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අග්ගඤ්ඤ සූතරය  III 

 
 

යපරවදන 

“පුඤේඤං යෙ පුරියසා ක රිා - ක ිරායෙතං පුනපේපනුං”  

පිං කරන තැනැතේතා නැවත නැවත පිං කර ි 

පූජ්ය නකිපිටිදය ් ගුණරතන ස්වොමින් වහන්දස් ධමම ද ්ශනො 
කිරීදමහි   හම් දපොත් ලිවීදමහි   යන ධමම ොනමය කුසල කමමයන්හි 
නිතර නිතර දයද ය.ි දමවර  ොයකයන්දග් ඇරයුම පරිදි අගග්ඤ්ඤ 
සූතර ද ්ශනොව  හම් දපොතක් වශදයන ් ඉදිරිපත ් කරයි. දමම සූතර 
ද ්ශනොව දීඝනකිොදය් තුනව්ුනි දපොදතහි සඳහන් සතූරයකි. දලෝදක ය් 
හටගුන්මත් එහි වයොප්තියත් පුහුදිලි කරමින් බුදුරජ්ොණන්  බුදුරජ්ොණන් 
වහන්දස්   වොශිෂ්ඨයන්ට ද ්ශනො ක  දස්ක. බරොහ්මණදයෝ බරහ්මයොදග් 
මුවින් උපන්දන් යයි යන අ හස බිඳලමින ්ඔවනු්   සොමොනය ජ්නයො 
තු ින් ම වයොප්ත වූ දකොටසක් බව ද ්ශනො ක  දස්ක.  දමම ද ්ශනොව 
දපද හි වුඩි දීඝම දනොවූවත්  පූජ්ය  ගුණරතන සව්ොමින් වහන්දස ්අටුවො 
ටීකො විස්තර ඈඳා ගනමිින ් ඉදිරිපත් කර ඇති ආකොරය පරශංසනීය ය. 
දමය කියවන්නොට අටුවො ටීකො දනො දපරලො දබොදහෝ විස්තර පහසුදවන් 
දැන ගත හුක. 

පූජ්ය ගුණරතන ස්වොමින් වහන්දස්ට තව තවත් දමවුනි  හම් 
දපොත් ලිවීමට ශක්තිය බලය ලුදේවොයි ආශිංසනය කරමි. දමම ධමම 
ොනමය කුසලය නිවන පණිිස ම උපනිිඃශරය දේවො. දමම  හම් දපොත 
පරිශීලනය කරන සුමද නොට  නිවන් අවදබෝධ දේවො. පූජ්ය ගුණරතන 
ස්වොමින් වහන්දස් හුදූ වුඩූ ද මොපියන්ට   දම් කුසලය නිවන පිණිස 
උපනිිඃශරය දේවො. ොයක පක්ෂයට   දමම ධමම ොනමය කුසලය නවින් 
පිණිස ම දහ්තු-දේවො.  

දම් වගට සසුන් ලුදි  
පූජ්ය මීදගොඩ සංඝදසෝභන ස්ථවිර,  
නො උයන ආරණය දස්නොසනය, 
පන්සියගම, මුල්සිරිපුර. 



IV  අග්ගඤ්ඤ සූත�ය 

හැ�න්�ම 
ක�මා �පාකා ව�ත�ති  - �පාෙකා ක�මස�භෙවා, 
ත�මා පුන�භෙවා ෙහාති  - එවං ෙලාෙකා පව�තතී’ති. – 

කයින් වචනෙයන් සිතින ් සි� කරගන ු ලබන ක�සලාක�සල 
කම�යන් �පාක පි�ස පවතී. එම �පාකයන් ෙගන් නැවත කම� හට 
ගනී. ඒ ෙහ්ත�ෙවන් නැවත ඉප�ම සි� ෙ�. ෙමෙස් සතව් ෙල�කය ෙනා 
සි� පවතී. 

කම�ය යනු ෙ�තනාවට නමකි. අසූ නවයක් වූ සයි� 
�ත්තයන්හි ම ය� අරමණුක් ෙගන සිතක් උප�. එෙස් ගනු ලබන 
අරමුණ ෙ�තනාව න� ෙ�. සත්ව සන්තානෙයහි හටගන්නා වූ සිත්හි 
ජවන කෘත�ය සදි්ධ කර�න් ද, �පාක උපදව�න් ද සිය� ක�සලාක�සල 
සිත්හි ෙයෙදන ෙ�තනා ෛචතසිකය “කම�ය” න� ෙ�. 

ඒකාසූවක් (81) වූ ෙලෟකික සිත් අත�න් අක�සල සිත් ෙ�ෙළාස 
ය, කාමාවචර ක�සල සිත් අට ය, රෑපාවචර ක�සල සිත් පස ය, 
අරෑපාවචර ක�සල සිත් සතර ය යන �සි නවයක් වූ සති් කම� සිත් න� 
ෙ�. ෙමම කම� මහත් බවට ස�පූණ� බවට පැ�� කලහ්ි “කම�පථ” න� 
ෙ�. කම�යන්ෙගන් උපදවන �පාක “ප�තිසන්� �පාක” හා “ප�වෘත්ති 
�පාක” යැයි ෙද වැදෑරැ� ෙ�. කාම රෑප අරෑප භවයන් ෙගන් ය� 
තැනක ප�තිසන�්ය ලබා ෙදයි ද එය “ප�තිසන්� �පාක” න� ෙ�. සුගති 
�ගතීන්හි උපනපුන් තැනහ්ි � සැප �ක ් �පාක ලබා ෙදයි ද එය 
“ප�වෘත්ති �පාක” න� ෙ�. ඒ අත�න් කම�පථ බවට පැ��යා වූ 
කම�යන්ෙගන් ප�තිසන�් �පාක හා ප�වෘත්ති �පාක යන ෙදකම ලබා 
ෙදති. කම�පථ බවට ෙනාපැ��යා වූ අස�පූණ� කම�යන්ෙගන් ප�වෘත්ති 
�පාක පමණක් ලබා ෙදයි. 

ය� අරමුණක් ෙගන සිතක් උපදනා කල්හි ඒ සිතින් කරනු 
ලබන ය� ක�ියාවක් ෙවයි ද, ඒ ක�ියාව කි�මට උපකාර වන ෙලසට 
අෙනක�ත් ෛචතසික ධම�යන් ද උපදවා ෙගන ම ෙ� ෙ�තනා 
ෛචතසිකය ඒ සිත සමගම උප�. එෙස් ම සත්වයන් උපනුපන් තැන්හි 
� කළල රෑපය, ච�ු ෙස�ත ඝාණ ��හා කාය ප�සාද රෑපයන් ද, 

හැ�න්�ම 

ක�මා �පාකා ව�ත�ති  - �පාෙකා ක�මස�භෙවා, 
ත�මා පුන�භෙවා ෙහාති  - එවං ෙලාෙකා පව�තතී’ති. – 

කයින් වචනෙයන් සිතින ් සි� කරගන ු ලබන ක�සලාක�සල 
කම�යන් �පාක පි�ස පවතී. එම �පාකයන් ෙගන් නැවත කම� හට 
ගනී. ඒ ෙහ්ත�ෙවන් නැවත ඉප�ම සි� ෙ�. ෙමෙස් සතව් ෙල�කය ෙනා 
සි� පවතී. 

කම�ය යනු ෙ�තනාවට නමකි. අසූ නවයක් වූ සයි� 
�ත්තයන්හි ම ය� අරමණුක් ෙගන සිතක් උප�. එෙස් ගනු ලබන 
අරමුණ ෙ�තනාව න� ෙ�. සත්ව සන්තානෙයහි හටගන්නා වූ සිත්හි 
ජවන කෘත�ය සදි්ධ කර�න් ද, �පාක උපදව�න් ද සිය� ක�සලාක�සල 
සිත්හි ෙයෙදන ෙ�තනා ෛචතසිකය “කම�ය” න� ෙ�. 

ඒකාසූවක් (81) වූ ෙලෟකික සිත් අත�න් අක�සල සිත් ෙ�ෙළාස 
ය, කාමාවචර ක�සල සිත් අට ය, රෑපාවචර ක�සල සිත් පස ය, 
අරෑපාවචර ක�සල සිත් සතර ය යන �සි නවයක් වූ සති් කම� සිත් න� 
ෙ�. ෙමම කම� මහත් බවට ස�පූණ� බවට පැ�� කලහ්ි “කම�පථ” න� 
ෙ�. කම�යන්ෙගන් උපදවන �පාක “ප�තිසන්� �පාක” හා “ප�වෘත්ති 
�පාක” යැයි ෙද වැදෑරැ� ෙ�. කාම රෑප අරෑප භවයන්ෙගන් ය� 
තැනක ප�තිසන�්ය ලබා ෙදයි ද එය “ප�තිසන්� �පාක” න� ෙ�. සුගති 
�ගතීන්හි උපනපුන් තැනහ්ි � සැප �ක ් �පාක ලබා ෙදයි ද එය 
“ප�වෘත්ති �පාක” න� ෙ�. ඒ අත�න් කම�පථ බවට පැ��යා වූ 
කම�යන්ෙගන් ප�තිසන�් �පාක හා ප�වෘත්ති �පාක යන ෙදකම ලබා 
ෙදති. කම�පථ බවට ෙනාපැ��යා වූ අස�පූණ� කම�යන්ෙගන් ප�වෘත්ති 
�පාක පමණක් ලබා ෙදයි. 

ය� අරමුණක් ෙගන සිතක් උපදනා කල්හි ඒ සිතින් කරනු 
ලබන ය� ක�ියාවක් ෙවයි ද, ඒ ක�ියාව කි�මට උපකාර වන ෙලසට 
අෙනක�ත් ෛචතසික ධම�යන් ද උපදවා ෙගන ම ෙ� ෙ�තනා 
ෛචතසිකය ඒ සිත සමගම උප�. එෙස් ම සත්වයන් උපනුපන් තැන්හි 



අග්ගඤ්ඤ සූත�ය  V 

 
 

හෘදවස්ත� රෑපය භාව රෑපය ��ෙත්න�්ිය රෑපය යන ෙ� සියල්ලක් ම 
ෙ�තනා න� වූ කම� ශක්තෙියන් ම උපදවති. 

ෙමෙලස කම� ශක්තයි �සින් නාම රෑප ධම� උපදව�න් සැම 
කල්හි පර�පරා වශෙයන ් සත්වයන් ෙග් පැවැත්ම කම� නයිාම ධම� 
නියාම �ත්ත නියාම යන නියාම ධම�තා අනුව සි� ෙවති. ය� කලප්යක 
ආර�භය පටන් ක�සලාක�සල ධම� ෙහ්ත�ෙවන් සත්වයන් ෙග් පි�හමී හා 
�යුණුව සි�වන ආකාරය ද, සත්වයන් ෙග් පැවත�� අනුව �ත�ිය, 
බ�ාහ්මණ, ෛවශ�, ශ�� යන ක�ල වංශයන් හට ගනන්ා ආකාරය ද, 
ස�මා ස�බුද්ධ ශාසනයක් ෙලාව පහළ වූ �ටක සත් තිස් ෙබ��පා�ික 
ධම� භාවනා වඩා සසර �කනි් නිදහස් �ෙ� ප�තිප�ව ද ෙපන්වා ෙද�න් 
�ෙශ්ෂෙයන් නිවනට පමණුුවන ක�සල ධම� ස�ි කි�ම ත�ළින් නිවනට 
පැ�ණ �ක් අවසන් කරන බව ද ෙපනව්ා ෙද�න් ධම�ය ම ෙශ�්ෂ්ඨ බව 
ෙමම අග්ගඤ්ඤ සූත�ෙයන ්පැහැ�ලි වන්ෙන් ය. 

ෙමම අගනා ධම� ග�න්ථය සැකසීමට මූල කාරණය වෙූය් නා 
උයන ආරණ�ෙයහි ෙස්වය කරන පනි්වත් රන�්ත් ලියනගම මහත්මා 
�සින ් ව�: වෂ� 2019-01-06 �න නා උයන ආරණ�ෙයහි මහා සංඝ 
රත්නය ෙවත පි�නමන �න පින්කමට සමගා�ව ධම� �නයක් ද කරනු 
පි�ස කළ ආරාධනාව ය. ෙ� සඳහා නා උයන ආරණ� වාසී පූජ� 
නුවර එළිෙය් �ණූපම සව්ා�න් වහන්ෙස් ෙග් �ති �ත�ා�න් වන 

පූජාපි�ය ෙ�ලපිහිල්ෙල් ප�ං� �ශ�ාම ලත් ��හලප්ති ඒ ෙ�ලපිහිල්ල 
මහතා  ෙහ�මාගම අත�රැගි�ය පාෙ� ප�ං� සහන් සන්�ප මාතරාර�� 
සහ ෙග�මස් මන�ෙප්� කි�වත්ත�ඩුෙ� ප�ං� ශාන්ත ඇර�යගල 

මහතා පූජාපි�ය වටගලතැන්න ප�ං� �: එ�: චන්�රත්න බණ්ඩාර 
මහතා යන පනි්වත් පි�ස ද, නාබැට ෙස�භනසීලා සිල් මෑ�යන් 
වහන්ෙස් ද, �. � නිමල් ජයවධ�න මහතා �යගිය තම ම�පයි �තීන්ට 
පුණ�ානුෙම�දනා කි�ම ප�ිස ද �යකත්වෙයන ්උපකාර වූහ. ඒ සැමට 
ත�ිල�ණ චත�රාය�� සත�ාවෙබ�ධෙයන් සුව ෙස් නිවන් සුව ලබනන්ට 
ෙහ්ත� ෙ�වා! එෙස ්ම බුරැම රට �ත්තල ප�බත පා අවුක ්ෙට� යා  
භාවනා මධ�ස්ථානා�පත ිඅග්ග මහා කම�ස්ථානාචාය�� අති පූජනීය 
ඌ ආ�ණ්ණ මහා ස්වා�න් වහන්ෙස්ට ද, � කල�ා� ෙය�ගාශ�ම 
සංස්ථාෙ� වත්මන් ප�ධාන අනුශාසක අති පූජනයී පහල ��යල 

� කළල රෑපය, ච�ු ෙස�ත ඝාණ ��හා කාය ප�සාද රෑපයන් ද, 
හෘදවස්ත� රෑපය භාව රෑපය ��ෙත්න�්ිය රෑපය යන ෙ� සියල්ලක් ම 
ෙ�තනා න� වූ කම� ශක්තෙියන් ම උපදවති. 

ෙමෙලස කම� ශක්තයි �සින් නාම රෑප ධම� උපදව�න් සැම 
කල්හි පර�පරා වශෙයන ් සත්වයන් ෙග් පැවැත්ම කම� නයිාම ධම� 
නියාම �ත්ත නියාම යන නියාම ධම�තා අනුව සි� ෙවති. ය� කලප්යක 
ආර�භය පටන් ක�සලාක�සල ධම� ෙහ්ත�ෙවන් සත්වයන් ෙග් පි�හමී හා 
�යුණුව සි�වන ආකාරය ද, සත්වයන් ෙග් පැවත�� අනුව �ත�ිය, 
බ�ාහ්මණ, ෛවශ�, ශ�� යන ක�ල වංශයන් හට ගනන්ා ආකාරය ද, 
ස�මා ස�බුද්ධ ශාසනයක් ෙලාව පහළ වූ �ටක සත් තිස් ෙබ��පා�ික 
ධම� භාවනා වඩා සසර �කනි් නිදහස් �ෙ� ප�තිප�ව ද ෙපන්වා ෙද�න් 
�ෙශ්ෂෙයන් නිවනට පමණුුවන ක�සල ධම� ස�ි කි�ම ත�ළින් නිවනට 
පැ�ණ �ක් අවසන් කරන බව ද ෙපනව්ා ෙද�න් ධම�ය ම ෙශ�්ෂ්ඨ බව 
ෙමම අග්ගඤ්ඤ සූත�ෙයන ්පැහැ�ලි වන්ෙන් ය. 

ෙමම අගනා ධම� ග�න්ථය සැකසීමට මූල කාරණය වෙූය් නා 
උයන ආරණ�ෙයහි ෙස්වය කරන පනි්වත් රන�්ත් ලියනගම මහත්මා 
�සින ් ව�: වෂ� 2019-01-06 �න නා උයන ආරණ�ෙයහි මහා සංඝ 
රත්නය ෙවත පි�නමන �න පින්කමට සමගා�ව ධම� �නයක් ද කරනු 
පි�ස කළ ආරාධනාව ය. ෙ� සඳහා �යකත්වෙයන් උපකාර කළ 

පූජාපි�ය ෙ�ලපිහිල්ෙල ් ප�ං� �ශ�ාම ලත් ��හල්පති ඒ: ඒ: 
ෙ�ලපිහිල්ල මහතා, ෙහ�මාගම අත�රැගි�ය පාෙ� ප�ං� සහන් සන්�ප 
මහතා සහ ෙග�මස් මන�ෙප්� මහත්�ය, ක�ිවත්ත�ඩුෙ� ප�ං� ශාන්ත 

ඇර�යගල මහතා, පූජාපි�ය වටගලතැනන් ප�ං� �: එ�: චන�්රත්න 
බණ්ඩාර මහතා යන පින්වත් පි�ස ද, නාබැට ෙස�භනසීලා සිල් 
මෑ�යන් වහන්ෙස් ද, �. � නිමල් ජයවධ�න මහතා �යගිය තම ම�පයි 
�තීන්ට පුණ�ානුෙම�දනා කි�ම පි�ස ද �යකත්වෙයන් උපකාර වූහ. 
ඒ සැමට ත�ිල�ණ චත�රාය�� සත�ාවෙබ�ධෙයන් සුව ෙස් නිවන් සුව 
ලබන්නට ෙහ්ත� ෙ�වා! එෙස් ම බුරැම රට �ත්තල ප�බත පා අවකු් 
ෙට� යා  භාවනා මධ�ස්ථානා�පති අග්ග මහා කම�සථ්ානාචාය�� අති 
පූජනයී ඌ ආ�ණ්ණ මහා ස්වා�න් වහන්ෙස්ට ද, � කල�ා� 
ෙය�ගාශ�ම සංස්ථාෙ� වත්මන් ප�ධාන අනුශාසක අති පූජනයී පහල 
��යල ජනානන�්භිධාන මහා ස්වා�න් වහන්ෙස්ට ද, නා උයන 
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ජනානන�්භිධාන මහා ස්වා�න් වහන්ෙස්ට ද, නා උයන ආරණ� 
ෙස්නාසනෙයයි ප�ධානාචාය�� අති පූජනයී �ෙගාඩ සංඝෙස�භන මහා 
ස්වා�න ් වහන්ෙස්ට ද, එෙස් ම නා උයන ආරණ�ෙයහි ප�ධාන 
කම�ස්ථානාචාය�� අති පූජනීය අඟ�ල්ගමුෙ� අ�යනනද් මහා ස්වා�න් 
වහන්ෙස්ට ද, ෙමම අගනා ග�න්ථෙයහි ෙස��පත් බලා නිවැර� ෙකාට 
�න් නා උයන ආරණ� වාසී �නයාචාය�� පූජ� නාවලපි�ෙය් නාරද 
ස්වා�න ්වහන්ෙස්ට ද, නා උයන ආරණ� වාස ීව ූද, ෙය�ගාශ�ම සංස්ථා 
වාසී වූ ද, ලංකා වාසී වූ ද, ෙල�කවාසී වූ ද සිය� මහා සංඝ රත්නයට 
ද, ස�බු� සසනු සීල සමා� ප�� ආ� සසනු් පිළිෙවත් ග�ණයන්ෙගන් 
බබු�ව�න ් සුව ෙස් පාර� ග�ණ ෙබ��පා�ික ධම� සපුරා ප�ාථ�නීය 
ෙබ��ෙයන් නිවන් සුව ලබන්නට ෙහ්ත� වාසනා ෙවත්වා! ම�පිය �ති 
�ත�ා�න්ට ද, �යක කාරකා� පින්වත් සැමට ද, ශාසනාර�ක ෙල�ක 
පාලක ආත්මාර�ක �ව�රාජ මණ්ඩලයට ද, අෙනක�ත් සෙද්වක 
ෙල�කවාසී සත්වයන්ට ද  සුව ෙස් නිවන් සවු ලබනන්ට ෙහ්ත� වාසනා 
ෙවත්වා! ෙමම ග�න්ථය මනාව මු�ණය කර �න් යකක්ල �මුත� 
මු�ණාලෙයහි අ�පති ත�මා ප�ධාන කාය�� මණ්ඩලෙයහ ිසැමට ද සිය� 
සම�ක් ප�ාථ�නා ජය ෙගන සුවෙස් ම නවින් සුව ලබන්නට ෙහ්ත� 
වාසනා ෙවත්වා! 

ෙමයට ෙමතැති,  
නිකපි�ෙය් ග�ණරතන හි�,  
නා උයන ආරණ�ය.  
පන්සියගම, මැල්සි�පුර.  

 

   

  

 

 

ආරණ� ෙස්නාසනෙයයි ප�ධානාචාය�� අති පූජනීය �ෙගාඩ 
සංඝෙස�භන මහා ස්වා�න් වහන්ෙස්ට ද, එෙස් ම නා උයන 
ආරණ�ෙයහි ප�ධාන කම�ස්ථානාචාය�� අති පූජනයී අඟ�ල්ගමුෙ� 
අ�යනනද් මහා ස්වා�න ් වහන්ෙස්ට ද, ෙමම අගනා ග�න්ථෙයහි 
ෙස��පත් බලා නිවැර� ෙකාට �න් නා උයන ආරණ� වාසී �නයාචාය�� 
පූජ� නාවලපි�ෙය් නාරද ස්වා�න් වහන්ෙස්ට ද, නා උයන ආරණ� 
වාසී වූ ද, ෙය�ගාශ�ම සංසථ්ා වාසී වූ ද, ලංකා වාසී වූ ද, ෙල�කවාසී 
වූ ද සිය� මහා සංඝ රත්නයට ද, ස�බු� සසුන සීල සමා� ප�� ආ� 
සසුන් පිළිෙවත් ග�ණයනේගන් බබු�ව�න් සවු ෙස් පාර� ග�ණ 
ෙබ��පා�ික ධම� සපුරා ප�ාථ�නීය ෙබ��ෙයන් නිවන් සුව ලබන්නට 
ෙහ්ත� වාසනා ෙවත්වා! ම�පිය �ති �ත�ා�න්ට ද, �යක කාරකා� 
පින්වත් සැමට ද, ශාසනාර�ක ෙල�ක පාලක ආත්මාර�ක �ව�රාජ 
මණ්ඩලයට ද, අෙනක�ත් සෙද්වක ෙල�කවාසී සත්වයන්ට ද  සුව ෙස් 
නිවන ් සුව ලබනන්ට ෙහ්ත� වාසනා ෙවත්වා! ෙමම ග�න්ථය මනාව 
මු�ණය කර �න් යක්කල �මුත� මු�ණාලෙයහි අ�පති ත�මා ප�ධාන 
කාය�� මණ්ඩලෙයහි සැමට ද සිය� සම�ක් ප�ාථ�නා ජය ෙගන සුවෙස් 
ම නිවන් සුව ලබනන්ට ෙහ්ත� වාසනා ෙවත්වා! 

ෙමයට ෙමතැති,  
නිකපි�ෙය් ග�ණරතන හි�,  
නා උයන ආරණ�ය.  

 පන්සිය ගම, මැල්සි�පුර. 
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 උයපකේඛා සම්යොජ්ඣං  ........................................................................ 140 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



අග්ගඤ්ඤ සූතරය  11 

 
 

අගේගඤේඤ සූතර  

නයර්ා තසස භගවයතා අරහයතා සම්ර්ා සර්ෙුද්ධසස 

 සූතර නිදාන  

භොගයවත් අහමත් සම්මො සම්බුදු රජ්ොණන් වහන්දස් සුවුත් 
නුවර මිගාර ර්ාතා නම් වූ විශාඛා මහ උපොසිකොව විසින් සො වො පූජ්ො 
කරන ල  මිගාරර්ාතුපරාසාද  නම් වූ පූවමොරොමදයහි වුඩසිටි දිනක දමම 
අග්ගඤ්ඤ සූතරය වායසට්ඨ, භාරදේවාජ් යන සොමදණ්රයන් වහන්දස්ලො 
ද නම අරභයො ද ්ශනො දකොට වො  දසක්. ඒ ප ිිබඳ අථම විවරණය 
දමදස් ය.  

“එවං යර් සුතං එකං සර් ං භගවා සාවත්ථි ං විහරති 
පුබ්ොරායර් මිගාරර්ාතුපාසායද.”  

“ර්ා විසිනේ යර්යසේ අසන  දී. එකේ සර් ක භාගයවතුනේ 
වහනේයසේ සැවැතේ නුවර මිගාරර්ාතු පරාසාද  නම් වූ පූවමාරාර්ය හි වැඩ 
වසන යසේක.” 

බු ්ධපුස්ථොයක වූ ආනන ් දතරුන් වහන්දස් විසනි් පරථම 
සංගොයනො කොලදයහි ධමම සංගොයනො කරන්නො ව ූ ආයුෂ්මත් මහො 
කොශයප මහරහතන් වහන්දස් විසනි් විමසූ කල්හි පන්සියයක් 
මහරහතන් වහන්දස්ලො හමුදවහි දමම සූතරය සංගොයනොවට භොජ්නය 
කද ් ය. දමය දීඝ නකිොදය් පොථික වගමදයහි එන සිවුවන සූතර 
ද ්ශනොවයි. 

භොගයවත් අහමත් සම්මො සම්බුදු රජ්ොණන් වහන්දස් වනොහි සියලු 
ධමමයන් තමන් වහන්දස් විසින් ම අවදබෝධ ක  දස්ක. 
ආචොයයමයවරදයකු දනොමුත්දත් ය. දලෝක නොථ වූ භොගයවත් අහමත් 
සම්මො සම්බුදු රජ්ොණන් වහන්දස්  ම්සක් පුවතුම් සතූර ද ්ශනොදවහි 
පටන් සුභර පරිබරොජ්ක තුමො හික්මවීම  ක්වො වූ පන්සොලිස් වස තු  ක  
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යුතු සියලු බු ධ් කෘතයයන ්සම්පූණම දකොට කුසිනොරො නුවර උපවතමන 
නම් මල්ල රජ්  රුවන්දග ්සල් වනදයහි යමක ශොල වෘක්ෂයන් අතර 
පනවන ල  උතුම් බු ්ධොසනදයහි නුවත දනො නුඟිටිනො දසයයොදවන් 
වුඩ හිඳ දවසක් පුර පසදලොස්වක දපොදහෝය දින අලුයම් දවදලහි 
අනුපොදිදශ්ෂ පරිනිවමොණ ධොතුදවන් පිරිනිවන් පො වො  දස්ක. 

 පරෙර් ධර්ම සංගා නාව 

තථොගතයන් වහන්දස්දග් පරිනිවමොණය නිමිත්දතන් රැස් වූ සත් 
ලක්ෂයක් භික්ෂු සංඝයො වහන්දස් අතර සංඝ ස්ථවිර වූ මහො කොශයප 
මහරහතන් වහන්දස ්තථොගතයන් වහන්දස්දග ්පරිනිවමොණදයන ්සත් 
වන දින පොවො නුවර සිට කුසිනොරොව දවත වඩිමින් සිට මඳක් විදේක 
ගුනමී පිණිස මොගමදයන් ඉවත්ව එක් වෘක්ෂ මූලයක වුඩසිටි දස්ක. 
එකල්හි පොවො නුවර වුසි එක් උපොසකදයක ්බු ධ් ශරීරයට දගෞරව 
 ක්වො ද වියන් විසනි් ආකොශදයහි සිට බුදු සිරුරට පූජ්ො කරන ල  
පොතරයක් පමණ වූ දිවයමය මොරො මලක් රැදගන පොවො නුවර දවත 
යමින් සිට මහො කොශයප මහරහතන් වහන්දස් දවත පුමිණ වුඳ 
සිටිදය් ය. එවිට දතරුන් වහන්දස් ඒ උපොසක තුමොදගන් “යකාහි සිට 
එනේයනේ ද” යුයි අසො සිටිදය් ය. ඔහු කුසිනොරොදවහි සටි ආදවමි යුයි 
කීදේ ය. “අපයගේ ශාසේතෲනේ වහනේයසේ දනේයනහි ද” යුයි දතරුන් 
වහන්දස් විචොද ් ය. තථොගතයන් වහන්දස් පරිිනවිී සත්  වසක් වන 
බව කීදේ ය. එය අසො රහතන් වහන්දස්ලො  , අනොගොමී ආයයමයන් 
වහන්දස්ලො   ධමම සංදේග උප වො ගත්හ. කොම රොග වයොපො  පරහීණ 
දනොවුණු බුවින් දසෝවොන්, සකෘොගොමී ආයයමයන ් වහන්දස්ලො  , 
කලයොණ පෘථග්ජ්න භික්ෂූන ්වහන්දස්ලො   අඬො වුලදපන්නට වූහ. 

ඒ අවස්ථොදේ සුභර නම් මහලු පුවි ්ද ක් ඒ පිරිදසහ ිසිටිදය් 
ය. එම භික්ෂුව පූවමදයහි ආතුමො නුවර කරණවූමිදයකු ව සිට වයසග්ත 
ව පුවිදි වූදවකි. මහලු වයදස් සිටි බුවින ්  රුවන් ලවො තම 
දගවත්දතහි ම කුටියක් සො වොදගන එහි සිටිමින් තම  රුවන්දග් දකස් 
රැවුල් කපමින් ජීවිකොව කද ් ය. එක් චොරිකො සමයක තථොගතයන් 
වහන්දස් එක ්හස් ද සිය පනසක් පමණ වූ මහත් භික්ෂු පිරිසක් 
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පිරිවරොදගන කුසිනොරො නවුර සිට ආතුමො නුවරට වුඩි දස්ක. එකල්හි 
එම භික්ෂුව තථොගතයන ්වහන්දස් විශොල සඟ පරිිසක ්සමග වඩින්දන් 
ය යුයි අසො සොමදණ්ර භොවදයන් සිටි තම  රුවන් ද ද නො අමතො 
“දරැවනි, නුඹ ා යගාසේ හිස යකසේ කැපරී්ට උවර්නා උපකරණ රැයගන 
යග කේ පාසා ඇවිද මිනසිුනේයගේ යකසේ රැවු ේ කපා ලුණු යත ේ හා 
අනුභව කළ  ුතු යදේ රැසේ කරවු. භාගයවතුනේ වහනේයසේ පරධාන සංඝ ාට 
යෙයහතේ කැඳ දාන කේ යදනේයනර්ු” යුයි කීදේ ය. ඒ සොමදණ්ර 
පුවි ්ද ෝ   එදස් ක හ. භොගයවතුන් වහන්දස් වුඩි කල්හි මිනිසුන්දග් 
  අත් උ ේ ඇතිව එදලස එකර්ැස් කරන ල  ද යනි් දභොජ්ජ් යොගුවක් 
(ඝන කුඳක්) සූ වූහ. ගිදතල්, මී පුණි, මත්සය, මොංශ, මල් ඵල රස 
ආදිය  , යම් කූ යුතු ද යක් දේ   ඒ සියල්ල එහි දැම්මවී ය. තව   
හකුරු දයොො කරන ල  “ර්ධුයගෝළක” නම් කුවිලි   ප ිිදයල කරවූදය් 
ය. දමයට “අතිරස කැවමු්” යුයි  , “ර්ධුසීසක” යුයි   කයින ුලුදේ. 
දම් සියල්ල  න්නො භොගයවතුන් වහන්දස් භික්ෂු සංඝයො සමග නගරයට 
පිඬු පිණිස වුඩි දසක්. මිනිස්සු “භාගයවතුනේ වහනේයසේ භිෂු සංඝ ා 
සර්ග නගර ට පිඬු පණිිස වඩි ි, ඔෙ කවුරැනේ හට කැඳ 
පිළගිනේවනේයනහි ද” යුයි එම භික්ෂුවට කීහ. එවිට ඒ භික්ෂුව කලබල වී 
භොගයවතුන් වහන්දස් ඉදිරියට දගොස්, “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, 
කැඳ පිළගිනේනා යසේකේවා” යුයි ආරොධනො කද ් ය. භොගයවතුන් 
වහන්දස් “ර්හණ, නඹු යකයසේ කැඳ සැකසුයේ ද” යුයි අසො ගහමො 
දකොට අකප්පයි සමොොනය  , “පූවමය හි භාවිතා කළ කරණවෑමි ෙඩු 
පාවිච්චි යනාකළ  ුතු ” යුයි   දමදස් ඒ භික්ෂුව නිමිති දකොට දුෂ්කට 
සිකප  ද කක් පනවො දැහුමි කථොවක් දකොට භික්ෂූන් අමතො දමදස් 
වො  දස්ක. “ර්හයණනි, අයනේක ක ේප යකෝටි ගණනකේ යභෝජ්න  
යසා නේනවනුේ සර්ගර් යම් දීඝම සංසාරය ේ ක ේ ගත කරන  දී. යර්  
වනාහි නඹු ාට අකැප  . යම් අධර්මය නේ උප ා ගතේ යභෝජ්න  
පරියභෝග කළවනුේ අයනේක වූ ආතේර්භාව සි  දහසේ ගණනකේ අපාය හි 
ර් උපදිනේයනහි  . ඉවතේ වනේන, යර්  පළිි යනා ගනේන” යුයි වොරො 
පිඬු පිණිස වුඩි දස්ක. එක් භික්ෂුවකුදු එය ප ිි දනො ගත්හ. සුභර 
භික්ෂුව දනො සතුටු ව “යර්ාහු සි  ේ  දනිමි  ි ඇවිදි .ි ඉඳිනේ යනා ගනු 
කැර්ැතේයතහි නම් එ  ක ි  ුතු යනාවනේයනේ ද, ර්ා යවයහසීයර්නේ 
කරන  ද ස ි ේ  යර්ාහු විසිනේ නසන  දේයදේ  . යර්ාහු ර්ා යකයරහි 
හිතවතේ ෙවකේ නැතේයතේ  ” යුයි තථොගතයන් වහන්දස් සමග චවරී 
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ව සිට තථොගතයන් වහන්දස් ජීවමොන ව සිටියදී කසිිවක් කියන්නට 
දනොහුකි ව සිට පිරිනිවිදය ්යුයි අසො සතුටු ව අඬො වුලදපන භික්ෂූන් 
අමතො දමදස් කීදේ ය. 

“ඇවැතේනි, යශෝක යනාකරවු. යනා වැ යපේ. අප ි ඒ ර්හා 
ශරර්ණ ායගනේ සම්පූණමය නේ මිදුයණෝ යවර්ු. ඒ ර්හා ශරර්ණ ා  යර්  
නුඹ ාට කැප , යර්  නුඹ ාට අකැප    නාදී ය ස සිකපද 
පනවමිනේ අපි පඩීාවට පතේ කරනු  ැෙුයවෝ යවර්ු. දැනේ අපි ඒ ගැහැට 
ව ිනේ නිදහසේ වූයවෝ යවර්ු. එෙැවිනේ දැනේ අපි  ර්කේ කැර්ැතේයතර්ු නම් 
එ  කරනේයනර්ු.  ර්කේ අකැර්ැතේයතර්ු නම් එ  යනා කරනේයනර්ු” යුයි 
දම් වචනය කීදේ ය.  

දම් වචනය මහො කොශයප මහ රහතන් වහන්දස්ට හ වතට 
වුදුණු පහරක් දමන්  , හසිට පහත් වූ වියලි දහනයක් දමන්   හුඟී 
ගිදය්ය. මහත් වූ ධමම සංදේගයක් හට ගත්දත් ය. දතරුන් වහන්දස් 
සිතන දස්ක් “සතේ දිනකට යපර භාගයවතුනේ වහනේයසේ පිරිනිවනේ පෑ 
නර්ුතේ අද ද ඒ ෙුදු සිරැර රනේ පැහැ ර්  . භාගයවතුනේ වහනේයසේ විසිනේ 
දුකයසේ යගාඩනැගූ සසුයනහි පාපී කසටකේ, කටුවකේ හට ගතේයතේ  . 
යර්වනේ පාපී පුදේග  නේට වැයඩනේනට ඉඩ  ැෙුණ යහාතේ තවතේ 
සහා ක නේ  ැෙ ශාසන  පසු ෙසේසවනේනට හැකි වනේයනේ  . ඉඳිනේ 
වනාහි ර්ර් යම් ර්හ ේ ා ව යර්හි දී ර් යරදි කඩකේ අනේදවා අළු විසුරැවා 
ෙැහැර කරනේයනම් නම්, මිනිසේසු ශරර්ණ යගෞතර් නේ වහනේයසේයගේ 
යදේහ  තිබි  දී ර් ශරාවකය ෝ විවාද ඇති කර ගනිති  ැ ි අපට යදාසේ 
පවරනේනාහු ” යුයි සිතො නුවත   දමදස් සිහපිත් කද ් ය.  

භොගයවතුන් වහන්දස් විසින් එකට එකතු දනොක  මල් 
රොශියක් දමන ්ධමමය ද ්ශනො කරන ලදී. එහ ියම් දස ්වොතය වුදීදමන් 
සමහර මල් විසරිී යයි. එපරි ්ද න් දමබඳු පවිටු ප ු්ගලයන් නිසො කල් 
ගතවන විට විනදයහි සිකප  එක ද ක බුගනි් විනොශ වී යන්දන් ය. 
සූතරයන්හි එකක් ද කක ්පරශ්න වොරයන් නුසී යන්දන ්ය. අභිධමමදයහි 
එක ද ක දවනස් දවනස් වොරයන් නුසී යන්දන් ය. දමදස් පි ිදවලින් 
මුල නුසුණු කල්හි අපි පිසොචයන් හො සම වූදවෝ දවමු. එබුවින් ධමමයත් 
විනයත් සංගොයනො කරන්දනමි. දමදස් ඇති කල්හි ශක්තිමත් නූලකනි් 
ගුට ගසන ල  මල් මොලොවක් දමන ් ධමම - විනය ද ක ස්ීරව 
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පිහිටන්දන් ය. භොගයවතුන ්වහන්දස් දම් සඳහො ම මට දපර ගමන් 
ක  දස්ක. අවවො  තුනකනි ්උපසම්පොව දුන් දස්ක. කයින් සවිුරු මොරු 
ක  දස්ක. දම් සියල්ලට වඩො අසොධොරණ වූ නවොනූපූවම විහොර 
සමොපත්තීන්දගන් සම තුන තුබූ දස්ක. දමදස් තමන් වහන්දස් හො 
සම තුන්හි තුබීදමන් අනගුරහ කරන ල  මට ධමම - විනය සංගොයනොව 
හුර අන් කිනම් මගකින ්ණය නුති බවක ් වන්දන ්  , සක්විති රජ් 
දකදනකු තමන්දග් සන්නොහයත් ඓශ්චයයමයත්  දීදමන් ස්වකීය කුල 
වංශය පිහිට වූ පුතුට දමන් භොගයවතුන් වහන්දස් “යර්යතර් ර්ායගේ 
සදේධර්ම වංශ  පිහිටුවනේයනකේ වනේයනේ  ” යුයි දැන දම් අසොධොරණ 
අනුගරහදයන ්මට අනගුරහ ක  දස්ක යුයි සිතුදේ ය. එදස්ම “ර්ා වැනි 
භිෂූනේ වහනේයසේ ා සිටි දී යම් පාපිය කුට සසුයනහි දි ුණු වනේනට 
ඉඩකේ යනා තැබි   ුතු  .  ම්තාකේ අධර්ම  අවින  යනා ෙැෙයළේ ද ඒ 
තාකේ ධර්ම තේ වින තේ පසු ෙසිනේයනේ නැත.  ම් වියටක අධර්ම  අවින  
ෙැෙයළේ ද එවිට ධර්ම තේ වින තේ පස ුෙසිනේයනේ  . එෙැවිනේ අධර්මවාදීනේ 
අවින වාදීනේ ෙ වතේ ීර්ට යපර ධර්මවාදීනේ වින වාදීනේ දුෙ  ීර්ට 
යපර ධර්ම - වින  යදක සංගා නා කරනේයනේ නම් ර්ැනවි” යුයි සිතො 
ඒ දමොදහොදත් කිසිවක් දනොකියො කුසිනොරොව දවත වුඩම දකොට  බුදු 
සිරුර තුනප්ත් කරන ල  විසි රියන් උස සඳුන්  ර සූය වටො  පර ක්ෂිණො 
දකොට  අිෂ්ඨොන බලදයන් බුදු සිරිපො තම න දලහි තබො වන් නො 
කද ් ය. ඉන් පසු ද ්වොනුභොවදයන් ඒ චිතකය ගිනි ඇවිල ආොහනය 
වූදය් ය. 

පරිනිවමොණදයන් පසු බුදු සිරුර සත් දිනක් ඒ ආසනදයහි ම  
පුවතුදණ් ය. ඒ කොලය සද ්වක දලෝකවොසීන් විසනි් වුඳුම් පදිුම් 
ක හ. සත් වන දින ආොහනය සදිු විය. ඉන් පස ුසත් දිනක් ධොතු පූජ්ො 
කොලය වූහ. ඉන් පසු සවමඥ ධොතු දබො දීමට සත් දිනක් ගත විය. දම් 
අවස්ථොවට සත් ලක්ෂයකට අික භික්ෂු සංඝයො වහන්දස් රැස්ව සිටියහ. 
ඒ සවමඥ ධොතු දබො දීදම් කටයුතු නිමො වූ පසවු මහො කොශයප මහ 
රහතන් වහන්දස් දමවුන ිභික්ෂු සන්නිපොතයක ්නුවත දුේලභ යුයි 
සිතො භික්ෂු සංඝයො අමතො ඇවැතේනි, ර්ර් එකේ සර් ක පනේසි  කේ 
පර්ණ වූ ර්හතේ භිෂු පිරිසකේ සර්ග පාවා නවුරිනේ නකිේර් කුසිනාරාව 
ෙ ා එන අතර තොගත නේ වහනේයසේයගේ පරිනිවමාණ  අසා භිෂූනේ 
හඬා වැ යපන ක ේහි එකේ පාපී භිෂුවකේ “ඇවැතේනි යනා හඬනේන 
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යනා වැළයපනේන....  ර්කේ අකැර්ැතේයතර්ු නම් එ  යනා කරනේයනර්ු” 
යුයි දමදස් කීදේ ය.  

පරිනිවමොණයට පත් තථොගතයන් වහන්දස්දග් බු ්ධ ශරීරය 
ආොහනය වීමටත් දපර දම් නිේලජ්ජී පොප භික්ෂූන් දග් නුඟී සිටීම විය. 
ධමමය ශොස්තෲන් වහන්දස් සමගම නුතිව ගිදය ් යුයි  , ධමමය 
ශොස්තෲවරදයකු නුති එකක් ය යුයි   සිතන පොපී භික්ෂූහු අලජ්ජි 
පක්ෂය ලුබ, දකොටස්වලට දබදී දනොදබෝ කලකනි් ම ස ්ධමමය 
අතුරු හන් කරනන්ොහු ය යන දම් කොරණයක් දේ  , දමය වි යමොන 
වන්දන ්ය. යම්තොක් ධමමය විනය පවත්දන්  , ඒ තොක් බු ්ධ වචනය 
දනො ඉක්මවො සිටින ශොස්තෲවරදයකු ඇති එකක් වන්දන් ය. 
භොගයවතුන් වහන්දස් විසනි් ම “ය ා යවා, ආනන්ද, ර් ා ධයර්ර්ා ෙ 
විනය ා ෙ යදසියතා පඤඤයතතා, යසා යවා ර්ර්ෙෙය න සත්ථා” 
යනුදවන් “ආනනේද , ර්ා විසිනේ  ම් ධර්ම කේ යදේශනා කරන  දේයදේ ද, 
 ම් වින කේ පනවන  දේයදේ ද, ඒ ධර්ම - වින  යදක ර්ායගේ 
පරිනිවමාණය නේ පසු නුඹ ාට ශාසේතෲ වනේයනේ  ” යුයි දම් කොරණය 
වොරන ල ්ද ් ම ය. එබුවින් යම් දස් දමම ශොසනය දබොදහෝ කල් 
පුවුතම්ට සුදුසු වූවක් දකොට ධමමයත් විනයත් සංගොයනො කරන්දනමු” 
යුයි  නව්ො සිටියහ. 

 භික්ෂූන් වහන්දස්ලො “සේවාමීනි, එයසේ නම් සේෙවිර නේ වහනේයසේ 
ර් ඒ සඳහා භිෂූනේ වහනේයසේ ා යතෝරා ගනේනා යසේකේවා” යි කීහ. 
දතරුන් වහන්දස ්සියලු නවොංග ශොස්තෲ ශොසන සංඛ්යොත පයයමොප්ති 
ධර, දනොදයක් සයි,  හස් ගණන් පෘථග්ජ්න, දසෝතොපන්න, සකෘොගොමී, 
අනොගොමී, ශුෂ්ක වි ශමක ක්ෂීණොශරව භික්ෂූන් හුර පයිො  තරිපිටක බු ්ධ 
වචනය හො සයිලු පයයමොප්ති පරදභ් යන්හ ිපර පරොප්ත සවිුපි ිසිඹියො පත් 
මහත් ආනුභොව ඇති, භොගයවතුන් වහන්දස් විසින් ම අගර ස්ථොනදයහි 
තබන ල  තරීවි යො ආදී පරදභ්  ඇති  ක්ෂීණොශරව භික්ෂූන් වහන්දස්ලො ම 
හොරසිය නව අනූ නමක් (499) දතෝරො ගත්හ. කුමක් සඳහො එක නමක් 
අඩු ක  දස්ක්   යත්? ආනන්  දතරුන් වහන්දස්ට ඉඩ සලසනු සඳහො 
ය. ඒ වන විට ආනන්  දතරණුදවෝ රහත් ව දනො සිටි බුවිනි. දම් 
ආනන්  දතරුන ්වහන්දස්, භොගයවතුන් වහන්දස් පසුපස යමින ්අගර 
උපස්ථොනය කරමින් දබොදහෝ ධමම - විනය කොරණො උගත්දත් ය. 
එබුවින් දතරුන් වහන්දස් දනොමුතිව ධමම සංගොයනොව දනොක  
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හුකිය. ඉන් පසු අන් භකි්ෂූන් වහන්දස්ලොදග් ඉල්ලීදමන් ආනන ් 
දතරුන් වහන්දස්   දතෝරො ගත්හ. ඉන් පසු ස්ථවිර භිකූ්ෂන් 
වහන්දස්ලොට “අපි ධර්ම, වින  සංගා නාව යකාතැනේහි දී කරනේයනරු් 
ද” යුයි දම් සිත විය. එවිට එම භික්ෂූන් වහන්දස්ලොට දම් අ හස වූහ. 

  “රජ්ගහ නුවර භිෂාව  ැබීර්ට පහසු  . යොයහෝ යසනසුනේ ද 
ඇත. අජ්ාසතේ රජ්තුර්ා යගේ දැහැමි ආරෂාව ද  ැබි  හැක. එෙැවිනේ 
අපි රජ්ගහ නවුර වසේ වසමිනේ ධර්ම තේ වින තේ සංගා නා කරනේයනර්ු, 
අපයගේ යම් කට ුතේත යොයහෝ ක ේ පවතේනකි. කිසි ම් විරැදේධ 
පුදේග ය කු සඟ ර්ැදට පැමිණ අර්ෙුද ඇති කිරීර්ට ඉඩ ඇත. එෙැවිනේ 
අනේ භිෂූහු රජ්ගහ නවුර වසේ යනා විසි   ුතු . ධර්ම සංගරාහක යතරැනේ 
වහනේයසේ ා පර්ණකේ රජ්ගහ නුවර වසේ සර්ාදනේ වි   ුතු ” යුයි  
අ හස වී ඤත්ති දුතිය කමමදයන් එදලස සම්මත කර ගත්හ. 

 ඉන් පසු වස් එ දෙන සමය ලංවන බුවින් මහො කොශයප 
දතරුන් වහන්දස්, සංගොයනොවට සම්මත කරගත් රහතන් 
වහන්දස්ලොදගන් අඩක් දගන රජ්ගහ නුවර බලො එක් මඟකනි් වුඩි 
දස්ක. අනුරු ්ධ දතරුන් වහන්දස්  , රහතන් වහන්දස්ලොදගන් අඩක් 
දගන රජ්ගහ නවුර බලො එක් මඟකින ්වුඩි දස්ක. ආනන්  දතරුන් 
වහන්දස්  , රජ්ගහ නුවර වඩිනු කුමති ව, භොගයවතුන් වහන්දස්දග් 
පොතරය හො චීවර දගන මහත් වූ භික්ෂු පිරිසක් පිරිවරො සුවුත් නුවර 
බලො චොරිකොදවහි වුඩි දස්ක. දජ්තවනොරොමයට වුඩ භොගයවතුන් 
වහන්දස් වුඩසිටි ගඳකි දියහි දොර විවර දකොට ඇඳ පුටු බුහුරට 
දගන ගසො  මො ගඳකි යි හුම  මුලවුණු මල් ආදී කසල බුහුර දකොට 
ඇඳ පුටු ඇතු ට දගන දගොස් සුදුසු තුන්හි තබො භොගයවතුන් වහන්දස් 
වුඩසිටි කල්හි දමන් ක  යුතු සියලු වතොවත් සිදුක  දස්ක. ආනන්  
දතරුන් වහන්දස් භොගයවතුන් වහන්දස්දග් පරිනිවමොණදයහි පටන් 
සිටීම් හිඳීම් බහුලව සිටි බුවින් දසම් පිත් ආදී දොස් කිපුණ ුශරීරදයන් 
සිටි බුවින් ද වන දින කරිි විදේකයක් පොනය දකොට විහොරදයහි ම 
වුඩසිටි දස්ක. පසු දින සුභ මොනවකයොදග් ආරොධනොදවන් ඔහුදග් 
නිවසට වුඩ ඔහු විසින ්විචොරන ල  පුන විසඳමින ්දීඝ නිකොදයහි 
ඇතු ත් “සුභ සූතර ” වො  දස්ක. අනතුරුව ද ේරම් දවදහදරහි  
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කුඩුණු බිඳුණු තුන් පි සිකර කරවො වස් එ දෙන සමය ලං වන 
බුවින් උපකොරක එක් භික්ෂවුක් සමග රජ්ගහ නුවරට වුඩි දස්ක. 

 එසමදයහි වනොහි රජ්ගහ නුවර මහො විහොර අටදලොසක් (18) 
වූහ. එව්ො අතර ත ේ වන , යේළුවන , සීත වන , ර්දේදකුච්චි මිගදා , 
ජීවක අම්ෙ වන , යර්ෝර නිවාප ,  ට්ි වන  යන දම්වො රජ්ගහ 
නුවර සමීපදයහි විය. එදසම් යෙෝර පරපාත , ඉසිගිලි පවමතය පොමුල වූ 
කා සි ාව, දේභොර පවමතය පොමුල වූ සපේතපර්ණි ගුහාව, සීත වන 
දසොදහොන් බිම සමීපදයහි වූ සපේතයසාණේඩික පබ්ෙහාර , යගෝතර් 
කනේදර , තිනේදුක ගුහාව, තයපෝදා කනේදර , ඉනේද සා  ගුහාව, පිපේඵ ි 
ගුහාව, ගිජ්ජ්කූට පවමතදයහි වූ සූකර කත ය න යන දම්වො රජ්ගහ 
නුවර වටො පිහිටි ඒවො ය. භොගයවතුන් වහන්දස්දග් පරිනිවමොණදයන් 
පසු භික්ෂූන් වහන්දස්ලො දම් විහොර සයිල්ල අතහුර  මො ගිය බුවින් 
මකළුු දැල් බුඳී දකො  දරොඩු වලින් ගුවසී පොලු විය. මහො කොශයප 
දතරුන් වහන්දස්  , අනුරු ්ධ දතරුන් වහන්දස්   සපිරිවරින් රජ්ගහ 
නුවරට වුඩ අපවිතර වී පොලුවට දගොස් ඇති දසනසුන් දැක “භාගයවතනුේ 
වහනේයසේයගේ වෙන ට ගරැ කිරීර් පිණිස ද, තීෙමක උපවාදය නේ මියදනු 
පිණිස ද පළර්ු ර්ාස  අපවිතර යසේනාසන පිරිසිදු කර කැඩුණු බිඳුණු 
තැනේ  පිළිසකර කරනේයනර්ු” යුයි දමදස් සිතූහ.  

 තීථමකදයෝ “ශරර්ණ යගෞතර් නේ වහනේයසේයගේ ශරාවකය ෝ 
ශාසේතෲනේ වහනේයසේ සිටි ක ේහි පර්ණකේ විහාර නේ පිළදිැඟුම් කළහ. 
පිරිනවිි ක ේහි ඒ වතාවතේ අත හැරි ාහු යවති” යුය ිදමදස් කයිනන්ොහු 
ය. භොගයවතුන් වහන්දස ් විසින් විහොරයන්හි කුඩණුු බිඳුණු තුන් 
පි ිසකර කිරීම වණමනො කරන ලදී. ඇවුත්නි, එබුවින් අපි 
වස්කොලදයහි ප මු මස විහොර පි ිසකර කරමු, මුඳ මොසදයහි රැස්ව 
ධමම - විනය සංගොයනො කරන්දනම ුයුයි කතිකො කරදගන ද වන දින 
රජ් මොලිගයට වුඩ අජ්ොසත්ත රජ්තුමො සම්මුඛ් වී විහොර පි ිසකර 
කිරීමට අත් උ ේ අවශය බව කීහ. රජ්තුමො මිනිසුන් දුන්දන් ය. දතරුන් 
වහන්දස්ලො විහොර ප ිිසකර කරවො රජ්තුමොට ඒ බව  න්වො නුවත   
“ර්හ රජ්, ධර්ම සංගා නාවකේ කරනු කැර්ැතේයතර්ු” යුයි කීහ. රජ්තුමො 
එය අසො “සේවාමීනි, විශේවාස ඇතේයතෝ ව කරනු ර්ැනවි. සේවාමිනේ 
වහනේයසේ ාට ධර්මෙකර  යේවා. ර්ා හට ආඥා ෙ   යේවා. ඒ සඳහා ර්ා 
විසිනේ කරු්කේ කළ  ුතු ද” යුයි අසො සිටිදය් ය. “ර්හ රජ්, ධර්ම  - වින  
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සංගා නා කරනේනා වූ භෂිූනේ වහනේයසේ ාට වැඩ හිඳීර්ට තැනකේ 
කරවා ගත  ුත ු” යුයි කීහ. “එ  යකාතැනේහි කළ  ුතු ද” යුයි රජ්තමුො 
ඇසුදේ ය. “යේභාර පවමත  පාර්ු  වූ සපේතපර්ණි ගුහා දේවාරය හි සුදුසු 
 ” යුයි දතරුන් වහන්දසල්ො කීහ. 

 එකල්හි රජ්තුමො, විශ්ව කමම දිවය පුතරයො විසනි් මවන ල ් ක් 
හො සමොන ව, මුනවින් දබ න ල  බිත්ති ඇති, කණු ඇති, පියගුටදප  
ඇති, නන් වු ූරුම් මල් කම් ලයි කම්වලින් විසිතුරු කරන ල  මහො 
මණ්ඩපයක් කරවො, දනොදයක් මල්  ම් එල්ලන ල  මනහර  වියනක් 
කරවො,  දනොදයක ්රත්නයන්දගන් විසිතුරු වූ මුණික් ඔේබවන ල  
මොලො කමමයන්දගන් විසිතුරු වූ බිමක් එහි කරවො, බරහ්ම විමොනයක් දස් 
සරසො, පන්සියයක් භික්ෂූන ්වහන්දස්ලොට වුඩ හිඳීමට අනගි වූ පස 
තුරුණු පණවො, මණ්ඩපය මුඳ නුදගනහිරට මුහුණ ලො සම්මො සම්බුදු 
රජ්ොණන් වහන්දස්ට වුඩ හිඳීමට සදුුසු බු ්ධොසනයක ්  පනවො, එහි 
 කුණුපස උතුරු ද සට මුහුණ ලො දථ්රොසනයක්  , ඇත්   වලනි් 
ලියවන ල  විසිතුරු විජිනපිතක් තබො “සේවාමීනි, ර්යගේ කට ුතු නිර්වන 
 දී” යුයි දතරුන් වහන්දස්ලොට  න්වො සිටිදය් ය. 

 ආනනේද යතරැනේ රහතේ ීර් 

දම් වන විටත් ආනන ් දතරුන් වහන්දස් චශක්ෂව සිටි 
බුවින් රහතන් වහන්දස්ලො ආනන්  දතරුන් දවත පුමිණ “ආනනේද , 
යහට අපයගේ රැසේීර් වනේයනේ  . නුඹ තවර් මශෂය කි, රැසේී ර්ට 
 ෑර්ට නුසුදුසේයසකි. එෙැවිනේ අපරර්ාදී වි   ුතු ” යුයි කීහ. ආනන්  
දතරණුදවෝ   “යහට රැසේීර් වනේයනේ  . ර්ා විසනිේ මශෂව රැසේී ර්ට 
 ෑර් යනාවටී ” යුයි සිතො රොතරිදයහි දබොදහෝ දේලොවක් “කා ගතා 
සති” කමටහනින් යුතුව සක්මදනහි දයදී උතස්ොහ ක  නමුත් 
විදශ්ෂොිගමයක් දනොවූ බුවින්, මඳක් විදේක දගන නුවත 
උත්සොහදයහි දයද න්දනමි යුයි සිතො, අලුයම් දවදලහි සක්මනින් 
බුස පො දසෝො විහොරයට පවිිස, විඩො හරින්දනමි යුයි ඇදඳහි වුඩ හිඳ 
දකොට්ටය දවත හිස එ  ව ූදස්ක. ද පො දපොද ොදවන් මිඳුණොහ. හිස 
දකොට්ටයට දනො පුමිණිදය් ය. දම් අතර රහත් ව ූදසක්. දමදස ්හිඳීම, 
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සිටීම, සක්මන් කරිීම සුතපමී යන සේි ඉරියේදවන් දතොරව රහත් වූහ. 
එබුවින් යම් ෙුදු සසුයනහි සිේ ඉරි ේයවනේ යතාරව  ම් භිෂනූේ 
වහනේයසේ නර්කේ රහතේ වූය ේ නම් ඒ ආනනේද යතරැනේ වහනේයසේ   යුයි 
කිව යුතු වන්දන් ය. 

 පසු දින ස්ථවිර භික්ෂනූ් වහන්දස්ලො බත් කිස දකොට පොතර චීවර 
තුන්පත් දකොට තබො ධමම මණ්ඩපදයහ ි රැසව් තමන් වහන්දස්ලොට 
නියමිත ආසනයන්හි වුඩ හුන් දස්ක. ආනන්  දතරුන් වහන්දස ්දග් 
ආසනය පමණක් හිස් විය. ආනන්  දතරුන් වහන්දස ්තමන් රහත් ව 
වුඩි බව හඟවනු පිණිස භික්ෂූන් වහන්දස්ලො සමග දනො වුඩිදය් ය. 
භික්ෂූන් වහන්දස්ලො “යම් ආසන  කවයරකු සඳහා ද” යුයි විචො හ. 
“යර්  ආනනේද යතරැනේ වහනේයසේ සඳහා” යුයි කීහ. ආනන්  දතරුන් 
වහන්දස් ඒ දමොදහොදත් සිටි ආවොසදයන් දපොද ොව කිමි  
මණ්ඩපදයන් මතු ව තමන් වහන්දස්ට නයිමිත ආසනදයහි වුඩසිටි 
දස්ක. දම් දහ්තුදවන් ආනන්  දතරුන් වහන්දස් රහත් ව වුඩි බව 
සියලු භික්ෂනූ් වහන්දස්ලො ම පි ිගත්හ. 

