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IV 
ෙපරවදන 

“සම්බුදු සසුන දිග�කල් බැබෙල්වා!” 

“සීෙල පති�ඨාය නෙරා සපෙ�ඤා  - චි�තං ප�ඤං ච භාවයං    
ආතාපි නිපෙකා භ�ිඛු    - ෙසාඉමං විජටෙය ජට�ති” 

 ප්රඥාවත් ව ූ යම් සත්වෙයක් සීලෙයහි පිහිටා සමාධිය ද 
විදශ�නාව ද වඩන්ෙන්, ෙකෙලස් තවන වීය්ය�ය ඇත්ෙත් පාරිහාය්ය�ය 
ප්රඥා ඇත්ෙත් ෙවයි ද ඒ මහණ ෙතෙම් (ඒ භි�ුව) ෙම් තෘෂ්ණා 
නැමති අවුල නිරවුල් කරනේන් ය. සිඳලන්ෙන් ය. යන ුෙමහි අථ�යයි. 

 අප ශාන්ති නායක බුදු රජාණන් වහන්ෙස් සැවැත් නුවර 
ෙදව්රම් මහා විහාරෙයහ ි වැඩ වසන සමෙයහි එක්තරා දිව්ය 
පුත්රෙයක ් මධ්යම රාත්රිෙයහි බුදු රජාණන් වහන්ෙස් ෙවත එළඹ 
විමසන ලද පැනයකට පළිති�රැ වශෙයන් වදාළ වටිනා ගාථාවකි ඉහත 
සඳහන් වන්ෙන්. 

සීලයක පිහිටා සමාධි ප්රඥා වඩන්ෙන් නම් සියලු ෙකෙලසුන් 
නසා අහ�ත්වය සා�ාත් කළ හැකි ය. සීලය සමාධියට ද, සමාධිය 
ප්රඥාවට ද පාදක ෙවයි. සෑම යහපත් කටයුත්තකම මලූය සීලය ෙවයි. 
උත�ම් ව ූ සීලෙයහි පිහටිා යම්බඳු යහපත් කටයුත�වල යෙමක� 
නියැෙලන්ෙන් ද එමගින් ඔවුනට විපුල ඵල ෙනලාගත හැකි ය. 

ෙමම දහම් ගෙතන් සීලය පිළිබඳව වඩාත් විස්තර විවරණය 
කර ඇත. එෙමනම් තවත් දැන උගතයුත� විෙශ්ෂිත වූ කරැණු රැසකම් 
ෙමහි අන්තග�ත ෙවයි. ෙමම දහම් ග්රන්ථය ෙහාඳින් පරිශීලනය කර 
සීල සමාධි ප්රඥා ග�ණ වඩා සසර කතරින් එතර වන්නට වීය්ය�ය 
වඩත්වා යි යන්න ඔබ සැම ෙවත ෙකෙරන අපෙග් කාරැණික ඇරයමු 
ෙවයි. 

ෙමවැන ිඋත�ම් දහම් කරැණු රාශියක් සම්පිණ්ඩනය කර ෙමම 
දහම් ගත පිලිෙයල කර දුන් පූජනයී නිකපිටිෙය් ග�ණරතන ස්වාමින් 
වහන්ෙස් නිෙර�ගි සුවෙයන් දිගාසිරි සැප සම්පත් ලබත්වා! එෙමන්ම 
2018 - 02 - 18  දිනට 88 වැනි පුණ්යාත්මී ජන්ම දිනය සමරන අති 
පූජනයී සුල්තානාෙගාඩ සද්ධාසීල අපෙග් ග�රැෙදේව�ත්තමයාණන් 
වහන්ෙස්ට 120 වසරක ්නෙිර�ගී සුවෙයන් සසනු් ග�ණ පුරා ගන්නට 
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V 
දිගාසිරි සම්පත් අභිවධ�නය ෙව්වා යි නමස්කාර ෙපරටුව ප්රාථ�නය 
කරමි. 

� ක : ෙය�: සංස්ථාව පිහිටුවා වදාළ අති පූජනීය කඩවැද්දූෙව් 
� ජිනවංශාභිධාන මහා ස්වාමින් වහන්ෙස්ට සම්බුදු බව පිණිසම 
ෙහ්ත� වාසනා ෙව්වා! මහා කම�ස්ථානාචාය්ය�ය ෙය�ගාශ්රමාධිපති අති 
පූජනයී නා උයෙන් අරියධම්ම නායක ස්වාමින් වහන්ෙස්ට ද සම්බුදු 
බව පිණිසම ෙහ්ත� වාසනා ෙව්වා! ය ි ෙගෟරවෙයන ් ප්රාථ�නා කරමි. 
එෙමනම් නා උයන ආරණ්ය වාසී අතිගරැ පජූනීය මීෙගාඩ 
සංඝෙස�භන ස්වාමින් වහන්ෙස්ටත්, අතිගරැ පූජනයී ග්රීසිෙය් 
ඤාණදස්සන ස්වාමින් වහන්ෙස්ටත් අතිගරැ පූජනයී බණ්ඩාර උල්පත 
අරියසුමන ස්වාමින් වහන්ෙස්ටත් අතිගරැ පූජනයී ෙහාරන්ගල්ෙල් 
නන්දරතන සව්ාමින ් වහන්ෙස්ටත් පූජ්ය අඟ�ලග්මෙුව් අරියනන්ද 
ස්වාමින් වහන්ෙස් ඇත�ළු ෙමම ආරණ්ය ෙස්නාසනෙයහි වැඩවසන 
සියලු මහා සංඝරත්නයටත් නිදුක් නිෙර�ගී සුවය සැප සම්පත් 
අභිවධ�නය ෙව්වා! එෙස්ම ෙබ�ෙගාඩ ඉන්දවිමල ස්වාමින් වහන්ෙස්, 
සුල්තානාෙගාඩ සුදස්සන ස්වාමින් වහන්ෙස් ඇත�ළු ශාන්ත තෙප�වන 
ෙස්නාසනෙයහි වැඩ වසන අෙනක�ත් සියලු මහා සංඝ රත්නයටත් 
විංශත් ශතවෂ�ාධික කාලයක් නිදුක් නිෙර�ගී සුවෙයන ්ග�ණ පුරාෙගන 
නිවන් අවෙබ�ධ කර ගැනමීට ෙහ්ත� ෙව්වා! 

ධම්මිකාශ්රමය ඇත�ළු සියලුම සිල් මෑණියන් වහන්ෙස්ලාටත් 
නිදුක් නිෙර�ගී සුවය චිර ජීවනය සැළෙස්වා! 

වසරක් පාසා ෙමම ධම�දානය පිරිනමන පනි්වත් පදම්ා 
අමරෙස්කර මවුත�මියටත් නිදුක් නිෙර�ගී සුව දිගාසිරි ෙව්වා! 
නිවනම්ග ආෙල�කමත් ෙව්වා! 

අපෙග් උත�ම් පුණය කම�යන් සඳහා මූලිකත්වය ෙගන උදව් 
කරමින් සැදැහැබර සිතනි ් නිතර සහභාගී වන (ලලංකා) සාගර 
ලුණුවිල මහත්මා, ජයනත්ි ලුණුවිල මහත්මිය සහ එම පවුලට 
සම්බන්ධ සයිලු ෙදනාටත් එම ආයතනය සම්බන්ධ සියලු ෙදනාටත් 
නිෙර�ගී සැප දිගාසිරි හා නිවන් මග ආෙල�කවත ් වීම පිණිස ෙම් 
ක�සලය පාරමී ෙවත්වා! 

ජීවිතය ෙමන් ඉතා ආදරෙයන් අපව හදා වඩා ඇති දැඩි කළ 
දිවංගත අපෙග් ආදරණීය මව්පයි ෙදෙදනා වහන්ෙස ්ප්රධාන නමින් 

VIII



VI 
මියගයි පනි් කැමතිව සිටින යම්තාක් ඤාති පිරිස් ෙවත්නම් ඒ සියලු 
ෙදනාට ෙමම පුණ්ය සම්පත්ති බලෙයන් නිවන ් සුව අත්ෙව්වා! 
අපෙග් සෙහ�දර සෙහ�දරියන් සහ එම දූ දරැ මුනුබුරැ මිනිබිරි 
සැමටත් නෑදෑ හිෛතෂී සියලු ෙදනාටත් උදව් උපකාර කළ, කරන 
සියළු දායක කාරකාදී හා ෙදව් බඹුන් සහිත ෙල� වැසි සැමටත් දහම් 
මග සගුති මග නිවන ් මග සුවෙස් ගමන් කිරීම සඳහා ෙම් සියළු 
ක�සල් ෙහ්ත� වාසනා ෙව්වා! 

වෂ�යක් පාසා ෙමම දහම් ෙපාත් මු�ණ කටයුත� ඉතා ෙහාඳින් 
සැළකිලිමත්ව සපුරා ෙදන දිමුත� මු�ණාල්යාධිපති පනි්වත් එච්: එම්: 
එච්: බණ්ඩාර මහතා ඇත�ළු කාය්ය�ය මණ්ඩලෙය ් සෑම ෙදනාටත් 
ස්ත�ති පූව�කව පුණ්යානුෙම�දනය කරමි. 

ෙමයට දහම් ලැදි 

ගල්ගමුෙව් සන්තින්�ිය හිමි. 
නා උයන ආරණ්යය, 
පන්සියගම, මැල්සිරිපුර,  

 තැ: සං: අං: 60554 
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VII 
පුණ්යානුෙම�දනය 

“ෙයා ෙච ව�ස සතං ජීෙව  - දු�සීෙලා අසමාහිෙතා, 
එකාහං ජීවිතං ෙසෙය්යා  - සීලව�ත�ස ඣායිෙනා’ති”. 

 එකඟ සිත් නැති යම් දුස්සීලෙයක් සියක් වසක් ජීවත් ෙවයි ද, 
ධ්යාන වඩන සුළු ව ූසිල්වතාෙග් එක ්දිනක් ජීවත් වීම ඊට වඩා උත�ම් 
ෙව්. 

  (ධම්මපදය) 

 බුදු පියාණන ් වහන්ෙස ් සැවැත ් නුවර ෙදව්දම් මහා 
විහාරෙයහි වැඩ වසන සමෙයහි සංකිච්ච ක�ඩා සව්ාමින ් වහන්ෙස් 
අරමුණු කරමින් වදාළ ගාථාවකි අප ඉහත සඳහන් තැබුෙව්. සීලෙයහි 
අනුසස් ෙබාෙහ� ෙවති. ෙමෙලාව අභිවෘද්ධිය පරෙලාව සුගතිය හා 
ශාන්ත නිවන පිණිස එය ඉවහල් වනු ඇත. සීලය යනු කය 
වචනෙයහි සංවරය යි. “කාය වාචා සෙමාධානං සීලං” යනුෙවන් 
ධම�ෙයහි ඒ බව සඳහන් ෙවයි. බුදු පියාණන් වහන්ෙස් කිසි කෙලකත් 
සිතට සි�ාපද පනවා නැත. ෙම් සිත සි�ාපද පනවා ආර�ා කළ 
ෙනා හැක. සිකපද පනවා ඇත්ෙත් කෙයහි සහ වචනෙයහි 
සංවරත්වය පිණිසය.ි යෙමක�ෙග් කය සහ වචනය සංවර වූෙය් ද 
ඔහුෙග් සිත ද අනවිාය්ය�යෙයනම් සංවර ෙව්. සන්සුන ් මනසින් 
යහපත අයහපත ෙකෙනක�ට නිවරැදිව දැකගත හැකි ය. ෙනාසන්සුන් 
වූ මනසනි් එ් බව කිසි කෙලකත් දත ෙනාහැකිය. එෙස් නම් ශාන්ත 
වූ සිතක් ඇතිකර ගැනීමට සීලය ෙහාඳිනම් පූණ�ය කළයුත� ෙව්. කලප් 
ෙක�ටි ගණනාවකිනව්ත් ෙනාලැෙබන ෙම් උත�ම් බුදු සසුන පිහිට 
කරෙගන සීල සමාධි ප්රඥා ග�ණ වඩා ලැබූ උත�ම් මිනිසත් බැවින් 
උපරිම ඵල ෙනලා ගැනමීට කටයුත� කරන්ෙන් නම් එය තථාගතයන් 
වහන්ෙස්ට කරන උූසස්ම ප්රතිපත්ති පූජාව ෙවයි. ඒ සඳහා හැම 
ෙදනාම වීය්ය�ය වැඩමුට උත්සාහ ෙකෙරත්වා. ඔබ කැමති 
ෙබ�ධියකින් ජාති ජරා මරණ විරහිත ශාන්ත නිවන සුවෙසම් 
අවෙබ�ධය පිණිස ෙවත්වා යි අප සැම ෙමත් සිතින් පතන්ෙනමු. 

 භාග්යවත් බුදු පියාණන් වහන්ෙස්ෙග් අනුශාසනා පරිදිම තම 
ජීවිතය සිල්වන්තව ගත කරන අප සෑම ෙදනාටම උත�ම් කල්යාණ 
මිත්රෙයක� වශෙයන් ක්රියා කරන අති පූජනීය කම�ස්ථානාචාය්ය�ය 
සුල්තානාෙගාඩ සද්ධාසීල අප නාහිමියන්ෙග් 88 වැනි පුණ්යාත්මී 
ජන්ම දිනය ෙවනුෙවන ් ෙමවර ද ධම�දානය වශෙයන් ෙමම දහම් 
ෙපාත ඔබ අතට පත්කරන්නට ලැබීම ෙලාක� සත�ටකි. භාග්යයකි. 
ෙමම ධම� දානමය ක�සලය අප ෙලාක� ස්වාමින් වහන්ෙස්ට 
අනුෙම�දන් කරමි. එම ආශිව�ාද බලෙයන් නදිුක් නෙිර�ගී සුවෙයන් 

X



VIII 
120 වසරක් දිගාසිරි ලැබ නිව�ාණාවෙබ�ධයට ෙමම ක�සලය ද ෙහ්ත� 
වාසනා ෙව්වා යි ෙදපා නැමද අසීමිත ෙගෟරවෙයන් ප්රාථ�නා කරමි.  

 අප නා සමිදුන්ෙග් ෙජ්ෂ්ඨ ශිෂ්ය රත්නය වන පූජනයී 
ගල්ගමුෙව් සන්තින�්ිය හමිියන්ෙග් 56 වැනි පුණ්යාත්මී ජනම් දිනය ද 
2018 - 03 - 22 දිනට ෙයදී ඇති බැවින් උන් වහන්ෙස්ට ද ආශිව�ාද 
පූජාවක් වශෙයන් ෙමම දහම් ෙපාත පූජා කරමි. අප දිග� කලක සිට 
දැන හඳුනන අෙප්ම දරැෙවක� ෙමන් සලකන උන්වහන්ෙස් කල්යාණ 
මිත්ර ග�ණ ගරැක බුද්ධ පුත්රයන් වහන්ෙස් නමකි. ෙමම අති උත�ම් ධම� 
දානමය ක�සල ශක්තිෙය ් බලෙයන් හා රත්නත්රය සත� අසීමිත 
ග�ණානුභාව බලෙයන් උන් වහන්ෙස්ෙග් සම්යක් ප්රාථ�නා එෙලසම 
ඉටුෙව්වා. තව තවත් උසස් ග�ණ දහම් පුරමින් පාරමී සපරුාෙගන 
ෙබාෙහ� ෙදනාට නිවන ් මග ෙහලිකර දීමට ශක්තිය ෛධය්ය�ය 
වීය්ය�ය වාසනාව ලැෙබ්වා. ෙමම ක�සල ශක්තිය උන් වහන්ෙස්ෙග් 
පාරමී ගමනට ශක්තියක් ෙව්වා. තව දුරටත් උසස් ග�ණ ධම� සුව ෙස් 
සපුරා ගනිමින් පැත�ම් පරිදි නිව�ාණාවෙබ�ධයට ෙමම පුණ්ය ශක්තිය 
ද ෙහ්ත� ෙව්වා යි ෙමත් කරැණාෙවන් ෙගෟරව භකත්ිෙයන් ආශිව�ාද 
කරමි. 

 ෙමම ධම� දානමය ක�සලය අපවත් වී වදාළ � ක: ෙය�: සං: 
ප්රධාන අනුශාසක අති පූජනයී නා උයෙන් අරියධම්ම නායක 
මාහිමියන් වහන්ෙස්ට ද අනුෙම�දන් කරමි. අනුෙම�දන් වන ෙස්ක්වා. 
ඔබ වහන්ෙස්ෙග් ප්රාථ�නය පරිදි උත�ම් බුදුබව ලබත්වා. අප සෑම 
ෙදනාටම ඔබ වහන්ෙස්ෙග් කල්යාණමිත්ර ඇසුර නිවන දකව්ාම 
ලැෙබ්වායි ද ෙගෟරවෙයන් ප්රාථ�නා කරමි.  

 එෙමනම් නා උයන ආරණ්ය ෙස්නාසනෙයහි වැඩ වසන අති 
පූජනයී අඟ�ලග්මුෙව් අරියනන්ද නා හිමියන්ට ද, කලටුවාව තෙප� 
වනෙය් පූජනීය සුල්තානාෙගාඩ සුදස්සන නා හමිියන්ට ද ෙමම ධම� 
දානමය ක�සලය අනුෙම�දන් කරමි. ෙය�ගාශ්රම සංස්ථාෙව් වැඩ වසන 
සියළුම බුද්ධපුත්රයන ් වහන්ෙස්ලාට ද ෙලාව වැඩ වසන සියළුම  
බුද්ධපුත්රයන් වහන්ෙස්ලාට ද ආයු වණ� සැප බල ප්රඥා වඩා වධ�නය 
ෙවමින් බුදු සසුෙන් දියණුුව සඳහා කටයුත� කිරීමට ධය්ය�ය වීය්ය�ය 
ෙනා අඩුව ලැෙබ්වා යි ෙමත් සිතින් ප්රාථ�නය කරමි. 

 අප ෙකෙරහි අනුකම්පාෙවන් කාලය ශ්රමය ෙයාදා ෙදවන 
වරටත් ධම� පුස්ථකයක ් ලියා සකසා දුන් පූජනීය නකිපිටිෙය් 
ග�ණරතන හිමිපාණන් වහන්ෙස්ටත් ධම� ඥාන, භාවනා ඥාන තව 
දුරටත් උත්කෘෂ්ට ෙලස දියුණුකර ගැනීමට ශක්තිය ෛධය්ය�ය 
ලැෙබ්වා. මත� මත්ෙතහි ද තව තවත් උසස් අන්දමින් ධම� ග්රන්ථයන් 
සකස් කරිීෙම් ශක්තයි බලය ආෙර�ග්ය සම්පත්තිය සැලෙස්වා.! ෙම් 
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IX 
ක�සල බලෙයන් ම පැත�ම් පරිදි නිවන් සවු ලැෙබ්වා යි ෙගෟරවෙයන් 
ප්රාථ�නා කරමි. 

 ෙල�ක පාලක ශාසනාර�ක සියළුම සම්යක් දෘෂ්ටික දිව්යරාජ 
මණ්ඩලයට ද ෙමම ක�සලය අනුෙම�දන් කරමි. අනුෙම�දන් ෙවත්වා! 

 අපෙග් මව්පිය ෙදෙදනා සව්ාමි පුරැෂයා අප සැමෙග් නමින් 
පරෙල� සැපත් සයිළුම ඤාති හිත මිත්රාදීන්ට ද ෙමම ධම� දානමය 
ක�සලය අනුෙම�දන් කරමි. ඒ සැමෙග් පරෙලාව ජීවිත සුවපත ්ෙව්වා. 
සුව ෙස් නිව�ාණාවෙබ�ධය පිණිසම ෙහ්ත� ෙව්වා. මාෙග් පුත�න් 
තිෙදනා ෙසාෙහායුරා ඇත�ළු එම පවුල්වලට සම්බනධ් සැමටත් දහම් 
ෙපාත මු�ණෙයහි දී ලිපි ෙල්ඛනෙයන් උදව් කරන නදීකා දියණියට 
ද, මඤ්ජුල පුතාට ද මෙග් පිනක්ම්වලට නිතරම අත හිත ෙදන 
මාෙග් කල්යාණ මිත්ර පිරිසට ද, ෙමම දහම් ෙපාත කියවා අවෙබ�ධය 
ලබන සැමට ද, සකල ෙල�කවාසී සැමට ද ආයුරාෙර�ග්ය සැපතත් 
ෙදෙලාව සුභෙසතත් ශාන්ත නිවන් සුවයත් අත්ෙව්වා! 

 වෂ�යක් පාසා ෙමම දහම් ෙපාත් මු�ණ කටයුත� ඉතා ෙහාඳින් 
මු�ණය කර ෙදන මු�ණාල්යාධිපති පිනව්ත් එච්: එම්: එම්: බණ්ඩාර 
මහතාට ද ත�ෂාර පුතා ඇත�ළු කාය්ය�ය මණ්ඩලෙය් සියළු ෙදනාට ද 
ෙමත් සිතින් ස්ත�ති පූව�කව පින් ෙදමි. 

සියළු සත්වෙයා සමුිහිරි  නිවන් සුවෙයන් සැනෙසතව්ා. 

ෙමයට සසුන් ලැදි           
පද්මා අමරෙස්කර මෑණිෙය�. 
පානදුර.      
2018 – 03 - 18 
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1. චු�දී සූත්රය 

නෙමා ත�ස භගවෙතා අරහෙතා ස�මා ස�බ�ු�ස 

එක් කෙලක්හි භාග්යවත�න ් වහන්ෙස් රජගහ නවුර කල�දක 
නිවාප නම් වූ ෙවළුවනාරාමෙයහි වැඩ වසන ෙස්ක. එකල්හි චු�දී 
නම් රාජ ක�මාරිකාව පන්සයියක ්රථ වලනි් පන්සියයක් රජ ක�මරියන් 
විසින් පරිිවරණ ලදද්ී, භාග්යවත�න් වහන්ෙස් යම් තැෙනක්හි ද, 
එතැනට පැමිණියා ය. පැමිණ භාග්යවත�න් වහන්ෙසට් සකස් ෙකාට 
වැඳ එකත්පසව් හුන්නා ය. 

එකත්පසව් හුන්නා වූ චු�දී නම් රාජ ක�මාරිකාව භාග්යවත�න් 
වහන්ෙස්ට ෙමය සැළ කළා ය. සව්ාමීනි, අපෙග් චු�ද නම් රාජ 
ක�මාරෙයක් ෙව්. ෙහෙතම ෙමෙස් කීෙය් ය. යම් ෙම් ස්ත්රියක් ෙහ� 
පුරැෂෙයක� ෙහ� බුදුන් සරණ ෙකාට ගිෙය් ෙව් ද, දහම් සරණ ෙකාට 
ගිෙය් ෙව් ද, සංඝයා සරණ ෙකාට ගිෙය් ෙව් ද, ප්රාණඝාතෙයන් 
වැළක�ෙණ් ෙව් ද, අදත්තාදානෙයන් වැළක�ෙණ ් ෙව් ද, කාම 
මිත්යාචාරෙයන් වැළක�ෙණ ්ෙව් ද, මුසාවාදෙයන් වැළක�ෙණ් ෙව් ද, 
මදයට හා ප්රමාදයට කරැණු වූ රහෙමර පානෙයන් වැළක�ෙණ් ෙව් ද, 
ෙහෙතම ශරීරයාෙග් බිඳීෙමන් මරණින් මත� සුගතිෙයහිම උපදියි. 
දුග�තිෙයහි නපූදියි යනුය.ි 

ස්වාමීනි, ඒ මම භාග්යවත�න් වහන්ෙස් විචාරමි. 
ස්වාමීනි, ෙකබඳු වූ ශාස්තෘවරෙයක� ෙකෙරහි ප්රසනන් වූෙය් 

ශරීරයාෙග් බිඳීෙමන ්මරණින් මත� සුගතිෙයහිම උපදී ද?, දුග�තිෙයහි 
නූපදී ද? 

ස්වාමීනි, ඒ මම භාග්යවත�න් වහන්ෙස් විචාරමි. ස්වාමීනි, 
ෙකබඳු වූ ධම�ෙයක්හි වනාහි ප්රසනන් වූෙය් ශරීරයාෙග් බිඳීෙමන් 
මරණින් මත� සුගතිෙයහමි උපදී ද? දුග�තිෙයහි නූපදී ද? ෙකබඳු 
සංඝයා ෙකෙරහි වනාහි ප්රසන්න වූෙය් ශරීරයාෙග් බිඳීෙමන් මරණින් 
මත� සුගතිෙයහිම උපදී ද? දුග�තිෙයහි නූපදී ද? ෙකබඳු ක�ශල 
ධම�යන්හි සම්පූණ� කිරීම් ඇත්ෙත් ශරීරයාෙග් බිඳීෙමන් මරණින් මත� 
සුගතිෙයහිම උපදී ද? දුග�තෙියහි නූපදී ද? 

 



13                    ෙතරැවන් සරණ යෑම 
චුන්දී රාජ ක�මාරිකාව ෙමෙස් ඇසූ විට භාග්යවත�න ්වහන්ෙස් 

ෙමෙස් වදාළ ෙස්ක. 
එම්බා චු�දිය පා නැත්තා වූ ෙහ� ෙදපා ඇත්තා ව ූෙහ� සිව්පා 

ඇත්තා වූ ෙහ� ෙබාෙහ� පාද ඇත්තා වූ ෙහ� රෑපය ඇත්තා වූ ෙහ� 
රෑපය නැත්තා වූ ෙහ� සංඥාව ඇත්තා වූ ෙහ� සංඥාව නැත්තා ව ූෙහ� 
ෙනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී වූ ෙහ� යම්තාක් සත්�ෙය� ෙවත් ද, ඔවුන් 
අත�ෙරන් අහ�ත් වූ සම්යක ් සම්බු� වූ තථාගතයන් වහන්ෙස් උත�ම් 
යැය ි කයින ු ලැෙබ්. චු�දිය, යම් ෙකෙනක් වනාහ ි බුදුන් ෙකරහි 
ප්රසනන් වූවාහු ද, ඔවුහු අග්ර වූවහු ෙකෙරහි ප්රසන්න වූවාහු ය. අග්ර 
වූවහු ෙකෙරහි වනාහි ප්රසන්න වවූන්ට අග්ර වූ විපාකය ෙව්. 

චු�දිය, සංස්කරණය කරණ ලද්දා වූ ෙහ� සංස්කරණය 
ෙනාකරණ ලද්දා ව ූ ෙහ� යම්තාක් ධම�ෙය� ෙවද ් ද, ඒ ධම�යන් 
අත�ෙරන් යම් ෙස් රාගාදී මදයන්ෙග් දුරැ කරිීම ඇත්තා වූ, සියලු 
ෙකෙලස් පිපාසා දුරැ කරිීම ඇත්තා වූ, සියලු ආලයන්ෙග් නැසමී 
ඇත්තා වූ, ෙකෙලස් වෘත්තයන්ෙග් සඳිීම් ඇත්තා වූ, තෘෂ්ණාවන්ෙග් 
�ය කිරීම් ඇත්තා වූ, ෙනා ඇල්ම ඇත්තා වූ, නිරැ�වීම ඇත්තා වූ 
නිවණක් ෙව් ද, විරාග නම් ව ූ ඒ නිවණ අග්ර යැය ි කියනු ලැෙබ්. 
චු�දිය, යම් ෙකෙනක් වනාහි විරාග ධම�ෙයහි පැහැදුනාහු ද, ඔවුහු 
අග්ර වූ ධම�ෙයහි පැහැදුනාහු ය. අග්ර වූ ධම�ෙයහි වනාහි 
පැහැදුනවුන්ට අග්ර වූ විපාකය ෙව්. 

එම්බා චු�දිය, යම් තාක් ස�ඝ වවූාහු ෙහ� ගණ වූවාහු ෙහ� 
ෙවත් ද, ඔවුන්ෙගන ් යම් ෙම් පුරැෂ යුග්ම සතරක් ෙවත් ද, පුරැෂ 
පුදග්ලයන් අට ෙදනක් ෙවත් ද, භාග්යවත�න ්වහන්ෙස්ෙග් ෙම් ශ්රාවක 
සංඝ ෙතම පූජාවට සුදුසු ෙව්. දුර සිට ෙගෙනන ලද පූජාවට සුදුසු 
ෙව්. ද�ිණාව පිළිගැනීමට සුදුසු ෙව්. ඇඳිලි කිරීමට සුදුසු ෙව්. 
ෙල�කයාට උත�ම්වූ පින් ෙකත ෙව් ද, ෙම් තථාගතයන් වහන්ෙස්ෙග් 
ශ්රාවක සංඝ ෙතම අග්ර යැයි කියනු ලැෙබ්. චු�දිය, යම් ෙකෙනක් 
වනාහි ස�ඝයා ෙකෙරහි ප්රසනන් වූවාහු ද, ඔවුහු අග්ර තන්හි ප්රසන්න 
වූවාහු ෙවති. අග්ර වූ සංඝයා ෙකෙරහි ප්රසනන් වූවනට් වනාහි අග්ර වූ 
විපාකය ෙව්. 

එම්බා චු�දිය, ආය්ය�යන ්කැමැති වූ යම්තාක් ශීලෙය� ෙවත් ද, 
ඔවුන්ෙගන් කඩ ෙනා වූ, සිදුරැ ෙනා වූ, කැළැල ් ෙනා වූ, තිත් 
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නැත්තා වූ, දාසකමින් මිදුනා වූ, නුවණැත්තන් විසින ්පසස්නා ලදද්ා වූ, 
තෘෂ්ණා දාස�යට හසු ෙනාවුණා වූ, සමාධිය පිණිස පවත්නා ව ූයම් 
ෙම් ශීලෙය� ෙවත් ද, ෙමය අග්ර යැයි කියනු ලැෙබ්. චු�දිය, යම් 
ෙකෙනක් වනාහි ආය්ය�යන් කැමති වූ ශීලයන ් සම්පූණ� කිරීම 
ඇත්තාහු ෙවත් ද, ඔවුහු අග්ර වූ ශීලෙයහි සම්පූණ� කිරීම ඇත්තාහු 
ෙවත්. අග්ර වූ ශීලෙයහි වනාහි සම්පූණ� කිරීම ඇත්තවුන්ට අග්ර වූ 
විපාකය ෙව්. 

ඒකාන්තෙයන් අග්ර වශෙයන් පැහැදුනා වූ, අග්ර වූ ධම�ය 
දන්නා වූ, නිරැත්තර ද�ිණාහ� වූ, අග්ර වූ බුදුන් ෙකෙරහි 
පැහැදුනවුන්ට ද, විරාගෙයන් හා උපසමෙයන් යුත් සැපය ඇත්තා වූ, 
අග්ර වූ ධම�ෙයහි පැහැදුනවුන්ට ද, උත�ම් පින් ෙකතක් වූ අග්ර වූ 
සංඝයා ෙකෙරහි පැහැදුනවුන්ට ද, අග්ර වූවහු ෙකෙරහි දානය 
ෙදන්නවුන්ට ද අග්ර වූ පනි වැෙඩ්. අග්ර වූ ආයුෂය ද, අග්ර වූ ශරීර 
වණ�යද, යශස හා කිර්තයි ද, සැපය ද, බලය ද ලැෙබ්. 

අග්රවූවහුට ෙදන්නා වූ, නුවණැත්තා වූ, අග්ර ධම�ෙයන් යුක්ත වූ 
පුදග්ල ෙතෙම්, ෙදවි වූෙය් ෙහ� මිනිස් වූෙය් ෙහ� අග්ර බවට 
පැමිණිෙය් අතිශයනි් සත�ටු ෙව් යැයි වදාළ ෙසක්. 

 (අං: නි: පඤ්චක නිපාත චු�දී සූත්රය) 

2. රත්නත්රය සරණ යෑම 
“හිංසතීති සරණං” පීඩා කරණ අථ�ෙයන් සරණ නම් ෙව්. 

එනම් සරණ ගියවුන්ෙග් ඒ සරණ යාෙමනම් බිය, තැතිගැනීම, දුක, 
දුගතිගාමී බව යන ෙම් අනථ�යන් නසය ි විනාශ කරයි යනාථ�ෙයන් 
සරණ නම් ෙව්. ෙමය වනාහී රත්නත්රයට නමකි.  

“අථ වා හිෙත පව�තෙනන අහිතා ච නිව�තෙනන ස�තානං 
භයං හිංසතීති බුෙ�ධා” නැතෙහාත් හිත පැවැත්ෙමන් ද, අහිත 
වැලැක්ෙමන් ද සත්වයන් ෙග් බිය සන්ත්රාශයන් වැළැක්වීම් අථ�ෙයන් 
“බු�” නම් ෙව්. ෙමෙලස බුදුරජාණන ් වහන්ෙස ් සත්වයන්ට පිහිට 
ෙව්. 

“භවක�තාරා උ�තරෙණන ෙලාක�ස අ�සාසදාෙනන ච 
ධෙ�මා” සසර කතරින් එතර කරවීෙමන් ද, සැනසිල්ල උදාකර දීම් 
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15                    ෙතරැවන් සරණ යෑම 
අථ�ෙයන් “ධම�” නම් ෙව්. ෙමෙලස ධම�ය සතව්යන්ට පිහිට ෙව්. 

“අධිගතමෙ�ග ස�ඡිකතනෙිරාෙධ යථානුසි�ඨං පටිප�ජමාෙන 
චත�සු අපාෙයසු ච ව�ට දුෙ�ඛසු ච අපතමාෙන ක�ා ධාෙරතීති 
ධෙ�මා” තව ද, සතර මග නුවණින් නිවන අවෙබ�ධ කළ ආය්ය� 
උත�මන් ද, ෙතරැවන් සරණ ෙගාස් සීල සමාධි ප්රඥා ග�ණ වඩන 
කල්යාණ පෘථග්ජනයින් ද අපා දුකට සංසාර දුකට ෙනාවැෙටන 
ෙලස ආර�ා ෙකාට නිවනට පමුණුවන අථ�ෙයන් “ධම�” නම් ෙව්. 
ෙමෙලස ධම�ය සත්වයන්ට පිහිට ෙව්. 

“අ�පකාන�පි කාරානං විපුලඵලපටිලාභකරෙණන සෙ�ඝා” 
ස්වල්ප වශෙයන් කළ උපකාරය පවා මහත් ඵල කර ෙදමින් 
ෙමෙලාවත් පරෙලාවත් නවින දක්වා ම සැපයට පමුණුවන අථ�ෙයන් 
“ස�ඝ” නම් ෙව්. ෙමෙලස මහා සංඝ රත්නය සත්වයන්ට පිහිට ෙව්. 

අතීත සංසාරෙයහිදී කිසිකෙලකවත් බුදුසසුනක ් ඇසුරැ 
ෙනාකළ ෙකෙනක� ප්රථමෙයන් ෙබෟද්ධෙයක� වනේන් ධම�ශ්රවණය 
කිරීෙමනි. ඉන්පසු ෙතරැවන් සරණ පිහිටා පඤ්ච සීලය සමාදන් 
ෙවයි. ෙමෙස ්ෙතරැවන් සරණ පිහිටා පඤ්ච සීලය සමාදන ්ව ූතැන් 
පටන් ඔහු ෙබෟද්ධෙයක� ෙවයි. 

“බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන ෙශ්ෂ්ඨ රත්නත්රය තමාට ඇති එකම 
පිහිටය යැයි අදහා ගත්තවුන් පළිිබඳව ෙමෙලාව පරෙලාව ෙදෙකහි 
වන්නා වූ බිය, තැතිගැනීම, අවැඩ, ෙර�ග භය, අපා භය, වධ, බන්ධන 
නසාලන්ෙන් ය” යනාථ�ෙයන් “සරණ” නම් ෙව්. බුද්ධාදී රත්නත්රයම 
සත්වයන් හිත වැෙඩහි ෙයාදන්ෙන් ය. අහිතෙයන් ගලවා ගන්ෙන් ය. 
සියලු බිය නසන්ෙන් ය. සසර දුකින් මදුාලන්ෙන ් ය. රැකවරණය 
ෙදන්ෙන් ය. ස්වලප් වූ ද සත්කාරය මහත්ඵල කරනේන් ය. 

රත්නත්රය ෙකෙරහි සිත පහදවාෙගන ෙගෟරව ෙකාට 
පිළගිැනීෙමන් නැසූ ෙකෙලස් ඇති පිරිසිදු සිතින් රත්නත්රය මට ඇති 
එකම පිහිටය යැයි ශ්රද්ධාව ෙපරටුෙකාට ගත් කම�ඵල විශ්වාසය නම් 
වූ සම්යග් දෘෂ්ටිමය වූ ෙච්තනාව “සරණගමනය” නම් ෙව්. 

ෙම් කියනලද ශ්රධාමූලික සිතින් යකු්තව රතන්ත්රය මට ඇති 
එකම පිහිටය යැයි අදහාෙගන රත්නත්රය ෙස්වනය කරන්නා, ඒ අනුව 
පිළපිදින්නා “සරණගතයා” නම් ෙව්. ෙම් සරණගතයාම “උපාසකයා” 
නමිනද් හඳුන්වනු ලැෙබ්. ෙමම සරණගමනය “ෙලෟකික, 
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ෙතරැවන් සරණ යෑම  16 
ෙල�ෙක�ත්තර” වශෙයන් ෙදවැදෑරැම්  ෙව්.  

