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                  ස රලදන 
 

නසමෝ තස්ස භගලසතෝ අරහසතෝ සම්මා සම්බුද්ධසස්.../// 

"භාසේතබ්බං  නිච්සච්ලං - භාලනාද්ලයමුත්තමං 

 ටි ත්තිරසස්සාදං -  ත්ථයන්සත්න සාසසන්ති. " 

"සර්ලඥ සාසනසයහි ප්රති ත්ති රසාස්ලාදනය ප්රාර්ථනා කරන්නහු වින්න් 

උතුම් ව (සමථ - විදර්නා) භාලනා ක්රම සදක ියයන ද ක්රමය  ලැියය 

යුතුය." 

අති දු්භ බුද්ත ෝත්පාදා ඩායඩ දී මිනිවත් භාලයක් ැබ ඔබ 

තපර වවර නමතන්දී දා තබ තශෝ පිං දාශම් සිදුඩෂ 

ලාවනාලන්ෙතයකි  නමුදු ෙලමත් ඉමක් තඩ නක් නැති පරක් 

තෙරක් නැති වවර ඩෙත් අෙරමිං වී මිං මුා වී ඇෙ  තමම ත ෝර 

ඩටුඩ දුක් තනනතදාන භයානඩ විංවාර දුකින් අෙමිදිමට මඟ 

තපන්ලන උත්ෙරීෙර පතිපදාා මා්නය අදා දා ිවලර වී ඇෙ  

ෙථානෙයන් ලශන ්තවේ  ිවසින් තද්නා ඩෂ ්රී වද් ්මය තුන්න්  

වෙයාලතබෝ ය ඩරා ෂනා ිවය ශැඩ  අප දා තමම දු්භ මිනිව් 

ජීිවෙය ෙල තන තබෝ දිනකින් අලවන් ලනු ඇෙ  පාප සිතුිවන් 

ලන්න් බරිෙ සිෙක් තිබුතන ත් මතු අත් භලතේ දී දුනතියඩ උපදිනු 

ඇෙ  ෙථානෙ තද්නාතේ නියැලී තමම මා්න පතිපදාාල 

අනුනමනය ඩරන්නවුන්ට නිලන් සුල ිවඳීම තශෝ මතු භලතේ 

සුනතිය තශෝ උරුම ලනු ඇෙ  එමනිවා වෑම තදානා ිවසින්ම වවර 

බිය, වවර දුඩ මනාතවේ  ලටශා තනන නිලන් දාැකීමටම තලර ලැඩිය 

යුතුය  ඒ වදාශා තමම  "සතරුලන් ගුණ භාලනා" නම් ව කුඩා 

ග්රන්ථය දා උපඩාර තේලා   
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තමම ග්රන්ථය වම්පාදානය කිරීතමන් ැසව්පත් ඩර නත්ො ව 

කුවල් වම්භාරය අ ලත් වී ලදාළා ව අති පූජණීය නා  උයසන් 

අරියධම්ම මහා ස්ලාමීන් ලහන්සසේ  සොේතුරා බුදුබල පිණිසම 

සහේතු ලාසනා සේලා  අප ශට නන් අයුරින් උපඩාර ඩෂා ව අති 

පූජණීය අනුරාධපුරසේ නන්දවිම ස්ලාමීන් ලහන්සසේ, අති 

පූජණීය මීසගොඩ සංඝසසෝභන ස්ලාමීන් ලහන්සසේ, අති පූජණීය 

අගුල්ගමුසේ අරියනන්ද ස්ලාමීන් ලහන්සසේ, අති පූජණීය සීගම 

ඤාණන්රි ස්ලාමීන් ලහන්සසේ, ඇතුළු  සියලුම ගුරු උතුමන් 

ලශන්තවේ ාට දා වමව්ථ තෝඩ ලාසී මශා විං රත්ෙයට දා තම් 

කුවය නිලන පණිවම තශේ තු තලත්ලා   

 ්ම දාානය වඳශා තබ තශෝ මුදාක් ිවයදාම් ඩර අනුග්රශය 

දාැක්වතේ කඩලත  දංචි චන්ද්රදාස ගසන්සගොඩ මහතා හා 

නිට් ඹුසේ  දංචි රාණි සමරසකෝන් මහත්මිය යන අයයි. ෙලදා තම් 

වඳශා අන නතන්තන ඩ මශො, පබුද්  නතන්තන ඩ මශො, ඩල්සි 

නතන්තන ඩ මශත්මිය, චන්ද්ර ඩාන්ති නතන්තන ඩ මශත්මිය, 

මාතනල් ඩයව් මශත්මිය යන අයදා වම්බන්  වී ඇෙ  තම් උතුම් 

දාානානිවිංවතේ අනුශසින් එම වැදාැශැලතුන්තේ පිංලන්ෙ ජීිවෙ 

වදාශම් ආතෝඩතයන් ඒඩාතෝඩමත් තලත්ලා! සුලතවේ ම පාරමීදාම් 

පුරාතනන ාන්ෙ නිලනින් වැනසීමටම තම් කුවල් තශේ තු තලත්ලා! 