 වින  සංගා නා කිරීර් 

දමදස් ධමම සංගරොහක මහො රහතන් වහන්දස්ලො ධමම 
මණ්ඩපදයහි රැස් වූ කලහ්ි සංඝ ස්ථවිර වූ මහො කොශයප දතරුන් 
වහන්දස්  “ඇවැතේනි, ධර්ම  වින  යදයකනේ කවරකේ පළර්ු ව සංගා නා 
කරනේයනර්ු ද” යුයි භික්ෂු සංඝයො ඇමතූ දස්ක. භික්ෂනූ් වහන්දස්ලො 
“සේවාමීනි, සේෙවිර නේ වහනේස, වින  නම් ෙුදේධ ශාසන ායගේ ආ ෂු  ි. 
වින  පිහිටි ක ේහි ශාසන  සිටිය ේ යව ි. එෙැවිනේ පළර්ු ව වින  
සංගා නා කරර්ු” යුයි කහී. “කවුරැනේ පරධාන යකාට යගන වින  
සංගා නා කළ  ුතු ද” යුයි කොශයප දතරුන් වහන්දස් ඇසුදේ ය. 
“සේවාමීනි, සේෙවිර නේ වහනේස, යම් උපා ි යතරැනේ වහනේයසේ 
භාගයවතුනේ වහනේයසේ විසනිේ ර් වින ධර නේ අතර අගර සේොනය හි 
තො වදාළ යසේක. එෙැවිනේ උපා ි යතරැනේ වහනේයසේ පරධාන යකාට 
යගන සංගා නා කරර්ු” යුයි භික්ෂූන් වහන්දස්ලො කීහ. ඉන් පසු 
කොශයප දතරුන් වහන්දස් විනය විචොරීමට “සුණාතු යර්, ආවුයසා, 
සයෙඝා.  දි සෙඝසස පතතක  ං, අහං ආ සර්නතං උපා ිං වින ං 
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පුයෙඡ යං” යනුදවන් තමන් වහන්දස් ම සම්මත කරදගන 
දථ්රොසනදයහි වුඩසිටි දස්ක. උපොල ි දතරුන් වහන්දස් විනය 
විසඳීමට “සුණාතු යර්, භයනත, සයෙඝා.  දි සෙඝසස පතතක  ං, අහං 
ආ සර්තා ර්හාකසසයපන වින ං පුයටඨා විසසයජ්ජ් යං” යනුදවන් 
තමන් වහන්දස් ම සම්මත කරදගන අසුනනි් නුඟිට සිවුර ගුට වටු 
ගන්වො දගන, වුඩිහිටි ස්ථවිර භික්ෂූන් වුඳ, විජිනපිත දගන 
ධමමොසනදයහි වුඩ හනු් දස්ක. මහො කොශයප දතරුන ්වහන්දස් උපොලි 
දතරුන් වහන්දස්දගන් දමදස් විනය විචොල දස්ක. 

 “ඇවැතේනි, උපා ි , භාගයවතුනේ වහනේයසේ පළර්ු පාරාජිකාව 
යකාතැනක දී පනවා වදාළ යසේකේ ද” යුයි ඇසීය. උපොලි දතරුන් 
වහන්දස් “සේවාමීනි, සේෙවිර නේ වහනේස, විශා ා ර්හනුවර දී පනවා 
වදාළ යසේක” යුයි විසඳුදේ ය. “කවුරැනේ අරෙ ා පනවා වදාළ යසේකේ ද” 
යුය ිඇසීය. “ක නේදක පතුර සුදිනේන යතරැනේ අරෙ ා පනවා වදාළ 
යසේක” යුයි විසඳුදේ ය. “කුර්න වසේතුයවහි පනවා වදාළ යසේකේ ද” යුයි 
ඇසීය. “මර්ෙනු ධර්ම පරතියසේවනය හි පනවා වදාළ යසේක” යුයි 
විසඳුදේ ය. ඉන් පසු සයිලු ද නො වහන්දස් ම එකතුව ප ම ුපොරොජිකො 
සිකප ය නිොන සහිතව ඝන සජ්ඣොයනො ක හ. දමදලස දසසු ශික්ෂො 
ප යන්  , භික්ෂු භික්ෂුණී උභදතෝ විභංගය  , ද විසි ඛ්න්ධකයන්  , 
දසොද ොස් පරිවොරයන්   සහිත සියලු විනය පිටකය  සංගොයනො දකොට 
උපොලි දතරුන් වහන්දස් විජිනිපත තබො ධමමොසනදයන් බුස වුඩිහිටි 
දතරුන් වහන්දස්ලො වුඳ තමොට පුමිණි අසුදනහි වුඩ හුන් දස්ක. 

 ධර්ම  සංගා නා කිරීර් 

විනය සංගොයනොදවන් අනතුරුව ධමමය සංගොයනො කරනු 
කුමති මහො කොශයප දතරුන් වහන්දස්, භික්ෂු සංඝයො වහන්දස් අමතො 
“ධර්ම  සංගා නා කරනේනා වූ අප විසිනේ කවුරැනේ පරධාන යකාට යගන 
කළ  ුතු ද” යුයි අසො සිටිදය් ය. භික්ෂූන් වහන්දස්ලො “සේවාමීනි, 
සේෙවිර නේ වහනේස, යම් ආනනේද යතරැනේ වහනේයසේ භාගයවතුනේ 
වහනේයසේ හර්ුයවහි යොයහෝ ධර්ම නේ ඉයගන ගතේයතකි. භාගයවතුනේ 
වහනේයසේ විසනිේ කරැණු පසකිනේ අගර සේොනය හි තෙන  දේයදහ ි . 
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එෙැවිනේ යම් ආනනේද යතරැනේ වහනේයසේ පරධාන යකාට යගන 
සංගා නා කරර්ු” යුයි කීහ. ඉන් පසු කොශයප දතරුන් වහන්දස් ධමමය 
විචොරීමට “සුණාතු යර්, ආවුයසා, සයෙඝා.  දි සෙඝසස පතතක  ං, 
අහං ආ සර්නතං ආනන්දං ධර්ර්ං පුයෙඡ යං” යනුදවන් තමන් 
වහන්දස් ම සම්මත කරදගන දථ්රොසනදයහි වුඩසිටි දස්ක. ආනන්  
දතරුන් වහන්දස් ධමමය විසඳීමට “සුණාතු යර්, භයන්ත, සයෙඝා.  දි 
සෙඝසස පතතක  ං, අහං ආ සර්තා ර්හාකසසයපන ධර්ර්ං පුයටඨා 
විසසයජ්ජ් යං” යනුදවන් තමන් වහන්දස් ම සම්මත කරදගන අසුනින් 
නුඟිට සිවුර ගුටවටු ගන්වො දගන වුඩිහිටි ස්ථවිර භකි්ෂූන් වහන්දස්ලො 
වුඳ විජිනපිත දගන ධමමොසනදයහි වුඩහනු් දස්ක. මහො කොශයප 
දතරුන් වහන්දස් ආනන ් දතරුන් වහන්දස්දගන ් දමදස් ධමමය 
විචොල දස්ක. 

 “ඇවැතේනි, ආනනේද , භාගයවතුනේ වහනේයසේ ෙරහේර් ජ්ා  සූතර  
යකාතැනක දී යදේශනා යකාට වදාළ යසේකේ ද” යුය ිඇසීය. ආනන්  
දතරුන් වහන්දස්, “සේවාමීනි, සේෙවිර නේ වහනේස, රජ්ගහ නවුරටතේ 
නා නේදා නුවරටතේ අතර අම්ෙ ට්ිකා රජ් උ යනහි වූ රාජ්ාගාරය හිදී 
යදේශනා යකාට වදාළ යසේක” යුයි විසඳුදේ ය. “කවුරැනේ අරෙ ා 
යදේශනා යකාට වදාළ යසේකේ ද” යුය ිඇසීය. “සේෙවිර නේ වහනේස, සුපේප ි 
පරිෙරාජ්ක ා ද ෙරහේර්දතේත ර්ානවක ා ද අරෙ ා යදේශනා යකාට වදාළ 
යසේක” යුයි විසඳුදවහි ය. දමදස් බරහ්ම ජ්ොල සූතරදයහි නිොනය   
විචො හ. පු ්ගලයො   විචො හ. ඉන් පස ු “ඇවැතේනි, ආනනේද , 
භාගයවතුනේ වහනේයසේ සාර්ඤේඤ ඵ  සූතර  යකාතැනක දී යදේශනා 
යකාට වදාළ යසේකේ ද” යුයි ඇසීය.  ආනන ් දතරුන් වහන්දස්, 
“සේවාමීනි, සේෙවිර නේ වහනේස, රජ්ගහ නවුර ජීවක අඹ වනය හ ි දී 
යදේශනා යකාට වදාළ යසේක” යුයි විසඳුදවහි ය. “කවුරැනේ අරභ ා 
යදේශනා යකාට වදාළ යසේකේ ද” යුයි ඇසීය. “යේයදේහිපුතර අජ්ාසතේත 
රජ්තුර්ා අරෙ ා යදේශනා යකාට වදාළ යසේක” යුයි විසඳුදවහි ය. දමදස් 
සොමඤ්ඤ ඵල සූතරදයහි නිොනය   විචො හ. ප ු්ගලයො   විචො හ. දම් 
කරමදයන් සයිලු සූතර පිටකය  , සියලු අභිධමම පිටකය   සංගොයනො 
ක හ. දමදස් සංගොයනො කරන ල ්ද ් වූ ධමම - විනය විවිධොකොරදයන් 
දබො දැක්වූහ. 
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 ධර්ම වින  යෙදා දැකේීර්  

දම් සියලු බු ්ධ වචනය රස වශය නේ එකේ වැදෑරැම් යේ. ධර්ම  
- වින  වශය නේ යද වැදෑරැම් යේ. වෙන වශය නේ යතවැදෑරැම් යේ. 
පිටක වශය නේ ද යතවැදෑරැම් යේ. නිකා  වශය නේ පසේ වැදෑරැම් 
යේ. අංග වශය නේ නව වැදෑරැම් යේ. ධර්මසේකනේධ වශය නේ සුවාසූ 
දහසකේ (84,000) යේ.  

 ෙුදේධ වෙන  රස වශය නේ එකේ වැදෑරැම් වනේයනේ යකයසේ ද? 

භොගයවතුන් වහන්දස් අනතු්තර සම්මො සම්දබෝියට පුමිණ 
 ම්සක් සූතරය පුවුත්වීදම් පටන් පිරිනවින් මඤ්චකය  ක්වො වො  
සියලු බු ්ධ වචනය, මහො සමුරදයහි දකොතුනින ්ජ්ල බිඳක ්ගත්දත්   
එකම ලුණු රසය වන්නො දස්,  හම් ප යක් පොසො ම සත්වයන් නිවනට 
පමුණුවන ගුණදයන් යකු්ත බුවින් නිවන් රසදයන් යකු්ත ය. 

 ධර්ම වින  වශය නේ යද වැදෑරැම් වනේයනේ යකයසේ ද?  

කොය - වොක් සංවරය පිණිස පනවො වො  සයිලු  බු ධ් වචනය 
“වින ” නම් දේ. සිදතහි පවත්නො දකදලසුන්දග් ත ංග විෂ්කම්භන 
සමුේදේ  වශදයන් පරහොණය පිණිස ද ්ශනො දකොට වො  අවදශ්ෂ  
බු ්ධ වචනය “ධර්ම” නම් දේ. 

 වෙන වශය නේ යතවැදෑරැම් වනේයනේ යකයසේ ද?  

බුදු බවට පුමිණ පටිේච සමුපප්ො  දහ්තුඵල ධමමය අනුදලෝම 
පරතිදලෝම වශදයන් මනසිකොර කිරීදමන් ඇති වූ පහන් සංදේගය වචන 
බවට දපරලී  පරථමදයන් ම බුදු මුවින් පිටවුණු :- 
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“අයනක ජ්ාති සංසාරං  - සන්ධාවිස්සං අනිබ්බිසං, 
ගහකාරකං ගයවසයන්තා - දුක්ඛා ජ්ාති පනුප්පුනං” 

“ගහකාරක දිය්ඨාසි  - පුන යගහං න කාහසි,
 සබ්ො යත ඵාසුකා භග්ගා - ගහකූටං විසඞ්ඛතං,
 විසඞ්ඛාරගතං ිත්තං  - තණ්හානං ඛ ර්ජ්ඣගා”ත.ි 

යන දම් ගොථො ද ක පරථම බු ්ධ වචනයය.ි 

පරිනිවමොණ මඤ්චකදයහි සුතපී අවසොන වශදයන් වො  
“හන්දදානි, භික්ඛයව, ආර්න්ත ාමි යවා, ව ධම්ර්ා සඞ්ඛාරා, අප්පර්ායදන 
සම්පායදෙ” යන දමය අනත්ිම බු ්ධ වචනයයි. දම් අතරතුර පන්සො ිස් 
වසක් මුළුල්දලහි වො  සයිල්ල මධයම බු ්ධ වචනයය.ි 

 පිටක වශය නේ යතවැදෑරැම් වනේයනේ යකයසේ ද?  

පරථම සංගොයනොදේ දී සංගොයනොවට නුගුණො වූ  , දනො 
නුගුණො වූ   සයිල්ල එක් දකොට “උභ  පරාතියර්ෝෂ , උභ  විභංග , 
යදවිසි කඳුවතේ, යසෝළස පරිවාර” යන දම් සියල්ල “වින  පිටක ” නම් 
දේ. “දීඝ නිකා , ර්ජ්ිර් නිකා , සං ුතේත නකිා , අංගුතේතර නිකා , 
ඛුදේදක නිකා ” යන දම් සයිල්ල “සූතර පිටක ” නම් දේ. “ධම්ර්සංගණී, 
විභංග, ධාතු කො, පුගේග  පඤේඤතේති, කො වතේෙු,  ර්ක, පට්ඨාන” 
යන පරකරණ සත “අභිධර්ම පිටක ” නම් දේ. 

 නිකා  වශය නේ පසේ වැදෑරැම් වනේයනේ යකයසේ ද?  

බරහ්ම ජ්ොල සූතරදයහි පටන් දීඝම වූ සූතර තිස්හතරක් ඇති වගම 
තුනකින ් යුත් සංගරහය “දීඝනිකා ” නම් දේ. මූලපරියොය සූතරදයහි 
පටන් මධයම පරමොණදයන ්යුත් සූතර එකසයි ද පණසකින් යුක්ත වූ 
වගම පසද ොසකින් යුත් සංගරහය “ර්ජ්ිර් නිකා ” නම් දේ. ඔඝතරණ 
සූතරදයහි පටන් සත්  හස් සත් සිය ද සුටක් (7762) සූතර ඇති සංයුත්ත 
පනස් හයකින් යුත් සංගරහය “සං ුතේත නිකා ” නම් දේ. චිත්ත 
පරියොොය සූතරදයහි පටන් සූතර නව හස් පන්සිය සත් පනසකනි් (9557) 
යුත් වගම එකසයි සත් සුත්තූවක් ඇති නිපොත එදකොද ොසකින් යුත් 
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සංගරහය “අංගුතේතර නිකා ” නම් දේ. එදසම් දම් නිකොය සතරට 
ඇතු ත් දනොවූ “ඛුදේදක පාඨ, ධම්ර්පද, උදාන, ඉතිවුතේතක, 
සුතේතනිපාත, විර්ානවතේෙු යපතවතේෙු, යෙරගාො, යෙරිගාො, 
පටිසම්භිදා, අපදාන, ජ්ාතක, නිදේයදේස, ෙුදේධවංස, ෙරි ා පිටක” යන කුඩො 
ගරන්ථ පසද ොස  , “වින  පිටක  හා අභිධර්ම පිටක ” යන ද ක   
ඇතු ත් ව දම් සියල්ල “ඛුදේදක නිකා ” නම් දේ. දමදස් නිකොය 
වශදයන් පස් වු ූරුම් දේ. 

 අංග වශය නේ නව වැදෑරැම් වනේයනේ යකයසේ ද?,  

“සුතේත, යග ය, යව යාකරණ, ගාො, උදාන, ඉතිවුතේ තක, 
ජ්ාතක, අබ් භුතධම් ර්, යවද ේ  ”  න යම් නව  ි. යර්  “නවාංග 
ශාසේතෲ ශාසන ” නම් දේ.  

❖ “උභයතෝ විභංග , නිදේයදේස, ඛනේධක, පරිවාර”  න යම්වා ද, සුතේත 
නිපාතය හි ඇතුළතේ “ර්ංග  සූතර , රතන සූතර , නා ක සූතර , 
තුවටක සූතර ” ආදී සූතර නොමදයන් දැක්දවන සියලු බු ්ධ වචනය  
“සුතේත” නම් දේ.  

❖ සියලු ගොථො සහිත සූතර “යග ය” නම් දේ. සංයුත්ත නිකොදයහි 
සගොථ වගමය  , අන් සියලු සගොථ සූතරයන්   දමහි ඇතු ත් දේ. 

❖ සියලු අභිධමම පිටකය  , සියලු නිගමොථක සූතරයන්  , අන් අංග 
අදටහි සංගරහ දනොවූ සියලු බු ්ධ වචනය    “යව යාකරණ” නම් 
දේ.  

❖ “ධම්ර්පද, යෙර ගාො, යෙරි ගාො” යන දම්වො  , සුත්ත 
නිපොතදයහි සූතර සංඛ්යොවට දනො ගුදනන ගොථො වශදයන් ඇති 
සියල්ල   “ගාො” නම් දේ.  

❖ දසොම්නස් සහගත සිතින් උපන් ගොථොවන්දගන් පරතිසංයුක්ත 
අසූද කක් සූතර “උදාන” නම් දේ.  

❖ “වුත්තයහහතං භගවතා” ආදී දලස නුවත ද ්ශනො කරන ල  එක 
සිය දොද ොසක් සූතර “ඉතිවතුේ තක” නම් දේ.  
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❖ අපණ්ණක ජ්ොතකය ආදී කරුණක් ඇති කල්හි ම ද ්ශනො කරන 
ල  පන්සිය පණසක් පමණ පූවම දබෝිසත්ව චයයමොවන් “ජ්ාතක” 
නම් දේ.  

❖ “ෙත්තායරායර්, භික්ඛයව, අච්ඡරි ා අබ්භූතා ධම්ර්ා ආනයන්ද” යනොදී 
දලස පුවති සියලු ම ඓශච්යයම අ ්භූත ධමමයන්දගන් පරතිසංයුක්ත 
සූතර ද ්ශනො “අබ් භුතධම් ර්” නම් දේ.  

❖ “ෙූළයවද ේ  සූතර , ර්හායවද ේ  සූතර , සම්ර්ා දිට්ි සූතර , 
සකේකපඤේහ සූතර , සංඛාර භාජ්නී  සූතර , ර්හා පුණේණර් සූතර ” 
ආදී සංවො  ස්වරූපදයන් නුවණත් සතුටත් ලබමින් විචොරන ලදුව 
වො  සයිලු සූතර “යවද ේ  ” නම් දේ. 

 ධර්මසේකනේධ වශය නේ සුවාසූ දහසකේ (84,000) වනේයනේ යකයසේ 
ද?,  

ධමම සංගොයනොදේ දී ආනන ් දතරුන් වහන්දස් විසින ්දමදස් 
වොරණ ල ්ද ් ය. 

“ද්වාසීති ෙුද්ධයතා ගණහිං  - යද්ව සහස්සානි භික්ඛුයතා,
  ෙතුරාසීති සහස්සානි   - ය  යර් ධම්ර්ා පවත්තියනා” 

“ර්ර්, භාගයවතුනේ වහනේයසේ සමීපය හි දී ධර්මසේකනේධ 
යද සූදහසකේ උගතමිි. සැරි ුතේ ර්ුග නේ ආදී  ර්හරහතනේ වහනේයසේ ා 
සමීපය හි දී ධර්මසේකනේධ යදදහසකේ උගතිමි. යර්යසේ ර්ායගේ සියතහි 
ධරනේනා වූ ධර්ම  පරර්ාණ වශය නේ සුවාසූ දහසකි” යුයි වොද ් ය. 

එහි එක් අන ුසන්ි යක් ඇති සූතරයක් එක ධමමස්කන්ධයකි. අනු 
සන්ි දබොදහෝ ඇති සූතරයන්හි ඒ අන ුසන්ි ගණනින් ධමමස්කන්ධ 
ගණන් ගත යුතුය. ද වියන ්විසින් “කති ි යන්ද කති ජ්යහ” යනොදී දලස 
පරශ්න ඉදිරිපත් කිරීදම් දී ඒ පරශ්න ගොථොවක ්එක ධමමසක්න්ධයකි. එයට 
භොගයවතුන් වහන්දස් “පඤේෙ ියන්ද පඤෙ ජ්යහ” යනොදී දලස වො  
පි ිතුරු ගොථොව එක ධමමසක්න්ධයකි. අභිධමමදයහි එක දුක මොතිකො, 
තික මොතිකොවන් දබදීම  , එක චිත්තවොර දබදීම  , එක ධමමස්කන්ධ 
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දේ. විනදයහි වස්තු ඇත, මොතෘකො ඇත, ප  භොජ්නීය ඇත, 
අන්තරොපත්ති ඇත, ආපත්ති ඇත, අනොපත්ති ඇත, තික පරිේදේ  ඇත. 
එහි එක දකොට්ඨොශ එක එක ධමමසක්නධ් දේ. දමදස ්සියල්ල එකතුව 
ධමමස්කන්ධ වශදයන් සුවොසූ හසකි (84,000). 

 අගේගඤේඤ සූතර සංගා නාව 

පඤ්චසතික සංගොයනොදේ දී මූලොසනදයහි වුඩසටිි මහො 
කොශයප මහරහතන් වහන්දස් අසන දස්ක් “ආනනේද , තොගත නේ 
වහනේයසේ යර්ර් අගේගඤේඤ සූතර  යකාතැනකදි යදේශනා කළ යසේකේ ද?” 
ධමමොසනදයහි වුඩ සිටියො වූ ආනන්  මහරහතන් වහන්දස් එය විසඳන 
දස්ක් “සේවාමීන ිකාශයප සේෙවිර නේ වහනේස, සැවැතේ නුවර මිගාරර්ාතු 
පරාසාද  නම් වූ පූවමාරාර්ය හි  දී යදේශනා යකාට වදාළ යසේක” යුයි 
කීදේ ය. මහො කොශයප රහතන් වහන්දස් “ආනනේද , කවුරැනේ අරභ ා 
වදාළ යසේකේ ද” යුයි ඇසූදේ ය. ආනන්  දතරුන් වහන්දස් “සේවාමීනි 
කාශයප සේෙවිරනේ වහනේස, වායසට්ඨ භාරදේවාජ්  න ෙුදු සසුයනහි 
අලුත පැවිදි ව ූනවක සාර්යණේර නේ වහනේයසේ ා යදනර් අරභ ා වදාළ 
යසේක” යුය ි කීදේ ය. මහො කොශයප මහරහතන් වහන්දස් “කරු්න 
කරැණකේ යහේතුයකාටයගන වදාළ යසේකේ ද” යුයි ඇසදුේ ය. ආනන්  
දතරුන් වහන්දස් “සේවාමීනි සේෙවිර නේ වහනේස, එර් සාර්යණේර නේ 
වහනේයසේ ා යදනර් භාගයවතුනේ වහනේයසේයගනේ ධර්ම කොවකේ ඇසීයම් 
කැර්ැතේයතනේ පැමිණි විට යදේශනා යකාට වදාළ යසේක” යුයි කීදේ ය.                  

බු ්ධ උපස්ථොයක වූ ධමම භොණ්ඩොගොරික ආනන ් දතරණුදවෝ 
භොගයවතුන් වහන්දස් හමදුවහි දී ඉදගන ගන්නො ල  දම් සූතරය 
සම්බු ධ් පරිනිවමොණදයන් දතමසක් ගත වූ තුන දී මහො කොරුණික වූ 
සම්මො සම්බුදු රජ්ොණන ් වහන්දස් දග් අිෂ්ඨොනය පරිදි දම් උතුම් 
ස ්ධමමය දේදනයය ජ්නයොදග් පරදයෝජ්නය පිණිස දබොදහෝ කලක් 
පුවුතම්ට භොගයවතුන් වහන්දස් හමුදවහි දී ඉදගන ගත් බව දැක්වීමට 
දමදස් ඉදිරිපත් කද ් ය. එහි පි ිදව  කථොව දමදස් ය. 
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 නිසි ෙුදේයධෝපසේොය කු යනාීර් 

පරථම දබෝිය වූ විසි වෂමය තු  තථොගතයන් වහන්දස්ට නිතය 
උපස්ථොයකදයකු දනොවී ය. ඒ කොලපරිේදේ දයහි දී “නාගසර්ා , 
නාගිත, උපවාන, සුනකේඛතේත, ෙුනේද සාර්යණේර, සාගත, රාධ, යම්ඝි ” 
 න යතරැනේ වහනේයසේ ා ද ඇතැම් වියටක “ආනනේද යතරනුයවෝ”   
උපස්ථොන ක හ. 

එක් දිනක් භොගයවතුන ් වහන්දස්, නොගසමොල දතරුන් 
වහන්දස් උපස්ථොයක දකොට දීඝම මොගමයට ප ිපින්දන් ද මන් 
සන්දියකට පුමිණ, එයින් එක් මගකනි් වුඩි දස්ක. එවිට නොගසමොල 
දතරුන් වහන්දස් “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, අපි යම් ර්ගිනේ 
වඩිර්ු” යුයි කීදේ ය. එවිට භොගයවතුන් වහන්දස් “නැත ර්හණ, ර්ා 
විසිනේ යම් ර්ාගමය නේ  ා   තුු ” යුයි වො  දසක්. දමදස් භොගයවතුන් 
වහන්දස් තුන ් වතොවක ් වො  නමුත ්නොගසමොල දතරණුදවෝ “එයසේ 
නම් භාගයවතුනේ වහනේස, පාතර චීවර ගත ර්ැනව” යුයි කියො 
භොගයවතුන් වහන්දස් දග් පොතර චීවර බිම තබො ගිදය්ය. පසවු 
භොගයවතුන් වහන්දස් තම පොතර චීවර දගන එකලොව වුඩි දස්ක. අන් 
මගින් ගිය නොගසමොල දතරුන් වනදයහි දී දසොරුනට් හසු වූහ. පොතර 
චීවර   පුහුර ගත්හ, හසි   පුලූහ. ඉන් පසු  දතරණුදවෝ “ර්ට 
භාගයවතුනේ වහනේයසේ හැර අනේ පිහිටකේ නැත” යුයි සිතො භොගයවතුන් 
වහන්දස් දසොයො ආදය් ය. භොගයවතුන් වහන්දස් දම් කිම්  යුයි ඇසූ 
දස්ක. දතරණුදවෝ සිදු ව ූ සියල්ල කීදේ ය. භොගයවතුන් වහන්දස් 
“ර්හණ, ඔ  කරැණ දැනයගනර් ඒ ර්ගිනේ  ෑර් වැළකයුවමි” යුයි වො  
දස්ක. 

එදස්ම තවත් දිනක භොගයවතුන් වහන්දස් දම්ඝයි දතරුන් 
වහන්දස් උපස්ථොයකදයකු වශදයන් කු වොදගන පොචීනවංශ මුව 
වනදයහි ජ්න්තු නම් ගමට වුඩි දස්ක. එහ ි පඩිුසිඟො ගිය දම්ඝයි 
දතරුන් වහන්දස් අලංකොර වූ අෙ වනයක් දැක භොගයවතුන් වහන්දස් 
දවත පුමිණ දමදස් කීදේ ය. “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, 
භාගයවතුනේ වහනේයසේ යගේ පාතර චීවර ොර ගනේනා යසේකේවා. ර්ර් යම් 
වන ට යගාසේ ර්හණ දම් පුරමි” යුයි කීදේ ය. භොගයවතුන් වහන්දස් 
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තුන් වතොවක ්ම වු කූ නමතු් ගිදය් ය. ඉන් පස ුභොගයවතුන් වහන්දස් 
ම තම පොතර චීවර රැදගන එකලොව ම වුඩි දස්ක. දතරණුදවෝ ඒ අෙ 
වනයට දගොස් භොවනොවට පටන් ගත්දත් ය. එදහත් සුළු දේලොවකින් 
ම අකුසල විතකමයන්දගන් පීඩිත ව මට භොගයවතුන් වහන්දස් හුර අන් 
පිහිටක් නුතුයි සිතො භොගයවතුන් වහන්දස් දසොයො ආදය් ය. 
භොගයවතුන් වහන්දස් “යම්ඝි , ර්ර් ඔ  කරැණ දැනයගනර් ඒ ගර්න 
වැළකූය මි” යුයි වො  දස්ක. 

 නිතය උපසේොය කු පතේ කර ගැනීර් 

පසු කද ක බු ්ධත්වදයන ්විසිවන වෂමදයහි දී  සුවුත්නුවර 
දජ්තවනොරොමයට වුඩියො වූ භොගයවතුන් වහන්දස්, අගර ශරොවක, අසූ 
මහො ශරොවක මහරහතන් වහන්දස්ලො පරධොන විශොල භකි්ෂූන් වහන්දස්ලො 
පිරිසක් පිරිවරො උතුම් බු ්ධොසනදයහි වුඩ හිඳිමින්, දමදස් වො  දස්ක. 
“ර්හයණනි, ර්ර් දැනේ වය ෝවෘධය මි. ර්ට උපසේොන ට පැමියණන 
ඇතැම් භිෂූනේ වහනේයසේ ා යම් ර්ගිනේ  ර්ු  ැ  ි කී විට, නැත 
භාගයවතුනේ වහනේස, යම් ර්ගිනේ  ර්ු  ැ ි කි ා ර්යගේ පාතර - චීවර බිර් 
දර්ා  ති. එෙැවිනේ ර්ා හට නිතය උපසේො කය කු සම්ර්ත යකයර්වා” 
යුය ි භික්ෂු සංඝයොට පුවරූ දස්ක. එවිට මහො සංඝයො හට මහත් 
සංදේගයක් ඇතිවූහ. 

එදේදලහි සුරියුත් මහරහතන් වහන්දස් නුගිට චීවරය ගුට 
වටු දකොට දපොරවො දගන භොගයවතුන් වහන්දස්ට අභිවො නය දකොට 
“සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, ර්ර් භාගයවතනුේ වහනේයසේ ර් පරාෙමනා 
කරයගන ඒකාසංඛ ය ක ේප  ෂ කේ යපරැම් දම් පිරැයවමි. ර්ා වැනි 
වූ ර්හතේ පරඥාවනේතය කු උපසේොන ට සුදුසු  යනාවනේයනහි ද?  ර්ර් 
භාගයවතුනේ වහනේයසේට උපසේොන කරමි” යුයි  කීදේ ය. 

භොගයවතුන් වහන්දස් එය අසො “කම් නැත සාරිපුතර , නුඹ  ම් 
දිශාවක වාස  කරනේයනේ ද, ඒ දිශාව යනාසිසේ  . එෙැවිනේ ඔෙයගනේ 
උවටැනේ කරවා ගැනීර්කේ අවශය නැත” යුයි පරතිදක්ෂ්ප ක හ. දමදස් 
මුගලන් මහරහතන් වහන්දස්, මහො කොශයප මහරහතන් වහන්දස් ආදී 
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මහරහතන් වහන්දසලො  , දවන දවනම උපස්ථොනය ඉල්ලො සිටියහ. 
භොගයවතුන් වහන්දස් ඒ සියලු ද නො වහන්දසද්ග් ම ඉල්ලීම 
පරතිදක්ෂ්ප ක  දස්ක. එදස ්වුව   ආනන්  දතරුන් වහන්දස් නිහඬව 
ම සිටිදය් ය. එවිට අන් භකි්ෂූන් වහන්දස්ලො ආනන ් දතරුන් වහන්දස් 
අමතො “ආනනේද , ඔෙ භාගයවතුනේ වහනේයසේ යවතිනේ උපසේො ක 
තනතුර ඉ ේ ා ගනු ව” යුයි කීහ. එවිට ආනන ් දතරුන් වහන්දස් 
“ඇවැතේනි, ඉ ේ ා ගතේ තනතුරැ යකෙඳු යේ ද? කරි්, භාගයවතුනේ 
වහනේයසේ ර්ා යනාදකේනා යසේකේ ද, භාගයවතුනේ වහනේයසේ කැර්ති වන 
යසේකේ නම් ආනනේද , ර්ට උපසේොන කරනේන” යුයි වොරණ දස්ක යුයි 
කීදේය. එවිට භොගයවතුන ්වහන්දස් “ර්හයණනි, ආනනේද අනුනේ විසනිේ 
උතේසාහ කළ  ුතේයතකු යනායේ. තර්නේ ර් ඒ ෙව දැන ර්ට උපසේොන 
කරනේයනේ  ” යුය ිවො හ. එවිට භික්ෂූන් වහන්දස්ලො “ආනනේද , නැගී 
සිටිනේන දස ෙ ධාරීනේ වහනේයසේ යගේ උපසේොන  ඉ ේ නේන” යුයි කිහ. 
එවිට ආනන්  දතරුන් වහන්දස් නුඟිට චීවරය ගුටවටු ගනව්ො 
දපොරවො දගන භොගයවතුන් වහන්දස් සකසො වුඳ ඇඳි  ිබුඳ පරතිදක්්ෂප 
කිරීම් සතරක් ඉල්ලො සිටිදය් ය.                                                                                 

 පරතියෂේප සතර 

1. භොගයවතුන් වහන්දස්ට ලුදබන චීවර මට දනො ද න දස්ක්වො. 

2. භොගයවතුන් වහන්දස්ට ලුදබන පිණ්ඩපොතය මට දනො ද න 
දස්ක්වො. 

3. භොගයවතුන් වහන්දස් සමග එක ගඳකි ිදයහි විසිමට මට අවසර 
දනො ද න දස්ක්වො. 

4. භොගයවතුන් පි ගිත් ආරොධනොවලට මො කුඳවො දගන දනො යන 
දස්ක්වො. 

 “භාගයවතුනේ වහනේයසේ යම් පරතියෂේප සතර පිළගිනේනා 
යසේකේ නම් ර්ර් උපසේොන කරමි” යුයි කීදේ ය. එවිට භොගයවතුන් 
වහන්දස්, “ආනනේද , නඹු කවර ආදීනව කේ දැක යම් පරතියෂේප සතර 
ඉ ේ නේයනහි ද” යුයි අසො වො හ. එවිට ආනන්  දතරුන් වහන්දස්, 
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“සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, ඇතැම් යකයනකේ ආනනේද යතරැනේ 
 ාභ අයපේෂායවනේ භාගයවතුනේ වහනේයසේට උපසේොන කරනේයනේ  
 ැ ි යම් වෙන  කි නේයනේ  . එෙැවිනේ යම් පරතියෂේප සතර ඉ ේ මි” 
යුයි කීදේ ය. නුවත දම් ආයොචනො සතර   ඉල්ලො සිටිදය් ය. 

 ආ ාෙනා සතර 

1. මො විසින ්බොර ගත් ොන ආරොධනොවලට භොගයවතුන් වහන්දස් වඩින 
දස්ක්වො. 

2. භොගයවතුන් වහන්දස් දැකීමට පිටතින් පුමිදණන පුවිදි ගිහි 
ආගන්තුකයන් පමො දනොවී  භොගයවතුන් වහන්දස් දවත දයොමු 
කරවීමට මට අවසරය ද න දස්ක්වො. 

3. ධමමය - විනය පි ිබඳව සුකයක් උපන් විගස ඒ දමොදහොදතහි දී 
ම එය විසඳා ගුනමීට භොගයවතුන් වහන්දස් දවත පුමිණීමට මට 
අවසරය ද න දස්ක්වො. 

4. භොගයවතුන් වහන්දස ්මො නුති තුනක දී ද ්ශනො කරන ධමමයන් 
නුවත මො හට ද ්ශනො කරන දස්ක්වො. 

“භාගයවතුනේ වහනේයසේ යම් ආ ාෙන සතර පිළිගනේනා යසේකේ 
නම් ර්ර් උපසේොන කරමි” යුයි කීදේ ය. එවිට භොගයවතුන් වහන්දස්  
“ආනනේද , නුඹ කරු්න ආනිසංස කේ දැක යම් ආ ාෙන සතර 
ඉ ේ නේයනහි ද” යුයි අසො වො හ. එවිට ආනන්  දතරුන් වහන්දස්, 
“සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, සැදැහැ ඇති සතේපුරැෂය ෝ භාගයවතුනේ 
වහනේයසේ හර්ුයවහි අවකාශ යනා ැෙ ර්ා හර්ුවට පැමිණ, සේවාමීනි! 
ආනනේද  සේෙවිර නේ වහනේස, භාගයවතුනේ වහනේයසේ සර්ග යහට ර්ායගේ 
යග ි දනට වඩින යසේකේවා” යුයි ආරොධනො දකොට යයි. භොගයවතුන් 
වහන්දස්ට එයට අවකොශ නුති විට ඒ සත්පුරුෂයන් භොගයවතනු් 
වහන්දස් හමුවට පමුණුවොලීමටත් සුක දුරුකර ගුනීමටත් අවකොශ 
ලබති. එදස් දනො ලුබුණු කල්හි “කුර්කට නම් යම් ආනනේද යතරැනේ 
වහනේයසේ භාගයවතුනේ වහනේයසේ යගේ උපසේො ක වයූ හි ද, අපට 
යර්පර්ණකදුු අනුගරහ කේ නැත” යුයි දොස් නගන්දන් ය. 
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තව   භොගයවතුන් වහන්දස් නුති විදටක ඇතුම් 
සත්පුරුෂදයෝ මො හමුවට පුමිණ “ඇවැතේනි, යම් සතූර , යම් ජ්ාතක , 
යම් ගාොව භාගයවතුනේ වහනේයසේ යකාතැනක දී යදේශනා කළ යසේකේ 
ද” යුයි මදගන් ඇසුව දහොත් එය කිව යුතු වන්දන් ය. දනොහුකි වුව 
දහොත් “යම් ආනනේද යතරැනේ වහනේයසේ කරු්කට නම් භාගයවතුනේ 
වහනේයසේයගේ යසවණැ ේ  යර්නේ පාතර - චීවර යගන  මිනේ පසුපස 
ඇවිදේයදහි ද? යර්පර්ණවතේ යද කේ යනා දනේයනහි ද?” යුයි මො හට 
දොස් නගන්දන් ය. එබුවින් දම් ආනිශංස දැක මො නුති තුන ද සූ 
ධමමයන් නුවත මො හට ද ්ශනො කරන දලස ඉල්ලමි යුයි කීදේ ය. 
භොගයවතුන් වහන්දස් එම ඉල්ලීම් අට පි ිදගන උපස්ථොයක තනතුර 
දුන් දස්ක. එතුන් පටන් ආනන්  දතරුන් වහනද්ස් භොගයවතුන් 
වහන්දස්දග් නිතය උපස්ථොයක වූදය් ය.  

දම් ආනන්  දතරුන් වහන්දස් භොගයවතුන ් වහන්දස්ට 
උපස්ථොයක වීමට කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්දලහි පුරන ල  පොරමිතො ගුණ 
ඇති මදහෝත්තමදයකි. දම් වරය ලත් දින පටන් ඇල් පුන් - උණු 
පුන ් - දැහුටි සපයමින්, පිට පරිිමදිමින්, පො  පරිිමදිමින්, ගඳකි ි 
පිරිදවන අමදිමින්, දම් දේලොදවහි භොගයවතුන් වහන්දස්ට දම් ද ය 
ලුදබන්නට වටී ය, දම් දේලොදවහි දම් ද ය කරනන්ට වටී ය යුයි 
 වස මුළුල්දලහි ම බු ්දධෝපස්ථොනදයහි දයදී සිටිදය ්ය. එදස්ම රොතරී 
කොලදයහි  ඬු වුට පහනක් දගන නව වොරයක් භොගයවතුන් වහන්දස් 
සුතපුණු ගඳකි ිය වටො ඇවිදින්දන් ය. දමදස්  කරනද්න් භොගයවතුන් 
වහන්දස් මො ඇමතූ විදටක මො නඳිි බරව සිටිදය ් නම්, එවිට පරති 
උත්තර දීමට දනොහුකි වන්දන් ය යුයි ඒ පහන අතින් නුමුො ම රෑ 
පහන් කරන්දන් ය. දමදස් මහත් ගුණ ඇති ආනන්  දතරුන් වහන්දස් 
දම් බුදු සසුදනහි “ෙහුශරැත භිෂූනේ අතර අගර වූහ. සතිර්නේත භිෂූනේ 
අතර අගර වූහ. ගතිර්නේත භිෂූනේ අතර අගර වූහ. ධෘතිර්නේත භිෂූනේ 
අතර අගර වූහ. ෙුදේධ උපසේො ක භිෂූනේ අතර අගර වහූ”. දමදස් අගර 
තොනොන්තර පසකින් පදිුම් ලුබූහ. 

ඒ දම් ආනන්  දතරුන් වහන්දස්ට එක් වරකට බණවර හුටක් 
(ගොථො  පසද ොස්  හසක්) ධොරණය වන්දන් ය. එය දීඝ නිකොය තරම් 
වූ පරමොණයකි. වසර විසි පහක් ම භොගයවතුන් වහන්දස් පසුපස යමින් 
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දබොදහෝ ධමමයන් ඉදගන ගත්දත් ය. ඒ නිසොම පඤ්චසතික 
සංගොයනොදවහි දී ආනන්  දතරණුදවෝ :- 

“ද්වාසීති ෙුද්ධයතා ගණහිං  - යද්ව සහස්සානි භික්ඛුයතා,
 ෙතුරාසීති සහස්සානි   - ය  යර් ධම්ර්ා පවත්තියනා” 

යනුදවන් “ර්ර් භාගයවතනුේ වහනේයසේ සමීපය හි දී ධර්මසේකනේධ 
යද ාසූ දහසකේ (82,000) උගතිමි. සැරි ුතේ ර්ගු නේ ආදී ර්හරහතනේ 
වහනේයසේ ා සමීපය හි දී ධර්මසේකනේධ යදදහසකේ උගතිමි. යර්යසේ ර්ායගේ 
සියතහි ධරනේනා වූ ධර්ම  පරර්ාණ වශය නේ සුවාසූ දහසකි (84,000)” 
යුයි වොද ් ය. දමදස ් තරිපිටක බු ධ් වචනදයන් දබොදහෝ  ූ 
භොගයවතුන් වහන්දස ් හමුදවහි දී ඉදගන ගන්නො ල  දම් ආනන ් 
දතරුන් වහන්දස් එම ධමම සංගීතිදයහි දී “අගේගඤේඤ සූතර ” නමින් 
දමදස් සංගොයනොවට නුගහූ. එහි අථම විවරණය දමදස් ය. 

“එවං යර් සුතං” මො විසනි් දමදස් අසන ලදී. දමය වනොහි මො 
විසින් අවදබෝධ දනොකරන ල ් කි. පරතයක්ෂ දනොකරන ල  ්කි. 
යනුදවන් තමන් වහන්දස් අත්හුර, දමය මො විසින් භොගයවතුන් 
වහන්දස් දවතින ්ම උගත්දතමි යුය ිඅවධොරණය දකොට  ක්වන්දන්ය. 

“එවං” යනුදවන් තථොගතයන් වහන්දස් විසින ් මොදග් 
ශොසනදයහි බහුශරුත භික්ෂූන් අතර  , යහපත් පුවතුම් ඇති භික්ෂූන් 
අතර  , මනො සිහිය ඇති භික්ෂූන් අතර  , ධොරණ ශක්තිය ඇති භික්ෂූන් 
අතර  , උපස්ථොයක භික්ෂූන් අතර   දම් ආනන්  දතරුන් වහන්දස් 
අගර යුයි වො  බු ්ධ වචනයට අනුරූප වූ තමන්දග් ධොරණ ශක්තිය 
 ක්වමින් “ර්ා විසනිේ යර්යසේ අසන  දී. එ  ද අෙම වශය නේ ද වයඤේජ්න 
වශය නේ ද යනා අඩු  . යනා වැඩි  . යර්  යර්යසේ ර් මිස අනේ 
අ ුරකිනේ  යනා දත  ුතු ” යුයි සත්වයන් දග් ඇසීදම් කුමුත්ත 
උප වයි. 

“යර්” යනු මො විසනි් යනුය.ි භොගයවතුන්  වහන්දස්  යම් දස්  
ද ්ශනො ක  දස්ක  , එදස්ම මො විසනි් අඩු වුඩි දනොකර දවනස් 
දනොකර මො විසනි් ම භොගයවතුන් වහන්දස් දවතින් උගත්දතමි 
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යනුදවන්  ක්වමින් භොගයවතුන් වහන්දස් දම් ධමමය ද ්ශනො ක  ධමම 
ශොස්තෲවරයොණන් වහන්දස් වශදයන්  ක්වො තමන් ශරොවකදයකු දකොට 
 ක්වයි. 

“සුතං” යන ු අසන ලදී යනු යි. ඒ ඇසමී වනොහි අනිදකකු 
භොගයවතුන් වහන්දස්දගන් අසො දැනදගන මට කීවො දනොදේ. 
භොගයවතුන් වහන්දස ්හමුදවහි දී මදග් කණින් ම අවධොනය දයොමු 
දකොට මනො ධමම  දගෞරවදයන් ම අසො දැන ගත්දතමි යුයි  කව්යි. 

එදස්ම දම් ආනන ් දතරුන් වහන්දස් වනොහි මිහිරි හඬින් 
ධමමද ්ශනො කරන්නො වූ බහශුරුත වූ විචිතර ධමම කථිකදයකි. දම් ආනන්  
දතරුන් වහන්දස් දමදස ් වොක් චොතුයයමදයන ් යකුත්ව මදහ්ශොකය 
මහරහතන් වහන්දස්ලො ඉදිරිදයහි දම් උතුම් බු ධ් වචනය සංගොයනො 
කරන කල්හි එය දැකමීට ශරවණය කිරීමට අපරමොණ ද විදයෝ   බරහ්මදයෝ 
  රැස් වූහ. ඔවුන් අතරින් ඇතුම් ද වියන්ට දමබඳු සුකයක් උපන්හ.  

“තුනේය ෝකාගර ව ූ භාගයවතේ අහමතේ සම්ර්ා සම්ෙුදු රජ්ාණනේ 
වහනේයසේ ද ශාකය වංශිකය කි. යම් ආනනේද යතරැනේ වහනේයසේ ද 
ශාකය වංශිකය කි. භාගයවතුනේ වහනේයසේ යගේ සුළු පි ා වූ අමියතෝධන 
ශාකය රජ්තුර්ායගේ පුතර ා  . රෑපය නේ ද සේවරය නේ ද යශෝභර්ාන . 
භාගයවතුනේ වහනේයසේයගේ දා ාද  ද  ෙති. භාගයවතුනේ වහනේයසේ ර් යම් 
ආනනේද යතරැනේ වහනේයසේ කරැණු පසකිනේ අගර තැනේහි තැෙූහ. 
ඓශේෙ යම ධර්ම සතරකිනේ  ුකේත වූයවකු ද යවති. සැර්ට පරි ර්නාප  
වූය ේ යේ. දැනේ භාගයවතුනේ වහනේයසේ යගේ ධර්ම දා ාද   ැෙ ෙුදු වූය ේ 
 ” යුයි සිතූහ. එබුවින් ආනන්  දතරුන් වහන්දස ්ද වියන් තු  වූ 
ඒ සිත තම සිතින් දැන එදස් වූ අ ්භූත වූ ගුණ සම්භොවනොව දනො 
ඉවසන සුළු වූදය් ද වියන්ට ඇති වූ ඒ රැවටුණු අ හස් දුරු කරමින් 
ශොස්තෲන් වහන්දස්ට ඉමහත් දගෞරවය  ක්වො තමන්දග් ශරොවක බව 
“එවං යර් සුතං” යනුදවන ්පරතිඥා කද ් ය. 

තව  “එවං යර් සුතං” යනුදවන් “ර්ා විසනිේ යම් ධර්ම  ෙතු 
මවශාරදය විශාරද වූ, දසෙ  ධාරී වූ, උතේතර් සේොනය හි පිහිටි ා වූ, 
සිංහනාද සර්ාන නාද ඇතේතා වූ, සි ලු සතේව නේට උතේතර් වූ, 
ධයර්මශේවර වූ, ධර්මරාජ් වූ, ධර්මාිපති වූ, ධර්මදේීප වූ, ධර්මසරණ වූ, සදේධර්ම 
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වර ෙකරවර්ති වූ, සම්ර්ා සම්ෙුදේධ වූ භාගයවතනුේ වහනේයසේ යගේ 
සම්ර්ුඛය නේ පිළගිනේනා  දේයදේ යවමි. යර්හි අෙමය හි යහෝ ධර්මය හි 
යහෝ පදය හි යහෝ වයඤේජ්නය හි යහෝ සැක කේ යහෝ විර්ති කේ යහෝ 
යනාකළ  ුතු ” යුයි සියලු ද වි මිනිසුන් දග් දම් ධමමදයහි අශර ධ්ොව 
නසන දස්ක. ශර ්ධොව උප වන දස්ක. 

“එකං සර් ං භගවා සාවත්ථි ං විහරති පුබ්ොරායර් 
මිගාරර්ාතුපාසායද” එක් සමදයක්හි භොගයවතුන් වහන්දස් විශොඛ්ො මහ 
උපොසිකොව විසනි් සො වො පජූ්ො කරන ල  පූවමොරොමදයහ ිවුඩසිටි දස්ක. 

දමහි “එකං සර් ං” යන දමහි සංවත්සර, ඍතු, මොස පක්ෂ දින 
පූවමොහ්නය, මධයොහ්නය, අපරොහ්නය පරථම යොමය, මධය යොමය, පශ්චිම 
යොමය වශදයන් කොලය දැකව්ීම “සර් ” නම් දේ. දමහ ිසමය දබොදහෝ 
දේ. පූරිත පොරමිතො ගුණ ඇති මහ දබෝසතොණන් වහන්දස්  ස හසක් 
දලෝකධොතු වුසි දිවය බරහ්මයන ් දග් ආරොධනදයන් පඤ්ච මහො 
විදලෝකනයන් බලො සුදුසු මවු කුදසහි ප ිිසිඳ ගුනමී “ගභමාවකරානේති 
සර් ” නම් දේ. උයනක දී මවු කුදසන් බිහි වීම “ජ්ාති සර් ” නම් 
දේ. එතුන් පටන් සතර දපර නිමිති දැකමී  කව්ො ගිහි ව විසීම “සංයේග 
සර් ” නම් දේ. පුදතකු උපන් ොම පුවිදි රුවක් දැක මහොභිනිෂ්කරමණය 
කිරීම “අභිනිෂේකරර්ණ සර් ” නම් දේ. අඩුම තරමින් සත් දිනක් දහෝ 
දුෂ්කර කරියො කිරීම “දුෂේකර කරි ා සර් ” නම් දේ. දබෝි මූලයට වුඩ 
අපරොජිත පයයමංකදයහි වුඩ හිඳිමින් මොර පරොජ්ය කිරීම “ර්ාරවිජ්  
සර් ” නම් දේ. ඒ එකම පයයමංකදයහි වුඩ හිඳිමින් තනු් යම් රොතරිදයහි  
පුදවමනවිොස ඥානය, දිවයදශරෝත ඥානය, ආශරවක්ෂය ඥානය ලුබීමත් 
සමගම සවමඥතොඥාන ඥාන පරතිලොභදයන ් අභිසම්දබෝියට පුමිණීම 
“අභිසම්යෙෝි සර් ” නම් දේ. සත් සති ගත කිරීම  , නිදරෝධ  
සමොපත්ති, ඵල සමොපත්ති, ධයොන සමොපත්ති සුව විඳීම “දිට්ඨධම්ර් 
සුඛවිහරණ සර් ” නම් දේ. බරහ්මොරොධනොදවන ්  ම්සක් සූතරය 
ද සීදමහි පටන් ධමමද ්ශනො කිරීම “ධර්මයදේශනා සර් ” නම් දේ. සූවිසි 
දකෝටි ලක්ෂ වොරයක් නවොනූපූවම විහොර සමොපත්ති සුව විඳ එයනි් නුඟී 
සිට අනුපොදිදශ්ෂ පරිනිවමොණ ධොතුදවන් පරිනිවමොණයට පුමිණීම 
“පරිනිවමාණ සර් ” නම් දේ.    
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ඒ සමයන ්අතර දමහි “එකං සර් ං” යනු  එක් ධමම ද ්ශනො 
සමයක දී යනුයි. ඒ ද ්ශනො  සමය  , “ඤාණ කෘතය, කරැණා කෘතය” 
සමයන ්අතර “කරැණා කෘතය” සමයකි. “ආතේර් හිත පරතිපතේති සර් , 
පරහිත පරතිපතේති සර් ” යන පරතපිත්ති සමයන ් අතර “පරහිත 
පරතිපතේති” සමයකි. රැස් ව ූවිට ක  යුතු වූ “ධර්මකො සර් , යදේශනා 
පරතිපතේති සර් ” යන සමයන් අතර “ධර්මකො” සර් කි. දම් සියල්ල   
අතරින් දමය “යදේශනා  සර් කි”.   

“භගවා” යනු ගුණදයන් විශිෂ්ට වූ සත්වයන්ට උත්තම වූ 
දලෞකික දලෝදකෝත්තර සුප නපි වන්නො වූ ොන සීලො දී පොරමී භොවයට 
පුමිණි කුසල් ඇති බුවින ් ,  ස ක්දල්ශ, අකුශල මූල, දුෂ්චරිත ආදී 
අදන්ක විධ වූ ක්දල්ශයන් බිඳ හ  බුවින්  , ඓශ්චයයම භොගයො දී 
කීේති පරශංසොවට දගෞරවයට ලක්වන ගුණදයන් යකුත් වන බුවින්  , 
අවදබෝධ ක  යුතු වූ සයිලු ධමම කුසල තරිකො දී දලස දබො දැක් වූ බුවින් 
  “භගවා” නම් වන දස්ක. 

තව  දමහි “එවං යර් සුතං” යන වචනදයන් ඇසූ පරිදි ඉදගන 
ගත් පරිදි ධමමය ද ්ශනො කරනන්ො ව ූ ද ්ශකදයෝ භොගයවතුන් 
වහන්දස්දග් ධමම ශරීරය පමණක් ම ද ්ශනො කරති. එබුවින් “යම් ධර්ම  
වනාහි ශාසේතෲවරය කු යනාර්ැති එකකේ යනායේ. යම් නුඹ ායගේ 
ශාසේතෲවර ා ” යුයි භොගයවතුන් වහන්දස් දනො දැකීදමන් 
රූපකදයහි පිරිනිවීම  ක්වයි. එමගින් “යම් ආ යම ධර්ම  යදේශනා කරන 
 දේදා වූ දසෙ  ධාරී වූ සම්ර්ා සම්ෙුදු රජ්ාණනේ වහනේයසේ ද, වජ්ර සර්ාන 
ක කේ ඇතේයතේ නර්දුු පරිනිවමාණ ට පතේ වූ යසේකේ නම්, එෙඳු ශකේති කේ 
නැති අනය නේ විසිනේ දුෙ  ජීවිත යකයරහ ි කුර්න කරැණකේ 
යහේතුයකාටයගන ජිවිතාශාව ඉපදවි   ුතේයතේ ද” යුයි ජීවිත මදඳන් 
මත් වූ ජ්නතොව සංදේගයට පත් කරයි. ඔවුුනට ස ්ධමමදයහි උත්සොහ 
උප වයි. දමදස් “එවං” යන්දනන් ද ්ශනො සම්පත්තයි   “යර් සුතං” 
යන්දනන් ශරොවක සම්පත්තිය   “එකං සර් ං” යන්දනන් කොල 
සම්පත්තිය   “භගවා” යනද්නන් ද ්ශක සම්පත්තිය    ක්වයි.  

“සාවත්ථි ං විහරති පුබ්ොරායර් මිගාරර්ාතුපාසායද” සුවුත් 
නුවර සමීපදයහි වූ විශොඛ්ො මහ උපොසිකොව විසින් සො වො ආරොමයක් 
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දකොට පූජ්ො කරන ල  පූවමොරොමදයහි වුඩසිටි දස්ක යන දමහි 
“සාවත්ථි ං ” යනු දමනම් නම් ඇති නගරයයි.  

ස්වස්ථ ඍෂිවරයො හට වොස භූමිය වූ බුවින් දම් භූමිය 
“සාවසේි” නම් විය. මිනිසුන්ට අවශය උප දභෝග පරිදභෝග භොණ්ඩ 
දමහි ගබඩො දකොට ඇති බුවින් “සි  ේ  ඇතේයතේ  ” යනොථමදයන් 
සොවත්ථි නම් විය. 

දමදස් සියල්ල පරිපූණම වූ දම් සුවුත් පුරදයහි එන්න, කන්න, 
දබොන්න ආදී ව ූ  සවිධ ශේ යන්දගන් දවන ් දනොවූ ආහොර 
පොනොදිදයන් පරිපූණම වූ දකොදසොල් රට වුසියන්දග් දම් අග නගරය 
වනොහි රමය වූ  ,  ශමනීය වූ  , මදනෝ රමණීය වූ පණුය භූමියක් වූදය් 
ය. අභිවෘිදයන් යකු්ත ව ූවිපුල බවට පත් සොරවත ්වූ සමෘිමත් වූ 
ද වියන්දග් ආලකමන්ොව වුනි වූ දම් සුවුතන්ුවර උතුම් ය. බු ධ් 
කොලදයහි පදස්නදි  දකොදසොල් මහ රජ්තුමොදග් වොස භූමිය වූදය්   
දමහි ය. පිහිටීම් වශදයන් අචිරවතී නදී තීරදයහ ි විය. දම් නදිය 
වකරොකොරව ගලො යන බුවින් නගරදයහි උතුරු  කණුු ද දිසොදවන් ම 
නදිය විය. බුදුරජ්ොණන් වහන්දස්දගන් ම ධමමය ශරවණය දකොට මඟ 
ඵල ලුබුදවෝ පන්දකෝටියක් වූහ. අනොථපිණ්ඩික සිටුතුමො විශොකො 
මදහෝපොසිකොව වුනියවුන් නිසො දම් නුවර බුබ ීමට ගිදය්ය. 

“විහරති” යනු දිවය බරහම් ආයයම විහරණයන්දගන් යම් 
විහරණයකින ්වොසය කරය ියනයුි. එනම් ගමන් කිරීම සිටීම සුතපීම 
යන සිේ ඉරියේ පවත්වමින් වොසය කිරීමයි. භොගයවතුන්  වහන්දස් 
බු ්ධත්වදයන් තුන් වන වෂමදයහි දී දම් සුවුත් නවුරට වුඩි ප මු  
වතොදවහි දී ම නව මසක් වුඩසිටි දස්ක. ඉන් පස ුො හතර වන වස් 
කොලදයහි  , විසි එක් වන වස්කොලදයහි පටන් සත ිස් හතර වන 
වස්කොලය අවසන් වීම  කව්ො වූ විසිපස ්වසරක කොලයක් දම් සුවුත් 
නුවරම වුඩසිටි දස්ක. 

