අහල. ඊළඟට 
&) 
1 බුධ කුෂඨ රෝ 

මි ස න්යායය අඳ 

| මේ පළු යා කළේ, අර දු 

1 කරගෙන, චතුරාය 

ත්යය ~ දහම් ඇස ~- පහළ කර ගන්නා. 
න ෴නා (63) 22: 2 222 ඒකට මී [3342 කියල යනවා, ~ සෝවාන් 

ගම සතර අපායෙම දොර වැහෙනවා. 

බැරිතරම් චි 

ම විෂම නැන්වලිද 

යු 1 සහළකර ගෑ 

53 72374 28 “9ල ලාභයක්, 

පරිස්සමිවෙ 

. ගමන් බිමන් වලදී । යේ වැටි, ”ල 0 

ත් මේ සංසාරයේ මේ දී 

නරක් කරගෙන වු 

1] සිදධවෙනවා. අද 

පාඩම, 

ය ණියන එක , ෴නිකර ගන්නවා 

මවා ගෑන 

සක් අප හිනමු 

යා වයේ ණ් සමහරවිට නාහෙ 

ක් 

වා. දෑන් මේං 

ප ම ත් ආව කියැ 

, 

9 ~- යන් 

ණු හ් කෙනෙ කර 119 3 ඈ 

(ම) ෴(3)් 5. ෴ 3, නෑ 1 ඳූ න්නෙ නැඟි 

නිවන් අවබෝධ කරන 

ම! 

) මේ තැනැ! 
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"පහන් න%ව ධම් දේණනා 4] 

7 
1 යෙ දෙයක්. එතකොට අර සුපපෑ කෂඨ රෝගියා අනින 

යෙදි ඒ චැර 

අර අවස්ථාවේ බණට නිගරු 

/රැද්ද කළා. න! 
0! 

බණ 252 

දද කළේ නා. ඒ 

පාඩම ඉ 

. නැනිව, ව එන 

බණ අහන්න පටන් ගත්තා. පරිත්යාගය 

අපි හිතල 

ස ප්රකාශ කරනවා. වක 

කියල. පරාක්රමය කියන එක නිඛෙන සී 

දැන් 
විසමාණනීව - වි; 

මේ ගාථාවේ බුදුපියාණන් වහෂ්ය 

*හනකොට සමහර කෙනෙක් ගිතුන්න කල්හි, - පරාකුම්ය කියන එක ~ 

සුළුවන් 6 රුවන්ට වගේ අයට විනරක් නියෙන දය 

පියාණන්වභන්සෙ ප්රැතාශ නරනච්ය මේ දුගී හෝ 

උගත් හෝ නුගත් හෝ හැම කෙනෙණනු 

නවා ශෲස . ඒ ශක්ති තූන ; සෙ දූක්ව්ය 

ම ධානූ' පරනාකම ධානු කියල. මෙනන ධානූ කියල 

8, අර! 

9 යමිකිසි දෙයක් අ 

කමි කියනු භ ධානු කියල කියන්නෙ පි 

නන් ආරම්භ කරන ස 

පව්ය තිබෙනවා. දැන් ඔය මව් පියන් එන්න කලින 

ඈ දූ 
ටම ණි 3 

ෆැක් නා ණ් 

ක. කුඩා දුරුව 

ඵ්ව් ම 
ස 

අකා ශක්නිය. අ ඹය කුඩා දර ලුත් දෙයක් 

නිජ න්කම්, ආරම්භ ධාතුවක් )1බෙනවා. 
රය ව කරල ඒක 

ට පරකෑ කරගෙන යන ශක්නතියකුන් අප නුළ නිඛෙනවා. ම ධෘනු කියල 

කියන්නෙ එ 

ඒ්ව පැ. 

ණි ද ඉඳිරිපත්වෙන බා 

ට යාමේ ජයගාැනීමි ශක්නියයි. ඒකන් 

3 ැ(2//3 (5, ඟා ළැ ් අරගෙන යෲ 

ය ක කය ද්ර් බයේ, ' කියල ණීවෙ විජ්යජමානෙ පරසකෑෞ රො 

මගහරින්න පුළුවන් කියන එකයි. 

එවන්. සු 

කියන එකයි බුදු සියාණන් වහෑ 

පරාක්රමයකින £ 
න න.” න යි 1" 5 

පුළුව එහෙම සුළුවන්කම ! 

ඇයි 

ද, ඇසුත් ප 
“ 
නේ ස අහන්දපෙ 

එත අර සුපපබුදධ කුෂ්ය රෝගියා කළෙන් එක්තරා 
254... මෙරු "වමන දෙ. (3) න එහ බියනව, "නෑ කෑම වික් න ගින පරාක්රමයක්. 

., ජොයාගෙන මක අහල දී 

ඒක කථ 

නත් ඇඈ 

නෑ. සාමානායෙන් දුගියෙකුට 

නම් එහෙම හිතෙනවා, නමුත් මේ නැනැන්තා එනනම 

ට්කක් ඕන කියලා හ් 

ාකුමය නුළින් නමයි මේ ඝුප 

ඒකත් ජයගැනීමක්. ඒ. 
දද දත ඇල 55, , මු ඇද”, ෴ ඟ් ) කුෂ්ය රෝගියා අර උතුම් සෝවාන් 

ඩිය 

ව කියන වචනය අහෙනවත් එක්කම අ! 

1! 

නන්ත්වය චක්රචර්ති රාජ්යයටක් පයග්රහණයක් 

ට නිනරම කරග; 
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42 ? වන ( 

කාර පියාණන් ව 
2! ඒ් 

මී වචනය ණෲ 
.ී. 

නියෙනවා සං සංඝයාවහභ්යන 

ග්රාමයක් 

ා0ඨයකු 

ලස්සන ගාථාවකනින්- 

රහාසල 

කාෲදස්රෝො 
~ ණු 

21211 

ඒ විඳියෙ සට 

05 

'යා සහභසඝඝා සහ ඝන 

දර) 

එකංච බතෆෝය්යෟ අනතානං 

ම මා 

ධයුකට ගිනි; ෴ . 

ලක්ෂයක් 1 ජය 

5 ව දක් ය: රේයු ක් [ 

ණූ 
අ මග 

සී [0 “ 3 

නමා දිනි 

206 

කියනවා ~~ ආත්ම දී 
ලද නද 
 දපා 

කියන ගුණධචඹ් - 

₹ 

5990න් වහන් 

31654 



ශ් . එතකොට න සිංග්රාරී ය 

යන (82 ඝි 
ක 2 
නිය - ආද මශ ය පරාඝු ) ය 

! 

ක් කරන ~ මතුකර දෑන් මේ පින්වතුන් ය 

හොදට ආඬි 

)। වෙන් වී ආයුධ ස 

රිය 

3.05) තුනු 0 වෙල්ය ඇුදාඝ 

යනකොට එනවා සතුරන්. 

මැඩලා පජයගන්නෑ 

ට ආරමඝ ධා 

' ලම් එ? 

ඉදිරියට. ඉ; 

පහරදීල්ය සහ 

න 
3 නයි 

ය 
රීට 
ට 

ඒක එහෙම නම්, එනතම 
න නක් 

නමාදි! 

කල්පනා කරන්න 

2 
ය න 

සී , ' කො' 3 යක්, 

නවාද? අපි 

මරණන් 

හිතන 

න නෑන් බෝය 

1ක තනත්යවයයි, යයි. නමුන් 

ණියන හරිදු 

ඒ් 

ියන්ම න සංග්රාමය ජයගන් තැනැතූ 

ඒ පාපකමී දුරලා, අනුසල් 

නැඹුරුකරල 
සතුරන්ගෙන දෞර රැක ගෑ: 

] චෟ නම් යම් 

දවල් නිස් 

7ගාවච්රයා. එම 

නමයි භ: ් ඒක රැකගන්නවා.. ඒ ව 

£න ඒ ශීල 

න්දෞර රැකග්යඅ න] 
(2 )॥ න 
කියන වඩා 

4 කංච, 1 
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44 7 වන රනය 

විදියට මෙන්න 

හොඳ සෑ! 

0327/ සින එක 

නාසය, දිව, කය, 

රැකුගැනී 1 ඒ දූ 

ඒ &( 

දොරවල් 
වඩිනවා, 

න් 

9චව කියල 

තනිකර 

ක් ජයගන්න 

ගුණය. සමා 

කරගන් ,. ගිඝසේ චි 

කියන දූ දැනී 

ඒ ප්රඥාව තු 

න් වන් 

! ස්වභාවය ඉවනත්ෑනතුරල ඊළඟට පුංඥු 

1) 9127) 

න. 

ධ් අන්න එන 7 මේ පරාක්රම ශ් 1: "2 

උත්සාහවත් වෙන්ට ඕන, 26501 බළ, නෝ මාර සංග්රාමයට. 

ී්වි න 

යබ 
। ඛබෘධ්ය 

; 21 ක. එඳි 

ඉ$ත2ය24 

තයෙම ඇලිල 

වෘෟ. 

ඒ බාහිර 

කරගන 

පසෞරොන්තු 

ව්ඝු "චා නමන් ාන්සේ පු 

සමාජ කෙනෙක් 

කළා නමි, සමභරචව් 

වාට ඒ නුත 

ත් ලබාගන්න. 

(කි සංඥාව, හැකි ඝූ 

කියල. නම් 

මේක කරන්න ් කියන අවබෙ; 

යුක් 2: 75 ෴෴෴ 41) , යී හරි, එහෙම නැ 

ආච්ත්කර ම ඒක අට බැහැ කියල 

හිතුව න උන්සාහයක්වන් කර 

ඹන ., උන්සාහය 

සංඥාව 

මික 

ගිතාගශන්නවා 

හැකි සංඝාව ' ඉදිරිපත් කරගෙනයි 

න් විහන්්( 

සෙ සම්භර අවසථාවල අ වහ 

වගේ සමහර 

ලාට ප්රකාශ කරනවා - සංඝයා වහන්සේ! 
කූ 

යාටයි ප්රකාශ කැ 

෴ වහං 
පෙරැත්ත කරන මාණ ] 

විට සංඝයා ( 

කරන් ඒක 
ඒ න -ැණ, 

මරන් 

අකුසල් 5 කරන්න, ප්රහානය කරන්න, පුලුවන් . මේවායින් 

කරල ඒ වගේම කුසල් වඩන්න 

අකුසල් නං ) මික කියන්; 
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*සආන 

වෙන් නිසයි මහ්ය 

ව පෙරැන්න කරමින් සමහර විට ප්රකාශ කරනවා. නවන් 

සමහර අවසථාව පියාණන් 

ණණනිී කාරණා ් විතරක් අතහ 

සහරණික වෙනවා. ලෞහභයයි අයි අනහරි: 

සමු නිසෘා ් පෙරැත්ත කරන 
අට දයියල සේ ' කියනවා වෙ 

ගුණය නිසයි. කියල කියනවා. අන්න ඒ මහා 

ට ඒ බුදු පියාණන්වහන්සෙගෙ ධම්ය අ 

9 අපගේ ඵිවින ගැන. 
න ~~ ඉම් ධම්කථාව කියල කියන්නෙ මේක ලෙ 

සතා සිද් 

[වෙලා ඒ උතුම් 

(ල් 

මේ කථාවක් ඇසීම 0:22, 

₹ඞඕන අ. ලී ළින් අපි කරන්ට 

බලාපොරෝ 

කථාවක්, නවකථාව?ෑත් නො 

2 1 

ාරාවක්, නොවෙ/! 'ධීන්. බුදධ කෟ; 

පියාණන් වහන්සෙ හ ව ලබා 

06 ආදශී, පාඩම්. ॥ 

$ම්වා 

)00ය / 

න් ආපිව අෂඝටමක ශීලය කියන වටිනා 

මේ ශුක්නිය, 
ඉර 1 ඳී බෙ මී මූ ඹින ණියල ඒ ද? උන්සාහයක් යොදන්න 

අවසථාවෙක් මේ පින්ව: 

මේ එක එක ශීල සනනිය ගැන හිතල බලන්ට 

9කුක්ද? න් කරන්නෙ 

මී ' කි. පරපණ නැසීමෙන් ඒ 

ර්ධ 

න ඔය කියාපු අර 

ස ස න් කියල ධොනයක් 

නය ඊරැනා ගැනී 

කියන ඒ නනඥව් ගැන පරකකම ධෟන 

ට අව 
ද ණෲ 

වෙන්. මම අධිෂරාන කර ගන්නා සකුන් 

න්් 
1 ස, ඇන 23 7ඳය සඳහා, තවන් 

න් නිසා - මෞනයම් හේතූ (6. ඈ 1: මී හේ 2, 
23 90, සද ණද෴෴ ॥$:3 (ඈ 959%, නිරා හෙෝ . එක්කො විනෙ 

ළඹවීම් ක්කො වැඩියෙන් ධනය 

ව, සතුන් මරෑ හ්න් 
ධ්මී දර 

කුත් අයගේ දෙ 

, එක්කො චයිරය [රු 
₹ 'සාගැනීම( 

ඒ හිත ආච හැ 
ඌ, 

ම ධාතු කියල කියන ආ 

ඹගොෑඛනේ්න ඕන. එ මනුක් । 

පාක නියෙන මම් පංචිණිලය සෑ! 

න්වෙලයි ඉන්නෙ. මේ ශීලයේ එක ප්රනිප 
2 

නියකා. 

ච් 
'සෘහයන් 

ගන පිළිපදිනවා කියල මෂ නිෙ 

හයක් කර න 

යෞදුල යම් අවසථාවක හිතේ ඒ ආපු සිතිවිල්ල එහෙම පිට පැන්තකට 
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410 7 වන දේශනය 

සමහර විට එහෙම පැත්තකට තල්ලු 
ඒකත් ( එක! ක සටන් %රන්තන් වෙඝ 

කර රන් න අමාරුයි. 

ඵ් වව ) 

| ඒ සහිත ඹය 

ඒක 

යි, වෙ 

අර නෝ 

” කියලන 
42% ව, අපි මේක කරමු 

කාථිනයි 

මේක කරන්ට යල ඔය විදියට 

ඒක කමයි, මාරයා සිටිසපහ්සෙ 

සි සී නවා ' කරන්න ” කියල. ඕනනදි තමයි ඕන 

අචල ක දැඩි 
2] ලී ) කල ර් 

57101 රුච ච්න් ( 

., ඒ 
ණු ආ ෴ නෑ 55 6," ම අන: න ඒ ට් දූ ඩිව් 

අන්න ඵ්ක නමයි. පරාකුම 

කාමම්චඡාචාරය, 

මේ ත්ළ ඒ ෂු 

හොරකම 

නය, ඔය විදියට කිය යන 

* වැරදි ජී ව්කා 

මුසාවාදය, සපරුස 

සානයේ කියන මීව්යාආපජිවය කියල කියු 

කුම ගෙන යාම ස්දහෟ 7 දෙනාට නොකර 

ත් ඒවා පිළිබඳවත් උත්සාහයක් යොදාල බලන්ට 

ඛූ ₹ රී ද 

ද ම, සකු 

ආම, මහුපැන් 

- ඹය විදියට ~ ඒ 

න්ට ඕන අ 

වෙළ ද 

විදියෙ ( මේවා අව, ඒවා හු න න් 

කියල. කද, මමි ඝභයානන වී 22%) 95ක පණ්යෂයක් 
4 4ඕ! 4: 

බුධ ශාසනයෙ හිටිය ඒ මහා 

ණා විශේෂ බුනා ~ ඒ 1 න ම්ම අහි; 

ඒ දුඛූුම්ි පාරමී ශක්ති ය නිසා දිව්යලෙගශෙ 

එහෙම ඒ තක්න්යව ලැබීමට 

න්න ගිහිල් අසපායේ සක්භඅව( 

න්නවා ~ මොන )9න 

1 ා අහග වා. 

ළූුක්' විඳීමට ී 
531 

පාපකුම් කරලද කියල. අන්න ඒ මගින් 

ක. මෙන්න 

්ය ළෑ ඵ් 

ඕව2යූ මේ භයානක විද 

මේ සංසාරයෙ £බි 

රිතුයකදි අපි මේ හපඝන්ස 

බාශකරනවා වික 

කරන්න එපෟ කිය ය මේවාට 

0 නම් එක 

6 යූ, සං 

මි කරල වංඩ්ක් 

සංසාරයෙන් ඕිදීමට විශේෂ උත්සාහයක් ඇඈනිකර 

භයානක තත්අවය -_ මේක කොයි 

වෙනවද කිය යට නැ 8 නිසා වමේ සිත හේ 
ශු 3) ॥ 2. අ ඒ ක් ඕන වෙන්නෙ. 

ණෟ දං 

නමයි භාවනාව කියල දෙ මේ 

දීම්, මේවා නැතිකර ග 

ණ්න 

දපියාණාන්වහප 

ක්රමානු! 
වක් ව 2 කර, තලේ න්් 
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ෂ් 4. 'පහන් ආණුථ ( 

6 සිමිත 

සස * සර්ව ජීවිතයේ බුදුණුණ න 

භාවිනාව, මරණ ඝු 
$( , අ: 

නවා, & 

රි ලොකය 

එකඟ ඝර 

229, යනව 0505 -। යක 

කර යීන 

20:05:55. 
! 

12
] 
22
2)
, 

මයක් තිබෙනවා. අන්න ඒ 

කරගන්ට / සමාධිමන් 

කරගෙන තත්තවය දිහා 

මේ රෝ 

1 අර පාපනමියෙ 

ා ශක් න්ගෙ 

බර වෙන කෙනෙක් 

රූසය කියන එක 

ට ; රාග නිඩ6 හන්සෙ ශරීර යන්නෙ 

රෝග වක් කි පියාංමු 

ධ්ණ්යේ 

මහා' වණයක් 

॥ ද දා නුරහ යන්නනත' 

කියල. 

න න්න 

න පුලූව 

කෙනාට. 

! 27: ණය ද ස, 09ගියෙක් නම්. අන්න 

9 රෝගියා 

නෲ 
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4.8 7 වන දේශනය 

යෙන් 
ෆු 40; වන් දකි 

කරන්න ) හොඳට සරු ජීවිත ලබාගෙන 
නෙවෙයි සෙ & 

කම් නිබෙ - ධනයෙන් හෝ ුරිරයෙ! 

හෝ ~ ඒකම ලපකාරිී කරගන 

ද 6 30 ළ් ද න නු /£ 2 ධනවත්වෙලා ( 

නවා & 

ධාතු 20: 

මක් නිසාද? 

පාඩම ඉ 

ධාතු පරකකම ධාතු කියන ශද 
හෞවිට අපි මේ විපාකයෙන්මයි පාඩම් ඉගෙන ගන්, 

ගත්තහම තමයි - ගුරුවරයා නෑ! 

රියට හභ 

., නා 

න් (8125 /5, 
යෟ 

තා, නද ඇඳ තෙත් 
[2 න ගන්තෙ 

ඉගෙන ගන්න ආකාරය අපට පියාණන් ] 

ක 1: [2 21.09, 7. ය. ගල් %, 4! " 6, මේ සින්ව්යඝූ වෙන්න ඕන මෙකෙක් ඇන් ඝූ 

ධමිය උපකාර කරලේ 
2.3” හො න - වයි කාලය යෙදුවෙ. මේ 

න් වහන්සේගේ දේ& 
1 ගෑ 

5 කියන ව 4 න නර්ගන්තා. 

21) 

9. ශීලයක් 

දී අපි අර යමිකිසි 

ක්, වධිීනය කර ගෑනීමට උන්සාහවත් උනා 

සඳධා, විරිය, සති, සමාධි, පඤඤ්යෟ 
දනු 4 

ණෟ 

නට උපකාර 

නම 2 ශ්රදධාව කිය 

$ තත්වයක්. තමන්ගෙ චිත්ත 

ඵෲ 

ඉඤුයයක්. කියල 
නනෝඅවයක්. 

හට විඨිය මතුකර ගනු 

පුළන්ද්යප 
1: වට, 

~ සිහිය, 5, 
ප්රඥාව ~ මෙන්න මේ කියාපු ඉණුය ධම් දියුද 4 

[4 
(ස ගල් මෝ හොද ද, ඉන්ද්රියයන් ඇනිකර ග්ය 

විරිය ~බුල, සනි ය, සීහ “ඉල්, 

උපකාර වෙන 

බල වෙනවා, සූ 

. අන්න ඒ 

මේ අවසර 

1 2 ව. 
[2 ක් 

පනා කරන්නට ඕන 

ඇහකිකර ගු 

ව යෙදුනා. කල් 

චිත්ත සන්තාන *ැූ් 2 122 නෑ රේ 4”) ,$8:5, /”। යක් මොහොතක් පාසා 

උනා. කව රාගියක් යකුත් සාංසාරි $ 

ගලා( ඒක ගැන තුවෙන් කියන්ෂ 
£ අපි. කල්පනා ක 

පියාණන් 
ඒක නිසා ॥ 

න හැම කුශල සම්පත්තියක්ම අපි ශු 

ආයොෂජනය කාර ී 

සැ සසර දුක් කෙළවර කරග 

"පාද කා 
න්න ඕන 

?නීම සළහා. 
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*පහන් 25-49) ධම් දේණනා' 49 

ගා කරගෙන මෙනෙන් වේල මෙන්, 

කූශල සම්භාරය මේ රැස්කරගන්! ි 

ම් අර නි ව රෝගියා වගේ (0 

1 සියලු 

20 ණෟ 

ජානි ජරා ප 

ශක්නිය බලය 

සනාරක්ෂක 

යෙන් උතුම් ඳ 

" කබාය 

ර්ථන:ා 

2 ව්්යේෙ මු 

0 ශු; 

අධිගශෘින දෙවි 

වචන 

රානයද 

වන, 

කෙනෙක්ම මේ අප වී සින් ධම් දේශන 
දෝවන නවා නම 

බලාපො ක් වන, ඒ හැම 

ධද හිමිණ 7 රැස්කරගන්නූ කූශල සම්භාරය අනු 

නිය බෙ පික් උතුම් අමාමහ කාර 

ඕන. ඒ වගේම ' නැසී 

ම්යූ පරලොව ගිය ඥූ ක් පමණක් නොවෙයි අවි, දු 2 පට න් අකනිවාව 

සනේ්වායෙෝ වෙන්ද ඒ හැම 

ව) ම 0 ජාති 
දක්වා 

79 වෲධි 

ස අමාමභ මරණා! දී 

කියල 6 "ට විදියව නිවාණ ශු 
ද 

න් සැ 222 

ගාථා කියල පින් දෙන්න. 

