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හැඳින්ීර් 

නයර්ා තස්ස භගවයතා අරහයතා සම්ර්ා සම්බුද්ධස්ස 

“ධයම්ර්ාසධ සර්ං නත්ථි එතං පිවථ භියඛෙවා” 

සසර සැරිසරන සත්්වයාට ඇත්ිවන ජාත්ි ජරා වයාධි ර්රණ 
සසෝක පරිසද්ව දුක්ඛ සදෝර්නස්ස උපායාස අපරිය සම්ප්පරසයෝග පරිය 
විපරසයෝග ඉච්ඡා විඝාත් ආදී වූ අනන්ත් දුක් කම්ප්කසටාළු උපනුපන් සෑර් 
භවයකදී ර් විඳීර්ට සිදු වනස්න් ය. එ් දුක්වලනි් බඩගනිි පිපාසාදියට ද  
ඇත්ැම්ප් සරෝගාදී දුක්ඛයන්ට ද, පළිියම්ප් වශසයන් ආහාර පාන සබසහත්් 
ආදී පිළියම්ප් ඇත්්සත්් නර්ුත්් ඒවා ත්ාවකාලික ය. නැවත් හට සනාගන්නා 
ස්වභාවයට පත්් කරිීර්ට සනා හැකි ය. සලාව ඇත්ි ආගම්ප් ඇදහිලි 
ශාන්ත්ිකර්මාදී කිසිවකනි් ද ඒවාට නිෂ්ටාවට නැත්ි කළ හැකි පළිියර්ක් 
ද නැත්. 

එසහත්් ත්ථාගත්යන් වහන්සස් ර්හා කල්ප අසංසඛයය ගණනින් 
ද පරර්ාණ සනාකළ හැකි කාලයක් ර්ුළුල්සලහි පුරණ ලද පර්ත්රිංශත්් 
පාරමිත්ා බලසයන ්සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදධ්ත්්වයට පැමිණ පන්සාළිස් වසරක් 
පුරා ර්හා කරැණාසවන් සද්ශනා සකාට වදාළ සුවිශුද්ධ වූ සුවාසූදහසක් 
ධර්මස්කන්ධය ශරවණය සකාට අසංසඛයය සංඛයාත් සත්්වයන් ඒ සයිලු 
දුකින් අත් මිදුණාහ.  එසස් ර් පසව්ාදහසක් කල් සම්ප් උත්ුම්ප් ධර්මය 
ශරවණය සකාට සදව් මිනිස් ආදී සබාසහෝ සත්්වයන්ට සවු සස් පිළිසවත්් 
සපුරා සියලු දුක් අවසන් සකාට අජාත්ි අජර අවයාධි අර්ර වූ පරර් 
සුවය වන නවින් සුවසයන් සැනසීර්ට හැකි සවත්ි. ඒ සඳහා සත්්වයන්ට 
ඇත්ි එකර් පිහිට නම්ප් නව සලෝසකෝත්්ත්ර ශ්රී සද්ධර්මයයි. එහි අපරර්ාදීව 
සයදීසර්න් සයිලු දුක් අවසන් කළ හැකි සවත්ි. 

සර්ර් අගනා ධර්ම ගරනථ්සයන් භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් 
ශාසනසයහි පැවිදි වන සෑර් සදනාට ර් භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් 
අනුදැන වදාළ සිවපුස පරත්යය වන ආමිෂ දායාදය පරිසභෝග කරමින් 
නිවමාණාවසබෝධය පිණිස සහ්ත්ු වන උත්්ත්රීත්ර පරත්පිදාවන් වන ධර්ම 
දායාදය පූණමය සකාට සියලු දුකින් අත් මිඳීර්ට උපාය ර්ාගමය ර්ජ්ඣිර් 
නිකාසය් එන සත්වන සූත්රය වන “ධර්ම දා ාද සූතර ” ඇසුරින් හඳුන්වා 
සදයි. ඒ උත්්ත්රීත්ර ධර්ම දායාදසයහි ර්නාව පිහිටා සයිලු සසර දුකනි් 
අත් මිඳීර්ට බුදු සසුසනහි පැවිදි වන සැර්ට සම්ප් උත්මු්ප් කුසලය සහ්ත්ු 
සව්වා. 

සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු සසුන කාලයක් ධයාන අභිඥා ර්ාගම ඵල ලාභීන් 
පහළ සවමින් සලාව ත්ව සබාසහෝ කාලයක් නිරැපද්රිත්ව පැවැත්්ර් 
පිණිස ර් සහ්ත්ු සව්වා. පිරිහීසගන යන බුදු සසුනට නැවත් ජීවය සදමින් 
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පරත්ිපත්්ත්ි ශාසනය නගා සිටුවමින ්ශ්රී කලයාණි සයෝගාශරර් සංස්ථාව 
පිහිටුවා වදාළ අත්ි පූජනයී ර්ාත්ර ශ්රී ඤාණාරාර්ාභිධාන ර්හා ස්වාමින් 
වහන්සස්ට ද, අත්ි පජූනයී කඩවැද්ූසව් ශ්රී ජිනවංශාභිධාන ර්හා 
ස්වාමින් වහන්සස්ට ද, අත්ි පූජනයී නා උයසන් අරියධම්ප්ර්ාභිධාන ර්හා 
ස්වාමින ්වහන්සස්ට ද සලාවුත්ුරා බුදු පදවිය සුව සස් ලබන්නට සහ්තු් 
වාසනා සව්වා. අසනකුත්් අපවත්් වී වදාළ සයිලු ර්හ සඟ රැවණට ද, 
නමින් මිය ගයි සියලු ඤාත්ි මිත්රාදීන්ට ද සුව සස් නිවන් සුව ලබනන්ට 
සහ්ත්ු වාසනා සව්වා. 

ත්ව ද වත්්ර්න් සම්ප්බුදු සසුනට ජීවය සදමින් යට ගයි පරත්ිපත්්ති් 
ර්ාගමයන් නිවැරදිව අනගුර්නය කරමින ් සලාවට දායාද කරමින් 
වසයෝවෘද්ධ ව වැඩ සිටින බුරැර් රට චිත්්ත්ල පබ්බත් පා අවුක් සටෝයා 
භාවනා ර්ධයස්ථානාධිපත් ි පරර් පූජනයී උ ආචින්න (පා අවකු් 
සයාසඩෝ) ර්හා ස්වාමින් වහන්සස්ට ද, වත්්ර්න් ශ්රී කලයාණි සයෝගාශරර් 
සංස්ථාධිපත්ි පරධාන අනුශාසක අත්ි පූජනීය පහල විටියල ජනානන්ද 
ර්හා ස්වාමින් වහන්සස්ට ද අසනකුත්් සියලු ර්හා සංඝ රත්්නයට ද සම්ප් 
උදාර කුසලය සුව සස් සියලු ධර්ම පරාථමනා සපල වී නිවන් සුව ලබන්නට 
සහ්ත්ු සව්වා. 

සුජීවත්් ව සවසසන ර්ව්පිය ඤාත්ීන්ට ද, සසද්වක සලෝකවාසී 
සියලු සත්්වයන්ට ද නමින් මිය ගිය සයිලු ඤාත්ි මිත්රාදීන්ට ද සම්ප් සඳහා 
දායක වූ පූජය චිත්්ත්ගසව්සී ස්වාමින් වහන්සස් හා පූජය සදාඹගහසවල 
අරණසිරි ස්වාමින් වහන්සස් පරධාන සැර්ට ද, සර්ය ර්නාව ර්ුද්රණය කර 
දුන් යක්කල දිර්ුත්ු ර්ුද්රණාලයාධිපත්ිත්ුර්ා ත්ුර්ා පරධාන කායයම ර්ණ්ඩලසය් 
සැර්ට ද සම්ප් උදාර ර්හඟු කසුලය සුව සස් නවින් සුව ලබන්නට සහ්ත්ු 
සව්වා. 

සර්යට සසුන් දියුණුව කැර්ත්ි,  

පූජය නිකපිටිසය් ගුණරත්න හිමි, 
නා උයන ආරණය සස්නාසනය, 
පන්සියගර් ර්ැල්සිරිපරු. 
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පුණයානුයර්ෝදනාව 

“සබ්බදානං ධම්ර්දානං ජිනාති” 

(සි ලු දාන න් පරදා ධර්මදාන  ජ් ගනී) 

 භාගයත්් සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස් විසින් බුදු සසුසනහි 
පැවිදි වන කුල පුත්රයන් උසදසා ර් විසශ්ෂසයන් සද්ශනා සකාට වදාළ 
උත්ුම්ප් සූත්ර සද්ශනාවක ්වන ධර්මදායාද සූත්රය ඇසුසරන් පූජය නිකපිටිසය් 
ගුණරත්න ස්වාමින ්වහන්සස් විසින් විසශ්ෂසයන් සකස් කරන ලද ධර්ම 
ගරන්ථයක් ධර්ම දානයක් වශසයන් ඔබ අත්ට පත්් කරනු ලබන්සන් බලවත්් 
නිස්සරණාධයාශ හැඟීසර්නි. 

 සර්යින ්ජනිත් වන ර්හඟ ුකුසලය මීට වසරකට සපර මිය ගයි 
කුරැණෑගල සකලිර්ුසන් විසූ සක්: පී: පී: පිංචි අම්ප්ර්ා ර්ෑණියන්, 
ගසල්සවල කිරලසගාල්ල විසූ ඒ: රාජගුරැ දයාබර පයිාණන්, මීට සපර 
අප අත්රින් විසයෝ වූ එන්: ජී: ධර්මදාස පියාණන්, සජ්: එම්ප්: පී: ජුවාන් 
අප්පු පයිාණන්, ඩංගිරි අම්ප්ර්ා ර්ෑණියන්, අපට දුර්ලභ මිනිසත්් බව 
සගන දී අපසග් ජීවිත් අථමවත්් කරන්නට අසන්ක විධ දුක් කරදර සත්ුටු 
සිත්ින් විඳ දරාගත්් සෑර් සදනා ද ඔබ සවනුසවන් පුදන ුලබන සම්ප් ධර්ම 
දානසය් පනි ලැබ නවිී සැනසසන සිත්ක් සිත්ක් පාසා උපදින 
අනූපසම්ප්ය කුසල සම්ප්භාරය ඔබසග් නිවමාණ සර්ෝක්ෂය පිණිස 
අනුසර්ෝදන් සවත්්වා! 

  ත්ව ද සම්ප් ර්හත්් කුසලසය් අනුහසින් කිරලසගාල්ල පදිංචි බී: 
පී: සසෝර්ාවත්ී ආදරණීය ර්ෑණියන්ට නිදුක් නිසරෝගී චිර ජීවනය සර්නර්් 
සර්ර් කුසලය සඳහා අප සර්ග භව ගර්න පුරා එක් වූ - එක් වන සියලු 
ර් ඤාත්ි මිත්රාදීන්ට නිවමාණාවසබෝධය පිණිස ර් සව්වා! එසස්ර් සර්ර් ධර්ම 
දානර්ය අවස්ථාව ලබා දුන් ස්වාමින් වහන්සස්ලාට ද පරාථමනීය 
සබෝධියකින ්නිවමාණ ධාත්ුව සාක්ෂාත්් කර ගැනීර් පිණිස සර්ර් කුසලය 
උපනිිඃශරය සව්වා! 

සම්ප් උත්ුම්ප් ධර්ම ගරන්ථය ර්ුද්රණය සඳහා දායක වූ කිවුසල් යාය, 

සදාඹගහසවල පදිංචි R: M: D: ර්ැණිකා ර්ෑණියන් ඇත්ුළු සැර්ට දීඝමායෂු 
පත්ා උපකාර කළ සැර්ට ද, බුදු සසුසනහි උත්මු්ප් පළිිසවත්් සපුරා සවු 
සස් නිවන් සුව ලබන්නට සහ්ත්ු වාසනා සව්වා. 
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එසස් ර් සර්ර් ධර්ම දානර්ය කුසලය සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු රජාණන් 
වහන්සස්ට උත්ුම්ප් බුද්ධ පජූාවක් සව්වා! සුවාසූ දහසක් ධර්මස්කන්ධයට 
ධර්ම පූජාවක් සව්වා! අෂ්ටායයම පුදග්ල ර්හා සංඝ රත්්නයට සංඝ පූජාවක් 
සව්වා! සම්ප් උත්ුම්ප් සම්ප්බුදධ් ශාසනය අවුරැදු පන්දහසකට වැඩ කලක් 
සලාව විරාජර්ානව පැවැත්ර්් පිණිස ර් අප විසනි් කරනු ලබන සම්ප් ධර්ම 
දානර්ය කුසලය සහ්ත්ු සව්වා!   

සියලු සත්්වසයෝ සවුපත්් සවත්්වා! 

සර්යට ධර්ම දානය පිණිස දායක වූ සැර්. 
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ධර්මදා ාද සූතර  

නයර්ා තසස භගවයතා අරහයතා සම්ර්ා සර්බුද්ධසස 

භාගයවත්් අහමත්් සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදුරජාණන් වහන්සස් සැවැත්්නුවර 
අනාථපිණ්ික ර්හ සිටතු්ුර්ා විසින් සාදවා පජූා කරන ලද 
යජ්තවනාරාර්ය හි වැඩසිටි දිනක සර්ර් ධර්මදායාද සූත්රය ධර්මශරවණය 
පිණිස දම්ප් සභා ර්ණ්ඩපයට රැස් වූ භිෂූන් වහන්යස්ලා අරභයා 
සද්ශනා සකාට වදාළ සස්ක. ඒ පිළිබඳ අථම විවරණය සර්සස් ය.   

 සූතර නිදාන  

 “එවං යර් සුතං එකං සර් ං භගවා සාවත්ථි ං විහරති 
යජ්තවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායර්.”  

“ර්ා විසින් යර්යස් අසන ලදි. එක් සර් ක භාගයවතුන් 
වහන්යස් සැවැත් නුවර යජ්තවන  නම් වූ අනාථපිණ්ි ක ර්හ සිටුතුර්ා 
විසින් සාදවා පූජ්ා කරන ලද ආරාර්ය හි වැඩ වසන යස්ක.” 

බුද්ධ උපස්ථායක වූ ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් විසනි් පරථර් 
සංගායනා කාලසයහි ධර්ම සංගායනා කරන්නා ව ූ ආයුෂ්ර්ත්් ර්හා 
කාශයප ර්හ රහත්න් වහන්සස් විසින් විර්සූ කල්හ ි පන්සියයක් ර්හ 
රහත්න් වහන්සස්ලා හර්ුසවහි සර්ර් සූත්රය සංගායනාවට භාජනය 

කසළ් ය. සර්ය ර්ජ්ඣිර් නිකාසය් ර්ූල පණ්ණාසකසය් පළර්ු වන 
ර්ූලපරියාය වගමසයහි එන ත්ුන් වන සූත්ර සද්ශනාවය.ි 

භාගයවත්් අහමත්් සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස් වනාහි සියලු 
ධර්මයන් ත්ර්න් වහන්සස් විසින් ර් අවසබෝධ කළ සස්ක. 
ආචායයමවරසයකු සනාර්ැත්ස්ත්් ය. සලෝක නාථ වූ භාගයවත්් අහමත්් 
සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදුරජාණන් වහන්සස් දම්ප්සක් පැවත්මු්ප් සතූ්ර සද්ශනාසවහි 
පටන් සුභද්ර පරිබරාජක ත්ුර්ා හික්ර්වීර් දක්වා වූ පන්සාලිස් වස ත්ුළ කළ 
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යුත්ු සියලු බුදධ් කෘත්යයන ්සම්ප්පූණම සකාට කුසිනාරා නුවර උපවත්මන 
නම්ප් ර්ල්ල රජ දරැවන්සග ්සල් වනසයහි යර්ක ශාල වෘක්ෂයන් අත්ර 
පනවන ලද උත්ුම්ප් බුද්ධාසනසයහි නැවත් සනා නැඟිටිනා සසයයාසවන් 
වැඩ හිඳ සවසක් පුර පසසලාස්වක සපාසහාය දින අලුයම්ප් සවසලහි 
අනුපාදිසශ්ෂ පරිනිවමාණ ධාත්ුසවන් පිරිනිවන් පා වදාළ සස්ක. 

 පරථර් ධර්ම සංගා නාව 

ත්ථාගත්යන් වහන්සස්සග් පරිනිවමාණය නිමිත්්සත්න් රැස් වූ සත්් 
ලක්ෂයක් භික්ෂු සංඝයා වහන්සස් අත්ර සංඝ ස්ථවිර වූ ර්හා කාශයප 
ර්හ රහත්න් වහන්සස් ත්ථාගත්යන් වහන්සස්සග් පරිනිවමාණසයන් සත්් 
වන දින පාවා නුවර සිට කුසිනාරාව සවත් වඩමින් සිට ර්ඳක් විසව්ක 
ගැනරී් පිණිස ර්ාගමසයන් ඉවත්්ව එක් වෘක්ෂ ර්ූලයක වැඩසිටි සස්ක. 
එකල්හි පාවා නුවර වැසි එක් උපාසකසයක ්බුදධ් ශරීරයට සගෞරව 
දක්වා සදවියන් විසනි් ආකාශසයහි සිට බුදු සිරැරට පූජා කරන ලද 
පාත්රයක් පර්ණ වූ දිවයර්ය ර්දාරා ර්ලක් රැසගන පාවා නුවර සවත් 
යමින් සිට ර්හා කාශයප ර්හ රහත්න් වහන්සස් සවත් පැමිණ වැඳ 
සිටිසය් ය. එවිට සත්රැන් වහන්සස් ඒ උපාසක ත්ුර්ාසගන් “යකාහි සිට 
එන්යන් ද” යැයි අසා සිටිසය් ය. ඔහු කුසිනාරාසවහි සටි ආසවමි යැයි 
කීසව් ය. “අපයග් ශාස්තෲන් වහන්යස් දන්යනහි ද” යැයි සත්රැන් 
වහන්සස් විචාසළ් ය. එසසය් ස්වාමීනි. ඒ ත්ථාගත්යන් වහන්සස් පිරිනිවී 
සත්් දවසක් වන්සන් ය යැයි කීසව් ය. එය අසා රහත්න් වහන්සස්ලා ද, 
අනාගාමී ආයයමයන් වහන්සස්ලා ද ධර්ම සංසව්ග උපදවා ගත්්හ. කාර් 
රාග, වයාපාද පරහීණ සනා වුණු බැවින් සසෝවාන්, සකෘදාගාමී ආයයමයන් 
වහන්සස්ලා ද, කලයාණ පෘථග්ජන භික්ෂනූ් වහන්සස්ලා ද අඬා 
වැලසපනන්ට වූහ. 

ඒ අවස්ථාසව් සුභද්ර නම්ප් ර්හලු පැවිද්සදක් ඒ පිරිසසහ ිසිටිසය් 
ය. එර් භික්ෂුව පූවමසයහි ආත්ුර්ා නුවර කරණවෑමිසයකු ව සිට වයසග්ත් 
ව පැවිදි වූසවකි. ර්හලු වයසස් සිටි බැවින ් දරැවන් ලවා ත්ර් 
සගවත්්සත්හි ර් කුටියක් සාදවාසගන එහි සිටිමින් ත්ර් දරැවන්සග් සකස් 
රැවුල් කපමින් ජීවිකාව කසළ් ය. එක් චාරිකා සර්යක ත්ථාගත්යන් 
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වහන්සස් එකද්හස් සදසිය පනසක් පර්ණ වූ ර්හත්් භකි්ෂු පිරිසක් පරිිවරා 
සගන කුසිනාරා නුවර සිට ආත්ුර්ා නුවරට වැඩ සසක්. එකල්හි එර් 
භික්ෂුව ත්ථාගත්යන් වහන්සස් විශාල සඟ පිරිසක් සර්ග වඩන්සන් ය 
යැයි අසා සාර්සණ්ර භාවසයන් සිටි ත්ර් දරැවන් සදසදනා අර්ත්ා 
“දරැවනි, නුඹලා යගාස් හිස යකස් කැපරී්ට උවර්නා උපකරණ රැයගන 
යග ක් පාසා ඇවිද මිනිසුන්යග් යකස්, රැවුල් කපා ලුණු, යතල් හා 
අනුභව කළ  ුතු යද් රැස් කරව්. භාගයවතුන් වහන්යස් පරධාන සංඝ ාට 
යබයහත් කැඳ දාන ක් යදන්යනර්ු” යැයි කීසව් ය. ඒ සාර්සණ්ර 
පැවිද්සදෝ ද එසස් කළහ. භාගයවත්ුන් වහන්සස් වැඩ කල්හි මිනිසුන්සග් 
ද අත්් උදව් ඇත්ිව එසලස එකර්ැස් කරන ලද සදයනි් සභාජ්ජ යාගුවක් 
(ඝන කැඳක්) සෑදවූහ. ගිසත්ල්, මී පැණි, ර්ත්්සය, ර්ාංශ, ර්ල් ඵල රස 
ආදිය ද, යම්ප් කෑ යුත්ු සදයක් සව් ද ඒ සියල්ල එහි දැම්ප්ර්වී ය. ත්ව ද 
හකුරැ සයාදා කරන ලද “ර්ධුයගෝළක” නම්ප් කැවිලි ද පළිිසයල කරවූසය් 
ය. සර්යට “අතිරස කැවමු්” යැයි ද, “ර්ධුසීසක” යැයි ද කයින ුලැසබ්. 
සම්ප් සියල්ල දන්නා භාගයවත්ුන් වහන්සස් භික්ෂු සංඝයා සර්ග නගරයට 
පිඬු පිණිස වැඩ සසක්. මිනිස්සු “භාගයවතුන් වහනය්ස් භිෂු සංඝ ා 
සර්ග නගර ට පිඬු පණිිස වි ි, ඔබ කවුරැන් හට කැඳ 
පිළගින්වන්යනහි ද” යැයි එර් භික්ෂුවට කීහ. එවිට ඒ භික්ෂුව කලබල වී 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් ඉදිරියට සගාස්, “සව්ාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, 
කැඳ පිළගිනන්ා යස්ක්වා” යැයි ආරාධනා කසළ් ය. භාගයවතු්න් 
වහන්සස් “ර්හණ, නඹු යකයස් කැඳ සැකසුයව් ද” යැයි අසා ගහමා 
සකාට අකප්පයි සර්ාදානය ද, “පූවමය හි භාවිතා කළ කරණවෑමි බඩු 
පාවිච්ි යනාකළ  ුතු ” යැයි ද සර්සස් ඒ භික්ෂුව නිමිත්ි සකාට දුෂ්කට 
සිකපද සදකක් පනවා දැහැමි කථාවක් සකාට භික්ෂූන් අර්ත්ා සර්සස් 
වදාළ සස්ක. “ර්හයණනි, අයන්ක කල්ප යකෝටි ගණනක් යභෝජ්න  
යසා න්නවනු් සර්ගර් යම් දීඝම සංසාරය ් කල් ගත කරන ලදි. යර්  
වනාහි නඹුලාට අකැප  . යම් අධර්මය න ් උප ා ගත් යභෝජ්න  
පරියභෝග කළවනු් අයන්ක වූ ආත්ර්භාව සි  දහස් ගණනක් අපාය හි 
ර් උපදින්යනහි  . ඉවත් වන්න, යර්  පළිි යනා ගන්න” යැයි වදාරා 
පිඬු පිණිස වැඩ සස්ක. එක් භික්ෂුවකුදු එය පළිි සනා ගත්්හ. සුභද්ර 
භික්ෂුව සනා සත්ුටු ව “යර්ාහු සි ල්ල දනමිි  ැ ි ඇවිදි ි. ඉඳින් යනා 
ගනු කැර්ැත්යතහි නම් එ  කි   ුතු යනාවන්යන් ද, ර්ා යවයහසීයර්න් 
කරන ලද ස ිල්ල යර්ාහු විසින් නසන ලද්යද්  . යර්ාහු ර්ා යකයරහි 
හිතවත් බවක් නැත්යත්  ” යැයි ත්ථාගත්යන් වහන්සස් සර්ග වවරී 
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ව සිට ත්ථාගත්යන් වහන්සස් ජීවර්ාන ව සිටියදී කසිිවක් කියන්නට 
සනාහැකි ව සිට පිරිනිවිසය ්යැයි අසා සත්ුටු ව අඬා වැලසපන භික්ෂූන් 
අර්ත්ා සර්සස් කීසව්ය. 

“ඇවැත්නි, යශෝක යනා කරව්. යනා වැලයපව්. අප ිඒ ර්හා 
ශරර්ණ ායගන් සම්පූණමය න් මිදුයණෝ යවර්ු. ඒ ර්හා ශරර්ණ ා  යර්  
නුඹලාට කැප  , යර්  නුඹලාට අකැප    නාදී යලස සිකපද 
පනවමින් අපි පඩීාවට පත් කරනු ලැබුයවෝ යවර්ු. දැන් අපි ඒ ගැහැට 
වලින් නිදහස ්වූයවෝ යවර්ු. එබැවින ්දැන් අපි  ර්ක් කැර්ැත්යතර්ු නම් 
එ  කරන්යනර්ු.  ර්ක් අකැර්ැත්යතර්ු නම් එ  යනා කරන්යනර්ු” යැයි 
සම්ප් වචනය කීසව්ය.  

සම්ප් වචනය ර්හා කාශයප ර්හ රහත්න් වහන්සස්ට හදවත්ට 
වැදුණු පහරක් සර්න් ද, හසිට පහත්් වූ වියලි සහනයක් සර්න් ද හැඟී 
ගිසය්ය. ර්හත්් වූ ධර්ම සංසව්ගයක් හට ගත්්සත්් ය. සත්රැන් වහන්සස් 
සිත්න සස්ක් “සත් දිනකට යපර භාගයවතුන් වහන්යස් පිරිනිවන් පෑ 
නර්ුත් අදත් ඒ බුදු සිරැර රන් පැහැ ර්  . භාගයවතනු ්වහන්යස් විසින් 
දුක යස් යගාඩනැගූ සසුයනහි පාපී කසටක්, කටුවක ්හට ගත්යත්  . 
යර්වන් පාපී පුදග්ල න්ට වැයඩන්නට ඉඩ ලැබුණ යහාත් තවත් 
සහා ක න් ලැබ ශාසන  පසු බස්සවන්නට හැකි වන්යන්  . ඉඳින් 
වනාහි ර්ර් යම් ර්හල්ලා ව යර්හි දී ර් යරදි කඩක් අන්දවා අළු විසුරැවා 
බැහැර කරන්යනම් නම්, මිනිස්සු ශරර්ණ යගෞතර් න් වහන්යස්යග් 
යද්හ  තිබි දී ර් ශරාවකය ෝ විවාද ඇති කර ගනිති  ැ ි අපට යදාස් 
පවරනන්ාහු  ” යැයි සිත්ා නැවත් ද සර්සස් සිහපිත්් කසළ් ය.  

භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් එකට එකත්ු සනාකළ ර්ල් 
රාශියක් සර්න් ධර්මය සද්ශනා කරන ලදි. එහ ියම්ප් සස ්වාත්ය වැදීසර්න් 
සර්හර ර්ල් විසරිී යයි. එපරිද්සදන් සර්බඳු පවිටු පදු්ගලයන් නිසා කල් 
ගත්වන විට විනසයහි සිකපද එක සදක බැගනි් විනාශ වී යන්සන් ය. 
සූත්රයන්හි එකක් සදකක ්පරශ්න වාරයන් නැසී යන්සන ්ය. අභිධර්මසයහි 
එක සදක සවනස් වාරයන ්නැසී යන්සන ්ය. සර්සස් පිළිසවළින් ර්ුල 
නැසුණු කල්හි අප ිපිසාචයන් හා සර් වූසවෝ සවර්ු. එබැවින් ධර්මයත්් 
විනයත්් සංගායනා කරන්සනමි. සර්සස් ඇත්ි කල්හි ශක්ත්ිර්ත්් නූලකනි් 
ගැට ගසන ලද ර්ල් ර්ාලාවක් සර්න් ධර්ම විනය සදක ස්ී රව පිහිටන්සන් 
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ය. භාගයවත්ුන් වහන්සස් සම්ප් සඳහා ර් ර්ට සපර ගර්න් කළ සස්ක. 
අවවාද ත්ුනකනි් උපසම්ප්පදාව දුන් සස්ක. කයින් සවිුරැ ර්ාරැ කළ සස්ක. 
සම්ප් සියල්ලට වඩා අසාධාරණ වූ නවානූපූවම විහාර සර්ාපත්්ත්ීන්සගන් 
සර් ත්ැන ත්ැබූ සස්ක. සර්සස් ත්ර්න් වහන්සස් හා සර් ත්ැන්හි 
ත්ැබීසර්න් අනුගරහ කරන ලද ර්ට ධර්ම විනය සංගායනාව හැර අන් 
කිනම්ප් ර්ගකනි් ණය නැත් ිබවක ් වන්සන් ද, සකව්ිත්ි රජ සකසනකු 
ත්ර්න්සග් සන්නාහයත්් ඓශ්චයයමයත්් දීසර්න් සව්කයී කුල වංශය පිහිට 
වූ පුත්ුට සර්න් භාගයවත්ුන ්වහන්සස් “යර්යතර් ර්ායග් සද්ධර්ම වංශ  
පිහිටුවන්යනකු වන්යන්  ” යැය ිදැන සම්ප් අසාධාරණ අනුගරහසයන් ර්ට 
අනුගරහ කළ සස්ක යැය ි සිත්ුසව් ය. එසසර්් “ර්ා වැනි භෂිූන් 
වහන්යස්ලා සිටි දී යම් පාපිය කුට සසුයනහි දි ුණ ුවන්නට ඉඩක් 
යනා තැබි   ුතු .  ම්තාක් අධර්ම  අවින  යනා බැබයළ් ද ඒ තාක් 
ධර්ම ත් වින ත් පසු බසින්යන් නැත.  ම් වියටක අධර්ම  අවින  
බැබයළ් ද එවිට ධර්ම ත් වින ත් පස ුබසින්යන්  . එබැවින් අධර්මවාදීන් 
අවින වාදීන් බලවත් ීර්ට යපර ධර්මවාදීන් වින වාදීන් දුබල ීර්ට 
යපර ධර්ම  වින  යදක සංගා නා කරන්යන් නම් ර්ැනවි” යැයි සිත්ා 
ඒ සර්ාසහාසත්් කිසිවක් සනාකියා කුසිනාරාව සවත් වැඩර් සකාට  බුදු 
සිරැර ත්ැනප්ත්් කරන ලද විසි රියන් උස සඳුන් දර සෑය වටා  පරදක්ෂිණා 
සකාට අධිෂ්ඨාන බලසයන් බුදු සිරිපා ත්ර් නළසලහි ත්බා වන්දනා 
කසළ් ය. ඉන් පසු සද්වානුභාවසයන් ඒ චිත්කය ගිනි ඇවිල ආදාහනය 
වූසය් ය. 