3. ෙල�ෙක�ත්තර  සරණගමනය 
දක්නා ලද ආය්ය� සත්යය ඇති ආය්ය� පුද්ගලයන්ෙග ්ෙස�වාන් 

ආදී මාග� සිත් උපදිනවාත ්සමගම සරණගමනය ෙකෙලසන ධම�යන් 
මුළුමනනි්ම විනාශ ෙකාට අරමුණු වශෙයන් නිවන අරමුණු ෙකාට  
කෘත්යය වශෙයන් රත්නත්රය විෂය ෙකාට සමෘද්ධියට පැමිෙණන්ෙන් 
ය. සියලු දුක්ඛයන්ෙග් අවසානය ෙම් ෙල�ෙක�ත්තර සරණ ගැනීෙමහි 
ආනිශංසය ෙව්. ෙස�වාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, අහ�ත් යන ආය්ය� 
ඵලෙය� ෙමහි විපාක ඵලෙය� ය. ෙම් ෙල�ෙක�ත්තර සරණගමනය  
කිසිෙලසකින්  කිලුටු ෙනාෙව්. ෙමහි කිසි ෙභ්දයක් නැත. මරණෙයන් 
පසු ෙහ� අන්ය ශාස්තෘෘවරෙයක� ෙනා අදහන්ෙන්ම ය. ෙම් ආය්ය� 
සරණ ලැබූවක�ෙගන් භවාන්තරෙයහිදී ෙහ� ප්රාණඝාතාදී කිසිඳු 
අක�සලයක ්සිදු ෙනාෙව්. එෙස්ම තම ජීවිත හානියක් ෙනාකරගනියි. 
හංසෙයක� ජලෙයන් කිරි ෙවන්ෙකාට පානය කරන්නා ෙස් ෙම් ආය්ය� 
පුදග්ලෙයක�ට ෙනාදැන ෙහ� කිසි ෙලසකින් සුරාවක් ෙනාෙපෙවත්ම 
ය. කිසි කෙලක දැන දැන ෙකෙලස් සිතකින් සිකපද බිඳීමක් 
නැත්ෙත්ම ය. ධම� විනය ෙනාදැනීෙමන් ප්රඥප්ති වද්ය සිකපද බිඳීම 
වියහැකයි. 

4. ෙලෟකික  සරණගමනය 
ෙතරැවන් ග�ණ අරමුණු ෙකාට ප්රඥාවන්තයාෙග් සිත ඒ ග�ණ 

විෙශ්ෂෙයහි සැක නපුදවා ෙකෙලස් කිළුටු අත්හරිමින් අථ� වශෙයන් 
බුද්ධාදී රත්නත්රෙයහි ග�ණ ඇදහීම, පිළගිැනීම ෙලෟකික 
සරණගමනයයි. ශද්ධා මලූික සම්යග්දෘෂ්ටිෙයහි පහිිටාෙගන දසවිධ 
පුණ්යක්රියා වස්ත�න්ෙගන් “දි�ඨිජුක�ම” නමින් කියෙවන  දෘෂ්ටිය 
ඍජුකරගැනීම ෙම් ෙලෟකික සරණගමනයයි. ෙමය 
“අත්තසන්නීයාතන, තත්පරායන, ශෂි්යභාෙව�පගමන, පණිපාත” 
යනුෙවන් සතර වැදෑරැම් ෙව්. 
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17                    ෙතරැවන් සරණ යෑම 
 අත්තසන්නීයාතන සරණාගමනය 

මාෙග් ආත්මභාවය භාග්යවත�න් වහන්ෙස්ට පරිත්යාග කරමි. 
නවෙල�ෙක�ත්තර ධම�යට ද, අෂ්ටාය්ය� පුද්ගල සංඝයාට ද මාෙග් 
ආත්මභාවය පරිත්යාග කරමි. මාෙග් ජීවිතය ද පරිත්යාග කරමි. 
රත්නත්රයට මාෙග්  ආත්මය ද, ජීවිතය ද පරිත්යාග කරන ලද්ෙදම් ය. 
දිවි ෙකළවර ෙකාට ඇති උත�ම්ම පිහිට, රැකවරණය  රත්නත්රය යැයි 
ප්රතිඥාෙකාට “බු�ං සරණං ග�ඡාමි” යනුෙවන් සමාදනව් ගැනමී 
“අත්තසන්නීයාතන  සරණාගමනය” නම් ෙව්. 

 තත්පරායන සරණාගමනය 

මම අද පටන් රතන්ත්රය පිහිට ෙකාට ඇත්ෙතම් ෙවමි යැයි 
ප්රතිඥාෙකාට “බු�ං සරණං ග�ඡාමි” යනුෙවන් සමාදනව් ගැනමී 
“තත්පරායන  සරණාගමනය” නම් ෙව්. 

 ශිෂ්යභාෙව�පගමන සරණාගමනය 
මම අද පටන් රතන්ත්රයට ශිෂ්යෙයක් ෙවමි. ෙමෙස් මම 

ශිෂ්යෙයක� ෙකාට දරන ෙස්ක්වා යැයි “බු�ං සරණං ග�ඡාමි”  
යනුෙවන් සමාදන්ව ගැනමී “ශිෂ්යභාෙව�පගමන සරණාගමනය” නම් 
ෙව්.  

 පණිපාත සරණාගමනය 

මම අදපටන් රත්නත්රයට ම වැඳීම  පදිීම ෙගෟරව සත්කාර  
සම්මානාදිය කරන්ෙනමි. ෙමෙස් මා දරාගණු මැනව යැයි “බු�ං 
සරණං ග�ඡාමි” යනෙුවන් සමාදන්ව ගැනීම “පණිපාත 
සරණාගමනය” නම් ෙව්.  

ෙම් පණිපාත සරණාගමනය “�ති - භය - ආචාය්ය� - 
දක්ෂිණාහ�” වශෙයන් සිවු වැදෑරැම් වන්ෙනය්. එයනි් බුදු රජාණන් 
වහන්ෙස් නෑෙයකි යැය ි ඥාතිකම සැළකීෙමන් ද, බුදු රජාණන් 
වහන්ෙස් රාජ පූජිතය, මහානුභාව ඇත්ෙත් ය. එබැවින් ෙනා 
වඳින්ෙන් නම් අනථ�යක ් විය හැකයි යැයි බිය ෙහ්ත�ෙවන් ද, 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් මාෙග් ආචාය්ය�වරයා ය. එබැවින් ෙනා වැඳ 
සිටීම නුසුදුස ුය යැයි ආචාය්ය� වශෙයන ්සැළකීෙමන ්ද සරණ ෙනා 
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පිහිටන්ෙන්ය. 

යෙමක් “ෙමෙතෙම් ම ෙලාව ආය්ය� භාවයට පැමිණෙය් ය. 
ෙලාව සියලු සත්වයන්ට උත�ම් ය. අග්ර දක්ෂිණාහ�ය” යැයි වැඳීම පදිීම 
ෙගෟරව සත්කාර සම්මානාදිය කරන්ෙන් ද ෙහෙතෙම්ටම “බු�ං 
සරණං ග�ඡාමි” යනුෙවන ් සමාදන්ව ගැනීෙමන් සරණ පිහිටන්ෙන් 
ය. ෙමෙස් සරණ “දක්ෂිණාහ�” භාවෙයන් ෙශ්ෂ්ට වශෙයන් 
ගැනීෙමනම් පිහිටන්ෙන්ය. �ති - භය - ආචාය්ය� භාවෙයන් ෙශ්ෂඨ් 
වශෙයන් ගැනීෙමන්ම බිෙඳන්ෙන් ය. 

ෙමෙස් රත්නත්රය සරණ ගිය බුද්ධ ශ්රාවකෙයක� අන්ය 
තීථ�කයන් ෙවත පැවිදි ව ූ ෙහ� ගිහි ව ූ ෙහ� තම ඥාතිෙයක� ෙවත 
ෙගාස් ඥාතිකම සලකා වැඳීෙමන ් ද, රජෙතෙම් රටවැසියන් විසනි් 
වඳින ු පදුන ු ලබන්ෙන් ය. එබැවින ් වැඳීම - පිදීම ෙනාකළෙහාත් 
නපුරක් කරනන්ට බැරි නැතැය ි බිය ෙහ්ත�ෙවන ් වැඳීම - පිදීම 
කිරීෙමන් ද, ශිල්ප ශාසත්්ර ඉගැන් ව ූ අන්ය තීථ�කයක�හට ග�රැ 
ෙගෟරවෙයන් වැඳීම - පදිීමාදිය කරන්නාෙග් ද සරණ ෙනාබිෙඳන්ෙන් 
ය. 

ෙම් ෙලෟකික සරණගමනය රත්නත්රය පිළිබඳ ග�ණ  
ෙනාදැනීෙමන් ද, ඒ  මහත් වූ  ග�ණයන්  පිළිබඳව  උපදනා 
සැකෙයන ් ද, රත්නත්රය පිළිබඳව වැරදි ආකාරෙයන් දැකීෙමන් ද 
කිලිටි වන්ෙන් ය. 

 තවද ෙම් ෙලෟකික සරණගමනය සාවද්ය - අනවද්ය 
වශෙයන් ෙදවැදෑරැම් ෙව්. එයනි් “සාවද්ය සරණගමනය” අන්ය 
ශාස්තෘවරෙයක� අත්තසන්නීයාතන ආදි ෙලස සරණ ගැනීෙමන් 
බිෙඳන්ෙන් ය. ෙමයනි් අනිෂ්ට විපාක ලැෙබන්ෙන ් ය. “අනවද්ය 
සරණගමනය” මරණෙයන් බිෙඳන්ෙන් ය. ෙමයින ් අන්ය 
ශාස්තෘවරයන් සරණ ගැනමීක් ෙනාවන බැවින් “අනවද්ය 
සරණාගමනය” නම් ෙව්. ෙම් ෙලෟකික සරණාගමනය 
අත්තසන්නීයාතනාදී, සතරාකාරෙයන් ම ෙහ�  එක් ආකාරයකනි් ෙහ� 
සරණ ගැනීෙමන් පිහිටන්ෙන් ය. 
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5. සීලය 

ප්රාණඝාතාදී අක�සල ක්රියාවලින් වැළකමී ද, තථාගතයන් 
වහන්ෙස් විසනි් පනවා වදාළ සිකපද රැකමී ද, වත්පළිෙිවත් සපිරීම ද, 
දිවි පැවැත්ම පිරිසදිු කර ගැනමී ද “සීලය” නම් ෙව්. ෙමම සීලය 
“ෙච්තනා සීලය, ෛචතසික සීලය, සංවර සීලය, අවීතික්රම සීලය” 
යැයි සතර වැදෑරැම් ෙව්. එහි:- 

 ෙච්තනා සීලය 

ප්රාණඝාත, අද�තාදාන, කාමමිථ්යාචාර, මුසාවාද, පිසුනාවාච 
ඵරැසාවාච, ස�ඵ�පලාප යන සප්ත කම�පථවලනි් වැළෙකන්නහුෙග් ද, 
ත්රිවිධ රත්නය විෂෙයහ ිෙගෟරවෙයන ්වත් පිළිෙවත ්පුරන්නහුෙග ්ඒ 
ෙමාෙහාෙත් සිෙතහි පවතින ෙච්තනාව “ෙචතනා සීලය” නම් ෙව්. 

 ෛචතසික සීලය 

දිවි පැවැත්ම උෙදසා ප්රාණඝාත, අදත්තාදාන, කාමමිථ්යාචාර 
යන කායික අක�සල ක්ිරයාවලින් වැළෙකනන්හුෙග් සිෙතහි ෙයෙදන 
සම්මා කම්මන්තය ද, මුසාවාද, පිසුනාවාච ඵරැසාවාච, සම්ප්රපලාප 
යන වාචසික අක�සල ක්රියාවලින් වැළෙකන්නහුෙග් සිෙතහි ෙයෙදන 
සම්මා වාචාව ද, සත්ව ෙවළඳාම, වහල් ෙවළඳාම, වසවිෂ ෙවළඳාම, 
මත්�ව්ය ෙවළඳාම, අවි - ආයුධ ෙවළඳාම යන අධම� ෙවළඳාම්වලනි් 
වැළෙකන්නහුෙග්  සිෙතහි ෙයෙදන සම්මා ආජීවය ද යන විරති 
ෛචතසික ත�න “ෛචතසකි සීලය” නම් ෙව්. 

 සංවර සීලය 

සමාදන ් වන්නා වූ පඤ්ච සීල ආදීය ෙනාබිඳ රැකීම 
“සීලසංවරය” නම් ෙව්. අසංවරය ත�ලින් සිල් බිඳීමට ෙහ්ත�ෙවන ඇස 
කන නාසය දිව ශරීරය මනස යන සෙදාර සංවරකර ගැනීම, ක�සල් 
අරමුෙණහි පිහිටුවාගැනීම “සතිසංවරය” නම් ෙව්. තණ්හා දිට්ඨි 
මානා දී ෙකෙලස් ෙනාවැෙඩන ෙස් සෑම ෙදයක්ම පරිෙභ�ග කිරීම 
“ඤාණසංවරය” නම් ෙව්. සීතල උණුසුම බඩගිනන් පිපාසය 
මැසිමඳුරැ පීඩා ආදී සෑම ෙදයකම් ඉවසීම “ඛන්තිසංවරය” නම් ෙව්. 
සිෙතහි හටගන්නා කාමවිතක� ව්යාපාදවිතක� විහිනස්ාවිතක� යටපත් 
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ෙකාට ක�සලාරම්මණෙයහ ි පිහිටුවාගැනමී “විරියසංවරය” නම් ෙව්. 
ෙමෙස් සංවරවීම “සංවර සීලය ෙහවත් සංවර විනය” නම් ෙව්. 

 අවීතික්රම සීලය 

සමාදන ් වූ සීලය කයින ් වචනෙයන ් ෙනාබිෙඳන ෙලස 
සිහිෙයන් ආර�ා කිරීම අවීතික්රම සීලය නම් ෙව්. 

6. කවර අථ�යකින් සීලය යැයි කියනු ලැෙබ්ද? 
“සීලන” අථ�ෙයන් සීල යැයි කයින ුලැෙබ්. සීලන අථ�ය නම් 

“සමාධානය හා උපධාරණය” යි. එයින් ක�සල සිතින් කරන 
කටයුත�වලට විසිරයාමට ෙනාදී එකඟ සිතින ් කළහැකි බව  
“සමාධානය” නම් ෙව්. ක�සල ධම�යන්ට උපකාර වීම රැකවරණය 
ලබාදීම “උපධාරණය” නම් ෙව්. ධ්යාන මාග� - ඵල ප්රතිලාභයට මූලය, 
භ�මිය සීලය ෙව්. 

7. සීලෙයහි ල�ණ, රස, පච්චුපට්ඨාන, 
පදට්ඨාන කවරහු ද? 

ල�ණය නම් :- නීලාදී ෙනාෙයක් වණ�යන්ෙගන් යුක්ත බව 
රෑපෙයහි ල�ණය වනන්ා ෙස් ෙච්තනා, 
ෛචතසික, සංවර, අවීතික්රම යන සතර 
වැදෑරැම් බව සීලෙයහ ි සමාධානය හා 
උපධාරණය ල�ණය යි. 

රසය නම් :-  යමකනි් ෙකෙරන කාය්ය�යයි. සීලෙයහි ද 
රසය කෘත්යරසය, ස�ප�තිරසය යි 
ෙදවැදෑරැම් ෙව්. සීලෙයහ ි කෘත්යරසය නම් 
දුස්සීල බව විනාශ කරිීමය.ි ස�පම්පත්තිරසය 
නම් ධ්යානාදී ග�ණ ඉපදවීමයි. සීලවන්තයාටම 
ධ්යානාදී ග�ණ ලැෙබන ෙහයිනි. 

පච්චුපට්ඨාන නම්:-  වැටෙහන ආකාරයය.ි සලීවන්තයා සිතින් 
කයින් වචනෙයන් කරන ක්රියාවන්  තමන්ටත් 
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අනුන්ටත් යහපත පිණිස පවතින ෙලස කරන 
බැවින් ඔහුෙග් සිල්වත් බව දත හැකි 
වන්ෙනය්. 

පදට්ඨාන නම්:-  ආසන්න කාරණයය.ි හිරිය (සිෙතහි අක�සල් 
සිත් හටගන්නවාට ඇති ලැජ්ජාව) ඔත්තප්පය 
(කයින ්වචනෙයන් අක�සල් සිදුෙවනවාට ඇති 
බය) සීලයක් මනාව රැකීමට ඇති සමීපම 
ෙහ්ත� ෙදකය. හිරි ඔත්තප්ප ධම� නැතිවිට 
පස්පව් දස අක�සල් කිරීමට බියක් නූපදෙන් 
ය. එහි විපාකයන්ට බියක ්ඇති ෙනාවන්ෙන් 
ය. 

දිවි හිමිෙයන් ෙතරැවන් සරණ ගිය ෙබෟදධ් ශ්රාවකයා යටත් 
පිරිෙසයින් අවෙබ�ධෙයන ් යුත�ව නිති පන්සිල්  සමාදනව් රැකිය 
යුත�ය. එෙස් ෙනාහැකි වවූහුට බුදුරජාණන් වහන්ෙසෙග් ශ්රාවකෙයක� 
විය ෙනාහැකයි. ඔහු නිවන ්මඟින් බැහැර වූෙවකි. 

8. සීලයක් අවශ්යවන්ෙන් ක�මකට ද? 
සීලය වනාහී පඤ්ච සීලය,  ආජීව අට්ඨමක සීලය, අ�ඨාංග 

උෙප�සථ සීලය, ගහට්ඨ දස සීලය, ෙනක්ඛම්ම දස සීලය, සාමෙණ්ර 
දස සීලය, උපසම්පදා සීලය ආදී වෙශයන් ප්රෙභ්ද ඇත්ෙත් ය. ෙමෙස් 
වූ සීලය “සීල – අධිසීල” යැයි ෙදවැදෑරැම් ෙව්. ෙමයනි්  පඤ්ච සීලය,  
ආජීව අට්ඨමක සීලය, අ�ඨාංග උෙප�සථ සීලය, ගහට්ඨ දස සීලය, 
ෙනක්ඛම්ම දස සීලය යන ෙම්වා අබුද්ෙධ�ත්පාද කාලවල ද ඇති 
බැවින ්“සීල” නම් ෙව්. සාමෙණ්ර සීලය, උපසම්පදා සීලය යන පැවිදි 
සිල් බුද්ෙධ�ත්පාද කාලෙයහි පමණක්ම ඇති බැවින් “අධිසීලය” නම් 
ෙව්. එෙස්ම නවින ප්රාථ�නාෙවන් සමාදන්වන පඤ්චසලීාදී සීලයන් ද 
“අධිසීල” නම් ෙව්. තවද පෘථග්ජනයින්ෙග් සීලයන් “සීල” නම් ෙව්. 
ගිහි වදූ, පැවිදි වදූ ෙස�වාන් ආදී මඟපලලාභීන්ෙග් සීලය “අධිසීල” 
නම්  ෙව්. 

සෑම කටයුත්තකදීම මුල එහි ආරම්භය ය. මැද ඒ ෙදය 
කරෙගන යාම ය. අග එහ ිඅවසානය ය. එෙස්ම නිව�ාණ මාග�ෙයහි ද 
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ෙතරැවන් සරණ යෑම  22 
මුල මැද අග සම්පූණ� කිරීෙමන්ම නිර්වාණ�ාවෙබ�ධය සිදු ෙව්. සීලය 
ශාසනෙයහි ආදී කල්යාණය ෙහවත් මුල ෙව්. සමාධිය මජ්ෙඣ 
කල්යාණය ෙහවත් මැද ෙව්. ප්රඥාව පරිෙය�සාන  කල්යාණය ෙහවත් 
අග ෙව්.  

සත්වෙය� මනුෙලාව උපදින්ෙන් ක�සල් සිතිනි. එබැවින් ක�ඩා 
අවදිෙයහිදී අපෙග් සිත ඉතා පිරිසිදුය. ඒ සිත් පරම්පරාව 
ෙනාෙවනස්ව පවත්වාගත හැක්ෙක් නම් ධ්යාන අභිඥා මග� - ඵල 
ලැබීම අපහසු කාය්ය�යක් ෙනාෙව්. එෙහත් දැන ෙත්ෙරන වයෙස් සිට 
ඇස් රවටන රෑප, කන් රවටන ශබ්ද, නාසය රවටන ග�ධ, දිව රවටන 
රස, කය රවටන ස්පශ� ආදී තෘෂ්ණා දිට්ඨි මාන වැෙඩන අරමුණු 
ලැබීම ෙහ්ත�ෙවන ් ඒ උපදින විට තිබුණු ධ්යානාදී වූ උසස ් ග�ණ 
වැඩීමට තරම් සුදුසු මට්ටෙම් පැවති සිත ෙවනසව් ෙගාස් ඇත. 
අපිරිසිදු වී ඇත. ආක�ල ව්යාක�ල වී ඇත. මුලාෙවන ්මුලාවට පත්ව 
ඇත. එහි ප්රතිඵලය වී ඇත්ෙත් කායික වාචසික මානසික සෑම 
ක්රියාවක්ම පාෙහ් තණ්හා දිට්ඨි මානාදී ෙකෙලස් අරමුණු ඔස්ෙස්ම 
සිදුෙවමින් සංසාර දුකින ් ගැලවීමට ෙනාහැකිව තව තවත් දුකින් 
දුකට පත්වීමයි. 

අපෙග් කය ගිලන් වූ විට බාහිරින් ගනන්ා ෙබෙහත්වලින් 
සුවකර ගන්නා ෙලස සිතට පිළියම් කළ ෙනාහැක. එය කළ හැක්ෙක් 
කායික ෙර�ග හටගැනීමට ෙහ්ත�වන විෂබීජ ආදිය ඇත�ලු ෙනාවන 
ෙලස කය ආර�ා කරගන්නා ෙස් කය වචනය ත�ලින ් සිතට 
පැමිෙණන අරමුණවුලින ් ද, සිත ඇත�ළතින් හටගන්නා වූ 
අරමුණුවලින් ද, ප්රාණඝාතාදී කායික වැරදිවලට ද, ෙබාරැකීමාදී 
වාචසික වැරදිවලට ද ෙනාපැමිණ සිත ආර�ා කර ගැනීෙමනි. 
ෙමෙලස කායික වාචසික වැරදිවලට ෙනාපැමිණ කය වචනය සංවර 
කර ගැනීම “සීලය” නම් ෙව්. 

ෙනාෙයක් අපවිත්ර ෙදයින ් පිරැණ ු ෙබාරදිෙයහි ඇත්තා වූ 
ෙදයක් දැකමීට ෙහ� ගැනීමට ෙලෙහසි නැත. එෙමනම් කම� 
විශ්වාසයක් නැති සීලයක ග�ණයක ෙනාපිහිටියා වූ, අවිද්යා තෘෂ්ණා 
දිට්ඨි මානාදී ෙකෙලසුන්ෙගන් ගැවසනුා ව ූ සිත ෙනාෙයක් අපවිත්ර 
ෙදයින් පිරැණු ෙබාරදියක ්බඳු ය. එබඳු සිතක් ඇතියවුන්ට පවූ� කළ 
කී ෙදයින ් ෙමෙලාව සැප ෙහ� දුක ් උරැම වූ වග ෙනාවැටෙහයි. 
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23                    ෙතරැවන් සරණ යෑම 
එෙස්ම ෙමෙලාව කරන කයින ෙදයනි් මත� සැප ෙහ� දුක් ලබන බව 
ද ෙනාෙත්ෙරයි. පිරිසිදු දිෙයහි ඇති ඕනෑම ෙදයක් දැකීමට ෙහ� 
ගැනමීට පහසුය. එෙස්ම කම� විශ්වාසය ඇතිව ෙතරැවන් සරණ 
ෙගාස් සීලයක පිහිටා දානාදී පනි්කම් කරන, මවපුිය උපස්ථාන කරන, 
වැඩිහිටියන්ට සංග්රහ කරන, ධම�ශ්රවණය කරන, සමථ විපස්සනා 
භාවනා වඩන තැනැත්තාෙග් සිත පෑදි දියක් බඳුය. එබඳු සිතට තමන් 
ෙහ� අනුන් ෙහ� කරන කියන සෑම ෙදයකම විපාක ලැෙබන බව 
ඇසීෙමන් ෙහ� සිතීෙමන ් ෙහ� ප්රත්ය� අවෙබ�ධෙයන් ෙහ� දත 
හැකිය. එෙලස දැකමීට “සම්මාදිට්ඨිය” යැයි කියනු ලැෙබ්. 

ෙමෙලස අවෙබ�ධය ඇති තැනැත්තා තමහට හිතසුව පිණිස 
පවතින්ෙනක් ෙව්. අන්යයන්ටද හිතසුව පිණිස පවතින්ෙනක් ෙව්. 
ෙලාව ජයගන්ෙනක් ෙව්. ඒ උත�ම් වැඩ පිළවිෙලහි ආරම්භය තිසරණ 
සරණ පිහිටා පන්සිල් සමාදන්ව ෙබෟද්ධෙයක� වීමයි. සසර ගමෙනහි 
දී ප්රථම වතාවට පන්සිල් සමාදන් වවූහුට එය එකවරම ෙනාබිඳ 
රැකමීට ෙනාහැකි ය. ඒ සඳහා ආත්ම පන්සියයක පමණ පන්සිල ්රැක 
පුරැද්දක් තිබිය යුත� ය. එබැවින් පන්සිල ් රැකීම ද ෙලෙහසි පහසු 
ෙදයක් ෙනාවන බව අමතක ෙනාකළ යුත� ය. එෙස්ම එය පුරැදු 
ෙනාෙකාට ජය ගැනීම කසිිකෙලකවත් සදිු ෙනාවනේන්ම ය. අපට 
ෙමවන් බුද්ෙධ�ත්පාද කාලයක් මනුෂ්ය ජීවිතයක ්ලැබුණු ෙම් අගනා 
ෙමාෙහාෙත් ශ්රද්ධාව නුවණ අවධි කරෙගන බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් 
සැබෑම ශ්රාවකෙයක� වීමට අධිෂ්ඨාන කර ගත යුත� ය. 

9. පඤ්ච සීලය 
තිසරණ සහිත පඤ්චසීලය ඉල්ලීෙම් වාක්යය. 
ඔකාස අහං භෙ�ත, තිසරෙණන ස�ධිං ප�චසීලං ධ�මං 

යාචාමි අනු�ගහං ක�ා සලීං ෙදථ ෙම භෙ�ත. 
දුතිය�පි.... තතිය�පි ඔකාස අහං භෙ�ත, තිසරෙණන ස�ධිං 

ප�චසීලං ධ�මං යාචාමි අනු�ගහං ක�ා සීලං ෙදථ ෙම භෙ�ත 
අනුක�පං උපාදාය. 

නෙමා ත�ස භගවෙතා අරහෙතා සම්මා සම්බු��ස 

බු�ං සරණං ග�ඡාමි.  
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ධ�මං සරණං ග�ඡාමි.  
සංඝං සරණං ග�ඡාමි. 

දුතිය�පි බු�ං සරණං ග�ඡාමි.  
දුතිය�පි ධ�මං සරණං ග�ඡාමි.  
දුතිය�පි සංඝං සරණං ග�ඡාමි.   

තතිය�පි බු�ං සරණං ග�ඡාමි.  
තතිය�පි ධ�මං සරණං ග�ඡාමි.  
තතිය�පි සරණං සරණං ග�ඡාමි. 

1. පාණාතිපාතා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
2. අදි�නාදානා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
3. අබ්ර�මචරියා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
4. මුසාවාදා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
5. සුරාෙමරය ම�ජ පමාද�ඨානා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 

ෙල�කෙයහි ජීවත් වන සත්වයන් අතර තමන්ටත් අනුන්ටත් 
අවැඩ පිණිස පවතින සෑම කල්හිම වැරදි යැයි සම්මත ධම� පසක් 
ඇත්ෙත්ය. ඒවා නම් “ප්රාණඝාතය, ෙසාරකම, කාමෙයහි වරදවා 
හැසිරීම, ෙබාරැකීම, සුරාපානය” යන පසය.ි එම වැරදිවලනි් 
වැළකීමට සම්මත ප්රඥප්ති ධම� පස “පඤ්ච සීලය” නම් ෙව්. එහි අථ� 
විභාගය ෙමෙස්ය. 

 ප්රාණඝාතය 

සත්වෙයක�ෙග ් ජීවිතයක් කම� ශක්තියට හා පවතනි ආයෂු 
කාලයට අනුව පවතනින්ට ෙනාඳී අෙනෙකක�ෙග් උපක්රමයකින් 
විනාශ කිරීම ප්රාණඝාතය නම් ෙව්. ආදර ෙගෟරවෙයන් ෙතරැවන් 
සරණ ගිය ෙබෟද්ධයා විසින් එම වරදින් වැළකීමට භාග්යවත�න් 
වහන්ෙස් පනවා වදාළා වූ “පාණාතිපාතා ෙවරමණී සි�ඛාපදං 
සමාදියාමි” යන සි�ාව සමාදනව් එහි ෙයදිය යතු� ය. එහි අථ� 
විවරණය ෙමෙස් ය. 

“පාණාතිපාතා” යන ෙමහි “පාණ” යනු ෙල�ක ව්යවහාරය 
අනුව ජීවත්වන සත්වයා ය. පරමාථ� වශෙයන් ගත් කල්හි ජීවිෙතන් �යි 
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නම් ෙව්. එයද “නාම ජීවිෙත්��ිය, රෑප ජීවිෙත්��ිය” යනුෙවන් 
ෙදවැදෑරැම් ෙව්. එයින් “නාම ජීවිෙත්��ිය” යන ු භවයක් පාසා 
ෙනාසිඳී පවතින සිත් පරම්පරාව ය. “රෑප ජීවිෙත්��ිය” යනු ෙමෙලාව 
පිළිසිඳගත් දා පටන් මරණාන්තය දකව්ා කම� ශක්තිය අනුව පාලනය 
වන කම�ජ රෑප පරම්පරාව ය. ප්රාණඝාතෙයහිදී  ගැෙනනුෙය් ෙම් 
රෑප ජීවිෙතන්�ය ය. ෙමෙස් වූ ජීවිතින් �යි ෙහවත් ප්රාණය නැසීෙම් 
ෙච්තනාව  “පාණාතිපාතා” නම් ෙව්. 

“ෙවරමණී” යන්ෙනහි “ෙවරං මණතීති = ෙවරමණී” ෛවරය 
දුරැකරන්ෙන් නුයි “ෙවරමණී” නම් ෙව්. ෙමයින් සත්ව ඝාතනෙයහි 
ආදීනව ෙහවත් එහි විපාක දැක එයනි් වැළකීෙම් ෙච්තනාවයි. ෙමම 
විරතිය “සම් ප�තවිරති, සමාදානවිරති, සමුෙ�ඡදවිරති” යනුෙවන් 
ෙතවැදෑරැම් ෙව්. යෙමක ් සිල් සමාදන් ෙනාවී තම උපන් ක�ලය 
ෙග�ත්රය සළකා ෙමවැන ි පව්කම් කිරීම අපෙග් ක�ල වංශයට 
ෙනාගැලෙපයි යැයි සතිීෙමන් ද, ඇතෙමක ් තම උගත්කම 
සැළකීෙමන් ද, ඇතෙමක ් තම වයස සැළකීෙමන ් ද දුසිරිත්වළනි් 
වැළෙකති. ෙමය “සම්ප�තිවිරති” නම් ෙව්. සි�ාපද සමාදන්ව තම 
ජීවිත ෙහ්ත�ෙවන්වත් ෙනාබිඳ රැකීම “සමාදානවිරති” නම් ෙව්. නැවත 
නූපදනා ෙලස ෙකෙලසුන් නැසූ ආය්ය� උත�මන්ට ප්රාණඝාතාදී සිතක�දු 
පහළ ෙනාෙවත්ම ය. ෙමය “සමුෙ�ඡදවිරති” නම් ෙව්. ෙමහිදී 
සමාදානවිරතිය අදහස් කරන ලදි. 

“සි�ඛාපදං” යන ෙමහ ි සත්වඝාතනාදී වැරදි අතහැරීම, 
හික්මීම, සංවරවීම “ස�ිඛා” නම් ෙව්. සීලය පරිපූණ�ය කිරීම නිවනට 
මාග�ය වන බැවින් “පද” නම් ෙව්. ෙමෙස් නිස්සරණධ්යාශෙයන් යුත�ව 
ප්රාණඝාතෙයන් වැළකී උසස් ග�ණ වැඩීම පිණිස සිල් සමාදන් වීම 
සියලු ක�සලයන්ට මූලය වන බැවිනද්, නිව�ාණාධිගමයට උපාය මාග�ය 
වන බැවින් ද “සි�ඛාපද” නම් ෙව්. 

ලාභ, කීර්ති, ප්රශංසා, ධන, ඤාති, පරිවාර, ශරීරාවයව, ජීවිතාදී 
කිසිඳු ෙහ්ත�වක් නිසාවත් ෙනාබිඳ සිල් රැකීම ද, යම් ෙහ්ත�වකින ්සිල් 
බිඳුෙන් නම්  වහාම එය සමාදන්ව ආයති සංවරෙයහි පිහිටීම ද, 
ෙක්ර�ධය, බද්ධ ෛවරය, ග�ණමක� බව, උසස් ග�ණවත�න් හා තමන් සම 
කිරීම, අන්යයන්ට ලැෙබන කීර්ති ප්රශංසා ෙනා ඉවසීම, තමන් ළඟ 
ඇති ග�ණධම� ෙහ� පරිෙභ�ග වස්ත�න් අනනු්ට ෙනාදීම, තම අග�ණ 
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සැඟවීම, තමාත�ළ නැති ග�ණ ෙපන්වීම, දරදඬුබව, එකට එක කිරීම, 
මානය, දැඩි මානය, සත්විසි මඳය, ප්රමාදය යන පාප ධම�යන්ෙගන් 
ෙතාරව “අඛ�ඩ, අඡි�, අසබල, අක�මාස, භ�ජි�ස, වි�ඤූපස�, 
අපරාම�ඨ, සමාධිසංව�තනික” වශෙයන ්ෙගෟරව සම්ප්රයුක්තව රැකීම 
“සමාදියාමි” නම් ෙව්. 

මුල ෙහ� අග ශි�ාපද ෙනාබිඳ රැකමී “අඛ�ඩ” නම් ෙව්. 
මැඳින් සකිපද ෙනාබිඳ රැකීම “අඡි�” නම් ෙව්. එක පිළිෙවලට සකිපද 
ෙනාබිඳ රැකමී “අසබල” නම් ෙව්. තැනනි් තැනනි ්සිකපද ෙනාබිඳ 
රැකමී “අක�මාස” නම් ෙව්. ඉහත කී අංගයන්ෙගන් යුත් සීලය 
තෘෂ්ණා දාසත්වෙයන්  නදිහස් කරවන බැවින් “භ�ජි�ස” නම් ෙව්. 
එබඳු සීලයම බුදු පෙස්බුදු මහරහත් ආදී උත�මනේග් ප්රශංසාවට 
ලක්වන බැවින් “වි�ඤූපස�” නම් ෙව්. එබඳු වූ සීලය මම මෙග් 
යැයි තණ්හා දිට්ඨි වශෙයන්  ෙනාගනන්ා බැවින් “අපරාම�ඨ” නම් 
ෙව්. එෙස් වූ සීලය උපචාර සමාධි අප�ා සමාධි විදශ�නා ඥාන 
උපදවාලීමට සමත් බැවින් “සමාධිසංව�තනික” නම් ෙව්. 

ෙමෙලස සීල විපත්තිෙයහි ආදීනව හා සීල සම්පත්තිෙයහි 
ආනිශංස සළකා මනා ෙගෟරවෙයන ් සිල් රැකමී ෙමෙලාව දියුණුව 
පරෙලාව සුගතිය හා ඒකාන්තෙයන්ම වැරදීමකින් ෙතාරව නිවනින් 
සැනසීමට ෙහ්ත� වන්ෙන්ම ය. 

 ප්රාණඝාත අක�ශලය ෙකෙස් සිදුෙව්ද? 

අංග පසක් සම්පූණ� වීෙමන් ප්රාණඝාතය සිදුෙවයි.  

1. පණ ඇති සෙතක� වීම,  
2. පණ ඇති සෙතක� බව දැනගැනමී,  
3. මරණු කැමති සිත,  
4. මැරීම පිණිස උපක්රම ෙයදීම,   
5. ඒ උපක්රමය නිසාම මැරීම යන පසයි.  

ෙමම අංග පසම සම්පූණ� ෙනාවී ප්රාණඝාත අක�ශලය සිදු 
ෙනාෙව්. සත්වයන ් මරණ ෙච්තනාවක් නැතිව ෙගාවිතැන් ආදී 
වැඩකටයුත� කිරීෙමහදිී ද, යන එන විටදී පෑගීෙමන් ද සත�න් මැෙරන 
නමුත් ප්රාණඝාතය සිදු ෙනාෙව්. මාෙග් ෙම් ප්රෙය�ගෙයන් සත්වෙය� 
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27                    ෙතරැවන් සරණ යෑම 
මැෙරත්වා යැයි සිතා කරන වැඩවල දී මැෙරන සත්වයන් ෙග් 
ගණනින් ප්රාණඝාතය සදිු ෙවයි. එක් සෙතක� මැරීමට කළ 
ප්රෙය�ගෙයන් අන් සෙතක� මැෙරයි ද, එම සතා මරණ අදහසක් නැති 
බැවින් ප්රාණඝාතය සිදු ෙනාෙව්. ෙනාමැරීෙම් අදහසින් කල 
ප්රෙය�ගයකින් සෙතක� මැෙරන්ෙන් ද, මරණ ෙච්තනාවක් නැති 
බැවින් ප්රාණඝාතය සිදු ෙනාෙව්. ශල්යකම�ාදිෙයහ ි ද ෙමෙස්ම ය. 
නිෙවස් හා භාජනාදිය පිරිසිදු කිරීම් ආදිෙයහදිී සත�න් ඇත්ෙත් නම් 
මරණ ෙච්තනාවක් හිංසා කිරීෙම් ෙච්තනාවක් නැතවිම එය කළ යුත� 
ය. යම් ක්රියාවකදී එයින් සත�න් මැෙරන බව දන්ෙනන්ම් එය ෙනාකළ 
යුත්ෙත්ම ය. 

ප්රාණඝාතය සිදුකළ හැකි ප්රෙය�ග සයක.ි එනම් “සාහත්ථික, 
ආණ�තික, නිස්සග්ගයි, ථාවර, විජ්ජාමය, සෘද්ධිමය” යන සයයි. 

සෙතක� මැරීම පිණිස ගැසීම, ඇනීම, කැපීම ආදිය තමන් 
විසිනම් කිරීම සාහත්ථික ප්රෙය�ග නම් ෙව්. 