දා වනා ඬා අම෴සහසි ............ 
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[* ! [:% (0 

08 චැ 111 7 | 
॥ 

711. 021] //! - 11)(7%), (11). 

06% 



”72$, ණ් /:%, ෴ (52 
) නාරා ෆළ වත 4. 

ද. ෴ 
05019 । එණනං චවාහාලං 

₹ 
චාරි්රපරේ 

පරිඵඥතිදං දී 

42009) 

| ය 

සම්භාරය 

කර 

ස දරාරයේ [221 

॥. 3 
ක අදයිරුය් 

ද 
වන් අ ාස්ථාවක් 

සංඝ? 

නෛ. 

පන්ත වන්ෂ 

න, ඒ උතුම් නත 

සින ඒස 

පහසු වැඩක් 

2 මාරයාගේ රාජධ; 

නැතක් වගේ. අති දිර්ඝ ඝු 
9ගේ 

ට ඇහුම්කන් මොකද, 

වෙයි. 

රී 

යන් 

න 2 ඉඳලා මාරං 

ධ් 
[ස මේක ලේසි පහසු 

, ඉනතාමත්' 
8 ද් ධා ත් ඩක් හැටි 



ඵෲ පසු නවා. 

(875 
බණඈණෙනා, 

, වාචික බාධක, ගෑන 

මේ ියන 

ට 

යක් 

සයි. 

මූ ස්ථ 

හ් (0 

ය අපට 

න් 
ද සෙ ාළෑ 

ත් සාංසාරික සන ද ගට 

ධර්ම, මෘර යෙන් 

5 ක් මේ 

ආකාරයක්, 
6 ශූ 

ඒ ඟෑ 

ග්භනිී ක ගං කි යේ, ා."9ඟ2 කියන 

කුර කර 

ණය අඹ වචනයක්. දැ 
යු 
වන් සළ හහ 

යි 

න භාවනා කර 

උන 
₹ ල් 

වහන්ස, 
23 (; ලී 
ඬ් ද්භේ 22074 

සඳහා වීර්යය 

න්් 

ධ් 
ව්ම යි 



55 *පහන' 

ඒකට කීකරු 

න් වහ 
හදි 
කට 

තත්ත්වයට ආයෙ 
ඉදිරිය 

ඵ්ක 

යනව කිය( ෴- 

ඟෟ 

දි. නූ කිය( 

කීකරු උ රනවා භෟාගෲ 

දි දෙයක් ; 

ඒක ා - එතන යොදනවා 
1. 
පධාන කියන වචනය, න් දැඩි වීර්යය 

යොඳ! මී 

ණ් .් 
ණා 

7 වහ? ස්ථ්ව' අවසර 

වමේසිය ස'වාමින' 

ග් යෟ දූ ෂ්ඨාන, ( 

යක් 

ඉඳ භ්යු ලි ඉඳගනත! 

වේලාවේ ගලාගෙන විතර්ක ධාරාව 

15ක. මේ විතර්ක ~ කාම විතර්ක, ව්යෲංපාද රක, විනිංසා 

ටාංගික මාර්ගයේ නියෙන ඒ තුනත් දූ ] රිය අෂ 
2221. නි ආංකපස 00 

විහසිංසා ව 

භගාවනා 

ඩි 

යටන් මේ 

මයක් 

5 වහ 

මහ ඹන්න පුදු නේද 
ද යෟ ස්ට කරනවා. භාග්යවතුන් 

ඉඳලා යට මහා [; 

න එනව 
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ඵ් වචන දේශනය 

ඒ කාරණා ? 

වකට ගරන න ෆෘ 4 " 0කද්ද, 
ද ස්ට ක් ඉන්නවා. 

ණාරණාය 

2 ර්ණයි. ඒ 

අද ණා 
රණය, &5%( 

එ වෛරදොහි දොස් දුකිමින් නමන්, 

ශික්ෂා පදයට දූ 

නවා. ණා 
ද් 

ට 

2” 5 සාදයක සාල කිනා 
] නු කියලා කියන 

ධර්ම කථාවල් අසන් 

ෂුවිට දස 

කථා වස්තු ධර්මේ 

එක 

5 
ද. කථා, ස 

සීල ක කථා, පඤ්ඤා 

ට ඔය 

කිය කියන් 

කථාවන් 

කථා ් ආචු 

කියලා කියන්! 

ධර්ම ස 

ණ් 

අල්ක්චෙෂ 

3 කියල; 

ක් අසන්ට 

ණන් වහ? 

හෙර් 

යු 
2 5 අනා 

කල්යාංඒෘ කියලා 

*සංස - අ කථා. 

ලී] 
දං 

අව, 

අසංඝග්ග කථං කියල: 

න වෙන් 

වෘ වල් මී හරක් දිහා 
් රැලේ විසීම ඬ් 

දණ; තොරව, දී 3 

න් ඒකයි අසංසගග 

ඊසෙන් 

9 එන රැල්ලෙණු 
හර 22" 44 
29 

ෂු 7 ට්! - ඒ කියන 0.) අසංඝ! 
වාසය 5 කරා, 
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ශක 222 

කුස 
0: දැරී; 
දූ~ 

[! කථා කථා. 

සඤ්ඤා කුථා ප්රඥ ථෟ 
ද 
කයා 

අදාල 

ති ඤාණ දස්සන කථා 

ණා කථා ව 

ට අවස්ථාව ( 

බෲ. - 
ෂ॥! 

විදියේ 
1 ඳු 

, ඒ ඞූ ලේ 

කාරණය 
ද | දදනු ණෟ හැල් රා 7 ධර්ම ළංකර ගැනී 

ම 
තිව යයක්, විර්යය 9න විර්යයක් 

හි ආරද්ධ 5 ද් කියනවා. ඒක 
කාරණය ( 

විදර්ශනා ඥු 

සෲ 

වක් ඇති කෙනෙක් නවා. 

කාරණා ෴ැට෴~ නැ ගද " මූ දු, එන හොම කාර් 

භාවනා කරන යන්න කලින් ප ගේ හිත සකස් 

මෙ? සරරණා එහ ₹ "යන් සඳහන් 

හිකූ කි මේ පින්වතුන්ට 

ණා ' 

ප් න අර්ථයෙන් 

- ශා මිත්රයා කිය 
ණි කියලා කෙනෙ; 

(හැ ද නා 2 .ු එකට හොළ€ඳ රක 3 

1 මෙනන 
බට එකන් 

ඉණ ~ 
කිය( පියාණන් 
00:6:5, (47 11 1:41 (රෲ? 2! ඇද ෴ ක යා කියලා කියන ගන්න පුළුවන් එතන 

4 වචනයක්ද 

ගත 

ණි ආ෴෴ ෴ නේ 
චටඵවේණනි ආරණය ගුරු ඉඅ 

න් ශිලවන්න වීම. පුන් 

න්සේලා (ස 

න ඬ්න 



"ස ස 58පි _ ර් වන දෝෂනය 

ධර්ම සාකච්ඡා, ධර්ම කථා, ධර්ම දේශනා, ආදිය ඇසීමට අවස්ථාව 
15) 7: ක 9, (4 9, 202 ක 18%: 5, (9) 45% 05) [13438 13 6, (තා 2: ලැබීම. ඊළඟට හතරවෙනි කාරණය නමකුත් ඒ අනුව විර්යයක්, ඇඩි 
වීර්යයක්, නොපසුබස්නා විර්යයක් (0 දීම, පස්වෙනි කාරණය තමන්ගේ 

ඒ ප්රඥා ශක්තිය. එළඹ සිටි හොඳ සිහිය යොදලා, ප්රභාව යොදලා, ඒ 

යුන්නේ යෙදීම. ඔය කාරණා පහ මුලිකයි, ප්රාථමිකයි, ගැඹුරු 
අදහසින්ම නිවන් කටයුන්තට බසින 

ඔය ටික කියලා 6, බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරනවා 

''මේඝිය ඹන්න ඹය ධර්ම සහ උපකාර කරගෙන, ඹය කාරණා පහ 
වද කි ඉන මන න ධිැට රා. (9) /( අහ 095% 36534 උපකාර කරගෙන , කුමාගේ සමාධිය මේරුණු නත් 

කෙනා විසින් ඊළහට භාවනා හතරක් චූ 

වයට ඝත්කර ගත්තු 

ානවද ඒ ? ඔන්න [හිය සුනයි. ඩය යුතුයි. මෙ 
22. 0ය වෟෘෑඩිය යුතුයි රාගය ප්රහාණය කිරීම සඳහා. මේ (ෲ. ය් ච් 181 ෴ෲ අදේ 114 2 [9.4 ත් ම. 2 පූ ඈ 

දන්නවා අසුභ භාවනාව කරන්නේ දීර්ඝ කාලයක් සංසාරයේ 

අරගෙන එන බරපනල ක්ලේශයක් වන ඇලීම -- "රාගය ~- කියල කියන 
ම ද් ් ක්ලේශුයෙන් සිතන 

යි. ව්යාපාදය කිං 

ගැනීමටයි. රඊළහුට ඒ වගේම මෛත්රීය වැඩිය 
සෲ 

7, 
[4 යෟ කියන ද්වේෂය, තරහ, ඉවත් කර ගැනීම් සඳුහා. ඳූ 

අද නන අර් ඇතැ නු උට ණ-, 8 058% ඇනු, (58) ළබුලනු ඇල දිහ (25) ඇම දු දැන් දන්නවා එතකොට ඇලීම් ගැටීම් දෙකට බෙහෙත් ටික බුදු පියාණන් 

න්වෙනුව දක්වනවා ~ වහන්සේ ඔය දෙකෙන් ප්රකාශ කළේ. 

තූන්වෙනි භාවනාව හැටියට ~ අ 

ප්රශ්වාස පිළිබඳව සිහිය සිර 
වාඩිය යුතුයි. ඒකෙන් වෙන කෘත්යය, පූ 

"ඊළඟට 

නසාන සනිය වැඩිය ඉ£ ය. ආශ්වාස 

වීම කියල කියන ආනාපාන සති භාවනාව 

ාන පරමාර්ථය, මොකද්ද 

අදුය චිතර්කයන් කපා හැරීම සඳුහා. චිතර්කයන් කසා චිතකක 

කාර ඉදී හවා නමාගේ ආශ්වාස ප්රශ්වාසයට හිත යෙදීම. න් 

යෙන් විතර්ක ගලාගෙන එන කොට 2 

නෑ. නමුත් අමාරුවෙන් හරි මේ සියුමි 
න බව්වන් තුමන්ට හුස්ම ග්ය 

යාවචලියට හිත යොමු 
ද 

[॥ 96% ම ම 2 ? 
ඟ් 

කොට විතර්ක වලට අ නැතිවෙලා යනවා. අන්න ඒකයි ඒ විතර්ක කපා 

විසේ 

නකළේ, ඊළඟට හතර වෙනුව දුක්වන හැ 

හැරීමට මතයෙන් ආනාපාන සතිය උප 9රී වෙනව් කියලා ප්රකාශ 

ව මොකද්ද ? අනිත්ය සංඝෟව 

වඩන්නෙයි කියලා වදාළ බුදු පියාණන් වහන්සේ. අනිත්යතාව, අනින්ය 

සංඥාව නිතර ඇනිව 

පුටා දෑමීමට. අස්මිමානය කියලා කියන 
ලෝකයේ මාන්නය, ආ! 

සිටින්න. ඒක වෙනවා අස්මිමානය 

.් සාමාන්ය 

බරය, කියලා කියන, කියලා වියන 
] කු තෑ ෴ අශ දනු ඤෲ ණෟ හහ ක දු උබ ෴ 

එකේ යටින් තියන ඉතාමන්ම සියුම් කොටසක් නමයි වෙමි” කියන මානය, 

ගය "අස්මි' කියන මානය, අන්න ඒක ඉවන් කිරීමට උපකාර වෙනවා අ 

සංඥ්යච, 

ඔය විදියට භාවනා හතරක් 1 
3; 

පියාණන් වහන්සේ වදුළ, ඔහොම 
1 

ප්රකාශ කරලා ඊළඟට මේඝසිය ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා ඒකේ 

180 



ඝු 
10! 

ස කපු හම දක්! තුවන් පෙන්නු 

සං' , එනන ඒ ] 

? කරා 

සංඥ 

[සාය 

ගා 

2 ම 1) - 2 කළා. ඒක 

මාතෘකා කළ 

පියාණන් වහන්සේ මේ විතර්ක වලි 

| පන 

199 

ං උපරිලා: 

වා මතුසො විතකසකෙක 

වති හභනත විතෙතා 

“2. “සා, 

ඉගි කෙක විතර්ක 

ආ අ 
෴෴ී දි. 

වගේ. 

ඊළඟ ගාථා 

ආතාඩසියො සංවර්තී සඝනිමා 

19. "ඝ මෙත පතහාසි 



393 විත 

වහෙම 

යු 652 සිය 

ඒ මේසඛිය ස්වා 

පුළුව 

වි 
(4. කිය 
ඒ 

ගී 

කයි 
ණි ණූ 
ඹන්න ඕකයි 

හසක් ප 

ඵ්ක 

බරපනත 
0) 1.2. ඩී. න 

ඒ කර්මී අරායැක(ඕ 

තක කරලා, අම 

ලොකු 

)න්සෙ 

පියාණන් 

නං දාද්ය(ලුං 

උපුා කරෝො කා 

11 ධ් ඕය හොළ 
ගාථාවල ගාථ 

162 



6 ය 
සආන් කණුඩ 

හිය 

රය මේ 

ක 

පියා £€ 
නැ 
ව්ඨ් 

කිය ක 

ආදී අදර 

කියන එකු 

5 
ධං [4 - දැන් හි මු 

සංමාන 2 ද 

"වප වපලයි ඒ් ෂු ම 
ස්ඩැ නූ නි 

නක්ක වුනා. පනේ ස්වභාවය ර9දයට න 

පොරොත්තු 

කාලයක් 

102 
ධ් මෙක යුතු තත්අවයක්. මොකද, 

"පු හිත එක පාරටම 

යයි නවම් යන් කට සෑ අමාරුයි . අර ස්යෟ5ංඝාරික 

ජවයක් ඈ] එන්න ඕන. ඒකටයි අර රණා 

~ එඥනං චූ )ශ්රය ආදීය, කාර වේෙන්ම 
3 

මි වසල කියන එක රේ දුන් 

නං. ඒක 2 ඒ 2-: 

එක 

හිත කරන මෙනන 

කයි. එණානං චපලං 

“නේ ඬඞාව 

ක්ෂාෟා කර ගන 

කියලා කියපු යම් පෑ 
ඒ්ව්ගේ වගේ හරකුෂන 

। සිත ඩා 
රම ස්ත වහන් / 

කත ර 'ර ක මාර (යි ॥ 

නන වළක්වෟ “රනා අකු! 

අමාරුයි. කඩාගෙන, ටෘ 

ඒක ගිනේ ට්ක යන්න 

ඈ ද ත ඈ 

ව්ක ද / ඹය 

9 වී මු ධාවී. 

9කක්ද කරන් 
ද 05 

ණායණ 0, නයා නුව. 

සෘජු කලින් කර 

පමාව 
ලා 
2 ඊතලයක් කෙ ධු "නෝ - ඞී 

ඊතලයක් 

අරටුව 

ඒක ඇඳ නුම් 

ති ලීයක් අ 

කරන ආකාරයට කුඤ්ඤා කළි 

නවා හරි / කරලා ඊ 

රලා නො කරල; තමයි ඊතලයක් ඔසු ලී කැ( පිදු කී දැ 
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2 8 වන 

කි යී නරම් ශක්නිම! 

නොන්, අර දක්ෂ 

යන්. 

යතත්, කක්ො' 

ක 
125. කියැ ධායෙකුට අශ්ච ලෝමය 

ඞඵසගොටන මාව අහලා 

අහ්ලොම [; ට දු සී ලෑ - රූ, න 2 
£ 

2: නෑ 
'ධිටුඳී 

උන්සාහය පදුම් කරල 

5තර්ලා ගන්න 
ය ෴ ඇති සිත 

7 ප්රකාශක 
ස 

සිත ~ 
ඒ 

කෙඳි 

[වලු අකු 

බක 013) 032 

බිද විතතං කු 

12-05. -සම්යව 

්ාායෙ න 

ඒ අනට 

05. 

ඉවක් සාහ : 

1 ඒ මේ අන සැලෙෑ 

පියාණන් චහ්ය දන්වා වදාළා ඒ ගාථා දෙකෙන 

අපට කීප අනකින්ම ද නෟාවක්. 

ණා 

යහන් කළ ආකාරයට 

අදහනු 
෴ ආකාර; කර 

) 

ඡන්දය. ඒ කියන්නේ බලච්ත 

කරනව. ණය ගුරුහරුකම් 0 

ආශ්රය. ඊළඟට ඒකට කරන ඡන්දය කියලා 

. 
කු (ක ඟැ. ආඥ 18) අ ' ඕන ඕනෑකමක් 

ඈන් අර 

නැ ශුද්ධා; 

4 ගල ට මේ කෙ ලැ 

ධර්මතාවක්, 

දැන් ඹෲ වාහනයක් වගේ කැඟ ාහනය 

එකක යන සාමාභායෙන අනතුරු 



4”) ධම් දේශනා 63 0 

තියෙන වාහනය: නාහන. ගෑ 

9්ටු අනතුරු 
2. න සිදූ තමයි ඕන්න 

කූ න න් ඥු 
සොගාදී භැ ඕන කියලා 

කයට &£ වසට ක් 42227 

පීඩන ඒකයි නතෑ දා 

එකයි ය කි (3 තනුක. 

ප්රකාශ කර යකින් 

න් නියෙන්ට ඕන 

සූරක් 

ද 
වෙන් 2.) ග් &ලයෙ න් ද 

වෙනවා. ගන් "අ 

ළිබඳුව. ක ) කරල නියෙනවා නේද කියලා ඒ විතර්ක ~ පසුතන 

සමෟං 8 

2. 
& 

., කී කී නැත දට මදන 4 7 - මේ සින්වතුන් ( භාවනා කරන 
43! “(6)” 2 2 7 කරන ඒ සමාධිය 9ලන 

ඉද බා න ව මීන. වප යි ආකා රය 

යෙන් හෝ සාමානා විශයෙ කාම්වි 

කියන වචන වශුදටදෙ 
සු 

එක අපසි සාමානායෙන් සිංහලයට නැගුවොන් කාමී යන් 

2 ම තු ඊළඟට ද” තය කිය 
කිය? 
~~ 

සපුසුන:ං 
' දිය. 62) ද 22 42/(ඕ රජ 

05% ක 

29), 
ඹ ට. මේක භරියා ඹය 

කාරණාවලින් 

න්නේ. 

220 02 (3 

ගිත න් වුදුගෙන කුම යි යුර මිකි කී 138 

බඩ. 

මූ 

කැ කියල කියන් 

යාපු කාරණා. 

තාට අර් විදියට 

උපකාර වෙනවා 

ඒන 
ගලාගෙන 

ලී ඉනින් නිසා ශීල ක 

කථා වස්තු ඈඩීැ 

ගමන් මාර්ගය 6 
දේවල් ස් 

යම්කිසි 

ඒ වගේම අර 

බෞෞධය යමිකිසි අ! "් 

නව වගේම ඒවා තූ! 

ආදී ඒ ගුණ ධර් 

ව හික්. 

ධධ විර්යයක්, නොපසුබට විරියය ක් 

දෑ හත ය 
කංචවි, 

යකා ආරද්ධවිරිය 

ෂ්ඨාන කර 

ඵ්ක න්න්න් ඕන 

ලු කියන් 
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ණෞ්යනකා 

එක ළඟට 

සාංඝංරි 

හොත් න ෴ ද් දන්නවනේ 

හැ 7, 

ශනංැ න සි 

පස්වෙනි 

යෙන් දූක 

ද ය 

9 

ලල ද්ද 

ද” 2 
ඩ්. 