පරිනිවමාණසයන් පසු බුදු සිරැර සත්් දිනක් ඒ ආසනසයහි ර්  
පැවත්ුසණ් ය. ඒ කාලය සසද්වක සලෝකවාසීන් විසනි් වැඳුම්ප් පදිුම්ප් 
කළහ. සත්් වන දින ආදාහනය සදිු විය. ඉන් පස ුසත්් දිනක් ධාත්ු පූජා 
කාලය වූහ. ඉන් පසු සවමඥ ධාත්ු සබදා දීර්ට සත්් දිනක් ගත් විය. සම්ප් 
අවස්ථාවට සත්් ලක්ෂයකට අධික භික්ෂු සංඝයා වහන්සස් රැස්ව සිටියහ. 
ඒ සවමඥ ධාත්ු සබදා දීසම්ප් කටයුත්ු නිර්ා වූ පසවු ර්හා කාශයප ර්හ 
රහත්න් වහන්සස් සර්වැන ිභික්ෂු සන්නිපාත්යක ්නැවත් දුර්ලභ යැයි 
සිත්ා භික්ෂු සංඝයා අර්ත්ා ඇවැත්නි, ර්ර් එක් සර් ක පන්සි  ක් 
පර්ණ වූ ර්හත් භිෂු පිරිසක් සර්ග පාවා නවුරින් නකි්ර් කුසිනාරාව 
බලා එන අතර තථාගත න් වහන්යස්යග් පරිනිවමාණ  අසා භිෂූන් 
හඬා වැලයපන කල්හි එක් පාපී භිෂවුක් “ඇවැතන්ි යනා හඬන්න 
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යනා වැලයපන්න....  ර්ක් අකැර්ැත්යතර්ු නම් එ  යනා කරන්යනර්ු” 
යැයි සර්සස් කීසව්ය.  

පරිනිවමාණයට පත්් ත්ථාගත්යන් වහන්සස්සග් බුද්ධ ශරීරය 
ආදාහනය වීර්ටත්් සපර සම්ප් නිර්ලජ්ජී පාප භික්ෂුන්සග ්නැඟී සිටීර් විය. 
ධර්මය ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් සර්ගර් නැත්ිව ගිසය ් යැයි ද, ධර්මය 
ශාස්ත්ෲවරසයකු නැත්ි එකක් ය යැයි ද සිත්න පාපී භික්ෂුහු අලජ්ජි 
පක්ෂය ලැබ, සකාටස්වලට සබදී සනාසබෝ කලකනි් ර් සද්ධර්මය 
අත්ුරැදහන් කරනන්ාහු ය යන සම්ප් කාරණයක් සව්ද, සර්ය විදයර්ාන 
වන්සන ්ය. යම්ප්ත්ාක් ධර්මය විනය පවත්්සන් ද, ඒ ත්ාක් බුද්ධ වචනය 
සනා ඉක්ර්වා සිටින ශාස්ත්ෲවරසයකු ඇත්ි එකක් වන්සන් ය. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසනි් ර් “ය ා යවා, ආනන්ද, ර් ා ධයර්ර්ා ච 
විනය ා ච යදසියතා පඤඤයතතා, යසා යවා ර්ර්චචය න සත්ථා” 
යනුසවන් “ආනන්ද , ර්ා විසින්  ම් ධර්ම ක් යද්ශනා කරන ලද්යද් ද, 
 ම් වින ක් පනවන ලද්යද් ද, ඒ ධර්ම වින  යදක ර්ායග් 
පරිනිවමාණය න් පසු නුඹලාට ශාස්තෘ වන්යන්  ” යැයි සම්ප් කාරණය 
වදාරන ලද්සදර්්ය. එබැවින් යම්ප් සස් සර්ර් ශාසනය සබාසහෝ කල් 
පැවැත්ර්්ට සුදුසු වූවක් සකාට ධර්මයත්් විනයත්් සංගායනා කරන්සනර්”ු 
යැයි දනව්ා සිටියහ. 

 භික්ෂූන් වහන්සස්ලා “ස්වාමීනි, එයස් නම් ස්ථවිර න් වහන්යස් 
ර් ඒ සඳහා භිෂූන් වහන්යස්ලා යතෝරා ගන්නා යස්ක්වා” යැයි කීහ. 
සත්රැන් වහන්සස් සියලු නවාංග ශාස්ත්ෘ ශාසන සංඛයාත් පයයමාප්ත්ි 
ධර, සනාසයක් සයි, දහස් ගණන් පෘථග්ජන, සසෝත්ාපන්න, සකෘදාගාමී, 
අනාගාමී, ශුෂ්ක විදශමක ක්ෂීණාශරව භික්ෂූන් හැර පයිා  ත්රිපිටක බුද්ධ 
වචනය හා සයිලු පයයමාපත්්ි පරසභ්දයන්හි පරපරාප්ත් සිවුපළිිසිඹියා පත්් 
ර්හත්් ආනුභාව ඇත්ි, භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් ර් අගර ස්ථානසයහි 
ත්බන ලද ත්රීවිදයා ආදී පරසභ්ද ඇත්ි  ක්ෂීණාශරව භික්ෂූන් වහන්සස්ලා ර් 
හාරසිය නව අනූ නර්ක් (499) සත්ෝරා ගත්්හ. කුර්ක් සඳහා එක නර්ක් 
අඩු කළ සස්ක් ද යත්්? ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස්ට ඉඩ සලසනු සඳහා 
ය. ඒ වන විට ආනන්ද සත්රණුසවෝ රහත්් ව සනා සිටි බැවිනි. සම්ප් 
ආනන්ද සත්රැන ්වහන්සස්, භාගයවත්ුන් වහන්සස් පසුපස යමින ්අගර 
උපස්ථානය කරමින් සබාසහෝ ධර්ම විනය කාරණා උගත්්සත්් ය. එබැවින් 
සත්රැන් වහන්සස් සනාර්ැත්ිව ධර්ම සංගායනාව සනාකළ හැකයි. ඉන් 
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පසු අන් භික්ෂූන් වහන්සස්ලාසග් ඉල්ලීසර්න් ආනන්ද සත්රැන් 
වහන්සස් ද සත්ෝරා ගත්්හ. ඉන් පසු ස්ථවිර භික්ෂූන් වහන්සස්ලාට “අපි 
ධර්ම, වින  සංගා නාව යකාතැන්හි දී කරන්යනර්ු ද” යැයි සම්ප් සිත් 
විය. එවිට එර් භික්ෂූන් වහන්සස්ලාට සම්ප් අදහස වූහ. 

  “රජ්ගහ නුවර භිෂාව ලැබීර්ට පහසු  . යබායහෝ යසනසුන් ද 
ඇත. අජ්ාසත් රජ්තුර්ායග් දැහැමි ආරෂාව ද ලැබි  හැක. එබැවින් අපි 
රජ්ගහ නුවර වස් වසමින ් ධර්ම ත් වින ත් සංගා නා කරන්යනර්ු, 
අපයග් යම් කට ුත්ත යබායහෝ කල් පවත්නකි. කිසි ම් විරැද්ධ 
පුදග්ලය ක ුසඟ ර්ැදට පැමිණ අර්බුද ඇති කිරීර්ට ඉඩ ඇත. එබැවින් 
අන් භිෂුහු රජ්ගහ නවුර වස් යනා විසි   ුතු . ධර්ම සංගරාහක යතරැන් 
වහන්යස්ලා පර්ණක් රජ්ගහ නුවර වස ් සර්ාදන් වි   ුතු ” යැයි  
අදහස වී ඤත්්ත්ි දුත්ිය කර්මසයන් එසලස සම්ප්ර්ත් කර ගත්්හ. 

 ඉන් පසු වස් එළසඹන සර්ය ළං වන බැවින් ර්හා කාශයප 
සත්රැන් වහන්සස්, සංගායනාවට සම්ප්ර්ත් කරගත්් රහත්න් 
වහන්සස්ලාසගන් අඩක් සගන රජගහ නුවර බලා එක් ර්ඟකනි් වැඩ 
සස්ක. අනුරැද්ධ සත්රැන් වහන්සස් ද, රහත්න් වහන්සස්ලාසගන් අඩක් 
සගන රජගහ නවුර බලා එක් ර්ඟකින ්වැඩ සස්ක. ආනන්ද සත්රැන් 
වහන්සස් ද, රජගහ නුවර වඩනු කැර්ත්ි ව, භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් 
පාත්රය හා චීවර සගන ර්හත්් වූ භික්ෂු පිරිසක් පිරිවරා සැවැත්් නුවර 
බලා චාරිකාසවහි වැඩ සස්ක. සජ්ත්වනාරාර්යට වැඩ භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් වැඩසිටි ගඳකිළසියහි සදාර විවර සකාට ඇඳ පුටු බැහැරට 
සගන ගසා දර්ා ගඳකිළයි හැර්ද ර්ැලවුණු ර්ල් ආදී කසල බැහැර සකාට 
ඇඳ පුටු ඇත්ුළට සගන සගාස් සුදුසු ත්ැන්හි ත්බා භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
වැඩසිටි කල්හි සර්න් කළ යුත්ු සියලු වත්ාවත්් සිදුකළ සස්ක. ආනන්ද 
සත්රැන් වහන්සස් භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් පරිනිවමාණසයහි පටන් 
සිටීම්ප් හිඳීම්ප් බහුලව සිටි බැවින් සසම්ප් පිත්් ආදී සදාස් කිපුණ ුශරීරසයන් 
සිටි බැවින් සදවන දින කිරි විසර්කයක් පානය සකාට විහාරසයහි ර් 
වැඩසිටි සස්ක. පසු දින සුභ ර්ානවකයාසග් ආරාධනාසවන් ඔහුසග් 
නිවසට වැඩ ඔහු විසින ්විචාරන ලද පැන විසඳමින ් දීඝ නිකාසයහි 
ඇත්ුළත්් “සුභ සූතර ” වදාළ සස්ක. අනත්ුරැව සදව්රම්ප් සවසහසරහි  
කැඩුණු බිඳුණු ත්ැන් පළිසිකර කරවා වස් එළසඹන සර්ය ළං වන 
බැවින් උපකාරක එක් භික්ෂවුක් සර්ග රජගහ නුවරට වැඩ සස්ක. 
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 එසර්සයහි වනාහි රජගහ නුවර ර්හා විහාර අටසලාසක් (18) 
වූහ. එව්ා අත්ර තල් වන , යව්ළුවන , සීත වන , ර්ද්දකුච්ි මිගදා , 
ජීවක අම්බ වන , යර්ෝර නිවාප , ලට්ඨි වන  යන සම්ප්වා රජගහ 
නුවර සමීපසයහි විය. එසසර්් යචෝර පරපාත , ඉසිගිලි පවමත්ය පාර්ුල වූ 
කාලසිලාව, සව්භාර පවමත්ය පාර්ුල වූ සප්තපර්ණි ගුහාව, සීත් වන 
සසාසහාන් බිර් සමීපසයහි වූ සප්තයසාණ්ික පබ්බහාර , යගෝතර් 
කන්දර , තින්දුක ගුහාව, තයපෝදා කන්දර , ඉන්ද සාල ගුහාව, පිප්ඵලි 
ගුහාව, ගිජ්ජකූට පවමත්සයහි වූ සූකර කත යලන යන සම්ප්වා රජගහ 
නුවර වටා පිහිටි ඒවා ය. භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් පරිනිවමාණසයන් 
පසු භික්ෂූන් වහන්සස්ලා සම්ප් විහාර සයිල්ල අත්හැර දර්ා ගිය බැවින් 
ර්කළුු දැල් බැඳී සකාළ සරාඩු වලින් ගැවසී පාලු විය. ර්හා කාශයප 
සත්රැන් වහන්සස් ද, අනුරැද්ධ සත්රැන් වහන්සස් ද සපිරිවරින් රජගහ 
නුවරට වැඩ අපවිත්ර වී පාලුවට සගාස් ඇත්ි සසනසුන් දැක “භාගයවතනු් 
වහන්යස්යග් වචන ට ගරැ කිරීර් පිණිස ද, තීථමක උපවාදය න් මියදනු 
පිණිස ද පළර්ු ර්ාස  අපවිතර යස්නාසන පිරිසිදු කර කැඩුණු බිඳුණු 
තැන්  පිළිසකර කරන්යනර්ු” යැයි සර්සස් සිත්ූහ.  

 ත්ීථමකසයෝ “ශරර්ණ යගෞතර් න් වහන්යස්යග් ශරාවකය ෝ 
ශාස්තෲන් වහන්යස් සිටි කල්හි පර්ණක් විහාර න ්පිළදිැඟුම් කළහ. 
පිරිනවිි කල්හි ඒ වතාවත් අත හැරි ාහු යවති” යැයි සර්සස් 
කියන්නාහුය. භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් විහාරයනහ්ි කැඩුණු බිඳුණු 
ත්ැන් පිළිසකර කිරීර් වණමනා කරන ලදි. ඇවැත්්නි, එබැවින් අපි වස් 
කාලසයහි පළර් ුර්ස විහාර පිළිසකර කරර්ු, ර්ධය ර්ාසසයහි රැස්ව ධර්ම  
විනය සංගායනා කරන්සනර්ු යැයි කත්ිකා කරසගන සදවන දින රජ 
ර්ාලිගයට වැඩ අජාසත්්ත් රජත්ුර්ා සම්ප්ර්ුඛ වී විහාර පිළිසකර කිරීර්ට 
අත්් උදව් අවශය බව කහී. රජත්ුර්ා මිනිසුන් දුනස්න් ය. සත්රැන් 
වහන්සස්ලා විහාර පළිිසකර කරවා රජත්ුර්ාට ඒ බව දන්වා නැවත් ද 
“ර්හ රජ්, ධර්ම සංගා නාවක් කරනු කැර්ැත්යතර්ු” යැයි කීහ. රජත්ුර්ා 
එය අසා “ස්වාමීනි, විශ්වාස ඇත්යතෝ ව කරනු ර්ැනවි. ස්වාමින් 
වහන්යස්ලාට ධර්මචකර  යව්වා. ර්ා හට ආඥා බල  යව්වා. ඒ සඳහා ර්ා 
විසින් කරු්ක් කළ  ුතු ද” යැයි අසා සිටිසය් ය. “ර්හ රජ්, ධර්ම  , වින  
සංගා නා කරනන්ා වූ භෂිූන් වහන්යස්ලාට වැඩ හිඳීර්ට තැනක් 
කරවා ගත  ුත ු” යැයි කීහ. “එ  යකාතැන්හි කළ  ුතු ද” යැයි රජත්රු්ා 
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ඇසුසව් ය. “යව්භාර පවමත  පාර්ුල වූ සප්තපර්ණි ගුහා ද්වාරය හි සුදුසු 
 ” යැයි සත්රැන් වහන්සසල්ා කීහ. 

 එකල්හි රජත්ුර්ා, විශ්ව කර්ම දිවය පුත්රයා විසනි් ර්වන ලද්දක් 
හා සර්ානව, ර්ැනවින් සබදන ලද බිත්්ත්ි ඇත්ි, කණ ුඇත්ි, පිය ගැට 
සපළ ඇත්ි, නන් වැදෑරැම්ප් ර්ල් කම්ප් ලිය කම්ප්වලනි් විසිත්ුරැ කරන ලද 
ර්හා ර්ණ්ඩපයක් කරවා, සනාසයක් ර්ල් දම්ප් එල්ලන ලද ර්නහර  
වියනක් කරවා, සනාසයක ්රත්්නයන්සගන් විසිත්ුරැ වූ ර්ැණික් ඔබ්බවන 
ලද ර්ාලා කර්මයන්සගන් විසිත්ුරැ ව ූබිර්ක් එහි කරවා, බරහ්ර් විර්ානයක් 
සස් සරසා, පන්සියයක් භකි්ෂූන් වහන්සස්ලාට වැඩ හිඳීර්ට අනගි වූ 
පසත්ුරැණු පනවා, ර්ණ්ඩපය ර්ැද නැසගනහිරට ර්හුුණ ලා සම්ප්ර්ා 
සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස්ට වැඩ හිඳීර්ට සුදුසු බුද්ධාසනයක් ද පනවා, 
එහි දකුණපුස උත්ුරැ සදසට ර්ුහුණ ලා සථ්රාසනයක් ද, ඇත්් දළවලනි් 
ලියවන ලද විසිත්ුරැ විජිනපිත්ක් ත්බා “ස්වාමීනි, ර්යග් කට ුතු නිර්වන 
ලදි” යැයි සත්රැන් වහන්සස්ලාට දන්වා සිටිසය් ය. 

 ආනන්ද යතරැන් රහත් ීර් 

සම්ප් වන විටත්් ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් වශක්ෂ ව සිටි 
බැවින් රහත්න් වහන්සස්ලා ආනන්ද සත්රැන් සවත් පැමිණ “ආනන්ද , 
යහට අපයග් රැස්ීර් වනය්න්  . නුඹ තවර් ශශෂය කි, රැස්ී ර්ට 
 ෑර්ට නුසුදුස්යසකි. එබැවින් අපරර්ාදී වි   ුතු ” යැයි කීහ. ආනන්ද 
සත්රණුසවෝ ද “යහට රැස්ීර් වන්යන ් . ර්ා විසින් ශශෂ ව රැස්ී ර්ට 
 ෑර් යනා වටී  ” යැයි සිත්ා රාත්රිසයහි සබාසහෝ සව්ලාවක් “කා ගතා 
සති” කර්ටහනින් යුත්ුව සක්ර්සනහි සයදී උත්ස්ාහ කළ නර්ුත්් 
විසශ්ෂාධිගර්යක් සනාවූ බැවින්, ර්ඳක් විසව්ක සගන නැවත් 
උත්්සාහසයහි සයසදන්සනමි යැයි සිත්ා, අලුයම්ප් සවසලහි සක්ර්නින් 
බැස පා සසෝදා විහාරයට පවිිස, විඩා හරින්සනමි යැයි ඇසඳහි වැඩ හිඳ 
සකාට්ටය සවත් හිස එළ වූ සස්ක. සදපා සපාසළාසවන් මිදුණාහ. හිස 
සකාට්ටයට සනා පැමිණිසය් ය. සම්ප් අත්ර රහත්් ව ූසසක්. සර්සස ්හිඳීර්, 
සිටීර්, සක්ර්න් කරිීර් සැත්පරී් යන සවි් ඉරියව්සවන් සත්ාරව රහත්් වූහ. 
එබැවින් යම් බුදු සසුයනහි සිව් ඉරි ව්යවන් යතාරව  ම් භිෂනූ් 
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වහන්යස් නර්ක් රහත් වූය  ්නම් ඒ ආනන්ද යතරැන් වහන්යස්   යැයි 
කිව යුත්ු වන්සන් ය. 

 පසු දින ස්ථවිර භික්ෂනූ් වහන්සස්ලා බත්් කිස සකාට පාත්ර චීවර 
ත්ැන්පත්් සකාට ත්බා ධර්ම ර්ණ්ඩපසයහ ි රැසව් ත්ර්න් වහන්සස්ලාට 
නියමිත් ආසනයන්හි වැඩහුන් සස්ක. ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් සග් 
ආසනය පර්ණක් හිස් විය. ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස ්ත්ර්න් රහත්් ව 
වැඩ බව හඟවනු පිණිස භික්ෂූන් වහන්සස්ලා සර්ග සනා වැඩසය් ය. 
භික්ෂූන් වහන්සස්ලා “යම් ආසන  කවයරකු සඳහා ද” යැයි විචාළහ. 
“යර්  ආනනද් යතරැන් වහන්යස් සඳහා” යැයි කීහ. ආනන්ද සත්රැන් 
වහන්සස් ඒ සර්ාසහාසත්් සිටි ආවාසසයන් සපාසළාව කිමිද 
ර්ණ්ඩපසයන් ර්ත්ුව ත්ර්න ්වහන්සස්ට නියමිත් ආසනසයහි වැඩසිටි 
සස්ක. සම්ප් සහ්ත්ුසවන් ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් රහත්් ව වැඩ බව 
සියලු භික්ෂනූ් වහන්සස්ලා ර් පිළිගත්්හ. 

 වින  සංගා නා කිරීර් 

සර්සස් ධර්ම සංගරාහක ර්හා රහත්න් වහන්සස්ලා ධර්ම 
ර්ණ්ඩපසයහි රැස් වූ කලහ්ි සංඝ ස්ථවිර වූ ර්හා කාශයප සත්රැන් 
වහන්සස්  “ඇවැත්නි, ධර්ම  වින  යදයකන ්කවරක් පළර්ු ව සංගා නා 
කරන්යනර්ු ද” යැයි භික්ෂු සංඝයා ඇර්ත්ූ සස්ක. භික්ෂූන් වහන්සස්ලා 
“ස්වාමීනි, ස්ථවිර න් වහන්ස, වින  නම් බුද්ධ ශාසන ා යග් 
ආ ුෂ  ි. වින  පිහිටි කල්හි ශාසන  සිටිය  ්යව ි. එබැවින් පළර්ු ව 
වින  සංගා නා කරර්ු” යැයි කීහ. “කවුරැන් පරධාන යකාට යගන වින  
සංගා නා කළ  ුතු ද” යැයි කාශයප සත්රැන් වහන්සස් ඇසුසව් ය. 
“ස්වාමීනි, ස්ථවිර න් වහන්ස, යම් උපාලි යතරැන් වහන්යස් 
භාගයවතුන් වහන්යස් විසනි් ර් වින ධර න් අතර අගර ස්ථානය හි 
තබා වදාළ යස්ක. එබැවින ්උපාලි යතරැන් වහන්යස ් පරධාන යකාට 
යගන සංගා නා කරර්”ු යැයි භික්ෂූන් වහන්සස්ලා කීහ. ඉන් පසු 
කාශයප සත්රැන් වහන්සස් විනය විචාරීර්ට “සුණාතු යර්, ආවුයසා, 
සයෙඝා.  දි සෙඝසස පතතකලලං, අහං ආ සර්නතං උපාලිං වින ං 
පුයචඡ යං” යනුසවන් ත්ර්න් වහන්සස් ර් සම්ප්ර්ත් කරසගන 
සථ්රාසනසයහි වැඩසිටි සස්ක. උපාල ි සත්රැන් වහන්සස් විනය 
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විසඳීර්ට “සුණාතු යර්, භයනත, සයෙඝා.  දි සෙඝසස පතතකලලං, අහං 
ආ සර්තා ර්හාකසසයපන වින ං පුයටඨා විසසයජ්ජ් යං” යනුසවන් 
ත්ර්න් වහන්සස් ර් සම්ප්ර්ත් කරසගන අසුනනි් නැඟිට සිවුර ගැට වටු 
ගන්වා සගන, වැඩහිටි ස්ථවිර භික්ෂූන් වැඳ, විජිනපිත් සගන 
ධර්මාසනසයහ ිවැඩහනු් සස්ක. ර්හා කාශයප සත්රැන ්වහන්සස් උපාලි 
සත්රැන් වහන්සස්සගන් සර්සස් විනය විචාළ සස්ක. 

 “ඇවැත්නි, උපාලි , භාගයවතුන් වහන්යස් පළර්ු පාරාජිකාව 
යකාතැනක දී පනවා වදාළ යස්ක් ද” යැයි ඇසීය. උපාලි සත්රැන් 
වහන්සස් “ස්වාමීනි, ස්ථවිර න් වහන්ස, විශාලා ර්හනුවර දී පනවා 
වදාළ යස්ක” යැයි විසඳුසව් ය. “කවුරැන් අරබ ා පනවා වදාළ යස්ක් ද” 
යැය ිඇසීය. “කලන්දක පතුර සුදිනන් යතරැන් අරබ ා පනවා වදාළ 
යස්ක” යැයි විසඳුසව් ය. “කුර්න වස්තුයවහි පනවා වදාළ යස්ක් ද” යැයි 
ඇසීය. “ශර්ථනු ධර්ම පරතියස්වනය හි පනවා වදාළ යස්ක” යැයි 
විසඳුසව් ය. ඉන් පසු සයිලු සදනා වහන්සස් ර් එකත්ුව පළර් ුපාරාජිකා 
සිකපදය නදිාන සහිත්ව ඝන සජ්ඣායනා කළහ. සර්සලස සසසු 
ශික්ෂාපදයන් ද, භික්ෂු භික්ෂණුී උභසත්ෝ විභංගය ද, සදවිසි ඛන්ධකයන් 
ද, සසාසළාස් පරිවාරයන ් ද සහිත් සියලු විනය පටිකය සංගායනා 
සකාට උපාලි සත්රැන් වහන්සස් විජිනිපත් ත්බා ධර්මාසනසයන් බැස 
වැඩහිටි සත්රැන් වහන්සසල්ා වැඳ ත්ර්ාට පැමිණි අසුසනහි වැඩහුන් 
සස්ක. 

 ධර්ම  සංගා නා කිරීර් 

විනය සංගායනාසවන් අනත්ුරැව ධර්මය සංගායනා කරනු 
කැර්ත්ි ර්හා කාශයප සත්රැන් වහන්සස්, භික්ෂු සංඝයා වහන්සස් අර්ත්ා 
“ධර්ම  සංගා නා කරන්නා වූ අප විසින ්කවුරැන් පරධාන යකාට යගන 
කළ  ුතු ද” යැයි අසා සිටිසය් ය. භික්ෂූන් වහන්සස්ලා “ස්වාමීනි, 
ස්ථවිර න් වහන්ස, යම් ආනන්ද යතරැන් වහන්යස් භාගයවතුන් 
වහන්යස් හර්ුයවහි යබායහෝ ධර්ම න් ඉයගන ගත්යතකි. භාගයවතුන් 
වහන්යස් විසනි් කරැණු පසකින් අගර ස්ථානය හි තබන ලද්යදහ ි . 
එබැවින් යම් ආනන්ද යතරැන් වහන්යස් පරධාන යකාට යගන 
සංගා නා කරර්ු” යැයි කීහ. ඉන් පසු කාශයප සත්රැන් වහන්සස් ධර්මය 
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විචාරීර්ට “සුණාතු යර්, ආවුයසා, සයෙඝා.  දි සෙඝසස පතතකලලං, 
අහං ආ සර්නතං ආනන්දං ධර්ර්ං පුයචඡ යං” යනුසවන් ත්ර්න් 
වහන්සස් ර් සම්ප්ර්ත් කරසගන සථ්රාසනසයහි වැඩසිටි සස්ක. ආනන්ද 
සත්රැන් වහන්සස් ධර්මය විසඳීර්ට “සුණාතු යර්, භයතත, සයෙඝා.  දි 
සෙඝසස පතතකලලං, අහං ආ සර්තා ර්හාකසසයපන ධර්ර්ං පුයටඨා 
විසසයජ්ජ් යං” යනුසවන් ත්ර්න් වහන්සස් ර් සම්ප්ර්ත් කරසගන අසුනින් 
නැඟිට සිවුර ගැටවටු ගන්වා සගන වැඩහිටි ස්ථවිර භකි්ෂූන් වහන්සස්ලා 
වැඳ විජිනපිත් සගන ධර්මාසනසයහි වැඩහනු් සස්ක. ර්හා කාශයප 
සත්රැන් වහන්සස් ආනනද් සත්රැන් වහන්සස්සගන ් සර්සස් ධර්මය 
විචාළ සස්ක. 