එතමන්ම තම් ග්රන්ථය ඩට තේාලට මනා තවේ  මුද්රණය ඩරදුන් 

දමුතු මුද්රණාසේ අිප තිතුමන් ඇතුු  කා්ය ම්ඩඩසේ න්යු  

සදනා මත් පිංසිදු තලත්ලා! ඔවුන්තේදා යශපත් පැතුම් ඉටුඩරතනන 

නිලන් දාකින්නටම ැතබත්ලායි තමත් සිතින් ආශී්ලාදා ඩරමි  

          මීට, 

          වසුන් ැදි, 

         පජ්ය මාෙර අරියිවම ිමමි  



1 

 

සතරුලන් ගුණ භාලනා 
බුද්  රත්ෙතේ ගුණ අනන්ෙය, අපමාණය   ම්ම 

රත්ෙතේ ගුණ අනන්ෙය, අපමාණය  මශා විං  රත්ෙතේ 

ගුණ අනන්ෙය, අපමාණය  තමතවේ  අනන්ෙ ගුණතයන් 

වමන්ලානෙ ව රත්නත්රතේ අසීමිෙ ගුණ ඩඳ සිිම කිරීම තුන්න් 

ැසව් පත් ලන්නා ව ආනිවිංව ලාරයන් දා අනන්ෙය, අපමාණය  

ඉශතෝඩා්ථ ලතයන් දා පරතෝඩා්ථ ලතයන් දා 

නි්ලාණ පරමා්ථය ලතයන් දා යනුතලන් ත්රිිව  

වම්පත්තීන්ම තමමගින් උදාා පත් ලනු ඇෙ  

තමම සිවසි මශා ගුණ ඩඳ තුෂ සුලාස දාශවක් 

 ර්මව්ඩන් යම නැබ්ල පලතී. එතමන්ම තමම ත්රිිව ානුව්වති 

භාලනාලන් ලඩන තයෝගීන් ලශන්තවේ තේ සිෙ රාන, ද්තේ, 

තමෝශාදිතයන් තන තපතෂන බලට පත් තේ. පිංච නීලරණ 

 ර්මයන් දා යටපත් තේ. උපචාර වමාධිතේ  යානාිංනයන් දා 

පශෂ තේ. ත්රිිව ානුව්වති භාලනාලන්ිම නිරෙ ලන තයෝගීන් 

ලශන්තවේ ට බුද්  ලන්දානා, ලැඩිිමටි ලන්දානාදිය දා තපරට ලඩා 

අ්ථාන්ිවෙල තනෞරලතයන් සිදු කිරීමට සිත් පශෂ ලනු ඇෙ. 

රත්නත්රතේ ගුණ අනන්ෙ ලන්නා තවේ ම ඒලා සිිම කිරීතමන් 

ැතබන ිවපාඩයන් දා අනන්ෙය. මුළු ත ල පුරා, බඹ ෙය 

දාක්ලා ිවිමතදාන තවේ  පාවාදායක් ඩරලා, මැණික් තෙ රණ් බැඳ, 

රනින් ඩෂ තඩ ඩි එල්ා, අනය නිම ඩෂ තන ශැකි තව 

ඩෂ එම පාවාදාය පජ්ා ඩරන කුවයටත් ලඩා තෙරුලන් ගුණ 

සිිමපත් කිරීම උතුම් ලනු ඇෙ.  
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බුද්ධානුස්සති භාලනාල 

 

“සුප් බුද්ධං  බුජ්ඣන්ති – සදා සගෝතම සාලකා 

සේසං දලා ච රත්සතෝ ච – නිච්චං බුද්ධගතා සතී”. 

 

“රෑ දහලල් සදසකහි බුදුගුණ න්හි කරන බුදු සවුසලෝ සුලසසේ 

නිදත්, සුලසසේ පුබුදත්”. 

බුදු ගුණ සිිම කිරීම“බුද්ධානුස්සති භාලනාලයි”. 

