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�ය� ෙබෞ�ධය� �ළ �!ය "� #ණ දහය& ඇ� බව පකාශ  ෙකාට �ෙ+. 
 
01. උපාසෙකො සංෙඝන සමාන1ඛ3&ෙඛො ෙහො�. 

ෙබෞ�ධයා සංඝයා හා සමාන 1ව3& ඇ4ෙතෝ ෙ7. එෙසේ 9මට සංඝයාෙ: 1ව3& ;තර 
ෙස=ය "�ය. ෙපර =>  අෙ�?@, =ශාකා, 1B?යා ආD උපාසක උපා�කාව� Eන පතාම  
ආරාමයට ෙගොස් කාම රය& පාසා පැHණ සංඝයාෙ: 1ව3& ෙසI බව ධJම ග�ථය�M සදහ� 
ෙ7. ෙN වැදග4 චාPතය ;� ෙලස �3 ෙනො9ම සංඝයාෙ: ෙම�ම ශාසනයාෙ: ද ?PSමට 
ෙහේ�ව& 9 �ෙ+. ෙමකල T&U�ෙ: 1ව 3& ෙසොය�ෙනෝ 3Jලභය. ෙබොෙහෝ ෙදනා ආරාමයට 
ය �ෙ� තම�ෙ: කට"4ත& ?Pමසා ග�නට =නා සංඝයා ගැන ෙස9මට ෙනොෙ7.  එ ෙහයින් 
 ෙබා  ෙහා◌  ් TY� වහ� ෙ◌ස්ලාට තම�ෙ: කට"� තම�ටම ?Pමසා ගැZමට �39 �ෙ+. 
ෙකෙසේ තම�ෙ: කට"� ?Pමසා ගැZමට යන = ට ධJම Z� හා =නය Z� අමතක 9ම 
[3මය& ෙනොෙ7. එෙහ\� T] #ණ දහH� ?Pෙහ�. ඒ ෙහේ�ෙව� ශාසනය ද ?Pෙහ\. 

ෙබෞ�ධය� T&U�ෙ: 1ව 3& ;තර  ෙසායා බලනවානN T&Uනට අ;යN ම_� කට"� 
?Pමසා ගැZමට  �3 ෙනොව�නා& ෙම�ම #ණදN E"` කැර ගැZමට ද ෙලොa උපකාරය& 
ෙව\. T&Uනට bවමනා �bපසය ඒ ඒ  ෙවලාවට ;� ෙසේ ලැcම ;සා කයට ෙම�ම �තට ද 1ව 
ලැcෙම� භාවනාවට පහ1 I බව4 එ\�ම මාJගඵල ලැe බව4 මා�ක මාත ාව�ෙ: 
කථාවf� පැහැEgව ෙපෙන\. එෙසේම ශ�ධාව�තය�ෙ: කාijක සැලfg ;සා “  අෙ�, 
මට ෙN තරN සලක�ෙ� #ණව�ත කම ;සා ෙනොෙ7 ද? ඉ�� මම තව තව4 #ණව4 =ය"� 
ෙනො ෙ7දැ \”  �තා භාවනා ෙකොට රහ4 Iව�ෙ: සංඛ�ාව ද 1m ෙන ාවන බව ෙබොෙහෝ චPත 
කථාව�ෙග� ඔB[ ෙව\. ෙN කi` ෙහොE� �තා බලා සංඝයාෙ: 1ව 3& ෙසොයා බලා 
උපස්ථාන කර�නට �තටගත  "� ය. එය තම�ෙ: "� කම& ෙම�ම ?�කම& ද වන අතර 
ශාසන ෙo E"`වට ද ආධාරය& ෙව\. 
02. ධNමාpපෙතoෙයො ෙහො� 

ෙබෞ�ධයා ධJමය අpප� ෙකොට ඇ4ෙ4 ෙ7. 
“ධNමං =නා න 4q ?තා ච මාතා 
තෙමව තාණං සරණං ප�rඨා  
තස්මාM ෙභො ftචමඤ්ඤං පහාය 