 “ඇවැත්නි, ආනනද් , භාගයවතුන් වහන්යස් බරහ්ර් ජ්ාල සූතර  
යකාතැනක දී යද්ශනා යකාට වදාළ යස්ක් ද” යැය ිඇසීය. ආනන්ද 
සත්රැන් වහන්සස්, “ස්වාමීනි, ස්ථවිර න ් වහන්ස, රජ්ගහ නවුරටත් 
නාලන්දා නුවරටත් අතර අම්බලට්ඨිකා රජ් උ යනහි වූ රාජ්ාගාරය හිදී 
යද්ශනා යකාට වදාළ යසක්” යැයි විසඳුසව් ය. “කවුරැන් අරබ ා 
යද්ශනා යකාට වදාළ යසක්් ද” යැය ිඇසීය. “ස්ථවිර න ්වහන්ස, සුප්ප ි 
පරිබරාජ්ක ා හා බරහ්ර්දත්ත ර්ානවක ා අරබ ා යද්ශනා යකාට වදාළ 
යස්ක” යැයි විසඳුසව් ය. සර්සස් බරහ්ර් ජාල සූත්රසයහි නිදානය ද 
විචාළහ. පුද්ගලයා ද විචාළහ. ඉන් පස ු “ඇවැත්නි, ආනන්ද , 
භාගයවතුන් වහන්යස් සාර්ඤ්ඤ ඵල සූතර  යකාතැනක දී යද්ශනා 
යකාට වදාළ යස්ක් ද” යැයි ඇසීය.  ආනනද් සත්රැන් වහන්සස්, 
“ස්වාමීනි, ස්ථවිර න ් වහන්ස, රජ්ගහ නවුර ජීවක අඹ වනය හ ි දී 
යද්ශනා යකාට වදාළ යසක්” යැයි විසඳුසවහි ය. “කවුරැන් අරභ ා 
යද්ශනා යකාට වදාළ යසක් ්ද” යැයි ඇසයී. “යව්යද්හි පුතර අජ්ාසත්ත 
රජ්තුර්ා අරබ ා යද්ශනා යකාට වදාළ යස්ක” යැයි විසඳුසවහි ය. සර්සස් 
සාර්ඤ්ඤ ඵල සූත්රසයහි නිදානය ද විචාළහ. පදු්ගලයා ද විචාළහ. සම්ප් 
කරර්සයන් සයිලු සූත්ර පිටකය ද, සියලු අභිධර්ම පිටකය ද සංගායනා 
කළහ. සර්සස් සංගායනා කරන ලද්සද් ව ූධර්ම විනය විවිධාකාරසයන් 
සබදා දැක්වූහ. 
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 ධර්ම වින  යබදා දැක්ීර්  

සම්ප් සියලු බුද්ධ වචනය රස වශය න් එක් වැදෑරැම් යව්. ධර්ම   
වින  වශය න් යද වැදෑරැම් යව්. වචන වශය න් යතවැදෑරැම් යව්. 
පිටක වශය න් ද යතවැදෑරැම් යව්. නිකා  වශය න් පස් වැදෑරැම් 
යව්. අංග වශය න් නව වැදෑරැම් යව්. ධර්මස්කන්ධ වශය න ්සුවාසූ 
දහසක් (84,000) යව්.  

 බුද්ධ වචන  රස වශය න ්එක් වැදෑරැම් වන්යන් යකයස් ද? 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් අනතු්්ත්ර සම්ප්ර්ා සම්ප්සබෝධියට පැමිණ 
දම්ප්සක් සූත්රය පැවැත්්වීසම්ප් පටන් පිරිනවින් ර්ඤ්චකය දක්වා වදාළ 
සියලු බුද්ධ වචනය, ර්හා සර්ුද්රසයහි සකාත්ැනින ්ජල බිඳක ්ගත්්සත්් ද 
එකර් ලුණු රසය වන්නා සස්, දහම්ප් පදයක් පාසා ර් සත්්වයන් නිවනට 
පර්ුණුවන ගුණසයන් යකු්ත් බැවින් නිවන් රසසයන් යකු්ත් ය. 

 ධර්ම වින  වශය න් යද වැදෑරැම් වන්යන් යකයස් ද?  

කාය  වාක් සංවරය පිණිස පනවා වදාළ සයිලු බුදධ් වචනය 
“වින ” නම්ප් සව්. සිසත්හි පවත්්නා සකසලසුන්සග් ත්දංග විෂ්කම්ප්භන 
සර්ුච්සේද වශසයන් පරහාණය පිණිස සද්ශනා සකාට වදාළ අවසශ්ෂ  
බුද්ධ වචනය “ධර්ම” නම්ප් සව්. 

 වචන වශය න් යතවැදෑරැම් වන්යන් යකයස් ද?  

බුදු බවට පැමිණ පටිච්ච සර්ුපප්ාද සහ්ත්ුඵල ධර්මය අනුසලෝර් 
පරත්ිසලෝර් වශසයන් ර්නසිකාර කිරීසර්න් ඇත්ි වූ පහන් සංසව්ගය වචන 
බවට සපරලී  පරථර්සයන් ර් බුදු ර්ුවින් පිටවුණු :- 

“අයනක ජ්ාති සංසාරං  - සන්ධාවිස්සං අනිබ්බිසං, 
ගහකාරකං ගයවසයතතා - දුඛො ජ්ාති පනුප්පුනං” 
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“ගහකාරක දිය්ඨාසි  - පුන යගහං න කාහසි,
 සබ්බා යත ඵාසුකා භග්ගා - ගහකූටං විසඞ්ෙතං,
 විසඞ්ොරගතං ිත්තං  - තණ්ඩහානං ෙ ර්ජ්ඣගා”ත.ි 

යන සම්ප් ගාථා සදක පරථර් බුද්ධ වචනයය.ි 

පරිනිවමාණ ර්ඤ්චකසයහි සැත්පී අවසාන වශසයන් වදාළ 
“හන්දදානි, භිඛෙයව, ආර්තත ාමි යවා, ව ධම්ර්ා සඞ්ොරා, අප්පර්ායදන 
සම්පායදථ” යන සර්ය අනත්්ිර් බුද්ධ වචනයයි. සම්ප් අත්රත්ුර පන්සාළිස් 
වසක් ර්ුළුල්සලහි වදාළ සයිල්ල ර්ධයර් බුද්ධ වචනයය.ි 

 පිටක වශය න් යතවැදෑරැම් වන්යන් යකයස් ද?  

පරථර් සංගායනාසව් දී සංගායනාවට නැගුණා වූ ද, සනා 
නැගුණා වූ ද සයිල්ල එක් සකාට “උභ  පරාතියර්ෝෂ , උභ  විභංග , 
යදවිසි කඳුවත්, යසෝළස පරිවාර” යන සම්ප් සියල්ල “වින  පිටක ” නම්ප් 
සව්. “දීඝ නිකා , ර්ජ්ිර් නිකා , සං ුත්ත නකිා , අංගුත්තර නිකා , 
ෙුද්දක නිකා ” යන සම්ප් සයිල්ල “සූතර පිටක ” නම්ප් සව්. “ධම්ර්සංගණී, 
විභංග, ධාතු කථා, පුග්ගල පඤ්ඤත්ති, කථා වත්ථු,  ර්ක, පට්ඨාන” 
යන පරකරණ සත් “අභිධර්ම පිටක ” නම්ප් සව්. 

 නිකා  වශය න් පස් වැදෑරැම් වන්යන් යකයස් ද?  

බරහ්ර් ජාල සූත්රසයහි පටන් දීඝම වූ සූත්ර ත්ිස්හත්රක් ඇත්ි වගම 
ත්ුනකින ් යුත්් සංගරහය “දීඝනිකා ” නම්ප් සව්. ර්ූලපරියාය සූත්රසයහි 
පටන් ර්ධයර් පරර්ාණසයන ්යුත්් සූත්ර එකසයි සදපණසකින් යුක්ත් වූ 
වගම පසසළාසකින් යුත්් සංගරහය “ර්ජ්ිර් නිකා ” නම්ප් සව්. ඔඝත්රණ 
සූත්රසයහි පටන් සත්් දහස් සත්්සිය සදසැටක් (7762) සතූ්ර ඇත්ි සංයුත්්ත් 
පනස් හයකින් යුත්් සංගරහය “සං ුත්ත නිකා ” නම්ප් සව්. චිත්්ත් 
පරියාදාය සූත්රසයහි පටන් සූත්ර නවදහස් පන්සිය සත්්පනසකනි් (9557) 
යුත්් වගම එකසයි සත්් සැත්්ත්ෑවක් ඇත්ි නිපාත් එසකාසළාසකින් යුත්් 
සංගරහය “අංගුත්තර නිකා ” නම්ප් සව්. එසසර්් සම්ප් නිකාය සත්රට 
ඇත්ුළත්් සනාවූ “ෙුද්දකපාඨ, ධම්ර්පද, උදාන, ඉතිවුත්තක, සුත්තනිපාත, 
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විර්ානවත්ථු යපතවත්ථු, යථරගාථා, යථරිගාථා, පටිසම්භිදා, අපදාන, 
ජ්ාතක, නිද්යද්ස, බුදධ්වංස, චරි ා පිටක” යන කඩුා ගරන්ථ පසසළාස 
ද, “වින  පිටක  හා අභිධර්ම පිටක ” යන සදක ද ඇත්ුළත්් ව සම්ප් 
සියල්ල “ෙදු්දක නකිා ” නම්ප් සව්. සර්සස් නිකාය වශසයන් පස් 
වැදෑරැම්ප් සව්. 

 අංග වශය න් නව වැදෑරැම් වන්යන් යකයස් ද?,  

“සුත්ත, යග ය, යව යාකරණ, ගාථා, උදාන, ඉතිවුත් තක, 
ජ්ාතක, අබ් භුතධම් ර්, යවදල් ල” යන සම්ප් නවයයි. සර්ය “නවාංග 
ශාස්තෘ ශාසන ” නම්ප් සව්.  

❖ “උභයතෝ විභංග , නිද්යද්ස, ෙන්ධක, පරිවාර”  න යම්වා ද, සුත්්ත් 
නිපාත්සයහි ඇත්ුළත්් “ර්ංගල සූතර , රතන සූතර , නාලක සූතර , 
තුවටක සූතර ” ආදී සූත්ර නාර්සයන් දැක්සවන සියලු බුද්ධ වචනය  
“සුත්ත” නම්ප් සව්.  

❖ සියලු ගාථා සහිත් සූත්ර “යග ය” නම්ප් සව්. සංයුත්්ත් නිකාසයහි 
සගාථ වගමය ද, අන් සියලු සගාථ සූත්රයන් ද සර්හි ඇත්ුළත්් සව්. 

❖ සියලු අභිධර්ම පිටකය ද, සියලු නිගමාථක සූත්රයන් ද, අන් අංග 
අසටහි සංගරහ සනාවූ සියලු බුද්ධ වචනය ද “යව යාකරණ” නම්ප් 
සව්.  

❖ “ධම්ර්පද, යථර ගාථා, යථරි ගාථා” යන සම්ප්වා ද, සුත්්ත් 
නිපාත්සයහි සූත්ර සංඛයාවට සනා ගැසනන ගාථා වශසයන් ඇත්ි 
සියල්ල ද “ගාථා” නම්ප් සව්.  

❖ සසාම්ප්නස් සහගත් සිත්ින් උපන් ගාථාවන්සගන් පරත්ිසංයුක්ත් 
සදයසූවක් (82) සූත්ර “උදාන” නම්ප් සව්.  

❖ “වුත්තයහහතං භගවතා” ආදී සලස නැවත් සද්ශනා කරන ලද 
එකසිය සදාසළාසක් සූත්ර “ඉතිවුත් තක” නම්ප් සව්.  
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❖ අපණ්ණක ජාත්කය ආදී කරැණක් ඇත්ි කල්හි ර් සද්ශනා කරන 
ලද පන්සිය පණසක් පර්ණ පූවම සබෝධිසත්්ව චයයමාවන් “ජ්ාතක” 
නම්ප් සව්.  

❖ “චත්තායරායර්, භිඛෙයව, අච්ඡරි ා අබ්භූතා ධම්ර්ා ආනයන්ද” යනාදී 
සලස පැවත්ි සියලු ර් ඓශච්යයම අද්භූත් ධර්මයන්සගන් පරත්ිසංයුක්ත් 
සූත්ර සද්ශනා “අබ් භුතධම් ර්” නම්ප් සව්.  

❖ “චූළයවදල්ල සූතර , ර්හායවදල්ල සූතර , සම්ර්ා දිට්ඨි සූතර , 
සක්කපඤ්හ සූතර , සංොර භාජ්නී  සූතර , ර්හා පුණණ්ර් සූතර ” 
ආදී සංවාද ස්වරෑපසයන් නුවණත්් සත්ුටත්් ලබමින් විචාරන ලදුව 
වදාළ සයිලු සූත්ර “යවදල් ල” නම්ප් සව්. 

 ධර්මස්කන්ධ වශය න් සුවාසූදහසක් වන්යන් යකයස් ද?,  

ධර්ම සංගායනාසව් දී ආනනද් සත්රැන් වහන්සස් විසින ්සර්සස් 
වදාරන ලද්සද් ය. 

“ද්වාසීති බුද්ධයතා ගණහිං  - යද්ව සහස්සානි භඛිෙුයතා,
  චතුරාසීති සහස්සානි   - ය  යර් ධම්ර්ා පවත්තියනා” 

“ර්ර්, භාගයවතුන් වහන්යස් සමීපය හි දී ධර්මස්කන්ධ 
යද සූදහසක් උගතමිි. සැරි ුත්, ර්ුගලන් ආදී  ර්හ රහතන් වහන්යස්ලා 
සමීපය හි දී ධර්මස්කන්ධ යදදහසක් උගතිමි. යර්යස ් ර්ායග් සියතහි 
ධරන්නා වූ ධර්ම  පරර්ාණ වශය න් සුවාසූ දහසකි” යැයි වදාසළ් ය. 

එහි එක් අන ුසනධ්ියක් ඇත්ි සූත්රයක් එක ධර්මස්කන්ධයකි. අනු 
සන්ධි සබාසහෝ ඇත්ි සූත්රයන්හි ඒ අන ුසන්ධි ගණනින් ධර්මස්කන්ධ 
ගණන් ගත් යුත්ුය. සදවියන ්විසින් “කති ි යන්ද කති ජ්යහ” යනාදී සලස 
පරශ්න ඉදිරිපත්් කිරීසම්ප් දී ඒ පරශ්න ගාථාවක ්එක ධර්මසක්න්ධයකි. එයට 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් “පඤ්ච ියන්ද පඤච ජ්යහ” යනාදී සලස වදාළ 
පිළිත්ුරැ ගාථාව එක ධර්මසක්න්ධයකි. අභිධර්මසයහි දුක ර්ාත්ිකා, ත්ික 
ර්ාත්ිකාවන් සබදීර් ද, එක චිත්්ත්වාර සබදීර් ද, එක එක ධර්මසක්න්ධ 
සව්. විනසයහි වස්ත්ු ඇත්, ර්ාත්ෘකා ඇත්, පද භාජනීය ඇත්, 
අන්ත්රාපත්්ත්ි ඇත්, ආපත්්ත්ි ඇත්, අනාපත්්ත්ි ඇත්, ත්ික පරිච්සේද ඇත්. 
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එහි එක එක සකාට්ඨාශ එක ධර්මසක්නධ් සව්. සර්සස ්සියල්ල එකත්ුව 
ධර්මස්කන්ධ වශසයන් (84,000) සුවාසූ දහසකි. 

 ධර්මදා ාද සූතර සංගා නාව 

පඤ්චසත්ික සංගායනාසව් දී ර්ූලාසනසයහි වැඩසටිි ර්හා 
කාශයප ර්හ රහත්න් වහන්සස් අසන සස්ක් “ආනන්ද , තථාගත න් 
වහන්යස් යර්ර් ධර්මදා ාද සතූර  යකාතැනක දී යද්ශනා කළ යස්ක් ද?” 
ධර්මාසනසයහි වැඩ සිටියා වූ ආනන්ද ර්හ රහත්න ් වහන්සස් එය 
විසඳන සස්ක් “ස්වාමීන ිකාශයප ස්ථවිර න් වහන්ස, සැවැත් නුවර 
යජ්තවන  නම් වූ අනාථපිණ්ික ර්හ සිටුතුර්ා විසනි් සාදවා පූජ්ා 
කරන ලද ආරාර්ය හි දී යද්ශනා යකාට වදාළ යසක්” යැයි කීසව්ය. 
ර්හා කාශයප රහත්න් වහන්සස් “ආනනද් , කවරුැන් අරභ ා වදාළ 
යස්ක් ද” යැයි ඇසුසව් ය. ආනනද් සත්රැන් වහන්සස් “ස්වාමීනි 
කාශයප ස්ථවිර න් වහන්ස, භිෂූන ්වහන්යස්ලා අරභ ා වදාළ යස්ක” 
යැයි කීසව්ය. ර්හා කාශයප ර්හ රහත්න් වහන්සස් “කුර්න කරැණක් 
යහ්තුයකාටයගන වදාළ යස්ක් ද” යැයි ඇසුසව් ය. ආනන්ද සත්රැන් 
වහන්සස් “ස්වාමීන ි ස්ථවිර න් වහන්ස, සම්ර්ා සම්බුදු රජ්ාණන් 
වහන්යස්ට ද, ර්හා සංඝරත්න ට ද උපනන්ා වූ ර්හත් සිවුපස ලාභ 
පරතය න්හි ඇයලන භිෂූන් වහන්යස්ලා දැක එර් භෂිූන් වහන්යස්ලා  
ආමිස දා ාදය හි ඇලරී් වජ්මන  යකාට ධර්ම දා ාදය හි පිහිටුීර් 
අරර්ුණු යකාට යද්ශනා යකාට වදාළ යස්ක” යැයි කීසව් ය.                  

බුද්ධ උපස්ථායක වූ ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනනද් සත්රණුසවෝ 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් හර්සුවහි දී ඉසගන ගන්නා ලද සම්ප් සූත්රය 
සම්ප්බුදධ් පරිනිවමාණසයන් සත්ර්සක් ගත් වූ ත්ැන දී ර්හා කාරැණික වූ 
සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස්සග් අධිෂ්ඨානය පරිදි සම්ප් උත්ුම්ප් 
සද්ධර්මය සව්සනයය ජනයාසග් පරසයෝජනය පිණිස සබාසහෝ කලක් 
පැවැත්ර්්ට භාගයවත්ුන් වහන්සස් හර්ුසවහි දී ඉසගන ගත්් බව දැක්වීර්ට 
සර්සස් ඉදිරිපත්් කසළ් ය. එහි පිළිසවළ කථාව සර්සස් ය. 
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 නිසි බුද්යධෝපස්ථාය කු යනාීර් 

පරථර් සබෝධිය වූ විසි වෂමය ත්ුළ ත්ථාගත්යන් වහන්සස්ට නිත්ය 
උපස්ථායකසයකු සනාවී ය. ඒ කාලපරිච්සේදසයහි දී “නාගසර්ාල, 
නාගිත, උපවාන, සුනක්ෙතත්, චුන්ද සාර්යණ්ර, සාගත, රාධ, යම්ඝි ” 
 න යතරැන් වහන්යස්ලා ද ඇතැම් වියටක “ආනන්ද යතරණුයවෝ” ද 
උපස්ථාන කළහ. 

එක් දිනක් භාගයවත්ුන ් වහන්සස්, නාගසර්ාල සත්රැන් 
වහන්සස් උපස්ථායක සකාට දීඝම ර්ාගමයට පළිපින්සන් සදර්න් 
සන්දියකට පැමිණ, එයින් එක් ර්ගකනි් වැඩ සස්ක. එවිට නාගසර්ාල 
සත්රැන් වහන්සස් “ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, අපි යම් ර්ගින් 
විර්”ු යැයි කීසව් ය. එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් “නැත ර්හණ, ර්ා 
විසින් යම් ර්ාගමය න්  ා   තුු ” යැයි වදාළ සසක්. සර්සස් භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් ත්ුන ් වත්ාවක ් වදාළ නර්ුත් ්නාගසර්ාල සත්රණුසවෝ “එයස් 
නම් භාගයවතුන් වහන්ස, පාතර චීවර ගත ර්ැනව” යැයි කියා 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් සග් පාත්ර චීවර බිර් ත්බා ගිසය්ය. පසවු 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් ත්ර් පාත්ර චීවර සගන එකලාව වැඩ සස්ක. අන් 
ර්ගින් ගිය නාගසර්ාල සත්රැන් වනසයහි දී සසාරැනට් හසු වූහ. පාත්ර 
චීවර ද පැහැර ගත්්හ, හිස ද පැළුෑහ. ඉන් පසු සත්රණුසවෝ “ර්ට 
භාගයවතුන් වහන්යස් හැර අන් පිහිටක් නැත” යැයි සිත්ා භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් සසායා ආසය් ය. භාගයවත්ුන් වහන්සස් සම්ප් කිම්ප් ද යැයි ඇසූ 
සස්ක. සත්රණුසවෝ සිදු ව ූ සියල්ල කීසව්ය. භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
“ර්හණ, ඔ  කරැණ දැනයගන ර් ඒ ර්ගින ් ෑර් වැළකයුවමි” යැයි වදාළ 
සස්ක. 

එසස්ර් ත්වත්් දිනක භාගයවත්ුන් වහන්සස් සම්ප්ඝයි සත්රැන් 
වහන්සස් උපස්ථායකසයකු වශසයන් කැඳවාසගන පාචීනවංශ ර්ුව 
වනසයහි ජන්ත්ු නම්ප් ගර්ට වැඩ සස්ක. එහි පිඬු සිඟා ගිය සම්ප්ඝිය 
සත්රැන් වහන්සස් අලංකාර වූ අඹ වනයක් දැක භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
සවත් පැමිණ සර්සස ් කීසව්ය. “ස්වාමීන ි භාගයවතුන් වහන්ස, 
භාගයවතුන් වහන්යස ්යග් පාතර චීවර බාර ගන්නා යස්ක්වා. ර්ර් යම් 
වන ට යගාස් ර්හණ දම් පුරමි” යැයි කීසව්ය. භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
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ත්ුන් වත්ාවක් ර් වැළකූ නර්ුත්් ගිසය්ය. ඉන් පසු භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
ත්ර් පාත්ර චීවර රැසගන එකලාව ර් වැඩ සස්ක. සත්රණුසවෝ ඒ අඹ 
වනයට සගාස් භාවනාවට පටන් ගත්්සත්් ය. එසහත්් සුළු සව්ලාවකින් 
ර් අකුසල විත්කමයන්සගන් පීඩත් ව ර්ට භාගයවත්ුන් වහන්සස් හැර අන් 
පිහිටක් නැත්ැයි සිත්ා භාගයවත්ුන් වහන්සස් සසායා ආසය් ය. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් “යම්ඝි , ර්ර් ඔ  කරැණ දැනයගන ර් ඒ ගර්න 
වැළකුයවමි” යැයි වදාළ සසක්. 

 නිතය උපස්ථාය කු පත් කර ගැනීර් 

පසු කාලසයහි බුදධ්ත්්වසයන් විසි වන වෂමසයහි දී සැවැත්්නුවර 
සජ්ත්වනාරාර්යට වැඩයා වූ භාගයවත්ුන් වහන්සස්, අගර ශරාවක, අසූ 
ර්හා ශරාවක ර්හ රහත්න් වහන්සස්ලා පරධාන විශාල භකි්ෂූන් වහන්සස්ලා 
පිරිසක් පිරිවරා උත්ුම්ප් බුද්ධාසනසයහි වැඩ හිඳිමින්, සර්සස් වදාළ සස්ක. 
“ර්හයණනි, ර්ර් දැන ් වය ෝවෘධය මි. ර්ට උපස්ථාන ට පැමියණන 
ඇතැම් භිෂූන් වහන්යසල්ා යම් ර්ගින්  ර්ු  ැ  ි කී විට, නැත 
භාගයවතුන් වහන්ස, යම් ර්ගින්  ර්ු  ැ ි කි ා ර්යග් පාතර  චීවර බිර් 
දර්ා  ති. එබැවින් ර්ා හට නිතය උපස්ථා කය කු සම්ර්ත යකයර්වා” 
යැය ි භික්ෂු සංඝයාට පැවරෑ සස්ක. එවිට ර්හා සංඝයා හට ර්හත්් 
සංසව්ගයක් ඇත්ිවූහ. 

එසව්සලහි සැරියුත්් ර්හ රහත්න් වහන්සස් නැගිට චීවරය ගැට 
වටු සකාට සපාරවා සගන භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට අභිවාදනය සකාට 
“ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, ර්ර් භාගයවතනු් වහන්යස් ර් පරාථමනා 
කරයගන ඒකාසංෙ ය කලප් ලෂ ක් යපරැම් දම් පිරැයවමි. ර්ා වැනි 
වූ ර්හත් පරඥාවන්තය කු උපස්ථාන ට සුදුසු  යනා වන්යනහි ද?  ර්ර් 
භාගයවතුන් වහන්යස්ට උපස්ථාන කරමි” යැයි  කීසව් ය. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් එය අසා “කම් නැත සාරිපුතර , නුඹ  ම් 
දිශාවක වාස  කරන්යන් ද, ඒ දිශාව යනා සිස් . එබැවින් ඔබයගන් 
උවටැන් කරවා ගැනීර්ක් අවශය නැත” යැයි පරත්ිසක්ෂ්ප කළහ. සර්සස් 
ර්ුගලන් ර්හ රහත්න් වහන්සස්, ර්හා කාශයප ර්හ රහත්න් වහන්සස් 
ආදී ර්හ රහත්න් වහන්සස්ලා ද, සවන සවනර් උපස්ථානය ඉල්ලා 
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සිටියහ. භාගයවත්ුන් වහන්සස් ඒ සියලු සදනා වහන්සස්සග් ර් ඉල්ලීර් 
පරත්ිසක්ෂ්ප කළ සස්ක. එසස ්වුව ද ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් නිහඬව 
ර් සිටිසය් ය. එවිට අන් භකි්ෂූන් වහන්සස්ලා ආනනද් සත්රැන් වහන්සස් 
අර්ත්ා “ආනන්ද , ඔබ භාගයවතුන් වහන්යස් යවතින් උපස්ථා ක 
තනතුර ඉල්ලා ගනුව” යැයි කීහ. එවිට ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් 
“ඇවැත්නි, ඉල්ලා ගත් තනතුරැ යකබඳු යව්ද? කිර්, භාගයවතුන් 
වහන්යස් ර්ා යනාදක්නා යස්ක් ද, භාගයවතුන් වහන්යස් කැර්ති වන 
යස්ක් නම් ආනන්ද , ර්ට උපස්ථාන කරනන්” යැයි වදාරන සස්ක යැයි 
කීසව්ය. එවිට භාගයවත්ුන ්වහන්සස් “ර්හයණනි, ආනන්ද අනුන ්විසනි් 
උත්සාහ කළ  ුත්යතකු යනායව්. තර්න් ර් ඒ බව දැන ර්ට උපස්ථාන 
කරන්යන ්” යැයි වදාළහ. එවිට භික්ෂූන් වහන්සස්ලා “ආනන්ද , නැගී 
සිටින්න දස බලධාරීන් වහන්යස් යග් උපස්ථාන  ඉලල්න්න” යැයි කිහ. 
එවිට ආනන්ද සත්රැන ් වහන්සස් නැඟිට චීවරය ගැට වටු ගනව්ා 
සපාරවා සගන භාගයවත්ුන් වහන්සස් සකසා වැඳ ඇඳිලි බැඳ පරත්ිසක්්ෂප 
කිරීම්ප් සත්රක් ඉල්ලා සිටිසය් ය.                                                           

 පරතියෂ්ප සතර 

1. භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට ලැසබන චීවර ර්ට සනා සදන සස්ක්වා. 

2. භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට ලැසබන පිණ්ඩපාත්ය ර්ට සනා සදන 
සස්ක්වා. 

3. භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්ග එක ගඳකිළිසයහි විසීර්ට ර්ට අවසර 
සනා සදන සස්ක්වා. 

4. භාගයවත්ුන් පිළගිත්් ආරාධනාවලට ර්ා කැඳවා සගන සනා යන 
සස්ක්වා. 

“භාගයවතුන් වහන්යස් යම් පරතියෂ්ප සතර පිළගිනන්ා යස්ක් 
නම් ර්ර් උපස්ථාන කරමි” යැයි කීසව්ය. එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස්, 
“ආනනද් , නුඹ කවර ආදීනව ක් දැක යම් පරතියෂ්ප සතර 
ඉල්ලන්යනහි ද” යැයි අසා වදාළහ. එවිට ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස්, 
“ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, ඇතැම් යකයනක් ආනන්ද යතරැන් 
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ලාභ අයප්ෂායවන් භාගයවතුන් වහන්යස්ට උපස්ථාන කරන්යන්  
 ැ ි යම් වචන  කි න්යන්  . එබැවින් යම් පරතියෂ්ප සතර ඉල්ලමි” 
යැයි කීසව්ය. නැවත් සම්ප් ආයාචනා සත්ර ද ඉල්ලා සිටිසය් ය. 

 ආ ාචනා සතර 

1. ර්ා විසින ්බාර ගත්් දාන ආරාධනාවලට භාගයවත්ුන් වහන්සස් වඩන 
සස්ක්වා. 

2. භාගයවත්ුන් වහන්සස් දැකීර්ට පිටත්ින් පැමිසණන පැවිදි ගිහි 
ආගන්ත්ුකයන් පර්ා සනාවී  භාගයවත්ුන් වහන්සස් සවත් සයාර්ු 
කරවීර්ට ර්ට අවසරය සදන සස්ක්වා. 

3. ධර්මය  විනය පිළිබඳව සැකයක් උපන් විගස ඒ සර්ාසහාසත්හි දීර් 
එය විසඳා ගැනරී්ට භාගයවත්ුන් වහන්සස් සවත් පැමිණීර්ට ර්ට 
අවසරය සදන සස්ක්වා. 

4. භාගයවත්ුන් වහන්සස ්ර්ා නැත්ි ත්ැනක දී සද්ශනා කරන ධර්මයන් 
නැවත් ර්ා හට සද්ශනා කරන සස්ක්වා. 