“මිගාරර්ාතුපාසායද” මිගොරමොතු පරොසො දයහි ය. එහි අනු 
පිලිදවල කථොව දමදස් ය. 
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 විශාඛාවයගේ උතේපතේති  

බුදු රජ්ොණන් වහන්දස් දලොව පහ  වූ කොලදයහි  ෙදිව “අංග, 
ර්ගධ, කාශි, යකාස , වජ්ජි, ර් ේ , යච්චති, වතේස, කුරැ, පඤේි , ර්ජ්ජ්, 
සූරයසේන, අසේසක, අවනේති, ගානේධාර, කාම්යෙෝජ්” යනුදවන් මහො 
ජ්නප  දසො සක් වූහ. එ් ජ්නප යන් අතර අංග, මගධ නම් ජ්නප  
ද ක බිම්බිසොර මහ රජ්තමුොට අයත් විය. අංග රදට් අංගුත්තරොප 
ජ්නප දයහ ිඉතො දියුණුවට පත් සශ්රීක ව ූ“භදේදි ” නම් නගරයක් විය. 
ඒ භ ්දිය නවුර මහත් පුණය සෘ ්ි ඇති “යජ්ෝත ි, ජ්ටි , යර්ණේඩක, 
පුණේණක, කාකව  ි” යුය ිමහ ධන සිටුවරු පස් ද දනකු වූහ. එම 
සිටුවරු “අමිතයභෝගී” සිටවුරු නම් වූහ. දම් ධන සිටුවරුන් අතර 
දමණ්ඩක සිටුතුමො එනුවර පරධොන සිටුවරයො වූදය් ය.  

ඒ දමණ්ඩක සිටුතුමොට දමබඳු සෘ ්ි යොනුභොවයක් වූදය් ය. 
හිස දසෝො නහො දකොටු දගය හම වො නවිස පරධොන දොරටුව සමීපදයහි 
හිඳියි. අහසින් සුවඳ හුල් වී ධොරො ඇවිත් ඔහුදග් දකොටු දගය පුරවයි. 

එම සිටුතමුොදග් භොයයමොව චන්රපදුමො ද ්විය ය. එතුමියට 
දමබඳු සෘ ්ියොනුභොවයක් විය. සහල් නු ි සතරක බතක් හො එකම 
වයඤ්ජ්න ඇති ියක්  ඟ හිඳ දගන දැසි ස් කම්කරුවන්ට ඒ ආහොර 
දබ යි. ඇය එම ආසනදයන් දනො නුඟිටින්දන්   ඒ තොක් ඒ ආහොර 
බඳුන් හිස් දනොදේ. 

එම ද පලට ධනඤ්ජ්ය නම් එකම පුතරදයකු වූදය් ය. එතුමොට 
දමබඳු සෘ ්ි යොනුභොවයක ් විය. කහවණු  හසකින් යුත් පසමු්බියක් 
දගන දැස ිස් කම්කරුවන්ට වුටුප් දගවය.ි එතමුොදග් අදතහි ඇති තොක් 
එම පසුම්බිය හිස් දනොදේ. 

 එම ධනඤ්ජ්ය සිටුතුමොදග් භොයයමොව සුමනො ද ්විය ය. 
එතුමියට දමබඳු සෘ ්ියොනුභොවයක් විය. දරෝණ සතරකින් යුත් වී 
කූඩයක් දගන දැසි ස් කම්කරුවන්ට සය මසක වුටපු් වශදයන් ඒ වී 
දබ යි. ඇය එතුනින් නුඟ ීදනොසිටිනො තොක් ඒ වී කූඩය හිස් දනොදේ. 
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එම නිවදසහි වුඩ කරන පුණ්ණ නම් ොසයොට දමබඳු 
සෘ ්ියොනුභොවයක් විය. කෙුුරට දගොස් එක් නඟුලක් බුඳ සී සොන විට 
එක් පසක සී විටි සතක් බුගින් සූදවයි. 

දම් දමණ්ඩක සිටුතුමොදග් පුතර වූ ධනඤ්ජ්ය සටිුතුමොදග් 
දියණිය වූවො විශොකොව ය. දම් විශොඛ්ොව දමයින් කල්ප ලක්ෂයකට දපර 
සොර කල්පදයහි පයිුම තුරො භොගයවතුන් වහන්දස්දග් දලොව පහ  වූ 
කොලදයහි හංසවතී නුවර උසස් කුල දගයක ඉපි  වුඩි විය පුමිණ 
සපිරිවරින් දගොස් බණ අසන්නී ය. එක ්දිනක් භොගයවතුන් වහන්දස් 
ධමම ද ්ශනොව දක වර එක ්උපොසිකොවක් තම බුදු සසුදනහි ොයකිොවන් 
අතර අගර තනතුදරහි  තබො වො  දස්ක. එය දැක දමතුමිය   බු ්ධ 
පරමුඛ් මහො සංඝයොට මහො  න් දී අනොගත බුදු සසුනක එම තනතුර 
ලුබීමට පරොථමනො කරන ල ද් ් ය. 

ඉන් පසු කලප් ලක්ෂයක ් ද ේ මිනිස් සුප විඳිමින් ඇවිත් 
කොශයප බුදුරජ්ොණන ් වහන්දස් දග් කොලදයහි කොශි රට කිකී 
රජ්තුමොදග් නිවදසහි උපන්නො ය. එම කසී රජ්තුමොට “සමණී, 
සමණගුත්තො, භික්ෂුණී, භික්ඛ්ුොයිකො, ධම්මො, සුධම්මො, සංඝ ොසී” යුයි 
දියණිවරු සත් ද නොදගන් සුමට ම බොල සංඝ ොසී නමින් උපනන්ී 
දම් විශොඛ්ොව ය. එම කොශයප බුදු සසුදනහි දී   දම් සියලු ද නොම 
අවුරුදු විසි  හසක් මුළුලද්ලහි ොනොදී මහත් පිනක්ම් දකොට එයින් 
චයුතව බු ්ධොන්තරයක් ද වි මිනිස් සුප විඳ අපදග් භොගයවතුන් 
වහන්දස් දලොව පහ  වූ කොලදයහි “යේර්ා, උපේප වණේණා, පටාොරා, 
පරජ්ාපතී යගෝතමි , ධම්ර් දිනේනා, ර්හා ර්ා ා යදේවි , විශාඛාව” 
වශදයන් මනුදලොව උපනහ්. විශොඛ්ොව අංග රට භ ්දිය නුවර දමණ්ඩක 
සිටුපුත් ධනඤ්ජ්ය සිටුවරයොට දියණිය ව උපන්නො ය. 

 විශාඛාව යසෝවානේ ආ යම  ශරාවිකාවකේ ීර් 

භොගයවත් බුදුරජ්ොණන් වහන්දස් බු ්ධතව්දයන්  සවන මස 
මහත් භික්ෂු පිරිසක් පරිිවරො චොරිකො කරන දස්ක් දම් භ ්දිය නවුරට 
වුඩි දස්ක. දමණ්ඩක සටිුතුමො එය අසො තම පුතර වූ ධනඤ්ජ්ය 
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සිටුතුමොදග් දියණිය (මිණි බිරිය) වූ සත් හුවිරිදි විශොකොව කුඳවො  
දියණිය! නුෙට   මඟුලකි. අපට   මඟුලකි. නුෙදග් පිරිවර  දැරියන් 
පන්සියය සමගනි් රිය පනස්ියයක නුඟ ීදැස්සන් පනස්ියයක් පිරිවරන 
ලදුව භොගයවතුන් වහන්දස්ට දපර ගමන් කරව යුය ිකදීේ ය. විශොකොව 
තම සීයොදග් කථොව අසො ඉමහත් සතුටින් තම පිරිවර දැරියන ්සමග රිය 
පන්සියයක නුඟී දගොස් කොරණොකොරණයන් දැනීදමහි  ක්ෂ වූ බුවින් 
රිදයන් බුස පො ගමනනි් භොගයවතුන් වහන්දස් දවත එ ෙ 
එකත්පදසක සිටියො ය. භොගයවතුන් වහන්දස් විශොඛ්ොවට චරිත 
වශදයන් බලො  හම් ද සූ දස්ක. ඇය ඒ ධමම ද ්ශනොව අසො දසෝවොන් 
ඵලදයහි පිහිටියො ය. දමදස් ධමම චක්ෂුසය ලුබූ විශොඛ්ොව පසු ො ොනය 
පිණිස භොගයවතුන් වහන්දස්ට ආරොධනො දකොට නිකම් දගොස් පසු ො 
තම නිවදසහි පරණීත දලස කූ යුතු බිදිය යුතු ද ය මනොව සකසො බුදු 
පොදමොක් මහ සඟන ව ඳවො දමදලස අඩ මසක් මහො  න් දුන්නො ය. 

 සායකේත නුවර ඉදි ීර් 

පදස්නදි දකොදසොල් මහ රජ්තුමො හො බිම්බිසොර මහ රජ්තුමො 
ද මස්සිදනෝ වූහ. පදසන්දි දකෝසල රජ්තුමො “ර්යගේ රාජ්යය හි 
අපර්ණ සම්පතේ ඇති ක ු කේ නම් නැත. බිම්බිසාර රජ්තුර්ායගේ 
රාජ්යය හි එයසේ වූ අමිතයභෝගී ර්හ ධන සිටුවරැ පසේ යදයනකු 
ඇතේතාහ. එෙැවිනේ ඒ එක සිටුවරය ක ුයකායසා ේ රටට  ො යදනේන” 
යුයි බිම්බිසොර මහ රජ්තුමොට දැන්වී ය. ඒ කුලයන් දසො වොලීමට මට 
දනොහුකිය යුය ිබිම්බිසොර මහ රජ්තුමො කීදේ ය. මම ඒ එක කුලයක් 
රැදගන මිසක් දනොයන්දනමි යුයි දකොදසොල් රජ්තුමො කීදේ ය. 
බිම්බිසොර මහ රජ්තුමො එම කොරණය ඇමති මඬුල්ල හො කථො කද ් ය. 
ඇමති මඬුල්ල “ර්හ රජ් ඒ කු  කේ යසාළවා රී් ර්හ යපාළව 
යසළීර්කේ ෙඳු ” යුයි කයිො එයට අකමුති ව සිටු පුතරදයකු යවන 
දලස කීහ. එබුවින් දමණ්ඩක මහ සිටුතුමොදග් පුතර වූ ධනඤ්ජ්ය 
සිටුතුමො දකොදසොල් රටට ලබො දීමට සම්මත කරගත්හ. බිම්බිසොර මහ 
රජ්තුමො ධනඤ්ජ්ය සිටුතුමො මහත් හරසරින් දකොදසොල් මහ රජ්තුමොට 
භොර කද ් ය. දකොදසොල් මහ රජ්තුමො   මහත් සත්කොරදයන් සිටුතුමො 
පරධොන වූ පිරිස කුඳවොදගන යන අතර ඉතො සවස් ව ූබුවින් අතරමඟ 
සපිරිවරින් නවොතුන් ගතහ්. ධනඤ්ජ්ය සිටුතුමො දම් කොදග් රටක්   
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යුයි දකොදසොල් රජ්තුමොදගන් ඇසී ය. දමය මදග් රොජ්යය යුයි 
රජ්තුමො කීදේ ය. සුවත් නුවරට තව දකොදතක් දුර   යුයි සිටුතුමො 
ඇසුදේ ය. තව සත් දයොදුනක් ඇති බව රජ්තුමො කීදේ ය. එවිට 
සිටුතුමො මහ රජ්තුමොදගන් අවසර දගන එහි ම වොසස්ථොන සකස් කර 
ගත්දත් ය. පසුව එම භූමිය සුවුත් නුවර දස් වූ මහත් දියුණුවට ගිය 
නගරයක් විය. එහි සවස නවොතුන් ගත් බුවින් “සොදක්ත නුවර” නම් 
විය. 

 විශාඛාවයගේ විවාහ  

දම් කොලදයහි සුවුත් නුවර වුසි මිගොර නම් ධන සිටවුරදයකු 
විය. එතුමොදග ් පුතර ව ූ පණූම වධමන කුමොරයොට එම සිටුතුමො සදුුසු 
තුනකින් විවොහයක් කරගන්නො දලස කීදය් ය. එතමුො විවොහ දිවියට 
අකමුති විය. මේපියන් නුවත නුවත බල කරන බුවින් “දක්ස 
කලයොණය, මොංශ කලයොණය,  න්ත කලයොණය, ඡවි කලයොණය, වයස් 
කලයොණය” යන පඤ්ච කලයොණදයන් යුත් සත්රියක් හුර අන් 
දකදනකු විවොහ කරගන්දන් නුතුයි  න්වො සිටිදය් ය. මිගොර සිටුතුමො 
බරොහ්මණයන් එකසයි අට ද දනකුන් තම නිවසට කුඳවො කිරිබත් 
අනුභව කරවො පඤ්ච කලයොණදයන් යුත් ස්තරීන් දලොව ඇත්දත්   යුයි 
ඇසුදේ ය. එදස් ය මහ සටිොදණනි ඇත යුයි ඔවුහු කීහ. 

එවිට එම බරොහ්මණයන්දගන් අට ද දනකුන් දවන ් කරවො 
කහවනු ලක්ෂයක් වටිනො රනින් ක  මොලයක් අතට දී ඔවනු් එබඳු 
ස්තරියක් දසවීමට යුවුදේ ය. ඔවුහු දකොදසොල් රට දබොදහෝ තුන්වල 
ඇවි  එබඳු ස්තරියක් දසොයො ගත දනොහුකි ව ආපසු එන ගමදනහි දී 
නුකත් සුණදක ියක්  වසක සොදක්ත නුවරට පුමිණ ගං ඉවුරක 
ශොලොවක සිටියහ. එදින දසොද ොස් හුවිරිදි පමණ ව ූ විශොකොව තම 
පිරිවර කොන්තොවන් සමග දිය නොන්නට එම ගං ඉවුර දවත පුමිණියහ. 
ඒ දමොදහොදත් මහත් වුස්සක් වසනි්නට විය. විශොකොව දග් පිරිවර 
ස්තරීහු එම වුස්දසන් දනො දතදමනු පිණිස එම ශොලොව දවත 
දේගදයන ්දුව ආහ. විශොකොව වනොහි ස්තරී ලීලොව දනො ඉක්මවො ඇත් 
ගමනනි් දසමින් දතදමමින් පුමිණියො ය. එම බරොහ්මණදයෝ විශොකොව 



42  අග්ගඤ්ඤ සූතරය 

එදස් එනු දැක මහො පිනුති දැරියක ් එන්නී ය යුය ි කියො බලො සිට 
ඇයදග් සිරුදරහි පිහිටි “යකේශ ක යාණ , ර්ාංශ ක යාණ , ඡවි 
ක යාණ , ව සේ ක යාණ ” යන ලක්ෂණ සතර දැක “දනේත 
ක යාණ ”  කනිු කුමති ව විශොකොව සමග කථොවක් ඇති කර ගුනමීට 
සිතො “අයපේ යම් දුව යොයහාර් අ ස , ර්ැ යගේ හමිි ා කාඩි යහාදි 
ටිකකේ වතේ  ෙ ි නම් එ  ර්හ පුදුර් කි. ඒකානේතය නේ ඔහු 
හිඟනේයනකු ෙවට පතේ වනේයනේ  . යර්ෙඳු අ ස සේතරීනේ ඉනේන නිවස 
යකයසේ නම්  වැඩිදි ුණු වනේයනේ ද” යුයි කීහ.  

එය ඇසූ විශොකොව “පි වරැනි! එයසේ යනා කි නු ර්ැනවි. ර්ර් 
යම් සි ලු සේතරීනේට වඩා ෙ ගතු යවමි. ප ිවරැනි! ර්ර් කරැණු යදකකේ 
නිසා යනා දිවුයවමි. එ නිේ පළර්වුැනේන නම් යම් ය ෝකය හි සතර 
යදයනකු දුවන ක ේහි අයශෝභන යවති.  

1. ඔටුනු පැළඳි රජ්තරු්ා සවමාභරණ නේයගනේ සැරසී දුවන ක ේහි 
යනා යහාබී.  

2. රජ්ුයගේ ර්ඟු ේ ඇතු හසේතාභරණ නේයගනේ සැරසී දුවන ක ේහි 
යනා යහාබී.  

3. පැවිදේදා පාතර චීවර ධරව දුවන ක ේහි යනා යහාබී.  

4. සේතරි  දුවන ක ේහි යනා යහාබී. 

අයනකේ කරැණ නම් සේතරි  වනාහි යව ඳ භාණේඩ කේ වැනි  . 
අප දුවන ක ේහි ප  පැකිළ යහෝ හැඳි වසේතර  පැකළිී වැටී අතකේ යහෝ 
ප කේ බිඳී ගිය ේ යේ ද, ඒ යහේතුයවනේ  ම් ආොධ කේ යහෝ ශරීර 
විකෘති කේ යේ ද ඒ යහේතු යකාට පළුදු වූ භාණේඩ ක වටිනාකර් අඩු 
වනේනා යසේ එර් සේතරි යගේ ද වටිනාකර් අඩු වනේයනේ  . එෙඳු වූ සේතරි  
ොර ගනේනට යකයනකු කැර්ති යනාවනේයනේ  . එ ිනේ වනේයනේ 
අපයගනේ ර්ේපි  සයහෝදරාදීනේට උපකාර කේ පිහිටකේ යනාී ඔවුුනට 
අප යපෝෂණ  කරමිනේ දිවි  පරුා කරදර විඳීර්ට  . යම් කරැණු යහාඳිනේ 
දනේනා ෙැවිනේ ර්ර් යනා දිවුයවමි” යුයි කීවො ය. 

රිදී සනීුවක නො යක් බඳු වූ විශොඛ්ොව දග් ඒ මධුර කථොදවන් 
 ,  න්ත කලයොණය දැකීදමන්   අතිශයින ්පුහුදුණ ුඒ බරොහ්මණවරු 
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දගදනන ල  රන් මොලය විශොකොව දග් කදරහි පු ඳූහ. එවිට විශොඛ්ොව 
“පි වරැනි! නඹු ා කිනම් රටකිනේ කනිම් කු  කනිේ පැමිණිය හු ද” 
යුයි ඇසුවො ය. “අපි වනාහි සැවැතේ නුවර මිගාර සිටු කු ය නේ 
පැමිණිය ර්ු” යුයි එම බරොහ්මණවරු කීහ. විශොඛ්ොව “හිමි ා කවයරකු 
වනේයනේ ද” යුයි ඇසවුො ය. “පූණම වධමන කුර්ාරය ෝ  ” යුයි ඔවුහු කීහ. 

විශොඛ්ොව දම් කියන කුලය අපට ගුලදපන සදුුසු කලුයක් ය 
යුයි දැන රන් මොලය පු ුන්දීම ඉවසො තම පියොණන් දවත නිවසට 
යූම පිණිස රථයක් එවන දලස පණිවිඩ යුවුවො ය. රන් මොලො කර ලූ 
ො පටන් උසස් මහත් කුලවල කොන්තොදවෝ පො ගමනින ්ගමන් දනොකර 
රිදයන් ම ගමන් කරති. ධනඤ්ජ්ය සිටුතුමො විශොකොව පරධොන පරිවොර 
ස්තරීන් පිණිස රථ පන්සියයක් යුවුදේ ය. විශොඛ්ොව පරිවොර ස්තරීන ්සමග 
එම රියවලනි් තම නිදවස්නට ගියො ය. එම බරොහ්මණදයෝ   පිටපුසින් 
ගියහ. 

ධනඤ්ජ්ය සිටුතමුො එම බරොහ්මණවරු දැක “නුඹ ා කිනම් 
රටකිනේ කනිම් කු  කිනේ පැමිණිය හු ද” යුයි ඇසුදේ ය. “අපි වනාහි 
සැවැතේ නුවර මිගාර සිටු කු ය නේ පැමිණිය ර්ු” යුයි එම 
බරොහ්මණවරු කීහ. “සිටු පතුර ා කවයරකු වනේයනේ ද” යුයි ඇසුදේ ය. 
“පූණම වධමන කරු්ාරය ෝ  ” යුයි ඔවුහු කීහ. දපොදහොසත් කම 
දකොපමණ   යුයි ඇසුදේ ය. “කහවණු සතළිසේ යකෝටි කි” යුයි කීහ. 
එවිට සිටුතුමො “නඹු ායගේ සිටුතුර්ායගේ යපායහාසතේ කර් ර්ායගේ 
යපායහාසතේකයර්නේ තුට්ටුවකේ තරම් වතේ යනාවනේයනේ  . අ ගු (ඔට්ටු) 
තෙනේනට වතේ එ  ර්ඳ  . කම් නැත ර්ායගේ දි ණි නේට ආරෂාව 
පර්ණකේ  ැයෙනේයනේ නම් එ  පරර්ාණවතේ  . අයනකකිනේ ර්ට වැඩකේ 
නැත” යුයි කියො ඔවනු්දග් අ හස ප ිිදගන දින කිහිපයක් ඔවුන් 
නවත්වොදගන ආ ර සුලකලිි  ක්වො පිටත් දකොට හුරිදය් ය. 

එ් බරොහ්මණදයෝ   ඉතො සතුටින් සුවුත් නුවරට දගොස් අප 
බලොදපොදරොත්තු වූ පරිදි උසස් කුල කොන්තොවක් ලුබුදේ ය යුයි මිගොර 
සිටුතුමොට කීහ. කොදග් දුවක්   යුයි ඇස ූවිට ධනඤ්ජ්ය සිටුතමුොදග් 
දියණිය යුයි කීහ. මහො කලුයකින් කොන්තොවක් ලුබීම පි ිබඳව අතිශය 
සතුටට පත් මිගොර සිටුතුමො කල් දනො යවො ම ඇය දමහි පමුණුව ගත 
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යුතුය යුයි කයිො දකොදසොල් රජ්තුමොට   එම කොරණය  නව්ො සිටිදය් 
ය. රජ්තුමො   සතුටු ව දම් මහො කුලය මො විසින් බිම්බිසොර මහ 
රජ්තුමොදගන ්ලබොදගන සොදක්ත නුවර පදිංචි කර ව ූකලුය ය.ි එබුවින් 
එම කුලයට මම   සංගරහ ක  යුතුය යුයි සිතො “ර්හ සිටායණනි! දැරි  
කැඳවායගන එන දින ර්ඟු ේ යපරහැරට ර්ර් ද එනේයනමි, තවතේ ඒ 
සඳහා උවර්නා  ර්කේ යවයතාතේ දනේවනේන” යුයි කීදය් ය.  

මිගොර සිටුතුමො දනොදබෝ දිනකින් ම සුභ දමොදහොතින් 
දකොදසොල් රජ්තුමො පරධොන රොජ්ය වොසී දබොදහෝ පිරිවර ජ්නයො සමග 
පිටත්ව දගොස් සොදක්ත නුවරට අඩ දයොදුනක් තිබිය දී නතර ව මහ 
රජ්තුමො පරධොන පිරිස ආ බව ධනඤ්ජ්ය සිටුතුමොට  න්වො යුවී ය. 
ධනඤ්ජ්ය සිටුතුමො ඒ සයිල්ලන් දවත යුවිය යුතු තූගි දභෝග යවො 
විශොඛ්ොව කුඳවො “දුව! ඔෙයගේ ර්ාර්ණේඩි  වූ මිගාර සිටතුුර්ා යකායසා ේ 
ර්හ රජ්තුර්ා ද කැටුව සැවැතේ නුවරිනේ පිටතේව අවුතේ යර් ට අඩ 
ය ාදුනකනිේ එපිට යනා දුරැ තැනක නැවතී සිටිති. ඔවුහු යර්හි ආ විට 
ඔෙයගේ ර්ාර්ණේඩි ට ද, යකායසා ේ රජ්තුර්ාට ද,  ුව රජ්තුර්ාට ද 
නැවතීර්ට තැනකේ පළිිය   වි   ුතු  ” යුයි කීදය් ය. කල්ප ලක්ෂයක් 
පිරූ පොරමී ඇති මහත් පරඥාවක් ඇති විශොඛ්ොව රජ් යුවරජ් සිටු ආදීන්ට 
 , ඇත් අස් ආදීන්ට  , ඇත්දගොේ අස්දගොේ ආදීන්ට  , අන් සයිලු 
පිරිවර ජ්නයොට   දමදස් සංගරහ ක  යුතු ය යුයි දැසි  ස් කම්කරු 
ජ්නයොට විධොන දකොට දයද ේවො ය. 

ධනඤ්ජ්ය සිටුතුමො එදින ම කෙරුන් පන්සියයක් දගනව්ො මහො 
ලතො පසොධනය තනන්නට ඔවුන්ට රන්නික1  හසක්  , රිදී, මුතු, 
මුණික්, පබලු, වීදුරු ආදී අවශය සියල්ල නි හස් දකොට දුන්දන් ය. 
දමදස් ටික දිනක් දගවී ගිය පස ුදකොදසොල් මහ රජ්තුමො ධනඤ්ජ්ය 
සිටුතුමො හට “ර්හ සිටුතුර්ණි! අප යර්හි පැමිණ යොයහෝ දිනකේ ගත 
වූහ. පිරිස ද විශා  . සතේකාර කිරීර් ද අපහසු  . එෙැවිනේ දැරි  
කැඳවායගන  න දින කේ නි ර් කරනේන” යුයි හසනුක් යුවූහ. එය 
බලො ධනඤ්ජ්ය සිටුතමුො දකොදසොල්  මහ රජ්තුමො හට “ර්හ රජ්තරු්නි! 
දැනේ වැසි කා   පැමිණිය ේ  . යම් සිේ ර්ස ගර්නේ  ෑර් අපහසු  . 
නුඹ වහනේයසේයගේ ෙ කා ට  ර්කේ  ැබීර්ට වටී ද? ඒ සි  ේ  ර්ට භාර 

                                                           
1 නිකයක් යනු ක ං විස්සකි. 
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 . එෙැවිනේ යදේව නේ වහනේයසේ ර්ා විසිනේ දැරි  එවන යතකේ රැඳී සිටින 
යසේකේවා”  ැ ි දනේවා  ැී  . 

එතැනේ පටනේ සායකේත නුවර එකර් නැකතේ උතේසව කේ යර්නේ 
වි . යර්ය ස යතර්සකේ ඉකේර් ගිය ේ  . ඒ තාකේ ර්හා  තා 
පසාධනය හි කට ුතු ද නිර්ාවට පතේ යනාී  . යකායසා ේ රජ්තුර්ා 
පරධාන පිරිසට සංගරහ කරනේයනෝ ඇවිතේ යනාර්ැති අනේ යද කේ නම් 
නැත. ෙ කා ට ෙතේ පිසීර්ට දර හිඟ ෙව කීහ. එවිට ධනඤේජ්  සිටුතුර්ා 
“දරැවනි! ඇතේහ ේ, අසේහ ේ, ගවහ ේ කඩා ඒ දැව ව නිේ ෙතේ පිසවු”  ැ ි 
කීහ. ඒවා ද අඩ ර්සකට පර්ණකේ සෑහුයණේ  . යසේවකය ෝ නැවත ද 
දර හිඟ ෙව කීහ. එවිට ධනඤේජ්  සිටුතුර්ා “දරැවනි! යර්ක ේහි දර 
යසීර් දුෂේකර  . යරදි ගෙඩා විවෘත යකාට රළු වසේතර යගන යත ේ 
සැළිය හි ඔො වැටි යකාට ඒවාය නේ ආහාර පිසේ” යුයි අන කද ් 
ය. ඒවො   අඩ මසකට සූහුදණ් ය. දමදලස සිේ මස දගවී ගිදය් ය.  

මහො ලතො පසොධනය   සොො නමි විය. එම පලඳනොදවහි කපු 
නූදලනි ක  මුස්මක් නුත. සියලු මුසුම් රිදී නූදලන් කර ඇත. එය 
කදයහි පුලඳි විට පො යන්හි පිටි පතු   කව්ො මළුු සිරුර ම වුසී 
යන්දන ්ය. එහි ඒ තුන මදුු සවි දකොට ගුට රනින ්කරන ල ්ද  ්ය. 
පුඩු රිදිදයන් කරන ල ්ද  ්ය. එයින් හිස මුදුදනහි එකකි. කන් ද ක 
මත ද කකි. දබල්දලහි ද  පදසහි ද කකි. ද  වුදරහි ද කකි. වුල 
මිටි ද දකහි ද කකි. උකලු ද  පදසහි ද කකි. පලඳනොව මුදුදනහි 
දමොනර රූපයක් කරන ල ්ද ් ය. එහි  කුණු පස රනින් කරන ල  
පියොපත් පන්සියයක.ි වම් පස   පියොපත් පන්සියයකි. තුඩ පබලුදවන් 
කරන ල ්ද ් ය. ඉඳුනිල් මිණිවලින් ද දනත් කරන ල ්ද ් ය. දබල්ල 
හො පිල් කලෙ   ඉඳුනිල් මුණික්වලින් නමිවන ල ්ද  ්ය. පිල්  ඬු හො 
දකණ්ඩො රනින් කරන ල ද් ් ය. විශොඛ්ොවදග් හිස මුඳුදනහි පුලඳි දම් 
ආභරණදයහි වූ දමොනර රූපය කඳු මුඳුනක පලි් වි හො නටන 
දමොනදරකුට වඩො දවනසක් නුත. පත් න   හදසහි නො ය දිවය 
සංගීත නො යක් දස්  , තූයයම නො යක් දස්   පවත්දන ්ය. එය දුර සිට 
බලන්නන්ට දපදනන්දන් පණ ඇති දමොනදරකු දස් ය. දම් පසො නය 
වටිනොකමින් කහවණු නව දකෝටියකි. එය තුනමීට කම්කරුවන්ට දුන් 
කුලියම කහවනු නව ලක්ෂයකි. දපර කොශයප  සබලධොරින් 
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වහන්දස්දග් ශොසනදයහ ි දී දමතුමිය  හසක් භික්ෂු සංඝයොට සිවුරු 
පිණිස වස්තර  , ඉදි කටු හො නූල්  , ඒ සිවුරුවලට දපවීමට පඬු   පූජ්ො 
ක  පිදනන් දම් ප ඳනොව ලුබුවො ය. 

ධනඤ්ජ්ය සිටුතුමො විශොකොව පිණිස මංගල ඇඳුම් සුකසීදම් 
කටයුතු නිමවො දකොදසොල් රජ්තුමොට හො මිගොර සිටුතුමොට සිය නිවසට 
පුමිදණන දලස  නව්ො යවො රජ්තුමො පරධොන වූ පිරිස පුමිණි කල්හි 
ආගන්තුක සත්කොර  ක්වො පි ිදගන ඒ සියල්ලන්ට ම විශොඛ්ොවදග් 
විධොනය පරිදි සත්කොර ක හ. ඉන් පසු ධනඤ්ජ්ය සිටතුුමො කුල සිරිත් 
දනො ඉක්මවො සුබ දමොදහොතින් දියණිය පොවො දී ොයො  වශදයන් 
කහවණු පිර වූ ගුල් පන්සියයක, රන් බඳුන් පිර වූ ගුල් පන්සියයක, 
රිදී බඳුන් පිර වූ ගුල් පන්සියයක, පටසළු කසී සළු පිර වූ ගුල් 
පන්සියයක, ගිදතල් බඳුන ්පිර වූ ගුල් පන්සියයක, හුල සහල් පිර වූ 
ගුල් පන්සියයක, නඟුල් හී වුල් ආදි කෘෂි උපකරණ පිර වූ ගුල් 
පන්සියයක යුයි සයිල්ල පන්සියය බුගින ්දුන්දන් ය. තව   විශොඛ්ොවට 
අත් උ ේවට දමදහකොර ස්තරීන් එක් හස් පන්සියයක් යුවී ය. තුන් 
ගේවක් දිග රියන් එකසයි සත ිසක් පරද ්ශදයහි ඇඟින් ඇඟ ගුදටන 
පරමොණදය් පරි වූ කරිි ද නුන්   දුන්දන් ය. එදහත් ගොල් පුන දගොනුන් 
  ද නුන්   සුට  හස බුගින් නිකම්ුණහ. දපර කොශයප බුදු සසුදනහි 
  රු භික්ෂූන්ට දම් කිරි ඉතො දහොඳ ය, ගුණ ය යුයි කියො දපරැත්ත 
කරමින් කිරි වු ඳ වූ පිදනන් දමදස් විය. 

ධනඤ්ජ්ය සිටුතුමො “යහට දින දුවණි   වනේයනමි” යුයි සිතො 
එදින රොතරිදයහි විශොඛ්ොව සමීපදයහි හඳිුවො “දරැව! සේවාමි කු ය හි 
වසනේන ි විසිනේ යම් හැසරිීම් ඉයගනරී් වටී  ” යුය ිඅවවො   සයක් 
දුන්දන් ය. ඒවො දමදස් ය.  

1. මයිලණුවන්දග් දගයි වසන්නයි විසින් ඇතු ත ගින ිපිටතට 
දනො දගනිය යුතු ය. 

2. පිටත ගිනි ඇතු ට දනො පවිිසවිය යුතු ය. 

3. ද න්නොට ම දිය යුතු ය. 

4. දනො ද න්නොට දනො දිය යුතු ය. 
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5. ද න්නොට  , දනො ද නන්ොට   දිය යුතු ය. 

6. සුව දස් හිඳිය යුතු ය. 

7. සුව දස් වු ඳිය යුතු ය. 

8. සුව දස් දහවිය යුතු ය. 

9. ගිනි පිදිය යුතු ය. 

10. ඇතු ත ද වියන් නුමුදිය යුතු ය. 

ධනඤ්ජ්ය සිටුතුමො විශොඛ්ොවට දමදස් අවවො  ද න විට සමීප 
කොමරදයහි සිටි මිගොර සිටතුුමො ඒ සියල්ල අසො සිටිදය් ය.  

ධනඤ්ජ්ය සිටුතුමො පසු දින සියලු දසනග රැස් කරවො රජ් 
දසනග මු  දක ඹියන් අට ද දනකු භොර කරුවන් වශදයන් දතෝරො 
“ඉඳිනේ ර්යගේ දුව ගි  තැන යදාසකේ හට ගනී ද, නඹු ා විසනිේ එ  
නිවැරදි කළ  ුතු ” යුයි කියො විනිශ්චය කටයුතු ඔවුුනට භොර දකොට 
නව දක ක් වටිනො මහො ලතො පසොධනදයන ්විශොඛ්ොව සරසවො නහන 
සුනු (සබන්) ආදිය  පිණිස කහවණු පනස්හතර දකෝටියක් 
(54,00,000,00) ධනය දී සපිරිවරින් පිටත් දකොට හුරිදය් ය. විශොඛ්ොව 
සපිරිවරින් සුවුත් නුවර දොරටුව  ක්වො වුසුණු යොනයකනි් දගොස් 
නුවර දොරටවු සිට තමො  කිනු කුමති සයිල්ලන්ට දැක ගුනීම පිණිස 
විවෘත රියක නුඟි සිටදගන මිගොර සිටු නිවස  කව්ො ගියො ය. සුවුත් 
නුවර වොසීහු මහො සුප සම්පත්තිදයන් පිරුණු විශොඛ්ොව දැක “විශොඛ්ොව 
කියන්දන් දමතුමියට  , රූපයත් සුපතත් දමතුමියට ම දහොබීය” යුයි 
කීහ. 

දමදලස විශොඛ්ොව මහත් සුපතින් මිගොර සිටුතුමොදග් නිවසට 
පුමිණියො ය. පුමිණි දිනදයහි   සුවුත් නුවර වොසීහු “ධනඤේජ්  
සිටුතුර්ා තර් නවුරට පැමිණි අපට ර්හතේ සතේකාර කයළේ  ” යුයි 
විශොඛ්ොවට පඬුරු යුවූහ. විශොඛ්ොව එදලස එව ූඑවූ පඬුරු ඒ නවුදරහි 
ම ඒ ඒ කු යන්හි පරදයෝජ්නවත් කටයුතුවල යුද ේවො ය. එදින ම 
රොතරිදයහි විශොඛ්ොවදග් එක ්ආජ්ොදනයය අස් දව ෙකට  රු උපතක් 
සිදු විය. විශොඛ්ොව තම ොසනී් ලවො  ඬු පහන් ගන්වො දගන එහි දගොස් 
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ඒ දව ෙ උණු දිදයන් නහවො දතල් ගල්වො තමන් වසන තුනට ගියො 
ය. 

මිගොර සිටුතුමො   තම පුතරයොදග් අවොහ මංගල උත්සවය සත් 
දිනක් ම සිදු කද ් නමුත ් ඒ අසල දජ්තවනොරොමදයහි වුඩ සිටින 
සම්මො සම්බුදු රජ්ොණන් වහන්දස් දහෝ අදනකුත් ආයයම මදහෝත්තමයන් 
වහන්දස්ලො සිහි දනො කද ් ය. සත් වුනි දින  න් ප ිිදයල කර සයි 
නිවදසහි නග්න ශරමණයන් වඩො හිඳුවො විශොඛ්ොව දවත “ර්යගේ දුව 
රහතනේ වහනේයසේ ා වඳිනේන පැමියණනේන” යුයි පණිවුඩයක ්යුවුදේ 
ය. ආයයමය ශරොවිකොවක් වූ විශොඛ්ොව රහත් ය යන වචනය අසො සතුටු ව 
නිගණ්ඨයින් සිටින තුනට දගොස් ඔවුන් දැක “යර්ෙනේයදෝ නම් රහතනේ 
වහනේයසේ ා යවතේ ද, විළිබි  නැතේතවුනේයගේ සමීප ට කරු්කේ යහ ිනේ 
ර්ාර්ණේඩි  ර්ා කැයඳේයේ ද?” යුයි චී චී යුයි නනි්ො දකොට තම 
වොසස්ථොනයට නකි්ම ගයිො ය. නගන් ශරමණදයෝ ඇය දැක සිටොණන් 
අමතො “කියර්කේ ද ගෘහපති , නුඹ අයනකි ක යනා  ැෙුයවහි ද? ශරර්ණ 
යගෞතර් නේයගේ ශරාවිකාවකේ වූ ර්හා කා කණේණි ක යම් නවිසට 
පිවිසිය හු ද? වහා ඇ  යම් නිවසිනේ ෙැහැර කරව” යුයි ගුරහූහ. 

සිටුතුමො “යර්ාවුනේයගේ වෙනය නේ ර්ට යර්තුමි  නිවසිනේ 
ෙැහැර කිරීර්ට යනාහැකි , ර්ැ  ර්හා කු  ක දි ණි කි” යුයි සිතො 
“ආො යමවරැනි! කඩුා දරැයවෝ දැන යහෝ යනා දැන වරද කරති. නුඹ 
වහනේයසේ ා නිශේශබ්ද වුව ර්ැනවි” යුය ිකයිො නග්නයනි් පිටත් දකොට 
යවො මහො පලඟක හඳි දගන රන් හුන් ක් දගන විශොඛ්ොව බලො සිටියදී 
රන් තලියක දිය නමුුසු මී පොයොසය අනුභව කරමින් සිටිදය් ය. 
එදේදලහි පිඬු සිඟො යන එක් දතර නමක් එම නවිස ඉදිරියට වුඩිදය් 
ය. මිගොර සිටවුරයො දතරුන් දැක  , දනො කන්ො දමන් මුව යටිකුරු 
දකොට කිරිබත අනුභව කද ් ය. එවිට විශොඛ්ොව මදග් මොමණ්ඩිය 
දතරුන් වහන්දස් දැක   දනො දැකක්ො දස් හිඳ කරිිබත් කය ියුයි දනො 
ඉවසිලිමත්ව දතරුන ්වහන්දස් දිසොවට හුරී “සේවාමිනේ වහනේස! අනේ 
තැනකේ ෙ ා වඩිනේන, ර්යගේ ර්ාර්ණේඩි  පුරාණ කේ කති” යුයි කීවො ය. 
එය ඇස ූසිටුවරයො  ණ්දඩන් පහර ලත් නදයකු දස් කපිී අත තිබූ 
කිරිබත් තලිය පදසක  මො “යපයණ ි ද ර්ැ , නගිණේඨ නේ කි දේදීතේ 
යග ිනේ පිට යනා යකයළමි, යම් ර්ංග  අවසේොයවහි ර් ර්ා අසූි 
කනේයනකු කරනේනී  . ර්ැ  යර්හි නවතේවා ගැනරී් නුසුදුසු  . වහාර් 
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යම් යග ිනේ පිටකරවු” යුයි කීදය් ය. එහි සිටි ොස කම්කරු ආදී 
සියල්දලෝ ම විශොඛ්ොවදග් පිරිවර ජ්නයො වූහ. එබුවින් විශොඛ්ොවට 
එදරහිව වචන මොතරයක් කමීට තරම් සමදතකු එහි දනොවූදය් ය. 

එකල්හි විශොඛ්ොව මොමණඩ්ියදග් කථොව අසො “පි ායණනි! 
යර්පර්ණ වෙන කිනේ අප ි යනා  ර්ු. ර්ර් නුඹ වහනේයසේ විසිනේ දි  
යතාටිනේ කුම්භ දාසි ක යර්නේ යනා යගයනන  දේයදමි. ජීවතේ වන 
ර්ේප ිනේයගේ දූවරැ නම් යර්පර්ණකිනේ යනා නිකේයර්ති. යම් කරැණ 
නිසාර් ර්යගේ පි ා යර්හි එන දිනය හි යකයළඹි නේ අට යදයනකුනේ 
කැඳවා ඉඳිනේ ර්යගේ දුව නසිා  ම් යදාසකේ උපදී ද, එ  නවිැරදි කරවු 
 ැ ි පවසා ඔවනුේයගේ අයතහි තැබී  . එෙැවිනේ ඔවනුේ කැඳවා ර්යගේ 
යදාසේ නියදාසේ ෙව පිරිසිදු කරවුව ර්ැනව” යුයි කීවො ය. 

මිගොර සිටුතුමො “ර්ැ   හපතකේ කි නේනී  ” යුයි එම 
බරොහ්මණයින් අට ද නො දගන්වො “ෙරාහේර්ණවරැනි! යම් දැරි  යර්හි 
ඇවිතේ සතේ වැනි දිනය හි යනා පිරිපුනේ වූර් ර්ඟු ේ යගය හි හුනේනා වූ 
ර්ා අසූි කනේයනකේ  ” යුයි කීවො ය. “දි ණි නි! එ  සැෙෑ ද?” යුයි 
ඔවුහු විශොඛ්ොවදගන් ඇසූහ. එවිට විශොඛ්ොව “ප ිවරැනි! ර්යගේ 
ර්ාර්ණේඩි  අසූි කෑර්ට කැර්ැතේයතේ    ැ ි අදහසේ යකාට ර්ර් එයසේ 
යනා කීයවමි. එකේ පිඬු සඟිා  න යතරැනේ වහනේයසේ නර්කේ යගයදාරට 
වැඩි  ක ේහි යර්යතයම් උනේ වහනේයසේ ගැන සැ කි ේ කේ යනා දකේවා 
දි  නරු්ුසු පා ාස  අනුභව කයළේ  . යම් යහේතුයවනේ ර්ර් සේවාමිනේ 
වහනේස! අනේ තැනකේ ෙ ා වඩිනේන, ර්යගේ ර්ාර්ණේඩි  යම් දිවිය හි පිනේ 
යනාකර ි, පැරණි පනි ක ි” යනන් පමණක් කීදවමි යුයි පුවසුවො ය. 
එවිට එම බරොහ්මණවරු “ආ යමය නි! යර්හි යදාසකේ නැත, අපයගේ 
දි ණි  සුදුසු කරැණකේ ක ි ි. ඔෙතුර්ා කුර්කේ සඳහා කපිුයණේ ද?” යුයි 
කීහ.  

එවිට මිගොර සිටුතුමො “ආ යමවරැනි! ඒ කාරණ  නයිදාසේ ෙව 
පිළගිනමිි. එයහතේ යම් දැරි  යර්හි ආ දිනය හ ිර් රාතරිය හි ර්ායගේ පුතු 
යකයරහි හැඟීර්කේ නැතිව තර්නේ කැර්ති තැනක ග ිා  ” යුය ිකීදය් 
ය. “එය සුබූ  ?” යුයි බරොහ්මණවරු ඇසූහ. එවිට විශොඛ්ොව “පි වරැනි! 
ර්ර් කැර්ති තැනකට යනා ගිය මි, යම් නවියසහි ආජ්ායන ය අශේව 
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යවළඹ වැඳූ ක ේහි හැඟීර්කුදු යනායකාට හිඳීර් නුසුදුසු    ැ ි සිතා 
දඬු පහනේ යගනේවායගන දැසේසනේ පරිිවරා යගන එහි යගාසේ ඒ යවළඹට 
පරසව පරිහාර කරීමි” යුය ිකීවො ය.  

එවිට එම බරොහම්ණවරු මිගොර සිටුතුමොට “ගෘහපති ! අපයගේ 
දි ණි  නඹුයගේ නිවයසහි දාසීනේ විසනිුදු යනාකළ  තුු වැඩකේ කරන 
 දේයදේ  . එයසේ ඇති ක ේහි නුඹ කුර්න යදාසකේ දකේයනහි ද?” යුයි 
ඇසූහ. මිගොර සිටුතුමො “එහ ිද නියදාසේ ෙව පිළගිනමිි” යුයි කයිො නුවත 
  “ෙරාහේර්ණවරැනි! ර්ැ යගේ ප ිා යර්හි එන දිනය හි අවවාද යදමිනේ 
ඇතුළත ගනිි පිටත යනා යගනි   ුත ු  ැ ි කීයේ  . කියර්කේ ද, අප 
විසිනේ යද පසිනේ අස ේවැසි යගව ට ගිනි යනාදී සිටි  හැකි ද?” දමදස් 
කීදේ ය. 

“දි ණි ! එ  සැෙෑ ද?” යුයි බරොහම්ණවරු ඇසහූ. එවිට 
විශොඛ්ොව “පි වරැනි! ර්ායගේ පි ා යම් ගනිි අරභ ා කො යනා කයළේ  . 
යගේ ඇතුළත නැදි ආදී ර්ාගර්ුනේයගේ  ම් රහසේ කොවකේ හට ගනී ද, එ  
එහි දැසේසනේට යනාක ි  ුතු  . යර්ෙඳු කො වැඩුණු ක ේහි ඒවා ක හ 
පිණිස පවති .ි ප ිවරැනි! ර්ායගේ ප ිා යම් සඳහා ඇතුළත ගිනි පිටත 
යනා යගනි   ුතු ” යනුදවන් කයින ල ්ද ් ය යුයි කීවො ය. 

එය   එදස් දේවො! “ර්ැ යගේ පි ා පිටතිනේ ගිනි ඇතුළට යනා 
පිවිසි   ුත ු” යුයි කීදේ ය. “ඇතුළත ගින ිනිවුන ක ේහි පිටතිනේ ගනිි 
යනා යගනීර්ට අපට හැකි ද?” යුයි සිටුතුමො කීදේ ය. “දි ණි ! එ  
සැෙෑ ද?” යුයි බරොහ්මණවරු ඇසූහ. එවිට විශොඛ්ොව “ප ිවරැනි! ර්ායගේ 
පි ා එර් ගින ි සඳහා යර්යසේ යනා කීයේ  .  ම් යදාසකේ දැසදිසේ 
කම්කරැවනේ විසනිේ කි න  දේයදේ යව  ි ද? එ  ඇතුළත ජ්න ාට 
යනාකි   ුතු  . යර්ෙඳු කො වැඩුණු ක ේහි ක හ ඒවා ක හ පිණිස 
පවති ි. පි වරැනි! ර්ායගේ පි ා යම් සඳහා පිටතිනේ ගනිි ඇතුළට යනා 
පිවිසි   ුතු ” යනුදවන් කයින ල ්ද ් ය යුයි කීවො ය. 

එය   එදස් දේවො! “තව ද, ර්ැ යගේ ප ිා යදනේනාට ර් දි  
 ුතු   ැ ි කීයේ  . එ  කරු්කේ ද?” යුයි සිටුතුමො ඇසදුේ ය. “දි ණි ! 
එ  සැෙෑ ද?” යුයි බරොහම්ණවරු ඇසූහ. එවිට විශොඛ්ොව “ප ිවරැනි! 
 ම් යකයනකු ණ කේ යහෝ වෑ යපාරවා දී ආ ුධ කේ යහෝ ඉ ේ ා යගන 
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යගාසේ නැවත යගනවිතේ යදේ ද? ඔවුනේට ර් දි   ුතු   ැ ි ර්ායගේ පි ා 
විසිනේ යම් සඳහා යදනේනහටු ර් දි   ුතු ”  නුයවනේ කි න  දේයදේ   
 ැ ි කීවා  . 

එය   එදස් දේවො! “තව ද, ර්ැ යගේ ප ිා යනා යදනේනාට 
යනාදි   ුතු   ැ ි කීයේ  . එ  කුර්කේ ද?” යුයි සිටතුුමො ඇසුදේ ය. 
“දි ණි ! එ  සැෙෑ ද?” යුයි බරොහ්මණවරු ඇසූහ. එවිට විශොඛ්ොව 
“පි වරැනි!  ම් යකයනකු ණ කේ යහෝ වෑ යපාරවා දී ආ ුධ කේ යහෝ 
ඉ ේ ා යගන යගාසේ නැවත යගනවිතේ යනා යදේ ද? ඔවනුේට නැවත යනා 
දි   ුතු   ැ ි ර්ායගේ ප ිා විසිනේ යම් සඳහා යනා යදනේනහුට යනා 
දි   ුත ු” යනුදවන් කියන ල ්ද ් ය යුයි කීවො ය. 

එය   එදස ්දේවො! “තව ද, ර්ැ යගේ ප ිා යදනේනාට ද යනා 
යදනේනහුට ද දි   ුතු   ැ ි කීයේ  . එ  කුර්කේ ද?” යුයි සිටුතුමො 
ඇසුදේ ය. “දි ණි ! එ  සැෙෑ ද?” යුයි බරොහ්මණවරු ඇසූහ. එවිට 
විශොඛ්ොව “ප ිවරැනි! දිළිඳු නෑ මිතුරනේ පැමිණි ක ේහි ණ කේ යහෝ වෑ 
යපාරවා දී ආ ුධ කේ යහෝ ඉ ේ ා යගන යගාසේ නැවත යගනවිතේ 
යදනේයනේ යහෝ යනා යදනේයනේ යේ ද? ඒ යකයසේ යවතතේ ඔවුනේට දි  
 ුතු   ැ  ිර්ායගේ පි ා විසිනේ යම් සඳහා යදනේනාට ද යනා යදනේනහුට 
ද දි   ුතු ” යනුදවන් කයින ල ්ද ් ය යුයි කීවො ය. 

එය   එදස් දේවො! “තව ද, ර්ැ යගේ ප ිා සුව යසේ හිඳි   ුතු  
 ැ ි කීයේ  . එ  කරු්කේ ද?” යුය ිසිටුතුමො ඇසුදේ ය. “දි ණි ! එ  
සැෙෑ ද?” යුයි බරොහ්මණවරු ඇසූහ. එවිට විශොඛ්ොව “පි වරැනි! නැඳි 
ර් ි නුවනේ දැක නැඟිටි   ුතු තැනේහි ඉඳයගන හිඳීර් යනායකාට 
නැඟිටි   ුතු   ැ ි ර්ායගේ පි ා විසිනේ යම් සඳහා සුව යසේ හිඳි   ුතු ” 
යනුදවන් කයින ල ්ද ් ය යුයි කීවො ය. 

එය   එදස් දේවො! “තව ද, ර්ැ යගේ පි ා සවු යසේ වැළඳි  
 ුතු   ැ ි කීයේ  . එ  කරු්කේ ද?” යුයි සිටුතුමො ඇසදුේ ය. “දි ණි ! 
එ  සැෙෑ ද?” යුයි බරොහම්ණවරු ඇසූහ. එවිට විශොඛ්ොව “ප ිවරැනි! 
නැඳි ර් ි නවුනේ හා සේවාමි ා වැළඳීර්ට යපර යනා වළඳා ර්ු ිනේ ර් 
ඔවුනේ වළඳවා සි  ේ නේ විසිනේ  ද යනා  ද යදේ දැන පසුව තර්නේ 
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වැළඳි   ුතු   ැ ි ර්ායගේ පි ා විසනිේ යම් සඳහා සුව යසේ වැළඳි  
 ුතු ” යනුදවන් කයින ල ්ද ් ය යුයි කීවො ය. 

එය   එදස් දේවො! “තව ද, ර්ැ යගේ ප ිා සුව යසේ යහවි   ුතු  
 ැ ි කීයේ  . එ  කුර්කේ ද?” යුය ිසිටුතුමො ඇසුදේ ය. “දි ණි ! එ  
සැෙෑ ද?” යුයි බරොහ්මණවරු ඇසූහ. එවිට විශොඛ්ොව “පි වරැනි! නැඳි 
ර් ි නුවනේ සේවාමි ාට යපර ස න ට නැඟ යනා නදිි   ුතු . ඔවුනේට 
කළ  ුතු වතේ පළිියවතේ යකාට සි  ේ නේට ර් පසවු නිදි   ුත ු  ැ ි 
ර්ායගේ පි ා විසනිේ යම් සඳහා සුව යසේ යහවි   ුතු ” යනුදවන් කියන 
ල ්ද ් ය යුයි කීවො ය. 

එය   එදස් දේවො! තව  , මුයදග් පියො විසින් “ගනිි පිදි  
 ුතු ” යුයි කීදේ ය. එය කුමක්  ? යුයි සිටුතුමො ඇසුදේ ය. “දි ණි ! 
එ  සැෙෑ ද?” යුයි බරොහම්ණවරු ඇසූහ. එවිට විශොඛ්ොව “ප ිවරැනි! 
නැඳි ර් ි නුවනේ සේවාමි ා ගිනි කඳනේ යර්නේ ද, නා රජ්ුනේ යර්නේ ද 
දැකීර්ට වටී    ැ  ිර්ායගේ පි ා විසිනේ යම් සඳහා ගනිි පිදි   ුත ු  ැ ි 
කි න  දේයදේ  ” යනුදවන ්කියන ල ්ද ් ය යුයි කීවො ය. 

එය   එදස් දේවො! තව  , මුයදග් පයිො විසින් “ඇතුළත 
යදවි නේ නැර්ැදි   ුතු ” යුයි කීදේ ය. එය කුමක්  ? යුය ිසිටුතුමො 
ඇසුදේ ය. “දි ණි ! එ  සැෙෑ ද?” යුයි බරොහ්මණවරු ඇසූහ. එවිට 
විශොඛ්ොව “පි වරැනි! ආයේණික යගය හි වාස  කරන කා ය හි 
පටනේ අපයගේ යගයදාරට පැමිණුණු පැවිදේයදකු දැක යගේ තුළ  ම් කෑ 
 ුතේතකේ බිදි   ුතේතකේ ඇතේයතේ ද? එ නිේ පැවිදේදනේට දනේ දී කෑර් වටී 
    ැ ි ර්ායගේ ප ිා විසනිේ යම් සඳහා ඇතුළත යදවි නේ නැර්ැදි  
 ුතු ” යනුදවන් කයින ල ්ද ් ය යුයි කීවො ය. 

ඉක්බිති එම බරොහ්මණවරු මිගොර සිටුතුමො අමතො “ර්හ 
සිටායණනි! නුඹ වනාහි පැවිදේදනේ දැක යනා යදනු කැර්ැතේයතකු ෙව 
හැයඟ ි” යුයි කීහ. එවිට සිටුවරයො එයට පි ිතුරක් නුතිව බිම 
බලොදගන හුන්දන් ය. එකල්හි එම බරොහ්මණවරු “කියර්කේ ද? 
සිටායණනි! අපයගේ දි ණි යගේ අනේ යදාසකුතේ ඇතේයතේ ද”  ැ ි ඇසූහ. 
යහයතර් “ආ යමය නි නැත” යුයි කීදේ ය. “එයසේ නම් කුර්කේ යහ නිේ 
නියදාසේ වූ ර්ැ  පිට ර්ං කයළහි ද” යුයි බරොහ්මණවරු ඇසූහ. 
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එදකදනහි විශොඛ්ොව “පළර් ුව ර්යගේ ර්ාර්ණේඩි යගේ වෙනය නේ 
එක ෂණය නේ පිටව  ෑර් නුසුදුසු ෙැවිනේ ර්ර් යනා ගිය මි. ර්ා යර්හි 
පැමියණන දිනය හ ිර්යගේ යදාසේ නියදාසේ පිරිසිදු කිරීර් සඳහා ර්යගේ පි ා 
නුඹ ායගේ අයතහි තො දුනේයනේ  . දැනේ ර්යගේ  ෑර් ර්ර් ර් දැන ගනමිි” 
යුයි පවසො “ගර්නට දැසි දසුනේ  ානාදි  සූදානම් කරවු” යුයි අණ 
කරන ල ්ද ් ය. 

ඉක්බිති මිගොර සිටුතුමො එම බරොහ්මණයින්දග් අත දගන 
විශොඛ්ොව අමතො “දි ණි  ර්ා විසිනේ යනා දැන කි න  දේදට සර්ා වනේන” 
යුයි කීදේ ය. එවිට විශොඛ්ොව “පි ායණනි! ෂර්ා කරමි. ඔෙයගේ ෂර්ා 
කළ  ුතේතට ෂර්ා කරමි. ර්ර් වනාහි ෙුදු සසුයනහි යනා සැය න 
පැහැදීම් ඇති කු  ක දි ණි කේ යවමි. අප ිභිෂු සංඝ ායගනේ යතාරව 
යනා පවතිර්ු. ඉඳිනේ ර්යගේ කැර්ැතේයතනේ භිෂු සංඝ ා පිළිදැඟුම් කිරීර්ට 
 ෙනේයනම් නම් වසමි” යුයි කීවො ය. එවිට මිගොර සිටුතුමො “දරැව! නඹු 
කැර්ති පරිදේයදනේ නුයේ ශරර්ණ නේ වහනේයසේ ා පළිිදැඟුම් කරව” යුයි 
කීදේ ය. 

 මිගාර සිටු කු   ආ යම  ශරාවක ිනේ ීර් 

ඉක්බිති විශොඛ්ොව භොගයවතුන් වහන්දස්ට ආරොධනො දකොට 
ද වුන ි දිනදයහි නිවස පුරවමින ් බු ්ධ පරමුඛ් මහො සංඝයො වඩො 
හිදඳේවො ය. නග්න පිරිස   ශොස්තෲන් වහන්දස් මිගොර සිටුවරයොදග් 
දගට වුඩි බව දැන එහ ි දගොස් දගය පිරිවරො සටිියහ. විශොඛ්ොව 
 ක්ෂිදණෝ කය දී සියලු සත්කොර පි ිදයල දකොට මිගොර සිටුතුමො හට 
“ර්යගේ ර්ාර්ණේඩි  පැමිණ භාගයවතුනේ වහනේයසේ වළඳවතේවා”  ැ ි 
හසුනකේ  ැවුවා  . සිටුතුර්ා නිගණේඨ ිනේයගේ වෙන  අසා “ර්යගේ දුව 
සම්ෙුදුනේ වහනේයසේ වළඳවාවා” යුයි විශොඛ්ොවට පුවසී ය. විශොඛ්ොව 
දනොදයක් අගර රසදයන් යතු් දභෝජ්නදයන් බු ්ධ පරමඛු් මහ සඟරුවන 
ව ඳවො බත් කිස නමි වූ කල්හි මිගොර සිටුතුමොට “ර්යගේ ර්ාර්ණේඩි  
පැමිණ භාගයවතුනේ වහනේයසේයගේ ධර්ම කොව අසතේවා” යුයි ය ි 
හසුනක් යුවුවො ය. එවිට සිටුතුමො “දැනේ යනා ගිය ේ නම් එ  ෙ වතේ 
අ ුකේති කි”  ැ ි සිතා ධර්ම කොව ඇසීයම් කැර්ැතේයතනේ  න විට 
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නගේන ශරර්ණය ෝ “ගෘහපති ! එයසේ නම් ශරර්ණ භවතේ යගෞතර් නේයගේ 
ධර්ම  අසනේයනේ නම් තිර කිනේ පිටපුස හිඳ අසව” යුයි කයිො ඔවුහු 
කලින් ම දගොස් තිරයකනි් වට කරන ල ෝහු ය. මිගොර සිටුතුමො දගොස් 
භොගයවතුන් වහන්දස් දනො දපදනන දලස තිරදයන ්පිටුපස හුන්දන් 
ය. එවිට තථොගතයන් වහන්දස් “ර්හ සිටායණනි! නඹු තිරය නේ පිටත 
යහෝ හිඳුව, බිතේතිය නේ පටිත යහෝ පවමතය නේ පිටත යහෝ සකේවළිනේ 
පිටත යහෝ හිඳුව. ර්ර් වනාහි සම්ර්ා සම්ෙුදේධ නම් යවමි. ර්යගේ හඬ 
නුඹට අසේවනේනට හැකේයකමි” යුයි රනව්න් ඵල ඇති අෙ ගසක් කඳින් 
දගන දසොලවනන්ොක් දමන් ධමම ද ්ශනො ක  දස්ක. ද ්ශනොව 
අවසොනදයහි සිටුතුමො දසෝවොන් ඵලදයහි පිහිටො තිරය ඔසවො 
ශොස්තෲන් වහන්දස් දවත දගොස්  ූතින් ශ්රී පො යන් පරිිමදිමින් මුදවන් 
පො සිඹිමින් “සේවාමීනි ර්ර් මිගාර යවමි” යුයි දතවරක් තමන්දග් නම 
කියො භොගයවතුන් වහන්දසද්ග් ශ්රී පො  මූලදයහි වුටී වුඳ භොගයවතුන් 
වහන්දස් අමතො “සේවාමීන!ි යර්යතකේ ක ේ ර්ර් යකාතැනට යදන  ද 
දාන  ර්හතේ ඵ  ඇතේයතේද  ැ ි යනා දැන සිටිය මි. යම් දි ණි  නිසා 
අද එ  දැන ගතිමි. ස ිලු අපා භ ිනේ නිදහසේ ීමි. යම් දි ණි  යර්හි 
පැමිණිය ේ ර්ට වැඩ පිණිස ර්  ” යුයි පවසො ශොස්තෲන් වහන්දස් 
සමීපදයහි දී ම විශොඛ්ොවට “දරැව, නඹු අද පටනේ ර්යගේ ර්ව” යුයි කියො 
විශොඛ්ොව තමන්දග් මේ තනතුදරහි තුබුදේ ය. එතුන් පටන් විශොඛ්ොව 
“මිගාර ර්ාතා” නම් වූවො ය. එම දහ්තුදවන් ම විශොඛ්ොවට උපන් ප මු 
පුතරයොට “මිගාර” යුයි නම් තුබුදේ ය. 