1ණාථ! ධාෙJථ! චරාථ! ධ NෙN” 
 
“දහN =නා අ� ?ෙයa4 මව&ව4  
නැ� ය ෙහේ ෙ7 ?M ට4 vwම4  
එ\� ම ?�ව4; තබා අෙන& fස්  
අස7! දර7! දN හැ�ෙර7! !! එ දNS” 
 

ෙN ෙල�� සලකා බලා ධJමය ඉෙගන ග�නට4 ඒ අxව ?ළපE�නට4 හැම 
කට"4ත&ම ධJමාxyලව කර�නට4 ෙබෞ�ධය� =��ම ඉටා ගත "�ය. 
03. යථා බලං සං=භාගරෙතො ෙහො� 

ශ&�ය ඇ� පPE ද� D ෙබදාෙගන අxභව කර�ෙන& ෙ7. Dම ෙකොපමණ ෙහොඳ උන4 
අ�දානය ෙහව4 තමාෙ: පමණ ඉ&මවා Dම ආගෙමM වJණනා කර නැත. එෙහ\� ?�කN 



සදහා bවද තමාෙ: පමාණයට වඩා =යදN ෙකොට ප1ව කණගා| ව�නට ඉඩ ෙනො තබා තමා ෙ: 
ශ&�ෙo ව4කෙN පමණට දx4 D ෙබදාෙගන අxභව f}ම ෙබෞ�ධය� �ළ �!ය "� යහප4 
#ණයf. 
04. ~න සාසන පPහා;ං Eස්වා අTb�pයා වායම� 

�3 ස1ෙනM ?PSම දැක එය නගා �|9මට වෑයN ෙකෙර\. ෙලොවට  අන�ත ශා��ය& 
ෙගන 3�, දැx4 ෙගන ෙදන  ම� ද ෙගන Eය හැf ��ධශාසනය vක ගැZම හැම 
ෙබෞ�ධ යaෙ: ම "� කෙමf. එය කළ හැ&ෙ& ෙනොෙය& තැන හ ඬ නඟා wෙම� ෙනොව ��ධ 
ධJමය ෙහො�� ඉෙගන ඒ අxව ?g පැDෙම� ය. එ& එ& [�ගලයා තමනට අය4 ධJමය 
ඉෙගන තමනට අය4 #ණ දහH� "&ත I = ට ශාසනෙයM E"`ව& Hස ?PSම& ඇ� 
ෙනොෙව\. එෙසේම ශාසනෙo යNf� ?PSෙN ලaණ& 3ටෙහො4 එය ෙනොද�නා අ යට දැන 
ග�නට ෙමොරගා wම ෙනොව එයට ?gයN f}ම ම ;යම ෙබෞ�ධ ල�ණය ෙ7. 
05. සNමාEr�ෙකො ෙහො� අපගතෙකො�හල මංග�ෙකො 

පහ I a�හල මංගල ඇ� සම�: දෘෂ්�කෙය& ෙ7. න&ෂතය හා ;H� ශාස්තාEෙයM 
යNf� සත�ය& ඇත4 1භ නැකතම 1භ ;H4තම හැම යහපතට ෙහේ�ෙ7යැ \ =ශ්වාස 
කරෙතො4 එය මහ �ළාෙවf. වැvE දැaෙමf. එබ� වැvE දැaෙම� ෙතොරව කJමය හා 
කJමඵලය අදහH� සම�:දෘශ්�කව =�ම ද ;යම ෙබෞ�ධ #ණෙයf. 
06. �=තෙහ�? න අඤ්ඤං ස4ථාරං උ�Eස� 

�=තය ;සා ව4 අ� ශාසත්ෘවරයa =ශ්වාස ෙනොකර\. ;යම ෙබෞ�ධ #ණය ෙමෙසේ bවද 
ෙමකල ඇතැN ?PH, ගැහැ`� ;සා4  ගැහැ`, ?PH� ;සා4 තම�ෙ: ආගම ෙවනස් 
ෙකෙර�. එය ෙබෞ�ධ කමට පමණ& ෙනොව මxෂ� කමට ද කරන බලව4 ;�දාවf. ෙමබ3 
H;1� ෙලොව �ප�නා නN වඩා ෙහොද ය යx ඔbනට කට"� ෙහොදම ෙම4 වැ�ම \. කවර 
කiණ& ;සා ෙහෝ සත� I ධJමය& ෙනො අ4හැ}ම ද ;යම ෙබෞ�ධ #ණෙයf.  
07. කා\කං වාච�කං චස්ස ර&�තං ෙහො� 