“භාගයවතුන් වහන්යස් යම් ආ ාචන සතර පිළිගන්නා යස්ක් 
නම් ර්ර් උපස්ථාන කරමි” යැයි කීසව්ය. එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස්  
“ආනනද් , නුඹ කරු්න ආනිසංස ක් දැක යම් ආ ාචන සතර 
ඉල්ලන්යනහි ද” යැයි අසා වදාළහ. එවිට ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස්, 
“ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, සැදැහැ ඇති සත්පුරැෂය ෝ භාගයවතුන් 
වහන්යස් හර්ුයවහි අවකාශ යනාලැබ ර්ා හර්ුවට පැමිණ, ස්වාමීනි! 
ආනන්ද  ස්ථවිර න් වහන්ස, භාගයවතුන් වහන්යස් සර්ග යහට ර්ායග් 
යග ි දනට වින යස්ක්වා” යැයි ආරාධනා සකාට යයි. භාගයවත්ුන් 
වහන්සස්ට එයට අවකාශ නැත්ි විට ඒ සත්්පුරැෂයන් භාගයවත්නු් 
වහන්සස් හර්ුවට පර්ුණුවාලීර්ටත්් සැක දුරැකර ගැනීර්ටත්් අවකාශ 
ලබත්ි. එසස් සනා ලැබුණ ුකල්හි “කුර්කට නම් යම් ආනන්ද යතරැන් 
වහන්යස් භාගයවතුන් වහන්යස් යග් උපස්ථා ක වයූ හි ද, අපට 
යර්පර්ණ කදුු අනුගරහ ක් නැත” යැයි සදාස් නගන්සන් ය. 
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ත්ව ද භාගයවත්ුන් වහන්සස් නැත්ි විසටක ඇත්ැම්ප් 
සත්්පුරැෂසයෝ ර්ා හරු්වට පැමිණ “ඇවැත්නි, යම් සූතර , යම් ජ්ාතක , 
යම් ගාථාව භාගයවතුන් වහන්යස් යකාතැනක දී යද්ශනා කළ යස්ක් 
ද” යැයි ර්සගන් ඇසුව සහාත්් එය කිව යුත්ු වන්සන් ය. සනාහැකි වුව 
සහාත්් “යම් ආනන්ද යතරැන් වහන්යස් කරු්කට නම් භාගයවතුන් 
වහන්යස්යග් යසවණැල්ල යර්න් පාතර  චීවර යගන  මින් පසුපස 
ඇවිද්යදහි ද? යර්පර්ණ වත් යද ක් යනා දන්යනහි ද?” යැයි ර්ා හට 
සදාස් නගන්සන් ය. එබැවින් සම්ප් ආනිශංස දැක ර්ා නැත්ි ත්ැන සදසූ 
ධර්මයන් නැවත් ර්ා හට සද්ශනා කරන සලස ඉල්ලමි යැය ිකීසව්ය. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් එර් ඉල්ලීම්ප් අට පිළිසගන උපස්ථායක ත්නත්ුර 
දුන් සස්ක. එත්ැන් පටන් ආනන්ද සත්රැන් වහනස්ස් භාගයවත්ුන් 
වහන්සස්සග් නිත්ය උපස්ථායක වූසය් ය.  

සම්ප් ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් භාගයවත්ුන ් වහන්සස්ට 
උපස්ථායක වීර්ට කල්ප ලක්ෂයක් ර්ුළුල්සලහි පුරන ලද පාරමිත්ා ගුණ 
ඇත්ි ර්සහෝත්්ත්ර්සයකි. සම්ප් වරය ලත් ්දින පටන් ඇල් පැන්  උණු පැන්  
දැහැටි සපයමින්, පිට පිරිර්දිමින්, පාද පිරිර්දිමින්, ගඳකළිි පරිිසවන 
අර්දිමින්, සම්ප් සව්ලාසවහි භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට සම්ප් සදය 
ලැසබන්නට වටී ය, සම්ප් සව්ලාසවහි සම්ප් සදය කරනන්ට වටී ය යැයි 
දවස ර්ුළුල්සලහි ර් බුද්සධෝපස්ථානසයහි සයදී සිටිසය් ය. එසස්ර් රාත්රී 
කාලසයහි දඬු වැට පහනක් සගන නව වාරයක් භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
සැත්පුණු ගඳකිළිය වටා ඇවිදින්සන් ය. සර්සස්  කරනස්න් භාගයවතු්න් 
වහන්සස් ර්ා ඇර්ත්ූ විසටක නිඳි බර ව සිටිසය් නම්ප්, එවිට පරත්ි උත්්ත්ර 
දීර්ට සනාහැක ිවන්සන් ය යැයි ඒ පහන අත්ින් නරු්ුදා ර් රෑ පහන් 
කරන්සනය්. සර්සස් ර්හත්් ගුණ ඇත්ි ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් සම්ප් 
බුදු සසුසනහි “බහුශරැත භිෂූන් අතර අගර වූහ. සතිර්න්ත භිෂූන් අතර 
අගර වූහ. ගතිර්න්ත භිෂූන් අතර අගර වූහ. ධෘතිර්න්ත භිෂූන් අතර අගර 
වූහ. බුද්ධ උපස්ථා ක භෂිූන් අතර අගර වූහ”. සර්සස් අගර ත්ානාන්ත්ර 
පසකින් පදිුම්ප් ලැබූහ. 

ඒ සම්ප් ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස්ට එක් වරකට බණවර හැටක් 
(ගාථා පසසළාස් දහසක්) ධාරණය වන්සන් ය. එය දීඝ නිකාය ත්රම්ප් වූ 
පරර්ාණයකි. වසර විසි පහක් ර් භාගයවත්ුන් වහන්සස් පසුපස යමින් 



ධර්මදායාද සූත්රය                                                   31  

සබාසහෝ ධර්මයන් ඉසගන ගත්්සත්් ය. ඒ නිසාර් පඤ්චසත්ික 
සංගායනාසවහි දී ආනන්ද සත්රණුසවෝ :- 

“ද්වාසීති බුද්ධයතා ගණහිං  - යද්ව සහස්සානි භඛිෙුයතා,
 චතුරාසීති සහස්සානි   - ය  යර් ධම්ර්ා පවත්තියනා” 

යනුසවන් “ර්ර් භාගයවතුන ්වහන්යස් සමීපය හි දී ධර්මස්කන්ධ 
යද ාසූ දහසක් (82,000) උගතිමි. සැරි ුත් ර්ුගලන් ආදී ර්හ රහතන් 
වහන්යස්ලා සමීපය හි දී ධර්මස්කන්ධ යදදහසක් උගතිමි. යර්යස් ර්ායග් 
සියතහි ධරන්නා වූ ධර්ම  පරර්ාණ වශය න් සුවාසූ දහසකි (84,000)” 
යැයි වදාසළ්ය.  

සර්සස් ත්රිපිටක බුදධ් වචනසයන් සබාසහෝ දෑ භාගයවතු්න් 
වහන්සස්  හර්ුසවහි දී ඉසගන ගනන්ා ලද සම්ප් ආනන්ද සත්රැන් 
වහන්සස් එර් ධර්ම සංගීත්ිසයහි දී “ධර්මදා ාද සූතර ” නමින් සර්සස් 
සංගායනාවට නැගූහ. එහි අථම විවරණය සර්සස් ය. 

“එවං යර් සුතං” ර්ා විසනි් සර්සස් අසන ලදි. සර්ය වනාහි ර්ා 
විසින් අවසබෝධ සනාකරන ලද්දකි. පරත්යක්ෂ සනාකරන ලදද්කි. 
යනුසවන් ත්ර්න් වහන්සස් අත්්හැර, සර්ය ර්ා විසින් භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් සවත්ින් ර් උගත්්සත්මි යැය ිඅවධාරණය සකාට දක්වන්සන් 
ය. 

“එවං” යනුසවන් ත්ථාගත්යන් වහන්සස් විසින ් ර්ාසග් 
ශාසනසයහි බහුශරැත් භික්ෂූන් අත්ර ද, යහපත්් පැවත්ුම්ප් ඇත්ි භික්ෂූන් 
අත්ර ද, ර්නා සිහිය ඇත්ි භික්ෂූන් අත්ර ද, ධාරණ ශක්ත්ිය ඇත්ි භික්ෂූන් 
අත්ර ද, උපස්ථායක භික්ෂනූ් අත්ර ද සම්ප් ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් 
අගර යැයි වදාළ බුද්ධ වචනයට අනුරෑප වූ ත්ර්න්සග් ධාරණ ශක්ත්ිය 
දක්වමින් “ර්ා විසනි් යර්යස ්අසන ලදි. එ  ද අථම වශය න් ද වයඤ්ජ්න 
වශය න් ද යනා අඩු . යනා වැි . යර්  යර්යස් ර් මිස අන් අ රුකනි්  
යනා දත  ුතු ” යැයි සත්ව්යන් සග් ඇසීසම්ප් කැර්ැත්ත්් උපදවයි. 

“යර්” යනු ර්ා විසනි් යනුය.ි භාගයවත්ුන්  වහන්සස්  යම්ප් සස්  
සද්ශනා කළ සස්ක ද, එසස්ර් ර්ා විසනි් අඩ ුවැඩ සනා කර සවනස් 
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සනා කර ර්ා විසින් ර් භාගයවත්ුන් වහන්සස් සවත්ින් උගත්්සත්මි 
යනුසවන් දක්වමින් භාගයවත්ුන් වහන්සස් සම්ප් ධර්මය සද්ශනා කළ ධර්ම 
ශාස්ත්ෲවරයාණන් වහන්සස් වශසයන් දක්වා ත්ර්න් ශරාවකසයකු සකාට 
දක්වයි. 

“සුතං” යනු අසන ලදි යනුයි. ඒ ඇසීර් වනාහි අනිසකකු 
භාගයවත්ුන් වහන්සස්සගන් අසා දැනසගන ර්ට කීවා සනාසව්. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස ්හර්ුසවහි දී ර්සග් කණින් ර් අවධානය සයාරු් 
සකාට ර්නා ධර්ම  සගෞරවසයන් ර් අසා දැන ගත්්සත්මි යැයි දකව්යි. 

එසස්ර් සම්ප් ආනනද් සත්රැන් වහන්සස් වනාහි මිහිරි හඬින් 
ධර්මසද්ශනා කරන්නා වූ බහශුරැත් වූ විචිත්ර ධර්ම කථිකසයකි. සම්ප් ආනන්ද 
සත්රැන් වහන්සස් සර්සස් වාක් චාත්ුයයමසයන් යුක්ත්ව ර්සහ්ශාකය ර්හ 
රහත්න් වහන්සස්ලා ඉදිරිසයහි සම්ප් උත්ුම්ප් බුද්ධ වචනය සංගායනා 
කරන කල්හි එය දැකරී්ට ශරවණය කිරීර්ට අපරර්ාණ සදවිසයෝ ද, 
බරහ්ර්සයෝ ද රැස් වූහ. ඔවුන ්අත්රින් ඇත්ැම්ප් සදවියන්ට සර්බඳු සැකයක් 
උපන්හ.  

“තුන්යලෝකාගර ව ූ භාගයවත් අහමත් සම්ර්ා සම්බුදු රජ්ාණන් 
වහන්යස් ද ශාකය වංශිකය කි. යම් ආනන්ද යතරැන් වහන්යස් ද 
ශාකය වංශිකය කි. භාගයවතුන් වහන්යස් යග් සුළු පි ා වූ අමියතෝධන 
ශාකය රජ්තුර්ායග් පුතර ා  . රෑපය න් ද ස්වරය න් ද යශෝභර්ාන  . 
භාගයවතුන් වහන්යස්යග් දා ාද  ද ලබති. භාගයවතුන් වහන්යස් ර් යම් 
ආනන්ද යතරැන් වහන්යස් කරැණු පසකින් අගර තැන්හි තැබූහ. 
ඓශ්ච යම ධර්ම සතරකින්  ුක්ත වූයවකු ද යවති. සැර්ට පරි ර්නාප  
වූය ් යව්. දැන් භාගයවතුන ්වහන්යස් යග් ධර්ම දා ාද  ලැබ බුදු වූය ් 
 ” යැයි සිත්ූහ. එබැවින් ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස ්සදවියන් ත්ුළ වූ 
ඒ සිත් ත්ර් සිත්ින් දැන එසස් වූ අද්භූත් වූ ගුණ සම්ප්භාවනාව සනා 
ඉවසන සුළු වූසය් සදවියන්ට ඇත්ි වූ ඒ රැවටුණු අදහස් දුරැ කරමින් 
ශාස්ත්ෲන් වහන්සස්ට ඉර්හත්් සගෞරවය දක්වා ත්ර්න්සග් ශරාවක බව 
“එවං යර් සුතං” යනුසවන ්පරත්ිඥා කසළ් ය. 

ත්වද “එවං යර් සුතං” යනුසවන් “ර්ා විසනි් යම් ධර්ම  චතු 
ශවශාරදය විශාරද වූ, දසබලධාරී වූ, උත්තර් ස්ථානය හි පිහිටි ා වූ, 
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සිංහ නාද සර්ාන නාද ඇත්තා වූ, සි ලු සත්ව න්ට උත්තර් වූ, 
ධයර්මශ්වර වූ, ධර්මරාජ් වූ, ධර්මාධිපති වූ, ධර්මද්ීප වූ, ධර්මසරණ වූ, සද්ධර්ම 
වර චකරවර්ති වූ, සම්ර්ා සම්බුද්ධ වූ භාගයවතනු ් වහන්යස් යග් 
සම්ර්ුෙය න් පිළගිනන්ා ලද්යද් යවමි. යර්හි අථමය හි යහෝ ධර්මය හි 
යහෝ පදය හි යහෝ වයඤ්ජ්නය හි යහෝ සැක ක් යහෝ විර්ති ක් යහෝ 
යනාකළ  ුතු ” යැයි සියලු සදවි මිනිසුන් සග් සම්ප් ධර්මසයහි අශරදධ්ාව 
නසන සස්ක. ශරද්ධාව උපදවන සස්ක. 

“එකං සර් ං භගවා සාවත්ථි ං විහරති යජ්තවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායර්” එක් සර්යක භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
අනාථපිණ්ඩක ර්හ සිටතු්ුර්ා විසින් සාදවා පජූා කරන ලද 
සජ්ත්වනාරාර්සයහි වැඩසිටි සස්ක. 

සර්හි “එකං සර් ං” යන සර්හි සංවත්්සර, ඍත්ු, ර්ාස පක්ෂ දින 
පූවමාහ්නය, ර්ධයාහ්නය, අපරාහ්නය පරථර් යාර්ය, ර්ධය යාර්ය, පශ්චිර් 
යාර්ය වශසයන් කාලය දැකව්ීර් “සර් ” නම්ප් සව්. සර්හ ිසර්ය සබාසහෝ 
සව්. පූරිත් පාරමිත්ා ගුණ ඇත්ි ර්හ සබෝසත්ාණන් වහන්සස් දසදහසක් 
සලෝකධාත්ු වැසි දිවය බරහ්ර්යන්සග් ආරාධනසයන් පඤ්ච ර්හා 
විසලෝකනයන් බලා සුදුසු ර්ව් කුසසහි පිළිසිඳ ගැනරී් “ගභමාවකරාන්ති 
සර් ” නම්ප් සව්. උයනක දී ර්ව් කුසසන් බිහි වීර් “ජ්ාති සර් ” නම්ප් 
සව්. එත්ැන් පටන් සත්ර සපර නිමිත්ි දැකරී් දකව්ා ගිහි ව විසීර් “සංයව්ග 
සර් ” නම්ප් සව්. පුසත්කු උපන් දාර් පැවිදි රැවක් දැක ර්හාභිනිෂ්කරර්ණය 
කිරීර් “අභිනිෂ්කරර්ණ සර් ” නම්ප් සව්. අඩුර් ත්රමින් සත්් දිනක් සහෝ 
දුෂ්කර කරියා කිරීර් “දුෂ්කර කරි ා සර් ” නම්ප් සව්. සබෝධි ර්ූලයට වැඩ 
අපරාජිත් පයයමංකසයහි වැඩ හිඳිමින් ර්ාර පරාජය කිරීර් “ර්ාරවිජ්  
සර් ” නම්ප් සව්. ඒ එකර් පයයමංකසයහි වැඩ හිඳිමින් ත්නු් යම්ප් රාත්රිසයහි  
පුසවමනවිාස ඥානය, දිවයසශරෝත් ඥානය, ආශරවක්ෂය ඥානය ලැබීර්ත්් 
සර්ගර් සවමඥත්ාඥාන ඥාන පරත්ිලාභසයන ් අභිසම්ප්සබෝධියට පැමිණීර් 
“අභිසම්යබෝධි සර් ” නම්ප් සව්. සත්් සත්ි ගත් කිරීර් ද, නිසරෝධ  
සර්ාපත්්ත්ි, ඵල සර්ාපත්්ත්ි, ධයාන සර්ාපත්්ත්ි සුව විඳීර් ද “දිට්ඨධම්ර් 
සුෙවිහරණ සර් ” නම්ප් සව්. බරහ්ර්ාරාධනාසවන ් දම්ප්සක් සූත්රය 
සදසීසර්හි පටන් ධර්මසද්ශනා කිරීර් “ධර්මයද්ශනා සර් ” නම්ප් සව්. සූවිසි 
සකෝටි ලක්ෂ වාරයක් නවානූපූවම විහාර සර්ාපත්්ත්ි සුව විඳ එයනි් නැඟී 
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සිට අනුපාදිසශ්ෂ පරිනිවමාණ ධාත්ුසවන් පරිනිවමාණයට පැමිණීර් 
“පරිනිවමාණ සර් ” නම්ප් සව්.    

ඒ සර්යන් අත්ර සර්හි “එකං සර් ං” යනු එක් ධර්ම සද්ශනා 
සර්යක දී යනුයි. ඒ සද්ශනා සර්ය ද, “ඤාණ කෘතය, කරැණා කෘතය” 
සර්යන ්අත්ර “කරැණා කෘතය” සර්යකි. “ආත්ර් හිත පරතිපත්ති සර් , 
පරහිත පරතිපත්ති සර් ” යන පරත්පිත්්ත්ි සර්යන ් අත්ර “පරහිත 
පරතිපත්ති” සර්යකි. රැස් වූ විට කළ යුත්ු වූ “ධර්මකථා සර් , යද්ශනා 
පරතිපත්ති සර් ” යන සර්යන් අත්ර “ධර්මකථා” සර් කි. සම්ප් සියල්ල   
අත්රින් සර්ය “යද්ශනා  සර් ක”ි.   

“භගවා” යනු ගුණසයන් විශිෂ්ට වූ සත්්වයන්ට උත්්ත්ර් වූ 
සලෞකික සලෝසකෝත්්ත්ර සැප නිපදවනන්ා වූ දාන සීලාදී පාරමී භාවයට 
පැමිණි කුසල් ඇත්ි බැවින ්ද, දස ක්සල්ශ, අකුශල ර්ූල, දුෂ්චරිත් ආදී 
අසන්ක විධ වූ ක්සල්ශයන් බිඳ හළ බැවින් ද, ඓශ්චයයම භාගයා දී 
කීර්ත්ි පරශංසාවට සගෞරවයට ලක්වන ගුණසයන් යකුත්් වන බැවින් ද, 
අවසබෝධ කළ යුත්ු වූ සියලු ධර්ම කුසල ත්රික ආදී සලස සබදා දැක්වූ 
බැවින් ද “භගවා” නම්ප් වන සස්ක. 

ත්වද සර්හි “එවං යර් සුතං” යන වචනසයන් ඇසූ පරිදි ඉසගන 
ගත්් පරිදි ධර්මය සද්ශනා කරනන්ා ව ූ සද්ශකසයෝ භාගයවතු්න් 
වහන්සස්සග් ධර්ම ශරීරය පර්ණක්ර් සද්ශනා කරත්ි. එබැවින් “යම් ධර්ම  
වනාහි ශාස්තෲවරය කු යනාර්ැති එකක් යනායව්. යම් නුඹලායග් 
ශාස්තෲවර ා ” යැයි භාගයවත්ුන් වහන්සස් සනා දැකීසර්න් 
රෑපකසයහි පිරිනිවීර් දක්වයි. එර්ගින් “යම් ආ යම ධර්ම  යද්ශනා කරන 
ලද්දා වූ දසබලධාරී වූ සම්ර්ා සම්බුදු රජ්ාණන් වහන්යස් ද, වජ්ර සර්ාන 
ක ක් ඇත්යත් නර්ුදු පරිනිවමාණ ට පත් වූ යස්ක් නම්, එබඳු ශක්ති ක් 
නැති අනය න් විසින ් දුබල ජීවිත යකයරහ ි කුර්න කරැණක් 
යහ්තුයකාටයගන ජිවිතාශාව ඉපදවි   ුත්යත් ද” යැයි ජීවිත් ර්සඳන් 
ර්ත්් වූ ජනත්ාව සංසව්ගයට පත්් කරයි. ඔවුුනට සද්ධර්මසයහි උත්්සාහ 
උපදවයි. සර්සස් “එවං” යන්සනන් සද්ශනා සම්ප්පත්්ත්යි ද “යර් සුතං” 
යන්සනන් ශරාවක සම්ප්පත්්ත්ිය ද “එකං සර් ං” යන්සනන් කාල 
සම්ප්පත්්ත්ිය ද “භගවා” යනස්නන් සද්ශක සම්ප්පත්්ත්ිය ද දක්වයි.  
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“සාවත්ථි ං විහරති යජ්තවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායර්” 
සැවැත්් නුවර සමීපසයහි වූ අනාථපිණ්ඩක සිටුත්ුර්ා විසින් සාදවා පූජා 
කරන ලද සජ්ත්වනාරාර්සයහි වැඩසිටි සස්ක යන සර්හි “සාවත්ථි ං ” 
යනු සර්නම්ප් නම්ප් ඇත්ි නගරයයි.  

ස්වස්ථ ඍෂිවරයා හට වාසභූමිය වූ බැවින් සම්ප් භූමිය “සාවස්ි” 
නම්ප් විය. මිනිසුන්ට අවශය උප සභෝග පරිසභෝග භාණ්ඩ සර්හි ගබඩා 
සකාට ඇත්ි බැවින් “ස ිලල් ඇත්යත්  ” යනාථමසයන් සාවත්්ථි නම්ප් 
විය. 

සර්සස් සියල්ල පරිපූණම වූ සම්ප් සැවැත්් පුරසයහි එන්න, කන්න, 
සබාන්න ආදී ව ූ දසවිධ ශබ්දයන්සගන් සවන ් සනාවූ ආහාර 
පානාදිසයන් පරිපූණම වූ සකාසසාල් රට වැසියන්සග් සම්ප් අග නගරය 
වනාහි රර්ය වූ ද, දශමනීය වූ ද, ර්සනෝ රර්ණීය වූ පණුය භූමියක් වූසය් 
ය. අභිවෘධිසයන් යකු්ත් ව ූවිපුල බවට පත්් සාරවත් ්වූ සර්ෘධිර්ත්් වූ 
සදවියන්සග් ආලකර්න්දාව වැනි වූ සම්ප් සැවැත්න්ුවර උත්ුම්ප් ය. බුදධ් 
කාලසයහි පසස්නදි සකාසසාල් ර්හ රජත්රු්ාසග් වාස භූමිය වූසය් ද 
සර්හි ය. පිහිටීම්ප් වශසයන් අචිරවත්ී නදී ත්ීරසයහ ි විය. සම්ප් නදිය 
වකරාකාරව ගලා යන බැවින් නගරසයහි උත්ුරැ දකණුු සදදිසාසවන් ර් 
නදිය විය. බුදුරජාණන් වහන්සස්සගන් ර් ධර්මය ශරවණය සකාට ර්ඟ 
ඵල ලැබුසවෝ පන්සකෝටියක් වූහ. අනාථපිණ්ඩක සිටුත්ුර්ා විශාකා 
ර්සහෝපාසිකාව වැනියවුන් නිසා සම්ප් නුවර බැබළීර්ට ගිසය්ය. 

“විහරති” යනු දිවය බරහර්් ආයයම විහරණයන්සගන් යම්ප් 
විහරණයකින ්වාසය කරය ියනුයි. එනම්ප් ගර්න් කිරීර් සිටීර් සැත්පීර් 
යන සිව් ඉරියව් පවත්්වමින් වාසය කිරීර්යි. භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
බුද්ධත්්වසයන් ත්ුන් වන වෂමසයහි දී සම්ප් සැවැත්් නවුරට වැඩ පළර්ු  
වත්ාසවහි දීර් නව ර්සක් වැඩසිටි සස්ක. ඉන් පසු දාහත්ර වන වස් 
කාලසයහි ද, විසි එක් වන වස්කාලසයහි පටන් සත්ළිස් හත්ර වන 
වස්කාලය අවසන් වීර් දකව්ා වූ විසිපස ්වසරක කාලයක් සම්ප් සැවැත්් 
නුවර ර් වැඩසිටි සස්ක. 

“යජ්තවයන” යනු ත්ර්ාසග ්සත්ුරැ ජනයා ජය ගනී නුය ි“යජ්ත” 
නම්ප් සව්. සනාසහාත්් රජු ත්ර් සත්ුරැ ජනයා දිනූ කල්හි උපන් බැවින් 
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සම්ප් කුර්රාට “යජ්ත” යැයි නම්ප් ත්ැබීය. සස්වනය සකසර්නුයි “වන” නම්ප් 
සව්. සනාසයක් ආකාරසය් ර්ල් සුවඳින් සත්ුටු වූ ර්ත්් වූ සකාවුල් ආදී 
පක්ෂීන්සග් නාදසයන් ද ර්ඳ පවනින් ද සෑර් කල්හි ර් දළු සකාළවලනි් 
ද, ර්ල් සගඩ බරින් පරිී බර වී පවත්ින සර්ය “එවු ර්ා පරියභෝග කරවු” 
යැයි ආයාචනා කරන්නාක් වැනි වූ බැවින් “වන” නම්ප් සව්. ත්වද ජීවිත්ය 
පිළිබඳ බලාසපාසරාත්්ත්ු ඇත්ි කරවන බැවින් ද “වන” නම්ප් සව්. සර්හි 
අථමය නම්ප් ජීවිත්ය පිළබිඳ කලකිරීර්ක් දුකක් කනගාටවුක් වයසනයක් 
ඇත්ි වූ විසටක සම්ප් වනයට ගිය කල්හි එහ ිඇත්ි අසන්ක විධ ව ූසුවඳවත්් 
වූ ර්ලනි් ද ඉදුණු පැසුණු මියුරැ පලත්ුරැ  ආදිසයන් ද, ඒ ර්ල් පැණි 
පලත්ුරැ ආදිය පරිසභෝගසයන් ත්ෘප්ත්රි්ත්් වූ මී ර්ැසි බඹර පකෂී්න්  
සිව්පාවන් වැනි සත්්වයිනස්ග් මිහිරි  නාදසයන් ද, කයට සුව එළවන 
ර්ඳ පවනින් ද සිත්් ඇදගනන්ා සුළු වූ ඒ අසිරිය ත්ුලින ්ර්නසසහි ඇති් 
දුක් පීඩා අර්ත්ක වී යන්සන් සව්. එබැවින් ද සර්ය “වන” නම්ප් සව්. 
සර්ය සජ්ත් කුර්ාරයාට අයත්් වූ ඔහු විසින් සරෝපණය කරන ලද පවත්්වා 
සගන යන ලද්දක් බැවින් “යජ්තවන” නම්ප් සව්. 

 “අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායර්” අනාථපිණ්ඩක සිටුත්ුර්ා විසින් 
කරවා බුදධ් පරර්ුඛ වූ භික්ෂු සංඝයා සවත් පූජා කරන ලද ආරාර්සයහිය. 
ර්ව්පයින ් ත්ැබූ නමින් “සුදත්ත” නම්ප් ව ූ ඒ ගෘහපත් ි සත්සම්ප් සියලු 
කාර්සයන් යුක්ත් වූ බැවින් ද, පහ වූ ර්සුරැ ර්ල ඇත්ි බැවින් ද, කරැණා 
ආදී විසශ්ෂ ගුණයන්සගන් යුක්ත් බැවින් ද, සියලු කලහ්ි ර් අනාථයන්ට 
ආහාරාදිසයන් සංගරහ කළ බැවින් ද “අනාථපිණ්ි ක” යැයි සගෞරව 
නාර්යක් විය. “ආරාර්ං” යනු ආරාර්යයි. පරාණීහු සහෝ පැවිද්සදෝ සිත්් 
අලවා සවසසත්්නුයි  “ආරාර්” නම්ප් සව්. සම්ප් ආරාර්ය ජනාවාසයට ඉත්ා 
ළඟ ද සනාවූ, ඉත්ා දුර ද සනාවූ ධයාන භාවනා වැඩීර්ට ඉත්ාර්ත්් 
සයෝගය වූ දැකමු්ප්කලු  භූමියකි. සර්ර් භමූිය සලාව පහළ වන සයිලු 
බුදුරජාණන ්  වහන්සස්ලාසග් නිත්ය වාසස්ථානය වන්සන් ය. සර්ර් 
ආරාර් පූජාව උසදසා ර් කල්ප ලක්ෂයක් පරුාවට පරිෑ පාරමී ඇත්ි 
අනාථපිණ්ඩක සිටුත්ුර්ා විසින් කහවනු අටසළාස් සකෝටියක් සජ්ත් 
කුර්ාරයාට අයත්් එර් භමූිසයහි අත්ුරා එර් භූමිය මිල දී සගන එහි  
කහවනු අටසළාස් සකෝටියක් වැය සකාට හඳුන් දැවසයන් සුවඳවත්් 
ආරාර්යක් කරවා බුදධ් පරර්ුඛ භික්ෂු සංඝයා හට පවරා දුන් බැවින් 
අනාථපිණ්ඩක සිටුත්ුර්ාසග ් ආරාර්ය නම්ප් විය. අටසළාස් සකෝටියක් 
කහවනු වැය සකාට ආරාර් පූජාව කසළ් ය. සර්සස ් අනාථපිණ්ඩක 
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සිටුත්ුර්ා සර්ර් ආරාර් පජූාව දකව්ා කහවනු පනස්හත්ර සකෝටියක් වැය 
කසළ් ය. එසස්ර් සජ්ත් කුර්ාරයා විසින් සර්ර් ආරාර් භමූිසයහි අපරර්ාණ 
ධනයක් වැය සකාට අලංකාරර්ත්් සලස සරෝපණය කරන ලද 
වෘක්ෂලත්ා, ර්ල්, පලත්ුරැ උයන් ආදිය එත්රු්ාසග් පරිත්යාගසයෝ ය. 
ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් විසින් සර්ර් කථාවස්ත්ුව ඉදිරිපත්්  කිරීසර්න් 
“පුණයකාමීහු සර්සස් පින ්රැස් සකසරත්ි” යැය ිදක්වමින ්පනි් කැර්ති් 
අනයයන් ද එසස්ර්  පින් කිරීසර්හි  සයාදවයි. 