විශොඛ්ොව පසුදින සඳහො   භොගයවතුන් වහන්දස්ට ොනය පිණිස 
ආරොධනො ක ො ය. එදින ශොස්තෲන් වහන්දස් ක  ද ්ශනදයන් 
විශොඛ්ොවදග් නුන් නිය දසෝවොන් වවූො ය. එතුන් පටන් මිගොර සිටු 
නිවස බුදු සසුනට විවෘත වූ දොර ඇත්දත් විය. මිගොර සිටුතුමො “යම් 
දි ණි  ර්ට යොයහෝ උපකාර වූවා  , එෙැවිනේ ඇ  යකයරහි ර්ා තුළ 
ඇති පරසාද  දැකේවි   ුතු  , යම් යම්  පසාධන  ද ෙර වැඩි  , නිතර 
කය හි පැළදීර්ට ද ෙැරි  , එෙැවිනේ නිතර කය හ ිපැ ඳීර්ට සුදුසු 
ආභරණ කේ කර දි   ුතු  ” යුයි සිතො කහවණු ලක්ෂයක් විය ම් දකොට 
“ඝනර්ට්ට” නම් ආභරණයක් කරවො, බු ධ් පරමුඛ් මහො සංඝරත්නය සිය 
නිවසට වුඩමවො මහො ොනයක් දී සුවඳ මුසු පුන් දසොද ොස් කලයකනි් 
විශොඛ්ොව නහවො භොගයවතුන් වහන්දස් ඉදිරිදයහ ි දී ඒ ආභරණය 
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ප ඳවො භොගයවතුන් වහන්දස්දග් පො වුන්ද ් ය. ශොස්තෲන් වහන්දස් 
අනුදමදවනි බණ වොරො විහොරයට වුඩි දස්ක.  

විශොඛ්ොව   ොනොදී පින්කම් කරමින් ශොස්තෲන් වහන්දස් දවතින් 
අට වරයක් ලුබ අහස් තලදයහි චන්ර මණ්ඩලය දමන් සුම තුන්හි 
පරසි ධ් වූවො ය. ඇයට පුතරදයෝ  ස ද දනකුන්  , දූවරු  ස ද දනකුන් 
  වූහ. එම  රුවන් විසි ද නොට   පුතරදයෝ  ස ද දනකුන් හො දූවරු 
 ස ද දනකුන් වශදයන්  රුදවෝ වූහ. ඔවුන් සූම ද නොට ම   පුතරදයෝ 
 ස ද දනකනු් හො දූවරු  ස ද දනකුන් වශදයන්  රුදවෝ වූහ. දමදස් 
විශොඛ්ොවදග් දූ පුතුන්, මනුබුුරු මී මනුුබුරු පරපුර අට හස් සොරසිය 
විස්සකි. දම් සයිල්දලෝ ම නිදරෝගිමත් ව අවුරුදු එකසිය විස්සක් ජීවත් 
වූහ. දම් විශොඛ්ොව අවුරුදු එකසිය විස්සක් ජීවත් වූ නමුත් පුසුණු හිස 
දකස් ගසක් නුතිව දසොද ොස් හුවිරිදි තරුණියක දමන් වූවො ය.  

පසු කදලක සුවුත් නුවර නුකත් උත්සවයක් පවත්නො විදටක 
ඇතුල් නුවර ගුණධමම වශදයන් ගත යුතු ද යක් දනො දැක විශොඛ්ොව 
මහො ලතො පසොධනය   පු ඳ, තම ොසනී් පිරිවරො දගන ශොස්තෲන් 
වහන්දස්දගන ් ධමම කථොවක් ඇසීම පිණිස දජ්තවනොරොමයට දගොස් 
“භාගයවතේ ෙුදුරජ්ාණනේ වහනේයසේ සමීප ට උඩඟ ු යවසිනේ  ෑර් 
නුසුදුස ු” යුයි සිතො එම පසොධනය කදයන් මොු එය එක් ොසියකට දී 
ශොස්තෲන් වහන්දස් දවත එ ෙ වුඳ එකතප්දසක හුන්නො ය. දම් 
පසොධනය දැරීමට ඇතුන් පස් ද දනකුන්දග් කොය බල ඇති ස්තරියකට 
හුර අදනකියකට දනොහුකි ය. එම ොසයි   විශොඛ්ොවදග් පිනට ම උපන් 
එවුනි ම කොය බලයක් ඇති තුනුත්තියකි. ශොසත්ෲන් වහන්දස් 
විශොකොව දැහුමි කථොදවන ්කරුණ ු ක්වමින්, එහි සමො න ්කරවමින්, 
තියුණු කරවමින්, සතුටු කරවමින් ධමම ද ්ශනො ක  දස්ක. ඇය ඉතො 
සතුටින් ධමම ශරවණය දකොට භොගයවතුන් වහන්දස් සකසො වුඳ 
පු කුණු දකොට පිටත්ව ගයිො ය. මහො ලතො පසොධනය තබො ගත් ොසිය 
  ගඳකි ි පරිිදවන ඉදිරිදයහි එය තබො දගන සිට විශොඛ්ොව සමග ආපසු 
යන විට පසොධනය අමතක ව ගියො ය.  

සූම දිනක ම ධමම ශරවණය දකොට පිරිස නුගිට ගයි පසු 
ආනන්  දතරුන් වහන්දස් භික්ෂු භික්ෂුණී උපොසදකෝපොසිකොවන්ට 
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අමතක ව දගොස් ඇති යමක් ඇත්දත් දැයි දසොයො බලන්දන් ය. එදින 
  එදලස දසොයො බලන විට විශොඛ්ොවදග් දම්ල ප ඳනොව තිදබනු දැක 
එය භොගයවතුන් වහන්දස්ට දැනව්ූදය් ය. භොගයවතුන් වහන්දස් “එදස් 
නම් ආනන් ය එය සුරක්ෂිත දකොට තබන්න” යුයි වො  දස්ක. ආනන්  
දතරණුදවෝ එදස් කද ් ය.  

විශොඛ්ොවදග් ොසයි මඟ දුරක් දගොස් එය සිහි වී ආපස ුහුරුණො 
ය. එවිට විශොඛ්ොව එය දකොතුනක තබන ල    යුයි අසො ගඳක ිි 
පිරිදවන ඉදිරිපස යුයි කී කල්හි “දැසේස! එයසේ නම් යගාසේ එ  රැයගන 
එව,  ම් ය සකිනේ ආනනේද යතරැනේ වහනේයසේ එ  යකාතැනක යහෝ 
ආරෂාව පිණිස අරනේ තෙන  දේයදේ නම් ර්ා විසනිේ එ  යතරැනේ 
වහනේයසේට පූජ්ා කරන  දේයදේ  . එයසේ වවුයහාතේ යනායගන එනේන” 
යුයි  නව්ො ොසිය යුවුවො ය. ොසයි ආරොමයට ගයි විට ආනන ් 
දතරණුදවෝ “එ  ගඳකිළ ිපිරියවයනහි තරපේපුයේ පයසක තො ඇත 
රැයගන  නේන” යුය ිවොද ් ය. එම ොසයි විශොඛ්ොවදග් අ හස ආනන්  
දතරණුවන්ට කියො එය එහි ම තබො විශොඛ්ොව දවත දගොස් ආයයමයන් 
වහන්දස් එය අරන් තබො ඇති බව කීවො ය. එවිට විශොඛ්ොව “දුව 
ආ යම නේ වහනේයසේ විසනිේ ආරෂා යකාට තෙන  ද ඒ පසාධන  
නැවත ර්යගේ කය හි පැ ඳීර් නුසුදුසු  . එ  ආරාර්ය හි තැෙූ ක ේහි 
ආ යම නේ වහනේයසේ ාට ද හිරිහැර කි. එයහ නිේ එ  විකුණා දඬුවර්කේ 
කරනේයනමි” යුයි කියො නුවත ොසිය යවො එය දගන්වො ගත්තො ය.  

විශොඛ්ොව කෙුරන් (රන් කරුවන්) තම නිවසට දගනව්ොදගන 
එහි මිල විමසුවො ය. ඔවුහු එය කහවණු නව දකෝටියක් වටිනො බව  , 
කම්කරු මිල ම කහවණ ුලක්ෂයක් යුය ි  කීහ. එවිට විශොඛ්ොව ඒ ඇඳුම 
කරත්තයක තබො “යර්  යගන යගාසේ විකුණා ර්ුද ේ යගන එව” යුයි 
කියො ඔවුන්ට බොර දකොට යුවුවො ය. ඔවුහු එය දගන නුවර පුරො 
ඇවි ්ද ් නමුත් එය මිලට ගන්දනකු නුවර දනොවී ය. එය යදමක ුමිල 
දී ගත්දත් නමුත් පුලඳීමට සුදුසු පින ්ඇති ස්තරීහු දලොව දුේලභ ය. දම් 
දම්ල පලඳනොව පුලඳීමට දම් අන්තේ කලප්දයහි මිහිකත තු  පනි් 
ඇතිව සිටිදය්  “විශාඛාව, ෙනේදු  ර් ේ ිකාව හා ෙරණැසේ සිටු දි ණි ” 
යන තිද නො පමණකි. 
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 පූවමාරාර් ර්හා විහාර  ඉදි කිරීර් 

ඉන් පසු විශොඛ්ොව ම එය මිල දී දගන ඒ කහවණු නවදකෝටි 
එක් ලක්ෂයක මහො ධනසක්න්ධය ගුලක තබො දගන දජ්තවනොරොමයට 
රැදගන දගොස් පදසක තබො ශොස්තෲන් වහන්දස් දවත දගොස් වුඳ 
භොගයවතුන් වහන්දස් අමතො  “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස! ර්ායගේ 
දාසි  විසිනේ අර්තක යකාට ගි  යම්  පළඳනාව ආනනේද යතරැනේ 
වහනේයසේ විසනිේ ආරෂා යකාට තෙන  දේයදේ  . ආ යම නේ වහනේයසේ 
විසිනේ ආරෂා යකාට තැෙූ එ  දැනේ ර්යගේ කය හ ිපැ ඳීර්ට නුසුදුස ු . 
එෙැවිනේ එ  විකුණා භෂිු සංඝ ා හට අවශය කැප භාණේඩ කේ 
යගනවිතේ පජූ්ා කරිීර්ට සිතා විකිණීර්ට  ැවූ නර්ුතේ එ  මිළට ගනේයනකු 
නුවර යනාී  . එෙැවිනේ එ  ර්ර් ර් මි  දී යගන එර් ධන  ආරාර් ට 
රැයගන ආයවමි, සේවාමීනි යර්  ශාසේතෲනේ වහනේයසේට පූජ්ා කරමි” යුයි 
කීවො ය. ශොස්තෲන් වහන්දස් “විශාඛායවනි! රනේ රැවනේ නම් පැවිදේදනේට 
යනාවටයනේ ” යුය ිවොරො එය පරතිදක්ෂ්ප ක  දස්ක. එවිට විශොඛ්ොව 
“එ නිේ භාගයවතුනේ වහනේයසේට යහෝ සංඝ ාට අවශය යද කේ රැයගන 
ආ හැකි  . භාගයවතුනේ වහනේයසේ ඒ සඳහා කළ  ුතේතකේ වදාරණ 
යසේකේවා” යුයි  න්වො සිටියො ය. භොගයවතුන් වහන්දස ් “විශාඛායවන!ි 
එයසේ නම් යම් නුවර නැයගනහිර යදාර සංඝ ා උයදසා සුදුසු විහාර කේ 
කරීර් වටී  ” යුයි වො  දස්ක. විශොඛ්ොව “එයසේ  සේවාමීනි” යුය ිඑය 
දගෞරවදයන් පි ිදගන එම කහවණු නවදකෝටිය දී ඉඩමක් දගන 
තවත් කහවණු නවදකෝටියක් විය ම් දකොට ආරොමයක් දගොඩනුගීමට 
පටන් ගත්තො ය. 

භොගයවතුන් වහන්දස් දම් කොලදයහි එක් දිනක සපුුරුදු දලස 
අලුයම් දවදලහි මහො කරුණො සමවතින් නුඟ ීපිහිට විය යුතු සත්වයන් 
කවුරුන්  යුයි දලොව බලො වොරණ දසක්් ද ේ දලොවින් චයුතව භ ද්ිය 
නුවර සිටු කුලදයහි උපන ් භ ්දිය සිටු පුතරයොදග් මඟ ඵල නිවන්සුව 
ලුබීමට ඇති දහ්තු සම්පත් දැක එදින අනොථපිණ්ඩික සිටුතුමොදග් 
නිවදසහි  න් ව ඳා උතුරු දිසොව බලො වුඩි දසක්. 

භොගයවතුන් වහන්දස් යම් දිනක විශොඛ්ොවදග් නිවදසහි  න් 
වු ඳූ දස්ක ්නම්, එදින  කණුු දොරින් නික්ම දගොස් දජ්තවනොරොමදයහි 
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වුඩ වොසය කරන දස්ක. යම් දිනක දජ්තවනොරොමදයහි  න් වු ඳූ 
දස්ක් නම් එදින නුදගනහිර දොරින් නකි්ම දගොස් පූවමොරොමදයහි වුඩ 
වොසය කරන දස්ක. යම් දිනයක උතුරු ද ස බලො වඩින දස්ක් නම් 
එය  ක්නො මනුෂයදයෝ භොගයවතුන් වහන්දස් චොරිකොදවහි වඩිනො බව 
 නිති. එදින භොගයවතුන ්වහන්දස් දජ්තවනොරොමදයහ ි න ්ව ඳා උතුරු 
ද සට වුඩි දසක් යුය ිඇසූ විශොඛ්ොව දේගදයන් දගොස් භොගයවතුන් 
වහන්දස්ට වන් නො දකොට “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස! ර්ර් 
යර්යතකේ වි දම් යකාට භාගයවතුනේ වහනේයසේ උයදසා විහාර කේ 
කරවමි, එෙැවිනේ ොරිකායවහි යනා වැඩ නවතිනු ර්ැනව” යුය ිකවීො 
ය. 

එවිට භොගයවතුන් වහන්දස් “විශාඛායවනි! යම් ගර්න නතර 
කළ හැකි ගර්නකේ යනාව,  ා  ුතු ර් ගර්නකි” යුයි වො  දස්ක. එවිට 
විශොඛ්ොව “ ම්කිසි යහේතු සම්පතේ ඇති සතේවය කු දැක වඩින ගර්නකේ 
වි   ුතු ” යුයි සිතො “එයසේ නම් සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස! ර්ා 
විසිනේ යර්හි කළ යනාකළ යද  යසා ා ෙැ ීර්ට භිෂු නර්කේ නවතේවා 
වැඩි  ර්ැනව” යුයි කවීො ය. එකල්හි භොගයවතුන් වහන්දස් 
“විශාඛායවනි! එයසේ නම් ඒ සඳහා නඹු කැර්ති භෂිුවක යගේ පාතර  
ගත ර්ැනව” යුයි වො  දසක්.  

විශොඛ්ොව දමබඳු කටයුතුවල දී ආනන්  ස්වොමින් වහන්දස්ට ම 
පරිය කරන නමුත් දමම විහොර කමමොන්තදයහි ඉක්මනින් නමි වීම 
අදප්ක්ෂො දකොට සෘ ්ි විෂදයහි අග තුන්පත් මුගලන් මහ රහතන් 
වහන්දස්දග් පොතරය ගත්තො ය. එවිට මගුලන ්මහ රහතන් වහන්දස් 
භොගයවතුන් වහන්දස්දග ් මුහුණ බුලුදේ ය. එවිට භොගයවතුන් 
වහන්දස් මගුලන ්මහ රහතන් වහන්දස ්අමතො “ර්හා යර්ාගේග ේ ාන ! 
නුඹ සපිරිවරිනේ යර්හ ිනවතිනු ර්ැනව” යුයි වො  දස්ක. මුගලන් මහ 
රහතන් වහන්දස් තම පිරිවර පන්සිය නමක් පමණ භික්ෂූන් සමග නතර 
වූහ. විහොර කමමොන්තය කරන කම්කරුදවෝ මුගලන් මහ රහතන් 
වහන්දස්දග් ආනුභොවදයන් දයොදුන් පනස - සුට පමණ දුර දගොස් 
ගල් වුලි හො විශොල ගස් ආදිය කරත්තවල පටවො දගන ඉතො පහසුදවන් 
එො ම පුමිදණති. ඒවො කරත්තවලට පුටවීමොදී කටයුත ුඉතො පහසුදවන් 
සිදු දවති. අපමණ බර පුට වූ නමුත් කරත්තවල අලවංගු ආදිය දනො 
නුදමති දනො කුදඩති. දමදස් ඉතො පහසුදවන් දකටි කලකින් ම යට 
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මහදලහි කොමර පන්සියයක්  , උඩුමහදලහි කොමර පන්සියයක්   
වශදයන් යුක්ත වූ එම විහොර කමමොන්තය මගුලන් මහ රහතන් 
වහන්දස්දග් ආනුභොවදයන් නව මසකනි් නිමොවට පත් ක  හුක ිවිය. 
භොගයවතුන් වහන්දස් භික්ෂු සංඝයො පිරිවරො දගන මොස නවයක් පුරො 
මහො මණ්ඩල චොරිකොවක් වුඩ නමිවො සුවුත් පුරයට ආපසු වුඩි දස්ක. 

 පූවමාරාර් විහාර පූජ්ාව 

භොගයවතුන් වහන්දස් චොරිකොව නමිවො සුවුත් නුවර දජ්තවන 
මහො විහොරයට වුඩම කරන බව අසො විශොඛ්ොව භොගයවතුන් වහන්දස් 
ඉදිරියට දගොස් ආරොධනො දකොට තමන් සූදූ ආරොමයට වුඩම කරවො 
දගන ඇවිත් “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස! යම් සාර ර්ාස  ර්හ 
සඟරැවන සර්ග යර්හි ර් වැඩ හිඳිනු ර්ැනව, යවන තැනකට යනා 
වැඩීර් ර්ැනවි, ර්ර් සාර ර්ාස කේ විහාර පූජ්ාව කරනේයනමි.” යුයි කියො 
ආරොධනො දකොට බු ්ධ පරමඛු් මහො සංඝයො තම ආරොමදයහි වඩො හිඳුවො 
විහොර පූජ්ොව පටන් ගත්තො ය. එතුන් පටන් විශොඛ්ොව තම ආරොමදයහි 
දී බු ්ධ පරමුඛ් සංඝරත්නයට මහ  න් ද යි, පු  සත්කොර කරයි. දමදලස 
පු  දපරහර  ක්වමින ්සොර මොසයක ්ගත දකොට අවසන ්දිනදයහ ිසියලු 
ද නො වහන්දස්ට ම සවිුරු පිණිස වටිනො සළු ප ිිගුන්වවූො ය. ඉතො 
කුඩො භික්ෂුවකට පූජ්ො ක  සළුව කහවණු  හසක් අගදන් විය. එදස්ම 
සියලු ද නො වහන්දස්ලොට ම පොතර පුරො දබදහත් පි ගිුනව්ූවො ය. 
දමදලස විශොඛ්ොවට ොනය පිණිස කහවණු නවදකෝටියක් වුය විය. 
දමදස් ඉඩම මිලයට ගුනමීට නවදකෝටියක්  , ආරොමය දගොඩනුගීමට 
නවදකෝටියක්  , ආරොම පජූ්ොවට නවදකෝටියක්   වශදයන් විශොඛ්ොව 
බුදු සසනුට කහවණු විසහිත් දකෝටියක් (27,00,000,00) ධනය පජූ්ො 
කරන ල ්ද ් ය. දමදස් දම් අන්තේ කල්පදයහි දමබඳු මහත් පූජ්ොවක් 
ක  ස්තරියක් විශොඛ්ොව හුර අන් තුනුත්තියක් දම් පෘථිවි තලදයහි 
නුත. 

විශොඛ්ොව විහොර පජූ්ොව අවසොන දිනදයහ ිතම  රු මනුුබුරන් 
කුටි ව දගොස් “ර්ා යපර පැතූ සි  ේ  ර්ුදුනේ පැමිණිය ේ  ” යුයි 
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අතිශයින් සතුටට පුමිණ පරොසො ය වදට් යමින් මිහිරි හඬ නගො 
දමදලස උ න් අනනන්ට වූවො ය.  

කදාහං පාසාදං රම්ර්ං - සුධාර්ත්තිකය පනං, 
 විහාරදානං දස්සාමි - සඞ්කයප්පා ර්ය්හ පරූියතා. 

චකලොශ කූට පවමතය දමන් සුද න් බබලන මුටි සුනු 
ආදිදයන් පිරියම් දකොට මිනිස් දලොවට චවජ්යනත් පරොසො යක ්හො 
සමොන ව ූ පරොසො යක ් කරවො කවර කදලක  න ් ද මි   යුයි සිතො 
පරොථමනො කරදගන ආවො වූ එම පරොථමනයත් සමෘ ්ධ විය.  

කදාහං ර්හෙපීඨහෙ  - භිසිබියම්ොහනානි ෙ, 
යසනාසනභණ්ඩං දස්සාමි - සඞ්කයප්පා ර්ය්හ පරූියතා. 

ඇඳ පුටු දකොට්ට දමට්ට ආදී වූ දස්නොසන භොණ්ඩයන්දගන් 
පිරිපනු් පරොසො යක් කරවො කවර කදලක  න් ද මි  , යුයි සිතො පොථමනො 
කරදගන ආවො වූ එම පරොථමනයත් සමෘ ්ධ විය. 

කදාහං ස ාකභත්තං  - සුිං ර්ංසූපයසෙනං, 
 යභාජ්නදානං දස්සාමි  - සඞ්කයප්පා ර්ය්හ පරූියතා. 

අති පවිතර රස මසවුද න් යුක්තව ආහොර පොන සපයො කවර 
කදලක භික්ෂු සංඝයොට  න ්ද මි  , යුයි සිතො පරොථමනො කරදගන ආවො 
වූ එම පරොථමනයත් සමෘ ්ධ විය.  

කදාහං කාසිකං වත්ථං  - යඛාර්කප්පාසකිානි ෙ, 
 චීවරදානං දස්සාමි  - සඞ්කයප්පා ර්ය්හ පරූියතා. 

දකෝම දකෝදසයය කපු ආදී වූ පිලී කප්පවො සිවුරු කරවො කවර 
කදලක චීවර පූජ්ො කරන්දනම්  , යුයි සිතො පරොථමනො කරදගන ආවො වූ 
එම පරොථමනයත් සමෘ ්ධ විය.  
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කදාහං සප්පිනවනීතං  - ර්ධුයත හෙ ඵාණිතං, 
 යභසජ්ජ්දානං දස්සාමි  - සඞ්කයප්පා ර්ය්හ පූරියතා’තී” 

ගිදතල් දවඬරු තලදතල් මී පුණි හකුරු ආදී දබදහත් සකසො 
කවර කදලක ඖෂධ  න් ද මි  , යනුදවන් පරොථමනො කරදගන ආවො වූ 
එම පරොථමනයත් සමෘ ්ධ විය. 

භික්ෂූන් වහන්දස්ලො විශොඛ්ොව දමදලස කියමින් විහොරය වටො 
සපිරිවරින් ඇවිදීම දැක භොගයවතුන් වහන්දස් දවත දගොස් “සේවාමීනි 
භාගයවතුනේ වහනේස! අපි යර්යතකේ ක කේ විශාඛාව ගී ක ින ෙවකේ 
අසා නැත. අද විශාඛාව තර් දරැ ර්ුනුෙුරනේ කැටුව ගී කි මිනේ විහාර  
වටා ඇවිදිනේනී  . කියර්කේ ද සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස! ඇ යගේ 
ශරීරය හි පිත කිපී ද, නැතයහාතේ උර්තු ී ද” යනුදවන් අසො සිටියහ. 

එවිට භොගයවතුන් වහන්දස් “ර්හයණනි! ර්ායගේ දි ණි  ගීත 
ගා නා යනාකර ි. ඇ යගේ අදහස දැනේ සම්පූණම  . එෙැවිනේ තර්ායගේ 
පරාෙමනා සි  ේ  සම්පූණම    ැ ි සතුටට පතේව උදනේ අනමිනේ 
හැසියර ි” යුය ි වො  දස්ක. එවිට භික්ෂනූ් වහන්දස්ලො “සේවාමීනි 
භාගයවතුනේ වහනේස! විශාඛාව කවදා නම් එෙඳු පැතරු්කේ කරන  දේයදේ 
ද?” යුයි අසො සිටියහ. එවිට භොගයවතුන් වහන්දස ්විශොඛ්ොවදග් අතීත 
පරොථමනොව දමදස් වො  දසක්. 

මහදණනි! දම් මහො භර කල්පදයන් මහො කල්ප ලක්ෂයකට 
දපර අවුරුදු ලක්ෂයක් මනුදලොව ආයුෂය ඇති කල්හි පියමු තුරො 
(පදුමුත්තර) නම් දලෝක නොයක වූ සවමඥ සම්මො සම්බුදුරජ්ොණන් 
වහන්දස් නමක් දලොව පහ  වූදය් ය. ඒ භොගයවතුන් වහන්දස් ගමන් 
වඩිනො විට අනූ රියන් පමණ දපති ඇති, තිස් රියන් පමණ දකසුරු 
ඇති, ක  නවයක් පමණ දේණු ඇති, දොද ොස් රියන් පමණ වූ දහ  
පියමු් රත් පයිුම් පිදපමින ්එක් පියවරකනි් වත් අත් දනො හුරී චකර 
ලක්ෂණයන්දගන් යුත් ශ්රී පො  යුගම්ය ප ිිගන්නො බුවින ්ඒ බුදුරජ්ොණන් 
වහන්දස් “ප ිුර් තුරා” නම් වූහ. ඒ භොගයවතුන් වහන්දස් උපන් නගරය 
හංසවතී නුවර ය. පියොදණෝ ආනන්  නම් රජ්තුමො ය. මූණිදයෝ සුජ්ොතො 
නම් බිසව ය. ඒ බුදුරජ්ොණන් වහන්දස්ට සුම කල්හි රහත් භික්ෂූහු 
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ලක්ෂයක් පරිිවර වූහ. “යදේව  , සුජ්ාත ” යන දතරුන් වහන්දස්ලො 
අගරශරොවකදයෝ වූහ. සුමන දතරණුදවෝ උපස්ථොයක විය. “අමිතා අසර්ා” 
යනුදවන් අගර ශරොවිකොදවෝ ද ද දනක් වූහ. දබෝි වෘක්ෂය “ස  ” නම් 
විය. “විතිනේන , තිසේස ” යනුදවන් අගර උපස්ථොයකදයෝ ද ද දනක් 
වුහ. “හත්ථා  විිතේතා ” යනුදවන් අගර උපස්ථොයකිොදවෝ ද ද දනක් 
වුහ. රන් ඇගූවක් (පහන් ගසක්) බඳු ව, ද තිස් මහො පුරුෂ 
ලක්ෂණදයන් යුත් (පදුමුතත්ර) බුදුරජ්ොණන් වහන්දස ්අට පනස් රියන් 
ශරීරය ඇති වූහ. පයිමු තුරො භොගයවතුන් වහන්දස්ට අගර උපස්ථොයකිොව 
වූ උපොසිකොවක් භොගයවතනු් වහන්දස් දවතින් අට වරයක් ඉල්ලො මවු 
තනතුදරහි සිට උ ය සවස විහොරයට යමින් බු ්ධ පරමුඛ් මහො සංඝයොට 
නිතර උපස්ථොන කරයි. එතුමිය සමග සුමො දයදහ ියක   යයි. 
එතුමිය එම උපස්ථොයකිොව භොගයවතුන් වහන්දස් සමග ඉතො 
විශ්වොසවන්තව බව හො පරිය මනොප බව දැක “ෙුදුරජ්ාණනේ වහනේයසේ ාට 
පරි  ර්නාප ීර්ට කරු්කේ කළ  ුතු ද” යුයි සිතො බුදුරජ්ොණන් වහන්දස් 
දවත එ ෙ වුඳ “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස! යර්ර් උපාසිකාව යම් 
ෙුදු සසුයනහි කවුරැ නම් යේ ද” යුයි ඇසුවො ය. භොගයවතුන් වහන්දස් 
“පිනේවති , එතුමි  ර්ායගේ සසුයනහි අගර උපසේො ිකාව වනේනී  ” යුයි 
වො  දසක්. එවිට එතමුිය “සේවාමීන ි භාගයවතුනේ වහනේස! අගර 
උපසේො ිකාවක වනේනට කරු්කේ කළ  ුතු ද” යුයි ඇසවුො ය. පිනව්තිය, 
“ඒ සඳහා ක ේප  ෂ කේ දානාදී පාරමී පිරි   ුතු ” යුය ිභොගයවතුන් 
වහන්දස් වො  දස්ක. “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස! දැනුතේ එයසේ කළ 
හැකි ද?” යුයි අසො හුක ිබව වො  කල්හි බු ධ් පරමුඛ් ලක්ෂයක් භික්ෂූන් 
වහන්දස්ලො තම නිවසට වුඩමවො සත් දිනක ්මුළුලද්ලහි මහො  න ්දී 
සත් වන දින සිවරුු පිණිස පි ි පජූ්ො දකොට බුදුරජ්ොණන් වහන්දස්දග් 
ශ්රී පොමුල වුටී වුඳ, “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස! ර්ර් සතේ දිනකේ 
ර්ුළු ේය හි ෙුදේධ පරර්ුඛ  ෂ කේ ර්හසඟරැවණට සිතේ යසේ දනේ දී සිවුරැ 
පිණිස පළිි පූජ්ා කරිීයම් ර්හඟු කුස  ෙ ය නේ යදවි මිනිසේ සකේවිති 
සම්පතේති කේ යනා පතමි. භාගයවතුනේ වහනේයසේ හා සර්ාන ෙුදුරජ්ාණනේ 
වහනේයසේ නර්ක යගේ ශාසන ක අට වර කේ  ො ර්ේ තනතුයරහි සිට 
සිවු පසය නේ උපසේොන කරනේනි නේ අතර පරධාන වනේනට  ැයබ්වා” 
යුයි කියො සිටියො ය. භොගයවතුන් වහන්දස් “ර්ැ යගේ යම් පරාෙමනාව 
සර්ෘදේධ යේ ද” යුයි අනොගතංස ඤාණදයන් බලො සමෘ ්ධ වන බව දැක, 
“යර් ිනේ ක ේප  ෂ කිනේ ර්තු ර්හා භර ක ේපය හි ය ාව පහළ වන 
යගෞතර් සම්ර්ා සම්ෙුදු රජ්ාණනේ වහනේයසේයගේ ශාසනය හි දී විශාඛා 
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නම් උපාසකිාවක ී ඒ ෙුදුරජ්ාණනේ වහනේයසේ හර්ුයවහි අට වර කේ 
 ැෙ ර්වු තනතුයරහි පිහිටා ෙුදේධ පරර්ුඛ ර්හා සංඝරතේන ට උපසේොන 
කරන උපාසිකාවනේ අතර අගර වනේනී  ” යුයි වො  දස්ක. 

එතුමියට කල්ප ලක්ෂයකනි් ලුදබන එම සම්පතත්ිය අ  
ලුදබන්නක් දස් වුටහී මහත් පින්කම් සිදු දකොට ආයු දක වර 
ද ේදලොව උපන්නො ය. දමදලස දිවය මනුෂය සම්පත් විඳිමින් ඇවිත් 
කොශයප භොගයවතුන් වහන්දස් දලොව පහ  වූ කොලදයහි බරණුස් 
නුවර කකිී නම් කොශි රජ්තුමොදග් දියණියන් සත් ද නොදගන් බොල 
දියණිය වූ “සංඝ දාස ි” නමින් ඉපි  වුඩි විය පුමිණ දබොදහෝ කලක් 
ොනොදී පනි්කම් දකොට ඒ කොශයප  ස බලධොරීන් වහන්දස් හමුදවහි දී 
  අනොගත “ෙුදුරජ්ාණනේ වහනේයසේ නර්ක යගේ ශාසන ක අට වර කේ 
 ො ර්ේ තනතුයරහි සිට සිවුපසය නේ උපසේොන කරනේන ිනේ අතර 
පරධාන වනේනට  ැයබ්වා” යුයි පරොථමනො කරන ල ්ද ් ය. එතුන් සිට   
දිවය මනුෂය සුප විඳිමින් පොරමී පරුමින් පුමිණ දමකල්හි ධනඤ්ජ්ය 
සිටුතුමො හට දියණිය ව උපන්නො ය. දැන් ඇය මොදග ්සසුදනහි මහත් 
දස් පින් කරයි. “ර්හයණනි! යර්යසේ ර්ායගේ සසුයනහි අග තනතුරැ 
 ැබීර්ට පතා ක ේප  ෂ කේ පරිෑ පාරමී ගුණ පිරෑ ර්ායගේ දි ණි  
ගා නා යනාකර ි. තර් පරාෙමනාවනේ ර්ුදුනේ පතේව ඇත ිෙව දැක උදනේ 
අනනේන ී  ” යුයි වොරො එම කොරණය මුල්දකොට ධමමද ්ශනො කරන 
දස්ක් දමම ගොථොව වො  දස්ක. 

 ොපි පුප්ඵරාසමි්හා - ක ිරා ර්ා ාගුයණ ෙහූ,  
 එවං ජ්ායතන ර්යච්ෙන - කත්තබ්ෙං කුස ං ෙහුං.        

                (ධම්මප ය පුෂප් වගමය) 

(දෂ වූ ර්ා ාකාරය කේ) යොයහෝ ර් ේ එකතු යකාට ර් ේ දම් 
කරනේයනේ  ම් යසේ ද, එපරිදේයදනේ ර් උපනේනා වූ මිනිසා විසිනේ යොයහෝ 
කුස ේ කට ුතු  .  න යම් ධම්ර්පද යදේශනාව වදාළ යසේක.  

පසු කදලක “එතදග්ගං, භික්ඛයව, ර්ර් සාවිකානං දා ිකානං 
 දිදං විසාඛා මිගාරර්ාතා” යනුදවන් “ර්හයණනි!  ම් මිගාරර්ාතා 
විශාඛාව නම් උපාසිකාවකේ ඇතේ ද, දීයර්හි ඇලුනා ව ූර්ායගේ ශරාවිකා 
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උපාසිකාවනේ අතර එතමුි  අගර යේ ” යුයි විශොඛ්ො මහ උපොසිකොව අග 
තනතුදරහි තබො වො  දස්ක. 

දමදස් විශොඛ්ොව විසින් කහවණු විසිහත් දකෝටියක ධනයන් 
වුය දකොට සො වො බුදු සසුනට පූජ්ො කරන ල  පූවමොරොමය නම් වූ 
මිගොරමොතු පරොසො දයහි භොගයවතුන් වහන්දස් සය අවුරු  ්ක් 
විශොඛ්ොවට අනුගරහ දැකව්ීම පිණිස වුඩසිටි දස්ක. 

දමහි දී ආරොමය දැක්වීදමන් යම් දගොදුරු ගමක ්ඇසුරු දකොට සතර 
ඉරියේ පවත්වමින් පහස ු විහරණදයන් වොසය කිරීමට දයෝගය 
වොසස්ථොනය දැකව්ීම දේ. දමහි සුවුත් නුවර දැක්වීදමන් දගොදුරු ගම 
 ක්වයි. ආරොමය දැක්වීදමන ්පුවි ් ට දයෝගය නිවොස ස්ථොනය  කව්යි. 
තව  සුවුත් නවුර දැක්වීදමන් භොගයවතුන් වහන්දසද්ග් ගිහි ජ්නයොට 
අනුගරහ කිරීම  , ආරොමය දැකව්ීදමන ් පුවි  ්න්ට අනුගරහ කිරීම   
 ක්වයි. එදසම් නගරය දැනව්ීදමන් සවිු පසය ලුබීදමන්  
අත්ථකිලමතොනුදයෝගදයන ්දුරු වීම  , ආරොමය දැක්වීදමන් වස්තු කොම 
පරහොණදයන් දවන් වීදම් උපොය    කව්යි. එදස්ම නගරය දැක්වීදමන් 
ධමම ශරවණය  , ආරොමය දැක්වීදමන් ඒ ධමමදයහි දයදීම    කව්යි. තව 
  දගොදුරු ගම දැක්වීදමන් කරුණොදවන් ජ්නයො දවත එ ඹීම  , 
ආරොමය දැකව්ීදමන ්ඒ ගෘහ වොසදයහි ආදීනව දැක ඒවොදයන් න ිහස් 
වීම    කව්යි. තව   දගොදුරු ගම දැක්වීදමන් සත්වයන්ට හිතසුව ඇති 
කිරීදම් අ හස  , ආරොමය දැක්වීදමන් අනුන්ට හිතසුව ඇති කිරීදමහි 
දනො ගුලී සිටීම    ක්වය.ි තව   දගොදුරු ගම දැකව්ීදමන් ධොේමික 
සුපය අත දනොහුරීම නිමිති දකොට ඇති පහසු විහරණය  , ආරොමය 
දැක්වීදමන් උත්තරිමනුෂය ධමමදයහි දයදීම නිමතිදකොට ඇති පහසු 
විහරණය    ක්වයි. තව   දගොදුරු ගම දැක්වීදමන් මිනිසුන්ට දබොදහෝ 
උපකොර බව  , ආරොමය දැක්වීදමන් ද වියන්ට දබොදහෝ උපකොර බව   
 ක්වයි. තව   දගොදුරු ගම දැකව්ීදමන් දලෝක ජ්නයො අතර ඉප  ඔවුන් 
අතරම වුඩුණු බව  , ආරොමය දැක්වීදමන් දලෝකය හො දනො ඇලුණු 
බව    ක්වයි. දමදතක්නි දම් සූතර ද ්ශනොව පි ිබඳ වූ නොින වණමනොව 
 ක්වන ල ්ද ් ය. දමතුන ්පටන් සූතර සොරය පි ිබඳ වූ අනු පි ිදවල 
අථම වණමනොව දැක්දවන්දන ්ය. 
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 වායසට්ඨ භාරදේවාජ් යදනර් 

එක් කදලක භොගයවත් බුදුරජ්ොණන් වහන්දස් සුවුත් නුවර 
සමීපදයහි ව ූ මිගොර මොතෘ පරොසො ය නම් පූවමොරොමදයහි වුඩ වොසය 
කරන දස්ක. එකල්හි වොදසට්ඨ, භොර ්වොජ් නම් සොමදණ්ර ද නම භිකු්ෂ 
භොවය (උපසම්පොව) බලොදපොදරොත්තු දවමින් භිකෂ්ූන් සමීපදයහි 
දවදසත්. දම් සොමදණ්රයන් වහන්දස්ලො ද නම සත ිස් දකෝටිය 
බුවින් මහත් ධනය ඇති බරොහ්මණ මහො සොර කුලදයහ ිඉපි  වුඩි විය 
පුමිණ තරී දේ ය පරදතරට ඉදගන ගත්හ. දම් බරොහම්ණ වංශිකදයෝ 
සය මසකට වරක් ද  තුනක රැස් දවති. යම් කදලක ජ්ොතිය පිරිසිදු 
කරනු කුමුත්දත් දේ  , එකල්හි “උකේකට්ඨා නුවර යපාකේකරසාති 
ෙරාහේර්ණ ා” දවත රැස් දවති. යම් කදලක මනත්ර පිරිසදිු කරනු 
කුමුත්දත් දේ   එකල්හි “ඉච්චඡානංග  ගයර්හි” රැස ්දවති. දමදලස 
එක් කදලක මන්තර පරිිසිදු කරනු පිණිස ඉච්චඡානංග  ගයර්හි රැස් වූ 
විදටක දම් වොදසට්ඨ භොර ්වොජ් යන තරුණ මිතරයන ්ද ද නො එකව් 
පි ිසඳර කථොවක් ඇතිවිය. එහි දී වොදසට්ඨ තරුණයො භොර ්වොර 
මිතරයොදගන ්“ෙරාහේර්ණය කු වනේයනේ යකයසේ ද” යුයි පරශ්නයක ්ඇසී 
ය. එවිට භොර ්වොජ් තරුණයො පරම්පරො සතක්  ක්වො කිලිටි දනො වූ 
පිරිසිදු වූ කුල කිසිදවකු විසින් ජ්ොති වො දයන් බුහුර දනොකරන ල  
නිනෝ දනොකරන ල  උසස් කුල පරම්පරොවක උපන් දහ්තුදවන් 
බරොහ්මණ දේය යුයි ප ිිතරුු දුන්දන් ය. 

එවිට වොදසට්ඨ තරුණයො “ යර්කේ සි ේවතේ යේ ද, ආොර 
සම්පනේන යේ ද යර්යතකිනේ ෙරාහේර්ණ යව ි” යුයි කීදේ ය. දම් 
ද ද නොට ඔවුදනොවුන් දග් කථොවන් ගිවිස ගුනමීට දනොහුකි විය. 
එවිට භොර ්වොජ් මොනවකයො වොදසට්ඨ මොනවකයො අමතො “ශාකය 
කු ය නේ නකිේර් පැවිදි වූ ශරර්ණ යගෞතර් නේ වහනේයසේ යකයරහි ය ාව 
යම් කරැණිනේ අහමතේ , සම්ර්ා සම්ෙුදේධ ... භගවා   නාදී ය ස උසසේ 
කීර්ති කේ පැන නැඟී ඇතේයතේ  . ඒ යගෞතර් නේ වහනේයසේ 
ඉච්චඡානංග  ගර් ඉච්චඡානංග  වන ැහැයෙහි වාස  කර ි. අප ි ඒ 
භාගයවතුනේ වහනේයසේ යවතිනේ යම් පරශේන  විර්සර්ු” යුයි කයිො 
භොගයවතුන් වහන්දස් දවත පුමිණ එම පරශන්ය විමසූහ. භොගයවතුන් 
වහන්දස් යදමක් ක්දල්ශ පරහොණදයන් අහමත්වයට පුමිදණ්   දහදතම 
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ම බරොහ්මණ දේය යුයි පහො ද මින් මජ්ඣමි නකිොදය ්එන වොදසට්ඨ 
සූතරය වො  දසක්. එය අසො ඒ ද ද නො දතරුවන් සරණ ගියහ. 

නුවත වතොවක භොගයවතුන් වහන්දස් දකොදසොල් රට 
මනසොකට බරොහ්මණ ගම චොරිකො කරන දස්ක් ඒ ගමට උතුරු දිසොදවහි 
වූ අචිරවතී නදී දතර වන  ුහුබක වසන දස්ක. එකලහ්ි දම් වොදසට්ඨ 
භොර ්වොජ් මොනවකයන් ද ද නො අතර මග දනොමග පි ිබඳව කථොවක් 
ඇතිව එහි නගිමනයකට පුමිණීමට දනොහුකි ව භොගයවතුන් වහන්දස් 
දවත පුමිණ එම පරශන්ය විමසූහ. භොගයවතුන් වහන්දස් එම පරශ්නය 
විසඳා ද මින් දීඝ නකිොදයහි එන දත්විජ්ජ් සූතරය වො  දස්ක. එය අසො 
දම් මොනවකයන් ද ද නො බුදු සසුදනහි පුවිදි ව උපසම්පොව ලුබීදම් 
බලොදපොදරොත්තුව ඇතිව සිටියහ.  

එකල්හි භොගයවතුන් වහන්දස් සවස් දේදලහි ඵල 
සමොපත්තිදයන් නුගී සිට පරොසො දයන් බුස උතුරින් හො  කුදණන් 
පලල් වූ පරොසො දය්  ඉදිරිපස වූ නුදගනහිර දිග දසවන ඇති 
එ මිහදනහි සක්මන් ක  දස්ක.  

වොදසට්ඨ නම් සොමදණ්රයන් වහන්දස්   සවස් දේදලහි ඵල 
සමොපත්තිදයන් නුග ී සිට පරොසො දයන ් බුස පරොසො  දසවණුල්ල 
පවත්නො අවකොශස්ථොනදයක්හි සක්මන් කරන්නො වූ භොගයවතුන් 
වහන්දස් දුටුදේ ය. සත් රියන් උස රන් ඇගූවක් (මලින් සුරසූ 
කණුවක්) දමන් සවනක් රැස් මොලො ආකොශය පුරො විහිද මින් සකම්න් 
කරන භොගයවතුන් වහන්දස් දැක භොර ව්ොජ් නම් සොමදණ්රයන් 
වහන්දස් අමතො “ආ ුෂේර්තේ භාරදේවාජ්ය නි, භාගයවතුනේ වහනේයසේ 
සවසේ යේය හි ඵ  සර්ාපතේතිය නේ නැගී සිට පරාසාදය නේ ෙැස 
පරාසාදය ේ  ඉදිරිපස වූ නැයගනහිර දිග යසවන ඇති එළරි්හයනහි 
සකේර්නේ කරනේනාහු . ආ ෂුේර්තේ භාරදේවාජ් , (අපි)  ර්ු, ඒ භාගයවතුනේ 
වහනේයසේ  ම් තැනක ද එතැනට පැමියණනේයනර්ු. භාගයවතුනේ 
වහනේයසේයගේ සමීපය නේ ධර්ම කොවකේ අසනේනට  ෙනේයනර් ුනම් ඉතා 
 හපති” යුයි කයී. 

“ඇවැතේනි, එයසේ ” යුයි භොර ්වොජ් සොමදණ්රයන් වහන්දස් 
වොදසට්ඨ සොමදණ්රයන් වහන්දස්ට පි ිව න් දුන්දන ්ය. 
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එවිට වොදසට්ඨ භොර ්වොජ් සොමදණ්රයන් වහන්දස්ලො ද නම 
භොගයවතුන් වහන්දස් යම් තුනක   එතුනට පුමිණියහ. පුමිණ ඇඳිලි 
බුඳ මනොදකොට භොගයවතුන් වහන්දස් වුඳ නුමණුු ශරීර ඇතිව 
සක්මන් කරන්නො වූ භොගයවතුන් වහන්දස් අනවු සකම්න් ක හ. 

එවිට භොගයවතුන් වහන්දස ්“වායසට්ඨ සාර්යණේරය ෝ පණේඩිත 
 , විසඳි   ුතේත ද දනී ” යුය ිනුවණින් දැන වොදසට්ඨ සොමදණ්රයන් 
වහන්දස්ට කථො දකොට දමදස් වො  දස්ක. “වායසට්ඨ , යතපි වනාහි 
ෙරාහේර්ණ ජ්ාතික වූ ෙරාහේර්ණ නේ අතුයරහි කු  සම්පනේන වූ ෙරාහේර්ණ 
කු   හැර ගිහි යග ිනේ නිකේර් ශාසනය හි ර්හණ වූවාහු  . 
වායසට්ඨ , කිර්? (අනය) ෙරාහේර්ණය ෝ යතාපට දසවිධ අයකරෝෂ 
වසේතූනේ යගනේ අපහාස යනායකයරතේ ද? යහළා දැකරී් යනායකයරතේ 
ද?” යනුදවන් බරොහ්මණයන ්විසින් අදකරෝෂ කරන ආකොරය දමදස් අසො 
වො  දස්ක. 

එවිට ඒ ද ද නො වහන්දස් “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, 
එකානේතය නේ ර් ෙර්ුයණෝ අපට අතරකේ නෑර නිරතුරැව තර්නේට හුරැ 
වූ පරිභව වෙනය නේ දසවිධ අයකරෝෂ වසේතූනේ යගනේ අපහාස යකයරති. 
පරිභව යකයරති” යුයි කීය. 

“වායසට්ඨ , ෙරාහේර්ණය ෝ අතරකේ නෑර නිරතුරැව තර්නේට 
හුරැ වූ පරිභව වෙනය නේ දසවිධ අයකරෝෂ වසේතනූේයගනේ යකයසේ 
අපහාස යකයරතේ ද? පරිභව යකයරතේ ද?” යුයි අසො වො  දස්ක. 

එවිට දම් සොමදණ්රයන් වහන්දස්ලො බරොහ්මණදයෝ අදකරෝෂ 
පරභව කනම අයුරු දමදස් දැන්වූහ.  

“සේවාමීනි, භාගයවතුනේ වහනේස, ජ්ාති යගෝතර ආදි  පනවන 
අවසේොවනේහි ෙරාහේර්ණ වණම  ර් (කු  ) ය ාව යශරේෂේඨ  . අනිතේ 
වණමය ෝ පහතේ  . ෙරාහේර්ණ වණම  ර් පරිිසිදු  . ෂතරි , මවශය, ශුර 
 න අනය වණමය ෝ අපිරිසිදු  . නීෙ  . ජ්ාති යගෝතර ආදි  පනවන 
සේොන නේහි ෙරාහේර්ණය ෝ ර් ශුදේධ යවති. අනයය ෝ ශුදේධ යනායවති. 
ෙරාහේර්ණය ෝ ර් ෙරහේර් ායගේ උරය හි වැස ර්ුවිනේ බිහි වූ  ය හි තො 
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වැඩූ ෙැවිනේ ෙරහේර් ායගේ ඖරස පුතරය ෝ  . ෙරහේර් ායගනේ උපනේ 
ෙරහේර් ා විසිනේ ර්වන  ද, ෙරහේර් ා විසිනේ නිර්මාණ  කරන  ද යේද - 
යේදාංග ආදී වූ ෙරහේර් ායගේ දෑවැදේදට උරැර් කර වූ ඒ යතපි යශරේෂේඨ 
වණම  හැර දර්ා ගෘහපති කු ය හි උපනේ කළු ව ූ ර්ාර පාෂික වූ 
ෙරහේර් ායගේ පාද නේ යගනේ උපනේ ර්ඩුු ර්හණුනේ වූ හීන වණම කට ෙැස 
ගතේයතෝ වහු  . ඒ යම් ෙරාහේර්ණ කුර්ාරවරැ දඹදිව ෙරාහේර්ණ ිනේ අතර 
පරකට  . ෙුහරු්නට පතේ වහූ. ඔවුනේ පැවිදි ව ූෙැවිනේ අනය ෙරාහේර්ණ 
පුතේතු ද පැවිදි වූහ. ඒ යහේතුයවනේ අපට පිහිටකේ නැතිව ගිය ේ   ැ ි 
ගම් යදාර ආදී තැනේහි දී ද ඔවුනේ දැක ඔෙ ා විසිනේ ෙරාහේර්ණ සර්  බිඳින 
 දි. නඹු ා ර්ුඩු ර්හණායගේ පසු පසේයසේ රස ට ය ා ේ ව 
හැසියරනේයනහු  ” ‘ෙරාහේර්ණ යතයම් ර් උතුම් වංශ ඇතේයතේ  . 
අනයය ෝ හීන වංශ ඇතේයතෝ  . ෙරාහේර්ණ යතයම් ර් පිරිසදිු වංශ 
ඇතේයතේ  . ෙරාහේර්ණය ෝ ර් ශුදේධ යවති. ෙරාහේර්ණ යනා වූයවෝ ශුදේධ 
යනායවති. ෙරාහේර්ණය ෝ ර් ර්හා ෙරහේර් ායගේ පුතරය ෝ  . (ඔහුයගේ) 
කටිනේ පහළ වවූාහු  . (ඔහු විසිනේ) හෘදය හි තො වඩන  දේදාහ ු . 
යනායහාතේ හෘදය හි වැස කටිනේ නිකේර්ුණාහු . ෙරහේර් ායගනේ 
උපනේනාහු  . ෙරහේර් ා විසනිේ ර්වන  දේදාහු  . ෙරහේර් ායගේ ර් නෑය ෝ 
යවති. ඒ යතපි යශරේෂේඨ වංශ  හැර පි ා හීන වූ ර්ාර පෂය හි වූ ෙඹහු 
යගේ පාදය නේ උපනේනා වූ අපිරිසිදු වූ ර්ුඩු ර්හණහු යකයරහි පැවිදි ීර් 
නම් වූ  ම් ඒ හීන වංශ කට පැමිණීර්කේ ඇතේ ද , ර්හ ෙඹහ ු යගේ 
පාදය නේ උපනේනා වූ ර්ුඩු ර්හණහු යකයරහි පැවිදි ීර් නම් වූ ඒ හීන 
වංශ ට පැමිණීර් යතාපට නුසුදුසු  . එ  යනා ර්ැනවි” යනුදවන් 
ස්වොමීනි, බමුදණෝ දමදස් අපට තම තමන්ට කුමති අක්ෂර ප  දයොො 
අපහොස දකදරති. දහ ො දැකීම දකදරති යුයි කීහ. 

දම් සොමදණ්රයන් වහන්දස්ලො ද නම දමදලස බරොහ්මණදයෝ 
අදකරෝෂ පරිභව කරන කලහ්ි   දකෝපයක් දහෝ චවරයක් දනොදකොට 
භොගයවතුන් වහන්දස් විසනි් විචොරන කල්හි දමදලස අදකරෝෂ පරිභව 
කරන අයුරු දැන්වූහ.  

එවිට භොගයවතුන ් වහන්දස් වොදසට්ඨය, ඒකොන්තදයන් ම 
බරොහ්මණදයෝ පුරොණ ව ූ අග්ගඤ්ඤ දලෝදකෝත්පත්ති වංශදයහි 
ආරම්භය  මුල සිහි දනො කරමින් මුල දනො දැන “ෙරාහේර්ණ වණම  ර් 
(කු  ) ය ාව යශරේෂේඨ  . අනිතේ වණමය ෝ පහතේ  . ෙරාහේර්ණ වණම  ර් 
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පිරිසිදු  . ෂතරි , මවශය, ශුර  න අනය වණමය ෝ අපිරිසිදු  . නීෙ 
 . ජ්ාති යගෝතර ආදි  පනවන සේොන නේහි ෙරාහේර්ණය ෝ ර් ශුදේධ යවති. 
අනයය ෝ ශුදේධ යනායවති. ෙරාහේර්ණය ෝ ර් ෙරහේර් ායගේ උරය හි වැස 
ර්ුවිනේ බිහි වූ  ය හි තො වැඩූ ෙැවිනේ ෙරහේර් ායගේ ඖරස පුතරය ෝ  ” 
යුයි දමදස් කියති. 

වොදසට්ඨය, බරොහ්මණයන්දග් ඔසප් වූ  , ගුබිනි වූ  ,  රුවන් 
ව නන්ො ව ූ ,  රුවන්ට කරිි දපොවන්නො වූ   දමදලස බරොහ්මණයින්දග් 
පුතර පරතිලොභය පිණිස අවොහ විවොහ වශදයන් කුලයට කුඳවොදගන එන 
ල  බුමිණිදයෝ  ක්නො ලුදබති. ඔවුහු වනොහි පසු කොලදයහි සෘතු 
වූදවෝ දවති. හටගත්  රු ගුේ ඇත්දත් දේ දූ පුතුන් ව නන්ිදයෝ, 
 රුවන්ට කිරි දපොවන්නිදයෝ දවති. ඒ බරොහ්මණදයෝ දමදස් ස්තරීන්දග් 
දයෝනි මොගමදයන් ම උපනද්නෝ ව දමදස් කයිති. ෙරාහේර්ණ වණම  ර් 
(කු  ) ය ාව යශරේෂේඨ  . අනිතේ වණමය ෝ පහතේ  . ෙරාහේර්ණ වණම  ර් 
පිරිසිදු  . ෂතරි , මවශය, ශුර  න අනය වණමය ෝ අපිරිසිදු  . නීෙ 
 . ජ්ාති යගෝතර ආදි  පනවන සේොන නේහි ෙරාහේර්ණය ෝ ර් ශුදේධ යවති. 
අනයය ෝ ශුදේධ යනායවති. ෙරාහේර්ණය ෝ ර් ෙරහේර් ායගේ උරය හි වැස 
ර්ුවිනේ බිහි වූ  ය හි තො වැඩූ ෙැවිනේ ෙරහේර් ායගේ ඖරස පුතරය ෝ   
කියොයි. දමදස් බරොහ්මණදයෝ මහො බරහ්මයොදග්  උරදයහි වුස මුවින් 
උපන්නොහු ය යන දමය සුබූවක් දේ නම් බුමිණියන්දග් කුස මහො 
බරහ්මයොදග් උරය වන්දන ් ය. බුමිණියන්දග් දයෝනි මොගමය මහො 
බරහ්මයොදග ්මුඛ්ය වන්දන ්ය. දමය දමදස ්දනො  ත යුතු ය. දමදස් 
කියන ඔවුහු බරහම්යොට ම නිනෝ කරති. මුසොවො දයන ්දචෝ නො කරති. 
දබොදහෝ අකුසල්   රැස් දකදරති යුය ිවොරො නුවත බරොහ්මණ, ක්ෂතරිය, 
චවශය, ශුර යන සිවු වණමය ම කුසල ධමම සමො න්ව පුවුතම් 
දහ්තුදවන් ශු ්ධ දවති යුයි දැක්වීම පිණිස දමදස් වො  දස්ක.  
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 ෙතුවණම ශුදේි    

  වොදසට්ඨය, ෂතරි ය ෝ ය, ෙරාහේර්ණය ෝ ය, මවශයය ෝ ය 
(දව ඳුනය්), ශුරය ෝ ය (ොස, කම්කරුදවෝ) යුයි වණම (වංශ) සතරක් 
දවති. වොදසට්ඨය, දම් දලෝකදයහි ඇතුම් ක්ෂතරිදයක්   පරොණඝොත 
කරන්දනක් දවයි. නුදුන් ද ය ගන්දනක ් දවයි. කොමදයහි වර වො 
හුසිදරන්දනක ්දවය.ි දබොරු කයින්දනක ්දවයි. දක්ලොම් කයින්දනක් 
දවයි. පරුෂ වචන කියනද්නක් දවයි. හිස් වචන කයින්දනක් දවයි. 
දැඩි දලොභය බහුල දකොට ඇත්දතක් දවයි. දකරෝධදයන් යුත් සිත් 
ඇත්දතක් දවයි. මිථයො ෘෂ්ටි (වුරදි දැකීම්) ඇත්දතක් දවයි. 