සකොෞද කිය 2] 

ක නූ 
යී 

හනර( 

න්් 

ක 2 
(5 

කරන් 

ටහනක් 

ලින් 

බ්්ය යම්හිසිව 

ච් කි 

කිර 
23022 

186 

~ ඤානව? 

20. ඒවා න් 

ස්ථානය ගැන 

ර්ථක කර 

ගැන. 

න්සේ ර් 

“යල 

ද 
නයන 

වෙහාවය 

1) මය නා් 

සිතා 125)! 



21 ඔන්න රළඟද - දැන් මේ ස්කර ගැ? සෘජු කර 

ගැනීම, නේ මේ ඒ කථාව, දැන් සිත වී, දැන් ~ වෘක ද් 
ව යෙන්. ක හතු 

ඹිය දෙක අ 

සංච කෟම කථා නෑ. සාමානායෙන් 
සන් ලු රා ම 
නවා. සංච කාමය කියල කියන් ස, 

දූව, කය කිය 
॥ 2 කී ඈ (90) නු ආද තන් කෑැළඹෙන්නේ කියන සාමානා 

ද ද (1 එද ආස 
ම් මැකුනෙන 

කණනත් වහගෙ? 
අදහසක්. යාන් අදාහසක 

දියය; හිතෝ එ; 
*2 

237 4 නවා. දෑත ! 
1 ව, ඒවා වසේ 

නත සං 

9ා9( 

මේ අපේ 

ද0 250 
දී ලයන් වී දන. 
ඊළඟට ඒ වගේ නියෙනවා. අ ඔය යයන් 

පහ ව 

ස ය්ලල කරනෑ අ වගේ 

ඉනින් ඒ හිනේ 
22. ෆී 222, 

! රෘපයක් 

බිම 
බැණ 
5න් චරි 

රක්ෂා වෙලා. 

අර සාංසාරික 

ඤාණය : 

ඈය ඔන්න 
2 422 යයි දෲ ට්ය්යි් ( ? නන්්ය න් තිබෙන්නේ. ඒකට වහන් 

ඊළඟට ් ~ ආනාපාන 

ය ඵ්ක 

කට කද 

භාවනාව තන යෙන නමුත් අ 

රජ 

නා 
කරල්ය වේ ආ ඟාවෙන්. ක ණී 0 

භාවන 

න් 
ආශ්චාස ප්රශ්වාසය ද 

හෝ සිත අවස්ථාංය 

ව නිරායාසයෙන්ම 

කියලා අාණ්දී ප්රශ්වාසයන් 
6 සාමාන්යයෙන් යේදෙපෙ ශත 
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3, ණෟ 

යි ₹ක 

"කියලයි 

ලු දට නැ දී දුකා කියාකරන 
"! ය 

කට යට 
22 ~ 5 ප ත් . කියන එකත් ස 

මී බරසෑ 

නා ම කයි. රස 

යනෝ ල්ශ දෙක රාගයන්, ද්වේෂ: 
9) ). එහෙම කර ගන්නට 

බැයි ආනාපාන 
දී යෝ මෙක "කම දෑ නැ නියෙනනේ විතර්ක කපෟ භහරීඝ 

ා0වෙනුත්, න්රීියෙනු:ු 
ය 

0ාම පෑ 30 

පියාණන් වහන්සේ ලේ 

මොකද කියලා, 

ක ගල දෙයක් අහ 

නෑ. ඇන් බෙහෙත් කරන්න ගන්නහමයි ලෙ 
සමහ නියෙන කු ණෲ ද එද ද 09) ට මුහුණ දෙන්න සුදුනම් 

2 ඔද 
් ට 

න ල් ධ් 5 ., ₹2.! 
දබදී ඇතා 
න්න 0 

ඉත ණා න න ගද න. න්න ඕන. ඔළ ල [ස 

නො ්3 නෞවෙ. 

0. සමහර වෙද්දු එ කරන්නේ. මතු 

නා ඉස්සෙල්ලා දෙනවා හොළට විරේකු කසායක්. කක් හරි 

ලෙඩේ මනු කරලා තමයි රළ ඤෲ ඳා ඕන රසායනය දෙපළ 

විරේක කරනවා අර විඳියට, න් එනවා විනර්ක 
5 94, £ 
විනර්ක ස "ය එනවා. කොයිතරම් බලස කියන 

හවසම උන්ස ආති අර 

* සර්ියංකයෙන් ගහ යට ඉළ 123: හැඳ හෟ 

යි ගියේ. ඒ 

යේ දේ, 

ඝි 
ඉ2ය, ඒක න රා කී ටික 3 ₹ 

් මෙන්න විතර්ක 

99 කර්මානු; £ £)' 
ඩං 

හේ 4 .:43). ණූ ෴ එකු ඇන ද දා් 
ව ඒ ඒ පුද්ගලයාගේ 

ෟ ආනාපා? ාර්කෘාන 

හා 
ට්කි කුමන 

වන් වෙන්නේ. ට ඒකට පුතිකර්ම යෙ ඉ 
ණා ෴ රකු ~ අන්තිමට හිත විසිරෙන කොට 
෴෴ර ලැ ද 
ධ්්යයැක් එඵෑ න්තාට අ 

ණා 2, ක ඛූ 
1 

2 අඳ ව ගූ ඈන් හතර 
2! 9 0 0 

දු පැන දර දද න රා ක පියාණන් වහන්සේ අ 

රුම් ද 
ෂි 7 ් සංඥාව 

න 
ාකද කියන එකක් 

දකී යෲ 
අපි ම, 

&ී 

ටික නම් 

[හු රාගය, දූ 

සතිය 

තනිකරම යොදා 
ආය 2, , ඒ කියන්නෙ වි 

ව ය රනා 1 එක්ක සට්නයි. 

කර ගන 

ාර්ක කියලා කියන්නේ 
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ස 
9/ 

දනා 
ලැ 05 

ගිනේ 

පහෙන් මේ තාක් ස 3කකුද ₹ අර ඉද? 
1) 2 සි. (2: 25 න ? රඊයේ හො (ක යෙ හෙ චෟ, 

කරෑ න්වේලා 

චා ඒ ද ට් ද්ධ කැන දහ 
න 
ඬෟ ඵ් 

යො සංවරනී සතීම: ධ දෙ 

£ණාණා්න් වහන් ගාථාවල 

ආදී ් මනසො පකාශ ක් 

*ඞෟ [?' 
ද) ලදී 3ක, බොහොම පොඩි ද්රේව 
"න £ 0 ලන ඥ් විට අ] රු හරි 5 කට කලින කවු 

2. 

උඩ සමහර (£-. 

මී ද. | 
1 යන 

ෂයක්. එහෙම නැත්නම් 

කා 

ඒවා ඉවත් කර ගන්න 

හරි දැක්ක රූපය: 

නරමට කඩාගෙන එන 
ද ' ඩය 1 

අවස්ථාවල ඔන්න 

දකින්න ලැ 

භාව 

අර කුඩා විතර්ස ව 5ක, 
4 ද 5”, 'සවනවා. අන්න 

වන වීර්යයෙන් 

ථාන අ 

"ආතාපි 
කො යල දී උපකාර 3 ක 

ල් කෙනෙ දඅන්නවා ~ යම් පැහෙන £ 14 
අර ගොෞයු ඇදෙන එක 

ට 
5, 02 ගොයම උන්සාහ කර: 

කා 

( 

සංපෙක්ෂකවයි -- කම්ටහනක් අල්ල 

අව 

කල්පනා කරනවා මේ 

යනවා 

। ලබා ගන්ර 2 

හිත ඔද 

| 
“2 “0129 3-9/£ 0 දුවලා කවදුවන 

හින න් කර හරියන් 
කොට ඒකන් වලය ඈ,” ඇද ණ්" කුළු ගොනෙක් 

ඒ වේ කරන්න 

ඕන. බැ පස්ෙෞෙ ටූ 
0 
) 

55 (24 එ 
වෟාරියක අල 

1 
සිනිය ව තැ 

ඨෘ 
ය යදී අතු. 52: මැ 9, ඳෑ ගැ පාසා කෙලෙස් නවන විර්යයෙන් 

යයි 
5 නුවණයි, ඒ දෙක සොදලා ~ 

න, ආයිත් අර ක ඉක්මනි! 

1 නදී. | න අතට යන්න පෙ 

॥ 89 
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5 
දා ඤී දුන්. ඉන කොහෙ න් නැති 

ආත බල්ද 
නන්පවයට භාවයයි. 

4 ඵ්න )් ස්වභාවය 

යක් ස්පර්ශ 

න 

[ධයක් ගැන සාද් 
ශං ඬා 5" එනවා, ඒ ක ෴! අනුව නාව තල 

ක් වේන්න පුළුවන්. 2 

ගැ න ඒ 

සෘ 21 දුක 
ළා 

ක න 8 4 වෝදනාව 

ඩී. 

සංඥා චක් ගන්නවා. හොළ 
ධය 

ඒ සං 
ද 

ච් දියට යම්සි 

විතර්ක ගොඳ€ න සේ සිද්ද 

ශ් මි වෙන ය කේ... 
කට කියපු 

ක් සා, ප 

යුනව; ය 

කියලා 
*න 

ව් 

ව. අනීත ට අනාගනය 

මට. ඔන්න ඔය අවස්ථාවල 
1! (1 විඳී . 'යං වෙදෙනි තං සක්කපජානානි 

නි තං ව්ය 2 ෂු  භහළනා ගෑ 
* 

, ලුං 2) නූ 5 ප 
ණ් න 

ද් 
ට්යා [21 

රී 

කු 

ඟෑ 8) 
42) 

රාශියකට යටවේල;: 

යටවෙලා තමන් 
සිතන 
4 යේ තන 

නිසාද ? 

9. අප 

*සිකාරය කි නුයේ රේ 
5, වෙනවා. කාරය එක, ශි 

සාමාඝජ කය්ය නවා. කර 

නිබද කහ නහි මනස 

කයා කර; _.ධ 

සෙන්නේ "ණු; 

නුග්ය ගන්නව. 

වණ්ූ 
න් . ඩහෙම ටං මේ කාලේ හැටියට ර් 

කුරප්යූ 

නූ සික කාර යෞ 

"රින් කල්පනා ක 



" වම් දේශනා 69 ව. 
“හූ 

න් 'යෙෝනිසො විතර්කයක්, සිතිවඩි 

ම. ක... ද ආංයංල දම යාබණ පාධල කුර මෙනෙහි කිරීමයි. 90ගියා කළ 

සිකාරය. සෞෙෝනිසෝො අර් 
රූට් 
ඇහේ අ 

ඵ්ක 

සංඥ ටිය ඒ සංඥා 
නෑ වය කිං 09 ගන්නවා. ඒ විතර්කවල 

.. නවා. මේක 23 (3. ද් ව ලෝන් ඹය එවචියක් ්කයේ 

සංසාරය ළයි, සිතාන්මයි 

, 2 ආ.කූ 2, 
2902) සිතෙන් වන්නේ 

අපිට හිෑ වහන්සේ දුන්න 

කියන එක සාමෂානා ලො සංඥාව 

කියූ 

සි ක් හරි අසි 
29, අ නෑ 2: ඵ්ක ඕළාරික 

සිනි පැන්; මතු 

£) ව 
" එහෙ 

2 ස ද 5 (10) । කියලා දි හෙම 
රක ණි ී 10 කෙ නිසා මේ සින බුල 

ස්වභාවය ගැනත් ය! ඛාධයක් ( අර 
“5 | ද ගද 6" ද දි ම (59 5 ද! ශික්ෂණය කරනද 3 කරන්නේ සමාධියෙන් අර 

~ යථා මුත් තෑන්ප වෑටෂ 

මෙ සිනේ ස්වභාවයයි. මේ එක 
“න 307 
න. එක දෙයක් නෑ මෙන 

අපි 1 න මි 
නිසයි වශයෙන් ඔඕකංකොම සංසාරය 

වෘ? කියන 5 එනවා. ඒක 

වහන් 5 සංඥාව ද; 2්ත්තාට 
£3 72 සංඥාව ප0[ ක මු ම්ඨලයුගණ් සක "න්ම 6 9න්ම සංඝ ත්තේ මේ "අසවම: 

න 
කියලා 

ද 2: යන - 3නය ඉ; 

5 අන යාං ගද කු 5 ගෙද (181) න ඇඩුණලො සෙම කු අ එකුනු 1); ළෲ න් [දෑමියෙහිම උතුම් අමා මහ නිවනි යලා වදුළේ ඒකයි, 
දී ලල සහී 

9කඳී, අර ග් කපා 

අමේ ඩී 2 ක ඇතු ද, .෴ ණෟ ක, හ් 22. 5 945, ය කියලා මග ඇට ක් යන 

ගු /4/ 5 තූ මෲ එක ඒ ඒ කෘෂ වා. ධය : වල ලන් 
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කරන අ ම 5 විගේ , 

කියලා අ ග දෙයක අ 

2 මලේ කිය ෴ 0, 
ලැ අල 

යනවා. ඒ ටික අව 
කියන 422--ඟ, හා දැනුවන් බව න 

වණ 

පියාංඑ 

ණී 9වක 
න් ද ද 15 (09) න 105 1 ද් ද 408% ලැ දා මණුක් එක සමා භාවනාවක් මොස 

[ කර සළහා උපකාර සූ 

භාවනාව 

වකට දැනුවත! 

චවත්වම වා 

|, ආඛ ඔය 

). ඒ වගේම ත්ව්ම විව 

ක 

ම විතර්ක (3: 

ග් 

ඵ්වා න වලි) ප 

දැන! 

- ද් 1, ථියන් ග 

නමුත් අර පැවතීම කිය 

ප. ස 9ද% (252 1" එළ ", කෙනෙක් පව 

ලෝ?! ාවෙනවා, සදී න්නෙ. අ 
න 
ද ගැ ෆෝ 

ඉරගන්න 

ය අ 

දුන දවසට 

ගන්න 
“රි ර් ද 
න ටෲ 

සි ද් 

ක් සී 

[. 
දල ෴෴ ත් 4) ද්! 4 රොනයෙන් නැන්පත් 

1 2 සි 

එනවා. ඒ අනීතයේ ග 

කරන්නත් සිද්ධ 
ණූ (0 
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71 

ස්ඤාාණයෙන් ආත්මයක් යස්ලැ 

78" “ ඇ 49.5 මයක් 

සාමානායෙන වෙන් හිතා ගර 

මේවා දිරාපත් 

නාවත් - එ පුළු පුළු: 
ක් එනවා තව ත් නව විකක් ඒ ණෲ. වක් එනවා - ඹය 

රුම් ගන්න ඳව ර් ද් 27 
ද පවත් ණව්න චෙන් 90රුවෙන් හරි ටිකක් අම: !. ( 'මැධ ආ 

2 (ඤෲ ද අ යූ ව හු න ර් ॥. ක හරි තේරුම් ගන්න සංස්ක "ලූ නු චේනතනාවල් පිළිබඳ 

රෑ හරි ලෟ _..- ~~ 
” කැ. | 5 තණ ට අර අ වන්, ඒස වක ණය 

2 එහ 
කියන ක මායාව, 0ගේ. බුදු 

යි. 
1! ද 

කළේ මෙ පියා 
ද 2 14 අ ා෴ ද්ධ 4 ෴ 2 - ස ව 0 නම් ! මාර්ගයයි මේ ාණන් ඉත ෆෟ දෙයක්. 

මට 5 ණා" 
73 දීක්කෟ කිරීමෙන් මෙ ම 

තනියෙන් 

වතු න්න "වන් ඒ ආශ්රයෙන් ම 
නයි වෙන කට 52! 
නා ම ව ගමි ානගිමනා නු කෙනෙක්, හිතන්න 

කරලා ගිතා කල 

සකස් වඩක් (යෟ ගන, 

හිතන්න මන. 
5.4 
ද ස් 

හම වඩාගෙන, මේ 
අව ක්ර ගේ ගැයීම නා ? එක්කෝ ගුරුවරයාට කල ටු 

කරවත 

නාවට දොස් කියනවා. දෑන් වාහන අනතුරු 

වාහන එල. න ම නවද ? නෑ. ඒ නති 

ක යද් 
රහරි වට 

භාවනා 

එද 
ද ඩ්න පීඩා වනවෟ සී 

සමහර අය කාලේ භාවනාව සින වික් කර ගැනීමට 
9)51%, අ ෴ ඇන £ුෆ ව න්න උද රි 7 ආථ් ය දූ මාර්ගයක් "යට & ඒක වැරදි අදහසක්. අද අර මෙසිය 

න, මන් වෙච්ච් ඝූ බලලද 
කරනද; වගේ ඉක් ට්යුයි 

22. ම් "තනන 'යකට පන්මව නෙන්. 

අර උපදෙස් සිඟිපන් බුදු පියාණන් වහන්සේ 

) බහින්න 

ධාන වශයෙන්ම, 2 

ස් කරගෙ 

පියාණන් වහන්; කාර චෙ 
න ය් £6, න නන ආ (3 “(5.5 6857 “8 ඇත කාශ කළ ආකාරයට, කයේ අසභාය කළ්යාණ මී අපි ක 

ජිකතිකො' පියාණ? 

වැඩ සි 

න. න ම ක, 
පස්සේ ॥ එහෙම න? ॥ 

ා දවා ණූ 
0, 

3යණ 22 
[1 
1 තන් හරියට අර සහ පිරිසට මව 

ව දණ ස යි මතා යලා කියනවා. ඒ ත රමට අර ඒ සංඝයා ාතන්ස්ේලා සොවාන් තප -! 
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0 රඟහන් ගෙන යාමට 
ද 4 ” 5 ”ෑ $, %। 44%, 0 ා%ණන් වහන්සේ 9 ශ්රාව “කා 8 ර් 

ලා. 

1 ශක්ති 

යෟ නම 

ද් 

"'ඩ ශාස නාක් ් හෝ වෙවෟ හෝ 

වක් 

අන්න 

ඩූ 
ී 
ඹ්න 

භාවනා මාර්ගයේ ගමන් කරල: 

ඒව 
* කළාෲාණ මිත්රයා, ගුරුවරයා, ඒ 

යම් කෙනෙක් 

න 6 අ 

කීකරු 

13 පියවරක් ගන්න චෙෛ ස්ථා කු; 
48) 35වය 8 යන්න මඕන. ඊළඟභ අනිකු කන් කාරණා නමයි අර ශීලය, 

ට සරම් 
ආරයෑඕි යන් සිත ශක්තනිමක් කර ලත 

මක් අ. ස ලී 2්ඕ 
*%5ඊ ගං කර ගැනීම, ඊළඟට 

දු් ආත ප්රහසාව ඕන්න ඔය යේ කාරණා 

නමයි අර කියාපු භාවනා මෟර්ගයන්. ඒවා කෑ 

ග න නෝ කර ගන්නේ නිව, ඒ භාවනා මාර්ශයට 

චී කරන්න නරකයි. පසු 

3සඝෘන 

සන්නට ඕන. වන් කළ යුතු දේ 

නරකයි. නරෑ කෙනෙක් ආන 

( කියු ඒකව ඒකට 

කියනවා 
න ඇණට් 
යනා හු 

ද, 
රෘ 

ට 

ඈ එ දේශනාවටත් ( යනවා. 

ණ් කා ,ූ 

ත් ඒය වද, 

කො ස් 

ා යතු කැටයක් 

නවා. 

ම් තන දී වන න. ර්එ ම වම් නිය: යේ 

සියුම් නවා, 74 දෙයකින්මයි. දෲ! 

කැන දි ද (1 9565. උතු ද 
යාට මම කළේ ක ඒක / 

ව හෞළ නැහැ කියලා මනයකුත් 

ඉර බ්ලා 03 වෙනවා, 
ශම රෑ 2 2 [ 

වෙන් මේ රාගාදී න නලා £ ' ගිහියන් 

යිනර 

4 

( ලේ 

දද මී. £ නූ ෴. 

රාධ නෝ, දූ යමිකිසි සංවරය සංඥ 

1 තියෙනවා පටචා මීව ස්වභාවයක 2 සීනයු: 2 න ස 
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*තසන් න 
- ගග ෴ව 1 225, 
ව ධී වුනේ 73 

බනවා. 
7 

ව්ගේ ෂ් ඩ් ත෴ල්න්න 2. ඝූ (650) ,- % ආස: ඇද. ඇස 2, නිවේසක පවා, සෘයම්යක් සංචරයක් 

ඔය ම 

ගෙදුරක 

ලී ම්. , [ඞෲ 14 

ඒවා ඳූ 

ඉඳිරියට යන්න නියෙන! ඔතන ඉඳලා 

නේ. ඒකටයි අර 

එක පාර 

කරපු 

ංචකම කරං. ගහිතාගනයි ය භං 
4 ත්] 
ඒ ඔක් 

ස 

0, 

ක 
ය 3 

ව 
රමණිය/ , අඹ වන 

5 නය. ඹ:ඝ ද, 

හරියට අර වැසූ 
~~ 

නියන පුස්සේ ට ඒ 

ථාවකට පද 

පාරක් කනුදූල් ණා 

කාම 

සිද්ධ දි 0ශාවචරයාඛ. හා උත්සාහ කරන ඔද 

රොන් ඉධ 
7, කා චඑබළු දූ ෴ 12 

| /ෲ2ීඕ! ඒ ඤු 
2. 
ඊකඞ 

ක්. අද :න්දල්කොහෙන් හරි ෴ (ම) ෴ ඔබින. දැන් 

% ෆා 15 | ද ද 25 222 (” 
? දන්නවා ට ක් - ඒක ශු 

කසෟයක් තර හියන්න ( 

පායි 

ශරීර, 

කියලා අවස්ථාවල 

වෙනවා. ඒ වගේ නාපකානස ට සපස්ෙ 

ඹුන්: තන අ කාර් ා ඒ අඳ 

කුණු ස න ඵ්වා ඉළන් ශික්ෂ 

ගි්යෂණ ය තුළින් අව 

9ණාන් 

වරයෙකුට බූ මේ සංසාරයෙන් ' 
7 

1 ගිනේ 

අවශ්යයි. 
“"බමකුත්” නොවේ. එක්තැන් කර ගන එආකක්' නොවේ. එක්තැන් කර් ගත්නූ 

ද 

කර ? අවශාෘායී ( - එක 

"එන න් කර ගැ! 