වවූඥයයන් ලශන්තවේ  නමඩතේ ගුණ වමුදාාය ිවය ලන්තන් 

එබඳුම බුදු නුලණඩටම ය. බුදුරදුන් වතු අනන්ෙ බුදුගුණ, 

ගුණ පදා නලයඩට තන නු ඩර වතද්ලඩ තෝ ලැසියන්තේ 

අ්ථ සිද්ධිය පණිව තද්නාතඩ ට ලදාාෂ තවේ ඩ. තමම බුදු 

ගුණ භාලනාල ලනාිම බුද්ත ෝත්පාදා ඩායඩදීම පමණක් 

පලතින්නකි. ත ේතුරා බුදු බල ැබීම පණිව අති දී්  

ඩායක් පුරා වවත්  තපරුම් දාම් පාරමිොලන් පරිය යුතුය  

එබැිවන් බුද්ත ෝත්පාදා ඩායත්, තමම බුදු ගුණ භාලනාලත් 

පරම දු්භ ලනු ඇෙ  ඒ නිවා තම්ලා තනෞරල තපරදාැරිල 

භාලනාලට නැගිය යුතුය   
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නල අරහාදී බුදුගුණ 

 “ඉතිපි සසෝ භගලා අරහං, සම්මා සම්බුද්සධෝ, විජ්ජාචරණ 

සම් න්සනෝ, සුගසතෝ, සෝකවිදු, අනුත්තසරෝ පුරිසදම්ම 

සාරථී, සත්ථා සද්ලමනුස්සානං, බුද්සධෝ,භගලා’ති”.                                                               

    බුදුරජාණන් ලහන්සසේ , 

1. අරහං - 
තඩතෂසුන් තඩතරන් දුරු ව තශයින් දා, තඩ තෂව් වතුරන් 
නැස තශයින් දා, විංවාර චක්රය සිඳල තශයින් දා, තදාේ 
මිනිසුන්තේ සියලුම ආමිව ,පතිපත්ති පජ්ාලන්ට සුදුසු ව 
තශයින් දා,රශසින් ලත් පේ තන ඩෂ තශයින් දා, “අරහං” 
නම් ලන තවේ ඩ. 

 

2. සම්මා සම්බුද්ධ  - 
වඩ  ර්මයන් ව්තලෝත්වාශතයන්ම, ව්ලාඩාර තයන්ම 
අලතබෝ  ඩෂ බැිවන් “සම්මා සම්බුද්ධ” නම් ලන තවේ ඩ. 
 

3. විජ්ජාචරණ සම් න්න -  
ත්රිිවදායා, අ්ඨ ිවදායා, පවතෂ ව් චරණ  ර්මයන්තනන් යුක්ෙ 
ලන බැිවන් “විජ්ජා චරණ සම් න්න” නම් ලන තවේ ඩ  
 

4. සුගත - 
සුන්දාර සිරුරක් දාරණ බැිවන් දා, සුන්දාර නමන් ඇති බැිවන් 
දා  ාන්ෙ නිලනට ලැඩිය බැිවන් දා “සුගත” නම් ලන තවේ ඩ. 
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5. සෝකවිද - 
වත්ල – විංව්ඩාර – අලඩා තෝඩයන් දා, ඩාම – රප – 

අරපාදී වඩ තෝඩයන් දා වවූාඩාරල අලතබෝ  ඩෂ 

බැිවන් “සෝකවිද” නම් ලන තවේ ඩ. 

  

6. අනුත්තර පුරිසදම්ම සාරථී - 
ත ල දාමනය ඩෂ යුතු ව තදාේ, බඹ, සුර, අසුර, නර, නාන, 

සිද්  – ිවදායා රාදීන් උත්ෙරීෙර තව දාමනය ඩෂ බැිවන් 

“අනුත්තර පුරිසදම්ම සාරථී” නම් ලන තවේ ඩ.  

 

7. සත්ථා සද්ල මනුස්සානං -  
සියලු තදාේ මිනිසුන්ට ගුරු ව බැිවන් “සත්ථා සද්ල 

මනුසස්ානං” නම් ලන තවේ ඩ.  

 

8. බුද්සධෝ - 
චතුරාර්ය්ය වෙය  ්මය අලතබෝ  ඩරනත් බැිවන් දා  අනය 

යන්ට දා අලතබෝ  ඩර ව බැිවන් “බුද්ධ” නම් ලන තවේ ඩ  

 

9. භගලා - 
පුණය භානයතයන් වමන්නානෙ ලන බැිවන් “භගලා” නම් 

ලන තවේ ඩ.  

 

සම්ලාසයහි අර්ථයන් මනා සසේ දැනසගන  ාඩම් කරගත යුතුය. 
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 භාලනා කළ යුතු අයුරු 