කාය �වාරය හා වා: �වාරය ආර&ෂා කරන ල�ෙ� ෙ7. සංවර කරන ල�ෙ� ෙ7. තම�ෙ: 
කථා හා �යා අන�යනට කරදර ෙනොවන ෙසේ පැවැ49ම ෙහොද ෙබෞ�ධයaෙ: ල&ෂණ ය& 
ෙම�ම ජන සමාජයට  කරන ෙලොaම සංගහෙයf. 
08. සම:ගාරාෙමො ෙහො� සම:ගරෙතො 

සම_යට කැම� ෙ7. සම_යට ඇ�ෙ� ෙ7. සම_ය ��ධාගෙමM උසස් ඉගැ�9ෙමf. වාද 
ෙ�ද හදාගැZෙN ආDනව4, සම_ෙයM ආ;සංස4 ෙනොෙය& >තවල4 ජාතක කථාවල4 
මැනැ=� පකාශ9 ඇ4ෙ4ය. අප අතර පව4නා ෙනොෙය& අසම_කNවලට පධාන ෙහේ�ව& 9 
�ෙබ�ෙ� බණ  ෙනොදැZම4 ද�නා බණ අමතක f}ම4 ය. තව ද ඔbෙනොb� ෙකෙරM සැක 
f}ම හා ෙනොඉව�ම4 අසම_යට ෙහේ�ව&9 �ෙ+. ෙමෙසේ අසම_යට ඇ� ෙහේ� ෙහොE� 
දැනෙගන ඒවා නැ� ෙකොට සම_ෙය� කට"� f}ම ;යම ෙබෞ�ධ යාෙ: ල&ෂණෙයf. 
09. අx>යෙතො ෙහො� න ච aහනවෙසන සාසෙන චර� 

ඊJෂ�ා ෙනො කර�ෙ� aහක ��� ශාසනෙයM ෙනො හැ�ෙර�ෙ� ෙ7. කැත අදහස් ඇ� 
H;1�ෙග� ෙලොව Mස් ෙනො ෙ7. එෙහ\� ඇතැN� යN යN කට"� වලD තම පධාන4වය 
ප�iවා ග�නට �තා එය කරන අ යට පවා ඊJෂ�ා කර�. #ණෙය� හා xවj�, ධනෙය� හා 
ෙපොෙහොස4 ව�නb� 3| =ට ඊJෂ�ා කර�. ෙහළා දf�. තව4 සමහi ශාස;ක කට"� පවා 
රට රවටන aහක අදහ�� කර�. එg?ට කථා කරන =ට �යා කරන =ට ෙබෝස4වi ය. එෙහ4 
ඇ�ළ�� නN [� ස4� ය. හැම �යාවකම හැම කථාවකම ෙප�Zමට ෙනොව සැබෑවට ම =ය  
"� ය. ඊJෂ�ා පරවශ ෙනො 9ම4 අවංක ප�ප4�ය4 ;යම ෙබෞ�ධයාෙ: පධාන ම #ණ ෙ7. 
10. ��ධං සරණං ගෙතො ෙහො�, ධNමං සරණං ගෙතො ෙහො�, සංඝං සරණං ගෙතො ෙහො�. 



�3� දහN ස�� සරණ _ෙo ෙ7. ෙමය ;යම �3xවa �ළ �!ය "� දස වැ; #ණය ෙසේ 
ද&වා ඇත. 
 