අවසමාදේි 4 ( “ද ාහොන;්ය? ( ක් රෝනඩා 
න එතන ද 59 | දක පාසා චං. කරම, "කම. 2 ධ් 
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ර් වචන දනය 

වන නානාළු 

අ? සිතිවිලි වි 

[ත් ඒක තු 

වශයෙන් ගුණා 
අ චරිතා: පුරුදු ආදිය ඳි 

රක පැන නගිනවා. ඒවායින් 

ලව එන 

98ය කුත් 

? අන්තිමට කරන්( නේ භෑ. න න් මෞකකුදු 

ණෟ 2 ල්ලු ගත්තු තැන මාරයා. අල්ලු ගත්තු 

තැත "ම 1 ॥ නැත මේ ඔක්කොම කරදර 

කියලා අන්න ඊළඟට දකිනවා. යථාභූත ඇත්ත ඇති සැට 

ච් සියල් යි. යම්ක් ක දුකයි. ඒ අ 

4 2 හැ 9 ඉද ** 89), 

। සිටී නිසා සක් 9. වගේම න 'මමය, 
, ද මකන ගන් ක ලෙන ම දෙයක් , කියන 

114 

මගේ වසයේ පවත්වන්න 

රීින්ම 

වහන්සේ 

කළ "අසමි මාන කි. කුඤ්ඝු 

කියන කුඤාසඤඳය : 

කයම මතනිනත්නෙ. ඕඹ්ළ න” ණා ෆ් ණෲ කියන එක ළැ 
8 2 ඈ කු ධීය කිය රෲ 2 ක්ම බු ණ් අ ව්ශූක තමයි සක්ක 

, ම 

තෑ. ඉනාමත්ම 

ඉවර මය මාගේය කියන නැති කළ 
නං යය 
තැ 5, දා ක්ර ය ක්  ණාධ්ය 

ණූ 
£ 

රා යූ දි 
වෙමි [29 චා 

න අර 

අර අ රියාකාර පුතා්යාක්ෂ කරලෙ 
*22 

ල්ලා 

ගතු තැන ් ස්පර්ශ වෙන 

එනන 

ආවට ම් 2 රඊකයට හැරෙ] කයට හැරිල 

ගත්තු එහාට ඉ 
ඒ සට! සකල රා ඇරිල ෂු න වගේ තත්වයකට හිත ක්ජු 

දනි නැටූ හව෴ ම වචෙනවා. ඒක වඳ 210) 45. 
ධු. කාට 

෴ 4 ති තු 4 ඇම 2, 752 ඇත්ද 8 ද 
මැ සෙොමනසිකාර 53න අර වෘාරදී මය අනහරින්න මින. ? 

යි : 

පියාණන් චූ 

න් ශන්න සචන පටන් 

ගාථාවෙන් සේ ධ ගන්න 

ශු කභළෟ විගේ :- “ය... උය. 

“9 - මනො යරසෙටධයා 

ඔය විදියට එකක්ම හිතනෙන්ම කියන 

)ය හරියාකරව ගැඹු 
ඛ් ව දද (2 වස්ථාවේදීයි. 

ලන්ද වල ලන ගෙන 

අන්න ඒක කරගන්න ඉදු ශ්ර 

ය ගැන පමණක් 



2 
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පියාණන් වහන්සේ භරියට හිතලා ගන්න නරකයි. 

ක්ෂ කරගන ස] 

කෙල නක්. හැන් වහන්සේ 

න් ප හන්සේ 

බ කරගප , එදුටයි 

පියාණ්ය ක් 

ද වසේ 

අර ක0 

යමි දේ කියල නවමන් 

යන් වෑඩ්ගන්න 

න. 

නේ ~ රාග 

කිය; වයි, 

ද්වෲ ලෙ; කයක් වගේ නෙවේ 
£ 

ව දර තියෙ ක ස 

පිසාණන් වහන්සෙ ඉදිරිපත් කරන්නේ 
4 

දැවීමයි. ඒ 
₹ ස] න දර න් ම වක් ී ප බැන්ම ඳු බව 

දිර්පත් කර් ගැනී 

දරිං ණා 

ද 0, 

ය ॥ ඵ්ක යි මේකෙ 

සරණය, 

අනි ම් - සිකා 

ද ...5 රථය හැටි න්න කට 3ම 9 ීිවීීෙෙ වය තම ට 227 &. 
44 ය ඒ කියන 

ධන්පාදු කැලේ _.ෲ මේ න මෑ 

* අවස 
න්න 

තමහාවයෙන් දුර්ලභ 
යූ යක් භාගයේ ~- සමඝර විද 

ගකොට අ කර්මයෙන' 

ජවයකටයි ගුරු ඇසුර නිවන් 

වන්, වායෙේ යා 

න් සොයා නය පුළුවන් වෙතද 

මාදීව ස පියා€ 

නිර්වංා 

න් මෙතෙක් 

මග ගමනට අළසදඳෙස් දෙන්න සු! 

න බැට් වෙ ගෑ 

ඒක බැර් වෙන 

සභික රගෙන මාර්ගම 

"ධනයක් දූ 

න් දීමේ! ම නූ 

22012 
කිදි 

9 23ට 

්ෟවේ සදී චෟ පය සි ගන් කුසැ 
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තො හිය, සිතෟගන්න සික, ශේෂය 
න 

කාර්ය 

බල ( 

රර්මය 

* නාවලා 

වනවා, 

හැටිය€ු 

!, සමාධි, ස්ය 

! ටය . 

ඹන්න ඹය 

ධර්ම බල 

න් නි සිඳකර් ව් 

දුගාමි, 

අරහත් කිය 
අන් මිදිල: 

ර් 2 

සා න ය ණු 

කර ගන්න. 

ආආරරහතාරණෂයා 

ණි දේද අවිදී වියේ සිටු ළද දක් 

ව්න (ම 

නා් මසං 

ගාථා හියල පින් ප 

මහහි 
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212) 

අනනනාව කතං පාසං 

දාං 

ඞෑ වසමමයං මං 

මද 

සමාජ ක්ය ා තැ 

2503) දැ ය 

මුර්ණැ්යද 

අනතුරකි 

පන් 
ය් 
පද 

ළැ (5) 5 
සිම්යනර 

න... හූ 
ගඟට £ 

සු අගය ගැන සෟාෘැක්ඟ අ ! 

92සය අඩපණ කුර යට එෲ 2 දක ක 

රි £ චකුයේ සි අ වය ගැන හරියාකාර 

ස ද1්වා 
ෆ් ඬැ 299! න. ළා සත 9චී නිසාන්, 

*සාන් -- 2ලා නණ්හංාගය 

ඵ් 

5 භරන 
පට 22 

කමණියන්ට, මීව 
න ත්ව තාරා ලැ. ඈ නැ෴ දද දු ව ආක කරන සල කමිය ම වග කිව එල 

තු බව. ක 7 ඒවායේ 

න් වහන්සේ දසාවා වදුළා. කමියේ / 

3 නැතත් බුදුපියා! 
ය. හෝ බෲ නලල 9, ගියා. ඒක උන්වහ: 

මාන 

යෙන් ~- සාධක වශ 

ප්රතා 'කයන් කයාට ඉදිරිපත් කරලා, යෟ 

කු වලා සුගතියට - නිවනට - යොමු කරන්! නො අවස්ථාව සලසා ශග 

අ ඇතු මානෘකා අද නිදාන කුථාච ගාථා 
50 _ තර ම ඳා ම ශණ න දන ද ඈ ඵ් 1 එකක්, පියාණු පේතවනාරාම්යේ 

කලි ඵ් මහාකාල ධාව්යූ 
2 2 1 

අට්සිල ඝ මහන්මයෙක්. 

සකට 3ක් විහාරයට &* 

රෑම ඛණ අහනවා. ඔය ම බට්ට 
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9රාමයේ ව රාත්රි කෘාලයේ හොරු 

වචෙතකොට 
තලි මල තු | ගද දා 
කෝ එලව න්න ඳී න් ගත්තා. හොරුන් ඒ : 

තැන න්න හොරෙක් 

නමන් පේතව! 5 මාගියෙ 

අවස්ථ්යුව කොට මහාකාල 

කණා ( කට 

අර උපාසකු මහ ඵ් යෟ නහ 

නිසා රචට්ට?  ීඞ3 දද । හහ 
සස්සෙන් පන 

2ක 
ය් 

හිත? 

පො ලෟ දුවලා ගියා. 

කොට පොදිය නියෙනවා. උපාසක ඉන් 

"උඹ මේ අපේ ලේ බළලා බොරුවට බණ 
තත කො නෝ න කව 20 ෴ වුද. නාද ආව න ද 
පැංසක කමට ඉන'නවාය. 5, ද 0. 

වගෙ දෙ නානව න'ාංනලා (උ 

මා කුලලා, මරලා එතනම ,කයෙක් ය හිය 

ලක්ඤුරු;ෑ 24 
ද ගූ සාමණේර හාමු 

ලඳේ 0217 2ක 
' ඩූ ර් 90 වෘ ඩඞ න රූ 

ක අක 
29295 උපාසක ඉන්නවා දෑකලා 

2 අර අහිංසක 

සක බණ අහන උපා මහත්මයා මරල 

යාණන් වහන්සේ වද 'යේ පෑැවෑ 

39ට යක් & හැටියට ඒ උ 

හරියටම ගැල නුතන, තය නම් පාප 22 

අනීත කතාව ව 
න ඇල ගව නායකය කියලා 

ස, 2: අනිනයේ න්ූ්ගෙ රෑ 
න. යග කහ බි ව: 
බරද යේ මායිම් ගම් ම් 

තැෑ ධන හොර 

එක්තරා රාජ හට එතන ර%. 

කායඨිය මොකක්ද, ඒ කැලෑ මාගියේ හට්යාද 

සංළසීමයි ට ආරක්ෂාව 
ණු 
2. । රථයක නැ ය. 2 යෙක 

ඒ නැනැත්! හැටියේ යම් 

95ය මෟගියක් අය රළඅචා හො 

කුනු ॥ අ ඈ යී යංඛ් ත් £ යි. ඒක 
| 

ද්ට යන්න මගෙ ) නූ ක මහා ද නිසා අදු නවති 
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කණුව ධමී 

9. නෑ නෑ ඕන වෙලාව නියන(/ 
ඇ෴ ක න් 2.12 21 කළේ මොකද්ද කියලා. අර රාජ වදා. 

ද නෙ නු ණා ණු තුන ක 9 ණ් ස ද න සිව ) යොදුවලා බ් ම අර රථය නවත්වල 
2 

1 ඒ භාය%ාවට 

තනියේ 

යාටඛන් න නව්යනෑන් දුන්නා. 

, යෙදුවා. නම 

හා් 

නුරා න 

හා ද් 
ණ් කුක් අ 

7 රු £ 

පස්සෙන්දා; පිටන්වෙලා 
෴෴ ට 

3 
2. ඉන්න අය 

ණක නෑ 
9, රථය 

0. ඵ්ක අරන් 

කක අරගෙන අර මනුෂ්යයාව 

॥ 

।යාන් කාරණය නරි 

හය.ගෙ ම එක්ක. මේ නමන්ට නවානෑැන් දුන්න රාජ ට 

9රකම් කළා ක්ෂ අර ගලි 7 දුන්නේ න 

මනුෂායාට තළලා වධයට පෂන්කරන්න අණ කලා, 

ලයේ විපාක යාණන් වහන්සේ ද 5ක රරණාක්ඝාත අෲ 

න ය් දේගි යි මණ ගැණ දණ කාලයක් ඒ විපාකවල සඝෙ 
ස 

හැටියට, ආත්ම භාව සියක්ම අර විදියටම : යව, ඉනිරී ම 
රණ । 5 ම දන ॥, ඉම : ) මරණයට චන්න අවස්ථාව ඝූ මේ දූ වා ඛෟ 

දු ල දුවයි කියලා 

ඒ විෞෙදියට යී වහන්සේ ඒ කරණය දෲ ) .වහෙම 

විසින් ලා 
ස ්කි ම. 0 

ඵ්කා කාක දෙකවෟාං 2 පාපකමියක් 
ස. ප් 
කින් න්ක හන් කළ ගාථා 

: අනපනතනාව කතං පාසං 

අතනතහ්ං අනන දෑ 

& 4 
3 

හැ! 
ව 

කරලා විනාශ පත් කරනවාය 

කියනු එකයි ඒ අදහස. 

෴ ක් : 
1122) චවෙනවාෟ. ( ) මු නාළ 50 ( 13 

9නනරයටභ් යනු න්ධනතාවක් ව අර 
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වග 

තය න(ි 09 කියන 

එහි අනිව විපාකය, ඒ 

අපට 

උසට 1 (-- 

කථාන 

සම්බඥධනතාව. 
ද අ 
0 

න 
වැ 

වශයෙේ අර ප්රාණඝාතය 

කිනදුවයි. එන ෴ අවනඞු ඒ අනුවයි අර් ද 
පොඳිය එතන 1 නිසේ. 'හොරැ ඛ් න: ඳුලා යන්න ආත ( 

සම්බ්යධයක් නිබඛෙනද 

2 කින්ට බැ රක් බව 

තාගශන්ව මේ 

කථාවෙන් අනීත 

40. [4 
කමියන් දී 

ආශ්රයෙ 

ද දාවි න් 

රු අංශය ගැන. ගාථා 
නම නර්තන ලුද. (උපන්, තමා 

ගාන පදියට 9 ගැන වි යෙන් (: 

ශාරාව්ය 5. ආත්ම ව 

න 
ට. 

සගි ග් ෴ යක් 9 ගන් මෙනන 
1 ද් 13 

ාහර නක නො කෟරෑ ශ්න කරනවා 

2” 
මට ගො හොමද න 

කොහොමද ශු මි කරන් [4 අ ම් කු 

තක ලෟ බේරෙන්ඝ මෙනන 

ද කඩතුර 

කරගන! 

පිදුය, 
ද 
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83 

අන්න් ඇන 
කියලා 

ව. ම ද ෴ 
0. එනේ ද 

ස ණා 
කිඩ ණෟ 

ඒ 

, අාරක්ෂාව 

(ෆු. 7 2 ද 7951ක ඟෘ යට ද රට 
න 
බේ නාව 

්; 8“ ඈ ණෘ 
දෙයක්. 

ව, යෙදූ 

22003: 

කරන ඈ 
ඤී වාහෙ 

රද දම යාන් මූ මූ 
ඒ වගේ දෙය්ය 

කැ ඝූ ඛබාරි නූරම් - 

වෙනස් වන දෙයක් ලෙ 

ඒ නෲණය 

යක 

යාණ ඔවි. 

කම්ව්ල මායා] 

අපර 

ඈඇත්මභ: ආකා( 

වෟ. පනෟ 

යයි කිය 

හසාන කම් සට(ැ් 
(215 
වෙන 

& 15.2. මූ ඒ විදියේ ඝි ඔකේ 
ආර ෆා ද 5” 2 කට යී 2 වන් ව 

මොකද, දෲ 

එපාක 

0. 

ටස 
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4 9 වන දේශනය 

ඵ් 

සන්තානයන් 

ආ. 
සෟ 95ට 

සක. චින 

සන් සි අ 

9ක වාර වශයෙන් මතුවෙලා නුමන්ට 

ද ෂ් [4 ක් 21 ॥ £ 

යමිකි (3ක -- ටක් -- ත් ඒ ට 

කාලයක් 59ක දෙනවා. 

£ දෑන කලි 

රනණි සරිකඛ්න කියල ව්යවහාරයක් : ඇ෴ (8) 534 81 ළෲ නැණ මණ දදා ආණෙ කමියයි විසාකයයි අපු 22) 

සමාන්තර බවක් - ~ එ 
නා පෙන්! කරන ආකාරයට, ඒ 

[| 

ඇද්බූ ෴ (ලා ත් (තා ඇන ආන්න (2 දි ඇ 2 (2 22 , මට කාමයේ කියාකාරීත්වය ඝූ ළු 

දමන් වචන බවහිර ( අළුත් 
ඇද 

ය ඉක් 
. ෴ ෴ 

ලදේදිදන ෴ ශ්ර෴ැ £5)) දල් ඒව්ය තුමන් 

කරාම කරන ම එන හැ! කමිය නමා කර 
2 
ර 

ෑ රූ න්ය්යෲ ්ය සමහර නොියු ගෞභ [ත්රිකයන් අ 

රා ආයුධයක් බුමරෑංගය කිං රංගය සැ කුට දමා ගැසුවම 

න ඒ වගේ 
මු 

9 අත( 

කමියේ ිර-! 2 9වියක් 
ී 
වගන න්න 250 [4 

2] සන්තානය කරාම ආප්යු 
න නද 9. ක ක 4 | ක් 2 සා නවා. ඒක යකු න කියලා මොකද මේ 
ගන සරා නක ස්කන්ධ පර සංඛාර, 

බී 

$:ක, කුනු ණකෑලෑ දිම] දෙ෴ 2: චිපාක මතුවෙන 

"මැ ණ් £. ද” කයේ ඵ් ල් න 

මේ භීෂණ යුග ॥ 1] 

9ව, තුරන් 

මි 

දේ නගේ 

කළණය 2 ස 
සය, 

බෙනවා. 9ාවයක් නි නවා බොහෝ විට, ඒ නරම් ක ඉල 

මේ ල්ය ක තතවය. භුසා්යත 

ස ඝූ ෴ 'ී න... ඵ්ක ා මේ කමීය ෲ 45 (5955, 555 අ ද දු) ළ නියාමතාව නිතර සිහිගන්වඝු 

එක්තරා ස් දක්වා වදළ 

පියාණන් । 0 9ක්දූ 
ද ඇගෙ යූ 1951 ස. මහම යදී දක්වන ॥ 0චි නදී ගන්නෙ. 

කෙනෙ සි කරලා, නූ යුරිනෙන් 

කරලා, යට) එක්තරා උපකාර 
දක්වන? " කියලා නිතර ඝු හු  ය්ධව්නදි නාරා නිතර පූ සමා 

පාත් ය් ක් 011 හෝ වේවචා. ස්ත්රී 
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85 

ද කහ “ගනි 
කලද ාර235ෝක්ෂා පතා 

් පාඨය : ව) දක්වනවා මෙ 

] කම්ම සටද රල ඉමා ාමෙදුයාදෙ 

ද කළණණං වා පාසකං නස දුයාදෙ හවිසසාමති 

චකනින 

ලා ඕය කල්පනා යට දක්වල 

සෲ 
තනුම් ' 

බුද් 2, '* කු ඈ දකු 3, ඈ දාදු, 91 කියල කියන් 

කියල ගන හ 

ඒ තමා” 

වා නම ඵ්ක 

. කියන්නෙ ~ ණූ දල න ස. කොම යල කියන් 

යන නාට මම කමය නුක්ම 

යෘ යන හස, කමම දුයාදෙ ~ මගේ දායාදය 

ශුදෙ සකෙනෙ "කා නි - මෟ න, මගේ 
6 4; ෴ 

නෙත් මේ කළියෙන්, මමය 

අන් 

පුහුවය 2), වය, ම වෙලා 
2 
, යන්නෙන් ඒකයි ම නේ. මමෙයි කියල ගත්තූ 

ආ) ( - කුම්ය 
ණ්සල් ගණ දහ ඟැ (5009) හූ රැ 40 1 කමම බ - කමියමයි රියා. ෴) ටා 

නෑ 
නියෙන්නෙක් මේ යයි කෑ කන්න 

වා පෟ 
ක කමලා මන්න මතෙ අබි ගග යුරුදීණා” සත්ත හෑ හෝ යම් කමයක් මම කර විදු හෞෞෝ 

ඥෟ ව්න්ජ්යෙ 

1 නිතර 
ඤු න නුයි කියල: 

ඵ තූ ලල හං ටි යූ ටු 3) ව ස 
මැමා ඌය හ?ටියට 9 දක්වලා 

බන් පුද්ග කාය 
2 න 5 ඌන”) 027 (5 දන න ෴ ද න සා රිත, වචී ඝු ශ්චවරිත, මනෝ වශයෙන් , බුලැ 

2 කරෙන දුසිරි න ක රණ 

හංග චෙලා යන; ඒ 

සිරිතෙන් වැළකෙන්න 
1 තදින්] කමය බළ 

 දුයාදය 
~~ 0 ක 
සූ 2 තැ 230%, 54 වීමකින් , සමාජ 

[24 න 32. ෂූ 
ර  අරචාන 

 කරගෑ 

යව ඒ කාර්ණය:£ දෙන්නෙ කියන අ 
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0 9 වන දේශනය 

න ඒක කල්පනා 

භයානකරවය බුදු! යෑ ණෑ න් දක වස්ථාවල 

කම්යක සාමා: 

ෂෑ ක 2 පෟකය න ය කිං 
ක් * ගි 4 

-. ර3සක මී 

2හ කර 

කාල 

කරල 
ණු න : මනොනුස බෙන, "2 4: 4 
දර රා! । හාධය හ් දී ( "වී ආකාරය! 