සෙතක� මැරීම පිණිස අෙනෙකක�ට අන කිරීම ආණ�තික 
ප්රෙය�ග නම් ෙව්. ෙමය වස්ත�ව, කාලය, අවකාශය, ආයුධය, ඉරියව්ව, 
ක්රියාවිෙශ්ෂ යැයි සයවැදෑරැම් ෙව්.  

එහි වස්ත�ව යන ු මරනු ලබන සත්වයාය. යෙමක ් අසවල් 
සත්වයා මරනන්ට යැයි අණ කළ කල්හි, අණ ලැබූ තැනැත්තා විසින් 
ෙනාවරදවාම එම සතා මැරැවෙහාත් ෙදදනාටම ප්රාණඝාත අක�ශලය 
සිදු ෙව්. අණ ලැබූ තැනැත්තා එම සතා ෙනාමරා ෙවන සෙතක� 
මැරැවෙහාත් ඔහුට පමණක් ප්රාණඝාත අක�ශලය සදිු ෙව්. 

කාලය යනු රාත්රී කාලය, දිවා කාලය වශෙයන් කාලය නියම 
කිරීමයි. අසවල් ෙව්ලාෙවහිදී මරනන්ට යැයි අණ කළ කල්හි, අණ 
ලැබූ තැනැත්තා විසින ් ෙනාවරදවාම එම ෙව්ලාෙවහිදී ම 
මැරැවෙහාත් ෙදදනාටම ප්රාණඝාත අක�ශලය සිදු ෙව්. අණ ලැබූ 
තැනැත්තා එම ෙව්ලාෙවහිදී ෙනාමරා ෙවන ෙවනත් කාලයකදී 
මැරැවෙහාත් ඔහුට පමණක් ප්රාණඝාත අක�ශලය සදිු ෙව්. 

අවකාශය යනු එම ක්රියාව කරන තැනය. අසවල් තැන සිටින 
සත්වයා මරනන්ට යැයි අණ කළ කල්හි අණ ලැබූ තැනැත්තා 
නියමිත තැනදීම මැරැවෙහාත් ෙදදනාටම ප්රාණඝාත අක�ශලය සිදු 
ෙව්. අණ ලැබූ තැනැතත්ා එතැනදී ෙනාමරා ෙවන තැනකදී 
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මැරැවෙහාත් ඔහුට පමණක් ප්රාණඝාත අක�ශලය සදිු ෙව්. 

ආයුධය යනු මැරීම සඳහා ෙයාදාගන්නා ආයුධයයි. අණ 
කරනන්ා පිහියකින් ඇණ මරනන්ට යැයි නියම කළ කල්හි අණ ලැබූ 
තැනැත්තා එෙලසම කළෙහාත්  ෙදදනාටම ප්රාණඝාත අක�ශලය සිදු 
ෙව්. අණ ලැබූ තැනැත්තා අන් ආයුධයකින් ඇණ මැරැවෙහාත් ඔහුට 
පමණක ්ප්රාණඝාත අක�ශලය සිදු ෙව්. ප්රාණඝාතය පණිිස ආයුධ සෑදූ 
කල්හි වසර දහස් ගණනක ්වුව ද එම ආයුධෙයන් සත�න් මරන්ෙන් ද, 
ඒ තාක් එම ආයධු සෑදූ තැනැත්තාට ප්රාණඝාත අක�ශලය සිදු ෙව්. 
එබැවින්  එම ආයධු විනාශ කිරීම යහපති. 

ඉරියව්ව යනු සත්වයා සටිින ඉරියව්වයි. නඳිා සිටින විට 
මරනන්ට යැයි අණ කළ කල්හි අණ ලැබූ තැනැත්තා නිඳා සිටින 
සත්වෙයක�ම මැරැවෙහාත් ෙදදනාටම ප්රාණඝාත අක�ශලය සිදු ෙව්. 
අණ ලැබූ තැනැත්තා සිටෙගන සිටින සත්වෙයක් මැරැවෙහාත් ඔහුට 
පමණක් ප්රාණඝාත අක�ශලය සිදු ෙව්. 

ක්රියාවිෙශ්ෂය යනු මරණු සඳහා කරන උපක්රමයයි. ෙවඩිතබා 
මරනන්ට යැයි අණකළ විට අණ ලැබූ තැනැත්තා එෙලසම 
මැරැවෙහාත් ෙදදනාටම ප්රාණඝාත අක�ශලය සිදු ෙව්. අණ ලැබූ 
තැනැත්තා ගලකින් ගසා මැරැවෙහාත් ඔහුට පමණක් ප්රාණඝාත 
අක�ශලය සිදු ෙව්. ෙකෙස් ෙහ� මරන්නට යැයි අණකළ විට අණ ලැබූ 
තැනැත්තා ෙමානයම් ක්රමයකනි්  ෙහ� මරන්ෙන ් ද ෙදෙදනාටම 
ප්රාණඝාත අක�ශලය සිදු ෙව්. 

උග�ල් අටවා තැබීම, උල ්සිටවා තැබීම, ත�වක්ක� බැඳ තැබීම, 
වළවල් සාරා තැබීමාදිය ථාවර ප්රෙය�ග නම් ෙව්. අසවල් සත්වයා 
මැරීමට යැයි වළක් සෑරෑ කල්හි එම සත්වයාම එහි වැටී මලෙහාත් 
ප්රාණඝාතය සිදු ෙව්. අන ් සත්වෙයක� එයින් මලෙහාත් ප්රාණඝාතය 
සිදු ෙනාෙව්. එම සත්වයා මැරීෙම් අදහසක් නැති බැවිනි. අසවල් 
සත්වයා මැරීමට යැය ිනයිමයක ්නැතිව වළක ්සාරා තැබීෙමන් කවර 
සත්වෙයක� ෙහ� වැටී මලෙහාත් ප්රාණඝාතය සිදු ෙව්. ඒ වළවල් ආදිය 
වසර දහස ් ගණනක් වුව ද පවත් ද ඒ තාක් ඒවාට ෙගාදුරැ වී 
මැෙරන සත්වයින්ෙග් ගණනින් එම ප්රෙය�ග කළවුන්ට ප්රාණඝාතය 
සිදු ෙව්. 
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29                    ෙතරැවන් සරණ යෑම 
අංගම් පඹිීම, සූනයිම් කිරීම, පිල්ල ි යැවීමාදිය  

විජ්ජාමයප්රෙය�ග නම් ෙව්.  

ඇතැම් අමනුෂ්යාදීන්ට තම ශරීරය දැකව්ීෙමන ් ද, බිය 
ගැනව්ීෙමන ්ද අන්යයන් නැසිය හැකි සෘද්ධිවිෙශ්ෂ උපතින්ම පිහිටා 
තිෙබ්.  එබඳු කම�ජ ශක්තීන් සෘද්ධිමය ප්රෙය�ග නම් ෙව්. 

 ප්රාණඝාත කම�ය පිළිබඳව දතයුත� ෙවනත් කරැණු 

මිනිසත්බව ලැබූ යම් ෙකෙනක් මනුෂ්ය වූම තම මව ෙහ� 
පියා ෙහ� රහතන් වහන්ෙස් නමක් ෙහ� මරන්ෙන් ද, ඔහු ෙදවන 
ජාතිෙයහි ෙනාවරදවාම අවීචි මහ නරකෙයහි උපදවාලීමට සමත්වන 
ආනන්තය්ය� පාප කම�ය කරගත්ෙතක� ෙව්. තම මව ෙහ� පියා ෙහ� 
උපතින්ම තිරිසන් වූෙයන්ම් ෙහ� පසුකෙලක තිරිසන් බවට 
ෙපරලුෙන් නම් ෙහ� එබඳු මව්පයින් මරණ මනුෂ්යව උපන් 
දරැෙවක�ට ද, එෙස්ම මනෂු්ය මව්පයින්ට දාව උපන් තිරිසන් දරැෙවක් 
විසින් ෙහ� පසවු තිරිසන ්බවට ෙපරලුණු දරැෙවක් විසින් ෙහ� තම 
මනුෂ්ය ජාතික මව්පයින්  මරන්ෙන් නම් ඔහුට ද ආනන්තය්ය� කම�ය 
සිදු ෙනාෙව්. එයින් බරපතල ප්රාණඝාත අක�ශලයක් පමණක් සිදු  ෙව්. 

දහවල් කාලෙයහි යම් තැනක එ ළුෙවක� නිඳනු දැක රාත්රී 
කාලෙයහි ෙගාස් ඌ මරමි යැයි සිතා රාත්රිෙයහි එතැනට ෙගාස් 
එළුවා යැයි සිතා එහි සිටි තම මව ෙහ� පියා ෙහ� මරනු ලැබුෙව් නම් 
ඔහුට ආනන්තය්ය� කම�ය සදිු ෙව්. මැරීෙම් අදහසින් කළ බැවිනි. 

ඇතෙමක් දුක් විඳින සත�න ්දැක ඔවනු් දුකින් මිඳවීම යහපත්ය, 
එයින් පවක ් ෙනාෙව්ය යැයි කියා මරා දමති. ෙමාන විදිෙහ් දුකක් 
වින්ෙද ්නමුත් ඔවුන්ට ජීවිතයට වඩා ප්ිරය ෙදයක ්නැත. මරණයට බිය 
ෙනාවන කිසිම සත්වෙයක්  නැත. ද්ෙව්ෂ සිතකින් ෙතාරව ප්රාණ 
වධයක් කළ ෙනාහැක. 

සියපණ නසාගැනීමද ෙබාෙහ� ෙසයින් ම ද්ෙව්ෂ සහගත 
සිතින්ම සදිුවනන්ක.ි එෙහත් එය ප්රාණඝාත කම�යට අයත් ෙනාෙව්. 
එයින් අල්පසාවද්ය අක�ශලයක් සදිු ෙව්. අන් සත්වෙයක� මැරීෙමන්ම 
ප්රාණඝාතය සිදු ෙව්. 
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 ප්රාණඝාත කම�ෙයහි අල්පසාවද්ය මහාසාවද්ය භාවය 

ප්රාණඝාත කම� සියල්ල එකිෙනකට සමාන ෙනාෙව්. 
සත්වයන් අතර මනුෂ්යයාෙග් ග�ණය මහත් බැවින් මනුෂ්ය ඝාතනය 
මහාසාවද්ය අක�ශලයක් ෙව්. මනුෂ්ය ඝාතනෙයහි ද ආනන්තය්ය� 
පාපකම�ය බලවත්ම අක�ශලය ෙව්. ඒ අතරද ග�ණ මහන්තතාවය 
උසස් ෙහයින් රහත�න් මැරීෙමහි අක�ශලය බලවත් ෙව්. රහතන් 
වහන්ෙස්ලා  අතරද අග්රශ්රාවක, මහාශ්රාවක, ප්රතිසම්භිදා ලාභී, ෂට් 
අභිඥා ලාභී, ත්රී විද්යා ලාභී, ශ�ෂ්ක විදශ�කාදී රහතන්වහන්ෙස්ලාෙග් 
ග�ණ මහන්තතාවය අනුව අක�ශලෙයහි බලවත්කම ෙවනස් ෙව්. 
මවුපියන් අතර මවෙග් ග�ණය අධික ෙහයින් පීතෲඝාතක අක�ශලයට 
වඩා මාතෲ ඝාතක අක�ශලය බලවත් ෙව්. 

ඊළඟට අනාගාමී, සකදාගාමී, ෙස�වාන් ආය්ය�යන් 
වහන්ෙස්ලාෙග් වශෙයන් ග�ණ මහන්තතාවය අනුව අක�ශලය බලවත් 
ෙව්. ඊළඟට කල්යාණ පෘථග්ජන භි�ූන් වහන්ෙස්ලාෙග් ග�ණ 
මහන්තතාවය අනුව අක�ශලය බලවත් ෙව්. ඊළඟට ශාසනෙයන් 
බැහැර පැවිද්දන්, තම ග�රැවරයන්, සිල්වත් ග�ණවත් මනුෂ්යාදීන් ෙග් 
වශෙයන් අක�ශලය බලවත ් ෙව්. තිරිසන්ගත සත්වයනි්ෙගන ් දීඝ�ායුෂ 
ඇති සත්වයන් හා මහත් වූ ශරීර ඇති සත්වයන් මැරීෙම් අක�ශලය 
බලවත් ෙව්. මැරීමට ෙයාදන උපක්රමයන්ෙගන් මහත් ශරීරයක් ඇති 
සත්වෙයක� මැරීමට මහත් උත්සාහයක් ෙයදිය යුත� වීෙමන් කම�ය 
මහාසාවද්ය ෙව්. ක්ෙල්ශයන් ෙග් සැටියට ද එහි අල්පසාවද්ය, 
මහාසාවද්ය බව ෙවනස ්  ෙව්. බලවත් ෙක�පයකින් ප්රාණඝාතය 
කිරීෙමන් කම�ය මහාසාවද්ය ෙව්. 

 ප්රාණඝාත කම�ෙයහි විපාක 

ප්රතිසන්ධි විපාක, ප්රවෘත්ති විපාක යැයි කම� විපාක 
ෙදවැදෑරැම් ෙව්. සතව්යන් විසනි් සදිුකරගනු ලබන ක�ශලාක�ශල 
කම�යන්ෙග් ශක්තිෙයන් භවෙයන් භවය ගලපමින් දිගට සංක්රමණය 
වන ජීවිත පරම්පරාෙවහි ඒ  ඒ භවෙයහි පළමුෙවන්ම හටගන්නා 
සිත ප්රතිසන්ධි සිත ය. ඒ ඒ භවෙයහි සැප දුක් ලබාෙදමින් 
උපකාරවන ශක්තයි ප්රවෘතත්ි විපාකයන් ය. එක කම�යකින් ප්රතිසන්ධි 
විපාක ලැෙබන්ෙන ්එක් වතාවක් පමණකි. එම කම�ෙයහිම ප්රවෘත්ති 
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විපාක වශෙයන් ආත්මභාව සිය දහස් ගණන් වාර සැපදුක් ලබාදීමට 
සමත් ෙවති. 

ප්රාණඝාත කම�ෙයහි ප්රතිසන්ධි විපාක වශෙයන් සතර 
අපායන්ෙගන් තැනක උපදවාලයි. ප්රවෘත්ති විපාක වශෙයන් ෙර�ගාදී 
අන්තරායන් ඇති වී අඩු ආයුෂෙයන් මරණය සිදුෙවයි. ප්රාණඝාත කළ 
තැනැත්තා අන් ක�ශල ශක්තියකනි් සුගතියක උපනේන් ද, විකල වූ 
ශරීරාංගයන් ඇතිව උපදියි. ෙනාමනා ෙලස පිහිටි ශරීරාවයව 
ඇත්ෙතක් ෙව්. අන්යයන්ට අප්රිය ව ූ අෙශ�භන වූ ශරීරාවයව 
ඇතිෙයක් ෙව්. ෙනාෙයක් විට දුකින් ෙශ�කෙයන් විසීමට සිදු ෙව්. 
නිශ්කාරණෙයහි බිය වනේනක් ෙව්. බිඳීයන පිරිස ් ඇත්ෙතක් ෙව්. 
ෙබාෙහ� සත�රන් ඇත්ෙතක් ෙව්. සත�රන්ෙගන් හනි්සාවට පඩීාවට 
ලක්වන්ෙනක් ෙව්. පෙර�පක්රමයන්ෙගන් මරණයට පැමිෙණන්ෙනක් 
ෙව්. 

තත්පරයක් ත�ළ ෙක�ටි ල�යක් වාර  අපෙග් සිත පරම්පරා 
වශෙයන් ෙගවී යය.ි ෙම් අතර තත්පරයක් ත�ළ ප්රාණඝාතයක් 
කළෙහාත් එම ක්රියාව ත�ළ කම� ජවන් දහසක් පමණ රැස්ෙවයි. එම 
කම�යන්ෙගන් ෙමෙලාව විපාක දීමට සමත් කම� විපාක ෙනාදුන්ෙන් 
නම් එම කම� අෙහ�සි කම� බවට පත් ෙව්. ඉතරිි කම� මත�වට 
ප්රතිසන්ධි විපාක, ප්රවෘත්ත ිවිපාක වශෙයන් විපාක දීමට සමත් ෙව්. 
එක භවයක් යනු එක කම�යක විපාකයකි. ෙමෙස් එක් ජීවිතයක් ත�ළ 
රැස්වන කම� ෙක�ටි ගණනින්වත ් ප්රමාණ කළ ෙනාහැක. සසෙරහි 
භයානකත්වය ෙමයනි් දත හැකිය. එබැවින් “දිවි හිමිෙයන් 
ප්රාණඝාතයක් ෙනාකරන්ෙනමි” අධිෂඨ්ාන කරගැනීම මැනවි. 

 ප්රාණඝාතෙයන් වැළකීෙම් ආනිශංස 

ෙපර ලක්දිව එක් ෙගාවිෙයක් අම්බරිය විහාරවාස ී පිංගිල 
බුද්ධරක්ඛිත ෙතරැන් වහන්ෙස් ෙවතින් පන්සිල් සමාදනව් ෙගාස් 
ෙගාවිතැනින් ජීවත් වූෙය ් ය. එක් දිනක් එත�මා ක�ඹුෙරහි වැඩට 
ෙගනගිය ෙගානනු් නැති වී ඔවනු් ෙසායන්නට උත්තර වඩ්ඩමාන 
පව�තයට නැංෙග් ය. එහි දී පඹිුෙරක� විසනි ්ඔහුව ෙවලා ගත්ෙත් ය. 
ෙගාවියා අත ෙහාඳින් කැෙපන වෑයක් ද විය. ඔහටු පිඹුරාෙග් හිස 
වෑෙයන් කපන්නට සිත ් විය. නැවත ගරැකළ යුත� ෙතරැන් 
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වහන්ෙස්ෙගන් සමාදන්ව ගත් සීලය ක�මට බිඳින්ෙන් ද යැයි සිතා එම 
අදහස අතහැර දැමීය. ෙමෙලස පඹිුරා තදින් ශරීරය ෙවලන විට 
ෙතවරක්ම එම සතා මරන්නට සිත් වී ෙතරැන ් වහන්ෙස් ෙකෙරහි 
ෙගෟරවෙයන් සිඛපද බිඳීම නුසුදුසු යැයි සිතා, එම අදහස අතහැර 
ෙම් සත්වයා මැරීමට අත ආයුධයක් ඇති බැවින් මරණ ෙච්තනාව 
සිතට පැමිෙණයි. මෙග් දිවි නැති වුව ද මම සීලය ෙනා බිඳින්ෙනමි 
යැයි සිහිෙකාට අත තිබූ වෑය විසිකෙළ් ය. එෙකෙනහිම පඹිුරා ද එම 
උපාසක ත�මා අතහැර ගිෙය් ය. ෙම් වනාහී මනාෙකාට සිල් රැකීෙම්  
සාන්දෘෂ්ටික ආනිශංස යි. 

 අදත්තාදානය 

(මනුෂ්ය) වූ යම් ෙකෙනක�ට අයත් ෙදයක් හිමිකරැෙවක� 
ඇතිබව දැන දැනම ෙසාර සිතින් ගැනීම “අදත්තාදානය” නම් ෙව්. 
ෙමෙලාව දියුණුව පරෙලාව සුගතිය ෙකළවර නිවන බලාෙපාෙරාත්ත� 
වන සෑම ෙදනාෙගම් එම අථ� සිද්ධිය මඳුුන් පමුණුවා ගැනීමට 
ෙසාරකම නම් වූ අක�ශලය මහත් බාධාවක් වන ෙහයින් එයනි් 
වැළකීම පිණිස “අදි�නාදානා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාධියාමි”  
සිකපදය පනවා වදාළ ෙසක්. එහි අථ� විවරණය ෙමෙස්ය. 

“අදි�නාදානා” යන ෙමහි “අදි�න” යන වචනය පාරාජික 
පාළිෙයහි ෙමෙස් දැක්ෙව්. “යං අදින් නං, අනි�සට් ඨං, අපරි�ච�තං, 
ර�ඛිතං, ෙගාපිතං, මමායිතං, පරපරි�ගහිතං = එතං අදින් නං නාම” 

එහි වස්ත� හිමියාෙග් අතින් ෙහ� අන් තිබූ තැනනි් ෙහ� 
බැහැර ෙනාකරන ලද ෙදය “අනි�ස�ඨ” නම් ෙව්. හිමිකරැවා විසින් 
අයිතිය අත් ෙනාහරින ලදෙදය “අපරි�ච�ත” නම් ෙව්. වැට කඩුලු 
ෙහ� මුරකරැවන් ෙයාදා ෙහ� ආර�ා කරන ලද්ද “ර�ඛිත” නම් ෙව්. 
මඤ්ජුසා ආදිෙයහි බහා රකින ලදෙදය “ෙගාපිත” නම් ෙව්. ෙමය 
මෙග් යැයි තණ්හා මමත්වෙයන් අයිතිය ප්රකාශ ෙකාට තබාගන්නා 
ලදෙදය “මමායිත” නම් ෙව්. වස්ත� හිමියා විසින් අයිතිය අත් 
ෙනාහරින ලද, ර�ා කරන ලද, මෙග් යැයි තණ්හා මමත්වෙයන්  
තබාගන්නා ලදෙදය “පරපරි�ගහිත” නම් ෙව්. ෙමෙස් වස්ත� හිමියා 
විසින් සිතින් අත් ෙනාහරින ලද කයින ් ෙහ� වචනෙයන් අන්හට 
ෙනාෙදනලද ෙනාපවරනලද ෙදය “අදි�න” නම් ෙව්. 
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“ආදාන” යනු ඉහත සඳහන් සස්වාමික ෙදයක ්ෙසාර සිතින් 

ගැනමීය.ි එෙස් ගැනමී ද ආකාර විසි පහකින් කළහැක. එය “පසව්ිසි 
අවහාරය” නම් ෙව්. ඒවා නානා භණ්ඩ පඤ්චකය, ඒකභණ්ඩ 
පඤ්චකය, සාහත්ථික පඤ්චකය, පු�බපෙයාග පඤ්චකය, 
ෙථය්යාවහාර පඤ්චකය යනුෙවන් ෙකාටස් පහකට ෙබදා ඇත. 

1. නානා භණ්ඩ පඤ්චකය 
ආදිෙයය්ය, හෙරය්ය, අවහෙරය්ය, ඉරියාපථං විෙකාෙපය්ය, 

ඨානාචාෙවය්ය යනුෙවන් ප්රෙය�ග පහකි. 

i. අන් සත� වස්ත� ෙද්පල ෙබාරැ නඩු කියා අයිතිකර ගැනමී  
ආදිෙයය්ය නම් ෙව්. 

ii. අන් සත� ෙදයක් තමා විසින් ෙගනයමින් සිටියදී අතරමඟදී ෙසාර 
සිතින් හිෙසහි තබා සිටි ෙදය කරට ගැනීම, එක ් අතක ත�බූ 
ෙදයක් අනික ්අතට මාරැකරිීම ආදී ෙලස මුලින ්තිබූ තැනින් අන් 
තැනකට මාරැකිරීම හෙරය්ය නම් ෙව්. එයින් ෙසාරකම සිද්ධ ෙව්. 

iii. අන්යයන් විශ්වාසෙයන් තමන් ළඟ තැබූවක් පසුව ඉල්ලූ කල්හි 
“මම ෙනාගත්ෙතමි” යැයි කියා නැවත ෙනාෙදයි. එෙහත් සීලයට 
හානියක් නැත. වස්ත� හිමියා ද එය බලාෙපාෙරාත්ත�ෙවන් සිටන 
තාක් එය ඔහු සත�ය. නැවත තමන්ට එය ෙනාලැෙබ් යැය ිසිතා 
එය අත්හරී ද, එවිට එය ෙසාරසිත් ඇති තැනැත්තා සත�වීම ද, 
ඔහුෙග් සීලය බිඳීම ද ෙවය.ි ෙමය අවහෙරය්ය නම් ෙව්. 

iv. යම් වස්ත�වක ් ෙගන යන්නක� දැක එය ගනු කැමතිව 
ෙගනයනන්හු ලවාම තමන ්කැමති තැනට රැෙගන යාමට මාග�ය 
ෙවනස් කළ කල්හි වස්ත� හිමියා ඒ මඟට හැරී ෙදවන පයිවර 
ඉක්මවනවාත් සමගම ෙසාරසිත් ඇති තැනැත්තා ෙග් සීලය 
බිෙඳයි. ෙමය  ඉරියාපථං විෙකාෙපය්ය නම් ෙව්. 

v. අන් අය සත� වස්ත�වක් තමා විසිනම් ෙසාර සිතනි් ෙකසගක් 
පමණ ෙහ� තිබූ තැනින ් එසවූ කල්හි සීලය බිෙඳයි. ෙමය 
ඨානාචාෙවය්ය නම් ෙව්. 
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2. ඒකභණ්ඩ පඤ්චකය 

නානා භණ්ඩ පඤ්චකයට අයත් කරැණුවලට සවිඤ්ඤාණක 
අවිඤ්ඤාණක සියල්ල අයත්ය. ඒකභණ්ඩ පඤ්චකෙයහි දක්වා 
ඇත්ෙත් ආදිෙයය්ය ආදී ප්රෙය�ග පසම සවිඤ්ඤාණක (දාස දාසීන්, අලි 
ඇත�න් ආදී) සත්වයන් පළිබිඳව ය. 

3. සාහත්ථික පඤ්චකය 
ෙමහිද සාහත්ථික, ආණත්ථික, නිස්සගග්ිය, අ�සාධක, 

ධුරනකි්ෙඛ්ප යනුෙවන් ප්රෙය�ග පසකි. 

i. ෙසාර සිත් ඇතිව අන් සත� ෙදයක් සියතිනම් ගැනමී සාහත්ථික 
නම් ෙව්. 

ii. අනුන් ලවා ෙසාරකම් කරවීම ආණත්ථික නම් ෙව්. 

iii. බඩුවලට බදු අයකරන තැන්වලදී රාජ්ය නිලධාරීන්ට 
ෙනාදැෙනන්න පිටතට බඩු විසිෙකාට බදු ෙනාෙගවා යාම 
නිස්සගග්ිය  නම් ෙව්. 

iv. අසවල් භාණ්ඩය ඉඩ ලැබුණ විෙටක පැහැරගන්න යැයි 
අෙනෙකක�ට අණකළ කල්හි වසර ගණනකට පසවු ෙහ� අණ 
ලැබූ තැනැත්තා එය පැහැර ගන්ෙනන්ම් අණකළ තැනැත්තා ෙග් 
සීලය ඒ ෙමාෙහාෙතහිදීම බිෙඳන්ෙනය්. අණ ලැබූ තැනැත්තා 
ෙග් සීලය වස්ත�ව පැහැරගත් විටම බිෙඳය.ි ෙමය  අ�සාධක 
නම් ෙව්. 

v. වස්ත� හිමියා රවටා ගැනමී, පෙරස්සමට ෙමන් ලඟ තැබූ ෙදය 
ෙනාෙදනු පිණිස කලග්තකිරීම, තමන් විසනි්ම ආපසු දීමට කියා 
ඉල්වාෙගන නැවත ෙනාෙදනු පිණිස කල්ගතකිරීම, ණය ෙගන 
ෙනාදී කල්ගතකරිීම ආදිෙයන් වස්ත� හිමියා ෙග් අෙප්�ාව 
දුරැෙකාට තමන් සත�කර ගැනීම ධුරනික්ෙඛ්ප නම් ෙව්. 

4. පු�බපෙයාග පඤ්චකය 
පු�බපෙයාග, සහපෙයාග, සංවිධාවහාර, සංෙකතකම්ම, 

නිමි�තකම්ම යැයි ෙමහි ප්රෙය�ග පසකි. 
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35                    ෙතරැවන් සරණ යෑම 
i. යම් වස්ත�වක් ෙසාරකම් කිරීමට අනිෙකක�ට නිෙය�ග කළ කල්හි 

අණ ලැබූ තැනැත්තා ෙනාවරදවාම එය ෙසාරකම් කරන්ෙන් නම් 
නිෙය�ග කළ තැනැත්තා ෙග් සීලය ෙසාරකමටත් කලනි්ම බිෙඳයි. 
ෙමය පු�බපෙයාග නම් ෙව්. 

ii. යමක ් සයිතින්ම ෙසාරකම් කිරීෙම්දී ද, ඉඩම් මැනමීාදී 
අවස්ථාවන්හිදී මායිම් ෙවනස් ෙකාට වැට කඩුලු බැඳීමාදිෙයහිදී ද 
එම ක්රියාව අවසන් වීමත ් සීලය බිඳීමත් එකවිට සදිුවන බැවින්  
සහපෙයාග නම් ෙව්. 

iii. පිරිසක ්විසනි් ෙසාරකමක ්පිණිස සංවිධාන වී ෙගාස් එයින ්එක් 
අෙයක් ෙහ� එම වස්ත�ව ෙසාරකම් කරයනිම් සයිල්ලන්ෙගම් 
සීලය බිෙඳයි ෙමය  සංවිධාවහාර නම් ෙව්. 

iv. අසවල් ෙවලාෙවහිදී අසවල් භාණ්ඩය ෙසාරාගනවු යැයි යෙමක�ට 
අණකළ කල්හි අණ ලැබූ තැනැත්තා ඒ කියූ කාලෙයහිදීම ඒ 
භාණ්ඩය ෙසාරාගන්ෙන්ම නම් අණකළ තැනැත්තා ෙග් සීලය ඒ 
ෙමාෙහාෙත්ම බිෙඳයි. ෙමය  සංෙකතකම්ම නම් ෙව්. 

v. මම ෙමෙස ්සඤ්ඤා කළ විට ෙසාරා ගනුව යැයි භාණ්ඩය ළඟට 
ෙකෙනක� කලින් යවා එය ගැනීමට සුදුසු කාලෙයහ ිකියූ ෙලස 
කළ සඤ්ඤාෙවන් අණ ලැබූ තැනැත්තා භාණ්ඩය ෙසාරාගනී නම් 
ෙදෙදනාෙග්ම සීලය එකවිට බිෙඳයි. ෙමය නිමි�තකම්ම නම් ෙව්. 

5. ෙථය්යාවහාර පඤ්චකය 
ෙථය්යාවහාර, පසය්යාවහාර, පරිකපප්ාවහාර, 

පටි�ඡන්නාවහාර, ක�සාවහාර යැයි ෙමහි ප්රෙය�ග පසකි. 

i. ෙසාර පඩි, ෙසාර තරාදි, භාජන ආදිෙයන් වඤ්චාෙකාට කිරැම් 
මිනමු් ආදිය කිරීම, ව්යාජ මුඳල් ආදිෙයන් ගනෙුදනු කිරීම, 
තත්වෙයන් බාල භාණ්ඩ උසස් තත්වෙය් භාණ්ඩ ෙලස විකිණීමාදී 
ක�ට උපක්රමවලින ් අන්යයන්ට අලාභ කිරීම ෙථය්යාවහාර නම් 
ෙව්. 

ii. අන්යයන්ට පහර දී බියගනව්ා වස්ත�ව පැහැර ගැනීම 
පසය්යාවහාර නම් ෙව්. 
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ෙතරැවන් සරණ යෑම  36 
iii. අසවල් ෙදය ඇෙතාත් ගණිමි යැයි යම් තැනකට (රාත්රිෙයහි) 

ෙගාස් අත ගා බලා යමක් ගත් කල්හි අෙප්�ා කළ ෙදයම 
ගත්ෙතහි නම් එෙකෙනහිම සීලය බිෙඳයි. අෙප්�ා කළ ෙදය 
යැයි රැවටී ෙවනත් ෙදයක ්ෙගන බැහැරට ෙගාස් පරි�ාෙකාට 
බලා ක�මක් වවුත් ලැබුණු ෙදය ෙහාඳයැයි ගත්ෙතහි නම් එයනි්ද 
සීලය බිෙඳයි. එය අනවශ්යයැය ිදමා ගිෙය ්නම් සීලය රැෙක්. එම 
භාණ්ඩය හිමිකරැට ෙනාලැබී විනාශ වූෙය්නම් එහි වටිනාකම 
ෙගවියයුත� ෙවයි. නැතෙහාත් සීලය බිඳීම හා පාපය සිදුෙවයි. 
ෙමය  පරිකපප්ාවහාර නම් ෙව්. 

iv. අන්සත� වස්ත�වක් දැක එය පසවු ගැනීෙම් අදහසනි් වැලි, පස්, 
ෙකාළෙරාඩු ආදියකින් වසාදමා ෙගාස් හිමිකරැවන් විසින් ෙසායා 
බලා ෙනාදැක ගිය කල්හි ඇවිත් ගත් ෙකෙනහි සීලය බිෙඳයි. ඒවා 
වැල්ෙලහි ෙහ� ෙකාළෙරාඩු ආදිෙයහි යටකරන ලද්ෙදහි නම් 
එෙකෙනහිම වරදට පැමිෙණයි. ෙමය පටි�ඡන්නාවහාර නම් ෙව්. 

v. බඩු ෙකාටස් කර ෙබදන විෙටකදී නම් ලියූ ක�සපත් ඒ එ් 
ෙගාඩවල් මත දමා ඇති කල්හි අනිෙකක�ට හිමි වූ ෙදයක් ගනු 
කැමතිව තමන්ට හිමි ක�සපත ෙහ� බඩු ෙහ� අන් ෙකෙනක�ට 
අයත් ෙගාඩකින් තබා එහි ඇති ක�සපත ෙහ� බඩු ෙහ� තමාට 
අයත් ෙගාෙඩහි දැම ූකල්හ ි ෙසාරකම සදිු ෙව්. ෙමය ක�සාවහාර 
නම් ෙව්. 

අන්සත� ෙද් පිළබිඳව අනස්ත� බව දැන දැනම ෙසාර සිතින් 
යුත�ව කියන ලද පසව්ිසි අවහාරයන්ෙගන් යම් අවහාරයකින් ගැනීම 
අදි�නාදානා නම් ෙව්. 

හිමිකරැෙවක� නැති ෙදයක් ෙසාර සිතින් ගත් කල්හි ද, 
හිමිකරැෙවක�  ඇති ෙදයක් වුව ද ෙසාර සිතින් ෙතාරව හිමියා 
ෙකෙරහි විශ්වාසෙයන් ගැනීෙමන් ද, අන්සත� ෙදයක් තමාෙග් යන 
හැඟීෙමන් ගැනීෙමන් ද ෙසාරකම සිදු ෙනාෙව්. 

“ෙවරමණී” යන්ෙනහි “ෙවරං මණතීති = ෙවරමණී” ෛවරය 
දුරැකරන්ෙන් නුයි “ෙවරමණී” නම් ෙව්. ෙමයින ් ෙසාරකෙමහි 
ආදීනව ෙහවත් එහි විපාක දැක එයින් වැළකීෙම් ෙච්තනාවයි. 
“සි�ඛාපදං” යන ෙමහි ෙසාරකම් ආදී වැරදි අතහැරීම, හික්මීම, 
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සංවරවීම “ස�ිඛා” නම් ෙව්. සීලය පරිපූණ�ය කරිීම නිවනට මාග�ය 
වන බැවින් “පද” නම් ෙව්. ෙමෙස් නිස්සරණධ්යාශෙයන් යුත�ව 
ෙසාරකෙමන් වැළකී උසස් ග�ණ වැඩීම පිණිස සලි් සමාදන් වීම 
සියලු ක�සලයන්ට මූලය වන බැවිනද්, නිව�ාණාධිගමයට උපාය මාග�ය 
වන බැවින් ද “සි�ඛාපද” නම් ෙව්. 

ලාභ කීර්ති ප්රශංසා ධන ඤාති පරිවාර ශරීරාවයව ජීවිතාදී 
කිසිඳු ෙහ්ත�වක් නිසාවත් ෙනාබිඳ සිල් රැකීෙමන් ද, යම් ෙහ්ත�වකින් 
සිල් බිඳුෙන් නම්  වහාම එය සමාදන්ව ආයති සංවරෙයහි පිහිටීෙමන් 
ද, “අඛ�ඩ, අඡි�, අසබල, අක�මාස, භ�ජි�ස, වි�ඤූපස�, 
අපරාම�ඨ, සමාධිසංව�තනික” වශෙයන ්ෙගෟරව සම්ප්රයුක්තව රැකීම 
“සමාදියාමි” නම් ෙව්. 

අංග සතරක් සම්පූණ� වීෙමන් අදත්තාදානය සිදු ෙව්. ඒවා 
ෙමෙස්ය. 

1. අන්සත� වස්ත�වක් වීමය.  
2. අන්සත� වස්ත�වක් බව දැනමී. 
3. පැහැර ගනු කැමති සිත. 
4. පැහැර ගැනමීට උපක්රම කරිීම. 

 අදත්තාදානෙයහි අල්පසාවද්ය මහාසාවද්ය භාවය 

මනුෂ්ය ජාතික සත්වෙයක�ට අයත් සස්වාමික ෙදයක් වීම, 
අනුන් අයත් ෙදයක් බව දැනීම, ෙසාර සිත, පස්විසි අවහාරයන්ෙගන් 
යමකනි් උපක්රම කිරීම, එයනි් ගැනමී යන අංග පස සම්පූණ� වීෙමන් 
ෙසාරකම සිද්ධ ෙව්. ෙමම අංග පෙසන් එකක් ෙහ� අඩු වූෙය ්නම් 
ෙසාරකම සදි්ධ ෙනාෙව්. තිරිසන්ගත සතව්යන්ට අයත් ෙදයක් 
ගැනීෙමන්ද, ෙප්ර්තයන්ට අයත් ෙදයක් ගැනීෙමනද්, අස්වාමික ෙදයක් 
ගැනීෙමන්ද, ෙකෙනක ් ෙකෙරහි විශ්වාසෙයන් ගැනීෙමන්ද, 
තාවකාලික හැඟීෙමන ් ගැනීෙමන්ද, පංශ�ක�ලික ෙච්තනාෙවන් 
ගැනීෙමන්ද, තමාෙග් යන හැඟීෙමන් ගැනීෙමනද්,ශාරීරික ධාත� 
කිපමීකනි් ෙහ� අමනුෂ්ය ආරෑඩයකනි් උමත� ව ූ විෙටක ගැනීෙමන්ද 
ෙසාරකම සිදධ් ෙනාෙව්. 