රසවාMZ 1965 ෙපොෙසො� 
පඥාපභා 3 

∼❦∽ 

�� ෙ� ෙනොම ෙ	, ෙනො�� ෙදය ෙ	 
 

�3ර3� ශාසත්ෘ� වහ�ෙසේ ෙකොට අදහ�ෙනෝ ෙබෞ� ධෙයෝ නN ෙව�. �JවෙයM ෙබ ෟ�ධ 
යන නාමය ෙවxවට ව�වහාර ෙකෙළේ උපාසක ය�න ය. 

�3රජාණ� වහ�ෙසේෙ: ධJමය අසා පැහැ3` අන�ල+pක ��ය බාහ්මණාD�, “මම 
භව4 ෙගෞතමය� වහ�ෙසේ සරණ ෙයH, ධJමයද T&� සංඝයා ද සරණ ෙයH, භව4 
ෙගෞතමය� වහ�ස, මා උපාසකෙයකැ\ දරා ග�නා ෙසේ&වා, සලකා ග�නා ෙසේ&වා”  \ අයැද 
� �ෙo තම� ෙතiව� සරණ _ය උපාසකෙයa ෙලස සලක�නට ය. 

ෙN න\� සලකා බලන =ට “උපාසක, උපා�කා”  යx ෙබෞ�ධ I ස්� [iෂයනට 131 I ද 
;යම I ද නාමෙයෝ ෙව�.  

“උපාසකෙය&- ෙබෞ�ධෙය& ව�ෙ� ෙකෙසේදැ”  \ අසන ලද පශ්නයකට ?g�i වශෙය� 
�3රජාණ� වහ�ෙසේ ෙමෙසේ වදාළහ. 

“යෙම& �3� සරණ _ෙo ද, දහN සරණ _ෙo ද, ස�� සරණ _ෙo ද ෙමපමෙණf� 
ෙහෙතම උපාසක, ෙබෞ�ධ නN ෙ7” . (මහානාම >තය) 

සෑම ෙබෞ�ධය� �ළ අ=ෙශේෂෙය� �!ය "� සJවසාධාරණ #ණය, ෙව� වශෙය� ඒ ඒ 
[�ගලය� �ළ �!ය "� ෙපෞ�ග�ක #ණ යැ\ ෙබෞ�ධ ය�ෙ: #ණ ධJම ෙකොටස් ෙදකකට 
ෙබෙද�. 

ෙමම aඩා  ෙපො4 ?ංෙචM =ස්තර වxෙo �යm ෙබෞ�ධය� �ළ �!ය "� #ණ දහෙයf. 
එයට අමතරව ආගHක ෙවලාව =ස්තර කර ඇත. [රාණෙo පට� ම ෙබෞ�ධෙයෝ ආගHක 
කට"� ස දහා Eනපතා �ක ෙවලාව& ෙයොදා ග4හ. ඒ �g� කා\ක මාන�ක 1වප4 බව4 
පbෙ¢ සම_ය4 ෙදෙලෝ E"`ව4 සලසා ග4හ. 

මb!ම vක ගැZම සදහා �යා�=ත රාජකාPෙo ෙයD ��ය D හE � අන�රf� E= ?£ 
ෙපො�ස් =ෙශේෂ කාJය බලකාෙයM සැරය� එt. එN. 1ගතපාල තiණ මහතා මහරගම 
ධJමායතනවා� ප¤�ත මහඔය T&� නමෙ: සෙහෝදරෙයf. ==ධ අවස්ථාවල �Mප4 කර ?� 
අxෙමෝද� f}ම �Pතය. අභාවෙය� වසර& ?}ම ;H4ෙත� මෑjය� ඇ�m සෙහෝදර ?Pස 
හා සෙහෝදPය =�� ධJමදානමය ?න අෙB&ෂාෙව� ෙමම aඩා ධJම ග�ථය �දණය කරන 
ලD. ධJමදානමය aස¢ බ ලෙය� 1ගතපාල තiණ මහතාට ;ව� සැප ලැෙ+වා ! 

�යm ස4වෙයෝ 1වප4 ෙව4වා ! 
ම�ෙහේ පඤඤ්ා�හ ස්ථ=ර 

2541/ 1997-12-01 
මහරගම, 
�P ව~රඤාණ ධJමායතනෙoD ය. 