යක් ආචන් පතක් පැමිණියත් සතුරු 

ගත්තු එකක". මහාකාල උපා£6 යගේ 
ව ද් ? න මකෑු [2 කරලා බූල යේ 

ම මරණය න් නෙ 

මරණය 

.අ ඞැ 3212) 

යෙක්. නන. 6 රපාෑැ 

ය කල 

9. එතකොට අනුන් යි වධක 

ඒ විදියට කල්පනා කර විදියෙ 

සිත පහසු වචනය 

ප්රකා 

හෙං න කල 4) 

යයි කැ 2207 

සතුරු 9. ත් බුදු දක්වල වා. 

කිය න] 
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ඛඞර්තති මඇඈෙමධා 

අණ න ආ නනතා 

කරෝොනනා පාසපතං කමවං 

යං හානි කඩුකපඑඵලං 

& [හවුර න්තන වහන්සේ / ඉරශු කර 

වෙමින්, 
ව ගැ ම ~- නමන 

(8); -. ඌරු 2ක ( 
සර ද, 'කරාොනතා පාපකං නවය. මොක( 

න පාප කමියන් කරමින් මේ මොඩ 

අන්න 

5 තටුක විපාක ගෙන දෙ 
5 

නමන්ට / සභුරන් හැට 

මේ කම්බැඩු කියල කිය! 

වෙන්න පුළුවන් අර විදියට කල්පනා කළොන් - අකුසල 

නිසා අපි අපට වෙන සිදුවීම් හැම එකක් නූළම මේ කියාපු 

බ වෙලා නියනවා ශහියලා කල්පනා 
2 6 ” 4 
[2 මි, ඵ්වා [21 ටස නා 

නියාම්තාව - කමී ධණිනාව - ගු 

) අර හඳිසි දේවල් ඉක්මන් විම්, 

උපකාර චෙනවා අන්ත ඒක 

සගික වු යෙන් නිතර කැ( සනා කළ 

ස සුන මේ කථාන්තරය ආශ්රයෙන් අ 
4 කාරණයක් හෙළිව සංවණීලයේ " ගත් කම, 

නා කළ මේ පංචශීලය සුළුපටු 

දිසි සංඝා ග් සිත 

යි, මේං ශීලය බූ 
15 අව 
2] 

විසින් කරන 

ලයට නැඹූ 

ලෙම 2 වෙන වා ~ අර්ල වශ්යයෙ 155 

ඇට 
11230 11 අකුසල කථණී පොදුවේ න මක්කුත  කොයියම් ආකාරය; එක්කො 

වනි ශික්ෂාපදයට - ප්රාණඝාත අකුසලයට අහුල 

ව නැත්නම් කාමණීථාාචාරයට, 

වෙනවා. එක්කො 12 

මං නැත්නමි නැ 6නෛයු 1] 

මුසචාදයට, යෙන්. නව් ඕවායේ අතු ඉනි 
1 නෲ 

න්න නියෙන්න |; 

ඵ්ය 
චයි ප්රධාන හැටියට 

යෝ අප නීතයේ ඒ ; දර්ංද50 න් කරන ලද 

අපි එදි 

මරණය ඒ 

කොට අ 

වලු ායෙකුක් ආකාරයෙන් 

20ග, 

පාසකමී වි ප 9කුයි 

ක: ර් 

සන, 

හැම එකකටම හේතුද ) අනීතයේ 

ට එසමණ?ග 

නායෙකුන් 

6 හයානක 

හය වය. අර වගේ කම්යේ 

නමන් පටලවා ගන්නවා. න නිසා කම් කූල් බේ 

2090 
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වහන්සේ මේ සංඝාරය සමාන කරලා 

ක අවුල් වුකු නූල් 
? අපට අස කරන ලදු කමය අනුව යම්කිසි 

ඒ විපාක එන අවස්ථාවෙ අපි දන්නෙ නෑ මේකා 

පියාණාන 
කූ 
7 

නිය: නිය බොෝලයකට, දී ම බෝලයක් 01 

කොහොමද ණියලා, අපි ඒක කරගන්නවා, අවුල් කරගන්නේ 
ඵ්ක නා නවත් කම් අ කරගැනීමෙන්. ඒ තමන්ව විපානා දෙන්න 

ර වුණු පුද්ගලයන් පිළිබඳව ද්වේෂය ඇති කරගෙන ~ එසමණක් 
නොයෙක් ව; යී 

වො ගන්නවා. නව තවන් කමි රැස් වා. ඉනින් 
භයානක නතන්වයක් නයෙනවා කී පටලැවිල් 

වත් ඒක නිසා ඇ 
₹ 

වලා කමිය පට 

අන්න ඒ විදි 
෴ සි ඒ පඛලැව්ල්ලට අහුවෙන්නෙ, කමයක් කරන කොටන්, 

නවා. 

නවා දුනයක් 

විතරක් හෙ 

කාටන්, ඒකට එකතු වෙන නවන් පිරිසක් 
පිරිසකු 

ඤෘ 

ටනා පින්ඝ॥ 

ඒ අවස 

කරලා, අපි සින් 

නවා අනින් 

යන්නෙ නැති විදියට 

ඉඩකඩ 1! 

කුසලයක් ඇනිකරගන දනා 
අපි සඝාමානායෙන් යොදන්නෙ බුසල් ඝි 

9 කොතෙකුත් සමාජයේ දකින්න ලෑ 
නිබෙනවා. 

"ම මේ යුගයේ මේ පින්වතුන් දන්නවච්ය හොඳුව. 

සිද්ද 
₹ *( 

කිසි ලාහැ 

අකුසලයක් 

ආකාරයෙන් හෝ යමී 
කොට ඔන්න ඒ ගැන දූ "නවා. 

න කරගත්පෙ 

මෙදන් වීමක්, එහෙමත් න 

විඳියට නම් ඒ පුද්ගලයා ඒ කටයු:ෑ ..-2/ඡ එතනදී අ! 
ඒ අකුසලය අ )20)/ ද 

£₹ු නව බරපනල දෙයක! ~ අසි හිතමු -- මිනීම;ර8ිම්. භොරකම් 
පා 

"ඇය් ක හ් " හිතවතෙක් තැ නොයෙකුත් දූෂණ ආදී කටයුනු ල 
කර, £ී වැවි වෙනවා. එහෙම 

90හොම හොඳයි 

"සාදු" කිං 
එකක් නියා 06 ඥා හිතෙන් සෲ 

1 ාමන්ගෙ ස 

සිරින; සන්යඥවයා නළ නිබෙනවා. ඒ නර පං එයින් 
කරන්නෙ මොකක්ද ? අර අහක යන ම නෑත්නම් : අයිනි 

දයක් තමන්ගෙ ඇඟේ දුගෙන නමන් ඒ අකුසලයේ ඛැළෙ; 
) ය කුසල් පි 

මාදන් 

ද 
නවා. 

[දනා කියන වචන 

වන්වම ම අකුසලුත් අණු 

දනා 

ස මලූසු්ය්යණධ අව සෙදුනට 

॥ 4. බුද නවා. ඒක වෙන් 1) කඳ, 

අන්න අර අවිද්යාව නිසා. අර අනු චී කියන එකත් කමයක්. අනින් 
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මැද කෙනෙක් කළා 

නමනත' චේතනාව එ 
කස ද් ාද්යලේ නවා රැස්කර 

බානවා. 

ඒ 

විදියේ සෑ එනකොට ඇත් ය් නොයෙකුත් 

?ූ ලෙකයේ තිබෙන න වශයෙන් 

අසුර කියලා. ඒ සනෂ දෙ 
252 

) අනුර කවදුත් ඳූ 
ස 

9ශු කාල 

ළවෙද්ද ඒ 

09%න් වහන්සේ පු 

කයේ ප  සූරයින ! (3 

 - පක්ෂය නර වෙනවය ~ අසුර කියල කියන 
පක්ෂය ණීන වෙනච්ය ~ දුච්ල විය, 

එහි තේරුම මොකක්ද සන/ව්යා කුසලව 

ලෞෝක යහලවෙන්නෙ. ඊළභහට අකුසලයට 

ලෞකච( ෆ් ॥ රද කී 

හයක් ලල 

අකුසල් අතර 8 මේ 

ය කුසල්, කළු 

"9 ණා විශයෙන් යෙද. 

නා කර! න ඒක පක්ෂ 

කළු 

කියනවා 

සක්ෂ 

ණු ප 
2 

ප්යෂයටද අයිනි කියල. ලේ 

පසු 5 
දණ 

කුසල; *./ 

අ 

කුසල, 
ඡන්දූරාග 

දය දෙනවා. 

කිය යේ නරක සපෑන්තකූනත් තියෙනවා. ඒකට 

හියන ඒ රාගයට 0 අකුසලය පැත්තට යනවා. ඡන්ද 

ඇති කර ගත්තෝයු 

09කඳ, ඒක නිද 

250 

වන 

යම්කිසි 

ඹෲ එ 
෴ නා නව ස. කි බලවේග දෙකක් කුරන්ට 

ගෙ ජීවිතය නරියාකාරව සකස් කරැ නම්ය 1 

මේ යන ගමන 

ඳූ 

වහන්! 

යස් නිබෙන 

ඝු 1 

ප්රපජානය? බය “යර කියන්න බෑ. අන්න ඒ 
තන් 

&ෑ කරන්න ඕන. ශීල සමාදුනය ගැන ක 

ඒ වගේම | ආජීව ඈ 

ඇතැම් සිල්. ඔය විදියට දන් 

211 
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" හිකස බලන්න ඕන. කොයි නරමි වටිනා දෙයක්ද මේ 

සේ ප්රකාශ කරලා නිෙ 

ශීලය කි යන 

නෙ ශීලය හැටියට. මේ ධම් 

- මුල් පියවර සමණයි. නදි ඒක තුළත් 

කොයි තරම් 'යක්ද ? මේ කය, වචනය හිකුමවා 

මත් ක්රමානුකූ කළ 

කියල ක් න්නේ 'සීලෑකම '. අපි මි කරල ගත්තනතොන්, හිංගල 

කියන්දේ 

ස වා ගත්තු එ න් 

අර නරම් විශාල 

, වැඩ කරවගන්නවා. ඒ වගේම 

මේ ගිලෑකමේ අගය 

"කාට. ඒ 

තකුගෙ &. 2. 4.! ය ඌට කියල යම් 

දුවන අණ්ව්යෙකුගේ 

, ඒ විදියට කටයුතු කරනවා. ඒ ව රි, හලෑ ක 
[2 පවා කුමා 9 හීලෑ කරගකන්තම් කොයි නරම් පුදුම 

009 
145 ඩ් කරව ? කමන්ට් යෙපනයක් ගන්ට පුළුව 

ාශ කළ මේ ශීලය අනුව අපි 
ට ඒ තුළ නිබෙන්නෙ කය., 

1 ශරීර. 

කාර 

කියන ඒ සඳදයට අනුව සිතයි. 

ගන්ෙඋ ~ ද ළ 2 ද 

නු නොවෙයි මේ අ ද් කය වයි. යන් හය. යන් 
2 

ල් ක්රියාත්මක කඋර 

වරනය ක 

වචිනය න උප නො 

භහේතුව 

න්ත වශයෙන්ම මේ ශීලය තුළ 

කර; ආකාරය ටර කතාව කියප 

ම් ශික්ෂාපද කීම 

ක් නැතූව අසි ඵ්ක චෟරිත්රාභුකූලව, 

ගෞරවයක් පාලියෙන් කිව්වට මොකද, එහි 

ගෙන්න ඕන. සතුන් මැරීම පිළිබඳ 

සතුන් ම ලු ් 

"විරමණ 

ශික්ෂාපදය, එහෙම නමි 

ල කියන්නෙ වෙන්වීම - මෙතන 

කියන්නෙ, න්චී ඒකයි 

ඒ වෙන්වීම පිළි: 

න් 

2 ) ණ&ු £: 

"විරනිය 3 

වීමයි 2 කි න මස 

ාපදය, ඒ හිකි ශි පිළිබඳ නිතිය, වෙද 

කියල කියන්නෙ. මම 

ස්වෙ 

අරගෙන ~ 
කිසි අධිෂ්ඨානයක් සිතකේ 0වෙන් ~ ඒක රඟ! මි කියල 

තැ කරගෑැ මී. ස ප නා වණට අණ කිරීම: ක් වගෙ. මේ කි 

ක්රියාකාරිපවය යන් ව. කෙ දේවල් නියනවා. 

වණින් ක ම කථල ක ණෟ දේවල් නියනවා. ක න් ලොකු 

වෙනසක් තියනවා. අප එක් [ත් 

"නුවණ" කියල දෙයක් ~ කියල කිය ම න න්ම 0 ම ලිත 

29 යුමක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නද ඒක මතු කරගත යුන්තනක් - 
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' ධී දේශනා 91 

පහලට ගලායන වතුර 

යන්නේ. අපි 

උත්සාහයෙන්, මොකඳ ? සංසාරයේ ස්වභාවය 

ඒක යටපත් වෙලි බලයට යාමයි. ඒක ධ් 

යන් සාමා )යාකරන්! සිතට අනුව, ඒ හින කියලා 

උඩින් නියන ගිත බොහෝවිට අකුසලයට නෑඹුරුයි. නමුන් කියන 

එකක්, නව යම්කිසි ශක්තියක්, ප්රඥ ති 
තුළ නිබෙනවා. ඒ අදහසම නමයි අර ප්රනාවේක්ෂා තියල 

9. වැටඞීමක් අස 

ෂා කියන වචනය ගැඹුරින් කල්! වාන් -~ කරල බැලු! 
॥ 

නෙස් කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ල්ල ම්න් දිහා බලන්නා 

ව නැවතිල්ලෙ හිතල ගමනක් වගේ දෙසු යමක් 
ද වේලා, තමන් වෙලා, මහුල් තුලා ආදියට යන්න 

සැරසිලා, අඩුපාඩුවස් තිබෙනවද, ඒ ආහභරණය හරි තැනද දුගත්තෙ, කියල 

ඒ වි! අර කණ්ණාඩිය ඉස්සරහට ගිනි ඒ වගේම අපේ ක් 

) ශක්තියක් . තුළ තිබෙනවා නංවත සලකා බැ ආච්්්ර්ජ 

බියක්, විශේෂයෙන් මික මෙහෙමද හියල අ බැලීමේ ශක්! 
6 ද 9 කරන්න පුළුව -.. කල් 

කියන්නේ. බුදුපි ගනන කණ්ණාඩියේ 93 කියල: 

ක්ව්ලා තිබෙන්නෙ හිතල බලන්නය මේක කොහොමද කියලා, 
ය්ෂ 

කුසල්  ණියන එක කෙටියෙන පියාණන් වහන්සේ රා; 

22) රකු 4:50. ඇත් දෑ ඇද 3 කියල නියන්නෙ ඒකයි 0 ඒ්කය්. වචනයෙන් කෙ ක්රියාවල්. අකුසල් 

කුසල් කියල 
1 කයින් 

ගෙ යසහපනටන් හේතුවන 

යාවල්. එතකොට අන්න ඒ විදියට 

නෙ නමන්ගලෙ න් අනු්ය 

යන් ඝූ 

නිතාගන්තුම මේකු මේ සෙ යාණන් කාලීන අදහසක් නෙවෙයි බුදුපි 

හිතන්න පුළුවන් මට ලු දක්වන්නෙ. සමභර විට මී වෙලාවෙ 

යක් ලැබෙනවය හියල. නමුන් මෙනන කමවාතුරූපව කල්පනා කරලා 

බලනසඝොට එහෙම කෙට් කාලීන හැඟීමක් නෙවෙයි ගන්න නියෙ 

කොනෙක් හොරකම් ආදී දෙයක් කරන්න පුළුවන් මද ' යම්කියි චූ ර් ද ලුං ෆ්රූ දිම දා 

වෙනවා කි. ඉන් හැබැයි අයභපෑ්ය 

),%ක් නො නමන්ගෙ සිත 
දගදිැන, 026 දන්දී න් කල්පනා කරන්ට ඕන. කරන්ට ඹ්ය ම් 

බුනියක් ් වෟ. ප්රතාවේක්ෂාව කියල. ඒක ඉදිරි 

ඕන. එව අර නුවණ, යම්කිසි අධිෂ්ඨාන ශන්නියක් 
10.9 ද බි ද නාව භියන එක. ශීල යන එකක් තමයි ආව හට ඒන 

ාචරිජනාව. 
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ලල ආ ශීලය ල කියන්නෙ නැවත සළක 

ණා. 27) ශී, 5 (307 යව ගැල 7 00 යක් සමාදන් 

ඵ්ක දිනෑ පතා ~ දෑන් මේ අවස්ථාවෙ 

සමාදන් චෙ 3 ලූන් බව මෑ ක් න්න ₹ දුම පැළළුම 

සමහර කෙනෙක් වෙනසක් කර ගන්නවා. මේ කොයි 

කුරන්! නු තමන් ශීලයක් උඩ ඉන්නවා ॥ 

ව ඒක සිතට නභාගෙන ඒ 

। (ෆී කියන ම අළුන්න 

ට රූප විදිය 
තත හික්මවා කරනවා. ඒක තුළින් තමයි කෙනෙකුව 

කය වචනය ගික්මවා ගන්නව: 

ව්ෘ 

වහන් සේ දූ ක්ව ලණු 

සැපයක් නෙද ජීවිතයේදී ලබන 

(ද්! දූ ද &෴- ස කියල. නිරවදාා භාවය. 

ඒ 

ද ? ශීලයේ 

ඒකට කියනවා. අන ද (සා 
න නැතිව අපි ද අද කී දෙනෙක් 

27) කිසංහ සෑ අකතව ගු 

කියල කියන සඳුත; 

නව ජීවත් වීම/ ය. අර අකුසල් කරන පුද්ගලයට 

කරන අවස්ථා වල ගිනට නාචවන්, 

ඩා. ඹං මේ දී දට යන ලාවට ඹන්න මත් 

තිබෙනවා නේද කියල ස්ෂයෙන්ම වයස්ගත අවස්ථාවෙ. 

' මැරෙන අවස්ථාවෙ. අර අකුසලයක් ගිනතට එනව, මැරෙන 
ය් ණූ 

අවස්ථාවේ, අකුසලයක් ආවොත් කෙලින්ම ය: 

නක්ෂව් ා1යක් සංසාරේ නිෙ ඹය විදියෙ හභයානසඝු දුගනියටයි. 

ද සෙ අවසාන හු; වසයෙක් ප්රකාශ 

ඉන් සංඝාරයෙන් මිදෙන්න කියල 

නිසා නමයි බුදුපියාණන් වහදු 

ව ඟී ,., සංසාරයෙන් 

කියන්නෙ අන්න අර කියාපු කම් පටලැදී 
[2] ද 

කර්ප 

මිදෙනව 
ද. 

ද 

ඵැ 
රෙන එකයි. එසේ මෙ කන් බෙරෙන්න 

ව්දි හන අ. 

ක්රමයකින් 

මහ 

ක&) 

සඳහා බුදු 24, 

නූල් බෝලයක් වගේ දෙයක්. 

එහෙම නැන ලන් ; ටලැවචිල 

නක් අවශා වචන 

කියල කියන්්නෙ නමන් බේ රරාෂූය ඩ්ගේෂමු අද නන අ යටන් 

ද කාර වන ධමිය සත්ත්වයාට සප කර දෙන කෙනෙකුයි. 
£ 

ය තමයි ලෝකෝත්තර විම ක්ෂය න් වහන්සේලා 

දක්වන ත්. තුරු ක් නය කයෙන් එැ දර ඵ්ක තුළිනුයි 

කම් සටල එකක 

150 

"මේ පින්වතුනුත් ඇතෑම් සුරන් අහල 

ර් සුළුවන , 

කවනවා සංඝ්කාර. හේතුව 

සි ද්ධ වෙන්නෙ කිය 

21 4, 



"අහන නං දේශන්ය' 95 

අවිද්යාව නිසා සංස්කාර ඇණි 
මගේය" කියාපු ඒ ": ~~ ණා. මාය හියල ( 

රාශියක් 

එෑ 

කිසි සිතිවිලි පරම්පරාවන්, සිං 

වයක් තිබෙනවා. ඒ ක්රියාකාරීඥව්ය අර කියාද 

1 හිත - ඇතුලෙ සකස්වී! සිද්ධ චේ 

වනන නනාව ෆයලු ගන්නත් ද 

රාත්තුව කියල ඇතිවන යම් 

යෲකෟා්ය.ී 
ඳි 

තූල් බෝල සටලංවිල්ලක් වඹේ න සි. ද් ය 45% 5) සංසාරයේ අපව 
දා න ඈදා ₹" ද; 1) රැ. 6494, 1; න 1. ද ගෙනයනවා, දී තාලයක් අපව ජීවන් කරවන, අස කුරන ලදු ඒ 

'"සලාකූුසල කළීියි. [8 

යින් බෙරෙන්න නම් මෙන්න මේ කියන දේ න 

නම් මේ සංස්කාර වේගය, 

. නිවන්ට් ඕන. අන්න 

වහන්සේලා දුක්ඩන 

ක& ශුකු 

සමනය ක්ණාරන්/ ක හ් දෙයක් 

තිය හැටියට. 