 

40



ෙතරැවන් සරණ යෑම  38 
අඩු වටිනාකමක් ඇති ෙදයක් ෙසාරකම් කිරීම අල්ප සාවද්ය 

ෙව්. වැඩි වටිනාකමක් ඇති ෙදයක් ෙසාරකම් කිරීම මහා සාවද්ය ෙව්. 
ග�ණ හීනයන්ෙග් ෙදයක් ගැනමී අල්ප සාවද්ය ෙව්. ග�ණවත�න් සත� 
ෙදයක් ගැනීම මහා සාවද්ය ෙව්. දුස්සීලෙයක් සත� ෙදයක් ගැනමී 
අල්ප සාවද්ය ෙව්. සිල්වෙතක� සත� ෙදයක් ගැනීම මහා සාවද්ය ෙව්. 
තිසරණ පන්සිල ්රකනි ගහිි පිනව්ෙතක�ට අයත් ෙදයක් ගැනීම ඊටත් 
වඩා මහා සාවද්ය ෙව්. අටසිල් දසසිල්  රකින පනිව්ෙතක�ට අයත් 
ෙදයක් ගැනීම ඊටත් වඩා මහා සාවද්ය ෙව්. සාමෙණ්රයන් වහන්ෙස් 
නමකට අයත් ෙදයක් ගැනමී ඊටත් වඩා මහා සාවද්ය ෙව්. උපසම්පදා 
භි�ුවකට අයත් ෙදයක් ගැනමී ඊටත් වඩා අතිශයින් මහා සාවද්ය 
ෙව්. ෙමෙලස ෙස�වාන ් ආදී ආය්ය�යන් වහන්ෙස්ලාට අයත්ෙදයක් 
ගැනමී ඊටත් වඩා අතිශයින් මහා සාවද්ය ෙව්. ෙමෙලස ෙමහි 
විභාගය දතයුත�ය. රත්නත්රයට අයත් ෙද් ගැනීම ෙම් සියල්ලටම වඩා 
බැරෑරැම් ෙව්. 

 අදත්තාදාන කම�ෙයහි විපාක 

අන්සත� ෙද් ෙසාරකම් කළ අයට ෙමෙලාවදීම නින්දා 
ලබන්නට සදිු ෙව්. අත් පා ගල් මුග�රැ ආදිෙයන ්පහර ලැබීමට සදිු 
ෙව්. ෙසාෙරක් මංෙකාලල් කරැෙවක් යැයි අපකරී්තියට පත්ෙවයි. 
බරපතල වැඩ සහිත සිර දඩුවම් විඳීමට සදිුෙවය.ි 

රත්නත්රයට අයත් වූද, මවුපිය-ග�රැවරාදීන්ට අයත් වූද, 
සිල්වත�න්ට-ග�ණවත�න්ට අයත් වූද වස්ත�න් පැහැර ගත්තවුන් හා 
විනාශ කළවනු් මරණින් මත� මහා ෙරෟරව නරකෙයහි උපදියි. එහදිී 
අතිශයින් රැදුරැ වූ ගින්ෙනන් හා දුමින් ශරීරය ඇත�ළත හා පිටත 
තවනු ලැබීෙමන් ෙල�දිය ෙබාමින් ෙල�හ ග�ලි ගිලිමින් මහ හඬින් 
හඬමින් අපමණ දුක් විඳීමට සිදුෙවයි. එහ ිආයුෂය ෙමෙස්ය. මනෂු්ය 
වෂ� අටදහසක් (8000) නිම්මාණරතී ෙදවු ෙලාවට එක් දවසකි. එෙස් 
වූ දින තිසක් එක් මාසයකි. එෙස් වූ මාස ෙදාෙළාසක් එක් වෂ�යකි. 
එෙස් වූ වෂ� අටදහසක් එහි ආයුෂය ෙව්. එම දිව්ය ආයුෂය මනුෂ්ය 
වෂ�වලනි් ගණනය කළවිට වෂ� ෙදසිය තිස්ෙක�ටි හතළිස් ල�යක්  
(230,40,000,00) ෙව්. ෙමම වෂ� ෙදසිය තිස්ෙක�ටි හතළිස් ල�ය මහා 
ෙරෟරව නරකයට එක් දවසකි. එෙස් වූ දින තිසක් එක් මාසයකි. 
එෙස් වූ මාස ෙදාෙළාසක් එක් වෂ�යකි. එෙස් වූ වෂ� අටදහසක් එහි 
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ආයුෂය ෙව්. 

ඉන්පසු ෙප්රත ෙල�කෙයහි ඉපිද සව්ල්ප වූද ආහාරයක් 
පානයක් නැතිව, වස්ත්ර නැතිව, වාසස්ථාන නැතවි, කිසිෙවක්ෙග් 
අනුකම්පාවක් පිහිටක් නැතිව, වසර දහස් ගණන් දුක් විඳීමට 
සිදුෙවයි. 

ඉන්පසු තිරිසන් ෙලාව ඇත්, අස්, ගව ආදී ෙලස දහස් ගණන් 
වාරවල ඉපිද වස්ත� හිමියනට් ෙමෙහ කරමින් දුක් විඳීමට සිදුෙවය.ි 

අපාෙයන් නිදහස්ව මිනිසත් බව ලැබූ කල්හදි ඇට නහර මත� 
වූ ක�ණු තැවරැණු ශරීරෙයන් යුත�ව උක�ණ ු ආදී සත්වයන්ෙගන් 
පිරැණු හිස් ඇතිව ෙනාෙයක් ෙර�ග ආබාධ ඇතිව ඉරීගිය කළිිටි වූ 
වස්ත්ර ඇතිව ෙශ�කෙයන ් පීඩිතව විසමීට සිදු ෙව්. ගිය ගයි තැන 
ගැරහුම් ලබමින් අනුන්ෙග ්ෙගවල්වල බැල ෙමෙහවර කරමින් නිනද්ා 
ලබමින් තැන තැන සිඟා කමින් විසමීට සිදුෙවය.ි ධනය ඉපයීමට 
ෙකාෙතක් ෙවෙහසුනද බලාෙපාෙරාත්ත� ඉටු ෙනාෙවයි. යන්තමින් 
ෙහ� යමක් උපයා ගත්ෙත් නමුත් ඒවා ගින්ෙනන් දැෙවයි. දිෙය් 
ගසාෙගන යයි. ෙසාර සත�රන් පැහැර ගනයිි. ෙනාකළ වැරදිවලට 
හසුව වරදකරැ වී එම වස්ත�ව රාජසන්තක ෙවයි. උපදවා ගත ්ධන 
ධාන්ය වැඩිකලක් ෙනාරැඳී අස්ථාන ගතෙවයි. නිතරම පාෙහ් නැත 
නැත යැයි කයිමින් තැවිතැවී සිටීමට සිදුෙවයි. අදත්තාදානය අප්රමාණ 
දුක් ෙගනෙදන සාපරාදී ක්රියාවක් ෙව්. එබැවින් ෙමහි ආදීනව හා 
විපාකයන්හි බරපතලකම සලකා ෙසාර සිතක්වත් නපූදනා ෙලස සිත 
සංවර කර ගැනීමට අධිෂඨ්ාන කරගත යුත�ය. 

 කාමමිථ්යාචාරය 

කාම යනු මනස ප්රිය කරනන්ා වූ රෑප,ශබ්ද, ග�ධ, රස, ස්පශ�, 
සැප ඇතිරිලි, ෙපාෙර�නා, දාස-දාසීන්, ඇත්, අස්, ගව, මහිස, එළු, 
බැටළු, ෙකත්, වත�, රන්, රිදී, ගම්, නියම්ගම්, රාජධානි ආදී වස්ත�න්ට 
ඇති කැමැත්තය. එය වසත්�කාම, ක්ෙල්ශකාම යනුෙවන් ෙදවැදෑරැම් 
ෙව්. එයින් මනසට ප්රිය ව ූරෑප,ශබ්ද, ග�ධ, රස, ස්පශ�යන් වස්ත�කාම 
නම් ෙව්. ඒ කාම වස්ත�න් ෙකෙරහි ඇති කැමැතත් රාගය ආශාව 
ගිජුබව ක්ෙල්ශකාම නම් ෙව්. 
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ධම�ය අදහස් කරන ලදි. මි�ඡාචාරා ඒකාන්ත නින්දිත වූ ලාමක වූ 
පහත් හැසිරීමයි. ෙමම වචන ෙදක එක් වූ කල්හි කාෙමසුමි�ඡාචාරා 
නම් ෙව්. එයින් අසද්ධම� ෙස්වන අදහසින් මනුෂ්යය ගතිය ඉක්මවා 
ස�බනද්කම් ෙනාපැවැත්විය යුත� අය සමග සංසග�ෙයහි ෙයදීෙම් 
සිතින් සිදුකරන ලාමක හැසිරීම කයිෙව්. 

ෙමහි පුරැෂයන් විසින් ඇලුම් ෙනාකළයුත� ස්ත්රීන් දස ස්ත්රීන් 
හා දස භාය්ය�ාවන් වශෙයන් විසිෙදෙනක් කයින ලදි.  

 දස ස්ත්රීන්  

1. මාත�රක්ඛිතා = මව විසින් ෙකාතැනකවත් යාමට ෙනාදී 
ආර�ා කරන,  අන්යයන්ට ෙනාෙපෙනන ෙලස සඟවා 
රකින, ස්ව කැමැත්තට අනුව කටයුත� කිරීමට ෙනාදී පාලනය 
කරන, ෙමය ෙමෙස් කරව- ෙමය ෙමෙස් ෙනාකරව යි තම 
වශඟෙයහි පවත්වන මව විසින් රකින ස්ත්රිය යි. 

2. පිත�රක්ඛිතා = එෙලස ම පයිා විසින් රකින ස්ත්රිය යි. 

3. මාත�පිත�රක්ඛිතා = එෙලස මවුපිය ෙදෙදනා විසින් ම රකනිා 
ස්ත්රිය යි. 

4. භාත�රක්ඛිතා = එෙලස ෙසාෙහායුරා විසින් රකනි ස්ත්රිය යි. 

5. භගිනිරක්ඛිතා =  එෙලස ෙසාෙහායුරිය විසින් රකින ස්ත්රිය යි. 

6. ඤාතිරක්ඛිතා =  එෙලසම ඤාතීන් විසින් රකින ස්ත්රිය යි. 

7. ෙගා�තරක්ඛිතා = එෙලස තමා උපන් ක�ල ෙග�ත්ර සම්ප්රදාය 
අනුව රැෙකන ස්ත්රිය යි. 

8. ධ�මරක්ඛිතා = පණ්ඩරංග පරිබ්බාජකයන ් ෙමන් එක් 
ශාස්තෘෙකෙනක�න් ෙවත පැවිදි වූවන් විසනි් ෙහ� මාලාකාරා 
දී එක් පිරිසකට අයත් වූවන් විසනි් ෙහ� ආගමික සම්ප්රදායන් 
අනුව රැෙකන ස්ත්රිය යි. 

9. සාරක්ඛා = පුරැෂෙයක� විසින් මැය මෙග් යැය ි මවුක�ෙස් 
වසන කල පටන් ෙවන් කරගනු ලැබූ ස්ත්රිය හා මැය මෙග් 
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යැය ිමලම්ාලා දැමීෙමන් අයත් කරගන ුලැබූ ස්ත්රිය ය.ි එතැන් 
පටන් ඇය සස්වාමිකය. 

10. සපරිදණ්ඩා = රජවරැ විසින් මැය ඇසුරැ කරන්නාට 
ෙමපමණ දඩ යැයි ෙසස්සන්ට තහනම් කරනු ලැබූ සත්්රිය යි. 

 දස භාය්ය�ාවන ්

1. ධනකක්ීතා = මිලයට ගනුලැබූ භාය්ය�ාව යි. 

2. ඡ�දවාසිනී = සිය කැමැත්ෙතන් පුරැෂෙයක� හට භාය්ය�ාව වන 
තැනැත්තිය යි. 

3. ෙභාගවාසිනී = ගෘහ උපකරණ දී භාය්ය�ාව බවට පත්කරගත් 
පසුව භාය්ය�ාව වන ස්ත්රිය යි. 

4. පටවාසිනී = අඳින ෙපාෙර�නා වස්ත්ර මාත්රයක් ලැබී භාය්ය�ාව 
බවට පත් දිලිඳු ස්ත්රිය ය.ි 

5. ඔදප�තකිනී = දිය බඳුෙන් අත් බහා ඒකීභාවයට පත් 
භාය්ය�ාව යි. 

6. ඔභතචු�භටා = දරදිය ඇදීමට හිෙසහි බැඳි දරඬුව ඉවත්ෙකාට 
භාය්ය�ාව බවට පත්කරගත් ස්ත්රිය යි. 

7. දාසී ව භරියා = දාසියක්ව සටි භාය්ය�ාව බවට පත්කරගත් ස්ත්රිය 
යි. ය.ි 

8. ක�මකාරී ව භරියා = ක�ලියට වැඩ කරමින් සිට භාය්ය�ාව 
බවට පත් ස්ත්රිය ය.ි 

9. ධජාහටා = ධජ ඔසවා ෙස්නාවත් සමග ෙගාස් 
බලහත්කාරෙයන් පැහැරෙගන විත් භාය්ය�ාව බවට පත් ස්ත්රිය 
යි. 

10. මුහු�තිකා = තාවකාලිකව සංවාසයට ගනු ලැබූ ස්ත්රිය යි. 
ෙමම දස ස්ත්රීන් හා දස භාය්ය�ාවන් කරා යන පරුැෂයාට 

කාමමිථ්යාචාරය සිද්ධ ෙව්. එෙස්ම දස ස්ත්රීන්ෙගන් සාරක්ඛා 
සපරිදණ්ඩා යන ෙදෙදනාට ද, දස භාය්ය�ාවන්ට ද යන 
ෙදාෙළාස්ෙදනාට පර පරුැෂයන් කරා යාෙමන් කාමමිථ්යාචාරය සිද්ධ 
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ෙව්. එෙස්ම අස්වාමික ස්ත්රීන් ෙවත යන පුරැෂයන්ට කාමමිථ්යාචාරය 
ෙව්. එෙහත් එම ස්ත්රියට කාමමිථ්යාචාරය ෙනාෙව්. 

අංග සතරක් සම්පූණ� වීෙමන් කාමමිථ්යාචාරය සදි්ධ ෙව්. 
එනම්:- 

1. ෙස්වනය ෙනාකළයුත� ස්ත්රියක් වීම. 
2. ෙස්වන සිත ඇතිවීම.   
3. ෙස්වනයට උත්සාහ කිරීම. 
4. ආස්වාද සිතින් එය ඉවසමී යන සතරයි. 

අනුන් විසනි් බලහත්කාරෙයන් සිදුකරවන විටක වුව ද එය 
ඉවසූෙය් නම් වරදට හසු ෙව්. ෙනායිවසූෙය් නම් වරදට හසු ෙනාෙව්. 
ෙමය ප්රාණඝාතාදිය ෙමන්  අනුන් ලවා ෙනාකළ හැකිය. තම කායික 
ස්පශ�ෙයන් ආස්වාදය විඳිනන්ාටම සිද්ධ ෙව්. 

 කාමමිථ්යාචාරෙයහි අල්පසාවද්ය මහාසාවද්ය භාවය 

ශීලාදී ග�ණ විරහිත ස්ත්රීපුරැෂයන් ෙග් කාමමිථ්යාචාරය 
අල්පසාවද්ය ෙව්. එහි ද බලහත්කාරෙයන් ෙයදීෙමන් මහාසාවද්ය ෙව්. 
සීලග�ණ සම්පන්නයන් ෙකෙරහි වරදවා පිළපිැදීෙමන් මහාසාවද්ය 
ෙව්. ෙදෙදනාෙග් ම කැමැත්ත ඇති කල්හි අල්පසාවද්ය ෙව්. එෙස්ම 
ක්ෙල්ශයන් ෙග් හා උපක්රමයන්ෙග් බලය අඩු වීෙමන් අල්පසාවද්ය 
ෙව්. අධික වීෙමන් මහාසාවද්ය ෙව්. 

 කාමමිථ්යාචාරෙයහි විපාක 

කාමමිථ්යාචාරෙයහි ෙයෙදන්නවුන් ෙකෙලස ් පිපාසය 
සන්සිඳවාගත ෙනාහැකි කාම ආත�රයන් බවට පත් ෙව්. එය බලවත් 
වීෙමන් මවු පිය, දූ දරැ, ග�රැ ශිෂ්ය බාල මහලු ආදී වැටහීමක් තැනක් 
ෙනාතැනක් ෙනාවැටෙහයි. ඔවුහු ෙමෙලාවදී ම නනි්දාවට ගහ�ාවට 
හස්ත පාද දඬ ුමුග�රැ ප්රහාරයන්ට ලක් ෙවයි. සිෙර් විලංග�ෙව් වැටීමට 
සිදුෙවයි. මරණින් මත� නරකෙයහි ඉපිද  අපමණ දුක් විඳීමට 
සිදුෙවයි. 

විෙශ්ෂෙයන් කාමමිථ්යාචාරෙයහි ෙයදුනවුන ් කටු ඉඹුල් වන 
නරකෙයහි උපදිති. එහි ෙයාදුන් හැටක් පමණ දිග පළල වූ ෙයාදුන් 

45



43                    ෙතරැවන් සරණ යෑම 
ගණන් උස ්වූ ෙසාෙළාස් අඟල් පමණ දික ්ව ූතියුණ ුකටු ඇති කටු 
ඉඹුල් ගස්වලනි් පිරැණු වනයකි. කාමමිථ්යාචාරෙයහි ෙයදුනු ස්ත්රී 
පුරැෂයන් එහි උපන්විට යමපලුන් විසනි් දික් වූ තියුණු කටු ඇති 
දඬුවලින් පහර දී ෙල් ගලන ශරීරයන්ෙගන් යුකත්ව කටු ඉඹුල් 
ගස්වල නංවති. ඔවුන් ගෙස් නඟින විට ඒ කටු පහළට හැෙරයි. අධික 
ෙලස දරාගත ෙනාහැකි දුකින් පීඩිත වූ ඒ ස්ත්රී පුරැෂ වූ නිරිසත�න් 
ගෙස් උඩට නැඟ කෑගසති. බිම සිටින නිරි සත�නට් ඒ හඬ මිහිරි 
හඬින් කියන ගීත ෙමන් ඇෙසයි. එයනි් මුසපත්ව රාගෙයන් දැෙවමින් 
ගස උඩ සිටින ස්ත්රී පුරැෂන් ෙසායා කටු ඇමිෙනමින් එම ගස්වල 
නගියි. එවිට උඩ සිටින සත්වයින් ගෙස් අෙනක් පසනි් බසියි. එවිට 
එම කටු උඩු අතට හැෙරයි. එම කටු ඇමිනී කය විනිවිද යෑෙමන් 
අපමණ දුකට පත්ෙවයි. ෙමෙලස අෙන්ක ෙක�ටි වෂ� ශත සහස්රයක් 
විපාක අවසනව්න ත�රැ දුක් විඳිය.ි 

එහි ආයුෂය ෙගවීගයි පසු ෙප්ර්තව ඉපිද ඉතා විශාල 
අණ්ඩෙක�ෂ ඇතිව දුකෙස් ඒවා කරපිට තබා එෙහ ෙමෙහ ඇවිදිමින් 
වසර දහස ් ගණන ් දුක් විඳීමට සදිු ෙව්. ඉන්පසු තිරිසන් ව ඉපිද 
ආත්ම දහස් ග නන් වාරවලදී බීෙජ�ත්පාටනාදී දුකව්ලට පත් ෙව්. 
ෙමෙස මහත් වූ විපාක අපාගතව විඳ අවසන්ව එහි ෙශ්ෂ විපාක 
වශෙයන් ආත්ම දහස් ගණන් වාර නපුංශකව උපදී. ආත්ම දහස් 
ගණන් වාර ස්ත්රී පුරැෂ නමිිති හරිහැටි ෙනාපිහිටමින ්පණ්ඩකව උපදී. 
ආත්ම දහස් ගණන් වාර ස්ත්රී පුරැෂ නිමිත ි ෙදකම ඇතිව 
උභෙත�බ්යඤ්ජනකව උපදී. පරුැෂයන් ස්ත්රීව උපදී. ස්ත්රීන්ට 
ස්ත්රීභාවෙයන් ෙනාමිෙදයි. විරෑපී ශරීර ඇත්තන් ෙව්.ෙබාෙහ� සත�රන් 
ඇත්ෙත� ෙව්. ලිංගාශ්රිත හා අෙන්කවිධ ෙර�ගීහු ෙව්. 

කාමමිථ්යාචාරෙයහි බරපතලකම ෙමයනි් ෙත්රැම් ගත 
හැකිය. ෙමෙස් අපමණ දුක් ෙගනෙදන මහත් ව ූ අක�ශලයක ් වන 
නමුත් ඉඳුරන් පිනවීම උෙදසාම සත්වෙය�  සැමවිටම ෙවෙහෙසති. 
බලාෙපාෙරාත්ත� ෙවති. ප්රාථ�නා කරති. අවිද්යාෙවන් මුලා වී 
තෘෂ්ණාෙවන් බැඳී දිට්ඨිෙයන් ෙවලී සිටිනා තාක් ෙමහි බැරෑරැම්කම 
ෙනාවැටෙහයි. එයින් නිදහස් වීමට ෙනාසිතයි. ෙලාවුත�රා 
බුදුෙකෙනක�න් පහළ ෙනාවන්නට ෙම් දුක් ෙකෙස් ජය ගතහැකි 
ෙව්ද?. ෙනාහැකමිය. එබැවින් ලද දුල�භ බුද්ෙධ�ත්පාදය, මිනිසත්බව, 
සද්ධම�ශ්රවණය ලද ෙම් උත�ම් ෙමාෙහාෙත් අපමණ දුක් සසර පුරාවට 
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විඳීමට ෙහ්ත� වූ ෙකෙලසනු් ජයගැනීමට සුසිරිත් පුරැදු කරලීමට, සීල, 
සමාධි, ප්රඥා පූණ�යට උත්සාහවත් වීම මැනවි. 

 මුසාවාදය 

මුසා:- යනු, සිදු ෙනාවූ අසත්ය වූ ෙදයයි. වාද:- යනු, එෙස් 
සිදු ෙනාවූ අසත්ය වූ ෙදය සිදු වූ සත්ය වූ ෙදයක් වශෙයන් 
හැඟවීමය.ි මුසාවාද:- යනු අනුන් රවටන අදහස ඇතිව කීමට 
ප්රථමෙයන් ද, කයින කලහ්ි ද මුසාවක් කියන්ෙනමි යැයි දැන දැනම 
සිදු ෙව්. අට ආකාරයකින් මුසාවාදය සිදු ෙව්. ඒවා ෙමෙස්ය. 

අදිට් ඨං දිට් ඨං ෙමති= නුදුටු ෙදය දුටුෙවමි යැයි ද, දිට් ඨං 
අදිට් ඨං ෙමති= දුටු ෙදය නුදුටුෙවමි යැයි ද, අසුතං සුතං ෙමති= ෙනා 
ඇසූ ෙදය ඇසුෙවමි යැයදි, සුතං අසුතං ෙමති= ඇසූ ෙදය ෙනා 
ඇසුෙවමි යැයි ද, අමුතං මුතං ෙමති= ගඳ සුවඳ ෙනාවිඳි ෙදය 
වින්ෙදමි යැයි ද, රස ෙනාවිඳි ෙදය වින්ෙදමි යැයි ද, කෙයන් ෙනාවිඳි 
ස්පශ� වින්ෙදමි යැය ි ද, මුතං අමුතං ෙමති= ගඳ සුවඳ විඳි ෙදය 
ෙනාවින්ෙදමි යැයි ද, විඳි රස ෙනාවින්ෙදමි යැයි ද, විඳි ස්පශ� 
ෙනාවින්ෙදමි යැයි ද, අවි�ඤාතං වි�ඤාතං ෙමති= සිදු ෙනාවූ ෙදය 
සිදු වූෙයය්ැයි ද, වි�ඤාතං අවි�ඤාතං ෙමති= සිදු වූ ෙදය සිදු 
ෙනාවූෙය්යැයි ද ෙමෙස් අසත්ය ෙදය සත්ය ෙදයක් ෙලස ද, සත්ය 
ෙදය අසත්ය ෙදයක් ෙලස ද කීෙමන ් ෙහ� ලිවීෙමන ් ෙහ� 
හස්තවිකාරාදියකනි් ෙහ� හැඟවීම යි. අංග සතරක ්සම්පූණ� වීෙමන් 
මුසාවාදය සිදු ෙව්. එනම්:- 

1. කියන කරැණ මුසාවක් වීම,       
2. අනුන් රවටන අදහස, 
3. වචනෙයන් ෙහ� ලවිීෙමන ්ෙහ� හස්තවිකාරාදියකනි් උත්සාහ 

කිරීම,   
4. අසන තැනැත්තා එය පළිිගැනීම ය. 

කියන ෙදය ෙබාරැවක් වුව ද, ෙනාදන්න භාෂාවකින් කීෙමන් 
ද, කලබල වීමකනි් ෙහ� ෙනාසිතා යමක් කියන විෙටකදී මුසාවක් 
කියැවුණු කල්හි ද එයින් මසුාවාද කම�ය සිදු ෙනාෙව්. යමක ්කී කල්හි 
අසන්නා එය ෙත්රැම් ෙනාගැනීෙමන් ද මුසාවාද සිදු ෙනාෙව්.  ඉටු 
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කිරීෙම් අදහසින් යමක් කිරීමට ෙපාෙරාන්දු වී එය කිරීමට ෙනාහැකි 
වීෙමන් ද මුසාවාදය සදිු ෙනාෙව්. සිදු ෙනාකරන අදහසින් ම 
බාරගත්තහුට එෙකෙනහි ම මුසාවාදය සිදු ෙව්. ඒ ෙදය පසවු කරන 
ලද්ෙද් නමුත් වරදින් ෙනාමිෙදයි. එෙසම් අනුන් ලවා ෙබාරැ කියවීෙම් 
දී කයින කයිවන ෙදෙදනාම ෙබාරැකීෙම් ෙච්තනාව ඇතෙහාත් 
ෙදෙදනාටම පාපය සිද්ධ ෙව්. ෙවළදාම් කිරීමාදිෙයහි දී අසත්ය ෙද්වල් 
දැන්වීම් පලකිරීමාදී ක්රමවලනි් ඉදිරිපත් කිරීෙමන් ඒවා පවතිනා තාක් 
කියවා බලා රැවෙටන අයෙග් ගණනින් ඒවා කළවුන්ට මුසාවාදය 
අක�සල කම� රැස් ෙව්. 

 මුසාවාදෙයහි අල්පසාවද්ය මහාසාවද්ය භාවය. 

තමා සත�ව දීමට තරම් ෙදයක ්නැතිවිට ෙනාෙදන අදහසින් 
ෙබාරැකීම අල්පසාවද්යෙව්. දීමට ප්රණීත ෙදයක් ඇතිවිට ෙනාෙදන 
අදහසින් ෙබාරැකීම මහාසාවද්ය ෙව්. එෙස්ම සත ගණනක ් වැනි 
ක�ඩා ෙදයක් ෙවනුෙවන් ෙබාරැ කීම අල්පසාවද්ය ෙව්. සැළකයි යුත� 
වටිනාකමක් ඇති ෙදයක ් ෙවනුෙවන් ෙබාරැකමී මහාසාවද්ය ෙව්. 
අගයකළ ෙනාහැකි මහත් වටිනාකම් ඇති ෙද් ෙවනෙුවන් ෙබාරැකමී 
අතිශයින් ම මහාසාවද්ය ෙව්. අවම වූ සීලෙයන් ග�ණෙයන් යුක්ත 
වූවන ්ෙබාරැ කයිා රැවටීම අල්පසාවද්ය ෙව්. තිසරණ ගත උපාසකයා 
ෙග් පටන් සීලෙයන් ග�ණෙයන් උසස් වූවන් ෙබාරැ කියා රැවටීම 
මහාසාවද්ය ෙව්. ක්රීඩා පණිිස අනුන් රවටන අදහසින් කරන කියන 
ෙද් වලින් අල්පසාවද්ය කම� රැස් ෙව්. අන්යයන ් රැවටීමට කරන 
ප්රෙය�ගයන්හිදී සිෙතහි ෙකෙලසුන් අඩුව ෙයදුණු කල්හි කම�ය 
අල්පසාවද්ය ෙව්. වැඩිෙයන් ෙයදීම අනවු අනුව එහි මහාසාවද්ය 
භාවය  වැඩි ෙව්. 

 මුසාවාදෙයහි විපාක 

ෙබාරැ කියන්නා ෙමෙලාවදීම නින්දාවට අපහාසයට පිළකි�ලට 
ලක් ෙව්. අන්යයන්ෙගන ් පහර කෑමට ද රාජ දණ්ඩනාදී දඬවුම් 
විඳීමට ද සිදු ෙව්. තම මවපුිය ග�රැවර ඤාත්යාදීන්ෙග ්ද අන්යයන්ෙග් 
ද අවිශ්වාසයට ලකව්න්ෙනක් ෙව්. 

 

48



ෙතරැවන් සරණ යෑම  46 
මරණින් මත� අවීචි මහ නරකෙයහි ඉපිද අප්රමාණ කාලයක් 

අෙන්කවිධ දුක් විඳීමට සිදු ෙව්. එහි ඇති අධික ෙත්ජසින් යුත් 
ගින්ෙනන් අතරක් නෑර පිළිස්ෙසයි. යමපලුන් විසින් ගිනිෙගන 
දිළිෙසන අවි ආයුධ උල් ආදිෙයන් අනිමින් කපමින් ෙකාටමින් 
ඉරමින් අතරක් නෑර අප්රමාණ දුක් ෙදති. නලයක අබ පිෙරව්වා ෙස් 
අබ ෙර්ණුවක් තරම් ෙදයක් බිමට ෙනාවැෙටන ෙලස සත්වයන්ෙගන් 
පිරී පවතී. එෙහත් එක ් සත්වෙයක�ට දුක් විඳින තව සෙතක් 
ෙනාෙපෙණයි. ෙමහි උපන් සත්වයන් අෙන්ක ෙක�ටි වෂ� ශත 
සහස්රයක් පැෙසති. ෙබාෙහ� කලකට පස ු නරකෙයහි නැෙගනහිර 
දිසාෙව් ෙදාරටුව විවෘතව ෙවයි. එය දුටු නිරි සත�න් ඒ විඳින දුෙකන්  
ගැලෙවනු කැමතිව එහි දුවත්.  ඒ යන අතරදී යමපලුන් විසින් 
ගිනිෙගන දිළිෙසන අවි ආයුධ උල් ආදිෙයන් අනිමින ් කපමින් 
ෙකාටමින් ඉරමින් අප්රමාණ දුක් ෙදති. ෙදාරටුව ෙවත ළඟාෙවනවිට 
අපෙග් වෂ� දහසක කාලයක් ගතෙවයි. ළංවත්ම ෙදාර වැෙසයි. තවත් 
ෙබෙහ� කලකට පසු දක�ණුෙදස,... බටහිරෙදස,... උත�රැෙදස ෙදාරටුව 
විවෘත ෙවයි. එය දුටු නරිි සත�න් ඒ විඳින දුෙකන්  ගැලෙවනු 
කැමතිව එහි දුවත්.  ඒ යන අතරදී යමපලුන් විසින් ගිනිෙගන 
දිළිෙසන අවි ආයුධ උල් ආදිෙයන් අනිමින් කපමින් ෙකාටමින් 
ඉරමින් අප්රමාණ දුක් ෙදත.ි ෙදාරටුව ෙවත ළඟාෙවනවිට අපෙග් වෂ� 
දහසක කාලයක් ගතෙවයි. ළංවත්ම ෙදාර වැෙසයි. ෙමෙස් රැවෙටමින් 
ෙබාෙහ� කල් දුක් විඳිති. ෙමපමණ කල් දුකම් විඳි නමුත් බඩගිනි 
පිපාසා නිවාගැනීමට බත් ඇටයක් තරම් අහරක්වත් දිය බිඳක් 
තරම්වත් පානයක් ලැබී නැත. ෙමෙස් බඩගිනි පිපාසා දුකින් යුක්තව 
රැදුරැ වූ අප්රමාණ දුක් විඳින නිරිසත�න් ෙවත යමපලුන් පැමිණ නඹුට 
අවශ්ය ෙමානවාදැයි අසයි. නිරිසතා “ස්වාමීනි, මට බඩගිනයිි. අහරක් 
ලැෙබන්ෙන් නම් ෙහාඳයි කියයි.” එවිට යමපල්ලන් ගිනිෙගන 
දිළිෙසන ෙල�හග�ලි රැෙගන එයි. තමන්ට ෙල�හග�ලි ගිල්ලවනන්ට 
සූදානම් වන බව දැන නිරිසතා කට පියා දත්වලින් තදකරගනී. කට 
අරින්නට කවීිට ෙනා අරියි. එවිට යමපල්ලන ් නිරිසතා දැඩිව 
අල්වාෙගන අඬු ආදිෙයන් බෙලන් කට විවරෙකාට ෙල�හග�ලි 
ගිල්ලවයි. එයින් නරිිසත� ෙග් කටත් දාෙගන උග�රත් දාෙගන පපුවත් 
දාෙගන බඩවැල් ආදී සියල්ල දාෙගන ෙගාස් අෙධ� මාග�ෙයන් පිටව 
යයි.  ෙමෙස් තවත් ෙබාෙහ� කලකට පසු යමපලුන් නුඹට අවශ්ය 
ෙමානවාදැය ි අසයි. එවිට නිරිසත� “ස්වාමීනි මට පිපාසයි. බීමට 
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පානයක් ලැෙබයි නම් ෙහාඳය යි කියයි.” එවිට යමපල්ලන් ගිනිෙගන 
දිළිෙසන ෙල�දිය රැෙගන එයි. තමන්ට ෙල�දිය ෙපාවන්නට සදූානම් 
වන බව දැන නිරිසතා කට පියා දත්වලින් තදකරගන.ී කට අරින්නට 
කීවිට ෙනා අරියි. එවිට යමපල්ලන් නිරිසතා දැඩිව අල්වාෙගන අඬු 
ආදිෙයන් බෙලන් කට විවරෙකාට ෙල�දිය ෙපාවයි. එයින් නිරිසත� 
ෙග් කටත් දාෙගන උග�රත් දාෙගන පපුවත් දාෙගන බඩවැල් ආදී 
සියල්ල දාෙගන ෙගාස් අෙධ� මාග�ෙයන් පිටව යයි.” ෙමෙලස 
මුසාවාදය ෙහ්ත�ෙවන් නරකෙයහි වැටී අප්රමාණ දුක් විඳීමට සිදු ෙව්. 

ඉන්පසු ෙප්රතව ඉපිද අෙන්ක වෂ� ශත සහෙස්රයහි අප්රමාණ 
දුක් විඳීමට සිදු ෙව්. එයින ්ච්යුතව තිරිසන්ව ඉපිද අප්රමාණ කාලයක් 
දුක් විඳීමට සිදු ෙව්. 

ෙමෙස් මහත් ව ූ විපාකවාර අපාගතව විඳ එයනි ් ච්යුතව 
මිනිසත් බව ලැබූ කල්හි එම අක�සලයන්ෙග් ෙශ්ෂවිපාක වශෙයන් 
සිය දහස්ගණන් ජාතිවලදී ෙනාකළ වැරදිවලට හසුව නිනද්ා 
අපහාසයන්ට ලක් ෙව්. දඩුවම් විඳීමට සිදු ෙව්. අනුවණයන් ෙව්. 
දුප්පත�න් ෙව්. ෙගාත ගසමින් කථා කරන්නන් ෙව්. ෙගාළුවන් ෙව්. 
කට ගඳ ගසන්නන් ෙව්. අෙශ�භන දත් ඇත්තන් ෙව්. මුඛෙර�ග, 
දත්ෙර�ග ඇත්තන් ෙව්. කල් ෙනාපවත්නා දත් ඇත්තන් ෙව්. විරෑප වූ 
ශරීර වණ�ය ඇත්තන් ෙව්. නිෙවසක ෙහ� ගමක ෙහ� රැකියා 
ආයතනයක ෙහ� රටක ෙහ� නායකත්වයට පත්වූෙය් නමුත් අන්යයන් 
ඔහුෙග් කීම ෙනා අසයි. ඔහු අභිබවා  යති. දරැවන් ෙනාලබන්නන් 
ෙව්. උපදින්ෙන් නම් ගැහැනු දරැවන් උපදිති. ඔවුහු ද අකීකරැ 
දරැෙව� ෙවති. 

ෙබාරැ කියන්නාට ෙනාකළහැකි පාපයක් නැත. ෙබාරැව 
ෙබාෙහ� අක�සලයන්ට මලු්වන බලවත් පාපයක් ෙව්. නිවනට යන 
මාග�ය සත්ය පදනම් කර ගත් එකක.ි එයට බාධක ධම� අතර අසත්ය 
වූ ෙබාරැවම බලවත් ෙව්. එබැවින් එයනි් වැළකී සත්යවාදීව 
කටයුත�වල ෙයදීෙමන් තමන්ටත් අන්යයන්ටත් සියලු යහපත උදාකර 
ගැනීමට හැකි වනවා ඇත.  
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 සුරාපානය 

සුරා:- යනු, පිටි ආදිෙයන් සාදා ෙපරා ගනන්ා ලද 
මද්යවග�ෙය�ය. ඒවා පි�ඨසුරා, පූවසරුා, ඕදනීයසුරා, 
කිණ්ණපක්ඛි�තසුරා, සම්භාරසංයු�තසුරා යැයි වග� පසක් ෙවති. 