භාලනා කිරීම වඳශා ඔබ පශසුතලන් පනලා නත් ආවනයඩ 

වැශැල්ලුතලන් ඉඳනන්න  අනතුරුල ඩය වැශැල්ලු ඩරතනන 

දාෑව් පයා නන්න  තමිමදී බාිමර අරමුණු කිසිලක් තමතනිම 

තන ඩෂ යුතුය  දාැන් ාන්ෙ සිෙකින් ෙමන්තේ රීරයට 

අල ානය තය මු ඩරතනන ෙම ිමතවේ  පටන් තදාපතු දාක්ලාම 

තඩ ටසින් තඩ ටව තශමිිමට සිතින් තමතනිම ඩරන්න  තමතවේ  

කිිමපලරක්ම, ිවනාඩි පශක් පමණ සිදු ඩරන්න  තමම උපක්රමය 

මගින් සිතත් ිවසිරුණු නතිය වමනය ඩර නෙ ශැඩ  දාැන් ෙමා 

ඩැමති, පවාදානීය ව ්රද් ාල ඇති ඩරලන බුද්  රපයක් ිමෙට 

තපතනන තවේ  අරමුණු ඩර නන්න. එය ජීලමාන බුදුන් ලශන්තවේ  

තමන් සිො එයටම සිෙ තය මු ඩර, නල අරශාදී බුදු ගුණ නථාල 

කිිමප ලරක්ම සිතින් තමතනිම ඩරන්න. අනතුරුල “අරහං” නම් 

ගුණතයිම තත්රුම් පශ තුන්න් ෙමන් ඩැමති අදාශවක් සිෙ ෙබා 

තනන “අරහං, අරහං.......///” යැයි බුදුරුල මෙ මනසිඩාර ඩර, 

සිෙ වමාධි නෙ ඩරන්න. එිමදී බුදුරුල අපඩට වී ගුණතයිම 

පමණක් සිෙ ාන්ෙල පිමටයි. එිවට බුදුරුල පසුපව තන තන ව් 

ගුණඩඳ මෙ පමණක් සිෙ ාන්ෙල පිමටිවය යුතුය. තමිමදී ා 

ඩශ පාට, ඩශ පාට තශෝ සුදු පාට ආතෝඩයක් ෙමා ඉදිරිතේ ැසදී 

තිතබනු ෙමාට දාැඩ නෙ ශැඩ  තමම වමාධිය පැයක්, තදාඩක් 

පමණ ඩායක් පලත්ලන්න. බුදු ගුණ තුෂ සිෙ එඩඟල 

පැලතිතේ නම් “උ චාර සමාිපය” පඩට තේ  තමම වමාධිය 

පැයක් තදාඩක් පමණ පලත්ලන්න  තමතවේ  ඉතිරි බුදු ගුණයන් දා 

එකින් එඩ තලන තලනම තනන භාලනාලට නනා උපචාර 

වමාධිය උපදාලා තනන පැයක් තදාඩක් පමණ පුහුණු ඩර නන්න. 
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උ සද්  

තමතවේ  බුදු ගුණ භාලනා ඩරන ිවට බුදු රුලක් පඩට 

තන තේ නම්, බුදු රුලක් තදාව තබ තශෝ තේා බා සිටීතමන් 

දා, තඩ ටසින් තඩ ටව තඩ ටව් ලතයන් තමතනිම කිරීතමන් 

දා, පශසුතලන් බුද්  රපයඩ පඩට ඩර නෙ ශැඩ. අතීෙ 

භලයඩ දී ජීලමාන බුදුන් ලශනතවේ  නමක් සියැසින් දාැඩ ශමු වී 

ඇත්නම් වමාධිමත් ව සිෙට එම බුදු රුල දා ශසු වීමට දා ඉඩ 

ඇෙ. බුදු ගුණ භාලනාල ඉො නැඹුරු නිවා දා, බුදු ගුණ ලනාිම 

තබ තශෝ ිවව්ථාර නිවා දා එමගින්  යාන ඉපදාිවය තන ශැඩ. 

එමනිවා එමගින්  “උ චාර සමාිපය” පමණක් ැතබනු ඇෙ. 

බුදු ගුණ භාලනාසේ ආනිසංස-  ්රද් ා - වති - පඥයා ආදී 

ගුණයන්දා  නිශෙමානී බලදා පුණය වම්පත්තිතයන් දා ිවපු 

බලට පත් තේ. අමනුය ආදී අරමුණු ලදී  බිය ෙැතිනැනීම් 

ශට තන නනී. නීලරණ යටපත් තේ. තඩතව් නපදී.  යානාිංන 

පශෂ තේ.  පව්ලනක් ප්රීතිය දා ශට නනී.   තරෝනාබා  අප 

උපද්රල දුරු තේ. ඩාය චිත්ෙ පීඩාලන් දුරු තේ. , භාලනාල 

තුළින් මතුලන ඇෙැම් අවශනඩාරී අලව්ථා ලදී තම් මගින් 

වශනය තනන තද්. ිවදාසුන් ලඩා රශත් තන වුලතශ ත් මරණින් 

මතු සුනතිනාමී තේ. 
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      ධම්මානුස්සති භාලනාල 

දාශම් ගුණ සිිම කිරීම “ධම්මානුස්සති භාලනාල යි”.  ර්ම 

රත්නය යනු, “වපරියාප්තිඩ නල තෝතඩෝත්ෙර ්රී වද් ර්ම 

රත්නය” යි. පරියාප්ති  ර්මය නම් “ත්රිපි ක  ායය” යි. එනම් 

„සුලාසදාශවක්‟ ව  ර්මව්ඩ්ධයයි. නලිව  තෝතඩෝත්ෙර 

 ර්මය යනු, “සතර මඟ, සතර ඵ හා නිර්ලාණය” යන තම් 

නලයයි. බුදුගුණ භාලනාල ලැඩූ තයෝගීන්ට  ම්මානුව්වති 

භාලනාල ලැඩීම පශසු ලනු ඇෙ. 