 සර්හි සාවත්ථි ං විහරති යජ්තවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායර්: 
යන සර්හි සැවැත්න්ුවර දැකව්ීසර්න් සගාදුරැ ගර් ද ආරාර්ය දැක්වීසර්න් 
පැවිද්දට සයෝගය නිවාසසථ්ානය ද, ත්වද සැවැත්් පුරය දැක්වීසර්න් 
භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග ් ගිහි ජනයාට අනුගරහ කිරී ර් ද ආරාර්ය 
දැක්වීසර්න් පැවිද්දන්ට අනුගරහ කරිීර් ද, එසස්ර් නගරය දැනව්ීසර්න් 
සිවුපසය ලැබීසර්න් අත්්ථකිලර්ත්ානුසයෝගසයන් දුරැ වීර් ද, ආරාර්ය 
දැක්වීසර්න් වස්ත්ු කාර් පරහාණසයන් සවන් වීසම්ප් උපාය ද, එසසර්් 
නගරය දැකව්ීසර්න් ධර්මශරවණය ද ආරාර්ය දැක්වීසර්න් ඒ ධර්මසයහි 
සයදීර් ද, එසස්ර් සගාදුරැ ගර් දැක්වීසර්න් කරැණාසවන් ජනයා සවත් 
එළඹීර් ද ආරාර්ය දැක්වීසර්න් ඒ ගෘහ වාසසයහි ආදීනව දැක ඒවාසයන් 
නිදහස් වීර් ද, එසස්ර් සගාදුරැ ගර් දැක්වීසර්න් සත්්වයන්ට හිත් සුව 
ඇත්ි කිරීසම්ප් අදහස ද, ආරාර්ය දැකව්ීසර්න් අනුන්ට හිත් සුව ඇත්ි 
කිරීසර්හි සනා ගැලී සිටීර් ද, එසස්ර් සගාදුරැ ගර් දැකව්ීසර්න් ධාර්මික 
සැපය අත් සනා හැරීර් නමිිත්ි සකාට ඇත්ි පහසු විහරණය ද ආරාර්ය 
දැක්වීසර්න් උත්්ත්රිර්නෂුය ධර්මසයහි සයදීර් නමිිත්ි සකාට ඇත්ි පහසු 
විහරණය ද, එසස්ර් සගාදුරැ ගර් දැක්වීසර්න් මිනසිුන්ට සබාසහෝ 
උපකාර බව ද ආරාර්ය දැකව්ීසර්න් සදවියන්ට සබාසහෝ උපකාර බවත්් 
ද, එසස්ර් සගාදුරැ ගර් දැක්වීසර්න් සලෝක ජනයා අත්ර ඉපද ඔවුන් 
අත්රර් වැඩුණු බව ද, ආරාර්ය දැක්වීසර්න් සලෝකය හා සනා ඇලුණු 
බව ද දක්වයි.    

තතර යො භගවා භිඛෙූ ආර්යතතසි භිඛෙයවා’ති. භදයතත’ති 
යො භිඛෙූ භගවයතා පච්චයස්සාසුං. භගවා එතදයවාච. 

එකල්හි භාගයවත්ුන් වහන්සස් “ර්හයණනි” යැය ි භික්ෂූන් 
වහන්සස්ලාට ආර්න්ත්රණය කළ සස්ක. එවිට භික්ෂූන් වහන්සස්ලා 
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“ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස” යැයි පළිිත්ුරැ දුන්හ. එවිට භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් සර්ර් “ධර්මදා ාද සූතර ” වදාළ සස්ක. 

එහි “තතර” යන්සනන ් සද්ශනා කාලය දක්වයි. එනම්ප් සර්ර් 
සද්ශනාව කරන කාලසයහ ියම්ප් ත්ැනක වැඩසිටි සස්ක් ද එර් ස්ථානය 
වූ සජ්ත්වනාරාර්ය දැකව්ීර්ය.ි එසස්ර් දම්ප් සභා ර්ණ්ඩපසයහි රැස්ව සිටි 
භික්ෂූන් වහන්සස්ලාට ධර්ම ශරවණය සඳහා ආර්න්ත්රණය කිරීර් ද සර්යින් 
දැක්සව්. “භගවා” යන්සනන් සර්ර් සූත්රය සද්ශනා කරනන්ා වූ සද්ශකයන් 
වහන්සස් වන සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස ් දක්වයි. “භිඛෙූ 
ආර්යතතසි” යන්සනන් ධර්ම සද්ශක වූ භාගයවත්නු් වහන්සස්සග් 
සමීපසයහි සිට අවවාද අනුශාසනා පළිිසගන ඒ අනවු පළිිපදිනන්ා වූ 
ශරාවක පරිිස වන භික්ෂූන් වහන්සස්ලා ආසනන්සයන ්ර් සිටින පිරිස 
බැවින් ද, හැර් කල්හි එකර්ැස් වන බැවින් ද, සිව් පිරිසසහි පරධාන 
ශරාවක පිරිස බැවින් ද ඇසීසර්හි නිසයෝජනය කරනු පිණිස ආර්න්ත්රණය 
කරන සස්ක. භාගයවත්ුන් වහන්සස් පිරිවරා සිටින භකි්ෂූන් වහන්සස්ලා 
භාගයවත්ුන් වහන්සස ්කථා සනාකරන කල්හි කර්මස්ථාන අරර්ුණක ර් 
සයදී සිටිත්ි. එසස් ඇත්ි කලහ්ි කරන සද්ශනාවට ඒ භකි්ෂූන් වහන්සස්ලා 
සිත් සනා සයාදත්ි. එයින ් කරන සදසුර් පරසයෝජනවත්් සනාසවයි. 
එබැවින් ඒ භික්ෂූන් වහන්සස්ලාසග් අවධානය ඇත්ි කරවා සගන ධර්ම 
ශරවණසයහි සිහිය උපදවා සද්ශනාව කරනු පිණිස ආර්න්ත්රණය කළ 
සස්ක. “භිඛෙයවා” යන්සනන් එසස් කරණ ආර්න්ත්රණය දකව්යි.  

“භදයතත’ති යො භිඛෙූ භගවයතා පච්චයස්සාසුං” යන්සනන් 
යම්ප් ඒ භික්ෂු පිරිසක් සඳහා භාගයවත්ුන් වහන්සස් ආර්න්ත්රණය කරන 
සස්ක් ද, එර් භික්ෂුහු භාගයවත්ුන් වහන්සස් සමීපසයහි භාගයවතු්න් 
වහන්සස්සග් සද්ශනය පරාථමනා කරන අදහසින් එර් ආර්න්ත්රණය අසා 
සත්ුටු සිත්් ඇත්්ත්ාහු සවත්ි. එබැවින් එක් භික්ෂනූ් වහන්සස් නර්ක් 
සදනර්ක් සනාව රැස්ව සිටි සියලු භික්ෂු සංඝයා ර් “ස්වාමීනි 
භාගයවතුන් වහන්ස!” යනුසවන් භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට පිළිත්ුරැ 
දුන්හ.  

“භගවා එතදයවාච” යන්සනන් ඒ රැස්ව සිටි භික්ෂූන් 
වහන්සස්ලා ධර්ම ශරවණසයහි හටගත්් උත්්සාහ ඇත්ියවුන ් බව දැන 
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භාගයවත්ුන් වහන්සස් සදසිය යුත්ු සූත්ර සද්ශනාව සද්ශනා සකාට වදාළ 
සස්ක. 

“ධම්ර්දා ාදා යර්, භිඛෙයව, භවථ, ර්ා ආමිසදා ාදා” “ර්හසණනි, 
ර්ාසග් ධර්මය දායාද සකාට ඇත්්සත්ෝ (පිළිගන්සනෝ) වව්. ආමිසය 
(සිවුපසය) දායාද සකාට ඇත්්සත්ෝ (පිළිගන්සනෝ) සනා වව්” 

සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස්ලාසග් සූත්ර නිසක්ෂ්ප කරර් 
පසකි. එනම්ප් අත්තජ්ඣාස, පරජ්ඣාස, උභ ජ්ඣාස, පුච්ඡාවසික, 
අ්ඨුප්පත්තික යනුසවනි. එහි:- 

භාගයවත්ුන් වහන්සස ් විසනි් යම්ප් සූත්ර ධර්මයක ් අනයයන්සග් 
ආරාධනාවකනි් සත්ාරව, ත්ර්න් වහන්සස්සග් කැර්ැත්්සත්න් ර් වදාළ 
සස්ක් ද, එසස් සද්ශනා කරන ලද්දා වූ ආකංසඛයය සූත්රය, වත්්ථ සූත්රය, 
ර්හා සත්ිපට්ඨාන සූත්රය, ර්හා සළායත්න විභංග සූත්රය, ර්හා අරියවංශ 
සූත්රය, සර්යපරධාන සංයුත්ත්්ය, ඉද්ධිපාද සංයුත්්ත්ය, බල සංයුත්්ත්ය, 
සබාජ්ඣංග සංයුත්්ත්ය, ර්ග්ග සංයුත්්ත්ය සම්ප් ආදී සූත්ර සර්ූහය 
“අත්ථධයාස නියෂ්ප ” නම්ප් සව්. 

“පරිපඛකා යො රාහුලස්ස විර්ුත්තිපරිපාචනී ා ධම්ර්ා. 
 ංනූනාහං රාහුලං උත්තරිං ආසවානං ෙය  වියන යං” “රාහුලයන්සග් 
විර්ුක්ත්ි සුවය ලැබීර් පිණිස ර්ුහු කිරීර්ට හිත් වූ ධර්මසයෝ සම්ප්රීර්ට පත්්ව 
ඇත්්සත්් සව්. එබැවින් ර්ා විසින ්රාහුලයන ්ර්ත් ුආශරවක්ෂය කරිීසර්හි 
හික්ර්වන්සන් නම්ප් එය යහපත්් වන්සන් ය”1 යනාදී සලස අනයයන්සග් 
අදහස ද, කැර්ැත්්ත් ද, සිත් ද, පරාථමනාව ද, අවසබෝධ කරන බව ද දැන 
අනයයන් සග් අදහස් සම්ප්පූණම කිරීම්ප් වශසයන් සද්ශනා සකාට වදාළ 
චුල්ලරාහුසලෝවාද සූත්රය, ර්හා රාහුසලෝවාද සූත්රය, 
ධම්ප්ර්චකක්පප්වත්්ත්න සූත්රය, ධාත්ු විභංග සූත්රය ආදී වූ සූත්ර ධර්ම 
“පරධයාස නියෂ්ප” නම්ප් සව්. 

 භාගයවත්ුන් වහන්සස් ඉදිරියට පැමිසණන භික්ෂ ු භික්ෂුණී 
උපාසක උපාසිකා යන සවි් පිරිස, බරාහ්ර්ණ ක්ෂත්රිය වවශය ශුද්ර යන 

 
1 චුල්ල රාහුසලාවාද සූත්රය 
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චත්ුර් වණමය, නාග, ගරැඬ, ගාන්ධවම, අසුර, යක්ෂ, චාත්ුර්මහාරාජික 
ත්ාවත්ිංස ආදී සදවිවරැ, ර්හා බරහ්ර් ආදීහු “යබාජ්ඣඞ්ග යබාජ්ඣඞ්ගා 
භයතත වුච්චතති. කිත්තාවතා නු යො, භයතත ‘යබාජ්ඣඞ්ගා’ති 
වුච්චතති” “භාගයවත්ුන් වහන්ස, සබාජ්ඣංග යැය ි කියනු ලැසබ්. 
ස්වාමීනි සකාසත්කින් සබාජ්ඣංග යැයි කයිනු ලැසබයි ද?”  යනාදී 
සලස අසන ලද පරශන්යනට් පිළිත්ුරැ වශසයන ්වදාරන ලද සබාජ්ඣංග 
සංයුත්්ත් සද්වත්ා සංයුත්්ත් ර්ාර සංයුත්්ත් බරහ්ර් සංයුත්ත්් සංයුත්්ත්යන් 
ද, සක්කපඤ්ඤ සූත්රය, චුල්ල සව්දල්ල සූත්රය, ර්හා සව්දල්ල සූත්රය, 
සාර්ඤ්ඤඵල සූත්රය, ආළවක සූත්රය, සුචිසලෝර් සූත්රය, ආදී වූ පිළිත්ුරැ 
සද්ශනා සියල්ල “පුච්ඡාවසික නියෂ්ප” නම්ප් සව්. 

 භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසනි් යම්ප් කරැණක් උපන් කල්හි එර් 
කරැණ නිමිත්ි කරසගන යම්ප් ධර්මයක් සද්ශනා සකාට වදාරණ සස්ක් ද, 
ධර්මදායාද සූත්රය, චූලසිහනාද සූත්රය, වත්්ථූපර් සූත්රය, පුත්රර්ාංසසෝපර් 
සූත්රය, දාරැක්ඛන්ධූපර් සූත්රය, අග්ගික්ඛන්ධූපර් සූත්රය, සපණපිණ්ඩූපර් 
සූත්රය පාරිච්ඡත්්ත්ූපර් සතූ්රය යනාදී වූ සූත්ර ධර්ම “අට්ඨුප්පත්තික 
නියෂ්ප” නම්ප් සව්.  

භාගයවත්ුන් වහන්සස ් සර්ර් ධර්මදායාද සූත්රය ද 
අසථමෝත්්පත්්ත්ියක් නිසා සද්ශනා සකාට වදාළ සස්ක. කිනම්ප් 
අසථමෝත්්පත්්ත්ියක් සහ්ත්ුසවන් ද? යත්් :- ලාභ සත්්කාර සහ්ත්ුසවනි. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට වනාහි සාරාසංඛය කල්ප ලක්ෂයක් 
ර්ුළුල්සලහි පුරන ලද දාන පාරමිත්ාසව් බල ර්හිර්සයන් සියලු 
දිසාවන්සගන් ර් ඉහල ආකාශසයහි සිට එල්ලී ගත්් සිය දහස් ගණන් 
වළා ත්ට්ටුවලින ් එක පැහැර වසනි්නා වූ ර්හා සම්ප්ඝයක ් සර්න් 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් යම්ප් ත්ැනක නිරන්ත්රසයන් වැඩ සිටින සස්ක් ද, 
යම්ප් කසලක භාගයවත්ුන් වහන්සස් චාරිකාසවහි වඩන සස්ක් ද  සියලු 
දාන පාරමිත්ා සර්ූහය එකට එක්ව සම්ප්පිණ්ඩනය වී සම්ප් එකර් 
ආත්්ර්භාවසයහි විපාක සදන්නාක් සර්න් ර්හත්් ලාභ සත්්කාර 
උපන්නාහු ය.  

එසස් ර් අගර ශරාවකයන ් වහන්සස්ලාට ඒකාසංඛය කල්ප 
ලක්ෂයක් පුරා පුරන ලද දාන පාරමිත්ා බලය ද, ර්හා ශරාවකයන් 
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වහන්සස්ලාට කල්ප ලක්ෂයක් පුරා පරුන ලද ර්හා දාන පාරමී බලය ද 
එක්ව එකවර විපාක සදනන්ාක් සර්න් ර්හා සංඝ රත්්නයට ද ර්හත්් 
ලාභ සත්්කාර උපන්නාහු ය.  

සර්සස් බුදුරජාණන් වහන්සස්ට හා ර්හා සංඝරත්්නයට 
උපන්නා වූ ලාභ සත්ක්ාර ගංගා සහ යර්නුා ර්හා නදී සදසකන් 
ගලන්නා වූ ර්හා ජල පරවාහ සදක සර්න් වූහ. එය සතූ්රයන්හි සර්සස් 
දැක්සව්. 

යතන යො පන සර්ය න භගවා සඛකයතා යහාති ගරැකයතා 
ර්ානියතා පූජියතා අපියතා ලාභී චීවරපිණ්ඩඩපාත 
යසනාසනගිලානපච්ච යභසජ්ජ්පරිඛොරානං, භිඛෙුසයඞ්ඝාපි යො 
සඛකයතා යහාති ගරැකයතා ර්ානියතා පූජියතා අපියතා ලාභී 
චීවරපිණ්ඩඩපාතයසනාසනගලිානපච්ච යභසජ්ජ්පරිඛොරානං, 

එසර්සයහි භාගයවත්ුන් වහන්සස් සත්්කාර කරන ලද්දාහු ගරැ 
සැලකිලි කරන ලදද්ාහු සබාසහෝ සදනා විසින් සලකන ලද්දාහු ර්නසනි් 
පරිය කරන ලදද්ාහු ර්ාලා ආදී පූජාවන්සගන් හා සවි්පසසයන ් පදුන 
ලද්දාහු සබාසහෝ සසයින් චීවර පිණ්ඩපාත් සයනාසන ගිලානපරත්ය 
සභ්සජ්ජ පරිෂක්ාරයන් ලබන සුළු වූවාහු සවත්ි. භික්ෂු සංඝයා ද 
සත්්කාර කරන ලද්දාහු ගරැකාර කරන ලදද්ාහු බුහුර්න් කරන ලදද්ාහු 
පුදන ලද්දාහු චීවර පිණඩ්පාත් සයනාසන ගිලානපරත්ය සභ්සජ්ජ 
පරිෂ්කාරයන් ලබන සළුු වවූාහු සවත්ි.  

එය භාගයවත්ුන් වහන්සස් ර් සර්සස් වදාළ සස්ක. 

“ ාවතා යො, චුන්ද, එතරහි සත්ථායරා යලායක උප්පතනා, 
නාහං, චුන්ද, අඤඤං එකසත්ථාරම්පි සර්නපුස්සාමි එවං 
ලාභග්ග සග්ගපත්තං  ථරිවාහං.  ාවතා යො පන, චුන්ද, එතරහි 
සයඞ්ඝා වා ගයණා වා යලායක උප්පයතනා. නාහං, චුන්ද, අහඤං එක 
සංඝම්පි සර්නපුස්සාමි එවං ලාභග්ග සග්ගපත්තං  ථරිවා ං, චුන්ද, 
භිඛෙුසයඞ්ඝා” 
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“චුන්දය සම්ප් සර්සයහි යම්ප් පර්ණ ශාස්ත්ෲවරැ සලාව පහළ 
වූවාහු ද, ර්ා සස් ලාභසයන් යසසින් අග ත්ැන්පත්් අන් එක ද 
ශාස්ත්ෲවරසයකු ර්ර් සනා දකිමි. චුන්දය සම්ප් සර්සයහි යම්ප් පර්ණ සඟ 
පිරිසක් සහෝ ගණ ර්ුළුවක ්සලාව පහළ වී ද සම්ප් භික්ෂු සංඝයා සස් 
ලාභසයන් හා යසසින් අග ත්ැන්පත්් අන් එක ද පිරිසක් ර්ර් සනා 
දකිමි” 

සර්සස් සබාසහෝ ලාභ සත්්කාර ලැබීර් සහ්ත්ුසවන ් භික්ෂුහු 
කරර්සයන් පරත්ය ගරැක වූවාහු පරත්යසයහි ගිජු වූවාහු පරත්ය පිළිබඳ බහුල 
පැවත්ුම්ප් ඇත්්ත්ාහු වූහ. පසුබත්් කාලසයහි සත්ල් මී උක් සකුරැ ආදිය 
එළවූ කල්හි සගඩය ගසා “අපයග් ආචා යම න් වහන්යසට් යදව්, අපයග් 
උපාධයන් වහන්යස්ට යදව්” යැයි කියමින් එර් ලාභ සබදා ගැනරී්ට උස් 
හඬ ඇත්ිව ර්හ හඬ ඇත්ිව ශබ්ද කරත්ි. සර්සස් එර් භකි්ෂුන්සග් පැවැත්ර්් 
දැන ගත්් භාගයවත්ුන ් වහන්සස් “එ  ඔවනු්ට නුසුදුසු  ” යැය ි ධර්ම 
සංසව්ග උපදවා සගන සර්සස් සිත්ූ සස්ක. 

“පරතය අකැප   ැ ි ශිෂා පද පැනවි  යනාහැකි . කුල 
පුතර න්යග් ර්හණ කර් පරතය  සම්බන්ධ වූවකර්්  . ඉඳින් ර්ර් ධර්ම 
දා ාද පරතිපදාව යද්ශනා කරන්යනම් නම් එ  හිකය්ර්න්නා වූ කුල 
පුතර න්ට ශිෂාපද පරඥප්ත ික් යර්න ්වන්යන්  . එ  නගර ද්වාරය හි 
තබන ලද හැර්යග් හැඩ රැව දැකි  හැකි කැඩපතක් වැනි යව ි.  ම් 
යස් නුවර යදාර හැර්යග් රැව බලාගත හැකි කැඩපතක් තැබූ කල්හි 
චතුර් වණමය ෝ ර් ස්වකී  ඡා ාව දැක  ම් යස් වරද හැර නියදාස් යවත් 
ද, එපරිද්යදන් ර් ශෂිාකාමී කුල පුතරය ෝ සීලාභරණ  පැළඳයගන 
තර්න් ගුණ දහමින ්සැරයසනු කැර්ැත්තාහු ී සවමකා ික කැඩපතක් 
බඳු වූ යර්ර් යද්ශනාව ආවජ්මනා යකාට ආමිස දා ාද පරතිපදාව දුරලා ධර්ම 
දා ාද පරතිපදාව පුරන්නාහ ු වහාර් ජ්ාති ජ්රා ර්රණ දුක ් යකළවර 
කරනන්ාහු ” යැයි සිත්ා සර්ර් අසථමෝත්්පත්්ත්ිසයහි සිට සර්ර් සූත්ර 
සද්ශනාව වදාළ සස්ක. 

දඹදිව් ත්ලසයහි ඒ ඒ පරසද්ශයන්සගන් පැමිසණන්නා වූ ක්ෂත්රිය 
බරාහ්ර්ණාදීහු සනාසයක් විදිසහ් ආහාර පාන යාන වස්ත්ර සුවඳ ර්ල් 
ආදිය ගත්් අත්් ඇත්ිව ඇවිත්් බුදුරජාණන් වහන්සස් සකාත්ැනක 
සවසසනසන් ද?, භාගයවත්නු් වහන්සස් සකාත්ැනක සවසසනසන් ද?, 
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සද්වාත්ිසද්වයන් වහන්සස ් සකාත්ැනක සවසසනසන් ද?, පුරිස 
සශර්ෂ්ඨයන් වහන්සස් සකාත්ැනක සවසසනසන් ද? පුරිස සිංහයන් 
වහන්සස් සකාත්ැනක සවසසනසන් ද? යැයි අසමින් භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් ර් සසායත්ි. ඇත්ැම්ප්හු ගැල් සයි දහස් ගණන් පුරවා පරත්ය 
සගනැවිත්් දන ් දීර්ට අවස්ථාව සනා ලැබී ගව් ගණන් දිග ගැල් 
කණ්ඩායම්ප් රැසගන දන ් දීර්ට අවස්ථාවක් බලමින් භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් පසුපස ගව් ගණන් දුර සගවාසගන රටින් රට යත්ි. 
අන්දකවින්ද බරාහ්ර්ණාදීහු සර්නි.  

 අන්දකවින්ද බරාහ්ර්ණ වස්තුව 

එක් සර්යක භාගයවත්ුන ් වහන්සස් බරණැස් නුවර සිට 
අන්ධකවින්දය බලා එකද්හස් සදසිය පණසක් පර්ණ ර්හත්් භික්ෂු 
පිරිසක ් සර්ග චාරිකාසවහි වැඩ සස්ක. එකල්හි ඒ ජනපද වැසි 
ර්නුෂයසයෝ සබාසහෝ ලුණු ද, සත්ල් ද, සහල් ද, අසනකුත්් කෑ යුතු් 
සද්වල් ද ගැල්වල පටවා සගන යම්ප් විසටක පිළිසවළ වාරය ලබන්සනර්ු 
ද එවිට බත්් පිළිසයළ කරනස්නර්ු යැයි බුද්ධ පරර්ුඛ භික්ෂු සංඝයා පිටුපස 
ගියාහු ය. සිඟන්සනෝ  පනස්ියයක් ද ඒ පිරිස පසුපස ගියහ. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස ් පළිිසවළනි් චාරිකා කරණ සස්ක් 
අන්ධකවින්දයට වැඩ සස්ක. එකල්හි බත්් පිළිසවළ වාරය සනා 
ලබන්නා වූ එක්ත්රා බරාහ්ර්ණසයකු “ ම් වියටක පිළියවළ වාර  
ලබන්යනම් ද එවිට බත් පිළියවළ කරන්යනමි  ැ ි බුද්ධ පරර්ුෙ සංඝ ා 
ලුහුබඳිනා ර්ට යදර්සකට වැි කාල ක් ඉක්ර් ගිය  ් . ර්ා හට බත් 
පිළියවළ වාර  යනා ලැයබ ි. ර්ර් ද තනි වූයවමි. ර්ායග් යබායහෝ වූ 
ගෘහ වාස  පිළිබඳ කට ුත ුපිරියහ ි. ර්ර් බත් හල බලා, බත් හයලහි 
 ර්ක ්යනාවන්යන් ද එ  පිළිය ළ කරන්යනමි” යැයි සර්බඳු සිත්ක් 
උපන්සන ් ය. ඉන් පසු එර් බරාහ්ර්ණයා බත්් හල පරීක්ෂා සකාට 
බලන්සන් කැඳ හා මී පිඬු යන සදක සනා දැක්ක ආනන්ද සත්රැන් 
වහන්සස් සවත් සගාස් “පින්වත් ආනන්ද ස්ථවිර න් වහන්ස,  ම් 
වියටක පිළියවළ වාර  ලබන්යනම් ද, එවිට බත් පිළියවළ කරන්යනමි 
 ැ ි බුද්ධ පරර්ුෙ සංඝ ා ලුහුබඳිනා ර්ට යදර්සකට වැි කාල ක් ඉක්ර් 
ගිය ්  . ර්ා හට බත් පිළියවළ වාර  යනා ලැයබ්. ර්ර් ද තනි වූයවමි. 
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ර්ායග් යබායහෝ වූ ගෘහ වාස  පිළිබඳ කට ුතු පරිියහ ි. ර්ර් බත් හල 
බලා බත් හයලහි  ර්ක් යනාවන්යන ්ද එ  පළිිය ළ කරන්යනමි  ැ ි 
යර්බඳු සිතක් උපන්යන්  . ඉන් පසු ර්ර් බත් හල පරීෂා යකාට 
බලන්යන් කැඳ හා මී පිඬු  න යදක යනා දුටුයවමි. පින්වත් ආනන්ද 
ස්ථවිර න් වහන්ස, ර්ර් කැඳත් මී පිඬුත් පළිිය ළ කරන්යනම් නම් 
භවත් යගෞතර් න් වහන්යස් ර්ායග් කැඳ හා මී පිඬු පළිිගනිත් ද” යැයි 
ආනන්ද සත්රැන් වහන්සසස්ගන් අසා සිටිසය් ය. බරාහ්ර්ණය එසස් නම්ප් 
භාගයවත්ුන් වහන්සස්සගන ්විචාරන්සනමි යැයි කියා ආනන්ද සත්රැන් 
වහන්සස් එය භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට සැළ කසළ් ය.  