පිටි භාජනයක දමා ප්රමාණවත් ෙලස ජලය වත්ෙකාට කලතා 
පසුව ෙපරාගනන්ා ලද්ද පි�ඨසුරා නම් ෙව්. පුව යනු කැවුම් ආදී 
කැවිලි වග�යන්ට නමකි. එබඳු කැවිලි වග� භාජනයක දමා ප්රමාණවත් 
ෙලස ජලය වත්ෙකාට කලතා පසුව ෙපරාගන්නා ලද්ද පවූසුරා නම් 
ෙව්. ඔදන යනු බත්ය. බත් හා ධාන්ය වග�වලින් ෙපරෙසම් 
ෙපරාගන්නා ලදද් ඕදනයීසුරා නම් ෙව්. සරුා බීජ ෙහවත් මණ්ඩි බහා 
ෙපරාගන්නා ලද්ද කිණ්ණපක්ඛි�තසුරා නම් ෙව්. මයිලමල්, අබ ආදී 
ෙනාෙයක් ෙද් මිශ්රෙකාට කලතා පැසුණු පසු ෙපරාගනන්ා ලද්ද 
සම්භාරසංයු�තසුරා නම් ෙව්. 

පල් කරන ලද ෙදයනි් සකසන ලද ආස්රව වග� ෙම්රය නම් 
ෙව්. එය පපු්ඵාසව, ඵලාසව, මධ් වාසව, ග�ලාසව, සම්භාරසංයු�ත 
යැය ිපඤ්චවිධ ෙව්. මී ෙතල් ෙපාල්මල් ආදී මල් වග�වල යුෂ ෙගන 
කිහිප දවසක් පල්ෙකාට එයින් ගත් සාරය පපු්ඵාසව නම් ෙව්. වැළ 
වරකාදී පල වග�වල යුෂ පල්ෙකාට එයින් ගත් සාරය ඵලාසව නම් 
ෙව්. මිදියෂු ආදිය ෙගන පල්ෙකාට එයින් ගනන්ා ලද්ද හා මී පැණි 
ආදිෙයන් කරන ලදද් මධ් වාසව නම් ෙව්. උක් පැණිවලින් හා හක�රැ 
ආදිෙයන් කරන ලදද්  ග�ලාසව නම් ෙව්. අරළු බුළු ෙනල්ලි ක�ලුබඩු 
ආදී ෙබාෙහ� දෑ මිශ්රව ෙගන දිෙයහ ි කලතා පල්ෙකාට එයනි් ගත් 
සාරය සම්භාරසංයු�ත නම් ෙව්. ෙමම ආශ්රව නාමයට අයත් වග� 
පැෙසනු පිණිස සැලිෙයහි බහාලූ තැන් පටන් පානය කිරීම 
සුරාපානයටඅයත් ෙව්. 

ෙම් කියනලද සුරා හා ෙම්රය යන ෙදකම පානය කළවුන් 
මත් කරවන බැවින ්ම�ජ නම් ෙව්. තවද වත�මානෙයහි ඇති අරක්ක� 
වග�, දුම්වැටි වශෙයන් පානය කරන කංස වැනි දෑ ද මතව්ීමට 
ෙහ්ත�වන ආහාර වග� ද ම�ජ සංඛ්යාෙවන් ගැෙනයි. ආස්වාදයක් 
විඳීෙම් ෙච්තනාෙවන් පානය කරන බැවින් ක�සල සති පිරිහී ෙගාස් 
අක�සල් සිත බලවත්ව සසෙරහි පමා කරවන බැවින් පමාද�ඨානා නම් 
ෙව්. ෙමෙස් මදයට හා ප්රමාදයට ෙහ්ත�වන ෙදයින් වැළකීම ෙවරමණී 
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නම් ෙව්. 

සුරාව හා ෙම්රය ස්වලප්යක් පානය කිරීම අල්පසාවද්ය ෙව්. 
වැඩිෙයන් පානය කිරීම මහාසාවද්ය ෙව්. කාය බලය ලැබීමට මහත් 
ෙකාට පානය ෙකාට ගම් පැහැරීම් ආදිය කරනන්ාට අතිශයින් 
බලවත් වූ මහාසාවද්ය කම� රැස් ෙව්.  

 සුරාපානෙයහි ආදීනව 

සුරාපානය වනාහි ෙමෙලාව පරෙලාව නසනන්ා ව ූ මහත් 
අනථ�කර ක්ිරයාවකි. සුරාෙවන් මත් වූ විට උනම්තත්කයන් ෙමන් 
ෙවයි. ස්වකීය සිත කය පාලනය කර ගැනීමට ෙනාහැකි ෙවයි. 
මවුපියන් වැඩිහිටියන් ෙනා හඳුනන පිරිස් ඉදිරිෙයහි ෙනාෙහාබිනා 
ෙලස හැසිෙරන හිරි ඔත්තප්ප ග�ණ නැත්ෙතක් ෙව්. 

බුදුරජාණන් වහන්ෙස් වැඩසිටි දවස ෙකාසැඹෑ නුවර සාගත 
නම් පඤ්ච අභිඥාලාභී කීර්තිමත් ෙතරැන්වහන්ෙස් නමක් සිටිෙයය්. ඒ 
කාල පරිච්ෙඡ්දෙයහි  අ�බතිත්ථ නම් ජටිලයාෙග් අසපුෙවහි 
සෘද්ධිමත්  දරැණු නාගෙයක් සිටිෙයය්. ෙතරැන් වහන්ෙස් වැඩ එම 
නාගයා තම සෘද්ධි බලෙයන් දමනය කෙළ්ය. එයින් සත�ටු වූ මිනිස්සු 
ෙතරැන් වහන්ෙස්ට මඟදිගට ම රැඳීසිට කාෙපාතිකා නම් සරුාවක් 
පූජා කළහ. ඒ වනවිට සුරාව පළිිබඳ සිකපද පනවා ෙනාතිබුණු 
බැවිනද් පානය කිරීෙමන ් වන හානි ෙනාදත් බැවින්ද ෙතරණුෙව� 
මිනිසුන් ෙකෙරහි ෛමත්රිෙයන් ඒවා පානය කෙළ්ය. එයනි් මත් වී 
ටික දුරක ් ෙගාස් නගරදව්ාරෙයහි වැටුෙන්ය. භාග්යවත�න් වහන්ෙස් 
භි�ූන් පිරිවරා වඩිනවිට මත්ව වැටීසිටි ෙතරැන් දැක භි�ූන් අමතා 
සාගතෙතරැන් ඔසවාෙගන එන ෙලස වදාළහ. භි�ූහු ෙතරැන් 
ඔසවාෙගන විත් භාග්යවත�න් වහන්ෙස් ඉදිරිෙයහි භාග්යවත�න් 
වහන්ෙස් ෙදසට හිස සිටින ෙස් බිම තැබූහ. ෙතරණුෙව� සිහි විකලව් 
කැරක ීභාග්යවත�න් වහනේස් ෙදසට පා සිටින ෙස් සිටිෙය්ය. එවිට 
භාග්යවත�න් වහන්ෙස් භි�ූන් අමතා “මහෙණනි, ෙම් සාගත භි�ුව 
තථාගතයන් වහන්ෙස් ෙකෙරහි ෙගෟරවෙයන් යහපත් පැවැත්ෙමන් 
සිටිෙයහිද?”යි අසා වදාළ ෙස්ක.  “එෙස්ය ස්වාමීනි” යැයි භි�ූහු 
පිළිවදන ්දුන්හ. “දැනුත් සාගත ෙතරැන් එෙසම්ද?”යි අසා වදාළ ෙස්ක. 
“නැත ස්වාමීනි” යැය ි භි�ූහු පිළවිදන් දුන්හ. “මහෙණනි ෙම් 
සාගතෙතරැන් අ�බතීථ�ෙයහි නාගයත් සමග සංග්රාමයක් ෙකාට 
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පැමිණිෙය් ෙනාෙව්ද?”යි අසා වදාළ ෙස්ක. “එෙසය් ස්වාමීනි” භි�ූහු 
පිළිවදන් දුන්හ. “සාගත ෙතරැන්ට දැනුත් එෙස් කළ හැකිද?”යි අසා 
වදාළ ෙස්ක. “ෙනාහැකිය ස්වාමීනි” භි�ූහු පිළවිදන් දුන්හ. මහෙණනි 
ෙමය ෙනාගැලෙපන ෙදයකි යැයි එහි ආදීනව දක්වා භි�ූන්ට 
සුරාපානෙයන් වැළකීමට සිකපදයක් පනවා වදාළ ෙස්ක. 

සුරාවට පුරැදු වූවන් ඒ ෙවනුෙවන ්ධනය විනාශ කරයි. අඹු 
දරැවන්ට පහර ෙදයි. දුටු දුටුවන් සමග කලහ කරය.ි භාණ්ඩ 
උපකරණ විනාශ කරය.ි මහා ධනවත�න්ව සිට දිළනි්දන් බවට පත් 
ෙව්. ඉන්පස ු ෙසාරැන්, මංෙකාල්ලකරැවන්, ෙගවල් බිඳින්නන් බවට 
පත් ෙව්. ඒවාට වරදකරැවන් වී දඬවුමට ලක් ෙව්. සිර ෙගවල්වල 
දුකෙස් විසමීට සිදු ෙව්. ෙනාෙයක් ෙරාග ව්යසනයන්ට ෙගාදුරැ වී 
අකාලෙයහි මිය යාමට සදිු ෙව්. විකෘති සිතින් මියෙගාස් නරකෙයහි 
උපදිති. එහි අෙන්ක වෂ� ෙක�ටි ශත සහස්රයක් පැසී ඉන් ච්යුතව 
ෙප්ර්තව උපදිති. එහදි ෙබාෙහ� කලක් දුක්විඳ එයනි් ච්යුතව තිරිසන්ව 
උපදිති. එහිදී ද ෙබාෙහ� කලක් දුක්විඳ මනුෙලාව උපදිනවිට 
මන්දබුදධ්ිකයන්ව උපදිති. උමත� බවටද පත් ෙව්. ෙනාෙයක් ජාතිවල 
විරෑප වූ ශරීර ඇත්තන් ෙව්. 

උත�ම් බුද්ෙධ�ත්පාදය, සද්ධම�ශ්රවණය, කල්යාණමිත්ර ඇසුර 
සැමකල්හි හමුවන්ෙන් ෙනාෙව්. ඒ සියල්ල ලැබී ඇති විෙටක 
මන්දබුදධ්ිකයන් ෙහ� සිහි විකල් වූවන් වුවෙහාත් ෙකාතරම් 
අභාග්යයක්ද?. වත්මන් ෙල�කය අධෙම�යන් දුසිරිෙතන් පිරී ෙගාස් 
ඇත. එවන් කෙලක අධෙම�යන් දුසිරිෙතන් වැළකී සයිලු සසර දුකින් 
නිදහස්වීමට අවස්තාව බුදේධ�ත්පාදය, සද්ධම�ශ්රවණය, කල්යාණමිත්ර 
ඇසුර ත�ලින් හමුව ඇත. එබැවින් ෙම් උත�ම් ෙමාෙහාත අත් ෙනාහැර 
යහපත් පැවැත්ෙමන් යුත ් සි�ාකාමී දිවි ෙපෙවතක් ෙගාඩනගා 
ගැනමීට අධිෂ්ඨාන කරගත යුත�ය. 

 පන්සිල් රැකීෙමන් ලැෙබන ආනිසංස 

සිල් රැකීෙම් ආනිශංස ෙබාෙහ� ය. සීලානිශංස එෙලසම 
ලැබීමට නම් මනාෙකාට සිල් රැකයි යුත� ෙව්. උසස් ෙලස පන්සිල් 
රැකීෙමන් ලැෙබන ආනිශංස අනූ ෙදකක් ඛුද්දකපාඨ හා ඉතිවුත්තක 
අට්ඨකථාවන්හි දැක්ෙව්. ඒවා ෙමෙස්ය. 
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 සත්වඝාතනෙයන් වැළකීෙමන් ලැෙබන ආනශිංස 

1. ආෙරාහපරිණාහසම් පත් තිෙයන් යුක්ත වීම.  
2. ජව සම්පත්තිෙයන් යකු්ත වීම.  
3. මනාව ෙපාෙළාෙවහි පිහිටන සම වූ පත�ල් ඇත්ෙතක� වීම.   
4. රන්වන් පාට සිරැරක් ඇතේතක� වීම.   
5. මෘදු ෙමාෙලාක් සිරැරක් ඇත්ෙතක� වීම.   
6. නිම�ල පිරිසදිු පැවත�ම් ඇතේතක� වීම.   
7. සූර වීර ගති ඇත්ෙතක� වීම.   
8. මහා බලවෙතක� වීම.   
9. ෙනා පැකිල කිවහැකි වචන ඇත්ෙතක� වීම.  
10. ෙල� සත�නට ප්රිය මනාප පදු්ගලයක� වීම.  
11. අන්යයන්ෙග් ෙද�ෂ දශ�නයට ලක් ෙනාවන කටයුත� ඇත්ෙතක� 

වීම.  
12. අන්යයන්ට ෙක්ලාම් කියා බිඳවිය ෙනා හැකි පරිවාර සම්පත්තියක් 

ලැබීම.   
13. බිය තැතිගැනමී් නැත්ෙතක� වීම.   
14. පෙරාපක්රමවලින් විනාශ ෙනාකළ හැකි ෙකෙනක� වීම.   
15. පෙර�පක්රමයන්ෙගන් අකල් මරණයට පත් ෙනාවන බව.  
16. ෙබාෙහ� පිරිවර ඇත්ෙතක� වීම.   
17. සුරෑපී පදු්ගලෙයක� වීම.   
18. මනා සටහන් (හැඩහුරැකම) ඇත්ෙතක� වීම.   
19. අල්ප ආබාධ ඇත්ෙතක� වීම.   
20. ෙශ�ක ෙනාකරන්ෙනක� වීම.   
21. ප්රියයන්ෙගන් ෙවන් ෙනාවන්ෙනක� බව.   
22. දීඝ�ායුෂ ලබන බව.   
23. මනාව පිහිටි අඟපසඟ ඇති බව. ෙම් ආදී තවත් ෙබාෙහ� 

ආනිශංස ලැෙබන බව කියා ඇත. 

 ෙසාරකෙමන් වැළකෙීමන් ලැෙබන ආනිශංස 

1. මහා ධනවෙතක� වීම.   
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2. ෙබාෙහ� ධන ධාන්ය ලබන්ෙනක� වීම.  
3. අනන්ත ෙභ�ග සම්පත් ඇත්ෙතක� වීම.   
4. නූපන් වස්ත�ව ඉපදවීමට පණු්ය ශක්තිය ඇත්ෙතක� වීම.   
5. ඇත්තා වූ ෙභ�ග රැකගැනෙීම් වාසනාව ඇති බව.   
6. කැමති වස්ත�න් වහා ලබනේනක� වන බව.   
7. ගිනි ජල ආදිෙයන් විනාශ ෙනාවන රජ ෙසාර ආදීන්ට සාධාරණ 

ෙනාවූ විනාශ කළ ෙනා හැකි වස්ත�ව ඇති බව.   
8. අන්යයන්ට ෙනා ලැබිය හැකි ධන සම්පත් ලැබීෙම් වාසනා 

ඇත්ෙතක� බව.   
9. ෙල�කෙයහි උත්තම පුද්ගලයක� වන බව.  
10. නැත යන වචනය අසනන්ටවත් ෙනාලැෙබන්නක� වන බව.  
11. සැප විහරණ ඇත්ෙතක� වන බව ආදී තව ෙබාෙහ� ආනිශංස 

ලැෙබන්ෙන්ය. 

 කාමමිථ්යාචාරෙයන් වැළකීෙමන් ලැෙබන ආනිශංස 

1. සත�රන් නැත්ෙතක� බව.   
2. සියළු ජනයාට ම ප්රියෙයක� වන බව.   
3. ආහාර පාන ඇඳුම් පැළඳුම් ඉඳුම් හිටුම් ආදිය සුවෙස් ලබන්ෙනක� 

වන බව.   
4. සැපෙස් නදින බව.   
5. සැපෙස් පිබිෙදන බව.   
6. අපා භය නැත්ෙතක� වන බව.   
7. ස්ත්රීභාවයක ් ලැබූ කලකවත් පණ්ඩක, නපුංශක, 

උභෙත�බ්යංජනක ආදී අභව්යත්වයකට පත් ෙනාවන බව.   
8. ෙක්ර�ධ අඩු පුද්ගලෙයක� වීම.   
9. සෑම ෙදයක් ම පරිකෂාෙකාට බලා කරන බව.   
10. උසස් වූ කායික, වාචසික, මානසික කටයුක� ඇත්ෙතක� බව.   
11. සැක බිය නිසා බිම බලා ෙනාසිටින්ෙනක� බව.  
12. ඔවුෙනාවුන්ට ප්රිය වූ අඹුසැමියන් ලබන බව,   
13. පිරිපනු් ඉඳුරන් ඇත්ෙතක� වීම.   
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14. පිරිපනු් ෙද්හ ල�ණ ඇත්ෙතක� වන බව.   
15. සැක ශාංකා නැත්ෙතක� බව.   
16. ෙවෙහස ෙනාවී ධනය ලබන බව.   
17. සුව ෙස් ෙවෙසන බව.  
18. කිසි තැෙනකවත් බිය ෙනාවන්ෙනක� බව.   
19. ප්රියයන්ෙගන් ෙවන් ෙනාවන්ෙනක� වන බව ආදී තව ෙබාෙහ� 

ආනිශංස ලැෙබන්ෙන්ය. 

 මුසාවාදෙයන් වැළකීෙමන් ලැෙබන ආනිශංස 

1. අතිශයින් ප්රසන්න ඉඳුරන් ඇත්ෙතක� වීම.   
2. මිහිරි කටහඬ ඇත්ෙතක� වීම.   
3. සමානව පිහිටි සුදුවන් දත් ෙදපලක් ලැෙබන බව.   
4. අෙශ�භන වූ මහත් ශරීර ෙනාලබන්ෙනක� බව.   
5. අෙශ�භන වූ ෙකට්ටු ශරීර ෙනාලබන්ෙනක� බව.   
6. අෙශ�භන වූ උස ශරීර ෙනාලබන්ෙනක� බව.  
7. අෙශ�භන වූ මිටි ශරීර ෙනාලබන්ෙනක� බව.   
8. සැපදායක ව ූ (රෑප, ශබ්ද, ග�ධ, රස, සුව පහසුව ඇති ඇඳ පුටු 

ආදීය) ස්පශ�යන් ලබන්ෙනක� බව.   
9. දුගඳ නැති මහෙනල් මල් සුවඳ විහිෙදන මුඛයක් ලැබීම.   
10. සුවච කීකරැ පිරිවර ඇත්ෙතක� වීම.   
11. විශ්වාස කළයුත� වචන ඇත්ෙතක� වීම.   
12. ෙනළුම් ෙපත්තක් බඳු වූ රත�වන් මෘදු දිවක් ලබන්ෙනක� වීම.  
13. උඩඟ� ෙනාවන බව.   
14. චපල වචන හා ක්රියා නැත්ෙතක� වීම ආදී තව ෙබා ෙහ� 

ආනිශංස ලැෙබන්ෙන්ය. 

 සුරාපානෙයන් වැළකෙීමන් ලැෙබන ආනිශංස 

1. අතීත අනාගත වත�මාන යන ත�නක්ාලය පළිිබඳ වහා වැටහීම 
ඇති නුවණින් සියලු කටයුත� කළහැකි වීම.   

2. සැමකල්හි සිහයි පිහිටුවාෙගන කටයුත� කළහැකි වීම.   
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3. උමත� ෙනාවී ඉපදීම.  
4. ඥානවන්තෙයක� වීම.  
5. අලස ෙනා වන්ෙනක� වීම.   
6. ජඩ ෙහවත් ෙනාහික්මුණු ගති නැත්ෙතක� වීම.   
7. ෙකලෙතාලු ෙනාවීම. 
8. තරැණ මඳ ආදිෙයන් මත් ෙනාවන්ෙනක� බව.   
9. අප්රමාදී ව කටයුත� කරන්ෙනක� වීම.   
10. ෙම�හෙයන් මුලා ෙනාවනන්ක� වීම.   
11. තැති ගැනීම් නැත්ෙතක� වීම.   
12. එකට එක ෙනාකරන්ෙනක� වීම.   
13. ඊෂ්ය�ා ෙනාකරන්ෙනක� වීම.  
14. සත්යවාදීෙයක� වීම.  
15. ෙක්ලාම් හිස් වචන ඵරැෂ වචන කථා ෙනාකරන්ෙනක� වීම.  
16. දිවා රෑ අලස ෙනාවී කටයුත� කරන්ෙනක� වීම.   
17. කළග�ණ දන්ෙනක� වීම.   
18. කළ උපකාරයන්ට ප්රත්යුපකාර කරන්ෙනක� වීම.   
19. මසුරැමල නැත්ෙතක� වීම.   
20. ත්යාගවන්තෙයක� වීම.  
21. මහා සිල්වෙතක� වීම.   
22. සෘජු වූ ගති පැවත�ම් ඇත්ෙතක� වීම.   
23. ෙක්ර�ධ ෙනාකරන සත්පුරැෂෙයක� වීම.   
24. පව් කිරීමට ලැජ්ජාසීලී වූ ග�ණවෙතක� වීම.   
25. පව් කිරීමට බිය ඇත්ෙතක� වීම.   
26. සෘජු අදහස් ඇත්ෙතක� වීම.   
27. මහා ප්රඥාවන්තෙයක� වීම.   
28. මහා චිත්ත බලයක් ඇත්ෙතක� වීම.   
29. දාශ�නික අදහස් ඇත්ෙතක� වීම.   
30. අථ�ානථ� වැටෙහන හසල බුද්ධිමෙතක� වීම. ෙම් ආදී තව ෙබාෙහ� 

ආනිශංස ලබන්ෙන්ය. 
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55                    ෙතරැවන් සරණ යෑම 
තව ද අංග�ත්තර නිකාය අට්ඨක නිපාතෙය් අභිසන් ද 

සූත්රෙයහි රත්නත්රය සරණගතව පන්සිල් රැකීෙමන් සැප ෙගනෙදන 
ධම� අටක් බව දැක්ෙව්. එය ෙමෙස්ය. 

මහෙණනි, පින් ගලා එන, ක�සල් ගලා එන, සැප ෙගනෙදන, 
ස්වග�ෙයහි ඉපදීම පිණිස පවතින, සව්ග� සැප පිණිස පවතින, කැමති 
ෙද් ලබාෙදන, ප්රිය ෙද් ලබාෙදන, මනාප ෙදය ලාබාෙදන, යහපත 
පිණිස, සැපය පිණිස හිත පිණිස පවතින ධම� අටකි.  

බුදු රජාණන් වහන්ෙස් සරණ යාම, ධම�ය සරණ යාම, 
සංඝයා සරණ යාම, ප්රාණඝාතෙයන් වැළකමී, ෙසාරකෙමන ්වැළකමී, 
කාමමිථ්යාචාරෙයන් වැළකමී, ෙබාරැකීෙමන් වැළකමී, සුරාපානෙයන් 
වැළකීම යන අටයි. ෙමෙස් පන්සිල් රැකමී අතීත අනාගත වත�මාන 
යන කාලත්රෙයහිම බුදු පෙස්බුදු මහ රහතන්වහන්ෙස්ලා විසින් ද, 
සිල්වත�න් ග�ණවත�න ්නැණවත�න් විසනි් බැහැර ෙනාකරන ලද ගහ�ා 
ෙනාකරන ලදද්ක.ි එෙසම් පන්සිල් රැකමී මහා දාන පසක් දීමකි. 

ආය්ය�ය ශ්රාවකයා ප්රාණඝාතෙයන් වැළක�ෙන් ෙව්. ෙමෙස් 
ප්රාණඝාතෙයන් වැළකමී අප්රමාණ සත්වයන්ට ජීවිත දානය ෙදයි. 
අෛවරය ෙදයි. නිදුක්බව ෙදයි.  ඔහු අප්රමාණ සතව්යන්ට අභය දී, 
අෛවරය දී, නිදුක්බව දී ඒ ෙහ්ත�ෙවන් අප්රමාණ අභයට, අෛවරයට, 
නිදුක්බවට හිමිකරැෙවක් ෙවයි. ෙසාරකෙමන් වැළක�ෙන් ෙව්.  ෙප... 
කාමමිථ්යාචාරෙයන් වැළක�ෙන් ෙව්. ෙප... ෙබාරැකීෙමන් වැළක�ෙන් 
ෙව්. ෙප... සුරාපානෙයන ් වැළක�ෙන් ෙව්. ෙමෙස් සුරාපානෙයන් 
වැළකීම අප්රමාණ සත්වයන්ට ජීවිත දානය ෙදයි. අෛවරය ෙදය.ි 
නිදුක්බව ෙදයි.  ඔහු අප්රමාණ සත්වයන්ට අභය දී, අෛවරය දී, 
නිදුක්බව දී ඒ ෙහ්ත�ෙවන් අප්රමාණ අභයට, අෛවරයට, නිදුකබ්වට 
හිමිකරැෙවක් ෙවය.ි 

තව  ද සීල් රැකීෙමහ ි අනුසස් ෙථරගාථා පාලිෙය් සීලව 
ෙථරගාථාවන්හි ෙමෙස් කයිෙවයි. 

ෙම් ෙල�කෙයහි අභිවෘද්ධිය කැමති තැනැත්තා චාරිත්ර වාරිත්ර 
සීලයම රක්ෙන් ය. රකන්ා ලද සීලය ඔහුට සකල සම්පත්තියම ෙගන 
ෙදන්ෙන් ය. ප්රසංසාව, සත�ට, ෙදව්ෙලාව සත�ටුවීම යන කරැණු ත�න 
ප්රාථ�නා කරන්නා සීලය රක්ෙන් ය. සීලෙයන ් හිකම්ුණු තැනැත්තා 
ෙබාෙහ� මිත්රයන් ලබන්ෙන් ය. දුස්සීලයා ෙග් පව්කම් නිසා මිත්රයන් 
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ඔහුෙගන් ඈත් වන්ෙන් ය. දුසිල්වතා ඉදිරිෙයහි ගහ�ාව අපකීර්තිය 
ඇතිෙවයි. සිල්වතා ඉදිරිෙයහි කීර්තිය ප්රශංසාව ග�ණ වණ�නාව 
සැමකල්හ ි ඇතිෙවයි. සීලය සියලු ක�සලයන්ට මුල ය. ධ්යානා දී 
උත්තරිමනුෂ්ය ධම�යන ්ලැබීමට ඇති පිහිට ය. සීලය සමථ විදශ�නා 
වැඩීමට පිහිටවන මව ය. සියලු යහපෙතහි මුල ය. සීල සංවරය 
දුසිරිත් සංඛ්යාත ජලස්ඛ�ධය නවත්වන ෙවරළ ය. සත�ටුවීමට සීලය 
හැර අන් ෙදයක ් නැත. සියලු බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ලා නිව�ාණය 
නමැති සයරුට බසින ෙතාට ය. සීලය මාරෙස්නාව මධ�නය කරන 
අසදෘශ බල ෙස්නාව ය. ෙකෙලසුන් සිඳින උත�ම් ආයුධය ය. පළඳින 
ආභරණයන්ෙගන් උසස්ම ආභරණය ය. ෙකෙලස ් යුද්ධය පිණිස 
අද්භ�ත වූ සන්නාහකය ය. සීලය සසර සයුෙරන් එතරවීමට ඇති 
මහානුභාව සම්පනන් ඒ දණ්ඩ ය. පහල වායු තලෙය් පමණක් 
විහිෙදන මල් සඳුන් ආදීෙයහි සුවඳ අභිබවා ෙදව්ෙලාව බඹෙලාව 
දක්වා විහිෙදන එකම සුවඳ ය. ඇඟ ගල්වන සුවඳ අතර සීලය හා 
සම විලවුනක් නැත. සීලය සංසාර කාන්තාරෙයහි ගමන් කරන්නාට 
ෙගන යා හැකි පිළුණු ෙනාවන ෙනානැෙසන ආහාරයකි. උවමනා 
ෙද් ලබාෙදන ෙසාර සත�රන්ට පැහැරගත ෙනාහැකි උසස් 
මාෙග��පකරණයකි. කිසි අනත�රකට ලක් ෙනාවන කැමති දිශාවකට 
යා හැක ිඋත�ම් යානයකි. සීලෙයහි ෙනාපිහිටි අඥානයා ෙමෙලාව ද 
නිනද්ා ලබා මරණින් මත� අපාගතව කනගාටු ෙව්. සැමතැන දුකින් 
වසයි. සිල් රක්නා වූ නුවණැත්තා ෙමෙලාව ද කීර්තියට පත්ව 
මරණින් මත� ස්වග�ෙයහ ි ඉපිද සත�ටු ෙව්. සෑම තැන්හිම සත�ට 
ලබන්ෙන් ය. ෙනාෙයක් ෙලෟකික සැප ද නිවන ද ලබාෙදන සීලය ද 
නුවණ ද උත�ම් ය. සීලයත ්නුවණත් ඇතිනම් සයිලු තැන ජය ලැබිය 
හැක. එබැවින් මනා ෙගෟරවෙයන් සිල් රැකීෙමන්ම සීල පාරමිතාව 
සම්පූණ� වන බව දැන සිල් පිරියයුත� ය. 

10. උපාසකත්වය 
උපාසකත්වය පිළිබඳව දීඝ නිකායට්ඨකථා සාමඤ්ඤ්ඵල සූත්ර 

වණ�නාෙවහි ෙමෙස් සඳහන් ෙව්. 
“ෙකා උපාසෙකා ති = ෙයා ෙකාචි සරණගෙතා ගහෙ�ඨා” 

ෙතරැවන් සරණ ගිය ගිහි පින්වතා උපාසක නම් ෙව්. 
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“ක�මා උපාසෙකා ති = රතන�තයං උපාසනෙතා” ක�මක් 

නිසා උපාසක නම් ෙව් ද? රත්නත්රය කරා එළෙඹන බැවින් ඇසුරැ 
කරන බැවින් උපාසකයා නම් ෙව්. 

“කිම�ස සීල�ති = ප�ච ෙවරමණිෙයා” පඤ්ච 
දුෂ්චරිතයන්ෙගන් වැළකීම ඔහු ෙග් සීලය යි. 

  යෙමක් බුදුන් සරණ ගිෙය් ෙව් ද, දහම් සරණ ගිෙය් ෙව් ද, 
සඟ�න් සරණ ගිෙය් ෙව් ද, එපමණකින් ෙහෙතම උපාසකෙයක� ෙවයි. 

 “ෙකා ආජීෙවා ති = ප�ච මි�ඡාවණි�ජා පහාය ධෙ�මන 
සෙමන ජීවිතක�පනං” සත්ව හින්සනයට ෙයාදා ගනන්ා ආයධු 
ෙවළඳාම, දාසබව ආදියට මනුෂ්යයන් විකිණීම, සුනඛයන් ඇති දැඩි 
කරනන්ා ෙස් මවු, ඌරැ, එළුවන් වැන ිසත�න් ඇතිෙකාට මස් පිණිස 
විකිණීම, මත්�ව්ය ෙවළඳාම, වසවිස ෙවළදාම යන අධම� ෙවළඳාම්වලින් 
වැළකී ධම�ානුක�ල ජීවිත පැවැත්ම ඔහුෙග් ආජීවය යි. 

 “කා විප�තීති = යා තෙ�සව සීල�ස ච ආජීව�ස ච විප�ති, 
අයම�ස විප�ති” යෙමක් සිල් ෙනා රකියි ද, අධම� ෙවළඳාම් කරයි ද 
ෙමය ඔහු ෙග් විපත්තිය ෙහවත් පිරිෙහන මඟ ෙව්. එබඳු තැනැත්තා 
ෙග් ල�ණ ෙමෙස් දැක්ෙව්.  

යෙමක් ශ්රද්ධාව නැත්ෙත් ෙව් ද, සිල් බිඳියි ද, ෙක�ත�හල 
මංගල නම් වූ අසන දකින ෙද්වල් ශ�භ අශ�භ වශෙයන් පළිිගන්ෙනක් 
ෙව් ද, ෙක�ත�හල මංගල සළකා කම� විපාක පළිි ෙනාගන්ෙනක් ෙව් ද, 
බුදු සසුෙනන් බැහැර දන ් දීමට සුදුස්සන් ෙසායයි ද ෙමම කරැණු 
පස සීල විපත්තියට හා ආජීව විපත්තියට ෙහ්ත� ෙව්. යෙමක් ෙමම 
කරැණු පෙසන් යුක්ත ෙව් ද ෙහෙතම උපාසක චණ්ඩාලෙයකි. මල 
බැඳුණු යකඩයක් ෙමන් උපාසක මලෙයකි. උපාසක හීනෙයකි. 

 “කා ස�ප�තීති = යා ච�ස සීලස�පදා ෙචව ආජීවස�පදා ච, 
සා ස�ප�ති” යෙමක් මනාව පන්සිල් රකියි ද, පරිිසිදු ආජීවෙයන් 
යුක්ත ෙව් ද, ෙමය ඔහු ෙග් සම්පත්තිය ෙහවත් දියණුුවන මඟ ෙව්. 
එබඳු යහපත් උපාසකයා ෙග් ල�ණ ෙමෙස් දැක්ෙව්.  

යෙමක් ශ්රද්ධාව ඇත්ෙත් ෙව් ද, සිල්වත් ෙව් ද, ෙක�ත�හල 
මංගලිකෙයක් ෙනාෙවයි ද, කම� ඵල විශ්වාස කරන්ෙනක් ෙව් ද, බුදු 
සසුෙනන් බැහැර දක්ෂිණාහ�යන් ෙනා ෙසායයි ද ෙහෙතම භි�ු - 
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භි�ුණී - උපාසක - උපාසිකා යන සිව ුපිරිෙසහි ප්රසාදයට පත්වන 
බැවින ්උපාසක රත්නය නම් ෙව්. ෛමත්රිය, කරැණාව, ඉවසීම, ආදී 
ග�ණයන්ෙගන් ද, සීල සුග�ධය, කීර්ති සුග�ධය, ග�ණ සුග�ධය 
ආදිෙයන් ද යුත් උපාසක ෙතෙම් උපාසක පදුමය නම් ෙව්. සදුු 
ෙනළුම් මලක් ෙස් මංගල සම්මත අවස්ථාවන්හ ිදී ෙපරමුෙණහි තබා 
ගන්නා බැවින් ද, සැමට ප්රිය මනාප වන බැවින් ද උපාසක 
පුණ්ඩරිකය නම් ෙව්. 

එබඳු උපාසකයා ෙග් ග�ණ දසයක් මිළිනද් ප්රශන්ෙයහි දක්වා 
ඇත. ඒවා ෙමෙස්ය. 

1. ස�ඝයා හා සමාන සුවදුක ්ඇත්ෙත් ධම�ය අධිපති ෙකාට ඇත්ෙත් 
ෙව්.    

2. දන් දීෙමහි ඇලුෙන් ෙව්.   
3. සව�ඥ ශාසනෙයහි පිරිහමී දැක එය නගා සිටුවීමට උත්සාහ 

කරන්ෙනක� ෙව්. 
4. දුරැ කරන ලද ෙක�ත�හල මංගල ඇත්ෙත් සම්යග් දෘෂ්ටිය 

ඇත්ෙතක� ෙව්.  
5. ජීවිත ෙහ්ත�ෙවන්වත් සව�ඥයන් වහන්ෙස් හැර අෙනෙකක� තම 

ශාස්තෲවරයා වශෙයන් ෙනා දක්වන්ෙනක� ෙව්.  
6. කාය කම� වාක් කම� ආර�ා කරන්ෙනක� ෙව්.   
7. සමගිෙයහි ඇලුෙනක� ෙව්.   
8. ඊෂ්ය�ා ෙනාකරන්ෙනක� ෙව්.   
9. අන්යයන් රැවටීමට ෙනාව සත්යෙයහි පිහිටා ම සව�ඥ 

ශාසනෙයහි හැසිෙරන්ෙනක� ෙව්.  
10. බුදුන ්සරණ ගයි දහම් සරණ ගිය සඟ�න ් සරණ ගයි ෙකෙනක� 

ෙව්. 

 තමාෙග් හා අන්යයන්ෙග් යහපත පිණිස පවතින 
උපාසකත�මා 

1. තමා ශ්රද්ධාව ඇත්ෙත් අන්යයන් ශ්රද්ධාෙවහි පිහිටුවය.ි   
2. තමා සිල්වත් වූෙය් අන්යයන් සීලෙයහි පිහිටුවයි.   
3. තමා ත්යාගවන්ත වූෙය ් අන්යයන් ත්යාගවන්ත භාවෙයහි 
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පිහිටුවයි.   

4. තමා භි�ූන් දකිනු කැමැත්ෙත් අන්යයන් භි�ූන් දැකීෙමහි 
ෙයාදවයි.   

5. තමා ධම�ය අසන්ෙන් අන්යයන් ධම�ය ඇසීෙමහි පිහිටවුයි.  
6. තමා ඇසූ ධම�ය ධරන්ෙන් (සිහිෙයහ ි තබාගන්ෙන)් අන්යයන් 

ධම�ය ධාරණෙයහි ෙයාදවයි.   
7. තමා මතකෙයහි තබාගත ් ධම�ෙයහි අථ� විමසන්ෙන ් අන්යයන් 

ධම�ය අථ�පරි�ාෙවහි ෙයාදවයි..   
8. තමා ධම�ානකු�ල පළිිෙවෙතහි ෙයදුෙන් අන්යයන් ධම�ානකු�ල 

පිළිෙවෙතහි ෙයාදවයි. 
ෙමබඳු ල�ණයන්ෙගන් සමන්වාගත සෑම ෙදනාටම සියලු 

කරදර බාධක අභිෙය�ග මැඩෙගන අපරාජිතව මනා සෘජු ප්රතිපදාව 
අනුගමනය ෙකාට ෙලෟකික  ෙල�ෙක�ත්තර සියලු ප්රාථ�නා ජයගත 
හැකි වන්ෙන්ම ය. 