“වොදසට්ඨය, දමදස් යම් ධමමයක් අකුසල් දවයි  , අකසුල් යුයි 
කියන ල  අකුසල් ම වූූ, වර  සහිත යයි කියන ල  වර  සහිත ම වූ, 
දස්වනය දනොකට යුතු යුයි කයින ල  දස්වනය දනොකට යුතු ම වූ, 
ආයයමය භොවයට අසමත් යුයි කියන ල  ආයයමය භොවයට නුසුදුසු වූ 
කළු (අඳුරු) විපොක ඇති, අපිරිසිදු කමම ඇති, නවුණුත්තන් විසින් ගහමො 
කරන ල ්ො ව ූයම් අකුසල ධමම දේි  , එබඳු ධමමදයෝ ඇතුම් ක්ෂතරියො 
දකදරහි    ක්නො ලුදබත්. බරොහ්මණයො දකදරහි    ක්නො ලුදබති. 
චවශයයො දකදරහි    ක්නො ලුදබත්. ශුරයො දකදරහි    කන්ො 
ලුදබති. 

“වොදසට්ඨය, දම් දලෝකදයහි ඇතුම් ක්ෂතරිදය ක්   
පරොණඝොතදයන් වු කුදණ් දවයි. නුදුන් ද ය ගුනීදමන් වු කුදණ් 
දවයි. කොමදයහි වර වො හුසිරීදමන් වු කුදණ් දවයි. දබොරු කීදමන් 
වු කුදණ් දවයි. දක්ලොම් කීදමන් වු කුදණ් දවයි. පරුෂ වචන 
කීදමන ්වු කුදණ් දවයි. හිස් වචන කීදමන ්වු කුදණ් දවයි. දැඩි 
දලෝභය බහුල දකොට ඇත්දත් දනොදවයි. දකරෝධ සිත් ඇත්දත් 
දනොදවයි. සමයක ්ෘෂ්ටිය (නිවුරදි දැකීම) ඇත්දත් දවයි.  

වොදසට්ඨය, දමදලස යම් ධමමයක් කුසල් දවය ි , කසුල් යුයි 
කියන ල   වර  රහිත ම වූ, දස්වනය කට යුතුය යුයි කියන ල  
දස්වනය ක  යුතු ම වූ, ආයයම භොවය සිදු කිරීදමහි සමථම යුයි කියන 
ල  ආයයම භොවය සදිු කිරීදමහි සමථම ම වූ, කුසල විපොක ඇති කුසල ම 
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වූ, නවුණුත්තන් විසින ්පරශංසො කරණ ල  යම් ධමමයක් දවයි  , ඒ 
ඇතුම් ධමමයන් ඇතුම් ක්ෂතරිය දකදරහි    කන්ො ලුදබත්. බරොහ්මණයො 
දකදරහි    ක්නො ලුදබති. චවශයයො දකදරහි    ක්නො ලුදබත්. 
ශුරයො දකදරහි    ක්නො ලුදබති. 

වොදසට්ඨය, දම් සතර වණමයන් (කුලයන්) දකදරහි ම 
නුවණුත්තන් විසින ්ගහමො කරණ  හම්හි  , නුවණුතත්න් විසින් පරශංසො 
කරණ  හම්හි  , පිරිසිදු  හම්හි  , අපිරිසදිු  හම්හි  , දමදලස 
කුසලොකුසල මිශර ධමමයනහ්ි   පවත්නො කල්හි “ෙරාහේර්ණ වණම  ර් 
(කු  ) ය ාව යශරේෂේඨ  . අනිතේ වණමය ෝ පහතේ  . ෙරාහේර්ණ වණම  ර් 
පිරිසිදු  . ෂතරි , මවශය, ශුර  න අනය වණමය ෝ අපිරිසිදු  . නීෙ 
 . ජ්ාති යගෝතර ආදි  පනවන සේොන නේහි ෙරාහේර්ණය ෝ ර් ශුදේධ යවති. 
අනයය ෝ ශුදේධ යනායවති. ෙරාහේර්ණය ෝ ර් ෙරහේර් ායගේ උරය හි වැස 
ර්ුවිනේ බිහි වූ  ය හි තො වැඩූ ෙැවිනේ ෙරහේර් ායගේ ඖරස පුතරය ෝ   
යුයි දමදස් කියත්  , ඔවුන්දග ් ඒ කථොව නුවණුත්දතෝ දනො පි ි 
ගනිත්. ඊට දහ්තු කවදේ ?  

වොදසට්ඨය, දම් ක්ෂතරිය ආදි සතර වංශයන් අතුදරන් කවර 
එකකනි් දහෝ යම් භික්ෂුවක ්බු ්ධොනුශොසනදයහි පිහිටො දකදලස් දුරු 
කිරීදමන් රහත් වූදය් දවය ි , ක්ෂය කරන ල  ආශරව ඇත්දත් දේ  , 
අහමත් මොගමය ලුබීදමන් හුසිරීම නමි කරන ල  බරහම්චයයමොව ඇත්දත් 
දේ  , දසෝවොන් ආදී සිව ු මගනි් සතර ආයයමය සතයොවදබෝධදයන් 
නිවමොණොවදබෝධය පිණිස ක  යුතු කටයුතු නමි කරන ල ්ද ් දේ  , 
සූම දලසින් ම නසන ල  භව බන්ධන ඇත්දත් දේ  , 
දකදලසුන්දගන ් මිදුණු බව පරතයදේක්ෂො ඤාණයන්දගන ් පරතයක්ෂ 
වශදයන් මනොව දැන මිදුදණ් දේ  , එම භික්ෂුව ඒ සූම ද නො අතුදරහි 
අගර යුයි කයිනු ලුදේ. එය   අධමමදයන් දනොව ධමමදයන්ම ය. 
වොදසට්ඨය, සියලු සත්ව සමූහයන්ට ම දමදලොදවහි   පරදලොදවහි   
යන ද දකහි ම ධමමය ම දශර්ෂ්ඨ දවය.ි 

  “වොදසට්ඨය, දම් කරුණින්   සත්වයන් පි ිබඳ වූ දමදලොදවහි 
 , පරදලොදවහි  , ධමමය ම දශර්ෂ්ඨ දේ , එය  ත යුතු ය. 
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“වොදසට්ඨය, ශොකය කුලදයන් නිකම් පුවිදි ව ූ ශරමණ 
දගෞතමයන් වහන්දස් හො සම ක  හුක ිනරිුත්තර දකදනකු දලොව 
තවත් නුතුය ිපදස්නදි දකොදසොල් මහ රජ්තමුො  නයිි. වොදසට්ඨය, 
ශොකයදයෝ පදස්නදි දකොදසොල් රජ්තුමොට සමොන වංශ ඇත්තොහුය. 
වොදසට්ඨය, ශොකයදයෝ පදස්නදි දකොදසොල් රජ්තමුොට ආ ර දැක්වීම  , 
වුඳීම  , දැක නුගී සිටීම  , දැක මොගමදයන් ඉවත් වීමොදී වත් දැක්වීම   
කරති.  වොදසට්ඨය, ශොකයදයෝ පදස්නදි දකොදසොල් රජ්තුමොට ආ ර 
දැක්වීම  , වුඳීම  , දැක නුගී සිටීම  , දැක මොගමදයන් ඉවත් වීමොදී වත් 
දැක්වීම ආදී දම් යමක්  කරත්  , පදස්නදි දකොදසොල් මහ රජ්තුමො 
තථොගතයන් වහන්දස්ට   ආ ර දැකව්ීම  , වුඳීම  , දැක නුගී සිටීම  , 
දැක මොගමදයන් ඉවත් වීමොදී වත් දැක්වීම ආදී ඒ සයිල්ල කරයි. 

පදස්නදි දකොදසොල් රජ්තමුො එදලස තථොගතයන් වහන්දස්ට 
ආ ර දැක්වීම  , වුඳීම  , දැක නුගී සිටීම  , දැක මොගමදයන් ඉවත් වීමොදී 
වත් දැක්වීමොදිය කරනුදය් ශරමණ දගෞතමයන් වහන්දස් උසස් කුලයක 
උපන්දනකි, මම පහත් කුලයක උපන්දනක්මි කයිො දහෝ, ශරමණ 
දගෞතමයන් වහන්දස් බලවත් දකදනකි මම දුබලදයකි කියො දහෝ, 
ශරමණ දගෞතමයන් වහන්දස් දැකුම්කලු ය මම වනොහි විරූපයි කයිො 
දහෝ, ශරමණ දගෞතමයන ් වහන්දස් මහත් පරිවොර සම්පත් ඇති 
දකදනකි මම අල්ප පරිවොර සම්පත්තිය ඇත්දතක්මි කියො දහෝ 
දනොකරයි. යල ිධමමයට ම සත්කොර කරමින් ධමමයට ම ගරු කරමින් 
ධමමයට ම බුහමුන් කරමින් ධමමයට ම ප ුමින් දමදස් පදස්නදි 
දකොදසොල් රජ් දතදම් තථොගතයන් ආ ර දැක්වීම  , වුඳීම  , දැක නුගී 
සිටීම  , දැක මොගමදයන් ඉවත් වීමොදී වත් දැක්වීමොදිය කරයි. 

“වොදසට්ඨය, දම් කොරණදයන්   සත්වයන ් පි ිබඳ 
දමදලොදවහි   පරදලොදවහි   යම් දස් ධමමය දශර්ෂ්ඨ දේය යුයි  ත 
යුතුයි. 

වොදසට්ඨය, නුෙලො වනොහ ිදනොදයක් ජ්ොති ඇතිව, දනොදයක් 
දගෝතර ඇතිව, දනොදයක් කුල ඇතිව සිට, පුමිණ ගහිි දගයින් නිකම් 
සසුදනහි පුවිදි වූවොහු ය. එදලස පුවිදි වූ නෙුලොදගන් යදමක් නෙුලො 
කවුරුන්  යුයි ඇසූ කලහ්ි අපි “ශාකය පුතර වූ ශරර්ණය ෝ  ” යුයි 
පරකොශ කරන්දනෝ වවු. වොදසට්ඨය, තථොගතයන් වහන්දස් දකදරහි යම් 
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පු ග්ලදයකුදග් ශර ්ධොව දනො සුලී පිහිටිදය් දේ  , මුල් බුසදගන 
සිටිදය් දේ  , දැඩිව පිහිටිදය් දේ   එය ශරමණදයකු දහෝ බරොහ්මණදයකු 
දහෝ ද විදයකු දහෝ මොරදයකු දහෝ බරහ්මදයකු දහෝ දලොව කිසිදවකු 
විසින් දහෝ දසොලවොලිය දනොහුක්දක් දේ නම් එබඳු ආයයම ශරොවකයො 
විසින් “ර්ර් භාගයවතුනේ වහනේයසේයගේ ර්ුවිනේ උපනේ ධර්මය නේ උපනේ 
ධර්මය නේ නිර්මිත ධර්ම දා ාද  හිමි වූ ඖරස පුතරය ක ුයවමි” යුයි දම් 
වචනය කමී සුදුසු ය. එබඳු අචලව පිහිටි ශර ්ධොවක් කො හට ඇත්දත් 
දේ  ? දසෝවොන් වූ ආයයමය ශරොවකයො හට ය. දසෝවොන් ඵලයට පත් 
ආයයමය ශරොවකයො වනොහ ි සුතකින් තම දගල සිඳින්දන ් නමුත් 
භොගයවතුන් වහන්දස් අබු ධ් කියො දහෝ ධමමයට අධමමය යුයි කයිො දහෝ 
මහො සංඝයො හට සංඝ දනොදේ කියො දහෝ දනො කියයි. සූරම්බට්ඨ 
උපොසකයො දමන.ි 

දම් සූරම්බට්ඨ උපොසක තුමො දිනක් ආරොමයට දගොස් 
තථොගතයන් වහන්දස්දගන් ධමම කථොවක් අසො දසෝවොන් ඵලයට 
පුමිණ බලවත් පරීති දසෝමනස්සදයන් යුතුව තම නිවසට ආදය් ය. 
දමතුමොදග් සිදතහි ඇති ඒ පරීතිය දුටු වසවත් මොර දිවය පුතරයො ඔහු 
දසෝවොන් ව සිටින බව දනො දැන දමම පරීතිදයන් දසෝවොන් දවති යුයි 
සිතො එය වු ුක්වීදම් අ හසින් ද තිස් ලකුදණන් විසතිුරු බුදු රුවක් 
මවොදගන එතුමොදග ්නිදවස ඉදිරියට පුමිණ දොර කඩ සිට ශොස්තෲන් 
වහන්දස් වුඩිදය් ය යුයි පණිවිඩ යුවී ය. එවිට සූරම්බට්ඨ උපොසක 
තුමො දමදස් සිතී ය. මම දැන් ශොස්තෲන් වහන්දස් සමීපයට දගොස් 
බණ අසො පුමිණිදයමි. කමුක් වන්දන්  ? යුයි පුමිණ ශොස්තෲන් 
වහන්දස් යන සඤ්ඤාදවන ්වුඳ සිටිදය් ය. එවිට මොරයො දමදස් කීදේ 
ය. අම්බට්ඨය, මො විසින් නෙුට රූපය අනිතයය දේ නොව අනිතයය.... 
විඤ්ඤාණය අනිතයය යුයි කයිො ධමම ද ්ශනො කද මි. එය මම 
වුරදීමකනි් කීදවමි. එදස් දහයින් නුෙ රූපය නිතයය... විඤ්ඤාණය 
නිතයය යුයි දමදස් ස කො ගනු ව යුයි බු ්ධ ලීලොදවන් සිට කීදේ 
ය. එකල්හි සරූම්බට්ඨ උපොසක තුමො දමදස් සිතුදේ ය. බුදුවරයන් 
වහන්දස්ලො වනොහි දනො සලකො පරතයක්ෂ දනොදකොට යම් කිසිවක් 
ද ්ශනො කරන්දනය් යන දමය දනොවිය හුකි ය. ඒකොන්තදයන් මම 
භොගයවතුන් වහන්දස්දගන් දවන් කිරීමට පුමිණි වසවත් මොරයො 
වන්දන් ය යුයි සිතො නුෙ මොරයො දනොදේ   යුයි ඇසුදේ ය. මොරයොට 
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වනොහි දබොරු කීමට දනොහුකිව එදස්ය මම මොරයො දවමි යුය ිකීදේ 
ය. කුමක් පිණිස ආදවහි   යුයි සූරම්බට්ඨ උපොසක තුමො ඇසුදේ ය. 
නුෙදග් ශර ්ධොව දවනස් කරිීමට යුයි මොරයො කීදේ ය. එවිට සූරම්බට්ඨ 
උපොසක තුමො මොරයො අමතො “කි ිටි ර්ාර , නුඹ වැනි ර්ාර නේ එයකකු 
යනායේ සි  කේ දහසකේ ආයේ නර්ුතේ ර්ායගේ ශරදේධාව යසාළවා ි  
යනාහැකි  . නඹු එ ට අසර්ෙම  . යසෝවානේ ර්ාගමය නේ පැමිණි ශරදේධාව 
ග ේ යපාළයවහි පිහිටි ර්හයර්ර යර්නේ සේීර  . යනායස ේයවන සළුු  . 
නුඹ තවතේ යර්හි කුර්කේ යකයරහි ද” යුයි කියො අසරුක් ගුසුදේ ය. 
එකල්හි මොරයොට එහි රැඳී සිටීමට දනොහුකිව අතුරු හන් ව ගිදය් ය. 

දමදලස වූ ස්ීර ශර ්ධොව ඇති ආයයම ශරොවකයො විසනි් “ර්ර් 
භාගයවතුනේ වහනේයසේයගේ ර්ුවිනේ උපනේ, ධර්මය නේ උපනේ, ධර්මය නේ 
නිර්මිත, ධර්ම දා ාද  හමිි ව ූඖරස පුතරය කු යවමි” යුයි දම් වචනය 
කීම සදුුසු ය. එබඳු ආයයම ශරොවකයො වනොහි භොගයවතුන ්වහන්දස් නිසො 
ම ආයයම භමූිදයහි උපන් බුවින් භොගයවතුන් වහන්දසද්ග් පුතර යුය ි , 
භොගයවතුන් වහන්දස්දග් හෘ දයහි හට දගන මුවින් පිටවුන ධමම 
දඝෝෂොව දහ්තු දකොට මොගම ඵලයන්හි පිහිටි බුවින් භොගයවතුන් 
වහන්දස්දග් මවුින් උපන්දනෝ යුයි  , ආයයමය ධමමදයහි උපන් බුවින්  
ආයයමය ධමමදයන් නිේමිත බුවින ්ධමමජ් කියො දහෝ ධමම නිේමිත යුය ි , 
සතර මග සතර ඵල නවින යන නව දලෝදකෝත්තර ධමම ොයො යට සුදුසු 
වන දහයින් ධමම ොයො  යුයි   කීමට සුදුසු ය.  

ඒ කවර දහයින්  ? යත්, වොදසට්ඨය, තථොගතයන් වහන්දස් 
තරිපිටක බු ්ධ වචනය හෘ දයන් සිතො වචනදයන් දැක්වහූ. එබුවින් දම් 
කය ධමමය ම බුවින් ධමමය දමන ්වන බුවින් “ධර්ම කා ” නම් දේ. 
ධමමය දශර්ෂ්ඨ අථමදයන් බරහම් නම් දේ. එබුවින් “ෙරහේර් කා ” යනු  , 
ධමම සව්භොවය ම “ධර්ම භතූ” යනු  , එයම “ෙරහේර් භූත” යන ු  දම් 
සියල්ල තථොගතයන් වහන්දස්ට ම කියන නම් වන දහයිනි. 
දමදතකින් භොගයවතුන් වහන්දස් බරොහ්මණයින් ම දශර්ෂ්ඨය යන වො ය 
මිථයොව බිඳ  මො දවනත් නයොයකනි් ඒ බව දැක්වීම පිණිස පුරොණ 
දලෝදකෝත්පත්තිය දගන හුර  කව්මින් දමදස් වො  දස්ක. 

වොදසට්ඨය, දීඝම කොලයක් ගත වීදමන් පසු කිසියම් සමයක දම් 
දලෝක ධොතුව වුනදස්  , එබඳු කොලයක් දේ. එදලස දලොව වුනදසන 
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කල්හි දබොදහෝ දසයින් සත්වදයෝ ආභස්සර බරහ්ම දලෝකදයහි 
උප නොහු දවති. ඔවුහු එහි ධයොන චිත්ත බලදයන ් ඉපි  පරීතිය ම 
ආහොරය දකොට ඇතිව ස්වකීය ශරීරොදලොකදයන් ම බබ න්දනෝ ව 
අහදසහි හුසිදරමින් සිත් කළු වූ වස්තරොභරණ හුඳ පු ඳ සිටින්නොහු 
දවති. මහො කල්ප අටක් එහි ආයුෂය බුවින් ඉතො දීඝම කොලයක් ජීවත් 
දවති. වොදසට්ඨය, දීඝම කොලයක් ගත වීදමන් පසු දම් දලොකය හට ගනී 
 , එබඳු කොලයක් දේ.  

දලොව සුම කල්හි එක දලස පවතින්නක් දනො දවයි. දහ්තු 
ඵල ධමම ස්වභොවයන් අනුව කලක දී විනොශ දේ.  කලක දී හට ගනී. 
එදස්ම වෂම ගණන් වලනි ් පරමොණ ක  දනොහුක ි කොල පරිේදේ  
වශදයන් දමම ධමමතො සිදු දේ. එදස් වූ දීඝම කොල පරිේදේ  “ක ේප” 
නම් දේ. දම් කල්පය “ආ ෂුේ ක ේප , අනේතර් ක ේප , අසංඛය ක ේප , 
ර්හා ක ේප ” යනුදවන් සිවු වු ූරුම් දේ. 

 ආ ුෂේ ක ේප   

දලොව පවත්නො කොලය තු  සත්වයන්දග් ආයුෂය වුදඩමින් 
පිරිදහමින් පවතින අතර ඒක් එක් කොලයන්හි සත්වයන් ජීවත් වන 
ආයුෂ කොලය ආයුෂ් කලප්ය නම් දේ. (අපදග් භොගයවතුන් වහන්දස් 
දලොව පහ  වූ කොලදයහි මනුෂය ආයුෂය අවුරුදු සියයකි. දම් වනොහි 
ඒ කොලදයහි ආයුෂ් කලප්ය දේ.)  

 අනේතර් ක ේප  

කල්ප ආරම්භදයහි දී මනුෂය ආයුෂය අවුරුදු අසංඛ්යයකි. 
පසුව සත්වයන්දග් සිත්හි දකදලස් පහ  වීමත් සමග එය පරිිහී දගොස් 
කලක දී  ස අවුරුදු ආයුෂයක් දේ. සියලු ආකොරදයන් මොනුෂීය 
ගුණයන්දගන් පිරිහුණො වූ එම කොලදයහි දී සත්ව විනොශයක් ඇති දේ. 
එය අන්තේ කල්ප විනොශය නම් දේ. එය   “යරෝග අනේතර් ක ේප , 
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සතේෙ (ආයුධ) අනේතර් ක ේප , දුර්භිෂ අනේතර් ක ේප ” යුයි තරිවිධ 
දේ. 

 යරෝග අනේතර් ක ේප  

දමෝහය උස්සනන් සත්වයන් වොසය කරන අන්තර කල්පය 
“යරෝග අනේතර ක ේප ” නම් දේ. දරෝග අන්තර කලප්දයහි මිය යන 
දබොදහෝ ද නො දරෝග පීඩො දහ්තුදවන් මිය යන බුවින් අදන් දමබඳු 
දුකක ්අන ්කිසිදවකුටත් දනොදේවො යුයි අනයයන ්දකදරහි චමතරී 
සිතින් යකු්තව මියදගොස් ස්වගමදයහි උපදිති.  

 දුර්භිෂ අනේතර් ක ේප  

දලෝභය උස්සන්න සතව්යන් වොසය කරන අන්තර කල්පය 
“දුර්භිෂ අනේතර ක ේප ” නම් දේ. දම් දුේභික්ෂ අන්තර කල්පදයහි 
මිය යන දබොදහෝ ද නො කුස ගිනි දුක් පීඩො දහ්තුදවන් මිය යන බුවින් 
ආහොර ආශොදවන් මියදගොස් දපර්ත දලෝකදයහි උපදිති.  

 සතේෙ අනේතර් ක ේප  

 ්දේශය උස්සනන් සත්වයන් වොසය කරන අන්තර කල්පය 
“සතේෙ අනේතර ක ේප ” නම් දේ. දම් සත්ථ අන්තර කල්පදයහි මිය 
යන දබොදහෝ සත්වදයෝ  ද්ේශය බහුල දහ්තුදවන් දබොදහෝ අපරොධ 
දකොට නිරදයහි උපදිති. 

මිනිස් ආයුෂය පිරිහී දගොස ් ස අවුරු ්  පරමොයුෂ ඇති කල්හි 
පස් අවුරුදු කමුරිය ස්වොමියකුට දීමට සුදුසු දකොට සලකන්නොහ. 
එකල්හි ගිදතල්, දවඬරු, තල දතල්, මී, සකුරු, ලුණු යන දම් රස 
නුති වී යන්දන් ය. යම් දස් දම් කොලදයහි ආහොර අතුදරන් හුල් බත්, 
මස් අගර දභෝජ්නය වන්දන්  ? එදස ් මිනිසුන ් අතර  ස අවුරු  ් 
පරමොයුෂ දකොට ඇති කල්හි යව නම් ධොනයය අගර දභෝජ්නය වන්දන් 
ය.  ශ කුසල කමම පථ මළුුමනින් නුති වනන්ොහ.  ශ අකුශල කමම 
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පථදයෝ අතිශයින් බහුල වන්නොහ. එකල්හි කුසල යන නමවත් ඇති 
දනොවන්දන් ය. එදස් ඇත ිකල්හි කුසල් කරන්දනක්   නුත. 

මේපියන් දකදරහි වර වො පි පිදින්නො වූ, ශරමණ බරොහම්ණයන් 
දකදරහි වුරදි දලස හුසිදරන්නො වූ සිය පවුදලහි වුඩිහිටියන්ට ගරු 
දනො කරන්නො වූ මනෂුයදයෝ පිදිය යුත්දතෝ   පරශංසො ක  යුත්දතෝ   
වන්නොහ. එකල්හි මව ය කියො දහෝ සුලු මව ය කියො දහෝ නුන්ො ය 
කියො දහෝ ගුරු භොයයමොව ය කියො දහෝ සුලු පයිොදග් භොයයමොව ය කියො 
දහෝ දවනසක් දනොවන්දන් ය. එළුවන්, බුටළුවන්, ඌරන්, කුක ුන්, 
බල්ලන්, හිවලුන් යම් දස්   එදස් දලෝ වුසි මනුෂයදයෝ දවනසකට 
දනො පුමිදණන්නොහු ය. ඒ සත්වයන ්තු  ඔවුදනොවුන ්දකදරහි දැඩි 
දකෝපය, දැඩි වයොපො ය දැඩි  ්දේෂය, දැඩි වධක චිත්තය (මුරීදම් ආශොව) 
ඇති වන්දන් ය. මුවන් මරනන්කුට මුවකු දැක දැඩි දකෝපය, දැඩි 
වයොපො ය, දැඩි  ්දේෂය, දැඩි වධක චිත්තය ඇති වන්දන ්යම් දස්  එදස් 
පුතරයො දකදරහි මවට  , මව දකදරහි පුතරයොට  , පුතරයො දකදරහි 
පියොට  , පියො දකදරහි පතුරයොට  , සදහෝ රිය දකදරහි සදහෝ රයොට 
 , සදහෝ රයො දකදරහි සදහෝ රියට   ඔවුදනොවුන් දකදරහි දැඩි 
දකෝපය, දැඩි වයොපො ය, දැඩි  ්දේෂය, දැඩි වධක චිත්තය ඇති වන්දන් 
ය. 

එදලස ගුණධමම හනී වූ කල්හි සත්  වසක් මුළුල්දලහි ශස්තර 
අන්තේ කල්පය (ආයුධවලනි් ඇන දකොටො දගන විනොශ වන කොලය) 
වන්දන ්ය. එය සිදු වීමට දින සතකට දපර දලොවට අවමංගල පණිවිඩ 
හඟවන චොතුමමහොරොජික වුසි දලෝකබයූහ නම් ද ්වතොදවෝ මිනිස් 
දවසින් පුමිණ රතු වස්තර හුඳ රතු මල් පු ඳදගන අඬමින් කඳුළු 
පිසිමින් දගයක් පොසො ම  ඇවිදිමින් දමදස් කියනන්ොහ. “පිනේවතේනි! 
යර් ිනේ දින සතකේ ගත වූ විට ඔවුයනාවුනේ ඇන යකාටායගන විනාශ 
වන ර්හතේ වයසන කේ වනේයනේ  . එ ිනේ මි   න සි  ේය ෝ ර් 
නරකය හි උපදිනේනාහු  . එෙැවිනේ එර් වයසනය නේ ගැ ීර්ට කැර්ති 
සි  ේය ෝ ර් පනේසි ේ ආරෂා කරනේන. ර්ේපි  උපසේොන කරනේන. 
මර්තරි  වඩනේන  නාදී ය ස කි නේනාහ.” එදහත ් දමය දබොදහෝ 
ද නො දනො පි ිගනිති. දපර පින් ඇති ටික ද දනකු ම පි ගිනිති. ඔවුහු 
දම් කියූ ද ය සිදු විය හුකිය යුයි බිය වී වනොනත්ර, ගුහො දලන් 
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ආදියට සත්  වසකට පරමොණවත් දලස ආහොරොදිය රැදගන දගොස් තනි 
ව සුඟවී සිටින්නොහ. දමය දනො පි ිගනන්ො දකදලස් බහුල දබොදහෝ 
ජ්නයො අතර ඔවුදනොවුන් දකදරහි මෘග සංඥාව (මුදවක් ය යන හුඟීම) 
ඇති ව ඔවුන් අතට අසු වූ අසු වූ දැය ආයුධ වී ඒ තියුණු ආයුධවලනි් 
“යම් ර්ුයවකේ  , යම් ර්ුයවකේ  ” යුයි ඔවුදනොවුන් කපො, දකොටො ජීවිත 
විනොශ කර ගන්නොහ. 

ඒ සත්  වස දගවී ගිය පසු සුඟවී සිටි මනුෂයදයෝ ඒ ඒ 
තුන්වලින් එලියට පුමිණ තවත් සුඟවී සිටි දකදනක් ම ජීවත් ව 
සිටිනු  කනි්නොහ. අන් සියල්දලෝ ම මරණයට පත්ව ඇති බව දැක මහත් 
සංදේගයට පුමිණ පින්වතන්ි අපරොධ කමම දහ්තුදවන ්දම් සො විපතක් 
වූදය් ය යුයි කියො ඒ සියල්දලෝ ම පරොණඝොතදයන් ව කනි්නොහ. ඒ 
දහ්තුදවන් ඔවනු්ට උපදින  රුවන්ට මේපියන්දග් අිෂ්ඨොන පූවමක  
කුසල බලදයන් අවුරුදු විස්සක්  කව්ො ආයුෂය වුදඩන්නොහ. දමදස් 
කුසල ධමම සමො න් වූ දහ්තුදවන් ආයුෂදයන් වණමදයන් වුඩි දියුණු වූ 
බව ස කො පරොණඝොත අ ත්තොොන ද කින් ව කනි්නොහ. එයින් ඔවුන්ට 
උපදින  රුවන්ට ආයුෂය සත ිසක්  ක්වො වුදඩන්නොහ. ඔවනු් 
කොමමිථයොචොරදයන් ව කනි්නොහ. ඔවුන්ට උපදින  රුවන්ට ආයුෂය 
අවුරුදු අසූවක්  ක්වො ආයු වණමොදිය වුදඩන්නොහ. ඔවහුු මුසොවො දයන් 
ව කනි්නොහ. ඔවුන්ට උපදින  රුවන්ට අවුරුදු එකසයි හුටක් 
පරමොයුෂ ඇති වන්නොහ. ඔවුහු දක්ලොම් කීදමන් ව කනි්නොහ. ඔවුන්ට 
උපදින  රුවන්ට අවුරුදු තුන්සිය හුටක් පරමොයුෂ ඇති  වන්නොහ. 
ඔවුහු ඵරුෂ වචනදයන් ඔවුහු සම්ඵපරලොපදයන් ව කනි්නොහ. ඔවනු්ට 
උපදින  රුවන්ට අවුරුදු හයසිය සත ිසක් පරමොයෂු ඇති වන්නොහ. 
ඔවුහු අභිජ්ජ්ො, වයොපො ය යන ද දකන් ව කනි්නොහ. ඔවුන්ට උපදින 
 රුවන්ට අවුරුදු ද  හසක් පරමොයුෂ ඇති වන්නොහ. ඔවුහු 
මිථයො ෘෂ්ටිදයන් ව කනි්නොහ. ඔවුන්ට උපදින  රුවන්ට අවුරුදු සොර 
 හසක් පරමොයුෂ ඇති වන්නොහ. ඔවුහු අධමම රොගය, විෂම දලෝභය, 
මිථයො ධමම යන තුදනන් ව කිනන්ොහ. ඔවනු්ට උපදින  රුවන්ට අවුරුදු 
අට  හසක් පරමොයුෂ ඇත ි වන්නොහ. මව දකදරහි, පියො දකදරහි, 
ශරමණයන් දකදරහි, බරොහම්ණයන ්දකදරහි, මනොදකොට පවතින්දනෝ 
වමු. කුල ද ටුවන් පු න්දනෝ වමු නම් යහපත් ය යුයි සිතො, මහදණනි, 
ඔවුහු මව දකදරහි, පියො දකදරහි, ශරමණයන් දකදරහි, බරොහ්මණයන් 
දකදරහි මනොදකොට පවතනි්දනෝ වනන්ොහු ය. කුල ද ටුවන් පු න්දනෝ 
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වන්නොහු ය. දමදස ්කුසලධමම සමො නව් පවතින ඔවනු්ට විසි  හසක් 
පරමොයුෂ ඇති වනන්ොහ. ඔවුහු කුසල ධමම සමො න්ව පුවතීදමන් 
ආයුෂදයන්   වණමදයන ්  වුදඩනන්ොහ. ආයෂුදයන්  , වණමදයන්   
වුදඩනු ලබනන්ො වූ ඔවනු්ට අවුරුදු සත ිස්  හසක් පරමොයුෂ ඇති 
වන්නොහ. අවරුුදු සත ිස්  හසක් පරමොයුෂ ඇති මිනිසුන්ට අවුරුදු අසූ 
 හසක් පරමොයුෂ ඇති වනන්ොහ. 

මිනිසුන් අතර අවුරුදු අසූ  හසක් පරමොයුෂ ඇති කල්හි අවුරුදු 
පන්සියයක් වයස ඇති කුමොරිකොදවෝ ස්වොමි කුලයට යන්නොහ. දමදලස 
කරමදයන් ආයුෂය වධමනය වී අවුරුදු අසංදඛ්යයක්  කව්ො වුදඩන්නොහ. 
දමදලස  ස අවුරුදු වයදසහි පටන් අසංදඛ්යයක්  ක්වො වුඩී නුවත 
 ස අවුරු  ්  ක්වො පිරිදහන  ස අවුරුදු ද කක ් අතර කොලය එක් 
අන්තර කල්පයකි. 

 අසංයඛ ය 

එදක්  සයක්     =  සයකි. 
 ස  සයක්     = සියයකි.  
සියක්  සයක්     =  හසකි. 
 හස් සියයක්     = ලක්ෂයකි. 
ලක්ෂ සියයක්     = දකෝටියකි. 
දකෝටි දකෝටියක්    = පරදකෝටියකි. 
පරදකෝටි දකෝටියක්    = දකෝටි පරදකෝටියකි. 
දකෝටි පරදකෝටි දකෝටියක්   = නහුතයකි. 
නහුත දකෝටියක්    = නින්නහුතයක.ි 
නිනන්හුත දකෝටියක්    = අදක්ෂෝභිණියකි. 
අදක්ෂෝභිණී දකෝටියක්    = බින් දුවක.ි  
බින්දු දකෝටියක්    = අේ බු යකි. 
අේබු  දකෝටියක්    = නිරේ බු යකි. 
නිරේබු  දකෝටියක්    = අහහයකි. 
අහහ දකෝටියක්    = අබබයකි. 
අබබ දකෝටියක්    = අටටයකි. 
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අටට දකෝටියක්    = දසොගන් ි කයක.ි 
දසෝගන්ික දකෝටියක්    = උත්පලයක.ි 
උත්පල දකෝටියක්    = කුමු යකි.  
කුම ු දකෝටියක්    = පුණ් ඩරිකයකි. 
පුණ්ඩරික දකෝටියක්    = පදුමයකි. 
පදුම දකෝටියක්    = කථොනයකි. 
කථොන දකෝටියක්    = මහොකථොනයකි. 
මහොකථොන දකෝටියක්    = අසඞ දඛ්යයකි. 

 අසංඛය ක ේප   

ඉහත කියන ල  අන්තර කල්ප විස්සක් එක් අසංඛ්ය කල්පයකි. 
“සංවට්ට අසංඛය ක ේප , සංවට්ටට්ඨා ි අසංඛය ක ේප , විවට්ට 
අසංඛය ක ේප , විවට්ටට්ඨා ි අසංඛය ක ේප ” යුයි සතර වු ූරුම් 
දේ. 

❖ කල්පයක් විනොශ වීම පණිිස වසින්නො වූ කල්ප විනොශක මහො 
දම්ඝදයහි පටන් විනොශ වී අවසන් වීම  ක්වො වූ කොලය සංවට්ට 
අසංඛය ක ේප  නම් දේ. 
 

❖ විනොශ වී දූවිලි ස්වල්පයක් තරම් වත් නුතිව හිස් අන්ධකොර 
අජ්ටොකොශයක් ව සම්පත්ති කර මහො දම්ඝය ඇතිවීම  ක්වො හිස ්ව 
පවත්නො කොලය සංවට්ටට්ඨා ි අසංඛය ක ේප  නම් දේ. 

 

❖ ඒ සම්පත්ති කර මහො දම්ඝදයහි පටන් චන්ර සූයයම උො ව දතක් 
දලොව නුවත හටගන්නො කොලය විවට්ට අසංඛය ක ේප  නම් දේ.  
 

❖ චන්ර සූයයමන් පහ  වී සතව් වොසයට සුදුසු භූමියක ්ව නුවත කලප් 
විනොශක මහො දම්ඝය  කව්ො වතමමොනදයහි දමන් පවත්නො කොලය 
විවට්ටට්ඨා ි අසංඛය ක ේප  නම් දේ. 
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 සංවට්ට තුන 

කල්ප විනොශ වන ආකොර තුනකි.  ආදපෝ සංවට්ටය දත්දජ්ෝ 
විධ දේසංවට්ටය වොදයෝ සංවට්ටය යනුදවන් තරි . 

සත්වයන්දග්  ්දේශය බහුලව පවත්නො කල්පයන්හි ගින්දනන් 
දැවී කලප් විනොශය දේ  .එය යතේයජ්ෝ සංවට්ට  නම් දේ.  

❖ සත්වයන්දග් දලෝභය බහුලව පවත්නො කල්පයන්හි ජ්ලදයන් කල්ප 
විනොශය දේ. එය ආයපෝ සංවට්ට  නම් දේ. 
 

❖ සත්වයන්දග් දමෝහය බහලුව පවත්නො කලප්යන්හි වොතදයන් 
කල්ප විනොශය දේ. එය වාය ෝ සංවට්ට  නම් දේ. 

 

 සංවට්ට සීර්ා තුන 

ආභසේසර, සුභකිණේහක, යේහපේඵ  යනුදවන ්කලප් විනොශ සීමො 
තුනකි. 

❖ ගින්දනන් දැවී කලප්ය නසන්ො විට සතර අපොය, මනුදලොව, දිවය 
දලෝක සය, පරථම ධයොන බරහ්ම දලෝක තුන යන දම් ආභස්සර බෙ 
දලොවින් යට භූමි තුදුසක් (14) දැවී විනොශ දවයි. 
  

❖ ජ්ලදයන් කල්පය නස්නො විට සතර අපොය, මනුදලොව, දිවය දලෝක 
සය, පරථම ධයොන බරහ්ම දලෝක තුන, දුතිය ධයොන බරහ්ම දලෝක 
තුන යන දම් සුභකිණ්හක බෙ දලොවින් යට භූමි සතද ොසක් (17) 
දිය වී විනොශ දවයි. 
 

❖ වොතදයන් කල්පය නසන්ො විට සතර අපොය, මනුදලොව, දිවය දලෝක 
සය, පරථම ධයොන බරහ්ම දලෝක තුන,  දුතිය ධයොන බරහ්ම දලෝක 
තුන, තතිය ධයොන බරහ්ම දලෝක තුන යන දම් දේහප්ඵල බෙ 
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දලොවින් යට භමූි විස්සක ් (20) වොතදයන් සුනු විසුනු වී විනොශ 
දවයි. 

 යෂේතර තුන 

ජ්ාති යෂේතර  ආඥා යෂේතර  විෂ  යෂේතර  යුයි සීමො තුනකි. 

❖ බු ්ධ දබෝසතොණන් වහන්දස් පශ්චිම භවිකව මනුදලොව මේකුස 
පි ිසිඳ ගුනීම, මේකුදසන ්බිහි වීම, බු ්ධත්වයට පතව්ීම  ම්සක් 
ද සීම, ආයු සංස්කොරය අතහුරීම, අනුපොදිදශ්ෂ පරිනිවමොණ 
ධොතුදවන් පිරිනිවීම යන අවස්ථොවන්හි දී කම්පිත වන  ස  හසක් 
සක්ව  ජ්ාති යෂේතර  නම් දේ. 
 

❖ ආටානාටි  සූතර , යර්ාර පරිිත, ඛනේධ පිරිත, ධජ්ගේ ග පරිිත, ර්ංග  
සූතර , රතන සූතර , යර්තේත සූතර  ආදිදයහි බුදුරජ්ොණන් 
වහන්දස්දග් ආනුභොවදයන් ධමම බලය පිහිට හොත්පස පුතිර 
පවත්නො පරද ්ශය වන දකෝටි ලක්ෂයක් සක්ව  ආඥා යෂේතර  නම් 
දේ. 
 

❖ විශ්වය තු  පවත්නො අනන්තොපරිමොණ දලෝක ධොතු සියල්ලම 
භොගයවතුන් වහන්දස්දග ් බුදු නුවණට විෂය දේ. බුදු නුවණ 
ඉක්මවො විශ්වය තු  අවදබෝධ ක  යුතු ධමම නුත්දත් ය. අවදබෝධ 
ක  යුතු ධමම ඉක්මවො බුදු නුවණ   නුත්දත් ය. දමදලස බුදු 
නුවණ හො විශ්වය තු  ඇති අවදබෝධ ක  යුතු සියල්ල සමව 
පවත්දන් ය. එබුවින ් විශ්වය තු  පවත්නො අනන්ත සක්ව  
සියල්ලම විෂ  යෂේතර  නම් දේ. 

 
කල්ප විනොශදයහි දී ඉහත කී ආඥා දක්ෂ්තරය වූ දකෝටි ලක්ෂයක් 

සක්ව  එකවර විනොශ දේ. 
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 ක ේප විනාශ  වන ආකාර  

ගින්දනන් කලප්ය විනොශ වන කල්හි ප මු දකොට ම කලප් 
විනොශක මහො දම්ඝය ආඥා දක්ෂ්තරය ව ූදකෝටි ලක්ෂයක් සක්ව ට එක 
පුහුර වසින්දන් ය. එවිට මනුෂයදයෝ සතුටු ව බීජ් වුපිරීමොදිය කරති. 
දමදලස වපුරන ල  බීජ් පුල වී ගවයන්ට කො හුක ිපමණට වුවුණු 
පසු එම වුස්ස නතර වී දම්ඝ ගජ්මනො පමණක ්ම වන්දන ්ය. එයින් 
පසු එම කල්පයට පිනි දපො ක් වත් දනො වුදටන්දන් ය. එකල්හි වුසි 
දිදයන් ජීවත් වන සත්වදයෝ ජීවත් විය දනොහුකි ව මිය දගොස් 
ද ේදලොව ඉපි  එහි දී ධයොන භොවනො වඩො බෙදලොව උපදිනන්ොහ. මල් 
ඵලයන්හි ඕජ්ොදවන් ජීවත් වන සත්වදයෝ   එයනි් චයුතව එදලස ම 
බෙදලොව උපදින්නොහ. දමදලස ආකොශදයහි හො දගොඩ බිදමහි 
දවදසන සියලු සත්වදයෝ මියදගොස් බෙදලොව උපදින්නොහ. දිදයහි 
දවදසන මත්සයොදීහු   ජ්ලය නුතිව යූදමන් මියදගොස් ද ේදලොව 
ඉපි  ධමම නියොමය අනුව පවූමදයහි කරන ල  අපරොපරිය දේ නීය පුණය 
කමම බලදයන් ධයොන භොවනො වඩො බෙදලොව උපදිනන්ොහ.  

 තරිවිධ ර්හා යකෝ ාහ  

ක ේප යකෝ ාහ  , ෙුදේධ යකෝ ාහ  , ෙකරවර්ති යකෝ ාහ  , 
යුයි දලොව මහො දකෝලොහල තුනක් ඇත්දත් දේ.  

 ක ේප යකෝ ාහ    

කල්ප විනොශයට අවුරුදු ලක්ෂයකට දපර චොතුම්මහොරොජික 
ද ේදලොව වුසි දලොවට අවමංගල පණිවිඩ  න්වන දලෝකබයූහ නම් 
ද විදයෝ මනුදලොව පුරො මිනිස් දවස ්දගන දකස් මොු අඬමින ්කඳුළු 
පිසිමින් රතු වස්තර හුඳ විරූප දවස් දගන මනුදලොව සිසොරො 
හුසිදරමින ්දමදස් කියනන්ොහ. “පනිේවතේනි! යර් ිනේ අවුරැදු  ෂ කේ 
ගි  තැන යම් ක ේප  විනාශ වනේයනේ  . ර්හ යපාළව ද වැනසී  නේයනේ 
 . ර්හා සර්ුර  ද වි යළනේයනේ  . ර්හායම්රැ පවමත ආදී විශා  වසේතූනේ 
ද ගිනි යගන දැී අළු ී විනාශ වනේයනේ  . ෙඹය ාව යතකේ සි  ේ  
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විනාශ වනේයනේ  . ඒ කිසිවක අළුවතේ ඉතිරි යනාවනේයනේ  . එෙැවිනේ 
මර්තරි  වඩනේන. කරැණාව, ර්ුදිතාව, උයපේෂාව වඩනේන. ර්ේපි  
උපසේොන කරනේන. වැඩිහටිි නේට ස කනේන.” යනොදී දලස කියමින් 
කල්ප විනොශය ප ිිබඳව හඟවන්නොහ. දමය කල්ප දකෝලොහලය නම් 
දේ.  

 ෙුදේධ යකෝ ාහ   

සම්මො සම්බුදු රජ්ොණන් වහන්දස් නමක් දලොව පහ  වීමට 
අවුරුදු  හසකට දපර දලොවට මංගල පණිවිඩ  න්වන දලෝක පොලක 
ද විදයෝ මිනිස් දවසින් පුමිණ සුදු වස්තර හුඳ සුදු මල් පු ඳදගන 
අලංකොර ශරීර දසෝභොව ඇතිව සිනහ මුසු මුහුණින් යුක්තව මංගල 
විලොසදයන් මිනිස් දලොව සිසොරො හුසිදරමින් දමදස් කියනන්ොහ. 
“පිනේවතේනි! යර් නිේ අවුරැදු දහසකිනේ ර්තු ය ාව සම්ර්ා සම්ෙුදු 
රජ්ාණනේ වහනේයසේ නර්කේ පහළ වනේනාහ. ඒ ෙුදු රජ්ාණනේ වහනේයසේ 
ධර්මානු ධර්ම පරතිපනේන වූ ර්හා සංඝරතේන  පිරිවරා ධර්ම යදේශනා කරමිනේ 
ය ාව හැසියරති. ඒ ෙුදු අසිරි දකිනු කැර්ති අ , ෙුදු ෙණ අසනු කැර්ති 
අ , දනේ යදනු කැර්ති අ , සි ේ රෂා කරනු කැර්ති අ , ඒ ෙුදු 
සසුයනහි ර්ග ඵ  නිවනේ සුව  ෙනු කැර්ති අ  දනේ යදනේන, පනේසි ේ 
රෂා කරනේන, යපායහා  සි ේ රෂා කරනේන, ධයාන භාවනා වඩනේන” 
යනොදී දලස දලොව පුරො කියො ඇවිදින්නොහ. දමය බු ්ධ දකෝලොහලය 
නම් දේ. 

 ෙකරවර්ති යකෝ ාහ   

සක්විති රජ් දකදනක් දලොව පහ  වීමට අවුරුදු සියයකට 
දපර දලෝක පොලක ද විදයෝ බු ්ධ දකෝලොහලදයහි දමන් මංගල 
විලොසදයන් මිනිස් දලොව සුරිසරමින් දමදස් කියනන්ොහ. “පනිේවතේන!ි 
යර් ිනේ අවුරැදු සි  කනිේ ර්තු සතර ර්හදේීප ට අිපති ෙකර රතේන , 
හසේති රතේන , අශේව රතේන , ර්ණි රතේන , සේතරී රතේන , ගෘහපති 
රතේන , පරිනා ක රතේන   න සපේත රතේන නේයගනේ පරතිර්ණේඩිත 
දහසකේ පුතර නේ පරිවාර යකාට ඇතිව ආකාශය නේ  න ගර්නේ ඇති 
ෙකරවර්ති රජ් යකයනකේ පහළ වනේයනේ  . එක ේහි පනේසි ේ ආදී ගුණ 
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පූණම  යනා කරනේනනේට ජීවතේ වි  යනාහැකි වනේයනේ  .  යර්කේ පඤේෙ 
සී ය නේ එකකේ යහෝ කඩ කරනේයනේ ද ඔහු එතැනේහදිී ර් මි  යගාසේ 
අපාගත වනේයනේ  . ඒ සකේවිති රාජ්ය තුළ සතර ර්හා දිව ිනේ වැසි 
සි ලු ර්නුෂයය ෝ ර් සුෙරිත ධර්ම සපුරා සේවගම පරා න වනේනාහ” යනොදී 
දලස දලොව පුරො කියො ඇවිදින්නොහ. දමය චකරවත්ති දකෝලොහලය නම් 
දේ.  

ඉහත කී දලස කල්ප දකෝලොහලය ඇති වූ පසු එය අසො 
මනුෂයදයෝ   භූමොටු ද විදයෝ   පනි්කම් දකොට එයනි් චයුතව 
ද ේදලොව ඉපි  එහි දී වොදයෝ කසින ආදී භොවනො වඩො බෙදලොව 
උපදිනන්ොහ. අන් සත්වදයෝ අපරොපරිය දේ නීය කමම බලදයන් දපර 
පින් මතු වී ද ේදලොව ඉපි  ධයොන භොවනො වඩො බෙදලොව 
උපදිනන්ොහ. දමදලස වුස ිනුතිව දබොදහෝ කලක් ගයි කල්හි ද වන 
සූයයම මණ්ඩලයක් පහ  වන්දන් ය. ඒ ද වන සූයයම මණ්ඩලය පහ  
වීදමන් යම් ඒ කුඩො ඇල, දො , ව වල් ඇත්දත් දේ  , ඒ සියල්ල සිඳී 
විය ී යති. 

ඉන් පසු දබොදහෝ කලක් ඇවූදමන් තුන් වන සූයයම 
මණ්ඩලයක් පහ  දේ. ඒ තුන් වන සූයයම මණ්ඩලය පහ  වීදමන් පසු 
ගංගා,  ර්ුනා, අිරවතී, සරභූ, ර්හී යන දම් මහො ගංගොදවෝ විය ී සඳිී 
යති. 

ඉන් පසු දීඝම කොලයක් ඇවූදමන් සතර වන සූයයම මණඩ්ලයක් 
පහ  දේ. සතර වන සූයයම මණ්ඩලය පහ  වීදමන් අනවතපේත වි , 
කණමර්ුණේඩ වි , රෙකාර වි , ඡදේදනේත වි , කුණා  වි , ර්නේදාකිණි 
වි , සිංහ පරපාත වි  යන සප්ත මහො විල් විය ී සඳිී යති. 

ඉන් පසු දීඝම කොලයක් ඇවූදමන් පස ්වන සූයයම මණ්ඩලයක් 
පහ  දේ. ඒ පස් වන සූයයම මණ්ඩලය පහ  වීදමන් දයොදුන් අසූ සොර 
 හසක් උසට පිරී ඇති මහො සමුරය ඇඟිලි පරුුකක් දතදමන පමණ 
කුදු විය ී සඳිී යයි.  
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ඉන් පසු දීඝම කොලයකනි් පසු සය වන සූයයම මණ්ඩලයක් පහ  දේ. 
ඒ සවන සූයයම මණ්ඩලය පහ  වීදමන් පසු දකෝටි ලක්ෂයක් සක්ව  
දුම් නුගී දුමින් පිරී යති. 

ඉන් පසු දීඝම කොලයක ඇවූදමන් සත් වන සූයයම මණඩ්ලයක් 
පහ  දේ. ඒ සත් දවනි සූයයමයො පහ  වීදමන් දම් මහො පෘථිවිය  , 
දම්රු පවමතොදිය   දමදලස දකෝටි ලක්ෂයක් සක්ව  එකම ගිනි 
ජ්ොලොවක් දවයි. ඒ ගිනන් වොතදයන් විසුරුවන ල ්ද  ්ආභස්සර බරහ්ම 
දලෝකදයන් යට සියල්ල දැවී ගිදතල් කපරුු ආදිය දැව ූතුන අළු ඉතිරි 
දනොවන්නො දස ් දකෝටි ලක්ෂයක් සක්ව  අළු දූවිලි ස්වල්පයක් වත් 
ඉතිරි දනොවී විනොශ වී යති. 

ජ්ලදයන් කල්ප විනොශය වන කල්හි කල්ප විනොශක මහො 
දම්ඝය ඇති වීදමන් පසු දකෝටි ලක්ෂයක් සක්ව  ජ්ලදයන් පරිී ඉතිරී 
දගොස් ඉන් පසු ඒ ජ්ලදයන් ම දිය වී විනොශ වී යති. 

වොතදයන් කල්ප විනොශය වන කල්හි කල්ප විනොශක මහො 
දම්ඝය ඇති වීදමන් පසු දකෝටි ලක්ෂයක් සක්ව  පුරොවට මහත් චණ්ඩ 
මොරුත ඇති වී ඒ සක්ව  සතර දිශොදවන් හමන සු ඟින් දයොදුන් 
ගණන් විශොල පවමත කඳු මහ දපොද ොව දකොටස් ආකොශයට උගුළුවො 
සු ං බලදයන ්සුනු විසුනු දකොට දූවිලි සව්ල්පයක් වත් ඉතිරි දනොවන 
දස් විනොශ වී යති. 

‘‘සත්ත සත්තග්ගිනා වාරා - අ්ඨයර් දකා, 
ෙතුස්ි  දා පුණ්ණා  - එයකා වා වුයරා සි ා. 

අග්ගිනාභස්සරා යහ්ඨා  - ආයපන සුභකිණ්හයතා, 
යවහප්ඵ යතා වායතන  - එවං ය ායකා විනස්සතී’’ 

කල්පය විනොශ වන කල්හි   ප ිිදවලින් සත් වොරයක් 
ගින්දනන් විනොශ දේ. අටවන වොරය ජ්ලදයන් විනොශ දේ. නුවත සත් 
වොරයක් ගින්දනන් විනොශ දේ. අටවන වොරය ජ්ලදයන් විනොශ දේ. 
දමම චකරදයන් සත් වොරයක් සිදු වී අටවන වොරදයහි දී සත් වොරයක් 
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ගින්දනන් විනොශ වී අටවන හුට හතර වන වොරය වොතදයන් විනොශ 
දේ. 

ගින්දනන් ආභස්සර බෙ තලදයන් යට  , ජ්ලදයන් 
සුභකිණ්හක  බෙ තලදයන් යට  , වොතදයන් දේහප්ඵල බෙ තලදයන් 
යට   විනොශ දේ. 

 ර්හා ක ේප  

ඉහත කියන ල  අසංඛ්ය කල්ප සතර, අන්තර කල්ප අසූව එක් 
මහො කල්පයකි. දම් මහො කල්පය   ශුනය ක ේප , සාර ක ේප , ර්ණේඩ 
ක ේප , වර ක ේප , සාරර්ණේඩ ක ේප , ර්හා භර ක ේප  යනුදවන් 
සය වු ූරුම් දේ. 

❖ සම්මො සම්බුදු රජ්ොණන් වහන්දස්ලො දලොව පහ  දනොවන කල්පය 
බු ්ධ ශනුය බුවින් ශුනය ක ේප  නම් දේ. 
 

❖ එක සම්මො සම්බුදු රජ්ොණන් වහන්දස් නමක් දලොව පහ  වන 
කල්පය සාර ක ේප  නම් දේ. 

 

❖ සම්මො සම්බුදු රජ්ොණන් වහන්දස්ලො ද  නමක් දලොව පහ  වන 
කල්පය ර්ණේඩ ක ේප  නම් දේ. 

 

❖ සම්මො සම්බුදු රජ්ොණන් වහන්දස්ලො දත නමක් දලොව පහ  වන 
කල්පය වර ක ේප  නම් දේ. 

 

❖ සම්මො සම්බුදු රජ්ොණන් වහන්දස්ලො සතර නමක් දලොව පහ  
වන කලප්ය සාරර්ණේඩ ක ේප  නම් දේ. 
 

❖ සම්මො සම්බුදු රජ්ොණන් වහන්දස්ලො පස් නමක් දලොව පහ  වන 
කල්පය ර්හා භර ක ේප  නම් දේ. 
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 රස යපාළව පහළ ීර්  

කල්පය පිහිටන කල්හි දකෝටි ලක්ෂයක් සක්ව  එක පුහුර යට 
අජ්ටොකොශය  ක්වො මහො පෘථිවිය මහොදම්රු පවමතොදිය ගින්දනන් දැවී 
දගොස් එකම කුහරයක ්ව දනො සූදූ දබර යක් දස් නුසී සිටි කල්හි 
නුවත සයිලු සත්වයන්දග ්පිදනන් එක් අසංදඛ්යයක ්එක ්අංගනයක් 
දලස පිහිටි කල්හි දලෝකයොට පි ිදයල වීම පිණිස වුස්ස වසනි්නට 
පටන් ගන.ී එය ආරම්භදයහි දී හිම පතනයක් දමන් දවයි. පසවු නිවුඩු, 
සහල්, මුං, මූ, බජිරි, දනල්ලි, කුකිරි, දකොමඩු, ලබු ආදී පරමොණ දලස 
වුසි බින්දු විශොල වී පසුව බෙය, ද ක, ආදී දලස කරමදයන් විශොල වී 
අඩ දයොදුන, දයොදුන, ද ක,  සය, දයොදුන් සියය,  හස ආදී දලස 
විශොල වුසි ධොරො පුමිණ ජ්ලස්කනධ්ය දකෝටි ලක්ෂයක් සක්ව  ගුබ 
පුරවො දපර දැවී ගයි තුන් පරිී යයි. එදලස හටගන්නො කල්පදයහි පහ  
වන සත්වයන්දග ් කුසල කමම බලදයන් ඒ ජ්ලය උඩ යට සරස 
හොත්පසින් වොතය නුගී ධමකරකදයහි (ඩබරොදවහි) සිදුර වුසූ කල්හි 
ඇතු ත රැදඳන ජ්ලය දමන් ඝන දකොට පියුම් (දනළුම්) දපත්තක 
ජ්ලය දමන ්එක ජ්ල බිඳුවක් වත් බුහුරට යොමට දනොදී දනො විසිදරන 
දස් පිඬු දකොට ඒ ජ්ලස්කන්ධය අතර වොතය ගමන් ක  හුකි දස් විවර 
සුකදසමින ්පන්දුවක් දමන් වට කර කරමදයන් ඝන වී යටට බුස දපර 
ශකර භවනය පිහිටි තුනට  ං දේ. එදස් බසිත් ම දපර පරථම ධයොන 
බරහ්ම දලෝක තුන පිහිටි තුන්හි ඒ බෙ දලොව පහිිට යි. එකල්හි 
ආභස්සරොදී ඉහ   බරහ්ම තලයන්හි වසන බරහම්යන් අතුදරන් ඇතදමක් 
ආයුෂය දගවීදමන් දහෝ කමමය දගවීදමන ්එයින ්චයුතව මහො බරහ්ම, 
බරහ්ම පුදරෝහිතය, බරහ්ම පොරිසජ්ජ් තලයන්හ ි උපදිති. එදස් ම 
පරිනිේමිත වසවේති, නිමමොණ රති, තුසිත, යොමය යන දිවය දලෝකයන් 
  පිහිටයි. එම දිවය දලෝකයන්හි   එදලස ම උපදිති. තොවතිංසය, 
චොතුේමහොරොජිකය යන ද  ද ේ දලව දපො ව හො සම්බන්ධ බුවින් 
එකල්හි පහ  දනොදේ. දපර දපොද ොව (මිනිස් දලොව) පිහිටි තුනට 
ජ්ලය බුස්ස කල්හි යට අජ්ටොකොශය මත්දතහි දයොදුන් නවලක්ෂ සුට 
 හසක් ඝන ඇති වො දපොද ොව පිහිටිදය් ය. ඒ වො දපොද ොව මත්දතහි 
දයොදුන් සොර ලක්ෂ අසූ  හසක් ඝන (ගුෙුර) ඇති ජ්ල දපොද ොව 
පිහිටිදය් ය. ඒ මත්දතහි එක් ලක්ෂ විසි  හසක් දයොදුන් ඝන ඇති ගල් 
දපොද ොව පිහිටිදය් ය. ඒ ගල් දපොද ොව මත දයොදුන ්ද ලක්ෂ සත ිස් 
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 හසක් ඝන ඇති පස් දපොද ොව පිහිටිදය් ය. එය මිහිරි ජ්ලය පහත 
බුස දපරහන්කඩයක මවු වුසුවොක් දමන ්වොයු බලදයන් ඒ ජ්ලය ම 
ඝන වී ජ්ලය මතුපිට පිහිටි දනළුම් පතක් දමන් පිහටිිදය් ය. එකල්හි 
සමුර පිහිටිය යුතු තුන් ගුෙුරු විය. සක්ව , තරී කූට පවමත, සප්ත කූට 
පවමත, මහොදම්රු පවමත පිහටිිය යුතු තුන්හි ඒවො පිහිටිදය් ය. එදස් ම 
සතර මහ ්වීපයන්   පිහිටිදය් ය. එකල්හි දලෝකොන්තරික නරකය දමන් 
එකම ඝන අඳුරක් ම වූදය් ය. 