භාගයවත්ුන් වහන්සස ්ආනන්දය එසස් නම්ප් පළිිසයළ සකසර්වා 
යැයි වදාළ සස්ක. ආනන්ද සත්රණුසවෝ එසස් නම්ප් බරාහ්ර්ණය පිළිසයළ 
කරව යැයි කීසව් ය. ඉක්බිත්ි එර් බරාහ්ර්ණයා ඒ රැය ඉක්ර්වීසර්න් පසු 
සබාසහෝ කැඳත්් මී පිඬුත්් පිළිසයළ කරවා “පින්වත් යගෞතර් න් 
වහන්යස් ර්ායග් කැඳත් මී පිඬුත් පළිිගනිත්වා” යැයි භාගයවතු්න් 
වහන්සස්ට පිළිගැන්වීය. භාගයවත්ුන් වහන්සස ් එය පිළිසගන ඒවා 
භික්ෂූන් වහන්සස්ලාට ද පිළගින්වන සලස වදාළ සස්ක. මීට කලින් සනා 
වළඳන ලදද්ක් බැවින් කුකුස් ඇත්ිව භික්ෂනූ් වහන්සස්ලා ඒවා සනා 
පිළගිත්්හ. එවිට භාගයවත්නු් වහන්සස් “ර්හයණනි, පිළගිනිව් වළඳව්” 
යැයි වදාළ සසක්. එර් බරාහර්්ණයා බුද්ධ පරර්ුඛ භික්ෂු සංඝයා කැඳින් හා 
මී පිඬුවලනි් සයිත්ින ් ර් සත්ප්වා වළඳවා අන්ත්සයහි භාගයවතු්න් 
වහන්සස්  සවත් පසසක හුන්සන් ය. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් “බරාහ්ර්ණ , කැයඳහි යම් ආනිශංස 
දස ක් යව්. කැඳ යදන්යන් ආ ුෂ  යද ි. වණම  යද ි. සැප  යද ි. 
බල  යද ි. නුවණ යද ි. පාන  කළ කැඳ බඩගිනි නස ි. පිපාස  දුරැ 
කර ි. වාත  අනුයලාම් කර ි. වස්ති  පිරිසිදු කර ි. යනා පැසී යශ්ෂ 
වූ ආහාර පැසව ි” යැයි වදාරා එර් අථමය නැවත් ද ගාථාවන්සගන් 
සර්සස් වදාළ සස්ක. 

ය ා සහඤතානං පරදත්තයභාජිනං.       
කායලන සඛකච්ච දදාති  ාගුං,          
දසස්ස ඨානානි අනුප්පයවච්ඡති,        
ආ ුහච වණ්ඩණහච සුෙං බලහච. 
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යසර්ක් කාය සංයර්ාදිසයන් යුක්ත්ව, අනනු් විසින ්දුන් සදය 
වළඳන සුළු වූ පරත්ිගරාහකයන්ට සුදුසු කාලසයහි සකස ්සකාට කැඳ සද් 
ද, සහසත්ර් කරැණු දසයක් සදයි. ආයුෂය ද, වණමය ද, සැපය ද, බලය 
ද සදයි.  

පටිභානර්ස්ස උපජ්ා යත තයතා   
 ෙුද්දං පපිාසහච බයපයනති වාතං,     
 යසායධති වත්ථිං පරිණායර්ති භුත්තං,        
 යභසජ්ජ්යර්තං සුගයතන වණ්ඩණිතං. 

 එය වළඳන්නාට එයනි ්නවුණ උපදී. එර් කැඳ බඩගිනන් ද, 
පිපාසය ද, දුරැ කරයි. වාත්ය දුරැ කරයි. වස්ත්ිය ශුද්ධ කරයි. වැළඳූ 
ආහාර දිරවය.ි සර්ය බුදුරජාණන් වහන්සස් විසින ්වණමනා කරන ලද 
සබසහත්කි. 

තස්ර්ා හි  ාගුං අලයර්ව දාතුං,           
 නිච්චං ර්නුයස්සන සුෙත්ථියකන,          
 දිබ්බානි වා පත්ථ තා සුොනි, 
 ර්නුස්සයසාභගයතමිච්ඡතාවා’ති. 

 එබැවින් සැප කැර්ත්ි වූ දිවය සම්ප්පත්් සහෝ පත්න්නා වූ ර්නුෂය 
සම්ප්පත්් සහෝ කැර්ත්ි වන්නා වූ පින්වත්ා විසින් නිත්ි කැඳ දන් දීර් සුදුසු 
සව්ර් ය. 

 යබලට්ඨකච්චා න බරාහ්ර්ණ වස්තුව   

භාගයවත්ුන් වහන්සස් අනධ්කවිනද් නගරසයහි සිට භික්ෂූන් 
එක්දහස් සදසිය පනසක් සර්ග රජගහනුවර බලා චාරිකාසවහි වැඩ 
සස්ක. එකල්හි සබලට්ඨ කච්චායන බරාහ්ර්ණ සත්සම්ප් රජගහ නවුර සිට 
අන්ධකවින්දය බලා උක් හකුරැ පිරව ූ ගැල් පන්සියයක් සර්ග දීඝම 
ර්ාගමයට පිළිපන්සන් සව්. භාගයවත්ුන් වහන්සස ් එනන්ා වූ සබ්ලට්ඨ 
කච්චායන බරාහ්ර්ණ ත්රු්ා දුරදී ර් දැක ර්ාගමසයන් ඉවත්ව් එක්ත්රා ගසක් 
ර්ුල වැඩසිටි සසක්. එවිට සබ්ලට්ඨ කච්චායන බරාහ්ර්ණ ත්ුර්ා 



46    ධර්මදායාද සූත්රය 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් සවත් එළඹ සකසා වැඳ පසසක සිටිසය් ය. 
පසසක සිටියා වූ සබ්ලට්ඨ කච්චායන බරාහ්ර්ණ “ස්වාමීනි භාගයවතුන් 
වහන්ස, ර්ර් එක එක භෂිූන ් වහන්යස් නර්කට එක එක හකුරැ 
කල ක ් බැගින් පූජ්ා කිරීර්ට කැර්ැත්යතමි” යැය ි කීසව් ය. එවිට 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් “එයස් නම් කච්චා න  එකර් උක් සකුරැ 
කල ක් යගන එව” යැයි වදාළ සස්ක. ස්වාමීනි එසසය් යැයි පළිිවදන් 
දී එක හකුරැ කලයක් සගන භාගයවත්ුන් වහන්සස් සවත් එළඹ 
“ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, ර්ර් යකයස් පිළපිදිම් ද” යැයි ඇසුසව්ය. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් “කච්චා න  එයස් නම් නුඹ උක් හකුරැ පජූ්ා 
කරව” යැයි වදාළ සස්ක. “ස්වාමීනි එසස්ය” යැයි සහසත්ර් බුද්ධ පරර්ුඛ 
සංඝයාට උක් හකුරැ පූජා කසළ් ය. “සව්ාමීනි සම්ප් උක් හකුරැ සබාසහෝ 
ඉත්ිරිව ඇත්්සත්් ය. ර්ර් කරු්ක් කරම්ප් ද” යැයි ඇසුසව් ය. භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් “එයස් නම් කච්චා න  ඇති තරම් භෂිුන්ට උක් හකුරැ පූජ්ා 
කරව” යැයි වදාළ සස්ක. “ස්වාමීනි එසස්ය” යැයි සහසත්ර් ඇත්ි ත්ාක් 
භික්ෂුන්ට උක් හකුරැ පූජා කසළ් ය. “ස්වාමීනි සම්ප් උක් හකුරැ ඇත්ි 
ත්ාක් භික්ෂුන්ට පූජා කසළමි. ත්ව සබාසහෝ ඉත්ිරි වූසය් ය. ර්ර් කරු්ක් 
කරම්ප් ද” යැයි ඇසුසව් ය. “එයස් නම් කච්චා න  භෂිූන ් උක් 
හකුරැවලින් සතප්පව” යැයි වදාළ සස්ක. “ස්වාමීන ි එසස්ය” යැයි 
සහසත්ර් භික්ෂූන් උක් හකුරැවලින් සැත්පීය. ඇත්ැම්ප් භික්ෂුහු පාත්ර ද, 
පසුම්ප්බි ද, සපරහන් ද උක් හකුරැවලනි් පුරවා ගත්්හ. “ස්වාමීනි භික්ෂනූ් 
උක් හකුරැවලින් සැත්පමීි. ත්ව සබාසහෝ ඉත්ිරි වූසය් ය. ර්ර් කරු්ක් 
කරම්ප් ද” යැයි ඇසුසව් ය. 

“කච්චායනය, එසස් නම්ප් නඹු ඉඳුල් කන්නන්ට (යාචකයන්) උක් 
හකුරැ සදව” යැයි වදාළ සස්ක. “සව්ාමීනි එසස්ය” යැය ි සහසත්ර් 
යාචකයන්ට උක් හකුරැ දුන්සන් ය. “ස්වාමීනි සම්ප් උක් හකුරැ සබාසහෝ 
ඉත්ිරිව ඇත්්සත්් ය. ර්ර් කරු්ක් කරම්ප් ද” යැයි ඇසුසව් ය. භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් “එයස් නම් කච්චා න  ඇති තරම්  ාචක න්ට උක් හකුරැ 
යදව” යැය ිවදාළ සසක්. “ස්වාමීනි එසසය්” යැයි සහසත්ර් ඇත්ි ත්ාක් 
යාචකයන්ට උක් හකුරැ සදන ලද්සද් ය. “ස්වාමීනි සම්ප් උක් හකුරැ ඇත්ි 
ත්ාක් යාචකයන්ට දුන්සනමි. ත්ව සබාසහෝ ඉත්ිරි වූසය් ය. ර්ර් කුර්ක් 
කරම්ප් ද” යැයි ඇසුසව් ය. “එයස් නම් කච්චා න   ාචක න් උක් 
හකුරැවලින් සතප්පව” යැයි වදාළ සස්ක. “ස්වාමීන ි එසස්ය” යැයි 
සහසත්ර් යාචකයන් උක් හකුරැවලින් සැත්පීය. ඇත්ැම්ප් යාචකසයෝ ර්හ 
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සැළි ද, කල ද, පැස ්කූඩ ද, ඔසඩාක්ක ුද උක් හකුරැවලනි් පුරවා ගත්්හ. 
“ස්වාමීනි යාචකයන ්උක් හකුරැවලනි් සැත්පීමි. ත්ව සබාසහෝ ඉත්ිරි 
වූසය් ය. ර්ර් කුර්ක් කරම්ප් ද” යැයි ඇසුසව් ය. 

“කච්චා න   යර්ක ුවිසනි් යර්ර් උක් හකුරැ අනභුව කරන 
ලද්යද් ද, ර්ැනවින් දිරීර්ට  න්යන් ද, තථාගත න ් වහන්යස් යහෝ 
තථාගත ශරාවකය කු යහෝ හැර එබන්යදකු යදවි න් සහිත වූ ර්රැන් 
සහිත වූ බඹුන ් සහිත ව ූ යලෝකය හි ද ශරර්ණ බරාහ්ර්ණ න් යදවි 
මිනිසුන් සහිත වූ පරජ්ායවහි ද ර්ර් බුදු නුවණින් යනා දකිමි. කච්චා න  
එයස් නම් නුඹ ඒ උක් හකුරැ තණයකාළ නැති තැනක යහෝ දර්ව. 
සතුන් නැති ජ්ල ක යහෝ පා යකාට හරව” යැයි වදාළ සස්ක. 

“ස්වාමීනි එසස්ය” යැයි සබ්ලට්ඨ කච්චායන බරාහ්ර්ණ සත්සම්ප් 
එර් උක් හකුරැ සත්ුන් නැත්ි ජලසයහි පා සකාට හැරිසය් ය. දිසයහි ලූ 
එර් උක් හකුරැ චිටි චිටි යන හඬ නගයි. හැර් අත්ින් ර් දුම්ප් දර්යි. හැර් 
අත්ින් ර් වැඩයක් දුම්ප් දර්යි. රත්් කළ හී වැලක් දිසයහි ලන ලද්සද් නම්ප් 
යම්ප් සස් ද එසසර්් ඒ උක් හකුරැ දිසයහි දැර්ූ කල්හි චිටි චිටි යන හඬ 
නගය.ි හැර් අත්ින් ර් දුම්ප් දර්යි. හැර් අත්ින් ර් වැඩයක් දුම්ප් දර්යි. 

එයින් බියට පත්් වූ සබල්ලට්ඨ කච්චායන බරාහ්ර්ණ සත්සම්ප් 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් සවත් සගාස් සකසා වැඳ පසසක හුන්සන් ය. 
එසස් පසසක හුන් සබලට්ඨ කච්චායන බරාහ්ර්ණ ත්ුර්ාට භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් දාන කථා, සීල කථා, ස්වගම කථා, කාර්යන් හි ආදීනව කථා, 
වනෂ්කරර්යානිසංස කථා, යන අනුපිළිසවළ කථාව වදාළ සස්ක. ඔහුසග් 
සිත් සර්ාසලාක් වූ කල්හි ර්නාව එකඟ වූ කල්හි චත්ුරායයම සත්යය වදාළ 
සස්ක. එයින් ඒ බරාහ්ර්ණයාට දහසක් නයනි් පරත්ිර්ණ්ඩත් සසෝවාන් ර්ාගම 
ඥානසයන් නවින අවසබෝධ වූසය් ය. 

සර්සස් භාගයවත්ුන් වහනස්ස්ට බරාහ්ර්ණ ර්හාසාර ගෘහපත්ි 
ර්හාසාරාදීන් විසින් සබාසහෝ සත්්කාර කරණ ලද්සද් සවයි. ගරැකාර 
කරණ ලද්සද් සවයි. බහරු්ාන කරන ලද්සද් සවයි. පුදන ලද්සද් සවයි. 
චීවර පිණ්ඩපාත් සස්නාසන ගිලන්පස සබසහත්් ආදිය සබාසහෝ සකාට 
ලැබීර් ඇත්්සත්් සවය.ි එසස්ර් භික්ෂු සංඝයාට ද බරාහ්ර්ණ ර්හාසාර 
ගෘහපත්ි ර්හාසාරාදීන ් විසනි් සබාසහෝ සත්්කාර කරණ ලද්සද් සවයි. 
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ගරැකාර කරණ ලද්සද් සවයි. බහුර්ාන කරන ලද්සද් සවයි. පදුන ලද්සද් 
සවයි. චීවර පිණ්ඩපාත් සස්නාසන ගිලනප්ස සබසහත්් ආදිය සබාසහෝ 
සකාට ලැබීර් ඇත්්සත්් සවයි. 

අනයත්ීථමක පරිබරාජකසයෝ ලාබ සත්්කාරාදිය ද, චීවර පණි්ඩපාත් 
සස්නාසන ගිලනප්ස සබසහත්් ආදිය ද සනාලබන්නාහු සවත්ි. ඒ අනය 
ත්ීථමකසයෝ භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් ද භික්ෂු සංඝයාසග් ද සත්්කාර 
සනා ඉවසන්නාහු ගසර්හි ද, වනසයහි ද භික්ෂනූ් දැක අසභය නපුරැ 
වචනවලින් බණිත්ි. සදාස් කයිත්්. ත්ජමනය කරත්්. සවසහස කරත්ි.  

ත්ව ද ත්ීථමකයන් අත්ර “ශරර්ණ යගෞතර් න් උපන් කාලය හි 
පටන් අපි ලාභ සත්කාරාදිය න් පරිිහුයණර්ු. එබැවින් අපි කිනම් 
උපා කින් නැවත ලාභ සත්කාර උපදවන්යනර්ු ද?” යැයි කථාවක් ඇති් 
වූහ. ඇත්ැම්ප් ත්ීථමකසයෝ “ශරර්ණ යගෞතර්ය ෝ සකල දඹදියවහි ර් උත්තර් 
ස්ථාන  වන සැවැත් නුවර යජ්තවනාරාර්ය හි වසති. එබැවින් ඔහුට 
යබායහෝ ලාභ සත්කාර ලැයබති. අපට ද ලාභ සත්කාර ලැබීර්ට නම් 
යගෞතර් න් වහන්යස් වසන ඒ යජ්තවනාරාර්  පටිුපස ආරාර් ක් 
කරර්ු” යැයි කත්ිකා කරසගන සකාසසාල් ර්හ රජත්ුර්ාට කහවණු 
ලක්ෂයක අල්ලසක් දී සජ්ත්වනාරාර්ය පිටුපස ත්ීථමකාරාර්යක් ඉදි කිරීර්ට 
පටන් ගත්්හ. ඔවනු්සග් ර්හත්් සඝෝෂාව ඇසීසර්න් භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
අනද සත්රැන් අර්ත්ා “ආනන්ද , ඒ ර්හත් යඝෝෂාව කුර්ක් ද?” යැයි 
අසා වදාළ සස්ක. “ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, තීථමකය ෝ 
යජ්තවනාරාර්  පිටුපස ආරාර් ක ්කරවති. ඒ ඔවනුය්ග් හඬ ” යැයි 
අනද සත්රණුසවෝ පළිිවදන් දුන්සන ් ය. එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
“ආනනද්  අපට ඒ තීථමක න් සර්ග එක්ව විසරී් යනාකළ හැක ි. 
එබැවින් යකායසාල් රජ්තුර්ා යවත භිෂූන්  වා එ  වැළැක්වි   ුත ු” 
යැයි වදාරා භික්ෂු සංඝයා රැස් කරවා “ර්හයණනි, රජ්තරු්ා යවත යගාස් 
කරැණු ක ිා එ් ඉදිකිරීර් නවත්වන්න” යැයි වදාළ සස්ක. භිකූ්ෂන් 
වහන්සස්ලා රජ ර්ාලිගය ඉදිරියට වැඩ රජත්ුර්ාට පණිවුඩයක ්යැවූහ. 
රජත්ුර්ා ත්ීථමකයන් සගන් අල්ලස් සගන සිටි බැවින ් “රජ්තරු්ා 
ර්ාලිගය හි නැත. බැහැර යගාසින් ” යැයි සස්වකයන් අත් පණිවිඩයක් 
එවීය. සදවන දින භාගයවත්නු් වහන්සස් අගරශරාවකයන් වහන්සස්ලා රජ 
ර්ාලිගය සවත් යැවූහ සසක්. එදින ද රජු සපර සසර්් කයිා ර්ුහුණ 
නුදුන්සන් ය. සත්වන දින ත්ථාගත්යන් වහන්සස් පනස්ියයක් රහත්න් 
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වහන්සස්ලා සර්ග රජ ර්ාලිගයට වැඩ සසක්. ඒ බව දැන රජු පැමිණ 
බුද්ධ පරර්ුඛ ර්හ සඟරැවන ර්ාලිගයට වැඩර්වා සගන සගාස් සකසා 
කැඳ බත්් ආදිසයන් ර්නාසකාට සංගරහ සකාට එකත්්පසසක වාඩ වූසය් 
ය. භාගයවත්ුන් වහන්සස් එක් පයයමාය ධර්මයක ්සදසීර්ට ආරම්ප්භ සකාට 
“ර්හ රජ් අතීතය හි ද රජ් යකයනක් අල්ලස් යගන සිල්වතුන් 
යදපිරිසක් අතර කලහ ඇති කරවා තර් රාජ්යය න ් ද පිරිහී ර්හත් 
විනාශ ට පත් වූය ්  ” යැයි වදාරා භරැක ජාත්කය සගන හැර දකව්ා 
“ර්හ රජ්, ඡන්දය න් අගති ට  ෑර් යනාවටයන් . එයස්ර් ශරර්ණ න් 
යදපිරිසක ් අතර කලහ ඉපදීර් ද යනාවටයන් ” යැයි වදාරා ධර්ම 
සද්ශනා සකාට වැඩ සස්ක. ඉන් පසු රජත්රු්ා මිනිසුන් යවා ඒ 
ත්ීථමකාරාර්ය විනාශ කරවී ය. 

නැවත් ද ත්ීථමකසයෝ භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට හා භික්ෂු සංඝයාට 
වන සත්්කාර සනා ඉවසන්සන් “ශරර්ණ යගෞතර් න්ට කිළුටක් උපදවා 
ලාභය න් පිරියහලර්ු, එ  කිරීර්ට නම් අන් යකයනකනු්ට බැරි  . යම් 
සුන්දරී පරිබරාජිකාව රෑපය න් හා ය ෞවනය න ්ඉතා  හපත්  . ඇ  
යහ්තුයවන් ශරර්ණ යගෞතර් න්ට කළිුටක් උපදවන්යනර්ු” යැයි සිත්ා 
සුන්දරී නම්ප් පරිබරාජිකාව කරා සගාස් “නැගණි  නෑ න්ට වැඩක් 

කරනන්ට හැකි ද” යැයි ඇසූහ. “ආ යමය නි, කරු්ක ්යකයරම් ද? ර්ා 
විසින් කළ යනා හැක්යක ්කුර්ක් ද? නෑ න්යග්  හපත උයදසා ර්ා 
විසින් දිවි පිදීර්ට ද පළිිවන” යැය ි ඇය කීවා ය. එවිට ත්ීථමකසයෝ 
“නැගණි , ශරර්ණ යගෞතර්ය ෝ අපට හිමි ලාභ සත්කාර අපට 
ලැයබන්නට යනාදී අප ර්නූ දැලි ගා අපට කරන නසිරැ කර් නුඹට 
යනා යපයනන්යනහි ද, ශරර්ණ යගෞතර් න්ට කළිුටක් උපදවන්යන් නම් 
එ  කරිීර්ට නඹු හැර අන් යකයනකුට බැරි  . එබැවින් නැගණි ,  ම් 
උපා ක් යකාට යගෞතර් න්ට කළිුටක් උපදවාලව” යැයි කීහ. ඇය ද 
ස්වාමීනි, එය ර්ට කළ හැකිය යැයි කයිා එදවස පටන් උපාසකවරැ 
සජ්ත්වනාරාර්යට සගාස් බණ අසා රෑ සබෝ වන්න ආසන්න කාලසයහි 
එන විට ර්ල් පහන් සවුඳ දුම්ප් බුලත් ්ආදිය සගන සකාට්ට පැදුරැ ඇත්ිරිලි 
ආදිය ද සගන සජ්ත්වනාරාර්යට යන්නියක් සර්න් හඟවා යන්නී ය. 
ඇය දැක උපාසකවරැ “නඹු යම් යවයලහි යකාහි  න්නී ද?” යැයි 
විචාරත්ි. එවිට ඇය “ර්ර්ත ්බුදුන් සර්ග යජ්තවනාරාර්ය හි එක ගඳ 
කිළිය හි වාස  කරමි” යැයි කියා නිගණ්ඨයන් වසන ත්ැනකර් ලැගුම්ප් 
සගන පසු දා අලුයර් සකාට්ට පැදුරැ ඇත්ිරිලි ඔත්ා සගන ර්ගට බැස 
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උපාසකවරැ ආරාර්යට යන ර්ගට පැමිසණයි. උපාසකවරැ “නඹු යකාහි 
සිට එන්යනහි ද?” යැයි ඇසූ විට “යජ්තවනාරාර්ය හි ලැගුම් යගන 
සිට එමි” යැයි කියයි. සර්සලස සබාසහෝ සදනා දකින නයාසයන් කල් 
යවා සබාසහෝ සදනාසග් සිත්් ත්ුළ සැක උපදවාලූහ. ඉන් පසු 
නිගණ්ඨසයෝ සසාරැන්ට අල්ලස් දී සුන්දරී පරිබරාජිකාව ර්රවා 
සජ්ත්වනාරාර්සයහි පදුන ලද ර්ල් අස ්සකාට දර්න කණුු සගාසඩහි එර් 
සිරැර සඟවා “සනු්දරී පරිබරාජිකාව දැන ් යපයනනන්ට නැත. කවර 
යකයනකුන් විසින් ර්රණ ලදදැ ි යනා දැයන ි” යැය ි රජ ර්ාලිගයට 
සගාස් සකාසසාල් රජත්ුර්ාට පැමිණිලි කළහ. එවිට රජත්ුර්ා “නඹුලා 
යකාතැන සැක කරව් ද?” යැය ිඇසුසව් ය. “ර්හ රජ්, යජ්තවනය හි 
වසන බුදු සව්වන් සැක ” යැයි ඔවුහු කීහ. “එයස් නම් යජ්තවන  
පරීෂා කරව්” යැයි රජත්ුර්ා කී කල්හි ඒ අනයත්ීථමක පැවිද්සදෝ 
සජ්ත්වනය පරීක්ෂා සකාට වැළලූ එර් අගසල් වළින් සගාඩ සගන ඇඳක 
ත්බා සැවැත්්නුවරට ඇත්ුළු සකාට වීදිසයන් වීදියට සත්ර ර්ං 
සන්ධිසයන් සත්ර ර්ං සන්ධියට සගාස් කෑ ගසමින් “ර්හත්වරැනි, ශාකය 
පුතර න්යග් වැඩක් බලන්න. යම් ශාකය පුතර ර්හණහු ලජ්ජ්ා නැත්යතෝ 
 , දුශ්ශීල  , පාප ධර්ම ඇතය්තෝ  , යබාරැ කි න්යනෝ  , බරහ්ර්ච යමාව 
නැත්යතෝ  . යර්ාවුන් විසින් ධර්මය ් හැසියරන්යනෝ  , ර්හණ දම් 
පුරන්යනෝ  , බඹසර හැසියරන්යනෝ  , ඇත්ත ක ින්යනෝ  , සිල්වත්තු 
 , පිරිසදිු ගතිගුණ ඇත්යතෝ    ැ ි පරතිඥා කරත්, ර්නු්ට ර්හණකර්ක් 
නැත. ර්ුන්ට සෘජ්ු දැකීර්ක ් නැත. ර්ුන්යග් ර්හණකර් නැසුයණ්  . 
ර්ුන්යග් නවින් දැකර්් නැසුයණ්  . ර්නු්ට ර්හණකර්ක් යකා ින් ද? 
ර්ුන්ට නවින් දැකරී්ක් යකා ින් ද? යර්ාහු ර්හණ කමින් පහ වූයවෝ  . 
යර්ාහු නිවන් දැකීයර්න් පහ වූයවෝ  . යකායහාර් නම් පරුැෂය ක් පුරැෂ 
කරි ාව යකාට ස්තරි ක ර්රවන්යන් ද?” යැයි සදාස් නගන්නට වූහ. 

ඉක්බිත්ි වනාහි සබාසහෝ භික්ෂුහු සපරවරැසවහි හැඳ සපාරවා, 
පාත්ර සිවුරැ සගන සැවැත්් නුවර පිඬු පිණිස හැසිර වළඳා භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් සවත් සගාස් වැඳ එකත්්පසසක සිට එර් කාරණය කීහ. 

එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් “ර්හයණනි, යම් ශබ්ද  යබායහෝ 
කල් යනා පවතී. සත් දිනක් ර් යව ි. සත් දිනක් ග ි විට අතුරැදහන් 
යව ි. ර්හයණනි, එයස් ී නම්,  ම් ර්නෂුයය ක් භෂිූන් දැක අසභය 
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පරැෂ වචනවලින් බණිත් ද, නින්දා කරත් ද, යවයහසත් ද, නුඹලා 
ඔවුන්ට යම් ගාථායවන් පරත ියචෝදනා කරව්. 

“අභූතවාදී නිර ං උයපති    
 ය ා චාපි කත්වා න කයරාමි චාහ,  
 උයභාපි යත යපච්ච සර්ා භවතති   
 නිහීනකම්ර්ා ර්නුජ්ා පරත්ථ ා’ති” 

“සනාවූ සදය කයිනන්ා නිරයට යයි. යසර්ක් සකාට සනා 
කසළමි යැයි කයිා ද සහ්ද නිරයට යයි. පහත්් කටයුත්ු ඇත්ි ඒ මිනිස්සු 
සදසදනා ර් පරසලාව දී විපාක වශසයන් සර් සවත්ි. 

ඉක්බිත්ි ඒ භික්ෂුහු භාගයවත්ුන් වහන්සස්සගන් සම්ප් ගාථාව 
ඉසගන යම්ප් ර්නුෂයසයක් භික්ෂූන් දැක අසභය පරැෂ වචනවලින ්බණිත්් 
ද, නින්දා කරත්් ද, සකෝප කරත්් ද, සවසහසත්් ද, ඔවහුු සම්ප් ගාථාසවන් 
සචෝදනා කරත්ි.  

ඉන් පසු මිනිසුන්ට සම්ප් අදහස විය. සම්ප් ශරර්ණ ශාකය පුත්රසයෝ 
සම්ප් අපරාධය සනා කසළෝ ය. සර්ාවුන් විසින ්කරන ලද්සද් නම්ප් සම්ප් 
ශරර්ණ ශාකය පුත්රසයෝ සර්සස් සනා දිවුරත්ි. 