11. බ්රහ්මචරියක පඤ්ච සීලය 
තිසරණ සහිත පන්සිල් රකින උපාසකයා විසනි් එය මැනවින් 

රැකමීට කාලාන්තරයක් පරුැදු කළ යුත� ය. එෙස් එය පුරැදු කළ 
තැනැත්තාට ෙකෙලස් බරින් ඈත්ව නිවන් මඟ සරැ කර ගැනීම 
පිණිස තථාගතයන් වහන්ෙස් බ්රහ්මචරියක පඤ්චසීලය අනුදැන වදාළ 
ෙස්ක. පඤ්ච සීලෙයහි ඇති ත�න්වන සිකපදය වන 
“කාෙමසුමි�ඡාචාරා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි” යන ෙම් 
සිකපදය ෙවනුවට “අබ්ර�මචරියා ෙවරමණී ස�ිඛාපදං සමාදියාමි” 
කියා සමාදන් වීම ෙමහි ඇති ෙවනස ය. එහි අථ� විවරණය ෙමෙස් 
ය. 

“අබ්ර�මචරිය�ති අෙස�ඨචරියං” බුද්ධාදී උත�මන ් විසින් 
පිළකි�ල් කරන ලද පහත් වූ ලාමක වූ නිනද්ිත වූ හැසිරීම 
අබ්රහ්මචරියාව නම් ෙව්. ෙමයින් ෛමථුන ධම�ය අදහස් කරන ලදි. 

“බ්ර�ම�ති = ෙස�ඨං උ�තමං විසු�ං” යන ෙමහ ි බ්රහ්ම 
යන්ෙනන් ෙශ්ර්ෂ්ඨ උත්තම විශ�ද්ධ යන අථ� කියෙව්. 
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“චරිත�ති චරියා” හැසිරීම ක්රියාකිරීම චරියා නම් ෙව්. ෙමහි 

චරියා යන්ෙනන් පාරමිතා සංඛ්යාත දාන සීල භාවනාමය 
ප්රතිපත්තිෙයහි හැසිරීම කියන ලදි. ෙමහ ි “ඉරියාපථචරියා, 
ආයතනචරියා, සතිචරියා, සමාධිචරියා, ඤාණචරියා, ම�ගචරියා, 
ප�තිචරියා, ෙලාක�චරියා” චරියා අටකි. 

සතර ඉරියව්ව සිහි නුවණින් විසීම “ඉරියාපථචරියා” නම් ෙව්. 
ඉන්�ිය සංවරය “ආයතනචරියා” නම් ෙව්. සතර සතිපට්ඨානෙයහි 
ෙයදීම “සතිචරියා” නම් ෙව්. ධ්යාන භාවනාෙවහි ෙයදීම 
“සමාධිචරියා” නම් ෙව්. ආය්ය� සත්ය විදශ�නාව “ඤාණචරියා” නම් 
ෙව්. ෙස�වාන් ආදී මාග�යන්ට පැමිණීම “ම�ගචරියා” නම් ෙව්. 
ෙස�වාන් ආදී ඵලයන්ට පැමිණීම “ප�තිචරියා” නම් ෙව්. බුදු, පෙස් 
බුදු, මහ රහතන් වහන්ෙස්ලා සත්වානුකම්පාෙවන් ෙල� වැඩ කිරීම 
“ෙලාක�චරියා” නම් ෙව්. 

“ෙස�ඨෙ�ඨන බ්ර�මභ�තානං බු� - පෙ�චකබු� - 
බු�සාවකානං චරියෙතා බ්ර�මචරිය�ති වු�චති” යන ෙම් නරිැක්තයි 
අනුව බ්රහ්මචරියාව යන ු උත්කෘෂ්ට පරිච්ෙඡ්දෙයන් ගත් කල්හි 
ෛමථුන ධම�ෙයන් ද, රෑප ශබ්ද, ග�ධ, රස, ස්පශ� යන පඤ්ච 
කාමයන්ෙගන් ද සම්පූණ�ෙයන් වැළකී පිරිය යුත� වූ, බුදු, පෙස් බුදු, 
බුද්ධ ශ්රාවක උත�මන් වහන්ෙස්ලාට අයත් වූ ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාව වන 
ආය්ය� මාග� ප්රතිපදාව හඳුනව්න විෙශ්ෂ නාමයකි. 

තව ද “බ්ර�මචරිය�ති සි�ඛා�තයස�ගහිතං සකලං 
සාසනබ්ර�මචරියං” යන්ෙනන් අධිසීල අධිචිත්ත අධිපඤ්ඤා යන ත්රිවිධ 
ශි�ාෙවන් සංගෘහිත වූ භි�ු භි�ුණී උපාසක උපාසිකාවන් විසින් 
පිරිය යුත� ශාසන ප්රතිපත්ති මාග�ය අදහස් කරන ලදි. තව ද 
“බ්රහ් මචරිය�ති ෙමථුනවිරති” යන ෙමහි ෛමථනුෙයන් වැළකමීම 
බ්රහ්මචය්ය�ාව  යනුෙවන ් අදහස් කරන ලදි. ෙම් කියන ලද්ෙද් 
උත්කෘෂ්ට පරිච්ෙඡ්දෙයනි. 

“බ්ර�මචරිය සෙ�දා දාෙන ෙවය්යාවෙ�ච ප�චසි�ඛාපදසීෙල 
අ�පම�ඤාසු ෙමථුනවිරතියං සදාරසෙ�තාෙස වීරිෙය 
උෙපාසථෙ�ගසු අරියමෙ�ග සාසෙනති ඉෙම�වෙ�සු දි�සති” තව ද 
ෙම් බ්රහ්මචය්ය�ාව යන්ෙනහි විවිධ අථ� ක�ශලතා දක්වය.ි ඒ අතර 
දන්දීම ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. වතාවත් කිරීම ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. 
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පන්සිල් රැකමී ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. කරැණා-මදුිතා භාවනා වැඩීම ද 
ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. ෛමථනුෙයන ්වැළකමී ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. තම 
භාය්ය�ාවෙගන් සත�ටුවීම ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවක.ි ක�ශල වීය්ය� ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ 
චය්ය�ාවකි. උෙපාසථ සිල් (අටසිල්, දසසිල්) රැකීම ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. 
ආය්ය� මාග�ය ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. සීල සමාධි ප්රඥා ස�ඛ්යාත 
බුද්ධානුශාසනාව ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. 

ගිහිව වාසය කරන්ෙනක� විසින් වවු ද ෙමෙස් බ්රහම්චරියක 
පඤ්චසීලය කලනි් කලට ෙහ� සමාදන්ව පුරැදු කර ගැනීෙමන් 
පහසුෙවන් ආත්ම දමනය සිදුකළ හැකි ෙව්. අබ්රහ්මචරියාෙවන් 
වැළකීෙමන් ලැෙබන ආනශිංස දහ නවයකි. ඒවා කාමමිථ්යාචාරෙයහි 
කියූ ආනිශංසෙය�ම ය. 

12. ආජීව අෂ්ටමක සීලය 
සිල් ඉල්ලීෙම් වාක්යය. 

ඔකාස අහං භෙ�ත, තිසරෙණන ස�ධිං  ආජීව අටඨමක සීලං 
ධ�මං යාචාමි අන�ුගහං ක�ා සීලං ෙදථ ෙම භෙ�ත. 

දුතිය�පි---තතිය�පි අහං භෙ�ත, තිසරෙණන ස�ධිං ආජීව 
අටඨමක සීලං ධ�මං යාචාමි අනු�ගහං ක�ා සීලං ෙදථ ෙම භෙ�ත. 
අනුක�පං උපාදාය. 

1. පාණාතිපාතා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
2. අදි�නාදානා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
3. කාෙමසුමි�ඡාචාරා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
4. මුසාවාදා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
5. පිසුනාවාචා ෙවරමණී ස�ිඛාපදං සමාදියාමි. 
6. ඵරැසාවාචා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
7. ස�ඵ�පලාපා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
8. මි�ඡාජීවා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. යන ෙම් සි�ාපද 

අට ආජීවාෂ්ටමක සීලය නම් ෙව්. 
පඤ්චසීලය වනාහි අබුද්ෙධ�ත්පාද කාලයන්හි ද ශිෂ්ට 

මිනිසුන් අතර පවතනින්කි. ආජීව අෂ්ටමක සීලය වනාහි 
බුද්ෙධාත්පාද කාලෙයහි පමණක් පවතින විෙශ්ෂ ශීලයකි. මහ 
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ෙබ�සතාණන් වහන්ෙස් අභිනිෂක්්රමණය ෙකාට අෙන�මා ගං ෙතරට 
පැමිණ පැවිදිව ආජීවාෂ්ටමක සීලය සමාදන් වූ බව සුත්තනිපාතයට 
අයත් පබ්බජ්ජා සූත්රෙයහි සඳහන් ෙව්. ෙමම සීලය සමාදන් වීෙමන් 
මනාව පන්සිල් රැකිය හැකි වන්ෙනය්. පාණාතිපාතා ෙවරමණී, 
අදි�නාදානා ෙවරමණී, කාෙමසුමි�ඡාචාරා ෙවරමණී, මුසාවාදා 
ෙවරමණී යන මුල් සිකපද සතරද පඤ්ච සීලෙයහි දී විස්තර කරන 
ලදි. ඉතිරි සි�ාපදයන්හි අථ� විවරණය ෙමෙස්ය. 

 පිසුනාවාචා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 

පිසුණාවාචා යන ෙමහි පිංසති සමෙ�ග සෙ�ත භිෙ�න 
කෙරාතී’ති= පිසුණා යම් කසිි වචනයකින් සමගි වූවන ්ෙභ්ද ෙකෙර් ද, 
ඒ වචනය පිසුණා නම් ෙව්. එනම් ෙක්ලාම් කීමයි. තමන ් ප්ිරය 
පුදග්ලෙයක් වීෙම් කැමැත්ෙතන් හා අන් ෙදෙදෙනක� බිඳුවීෙම් 
කැමැත්ෙතන් ෙකෙනක� ක ීෙදයක් අනිෙකක�ට කීෙමන් පිසුණාවාචාව 
සිදු ෙව්. එය ජාති, නාම, ෙගාත්ත, කම්ම, සපි්ප, ආබාධ, ලිංග, 
කිෙලස, ආපත්ති, අක්ෙකාස යන දස ආකාරෙයන ් සිදුකළහැකිය. 
ඒවා ෙමෙස්ය. 
1. ජාති = යනු සමාජ සම්මත විවිධ ක�ල වංශෙය�ය. උසස් 

ක�ලවෙතක�ට, අසවලා ඔබට ෙගාවිගමෙයක්, වලවුකාරෙයක් 
කීෙව්ය කියා ෙහ� චණ්ඩාලෙයක්, ක�ළුෙපාත්ෙතක් යැයි පහත් 
ජාතියක් ආෙර�පණය ෙකාට කීමද, පහත් ක�ලයක උපන්ෙනක�ට 
අසවලා ඔබට චණ්ඩාලෙයක්, ක�ළුෙපාත්ෙතක් වළං හදන්ෙනක් 
කීෙව්ය කයිා ෙහ� ෙගාවිගමෙයක්, වලවුකාරෙයක් කීෙව්ය කයිා 
උසස් ජාතියක් ආෙර�පණය ෙකාට කීමයි. 

 

2. නාම= යනු පරම්පරාගත ෙහ� කාලානුරෑප වූ ෙහ� ජනසමාජෙයහි 
සම්මත නාමෙය�ය. උසස් යැයි සම්මත නමක් ඇතිෙයක�ට උසස් 
ෙහ� පහත් නමක් ආෙර�පණය ෙකාට ද, පහත් නාමයක් 
ඇතිෙයක�ට අථ�වත් නාමයක් ෙහ� පහත් නාමයක ් ආෙර�පණය 
ෙකාට කීමයි. 

3. ෙගා�ත = යනු එක ්එක් ක�ල පරම්පරා නාමෙය�ය. උසස් ෙග�ත්ර 
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නාම ඇතිෙයක�ට උසස් ෙහ� පහත් ෙග�ත්ර නාමයක් ෙහ� 
ආෙර�පණයඑ ෙකාට ද, පහත් ෙග�ත්ර නාමයක් ඇතිෙයක�ට උසස්  
ෙහ� පහත් ෙග�ත්ර නාමයක් ආෙර�පණය ෙකාට කීමය.ි 

4. ක�ම = යනු ඒ ඒ ෙප්රද්ශවල ඇති උස් පහත් රැකියාෙව�ය. උසස් 
රැකියාවක් කරන්ෙනක�ට උසස් ෙහ� පහත් රැකියාවක් 
ආෙර�පණය ෙකාට ද, පහත් රැකියාවක් කරන්ෙනක�ට පහත් ෙහ� 
උසස් රැකයිාවක් ආෙර�පණය ෙකාට ෙහ� කීමයි. 

5. සි�ප = යනු මැටි, ලී, ෙව් වැල්, ෙරදි ආදිෙයන් කරනන්ා වූ විවිධ 
ශිල්ප ෙහවත් වෘතීන්ය. උසස් ශිල්පීය ද�තා ඇතිෙයක�ට උසස් 
ෙහ� පහත් ශිල්පයක් ආෙර�පණය ෙකාට ද, පහත් ශිල්ප 
කරන්ෙනක�ට පහත් ෙහ� උසස් ශිල්පයක් ආෙර�පණය ෙකාට 
ෙහ� කීමයි. 

6. ආබාධ= යනු සියලු ෙර�ගෙය�ය. ෙම් අතර මධුෙම්හය උසස් 
ආබාධයක් යැයි ද අන් සියල්ල පහත් යැයදි කියා ඇත. ෙම් 
ආබාධ වැළඳී ඇතිෙයක�ට උසස් ෙහ� පහත් ආබාධයක් 
ආෙර�පණය ෙකාට කීමය.ි 

7. ලිංග= යනු ශරීර වණ� හා හැඩහුරැකම්ය. යම් අඩුවක් ෙහ� 
වැඩියක් ෙහ� වණ�යක් ෙහ� මුල්ෙකාට කමීයි. 

8. කිෙලස= යනු ඇත්තාවූ  චරිත ස්වභාවයකින් ෙහ� නැත්තා වූ 
ක්ෙල්ශයක් ෙහ� මුල්ෙකාට කීමයි. 

9. ආප�ති = යනු  සත්ව ඝාතන ෙසාරකම ආදී කළ ෙහ�  ෙනාකළ 
වරදක් මුල්ෙකාට කීමයි. 

10. අෙ�කාස= යනු දස අෙක්ර�ෂ වස්ත�වලින ් කමීයි. ෙමයද හනී 
උත්කෘෂ්ට යැය ිෙදවැදෑරැම් ෙව්. එහි හීන නම්= අසවලා නුඹට 
ෙගාෙනක් යැය ි කීෙව්ය, බූරැෙවක්, බැටළුෙවක්, ෙකාටලුෙවක්, 
තිරිසෙනක්, නිරය ගතිකෙයක් කීෙව්ය, නඹුට සුගතයික් නැත, 
නුඹ විසනි් අපායම කැමති විය යුත�යැයි කීෙව්ය. යනාදී ෙලස 
කීමයි. උත්කෘෂ්ට නම්= නඹුට අසවලා පණ්ඩිතෙයක්, 
ව්යක්තෙයක්, ඥානවන්තෙයක්, බහුශ්රැතෙයක්, කථිකෙයක් කීෙව්ය 
යනාදී වචන ෙයාදා කමීය.ි 
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අංග සතරක් සම්පූණ� වීෙමන් පිශ�ණාවාචාව සිදු ෙව්. 

1. ෙභ්ද කළයුත� අෙනෙකක� ඇති බව.  
2. ෙකෙනක� හා තව ෙකෙනක� බිඳවන අදහස ඇතිබව.   
3. බිඳවීමට දස අෙක්ර�ෂ වස්ත�න්ෙගන් යමක් කමී.   
4. ඇසූ තැනැත්තා එය ෙත්රැම් ගැනීම යි. 

කියන ෙද් සත්ය වුව ද අසත්ය වුව ද අන්යයන් බිඳවන  
අදහස ඇත්ෙත නම් වරදට පැමිෙණ්. අන් ෙකෙනක� යම් අනත�රකට 
පැමිෙණනන්ට යාෙම් දී ඔහු එයනි් ගලවා ගැනීෙම් ෙච්තනාෙවන් 
කීෙමන් පිශ�ණාවාචා අක�සලය සිදු ෙනාෙව්. පිශ�ණාවාචයක් කීෙමන් 
අන්යයන් ෙනාබිඳුෙන් නම් එයින ් ද කම�ය සම්පණූ� ෙනාෙව්. ෙභ්ද 
වීෙමනම් කම� පථයක් සදිු ෙව්. ෙක්ලෙමන් ග�ණ හනීයන ් බිඳුවීෙම් 
කම�ය අලප්සාවද්ය ෙව්. ග�ණෙයන් උසස් වූවන් ෙග් තරමට කම�ය 
මහාසාවද්ය ෙව්. කීෙම් දී ෙකෙලස් අඩුෙවන ් ෙයදුන කල්හි 
අල්පසාවද්ය කම�යක් ෙව්. වැඩිෙයන් ෙයදුණු කලහ්ි මහාසාවද්ය 
කම�යක ෙව්. ෙක්ලාම් කීෙමහි විපාක හා එයින් වැළකීෙම් ආනිශංස 
මුසාවාද සිකපදය හා සම ෙව්. 

 ඵරැසාවාචා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 

පෙරසං ම�මෙ�ඡදිකා ඵරැසා වාචා එෙතස�ති ඵරැසවාචා = 
යම් වචනයක් කීෙමන ් අන්යයන්ෙග ් මම�ස්ථාන ෙහවත් බල නහර   
සිඳිනන්ාක් ෙමන් ෙව් ද, එබඳු වචන ඵරැසාචාචා නම් ෙව්. තව ද 

යා වාචා සය�පි ඵරැසා ෙනව ක�ණසුඛා න හදය�ගමා, 
අයං ඵරැසාවාචා.= යම් වචනයක ් ස්වභාවෙයන් ම කක�ශ ෙව්ද 
ඇසීෙමන් කනට සුවයක ්ෙනාෙව් ද, සිතට ප්රිය ෙනාෙව් ද එබඳු වූ 
සිත් රිදවන වචන ඵරැෂාවාචා නම් ෙව්. තව ද 

යාය හි වාචාය අ�තාන�පි පර�පි ඵරැසං සිෙනහාභාෙවන 
ලූඛං කෙරාති, සා ඵරැසාවාචා.= යම් වචනයක් කීෙමන් එය කයිනන්ා 
ද අසන්නා ද ෙරෟ� බවට නපුරැ බවට පමුණවුයි ද හිතවත් බව මිත්ර 
බව දුරැ ව යයි ද ඒ වචනය ඵරැසාවාචා නම් ෙව්. විනය 
පිටකෙය් පාච්ත්තිය පාළිෙයහි ආෙක්ර�ෂ කිරීම ජාති, නාම, ෙගාත්ත, 
කම්ම, සපි්ප, ආබාධ, ලිංග, කිෙලස, ආපත්ති, අක්ෙකාස යනුෙවන් 
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දස අයුරකනි් කළ හැකි බව දැක්ෙව්. 
1. උසස් ක�ලයක උපන්ෙනක�ට ඔහුෙග් ක�ලය ෙගන ෙහ� ෙරාඩියා 

පද්දා හක�රා ආදී ෙලස පහත් ක�ලයක් ආෙර�පණය ෙකාට ෙහ� 
පහත් ක�ලයක උපන්ෙනක�ට එම ක�ලෙයන් ෙහ� නිලෙම රාලහාමි 
හාමු ආදී ෙලස උසස ්ක�ලයක් ආෙර�පණය ෙකාට ෙහ� අවමන් 
කිරීම ජාතිෙයන් ආෙක්ර�ෂ කිරීම නම් ෙව්. 

2. ජන සමාජෙයහ ි උසස් ෙකාට සළකන නම් ඇතිෙයක�ට එම 
නාමය ෙගන ෙහ� පහත් යැය ිසම්මත කෙර�ලිස් හරමානිස ්ආදී 
නම් ෙයාදා ෙහ� පහත් යැයි සම්මත නම් ඇතියන්ට එම 
නාමෙයනම් ෙහ� අවමන් පිණිස උසස් නමක් ෙයාදා ෙහ� කථා 
කිරීම නාමෙයන් ආෙක්ර�ෂ කිරීම නම් ෙව්. 

3. ඒ ඒ ක�ලයන්ට අයත් පරම්පරා නාම ෙග�ත්ර නම් ෙව්. උසස් 
ෙග�ත්රයක ෙකෙනක�ට එම ෙග�ෙත්රයන ් ම ෙහ� පහත් ෙග�ත්ර 
නාමයකින් අවමන් කිරීම ද, පහත් ෙග�ත්රයක ෙකෙනක�ට එම 
ෙග�ෙත්රයන් ම ෙහ� උසස් ෙග�ත්ර නාමයකනි ් අවමන ් කිරීම ද 
ෙග�ෙත්රයන් ආෙක්ර�ෂ කිරීම නම් ෙව්. 

4. ඒ ඒ ජනපදයන්හි උසස් ෙකාට සළකන ෙගාවිතැන වාණිජ ආදී 
කම�ාන්ත කරන්ෙනක�ට එයින ් ම ෙහ� වැදි ෙකවුල් ආදී පහත් 
ක්රියාවකින් ෙහ� අවමන් කිරීම ද, පහත් කම�ාන්ත කරන්ෙනක�ට 
එයින් ම ෙහ� ෙගාවිකම් ආදී උසස් ක්රියාවකින් ෙහ� අවමන් කිරීම 
ද කම�ෙයන් ආෙක්ර�ෂ කිරීම නම් ෙව්. 

5. මනුෂ්යෙය� ජීවත්වන ඒ ඒ ෙප්රද්ශයන්හි ඇති ස්භාවික සම්පත් 
ආදිය උපෙය�ගී කරෙගන ජීවෙනාපාය වශෙයන් කරනන්ා වූ 
ශිල්පෙය� ෙවති. ඒ අතර උසස් යැයි සම්මත ශිල්පයකින් ජීවත් 
වන්ෙනක�ට එයින ් ම ෙහ� පහත් යැය ි සම්මත ක�ඹල් ආදී 
ශිල්පයකින් ෙහ� අවමන ් කිරීම ද, පහත් යැයි සම්මත ශිල්ප 
ඇත්ෙතක�ට එයින්ම ෙහ� ෙල්ඛක ආදී උසස් ශිල්පයකින් අවමන් 
කිරීම ද ශිල්පෙයන් ආෙක්ර�ෂ කිරීම නම් ෙව්. 

6. මධුෙම්හය, �ය, ෙර�ගය, ෙහාරි, කබර, ලාදුරැ, පරංගි ආදිය 
ආබාධ නම් ෙව්. එෙස් වූ අබාධ ඇතිෙයක�ට එයින් ම ෙහ� 
ෙවනත් ආබාධයකින් ෙහ� අවමන් කරිීම ද නිෙර�ගි අෙයක�ට 
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එවැනි ආබාධ නාම ෙයාදා නිග්රහය පිණිස කථා කිරීම ද 
ආබාධෙයන් ආෙක්ර�ෂ කිරීම නම් ෙව්. 

7. කම�, චිත්ත, සෘත�, ආහාර ආදී විෂමතාවයන් අනුව ඒ ඒ 
පුදග්ලයාට උස්මිටි කම් හැඩහුරැකම් ශරීර වණ�යන් සකස් වී 
ඇත. ඒවා මුල් ෙකාට දිගා, මිට්ටා, සුදද්ා, රත්තා, කලුවා ආදී 
ෙලස අවමන් පිණිස කීම ලිංගෙයන් ආෙක්ර�ෂ කිරීම නම් ෙව්. 

8. කම� චිත්තාදී ෙහ්ත�න් අනුව පිහිටි ගති ස්වභාවයන් යම් යම් 
පුදග්ලයන්ට ඇත. ඒවා මුල්ෙකාට ෙපෙර්තයා, මසුරා, ෙලාභයා, 
තිරිසනා, යකා ආදී ෙලස අවමන් පිණිස කමී ක්ෙල්ශෙයන් 
ආෙක්ර�ෂ කිරීම නම් ෙව්. 

9. කළ ෙහ� ෙනා කළ වරදකනි් අවමන් කරිීම ආපත්තිෙයන් 
ආෙක්ර�ෂ කිරීම නම් ෙව්. 

10. ඇතමුන් අන්යයන්ට අපහාස කිරීම පිණිස ෙගානා, බූරැවා, බල්ලා, 
එළුවා, අශ්වයා නිරිසතා, ෙබ්බද්දා, සල්ලාලයා, නාටාඹියා යනාදී 
ෙලස විවිධ නම් හා වචන ෙයාදා ගනිති. එෙලස සිත් රිදවන 
වචන කීම ආෙක්ර�ෂෙයන් ආෙක්ර�ෂ කිරීම නම් ෙව්.   

අංග ත�නක් සම්පූණ� වීෙමන් පරැෂවචනය සිදු ෙව්. එනම්: 

1. ආෙක්ර�ෂ කළයුත� ෙකෙනක� සිටීම.   
2. ෙක්ර�ධ සිත ඇතිවීම.   
3. අනුන්ෙග් සිත් රිදවන වචන කීම යි. 

පරැෂ වචන කීම ෙක්ර�ධෙයන් මැඩුණු දූෂිත වූ සිත ඇතිව 
කීෙමන ් ම සිදු ෙව්. එයින ් ෙතාරව සිදු ෙනාෙව්. ෙම් පළිිබඳ 
දීඝනකිාය අට්ඨකථාෙවහි දැක්ෙවන කථාවක් ෙවෙස්ය. 

එක ් අකීකරැ දරැෙවක් මව වළක්වද්දී ම මවට අකීකරැව 
වනයට යෑමට පිටත් වූෙයය්. දරැවාෙග් ගමන වැළැක්වීමට ෙනාහැකි 
වූ මව “වනෙය් දී ක�ළු මීෙදන තා පස්ෙස් එළවයි”යැයි කියා දරැවාට 
අෙක්ර�ෂ කළාය. එදා වනෙයහි දී ඒ දරැවාට අනිනන්ට ක�ළු මීෙදන 
පසුපස දිව ආවාය. එකල්හි ඒ දරැවාට තම මවෙග් කමී සිහි වී 
“මාෙග් මව යමක් කීවාද එය ෙනාෙව්වා, මව යමක ් සිත�වාද එයම 
මට සිදු ෙව්වා”යි සත්යක්රියා කෙළ්ය. එෙකණහිම ක�ළුෙදන 
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නැවත�නාය. ෙමයනි් පැහැදිලි වන්ෙන් මව ඒ වචනය කීෙව් 
ෙක්ර�ධෙයන් ෙනාව දරැවා ෙකෙරහි ෛමත්රිෙයනි. එබඳු වූ 
ෙක්ර�ධෙයන් ෙතාරව කියන වචනෙයන් පරැෂ වචන කීමක් ෙනාවන 
බව දැක්ෙව්. 

 ඵරැසාවාචාෙවහි අල්පසාවද්ය මහාසාවද්ය භාවය 

සීලෙයන් ග�ණෙයන් උසස ්අයට ආෙක්ර�ෂ පරිභව කරිීම මහා 
සාවද්ය කම�යක් ෙව්. සලීෙයන් ග�ණෙයන් හීන වූවන්ට ආෙක්ර�ෂ 
පරිභව කිරීම අල්පසාවද්ය ෙව්. තමන් හා සම වූවන්ට කීෙම්දී සිෙතහි 
මහත් ද්ෙව්ෂයකින ් කීෙම්දී මහාසාවද්ය ෙව්. අඩුෙවන් ෙයදුණු විට 
අල්පසාවද්ය ෙව්. ඵරැසාවාචාෙවහි විපාක හා එයින් වැළකීෙම් 
ආනිශංස මුසාවාද සිකපදය හා සම ෙව්. 

 ස�ඵ�පලාපා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 

සං සුඛං, හිත�ච ඵලති විසරති විනාෙසතීති ස�ඵං, 
අ�තෙනා, පෙරස�ච අනුපකාරං යං කි�චි, තං පලපති එෙතනාති 
ස�ඵ�පලාෙපා. ස්වලප් ව ූ වින්දනයක් සහනයක් ෙගන ෙද්ද, ක�සල 
සිත විසිර යයි ද, ෙමෙලාවත් පරෙලාවත් අථ�ය විනාශ කරයිද එබඳු 
නිරථ�ක ෙදය සම්ඵ නම් ෙව්. තමන්ටත් අනනු්ටත් අථ�යක් 
ප්රෙයාජනයක් ෙනාවන එබඳු අථ� ශ�න්ය ෙද් කථාකිරීම ස�ඵ�පලාප 
නම් ෙව්. භාරත යුද් ධය, රාමායනය, සීතාහරණාදී වූ කථාවස්ත� 
ආදිය ස�ඵ�පලාප නම් ෙව්. යම් කරැණක් පැහැදිළ ිකිරීමට නිදශ�න 
වශෙයන් එවැනි කථාවන් උපෙය�ගී කරෙගන කරැණ ුඉදිරිපත් කිරීම 
සම්ඵප්පලාප කමීක ් ෙනාෙව්. රෙට් ෙල�කෙය් සිදුවන ෙහාර මැර 
වඤ්චා ආදිය ගැන ෙනාදන්නවුන ් ඒවාට ෙගාදුරැ වීම වැළැක්වීම 
පිණිස අවෙබාධයක් ලබා දීමට ඒවා සිදුවන හැටි කියා දීම ද 
සම්ඵප්රලාප ෙනාෙව්. පිරිස ්වශෙයන් එක් වූ අවස්ථාවන්හිදී  කාලය 
ෙගවා දැමීම පිණිස ෙනාෙයක් විධ මාතෘකා ෙයාදාෙගන කරන රාජ 
කථා දී ෙනාකළයුත� නිරථ�ක කථා සම්ඵප්රලාප නම් ෙව්. 
නිස්කාරණෙය් ෙනාකළයුත� කථා ෙදතිසක් ෙව්. ඒවා ෙමෙස්ය. 

රජවරැ පළිිබඳ කථා, ෙසාරැ පිළිබඳ කථා, මහ ඇමතියන් 
පිළිබඳ කථා, සිවුරඟ ෙසානාව පිළිබඳ කථා, භය පළිිබඳ කථා, යදු්ධ 
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පිළිබඳ කථා, ආහාර පිළිබඳ කථා, පාන (මත්පැන ් හා අෙනක�ත් 
පාණවග�) පිළිබඳ කථා, වස්ත්ර පිළිබඳ කථා, ඇඳ පුටු ආදී ආසන 
පිළිබඳ කථා, මල් වග� පළිබිඳ කථා, සුවඳ වග� පළිිබඳ කථා, ඤාතීන් 
පිළිබඳ කථා, යාන වාහන පිළිබඳ කථා, ගම් පළිිබඳ කථා, නගර- 
ජනපද පිළබිඳ කථා, ස්ත්රී පුරැෂයන් පිළිබඳ කථා, ෙයාධ ආදී සූරයින් 
පිළිබඳ කථා, වීථි (මාවත්) පිළිබඳ කථා, ෙතාටු ෙපාළවල් පිළිබඳ කථා, 
අතීත ඤාතීන් පිළිබඳ කථා, ෙමහි ෙනාකයිවුණ ුඅෙන්ක කථා, දියුණුව 
හා පිරිහීම පිළිබඳ කථා යන ෙම්වාය. ෙම්වාෙගන් එදිෙනදා 
අවශ්යතාවයන් අනුව ප්රෙය�ජනවත් වන ෙද් කථා කළයුත�ය. එය වුවද 
පමණ ඉක්මවා කිරීම අථ� ශ�න්ය බැවින් නිරථ�ක කථා ෙව්.   

යම් විෙටක නිරථ�ක කථා කියැවුෙණ් නම් ඒවා විදශ�නාවට 
හරවා අවසන් කළයුත�ය. එවිට එයින් යහපතක් ෙව්. අංග ෙදකක් 
සම්පූණ� වීෙමන් සම්ඵප්පලාපය සිදු ෙව්. 

1. අසන කියන ෙදප�යටම නිශ්ප්රෙය�ජන ෙද් කීෙම් අදහස,  
2. එබඳු ෙද් කීම ය. 

නිශ්ප්රෙය�ජන ෙදයක් කී විට අන්යයන් එය ෙනා පිළගිෙහාත් 
එය කම� පථයක් ෙනාෙව්. පිළගිතෙහාත් එය කම� පථයක් ෙව්. 
සාමාන්ය වශෙයන් සම්ඵප්රලාප කමී අල්පසාවද්ය ෙව්. බහුලව කීම 
මහාසාවද්ය ෙව්. එෙස්ම අසන්නවනු්ට එයින් වන හානිය අල්ප වූ විට 
එය අල්පසාවද්ය කම�යක ් ෙව්. අසන්නවුන්ට මහත් වූ හානියක් 
වීෙමන් මහාසාවද්ය කම�යක් ෙව්. 

අපෙග් කය පවතනි්ෙන් ආහාර පානා දී ප්රත්යයන්ෙගනි. ඒවා 
නැතිව කය ෙනාපැවැත්විය හැක ිය. සිෙතහි  ස්වභාවය ද එෙස්මය. 
සිෙතහි පැවැත්මට ද ආහාර අවශ්යය. ඇස කන ආදී 
පඤ්චද්වාරයන්ෙගන් ගනු ලබන රෑප ශබ්දාදිය ද මනෙසහි පහළවන 
අරමුණු ද සිෙතහි ආහාරෙය� ෙවති. ෙනාෙයක් අරමුණු ඔස්ෙස් 
කථාකරමින් ක්රියාකරමින් කරන්ෙන් ඒ ආහාර ෙසවීම ය. එෙහත් 
ෙබාෙහ� විට සිදුවන්ෙන ් ෙමෙලාවටවත් පරෙලාවටවත්  වැඩකට 
නැති සසර දුකට නැවත නැවත ඇද දමන අනථ�ක ආහාර ෙසවීම ය. 
එබැවින් ෙම් කරැණ ෙහාඳින් ෙත්රැම් ගත යුත� ය. ක්රමානුක�ලව සිහයි 
නුවණ දියුණු කරෙගන සිතට ක�ශල ආහාර ලබාදීමට උත්සාහය 
ඇතිකර ගත යුත� ය. එයින ්ෙමෙලවත් ජයෙගන පරෙලාවත් ජයෙගන 
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සසර දුකනි් නිදහස්ව ලබන අමා නවින් සුව ලැබිය හැකි ෙව්. ඒ 
සඳහා යන උත�ම් මාවතට ෙම් ව්යායාමය අවෙබාධඥානය ලැබීම 
පිණිස ෙහ්ත� ෙව්වා! 

 මි�ඡාජීවා ෙවරමණී ස�ිඛාපදං සමාදියාමි.  

“මි�ඡා ආජීව�ති ඛාදනීයෙභාජනීයාදීනං අ�ාය පව�තිතං 
කායවචීදු�චරිතං” යන නරිැක්තිය අනුව ජීවිත පැවැත්ම උෙදසා 
ආහාර පානා දී ප්රත්යය සැපයමී පිළිබඳ වූ කාය වාක් දුෂ්චරිතයන් 
මි�ඡාජීවය නම් ෙව්. 

තව ද “ආජීවෙහත� පන පව�තිතා පාණාතිපාතාදෙයා 
ස�තක�මපථෙචතනාපි මි�ඡා ආජීෙවා”= යන ෙමහි ජීවෙන�පාය 
පිණිස කයින් සදිුවන ප්රාණඝාතය, ෙසාරකම, කාමෙයහි වරදවා 
හැසිරීම ද, වචනෙයන් සදිුවන ෙබාරැකීම, ෙක්ලාම් කීම, පරැෂ වචන 
කීම, හිස ් වචන කමී ද යන සප්ත කම�පථයන්ෙගන ් යුක්තව කරන 
ජීවෙන�පාය මිථ්යාජීවය නම් ෙව්. 

තව ද ෙනාකලයුත� අධම� ෙවළඳාම් පස මිථ්යාජීවයට අයත් 
ෙව්. එනම් සත්ව හින්සනයට ෙයාදා ගනන්ා ආයුධ ෙවළඳාම, දාසබව 
ආදියට මනුෂ්යයන්(දරැවන)් විකිණීම, සුනඛයන් ඇති දැඩි කරන්නා 
ෙස් මුව, ඌරැ, එළුවන් වැනි සත�න් ඇතිෙකාට මස් පිණිස විකිණීම, 
මත්�ව්ය ෙවළඳාම, වසවිස ෙවළදාම යන අධම� ෙවළඳාම් පසය.ි 

තව ද ක�හනා, ලපනා, ෙනමි�තිකතා, නිෙ�පසිකතා, ලාෙභන 
ලාභං නිජිගිංසනතා යනාදී පැවත�ම් වලනි් යුක්තව කරන 
ජීවෙනාපාය මිථ්යාජීවය නම් ෙව්. 

 අන්යයය්ෙගන් උදවු උපකාර ලැබීෙම් අදහසනි් තමා ත�ළ 
නැති ග�ණ ෙපනව්ීම, කිලිටි වූ වස්ත්ර ඇඳ තමන්ට නැතිබව ෙපන්වීම 
ආදිෙයන ් අන්යයන ් වඤ්චා කිරීමාදිය ක�හනා නම් ෙව්. 
අන්යයන්ෙගන ්ලාභ සත්කාර බලාෙපාෙරාත්ත�ව ඒවාට ගිජුව අනුන් 
විශ්මයට පත්වන කථා කමී ලපනා නම් ෙව්. තමාට අවශ්ය ෙදය 
ෙකලින්ම ෙනා ඉල්වා එය ලබා ගැනමී පිණිස කයින් ෙහ� 
වචනෙයන් ඒ පිළිබඳව ඉඟි කිරී ම ෙනමි�තකතා නම් ෙව්. ෙනා 
ෙදන්නවුන්ට අෙක්ර�ශ කිරීමාදිෙයහි පීඩා ෙකාට අවශ්ය ෙද් ලබා 
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ගැනමී නිෙ�පසිකතා නම් ෙව්. ලාභ ඉපැයීෙම් කැමැත්ෙතන් 
ෙකෙනක�ෙගන ් ලද ෙදය අනිෙකක�ට දී ඔහුෙගන් ලද ෙදය තවත් 
ෙකෙනක�ට දී එයින් වඩා ෙහාඳ ෙද්වල් ලැබීෙම් කැමැත්ත ලාෙභන 
ලාභං නිජිගිංසනතා නම් ෙව්. 