  ධර්ම රත්නසේ ගුණ සය 

“ස්ලාක්ඛාසතෝ භගලතා ධම්සමෝ, සන්දට්ඨිසකෝ, 

අකායසකෝ, ඒහි සන්්සකෝ, ඕ නයිසකෝ,  ච්චත්තං 

සේදතබ්සබෝ විඤ්ඤූහී ”තී. 

 

1. ස්ලාක්ඛාසතෝ- 
භානයලතුන් ලශනතවේ තේ ිවසින්  ර්මරත්නය මු – මැදා – 

අන මනා තඩ ට තද්නා ඩෂ බැිවන් දා, වවූ වම්ප්ණ 

බැිවන් දා “ස්ලාක්ඛාත” නම් ලන තවේ ඩ. 

 

2. සන්දට්ඨිසකෝ- 
 ර්මය මැනිවන් පළිපදින්නාට තම් ජීිවෙතේදීම පෙයක්ෂ 

ලන ගුණ ඇති නිවා “සන්දට්ඨික” නම් ලන තවේ ඩ. 
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3. අකායසකෝ- 

මාර්ග කුවයට අනතුරුලම ඵ ිවපාඩ තනනතදාන බැිවන් 

“අකායක ” නම් ලන තවේ ඩ. 

 

4. ඒහි ස්න්සකෝ- 

“තමිම එල බල” යි දාැක්ිවය යුතු ව ිවදායාමාන ගුණ ඇති 

නිවා “ඒහි සන්්ක” නම් ලන තවේ ඩ. 

 

5. ඕ නයිසකෝ- 

වෙර මන - වෙර ඵ  ර්මයන් උපදාලා නැනීම් ලතයන් දා, 

නි්ලාණ  ාතුල අරමුණු කිරීම් ලතයන් දා උපනයනය 

(ෙම සිෙට පමුණුලානැනීම) ඩෂයුතු නිවා “ඕ නයික” 

නම් ලන තවේ ඩ. 

 

6. ච්චත්තං සේදතබ්සබෝ විඤ්ඤූහී - 

භාිවෙ පඥයාලක් ඇත්ෙන් ිවසින් ෙම ෙමන්තේ පඥයා 

භාලනා පමණින් අලතබෝ  ඩෂයුතු බැිවන් “ ච්චත්තං 

සේදතබ්සබෝ විඤ්ඤූහී ” නම්ලන තවේ ඩ. 

  

සම්ලාසයහි අර්ථයන් මනා සසේ දැනසගන  ාඩම් කරගත යුතුය. 
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 භාලනා කළ යුතු අයුරු 

භාලනා කිරීම වඳශා ඔබ පශසුතලන් පනලා නත් 

ආවනයඩ වැශැල්ලුතලන් ඉඳනන්න  අනතුරුල ඩය වැශැල්ලු 

ඩරතනන දාෑව් පයා නන්න  තමිමදී බාිමර අරමුණු කිසිලක් 

තමතනිම තන ඩෂ යුතුය  දාැන් ාන්ෙ සිෙකින් ෙමන්තේ 

රීරයට අල ානය තය මු ඩරතනන ෙම ිමතවේ  පටන් තදාපතු 

දාක්ලාම තඩ ටසින් තඩ ටව තශමිිමට සිතින් තමතනිම ඩරන්න  

තමතවේ  කිිමපලරක්ම, ිවනාඩි පශක් පමණ සිදු ඩරන්න  තමම 

උපක්රමය මගින් සිතත් ිවසිරුණු නතිය වමනය ඩර නෙ ශැඩ  

ඉන් පසුල සිේලනක් බුදු පරිව ඉදිරිපට බුද් ාවනාරඪල බුදුරදුන් 

 ර්ම තද්නා ඩරන ිවාවයක් සිතින් අරමුණු ඩර නන්න. වෙය 

දා්නයක් සියැසින් දාක්නා තවට සිො නන්න. අනතුරුල එම 

දාර්ශනයට තන ල බුදුරදුන් තද්නා ඩරන “ධර්ම රත්නය ම” සිෙ 

තය මු ඩර ව්ලාක්ඛාෙ ආදී  ම් ගුණ නාථාල කිිමප ලරක්ම 

සිතින් තමතනිම ඩරන්න. පසුල “ස්ලාක්ඛාසතෝ” නම් ගුණතයිම 

අදාශව සිෙ ෙබා තනන “ස්ලාක්ඛාසතෝ, ස්ලාක්ඛාසතෝ.....///” 

යයි එම  ර්මය මෙම මනසිඩාර ඩරමින් සිෙ වමාධි නෙ ඩරන්න. 