යෙන්, මාගී සා 

මාගි හතුරක් තුළින් මේ මුළු 

බුදුපියාණන් වහෑ 

9න මෙන්න මේ 

1:91 5 

7චෟන් සකදාගාමී අනාගාමී 
£, 
002 - මේ ගත් සංසාර ගු ය් 

ෂී වා. එකකොට 

එවන්. 

ක හ් ම රය ක් - ඵ් කියන්නෙ 

අරහන් 

නමි සට්ල විසඳ! 

හිතාගන්න පූ 

& 3ක 15.(' 
[ රූුතන් අහල නියනවා සෞව 

2 4 4 ම) ආත ( ද් දියත ඉඳ ඝ ට ශීලය පදුනුම් කර ද න් සිත නැෑන්පත් 
අව හි. 

ගන, ස! 

කියන වතුරාය8 සතායය ~ හහ 2 කයේ £ [වැත්ම 1, රුකක් 

විම්මයි නිවන. 

~ අන්න ඒ විඳි; 
ද ද, ආහාද්ද?, 1. 93) ඇද්ද, ද, 65 ගන්න ඕන එක්නරා ම 

ච් තණ්හාවයි, දේ හේතු 

නා ආය! අ දි ටා 
ස 6 ද ගමාගිය වෑ; 

හභනතර් කාරණය 8 
4”) ඇම ද් 3 03). , වෙනන් විඳි යකි! 

අනාත්ම කියන 

කරගෙන මේ සංඝාර 

කියනෑ හත් පැවැත්මේ ඇති අනින: 

ඒ විද ත්රිලක්ෂණය අවබෝධ කරගන්ට ඕන, යට අවංසඹ 
දද 17% , 4: 1: "රම. මක්, එපාකුමක්, හිතේ 

න් 

ග්, 

නිවෙනවා අපොයි 

එළ එසාක'' නාක් මේ සංසාරල ₹ 

නෙදු ජීවිතයේ නොයෙකුන් අ 

) හිනේ ඈ 

වන්ට මින. මේක 
ය 
0. බේරෙන් බෑ. ඒක 6 

වාසන ආවම හාම කෙනෙකුටම මොහද 

මේ සංසාර පදි 9) කිසි ඊයක් නැහැයි කිං අර භයානක 

ක අමතක වෙලා දාව, නණ්හාව, හිහේ බලපව 

පියාණන් වහන්සේ 

නාරි 

වෙනෙහි කිරීම තූ ල, රට 

ඒ ස්ථාවක යෙන් වාන් තත්වයට පැමිණි 
චේ ~ අර් සංසාර ද ඈව 

නදර් වප කුට 

215 



94 8 වන දේශනය 

පමණක් ඉතුරු කරල, අනිකුන් සියළුම කමි 

දමනවා. විශේෂයෙන්ම අපායගාමී කඹ න ස. 

සොවාන් කියල කියන ඒ 

දා 

2218 

ථම ඔමාගි ඥූ 
පියාණන් වහන්සේ වචක්රුවර්නි රාහා්යයටන් වඩා 

ය නිබෙන්නෙ. ඒ වී 2 කර( යට කල්පනා ක( 

2 ථ් 

සකදුගාම කි; 

හට) දෙවෙනි 
72. ෴ධීෲ 

හැටියට දක්වනවා සකදාගාමී තත්්යව්ය. 
෴ 23 

ආව්ටමේෙ ඳූ 

2 3 

ී 39ගේ ප්රඥා 

කසේන් එක් වරක් ලෙ 

 සෂය කරනවා, 

නෙ විත එක් වර් 

ඉඩ තිබෙනව, දිවා ලෙ 

නෑවත එක් වරක් දීව 

වැත්මට අනිකුත් කමය 

යෙන්ම න කත කියල කියන් 

මණක් ඉතුරු රලා 

එන. ඒකට 

ඒකයි ලෞොඝසෙට එ ඊළඟභට අනාගාමි 

අවියුට 'තූතාගේ සිත අර හව සංයෝජන කියලා 
/ ෂූ (ෆු ॥: 4417. 9 7 යක්ම කෑඩිප 6ළහට සුද්ධාවාස කියන, හව 

ස 
කියන න් 

එක්කොට "ද්ධ, වල විඳින්න වන සුම් කණී ටික පමණයි 

ඊළඟට ඝ් වයේදී රහක් කෙරෙන්නෙ දිටඨ ධමම 

ාව වශයෙන් ~ විපාක දෙන යමිකිසි කඹ 

ක් සිය! 

ගෙන දෙන්නේ නෑ 

ශස ති ය තුළ 

යන් 

යත 
නම් ඒ ප කම් වේ ම දක් _ඉබුරු 4 කරලා අනෙ 

නි තත්අවියට £ 

යි සංස්කාර සංාසිළී 

9. කඩක් උපක 

ඒස ම, 

සංඛාර සමථ '. නමක තමයි සියළ් 

සංඝ්කාරය සමනය කිරීම, මේ සමනය කිරීම, සංසිඳවීම, 

න් කිරීම, 

න මේ 

සනඝු වීම, කියන 
73 

) සංසාර ගංට 

රාශිය තුළින් පෙන්තුම 
සාල නදි 

00 යි පියාණන ලා විසළු ආකා මලී 

ඉළින්, පාරිශුදූි 

ඵ් ව් දි 4 1 £ ට ඒ ධම් මාගිය ඛු වහන්සේලා දක්ව 

ඒක නුව අපි කල්පනා කරගන්න ඕන අපේ මම් 2 

2 

කි 

ගෙවිය යු දල කියල. දැන් මේ පින්වතුන් තව දින 
සුදු දුන! මි 

මේ පසුගිය ශන 
අළුත් ශත විෂියෑ සා නිය්ය 

බලන්න ඕන ලේ 
ෂූ. කියල ශයෙන් බලනවා නමි ඉතාමත්ම දූ 

]ත් ආධ්යාන 

දුන්නු යුගයක්. 
න ගෟ. නූ 

කරා ගිය ශත රක් නූ 

නක පරිහැ 
2 එවන් 

වශයෙන් 

ඒකට සම ග් විට 



"පන් 22 

ඒ 
කේ ඩ් ද 

හෙ 

රැස් කරල කඳ, මේ ඈන් 
භාවනා කරන්න අවස්ථ: ද, 

ද 
ක් නෑහෑ? කියල 

කිය ! ක, ක් [ කියල කියනව . ඒ හේකුව 

ගෙදර දොරවල් වල තියන නනෑී 
ද ලෟ කියන කංරණයම යි අපේ 

මේ අපේ සාර 

7ධ්යක් ඇත් කරගන්ට ලන්සාහචත් වේෂ 

බලලා, ධම්කඨථ්යා්ය 

ඊයෙ පම යට පමණ 

් නොවෙයි 

බුද්ධ චචනය අ 

සංඝාරයෙන ණ් උපකාර 

ශික්ෂා 
ස 

118 9ඳී 

කාල, හුර යි 
(25) ෴ 

නිවන 

0හොතයි | 2 
යයි ආත්ම භාවයයි 

සවනින්නෙ. ඒ යයි 

මේ ගැටිගහනග නානවා 

සනාෲආතා:ද වයි 

හා 
* ාවනාව කනෙන් න්. ප්රතා්ය 

෴ (ලි බුදු සියාණන් 

ගෆිතෙන්ම : 

සෙම යමක් 

ගහ 

එතකො;! ට මේ 

ණය 

- කවා 

ඞූ සි ද 

පු. 

22 දො ර් 

~- ඒවා පි ශික්ෂා 
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96 9 වන දෝන; 

ඇස, කණ, නාසය, මන කියල තියන ඒ 

දොරවල් හය ක ක යෙන 0913 ල් ම්ක්නිසාද නමයි 

අකුසල් කර 

| කුළ 
ග් සිනේ 

ට මින. ඒ විදියට 

යථා 

ඒකයි 

න එන්, ගිත 

මාධි 
අත්දකි ඳෑ - ඒ ශක්තිය 

ඹ් සිතකි | 
4 , 

"1: ෴ මේ බුදුපියාණන් ව 

දක්වා ඇත්ත යෙන්ම මේ කමි 

පට/( 

වෑ 

පමණයි. කුමි 

£  ධ!් %' ! 15 ආත 

කල ඵ්ක 

යක් කරගන්ට 

් හිතනව නම් 

පං 

4 ආරම්භයක් අ නම 

හෙ අළුත් ෲනඩ& යු අපි 

' දේවල් නොවෙයි 

ජීවිත රටාව සකස් 

ඕන. .ාර්යාචවි සකළ රග්යප න තාල සැ න 
6. ඕන. වැදගත් දෙයක් තම 3. ආජීවය කියල කියන 

වන 

9න යුගයක්, අධම කැන සුගයක් 
ද **:4)4:% සරය ුකුරවි ඌණ 53 සිටියි කෙට න් කල්පනා කරන්ට ॥ 

ගින් ළු ාරයෙ ඳී ම් ම) ට යනවද ? 

"දෙන්. දූ මංනති දුක් 
ඈ ගො 

*5ර28 ස පෟ 

තමන් වතුර බොන ද්ර "ය ද 

සුදූ නෑ. 

තත්වයක් නමන් හකුරේෙ 

ාගිය ඈ 

හර් 
න් පවා. ඒක 

අදහසක්. මෙ 

කියනව ඈ 

කුසල් ධම් 5 

සෑ 

~ භාවය වැඬේ 
4 ස න කියල. ඒක 

? නිසදුවක්. අකුසලයෙන් ඉවත් දී 

තුළි 

නිසා ඒකත් නොකර ඉෲ 
න කුසලය උපක 

රිතය - ඒක !: 

ආද 

මයි, ප්රසාදයක් තුෂින් තූ 

කරගන්න කරගන්: 
යි නා ඇති සසුත 

ක් තූ 
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ඒ නිසා දුන් පින් ආදී හැම දේකම 

දුශිනා විඩ්නව 

ෆ්ගෙන් 0 

මේ පණසුරකි 

) අපේ සිතා වා ගන්න කරගෙන, මමේ 

ඕන. 

නම් ඊළඟ 

ව අ පි න් ඒ හැමකෙනෙකුගේම 

දුන්නා ධී මය 
1 ලි 

ශුක වන්නෙ 

රැවස ම් 
ට පහන 

වචාශ් ඩන් දා &ං ව ධෑ ශුක 

එබළපු කළ්යන; 

අය අතර. 

වෙනවා ( 

පුපානයක් කරැ “රවි න් යන ඹු ධු ගශයක් 

යෙන් හර් බෙරිලා යෙන්වත ]' ඉමේ ප්රද බෙර්ලා නූන 

මාගියට න සංසාර ක භයානක 

ඵ්තනූ 

[2 න තුක් ආර්ම 

[ග් වසේ 

න ඹ්නං 1] 

මේ 

ය අය 

කට; 

2/:2(22 අ ශ් 

භාවි ආනිසංසය තු! 

ඒ විල 

ඒ 

ඵ්ක 

වනන 
27 

අනාවශං: 

මහත් ශාස: 
දී 441, 

කරන අනර, ඒ 

£් 10 



68 9 වචන 

තුයින්. අමාරුවෙන් හරි ඒ අය හමුවෙලා ඒ අයගේ 

යන්න උන්සාහවනත් වෙන්ට කටයුතු ඉඳිරියට කරලේ 
ඹ්්යු 225 

විදි 
යන්, ඊළහුට 

දැන් එතකොට මේ පින්වතුන් අර නෑ නමන් 

එදි 

යට කල් 

! යෘාඩ න) විනයේ කරන 

) අර කම් 

පොදු 

ම එකක් හ අඞ්යවිය 

 වැළසි 

ඒ විදියට කුල් 

අදදක ඉ වරං වෙන සොය දවස ~ ඒක 3 % 

හසොළ අවස්ථාවක්, ඒ 

ත් අන්න ය ය සි ත් 

ඒක උද නා කරගෙන 

"3 පෝය දවසෙ ~- මෙ න් ී 

සෘ යම් යම් විශේෂ අධිෂ්ඨාන ඇඈ 

වට් මේ අවසථාවෙ ව 

කරේ 

ශීලයක් සමාදුන් වේලා සිත, කය,ව! 

ශෙන, ඒවගේම ශ්රද්ධාව වියඨිය සතිය, සමාධිය, ප්රහඝාව කියල 

ද, එ ඇතිවන ආකාරයට න්නම් ඵ්වා 

නමන්ගේ සීන කය විචනය පවත්වමින්, මේ පැය තුළ 

වන 

ව් එහෙම න , බල 

නිශංස ඝභෘෑට්යට -] 

මේ අවස්ථා 
6 ශ්රවණය කළා. මේවා । 

මෙ මෙවායේ සමිඝුණී නැතුව ලේ ඌන 2 අනාගතයකට 

දෙන්න 338ගෙන මේ අනි භයානක සංසාරයෙන් 

බන. ඒ සඳහා අද දඳින කරන ලද මේ 
ය ස ින්මවා ගැනීමෙඝ 

පුයෙ ජ 

923ය, ම නෑ! කය, වෛච 

නේ හිරී රය, 
෴ 
කේ [34 ඩා 

චෟ, 

ට ඉන ඒ ධම ශ්රැි ක නය 

2 ඩේ 

ඒ ෆෲ ක ය් ।ාෂක, ඒ 

යෙනු න් 

ම ණ්ඩ් ඩලයක් 

කුසල සූ 

ද්වාෲ 
ට ව්ය නම් ශාසනාර 

6. ගේ සෟාරමී 

කර? ක 

33( [216 ॥ 0 සිනින් අනුමෞදන් ( 
ශුක්නි ණ් ද්යුද 4 කරගෙන, "ම් ශාස්ය ක පැවිලාම සඳහා ලෑ 

න (3; 1 හ් 4 

වන් දකි තවා! කියලා ඵ් 

න් කරන්ට ඕන. ඒ වගේම තම නමන් නමින් න 

යම්තාක් ඥානීන් නුත් ඇතුළු 

ධම් ශුවණමය 

භයානක ජානි පරා 

උතුම් 99 නිවනින් සැනසෙ;ු 

මෙන්න මේ විදියට ගාථා කියල සින් ය් 

මෲ 

නූ 

සියළුම සන! 

'මොදුන් වෙන්වා |! 

දුකින් අත්! 
2, 
2! 

ව දක්වා 

ධම් දේශනාමය කුසලය 

4] 

චෙ ණි (55 

වාතනාවනාව 

20 



|! (' 1! 
| ඩැ 

£&, 7) ) 32 
1) ද! 

6 
017) , ॥₹ 
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10 වත 

වාචානුරක මනසා සුසඝසංවුණණොා 

නයො කාෘමේඝරෙ වියසොධයෙ 

ආරාධයෙ මගගං ඉසිපපවෙදිනං 

ශ්රද්ධාවන්න පින්වතුනි, 

මේ දුරුතු පෝය දවස බෞද්ධ අසට වැඳගත් වන්නේ ශාන්ති නායක 
තිලෝගුරු බුදුපියාණන් වහන්සේ කැළණියට වැඩම කළ 
ථෙනිහාසික සිද්ධියක් නිමිනි කරගෙනයි. එහෙම නමුත් ලොක සම්මන දින 
දෘශීනය ඈවුව හිතන මතුන බොහොම දෙනෙකුට, විශේෂයෙන්ම මේ ලැබු 
දුරුතු පෝය, අළුන් වෂ්යක ~ අළුත් ශත වණියක - පළමුවෙනි පෙරය දවස 

ඳී! 

හැටියටත් වැදගන් වෙන්න පුළුවනි. 

1 ) මෙන්න මේ දින 
චින දශීනයේ ඉලක්කම් 

මේ රටේ වගේම ලෙනතායේ බොහොම දෙොනෙඝ 
දශිනයක් ඳහා බලාගෙන - £ 4 

සුගයක් - නවෝදයක් ~ බලාපොරොත්තු 6 
෴ 
4] තමන්ගේ පීවන දුශීනය ගැන සැළකීමක් නැතිව, පීවචන දුශීනයේ 

' ඌන රෑ දතා (9:45, එ෴ ඳ**, 9;” භූ 09 බලගෙන, නව 

න අවස්ථාවනක' මේක. 

ඩුපාඩුකම් සකස් කර ගන්න උත්සාහයක් ගන්නේ නැතිව, ඳින දුශීනය 
න්ම නවෞදූයක් බලාපොරාන්තු වීම ලොකු මු 

කෙනෙන' නමන්ගෙ' ජීවිතය ජි 

වක්. ඇත්ත වශයෙන්ම 
බාගෙ නවො'දයක්, නව සඝුගයක' (- 

බූුලාපෞොරොන්නු වෙනවා නම් ~ තුම ් පීවන දශීනය ගැන සළකල 
෴ 
£ බලලා පරිභානි මාගියෙන් ඉවන් වෙලා, ද පසෙකබුදු මහරහතන' 2 

වහන්සේලා ගමන් කළු ධම් මාගියට ඇතුල් වෙන්න ඕන. පිවිසෙන්ට් ඕන. 
අන්න ඒ ධම් මාණය ඉතාමන්ම සැකෙවින් සරලව ඉදිරිසන් කළ ගාථාවක් 
තමයි අපි අද මාතෘකා හැටියට තබා ගන්නෙ. ඒ ගාථාවට දැක්වෙන 
නිදූන කථාව තුළිකුත් පෙනෙන්නෙ නවෙදයක් - නව් සගයන් 

ෂුවකට අන්වුණු ඉරණමයි. 

බුදු පියාණන් වහන්සේ රජගහ නුවර වේළුව 
කළ කාලයක, එක දවසක් මහා සෘද්ධි 

ෆකෝබඛණ ස්වාමීන් වහන්සේත් ගිජුකුළු පව්චෙන් - &ි 
පහලට බසින අතරෙදි, එක තැනකදී මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ මඳූ 

දකල ලක්ඛණ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහුව 
ගලන් මහ රහතන් වහන්සේ වදුළා, ඇවෑැන්නි, ඒ කාරණය 

බලාපොරොත්තුවෙන් අධමි මාගියකට බැංස්ස හින 

0රාමයේ වෑඩ වාසය 
මන් මුගලන් මෟ රහතන් වහන්සේන් 

ය් 
ඇධකට පවිතයෙන් - 

සිනාවක් පහළ කළා. මේක ද 

ඒකට හේතුව, මු 

7)7) 
ඉද 



පියාණන් 

::; ෴ 4 

මේ කරල ඒ අද නලයේ 

1 ඒ 

රජගහ 

වැඩ කර( 

න ව 

කළා, 

හේ ' වහන් 

එක්තරා ප්රේත රසයක්. 

නියනව 

ර්ණ ඝු 

සං 

8 කාරයෙක් 

ඒ කාරණය අනු න කී කාරණය 

දු පියා 

“- £00:2.4222 

න් හි්ය 

දු ඊජ් 

ගන්න (0 

නිතට දමා 

යි 
_. ණෝොෞ0 කාල තලිස් දහ; 

ස් 929 දහර 

හිනනකොට, 
4 
ඇදී 

70. 
23 17! 

1 
වහන්සේ 

5 දන ඵ් කා ඈය "9 

224 



“අ 4 21 |, 7 (7! 7 

'පනන් ආණුව ධගී දේශනා 103 

(5, [51 හැ න 
ගි සම්පන්නව වාසය බෑ ඉතාම 

~විසිමි වෙනි 
වස් 
ය නවයයි 

1 

එක 

සරලය ගෲ 

1: අනුර ඒ ස්ථානයට 

2ධනා කෑ 

බොහොම සතුට ප්රකාශ කළා 

ඩෛසා ධය ගමට, 

ආද 

කියල. 

ක්ක 

නළා මේ 
0 63; ක 
” !!, 45% 5... ද! ම්න් වහ 

කිය! / බණ 

හුභක් ස හැදිලා 'සටත් ආරා කුළෟ. “ටක 

ම ප් අර ඝ්වාමීන් වහන්සේලා බෙ 

ගම්ව පිණ්ඩපාතෙ වඩිනවා. 