අංග ෙදකක් සම්පූණ� වීෙමන් මිථ්යාජීවය සදිු ෙව්. එනම්:- 
1. මිථ්යාෙවන්  ජීවෙනාපාෙයහි උත්සාහය    
2. එෙලස ජීවෙනාපාය කිරීම යන ෙදකයි. 

 මිථ්යාජීවෙයහි ආදීනව 

මිථ්යාජීවෙයන් ජීවිකාව කරනන්ා ෙමෙලාවදීම නිනද්ාවට 
අපකීර්තියට ලක් ෙව්. ක�සල සිත සම්පූණ�ෙයනම් පිරිහී දැඩි මිථ්යා 
අදහස් ඇතිව මුලාවට පත් ෙව්. කම�පල විශ්වාසය නැත්ෙතක් ෙව්. 
මරණින් මත� නිරෙයහි උපදිය.ි එහි දී අප්රමාණ කාලයක් රැදුරැ දුක් 
විඳීමට සදිු ෙව්. එයින් ච්යුතව මිනිසත් බව ලැබූ කල්හි අංගවිකලව 
උපදියි. ඇට නහර මත� ව ූක�ණු තැවරැණු ශරීරෙයන් යුත�ව උක�ණු 
ආදී සත්වයන්ෙගන් පිරැණු හිස් ඇතිව ෙනාෙයක් ෙර�ග ආබාධ 
ඇතිව ඉරීගිය කිළිටි වූ වස්ත්ර ඇතිව ෙශ�කෙයන් පඩීිතව විසීමට සදු 
ෙව්. ගිය ගිය තැන ගැරහුම් ලබමින් අනුන්ෙග් ෙගවල්වල බැල 
ෙමෙහවර කරමින් නනි්දා ලබමින් තැන තැන සිඟා කමින් විසීමට 
සිදුෙවයි. ධනය ඉපයමීට ෙකාෙතක් ෙවෙහසුනද බලාෙපාෙරාත්ත� ඉටු 
ෙනාෙවයි. යන්තමින් ෙහ� යමක් උපයා ගත්ෙත් නමුත් ඒවා 
ගින්ෙනන් දැෙවයි. දිෙය් ගසාෙගන යයි. ෙසාර සත�රන් පැහැර ගනයිි. 
ෙනාකළ වැරදිවලට හසවු වරදකරැ වී එම වස්ත�ව රාජසන්තක ෙවයි. 
උපදවා ගත් ධන ධාන්ය වැඩිකලලක් ෙනාරැඳී අස්ථාන ගතෙවයි. 
අන්යයන්ෙග් ෛමත්රියට කරැණාවට ලක් ෙනාවී සා පිපාස දුක් ඇතිව 
ෙගයක් ෙදාරක් නැතිව අතරමනව් අපමණ දුක් විඳීමට සිදු ෙව්. 

 
එබැවින් මිථ්යාජීවෙයන් වැළකී සම්මා ආජීවෙයන් යකු්ත වීම 

බුදු පෙස්බුදු මහරහත් ආදී මෙහ�ත්තමයන් වහන්ෙස්ලාෙග් ප්රශංසාවට 
ලක්වන ෙමෙලාව දියණුුව පරෙලාව සගුතිය ශාන්ත නිවනට 
පමුණුවන උසස් චය්ය�ාවක් ෙව්. 
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13. උෙප�සථ අෂ්ටාංග සීලය 

උෙපාසථ යන්ෙනන ් ෙපාෙහාය දිනය, භි�ු භි�ණුීන්ෙග් 
ෙපාෙහාය විනය කම�ය, අෂ්ටාංග සමන්වාගත- නවාංග සමන්වාගත- 
දසාංග සමනව්ාගත සීලය යනාදී අථ�යන්හි ෙයෙද්. ෙමහි දී උෙපාසථ 
අෂ්ටාංග සීලය අදහස් කරනු ලැෙබ්. ෙගාපාල උෙප�සථය, නිගණ්ට 
උෙපාසථය, ආය්ය� උෙප�සථය යනුෙවන් උෙප�සථය ත�න් වැදෑරැම් 
වන බව අංග�ත්තර තික නකිාෙය් විසාඛුෙප�සථ සූෙත්රයහි දැක්ෙව්. 

ෙගාපාල උෙප�සථය-: ගව පාලකයා විසනි් ගවයනට් තෘණ 
කවා දිය පානය කරවා සවස ගවයන් හමිියාට භාර දී “මාෙග් ගවෙය� 
අද දින අසවල ් තැන්වල තෘණ කෑවාහුය, අසවල් තැන්වල දිය 
බීවාහුය. ෙහටදින අසවල් තැන්වලදී ගවයන්ට තෘණ කවනන්ාහ, දිය 
පානය කරවන්නනාහ”ය ි සිතයි. එපරිද්ෙදන්ම ෙම් ෙල�කෙයහි 
ෙපෙහවස් සමාදන් වූ ඇතැෙමක් “මම අද දින ෙම් ෙම් ෙදය කෑෙවමි, 
ෙම් ෙම් ෙදය පානය ෙකෙළමි. ෙහට දින මම අසවල ්ෙදය කන්ෙනමි, 
අසවල් ෙදය පානය කරන්ෙනමි”යැයි ෙල�භෙයන ් හා අභිද්යාෙවන් 
යුත�ව දවස ඉක්මවයි. ෙමය ෙගාපාල උෙප�සථය නම් ෙව්. ෙමය 
මහත්ඵල මහත් ආනිශංස ෙනාලැෙබ්. 

නිගණ්ඨ උෙපාසථය-: නිගණ්ඨ නම් ශ්රමණ ෙකාටසක් ඇත. 
ඔවුහු තම ශ්රාවකයන්ට ෙමෙස් අවවාද ෙදති. “පින්වතන්ි, පූව� 
දිශාෙවහිද, පශ්චිම  දිශාෙවහිද, උත�රැ දිශාෙවහිද, දක�ණු  දිශාෙවහිද 
ෙයාදුන් සියයකනි් එපිට සත්වෙය� ෙවත්නම් ඔවනු ් ෙකෙරහි දඬු 
මුග�රැ ඉවත් කරවු. හිරිහැර කිරීම් මරණයට පැමිණවීම් ෙනා 
කරවු.”යැයි කයිා ෙයාදුන් සිය ගණන් ඈත සිටින සත්වයන් ෙකෙරහි 
කරැණාව අනකුම්පාව දකව්ා සමහර සත්වයන ්ෙකෙරහි අකරැණාව 
අනනුකම්පාව පිණිස සමාදන් කරවත්. ඔවුහු ෙපාෙහ� දිනයන්හි තම 
ශ්රාවකයන්ට ෙමෙස් කියත්. “පින්වත් පරුැෂය, මම සයිලු වස්ත්ර ඉවත් 
ෙකාට වාසය කරමි. මට ඇත�ළත ෙහ� පිටත ෙහ� කිසි තැනක එක් 
පිරිකරකින්වත් බාධාවක් නැත. පළිෙබ�ධයක් නැත. මම සිඳූ පළිෙබ�ධ 
ඇත්ෙතක්මි”යැයි කයිය.ි එෙහත් ඔහු පසුදින ෙම් සයිල්ල අන්යයන් 
ෙනාදුන් නමුත් පරිෙභ�ග කරයි. ෙමෙස් අන්යයන් මලුා ෙකාට ආහාර 
පාන ඇඳ පුටු ආදිය පරිෙභ�ග කරති. ෙමෙස් අනනු් මුලාෙකාට කරන 
ලද්ද නිගණ්ට උෙපාසථය නම් ෙව්. ෙමය ද මහත්ඵල මහත් ආනිශංස 
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ෙනාලැෙබ්. 

ආය්ය� උෙප�සථය-: යන ුඅනාගාමී රහත් ආය්ය�යන් විසින් දිවි 
හිමිෙයන් රකන්ා සීලය ව ූ උෙප�සථ අෂ්ඨාංග සීලයයි. එෙස්ම යම් 
ෙකෙනක් ෙමම උෙප�සථ සීලය සමාදන්ව රකීද එය ද 
ආය්ය�ුෙප�සථය නම් ෙව්. 

බුදු සසුෙනහි ශ්රාවකත්වය ලැබූවහු විසින් ඒ භාග්යවත�න් 
වහන්ෙස් අරහං, සම්මා සම්බුදධ් ආදී ග�ණයන්ෙගන් යුක්ත යැයි 
බුදුග�ණ භාවනාව වැඩීම ෙකාට භාග්යවත�න් වහන්ෙස් සමග එක්ව 
වාසය කරිීමක් බඳු ෙවයි ද ෙමය බ්රහ්ම උෙප�සථය නම් ෙව්. ෙමහි 
බ්රහ්ම යනු බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට නාමයකි. ස්වාක්ඛාතා දී දහම් 
ග�ණ සිහි කිරීම ෙකාට ධම�ය හා එක්ව විසීමක් බඳු ෙවයි ද ෙමය ධම� 
උෙප�සථය නම් ෙව්. සපුටිපන්නා දී සඟග�ණ සහිි කිරීම ෙකාට 
සංඝයා හා එක්ව විසීමක ්බඳු ෙවයි ද ෙමය සංඝ උෙප�සථය නම් 
ෙව්. 

තමන් සමාදන්ව ගත් කඩ ෙනාවූ ෙනා කැලැල් තෘෂ්ණාෙවන් 
ෙතාර වූ සමාධිය සිණිස පවත්නා තමාෙග් සීලය සිහි කිරීම සීල 
උෙප�සථය නම් ෙව්. 

චාත�ර්මහාරාජිකය, තාවතිංසය, යාමය, ත�ෂිතය, නිම�ාණරතිය, 
පරනිර්මිතවසවර්තිය යන සදිව්ය ෙල�කවල ෙදවිෙය� ද, එයින් 
මත්ෙතහි වූ බ්රහ්ම ෙල�කවල වූ බ්රහ්මෙය� ද ය�බඳු ව ූශ්රද්ධාවකනි් ඒ 
ෙදවුෙලාව බඹෙලාව උපනන්ාහු ද මටද එබඳු වූ ශ්රද්ධාවක් - සීලයක්- 
ශ්රැතයක්- ත්යාගයක්- ප්රඥාවක් ඇත යැයි ෙදවියන්ෙග් ශ්රදධ්ා සීලාදී 
ග�ණ සිහි කරිීම ෙකාට සංඝයා හා එක්ව විසීමක් බඳු ෙවයි ද ෙමය 
ෙද්වතා උෙප�සථය නම් ෙව්. 

එෙස්ම රහතන් වහන්ෙස්ලා දිවි හිමිෙයන් ප්රාණඝාතය, 
අදත්තාදානය, අබ්රහ්මචය්ය�ාව, මුසාවාදය, සුරාපානය, විකාලෙභ�ජනය, 
නැටීම-ගැයීම-වාදනය කරිීම- රඟදැකව්ීම් බැලීම, මල් සුවඳ හා 
අෙනක�ත් සුවඳ වග� ඇඟ ගැල්වීම- රන් රැවන් ආභරණ පැළඳීම- 
ශරීරෙයහි අඩුතැන් පිරවීම- පැහැපත් කිරීම- සැරසීම, උස් ආසන හා 
මහ ආසනයන් පරිෙභ�ගෙයන් ෙවනව් වසති. මම ද ප්රාණඝාතය, 
අදත්තාදානය, අබ්රහ්මචය්ය�ාව, මුසාවාදය, සුරාපානය, විකාලෙභ�ජනය, 
නැටීම-ගැයීම-වාදනය කරිීම- රඟදැකව්ීම් බැලීම, මල් සුවඳ හා 
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අෙනක�ත් සුවඳ වග� ඇඟ ගැල්වීම- රන් රැවන් ආභරණ පැළඳීම- 
ශරීරෙයහි අඩුතැන් පිරවීම- පැහැපත් කිරීම- සැරසීම, උස් ආසන හා 
මහ ආසනයන් පරිෙභ�ගෙයන් ෙවන්ව රහත�න් අනුව යමි. ආය්ය� 
උෙප�සථ සීලය රකමිි යැයි අධිෂ්ඨාන ෙකාටෙගන එය සමාදන්ව 
රැකිය යුත�ය. ෙමෙස් වූ ආය්ය� උෙප�සථ සීලය සමාදන්ව රැකීම මහත් 
ඵල මහත් ආනිශංස ලැබීමට ෙහ්ත� ෙව්. මහත් බැබලීම ඇත්ෙත් ෙව්. 
එහි සි�ාපද සමාදානය ෙමෙස්ය. 

සිල් ඉල්ලීෙම් වාක්යය. 

ඔකාස අහං භෙ�ත, තිසරෙණන ස�ධිං අ�ඨාංග 
සම�නාගතං උෙපාසථ සලීං ධ�මං යාචාමි අන�ුගහං ක�ා සීලං 
ෙදථ ෙම භෙ�ත. 

දුතිය�පි---තතිය�පි අහං භෙ�ත, තිසරෙණන ස�ධිං අ�ඨාංග 
සම�නාගතං උෙපාසථ සලීං ධ�මං යාචාමි අන�ුගහං ක�ා සීලං 
ෙදථ ෙම භෙ�ත. අනුක�පං උපාදාය. 

1. පාණාතිපාතා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
2. අදි�නාදානා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
3. අබ්ර�මචරියා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
4. මුසාවාදා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
5. සුරාෙමරය ම�ජ පමාද�ඨානා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
6. විකාලෙභාජනා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
7. න�ච ගීත වාදිත විසූකද�සන මාලාග�ධවිෙලපන ධාරන ම�ඩන 

විභ�සන�ඨානා ෙවරමණී ස�ිඛාපදං සමාදියාමි. 
8. උ�චාසයන මාහාසයනා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 

ප්රාණඝාත, අදත්තාදාන, මුසාවාද, සුරාෙමර යන සිකපදයන්හි 
විවරණය පඤ්චසීලය පළිබිඳ විවරණෙයහි ඇත. ඉතිරි සිකපදයන්හි 
විවරණය ෙමෙස්ය. 

 අබ්ර�මචරියා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 

අබ්ර�මචරිය�ති අෙස�ඨචරියං= බුද්ධාදී උත�මන් විසනි ්පිළකි�ල් 
කරන ලද පහත් වූ ලාමක වූ නිනද්ිත වූ හැසිරීම අබ්රහ්මචරියාව නම් 
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ෙව්. ෙමයින් ෛමථුන ධම�ය අදහස් කරන ලදි. 

බ්ර�ම�ති= ෙස�ඨං උ�තමං විසු�ං:- යන ෙමහ ි බ්රහ්ම 
යන්ෙනන් ෙශ්ර්ෂ්ඨ උත්තම විශ�ද්ධ යන අථ� කියෙව්. 

චරිත�ති චරියා= හැසිරීම ක්රියාකිරීම චරියා නම් ෙව්. ෙමහි 
චරියා යන්ෙනන් පාරමිතා සංඛ්යාත දාන සීල භාවනාමය 
ප්රතිපත්තිෙයහි හැසිරීම කියන ලදි. ෙමහි ඉරියාපථචරියා, 
ආයතනචරියා, සතිචරියා, සමාධිචරියා, ඤාණචරියා, ම�ගචරියා, 
ප�තිචරියා, ෙලාක�චරියා චරියා අටකි. 

සතර ඉරියව්ව සිහි නුවණින් විසමී ඉරියාපථචරියා නම් ෙව්. 
ඉන්�ිය සංවරය ආයතනචරියා නම් ෙව්. සතර සතිපට්ඨානෙයහි 
ෙයදීම සතිචරියා නම් ෙව්. ධ්යාන භාවනාෙවහි ෙයදීම සමාධිචරියා 
නම් ෙව්. ආය්ය� සත්ය විදශ�නාව ඤාණචරියා නම් ෙව්. ෙස�වාන් ආදී 
මාග�යන්ට පැමිණීම ම�ගචරියා නම් ෙව්. ෙස�වාන ් ආදී ඵලයන්ට 
පැමිණීම ප�තිචරියා නම් ෙව්. බුදු, පෙස් බුදු, මහ රහතන්වහන්ෙස්ලා 
සත්වානුකම්පාෙවන් ෙල� වැඩ කරිීම ෙලාක�චරියා නම් ෙව්. 

ෙස�ඨෙ�ඨන බ්ර�මභ�තානං බු�-පෙ�චකබු�-බු�සාවකානං 
චරියෙතා බ්ර�මචරිය�ති වු�චති. යන ෙම් නිරැක්තිය අනුව 
බ්රහ්මචරියාව යනු උත්කෘෂ්ට පරිච්ෙඡ්දෙයන් ගත් කල්හි ෛමථුන 
ධම�ෙයන් ද, රෑප ශබ්ද, ග�ධ, රස, සප්ශ� යන පඤ්ච කාමයන්ෙගන ්ද 
සම්පූණ�ෙයන් වැළක ීපිරිය යුත� වූ, බුදු පෙස්බුදු බුද්ධශ්රාවක උත�මන් 
වහන්ෙස්ලාට අයත්  වූ ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාව වන ආය්ය� මාග� ප්රතිපදාව 
හඳුන්වන විෙශ්ෂ නාමයක.ි 

තව ද “බ්ර�මචරිය�ති සි�ඛා�තයස�ගහිතං සකලං 
සාසනබ්ර�මචරියං” යන්ෙනන් අධිසීල අධිචිත්ත අධිපඤ්ඤා යන ත්රිවිධ 
ශි�ාෙවන් සංගෘහිත වූ භි�ු භි�ුණී උපාසක උපාසිකාවන් විසින් 
පිරිය යුත� ශාසන ප්රතිපත්ති මාග�ය අදහස් කරන ලදි. තව ද 
“බ්ර�මචරිය�ති ෙමථනුවිරති” යන ෙමහි ෛමථුනෙයන් වැළකමීම 
බ්රහ්මචය්ය�ාව  යනුෙවන ් අදහස් කරන ලදි. ෙම් කියන ලද්ෙද් 
උත්කෘෂ්ට පරිච්ෙඡ්දෙයනි. 

“බ්ර�මචරිය සෙ�දා දාෙන ෙවය්යාවෙ�ච ප�චසි�ඛාපදසීෙල 
අ�පම�ඤාසු ෙමථුනවිරතියං සදාරසෙ�තාෙස වීරිෙය 
උෙපාසථෙ�ගසු අරියමෙ�ග සාසෙනති ඉෙම�වෙ�සු දි�සති” තව ද 
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ෙම් බ්රහ්මචය්ය�ාව යන්ෙනහි විවිධ අථ� ක�ශලතා දක්වය.ි ඒ අතර 
දාන්දීම ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. වතාවත් කිරීම ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. 
පන්සිල් රැකමී ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. කරැණා-මදුිතා භාවනා වැඩීම ද 
ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. ෛමථනුෙයන ්වැළකමී ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. තම 
භාය්ය�ාවෙගන් සත�ටුවීම ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවක.ි ක�ශල වීය්ය� ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ 
චය්ය�ාවකි. උෙපාසථ සිල්(අටසිල්, දසසිල්) රැකමී ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. 
ආය්ය� මාග�ය ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. සීල සමාධි ප්රඥා ස�ඛ්යාත 
බුද්ධානුශාසනාව ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ චය්ය�ාවකි. ගිහිව වාසය කරන්ෙනක� විසනි් 
වුව ද ෙමෙස් බ්රහ්මචරියක පඤ්චසීලය කලින් කලට ෙහ� සමාදන්ව 
පුරැදු කර ගැනීෙමන් පහසුෙවන් ආත්ම දමනය සිදුකළහැකි ෙව්. 

“ෙවරමණී” යන්ෙනහි “ෙවරං මණතීති ෙවරමණී” ෛවරය 
දුරැකරන්ෙනන්ුයි “ෙවරමණී” නම් ෙව්. ෙමයින ්කාම මිථ්යාචාෙරයහි 
ආදීනව ෙහවත් එහි විපාක දැක එයින් වැළකීෙම් ෙච්තනාවයි. 
“සි�ඛාපදං” යන ෙමහි සත්ව ඝාතනාදී වැරදි අතහැරීම, හික්මීම, 
සංවරවීම “ස�ිඛා” නම් ෙව්. සීලය පරිපූණ�ය කරිීම නිවනට මාග�ය 
වන බැවින් “පද” නම් ෙව්. ෙමෙස් නිස්සරණධ්යාශෙයන් යුත�ව 
ප්රාණඝාතෙයන් වැළකී උසස් ග�ණ වැඩීම පිණිස සිල් සමාදන්වීම 
සියලු ක�සලයන්ට මූලය වනබැවින්ද, නවි�ාණාධිගමයට උපාය මාග�ය 
වන බැවින් ද “සි�ඛාපද” නම් ෙව්. 

ලාභ කීර්ති ප්රශංසා ධන ඤාති පරිවාර ශරීරාවයව ජීවිතාදී 
කිසිඳු ෙහ්ත�වක් නිසාවත් ෙනාබිඳ සිල් රැකීෙමන් ද, යම් ෙහ්ත�වකින් 
සිල් බිඳුෙන්නම් වහාම එය සමාදන්ව ආයත ිසංවරෙයහි පිහිටීෙමන් ද 
අඛ�ඩ, අඡි�, අසබල, අක�මාස, භ�ජි�ස, වි�ඤූපස�, අපරාම�ඨ, 
සමාධිසංව�තනික වශෙයන් ෙගෟරව සම්ප්රයකු්තව රැකීම “සමාදියාමි” 
නම් ෙව්. 

 විකාලෙභාජනා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි 

“විකාලෙභාජනා” යන ෙමහි “විකාල” යනු ඉර මුදුන ්වූ තැන් 
පටන් පසු දා අරැණ නැගීම දක්වා වූ කාලයයි. “ෙභාජන” යනු 
“භ��ජීයතීති ෙභාජනං” බුදින ු ලබන ෙහවත් වළඳනු ලබන ෙදය 
ෙභාජන නම් ෙව්. ෙමයට “ආහාර” යැයි ද කියනු ලැෙබ්. “ආහරතීති 
ආහාෙරා” (අන්යයන්ට යැපීමට) තම ඵලය එළවන බැවින ් “ආහාර” 
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නම් ෙව්. ෙමය අතින් පඩිෙුකාට ෙගන වළඳන බැවින් “කබලිංකාර 
ආහාරය” නම් ෙව්. ෙම් කබලිංකාර ආහාරය “ඔදෙනා, ස�ත�, 
ක��මාෙසා, මෙ�ඡා, මංසං” යනුෙවන් ප්රධාන වශෙයන් ෙකාටස් 
පහකි. 

එහි “ඔදන” යනු හැල් වී හා අෙනක�ත් වී වග�, යව, බාර්ලි, 
ෙමෙන්රි, තණහාල්, අමු, වර, තිරිඟ�, ෙග�ධුම, රසාල යන සහල් 
වග�වලනි් නපිදවන ලද බත් ය. “ස�ත�” යනු හැල්, වී, යව ධාන්යවල 
බැදි පිටි ය. වත�මාන ෙල�කෙයහි ඇති විස්ෙක�ත� ෙක්ක ්වැනි සියලු 
ආහාරවග� ෙමහි ඇත�ළත් ෙව්. “ක��මාස” යනු යව ක�රකක්න් සහල් 
තිරිඟ� ආදී පිටිවලින් ආදිෙයන් නිපදවන  පිට්ටු ය. “මංස” යනු 
අලිමස්, ෙකාටිමස්, වලස්මස්, කලු වලසම්ස්, සිංහමස්, අශ්වමස්, 
බලුමස්, සප�මස්, ව්යාග්රමස්, මිනීමස් යන මස් වග� දසය හැර අන් 
සියලු මස් වග� කැප ෙව්.  “ම�ඡ” යනු දිෙයහි උපදින සියලු මත්ස්ය 
වග�යන් ය. තව ද එළකිරි පිටිකිරි ආදී සියලු කිරි වග� ද, තැඹිලි ෙපාල් 
වත�ර ද, තල් ෙපාල් පැණි සක�රැ හා ඒ ආශිත නිශ්පාදන ද අනුභව 
කරනන්ාට විකාලෙභාජනය සිදු ෙව්. තව ද කරිිපටිි වැනි දෑ මිශ්ර 
ෙකාට සාදන ලද ෙටාෆී වැනි දෑ ද සදුුසු නැත. 

උෙද් ආහාරය දිවා ආහාරය හා රාත්රී ආහාරය යැය ි දිනකට 
මනුෂ්යයන් ආහාර අනුභව කරන කාල ත�නකි. එයින් ෙපරවරැ 
ආහාරය අරැණ පටන් මධ්යාහ්නය දක්වා දසවරක ් අනුභව කෙළ් 
නමුත් එය එක් ආහාරයක් ගැනමී් අථ�ෙයන ්“එකභ�තික” (එක බතක්) 
නම් ෙව්. ඉර අවරට ගිය තැන් පටන් අනුභව කරන ෙභ�ජනය 
විකාලෙභාජනය නම් ෙව්. එය දහවල් හා රාත්රී වශෙයන් ෙදකකි. 
විකාල ෙභ�ජනය යනාථ�ෙයන් එකකි. ෙමෙස් ත�න්ෙව්ල ආහාර ගැනීම 
සංසාරෙයහි ෙබාෙහ� කලක් පුරැදු කරන ලද්දකි. ඉතා සියුමැලිව 
සැෙපන් වැඩුණු දිනකට ත�න්ෙව්ල ආහාර අනුභව කළ ඇතෙමක�ට 
එක් වරම දහවල් හා රාත්රී ආහාර ෙව්ල් ෙදක අතහැරිය ෙනාහැකි වූ 
බැවින ් භාග්යවත�න ් වහන්ෙස් ප්රථමෙයන් දහවල් ආහාරය වළක්වා 
පසුව රාත්රී ආහාරය වැළැකව්ූ ෙස්ක. රාත්රී කාලය මනෂු්යයන් 
නිදාගන්නා කාලයයි. එෙසම් රාත්රිෙයහි ගමන් යාම ද පහසු ෙනාෙව්. 
ෙම් ෙහ්ත�ෙවන් බුදු පෙස්බුදු මහ රහතන් වහන්ෙස්ලා රාත්රී 
ෙභ�ජනෙයන් වැළක�ණාහ ු ෙවති. ෙමෙස් පාලනය ෙකාට ආහාර 
ගැනීෙමන් නිෙර�ග ි බව ද නිදුක් බව ද සැහැලල්ු පැවැත්ම ද කාය 
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බලය ද සුවෙස් වාසය ද සිදු ෙව්. වත�මානෙයහි රසයට ගිජුවීම හා 
පමණ ෙනාදැන ආහාර ගැනීම ෙහ්ත�ෙවන් ෙබාෙහ� ෙදනා ෙනාෙයක් 
ෙර�ගාබාධයන්ට ලක්ව ඇත. එබැවින් පමණ දැන ආහාර ගැනමී ඉතා 
වැදගත් ෙව්.   

විකාලෙභාජන සිකපදය සමාදන ් වූවහුට විකාලෙයහි දී 
පැමිෙණන ෙව්දනා අපහසතුා ආබාධ වළක්වා ගැනමීට පළත�රැ යුෂ 
වැන ි දෑ පරිෙභ�ග කිරීමට අනුදැන වදාළ ෙස්ක. ඒවා අෂ්ටපාන නම් 
ෙව්. එනම් “අ�බපාන, ජ�බුපාන, ෙචාචපාන, ෙමාචපාන, මධුපාන, 
මු�දිකපාන, සාලුකපාන, ඵාරැසකපාන” යන ෙම් අටයි. 

 “අ�බපාන” යනු අඹ යුෂවලනි් සකසන ලද පානය. 
“ජ�බුපාන” යන ු ජම්බු, දඹ වැනි ෙගඩිවල යුෂෙයන් සාදන ලද 
පානය. “ෙචාචපාන” යනු ඉදුණු ඇටිෙකෙසල් ෙගඩිවලින් සාදන ලද 
පානය. “ෙමාචපාන” යනු අෙනක් වග�වල ඉදුණු ෙකෙසල් ෙගඩිවලින් 
සාදන ලද පානය. “මධුපාන” යනු මි පැණි හා අමු මු�ප්පලම් වලින් 
සාදන ලද පානය. “මු�දිකපාන” යනු වියලි ම�ුපප්ලම් වලින් සාදන 
ලද පානය. “සාලුකපාන” යනු  ඕලු ෙගඩිවලින් සාදන ලද පානය. 
“ඵාරැසකපාන” යනු උග�රැස්ස ෙගඩිවලින් සාදන ලද පානය. 

තවද ෙදහි ෙදාඩම් ෙබලි, ෙප්ර, රට ඉඳි ආදී ක�ඩා 
පළත�රැවලින් කළ පානවග� සියල්ල කැප ය. ෙම් පානවග� සැකසීෙම් 
දී ඇල් දිෙයන් ෙහ� අවුෙවන් රත් වූ දිෙයන් සකසා ගැනීම කැප ය. 
උණු දිෙයන් කිරීම අකැප ය. පැෙපාල් වැළ වරකා ආදී මහ 
පලත�රැවලනි් කරන ලදද් අකැප ෙව්. එෙස්ම ෙත් ෙක�පි හා 
අෙනක�ත් ඖෂධ වග� ද බටර්, ෙවඬරැ, ගිෙතල් තලෙතල්, මී පැණි, 
හක�රැ ද, චත�මධුර ද කැප ෙව්. උණුපැන් සිසිල් පැන් සැම කල්හමි 
කැප ය. 

 න�ච ගීත වාදිත විසූකද�සන මාලාග�ධවිෙලපන 
ධාරන ම�ඩන විභ�සන�ඨානා ෙවරමණී සි�ඛාපදං 
සමාදියාමි. 

යන ෙමහි “න�ච” යනු නැටීම, නත�නය, රංගනය යන ෙම්වා 
ය. උෙප�සථ සිල් සමාදන ් වූවහුට අඩුම තරමින් ෙමානර නැටුමක් 
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ෙහ� බැලීමට ෙනා හැකි ය. 

 “ගීත” යනු භක්තිගීත, ගීත, කවි, ශ්ෙල�ක ආදියයි. බුද්ධ 
වචනය වූ ත්රිපිටක ධම�යට අයත් කිසිවක් ගීත ස්වරෙයන් ෙනා කිය 
යුත� ය. ගීත ස්වරය පළිබිඳව අංග�ත්තර නිකාය පඤ්චක නිපාත 
අනාගත භය වග�ෙයහි නවවන සූත්රයහි ෙමෙස් දැක්ෙව්.    

මහෙණනි, අනාගත කාලෙයහි මාෙග් ශ්රාවක වූ භි�ු භි�ුණී 
උපාසක උපාසිකාවන් සති කය වචනය දමනය ෙනාකරන ලද්දාහු 
ෙවති. ෙමෙස් ඉන්�ිය සංවරය නැති වීෙමන් ධ්යාන භාවනා, විදශ�නා 
භාවනා වැඩීමට ෙනා හැකි වූවන් ෙවති. ඒ ෙහ්ත�ෙවන් සතර මාග� 
සතර ඵල නිවන යන නව ෙල�ෙක�ත්තර ධම� ප්රතිසංයුක්ත වූ ගැඹුරැ 
අථ� විවරණ ඇති ත්රිපිටක බුද්ධ වචනය හා අට්ඨකථාවන්හි අන්තග�ත 
වූ පඤ්චස්ඛ�ධ, පඨවි ආෙපා ආදී ධාත�, ඇස කණ ආදී ආයතන 
පටිච්ච සමුප්පාද ෙහ්ත�ඵල ධම� වශෙයන් ෙබදා දක්වන ලද ශ�න්යතා 
ප්රතිසංයුක්ත සූත්රධම� ආදිය ෙදසන ු ලබන කල්හ ි ඒවා ඇසීමට 
අකමැති ෙවති. කන ෙයාමු ෙනාකරති. එබඳු ධම� ඥානය ලැබුමට 
අකමැති ෙවති. උගත යුත�යැය ිෙනා සිතති. කවියන ්විසින ්ෙගාතන 
ලද විසිත�රැ ෙයදුම් ඇතිව ගීත ස්වරෑපෙයන් කයින දහම් ඇසීමට 
කැමති ෙවති. ඒවා දැන ඉෙගන ගැනීමට සිතති. ෙමෙස් පරම්පරා 
ෙදක ත�නක් යෑෙමන් මා විසින් අපමණ කලක් දුක්විඳ අවෙබ�ධ 
කරගත් සාරවත ්ධම� සාරය වැළලී යයි. ෙලාෙවන් අත�රැදහන්ව යයි. 
ෙමෙස් වූ භයක් අනාගතෙයහි වන්ෙන් ය. එබැවින් නුඹලා විසින් 
එෙස් ෙනාකිරීමට වග බලා ගත යුත� ය යැයි ෙමෙස් වදාළ ෙස්ක. 

 “වාදිත” යනු සංගීත භාන්ඩ වාදන කිරීමයි. “විසකූද�සන” 
යනු සිෙතහි ෙකෙලස් වැඩීමට ෙහ්ත�වන ක�සල් සිත විනාශ වන 
විෂම ෙද්වල් බැලීමයි. ඒවා නම් නැටීම, ගී කීම, ෙබර ආදිය වාදනය, 
ෙබාෙහ� නලු නිලියන ්රැසව් කරන නැටුම්, රාමායනය ආදී කථා කමී, 
තාලම් ගැසමී, ඇත් ෙපාර, අශ්ව ෙපාර, මී හරක�න් ෙග් ෙපාර, එළ 
හරක�න් ෙග් ෙපාර, එළු ෙපාර, බැටළු ෙපාර, ක�ක�ළු ෙපාර, වටු ෙපාර, 
ෙපාලුවලින ් කරන ෙපාර, මිටින් කරන ෙපාර, මල්ලව ෙපාර, 
ෙසබලුන්ෙග් යුද්ධ, යුධ ෙස්නා ගණින තැන්, ෙස්නා රැස්වන තැන්, 
ඇත්- අස්- රථ- පාබල බල ඇණි බැලීම යනාදියය.ි ෙම්වා තමන් 
සිටින තැනකට ෙපනුන ු විෙටකදී එය බලා සිටීෙමන් සීලය ෙනා 
බිෙඳයි. නැවත එය බැලීම පිණිස හැරි හැරී බැලීෙමන් ද පයිවරක් 
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ෙහ� ඉදිරියට ෙගාස් බැලීෙමන් ද සීලය බිඳීම සදිු ෙව්.   

 “මාලාග�ධවිෙලපන” යන ෙමහි “මාලා” යන ු වණ� ග�ධ 
සම්පනන් මල් වග�යි. “ග�ධ” යනු මල්, ෙකාළ, ෙගඩි, ෙපාත�, මුල්, කඳ, 
වැනි සවුඳ ජාතීහු ය. “විෙලපන” යනු ශරීරාලංකාරය පිණිස හා 
සුවඳවත් වීම පිණිස එවැන ිෙද්වල් ද විලවුන් වග� ද, ඇඟ ගැල්වීම හා 
ඇඳුම්වලට ෙයදීම හා සුවඳ දුම් වග� ඇල්ලීමයි. 

 “ධාරණ” යනු අලංකාරය පිණිස රන් රිදී මුත� මැණික් පළිඟ� 
පබළු වැනි දෑ අලංකාරය පිණිස හා මහන්තත්වය පිණිස දැරීම 
ෙහවත් පැළඳීමයි. “ම�ඩන” යනු ශරීරෙයහි අඩු තැන් පිරවීම සඳහා 
යම් යම් දෑ ආෙල්ප කිරීම හා ආභරණ ආදිෙයන් සැරසීමයි. ශරීරෙයහි 
අඩු තැන් පිරවීම පිණිස ආහාර පාන වැළඳීමද ෙනාකළ යුත� ය. 
“විභ�සනං” යනු පැහැය පණිිස හා සුවඳ පිණිස ඉහත කී දෑ කැමති 
වීම ෙහවත් සිතින් ඉවසමීයි. “ඨාණං” යන ුෙම් ඉහත කී නැටීම ගී 
කීම වාදනය කරිීමාදිය කරිීෙම් ෙච්තනාව ඇති බව හා ඒ ඒ ෙද්වල් 
කිරීමයි. ෙම්වාෙයන ්වැළකෙීම් ෙච්තනාව “ෙවරමණී” නම් ෙව්. කයින් 
වචනෙයන් වරදට ෙනා පැමිණ සංවර වීම “සි�ඛා” නම් ෙව්. ෙමෙස් 
සංවරව ක�සල් වැඩීම නවිනට මාග�ය වීම “පද” නම් ෙව්. නැවත 
නැවත එම ක�ශලතා පුරැදු කිරීම ප්රග�ණ කිරීම “සමාදියාමි”නම් ෙව්. 

 උ�චාසයන මහාසයනා ෙවරමණී සි�ඛාපදං 
සමාදියාමි 

 “උ�චාසයන” යන ෙමහ ි “උ�ච” යන ු මිටි රියනකට වඩා 
උස් වූ “ආස�දි” නම් වූ ආසන විෙශ්ෂයකි. මිටි රියන යනු අෙත් 
ඇඟිළි මිට ෙමාලවා ගත ් කල්හි වැළමිට දක්වා ව ූ වියත් ෙදකක් 
පමණ උස ඇති ආසන ෙමයින් කයිැෙව්. “සයන” යනු නඳින හිඳින 
ඇඳ පුටු ආදියය.ි බුද්ධ කාලෙයහි උස් ආසන ගරැෙකාට සැලක� 
බැවින් ද පරිහරණෙය් දී අනත�රැ සිදුවිය හැකි බැවින්ද උස් ආසන 
පරිහරණය වළකව්ා ඇත්ෙත් ය. ෙමෙස් උස ් ආසන ඇති විට එහි 
වැඩි ෙකාටස කපා දමා ෙහ� ෙපාළෙවහි යට ෙකාට ෙහ� පරිෙභ�ග 
කළ හැකයි. 
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 “මහාසයන” යන ුවටිනා කමින ්වැඩි වූ අලංකාරමත ්වූ ඉතා 

සුව පහසවු ඇති “ප�ල�ක, ෙගාණක, චි�තක, පටිකා, පටලිකා, 
ත�ලිකා, විකතිකා, උ�දෙලාමි, එක�තෙලාමි, ක�ඨි�ස, ෙකාෙසය්ය, 
ක��තක, හ��ර, අ�ස�ර, රථ�ර, අජින�පෙවණි, කදලිමිගපවර 
ප�ච�තරණ, සඋ�තර�ඡද උභෙතාෙලාහිතක�පධාන” යන ෙම්වාය. 