සකාසසාල් රජත්ුර්ා ද “සවමඥ ශාසනය හි ශරාවක න් 
වහන්යස්ලා මින ික ් යනා ර්රන යස්ක. මිනි  ර්ැරැවන් විචාරා 
දැනගන්නට අවශය   ” යැයි කී කල්හි අර්ාත්යසයෝ මිනිය ර්ැරෑවන් 
දැන ගැන්ර්ට නිසයෝග කළ කල්හ ි නගිණ්ඨයන්සගන ් ර්සරුන් 
පන්සියයක් අල්ලස් සගන මිනිය ර්ැරෑ සසාරැන්සගන් ඇත්සර්ක් ඒ රන් 
දී සුරා ර්ස් ආදිය ගන්නාහ. රන් සනාලත්් සසාරැ “එක් මින ික් ර්රා 
ලත් රනින් අපට යකාටසක් යනාදී තුර්ූ ර් පරය ෝජ්න ගනන්ාහ” යැයි 
සියල්ලන්ට ර් ඇසසන සස ්කියනන්ට වූහ. ඒ කථාව ඇසූ අර්ාත්යසයෝ 
ඒ සසාරැන් අල්ලා සගන රජත්ුර්ා සවත් සගන ගියහ. රජත්ුර්ා “යම් 
මිනි  කිනම් යකයනකුනය්ග් න ිර් කනි් ර්ැරැයව් ද?” යැය ි එර් 
සසාරැන්සගන් විචාසළ් ය. ඔවුහු “යද්ව න් වහන්ස, නගිණ්ඨ න්යගන් 
අල්ලස් යගන ර්ැරැයවර්ු” යැයි කීහ. රජත්ුර්ා නිගණ්ඨයන් සගන්වා 
විචාල කල්හි ඔවුහු සැබෑව යැයි කයිා පළිිගත්්හ. එවිට රජත්ුර්ා එර් 
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මිනිය සගන්වාසගන “යම් මිනි  සවමඥ න් වහන්යස්යග් ශරාවක න් 
වහන්යස්ලා විසින් යනා ර්රන ලද්යද්  . සවමඥ න ් වහන්යස්ට හා 
ශරාවක න් වහන්යස්ලාට කළිුටක් උපදවනන්ට අප විසනි් ර්රණ ලද්යද් 
 ” යැයි කයිමින් හිස ර්ත් ත්බා සගන සැවැත්් නුවර වීථියක් පාසා 
ඇවිදුව යැයි අණ කසළ් ය. නිගණ්ඨසයෝ රජ අනින් එසස් කළහ. එය 
අසා සියලු ජනයා නිගණ්ඨයන් සකසරහි වැඩයක් අපරසාදයට පත්් වූහ. 
ත්ථාගත්යන් වහන්සස් හා ශරාවකයන් වහන්සස්ලා සකසරහි වඩාත්් 
පරසාදයට පත්් වූහ. එයින ් බුදු රජාණන් වහන්සස්ට හා ශරාවකයන් 
වහන්සස්ලාට පඤ්ච ර්හා ගංගාවන් ගලා බසිනන්ාක් සර්න් බහුල 
වශසයන් ලාභ සත්්කාර කරී්ත්ි පරශංසා වැඩ වූහ. 

බුදු රජාණන ්වහන්සස්ට හා ශරාවකයන් වහන්සස්ලාට ඇත්ි වූ 
අපකීර්ත්ි ශබ්දය සබාසහෝ කල් සනා වීය. දින සත්ක් ර් විය. සත්් දින 
ඉකුත්්වීසර්න් අත්ුරැදන ් විය. ඉක්බිත්ි වනාහි සබාසහෝ භික්ෂුහු 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් කරා සගාස් භාගයවත්ුන් වහන්සස් වැඳ 
එකත්්පසසක හිඳ භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට සර්ය කීහ. “ස්වාමීනි, 
ඓශ්චයයමයි, ස්වාමීනි, පුදුර්යි. සව්ාමීනි භාගයවත්ුන ්වහන්සස් විසින් 
යම්ප්ත්ාක් සම්ප් කරැණ ස්ථිර සනාවන්සන්ය. සත්් දිනක ්ර් වන්සන් ය. 
සත්් දින යාසර්න් අත්ුරැදහන් වන්සන් ය යයි’ ර්නාව වදාරන ලද්සද් ද, 
ස්වාමීනි, ඒ ශබ්දය අත්ුරැදන් විය. 

ඉක්බිත්ි භාගයවත්ුන් වහන්සස් සම්ප් කාරණය සළකා ඒ 
සව්ලාසවහි සම්ප් උදානය (පරීත්ි වාකයය) පහළ කළ සසක්. 

“තුදතති වාචා  ජ්නා අසහඤතා,  
 සයරහි සඞ්ගාර්ගතංව කුහජ්රං,   
 සුත්වාන වාකයං ඵරැසං උදීරිතං,     
 අධිවාසය  භිඛෙු අදු්ඨියත්තා’ති” 

යුධ වැදුණු ඇත්ුට සත්ුරැ සස්නාව පහර සදන්නාක් සර්න් 
සංයර්යක ්නැත්ි සනා හිකර්්ුණු බාල ජනයා වචනසයන් විදිත්්. භිකු්ෂ 
සත්සම්ප් අනුන් විසින ්කයින ලද පරැෂ වචන අසා සනා කිපුණු සිති්න් 
යුත්ුව එය ඉවසන්සන් ය. යැයි උදාන පරීත්ි වාකයයක් ද වදාළ සසක්. 
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සර්සලස බුදුරජාණන් වහන්සස්ට හා ශරාවකයන් වහන්සස්ලාට 
ලැබුණු ලාභ සත්්කාර කීර්ත්ි පරශංසා කිසිවකුටත්් නවත්ාලිය සනාහැකි 
විය. වැඩ වැඩසයන් ලාභ සත්්කාර කීර්ත්ි පරශංසාදිය නිරායාසසයන් ර් 
ලැසබන්නට වූහ. භික්ෂුහු එසස් ලැසබන්නා ව ූඅපර්ණ ලාභ සත්්කාර 
පරිෂ්කාරාදිසයහි සලාල් වී ආමිස ගරැක ව පරත්යසයහි බහුලත්්වයට 
පැමිණ වසනන්ාහු සවත්ි. සවස් කාලසයහි සත්ල්, මී පැණි, උක් සකුරැ, 
පැණි ආදිය දායකයන් විසනි් පළිිගැනව්ූ කල්හි සංඝයා අත්ර සබදා දීර්ට 
සගඩය නාද කළ විට රැස්ව “අපයග් ආචා යම න් වහන්යස්ට යදව, 
අපයග් උපාධය න් වහන්යස්ට යදව” යැයි කියමින් ඒවා සබදා ගැනරී්ට 
උස් හඬ ර්හ හඬ ඇත්ිව කථා කරත්ි. එය භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට ද 
පරකට වූහ. එයින් භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට ර්හත්් ධර්ම සංසව්ගයක් ඇති් 
වී සර්සස් සිත්ූ සස්ක.  

“සිවුපස පරතය අකැප  ැ ි ශිෂා පද ක් පැනීර්ට 
යනාහැක්යක්  . පරතය ලැබීයර්න් ර් කුල පුතර න්යග් ශරර්ණ ධර්ම  සිද්ධ 
යව්. එබැවින් ර්ර් එර් කාරණ  ර්ුල් යකාට ධර්ම දා ාද  යද්ශනා කරමි 
එයස් යද්ශනා කිරීයර්න ් එ  ශිෂාකාමී කුල පුතර න්ට ශිෂා 
පරඥප්ති ක් හා සර්ාන වන්යන්  . නගර ද්වාරය හි තබන ලද 
ඔවුයනාවුන් යග් රෑපක  දැකි  හැකි කැඩපතක් යර්න් ද,  ම් යස් 
වනාහි නගර ද්වාරය හි තබන ලද සි ලු ජ්න න්ට ඔවුන්යග් රෑපක  
දැකි  හැකි කැඩපතකින් බරාහ්ර්ණ ෂතරි  ශවශය ශුර  න සතර 
වණම ට අ ත් ජ්න ා තර්න්යග් රෑප  ඒ කැඩපතින ්දැක වැරදි හැර 
නිර්යදෝෂී වනන්ාක් යර්න් ශෂිාකාමී කුල පුතරය ෝ යර්ර් ධර්ම දා ාදය න් 
සැරයසනු කැර්ති ව ස ිලල්න්ට ර් කැඩපතක් බඳු වූ යර්ර් යද්ශනාව 
ආවජ්මන  යකාට ආමිෂ දා ාද  වජ්මන  යකාට ධර්ම දා ාද  පුරන්යන් 
වහාර් ජ්ාති ජ්රා ර්රණ දුක් අවසන් කරන්නාහ” යැයි සම්ප් අථමය කාරණා 
සකාට සගන “ධම්ර්දා ාදා යර්, භිඛෙයව, භවථ, ර්ා ආමිසදා ාදා” 
යනුසවන් වදාළ සස්ක. 

එහි “ධම්ර්දා ාදා යර්, භඛිෙයව, භවථ,”  “ර්හසණනි නුඹලා පීත්ෘ 
දායාදය වන අහමත්්වසයන් සියලු දුක් අවසන් කිරීම්ප් සංඛයාත් ර්ාසග් 
ධර්මයට හිමිකම්ප් කියන්සනෝ වව්” යැයි වදාළ සස්ක. “දා ාද” යනු දරැවන් 
යන අථමය හා දෑවැද්ද යන අථමයයි. එයනි් පියා සත්ු වූ දරැවන්ට හිමි 
ධනය කයින ලදි. සලෝකසයහි වනාහි පියවරැන් සනත්්ක ආමිෂ ධනය 
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සහවත්් ත්ණ්හා දිට්ි ර්ාන සකසලස්වලින ්බැඳීසර්න ්සසසරහි රඳවන 
නැවත් නැවත් දුකට ර් කාරණා වන අවනයයමානික වූ සලෞකික ධනය 
දරැවන්ට හිමි සවත්ි. බුදු සසුසනහි වනාහි එය පරත්ිසක්ෂ්ප සකාට යර්ක් 
වනයයමානකි ද, නවිැරදි ද පයිා අනුගර්නය කරන ශරාවක දරැවන්ට 
සියලු දුක් අවසන් කරිීසර්න් ලැබිය හැකි උත්ුම්ප් සුවය වන නිවමාණ 
සුවය නැර්ත්ි දායාදය ලැබීර් පිණිස ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් විසින් වදාළ 
ධර්මයට බැස ගැනීසර්න් එහ ිසකාටස්කරැවන ්වව් යනුසවන් සර්හි අථමය 
දත් යුත්ු ය. 

“ර්ා ආමිසදා ාදා යර් භික්ෙයව භවථ” “ර්හසණනි, නුඹලා ර්ා 
විසින් අනු දැන වදාළ සිවුපස පරත්යයට පර්ණක් හමිිකම්ප් කියන්සනෝ 
සනාවව්” යැයි වදාළ සසක්. 

සම්ප් ධර්මදායාදය වනාහි “නිෂප් යමා  ධර්මදා ාද , ප යමා  
ධර්මදා ාද ” යැයි සද වැදෑරැම්ප් සවත්ි.  

 නිෂ්ප යමා  ධර්මදා ාද  

ආයයම ර්ාගමසයහි සයදීසර්න ්උපදවා ගත් යුත්ු වූ සසෝවාන් ආදී 
සත්ර ර්ාගමය ද, සත්ර ඵලය ද නිවමාණය ද යන නව සලාව්ත්ුරා ධර්මය 
“නිෂප් යමා  ධර්මදා ාද ” නම්ප් සව්. එය වනාහි සංසාර වට්ටසයන් එත්ර 
කරවන බැවින් විවට්ට ධර්මය නම්ප් සව්. සවන යම්ප්කිසි කරර්යකනි් සහෝ 
ර්ාගමයකින් සහෝ සල්ශයකනි ්ලැබිය හැකක්ක් සනාසව්. 

 ප යමා  ධර්මදා ාද  

යම්ප් සම්ප් විවට්ටූපනිශරිත් (නිවනට කාරණා වන) කුසල ධර්මසයෝ 
සවත්් ද? එනම්ප්:- නිවන්සුව ලැබීසම්ප් පරාථමනාසවන් යුකත්්ව දන් සදයි ද, 
සිල් සර්ාදන්ව පළිිපදී ද, උසපෝසථ දිනයන්හි උසස් සලස සීලාදී 
ගුණයන්හි සයසදය ි ද, ර්ල ්පහන් ආදිය පූජා කරය ි ද, ධර්ම ශරවණය 
කරයි ද, ධර්ම සද්ශනා කරයි ද, ධයාන භාවනා විදශමනා භාවනාවන්හි 
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සයසදයි ද සර්සස් කරන්නවුන් අනු පිළිසවළින් අර්ෘත් ර්හ නිවමාණය 
පරත්ිලාභ කරන්සන් ය. සර්ය “ප යමා  ධර්මදා ාද ” නම්ප් සව්. 

ආමිෂ දායාදය ද “නිෂ්ප යමා  ආමිෂ දා ාද , ප යමා  ආමිෂ 
දා ාද ” යැයි සද වැදෑරැම්ප් සව්. 

 නිෂ්ප යමා  ආමිෂ දා ාද  

නිවමාණාවසබෝධය කිරීසම්ප් පරාථමනාසවන් යුක්ත්ව සීල සර්ාධි 
පරඥා ගුණ වැඩීර් පිණිස ර් චීවර පිණ්ඩපාත් සස්නාසන ගිලන ්සබසහත්් 
ආදිය පරිහරණය කරයි ද, එය “නිෂප් යමා  ආමිෂ දා ාද ” නම්ප් සව්. 

 ප යමා  ආමිෂ දා ාද  

යම්ප් සකසනක් වට්ටගාමිණී (සසර සැරිසැරීර්ට සහ්ත්ුවන) කාර් 
සම්ප්පත්් භව සම්ප්පත්් පරාථමනා කරසගන දන් සදයි ද, සිල් සර්ාදන්ව 
පිළපිදී ද, උසපෝසථ දිනයන්හි උසස් සලස සීලාදී ගණුයන්හි සයසදයි 
ද, ර්ල් පහන් ආදිය පූජා කරයි ද, ධර්ම ශරවණය කරයි ද, ධර්ම සද්ශනා 
කරයි ද, ධයාන භාවනා විදශමනා භාවනාවන්හි සයසදයි ද එසස් 
කරනන්වුන් අනු පිළිසවළනි් දිවය ර්ානුෂික සැප සම්ප්පත්් ලබයි. සර්ය 
“ප යමා  ආමිෂ දා ාද ” නම්ප් සව්. 

සම්ප් දායාදයන් අත්රින් නෂි්පයයමාය ධර්මය භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
සත්ු සව්. භාගයවත්ුන ්වහන්සස්සග් ර්ග සපන්වීසර්න් ර් ශරාවකසයෝ ර්ාගම 
ඵල නිවමාණාවසබෝධය කරත්ි, එබැවිනි. එය භාගයවත්ුන ්වහන්සස් විසනි් 
ර් සර්සස් වදලා සස්ක. 

“තථාගයතා, භිඛෙයව, අරහං සම්ර්ාසම්බුයද්ධා අනුප්පතනස්ස 
ර්ග්ගස්ස උප්පායදතා, අසහජ්ාතස්ස ර්ග්ගස්ස සහජ්ායනතා, 
අනඛොතස්ස ර්ග්ගස්ස අඛොතා ර්ග්ගහු, ර්ග්ගවිදූ, ර්ග්ගයකාවියදා, 
ර්ග්ගානුගා ච භිඛෙයව එතරහි සාවකා විහරතති පච්ඡාසර්තනාගතා” 
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“ර්හසණනි, ත්ථාගත් වූ අහමත්් වූ සර්යක් සම්ප්බුදුරජාණන් 
වහන්සස් කාශයප බුදු රජාණන් වහන්සස්සග ් ශාසනය සලාසවන් 
අත්ුරැදහන් ව ගයි ත්ැන් පටන් අපසග් භාගයවත්ුන් වහන්සස් සලාව 
පහළ වීර් දක්වා වූ කාලය ත්ුළ අන් ශරර්ණසයකු විසින් සහෝ 
බරාහ්ර්ණසයකු විසනි් නපූදවන ලද බැවින් වැළලී ගයි ආයයම ර්ාගමය 
සබෝධි ර්ණ්ඩලසයහි දී වජමාසනාරෑඪ ව පස ් ර්රැන් පරදවා 
ආයයමසත්යාවසබෝධසයන් ස්ව සන්ත්ානසයහි සපර නූපන් විරෑ ඒ ආයයම 
ර්ාගමය සලෝ වැඩ පිණිස පසරෝපසද්ශ රහිත්ව උපදවාලූ සස්ක.  

පසස් බුදු රජාණන් වහන්සස්ලා වනාහි ස්ව සන්ත්ානසයහි 
පර්ණක් එර් ර්ාගමය අවසබෝධ කරත්ි. අනයයන්ට අවසබෝධ කරවීර්ට 
සර්ත්් සනාසවත්ි. එසහත්් සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස් සව්සනයය 
ජන සන්ත්ානසයහි සපර සනා හටගත්් ශරාවක පාරමී ඤාණයට සහ්ත්ු වූ 
ආයයම ර්ාගමය අවසබෝධය පණිිස දම්ප්සක් සූත්ර සද්ශනය කිරීසර්හි පටන් 
සුවාසූදහසක් ධර්මස්කන්ධය සද්ශනා සකාට වදාළ සහ්ත්සුවන් අද දකව්ා 
ර් සව්සනයය ජන සන්ත්ානසයහි උපදවාලන සසක්. ත්ථාගත්යන් 
වහන්සස් අවසබෝධ කළ එර් ආයයම ර්ාගමය කිසි ත්ැනක ර්ුලාවක් නැත්ිව 
අථම වශසයන් දැන වදාළ බැවින් “ර්ගග්ඤ්ු” නම්ප් වන සස්ක. සව්සනයය 
ජන සන්ත්ානසයහි පිහිටවුීර් පිණිස ර්ාගමය පරකට කළ සහයනි් 
“ර්ගග්විදූ” නම්ප් වන සස්ක. සවමඥත්ා ඥානාවසබෝධසයන් ර්ාගමය සර්ය 
ය අර්ාගමය සර්ය ය යැයි සව්ගම ර්ාගමය හා නිවමාණ ර්ාගමය ර්නා සකාට 
දත්් සහයින් “ර්ගග්යකාවිඤූ” නම්ප් වන සසක්. එබැවින ්ර්හසණනි, දැන් 
ශරාවකසයෝ ත්ථාගත්යන් වහන්සස් විසින් සීලාදී ගුණසයන් යුක්ත්ව වදාළ 
ආයයම ර්ාගමය අනවු යමින් පසුව ඒ ආයයම ර්ාගම අනගුර්නය කරන්සනෝ 
ව සවසසත්ි.  

“යසා හාවුයසා, භගවා ජ්ානං ජ්ානාති, පස්සං පස්සති 
චඛෙුභූයතා ඤාණභූයතා ධම්ර්භූයතා බරහ්ර්භූයතා වත්තා පවත්තා අත්ථස්ස 
නියතනතා අර්තස්ස දාතා ධම්ර්ස්සමී තථාගයතා” 

ඇවැත්්නි, ඒ භාගයවත්ුන් වහන්සස් වනාහි සවමඥත්ා ඥානසයන් 
දත් යුත්ු ද, ඒ සයිලු සඤයය ධර්මයන්1 දන්නා සස්ක. සයිල්ල දක්නා ලද 

 
1 සංස්කාර, විකාර, ලක්ෂණ, පරඥප්ත්ි, නිවමාණ යන පස 
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බැවින් ඇසනි් දුටුවාක් සර්න් දැක්ක යුත්ු වූ සඤයයපථය දිවය චක්ෂූ1, 
ඤාණ චක්ෂූ2, බුද්ධ චක්ෂූ3, ධම්ප්ර් චක්ෂූ4, සර්න්ත් චක්ෂූ5 යන පස් වැදෑරැම්ප් 
නුවණැසින් දක්නා සස්ක. සසෝවාන් ආදී ර්ාගමයන්ට පර්ුණුවන බැවින් 
“චෂූභූත” නම්ප් වන සසක්. ත්ර්න් වහන්සස් අවසබෝධ කළ ආයයම 
සත්යයන් අනයයන්ට ද අවසබෝධ කරවන අථමසයන් “ඤාණභූත” නම්ප් 
වන සස්ක. ධර්මයට අධිපත්ි වන බැවින් “ධර්මභූත” නම්ප් වන සසක්. 
සශර්ෂ්ඨ වූ අථමසයන් “බරහ්ර්භූත” නම්ප් වන සස්ක. චත්ුරායයම සත්ය ධර්මය 
සද්ශනා කරමින ්ධර්මචකරය පවත්්වන බැවින් “වත්ත” නම්ප් වන සස්ක. 
නානපරකාරසයන් විගරහ සකාට වදාරණ බැවින් “පවත්ත” නම්ප් වන 
සස්ක. පාළියත්් එහි අථමයත්් දක්වමින් එයට පර්ණුුවන බැවින් 
“නියතනතා” නම්ප් වන සස්ක. නවිමාණාවසබෝධය කරවනු පිණිස 
පරත්ිපත්්ත්ිය සද්ශනා සකාට වදාළ සහයින් ද, නිවමාණය පරකාශ වන ධර්මය 
සද්ශනා සකාට සත්්වයන ් ඒ නිවමාණය සවත් පර්ණුුවන බැවින ් ද 
“අර්තස්ස දාතා” නම්ප් වන සස්ක. සබෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්හි පිහිටා 
සලෝසකෝත්්ත්ර ධර්මය උපදවාලූ බැවින් ද, හිකර්්විය යුත්්ත්න්ට ගැලසපන 
අයුරින් සවු සස් සලෝසකෝත්්ත්ර ධර්මය සබෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩීම්ප් 
වශසයන් දීසර්න් ධර්මසයහි ඉසුරැර්ත්් බව හා පරධානත්්වය පවත්්වන 
බැවින් “ධම්ර්ස්සාමි” නම්ප් වන සස්ක. 

 “තථාගයතා” යනු “තථා ආගයතාති තථාගයතා, තථා ගයතාති 
තථාගයතා, තථලකෙණං ආගයතාති තථාගයතා, තථධයර්ර්  ාථාවයතා 
අභිසර්බුයදධාති තථාගයතා, තථදසසිතා  තථාගයතා, තථවාදිතා  
තථාගයතා, තථාකාරිතා  තථාගයතා, අභිභවනයටඨන තථාගයතාති” 
යන අට කරැණකින් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සස් ත්ථාගත් නම්ප් සව්. එහි 
අථම සර්සස් ය.  

1. “තථා ආගයතාති තථාගයතා” 

 
1 ආසයානුසය ඤාණය, ඉන්ද්රිය පසරෝපරිය ඤාණය යන සදක 
2 සසෝවාන්, සකෘදාගාමී, අනාගාමී ර්ාගම ත්ුන පිළිබඳ වූ ඤාණය 
3 අභිඥාවන් පිළිබඳ ඤාණය 
4 චත්ුරායයම සත්යය පිළිබඳ ව සත්ය කෘත්ය කෘත් වශසයන් ඇත්ි සදාසළාස් ආකාර 
දශමනය 
6 ස්කන්ධ ධාත්ු ආයත්නාදී වශසයන් සංඛත් අසංඛත් සියල්ල පිළබිඳ ඤාණය 
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පූවමය හි පහළ වූ බුදුරජ්ාණන් වහන්යස්ලා අනවු ආ බැවින් 
භාගයවතුන් වහන්යස් තථාගත නම් යව්. 

පූවමසයහි පහළ වූ විපසස්ී සිඛී සවස්සභු ආදී බුදුරජාණන් 
වහන්සස්ලා නියත් විවරණය ලැබූ ත්ැන් පටන් සර්ත්රිංශත්් පාරමිත්ා 
ධර්ම පූණමය සකාට අංග - සන්ත්ර - ධන - රාජය - පුත්ර දාර යන 
පඤ්ච ර්හා පරිත්යාග සකාට, පූවම සයෝග1 පූවම චයයමා2 ධර්මඛාන3 
ඤාත්ත්ථ චයයමාදිය ද, සත්් ත්ිස් සබෝධි පාක්ෂික ධර්මයන් ද පූණමය 
සකාට බුදු බව දක්වා පැමිණ වදාළ සස්ක් ද, එසලස ර් අපසග් 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් ද, දීපංකර භාගයවත්ුන් වහන්සස් හර්ුසවහි 
පටන් සර්ත්රිංශත්් පාරමිත්ා ධර්ම පූණමය සකාට, අංග - සන්ත්ර - ධන 
- රාජය - පුත්ර දාර යන පඤ්ච ර්හා පරිත්යාග සකාට පවූම සයෝග පූවම 
චයයමා ධර්මඛාන ඤාත්ත්ථ චයයමාදිය ද සත්් ත්ිස් සබෝධි පාක්ෂික ධර්මයන් 
ද පූණමය සකාට බුදු බව දකව්ා පැමිණ වදාළ බැවින් “තථාගත” නම්ප් 
සව්. 

2. “තථා ගයතාති තථාගයතා”  

පූවමය හි පහළ වූ බුදුරජ්ාණන් වහන්යස්ලා අනුව ගි  බැවින් 
භාගයවතුන් වහන්යස් තථාගත නම් යව්. 

පූවමසයහි පහළ වූ විපසස්ී සිඛී සවස්සභු ආදී බුදුරජාණන් 
වහන්සස්ලා යම්ප් සස් උපන් ඇසිල්සලහි සර් වූ පාත්යන්සගන් 
උත්ුරැ සදසට සත්් පියවරක් වැඩ සස්ක් ද, සදවියන් විසින් 
ස්සව්ත්චත්ර දරණ කල්හි සයිලු සදස බැලූ සස්ක ්ද, “අයගගාහර්සමි 
යලෝකසස” යනා දී සිංහ නාද කළ සසක්් ද අප භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් ද එසලස ර් ගයි බැවින් “තථාගත” නම්ප් සව්. 
 
 

 
1 පූවම භවයන්හ ිදී කළ දාන සීලාදී කරියා 
2 පූවම භවයන්හ ිදී පුරැදු කළ පැවත්ුම්ප් 
3 ධර්ම සද්ශනා කිරීර් 
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3. “තථලකෙණං ආගයතාති තථාගයතා” 

ඇත්තා වූ සතය ලෂණ න්ට නුවණින් පැමිණි බැවින් භාගයවතුන් 
වහන්යස් තථාගත නම් යව්. 

“තථ” යනු සත්යයට නර්කි. භාගයවත්ුන් වහන්සස් සියලු රෑපී අරෑපී 
(නාර් රෑප) ධර්මයන්සග් සත්ය වශසයන් ඇත්්ත්ා ව ූපඨවි ධාත්ුසවහි 
කකමශ ලක්ෂණය, ආසපෝ ධාත්ුසවහි වැගිසරන ලක්ෂණය, සත්්සජෝ 
ධාත්ුසවහි උණුසුම්ප් ලක්ෂණය, වාසයෝ ධාත්ුසවහි සැසලන ලක්ෂණය, 
විඤ්ඤාණ ධාත්ුසවහි විසශ්ෂසයන් දැන ගැනීසම්ප් ලක්ෂණය ආදී 
ස්වලක්ෂණයන් ද, සියලු සංස්කාර ධර්මයන්හි ඇත්්ත්ා වූ අනිත්ය - 
දුක්ඛ - අනාත්්ර් යන  සාර්ානය ලක්ෂණයන් ද ර්නාසකාට දත්් 
බැවින් “තථාගත” නම්ප් සව්. 

4. “තථධයර්ර්  ාථාවයතා අභිසර්බුයදධාති තථාගයතා” 

තථ ධර්ම ඇත ියලස අවයබෝධ කල බැවින ්භාගයවතනු් වහන්යස් 
තථාගත නම් යව්. 

දුක්ඛය සර්ුදය නිසරෝධය ර්ාගමය යන චත්ුරායයම සත්යය ධර්මයන් කිසි 
කසලකවත්් සවනස් සනාවී එසලස ර් පවත්්නා බැවින ්“තථ” නම්ප් 
සව්. කිසි කසලක අසත්ය සනාවන ධර්ම බැවින් “අවිතථ”  නම්ප් සව්. 
අන් අයුරකින් සනා පවත්ින බැවින් “අනඤ්ඤතථ” නම්ප් සව්. 
සර්සස් චත්ුරායයම සත්ය ධර්මය ඇත්ි සැටිසයන් අවසබෝධ කළ බැවින් 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් “තථාගත” නම්ප් සව්. 

5. “තථදසසිතා  තථාගයතා”  

සතය යලස දක්නා බැවින ්භාගයවතුන් වහන්යස් තථාගත නම් යව්. 

සත්්වයන්සග් ඇස් කන් නාස දිව කය යන ද්වාරයන්ට අරර්ුණු වන 
රෑප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, සප්ශම යන ධර්මයන් සකසරහ ිර්ුලා සනාවී, 
ඇස යනු පූවම ජාත්ිසයහි දී ඇසසන් රෑප දැකරී් සහ්ත්ුසවන් ර්ත්ුවට 
ද රෑප දැකීසම්ප් කැර්ැත්්ත් නදිාන සකාට කර්මසයන් හටගත්් සපනීසම්ප් 
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ශක්ත්ිය සගන සදන භූත් රෑප උපාදාය රෑප සර්ූහයකි, යනාදී සලස 
සහ්ත්ු-ඵල දශමනය ත්ුළින් ඇත්ිසලස දක්නා ලද බැවින් භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් “තථාගත” නම්ප් සව්. 

6. තථවාදිතා  තථාගයතා,  

සතය වූ යවනස් යනාවන ධර්ම යද්ශනා ඇති බැවින් භාගයවතුන් 
වහන්යස් තථාගත නම් යව්. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් යම්ප් රැයක සම්ප්ර්ා සම්ප්බුද්ධත්්වයට පැමිණි 
සස්ක් ද, යම්ප් රැයක අනුපාදිසශ්ෂ පරිනිවමාණසයන් පරිිනිවන් පා 
වදාළ සසක්් ද, සම්ප් අත්ර පන්සාළිස් වසක් ර්ුළුල්සලහි සද්ශනා 
සකාට වදාළ “සුත්ත, යග ය, යව යාකරණ, ගාථා, උදාන, 
ඉතිවුත් තක, ජ්ාතක, අබ් භුතධර්ම, යවදල් ල” යන නවාංග ශාස්ත්ෘ 
ශාසනසයන් යුත්් සත්ය ධර්මය කිසි කසළක සවනස ්සනාවන බැවින් 
ද, සනාවරදවාර් ඒ ධර්මය අනුව සයිල්ල සදිුවන බැවින් ද “තථ” 
නම්ප් සව්. සර්සස් සනා වරදින ධර්මයක් ර් සද්ශනා සකාට වදාළ 
බැවින් භාගයවත්නු් වහන්සස් “තථාගත”  නම්ප් සව්. 