තමිම දී සිෙ අනයිවිමෙ තන ඩරතනන තබ තශෝ තේාලක් 

මනසිඩාරය පැලැත්වීතමන් දාශම් ගුණය තුෂ සිෙ කිඳා බැව නනී. 

ඩායිඩ - මානසිඩ වැශැල්ලුලක් ඇති තේ. තමිමදී ා ඩශ පාට, 

ඩශ පාට තශෝ සුදු පාට ආතෝඩයක් ෙමා ඉදිරිතේ ැසදී තිතබනු 

ෙමාට දාැඩ නෙ ශැඩ  තමම වමාධිමත් ෙත්ලය පැයක්, තදාඩක් 

පමණ ඩායක් පලත්ලන්න. තමමගින් දා ශැක්තක් උපචාර 

වමාධිය පමණි. ඉතිරි දාශම් ගුණයන් දා තම් ආඩාරයට එකින් 

එඩ තලන තලනම භාලනා ඩර, උපචාර වමාධිය බානන්න. 

ඒලා දා පැයක්, තදාඩක් පමණ පලත්ලන්න. 
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උ සද් 

 
වදාශම් ගුණ නැඹුරු බැිවන් දා, ිවිව  තව සිෙට 

ආලර්ජනා ලන බැිවන් දා, තමිමදී අපූණා පාප්තිය සිදු තන වී, 

උපචාර වමාධිය පමණක් ැතබනු ඇෙ. ජීිවෙතේ අන්ශැම 

ලැඩක්ම ශැර දාමා ්රලණය ඩෂයුතු ෙරම් ලටිනා උතුම් 

රත්නයකි, ්රී වද් ්මය   ර්ම රත්නය තුළින් බුදුරදුන් ජීලමාන 

ඩාතේදී මශා වමානම් සිවු ිවව්වඩදී “ස ිවසි අවිංතඛයයක්” 

ෙරම් තදානා නිලන් සුල අලතබෝ  ඩෂශ. අනවේ, මශවේ 

උතුමන්තනන් දා ,තවසු මශ රශත් ආදී ඩෂයාණ මිත්ර 

උතුමන්තනන් දා බණ අවා නිලන් දුටු පරිව තබ තශෝය. ෙලදා 

තබ තශෝ තදානා එමගින් සුනතිනාමී දා ිවය. 

ධම්මානුස්සති භාලනාල ලැඩීසමන්, ෙථානෙයන් 

ලශන්තවේ  නැන අතිය තනෞරලයක් ඇති තේ. ෙලදා,  ්ම 

ගුණානුව්මරණයට ව්ථානය ව ඔහුතේ සිරුර චචත්ය 

නෘශයක් තවේ  පජ්නීය තේ  ්රද් ාදී ගුණ  ්ම, භාලනා ඤාණ 

දියුණු වී නිවැඩල ප්රතිපදාාල පරිය ශැකි තේ. ශික්ාඩාමී තේ. 

ඉලසීම දියුණු තේ. බිය වැඩ නැති තේ. රානාදී තඩතව් දුරු 

තේ. තපර ඩෂ කුවල් ඩ්මයන් මතු තේ. නීලරණ  ්ම 

යටපත් වී ධ්යානාිංන පශෂ තේ. උපචාර වමාධිතයන් ිවදාසුන් 

ලඩා නිලන් දාැකිය ශැකි අෙර රශත් ඵයට පත් තන වුන 

තශ ත් මරණින් මතු සුනතිනාමී තේ. තම් ආදී අතන්ඩිව  

අනුවව්  ම්මානුව්වති භාලනාල තුන්න් වැතවනු ඇෙ 
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සංඝානුස්සති භාලනාල 

විං  රත්නතේ ගුණ සිිම කිරිම “සංඝානුසස්ති භාලනාල” 

යි. මශා විං රත්නය ලනාිම තඩෝටි නණන් සිඩ පදා 

රකින්තනෝ ය. අධි ශී, අධි චිත්ෙ, අධි පඥයා, විංඛයාෙ සුන්දාර 

පතිපත්ති මඟඩට පළිපන් උතුතමෝය. සඟ ගුණ සිිම කිරීම් 

ලතයන් ඩරන තම් භාලනාල මශා අනුවව් තනන තදාන්නකි.  