න අදෘාහසක් ආචා 

ස්වාමීන් 

න් යෙදුවා. න්ද 2 
ඒකට 

ද් ඔහ නෙරුන් 

ක 3,465, 8: 465 . ම්ල එක දවසක් දූ 

9මින් වහන්ස, 

ඊළඟට 

කු රහසක් කියන්න ඕනකම 
දක් එක කාරණයක් 

9 හියන් 

"අපොයි, මේ කු කියන එලැ 
22, 4 කුනු (8 
“යලා ' 

ළ්රඳු කරං කියන්න නියනව කියල 
රදී න ව 2 5 කරල, ාකියා ඉවත් 

*"වසෙන් ඔහොම කළා. අර ඩු 

වුනාට පස්සෙ 
ෆ්) ද 24, එක දවසක් දු. න්න ඒකට 

ඕන්න එ අර 

ණා): 
£-,42-, 



04 10 වන දේශනය 

(607) 
3. චූ ,. වහන්සේ හොඳට විශ්වාසද ? "අපොයි ඔව්, අ 

1 ෂී ඌ 
2 2. නයි 

සී එක 

බොහොම සම 

කියල 

ඉළල ඒ 
රස 

වක් 

වහන්ස. න මං ආ දුව 
ලෑ 

වචාමින් වහු ස් එක්ක දූ අසුරු 
කියලා. ඔන්න එනකොට අර ලොකු 

ය 
2 කියලා 

ලොකු නරආක් 
න | (55 (ය,5%/ ම් ඞු ඝි $) දෙයක් කි! 

න්සේ 

විදියෙම ( 

ම් । වහන්සෙන් 

එකට සඝිණ ඩෑ 

අඩපානෙ වංඩියා. පිණ  වෑඩල, 

කු ස්වා 
, 

කරන්නම 

$න ඉස්සරහට 

නිතල. 

ගියා. යනකොට ලොකු ස්වාමින් චහභන්සේ 
, ඔබ මගේ සාත්ර සිවුරු ා වටින්නෙ 

මේ 

න 2: 
වෙලා, ඒකෙ 

රළොරින් 

කකුද, මේ 

ණා. සස්ස 
ඇණ. 9ර4චට . 

සම් යල මුර කු නත, (3), , බැණ හා වඩින්න එ। කියල. සම්ථයන් 

මින් ඹඕය නමම 

ද ෂු 
42--) 

නු ගිලි ව ස කරනය ධම් කථික 8 ඩපානෙ වැඩියම 

අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා දෙනම ?” "අන්න ඔය 

අර කුළුපග ස්වාමීන් ව කලහ කථ න 9? 
$] 2. 

යෟ 

නක් කියල කල්ප 6. 

පි; 0 ගි 

මේක අ: 2, %ණතනි අය හිතාග්ය 
[4 *~ 1 1. ද 5”) ද දශ "දැන 4 [ක භික්ෂුව නමයි කටයුතු යොද 

හාමි අ 

නිසා 



[2 'ජසන් 294%ව ධම් දේශනා 105 

දූ ආදී ඒ යි තරම්දු ත් ඒ ස්වාමී 
එ 

₹ 

ගා ගි ලා ටූ එකලස් කරග නා. භාවිතා කරශගන 

0. ඔහොම දී& කාලයක් ගෙවී ගියා. 

කියන්නෙ, ර්ළඟට දෟ වෙන 

ෂ් නූ වද උ 10)( 

අර් 20,000 අ 

න් වගේ මේ ම 

1 

මේ කාලයක් 5 යල ය් 
දු 

[හැම 21 බුදු පියාණන් වහන්සෙ ප්රකාශ කරනව, 

100 ල් කියන්; 
ණි. 
[6125 

තක සේනාසනයකට ආ 

ද් 

පඤ බූල් 

එක්තරා අං! 

ඒ ස්ථාන 

අහ 

යෙන ඩම ක 

3: දයා වහන්සේලා එක 

වෙන්ම මෲ නා. ඉනින් පළමු? ාණ්ණ ස 
24 

ඉඳල වින් එක් දෙවෙනි 

ලොකු ස්වාමීන් වනන ලත නන් කු න 2. ගෙ 

නන් ගන්න; නි 

සේ කදුළු පිරිලා 202 
(9 ෂී 200 ඒ £, 

නෑ, මම 

අර අළුනෙන් 

ස කරන්න 

හෙනම 

මං ගෑන ඵෲ! එකක් 

පා 2 ක ම් ක නොම එකක් කියල 

කපටි ගෙ වච 

දෙසල. මඳ 

කනෘ කරග 

ඊළඳ€ු ස 

ඟඬ ඝි ක්ෂුව 

ලොකු ස්වා 

අසුර _ ගසලා 
න ඞු 

යලා, එලවන විඳිය; ානයක් වවා. ම් ස 

ගියා, ඒ ස; 

කියල. කරලා 

ඳිර් 35යට ආවා පාත්ර න ගන්න. මේ 
ධා කොට අර - ධම් නේප්ස නිසා වෙ 

8 

ඒක ආශ්රයෙන් ඊළඟට න සිරි කරපු 

ධම් කථික භික්ෂුව අර කියැ ෂෝ කොට ගෙන, දි 

කල්ය ක් 2. 2222) න්නරයක 

කාලය දක්වාම, 0 අ 

කොන හැටියට ~~ කෙළවර හැටියට ~ 
වය ලබල ඉන්නවයි කියල. ඹන්න 

227 



නාරලා මේ වි 

යට පා; ලා ඒ 

ය2යා%ආන්ය/ වෲණන්්සඝසේ න, 
ඌන 504 යඅදදීි 5 ෴෴෴෴ ස් ාසනයක් වශයෙන් ප්රකාශණ 25ළ 

කවන මනසා සුසං! 

නඳ) අකුාලං න කිරා 

තඉයා ඝු ල් වප විදොොධිල 

ආරාධයෙ මගඹගං ඉසිප ව 

"වාචානු ල කියනු රැක්මක් ඇඟිව 

සෟ සඝුදු "මනසින්, සංවරව, කායෙන 

කයින්ද අකුසලයක් । 

කියන එකයි. එතනෙ 

පථයන් තුනම පිරිසිදු කර 

වනවා. ඒ කමි සථ -- ඒවා රි ර92සිදු කර ගන්න. 
සෘ 

යන් ඇ 

9ධ6 ් මගගං ඉසිපපවෙදිනං - 
[9 කරන ලද, දක්වා ව 

මාගියට අ! 
ඵෑ කගේ 

කාට අපි පැ න්ම මේ ගාෆඨා?ද දුළ ඒ ෘථාචව 
උසදේශ කී සී තහ හූ දේව 

7 

සම් 

ක්රියා පිළිවෙලක් යොදා 
(නාරා නාද "න 2 භයානක නූත්යඥවිය අ 

කල්පනා කරලා චනිමාන 

ඵ් ද 
2 0003 

සූකර 

5 'නොපඝසෙතෙන 

සූකර 

| නාය 

2713 
4--[ ලයෙන් 

අනර් ඔය හූන 

කාලයෙන් 

කිය ඉඳි අයන් 

සෙන් පෙන්නෙ. මහරහනණ් 
ක කා 
වතිමාන සිද්ධි 

කා 
(13. ස්වාමින් ස" 

"ස්ට 
2. ණා ඒක. න රතේ 



. ඒක නෙ; ලු ක සා, ඒක ප්රකාශ !: * ලක්ඛණ ස්වාමීන් 

අකුසල් 2 

ට බුදුපි ස් අණ 2 

සාක්ෂිකාරයෙක් 

නොපෙනෙන ලෝකය පෙනෙනා ඇස 

යි. ප්රේත ලෝ ැ 

ලෞෝකය, ලූ 

හ නවා । මේ ඳිවැදු 

කල 2 

! 0 න යු 

3 කියන්න පුළුවන. 

තුනක් ගැන සළ€හන් චේ 
යු ර් 741 යූ යන යී 4 4 ;॥ "3 2 | 4 ද ගැනයි. "ස ාවකයින් ඇස් ඇතිව සිටින කියල පියා - 

5. 

ෑැරඥයින් : හම ~ ඹය 

ඵ් 

නා කුරගන්නෙ හෙ -. ඛ් ී මෑ න ක 

නිසා 

අවශා චේ නවා. 



නමයි 2 ් සින 

"වැස මතු! 

ඒ් 

කර ගැන් 

කම් 
444... ෴-/ 4 සන් 

ආකාරය පෙන්නුම් කර විදු 

අවස්ථාද 

මෙනන දැන් 

මෙන්න 

2 

ශරීරයක් නි? 

ඒ ඝභික්ෂුවගෙ හිස උ! 

ගැසූ කපටි 

න. ඒ වගෙ 

ගැ 

නි; 
තො ්ල්්යකල 9 
නිර්ක ඒ 

බො 

රවම ම මේ සමා; 

සුත්ර රාශිය ' නව: බණ 

ාධාස 

කිය; ධම 

කුළු &ණින 

ාරණා යක් ( යේ, 

රූප කීපයක් සඳහන් 

ගකදීම, ඒ 

3ථාව්ක ආකාරඹක් 

මුං 3 ඒ විස්තරේ 

පියා 

ළඟදි කත 

ස්ථා 11251 

යනවා. 5 ත්ර 

සමාන 

නවා ඈ 

වෲ. ඒ 

ටන්, 50 

චෑ 

කු 
අර ස 

"2 1:11$72 රජගහ 1: 

ඝාහනය 

0? ගහන! 

£30 
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සයක් :€ මස්පිඩික න දාපු රූ 

ආභ්මය:ත්, ඒකට කළමණීය හැ 

, ඒ ස්වරුපය ඇනි ප්රන 

න ඒ රජගහ නුවරම හිටපු කුරුළු 

 රාජතයක්, ඒත් අහසින් 

ංන්නෙ බැටළු වැද්දෙක්. 

ත ආත්මයක් දෑෘකල නියෙනව, මුගලන් මහ 

කඩු වගේ. ඒ කසු උඩ පැන දූ 

වියට දක්දි 

වැද්දෙක්. ඊළඟට සඳහන් වෙනව් හම් 

යනුව. අර විදියටම සතුන් අනිනව. එනන 

නැ නි මන 

ඊළඟට ක ා:නව - නවන් 

රහතන් වහන්සෙ, 

ශුරීරයට £ 

රජගහ නුව "ම & 

4 නා ආයිත් 

කසනව. ඒක දසු න ඌරු වැද්දෙක් හැටියට. 

, ඊළඟට 

ත්මයක් යනවා හිසක් නෑ. හිසක් 

න්න පපුවෙ. ඒත් අර 

0. ඒකෙදි බුදුපියාණන් 

හිටපු බෝර ඝාතකයෙක්, 

කියන්නෙ. සොරුන් අල්ලං 

තත 2) විඳියෙ 'හාරික ' ත් 2 නූ නම 

නමක් එක්කම දීල තියනව බුදු පියාණන් 

ණි උඌෟරු වැද්දෙක් ඒ තන්පත්ය ලැබු 

තවත් ආන්ම භාවයක් අක්වනව., 

නි 

විදියටම ඝූ 

7 
නත රාජයක්. ඈ! 

න් අනිනවා. 

9. මේ රජගහ 

) කවන් 

ලස නිය 

වහන්සෙ විග්රහ කරනද 
අළුගෝසුවෙක්. දැන් ඔය වධක 

ද් මරන මි හෙක් හිස 2 

තකයෙක් කියල 221 

24! 6 ධු ඊළඟට නව් දැක්වනවා. නව ප්රේතයෙක් හිස දක්වාම 

. ඒ නැනැන්තා පරදුර සේවනය කළ කොතෙක්. 

නේ මෟ රහතන් වහන්සේ ෂ් 

වයි. 

ක වැටිල ඉදු 

1 න්ට | 

න් ය නෙද අහසි! 

ආක්මයක්. අර විදියටම ස 

කළ තැනැත්තියක්. 

ඊටත් වඩා මේ 

කරගත යුතු මුගලන් මහ රහනන් 

ගණ ය් යනවා. සෘදධියෙන් නෙවෙයි. ඒ 

රන්) ගිනි අරගෙන. පටියන් ගිනි 

ය දැවි දැවී අහසින් යනවා. ඒ කාශාප 

නන ඒ වගේම පාස භික්ෂුණියක්, සාප 

රියක්, ඒ විදියට අහසින් යනව. ගින්නෙන් දෑවි 

අපි සිෆියට නභාගත £ 

භාව රාශියක්. ඕන්න ඔය ත් දියේ ආ 

කාලයේ නවනත් 

වහන්සේ යී 

භික්ෂු රුපයේ සණනල සිවුර) 
ය් 

අරගෙන. පාෘතුයන් && / 

බුද්ධ කාල 

සාමණේරයෙන්, 

දැවී. ඉතින් ම අතු දේවල්, 

ගිනන්නෙ මේක 0 දුකක් හැටියට. මේ හැම එකක්ම වගේ බුදු 

ෂ් ම් පාස කණියේ බරපතල කෞටස 

. ඊයේ සෑසිලං පාස 

ආන්ම ලබල නියේය 

9ක වශයෙන් බුදු පියාණ්ය 

පියාණන් වහන්සෙ දක්වන්නෙ 

නිරයේම ගෙවල ~- නිරයේ ] 

ෆයටයි ඔන්න ඹය පෙ 

කියල. ඉතින් රං ඔන් ය් යට කම් ව 
ස දක්වන 

කමි 

වහෑ බහොම නියනව සූත්ර දේශනාවල. 
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2) පදම 1 ඇශ්ර යෙන් මෙ පම 

අර ඡි ී 

කියන 

පද ස්තර සහි්ය 

වචනය රැකගන්නේය ', යෙන් අහල න 
කාෟෘ&මඨී 12 ද දින්න ී ට කු ල අකුසල් කියල කියන්නෙ 

ඊළඟට වචනයෙන් 

ි 1 - වචන කීම, 

]1ායන ආකාරය 

වැරදි හැටියට - අකුසල් 

ෟ කියල කියන විෂම ලෝභය ~ අවිප් 

හිලේ ණියන්නෙ අන් සතු දෙය තමන් සතු 

8 කියන ද්වේ 
දග. 

ආෂිච 
23 

දං න , 8 

වාණක්ප 
අ 21 සල් :, මනසින් (2 

හොඳින් සංවර වීම කියල 

ය්න් යු 4 වීම, කායෙනව 
ඉන (00) ව "රදී අකු 

ඕය තුන් අදර 

න්නා නම්, යමෙක් 

භවං හොනි 

කියල නියන අකාරයට ධ! 

[ම දිලු 

1214 වෝ අර 
4 -4 ඇර 02 

15% 7 
වශයෙන! 0. 

කෙ 5) ටයි බෙ 

නාට ඇනන් ද ෂි 

න අර ධම්යට ජී 

ය් න් 

ලු ,. මැන 

[0 ලා 

ධක 

නීති න ඉන්, ඩා 
සෲ ගත දෙය; ? යූ කින් හෝ අන 

ය තමන්ගෙ කඳ 

ට ඒ අයට 
44 

92 2030 

0, අ යෝනිය. 

න? 
ව 32 
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3. එනකොට "එහෙම නැන” ඕන කෙ 
~ ප්රතිපන්නියක් අෑ 

පුළුවනි. 

මේක ආශ්රයෙන් අපිට ඝතාගන්න දූ අපි මේ 
॥ 

ගත්තු 

තතපව 

සියාංණ 

හෑ, 

෴ 

සවර්යන් වහ 

1 ගන. 

ග් කියල 15 ඕන. 
දන්නෙම නැතුව 9රවිට බොරුව පි වචනය. 
ඊළඟට තවන් නොයෙකුත් ස් අව රැක්මක් 

1.0 සංවර ඕන. ඵහෙම 

එසදිවූ ගන්නව ~ පාපණීනු සේවනය නැත්නම් දන්නෙම නෘතුව නිසා 
වැරදි දෘෂ්ටි ගන්නව. එහෙමන් නැත්නම් ද්වේෂ කරගන 
එහෙම නෘෲනත් 

1151 

කරගන්නව. කිය 

න, 

රජක්ා කියල ෆියන 

සංවාදයයි 

2. ලෝග ඈ 

නිායල හි. 

ම් ලේ 

ක්ම ඒ මේ හාම එ (. 

කයි අර කථාන්තරයෙ 

(8) නිස්සෙ( ජීවිනයේ ඵ 

ා%න් වහන්සෙ 

අහල ඇති 

නව නම් ඒ ත 

1 
₹£ැ 4 

පවත් 

සෑපයක් (ල නො( 
බය 
සහනයක අ 

හි යස්ලු ෴ (2 
; " තො ෆු 75% ඈ අඹ හේ ද ප එ 2" £ නැහැ කියන ඒ :ූ නානෙකුට 

. ඒකෙ අනිත් පැත්ත තමයි ( 
එක සූත්රයක ද! 

। පසුතැවිල්ල, දැන් ධමියෙන 
ව ~- බුදුපියාණන් වහන/, 

තයයි අතර වෙනස. දෑන් මේ 

හිස 
ක අය වයේ හැසිරු$€ 
ඒ සපඬා 

ද" 5 
න අ දැක්වපු , බාල 

සදී වෙ දෑක 

ක් නිසා අර සවාදි 

නිසා මම නමයි පණ 

. සමහර 
£ තමන් ධ් කථික න්සේලො 

ා 
ම 
පාර ඩඞ්තයාං 

ටික නමයි අර ඒ විපාකය. 
කයෙන් හිතන්නෙ. යම් සි කෙනෙක් 

ධණීනුනූ 11ට 

නම් සෲ 

නිව පවත් වෙනව 28) තැ? වමේ කා 12) 

1.1 නියන අකුරු ටිකෙන්, එහෙම 

න] 
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112 10 වන 

නැන්නම් ඉස්සරහට නියන පද “6 1! 
යාත් අතර් වෙ 

ලාවෙ 

වහන්සෙ 

2 
න්ය බාලයා 

ඝාසීි, එකකන 00කාද් 

හිතනව නම වැරදි 
නම්, වැරදි ක්රියාකරනව 

පණ්ඩිතයා හළුන්වල 

නාණයෙකාර්' 

වචන කථා කරනවා න 

සී සෙ 

මවා 

) ලෑ සිතුමි ව 

තමයි පණ්ඩිතයා. ඔය 

ඒ අවස්ථාවෙදි 

සමාජයේ 

වෟ අර බාලයා, 

දමින් කැපී - ඈ 
ආ ධ්ම්යෙ සී 

ඹන මූ ඝ 
කොයි අ දුක, 

කරලා දූක්ඩනවා 

හය, සැ 

කියනව්. අනුන්ගෙ 

දෝෂාරෝපණය - 13කං අයගෙ නෙවෙයි. 

වෙල 

॥ අය( 

රැහැ 

ස දූක්වනව ද් 
(දු 

"1 

යම 22 කියල කියන න 
දු ඳී 
හු කරල. 

( ගාඩේ යන අතුල රයේ යන අන 

අතරේ, මං ස්යධියක 

වා, අර හි *90ා1209 & 

පුඵවන්. : 

කොට අර පුද්ගලයාගෙ හිත යටින් ; 9, දූ ත් විදියෙ 
5, 10”, 
එනව. දේවල් කරල [තියෙනව 

31 කණගාටු වෙ 

කිං ඒ පසඟ 

ඔන්න මේ සුද්ග 

කියාපු 

3ථාව 
ඇසු ද”) දුක් 

එහෙම 

ලැබේය 
වං රදී ඛූ රපු අය ( රදී කරපු අධ ( 

ඒක ගැන අහන්න 

කර ගඅ නියෙනව ම 
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විඳියෙ හිංසා £ න වෙනව 
දුක් වෙනව න තිත මේ 

දුනාවල ඛ් තිබෙන, දූ 

එහෙම 

න්සි වෙලා ඉන් 
අර අන) £5 

වකන් 

2 හණ [අ 

30 ණ් 

යාෟමණඥෙ 

නූ ම ස් 

පවිතයක 

නව ම මම ද කියක [ම 

හරියට. දූ 
තිනය කළ ඡා 

නයන එල 

1 ආයාඳ 

ඩය ගේ හින මැඩලේෙ 
52 

යි කියල න, ! ද බාලයාණෙ 

ආමහර් කෙනෙස් 

කි කියනු ජාතිය 

හම එකක් 

2 ) ආශ්රයෙන් කල්පනා කරනව. ~ පාප 

සෙ පාවි සාවි යනවයි, ඒකට දීපු උපමාවක් කිය 

ශී ල් මේ පින්වතුන් ද වමේ ය හ් ) 

සල් අකුසල ඩ්ම් ද ව දක්වන සෙ 
෴ 1 නන කියන්නෙ ම හෙවනැල්ල. ධණියෙ, ඒවගේ 

ත් නො න දෙන දෙයක්. සතුට ගෙන දෙන දය 

නෝ සසුතැවි මත් නියනව -~ 

යාමේ කියල  ජ්තන කොට 

ෙ නෑ 

ඉර අවරට යන 

ඒ දික්වෙනව. අන්න වගේ මේ නැනැත්තාගෙ 

ඹීවා මෙලොව වශ ය ස 4 

ව, පාප කමය කළ වෙලාවෙ 

නියල අනුව. "විපාක කියල 

පැදෙන ක් නෙවෙ . මු දු 

72 න් න ට වෙත  එකසු 4 නෙවෙ. ඉමි 

සීත ඉළ ් හැසවනව අර් කියපු ආකාර්යබ 

්යාසවල, ඇතැම් කෙනෙක් ~ අපිට ර් අස; තං 

$॥ 
ධෘ ස්ථාවෙ නංවෙනව. මේ කා( 

සම ණක 

හෙද සිද්ධි නම් මේ පින්වතුන් 

යකා නාරං 

0ර ලබාගෙන තක 

අල්ල, ම ති 

22)9(33 

ඒ වුන්ද සූකරියත් තනියම කළෙ 

ගනිව්ව. ය අවස්ථාවේදී (උද 

7] ව දුවමින්, මහා මෑ 

ය් උපන්න. । ඊට සමාන යම් යම් සිද්ධි ඉඳහිටලා අසට අසන්ට 

ය රපජ්යෙන් එහෙම අ; 

ඌරන් අ 

0 දුක් ! 