කල්පයක් විනොශ වන කලහ්ි දපොද ොදවහි අන් සියලු තුන් 
විනොශ වී දගොස ්අවසොනදයහි දී මහො දබෝි මණ්ඩලය විනොශ දේ. 
කල්පයක් නුවත හට ගුනීදමහි දී පරථමදයන් මහො දබෝි මණ්ඩලය 
හට ගනී. එහි දපර නිමිතත්ක් වී දනළුම් ගසක ්හට ගනී. ඉඳින ්ඒ 
කල්පදයහි සම්මො සම්බුදු රජ්ොණන් වහන්දස්ලො පහ  වන්දන් නම් 
මල් හට ගනී. දනො වන්දන් නම් මල් හට දනො ගනී. ඒ අනුව බුදු 
රජ්ොණන් වහන්දස්ලො දලොව පහ  දනොවන්දන් නම් ඒ කල්පය ශූනය 
ක ේප  නම් දේ. එක බුදු රජ්ොණන් වහන්දස් නමක් පහ  වන්දන් නම් 
එහි එක මලක් පිදපයි. එය සාර ක ේප  නම් දේ. ද  නමක් පහ  
වන්දන ්නම් එහ ිමල ්ද කක් පිදපයි. එය ර්ණේඩ ක ේප  නම් දේ. 
දතනමක් පහ  වන්දන් නම් එහි මල් තුනක් පිදපයි. එය වර ක ේප  
නම් දේ. සතර නමක් පහ  වන්දන් නම් එහි මල් සතරක් පිදපයි. එය 
සාර ර්ණේඩ ක ේප  නම් දේ. පස් නමක් පහ  වන්දන් නම් එහි මල් 
පසක් පිදපයි. එය ර්හා භර ක ේප  නම් දේ. ඒ මල්   එක ම නටුවක 
එකට බුඳී හට ගනී.  

එකල්හි සු ්ධොවොස බෙදලොව වුසි අහමත් බරහ්මදයෝ අලුත 
හටගන්නො කල්පදයහි දපර නමිිති බලන්නට මහො දබෝි මණ්ඩලය 
පිහිටන තුනට පුමිදණති. ඒ දනළුම් ගදසහි මල් හට දගන නුත්දත් 
නම් “යම් ක ේප  වනාහි අඳුරැ වනේයනේ  . ර්ැයරන සතේවය ෝ 
අපාය හි උපදිති. දිවය ය ෝක ස  ද, ෙරහේර් ය ෝක නව 1 ද හිසේ 
වනේයනේ  ” යුයි අසතුටු වී යති. මල් පිපී ඇති කල්හි එය දැක “සවමඥ 
වූ ර්හ යෙෝසතාණනේ වහනේයසේ ර්වු කුස පළිිසිඳ ගනේනා ක ේහි ද, ර්වු 

                                                           
1 දමය භූමි දභ් දයන් කියන ලදි. 
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කුයසනේ බිහි යවන ක ේහි ද, සම්ර්ා සම්ෙුදේධතේව ට පැමියණන විට ද, 
ධර්මෙකර  පවතේවන ක ේහි ද,  ර්ක පරාතිහා යම  පවතේවන ක ේහි ද, 
යදේවායරෝහණ  කරන ක ේහි ද, ආ ු සංසේකාර  අතහරින ක ේහි ද, 
අනුපාදියශේෂ පරිනිවමාණ ධාතුයවනේ පිරියනවන ක ේහ ි ද දස දහසකේ 
සකේවළ කම්පා ීර් ආදී පරාතිහා යම  දකිනේයනර්ු. එයසේර් සතර අපා  
හිසේ වනේයනේ  . දිවය ය ෝක ස  ද, ෙරහේර් ය ෝක නව  ද පරිී  නේයනේ 
 ” යුය ි සතුටු සිත් ඇතිව උ න ් අනමින් තම තමන්දග් බරහ්ම 
දලෝකයන්ට යති.  

දපොද ොව හට ගුනීදමහි දී ජ්ලස්කන්ධය මතපුිට රස 
දපොද ොව හට ගනී. එය වණමදයන් කිණිහිරි මල ් දමන් ඉතො සුදු 
පුහුදයන් යුක්ත ය.  දිවය සුගන්ධයක් දමන් ඉතො සුවඳවත් ය. දිවය 
ඕජ්ස් දහලන ල  ්ක ්දමන ්පිලවුන් නුත ි ඬ ුවුල් බූ මී ව යක් දමන් 
පුණි දමන්  , දිය නුමුසු කිදරහි මතුපිට හටගත් දතල් පටලය දමන්  
  දේ.  එකල්හි ආභස්සර බෙ දලොවින් චයුත වන බරහ්මදයෝ ඒ රස 
දපොද ොව මත පහ  දවති. ඔවුහු ධයොන උපචොර සිතනි් ඔපපොතික ව 
ඉපි  පරීතිය ම ආහොර දකොට ඇතිව ස්වකීය ශරීරොදලොකදයන් ම 
බබ මින් අහදසහි හුසිදරමින් මදනොඥ ස්වභොව ඇත්තොහු ඉතො දීඝම 
කොලයක ්ජීවත් දවති. එකල්හි මහ ඝන අනධ්කොරයක් ම දවය.ි සඳ 
හිරු හො ගරහ තොරකොදවෝ දනො දපදණති. රෑ  හවල් මොස අධම මොසදයෝ 
දනො දපදණති. ඍතු දභ්  හො අවුරුදු දභ්  සහ ස්තරී පුරුෂ යන 
දභ් යක් දනො දපදණයි. සත්වදයෝ ය, සත්වදයෝ ය යුයි වයවහොරයට 
පුමිදණති. 

වොදසට්ඨය, එකල්හි එක්තරො දලොල් සත්වදයක් පිනව්ත්නි, දම් 
කුමක් නම් විය යුතු වන්දන්  ? යුයි රස දපොද ොව මඳක ්ඇඟිල්දලන් 
දගන දිව අග ගූදේ ය. ඒ ක්ෂණදයහි රස නහර  හසක ඒ රසය පුතිර 
යූදමන් එය ඔහුට ඉතො පරිය විය. ඔහු එහි බලවත් තෘෂ්ණොදවන් බුඳී 
ගිදය් ය. අනය සත්වදයෝ   ඔහු ක  ඒ කරියොව දැක එදලස ම රස 
දපොද ොව ඇඟිල්දලන් දගන රස බුලුවොහු ය. එදලස රස බලන්නො වූ 
ඔවුන්දග්    හසක් රස නහර පිණො ගියහ. ඔවුනට් එහි බලවත් 
තෘෂ්ණොදවන් බුඳී ගියහ. එකල්හි ඔවුහු රස දපොද ොව පිඬු දකොට 
ව ඳන්නට පටන් ගත්හ. 
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 ෙනේර, සූ යම, නැකතේ තරැ පහළ ීර් 

වොදසට්ඨය, එදලස ඒ සත්වදයෝ රස දපොද ොව අතින් පිඬු 
දකොට අනුභව කරන්ට පටන්ගත් කල්හි ඒ සත්වයන්දග් ශරීරොදලොකය 
නුති වී ගිදය් ය. බලවත් අන්ධකොරයක් විය. එයින් සත්වදයෝ 
ආදලෝකය නුති වූදය් ය යුයි බියට තුති ගුනමීට පත්ව අපට 
ආදලෝකය ලුදබන්දන් නම් දහොඳ ය යුයි සිතූහ. හිරුමඬල පහ  
වූදය් ය. සත්වයන්දග් සූර භොවය උප වමින් පහ  වූ බුවින් එයට 
“සූ යම ා” යුයි නම් ක හ. දමම සූයයම මණඩ්ලය ඇතු ත රන් විමනක.ි 
පිටත ආවරණය ප ිඟුදවන් සූදී ඇත. දම් රන් හො ප ඟිු යන ද ක ම 
උණුසුම් බුවින් සූයයම මණඩ්ලය දත්ජ්සින් යකු්ත ය. පරමොණ වශදයන් 
සූයයම මණ්ඩලදයහි විශක්ම්භය පනස් දයොදුනකි. වට පරමොණදයන් 
එකසිය පනස් දයොදුනකි. සූයයම මණ්ඩලය උ ූසන පොයො සවසට බුස 
යයි. එවිට ඉතිරි කොලය අන්ධකොර විය. එයනි් බියපත් වූ සත්වදයෝ 
රොතරියට   ආදලෝකයක් ලුදබන්දන් නම් දහොඳ ය යුයි සිතූහ. එවිට 
රොතරිය ආදලෝකවත් කරමින් සඳමඬල පහ  වූදය් ය. එයනි් සතුටු වූ 
ඔවුහු එයට “ෙනේර ා” යුයි නම් ක හ. දම් චනර් මණ්ඩලදයහි 
ඇතු ත නිල් මුණික් විමනකි. පිටත රිදී ආවරණයකි. දම් නිල් මුණික් 
හො රිදී යන ද ක ම සිසිලසනි් යුක්ත බුවින ්චන්ර මණඩ්ලය සිසිලසින් 
යුක්ත ය. දම් චන්ර මණ්ඩලදයහි විශ්කම්භය දයොදුන ්සත ිස් සතකි. 
වට පරමොණදයන් දයොදුන් එකසිය සත ිස් සතකි.  

චන්ර සයූයම මණඩ්ල ද ක මහ දපො ව මතපුිට සිට දයොදුන් 
ද සො ිස්  හසකට (42000) උඩින් චොතුේ මහොරොජික ද ේදලො පිහිටො 
ඇති යුගනධ්ර පවමතදයහි මුදුන මට්ටදමන ්ආකොශදයහි පිහිටිදය් ය. 
එයින්   සූයයම මණ්ඩලය උඩින් පිහිටිදය් ය. චනර් මණ්ඩලය යටින් 
පිහිටිදය් ය. චනර් සූයයම ද ද නො අතර පරතරය දයොදුනකි. චන්ර 
මණ්ඩලදය් යට දක වදරහි සිට සූයයම මණ්ඩලදයහි උඩ දක වර 
 ක්වො දුර දයොදුන් සියයකි. සඳ සෘජ්ු ව1 ගමන් යන කල්හි දසදමන් 

                                                           
1 උො වූ තුන් පටන් අස්තයට යන ගමන 
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යයි. සරස් ව1 ඉක්මනනි් යයි. සයූයම මණඩ්ලදයහි සෘජ්ු ව යන ගමන 
ඉක්මනනි් යයි. සරස් ව2 දසමින් යයි. චන්ර මණඩ්ලයට ඉදිරිදයන්  , 
පසුපසනි්  , ද  පසින්   නුකත් තොරකොදවෝ දවති. එ  ද න තම 
පුටවුන්  ඟට පුමිදණන්නොක් දමන් සඳමඬල නුකත් තරු දවත 
පුමිදණයි. නුකත් තරු තම පිහිටි ස්ථොනය අතහුර දනො යයි.  

දමදලස චන්ර සයූයම මණඩ්ල ද ක ම එක විටම පහ  වූහ. 
එයින් පරථමදයන් සූයයම මණ්ඩලය දපනුදණ් ය. සූයයම මණ්ඩලය බුස 
ගිය විට චන්ර මණ්ඩලය දපනුදණ් ය. චන්ර සයූයම මණ්ඩල ද ක පහ  
වූ කල්හි ගරහ තොරකො   දසසු තොරකොදවෝ   පහ  වූහ. ගරහ තොරකො හො 
දසසු තොරකො පහ  වූ කල රෑ  හවල් දපනුනොහු ය. රෑ  හවල් පරකට 
වූ කල්හි මොස අධම මොසදයෝ පරකට වූහ. මොස අධම මොසයන් දපදනන්නට 
වන් කල්හි ඍතු සංවත්සර (අවුරුදු) පරකට වූහ. 

 රෑ, දහව , දින, පෂ, ර්ාස පහළ ීර් 

චන්ර සූයයම මණ්ඩල ද ක අමොවක  වදසහි දී එක්ව ම යයි. 
සූයයම මණඩ්ලය එක දිනකට මහොදම්රු පවමතය වටො සතර මහ ්වීපයට 
ආදලෝකය ලබො ද මින් දයොදුන් විසිහත් ලක්ෂයක ් දුර ගමන් කරය.ි 
එදලස චන්ර මණ්ඩලය එක් දිනකට දයොදුන් විසහිය ලක්ෂයක් දුර 
ගමන ්කරයි. අමොවක දිනදයන් පසු දින වන විට සූයයම මණ්ඩලය චන්ර 
මණ්ඩලය පසු දකොට දයොදුන් ලක්ෂයක් ඉක්මවො ඈත් ව යයි. එදින 
චන්ර මණඩ්ලදයහි දේඛ්ොවක් පමණක් දපදනයි. එබුවින් එදින 
පූලවිය නම් දේ. ද වන දිනය වන විට සූයයම මණ්ඩලය චන්ර 
මණ්ඩලදයන ් ඈත් ව දයොදුන් ද ලක්ෂයක් දුර යයි. එදින චන්ර 
මණ්ඩලදයහි දේඛ්ො ද කක ්වුවී දපදනයි. එබුවින් එදින දියවක නම් 
දේ. දමදලස  වසින්  වස දයොදුන් ලක්ෂය බුගින ්සූයයම මණ්ඩලය 
චන්ර මණඩ්ලදයන ් ඈත් ව දගොස් පසදලොස්වක දින පිරී සම්පූණම 

                                                           
1 එක මොසයක් තු   කුණු ද ස සිට උතුරු දිසොවට  , උතුරු ද ස සිට  කුණු       
දිසොවට   යමින් දබොදහෝ වර මොරුදවමින් යයි 
2 සූයයම මණ්ඩලය සය මසකට වරක් බුගින් එක් වෂමයකට ද වතොවක් උතුරු  කුණු 
ද දිසොවට මොරු දවමින් යයි. 
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දවයි. එය දහ්තුදවන් “(පුර) පෑ වි , දි වක, ත ිවක, ජ් වක, 
වියසේනි , සැටවක, සතවක, අටවක, නවවක, දසවක, එයකායළාසේවක, 
යදායළාසේවක, යතයළසේවක, තුදුසේවක, පසයළාසේවක” යනුදවන් දින 
සකස් දවයි. දමදස් චන්ර මණ්ඩලය අමොවක දින සිට පරු 
පසදලොස්වක දපෝය දින  ක්වො වුදඩන කොලය සකු්ඛ් (පුර) පක්ෂය නම් 
දේ. දමදලස පසදලොස්වක  ක්වො චන්ර මණ්ඩලය වුඩී එතුන් පටන් 
නුවත  වසනි්  වස දේඛ්ොව දේඛ්ොව පිරිහීමට පත්ව අමොවක දින චන්ර 
මණ්ඩලය දනො දපනී යයි.  එය දහ්තුදවන් “(අව) පෑ වි , දි වක, 
ති වක, ජ් වක, වියසේනි , සැටවක, සතවක, අටවක, නවවක, දසවක, 
එයකායළාසේවක, යදායළාසේවක, යතයළසේවක, තුදුසේවක, අර්ාවක” 
යනුදවන් දින සකස් දවයි. දමදලස චන්ර මණඩ්ලය පිරිදහන කොලය 
කොල (අව, කළුවර) පක්ෂය නම් දේ. දමදස් දින සුකසීමත් සමග පක්ෂ 
මොස සකස් දවය.ි 

චන්ර සූයයම මණ්ඩල ද ක සතර මහ ්වීපයන්ට ඉහ ින් 
සුරිසරන අතර සය මසක් සක්ව  මධයදයහි පිහිටි මහොදම්රු 
පවමතයට ආසන්නදයහි මහ ්වීපයන්ට උතුදරන් සුරිසරති. සය මසක් 
සක්ව  වට දකොට පිහිටි චකරොවොට පවමතයට ආසන්නදයහි සතර 
මහ ්වීපයන්ට  කුදණන් සුරිසරති. දමදස් සුරිසරන අතර ඇස  මස 
මහොදම්රු පවමතයට ආසනන්දයහි හුසිදරති. ඉන් පසු නිකිණි බිනර 
යන ද මස කරමදයන් පවමතොසන්නදයන්  වසනි්  වස ඈත් දවමින් 
සුරිසරති. ඉන් පසු වප් මස මහ ්වීපයන්ට මදුුන් ව සුරිසරමින් දගොස් 
 කුණු ද සට කරමදයන් සංකරමණය වී ඉල් උඳුවප් ද මස සුරිසරො 
දුරුතු මස චකරොවොට පවමතයට ආසන්න ව භරමණය වී නුවත නවම්, 
මුදින් ද මස උතුරු ද සට සංකරමණය දවමින් සුරිසරො බක් මස 
මහ ්වීපයන්ට ආසන්නදයහි හුසිදරති. නුවත   එයනි් උතුරු ද සට 
දවසක්, දපොදසොන් ද මස සංකරමණය දවමින් දගොස් ඇස  මස 
මහොදම්රු පවමතය ආසනන්ව සුරිසරති.  

දමදලස චන්ර සූයයම ද ද නො පහ  වීමත් සමග ම නක්ෂතර 
දමන්ම අදනකුත් ගරහ තොරකො රූප සයිල්ලක් ම පහ  වූදය් ය. රොතරිය 
 හවල හට ගත්දත් ය. එයනි් හිරු බුස යොදමහි පටන් අරුණ නුගීම 
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 ක්වො කොලය “රාතරි ” නම් විය. අරුණ නුගීදමහි පටන් සූයයමයො බුස 
යොම  ක්වො කොලය “දහව ” නම් විය. 

දම් චන්ර සූයයම මණ්ඩල ද දකන් එකවිට ම මහ ්වීප තුනක් 
ආදලෝකවත් දේ. අප වොසය කරන ජ්ම්බු ්වීපයට හිරු උො වන 
කොලදයහි පූවම විද ්හයට මධයොහ්න කොලය දේ. උතරුු කුරු දිවයිනට 
හිරු බුස යන කොලය දේ. අපරදගෝයොනයට මධයම රොතරිය දේ.  

පූවම විද ්හයට හිරු උො වන කොලදයහි උතුරු කුරු දිවයනිට 
මධයොහ්න කොලය දේ. අපරදගෝයොනයට හිරු බුස යන කොලය දේ. 
ජ්ම්බු ්වීපයට මධයම රොතරිය දේ. 

උතුරු කුරු දිවයනිට හිරු උො වන කොලදයහි අපරදගෝයොනයට 
මධයොහ්න කොලය දේ. ජ්ම්බු ්වීපයට හිරු බුස යන කොලය දේ. පූවම 
විද ්හයට මධයම රොතරිය දේ. 

අපරදගෝයොනයට හිරු උො වන කොලදයහි ජ්ම්බු ්වීපයට 
මධයොහ්න කොලය දේ. පූවම විද ්හයට හිරු බුස යන කොලය දේ. උතුරු 
කුරු දිවයනිට මධයම රොතරිය දේ.  

 සෘතු සකසේ ීර් 

දම් චන්ර සූයයම මණ්ඩල ද ද නො අජ් ීි , නාග ීි , යගෝ 
ීි  යුයි වීථි තුනක ගමන් කරයි.  

යම් වීථියකින් සයූයමයො ගමන් කරන කල්හි වුස්ස වලොහක දිවය 
පුතරයො සූයයම රශ්මිදයන් දැඩි දස් දප ී තම විමොනදයන ්දනො නික්දමත් 
 , කරීඩොදවහි දයදී දනො හුසිදරත්   එකල්හි සූයයමයොදග් විමොනය 
පරකෘති මොගමදයන් පහතට බුස හුසිදරයි. එවිට චන්ර මණ්ඩලය   
පහතට බුස හුසිදරයි. එදහයින් දමම වීථිය ජ්ලය දනොමුති දහයින් 
 , එළුවන්ට අනුරූප පුවතුම් ඇති බුවින්   ඒ චන්ර සූයයම 
මණ්ඩලයන්හි ගමන් මොගමය “අජ් ීි ” නමින් හුඳින්වීමට ගිදය් ය. 
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චන්ර සූයයම ද ද නො අජ් වීථියට පුමිණි කල්හි එක වුසි බිනද්ුවකුදු 
දනොවසී.  

යම් වීථියකනි් සයූයමයො ගමන් කරන කල්හි වුස්ස ව ොහක දිවය 
පුතරදයෝ සූයයම තොපදයන් දනො තුදවත්  , තමොදග ්විමොනදයන් නිකම් 
කරීඩොදවහි දයද මින ් ඔබිදනොබ සුරිසරති. එකල්හ ි සූයයම විමොනය 
පරකෘති මොගමදයන් උඩට නුගී ගමන ්කරයි. එවිට චන්ර මණ්ඩලය   
සූයයමයො අනුගමනය කරමින් එයට අනුරූපව ගමන් කරයි. එවිට වොයු 
මණ්ඩලය   එයට අනරුූපව ගමන් කරයි. එබුවින් එම වීථිදයහි ජ්ලය 
බහුල බුවින් නොගයින් - ඇතුන් හො සමොන බුවින් “නාග ීි ” යුයි 
හුඳින්වීමට ගිදය් ය. චනර් සූයයම ද ද නො නොග වීථියට නුගුණු කල්හි 
අහස බිඳුණොක් දමන් වුවි වසී.  

යම් කදලක සූයයම මණ්ඩලය උඩට   දනො දගොස් යටට   දනො 
බුස පරකෘති මොගමදයන් ම ගමන් කරයි  , එකල්හි වුස්ස ව ොහක 
ද විදයෝ කුමති පරිදි විමොනදයන් නිකම් සුව දස් හුසිදරති. එකල්හි 
කලින් කලට වුස්ස වසිමින ්දලොදවහි සෘතු සම බවට පුමිදණ්. එදලස 
සෘතු සමතොවයට පුමිණීදමන ් චන්ර සූයයම ද ද නොදග් ගමන ් මග 
ගවදයකුට සමොන ගති ඇති බුවින් “යගෝ ී ි ” යුයි හුඳිනව්ීමට ගිදය් 
ය. චනර් සූයයම ද ද නො දගෝ වීථියට පුමිණි කල්හි සෘතු සමොන බවට 
පුමිදණ්. ඒ අනුව “යහේර්නේත, ගිම්හාන, වසේසාන” යන සෘතු තුන සකස් 
දේ. 

එළුවන්ට ජ්ලය ප ිිකුල් දේ. එදමනම් චනර් සූයයම ද ද නො 
අජ් වීථියට පුමිණි කල්හි වුසි බින්දුවකදුු දනො වුසදීමන් විය මීට 
පත්ව පවත්නො බක්, දවසක,් දපොදසොන්, ඇස  යන සිේ මස “ගමි්හාන 
සෘතුව” නම් දේ. 

ඇතුන්ට නොගයින්ට ජ්ලය ඉතො පරිය ය. මනොප ය. එදමන්ම 
චන්ර සූයයම ද ද නො නොග වීථියට පුමිණි කල්හි අහස සිදුරු වූවක් 
දමන් වෂමොපතනය සදිු වී ජ්ල ගුලුම් සිදු වී හොත්පස දතමී පවතන්ො 
නිකිණි, බිනර, වප්, ඉල් යන සිේ මස “වසේසාන සෘතවු” නම් දේ. 
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එ  ගවයොට සීත උෂ්ණ ද ක සමොන ය. එදමන්ම චනර් සූයයම 
ද ද නො දගෝ වීථියට පුමිණි කල්හි වෂමොව   නුවතමීට පත්ව, අික 
උෂ්ණය   නුතිව සෘතුව සමොනව පවත්නො උඳුවප්, දුරුතු, නවම්, මුදින් 
යන සිේ මස “යහේර්නේත සෘතුව” නම් දේ. 

 සංවතේසර සකසේ ීර් 

දමදලස කල්පය සකස් වීදමහි දී චන්ර සයූයමය මණඩ්ල ද දක් 
සුරිසුරීම දහ්තුදවන් රෑ  හවල සකස් විය. දමදලස එක රැයක ්හො 
 හවලක් එක  වසකි. එබඳු දින සතක් එක සතියක.ි එදස් වූ සති 
හතරක් එක් මොසයකි. එදස් වූ මොස හතරක් එක සෘතුවකි. එබඳු මොස 
දොද ොසක් දනොදහොත් සෘතු තුනක් එක් වෂමයකි. එබඳු වෂම දහවත් 
සංවත්සර දොද ොසක් ඇත්දත් ය. එනම්: 

ර්ූසියකා වසයභා වයග්ඝ - සස නාගානි’යර්ව ෙ, 
 සප්පස්සජ් කපී’යෙව  - කුක්කුයටා යසාණ සූකයරා’ති. 

මූෂික සංවත්සරය, වෘෂභ සංවත්සරය, වයොගර සංවත්සරය, සස 
සංවත්සරය, නොග සංවත්සරය, සපම සංවත්සරය, අස්ස සංවත්සරය, අජ් 
සංවත්සරය, කපි සංවත්සරය, කුක්කුට සංවත්සරය, දසෝණ සංවත්සරය, 
සූකර සංවත්සරය යනුදවන් දොද ොසක.ි ඒ අනුව අපි දැන් ගත කරනු 
ලබන්දන් සකූර සංවත්සරය යි. 

දමදලස චන්ර සූයයම මණ්ඩල, නක්ෂතර, තොරකො රූප පහ  
වීමත් සමගම ෙකරාවාට පවමත , ර්හායම්රැ පවමත , සපේත කූට පවමත, 
ර්හදේීප සතර, හිර්ා  පවමත  ආදී සියල්ල පහ  වූහ. 
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 ෙකරාවාට පවමත  

දලෝකයක් යන ු එක් සකව් කි. සකව් ක ඉම “ෙකරාවාට 
පවමත ” දහවත් “සකේවළ ග ” නම් දේ. ඒ චකරොවොට පවමතය දයොදුන් 
දොද ොස් ලක්ෂ තුන් හස් සොරසිය පණසක (12,03450) විෂ්කම්භයකින් 
යුක්ත ය. වට පරමොණය දයොදුන් සතිස්ලක්ෂ  ස හස් තනු්සිය පණසකින් 
(36010350) යුක්ත ය. උස දයොදුන ් එක් ලක්ෂ සුටසය  හසකින් 
(166,000) යුක්ත ය. එහි ඇතු ත දයොදුන් සුවොසූ  හසක් (84,000) උසට 
සමුර ජ්ලය පරිී පවත්දන් ය. ජ්ලදයන් ඉහ  දකොටස දයොදුන් ද යොසූ 
 හසක් (82,000) උස්ව පිහිටිදය් ය.  

 ර්හායම්රැ පවමත  

ෙතුරාසීති සහස්සානි  - අයජ්ඣාගාය්හා ර්හණ්ණයව, 
අච්ෙුග්ගයතා තාවයදව  - සියනරැ පබ්ෙතුත්තයර්ා. 

ඒ චකරොවොට පවමත මධයදයහි සල දපොද ොව (ගල් දපොද ොව) 
මත තරී කූට නම් වූ පවමත තුනක් මුදුදනහි දභ්රි සණඨ්ොන ඇතිව අෂ්ට 
වණමයකනි් යුක්තව පිහිටි මහොදම්රු පවමතය දයොදුන් එක් ලක්ෂ අට සුට 
 හසකින් (1,68,000) යුක්ත ය. එයනි් දයොදුන් සවුොසූ  හසක් (84,000) 
සමුර ජ්ලදයහි ගිලී ඇත්දත් ය. ජ්ලදයන් උඩට දයොදුන් සුවොසූ  හසක් 
(84,000) උස්ව පිහිටිදය් ය. එහි ප ල   දයොදුන ් සුවොසූ හසකින් 
(84,000) යුක්ත ය. 

පාචීනපස්සං රජ්තං  - දක්ිණං ඉන්දනී කං,  
 පච්ිර්ං එළකිං පස්සං  - උත්තරං කහෙනාර් ං.   

ඒ මහොදම්රු පවමතදයහි දපර දිග මුහුණත ප ිඟු වන් සුදු 
පුහුදයන ් යකු්ත ය.  කණුු පස මුහුණත ඉඳුනිල් මිණි වන් නිල් 
පුහුදයන ්යකු්ත ය. පශ්චිම දිසො මුහුණත පබළු වන ්රතු පුහුදයන් 
යුක්ත ය. උතුරු දිග මුහුණත ඝන රන් පුහුදයන් යකු්ත ය.  



98  අග්ගඤ්ඤ සූතරය 

තව   එහි ඊසොන දිග සුදු හො රන් මිශර පුහුදයන් යකු්ත ය. 
ගිනිදකොන දිග සදුු හො නලි් මිශර පුහුදයන් යකු්ත ය. නිරිත දිග රතු 
හො නිල් මිශර පුහුදයන් යකු්ත ය. වයෙ දිග රතු හො රන් මිශර පුහුදයන් 
යුක්ත ය.  

දමදස් කුඩපත් වුනි මුහුණත් අටකින් යුත් මහොදම්රු 
පවමතදයහි අට දිශොදවන ්විහිද න වණමයන්දගන් ඒ දිශොවන් හ ිපිහිටි 
මහො සමරු පවමතොදී සයිල්ල චකරොවොට පවමතය  ක්වො ඒ ඒ වණමයන්දගන් 
බුබද මින් පවත්දන් දේ. එබුවින් පූවම දිසොදවහි සමරුය ක්ෂීර සොගරය 
නම් දේ.  කුණ ු  දිසොදවහි සමුරය නීල සොගරය නම් දේ. පශ්චිම 
දිසොදවහි සමරුය රක්ත සොගරය නම් දේ. උතුරු දිසොදවහි සමුරය 
ස්වණම සොගරය නම් දේ. දමදලස සතර දිසොදවහි පිහිටි සමුර සතර 
මහො සොගරය නම් දේ. 

මහොදම්රු පවමතදයහි පූවම දිසොදවහි දයොදුන ්පන් හස බුගනි් 
ප ලින්  , උසින ්   යකුත්ව නාගා ිනේද  පිහිටිදය් ය.  කුණු දිග 
ගරැඬා ිනේද  පිහිටිදය් ය. බටහිර දිග කමු්භණේඩා ිනේද  පිහිටිදය් ය. 
උතුරු දිග  කේඛා ිනේද  පහිිටිදය් ය. තොවතිංස ද ේදලොවට අරක් ගත් 
ඒ ද වියන්දග් නම් වශදයන් පරකට ව දම් ආලින්  සතර පිහිටිදය්ය. 

දම් මහොදම්රු පවමතය පොමුල ඇතු ත තරී කූට පවමත අතර 
දයොදුන්  ස හසක් දිග ප ල උස ඇතිව තේතිසො ද ේදලොව හො සමොන 
සුප සම්පතින් යුක්ත වූ අසුර භවන පිහිටිදය් ය. මහොදම්රු පවමතය 
පො මුල එය වට කර නොග භවන පිහිටිදය් ය. 

 සපේත කූට පවමත 

 ුගන්ධයරා ඊසධයරා - කරීයකා සදුස්සයනා, 
යනමිධයරා විනතයකා - අස්සකයණ්ණා ගිරි ෙරහා. 

එයත සත්ත ර්හායස ා - සියනරැස්ස සර්න්තයතා, 
ර්හාරාජ්ානර්ාවාසා - යදව ක්ඛනියසවිතා. 
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“ ුගනේධර, ඊසධර, කරීක, සුදශමන, යනේමිධර, විනතක, 
අශේවකණම” යන දම් මහො සප්ත කූට පවමත මහොදම්රු පවමතය වට 
දකොට පිහිටියහ. ඒ මහොදම්රු පවමතය වට දකොට දයොදුන් සුවොසූ 

 හසකින් )84,000 (  ඈත් ව නො නො විධ රත්නයන්දගන් විසිතුරු වූ 
ක්හස  දයොදුන් සුවොසූ  )84,000(   උස ඇති පවමතය පිහිටිදය් ය.  එයින් 
හසක්ද සො ිස්   දයොදුන්  (42,000) සමුරදයහි ගිලී ඇත්දත් ය. එපමණ 

ම උස්ව පිහිටිදය් ය. සතර වරම් ද ේ රජ්වරුන් පරධොන ව 
චොතුමමහොරොජික ද ේදලොව ද ්ව යක්ෂයන්දග් වොස භූමිය දමහි 
පිහිටිදය්ය.  

ඒ යුගන් ධර පවමතය වට දකොට දයොදුන් ද සො ිස්  හසකින් 
(42,000) ඈත් ව දයොදුන් ද සො ිස්  හසක් (42,000) උස ඇති ඊසධර 
පවමත  පිහිටිදය් ය. එයනි් දයොදුන් එක් විසි  හසක් (21,000) සමුරදයහි 
ගිලී ඇත්දත් ය. එපමණ ම උස්ව පිහිටිදය් ය. 

ඒ ඊසධර පවමතය වට දකොට දයොදුන් එක් විසි  හසකින් 
(21,000) ඈත් ව දයොදුන ්එක් විසි  හසක් (21,000) උස ඇති කරවික 
පවමත  පිහිටිදය් ය. එයනි් දයොදුන්  ස හස් පනස්ියයක් (10,500) 
සමුරදයහි ගිලී ඇත්දත් ය. එපමණ ම උස්ව පිහිටිදය් ය. 

ඒ කරවික පවමතය වට දකොට දයොදුන්  ස හස් පන්සියයකනි් 
(10,500) ඈත් ව දයොදුන්  ස හස් පන්සියයක් (10,500) උස ඇති සුදශමන 
පවමත  පිහිටිදය් ය. එයින ්දයොදුන් පන ්හස් ද සිය පණසක් (5,250) 
සමුරදයහි ගිලී ඇත්දත් ය. එපමණ ම උස්ව පිහිටිදය්ය. 

ඒ සු ශමන පවමතය වට දකොට දයොදුන්  ස හස් පන්සියයකනි් 
(5,250) ඈත් ව දයොදුන් පන් හස් ද සිය පනසක් (5,250) උස ඇති 
යනේමිධර පවමත  පිහිටිදය් ය. එයනි් දයොදුන් ද  හස් හයසිය පස් 
විස්සක් (2,625) සමුරදයහි ගිලී ඇත්දත් ය. එපමණ ම උස්ව පිහිටිදය්ය. 

ඒ දන්මිධර පවමතය වට දකොට දයොදුන ්ද  හස ්හයසිය පස් 
විස්සකින් (2,625) ඈත් ව දයොදුන් ද  හස් හයසිය පස ්විස්සක් (2,625) 
උස ඇති විනතක පවමත  පහිිටිදය් ය. එයනි් දයොදුන් එක් හස් තුන්සිය 
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දොද ොස් දයොදුනකුත් ද  ගේවක් (1,312 - ගේ 2) සමුරදයහි ගිලී 
ඇත්දත් ය. එපමණ ම උසව් පිහිටිදය්ය. 

ඒ විනතක පවමතය වට දකොට දයොදුන් එක් හස් තුන්සිය 
දොද ොස් දයොදුනකුත් ද  ගේවකින් (1,312 - ගේ 2) ඈත් ව එක් හස් 
තුන්සිය දොද ොස් දයොදුනකුත් ද  ගේවක් (1,312 - ගේ 2) උස ඇති 
අශේවකණම පවමත  පිහිටිදය ්ය. එයින් දයොදුන් හයසිය පණසකුත් එක් 
ගේවක් (650 - ගේ 1) සමුරදයහි ගිලී ඇත්දත් ය. එපමණ ම උස්ව 
පිහිටිදය් ය. දම් සප්ත කටූ පවමත මහොදම්රු පවමතදයහි පටන් අනු 
පි ිදවලින් මිටි ව දේදිකො ආකොරදයන් පිහිටිදය් ය. 

මහොදම්රු පවමතය හො යුගන්ධර පවමතය අතර සුවොස ූ හසක් 
(84,000) දයොදුන් ප ල ඇතිව සී න්ත සොගරය පිහිටිදය් ය. ඒ 
සොගරදයහි ජ්ලය ඉතො සියමු් ය. දමොනර පි ක් දැමුවත් එහි ගිදලන්දන් 
ය. ඉතො සියුම් දූවිලි ස්වල්පයක් වත් දිය මතුපිට දනො රැඳී ගිලීමට පත්ව 
සුම කල්හි පරිිසිදුව පවතන්ො බුවින් එම සොගරය සීදනේත සාගර  නම් 
දේ.  

එදස් ම යුගන්ධර පවමතය හො ඊසධර පවමත ද ක අතර   
ද සො ිස්  හසක් (42,000) දයොදුන් ප ල ඇතිව සී න්ත සොගරය 
පිහිටිදය් ය.  

ඊසධර පවමතය හො කරවික පවමත ද ක අතර එක්විස ි හසක් 
(21,000) දයොදුන් ප ල ඇතිව සී න්ත සොගරය පිහිටිදය් ය.  

කරවික පවමතය හො සු ශමන පවමත ද ක අතර  ස හස් 
පන්සියයක් (10,500) දයොදුන් ප ල ඇතිව සී න්ත සොගරය පිහිටිදය් ය. 

සු ශමන පවමතය හො දනමිධර පවමත ද ක අතර පන් හස් ද සිය 
පනසක් (5,250) දයොදුන් ප ල ඇතිව සී න්ත සොගරය පිහිටිදය් ය. 

දනමිධර පවමතය හො විනතක පවමත ද ක අතර ද  හස් හයසිය 
පස් විස්සක් (2,625) දයොදුන් ප ල ඇතිව ස ීන්ත සොගරය පිහිටිදය් ය. 
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විනතක පවමතය හො අස්සකණ්හ පවමත ද ක අතර එක් හස් 
තුන්සිය දොද ොස් දයොදුනකුත් ද  ගේවක් (1,312 - ගේ 2) ප ල ඇතිව 
සී න්ත සොගරය පිහිටිදය් ය. 

 සතර ර්හ දිව ින 

ජ්ම්ෙුදේීප , අපරයගෝ ාන , පූවමවියදේහ , උතුරකරුැ දිව නි, 
යුයි එක් දලෝක ධොතුවක (සක්ව ක) මනුෂය වොසභූමි වූ මහ ්වීප 
සතරක් ඇත්දත් දේ. ජ්ම්බු ්වීපය මහොදම්රු පවමතයට  කුණු දිසොදවහි 
පිහිටිදය් ය. අපරදගෝයොනය මහොදම්රු පවමතයට පශ්චිම (බටහිර) 
දිසොදවහි පිහිටිදය් ය. උතුරු කුරු දිවයනි මහොදම්රු පවමතයට උතුරු 
දිසොදවහි පිහිටිදය් ය. මහොදම්රු පවමතය හො යගුන්ධරොදී සප්තකූට 
පවමත දම් මහ ්වීප සතරට ම උතුරු දිසොදවහි පිහිටිදය් ය. චකරොවොට 
පවමතය දම් සතර මහ ්වීපයන්ට  කුණු දිසොදවහි පිහටිිදය් ය. 

 පූවම වියදේහ  

පූවම විද ්හය මහොදම්රු පවමතයට පූවම දිසොදවහි (නුදගනහිර) 
පිහිටිදය් ය. දිගනි් ප ලනි් දයොදුන් සත්  හසක පරමොණදයන් යකු්ත ය. 
එහි උපන් මනුෂයයන්ට නිතය වශදයන් අවුරුදු පන්සියයක් ආයුෂ 
ඇත්දත් දේ. ජ්ම්බු ්වීපදයහි පිහිටි  ෙ වෘක්ෂය දමන් වටින් පසද ොස් 
දයොදුන් කඳ ඇති, උසින් පනස් දයොදුන් කඳ ඇති, හොත්පස පනස් 
පනස් දයොදුන් විහිදී ගිය දිග අතු ඇති, ප ලින් සියක ්දයොදුනක් ඇති 
කල්පස්ථොයී මහොරී වෘක්ෂය දමහි පිහිටිදය් ය. දමම දිවයනි ආොස 
(කුඩපතක) සටහන් (හුඩය) ඇත්දත් ය. දමහි උපදින මනුෂයයනි්දග් 
මුහුණ   එම හුඩදයන් ම යුක්ත දේ. 
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 ජ්ම්ෙුදේීප  

පහඤාසය ාජ්නක්ඛන්ධ  - සාඛා ාර්ා සර්න්තයතා, 
සතය ාජ්නවිත්ථිණ්ණා  - තාවයදව ෙ උග්ගතා, 
ජ්ම්ෙූ  ස්සානුභායවන  - ජ්ම්ෙුදීයපා පකාසියතා. 

යම්  ෙ වෘක්ෂයක ්නිසො ජ්ම්බු ව්ීපය යුය ිකයින ල ද් ්  , එය 
හිමවතට  කුණු දිසොදවහි පිහිටිදය් ය. නග නම් වූ ඒ  ෙ වෘක්ෂය වටින් 
පසද ොස් දයොදුන් කඳ ඇත්දත් ය. උසින් පනස් දයොදුන් කඳ ඇත්දත් 
ය. හොත්පස පනස් පනස් දයොදුන ්විහිදී ගයි දිග අතු ඇත්දත් ය. ප ලින් 
සියක් දයොදුනක් ඇත්දත් ය. දම්  ෙ වෘක්ෂදයහි ආනුභොවදයන් දම් 
දිවයනි (පෘථිවිය) ජ්ම්බු ්වීපය නම් විය. දම් ජ්ම්බු ව්ීපය ද යොසූ  හසක් 
(82,000) දයොදුන් මහො සමරුදයහි ගිලී ඇත්දත් ය. එපමණ ම උසව් 
පිහිටිදය් ය.  

දම් ජ්ම්බු ්වීපය සකට සණ්ඨොන (කරත්තයක ්දමන් තුණුස් 
හුඩය) ඇත්දත් ය. දමහි උපදින මනුෂයයන්දග් මුහණු   එම හුඩය 
ම ඇත්දත් ය. දිගනි් ප ලින්  ස හසක්,  ස හසක් දයොදුන් ඇතිව 
පිහිටිදය් ය. පසවු එයින් දයොදුන් සොර  හසක පරමොණය ජ්නයොදග් 
කුසල හීනත්වය දහ්තුදවන් මහො සමුරයට බිලි වූදය් ය. ඉතිරි දයොදුන් 
සය  හස අතරින් දයොදුන් තුන් හසක පරමොණය හිමවත් කඳු පරද ්ශය 
විය. එයනි් ඉතිරි දයොදුන් තුන් හස සයොනූ ලක්ෂයක් පටුන් ගමින් හො 
සපණසක් (56) රුවන් ආකරයන්දගන්  , නවොනූ ලක්ෂයක් (99,000,00) 
දරෝණ මුඛ්යන්දගන්   යකුත් ය. දම් ජ්ම්බු ්වීපය මනෂුයයන්දග් පුණය 
සෘ ්ිදයන් සශ්රීකමත් වූ උත්තම කොලයන්හි සුවොස ූ  හසක් (84,000) 
රොජ්ධොනින්දගන්  , මධයම පරමොණදයන් යකු්ත කොලයන්හි දතසුට 
 හසක් (63,000) රොජ්ධොනින්දගන්  , මනුෂයයන් පිදනන් අඩු වී 
අධමමදයන් දවදසන කොලයන්හි ද පනස්  හසක් (52,000) 
රොජ්ධොනින්දගන් යුක්ත ව මනුෂයයන්ට වොසස්ථොන විය. 
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 හිර්ා  පවමත  

ය ාජ්නානං සතානුයච්ො - හිර්වා පහෙ පබ්ෙයතා, 
ය ාජ්නානං සහස්සානි  - තීණි ආ තවිත්ථයතා. 

ෙතුරාසීතිසහයස්සහි  - කූයටහි පතිර්ණ්ඩියතා, 
තිපහෙය ාජ්නක්ඛන්ධ  - පරියක්ඛපා නගව්හ ා. 

හිමොල පවමතය දිගනි් ප ලනි් දයොදුන් තුන්සියයක් ඇත්දත් ය. 
උසින් දයොදුන් පන්සියයකි. සවුොසූ  හසක් රන්, රිදී, මුණික් 
පවමතයන්දගන් පරතිමණ්ඩිත ය. 

ඒ හිමොල පවමතය හිමයට වොසස්ථොනයක් ව රිදී පවමතයක් දමන් 
දුරට දපදනන බුවින් හිමොල පවමතය නම් විය. දම් හමිොල පවමතදයන් 
ගංගො පන්සියයක ්ගලො බසින්නොහ. ඒ හමිොලදයහි අයනෝතතේත වි , 
කණමර්ුණේඩ වි , රෙකාර වි , ඡදේදනේත වි , කුණා  වි , ර්නේදාකිණි 
වි , සිංහ පරපාත වි  යන සප්ත මහො විල් පිහටිිදය් ය. එයනි් 
අදනෝතත්ත විල මධයදයහි පිහිටිදය් ය. අදනක් විල් සය මලක දපති 
දමන් එය වට දකොට පිහිටිදය් ය.  

 අයනෝතතේත වි  

අදනෝතත්ත විල දිගින් හො ප ලින් දයොදුන් පණසක.ි වටින් 
එකසිය පනස් දයොදුන් ඇත්දත් දේ. ඒ විල වට දකොට සුදශමනකූට , 
ිතරකූට , කා කූට , ගනේධර්ාදනකූට , මක ාසකටූ  යුයි පවමත 
පසකින් වටව ඇත්දත් ය. 

සුදශමන කූට  රන් පුහු ඇත්දත් ය. ිතර කූට පවමත  සවම 
රත්නයන්දගන් නිේමිත ය. 

කා  කූට  අඳුන් වන් කළු පුහුදයන් යුක්ත ය. 
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ගනේධර්ාදන කූට  ශයොම වණම ඇත්දත් ය. ඇතු ත මුං පුහු 
ඇත්දත් ය. කොලොනුසොරියොදී මූල සුගන්ධයන්දගන්  , සඳුන් ආදී අරටු 
සුගන්ධයන්දගන්  , සලල ආදී දකොවුල් සගුන්ධයන්දගන්  , ලමඟ ආදී 
දපොතු සුගනධ්යන්දගන ් , කපප්ිත්ත ආදී පපටික සගුන්ධයන්දගන ් , 
සජ්ජ් ආදී රස සගුනධ්යනද්ගන්  , තමොල ආදී පතර සුගන්ධයන්දගන් 
 , නොගකුංකුම ආදීපුෂ්ප සුගන්ධයන්දගන්  , ජ්ොති ඵල ආදී ඵල 
සුගන්ධයන්දගන්  , දම් සියල්ල එක් වූ විට ඇත්තො වූ සවම 
සුගන්ධයන්දගන්   යන  සවිධ සුගන්ධයන්දගනි  , අදන්ක විධ වූ 
ඖෂධයන්දගන්   ගුවසී ඇත්දත් ය. අව පසදලොස්වක ො රොතරිදයහි 
සහස්ස කිරණොදලෝකයක් දමන් බබ න්දන් ය. 

දමම ගන්ධමො න පවමතදයහි නන් මූලක නම් පභොරයක් 
ඇත්දත් ය. එහි පදස් බුදු රජ්ොණන් වහන්දස්ලොට වොසය පිණිස රන් 
ගුහොවක්  , රිදී ගුහොවක්  , මුණික් ගුහොවක්   ඇත්දත් ය. එයින් 
විසිතුරු වූ මුණික් දලන දොර කඩ රුවන් මලුව අසල දයොදුනක් උස 
ඇති ර්ංජ්ුසක නම් වෘක්ෂයක් ඇත්දත් ය. ඒ වෘක්ෂදයහි දිය දගොඩ 
පිදපන සයිලු මල් පිදපන්දන් ය. පදස් බුදුරජ්ොණන් වහන්දස්ලො 
එතුනට වඩින විට ඒ රුවන් මලුව පවනක් ඇති වී හම දන් ය. තවත් 
පවනකින් එහි ඇති රුවන ්වුලි වල දගොඩ තුන් සම දකොට දබර 
ඇසක් දමන් සම කරන්දන් ය. තවත් පවනක් ඇති වී අදනෝතත්ත 
විදලන් දිය දගනවිත් ඉසින්දන් ය. තවත් පවනක ්ඇති වී ඒ හිමොල 
වනදයහි ඇති සියලු සුවඳ දගනවිත් රුවන් මළුදවහි බහො මලුව එකම 
සුවඳ පඩික් දස් කරන්දන් ය. තවත් පවනක් ඇති වී ඒ මංජ්ුසක නම් 
වෘක්ෂදයහි පිපී ඇති මල් නටුදවන් බිඳ බිම වගුරුවන්දන් ය. තවත් 
පවනක් ඇති වී ඒ මල්වලින් මනොදකොට ආසනයක් පනවො තබන්දන් 
ය. පදස් බුදු රජ්ොණන් වහන්දස් එහි වුඩ හිඳ කමටහන් විචොරො 
දපොදහොය දකොට වඩනො දස්ක. 

මක ාසකූට පවමතය රිදී පුහු ඇත්දත් ය.   

දම් සියලු පවමත දයොදුන් ද සීයක් උස ඇත්දත් දේ. මුලින් 
විශොල ව අගට කුඩො වී කවඩුු දහොට පසක් දමන් විලට නුමී එකතු වී 
විල වුසී ඇත්දත් ය. සූයයම මණ්ඩලය හො චන්ර මණ්ඩලය මුදුදනන් 
යන විට දම් විලට ආදලෝකය දනො වුදටන්දන් ය. උතරුු ද සින් දහෝ 
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 කුණු ද සින් අවදරන් යන විට පවමත අතරින් මඳක් ආදලෝකය 
වුදටන්දන් ය. එබුවින් දම් විල අයනෝතතේත නම් දේ.  

දම් අදනෝතත්ත විලට ද වියන්දග් හො නොගයින් දග් 
ආනුභොවදයන ් මසකට සතර වුස්සක ් වසින්දන් ය. එයින් පවමත 
මුදුදනහි සිට ගලන ජ්ලය ගංගොවන් දස ්වහනය වී ඒ සියලු ජ්ලය ඒ 
විලට ම යන්දන් ය. දම් විල වටො රිදී පවුරක් ඇත්දත් ය. ඒ පවුදරහි 
තුනින් තුන දසෝපොන මොලොදවන් යුක්තව නහන දතොටවලින් 
දසෝභමොන ය. පරොණීන් නුති නිමමල ජ්ලය බුදු පදස්බුදු මහ රහතන් 
වහන්දස්ලොට හො සි ්ධ වි යොධරොදීන්ට පරදයෝජ්නවත් දේ. ඒ විල සතර 
දිසොදවහි සිංහ මුඛ්, හස්ති මුඛ්, අශ්ව මුඛ්, වෘෂභ මුඛ් යුයි ජ්ලය පිටතට 
ගලො බස්නො දොරටු සතරක් ඇත්දත් ය. ඒ දොරටුවලින් දවන දවනම 
මහො ගංගො සතරක් ගලො බස්දන් ය. එයනි් සිංහ මුඛ්දයන් ජ්ලය ගලො 
බස්නො ගංගො තීරදයහි සිංහදයෝ බහුලව ඇත්තොහ. හස්ති මුඛ්දයන් 
ජ්ලය ගලො බස්නො ගංගො තීරදයහි ඇත්තු බහුලව ඇත්තොහ. අශ්ව 
මුඛ්දයන් ජ්ලය ගලො බස්නො ගංගො තීරදයහි අශ්වදයෝ බහුලව ඇත්තොහ. 
වෘෂභ මුඛ්දයන් ජ්ලය ගලො බස්නො ගංගො තීරදයහි වෘෂභදයෝ බහුලව 
ඇත්තොහ. දමදස් සතර දිසොදවන් නකි්දමන ගංගොදවෝ එකකට එකක් 
එකතු දනොවී ඒ විල වටො තුන් වොරයක් ගමන ් දකොට ඒ ඒ 
දිසොවන්දගන්ම අමනුෂය පතයට වු  මහො වන මුදින් මහො සමුරය 
දවත ගලො බසින්නොහ.  

 කුණු දිසොදවන් නකි්දමන ගංගොව එදලස විල වටො තුන් 
වටයක් පු කුණු දකොට ගලො යන්දන් ය. ඉන් පසු කළුගල් තලොවක් 
මත සුට දයොදුනක ්ගලො යන්දන් ය. එයින් හරස් ව පිහිටි පවමතයක 
වුදී ගේ තුනක් පමණ මහො ජ්ල කඳක් ව අහසට නුග ීසුට දයොදුනක් 
දගොස් බිම පතිත වන්දන් ය. එදලස පතිත වන තුන ති ගේග  නම් 
ඝන පොෂොණයක් ඇති තුනක පතිත වී පනස් දයොදුන් මහො විලක් සූදී 
ඇත්දත් ය. එදලස වුදටන ජ්ල කඳ දපොකුණු ඉවුර බිඳී සුට දයොදුනක් 
යන්දන් ය. එදස් දගොස් දපොද ොවට පතිත වන තුන දපොද ොව බිඳී 
සුට දයොදුනක් දුර උමඟකනි් යන්දන ්ය. එදලස යන ඒ මහො ජ්ල කඳ 
හරස් ව පිහිටි විනේධයා නම් ඝන පොෂොණයක හුපී එය සිදුරු වී ජ්ල 
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ධොරො පසක් ව දපොද ොව මතුපිටට පුමිණ මහො ගංගො පසක ්ව මහො 
සමුරය දවත ගලො බසින්දන් ය.  

එදලස එම ජ්ල ධොරොව අදනෝතත්ත විල වටො තුන් වටයක් 
පු කුණු කරන පරද ්ශය ආවතම ගංගාව නම් දේ. එයින් කළුගල් තලොව 
මත සුට දයොදුනක් ගලො යන පරද ්ශය කා  ගංගාව නම් දේ. 
ආකොශයට නුගී යන සුට දයොදුනක් තුන ආකාශ ගංගාව නම් දේ. ඒ 
ජ්ල ධොරොව පතිත වන තුන තියගග්ල පොෂොණය බිඳී සූදුණු වල 
ති ගේග  යපාකුණ නම් දේ. දපොකුණු ඉවුර බිඳී සුට දයොදුනක් දුර 
යන පරද ්ශය ෙහ  ගංගාව නම් දේ. එයින් දපොද ොවට වුටී දපොද ොව 
බිඳී උමඟක් වශදයන් යන සුට දයොදුනක් තුන උර්ං ගංගාව නම් දේ. 
වින්ධයො පවමතදයහි හුපී එය සිදුරු ව දපොද ොව මතවුට පුමිණ ගලො 
බසිනො ජ්ල ධොරො පස ගංගා,  ර්ුනා, අිරවතී, සරභූ, ර්හී යන පඤ්ච 
මහො ගංගො නම් දවති.  

 කණමර්ුණේඩ වි  

කණමමුණ්ඩ විල දිගනි් හො ප ලින් පනස් දයොදුන ්ඇත්දත් ය. 
වටින් එකසයි පනස් දයොදුන් ඇත්දත් ය. කණමමුණ්ඩ පවමතය සමීපදයහි 
පිහිටි බුවින් දම් විල කණමර්ුණේඩ වි  නම් දේ. 

  ඡදේදනේත වි  

ඡ ් න්ත විල දිගින් හො ප ලින් පනස් දයොදුන් ඇත්දත් ය. 
වටින් එකසයි පනස් දයොදුන් ඇත්දත් ය. එහි මධයදයහි දොද ොස් 
දයොදුනක ් පමණ පරද ්ශය දිය දසවල පරඬලො මඬ ආදී කිසිවක් 
නුත්තො වූ ඉඳුනිල් මිණි කඳක් දස් පරසන්න වූ ජ්ලය පිරී පවත්දන් ය. 
ඒ පිරිසිදු ජ්ලය වට දකොට පිරිසදිු දහල් මුලි වනය පිහිටිදය් ය. එ් 
දහල් මුලි වනය වට දකොට නිලුපුල් වනය පිහිටිදය් ය. ඒ දහලි මුලි 
වනය වට දකොට නිල් මොදනල් වනය පිහිටිදය් ය. එය වට දකොට රත් 
මොදනල් වනය  , එය වට දකොට සුදු මොදනල් වනය  , එය වට දකොට 
රත් පියමු් වනය  , එය වට දකොට සුදු පියුම් වනය   පිහිටිදය් ය. දම් 
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සත් වනයන් දගන් අනතරුුව දහල් මුලි ආදී සියල්ල මිශර වනය 
පිහිටිදය් ය. ඉන් අනතුරුව ඇතුන්දග් ඉඟටිය පමණ වූ ජ්ලදයහි 
දයොදුනක් ප ල ඇති රත් හුල් වනය පිහිටිදය් ය. එය වට දකොට 
දිදයහි දක වර නිල් කහ රතු සුදු පුහුයන්දගන් අලංකොරමත් වූ 
මල්වලනි් ගුවසී ගත් කඩුො ගස්වලනි් පිරුණු වනය පිහිටිදය් ය. දම් 
 ස වනයම දයොදුන බුගින ්ප ල ඇත්දත් දේ. ඉන් පසු මහ මූ වනය 
 , එය වට දකොට මුං වනය   පිහිටිදය් ය. ඒ මුං වනය වට දකොට 
පුහුල් වනය  , එය වට දකොට කුකිරි වනය  , එය වට දකොට ලබු 
වනය  , එය වට දකොට දකොමඩු වනය   යන දම් වුල් ඇති වනදයෝ 
පිහිටියහ. ඉන් අනතුරුව පුවක ්ගස් දමන් උසව් වුවුණු උක් වනය 
දේ. අනතුරුව ඇත්    පමණ දගඩි ඇති දකදසල් වනය  , එය වට 
දකොට සල් වනය  , එය වට දකොට සු ි පමණ දගඩි ඇති දකොස් 
වනය  , අනතුරුව මිහිරි ඵල ඇති සියෙලො වනය  , අනතුරුව දිවුල් 
වනය  , ඉන් අනතුරුව සයිල්ල මිශර වනය  , ඒ සියල්ල වට දකොට 
උණ වනය   දයොදුන බුගින් විශොල ව පිහිටිදය් ය. දම් සියල්ල වට 
දකොට පවමත ව ලු සතක ්පහිිටිදය් ය. ඒ පවමතයන් අතර සත් දයොදුනක් 
උස ඇති රන්වන් පුහු ඇත්තො වූ සේවණමපාශමව පවමත  පොතර මුව විටක් 
දමන් ඇතු ට නුමී උණ වනයට පිටතින් ඡ  ්න්ත විල වට දකොට 
පිහිටිදය් ය. එහ ිඇති රනව්න් පුහුය විල දියට වුටී නිරතුරුව ම 
තරුණ රිවි මඬලක් (හිරු මඬලක්) දිදයහි ගුලුණොක් දමන් බබ න්දන් 
ය. ඒ සව්ණමපොශමන පවමතය වට දකොට සය දයොදුන් උස ඇති ර්ණි 
පාශමව පවමත  පිහිටිදය් ය. එය වට දකොට පස් දයොදුන ්උස ඇති සූ යම 
පාශමව පවමත  පිහිටිදය් ය. එය වට දකොට තුන් දයොදුන් උස ඇති ෙනේර 
පාශමව පවමත  පිහිටිදය් ය. එය වට දකොට පස් දයොදුන් උස ඇති උදක 
පාශමව පවමත  පිහිටිදය ්ය. එය වට දකොට ද  දයොදුන් උස ඇති ර්හා 
කා  පවමත  පිහිටිදය ්ය. එය වට දකොට දයොදුනක ්උස ඇති ෙූ  කා  
පවමත  පිහිටිදය් ය. 