එහි “ප�ල�ක” යනු පාදයන්හි සිංහ ව්යාඝ්රාදී සතව් රෑප 
ෙයාදා කළ ඇඳපුටු ය. “ෙගාණක” යන ු සතරඟ�ලකට වඩා දික් වූ 
එළුෙලාම්වලනි් කළ ඇතිරිලි ය. “චි�තක” යනු එළුෙලාම්වලනි් 
විසිත�රැ ෙකාට වියන ලද ඇතිරිලි ය. “පටිකා” යනු එළුෙලාමින් කළ 
සුදු ඇතිරිලි ය. “පටලිකා” යනු ඝනට මල් ඇතිව කළ එළුෙලාම් 
ඇතිරිලි ය. “ත�ලිකා” යනු පුළුන් පුරවා කළ ඇතිරිලි ය.  “විකතිකා” 
යනු සිංහ ව්යාග්රාදී රෑපවලින් විසිත�රැ කළ ඇතිරිලි ය. “උ�දෙලාමි” 
යනු එක් පැත්තක ෙලාම් මත�ව ඇති සත්ව ෙලාම්වලින් කළ ඇතිරිලි 
ය. “එක�තෙලාමි” යනු ෙදපස ම ෙලාම් මත�ව ඇති ඇතිරිලි ය.  
“ක�ඨි�ස” යනු රන් නෙූලන් විසිත�රැ කළ තිහරිි නූෙලන් කළ 
ඇතිරිලි ය. “ෙකාෙසය්ය” යනු රන් නූෙලන් විසිත�රැ කළ පටපණු 
නූෙලන් කළ ඇතිරිලි ය. “ක��තක” යනු නාටිකාවන් ෙසාෙළාස් 
ෙදෙනක�ට නැටීමට ප්රමාණවත් වූ එළුෙලාමින් කළ ඇතිරිලි ය. 
“හ��ර” යනු ඇත�පිට අත�රන ඇතිරිලි ය. “අ�ස�ර” යනු අසපුිට 
අත�රන ඇතිරිලි ය. “රථ�ර” යනු රථෙයහි අත�රන ඇතිරිය ය. 
“අජින�පෙවණි” යනු ඇෙඳ් ප්රමාණයට අඳුන් දිවි සමින් කළ ඇතිරිලි 
ය. “කදලිමිගපවර ප�ච�තරණ” යනු කදලමිිග නම් වූ මුවන්ෙග් 
සමින් කළ උත�ම් ඇතිරිලි ය. “සඋ�තර�ඡද උභෙතාෙලාහිතක�පධාන” 
යනු රත� වියන් ඇති හිස සහ පාද තැබීමට ෙදපස රත� ෙකාට්ට තබන 
ලද ඇඳ (කවිච්චිය) යන ෙම්වා ය. ෙම් කිය ලද ෙද්වල් හැර ෙකාහු 
ෙමට්ට ද, ඒ හා සමාන අෙනක් ෙමට්ට ද ග�දිරි ද පාවිච්චිය කැප ෙව්. 
පුළුන් ෙයදූ ෙකාට්ට ෙමට්ට හිස තැබීමට කැපය. හිඳීමට නිඳීමට 
අකැප ය. 

උ�චාසයන මහාසයන පරිෙභ�ගෙයන් වැළකීෙම් ෙච්තනාව 
“ෙවරමණී” නම් ෙව්. කයනි් වචනෙයන ්වරදට ෙනා පැමිණ සංවර 
වීම “සි�ඛා” නම් ෙව. ෙමෙස් සංවරව ක�සල් වැඩීම නිවනට මාග�ය 
වීම “පද” නම් ෙව්. නැවත නැවත එම ක�ශලතා පරුැදු කිරීම ප්රග�ණ 
කිරීම “සමාදියාමි” නම් ෙව්. 
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14. නවාංග උෙප�සථ සීලය 

අෂ්ටාංග උෙප�සථ සීලෙයහි එන සිකපදයන්ට තවත් 
සිකපදයක් එකත� වීෙමන් සිකපද නවයක් වීම නවාංග�ෙප�සථ සීලය 
නම් ෙව්. එවා ෙමෙස් ය. 

1. පාණාතිපාතා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
2. අදි�නාදානා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
3. අබ්ර�මචරියා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
4. මුසාවාදා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
5. සුරාෙමරය ම�ජ පමාද�ඨානා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
6. විකාලෙභාජනා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
7. න�ච ගීත වාදිත විසකූද�සන මාලාග�ධවිෙලපන ධාරන 

ම�ඩන විභ�සන�ඨානා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
8. උ�චාසයන මාහාසයනා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
9. ස�බ සෙ�තසු ෙම�තා සහගෙතන ෙචතසා විහරණං 

සමාදියාමි. 
මුල් සකිපද අෙටහි අථ� අෂ්ටාංග�ෙප�සථ සීලෙයහි දී විස්තර 

කරන ලදි. නවවැන්ෙනහි අථ� ෙමෙස් ය. සියලු සතව්යන ් ෙකෙරහි 
ෛමත්රී සහගත සිතින් විසමී සමාදන් ෙවමියි යනු එහ ිෙත්රැම යි. 

ෙනාහික්මුණු ජනයන ් ෙග් යහපත අභිවෘද්ධිය කැමතිවන්නා 
වූ භාග්යවත�න් වහන්ෙස් විසින් ඔවුෙනාවුන් ෙග් සුහදත්වය හා 
ආර�ාව ඇතිවන ෙහයින් ද, නිවනට මාග�යක් වන පහසු 
කමටහනක් වන ෙහයින් ද ෛමත්රිය ශි�ාපදයක් වශෙයන් සමාදන් 
වීම උෙදසා ෙම් සීලය වදාළ ෙස්ක. 

15. ගහට්ඨ දස සීලය 
ගිහි පනි්වත�න්ට සමාදන් විය හැකි උසසම් සීලය ගහට්ඨ දස 

සීලයයි. ෙබෟද්ධයන් විසින ්සාමාන්ය ජීවිතෙයහි දී ෛදනකිව පඤ්ච 
සීලය ෙහ� ආජීව අෂ්ටමක සීලය සමාදන්ව රැකීම “සීල” නම් ෙව්. 
ගෘහ කටයුත�වලනි් ෙවන්ව සමාදන්ව රැකිය යුත� බැවින ් උෙප�සථ 
සීලය “අධිසීල” නම් ෙව්. ගහට්ඨ දස සීලය ෙමෙස් ය. 
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1. පාණාතිපාතා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
2. අදි�නාදානා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
3. අබ්ර�මචරියා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
4. මුසාවාදා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
5. සුරාෙමරය ම�ජ පමාද�ඨානා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
6. විකාලෙභාජනා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
7. න�ච ගීත වාදිත විසකූද�සනා  ෙවරමණී සි�ඛාපදං 

සමාදියාමි. 
8. මාලාග�ධවිෙලපන ධාරන ම�ඩන විභ�සන�ඨානා ෙවරමණී 

සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
9. උ�චාසයන මාහාසයනා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 
10. ජාත රෑප රජත පටි�ගහණා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි. 

උෙප�සථ අෂ්ටාංග සීලෙයහි දී මුල් සිකපද නවෙයහ ිවිස්තර 
කියන ලදි. අෂ්ටාංග සීලෙයහි ඇති සත්වන සිකපදය දස සීලෙයහ ිදී 
සිකපද ෙදකකට ෙබදී ඇත. අට සිල් සමාදන් වූවහුට නැටීම ගී 
කීමාදිය කළ ෙනාහැකි බව එයින ් කයින ලදි. දස සීලෙයහි ඇති 
විෙශ්ෂත්වය තමන්ට ඒවා ෙනාකළ හැකි වනන්ා ෙස්ම අන්යයන් 
ඒවාෙයහි ෙයදවීම ඒවාට දිරි ගැන්වීම ඒවා පිළිබඳව කථා කිරීම 
ෙනාකළ යුත� ය. සම්පූණ�ෙයන් වැළකයි යුත� ය. දසවන සිකපදෙයහි 
අථ� විවරණය ෙමෙස් ය. 

 “ජාතරෑප රජත පටි�ගහණා ෙවරමණී සි�ඛාපදං සමාදියාමි” 
යන ෙමහි  “ජාතරෑප” යනු රන් ය. “රජත” යනු රිදීය. තව ද රජත 
යන්ෙනන් කහාපණක, ෙලාහමාසක, ජත�මාසක, දාරැමාසක යන 
ෙම්වා කියැෙව්. එහි “කහාපණ” යනු කහවණු ය. “ෙලාහමාසක” යනු 
තඹ ආදි ෙල�හෙයන් කරන ලද සම්මත මදුල් වග�යන් ය.  
“ජත�මාසක” යනු ලාකඩ හා ලාටු මැලියම් වග�වලින් රෑප ෙයාදා 
කරන ලද සම්මත මුදල ්වග�යන් ය.  “දාරැමාසක” යනු ශක්තමිත් අරටු 
වලින් ෙහ� උණ පත�රැවලනි් ෙහ� තල් ෙකාළ වැනි ෙකාළ වග�වලින් 
ෙහ� රෑප ඇඳ කරන ලද සම්මත මුදල් වග�යන් ය. “පටි�ගහණා” යනු 
පිළගිැනමීයි. එය තමන ් විසින් සියතනි් පළිිගැනීෙමන් ද, තමා 
ෙවනුෙවන් අන්යයන් ලවා ගැන්වීෙමන් ද, තමා ඉදිරිෙයහි තබන 
ලද්දක් සිතින් ඉවසීෙමන් ද සිදු ෙව්. ෙමෙස් මිල මුදල් පිළගිැනීෙමන් 
වැළකීෙම් ෙච්තනාව “ෙවරමණී” නම් ෙව්. කයනි් වචනෙයන් වරදට 
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ෙනා පැමිණ සංවර වීම “සි�ඛා” නම් ෙව. ෙමෙස ් සංවරව ක�සල් 
වැඩීම නිවනට මාග�ය වීම “පද” නම් ෙව්. නැවත නැවත එම 
ක�ශලතා පුරැදු කිරීම ප්රග�ණ කිරීම “සමාදියාමි” නම් ෙව්. 

 උෙප�සථ සීලෙයහි පිහටිිය යුත� ආකාරය 

ඉහත විස්තර කරන ලද අෂ්ටාංග සීලය හා දස සීලය 
සමාදන් වනන්හු විසනි් ෙපෙහවස් සමාදන ් වීමට ෙපර දින තමා 
විසින් කළ යුත� කටයුත� අවසන් කිරීෙමන් ෙහ� ෙම් ෙම් ෙදය ෙමෙස් 
කරවු යැයි කියා ආහාර සැපයමී් ආදී කෘත්යයන ් නියමිත අයට 
පැවරීෙමන් ෙහ� ඒවා පසුවට කල් තැබීෙමන් ෙහ� තමන් ඒ 
සියල්ෙලන් නිදහස් විය යතු� ය. තව ද කෙයහි ආභරණ පළඳා ඇත් 
නම් ඒවා ශරීරෙයන ් බැහැර ෙකාට තැබිය යුත� ය. පසුදා අළුයම 
නැඟිට මුහුණ කට ෙද�වනය ෙකාට උණුපැන් ලීටරයක් පමණ පානය 
ෙකාට වැසිකළිි කැසකිිළ ිආදී ශරීර කෘත්යයන් සදිු ෙකාට සුදු වතින් 
සැරසී වම් උරය වැෙසන ෙස් උත�රැ සළුවක් පැළඳ හැකනිම් 
ආරණ්යයකට ෙහ� පන්සලකට ෙගාස් භි�ුන් වහන්ෙස් නමක් ෙහ� 
සාමෙණ්රයන් වහන්ෙස් නමක් ෙවත එළඹ අරැණ නැගීෙමන ්පසුව 
සිල් සමාදන් විය යුත� ය. භි�ු සාමෙණ්රයන් වහන්ෙස්ලා නැති විට 
සීලය පිළබිඳව දැනුමැති උපාසකෙයක� ෙහ� උපාසිකාවක් ෙවත එළඹ 
සිල් සමාදන් විය යුත� ය. සමාදන් වන විට ද සිතින් මුමුණන්ෙන් 
නැතිව හඬ නඟා සිල් සමාදන් විය යුත� ය. සිල් පද ෙනාදනන්ා වූ 
හා ෙනාෙත්ෙරන්නවුන් විසින් බුදු රජාණන් වහන්ෙස් විසින් පනවා 
වදාළ උෙප�සථය අධිෂ්ටාන කරමි යැයි භි�නු් වහන්ෙස් නමක් ෙහ� 
සාමෙණ්රයන් වහන්ෙස් නමක් ඉදිරිෙයහි ද, භි�ු සාමෙණ්රයන් 
වහන්ෙස්ලා නැති විට උපාසකෙයක� ෙහ� උපාසිකාවක ඉදිරිෙයහි 
කිව යුත� ය. එයින් සීලෙයහි පිහිටීම ෙව්. ඒ කිසිෙවක� ෙනාලබන්නක� 
විසින් තමා විසනි්ම අධිෂ්ටාන කළ යුත� ය. එයද හඬනගා කිව 
යුත්ෙත්ම ය. ආහාර පාන අන්යයන් විසින් පිළිගන්වන්ෙන් නම් ඔවනු් 
ෙකෙරහි ෛමත්රිෙයන් ඒවා පරිෙභ�ග කළ යුත� ය. නැතෙහාත් තමා 
විසිනම් කල ් ඇතිව සයිල්ල සූදානම් ෙකාට තබාෙගන ඒවාෙගන් 
ආහාරය සකස්කර ගත යුත� ය. ෙපෙහවස් වසන්නහු විසනි් 
අන්යයන්ට බාධා වන ෙලස කායික වාචසික කටයුත� ෙනාකළ යුත� 
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ය. අයවැය ගණිමින් කල් ෙනා ෙගවිය යුත� ය. තම නිවෙසහි සිට ම 
ෙපෙහවස් වසන්නහු විසනි් ගෘහ කම�ාන්තවලින් ෙවන්ව සමාදනව් 
ගත් සීලය ආවජ�ා කරමින ් වත් පිළිෙවත් කිරීම, බුදධ් පූජා හා 
වන්දනා කිරීම, බුදුග�ණ, ෛමත්රී, අසුභ, මරණසති ආදී භාවනාවක 
ෙයදීම, ධම� ශ්රවණය කිරීම, ධම� සාක�ඡා කරිීමාදී ක�සල් පිරිය යුත� ය. 
ආහාරපාන, ගිලනප්ස ආදිය පරිෙභ�ගෙයහි දී ප්රත්යෙව්�ා නුවණින් 
යුත�ව ඒවා පූජා කරනන්වනු් ෙකෙරහි ෛමත්රිෙයන් යුත�ව පරිෙභ�ග 
කළ යුත�ය. සිල් සමාදන්ව දවල් දවස පමණක් ෙවෙසන්ෙන් නම් එය 
“අධ� උෙප�සථය” නම් ෙව්. දවසක ් පුරාවට සීලෙයහි පිහිටා 
සිටින්නවනු් විසනි් පැය විසිහතරක්ම සීලෙයහි පිහිටා සිටිය යුත� ය. 
ෙම් සියල්ල පිළිබඳ වැඩි විස්තර අති පූජනයී ෙර්රැකාෙන් චන්දවිමල 
මහානායක මාහමිිපාණන් වහන්ෙස් විසින් රචිත “ෙපාෙහාය දිනය” 
ග්රන්ථය බලා දත යුත� ය. 

 සීලයට හානිකර වූ අනත්රායක ධම� සිවුතිස 

සීලයක පිහිටා එය මනාව රැකමී පහසු ෙනාෙව්. අපෙග් 
සිතට පැමිෙණන ඇතැම් අරමුණු වලින් සමාදන්ව ගත් සිකපද බිඳීම 
ද සිදුවිය හැකි ය. එෙලස සිල් බිඳීමට ෙහ්ත�වන සීලයට අන්තරායකර 
ධම� තිස් සතරක් ඇත. ඒවා ෙමෙස් ය. 

1. ෙකාෙධා = ඊෂ්ය�ාව ෛවරය තරහව ෙක්ර�ධය ෙමහි   
ල�ණෙයායි. එරමිණියා කටු අත්තක් ෙකෙනක� ෙග් පිටට දමා 
ඇදි කල්හි කටු සම ත�ළට වැඳී ඔහුට යනන්ට ෙනාදී 
නවත්වනන්ාක් ෙමන් ෙක�පාවිෂ්ට වූ සිත තම සත�රාට විරැද්ධ 
කාරයාට යන්නට ඉඩ ෙනාදී ඇනුම් බැනමු් කියමින ් නැවත 
නැවත එල්ලි එල්ලි යයි. ෙමම ෙක්ර�ධය තමන්ෙග් ම සිතට ද 
කයට ද ෙද්පල වස්ත�නට් ද ෙබාෙහ� හානි ඇති කරවයි. 
අන්යයන්ෙග් ද සිතට ද කයට ද ෙද්පල වස්ත�න්ට ද ෙබාෙහ� 
හානි ඇති කරවයි. අන් සත� ෙද් පැහැර ගනිය.ි දාන සීල 
භාවනාදිය නවත්වයි. ප්රාණඝාතාදී අක�සල් වැෙඩන බැවින් ද, දාන 
සීල භාවනා දී ක�සල් නසන ෙහයින් ද ෙක්ර�ධය ඉතා භයානක 
අක�සලයක් ෙව්. 

2. පලාෙසා =  ෙශ්ර්ෂ්ඨයන් හා සම ෙකාට සිතන ගතිය පලාස නම් 
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ෙව්. ෙම් ෙහ්ත�ෙවන් උගත�න් සිල්වත�න් ධනවත�න ් හා තමන් 
සමෙකාට සිතා එෙලස ෙපනී සිටීමට ෙගාස් වරදට පැමිණ සීල 
ෙභ්දයට පැමිෙණ්. 

3. ථෙ�භා = යහපතට ෙනා නැෙමන ගතිය ථම්භ නම් ෙව්. මවපුිය 
ග�රැවර වැඩිහිටියන්ට, සිලව්ත�න්ට, ග�ණවත�න්ට, අවවාදයට ෙනා 
හික්ෙමන ධම�යට, යුත�කමට ෙනා නැෙමන ෙම�ල් ගසක් ෙමන් 
ෙනා නැෙමන දරදඬු ගතිය ෙමහි ල�ණයි. 

4. මායා = ඇති වරද සඟවන ස්වභාවය මායාව නම් ෙව්. අක�සල් 
කිරීමට ලැජ්ජාව බිය නැතකිමින ්සැඟවී වැරදි ෙකාට එය සඟවා 
තමන් සිල්වෙතක් ග�ණවෙතක් වශෙයන් ෙපන්වයි. 

5. සාෙඨය්ය = කපටිකම සාෙඨය්ය නම් ෙව්. ෙමයින් තමා ත�ළ නැති 
ග�ණ ඇති ෙලසට ෙපන්වයි. සිල් ෙනා රැක සිල්වෙතක� ෙලස ද, 
දන් ෙනාදී ත්යාගවන්තෙයක� ෙලස ද, භාවනා ෙනාවඩා 
ෙය�ගිෙයක� ෙලස ද ෙම් ආදී ෙලසට අනුන් රවටා ෙබාෙහ� 
අක�සල් රැස් කරන ගතිය ෙමහි ල�ණයි. 

6. ම�ඡරි = මසරුැකම යි. තමා ට ලැෙබන ලාභ අන්යයන් 
ලබනවාට, තමා විඳින සැප අන්යයන් විඳනවාට, තමා උගෙතක� 
වී අන්යයන ්එෙලස ඉෙගන ගන්නවාට අකමැති බව, විරැදධ් බව 
ෙමහි ල�ණයි. තව ද තමාට ඇති ෙදයින් අනනු් ප්රෙයාජන 
ගන්නවාට, එයින් අන්යයන්ට යහපතක් ෙවනවාට  අකැමති ෙව්. 
එබැවින් ෙනාෙදය.ි 

7. මාන = අනුන් හා සමෙකාට මනින ස්වභාවය මානය නම් ෙව්. 
තම ක�ලවංශය, ධනය, උගත්කම, රෑපවත්බව යනාදිය ෙහ්ත�ෙකාට 
තමන් අන්යයන්ට වඩා උසස් යැයි සිතීෙමන් ෙසය්ය මානය 
උපදී. අන්යයන් හා සමාන යැයි සිතීෙමන් සදිස මානය උපදී. 
අන්යයන්ට වඩා පහත් යැයි සිතීෙමන් හනී මානය උපදී. 

8. අතිමාෙනා = අන්යයන්ට වඩා මම උසස් ෙකෙනක� ෙවමි යැයි 
සිතීම අතිමානය යි. ඒ ෙහ්ත�ෙවන් සිල්වත�න ් ග�ණවත�න් 
නැණවත�න් ඇසරුට අකමැති ෙවයි. සිල්වත�න්ට ග�ණවත�න්ට 
ඇනුම් බැනුම් ආදිය කියා අක�සල් කරගනී. 
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9. සාර�භ = එකට එක කිරීම, එකට එක කමී, පලි ගැනීම ෙහවත් 

සුළු වරදකට වැඩි වරදක් කිරීම සාරම්භය යි. 

10. අස�පජ�ඤ = අසිහිෙයන් අනුවණින් ක්රියා කරිීම 
අසම්පජඤ්ඤය යි. ෙමයින් අනිත්ය වූ ෙදය නිත්ය යැයි 
ගැනීෙමන් ද, දුක් වූ ෙදය සැප යැයි ගැනීෙමන් ද, අනාත්ම වූ 
ෙදය ආත්ම යැය ි ගැනෙීමන් ද, අසුභ වූ ෙදය සුභ යැයි 
ගැනීෙමන් ද, සත්ව පදු්ගල ෙනාවූ ෙදය සත්ව පදුග්ල වශෙයන් 
ගැනීෙමන් ද වරදවා ගැනමී සිදු ෙව්. 

11. දු�බච = සිල්වත�න්ට ග�ණවත�න්ට මව්පියන්ට වැඩිහිටියන්ට 
අවවාදයට අවනත ෙනාවන ෙනාහික්ෙමන ස්වභාවය දුව�චබව 
නම් ෙව්. 

12. මද = ෙකාඩියක් ෙමන් ෙකාතක් ෙමන් තමා අතිශයින් උසස් 
ෙකෙනක� වශෙයන් සළකන්නා වූ ද, කළ යුත්ත ෙනාකළ යුත්ත 
ෙහාඳ නරක ෙනාහඳුනනන්ා වු ද, ගරැ බුහුමන් කළ යුත්තන් 
ෙනාහඳුනන්නා වූ ද බලවත් ෙම�හය මදය නම් ෙව්. ෙමය 
ජාතිමද ෙගාත්තමද ආදී වශෙයන් විසිහත් වැදෑරැම් ෙව්. ඒ 
පිළිබඳ විස්තර ෙර්රැකාෙන් චනද්විමල මහානායක මාහිමිපාණන් 
වහන්ෙස්ෙග් “ෙකෙලස ් එක්දහස් පන්සියය” ෙපාෙතන් බලාගත 
මැනවි. 

13. පමාද = නිත්ය සීල, උෙප�සථ සීල, දස පුණ්යක්රියා, දස පාරමී, 
සත්තිස් ෙබ�ධිපාක්ෂික ධම�, කය වචනය මනස යන තිෙදාරින් 
සිදුකළ යුත� සුචරිත ධම�යන්ට අකමැත්තා වූ ද පඤ්ච දුෂ්චරිත, 
දස අක�සල කම�ාදී දුෂ්චරිතයන්ට කැමැත්තා ව ූ ද ල�ණය 
ෙහවත් ස්වභාවය ප්රමාදය නම් ෙව්. 

14. අලෙසා =  ත�නුරැවන් වැඳීම, වත් පිළිෙවත් කිරීම, ධම�ශ්රවණය, 
භාවනාව ආදියට සිත ෙනා ෙයාදන පසුබසින ක�සීතකම 
අලසකම නම් ෙව්. 

15. මි�ඡාදි�ඨි = වැරදි අදහස්, මත පිළගිැනීම - දැරීම මිථ්යාදෘෂ්ටිය යි. 
නිවැරැදි වූ කායික වාචසකි මානසික ක්ිරයාකාරකම් වැරදි යැයි 
ගැනමී ද, වැරදි වූ කායික වාචසික මානසික ක්රියාකාරකම් 
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නිවැරදි යැයි ගැනීම ද ෙමහි ල�ණය ෙව්. ෙම් ෙහ්ත�ෙවන් 
ෙබාෙහ� අක�සල් සිදුවීම ද සිල් බිඳීම ද සිදුවිය හැකිය. 

16. අහිරික = පාපය පළික�ල් ෙනාකරන පව් කිරීමට ලැජ්ජා නැතිකම 
අහිරික නම් ෙව්. 

17. අෙනා�ත�ප = පව් කිරීමට බිය ෙනාවන පව් කිරීම උසස් 
ක්රියාවක් වික්රමයක් ෙකාට සැලකීම අෙනාත්තප්පය නම් ෙව්. 

18. මු�ඨසති = සිහිෙයන් ෙතාර බව සිහි මුළා බව මුට්ඨසතිය නම් 
ෙව්. කායික වාචසික මානසික සෑම ක්රියාකවදීම ෙමය ක�සල්ය, 
ෙමය අක�සල්ය, ෙමය වැරදිය, ෙමය නවිැරදිය යනාදී ෙලස 
සිහිෙකාට අයහපත් ෙදය අත් හැරීම ද, යහපත් ෙදය කරිීම ද 
සිහිෙයන් සිදු ෙව්. එෙස් සිහි ෙනාකිරීම මුලාවීම අසිහිය ෙහවත් 
මුට්ඨසතිය නම් ෙව්. 

19. දු�ප�ඤ = අනුවණකම ෙම�ඩකම දුපප්ඤ්ඤ නම් ෙව්. ෙමය දාන 
සීල භාවනා මාග�-ඵල පිළබිඳ අවෙබ�ධය වළකව්යි. දුකින් නිදහස් 
වීමට ඉඩ ෙනාෙදයි. 

20. පාපමි�තතා = පඤ්ච දුෂ්චරිතයන් කරන, දස අක�සල් කරන, දාන 
සීල භාවනා ධම�ශ්රවණාදී ක�සල් ෙනාකරන, ලාමක අදහස් ඇති, 
අපිරිසිදු කාය වාක් මෙන� දුසිරිත් ඇති ගිහි වූ ද, පැවිදි වූ ද 
පුදග්ලෙය� පාපී පුදග්ලෙය� ය. එබඳු අය ඇසුරැ කිරීම 
පාපමිත්රතාවය යි. 

21. අරති = ක�සලෙයහි ෙනා ඇලීම අරතිය නම් ෙව්. සීල සමාධි ප්රඥා 
වැඩීමටත් ආරණ්ය වෘ�මූල ෙස්නාසන ඇසරුැ කිරීමටත් 
පැවිද්දන්ට ඇතිවන අකමැත්ත ෙනාසත�ට හා සීල සමාදානය 
භාවනාව ධම�ශ්රවණය ආදියට ගිහයින්ට ඇතිවන අකමැත්ත 
ෙමයින් සිදු ෙව්. 

22. ඉ��ිෙයසු අග��ත�ාරතා =  ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස 
යන ෙදාරටු සෙයහි සංවරය නැතිකම ෙමයින් කයිැෙව්. ඉන්�ිය 
සංවරය නවින ් මෙගහි ඇති ප්රධාන අංගයකි. ඉන්�ය අසංවරය 
වැඩූ ක�සලෙයන් ද වැඩීමට ඇති ක�සලයන්ෙගන් ද පිරිහී සසරට 
අපා දුකට ඇද දමයි. 
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23. අ�ස�තා =  රත්නත්රය ෙනාපිළගිනන්ා බව, විශ්වාස ෙනාකරන 

බව අශ්රද්ධාව යි. නිවන් මග තහවුරැ වීමට අත් ෙනාහැර ඒ ත�ළ 
රඳා සිටීමට ශ්රද්ධාව ප්රධාන ෙව්. එය නැති කමින් නවින් මගනි් 
පහ වී මිථ්යාවන්ට හසු වී ෙබාෙහ� අක�සල් සිදු වී ෙබෙහා කලක් 
දුක් විඳීමට ෙහ්ත� ෙව්. 

24. අස�ත��ඨිතා = ලද ෙදයනි් සත�ටු ෙනාවන බව සෑහීමට පත් 
ෙනාවන බව අසන්ත�ට්ඨිතාවය යි. 

25. මහි�ඡතා = ෙකාපමණ ෙද් ලැබුණත්, ෙකාෙතක් ෙද් තිබුණත් 
සෑහීමකට පත් ෙනාවී තව තවත් රැස්කරන ෙසායන ස්වභාවය 
මහිච්ඡතාවය නම් ෙව්. 

26. සංස�ගාරාමතා = සංසග�ය යනු ඇලීම ය.ි එෙස් ඇලීෙම් 
කැමැත්ත සංසග�කාමතාවය යි. ෙමය “දශ�න සංසග�ය, ශ්රවණ 
සංසග�ය, කාය සංසග�ය, සමුල්ලපන සංසග�ය, සෙ�භාග සංසග�ය” 
යනුෙවන් පස් වැදෑරැම් ෙව්. ප්රිය කරන ස්ත්රී පුරැෂ රෑප භාණ්ඩ 
උපකරන දැකීෙම් කැමැත්ත  “දශ�න සංසග�ය” නම් ෙව්. අන්යයන් 
විසින් කරන ලද ෙහ� තමා විසිනම්  කියන ලද පවසන ලද 
සිනාෙසන හඬ ඇසීෙම් කැමැත්ත “ශ්රවණ සංසග�ය” නම් ෙව්. 
ඔවුෙනාවුන් ෙග් ශරීර ස්පශ� කිරීෙමහි කැමැත්ත  “කාය සංසග�ය” 
නම් ෙව්. ඔවුෙනාවුන් හා කථා කිරීෙම් කැමැත්ත  “සමුල්ලපන 
සංසග�ය” නම් ෙව්. ඔවුෙනාවුන ් ෙග් වස්ත� උපකරණ පරිෙභාග 
කිරීෙම් කැමැත්ත  “සෙ�භාග සංසග�ය” නම් ෙව්. ෙමෙලස ෙම් 
පස් වැදෑරැම් සංසග�යනට් කැමැති බව එහ ි ෙයෙදන බව 
සංසග�කාමතාව නම් ෙව්. 

27. අගරැ = ගරැ ෙනාකිරීම යි. අෙගෟරව සයකි. ඒවා ෙමෙස්ය. 

i. ස�තරි අගාරෙවා = ශාසත්ෲන් වහන්ෙස් ජීවමාන කල්හි දවසට 
ෙතවරක් උපස්ථානයට ෙනායාම, ශාස්තෲන් වහන්ෙස් පාවහන් 
නැතිව සක්මන් කරන විට පාවහන් සහිතව සක්මන් කිරීම, 
ශාස්තෲන් වහන්ෙස් පහත් තැනක සක්මන් කරන විට උස් 
තැනක සක්මන් කිරීම, ශාස්තෲන් වහන්ෙස ් පහත් තැනක වැඩ 
හිඳින විට උස් තැනක විසීම, ශාස්තෲන් වහන්ෙස් ෙපෙනන 
තැන ෙදවරු වසා ෙපාරවා සිටීම, ක�ඩ ඉසලීම, වහන් පයලා 
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සිටීම, නෑම, මල මුත්ර පහ කිරීම ශාස්තෲන් වහන්ෙස්ට කරන 
අෙගෟරවෙය� ය. ශාස්තෲන් වහන්ෙස ් පිරිනිවීෙමන් පසවු ද 
දවසට ත�නව්රක ්විහාරයට ෙනායාම, ෛචත්ය –ෙබ�ධිය ෙපෙනන 
තැන්හි ක�ඩ ඉහලා වහන් පයලා යාම, ෙදවරු වසා ෙපාරවා 
හැසිරීම, මල මුත්ර කිරීම, සෑ මලු, ෙබ� මලුවල ෙකළ ගැසීම යන 
ෙම්වා ශාස්තෲන් වහන්ෙසට් කරන අෙගෟරවයන්ම ය. 

ii. ධෙ�ම අගාරෙවා = ධම�ශ්රවණයට ආරාධනා කළ කල්හි යා හැකිව 
තිබියදී ෙනායාම, ගිය ද ෙගෟරවෙයන ් ධම�ය ෙනා ඇසීම, ධම� 
ෙද්ශනය කරන විට සිහ ි මුලාව සිටීම, කථා කරමින් සිටීම, 
ධම�යට කරන අෙගෟරවෙය� ය. 

iii. සෙ�ඝ අගාරෙවා = සංඝ ස්ථවිරයන් වහන්ෙස් ෙග් ආරාධනාවක් 
අවසරයක් නැතිව සඟ මැද දහම් ෙදසීම, එෙස්ම ප්රශ්න විසඳීම, 
වැඩිහිටි භි�ූන් ෙග් කෙයහි ගැෙටමින් යාම, සිටීම, හිඳීම, සඟ 
මැද ෙදවුර වසා ෙපාරවා සිටීම, ක�ඩ පාවහන් දරා සිටීම, 
සංඝයාට කරන අෙගෟරවෙය� ය. සංඝයාට අයත් එක් භි�ුවකට 
වුව ද අෙගෟරව කරන්ෙන ්ද එය සංඝයාට කරන අෙගෟරවයකම් 
ෙව්. 

iv. සි�ඛාය අගාරෙවා = සීල සමාධි ප්රඥා යන ත්රී ශි�ාවන් ෙනාපිරීම 
ශි�ා අෙගෟරවය නම් ෙව්. 

v. අ�පමාෙද අගාරෙවා = අප්රමාදය ගැන ෙනාසිතීම ක�සලධම�යන්හි 
ෙනාෙයදීම අප්රමාදෙයහි අෙගෟරවය ය.ි 

vi. පටිස�ථාෙර අගාරෙවා = ෙමහි පටිසන් ථාර යන ුපළිසිඳර ෙහවත් 
සංග්රහය යි. එය “ආමිස පළිිසඳර, ධම� පිළිසඳර” යැය ිෙදවැදෑරැම් 
ෙව්. එහි තමා ෙවත පැමිෙණන දුගී මගී යාචකාදීන්ට ද, සිල්වත් 
ග�ණවත් උත�මන්ට ද ආහාර පාන වස්ත්රාදිෙයන ්ද, සත�ටු සාමීචිව 
කථා කිරීෙමන් ද කරන සංග්රහය “ආමිස පිළිසඳර” නම් ෙව්. 
තමන් දැන උගත් ධම�ය, ශාස්ත්රය මනාෙකාට අන්යයන්ට ලබාදීම 
ඉගැන්වීම අවවාද අනුශාසනා කිරීම “ධම� පිළිසඳර” නම් ෙව්. 
ෙමෙස් ෙනාකිරීම පිළිසඳෙරහි අෙගෟරවය යි. 

 

92



ෙතරැවන් සරණ යෑම  90 
28. ඉ�ථි ද�සනකාමතා = ස්ත්රීන්ෙග් ගමන් බිමන් ශරීරාලංකාරය 

ශරීරාවයව නිතර දකනිු බලනු කැමැත්ත යි. 

29. ඉ�සා = අන්යයන්ෙග් රෑප සම්පත්, ධනය, සැපය, කීර්තිය, ලාභ 
සත්කාරාදී සම්පත් ෙනායිවසන ඒවාට විරැද්ධ බව වූ ඊෂ්ය�ාව යි. 

30. උපනාහ = බද්ධ ෛවරය උපනාහය නම් ෙව්. ෙමයනි් අප්රියයන්ට 
සත�රැකම් හිරිහැර කිරීමාදිෙයන් සීලයට හානි ෙව්. 

31. ම�ඛ = ග�ණමක� බව මක්ඛ නම් ෙව්. ෙමයින් සිල්වත�න්ෙග් 
ග�ණවත�න්ෙග් සීලග�ණ ද, උපකාර කළවනු්ෙග් කළග�ණ අමතක 
කිරීම අවලංග� කිරීම මකා දැමීම ද සිදු ෙව්. 

32. අජාගරතා = නිදි ෙතාර ෙනාකිරීම යි. ෙමයනි් නිදා ෙනාගතයුත� 
කාලය ව ූදහවල ද, රාත්රිෙයහි ප්රථම යාමය වූ ප.ව. 6.00 සිට රාත්රී 
10.00 දක්වා ද, පශ්චිම යාමය වූ රාත්රී 2.00 සිට අළුයම දකව්ා ද 
වූ කාලයන්හි නිදාගැනීම කියැෙව්. නිදාගත යුත� කාලය රාත්රිෙයහි 
මධ්යම යාමය ව ූරාත්රී 10.00 සිට රාත්රී 2.00 දක්වා කාලයයි. ෙම් 
කාලය හැර අන් කාලයනහ්ි නිදාගැනමී පරිහානිකර ධම�යක් ෙව්. 
ෙමය උත්කෘෂ්ට පරිච්ෙඡ්දෙයනි. 

33. ෙභාජෙන අම�ත�ඤුතා = පමණ ෙනාදැන ආහාර ගැනීම යි. 
ආසාවන් බහුල ෙනාෙකාට යැපිය හැකි පමණ සළකා ආහාර ගත 
යුත� ය. 

34. අභාවන�ඡ�දතා = සමථ විදශ�නා භාවනා කිරීමට ඇති අකමැති 
බව හා එය ෙනාකිරීම යි. 
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