4”! 239 
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සවන්, අපේ 
ආර්ථී; 

. කාලයක ඉදිරියට එයි 

~ ජීවිනාය මෙලොවදීම 

ඉනාම වටිනවා, ඇන් 

මානයික පර්යේෂකයි; 

හුහක් වැ! 
අර කි; ආයින්ට, 

අය අනුව යන මඕ 

"හඳුර හදාරා”, 
න 
වා මිසක් මෙවා 

දූශීනය ~ සකස් කරගන්න 

අපි නිදූණීන ආදිය 

බොගන්න නොවේයි. තම 
ායාපු අඳ€් 

ද 

නෑ. ඒ විඳියෙ දෙයකට නෙද; 

ලා උපාධි -(2-ඕ ₹£ 

න අර 

වට පොන් 

සකස් කරගෙන ත් ඈෲන 
9෴ සුගයක් කරගන්ටයි. අළුත් අවුරුද්ද ඇන්න වශයෙන්ම න 022 රැ 

වාදයක් නව 

එතන ට ශී ම් ලෝකයේ ~ අර බුදු 
පියං ව්ය වදඳුළු අන්දම්ට අපි බාලයෙසන් වෙනවද, 

වෙන්න වංඩිය විභාග පෘඝ් යෙක් සණ්ඩිතයේ ම [8 

රලඥහෝගෙ වචනය 

නෙ ඉගෙනීම ඝා 

5 ඊට වඩා වෙනස් 

අදුරදරශණී 

න්නා 

පියාණන් වහන්, 
! 1 කියන වඩෑ නමි 

ටියක්. න පියාණන් වහ 

ානාකම තියෙන්නෙ, කද, 
ක්රියා මාගීයක් නම් කෞයි තරම් උපාදි 

ෆෝ යක් දේ ) ගිනානකොට, කල්! 

කියල හියු 

පුද්ගලයා. 

රූ නවගුණය ඉළ 

[4 පියාණන් වහන්සෙ යලා කියන්නෙ - 

ඳූ දැනගනයුතු හැම් දෙයක්ම දැනගත්තු ශ්රේෂ. 
ංහන්සේට අමුතු උපාධි අවශ්ය නෑ. ඒ 

%න් වහන්, ච් 

එතු යාණන් වහන්සෙ ධු ඥූන්ය 

මද, ඛ 

න් මේ විදි 

| අපි කුල්: 

දැන 
ලෙෞෞෝකයෙ' සණ්ඩිනයෙස්/ වේර (20) 

ම් සරල අන්දල 

"සංසත් එක්ක. 

) නම් ඳූ 

। ඇරිලු 196; 

මේ දොරවල් නූන හරිය: 

ලී 
රග? අපගෙ 

දෙයක් නෑ. මමේ අපට නියෙන තුත්දෙර් - නය සකස් කරශන 

මි දෙර්වලු න සමාසයට, බාහිර සමාජයට. එතකොට 1 
3 

අපි අරි වභන්න ඕන. තුන්දාර 

230 22 
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රැකගන්නව හියල කියන්නෙ, අපි හිතමු අපට 

ා තියෙනව ; අසල්වාසියගෙ කෙළේ ල් එ ළ්ර 

] තමි, 
නි 2 
24 

. ඊළඟට තමන්ට ස ණ් පි 
ම, නක් මරා ගන්නව. ඔය විදියට අ 

කරන්න. ඒවා අනුව අ 
හිංසාවන් වෙන්නෙ. 

ඞෘ 

න එක න් 

ලයේ ' 

නම් ॥ෘ 

0 කියල නියන්නා 'දසනආතා ව". ~ කුද 

කියල නියන්තේ හී ති න්න ය දක්ෂ 
4 දස බව ගාන 

ාන්සෙ දක්වල 

මේ දෘක්ෂ 

1 න රය 

0 කු දිසි 
වට ගෙන, සින ම නයෙ ක් 

ල් හැටියට දක්ඤ් 
කයි ව 

කරනව වියට ස ෂී 

උපකාරී වන සිතුවිල්ලම තන; 
අමෙ විදියෙ සංකල්සු ඇති කරගෙන ලු කත න 
ක්රියා, පාවිච්චි කරන වචන, සිතන සිතිවිලි තමයි, හැටි; ද £ 
දසාව! සුෆ්වන් දී 

තවන් විදිය 

පම 
වවුපියන් 

9 ජීවත් 

කන් සෘාංසා0ඩ 

නම්, මේ මු 

නො වෙයි. අනිත් සන්යවයි 

අදර නා හැ 2 ) 1 

මේ දිසි සංසඝා 

න 

ලෑ බල්ලන් - 

ඹ් න ඵ් විඳියට කල් 
හන් විශ්ව යම 0ාත්යන, ඒ සමාජය 

දී අ ම 
න 1. 

න 

භී ම්. 

" කිවුල වද න දෙ ඩ්ම් නියන ඵ්; 
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පිළිබඳව විෂම 

ය ඇනි 

ට දුගන්නොත්, අන්න ඒ තැනැත්තා අද 

වශගේම ඒවායේ විපාකන් ඒ අවස්ථා 

වෙනවා. එන එහෙම කල්පන 

। අර හය හිනේ 

කර ගන්තො£, මිථ්යාදෘෂ්ටි £ියල ! 

් කියාපු බාල 

ච් 

වැරදි දූ 

නත්ත්වයට 

න්තාට 

කියල කියන්නෙ, අදා වීම. මකා ක්ද ඵ 

, බුදු සියා  අදක්ෂයි කියල 

බොහොම ඝායනක ගමනා, පරිස්සමින් 
ට් ඵ් 

81201 

න. ඒක නම ( 

අදක්ෂ වීම * 

කිය 

නො 

* මේං රන ශග 

රාවේ වෑ නවා. එහා ප්රපාත ද 

ණානයම තමයි දක න්නෙ ඹය සද, 

59 (ලපපපස්ති' කියල, 

ගියෙන් කරන 

ගයි 

වාහනයක් ග 

සිටට පෑ 

"අපායං' කියල කියන්ෙ 

හි: 

ඊළඟුව 2 

කියල ඊළඟට ඉවත් වීම, වාහනයක් පාරෙ 

"'අගගානිා' !; 3? කියූ? පැනල 
කියන්නෙ ඊ&, කාණුව චීගේ දු නාව ' කිය 

හිත යොදවන්න උපකාර වචන 

දුගගනිං විනි 

පබද්යව ඔය වචන හ 2 අර දූ 

න කාම නට න කාණුව දිලේ ගි& 

 විඳියට ඒ ? 

එනකොට එහෙම න ණා. නා ස ට ජීවන්වීමයි දූක්ෂකම, 

බ් "ම් ඒ අපාය ආ; 

ඒ නරක සංගත - ඊ්ළ 

?* දැන් ඇතැම් 

ව ක 

නිද 

09 ද 2! 

යෙද වව. 

3. අන් තට 

බරය අනඥවියට ඹය 

නරක නා න න ට යා 

නිවන 

ඉනෙන් මේ 

ව 1 ළකීම 
කිය 10 2512 

519 කිය නාන නූ 0414 

වා. ඒක නිසං 

චව්නාව 

සසර වැඩේ 

ප්රකාශ කරනව, 

තව පැත්තකි: 

අපිට සිතාගපු න්න 

) අර අපාය මාගියෙන් 

"නිවන" : 

න ද්වේෂයෙන් 

09:36. දී 

නමි ඒ 

“පින් දහම් අරව 
නෑ' කියල තනතිකාරැ් 

කියල මනසකුන් එනවා. 

රිලා 

ප්ර කියන කක්ද ? 

මෝහයෙන් හින දු ගත්තු 
න්යාක ඉක්ම $ 

-ෛ කිස කිසක්ෂක ලෙ හම 

සැනසිලිදුයක ශාන්?) පර්ම ශා 

දණ 
෴ 44212 කියල 

සන්තානයේ ඈ; 

2388 
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දීප, ඉමා ස ඉනාම පුදුම සැනසිලි "නියන්. ඵකට 

සරම ශාන්භිය කිගලු කියන්නෙ. 2 

වෙයි. 

මේ හ 

ද අයකු । යිණිවන 51(ල කියන්නෙ. 
කු ද් 1, දෙයක්, අර 
15 විද්යාඥයින් 

ගෙන් 

හෙ 

අහයගෙේ කටෙන් 

බද්ධ වින්තක 

9 හිතන්න පුර 

න ලැබෙනවා අ 

ඔය 

මිය ගැන, 

ගැන ඔය හැම කරන්රේ 

වෙයි කරලා 

ඕන දෝචල 

මැ වමොහෙ මරණ මංචකයෙදියි 

09 නම හැම 

ෂ්ඵලයි. එනන නැන්නම් ඒක සෝ නෑ. ඒ නැනාැත! 
[5 4 මයට 9ලළො යක් නම් ඇහ 

කී 
ංලයය 

පාටිය ධමානුකූලව 

"යට යෙන් ඉව්යු 

කියන්; ට 4 ය: වේම, අදේස 

ළංවෙනවා යර 

කිය නැ 

ගමනේ 2 ඇන් අපි 
2 මාහ හැටියට හිතාගන්තොන් සංසාර 

" කරගෙන බව මේ සි 

චින තරහයක් හරි එහෙම 

ඉඳල : නැනකට ය 

ය් ක තුන මේ ලෙ දේස 
කියල ) ඒ ශාන්නිය “2 3/30503:/ 

11 චි නු තමයි අලේ 9, හිවීම නරා 

ඒ සඳහා උපකාරි වන හැම සිත 

උපකාර £/ 

ක. 6 07 ම 23 

සහළ වෙනවා යම් 

යක්. දූනය 

2:23 0 

1 

ත්යට ඒක 

ලඳ 

උපකාර 

£39 
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අවස්ථාවක අර චින්ත සන්තානයේ ඵල ලබා දෙන්නෙ, නිවන් ඵලය. ඒ 

නිවන ප්රාථනා කුළොන් නිවන් ඵලය ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව අර 

කියාපු විඳියට අපායට ගෙනයන අකුසල් මදඳිනය කථල, සුගනි නානව 

විලට - දිව්ය ලෝක බ්රහ්ම . බී .. ක ආදී වශයෙන් කියන්නෙ අන්න අර 

කුසල් පැත්තෙන් ~ ඒවායේ ආනිසංස වශයෙන් උපදින තැන්. ඒවත් අර 

ව. ඒව ඝි 

වැඩිපුර සොයා ගන්න බැරි වෙන් 

කියාසු දිවැසට් ම බව අධි මානසික පර්යේෂණ වලින් 

පුළුවන්, වැඩිපුර හම්බවෙන්නෙ - අර 

කියාපු විදියට ඉදිරියටාන් ඒ පර්ශේෂකයින්ට වැඩිපුර ලැබෙන්ට පුඥවන් 

වෙන්නෙ ~ ඕනවටන් වැඩිය නිදණීන, අන්න අර කියාපු ප්රේත ලෝක 

වයි, භූත ලෝක 

ශු 

_ පිළිබළවයි. මොකද ඒ පැත්තට යන අය නුමයි 

201 

ඉතින් ඒ කෙසේ වෙතත් මේ පින්වන් පිරිස කල්පනා කරන්න ඕන, අපි 

ඇත්ත වශයෙන්ම අර කියාපු විදියට ශන වි්යක ආරම්භයක් රනව 

දුරජාණන් 

වහන්සේගෙ ~ ඊටන් වඩා නාකුසඳ, කෝණාගම ආදී බුදුවරුන්ගෙ දිගි 
අවු 

නම්, මේ ශත වෂිය කියල කියන්නෙ මොකක්ද? අර කසසප ඳු 

ඈති කාල ගැන කල්පනා කරන කොට අපට, මමේ අවුරුද්දක් 

සිපිය හෙලන්නා වගෙයි. කාලය ගෙවෙනහැටි කල්පනා 

පින්වතුන්, ගිය අවුරුද්දෙ ආරම්භය හියල ඝිතුූ 
"| 

වල බලනකොට ~ මේ අද ඊයේ වගෙ වෙන්න 

කියන එක මේ අ 

කරලා බලන්න ( 

අවස්ථාව ගැන හිත යොද 
පුළුවන්. නමුත් මේක තුළ? 3 මේ ලෝකයා ලොකුවට විනෙරද වෙන්නෙ. මේ 

අතරනුර මොකක්ද වෙන්න ₹* අපේ ජ්විත ගෙවිල යනව, ජවන ගෙවිලා 

යනව. වටිනා ජීවිත කියල කියන්නෙ මොකද ? බුද්ධෝන්යාද කාලෙන 

ලබා ගත්තු, ධම්යට යොමු කරන්න පුළුවන්, ධමානුකූලව හැසිරෙන්න 

වන් ශරීරයක්, අංග විකලයක් නැනි ව දූ න් අර කියාපු විදියට අර 

ත ආන්ම භාව ලැබූ අය නුමයි අන්නිමේදී මනුෂ්ය ආත්ම හාව ලබන 
ට නොෞොයෙකුන් විඳියේ අංග විකල බාත්අවලට පත්වෙලා විපාක ../ෑ 

1 

විඳින්නෙ. දැන් එහෙම අංග විකලන්වයක් නැතිව, ධම්ය තේරුම් ගන්න 

පුළුවන් අවබෝධ ශක්නියකුත් ඇතිව මේ පින්වත් පිරිස සිටිනව නම් නමයි, 
ජීවිත කාලය වටිතා එකක් වෙ කෙටි නුමුත් වට්ඝු යක්. 

මැණිකක් වගේ වටිනා දෙයක් කියල හිතන්න ඕන. මොකද, නමන්ට කළ 
යුතු දේවල් නව නිබෙන නිසා. මේ සංසඝාර ගමන කෙළවර කරන්න 

ඉනාමක්ම වටිනා අවස්ථාවක්. එතකොට අන්න ඒ සඳූහා උපකාර වෙන්නෙ 

ගුණධම රැස් කිරීමයි. 

ට £. 2) ද . 
3 

ය 

[1 ඉතින් මෙතන මේ සිත, කය, වචනය හසුරුවා ගැනීම කියලා, ඒවා 

ප් පිරිසිදු කර ගැනීම කියලා කෙටියෙන් කියාපු එක නොයෙකුත් ආකාරයෙන් 
දූක්වන්න පුළුවන්. දාන ශීල භාවනා කියල දක්වන්න පුළුවන්. ත්රිවිධ පුණා 

240) 



ඊළඟට නවන් විදියක? 

රිවි ශිල සමාධි 

සීලය ~ 

4  ! කල්පනා කරනවා, 
ප්රකාශ ඝූ රල නි නවා, යම්කිසි කෙ නෙක් ශකනිං යී 
කරනව නමි, යමි/"₹නද කෙනෙසන් අ 

 ශැන්නිවය් 

බෑ. අමේ පි 1! ඔසවන 

උස්ස! 

ඒ්හනා ! වමේ ඝ ව සියය. ආෂඞීව 

දසසිල් ආදී වෲයෙන් ශීලයක් මේ සී 

පදනම් කරගෙන නමයි යමිකිසි 
කද (න සමාධිමන් කරගන්න සු වේ නව; 

ද 27% £2)250)22 

ශීලය, 

දූ ස 

බාල - ස කියාපු, අර ප 

විලි ~ ඒ පදු; 
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නොඑන අක කර 

ශිලය කිර ඉල කියන්දෙ 

ගෙන එනව 

සම 2 නියම 

න් අද මේ දවසෙ 
ඩයි යි කොට ඒ ඔල ප්රතිපන?් උද [ණ දා ආආ 

කරගෙනයි 

ලබාග! 
න සමා 

සණා/ 

ඵෑ 2 එකහතන්වයට බාධකවන ක ම 

ගනි, 

කූ යේ 

අනාන්ම ස්ව්ඝා 

කරනව. ඒ වචෑ හාගැනී මද 

ගැ 

විඳ, රශනාව 

ඒක තම ඝි ඵ්ක අ ර 

2න් ලබා ' ස [ව -7 ෂු ද 

න රි. ඒ පර 

නෙ "ආර්ය සර්යේෂණය 

පරි්යේෂණයයි. එනකොට 

, ලබාග 
බූ 

200.) ( 

£හුර්ත 

වහ? 

_.2- 

1 ඕන. එ 

කළෙන් ඒ ණී 
පර් වහය $බුර්ය ්වතුනුත් අඳ 

24. 



120 10 වන දේශනය 

කරන්න ඕන. එහෙම අධිෂ්ඨාන කරගැනීමේ රම්භය නමයි, අර මෙනන 

ප්රකාශ කළේ ~ සිත , කය, වචනය කියන තුන්දොර න ගැනීමට 

හැකිතාක් උනන්දුවීම. එදඳිනෙද ජීවිතයේ කොයි විදි 'යෙ ප්රශ්න ආවක්, යි 

විඳියෙ ගැටළු ආවත්, තමන්ගෙ මේ තුන්දුර රැකගන්නෙ නැන්නම් නමන්ට 

වන දේ ඒ බුදු පියාණන් වහන්සෙ දූන්වල තිබෙනව. කළ්මසසකා කමම 

දුයාදු” කියල ප්රකාණ කරල නිබෙන්නෙ, නමන් අරගෙන යන්නෙ, තමන්ට 

අයිනි දේ නි 

නමන්ගෙ දුයාදූය සංසාරයේ. 

යම වශයෙන් තමා කළ හොඳ හෝ නරක, ඊළඟට ඒක තමයි ක් 

න ඒක කල්පනා කරගෙන එනකොට ඉමේ පින්වතුන් මේ වටිනා 

පෙරය දවසෙ නමඹන්ගෙ ජිවිතයට උපකාරී වන, හැබෑ ජීවන දුශිනයන් ඇති 

වට උපකාර වචන, සැබෑ නවෝදයක් ඇති කර ගැනීමට උපකාර 

සියාණන් වහන්සේගේ ඒ ධම් කාරණා රාශියකට කන් දුන්නා. 

ඒ දේශනා කළ බුදුපියාණන්. වහන්සේ සිහියට නභාගෙන “- මේ අසි 
2 

කර ගැනි ම 
වෑ නෑ, 

දේශනා කළ එකක් හැටියට නොවෙයි බුදු පියාණන් වහන්සේගෙ දේශනාව 

ආශ්රයෙන් තමයි අපි මේ කාරණා ටික කිව්වෙ ~ තුණුරුවන් කෙරෙහි 

ශුද්ධා හක්තිය ඇති කරගෙන, තමන්ගෙ නණිනා ගීලයක් ~ පංච ශීලය න 

ආශඝීව අෂටමක ශීලය හෝ ~ දැඩිව අධිෂ්ඨාන කරගෙන, ඊට අමතරව 

එයින් ප්රයෝජන ගැනීම් වශයෙන් භාවනාවට යොමුවෙලා ( මේ විය ~ 

ගනකරන්ට හොළුට අධිෂ්ඨාන කරගන්ට ඕන. 

ව තුළ, සිත කය වචනය සංචර කරගෙන, යම්කිසි 

ශීලයක් සමාදන් වේලා හොඳට ශුද්ධාච වීර්යය සනිය සමාධිය ප්රඥාව 

ව ඉයුඹු 
මෙනෙක්ක් මේ 

වැඩෙන ආකරයට ධම් ශ්රවණය කළා. මෙයින් මේ රැස් නර්ගනත්තූ කුශල 

සම්භාරයන්, අපී ධම් දේශනා වශයෙන' ඇති කරගන්තූ කශල 

සම්භාරයන් -~, අපි කෂ්පනා කරන්නට ඕන අපේ මේ ශාසනයට කොයි 

නරම් උපදුව තිබුණත්, මේ පරිභානි වේගය මදිනය කරගැනීමට, 

බුදුපියාණන් වහන්6 න ඇසුරු කළ ඒ දිව්ය බ්රහ්ම රාජයන් වහන්සේලා 

ඇතුළු සම්යග්දෘෂ්ටික යම්කිසි ශාසනාරක්ෂක දිවා මණ්ඩලයක් 2... නවා. 

මේ පින්වතුන් දැක්කා හෝ නොදැක්කා හෝ - අන්න ඒ උන වහන්සේලාන් 
2 ( 

අනුමෝදන් වෙත්වා ! නව්දු 

එසේම න මලෙන් මියගිය ₹ 

ඕන. අඳ 

රවත් මේ ශාසනයට ආරක්ෂාව සළසන්වා! 

න මේ පින් අනුමෝදන් කරන්ට 

ගේ ද් න් මේ විඳි අට ශීල සමාධි 5 පුඥු මාගියෙන්, නිවණ ධමීය 

කරා යොමු කරවමින් සොවාන් සකදාගාම්ි අනාගැමි අර්භත් කියන මාගී 

එල පුනිවේධයෙන් උතුම් අමාමහ නිවන් සාක්ෂාත් කරගන්ට ලැබේවා 

£ කියල ප්රාථිනා කරගෙන දැන් මේ විදියට ගාථෟ කියල පින් පමුණුවන්න. 

එනතාවතා ච අමෙහනි . . 