දමදලස සප්ත පවමතයන්දගන් වට වූ ඡ  ්නත් විලට 
ගිනිදකොන දිසොදවන් නුදුරු ව පවනින් දිය බිඳු ඉදසන තරම් දුර 
දතද ස් දයොදුන් උස ඇති නුග රුකක් පිහිටිදය ් ය. එහි කඳ වට 
දයොදුන් පසකි. කඳ මුල පටන් අතු  ක්වො සත් දයොදුනකි. සතර දිසොවට 
විහිදුණු ශොඛ්ො සතර දයොදුන් සය දයොදුන් පමණ දේ. මුදුන් ශොඛ්ොව සය 
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දයොදුනකි. මුල පටන් අග  ක්වො දතද ස් දයොදුනක.ි එයින් අට හසක් 
අරළු (මුල්) පහතට බුස ඇත්දත් ය. ඒ නුඟ වෘක්ෂදයහි අට හසක් මුල් 
යට ඡ  ්න්ත හස්තීහු ගරීෂ්ම කොලදයහි වසන්නොහු ය. වෂමො කොලදයහි 
ස්වණම පොශමවොදී පවමතයනහ්ි වොසය කරති. එම හස්තීන්දග් සතර 
පො දයෝ   , දසොඬ  , වොලදිය (වලිගය)   හිඟුල් දමන් රතු පුහු 
ඇත්දත් ය. කඳ සුදු පුහු ඇත්දත් ය. ඒ ඇතුන්දග්   වලින් සවනක් 
රැස් විහිද න බුවින් ඡ ් න්ත ඇත්තු නම් දේ. එ් ඡ ් න්ත හස්තීන් 
බහුලව දමම විල සමීපදයහි දවදසන බුවින ්එම විල ඡදේදනේත වි  
නම් දේ. 

 කුණා  වි ,  

කුණොල විල   පනස් දයොදුන් විෂ්කම්භය ඇත්දත් ය. එකසිය 
පනස් දයොදුන් වට ඇත්දත් ය. කුණොල පක්ෂීන් බහුලව දවදසන බුවින් 
දම් විල කුණා  වි  නම් දේ. එය වට දකොට මුල් මල් දගඩි පතර ආදී 
වූ සියලු ඖෂධයන්දගන් පරිී ගිය ඖෂධ වනයක් ඇත්දත් ය. දනොදයක් 
පුෂ්පයන්දගන් අලංකොරමත් ය. කොලොවක, ගංදගයය, පණ්ඩර, ථම්භ, 
පිංගල, ගනධ්, මංගල, දහ්ම, උදපෝසථ, ඡ ් න්ත යන  ස ඇත් 
කුලයන්දග් ඇතුන් හො ඇත් පුටවුන්  , ඇතිනන්න්   නිතර 
ගුවදසනන්ොහ. ගවදයෝ   වෘෂභදයෝ  , මහිෂදයෝ   නිරතුරුව 
හුසිදරන්නොහ. එදස් ම රන්වන ්මුදවෝ  , දසමර මුදවෝ  , චිතර මුදවෝ 
 , උ ්ොරක නම් මුදවෝ  , දකදසල් මුදවෝ  , සරභ මුදවෝ  , ශොඛ්ො 
මුදවෝ  , ඒනි මුදවෝ  , මහො වොත මුදවෝ   යන මවු මණ්ඩලයන්දගන් 
පිරී ඇත්තොහ. එදස් ම කඟදවදහණුන්  , කළු සිංහදයෝ  , තෘණ 
සිංහදයෝ  , පණ්ඩු සිංහදයෝ  , දක්සර සිංහදයෝ  , වයොඝරදයෝ  , 
දිවිදයෝ  , වලස්සු  , වෘකදයෝ  , කළු හිස් වලස්සු   නිතර 
හුසිදරන්නොහ. 

එදස් ම වඩවො මුඛී නම් යක්ෂණිදයෝ  , ද ්ව කිඳුරු, සඳ කිඳුරු, 
දුම කඳිුරු,  ණ්ඩ මොනවක කඳිුරු ආදී කිඳුරනද්ගන්  , යක්ෂ 
රොක්ෂොදීන්දගන් නිති හුසරිීදමන් යුක්ත ය. කුකළුු මලින ්  , පිපුණු 
මලින්  , දපොකුරු මලනි්   අතු අග පමණක් පිපුණු මලින්   යුත් නන් 
වු ූරුම් ගස් සමූහදයන ් පුතිරී පවත්දන් ය. උකුසු, ඇටි කුකුළු, 
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ඇත්කඳ ලිහිණි, දමොණර, දකොවුල්, ජීවඤ්ජීවක, දේලොවක, භිංකොර, 
කරවීක යනොදී සිය ගණන් මත් විහඟුන්දග් නො දයන් මනහර ය. එදස් 
ම අඳුන්, මදනෝසිලො, හිරියල්, හිඟුල්, දහ්ම, රිදී, කනක ආදී සිය ගණන් 
වණමවත් රත්නයන්දගන් අලංකොරමත් භූමීන්දගන් පිරී ඇත්දත් ය.  

 ර්නේදාකිණි වි   

මන්ොකිණි විල   පනස් දයොදුන් විෂ්කම්භය ඇත්දත් ය. එකසිය 
පනස් දයොදුන් වට ඇත්දත් ය. දම් විදලහි මධයදයහි දයොදුන ්පස් 
විස්සක ්පමණ පරද ්ශය දසදවල් දහෝ පරොණීන් දනොමුත්දත් ය. සිසිල් 
මිහිරි  පරසනන් වූ ප ිි මිණි වන් (ප ිඟු) ජ්ලය පිරී පවත්දන් ය. ඒ 
පිරිසිදු ජ්ල තලොව වට දකොට ද  ගේවක් ප ල ඇති දහල පියුම් (සුදු 
දනළුම්) වනය පිහිටිදය් ය. ඒ දහල පියුම් වනදයහි දනළුෙු දැලි 
(දනළුම්  ඬු) නඟුලිස් පමණ ඇත්දත් ය. එහි දබර පමණ අල දපොකුරු 
ඇත්දත් ය. එහි එක් එක් පරුුකක ්වසො සිටි සවිියක් ඇතුද හි නු යික් 
පමණ කිරි පිරී ඇත්දත් ය. එහි මල් පිපුණු කල්හි දේණු විසිරී දගොස් 
පියුම් පත පිට වුගිර පවනින් දිය බිඳු ඉසී හිරු රැසින් පුසී මඳ රත් 
පුහුති යවටක් (යකඩ ග ුියක්) දමන් ඝනව රසදයන් යුක්ත වූ 
දපොකුරු මී ධයොන ලොභී තොපස ආදීන්ට පරදයෝජ්නය පණිිස වන්දන් ය. 
ඒ දහල පියුම් වනය වට දකොට රත් පියුම් (රතු දනළුම්) වනය පිහිටිදය් 
ය. එය වට දකොට රත් කමුදුු (රත් මොදනල්) වනය පිහටිිදය් ය. එය වට 
දකොට දහල කුමුදු (සදුු මොදනල්) වනය පිහිටිදය් ය. එය වට දකොට 
කුකිරි, තියෙරො, ලබු, පහුුල්, ආදී වුල් වන පිහටිිදය් ය.  දම් 
එදකොද ොස් වනයට අනතුරුව උණ  ඬු පමණ  ඬු ඇති ද  දයොදුනක් 
පරමොණදය් වටට උක ්වනය පිහිටිදය් ය. ඒ උක් වනදයහි දවදසන 
හස්තීන් ඒ උක්  ඬ ුබිඳ දගන දගොස ්ගල් අතල වල තබො පයින් මිරිකූ 
කල්හි උක ්පුණි වුගිර ගල ්දකමිවල පරිී සයූයම තොපදයන් තුවී ඝනව 
උක් සකුරු කුටි වී තිදබනද්න් ය. ඒ වනයට බුදු පදසබ්ුදු මහ රහතන් 
වහන්දස්ලො වුඩි කල්හි ඒ ඇත්තු  ඒ හකුරු පි ිගන්වන්නොහ. ඒ උක් 
වනයට අනතුරුව මහත් දගඩි ඇති දකදසල් වනය පිහිටිදය් ය. එය 
වටො දකොස් වනය  , එය වටො අෙ වනය  , එය වටො ගිවළුු (දිවුල්) 
වනය  , එය වටො මිශර වනය   ඒ විල වටො පිහිටිදය් ය. 
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 සිංහ පරපාත වි  

සිංහ පරපොත විල   පනස් දයොදුන් විෂ්කම්භය ඇතද්ත් ය. 
එකසිය පනස් දයොදුන් වට ඇත්දත් ය. සිංහයන් දම් විල සමීපදයහි 
බහුලව ගුවදසන බුවින් සිංහ පරපාත වි  නම් දේ. 

හිමොල පවමතදයහි සිංහ වයොඝර හස්ති අශ්ව ගව මහෂි දසමර 
සූකර දිවි මුව හංස මයරු පරපටු කඳිුරු ගිජ්ු ලිහිණි ආදී වූ දනොදයක් 
අපො ,  ්වි පො , චතුෂ් පො  ආදී සත්වදයෝ  වොසය කරන්නොහු දවති. ඒ 
සත්වයන් අතර සිංහයන්දග්   කුරවි දකවිල්ලන්දග්   විදශ්ෂත්වයක් 
ඇත්දත් දේ. 

දමහි වසන සිංහයන් අතර තෘණ සිංහ, කොල සිංහ, පංඩු සිංහ, 
දක්සර සිංහ යුයි සිංහදයෝ සතර කුලයක ්දවති. ඔවනු් අතර තෘණ 
සිංහදයෝ පදරවි පුහු ඇත්තොහ. තෘණ අනුභව කරනන්ොහ. කොල 
සිංහදයෝ කළු ගවයන් බඳු ය. තෘණ අනුභව කරති. පණුඩු සිංහදයෝ 
පඬුවන් පුහු ඇති වෘෂභයන් වුනි දවති. ඔවුන් මොංශ අනුභව කරති. 
දක්සර සිංහදයෝ   මොංශ අනුභව කරති. ඒ දක්සර සිංහයන්දග් මුඛ්ය 
 , වොලිය (වලිගය)  , පො යන්   අලතො (දිය කරන ල  ලොකඩ) 
ගුල්ලූවොක් දමන ්රතු පුහුදයන් යුක්ත ය. ඔවුන්දග් හිදසහි පටන් 
ලතු දිදයන ්අඳින ල  ්ක ්දමන ්දේඛ්ො තුනක ්පිට මුදින් දගොස ්එයින් 
ද පස දේඛ්ො ද ක කලව  ක්වො දගොස් කලව අතර  කුණට කරකුවී 
සිටිදය් දේ. මුදින් ගිය දේඛ්ොව වලිගය මුල සරසො පිහිටිදය් ය. 
ඔවුන්දග් කදඳහි ලක්ෂයක් වටිනො පලසකින ්වුසුවොක් දමන් වී දක්සර 
බරින් දශොභමොන ය. දසස ුතුන් හොල් පිටි සක් සනුු පිඩක ්දමන් සදුු 
පුහුදයන ්බබ න්දන් ය. දමබඳු වූ දක්සර සිංහදයෝ තමන ්වොසය 
කරන රන් ගුහො, රිදී ගුහො, මුණික් ගුහො ප ිඟු ගුහො, සත් රුවන් ගුහො, 
රත් සිරියල් ගුහො ආදී ගිරි ගුහොවල වොසය දකොට පිටතට කරුණු සතරක් 
පිණිස නික්දමති. එනම් ගුහො ඇතු ත අඳුදරන් පීඩිත ව සිට ආදලෝකය 
පිණිස  , ම  මුතරදයන් පඩීිත ව ඒවො බුහුර කරණ ුපිණිස  , කුස 
ගින්දනන් දපළුණු විට ආහොර දසොයනු පිණිස  , කොම රතිදයන් 
දපළුණු විට චමථනුදයහ ිදයද නු පිණිස   නික්දමති. 
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එ් දක්සර සිංහදයෝ එම රන් රිදී ආදී ගුහොවන්හි වොසය දකොට 
ආහොර පිණිස එම ගුහොවලින් එ ියට නික්දමන කල්හි පසුපස පො  
 ්වය සමව පිහිටවුො ඉදිරි පො   ්වය ඉදිරියට දිගු දකොට සිරුදරහි පසු 
දකොටස ඇ  ඉදිරි දකොටසට දගන පිට නමො දගල ඔසවො දහන හඬක් 
ඇති වන්නොක් දමන් නොස පුඩු දපලො සිරුදරහි ලුගුණු දූවිලි ගසො 
 මමින් දකසුරු සලයි. එදලස දකසුරු සලන බිදමහි   තරුණ 
වස්දසකු දමන් ඔබිදනොබ දුව යමින් සිංහ විජ්ම්බන කරති. එදලස 
දුවනන්ො වූ ඒ සිංහයන්දග් සිරුර අඳුදරහි කුරදකන ගිනි දපදනල්ලක් 
දමන් දිස් දේ. දමදස් සිංහ විජ්ම්බන දකොට තුන ්යලක් සිංහ නො  
කරන්දන් ය. ඒ සිංහ නො ය හොත්පසින් තුන් දයොදුනක් ඒක නිනන්ො  
ව පවත්දන් ය. ඒ සිංහ නො ය ඇසූ ඒ තුන් දයොදුනක් පරද ්ශදයහි 
ජීවත් වන අපො   ්වි පො  චතුෂ්පොො දී සත්ව ජ්ොතීහු තමන් දැන් දැන් 
අල්වති යුයි වටපිට බලමින් තුති දගන ඒ ඒ සටිි තුන්හි සිටිය 
දනොහුකි ව පලො යති. සදිුරුවල වසන සපම නකුල දගෝධ ආදීහු තම 
තමන් වසන සිදුරුවලට ම වදිති. දිදයහි වසන මත්සය කුස්බූ ආදීහු 
ගුෙුරු අඳුරු ගන නිල්  දිය ස ො අතරට වු  ගනිති. වනදයහි වසන 
ඇත් අස් දගෝණ මුව ආදීහු ගන වන මධයයට වු  ගනිති. පකී්ෂහු 
ආකොශයට නුගී භරමණය දවමින ් සිටිති. දමදස් නො  කරන්නො වූ 
දක්සර සිංහ රොජ්යො තමො සිටි තුන සිට වමින් ඉස්බක් තුන  , 
 කුදණන් ඉස්බක් තුන   පනින්දන් ය. එදසම් ඉහලට   සතර ඉස්බක් 
දහෝ අට ඉස්බක් තුන පනින්දන ් ය. සම භූමිදයහ ි සිට පසපුසට 
දසොද ොස් ඉස්බක් දහෝ විසි ඉස්බක් පනින්දන් ය. දගොඩක දහෝ 
පවමතයක් මුදුදනහි සිට පිටුපසට සුට ඉස්බක් දහෝ අසූ ඉස්බක් 
පනින්දන් ය. එදස් පනින කල්හි   මොගමදයහි අතර වෘක්ෂයක් දහෝ 
පවමතයක් දහෝ දුටු කල්හි එය මග හරිමින්  කුදණන් දහෝ වදමන් දහෝ 
එයට උඩින් දහෝ ඉස්බක් දනො ලංව පනින්දන් ය.  

දමබඳු වූ දක්සර සිංහරොජ්යො ගල ්මදුුදනහි සිට තුන ්යලක් 
සිංහනො  පවත්වො ඒ ශේ ය හො සමග ම තුන් දයොදුනක ්දුර පුන දගොස් 
නුවත තමන් සිටි තුනට ම අවුත් ඒ තමොදග් ම සිංහ නො දයහි 
අනුනො ය අසන්දන් ය. ඊට දහ්තු කවදේ ? යත්, දම් දක්සර සිංහයො 
බලවත් දත්ජ්ස් ඇත්දත් ය. සියලු සිේපො සතුන්ට රජ් ය. සිංහයොට කිසි 
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තුනක බියක් නුත. ඒ සංිහයන්දග් නො ය අසො ම තුන් දයොදුනක 
පරමොණදයහි දවදසන සියලු සත්වයන් මර බිදයන් පලො යති.  

දම් දක්සර සිංහයො තමන් දවදසන ගුහොදවන් පිටතට නිකම් 
සතර දිග බලො ම සිංහනො  පවත්වන්දන් ය. කුමක් පණිිස එදස් සතර 
දිග බලන්දන්  ? යත් දම් සිංහයොට අන් කුඩො සතුන් දකදරහි ඇති 
 යොව නිසො ය. ඔහු සිංහනො   නගන විට  පවමත තටොකොදී විෂම 
ස්ථොනයන්හි සිටින ඇත් දගෝණ මුව මී ගවොදීහු පරපොතයන්හි  , 
ආවොටයන්හි   වුදටති. එබුවින් ඔවනු් දකදරහ ි  යොදවන ් බලය.ි 
කිදමක්  ? අනනු්දග් මස් බුදින දම් රුදුරු සිංහයොට සතුන් දකදරහි 
 යොවක ්නම් ඇති දවයි  ? එදස් ය ඇත්දත් ම ය. මරණ ල  දබොදහෝ 
සත්වයන්දගන් මට කවර වුඩක්  , ඒ සතුන් නිකරුදණ් මදග් නො ය 
අසොම මුදරන්දන් ය යුයි  න්නො බුවින් “ර්ර් විෂර් සේොනව  සිටින 
කුඩා සතුනේ විනාශ ට යනා පර්ුණුවමි” යුයි සිතො ඒ කුඩො සත්වයන්ට 
පලො යනු පිණිස  නො  පවත්වන්දන් ය. දමදස් වූ විකරමයක් තෘණ 
සිංහ, කොල සිංහ, පණ්ඩු සිංහ යන සිංහයන්ට දනොමුත්දත් ය. 

තිණසීයහා කා සීයහා - පණ්ඩුසීයහා ෙ යකසරී,
 යතසං ෙතුන්නං සීහානං- යකසරී අග්ගතං ගයතා. 

තෘණ සිංහ, කොල සිංහ, පණ්ඩු සිංහ, දක්සර සිංහ යන සිංහ 
සතර කුලයන් අතර දක්සර සිංහයො ම අගර දවති. 

හිමොල වනදයහි දවදසන කරවික පක්ෂීන් මධුර රස ඇති 
විලිකමු් අෙ ඵල තුඩින ්වි  අෙ පුණි බී එහ ිරසදයන් මත් ව පියොපත් 
තොල ගසො යට අත්තක සිට මිහිරි හඬින් නො  දකොට ඉහල අත්තකට 
දගොස් තමොදග් ම නො දයහි අනු රොවය කන් පුරො රස විඳී. එකල්හි ඒ 
මිහිරි නො ය අසො සිේපො සත්වොදීහු ඒ නො දයන් මත් ව තමන් පි ිබඳව 
  දනො  නිති. තණ කනු පිණිස මුඛ්දයන් ගත් මවු ආදී සත්වදයෝ ඒ 
තමන් කන දගොදුර අතහුර, සුපීම නවතො එම ශේ ය ම අසති. වයොල 
මෘගදයෝ දගොදුරු පිණිස කුඩො සතුන ්පසපුස ලුහුබුඳ දුවන්නොහු එස 
වූ පය පහත දනොදහලො එම හඬට කන් ද ති. තම දගොදුර අමතක දේ. 
අන් වයොල සත්වයන්ට බිදයන් දුවන දගෝණ මුව ආදී කුඩො සත්වදයෝ 
  ඒ මර බිය   අමතක ව ඒ හඬට ම කන් දයොමු කරති. ආකොශදයහි 
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පියොසර කරන පක්ෂීහු  , පියොපත් දනො ගසො විහිො දගන ඒ ශේ  රසය 
විඳිති. දිදයහි හුසිදරන මත්සයදයෝ   වරල් දනො දසොලවො ඒ ශේ ය 
අසති. දමදස් මධුර සව්රදයන ් කන්කලු ව ූ කරුවි දකවිල්දලෝ 
හිමවදතහි බබ න්නොහ. 

 අපරයගෝ ාන  

අපරදගෝයොනය මහොදම්රු පවමතයට බස්නොහිර දිසොදවහි 
පිහිටිදය් ය. භූමිය පරමොණදයන් දයොදුන් සත්  හසකි. දමම දිවයින 
කුඩපතක සටහන් ඇත්දත් ය. උපදින මනෂුයයන්දග ්මුහුණු   එදස්ම 
ය. එහි උපදින මනුෂයයන්ට නිතය වශදයන් අවුරුදු පන්සියයක් 
ආයුෂය ඇත්දත් ය. ජ්ම්බු ්වීපදයහි පිහිටි  ෙ වෘක්ෂය දමන් වටින් 
පසද ොස් දයොදුන් කඳ ඇති, උසින් පනස් දයොදුන් කඳ ඇති, හොත්පස 
පනස් පනස් දයොදුන් විහිදී ගිය දිග අතු ඇති, ප ලනි් සියක් දයොදුනක් 
ඇති දකොද ොම් වෘක්ෂය පහිිටිදය් ය.  

 උතුරැ කුරැ දිව ින 

උතුරු කුරු දිවයින මහොදම්රු පවමතයට උතුරු දිසොදවහි 
පිහිටිදය් ය. භමූිය පරමොණදයන් දයොදුන් අට  හසකි. දමම දිවයනි පඨී 
සණ්ඨොන (පුටුවක හුඩය) ඇත්දත් ය. එහි මනුෂයයනද්ග් මුහුණු   ඒ 
හුඩයම ය. ජ්ම්බු ්වීපදයහ ිපිහිටි  ෙ වෘක්ෂය දමන් වටින් පසද ොස් 
දයොදුන් කඳ ඇති, උසින් පනස් දයොදුන් කඳ ඇති, හොත්පස පනස් 
පනස් දයොදුන් විහිදී ගිය දිග අතු ඇති, ප ලින් සියක ්දයොදුනක් ඇති 
කල්ප වෘක්ෂය දමහි පිහිටිදය් ය. දමහි උපදින මනෂුයයන්ට නිතය 
වශදයන් අවරුුදු  හසක් ආයුෂය ඇත්දත් ය. දරෝගොන්තරො, විකලොංග, 
විකදල්න්ද්රිය ආදී කිසිවක් කසිි කදලක නුත්දත් ම ය. 

දම් දිවයිදනහි ඒ ඒ පරද ්ශයන්හි ඉතො ඝනව වුඩුණු 
දකො වලින් යුක්ත වූ අතුපතර ඇත්තො වූ කුළු දගවල් පමණ ඇති 
මනරම් වූ මහත් වෘක්ෂදයෝ මනුෂයයන්ට වොසස්ථොන වශදයන් අවශයතො 
ඉටු කරති. යම් තුනක සවු දස් වසත්   එබඳු නිදවස් ඇත්දත් දේ. 
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එහි ඇති අනය වෘක්ෂ මනොව හට දගන සුම කල්හි මලින් පිරී ඇත්දත් 
ය. ජ්ලොශදයෝ   පිපුණු සුදු දනළුම්, රත් දනළුම්, නලි් මොදනල්, රත් 
මොදනල්, ඕලු ආදී ජ්ලජ් පුෂප්යන්දගන් සුරසී සුම කල්හි හොත්පස  ස 
දිසොදවහි සුවඳ විහදිී පවතද්න් ය. 

උතුරු කුරු දිවයින් වුස ි මනෂුයයන්දග ් ශරීර ඉතො උස   
දනොවූ ඉතො මිටි   දනොවූ ආදරෝහ පරිණොහ සම්පනන් ය. සම රැ ි 
වුටීම් දකස් රැවුල් ඉදීම් ආදී ජ්රොවට පත්වීමක් නුත්දත් ය. දනො 
පිරිදහන කොය බලදයන් යුක්තව ආයුෂය දක වර දකොට ඇති ජ්ව 
බලදයන් හො පරොකරමදයන් යුක්ත ය. කෘෂි වොණිජ් ආදී රැකි රක්ෂො 
කිරීදම් දවදහසක් එහි නුත්දත් ය. ආහොර දසවීදම් දුකක් නුත්දත් 
ය. එබුවින් දැසි  ස් කම්කරුදවෝ දම් භූමිදයහි වි යමොන දනොදවති. 
සීතදලන් උෂ්ණදයන් අව ු වුසි සු ං ආදිදයන් වන පඩීොවක ් කිසි 
කදලක නුත්දත් ය. දම් ජ්ම්බු ්වීපදය් ගමි්හොන සෘතුදේ අවසන් 
මොසදයහි දිනයන්හ ිඅලුයම් දවදලහි සම වූ සීත උෂ්ණ කොලගුණයක් 
ඇත්තොක් දමන් උතුරු කරුු දිවයිදනහි සුම කල්හි සම වූ සීත උෂ්ණ 
කිසි කදලක කයකි දවදහසීමක් නුත්දත් ය.  

දමහි දනො වපුරන ල  බිදමහි ස්වභොවදයන් හටගත්  හයියො 
නුති, නවිුඩ ු නුති සුවඳවත් හුල් සහල්වලනි් දුම් නුති, දැ ි නුති 
ගින්දනනි අඟුදරන් පිසින ල  බත් ම අනුභව කරති. එම දිවයිදනහි 
දජ්ෝතික පොෂොණ නම් ගිනි නිප වන ගල් විදශ්ෂයක් ඇත්දත් දේ. එහි 
ජ්නයො ඒ ගල් තුනක් තබො එහි හුල්  සහල ් මන ල  භොජ්නය ඒ ගල් 
මත තුබූ විට ඉදේම ගිනි ඇවි ී බත ඉදී ගින්න නිවී යයි. ඉන් පසු ඒ 
හුලිදයන් ම බත අනුභව කරයි. ඒ සඳහො අන් සූප වයඤ්ජ්න ආදී 
කිසිවක් නුත. ඒ මනුෂයයන් සිත අනවු කුමත්ත අනවු රසය ඒ බදතහි 
ඇති දේ. ඒ හුල් බත් අනුභව කරන මනෂුයයන්ට කෂු්ට දරෝග, ගඩු, 
ඇදුම, ක්ෂය දරෝග, කොශ (කුස්ස), ස්වොස (ඇදුම), අපස්මොර, ජ්වර ආදී 
කිසිඳු දරෝග පඩීොවක ්නුතද්ත් ය. එහි පුමිදණන්නන්ට   ඔවුහු  න් 
ද ති. මසුරු සිතක් ඔවුන්දග් නුත. මහත් සෘ ්ි ඇති බුදු පදස්බුදු මහ 
රහතන් වහන්දස්ලො එහි දගොස් පිණ්ඩපොතය ලබො ගනිති. එහි උපදින 
මනුෂයදයෝ කුදු, වොමන, අන්ධ, දගොළු, බිහිරි, දකොර වූදවෝ විකලොංග 
ඇත්දතෝ විකල ඉන්රිය ඇත්දතෝ දනොදවති. 
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එහි උපදින ස්තරීහු ඉතො උස   දනොවූ ඉතො මිටි   දනොවූ ඉතො 
දකට්ටු   දනොවූ ඉතො ස්ථුල   දනොවූ ඉතො කළු   දනොවූ ඉතො සුදු   
දනොවූ දැකුම් කළු පරසො  ජ්නක රූප සම්පත්තිදයන් යුක්ත දවති. එම 
ස්තරීන්දග් දිග ඇඟිලි ඇත්දත් ය. තෙ වන් නිය ඇතද්ත් ය. එල්දබන 
පියයුරු ඇත්දත් ය. මධයම පරමොණ සිරුර ඇත්දත් ය. පූණම චනර්යො 
වුනි මුහුණ ඇත්දත් ය. දලොකු ඇස් ඇත්දත් ය. මෘදු වූ ශරීරොවයව 
ඇත්දත් ය. මනොව ගු පණුු කලවය ඇත්දත් ය. සුදු පුහුති  ත් 
ඇත්දත් ය. ගුෙුරු වූ නොභයි ඇත්දත් ය. සිහනි් දකණ්ඩො ඇත්දත් ය. 
දිගු වූ නිල් වන් වූ අගින ්නුවුණු දක්ශ කලොප ඇතද්ත් ය. ප ල ්වූ 
උකුලක් ඇත්දත් ය. ඉතො දැඩි දලෝම නුත්දත් ය. පුණයවන්ත වූ පරිය වූ 
සුප ොයක වූ සිසිල් ගුණදයන් යුත් සිරුරු ඇත්දත් ය. මෘදු වූ සියමු් වූ 
වචන කථො කරන්දන් ය. නො නො විධ ආභරණයන්දගන ්සුරසුණු ඔවුහු 
සුම කල්හි දසොද ොස් හුවිරිදි කොන්තොවන් දමන් හුසිදරති. එහි 
දවදසන පුරුෂයන්   විසපිස් හුවිරිදි තරුණයන් දමන ්හුම කල්හි 
හුසිදරති. ඔවුහු අෙු  රුවන් දකදරහි දනො ඇදලති. 

දම් දිවයිදනහි ස්තරී පුරුෂදයෝ කොම රතිදයන් යකුත්ව සත් 
දිනක් ම හුසිදරති. ඉන් පසු කොමොශො රහිතව තම තමන් වසන 
තුන්වලට ම යති. එම දිවයින ් වුසියන්ට දම් ජ්ම්බු ්වීප වුසියන්ට 
දමන්  රු ගුබ ප ිිසිඳීම, ගුබ පරිහරණය,  රුවන් වුදීම ආදී දුකක් 
නුත්දත් ය. රතු සුට්ටයකනි් නික්දමන රන් ප ිිමයක ්දමන් දල් දසම 
ආදිදයන් දනො තුවරී සුවදස් ම මවු කුදසන් බිහි දවති. 

දම් දිවයිදනහි මේවරු පුදතකු දහෝ දුවක වො ඔවුන් හුසිදරන 
ඒ පරද ්ශදයහි ම තබො අදප්ක්ෂොවක් නුතිව ම කුමත ිතුනකට යති. 
එදස් සයනය කරන ඒ  රුවන්  කින අන් ස්තරයික් දහෝ පුරුෂදයක් 
එම  රුවන් දවත තමොදග් ඇඟිලි දිගු කරයි. එවිට කමම බලදයන් 
ඇඟිලිවලින ්කිරි වුගිදරය.ි  රුදවෝ එම කිරිවලින් යුදපති. දමදස් 
වුදඩන ඔවුහු කිහපි දිනකින් කොය බලය ලබො එතුනින් නුගිට 
 දැරියන් ස්තරීන ් දවත  ,   රුවන ්පුරුෂයන් දවත   යති. ඔවුන්ට 
අවශය වස්තර ආභරණ ආදිය කල්ප වෘක්ෂයන්දගන් ම නිප වී ලුදබති. 
නො නො විධ වණමයන්දගන් යුත් විසිතුරු වූ සියුම් වූ මෘදු වූ සුව පහසු 
ඇති වස්තර ආභරණොදිය  ඒ ඒ තුන්හි පිහිටි කල්ප වෘක්ෂවල එල්දලමින් 
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තිදබති. නොන පරකොර රශ්මි ජ්ොලොවන්දගන ් බබලන නො නො විධ 
වණමයන්දගන් යුත් මුණික ්ඔේබවන ල  නො නො පරකොර මල් කම් ලිය 
කම් ආදිදයන් අලංකොරමත් වූ ශීෂමොභරණ, ගරීවොභරණ, හස්තොභරණ, 
පොොභරණ ආදී අදන්ක පරකොර ආභරණදයෝ ඒ කල්ප වෘක්ෂයන්හි එල්ලී 
ඇත්තොහ. එදස් ම වීණො, මිහිඟු දබර, තොලම්පට, සක්, වස් ඬු, දේතොල, 
පරිවොර වීණො ආදී නො නො විධ තූයයම භොණ්ඩදයෝ   ඒ කල්ප වෘක්ෂයන්හි 
ඒ ඒ තුන්හි එල්ලී ඇත්තොහ. එහි   දබොදහෝ පලතුරු ගස්හි ක  දගඩි 
පමණ මහත් වූ රසවත් පලතුරු හට ගනිති. එම පලතරුු අනුභව කරන 
ඒ දීප වොසීන්ට සත් දිනක් සො පිපොසො දුකක් ඇති දනොදවති. එහි පිහිටි 
ගංගොදවෝ   ඉතො පිරිසදිු ජ්ලය ඇතිව, මනො දතොටුපලවල් ඇතිව, 
රමණීය ව මඬ දසවල ආදියක් නුතිව වුලි තලොවන්දගන් යුක්තව අති 
සීත   දනොවී අති උෂ්ණ   දනොවී දිවයමය සවුඳ හමන ජ්ලජ් 
පුෂ්පයන්දගන් ගුවසී දගන සුම කල්හි සුවඳ හමමින් ගලො යති. 

දම් උතුරු කුරු දිවයිදනහ ිකටු සහිත කකමශ පු ූටි, වල් ආදී 
කිසිවක් නුත්දත් ය. කටු රහිත නිතර මල් දගඩි ආදිදයන් බබලන 
තෘණ පත් ගස් වුල් ආදිය ම ඇත්දත් ය. සඳුන් නොග වෘක්ෂදයෝ තමන් 
ම රසය වගුරුවති. ඒ දිවයදිනහි නහනු කුමත්දතෝ නදී දතොදටහි එක් 
පදසක වස්තරොභරණ තබො නදියට බුස නො දගොඩට පුමිණ උඩින් 
උඩින් ඇති වස්තොභරණ ම හුඳ පු ඳ ගනිති. දමය මදග් ය, දමය 
අහවලොදග් ය යුයි සිතක් ඔවුන්ට නුත. එබුවින් ඔවුන් අතර කිසි 
කදලක විවො යක්  කලහයක් ඇති දනොදේ. සත් දිනක් ම ඔවුන් තු  
කොම රති කරීඩො පවතී. ඉන් පසු රොගය දුරු ක වුන් දමන් හුසිදරති. 
යම් ගසක න ිනු කුමත ි දේ   එහි ම සයනය පහ  දවයි. ම  
සත්වයන් දැක කිසිදවකු හුඬීම් වුලපමී් දනොකරති. එම ම  සිරුර 
සරසො බුහුර කරති. එදකදනහිම ඒ දිවයනි් වුසියන ්බඳු ම වූ පක්ෂීන් 
පුමිණ ඒ මෘත ද ්හ අනය දිවයනිකට දගන යති. එදහයින් උතුරු 
කුරු දිවයිදනහි දසොදහොනක් දහෝ අසූචි  මන ස්ථොනයක් දහෝ නුත. 
එහි මිය යන කිසිදවක් සතර අපොදයහි නූපදිති. ධමමතො වශදයන් පිහිටි 
පඤ්ච සීලදයහි ආනුභොවදයන් ඔවුහු ද ේදලොව උපදිති. උතුරු කුරු 
දිවයිදනහි පවත්නො දමම සිදුවීම් සයිල්ල ධමම නියොමදයන් දනො 
දවනස් ව සූම කලප්යක ම දමදලස පවතී. දම් භූමිදයහි උපදින 
මනුෂයයන්ට ජ්රො වයොි දසෝක පරිද ්ව අනිතය දුක්ඛ් ආදී ධමමයන් 
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දනො වුටදහති. එබුවින් ඒ ජීවිතදයහි දී දහ්තු සම්පත් ඇත්දත් නමුත් 
මඟ ඵල නිවන් සුව ලුබීමට දනොහුකි දවති. 

දමදලස සඳ හිරු පහ  වූ ොම මහොදම්රු පවමතය, චකරොවොට 
පවමතය, හිමොල පවමතය ආදී සියල්ල හට ගත්හ. දම් සියල්ල මුදින් පරු 
පසදලොස්වක දපෝය දින හට ගත්හ.  

වොදසට්ඨය, දමපමණකින් දම් දලෝකය නුවත හට ගත්දත් 
දවයි. වොදසට්ඨය, ඉක්බිති ඒ සත්වදයෝ රස දපොද ොව අනුභව කරමින් 
එයම ආහොර දකොට ඇතිව අවුරුදු සුට  හසක් (60,000) ඉක්මවූහ. 

වොදසට්ඨය, යම් යම් පරි ද් කින් ඒ සත්වදයෝ රස දපොද ොව 
අනුභව කරමින් එයම ආහොර දකොට ඇතිව දබොදහෝ දීඝම කොලයක් 
සිටියොහු   එදස්ම ඒ සත්වයන්දග් ශරීරදයහි රළු ගතිය   ඇති විය. 
වණමයොදග් දවනස් වීම   දපනුදණ් ය. ඇතුම් දකදනක් වණමවත් 
දවති. ඇතුම් දකදනක් දුේවණම දවති. ඔවනු් අතුදරහි යම් දකදනක් 
වණමවත් දවයි   ඔහු “අපි ඔහුට වඩා අතිශ ිනේ වණමවතේ යවර්ු. අපට 
වඩා යර්ාහු අතිශ ිනේ දුර්වණම වූයේ  ” යුයි දුේවණම සත්වයන්ට අවමන් 
දකදරත්. වණමය නිසො උපන් අික මොන දහ්තුදවන් ඔවනු්දග් රස 
දපොද ොව අතුරු හන් ව ගදිය් ය. රස දපොද ොව නුතිව ගිය කල ඔහු 
එකර්ැස් වූහ. එදස් එක්රැස් වී අපදග් මිහිරි රසය අතුරු හන් වූදය් ය. 
“අයහෝ රස , අයහෝ රස ” යුයි කියන්නට වූහ. එය එදස්ම ය. 
දමකල්හි   මිනිස්සු කිසියම් මිහිරි රසයක් ලුබ ‘අයහෝ රස , අයහෝ 
රස ’ යුයි කියති. එදලස කියනු ලබන්දන් පුරොණ දලොදකොත්පත්ති 
වංශදයන් හට දගන පරපුදරන ් පුවත ආවො වූ වංශ කථොව අනුව 
යමින.ි එදහත් ඒ පි ිබඳ අථමය දනො නිත්ම ය. 
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 භූමි පපේපටක (හතු) පහළ ීර්  

වොදසට්ඨය, ඉක්බිති ඒ සත්වයන්දග ්රස දපොද ොව නුති වී 
ගිය කල්හි ඔජ්ො සහිත අමොවක් බඳු හතු පහ  වූදය් ය. යම් දස් නයි 
හතු පහ  වන්දන්   එදමනි. එය වණම සම්පන්න විය. සුවඳින ්යකු්ත 
විය. රසදයන් යුක්ත විය. මනොව සකසන ල  ගිදතල් යම් දස් දවයි 
 , මනොව සකසන ල  දවඬරු යම් දස් දේ  , එබඳු පුහු ඇත්දත් 
විය. පිලේ නුති  ඬුවල් බූ මීයක් යම් දස් දේ  , එබඳු රස ඇත්දත් 
විය. වොදසට්ඨය, එවිට ඒ සත්වදයෝ බිම් හතු අනුභව කරනන්ට පටන් 
ගත්හ. ඔවුහු ඒ බිම් හතු අනුභව කරමින් එයම ආහොර දකොට දගන 
අවුරුදු පසද ොස්  හසක් (15,000) තරම් දීඝම කොලයක් සිටියොහු ය. 

වොදසට්ඨය, යම් පරි ්ද කනි් ඒ සත්වදයෝ බිම් හත ු අනුභව 
කරමින් එයම ආහොර දකොට ඇතිව දීඝම කොලයක ් සිටියොහු  , ඒ 
පරි ්ද න් ඒ සත්වයන්දග ් ශරීරයන්හි රළු බව   වුඩි විය. ශරීර 
වණමදයහි අඩු බව   දපණුදන් ය. ඇතුම් සත්ව දකදනක් වණමවත් 
දවති. ඇතුම් සත්ව දකදනක් දුේවණම දවති. ඔවුන් අතුදරහි යම් ඒ 
සත්ව දකදනක් වණමවත් දවත්   ඔහු “අපි යර්ාවනුේට වඩා අතිශ ිනේ 
වණමවතේ යවර්ු. අපට වඩා යර්ාහු අතිශ ිනේ දුර්වණම වූයවහි  ” යුයි 
දුේවණම සත්වයන් දහලො  කිත්. වණමය නිසො උපන් මහත් මොන 
දහ්තුදවන් නුවත නුවත උප නො අති මොනය දහත්ුදවන් ඔවුන්දග් 
බිම් හතු අතුරු හන් ව ගිදය්ය. 

 ෙදා තා වැ ේ පහළ ීර් 

ඒ බිම් හතු අතුරු හන් වී ගිය කල්හි බොලතො නම් වූ වුල් 
ජ්ොතියක් පහ  විය. නොලවල්ලි, විල්පලො යම් දස්   එපරි ්ද න් පහ  
විය. ඒ බොලතො නම් වුල් වගමය මනො වණමදයන්  , සුවඳින්   යකු්ත 
විය. රසවත් විය, මනොව සකසන ල  ගිදතල් යම් දස ්දවයි  , මනොව 
සකසන ල  දවඬරු යම් දස් දේ  , එබඳු පුහු ඇත්දත් විය. පිලේ 
නුති  ඬු වුල් බූ මීයක ් යම් දස් දේ  , එබඳු රස ඇත්දත් විය. 
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වොදසට්ඨය, එවිට ඒ සත්වදයෝ ඒ වුල් ජ්ොතිය අනුභව කරනන්ට පටන් 
ගත්හ. ඔවුහු ඒ වුල් ජ්ොතිය අනුභව කරමින් එයම ආහොර දකොට දගන 
අවුරුදු පන්තිස්  හසක් (35,000) තරම් දීඝම කොලයක් සිටියොහු ය. 

 වොදසට්ඨය, යම් යම් පරි ද් කින ්ඒ සත්වදයෝ බොලතො නම් 
වුල් ජ්ොතිය අනුභව කරමින් එයම ආහොර දකොට ඇතිව දබොදහෝ දීඝම 
කොලයක් සිටියොහු  , එපරි ද් න් ම ඒ සත්වයන්දග් ශරීරදයහි රළු බව 
  දබොදහෝ දසයින් වුඩි විය. ශරීර වණමය අඩු විය. ඇතුම් සත්ව 
දකදනක් වණමවත් දවති. ඇතුම් සත්ව දකදනක් වණමය නුත්දතෝ 
දවති. ඔවනු් අතුදරහි යම් ඒ සත්ව දකදනක් වණමවත් දවත්   ඔහු 
“අපි යර්ාවුනේට වඩා යොයහෝ වණමවතේ යවර්ු. අපට වඩා යර්ාහු යොයහෝ 
වණමය නේ අඩු  ” යුයි දුේවණම සත්වයන් දහලො  කිත්. වණමය නිසො 
උපන් මොනය දහ්තුදවන් නුවත නුවත උප නො අති මොනය ඇති 
ඔවුන්දග් බොලතො වුලි නුති වී ගිදය් ය. ඒ බොලතො වුල් නුති වී ගිය 
කල්හි ඔහු එක් රැස් වූහ. එක් රැසව් “මිහිරි රස ඇති ෙදා තා නම් වැ ේ 
අපට ඇති වි . එ  දැනේ අපට නැති වි ” යුයි ඔවුදනොවුන් පුන පුනො 
කථො ක හ. දමකල්හි   මිනිස්සු කිසියම් දුකකින ්පීඩොවට පත් ව ූකල්හි 
“අපට ක ිනේ  ර්කේ ී නම් එ  නැති වි ” යය ිකයිති. එදලස කියනු 
ලබන්දන් පුරොණ දලොදකොත්පත්ති වංශදයන් හට දගන පරපුදරන් 
පුවත ආවො වූ වංශ කථොව අනුව යමිනි. එදහත් ඒ පි ිබඳ අථමය 
දනො නිත්ම ය. 

 දහ ි ා නිවුඩු නැති හැ ේ පහළ ීර්  

  “වොදසට්ඨය, ඉක්බිති ඒ සත්වයන්ට බොලතො වුල ්නුති වී ගයි 
කල්හි දනො සොන ල  භමූිදයහි උපන්නො ව ූ කඩුු රහිත වූ  හයියො 
(දපොතු) රහිත වූ සුවඳවත් වූ සහල් ම ඵලය දකොට ඇති හුල් පහ  
වූදය් ය. යම් ඒ සුවඳ හුල ්දකොටසක් සවස ්දවදලහි සවස බත පිණිස 
දගදනත්  , පසු ො උ ය වන විට ඒ ගත් දකොටස පුසී වුඩී සකස් දේ. 
නුවත වුඩුදණ් දේ. ගත ්තුන දනො දපදනන්දන ්දේ. වොසිට්ඨය, 
එකල්හි ඒ සත්වදයෝ දනො සොන ල  භූමිදයහ ිඋපනන්ො ව ූකුඩු රහිත 



120  අග්ගඤ්ඤ සූතරය 

වූ  හයියො (දපොතු) රහිත වූ සුවඳමත් වූ සහල ්ම ඵලය දකොට ඇති 
හුල් අනුභව කරමින ් අවරුුදු පන්තිස ්  හසක් (35,000) තරම් දීඝම 
කොලයක් සිටියොහු ය. ධොනයයන්දග් දනො අඩු බව ම දපදණයි. 

වොදසට්ඨය, යම් දස් දනො සොන ල  භූමිදයහි හටගත් හුල් 
අනුභව කරමින් එයම ආහොර දකොට ඇතිව දබොදහෝ දීඝම කොලයක් 
සිටියොහු  , එම සත්වයන්දග් සිරුරු දබොදහෝ දසයින් රළු බවට පත් 
වූහ. ශරීර වණමය අඩු විය. 

 සේතරී-පුරැෂ  ිංග පහළ ීර්  

වොදසට්ඨය, යම් දස් දනො සොන ල  භූමිදයහි හටගත් හුල් 
අනුභව කරමින් එයම ආහොර දකොට ඇතිව දබොදහෝ දීඝම කොලයක් 
සිටියොහු  , එම සත්වයන්දග් සිරුරු දබොදහෝ දසයින් රළු බවට පත් 
වූහ. ශරීර වණමය අඩු වූහ. දමදලස ශරීරය රළු වීදමන් දපර මනුෂය 
කොලදයහි ස්තරියක් වවූො   ඇයට ස්තරී ලකුණු පහ  විය. දපර මනුෂය 
කොලදයහි යදමක් පුරුෂ වදූය්   ඔහුට පුරුෂ ලකුණු පහ  විය. (යම් 
පුරුෂදයකු ස්තරී බවට පත් වන්දන් නම් පරොර දස්වන, කොම මිථයොචොර 
අකුසල් බලවත් වීදමන් එය සිදු දේ. යම් ස්තරියක් පුරුෂ බවට පත් 
වන්දන් නම් පරොර දස්වන, කොම මිථයොචොර අකුසලයන්දගන් දවන් 
වී බරහ්මචයයමොව පුරුදු කිරීදමන් එය සදිු දේ.)  

ඉන් පසු ස්තරිය දබොදහෝ දේලොවක් පුරුෂයො ද ස බලො සිටියි. 
පුරුෂයො   ස්තරිය ද ස දබොදහෝ දේලොවක් බලො සිටියි. දමදස් දබොදහෝ 
දේලොවක් ඔවුදනොවුන් ද ස බලො සිටින්නො වූ ඒ සත්වයන්ට කොම 
රොගය ඇති විය. ශරීරදයහ ිරොග පරිොහ උපන්දන්ය. ඒ සත්වදයෝ රොග 
පරිොහ දහ්තු දකොට චමථුන දස්වනය ක හ.  

වොදසට්ඨය, ඒ කොලදයහි යම් ඒ සතව්දයෝ චමථුන දස්වනය 
කරනන්ො වූ සතව්යන්  කති්  , වසලිය නුදසව. වසලිය නුදසව, 
දකදස් නම් එක් සත්වදයක් තවත් සත්වදයකුට දමබන් ක් කරන්දන් 
  යුයි කියො ඇතුම් දකදනක් පස්වලනි් ගසත්. ඇතුම් දකදනක් 
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අළුවලින් ගසත්. ඇතුම් දකදනක් දගොමවලනි් ගසත්. දමකල්හි   
ඇතුම් ජ්නප යන්හි මිනිස්සු   එදස් කරති. ස්තරියක දගන යනු ලබන 
කල්හි ඇතුම් දකදනක ්පස්වලින් ගසත්. ඇතුම් දකදනක් අළුවලින් 
ගසත්. ඇතුම් දකදනක ් දගොමවලින් ගසත්. දමදස් එම පුරොණ 
දලොදකොත්පත්ති වංශ කථොවට අනුව යති. එදහත් ඒ පි ිබඳ අථමය 
දනො නිත්ම ය. 

 මර්ෙුන යසේවන   

වොදසට්ඨය, පූවමදයහි පස්වලින් ගුසමී් ආදී වශදයන් පි කිුල් 
ක ො වූ යම් අධමමයක් වී  , එය දැන් ධමමය යුය ි සම්මත දවයි. 
වොදසට්ඨය, ඒ කොලදයහි යම් සත්වදයෝ චමථුන දස්වනය දකදරත් 
 , ඔවුහු මසක්  , ද  මසක ්  ගමකට දහෝ නියම් ගමකට පිවිදසන්නට 
අවසර දනොලබති. වොදසට්ඨය, යම් දහ්තුවකනි් ඒ සත්වදයෝ ඒ 
කොලදයහි දබොදහෝ දේලොවක් චමථුන දස්වනය කටයුතු බවට 
පුමිණියොහු  , එකල්හි ඒ චමථුන නම් වූ අස ්ධමමය සුඟවී කරනු 
පිණිස දගවල් කරන්නට පටන් ගත්හ. 

වොදසට්ඨය, එකල්හි එක්තරො අලස ස්වභොව ඇති සත්වදයකුට 
“පිනේවත, සවස ෙත පිණිස සවස ද, උද  ෙත පිණිස උදෑසන ද හැ ේ 
යගයනමිනේ ර්ර් කරු්ට යවයහයසම් ද, සවස හා උදෑසන ෙතේ පිණිස 
එකවරර් හැ ේ යගන එනේයනමි නම් ය යහක” යුයි දමබඳු අ හසක් 
විය. “වොදසට්ඨය, එවිට ඒ සත්වයො සවස හො උ ය බත් පිණිස එකවර 
ම හොල් දගන ආදය් ය. වොදසට්ඨය, ඉක්බිති එක්තරො සත්වදයක් ඒ 
සත්වයො යම් තුනක   එතුනට පුමිණිදය් ය. පුමිණ, ඒ සත්වයොට 
දම් කොරණය කීදය් ය. “පනිේවතේ සතේව , එව, හැ ේ යගන ඒර් පිණිස 
 නේයනර්ු” යුයි දමය කීදේ ය. එවිට එම සත්වයො “පිනේවතේ සතේව , 
කම් නැත. ර්ා විසිනේ සවස හා උද  ෙත පිණිස එකවරර් හැ ේ යගන 
එන  දේයදේ  ” යුයි කීදය් ය.  
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වොදසට්ඨය, එවිට ඒ සතව්යො එකවර ද  දිනකට සූදහන 
පමණ හුල් දගන ආ සත්වයො අනුව යමින් “පිනේවත, යර්යසේ කිරීර් 
 හපත” යුයි කයිො එකවරම ද   වසකට සූදහන පමණ හුල් දගන 
ආදය් ය. වොදසට්ඨය, ඉක්බිති එක්තරො සත්වදයක් ඒ සත්වයො යම් 
තුනක   එතුනට පුමිණිදය් ය. පුමිණ, ඒ සත්වයොට “පිනේවතේ 
සතේව , එව. හැ ේ යගන එනු පිණිස  නේයනර්ු” යුයි දමම කරුණ 
කීදය්ය. “පනිේවතේ සතේව , කම් නැත. ර්ා විසිනේ සතර දවසක 
පරය ෝජ්න  පිණිස හැ ේ එකරවර් යගන එන  දේයදේ  ” යුයි පි ිතුරු 
දුන්දන ්ය. වොදසට්ඨය, එවිට ඒ සත්වයො ඒ ද   වසක් පිණිස හුල් 
දගන ආ සත්වයොදග්  ෘෂ්ටොනුගතියට (අනුකරණය) පුමිදණන්දන් 
“පිනේවත, යර්යසේ කිරීර්  හපත” යුයි කියො සතර  වසක් පිණිස හුල් 
එකවරම දගන ආදය් ය. වොදසට්ඨය, එවිට එක්තරො සත්වදයක ් ඒ 
සතර  වසක් පිණිස හුල් දගන ආ සත්වයො යම් තුනක   එතනට 
පුමිණිදය් ය. පුමිණ ඒ සත්වයොට “පිනේවතේ සතේව , එව හැ ේ යගන 
එනු පිණිස  නේයනර්ු” යුයි දම කරුණ කීදය් ය. 

එවිට එම සත්වයො “පිනේවතේ සතේව , කම් නැත. ර්ා විසනිේ සතර 
දවසක පරය ෝජ්න  පිණිස එකවරර් හැ ේ යගන එන  දේයදේ  ” යුයි 
කීදය්ය. වොදසට්ඨ ය, ඉක්බිති ඒ සත්වයො සතර  වසක් පිණිස ඒ හුල් 
දගන ආ සත්වයොදග්  ෘෂ්ටොනුගතියට පුමිදණන්දන ්“පිනේවත, යර්යසේ 
කිරීර්  හපත” යුයි කයිො සතර අට  වසක් පිණිස ඇල් වී එක වරම 
දගන ආදය් ය. වොදසට්ඨය, යම් කොලයක පටන් ඒ සත්වදයෝ හුල් 
දගනවිත් රැස් දකොට තබොදගන පරිදභෝග කරන්නට පටන් ගත්තොහු  , 
එකල්හි කුඩු   සහල් වසො සිටිදය් ය,  හයියො දපොතු   සහල් වසො 
සිටිදය් ය. කපන ල  ධොනයය   නුවත දනො වුඩුදණ් ය. කපන ල  
තුන්හි අඩුව ම දපනුදණ් ය. හුල් වී එක් එක් තුන්වල දකොටස් 
ක ොක් දමන් පඳුරු පඳුරු ව සිටියොහු ය. 
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 හැ ේ සහ ේ යෙදීර්  

වොදසට්ඨය, එවිට ඒ සත්වදයෝ එක් තුනකට රැස් වහූ. එදස් 
රැස්ව ඔවුදනොවුන් දමදස ්කථො ක හ. “පිනේවතේනි, යේද ක!  ාර්ක 
සේවභාවය ෝ (අකුස  ධර්මය ෝ) සතේව නේ යකයරහි පහළ වූහ. අපි යපර 
ර්යනෝර්  ව ූපරීති  ආහාර  යකාට ඇතිව සේවක ී ශරීරාය ාකය නේ 
ෙෙළමිනේ අහයසහි හැසියරමිනේ යශෝභන වසේතරාභරණ ඇතිව ඉතා දීඝම 
කා  කේ සිටිය ර්.ු එයසේ සිටි ඒ අපට දීඝම කා  කේ ගත ීයර්නේ පසු 
කිසි කය කේහි රස පෘිවි  ජ් ය හි පැතිර පිහිටිය ේ  . ඒ රස 
යපායළාව වණමවතේ ද, සුවඳවතේ ද, රසවතේ ද වි . ඒ අපි රස යපායළාව 
අතිනේ පිඬු යකාට වළඳනේනට පටනේ ගතේයතර්ු. එය ස රස යපායළාව 
අතිනේ පිඬු යකාට වළඳනේනට පටනේගතේ ක ේහි ඒ අපයගේ සේවක ී 
ශරීරාය ාක  නැති ී ගිය ේ  . ඒ සේවකී  ශරීරාය ාක  නැති ී ගි  
ක ේහි ෙනේර සූ යම යදයදනා පහළ වූහ. සඳ හිරැ යදයදනා පහළ වූ 
ක ේහි නැකතේ තාරකා ද, අයනකුතේ තාරකා රෑපය ෝ ද පහළ වූහ. 
නැකතේ තරැ හා අයනකේ තාරකාරෑය ෝ පහළ වූ ක ේහි රෑ දහව ේ පරකට 
වූහ. රෑ දහව ේ ඇති වූ ක ේහි ර්ාස අධම ර්ාස පරකට වූහ. ර්ාස අධම ර්ාස 
ඇති වූ ක ේහි ඍතු සංවතේසර පරකට වූහ. ඒ අපි රස යපායළාව අනුභව 
කරමිනේ එ ර් ආහාර යකාට ඇතිව ඉතා දීඝම කා  කේ සිටිය ර්ු.  ාර්ක 
වූ අකුශ  ධර්ම නේයගේ පහළ ීයර්නේ ඒ අපයගේ රස යපායළාව නැති ී 
ගිය ේ  . රස යපායළාව නැති ී ගි  ක  බිම් හතු පහළ වි . ඒ බිම් 
හතු වණමවතේ වි . සුවඳිනේ  ුකේත වි . රසවතේ වි . ඒ අපි බිම් හතු 
අනුභව කරනේනට පටනේ ගතේහ. ඒ අපි බිම් හතු අනුභව කරමිනේ එ ර් 
ආහාර යකාට ඇතිව ඉතා දීඝම කා  කේ සිටිය ර්ු.  ාර්ක වූ අකුශ  
ධර්ම නේයගේ පහළ ීයර්නේ ඒ අපයගේ බිම් හතු නැති ී ගිය ේ . බිම් හතු 
නැති ී ගි  ක ේහි ෙදා තා නම් මිහිරි රස ඇති වැ ේ ජ්ාති  පහළ වි . 
ඒ ෙදා තා යතායර්ෝ වණමවතේ වි . සුවඳිනේ  ුකේත වි . රසවතේ වි . ඒ 
අපි ෙදා තා වැ ේ අනුභව කරනේනට පටනේ ගතේහ. ඒ අපි ඒ ෙදා තා 
වැ ේ අනුභව කරමිනේ එ ර් ආහාර යකාට ඇතිව ඉතා දීඝම කා  කේ 
සිටිය ර්ු.  ාර්ක වූ අකුශ  ධර්ම නේයගේ පහළ ී යර්නේ ඒ අපයගේ ෙදා තා 
වැ ේ නැති ී ගිය ේ  . ෙදා තා වැ ේ නැති ී ගි  ක  යනා සාන  ද 
භූමි භාගය හි උපනේනා ව ූකුඩු රහිත වූ දහ ි ා රහිත වූ පිරිසිදු වූ 
සුවඳ හර්නේනා වූ පිරිසිදු සහ ේ ර් ඵ   යකාට ඇතේතා වූ හැ ේ පහළ 
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වූය ේ  . සවසේ යේය හි සවස ෙත පිණිස  ම් ඒ සුවඳ හැ ේ යකාටසකේ 
හැර යගයනතේ ද, උදෑසන ඒ යකාටස පැසී සිටිය ේ යේ. නැවත වැඩුයණේ 
යේ. සේවභාවය නේ ර් ගතේ තැන අඩුව යනා යපනී සිටිය ේ යේ. උදෑසන 
උද  ෙත පිණිස  ම් ඒ සුවඳ හැ ේ යකාටසකේ හැර ගණිර්ු ද සවස ඒ 
යකාටස පැසී සිටිය ේ යව ි. නැවත වැඩුයණේ යව ි. සේවභාවය නේ ර් 
ගතේ තැන අඩුව යනා යපනී සිටිය ේ යව ි. ඒ අපි යනා සාන  ද බියර්හි 
හට ගතේතා වූ හැ ේ අනුභව කරමිනේ එ ර් ආහාර යකාට ඇතිව ඉතා 
දීඝම කා  කේ සිටිය ර්ු.  ාර්ක වූ අකුශ  ධර්ම නේයගේ පහළ ී යර්නේ කුඩු 
ද ඒ අපයගේ සහ ේ වසා සටිිය ේ  . දහ ි ා ද සහ ේ වසා සිටිය ේ  . 
කපන  ද ධානය ද නැවත යනා වැඩුයණේ  . කපන  ද කපන  ද 
තැනේ එයසේ අඩුව ර් යපනුයණේ  . හැ ේ ී පඳුරැ පඳුරැ ව සිටි හ. අපි 
හැ ේ ී  යෙදා ගනේයනර්ු නම් ර්ා ිම් තො ගනේයනර්ු නම් ඉතා ය යහක” 
යුය ිදමදස් කථොවත් ඇති කර ගත්හ. වොදසට්ඨය, ඉක්බිති ඒ සත්වදයෝ 
හුල් දකත් වශදයන් දම් දකොටස මදග් ය, දම් දකොටස අසවලොදග් 
ය යනුදවන් දබො ගත්හ, (ඉඩම් වශදයන්) මොයිම් තබො ගත්හ. 

