
ඔබ සැමට සතුට සැනසුම පිරි සුභ නව වසරක් වේවා 

වසරක් වෙවී නව වසරක් උදා වූ වේ වමාව ාවේ සැම  දවේ තුල නැවුේ පැතුේ රැසක් වමෝදු වවමින් ඇත. එම 

ප්රාර්ථනා මල්ඵල ෙැන්වීමට කළ යුේවේ කුමක්ද? නැතව ාේ එය ප්රාර්ථනාවක් පමණක් වවනු ඇත. මුලින් ම 

අපට ජය ෙැනීමට  ැකි ඉලක්ක  ඳුනා ෙනිමු. තම  ැකියාව අනුව එම ඉලක්ක වතෝරා ෙනිමු. එවිට අරමුණ කරා 

ෙමන් කිරීම ප සු වවයි. බුදු රජාණන් ව න්වසේ තම ජීවිතවේ අරමුණු ජය ෙැනීම සඳ ා අනුෙමනය කළ යුතු  

ක්රියා පිලිවවත කරණීය වමේත සූත්රවේ දී පැ ැදිලිව වේශනා කර ඇත. සාර්ථක පුේෙලයකු අනුමනය කළ යුතු 

පියවර 14 ක් එහි සඳ න් වවයි. 

 “සක්වකෝ”පළමුව දක්ෂවයකු විය යුතුය. අප  ැම වදනාම විවිධ  ැකියාවන්වෙන් යුතුය.  ‘ඔේ මට පුලුවන්’ යන 

 ැඟීම අප තුළ තිබිය යුතුය.  ‘මම එය කරමි’යනුවවන් අධිෂේඨාන කර වෙන ඉදිරියට යා යුතුය. 

 “උජූ ච සූජූ ච” තමා කරන වදය සෘජු ස  අවංකව ද කළ යුතුය. තමා කරන වදය අවසන් වන තුරු සාර්ථකව 

පවේවා වෙන යාමේ, ඒ සඳ ා අවංක කැප වීමේ, අප තුළ තිබිය යුතුය. නැතව ාේ එය සාර්ථක 

වනාවේ.  “වායවේවේව පුරිවසෝ යාව අේතසේස නිප්පදා”  “නිමාවන තුරු කාරිය වනා  ල යුතු වවයි වීරිය” 

යනුවෙන් දක්වා ඇේවේ එබැවිණි. 

 “සුවච”වැඩිහිටියන්ට කීකරු බව ද, ඔවුන්වේ අවවාද උපවදසේ වලට ඇහුේ කන් දීම ද, සාර්ථකේවයට ව ේතු වන 

තවේ ගුණාංෙයකි.  

 “මුදු” අප අන් අය සමෙ කටයුතු කිරීවේ දී මෘදු වමාවලාක් වලස ක්රියා කළ යුතුය. අවප් වචනය අවනක් අය ප්රිය 

කරන්වන් එවිටය. 

 “අනතිමානී” තමා උසසේ වකාට සලකා අවනක් අය ව ලා දැකීම වනා කළ යුතුය. අන් අයට වෙෞරව කිරීම අප 

බුහුමන් ලැබීමට ව ේතු වවයි.  

 “සන්තුසේසවකෝ ච” ලද වදයින් සතුටු වීම ද අවප් දියුණුවට ව ේතු වවයි.  “සන්තුට්ඨී පරමං ධනං” යනුවවන් බුදු 

රජාණන් ව න්වසේ වදශනා කවළේ එබැවිණි. 

 “සුභවරෝ ච” අ වසේ පියාසර කරන කුරුල්වලකු පියාපේ බර පමණක් දරන්නා වසේ, අප ද වොඩාක් 

බලාවපාවරාේතු වනාවිය යුතුය. එය තණ් ාවවන් මිදීමට ව ේතු වවයි. 

 “අප්පකිචවචෝ ච”තමන්ට කිරීමට  ැකි පමණට වැඩ වයාදා ෙැනීම ද තවේ උතුේ ලක්ෂණයකි. සියල්ල තනියම 

කිරීමට යාම ද වමයට අයේ වවයි. එනිසා තමන්ට කළ  ැකි වැඩ ටිකක් වයාදා ෙැනීම ඉතා වැදෙේ වවයි. 

 “සල්ලහුක වුේති” සරල චාේ දිවි වපවවතක් ෙත කිරීම ද දියුණුවට ව ේතු වවයි. 

 “සන්තින්ිවයෝ ච” මනා ඉඳුරන් දමනය ද වැදෙේ වවයි.අනවශය වලස ඉඳුරන් පිනවීමට යාම විනාශයට ව ේතු 

වවයි. එනිසා ඇස,කන,නාසය, ආදී ඉඳුරන් සංවර කර ෙැනීම ද වැදෙේ වවයි. 

 “නිපවකෝ ච” යමක් කිරීමට තීක්ෂණ බුේධියක් ද තිබිය යුතුය. ඒ සඳ ා තම කාර්ය පිළිබඳ දැනුමේ අවවබෝධයේ 

ප්රගුණ කර ෙත යුතුය. වනාදන්නා වේ ඉවෙන ෙැනීමට උනන්දු විය යුතුය. 

 “අප්පෙබවබෝ කුවල්සු අනනුගිේවදෝ” තම කුල වෙෞරවය ආරක්ෂා කර ෙැනීම ද වැදෙේය. අන් අය සමෙ කටයුතු 

කිරීවේදී විනය ෙරුකව  ැසිරීම වමයින් වපන්වා දී ඇත. 

 “නච කුේදං සමාචවර් කිංචි වේන විඤ්ේූ  පවර් උපවවදයියුං” අන්අයට සුලු ව ෝ වරදක් වනා කරන 

ඥානවන්තවයකු විය යුතුයි. 

වමම ගුණ ධර්මවලින්  පිරිපුන් සාර්ථක  ජීවිතයක් ෙත කිරීමට සැම වදනාම අදිෂේඨාන කර ෙනු ඇතැ යි සිතමි. 
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