 සංඝ රත්නසේ ගුණ නලය 

“සු ටි න්සනෝ භගලසතෝ සාලකසඞ්සඝෝ, 

උජු ටි න්සනෝ භගලසතෝ සාලකසඞ්සඝෝ, ඤාය ටි න්සනෝ 

භගලසතෝ සාලකසඞ්සඝෝ, සාමීචි ටි න්සනෝ භගලසතෝ 

සාලකසඞ්සඝෝ, යදදං චත්තාරි පුරිසයුගානි අට්ඨපුරිසපුග්ගා 

ඒසභගලසතෝ සාලකසඞ්සඝෝ, ආහුසනයයා,  ාහුසනසයයො, 

දක්ඛිසනසයයො, අඤ්ජයකරණීසයෝ, අනුත්තරං 

පුඤ්ඤක්සඛත්තං සෝකස්සාති”. 

 

1.සු ටි න්සනෝ- 

භානයලතුන් ලශන්තවේ තේ ්රාලඩ පුත්ර ව මශා විං  රත්නය, 

වමයක් මාර්ගයට පළිපන් බැිවන් “සු ටි න්න” නම් ලන තවේ ඩ. 

 

2.උජු ටි න්සනෝ- 

වෘජු ව මාර්ගයට පළිපන් බැිවන් “උජු ටි න්න” නම් ලන තවේ ඩ. 
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3.ඤාය ටි න්සනෝ- 

නිවූාණ මාර්ගයට පළිපන් බැිවන්“ඤාය ටි න්න”නම් ලන 
තවේ ඩ. 
 

4.සාමීචි ටි න්සනෝ- 
නරු කිරීමට සුදුසු ව උතුම් පතිපත්ති මාර්ගයට පළිපන් බැිවන් 
“ “සාමීචි  ටි න්න” නම් ලන තවේ ඩ. 
 

5.ආහුසනසයයො- 
ඉො දුරසිට වුලදා තනනැිවත් තදාන සිේපවය පළිනැනීමට සුදුසු 
ගුණ ඇති බැිවන් “ආහුසනයය” නම් ලන තවේ ඩ. 
 

6. ාහුසනසයයො- 
ආනන්තුඩ වත්ඩාරයට සුදුසු ගුණ ඇති නිවා “ ාහුසනයය” 

නම් ලන තවේ ඩ. 
 

7.දක්ඛිසනසයයො- 
පින් ඵ අදහා සදන දක්ෂිණාල  සුදුසු ගුණ ඇති බැිවන් 

“ දක් ඛිසනයය” නම් ලන තවේ ඩ. 
 

8.අඤ්ජයකරණීසයෝ- 
තදා තශ ත් නනා ලැඳ නමව්ඩාර කිරීමට සුදුසු ගුණ ඇති 
බැිවන් “අඤ්ජයකරණීය” නම් ලන තවේ ඩ. 
 

9.අනුත්තරං පුඤ්ඤක්සඛත්තං සොකස්ස- 
වතද්ලඩ තෝඩ ලාසී සියලු වත්ලයන්ටම උතුම් ව පිං 
තඩෙක් ලන බැිවන් “අනුත්තරං පුඤ්ඤක් සඛත්තං 

සොකස්ස” නම් ලන තවේ ඩ. 
 

සම්ලාසයහි අර්ථයන් මනා සසේ දැනසගන  ාඩම් කරගත යුතුය. 
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   භාලනා කළ යුතු අයුරු 

භාලනා කිරීම වඳශා ඔබ පශසුතලන් පනලා නත් ආවනයඩ 

වැශැල්ලුතලන් ඉඳනන්න  අනතුරුල ඩය වැශැල්ලු ඩරතනන දාෑව් 

පයා නන්න  තමිමදී බාිමර අරමුණු කිසිලක් තමතනිම තන ඩෂ 

යුතුය  දාැන් ාන්ෙ සිෙකින් ෙමන්තේ රීරයට අල ානය තය මු 

ඩරතනන ෙම ිමතවේ  පටන් තදාපතු දාක්ලාම තඩ ටසින් තඩ ටව 

තශමිිමට සිතින් තමතනිම ඩරන්න  තමතවේ  කිිමපලරක්ම, ිවනාඩි 

පශක් පමණ සිදු ඩරන්න  තමම උපක්රමය මගින් සිතත් ිවසිරුණු 

නතිය වමනය ඩර නෙ ශැඩ ඉන් අනතුරුල බුදුරජ්ාණන් ලශන්තවේ  

ඉදිරිපට අග්රාලඩ, මශා ්රාලඩ ආදී තබ තශෝ මශ රශතුන් 

ලශන්තවේ ා ඵ වමලත් සුලතයන් ලැඩසිටින ිවාවයක් සිතින් 

අරමුණු ඩර නන්න. වැබෑ දාර්ශනයක් සියැසින් දාක්නා තවේ  අරමුණු 

කිරීතමන් සිෙ ප්රීති පතමෝදායට පත් තේ. අනතුරුල එම දාර්ශනයට 

තන ල ලැඩසිටින “මහා සංඝරත්නසේ අනන්ත සඟ ගුණය ” සිෙ 

තය මු ඩර සුපටිපන්න ආදී වන ගුණ නාථාල කිිමප ලරක් සිතින් 

තමතනිම ඩරන්න. පසුල “සු ටි න්න” නම් වඟ ගුණතේ අදාශව 

සිෙ ෙබා තනන “සු ටි න්නසනෝ , සු ටි න්සනෝ....///” 