වොදසට්ඨය, එවිට දලොල් ස්වභොව ඇති එක්තරො සත්වදයක් තම 
හුල් දකොටස ආරක්ෂො කරමින් තමහට නදුුනන්ො වූ එක්තරො දකොටසක් 
දසොර සිතින් දගන පරිදභෝග කද ් ය. එය දැක අනයදයෝ ඒ සත්වයො 
අල්ලො ගත්තොහු ය. අල්ලො දගන දමදස් කීහ. “පිනේවතේ සතේව ,  ම් 
යහේතුවකිනේ නුඹ තර්ායගේ යකාටස ආරෂා කරමිනේ තර්හට නුදුනේනා වූ 
අනුනේ අ තේ එකේතරා යකාටසකේ යසාර සිතිනේ යගන පරියභෝග 
කිරීයර්නේ ඒකානේතය නේ පාප කර්ම කේ යකයරහි  . පිනේවතේ සතේව , 
නැවත එයසේ යනා කරව” යුයි කීහ. “පනිේවතේනි, එයසේ ” යුයි ඒ 
සත්වයො උත්තර දුන්දන් ය. 

වොදසට්ඨය, ද වන වොරදයහි   ඒ සත්වයො තම හුල් දකොටස 
ආරක්ෂො කරමින් තමහට නුදුන්නො වූ එක්තරො දකොටසක් දසොර සිතින් 
දගන පරිදභෝග කද ් ය. එය දැක අනයදයෝ ඒ සත්වයො අල්ලො ගත්හ. 
අල්ලො දගන දමදස් කීහ. “පිනේවතේ සතේව ,  ම් යහේතුවකිනේ නුඹ 
තර්ායගේ යකාටස ආරෂා කරමිනේ තර්හට නුදුනේනා වූ අනුනේ අ තේ 
එකේතරා යකාටසකේ යසාර සිතිනේ යගන පරියභෝග කිරීයර්නේ 
ඒකානේතය නේ පාප කර්ම කේ යකයරහි  . පිනේවතේ සතේව , නැවත එයසේ 
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යනා කරව” යුයි කීහ. “පනිේවතේනි, එයසේ ” යුයි ඒ සත්වයො උත්තර 
දුන්දන් ය. 

වොදසට්ඨය, තුන් වන වොරදයහි   ඒ තම හුල් දකොටස ආරක්ෂො 
කරමින් තමහට නුදුනන්ො වූ එක්තරො දකොටසක් දසොර සිතින් දගන 
පරිදභෝග කද ් ය. එය දැක අනයදයෝ ඒ සත්වයො අල්ලො ගත්හ. අල්ලො 
දගන දමදස් කීහ. “පිනේවතේ සතේව ,  ම් යහේතුවකනිේ නඹු තර්ායගේ 
යකාටස ආරෂා කරමිනේ තර්හට නුදුනේනා වූ අනනුේ අ තේ එකේතරා 
යකාටසකේ යසාර සිතිනේ යගන පරියභෝග කිරීයර්නේ ඒකානේතය නේ පාප 
කර්ම කේ යකයරහි  . පිනේවතේ සතේව , නැවත එයසේ යනා කරව” යුයි 
කියො තුන් වන වොරදයහ ි  ක  අවවො  දනො පි ිදගන නුවත වරද හි 
දයදීම දහ්තුදවන ් ඇතුම් දකදනක් අතින් පහර දුන්හ, ඇතුම් 
දකදනක් ගල් කුටවලනි් පහර දුන්හ, ඇතුම් දකදනක්  ණ්දඩන් 
පහර දුන්හ. වොදසට්ඨය, එතුන් පටන් දලෝකදයහි අන්සතු නදුුන් ද ය 
පුහුර ගුණීම පරකට විය. අනයයන්ට අපහොස කිරීම ඇති විය. දබොරු 
කීම ඇති විය. සත්ව හිංසනය පිණිස  ඬු ගුණීම ඇති විය. 

 ර්හා සම්ර්ත රජ්  

වොදසට්ඨය, ඉක්බිති ඒ සත්වදයෝ රැස් වූහ. රැස්ව ඔවදුනොවුන් 
දමදස් කථො ක හ. “පිනේවතේනි, යේද ක!ි  ම් යකයනකු යකයරහි 
යසාරකම් කිරීර් ඇති වූය ේ ද, ගහමා කිරීර් ඇති වූය ේ ද, යොරැ කීර් 
ඇති වූය ේ ද, දඬු ගැනීර් ඇති වූය ේ ද ඒ සතේව නේ යකයරහි  ාර්ක 
අකුස  ධර්මය ෝ පහළ වහූ.  ම් යකයනකේ අප අතර යදාසේ නැගි  
 ුතේතාට ර්නාව යදාසේ නගනේයනේ ද, ගහමා කළ  ුතේතාට ර්නාව ගහමා 
කරනේයනේ ද, යනරපි   තුේතා ර්නාව යනරපනේයනේ ද අපි යම් ජ්න 
සර්ූහ  අතරිනේ එයසේ කළ හැකි යකයනකු සම්ර්ත කර ගනේයනර්ු නම් 
ඉතා ය යහක. අපි ඔහුට හැ ේ යකයතනේ ී අර්ුණකේ (පෑ ේ සතරකේ) 
යදනේයනර්”ු යුයි කතකිො කර ගත්හ. 
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වොදසට්ඨය, එවිට ඒ සත්වදයෝ ඔවුන් අතුදරන් යදමක් ඉතො 
වඩොත් රූප සම්පත්තිදයන ්යුක්ත  , වඩොත් දැකුම් කළු  ,  වඩොත් සිත් 
පහ වන සලුු  , වඩොත් දත්ජ්සින් යකු්ත  , එදස් ව ූඑක් සත්වදයකු 
දවත එ ෙ “පිනේවතේ සතේව , යර්හි එනේන. යදාසේ නැගි   ුතේතාට 
ර්නාව යදාසේ නගනේන, ගහමා කළ  ුතේතාට ර්නාව ගහමා කරනේන, 
යනරපි   ුතේතා ර්නාව යනරපනේන. අපි වනාහි ඒ නුඹට එක එක 
කුඹුරකිනේ අර්ුණකේ ෙැගිනේ සහ ේ යදනේයනර්ු. නුඹ විසිනේ කිසි වැඩකේ 
යනාකළ  ුතු  . නුඹ අපයගේ පරධාන ිා වශය නේ සිටිනේන” යුයි දමදස් 
කීහ. “පනිේවතේනි, එයසේ ” යුයි ඒ සත්වයො ඒ සත්වයන්ට පි ිව න් දී 
දොස් නුගිය යුත්තොට මනොව දොස් නුගුදේ ය. ගහමො ක  යුත්තොට 
මනොව ගහමො කද ් ය, දනරපිය යුත්තො මනොව දනරපුදේ ය. ඒ අනය 
සත්වදයෝ ඒ සත්වයොට හුල් වී අමුණක් දකොටසක් දුන්හ.  

වොදසට්ඨය, “ර්හාජ්නසම්ර්යතා’ති ර්හාසම්ර්යතා” එදස් 
මහජ්නයො විසින් සම්මත කරණ ල ්ද ් ය යන අථමදයන් ඔහුට ර්හා 
සම්ර්ත  , ර්හා සම්ර්ත  යුයි ප මු වන නොම වයවහොරය ඇති විය.  

වොදසට්ඨය, “යඛත්තානං අිපතී’ති ඛත්තිය ා” දක්ෂ්තරයන්ට 
(ඉඩම්වලට) අිපතිය යන අථමදයන් ෂතරි , ෂතරි  යුයි කියො ද වන 
නොම වයවහොරයක් විය.  

වොදසට්ඨය, “ධයම්ර්න පයර රයහජ්තී’ති රාජ්ා” ධමමදයන් අනය 
සත්වයන් පිනවයි යන අථමදයන් රජ්ය, රජ්ය යන තුන් වන නොමය 
ඇතිවිය.  

වොදසට්ඨය, දමදස් දපෞරොණික වූ අගරය යුයි  න්නො ල  නොම 
වයවහොරදයන් දම් ක්ෂතරිය මණ්ඩලදයහි ආරම්භය (පහ  වීම) වූදය් ය. 
එය   ඒ සත්වයන් සම්බන්ධව ම ය. අනය සත්වයන් සම්බන්ධව 
දනොදේ. සමොන වූ සත්වයන් සම්බන්ධව ම ය. අසමොන සත්වයන් 
සම්බන්ධව දනොදේ. ධමමදයන්ම ය. අධමමදයන් දනොදේ. වොදසට්ඨය, 
එදස් දහයින් දම් සත්වයන් දකදරහි  , දම් දලොදවහි   පරදලොදවහි 
  ධමමය ම දශර්ෂ්ඨ ය. 
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 ෙරාහේර්ණ ර්ණේඩ   පහළ ීර් 

වොදසට්ඨය, ඉන් පසු ඒ ඇතුම් සත්වදයකුට දමබඳු අ හසක් 
විය. “පිනේවතේනි, යේදය කි!  ම් යකයනකු යකයරහි යසාරකර් හට 
ගතේයතේ ද, අනය නේට ගහමා කිරීර් හට ගතේයතේ ද, යොරැ කීර් හට 
ගතේයතේ ද, දඬු ගැනීර් හට ගතේයතේ ද, රටිනේ යනරපරී් හට ගතේයතේ ද, 
එයසේ ව ූසතේව නේ යකයරහි  ාර්ක අකුස  ධර්මය ෝ පහළ වූවාහු  . 
අපි ඒ  ාර්ක අකුස  ධර්ම ෙැහැර කරනේයනර්ු නම් ය යහක” යුයි 
දමදස් සිත් විය. ඔවුහු ලොමක අකුශල ධමමදයෝ දුරු ක හ.  

වොදසට්ඨය, “පාපයක අකුසය  ධයම්ර් වායහන්තී’ති ෙරාහ්ර්ණා” 
ලොමක අකුශල ධමමයන් දුරු දකදරති, යන අථමදයන් ෙරාහේර්ණ ෙරාහේර්ණ 
යුයි ප මු වන නොම වයවහොරය වූදය් ය.  

ඔවුහු වන පරද ්ශදයහි අතු දකො  ආදිදයන් පන්සල් දකොට 
දගන එකී පන්සල්වල ධයොන දකදරති. එහි විසීදමහි දී පිස අනුභව 
ක  යුතු ද යක් නුති බුවින් ගනිි අඟුරු හො දුම් නුති බුවින්  , 
දකොටො පිසිය යුතු ද යක් නුති බුවින් වංදගඩි දමොදහොල් නුති බුවින් 
  සවස් බත පිණිස සවස ් කොලදයහි  , උ ය බත පිණිස උ ූසන 
කොලදයහි   පිඬු සිඟීම් වශදයන් කුඳ බත් දසොයමින් ගම් නියම් ගම් 
රොජ්ධොනිවලට බසිති. ඔවහුු ආහොර ලබො දගන නුවත   වන 
පරද ්ශදයහි පන්සල්වලට වු  ධයොන දකදරති. එබුවින් ඔවුන්ට 
“ඣා න්තී’ති ඣා කා” ධයොන දකදරති යන අථමදයන් ඣා ක යුයි 
ද වන නොම වයවහොරය විය. 

වොදසට්ඨය, එම සත්වයන ් අතුදරන් ඇතුම් දකදනක් වන 
පරද ්ශදයහි පන්සල්වල සිටිය   ධයොනය ක  දනොහුක ි ව ගම් 
නියම්ගම් සීමොවන්ට පුමිණ තරී දේ  ගරන්ථ සකස් දකදරමින්  , 
උගන්වමින්   දවදසති. මිනිස්සු ඒ දම් සමූහයො දැක දමදස් කීය. 

 පින්වතන්ි, දම් සත්වදයෝ වන පරද ්ශදයහි පන්සල්වල හිඳ   
ධයොන ක  දනොහුකි වී ගම් නයිම් ගම් සමීොවන්ට පුමිණ තරී දේ ය 
සකස් දකදරමින්  , උගනව්මින්   දවදසති. “න’දානයිර් ඣා න්තී’ති 
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 කාජ්ඣාඅ ” දැන් දමොවුහු ධයොන දනො දකදරති, දැන් දමොහු ධයොන 
දනො දකදරති යන අථමදයන් “අජ්ඣා ක ා” යන තුන් වන නොම 
වයවහොරය විය. 

වොදසට්ඨය, දේ  මන්තර දැරීම, දේ  මන්තර හු ූරීම යන දමය 
එකල්හි පහත් යුයි සම්මත විය. එදහත් දමපමණ මන්තර කර තිදේ ය, 
පොඩම් කර තිදේ ය යුයි ඒ මන්තර දැරීම හො හු ූරීම දැන් දශර්ෂ්ඨ යයි 
සම්මත දවයි. 

වොදසට්ඨය, දමදස් දම් දපෞරොණික වූ අගර යුයි ප ිිගන්නො 
ල  වයවහොරදයන් ඒ බරොහ්මණ මණ්ඩලදයහි ආරම්භය සිදු විය. එය   
ඒ සත්වයන ්සම්බන්ධව ම ය. අනය සත්වයන් සම්බන්ධව දනොදේ. 
සමොන වූ සත්වයන් සම්බන්ධව ම ය. අසමොන සතව්යන් සම්බන්ධව 
දනොදේ. ධමමදයන්ම ය. අධමමදයන් දනොදේ. වොදසට්ඨය, එදස් දහයින් 
දම් සත්වයන් දකදරහි  , දමදලොදවහි   පරදලොදවහි   ධමමය ම 
දශර්ෂ්ඨ ය. 

 මවශය ර්ණේඩ   පහළ ීර්  

වොදසට්ඨය, එම සත්වයන ්අතුදරන් ඇතුම් සත්ව දකදනක් 
චමථුන ධමම දස්වනය කරමින් අෙු සුමියන් වශදයන් ද ද නො 
බුගින් දවන් වී නවිොස තනො පදිංචි වී කෘෂි කමමොනත් දව ඳාම ගව 
පොලනය ආදී ඒ ඒ අවස්ථොවන්හි ගුලදපන පරස ි්ධ කේමොන්තයන්හි 
දයදුණොහු ය. වොදසට්ඨය, දමදලස “යර්ෙුනං ධම්ර්ං සර්ාදා  
විසුකම්ර්යන්ත පය ායජ්න්තී’ති, යවස්සා” චමථුන ධමමය සඳහො පරස ි්ධ 
කේමොන්තයන්හි දයද ත් ය යන අථමදයන් මවශය, මවශය යුයි නොම 
වයවහොරය විය. 

වොදසට්ඨය, දමදස් දම් දපෞරොණික වූ අගර යුයි ප ිිගන්නො 
ල  වයවහොරදයන් ඒ චවශය මණ්ඩලදයහි ආරම්භය සිදු විය. එය   
ඒ සත්වයන ්සම්බන්ධව ම ය. අනය සත්වයන් සම්බන්ධව දනොදේ. 
සමොන වූ සත්වයන් සම්බන්ධව ම ය. අසමොන සතව්යන් සම්බන්ධව 
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දනොදේ. ධමමදයන්ම ය. අධමමදයන් දනොදේ. වොදසට්ඨය, එදස් දහයින් 
දම් සත්වයන් දකදරහි  , දමදලොදවහි   පරදලොදවහි වොදසට්ඨය, 
දමදස් සත්වයන් සම්බන්ධව දමදලොදවහි   පරදලොදවහි   ධමමය ම 
දශර්ෂ්ඨ ය. 

 ශුර ර්ණේඩ   පහළ ීර්  

වොදසට්ඨය, එම සත්වයන් අතුදරන් යම් සත්වදයක් වුදි 
ජ්නයන් දමන් අන් සත්වයන් විපතට පමුණුවන, බට කමමොන්ත දැව 
කමමොන්ත ආදී වූ පහත් පුවතුම් ඇත්දතෝ වූවොහු  , ඔවහුු නපරුු වූවොහු 
දරෞර පුවතුම් ඇත්දතෝ වූවොහු ය. වොදසට්ඨය, එදලස “ලුදේ දාොරා 
ඛුදේ දාොරා’ති සදුේ දා” නපුරු කරියො ඇත්දතෝ, නින්දිත කරියො ඇත්දතෝ වහ 
වහො නිනද්ිත බවට යනද්න් යන අථමදයන් ශරු, ශුර යන නොම 
වයවහොරය විය. 

වොදසට්ඨය, දමදස් දම් දපෞරොණික වූ අගර යුයි ප ිිගන්නො 
ල  වයවහොරදයන් ඒ ශුර මණ්ඩලදයහි ආරම්භය සදිු විය. එය   ඒ 
සත්වයන් සම්බන්ධව ම ය. අනය සත්වයන් සම්බන්ධව දනොදේ. 
සමොන වූ සත්වයන් සම්බන්ධව ම ය. අසමොන සතව්යන් සම්බන්ධව 
දනොදේ. ධමමදයන්ම ය. අධමමදයන් දනොදේ. වොදසට්ඨය, එදස් දහයින් 
දම් සත්වයන් දකදරහි  , දමදලොදවහි   පරදලොදවහි වොදසට්ඨය, 
දමදස් සත්වයන් සම්බන්ධව දමදලොදවහි  , පරදලොදවහි   ධමමය ම 
දශර්ෂ්ඨ ය. 

වොදසට්ඨය, යම් දහ්තුවකනි් ක්ෂතරියො   තමොදග් ක්ෂතරිය ධමමයට 
ගහමො දකොට පුවිදි වන්දනමි යුයි ගිහි දගයින් නික්ම පුවිදි දවය ි , 
බරොහ්මණයො   ස්වකීය බරොහ්මණ ධමමයට ගහමො දකොට පුවිදි වන්දනමි 
යුයි ගිහි දගයින් නකිම් පුවිදි දවයි  , චවශයයො   ස්වකීය චවශය 
ධමමයට ගහමො දකොට පුවිදි වන්දනමි යුයි ගිහි දගයනි් නිකම් පුවිදි 
දවයි  , ශරුයො   තම ශුර ධමමයට ගහමො දකොට පුවිදි වන්දනමි යුයි 
ගිහි දගයනි් නකි්ම පුවිදි දවයි  ,  එබඳු වූ කොලයක් වූදය් ය. 
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වොදසට්ඨය, දමදස් ඒ සතර වංශයන්දගන් ම ස්වකීය වංශයට 
ස්වකීය ධමමයට ගහමො දකොට ගිහි දගයනි් නිකම් පුවිදි වූවොහු   එයින් 
දම් ශරමණ මණ්ඩලදයහි ආරම්භය විය. එය   ඒ සත්වයන් සම්බන්ධව 
ම ය. අනය සත්වයන් සම්බන්ධව දනොදේ. සමොන වූ සත්වයන් 
සම්බන්ධව ම ය. අසමොන සත්වයන් සම්බනධ්ව දනොදේ. ධමමදයන්ම 
ය. අධමමදයන් දනොදේ. වොදසට්ඨය, එදස් දහයින ් දම් සත්වයන් 
දකදරහි  , දමදලොදවහි   පරදලොදවහි වොදසට්ඨය, දමදස් සත්වයන් 
සම්බන්ධව දමදලොදවහි  , පරදලොදවහි ධමමය ම දශර්ෂ්ඨ ය. 

දමහි ශරමණ මණ්ඩලය යුයි දවනම මණ්ඩලයක් (වංශයක්) 
නුත්දත් ය. ජ්ොතිදයන් (උපන් කුලය අනුව) මනොව පිරිසදිු විය 
දනොහුක. තම තමො විසින් ම දයද න දහොඳ පරතිපත්තිදයන් ම පිරිසදිු 
වීම සිදු දේ. එබුවින් මනො පරතිපත්තිදයහි දයදීම පණිිස තම තමොදග් 
උපන් ක්ෂතරිය බරොහ්මණොදී සතර වංශදයන් ම පුමිණ ශරමණ භොවයට 
ලුබීදමන ්ශරමණ මණ්ඩලදයහි ඉපදීම සිදු දේ. එබුවින ්අන් සතර 
මණ්ඩලය ම ශරමණ මණඩ්ලය අනුව පවතී. එදස ් පවතින්දන්   
ධමමදයන් ම මිස අධමමදයන් දනොදේ. ශරමණ මණ්ඩලයට පුමිණ මනො 
පරතිපත්ති පුරො ශු ්ියට (පරිිසිදු බවට) පුමිණීම දේ.   

 දුශේෙරිත ආදි කො  

වොදසට්ඨය, ක්ෂතරිය වංශිකයො   කයින් දුශ්චරිතයන්හ ිහුසිර, 
වචනදයන් දුශ්චරිතයන්හි හුසිර, සිතින් දුශ්චරිතයන්හි හුසිර 
මිථයො ෘෂ්ටි කමම සමො නව් අකුසල ධමමයන්හ ි දයදී කය බිඳීදමන් 
මරණින් මතු සුපදයන් පහ වූ බුවින් අපොය නම් වූ, දුකට ම ස්ථොන 
වූ බුවින් දුගතිය නම් වූ, අතරක් නුතිව ගිනි දැලනි් දවද මින්   
යමපල්ලන් විසින් පමුණවුන අපමණ දුක්වලනි්   අතුරු සිදුරු නුති ව 
සත්වයන්දගන් පරිී ඇති බුවින්  විනිපොත නම් වූ නිරදයහි උපදියි. 

වොදසට්ඨය, බරොහ්මණ වංශිකයො   කයනි් දුශ්චරිතයනහ්ි හුසිර, 
වචනදයන් දුශ්චරිතයන්හි හුසිර, සිතින් දුශ්චරිතයන්හි හුසිර 
මිථයො ෘෂ්ටි කමම සමො නව් අකුසල ධමමයන්හ ි දයදී කය බිඳීදමන් 
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මරණින් මතු සුපදයන් පහ වූ බුවින් අපොය නම් වූ, දුකට ම ස්ථොන 
වූ බුවින් දුගතිය නම් වූ, අතරක් නුතිව ගිනි දැලනි් දවද මින්   
යමපල්ලන් විසින් පමුණවුන අපමණ දුක්වලනි්   අතුරු සිදුරු නුති ව 
සත්වයන්දගන් පරිී ඇති බුවින්  විනිපොත නම් වූ නිරදයහි උපදියි. 

වොදසට්ඨය, චවශය වංශකියො   කයින් දුශ්චරිතයනහ්ි හුසිර, 
වචනදයන් දුශ්චරිතයන්හි හුසිර, සිතින් දුශ්චරිතයන්හි හුසිර 
මිථයො ෘෂ්ටි කමම සමො නව් අකුසල ධමමයන්හ ි දයදී කය බිඳීදමන් 
මරණින් මතු සුපදයන් පහ වූ බුවින් අපොය නම් වූ, දුකට ම ස්ථොන 
වූ බුවින් දුගතිය නම් වූ, අතරක් නුතිව ගිනි දැලනි් දවද මින්   
යමපල්ලන් විසින් පමුණවුන අපමණ දුක්වලනි්   අතුරු සිදුරු නුති ව 
සත්වයන්දගන් පරිී ඇති බුවින්  විනිපොත නම් වූ නිරදයහි උපදියි. 

වොදසට්ඨය, ශුරයො   කයින ්දුශ්චරිතයන්හි හුසිර, වචනදයන් 
දුශ්චරිතයන්හි හුසිර, සිතින් දුශ්චරිතයන්හි හුසිර මිථයො ෘෂ්ටි කමම 
සමො නව් අකුසල ධමමයන්හි දයදී කය බිඳීදමන් මරණින් මතු 
සුපදයන් පහ වූ බුවින් අපොය නම් වූ, දුකට ම සථ්ොන වූ බුවින් 
දුගතිය නම් වූ, අතරක ්නුතිව ගනිි දැලින් දවද මින්   යමපල්ලන් 
විසින් පමුණවුන අපමණ දුක්වලනි්   අතුරු සිදුරු නුති ව 
සත්වයන්දගන් පරිී ඇති බුවින්  විනිපොත නම් වූ නිරදයහි උපදියි. 

වොදසට්ඨය, ශරමණයො   කයනි් දුශ්චරිතයන්හි හුසිර, 
වචනදයන් දුශ්චරිතයන්හි හුසිර, සිතින් දුශ්චරිතයන්හි හුසිර යොග 
දහෝමොදිය පිණිස සත්ව ඝොතන කිරීමොදී මිථයො ෘෂ්ටි කමම සමො න්ව 
අකුසල ධමමයන්හි දයදී කය බිඳීදමන් මරණින් මතු සුපදයන් පහ වූ 
බුවින් අපොය නම් වූ, දුකට ම ස්ථොන වූ බුවින් දුගතිය නම් වූ, අතරක් 
නුතිව ගනිි දැලනි් දවද මින්   යමපල්ලන් විසනි් පමුණුවන අපමණ 
දුක්වලනි්   අතුරු සදිුරු නුති ව සත්වයන්දගන් පරිී ඇති බුවින්  
විනිපොත නම් වූ නිරදයහි උපදියි. 

වොදසට්ඨය, ක්ෂතරියො   කයනි් සුචරිතදයහි හුසිර, වචනදයන් 
සුචරිතදයහි හුසිර, සිතින් සුචරිතදයහි හුසිර, සමයක් ෘෂ්ටිය ඇතිව 
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සමයක් ෘෂ්ටි කමම සමො නව් ඒ දහ්තුදවන් කය බිඳීදමන් මරණින් 
මත්දතහි සුගති නම් වූ සව්ගම දලොකයට පුමිදණයි. 

වොදසට්ඨය, බරොහ්මණයො   කයින් සුචරිතදයහ ි හුසිර, 
වචනදයන් සුචරිතදයහි හුසිර, සිතින් සුචරිතදයහි හුසිර, 
සමයක් ෘෂ්ටිය ඇතිව සමයක් ෘෂ්ටි කමම සමො නව් ඒ දහ්තුදවන් කය 
බිඳීදමන ්මරණින් මත්දතහි සුගති නම් වූ සව්ගම දලොකයට පුමිදණයි. 

වොදසට්ඨය, චවශයයො   කයින් සුචරිතදයහි හුසිර, 
වචනදයන් සුචරිතදයහි හුසිර, සිතින් සුචරිතදයහි හුසිර, 
සමයක් ෘෂ්ටිය ඇතිව සමයක් ෘෂ්ටි කමම සමො නව් ඒ දහ්තුදවන් කය 
බිඳීදමන ්මරණින් මත්දතහි සුගති නම් වූ සව්ගම දලොකයට පුමිදණයි. 

වොදසට්ඨය, ශුරයො   කයනි් සුචරිතදයහි හුසිර, වචනදයන් 
සුචරිතදයහි හුසිර, සිතින් සුචරිතදයහි හුසිර, සමයක් ෘෂ්ටිය ඇතිව 
සමයක් ෘෂ්ටි කමම සමො නව් ඒ දහ්තුදවන් කය බිඳීදමන් මරණින් 
මත්දතහි සුගති නම් වූ සව්ගම දලොකයට පුමිදණයි. 

වොදසට්ඨය, ශරමණයො   කයින් සුචරිතදයහි හුසිර, වචනදයන් 
සුචරිතදයහි හුසිර, සිතින් සුචරිතදයහි හුසිර, සමයක් ෘෂ්ටිය ඇතිව 
සමයක් ෘෂ්ටි කමම සමො නව් ඒ දහ්තුදවන් කය බිඳීදමන් මරණින් 
මත්දතහි සුගති නම් වූ සව්ගම දලොකයට පුමිදණයි. 

වොදසට්ඨය, ක්ෂතරියො   විදටක කයින් කුසලොකුසල ද ක ම 
කරන්දන ් , වචනදයන් කුසල් අකුසල් ද ක ම කරන්දන්  , සිතින් 
කුසලොකුසල ද ක ම කරන්දන්  , විදටක සමයක්  ෘෂ්ටිය   විදටක 
මිථයො  ෘෂ්ටිය   යන මිශර වූ  ෘෂ්ටි ඇතිව, මිශර  ෘෂ්ටි කමම සමො නව් ඒ 
දහ්තුදවන් කොය දභ් දයන් මරණින් මත්දතහි සුව දුක් ද ක ම 
විඳින්දන් දවයි. 

වොදසට්ඨය, බරොහ්මණයො   විදටක කයනි් කුසලොකුසල ද ක ම 
කරන්දන ් , වචනදයන් කුසල් අකුසල් ද ක ම කරන්දන්  , සිතින් 
කුසලොකුසල ද ක ම කරන්දන්  , විදටක සමයක්  ෘෂ්ටිය   විදටක 
මිථයො  ෘෂ්ටිය   යන මිශර වූ  ෘෂ්ටි ඇතිව, මිශර  ෘෂ්ටි කමම සමො නව් ඒ 
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දහ්තුදවන් කොය දභ් දයන් මරණින් මත්දතහි සුව දුක් ද ක ම 
විඳින්දන් දවයි. 

වොදසට්ඨය, චවශයයො   විදටක කයින් කුසලොකුසල ද ක ම 
කරන්දන ් , වචනදයන් කුසල් අකුසල් ද ක ම කරන්දන්  , සිතින් 
කුසලොකුසල ද ක ම කරන්දන්  , විදටක සමයක්  ෘෂ්ටිය   විදටක 
මිථයො  ෘෂ්ටිය   යන මිශර වූ  ෘෂ්ටි ඇතිව, මිශර  ෘෂ්ටි කමම සමො නව් ඒ 
දහ්තුදවන් කොය දභ් දයන් මරණින් මත්දතහි සුව දුක් ද ක ම 
විඳින්දන් දවයි. 

වොදසට්ඨය, ශුරයො   විදටක කයින් කුසලොකුසල ද ක ම 
කරන්දන ් , වචනදයන් කුසල් අකුසල් ද ක ම කරන්දන්  , සිතින් 
කුසලොකුසල ද ක ම කරන්දන්  , විදටක සමයක්  ෘෂ්ටිය   විදටක 
මිථයො  ෘෂ්ටිය   යන මිශර වූ  ෘෂ්ටි ඇතිව, මිශර  ෘෂ්ටි කමම සමො නව් ඒ 
දහ්තුදවන් කොය දභ් දයන් මරණින් මත්දතහි සුව දුක් ද ක ම 
විඳින්දන් දවයි. 

වොදසට්ඨය, ශරමණයො   විදටක කයින් කුසලොකුසල ද ක ම 
කරන්දන ් , වචනදයන් කුසල් අකුසල් ද ක ම කරන්දන්  , සිතින් 
කුසලොකුසල ද ක ම කරන්දන්  , විදටක සමයක්  ෘෂ්ටිය   විදටක 
මිථයො  ෘෂ්ටිය   යන මිශර වූ  ෘෂ්ටි ඇතිව, මිශර  ෘෂ්ටි කමම සමො නව් ඒ 
දහ්තුදවන් කොය දභ් දයන් මරණින් මත්දතහි සුව දුක් ද ක ම 
විඳින්දන් දවයි. 

දමහි කුසලොකුසල ද ක ම කරන කල්හි එකම චිත්තක්ෂණදයහි 
සිත් ද කක් ඉදිරිපත් ව විපොක ලබො දීදම් ශක්තියක් සත්ව 
සන්තොනදයහි නුත. යදමකු විසනි් දබොදහෝ අකුසල් කරන ල ්ද ් 
දේ , සිදුක  කුසල් අලප් දේ , යම් දහයකින් සදිු කරන ල  කුසල 
ධමම පරතිසන්ි විපොක වශදයන් ඉදිරිපත් ව ක්ෂතරිය කුලදයහි දහෝ 
බරොහ්මණ කුලදයහි උප වයි., ඔහු සිදුක  මහත් අකුසල කමම පරවෘත්ති 
විපොක වශදයන් ඉදිරිපත් ව ඔහු කණ කරයි. කුදු කරය.ි අත් පො දකොර 
කරයි. ඒ දහ්තුදවන් දහදතම රජ්කමට නුසදුුස්දසක ුදේ. අභිදෂ්ක 
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දනොක  කොලදයහි කණ වීම ආදිය සිදු වීදමන් දභෝග පරිදභෝජ්නයට 
දනොහුකි දේ.  

යම් දහයකින් මරණොසන්න කොලදයහි දී මල්ලව දපොර 
කරුවන් දමන් කුසලොකුසල ද ක ප ිිබඳව සමොන භොවදයන් වුටහමී 
දේ  , එහි දී කොම සම්පත් පි ිබඳව බලවත් ආශොව ආදිය ඇති විට 
අකුසල කමමයට ම සහොය වී කුසලය යට දකොට අකසුලය බලවත් වී 
ඉදිරිපත් ව තිරිසන් දයෝනදියහි උප වය.ි කුසල කමම පරවෘත්ති විපොක 
වශදයන් ඉදිරිපත් ව රජ්තුමොට මඟුල් ඇතො, මඟුල් අශ්වයො, මඟුල් 
වෘෂභයො බවට පමුණුවයි. එයින් දහදතම  කුසලය පරවෘත්ති විපොක 
වශදයන් ලුබී සම්පත් අනභුව කරයි. දමදලස කුසලොකුසල කමම අනවු 
සුප දුක් විඳීම දේ. 

 යෙෝිපාෂික ධර්ම භාවනාව  

වොදසට්ඨය, ක්ෂතරිය වංශිකයො   පරොණඝොත, අ ත්තොොන, 
කොමමිථයොචොර, සුරොපොන ආදී දුසරිිත්වලින ්වු ක ීකොයික සංවරදයන් 
යුක්තව, මුසොවො , පිසුණො වොච, ඵරුසො වොච, සම්ඵපරලොප ආදී 
දුසිරිත්වලින් වු කී වොචසකි සංවරදයන් යුක්තව, අභිජ්ජ්ො, වයොපො , 
මිථයො ෘෂ්ටි ආදී දුසිරිත්වලනි් වු කී මොනසික සංවරදයන් යකු්තව, 
සතර සතිපට්ඨොන, සතර සෘ ්ිපො , සතර සමයපරධොන, පඤ්දේන්රිය, 
පඤ්චබල, සප්ත දබොජ්ඣංග, ආයයම අෂ්ටොංගික මොගම යනුදවන් කොණ්ඩ 
සතකින් යුත් අංග වශදයන් සත් තිසක් ඇත්තො වූ දබෝිපොක්ෂික 
ධමමයන් භොවනො වශදයන ් වුඩීම දකොට දම් ආත්මභොවදයහි ම 
දකදලස් පිරිනවිීදමන් පිරිනිදවන්දන් ය. 

වොදසට්ඨය, බරොහ්මණ වංශිකයො   චවශයයො  , ශුරයො   කයින් 
සංවර ව, වචනදයන් සංවර ව, සිතින් සංවර ව සතර සතිපට්ඨොන, 
සතර සෘ ්ිපො , සතර සමයපරධොන, පඤ්දේනර්ිය, පඤ්චබල, සප්ත 
දබොජ්ඣංග, ආයයම අෂ්ටොංගික මොගම යනුදවන ්සත් දකොටසකට අයත් 
වූ අංග වශදයන් සත් තිසක් වූ දබෝිපොක්ෂික ධමමයන් භොවනො වශදයන් 
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වුඩීම දකොට දම් ආත්මභොවදයහි ම දකදලස් පිරිනිවීදමන් 
පිරිනිදවන්දන් ය. 

වොදසට්ඨය, ශරමණ දතදම්   කයින් සංවර ව, වචනදයන් 
සංවර ව, සිතින් සංවර ව, සතර සතිපට්ඨොන, සතර සෘ ්ිපො , සතර 
සමයපරධොන, පඤ්දේන්රිය, පඤ්චබල, සප්ත දබොජ්ඣංග, ආයයම 
අෂ්ටොංගික මොගම යනුදවන ්සත් දකොටසකට අයත් වූ අංග වශදයන් 
සත් තිසක් වූ දබෝිපොක්ෂික ධමමයන් භොවනො වශදයන් වුඩීම දකොට 
දම් ආත්මභොවදයහි ම දකදලස් පිරිනවිීදමන් පිරිනිදවන්දන් ය. 

දමහි පු ්ගල සන්තොනදයහි නිවමොණොවදබෝධය පිණිස සහොය 
වන මූලධමම දබෝිපොක්ෂික ධමම නම් දේ. එහි “යෙෝි” යන දමයනි් 
“යොිපි රැයක්ඛාපි, ර්යග්ගාපි, සබ්ෙහුතඤාණම්පි, නිබ්ොනම්පි 
වුච්ෙති” ‘වෘක්ෂය  , දලෝදකෝත්තර මොගමය  , සවමඥතො ඥානය  , 
නිවමොණය’   දබෝි යුයි කියන ලදි. එහි “ ස්ස රැක්ඛස්ස ර්ූය  
ෙතුර්ග්ගඤාණසඞ්ඛාතයොිං ෙුද්ධා පටිවිජ්ඣන්ති, යසා යොධී’ති 
වුච්ෙති” ‘යම් වෘක්ෂ මූලයක වුඩ හිඳ සතර මොගම ඤාණ සංඛ්යොත 
දබෝිය අවදබෝධ කරන ල ්ද ්  , පරතිදේධ කරන ල ද් ්   එම වෘක්ෂ 
රොජ්යන් වහන්දස් යෙෝි  යුයි කියන ලදි’. දමයනි ්වෘක්ෂය දබෝි 
යුය ිකයින ලදි. “යොි’ති වුච්ෙති ෙතූසු ර්යග්ගස ුඤාණං” ‘සතර මොගම 
ඤාණය යෙෝි යුයි කයින ලදි’ යන දමයින් මොගමය දබෝිය යුයි කියන 
ලදි. “පයප්පාති යොිං වරභූරියර්ධයසා” ‘උතුම් නවුණ ඇත්දත් සමයක් 
සම්බු ධ්ත්වයට පමුණුවයි’ යන දමයින් සවමඥතො ඥානය යෙෝි  යුයි 
කියන ලදි. “පත්වාන යොිං අර්තං අසඞ්ඛතං” ‘අසංඛ්ත ධොතු සංඛ්යොත 
අමෘත දබෝියට පුමිණ’ යන දමයනි් නිවන දබෝිය යුය ිකයින ලදි. 

දමහි දී යෙෝි නම් වූ නිවන පිණිස පවත්නො ධමම සමහූයොදග් 
දහෝ යෙෝි නම් වූ ආයයමය ශරොවකයොදග් අංග දවත්නුයි දබොජ්ඣංග 
නම් දේ. දලෞකික දලෝදකෝත්තර මොගමයට බොධො කිරීම් වශදයන් 
උපදිනන්ො වූ ීනමි ්ධ නම් වූ කුසල සිදතහි හුකදි න ස්වභොවය, 
උ ් ේච නම් වූ සිදතහි දනො සන්සුන් බව, පතිට්ඨොන නම් වූ දලෝභොදී 
දකදලස් මත පිහිටුවො සසදරහි රඳවන ස්වභොවය, ආයූහන නම් වූ 
සසදරහි නුවතී සිටීමට කසුලොකුසල රැස් කරවන ස්වභොවය, කොම සුඛ්, 
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අත්තකිලමතොනුදයෝගය, ශොශ්වත  ෘෂ්ටිය උේදේ   ෘෂ්ටිය ආදී වූ 
දනොදයක් උපරවයන්ට පරතිපක්ෂ (විරු ්ධ) භොවදයන් යුත් යම් ධමම 
සමූහයක් දේ  , සති ධම්මවිචය විරිය පරීති පස්ස ්ි  සමොි උදපක්ඛ්ො 
යන දම් ධමම සමූහදයහි එකතුදවන් දකදලස් නින්ද න් නුගී සිටුවො 
ආයයමය සතයයන් ධමමයන් අවදබෝධය කරවො ආයයමය ශරොවක භොවයට 
පමුණුවො නිවනට පමුණුවන බුවින් දබෝි නම් දේ.  

  එදලස නිවනට පමුණවුන සති, ධම්ර්විෙ , විරි , පරීති, 
පසේසදේි, සර්ාි, උයපකේඛා යන සත පරශස්ත සුන ්ර අංග වන බුවින් 
සම්දබොජ්ඣංග නම් දේ. 

 සති සම්යොජ්ඣංග  

“සරණය්ඨන සති” සිහි කරිීම් අථමදයන් සති නම් දේ. සක්විති 
රජ්තුමොදග් භොණ්ඩොගොරික ඇමතියො විසින් “ර්හ රජ්, අර්ු රනේ යර්පර්ණ 
 , රනේ යර්පර්ණ  , යසසු ධන  යර්පර්ණ  ” යනුදවන් සිහි 
කරවනන්ොක් දමන ්දමම සතිය කුසල අකුසල, සොව ය අනව ය, හීන 
පරණීත, කණ්හ (පවිටු, අයහපත්) සුකක් (යහපත්) ආදී දලස කුසලොකුසල 
ධමම සිහි කරවන්දන් ය. නිවමොණගොමිනී පරතිපොදවහි දයද න 
දයෝගොවචරයොදග් සිත සමථ වි ශමනො භොවනොරම්මණයන්හි අතරක් 
නූර නංවන සිහයි සතිසම්යොජ්ඣංග  නම් දේ. 

සතිසම්දබොජ්ඣංගය එ ෙ සිටීම (අවිදයන් සිටීම) ලක්ෂණ 
දකොට ඇත්දත් ය. මුලො දනොවීම කෘතය රසය දකොට ඇත්දත් ය. 
සිදතහි කුසල ධමම ආරක්ෂො කිරීම වුටදහන ආකොරය දකොට ඇත්දත් 
ය. ස්ීර කුසල සඤ්ඤාව ආසන්න කොරණය දකොට ඇත්දත් ය. 

සතිසම්දබොජ්ඣංගය වුඩීමට සිහිය නුවණ ඇති බව ,
සිහිදයන් දතොර පු ්ගලයන ්ඇසුදරන් දුරු කරිීම ,සිහි ඇති පු ්ගලයන් 

ඇසුරු කිරීම ,සති සම්දබෝජ්ඣංගයට නුමුණු සිත් ඇති බව යන ධ මම 
සතර වුඩිදියුණු ක  යුතු ය.  
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 ධම්ර්විෙ  සම්යොජ්ඣංග  

“ෙතුසච්ෙධයම්ර් විිනාතී’ති ධම්ර්විෙය ා” චතුරොයයමය සතය 
ධමමයන් පරීක්ෂො දකදරත් නුයි ධම්ර්විෙ  නම් දේ. තව   සන්නති 
ඝනය, සමූහ ඝනය, කෘතය ඝනය, ආරම්මණ ඝනය යන  ඝන 
සතදරන් වුසී සත්ව පු ග්ල ආත්ම ආදී වශදයන් දපනී සිටින 
ආධයොත්මික, බොහිර, පරමොථම රූපොරූප ධමමයන්හි  පරඥප්තිය බිඳ හුර 
පඨවි ධොතුව ස්පශම ආදී වශදයන්  , ස්කනධ් ධොතු ආයතන ඉන්රිය 
සතය පටිේච සමුප්පො  ආදී වශදයන්  , අනිතය දුක්ඛ් අනොත්ම ආදී 
වශදයන්   නන් අයුරින ්පිරි සිඳ දැනීදමහ ිදැකීදමහ ිසමත් ව ූතියුණු 
නුවණ ධම්ර්විෙ  නම් දේ. තව   පරඥා චචතසිකය ධම්මවිචය නම් 
දේ.  

ධමම ස්වභොවය පරතිදේධ කිරීම (දසවීම) ධම්මවිචය 
සම්දබොජ්ඣංගදයහි ලක්ෂණය යි. ධමම සව්භොවය වසන දමෝහය දුරු 
කිරීම කෘතයය යි. නමුුලො බව වුටදහන ආකොරය යි. සමොිය ආසන්න 
කොරණය යි. 

ධම්මවිචය සම්දබොජ්ඣංගය වුඩීමට පඤ්චස්කන්ධ, ධොතු, 
ආයතන ආදී ධමමයන් ප ිිබඳව පරශන් විචොරන බව, ආධයොත්මික බොහිර 
පිරිසුදු බව, ශර ්ධොදී ඉන්රියයන් සම කර ගුනමී, නවුණ නුති ප ු්ගලයන් 
ඇසුරු දනොකිරීම, නුවණ ඇති පු ්ගලයන ් ඇසුරු කරිීම, 
පඤ්චස්කන්ධොදී ධමමයනහ්ි පුවති පරඥා පරදභ් යන් සිහි කිරීම, 
ධම්මවිචය සම්දබෝජ්ඣංගයට නුමුණු සිත් ඇති බව යන ධමම සත 
වුඩිදියුණු ක  යුතු ය. 

 විරි  සම්යොජ්ඣංග  

නූපන් ලොමක අකුශල ධමමයන් දනො ඉප වීම පිණිස  , උපන් 
ලොමක අකුශල ධමමයන් පරහොණ වීම පිණිස  , නූපන් කුසල ධමමයන් 
ඉප වීම පිණිස  , උපන් කුසල ධමමයන්දග ්පුවුත්ම පිණිස, අමතක 
දනොවීම පිණිස, වුඩීම පිණිස, විපුලත්වයට පුමිණ වීම පිණිස, 
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භොවනොදවන් සම්පූණම කරිීම පිණිස කුමුත්ත ඉප වීම වූයම් කිරීම 
පටන් ගුනීම වීයයමය නම් දේ. දමදලස නිවමොණොවදබෝධය පිණිස 
අතරක් නූර සහොය වන බුවින් වීයයමය විරි සම්යොජ්ඣංග  නම් දේ. 

උත්සොහය වීයයමදයහි ලක්ෂණය දේ. එක්ව දයද න චිත්ත 
චචතසික ධමමයන් දිරි ගුනව්ීම කෘතයය යි. දනො නවතින බව 
වුටදහන ආකොරය ය.ි සංදේගය ආසනන් කොරණය යි. 

විරිය සම්දබොජ්ඣංගය වුඩීම සඳහො අපොය භය සිහි කිරීම, 
වීයයමදයහි ආනිශංස දැකමී, බුදු පදස්බුදු මහ රහතන ්වහන්දස්ලොදග් 
ගමන් මග සිහි කිරීම, සුදැහුතියන් විසින් ප ුන පරතයයන්ට ගරු කිරීම, 
ධමම ොයො ය සිහි කිරීම, ශොස්තෲ මහන්තතොවය සිහි කිරීම, “මම 
භොගයවතුන් වහන්දස්දග ් ඖරස පුතර වූ රොහුල දතරුන් දග් 
දසොදහොයුදරකි” යනොදී දලස ජ්ොති මහන්තතොවය සිහි කිරීම, සුරියුත් 
මුගලන් මහ රහතන් වහන්දස්ලො වුනි සබරහ්මචොරී (එක්ව ගුණ 
පුරනන්න්දග්) ගුණ මහන්තතොවය සිහි කිරීම, අලස පු ්ගලයන් දුරු 
කිරීම, වීයයමවන්ත ප ු්ගලයන් ඇසුරු කරිීම, වීයයමය සම්දබොජ්ඣංගයට 
නුමුණු සිත් ඇති බව යන කරුණු එදකොද ොස දියණුු ක  යුතු ය.  

 පරීති සම්යොජ්ඣංග  

සිත පිනවීම පරීතයි නම් දේ. නිවමොණගොමිනී පරතිපොදවහි දී ඒ 
සඳහො දයදීම පිණිස ඇතිවන අසතුට, උොසීන බව දුරු දකොට භොවනො 
කෘතයදයහි සතුට ඇති කරවමින් සහය දවමින් නිවන් මගට සහය වන 
බුවින් දේ පරීතිය පරීති සම්දබොජ්ඣංගය නම් දේ.  

සිත භොවනොරම්මණදයහි පිනවීම පරීතිදයහි ලක්ෂණය දේ. 
තෘප්තියට පුමිණ වීම, අරමුදණහි සිත පුතිරවීම කෘතය රසය දේ. 
උද යෝගය ඇති කරලීම වුටදහන ආකොරය යි. භොවනොරම්මණදයහි 
පිනවන බව ආසන්න කොරණය යි. 

පරීති සම්දබොජ්ඣංගය වුඩීමට බුදුගුණ දමදනහි කිරීම,  හම් 
ගුණ දමදනහි කිරීම, සඟ ගුණ දමදනහි කිරීම, තමොදග් සීල ගුණය 
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දමදනහි කිරීම, තමොදග ්තයොග ගුණය දමදනහ ිකරිීම, ද ්වත්වයට 
දහ්තුවන තමොදග් ශර ්ධොදී ගුණ දමදනහ ි කරිීම, තමොදග් සන්සුන් 
දකදලසුන් දමදනහි කිරීම, රළු පු ග්ලයන් ඇසුරු දනොකිරීම, මෘදු 
දමොදලොක් පු ග්ලයන් ඇසුරු කරිීම, පරීති සම්දබොජ්ඣංගයට නුමුණු 
සිත් ඇති බව යන කරුණු එදකොද ොස දියුණු ක  යතුු ය. 

 පසේසදේි සම්යොජ්ඣංග  

චිත්ත  චචතසික ධමමයනද්ග් සන්සිඳීම පස්ස ්ිය නම් දේ. 
භොවනො දයෝගදයහි දී දයෝගොවරයන්ට ඇතිවන දවදහස පීඩනය කොය 
පස්ස ්ි චිත්ත පස්ස ්ි චචතසික ද දකන් සන් සිඳී යන්දන් ය. 
දමදලස නිවමොණගොමිනී පරතිපොදවහි දයදීදමහි දී දවදහසක් පීඩොවක් 
නුතිව සවු දස් භොවනොදවහි දයදිය හුක ි බව පස්ස ්ි  
සම්දබොජ්ඣංගය නම් දේ. 

චිත්ත චචතසික ධමමයන්දග් සන්සිඳවීම පස්ස ්ි 
සම්දබොජ්ඣංගදයහි ලක්ෂණය දේ. චිත්ත චචතසික ධමමයන්දග් ොහය 
නුති කරිීම දමහි කෘතය රසය දේ. චිත්ත චචතසික ධමමයන්දග් සිසිල් 
බව වුටදහන ආකොරය දේ. චිත්ත චචතසික ධමම ආසන්න කොරණය 
දේ. 

පස්ස ්ි සම්දබොජ්ඣංගය වුඩීමට පරණීත දභෝජ්න වු ඳීම, 
කොයික සුවය ලුදබන සෘතු ගුණ දස්වනය කිරීම, සුප වූ ඉරියේ 
දස්වනය කිරීම, සුප දුක් ආදිදයහි මධයස්ථ බව පුරුදු කිරීම, දනො 
සන්සුන් ඉරියේ ඇති ප ුග්ලයන ් දුරු කිරීම, සන්සුන් ඉරියේ ඇති 
පු ග්ලයන් ඇසුරු කිරීම, පස්ස ්ි සම්දබොජ්ඣංගයට නුමුණු සිත් ඇති 
බව යන කරුණු සත දියුණු ක  යුතු ය. 

 සර්ාි සම්යොජ්ඣංග  

චිත්ත චචතසික ධමම නො නො අරමුදණහි විසිර දනො දගොස් 
එක ම අරමුදණහි එකඟ ව පුවුත්ම සමොිය නම් දේ. දමදලස 
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නිවමොණගොමිනී පරතිපොදවහ ිදයදීදමහි දී නො නො අරමුදණහි විසිර දනො 
දගොස් එක ම අරමුදණහි එකඟ ව පුවුත්විය හුකි බව, භොවනොදවහි 
දයදිය හුකි බව සමොි සම්දබොජ්ඣංගය නම් දේ. 

චිත්ත චචතසික ධමමයන්දග් විසිර දනො යොම සමොි 
සම්දබොජ්ඣංගදයහි ලක්ෂණය දේ. චිත්ත චචතසික ධමම 
සම්පිණ්ඩනය කිරීම එහ ි කෘතය රසය දේ. දකදලස් සන්සිඳවීම 
වුටදහන ආකොරය දේ. සඛු් දේ නොව ආසනන් කොරණය දේ. 

සමොි සම්දබොජ්ඣංගය වුඩීමට අභයන්තර බොහිර වස්තූන් පිරිසදිු 
කර ගුනමී, ශර ්ධො දී ඉඳුරන ් සමව පවත්වො ගුනීම, කසින ආදී 
භොවනොරම්මණයන්හි නිමිත ිසිතට ගුනීදමහි සමත් බව, සිතට අනුබල 
දීමට සදුුසු අවස්ථොදවහි අනුබල දීම, චිත්ත දේගය අඩු ක  යුතු 
අවස්ථොදවහි චිත්ත දේගය අඩු කිරීම, සිත සතුටු ක  යුතු අවස්ථොදවහි 
සිත සතුටු කිරීම, සිත භොවනොරම්මණදයහි මධයස්ථ ව පවත්නො විට 
සිත ගුන මධයස්ථ වීම, අසමොහිත පු ්ගලයන් දුරු කිරීම, සමොහිත 
පු ග්ලයන් ඇසුරු කිරීම, ධයොන මොගම ඵල ධමමයන් දමදනහි කිරීම, 
සමොි සම්දබොජ්ඣංගයට නුමුණු සිත් ඇති බව යන කරුණු 
එදකොද ොස දියුණු ක  යතුු ය. 

 උයපකේඛා සම්යොජ්ඣං  

චිත්තය හුකි ීමට   දනොදී, දනො සන්සුන් වීමට   දනොදී 
කුසලොරම්මණදයහි සමව පිහිටුවන තතරමජ්ඣත්තතො චචතසිකය 
උදප්ක්ෂොව නම් දේ. හීන වීයයමදයන් සිත හුකි මීට පත් දේ. අික 
වීයයමදයන් සිත දනො සන්සුන් බවට පත් දේ. වීයයමය හො සමොිය සමව 
තබො දගන නිරුත්සොහදයන් නිවමොණගොමිනී පරතිපොදවහි සමව 
පුවුත්විය හුකි බව, භොවනොදවහි දයදිය හුක ි බව උදප්ක්ෂො 
සම්දබොජ්ඣංගය නම් දේ. 

නුවණින් ස කො බුලමී, චිත්ත චචතසික ධමමයන ් සමව 
පුවුත්වීම උදප්ක්ෂො සම්දබොජ්ඣංගදයහි ලක්ෂණය දේ. වීයයමදයහි අඩු 
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වුඩි බව වු ුක්වීම එහි කෘතය රසය දේ. මු හත ් බව වුටදහන 
ආකොරය දේ. මධයස්ථ ව දැකීම ආසන්න කොරණය දේ. 

උදප්ක්ෂො සම්දබොජ්ඣංගය වුඩීමට සත්වයන් දකදරහි 
මු හත් වීම, සංස්කොරයන් දකදරහි මු හත් වීම, සතව් සංස්කොරයන් 
සුරතල් කරන අති දලෝභීනද්ගන් දවනව්ීම, සත්වයන් හො සංස්කොරයන් 
දකදරහි මධයස්ථ ප ු්ගලයන් ඇසුරු කරිීම, උදප්ක්ෂො 
සම්දබොජ්ඣංගයට නුමුණ ුසිත් ඇති බව යන කරුණ ුපස දියුණු ක  
යුතු ය. 

වොදසට්ඨය, දම් ක්ෂතරිය ආදී සතර වණමයන්දගන් කවර 
දකදනකුන ්දහෝ රහත් බවට පුමිණියො වූ, නසන ල  ආශරව ඇතිව, 
බරහ්මචයයමොව පරුො අවසන ්කරන ල , දසෝවොන් සකෘොගොමී අනොගොමී 
අහමත් යන සිවු මගින් ක  යුතු කෘතයයන් දකොට නිමවන ල , 
උපොොනස්කන්ධ පස දකදරහි තණ්හො  ෘෂ්ටි මොන වශදයන් පුවති 
දකදලස් බර බහො තබන ල , මොගම ඵල පි ිදවලින් පුමිණි රහත් බව 
ඇතති, සියලු ආකොරදයන් භව බනධ්න නසන ල , පරතයදේක්ෂො 
ඤාණයන් තු ින් සියලු දකදලසුන්දගන් මිදුණු බව  න්නො වූ යම් 
ශරමණයකු දේ  , ඒ ශරමණයන් වහන්දස් ඒ සූම ද නොට ම අගරය යුයි 
කියනු ලුදේ. එය   ධමමදයන්ම ය. අධමමදයන් දනොදවයි. වොදසට්ඨය, 
එබුවින් ධමමය ම දමදලොදවහි  , පරදලොදවහි   දම් ජ්නයො දකදරහි 
දශර්ෂ්ඨ දේ. 

වොදසට්ඨය, සමන්කුමොර නම් බරහ්මයො විසනි්   කියන ල  දම් 
ගොථොවක් දේ. 

“ඛත්තිය ා යසය්ඨා ජ්යනතස්මිං      
ය  යගාත්තපටිසාරියනා, 
විජ්ජ්ාෙරණසම්පයන්නා           

  යසා යසය්ඨා යදවර්ානුයස’ති.” 

යම් දකදනක් සයි දගෝතරය සිහි කරන්දනෝ ඇත්දත් දේ  , ඒ 
ජ්නයො අතදරහි ක්ෂතරියො දශර්ෂ්ඨ ය. යම් දකදනක් අෂ්ට වි යොදවන් හො 
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පසද ොස් චරණ ධමමයන්දගන් යුක්ත දේ  , ඒ සමයක් සම්බුදු රජ්ොණන් 
වහන්දස් ද වි මිනිසුන් අතර දශර්ෂ්ඨ ය.  

වොදසට්ඨය, ඒ දම් ගොථොව සමන්කුමොර බරහ්මයො විසින ්මනොව 
ගයන ලදි. දනො මනොව ගයන ල ් ක් දනොදේ ය. මනොදකොට කියන 
ල ්ද ් ය. දනො මනො දකොට කියන ල  ්ක් දනොදේ ය. මනො අථමදයන් 
යුක්ත ය. අනථමදයන් යුක්ත දනොදේ ය. මො විසින්   එය අනුමත කරන 
ල ්ද ් දවමි. වොදසට්ඨය, මම   දමදස් කියමි. 

“ඛත්තිය ා යසය්ඨා ජ්යනතස්මිං      
ය  යගාත්තපටිසාරියනා, 
විජ්ජ්ාෙරණසම්පයන්නා           

  යසා යසය්ඨා යදවර්ානුයසති” 

යම් දකදනක් සයි දගෝතරය සිහි කරන්දනෝ ඇත්දත් දේ  , ඒ 
ජ්නයො අතදරහි ක්ෂතරියො දශර්ෂ්ඨ ය. යම් දකදනක් අෂ්ට වි යොදවන් හො 
පසද ොස් චරණ ධමමයන්දගන් යුක්ත දේ  , ඒ සමයක් සම්බුදු රජ්ොණන් 
වහන්දස් ද වි මිනිසුන් අතර දශර්ෂ්ඨ ය.  

භොගයවතුන් වහන්දස් දම් සූතරය වො  දස්ක. වොදසට්ඨ 
භොර ්වොජ් යන සොමදණ්රයන් වහන්දස්ලො ද නම සතටුු සිත් ඇත්තොහු 
භොගයවතුන් වහන්දස්දග් අවවො ය ආ ර දගෞරවදයන ්පි ගිත්හ. 

නිමි. 

෴ ֎ ෴ 

 

 