යනුතලන් විං රත්නතේ ගුණ අරමුණ මෙ මනසිඩාර ඩරමින් සිෙ 

වමාධිනෙ ඩරන්න. සිෙ ිවක්ෂිප්ෙ තන ඩරතනන තබ තශෝ 

තේාලක් මනසිඩාරය පැලැත්වීතමන් වඟ ගුණ තුෂ සිෙ කිඳා බැව 

නනී. එිවට ඩායිඩ - මානසිඩ වැශැල්ලුලක් දා ඇති තේ. තමිමදී ා 

ඩශ පාට, ඩශ පාට තශෝ සුදු පාට ආතෝඩයක් ෙමා ඉදිරිතේ ැසදී 

තිතබනු ෙමාට දාැඩ නෙ ශැඩ  තමම වමාධිය පැයඩ, තදාඩඩ 

පමණ ඩායක් පලත්ලන්න. තමිමදී උපචාර වමාධිය පමණක් දා 

ශැඩ. තවසු වඟ ගුණයන් දා තම් ආඩාරයට එකින් එඩ තලන 

තලනම භාලනා ඩර උපචාර වමාධිය බානන්න. ඒලාදා පැයක්, 

තදාඩක් පමණ පලත්ලන්න. 
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සඟ ගුණ භාලනාල ලැඩීසමන්, භික්ෂූන් ලශන්තවේ ා 

නැන තමන්ම රත්නත්රය ිවතයිමම අතිය තනෞරලයක් ඇති 

තේ. ෙලදා මශ වඟ රුලන පරී ලැඩ සිටින උතපෝවථානාරයක් 
තමන් වඟගුණ පරි ඔහුතේ මුළු ජීිවෙයම පජ්නීය තේ. ්රද් ා දී 
ගුණ  ර්ම දියුණු තේ. රශත් උතුමන් ශා නිෙර එඩට 
සිටින්නාක් තමන් ශික්ෂාඩාමී තේ. රානාදී තඩතව්  ්මයන් දා 
නීලරණ  ර්මයන් දා යටපත් වී  යානාිංන පශෂ තේ. ප්රීති 
පතමෝදාය බහු තේ. තන තයක් දුක් පීඩා ඉසිලීමට වම්ථ තේ. 
උපචාර වමාධිය මගින් ිවදාසුන් ලඩා මා්න ඵ ැබිය ශැකි 
අෙර රශත් ඵයට තන පැමිණිය තශ ත් ඒඩාන්ෙතයන්ම 

සුනතිනාමී ලනු ඇෙ. තම් ආදී අතන්ඩ ිව  අනුවව් වන ගුණ 
භාලනාල තුන්න් ජ්නිෙ ලනු ඇෙ  

 සතරුලන් ගුණ ගැඹුරින් ප්රබල න්තන වි  

 ස්ලනක් ප්රීතිය ඇති සේ. එනම්, 
 

1. ඛුද්ධක ප්රීතිය 
සිරුත් ත මුඩශ නැන්වීම් මාත්රයක් ඩරන්නට වමත් කුඩා ප්රීතිය 

2. ක්ෂණික ප්රීතිය 
වැතණකින්, ිවදුන් තඩටීමක් තවේ  ඇතිලන ප්රීතිය 

3. ඔක්ඛන්තික ප්රීතිය 
මුහුදු තලරතෂිම පැතිතරන රෂතපෂ තවේ , සිරුර පනලමින් පැතිතරන 
ප්රීතිය 

4. උබ්සේග ප්රීතිය 
සිරුර අශවට ඔවලා තනන යා ශැකි ෙරමට පබල පශෂ ලන ප්රීතිය 

5. ඵරණ ප්රීතිය 
මුළු සිරුරටම පලන් වන්නා තවේ , ඇඟ සිසිල් ඩරන්නා තවේ  ශාත්පව 
සිරුර ව්පර්ශ ඩරන ප්රීතිය, (පණීෙ චිත්ෙජ් රපයන් මුළු ඩය පුරාම 
පැතිර පරී යන්නා තවේ , ශාත්පසින්ම තෙමාන්නා තවේ  දාැතනන ප්රීතිය) 
යනුතලනි. 
 
 