7. තථාකාරිතා  තථාගයතා, 

 ථාවාදී තථාකාරී බැවින් ඒ භාගයවතුන් වහන්යස් තථාගත නම් 
යව්. 

ඒ භාගයවත්ුන් වහන්සස ්විසින් වචනසයන් සද්ශනා සකාට වදාරණ 
සද් කායික පැවත්මු්ප්වලට පරස් සනාවී අනුකූල වන සලස වදාරණ 
සස්ක. කයනි් කරන සද් කරන සද්ශනාවන්ට පරස් සනාවන සලස 
කරන සසක්. සර්සලස ඒ භාගයවත්ුන් වහන්සස ්සග් වචනය යම්ප් 
සස් ද, කායික කරියාවන් ද එසලස ර් ය. කායික කරියාවන් යම්ප් සස් 
ද, වචනය ද එසස්ර් ය. සර්සස් “ ථාවාදී තථාකාරී බැවින් ද, 
තථාකාරී  ථාවාදී බැවින් ද” ඒ භාගයවත්ුන් වහන්සස් “තථාගත” 
නම්ප් සව්. 
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8. “අභිභවනයටඨන තථාගයතාති” 

අභිභවන  යනාකළ හැකි බැවින් භාගයවතුන් වහන්යස් තථාගත 
නම් යව්. 

ඒ භාගයවත්ුන් වහන්සස් උඩන් භවාගරය ද, යටින් අවීචිය ද, 
සකළවර සකාට ඇත්ි සරසින් විශ්වය පුරා පවත්ින අපරිර්ාණ 
සලෝක ධාත්ූන්හි සියලු සත්්වයන් සීලසයන් සර්ාධිසයන් පරඥාසවන් 
විර්ුක්ත්ිසයන් විර්කු්ත්ි ඤාණ දශමනසයන් ඉක්ර්වන සස්ක. සියලු 
සත්්වයන් ඒ ගුණයන්සගන් යට සකාට සිටින සස්ක. ඒ සියලු 
සත්්වයන්ට අත්ුලය (අසර්ාන) වන සස්ක. අපරසර්යය (ර්ැනිය 
සනාහැකි) වන සසක්. නරිැත්්ත්ර (උසස්, සශර්ෂ්ඨ) වන සස්ක. 
සදවියන්ට අත්ිසද්ව වන සස්ක. ශකරයන්ට අත්ිශකර වන සස්ක. 
බරහ්ර්යන්ට අත්ි බරහ්ර් වන සස්ක. සියලු සත්්වයන්ට උත්ුම්ප් වන 
සස්ක. එබැවින් ඒ භාගයවත්ුන් වහන්සස් “තථාගත” නම්ප් සව්  

පයයමාය ධර්මය ද භාගයවත්නු් වහන්සස් සත්ු සව්. එය සර්සස් 
දැක්සව්. “පරි ා ධයම්ර්ාප ි භගවයතාය ව සතතයකා. භගවතා හි 
කිතත්තා එවං ජ්ානතති. විව්ටං පයත්ථත්වා දානං යදයතතා සීලං 
සර්ාදි යතතා උයපාසථකම්ර්ං කයරායතතා ගන්ධර්ාලං ආයරායපයතතා 
ධර්ං සුනයතතා ධම්ර්ං යදයසයතතා සර්ාපත්තිය ා නිබ්බයත්තයතතා 
අනුඛකයර්න අර්තං නිබ්බානං පටිලභති” පයයමාය ධර්මය ද භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් ර් සන්ත්ක සවයි. යම්ප් සහයකින ්භාගයවත්ුන ්වහන්සස් වදාළ 
බැවින් ර් වූසය් ද එසහයනි ්“නිවන්සුව ලැබීසම්ප් පරාථමනාසවන් යකු්ත්ව 
දන් සදයි ද, සිල් සර්ාදන්ව පිළිපදී ද, උසපෝසථ දිනයන්හි උසස් සලස 
සීලාදී ගුණයන්හි සයසදය ි ද, ර්ල් පහන් ආදිය පූජා කරයි ද, ධර්ම 
ශරවණය කරයි ද, ධර්ම සද්ශනා කරයි ද, ධයාන භාවනා විදශමනා 
භාවනාවන්හි සයසදය ිද සර්සස් කරන්නවනු් අනු පිළිසවළින් අර්ෘත් 
ර්හ නිවමාණය පරත්ිලාභ කරන්සන් ය” යනුසවන් දැක්සව්. 
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“ ාව නිබ්බාන සම්පත්ති  - සයබ්බර්යතන ලබ්බති, 
 සුයො විපායකා පුහඤාණං - අධිප්පාය ා සමිජ්ඣති” 

නිවමාණාවසබෝධය සිදුවන ත්ුරැ සියලු සම්ප්පත්් සර්යනි ්ලැසබයි. 
පිනට ඇත්්සත්් සැප විපාකයකි. එබැවින් බලාසපාසරාත්්ත්ුව සඵල සවයි. 

එබැවින් සත්් ත්ිස් සබෝධිපාක්ෂික ධර්ම හා දස පාරමිත්ා ආදී 
වශසයන් වඩන පරත්පිදාව නිවමාණය හා එක් වූ කල්හි සයිලු සම්ප්පත්් ලබා 
සදන්සන් ය.  

එබැවින් ත්ථාගත්යන් වහන්සස්සග් සර්සලස වදාළ උත්ුම්ප් බුදධ් 
වචනය අසාර් භික්ෂුහු දානාදී පුණය කර්මයන්සග් සසර හා ඇත්ි 
සම්ප්බන්ධය දනිත්ි. සවනත්් අයුරකින් සනාසව් ය යැයි කියන ලද්සද් ය. 
“පරි ා ධයම්ර්ාපි භගවයතාය ව සතතයකා. භගවතා හි කිතත්තා 
එවං ජ්ානතති. විව්ටං පයත්ථත්වා දානං යදයතතා ...යප... සර්ාපත්තිය ා 
නිබ්බයත්තයතතා අනුඛකයර්න අර්තං නිබ්බානං පටිලභති” යනුසවන්  
වදාළ සර්බඳු කැප වූ චීවරාදී පරත්යයන් පරිසභෝග කළ යුත්ුය. ඒ උතු්ම්ප් 
බුද්ධ වචනසයන් සත්ාරව භික්ෂුන්ට පිළිගැනීර් ද සනාසවත්ි. එසස් ඇත්ි 
කල්හි පරිසභෝගයක් සකසස ්නම්ප් ලැසබ් ද? සිදු සනාසව්ර් ය. 

නිෂ්පයයමාය ආමිසය ද භාගයවත්ුන් වහන්සස් ර් සත්ු සව්. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් අන ුදැන වදාළ බැවින් ර් ජීවක වස්ත්ු ආදිසයහි 
දැක්සවන පරිදි පරණීත් චීවර භික්ෂූන් වහන්සස්ලාට උපන්නාහ. 

 ජීවක වස්තුව 

උසද්නි රට රාජය කළ පජ්සජෝත් රජත්ුර්ාට පාණ්ඩු සරෝගයක් 
ඇත්ි විය. සනාසයක් සවදැදුරන ්පැමිණ සබසහත්් කළ නර්ුත්් සුවයක් 
සනාවී ය. ඉක්බිත්ි රජගහ පරු බිම්ප්බිසාර රජත්ුර්ාසග් රාජය වවදයවරයා 
වූ ජීවක වවදයාචායයම ත්ුර්ා කැසඳව්සව් ය. එත්ුර්ා සගාස් ගිසත්ල් මිශර 
එකර් සබසහත්කින් ඒ සරෝගය සුව කරවීය. එයින් පසු කාලයක ඒ 
පජ්සජෝත් රජත්ුර්ාට සීසවයයක වස්ත්ර යුගර්්යක් ලැබුසණ් ය. සම්ප් 
සීසවයයක වස්ත්ර වනාහි උත්ුරැ කුරැ දිවයිසන් වාසය කරන ර්නුෂයයින් 
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අඳින වස්ත්රය. එර් වස්ත්ර දිවය සළු හා සර්ාන ය. එහි වැසියන් මියගයි 
පසු එර් ර්ෘත්සද්හ එර් වස්ත්රවලින් ඔත්ා සසාසහානට සගාස් දර්ත්ි. 
හිර්ාල කැලසයහ ි වසන ඇත්් කඳ ළිහිණිසයෝ උත්ුරැ කරුැ දිවයිනට 
පියඹා සගාස් එර් ර්ල මිනී හිර්ාලයට රැසගන විත්් එර් වස්ත්ර ලිහා දර්ා 
ර්ළකුණු කත්ි. එසස් හිර්ාල වනසයහි ඇත්් කඳ ළිහිණියන් විසනි් දර්න 
ලද වස්ත්ර යුවළක් වැද්සදකුට හර්ුව හිත් මිත්ර භාවය නිසා ර් ඒවා 
සගනවිත්් පජ්සජෝත් රජත්ුර්ාට පරිත්යාග කසළ් ය. රජත්ුර්ා ත්ර් සරෝගය 
සුව කළ ජීවක වවදය ත්ුර්ාට එර් උත්ුම්ප් වස්ත්ර යුවල ත්ෑගි සකාට 
යැවුසව් ය. ජීවක වවදය ත්ුර්ා සිත්න්සන් “යම් උතමු් දුර්ලභ වස්තර 
ර්යග් පරිහරණ ට සුදුසු යනායව්. භාගයවත් අහමත් සම්ර්ා සම්බුදු 
රජ්ාණන් වහන්යස් යහෝ ර්ගයේශ්වර වූ බිම්බිසාර ර්හ රජ්තුර්ාට සුදුසු 
යව්. යම් වස්තර  ගුර්්  ලෂ කට වඩා අගයන් යව්. ර්ර් යම් උතමු් 
වස්තර  ුගර්්  භාගයවත් අහමත් සම්ර්ා සම්බුදු රජ්ාණන ්වහන්යස්ට පූජ්ා 
කරන්යන ්නම් ර්ැනව” යැයි සිත්් වී ඒ වස්ත්ර යගු්ර්ය සගන සගාස් 
සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස්ට පූජා කසළ් ය. එසස්ර් භිකු්ෂ 
සංඝයාට ද ගෘහපත්ි දාන චීවර අනු දැන වදාරණ සස්ක්වා යැය ිආරාධනා 
කසළ් ය. ඉක්බිත්ි භාගයවත්නු් වහන්සස් එර් කරැණ ර්ලු් සකාට ජීවක 
වවදයාචායයම ත්ුර්ාට අනසුර්ෝදනා සකාට භික්ෂ ු සංඝයා රැස් කරවා 
“අනුජ්ානාමි, භඛිෙයව, ගහපතිචීවරං. ය ා ඉච්ඡති, පංසුකූලියකා යහාතු, 
ය ා ඉච්ඡති, ගහපතිචීවරං සාදි තු. ඉතරීතයරනපාහං, භිඛෙයව, 
සතතු්ඨිංය ව වයණ්ඩණමි” යනුසවන් “ර්හසණනි, ගිහි පින්වත්නු් පනි් 
ඵල අදහාසගන පූජා කරන චීවර පිළගිැනීර්ට අනු දනමිි. යම්ප් භික්ෂුවක් 
පංශුකූල චීවර පරිසභෝගය කැර්ත්ි වන්සන ්ද එය පරිසභෝග සකසර්වා. 
යම්ප් භික්ෂුවක් ගෘහපත්ි දාන චීවර පරිසභෝගය කැර්ත් ි වන්සන් ද එය 
පරිසභෝග සකසර්වා. ර්හසණනි, ර්ර් ලද සදයින් සත්ුටු වීර් වණමනා 
කරමි” යැයි වදාළ සස්ක. සම්ප් බුදු සසුසනහි වෂම විස්සක කාලයක් භිකූ්ෂන් 
වහන්සස්ලා පංශුකූල චීවරයන්සගන්ර් යැපනුාහු ය. ජීවක වවදය 
ත්ුර්ාසග් ආරාධනසයන් පස ුභික්ෂූන් වහන්සස්ලාට අනයයන් පූජා කරන 
චීවර පරිසභෝගයට අවස්ථාව උදා වූහ. ඉන් පසු ර්නුෂයසයෝ භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් ගෘහපත්ි දාන චීවර අනු දැන වදාසළ්ය යැයි සත්ුටු ව ර්හත්් සස් 
චීවර පූජා කරන්නට වූහ. 
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 සඟබත් ආදි  අනුදැනීර් 

පූවමසයහි භික්ෂූන් වහන්සස්ලා පරණීත් ආහාර සනා ලැබූහ. 
සපදානචාරිකව පිණඩ්පාත් සභෝජනසයන් ර් යැපුණාහ. ඒ කාලසයහි 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් රජගහ නුවර වැඩ වාසය කරන සස්ක් 
“අනුජ්ානාමි, භිඛෙයව, සඞ්ඝභතං උයද්දසභත්තං නිර්තතනං 
සලාකභත්තං පඛිකං උයපාසිකං පාටිපදිකං” යනසුවන් “ර්හසණනි, 
සංඝයාසගන් සහෝ සංඝයා උසදසා දායක ආදීන්සගන් භික්ෂුන්ට ලැසබන 
බත්, නියර් කර සදන බත්, ආරාධනා සකාට පිරිනර්න බත්, දන ්සීට්ටු 
අනුව සදන බත්, පක්ෂයක් පාසා පරිිනර්න බත්, සපාසහාය දින 
පිරිනර්න බත්, පෑලවිය දින පිරිනර්න බත් අනු දනිමි” යැයි වදාළ සසක්. 
සර්සස් භාගයවත්ුන් වහන්සස් අනු දැන වදාළ ත්ැන ්පටන් භික්ෂු සංඝයාට 
පරණීත් ආහාර ලැසබන්නට වූහ. 

 යසනසුන් අනුදැනීර් 

පූවමසයහි භික්ෂු සංඝයාට සැප පහසුව ඇත්ි සසනසනු් සනා 
ත්ිබුණහ. සකස් සනාකරන ලද පවමත්, සලන් වෘක්ෂ ර්ූලයන්හි වාසය 
කළහ. 

එක් සර්යක භාගයවත්ුන් වහන්සස ් රජගහ නුවර 
සව්ළුවනාරාර්සයහි වැඩසටිි සස්ක. එසර්සයහි භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
භික්ෂු සංඝයාට සසනසුන් අනු දැන වදාරා සනා ත්ිබුණු බැවින් භිකූ්ෂන් 
වහන්සස්ලා ආරණයයන්හි ද, වෘක්ෂ ර්ූලයන්හි ද, පවමත්යන්හි ද, කඳු 
රැළිසයහි ද, ගල් සලන්හ ි ද, සසාසහාසනහි ද, වන සපසත්හි ද, 
එළරි්හසනහි ද, පිදුරැ කිළිසයහි ද යැයි ඒ ත්ැන්හි සවසසත්ි. ඒ භික්ෂූන් 
වහන්සස්ලා දුටුවන් පහදවන සංවර ඉන්ද්රියන්සගන් යුක්ත්ව විය දඬු 
පර්ණට වඩා දුර සනා බලමින් සපරවරැ කාලසයහි ආරණය පවමත් ආදී 
ඒ ඒ ත්ැනින් නික්සර්ත්ි. 

එසර්සයහි රජගහ නුවර පරධාන සිටුත්ුර්ා සිය උයනට යන 
අත්ර එසලස සංවර ඉඳුරන ්ඇත්ිව ආරණය වෘක්ෂර්ූලාදී ඒ ත්ැනින ්පිඬ 
පිණිස වඩන භික්ෂූන් වහන්සස්ලා දුටුසව් ය. දැක පැහැද ඒ භික්ෂූන් 
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වහන්සස්ලා සවත් එළඹ “ස්වාමින ්වහන්යස්ලා ර්ා විසින ්විහාර න් 
කරවුවයහාත් ර්ායග් විහාර න්හි වැඩ සිටිනන්ාහු ද?” යැයි විචාසළ් ය. 

එවිට භික්ෂූන් වහන්සස්ලා “ගෘහපති , භාගයවතුන් වහන්යස් 
විසින් විහාරය ෝ යනා අන ුදන්නා ලද්යද්  ” යැයි කහී. “එයස් ී නම් 
ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්යස්යගන් විර්සා ර්ට දැනුම් යදන්න” යැයි 
එත්ුර්ා කීසව් ය. “එයස්   ගෘහපති ” යැයි පිළවිදන් දී ඒ භිකූ්ෂන් 
වහන්සස්ලා භාගයවත්ුන ් වහන්සස් සවත් එළඹ වැඳ “සව්ාමීනි 
භාගයවතුන් වහන්ස, රජ්ගහ සිටුතුර්ා විහාර කරවනු කැර්ැත්යත්   අප 
විසින් යකයස් පිළපිැදි   තුු ද?” යැයි විර්සූහ. ඉක්බිත්ි භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් සම්ප් කරණ ර්ුල්සකාට භික්ෂු සංඝයා රැස් කරවා “අනුජ්ානාමි, 
භිඛෙයව, පහච යසනාසනානි. විහාරං, අඩ්ඪය ාගං, පාසාදං, හම්මි ං, 
ගුහං” යනුසවන් “ර්හසණනි, විහාරය ද, ගුරැළු පියාපත්් වැනි වහලය 
ඇත්ි සගය ද, දිග පහය ද, සඳළු සහිත් සගය ද, ගුහාව ද යන සසනසනු් 
පස අනු දනමිි” යැය ිවදාළ සස්ක. ඉන් පසු භික්ෂු සංඝයාට සැප පහසවු 
ඇත්ි සසනසුන් පරිසභෝග කිරීර්ට අවස්ථාව ලැබුණාහයු. 

 පඤ්ච යභ්සජ්ජ් අනුදැනීර් 

එක් සර්යක භාගයවත්ුන් වහන්සස් සැවැත් ් නුවර 
සජ්ත්වනාරාර්සයහි වැඩ සටිි සස්ක. එකල්හි සරත්් කාලසයහි පිත්් සරෝග 
හට ගැනීසර්න් භික්ෂූන් වහන්සස්ලාට සබාන ලද කැඳ ද, වළඳන ලද 
දානය ද සනා දිරවීසර්න ් උඩට නැසගයි. ඒ සහ්ත්ුසවන් ඒ භික්ෂූන් 
වහන්සස්ලා වෑරැණා වූ  දුර්වණම වූ පඬු පැහැ ඇත්්ත්ා වූ නහර ඉල්පුණු 
සිරැරැ ඇත්ිව සවසසත්ි.  

එය දුටු භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසව්කී ව සර්වත්් සුවසයන් 
සිටින විට “දැන් සරත් කාලය හි පිත් යරෝග හට ගැනීයර්න් භෂිූන් 
වහන්යස්ලාට යබාන ලද කැඳ ද, වළඳන ලද දාන  ද යනාදිරීයර්න් 
උඩට නැයග ි. ඒ යහ්තුයවන් ඒ භිෂූන් වහන්යස්ලා වෑරැණා වූ  
දුර්වණම වූ පඬ ුපැහැ ඇත්තා වූ නහර ඉලප්ුණු සිරැරැ ඇතිව යවයසති. 
එයස් යහ ින්  ර්ක් යබයහත් වන්යන් ද, යලෝක ා විසින් යබයහත් 
 ැ ි සම්ර්ත කරන ලද්යද් ද, අහර කෘතය ත් සප න්යන් ද, දළ 
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ආහාර ක් යස් යනායපයණන්යන් ද එබඳු වූ යබයහතක් ර්ර් භෂිුන්ට 
අනුදනනි්යනම් නම් ය යහක” යැයි සිත්ුවිල්ලක් උපන ්සස්ක. 

ඉක්බිත්ි භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට “යම් යබයහත් පසක් යව්. 
එනම් ගියතල් , යවඬරැ , තලයතල් , මීපැණි , උක්සකුරැ   න 
පස ි. යම්වා යබයහත් ද යවති. යලෝක ා විසනි ් යබයහත්  ැ ි 
සම්ර්ත . ආහාර කෘතය  ද සිදු කර ි. ර්ර් භෂිුන්ට යම් යබයහත් පස 
සුදුසු කාලය හ ි පළිියගන සුදුස ු කාලය හි වැළඳීර්ට අනු දැන 
වදාරන්යන් නම් ය යහක” යැයි සර්සස් සිත්ූ සස්ක.  

ඉක්බිත්ි භාගයවත්ුන් වහන්සස් සවස් කාලසයහ ිඵල සර්වත්ින් 
නැගිට සම්ප් කාරණය සහත්්ුසවන් ර් භික්ෂු සංඝයා රැස් කරවා දැහැමි 
කථාවක් සකාට “දැන් සරත් කාලය හි පිත් යරෝග හට ගැනීයර්න් 
භිෂූන ් වහන්යස්ලාට යබාන ලද කැඳ ද, වළඳන ලද දාන  ද 
යනාදිරීයර්න් උඩට නැයග ි. ඒ යහ්තුයවන් ඒ භෂිූන් වහන්යස්ලා 
වෑරැණා වූ  දුර්වණම වූ පඬ ුපැහැ ඇත්තා වූ නහර ඉල්පුණා වූ සිරැරැ 
ඇතිව යවයසති. එයස් යහ ින ් ර්ක් යබයහත් වන්යන් ද, යලෝක ා 
විසින් යබයහත්  ැ ි සම්ර්ත කරන ලද්යද් ද, අහර කෘතය ත් 
සප න්යන් ද, දළ ආහාර ක් යස් යනායපයණනය්න් ද එබඳු වූ 
යබයහතක් ර්ර් භිෂුන්ට අනුදනින්යනම් ද  ැ ි සිතුවිල්ලක් උපන්යන් 
 ” ර්හසණනි ඒ ර්ට “යම් යබයහත් පසක් යව්. එනම් ගියතල් , 
යවඬරැ , තලයතල් , මීපැණි , උක්සකුරැ   න පස ි. යම්වා 
යබයහත් ද යවති. යලෝක ා විසින් යබයහත්  ැ ි සම්ර්ත . ආහාර 
කෘතය  ද සදිු කර .ි ර්ර් භිෂුන්ට යම් යබයහත් පස සුදුස ුකාලය හි 
පිළියගන සුදුසු කාලය හි වැළඳීර්ට අනු දැන වදාරන්යන් නම් ය යහක” 
යැය ි සම්ප් සිත් විය යැයි වදාරා “අනුජ්ානාමි, භිඛෙයව, තානි පහච 
යභසජ්ජ්ානි කායල පටිග්ගයහත්වා කායල පරිභුහජිතුං” යනුසවන් 
“ර්හයණනි, යම් පස් වැදෑරැම් වූ යබයහත් සුදුස ුකාලය හි පිළියගන 
සුදුසු කාලය හි වළඳන්නට අනු දනමිි” යැයි පනවා වදාළ සස්ක. 

ප යම  ආමිෂ  ද භාගයවත්ුන් වහන්සස් ර් සත්ු සව්. යම්ප් 
සහයකින් භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසනි් ර් අනු දැන වදාළ සස්ක් ද, 
එබැවින් උපන් සහයින.ි එය භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් වදාළ 
ආකාරසයන් ර් දත් යුත්ු ය. එනම්ප්:-  
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“සම්පත්තිභවං පයත්ථයතතා දානං දත්වා සීලං රඛිත්වා 
ර්ාලාගන්ධං පූයජ්ත්වා උයපාසථකම්ර්ං කත්වා ඣාන සර්ාපත්තිය ා 
නිබ්බයත්තත්වා අනුඛකයර්න පරි ා ාමිසං දිබ්බස ම්පත්තිං 
ර්නුස්සසම්පත්තිං පටිලභති” යනුසවන් “යසර්ක් භව සම්ප්පත්් පරාථමනා 
කරන්සන් ද, දන් දී, සිල් සර්ාදන්ව, සුවඳ ර්ල් ආදිය පූජා සකාට, 
සපසහවස් සර්ාදනව්, ධයාන භාවනා විපස්සනා භාවනා වඩා 
අනුකරර්සයන් භාගයවත්ුන ් වහන්සස්සග් පයයමාය ආමිස දායාදය වන 
දිවය සම්ප්පත්් ර්නුෂය සම්ප්පත්් ලබන්සන් ය”.  

එසස් සහයින ් නිෂ්පයයමාය ධර්මය ද, පයයමාය ධර්මය ද, 
නිෂ්පයයමාය ආමිසය ද, පයයමාය ආමිසය ද භාගයවත්ුන් වහන්සස ්ර් 
අයත්් සවත්ි. එබැවින් ත්ර්න් වහන්සස ්ර් ධර්මසයහි ද, ආමිසසයහි ද 
හිමිකරැ වන්සන් ය යැය ි දැකව්ීර් පිණිස “ධම්ර්දා ාදා යර්, භඛිෙයව, 
භවථ, ර්ා ආමිසදා ාදා” යනුසවන් “ර්හසණනි, සම්ප් ධර්මය හා ආමිසය 
යන සදකර් ර්ා සත්ු ය. එබැවින් ඒ සදකට ර් හිමිකාරසයෝ සවත්්වා. ර්ා 
සත්ු වූ ආමිසයට පර්ණක් හිමිකාරසයෝ සනා සවත්්වා. නව සලාව්ත්ුරා 
ධර්මසයහි සකාටස්කරැසවෝ සවත්්වා. ආමිසයට පර්ණක් 
සකාටස්කරැසවෝ සනා සවත්්වා” යැයි වදාළ සස්ක.  

යසර්ක ්සකසලස් දිනන බුදු සසුසනහි පැවිද්ද ලබා චීවර ආදී 
පරත්ය ලාභය ර් ගරැ සකාට සලකන්සන් නම්ප් එයින් චීවරාදී පරත්ය 
අරභයා භික්ෂුවට ත්ෘෂ්ණාව උපදින්සන් ය. එය සර්සස ්වදාළ සස්ක. 

“චත්තායරායර්, භිඛෙයව, තණ්ඩහුප්පාදා,  ත්ථ භිඛෙුයනා තණ්ඩහා 
උප්පජ්ජ්ර්ානා උප්පජ්ජ්ති. කතයර් චත්තායරා? චීවරයහතු වා, භිඛෙයව, 
භිඛෙුයනා තණ්ඩහා උප්පජ්ජ්ර්ානා උප්පජ්ජ්ති. පිණ්ඩඩපාතයහතු වා, 
භිඛෙයව, භිඛෙුයනා තණ්ඩහා උප්පජ්ජ්ර්ානා උප්පජ්ජ්ති. යසනාසනයහතු 
වා, භිඛෙයව, භිඛෙුයනා තණ්ඩහා උප්පජ්ජ්ර්ානා උප්පජ්ජ්ති. 
ඉතිභවාභවයහතු වා, භිඛෙයව, භිඛෙුයනා තණ්ඩහා උප්පජ්ජ්ර්ානා 
උප්පජ්ජ්ති. ඉයර් යො, භිඛෙයව, චත්තායරා තණ්ඩහුප්පාදා  ත්ථ භිඛෙුයනා 
තණ්ඩහා උප්පජ්ජ්ර්ානා උප්පජ්ජ්ති” 

“ර්හසණනි, භික්ෂුවට ත්ණ්හාව යම්ප් ත්ැසන උපදී ද, සම්ප් 
ත්ෘෂ්ණාව උපදින කරැණු සත්රකි. කනිම්ප් කරැණු සත්රක් ද යත්්? 
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ර්හසණනි, භික්ෂුවට චීවර සහ්ත්ුසකාටසගන සකාත්ැනින් 
කැර්ත්ි සිවුරක් ලබන්සනම්ප් ද, යැයි සිවරු පළිිබඳ ත්ෘෂ්ණාව උපදී. 
ර්හසණනි, භික්ෂුවට පිණඩ්පාත්ය සහ්ත්ුසකාටසගන සකාත්ැනින ්කැර්ති් 
පිණ්ඩපාත් ආහාරය ලබනස්නම්ප් ද, යැයි ආහාරය පළිිබඳ ත්ෘෂ්ණාව 
උපදී. ර්හසණනි, භික්ෂුවට සස්නාසන සහ්ත්ුසකාටසගන සකාත්ැනින් 
කැර්ත්ි සසනසුනක් ලබනස්නම්ප් ද, යැයි සසනසනු පිළිබඳ ත්ෘෂ්ණාව 
උපදී. ර්හසණනි, භික්ෂුවට ගිසත්ල් සවඬරැ ආදී සබසහත්් ගිලන්පස 
ආදිය සහ්ත්ුසකාටසගන සකාත්ැනින් ඉත්ා රසවත්් ගිසත්ල් සවඬරැ 
ආදිය ලබන්සනම්ප් ද, යැයි ගිසත්ල් ආදිය පළිිබඳ ත්ෘෂ්ණාව උපදී. 

ර්හසණනි, භික්ෂුවට ත්ෘෂ්ණාව උපදින්සන් යම්ප් ත්ැනක උපදී ද, 
සම්ප් ඒ ත්ෘෂ්ණාව උපදවන කරැණු සත්ර ය” යැයි වදාළ සස්ක. 

සර්සස් ත්ෘෂ්ණාව ඉපදීර්ට සහ්ත්ුවන චීවර පණි්ඩපාත් 
සසනසුන් පරිසභෝගසයන් හා පරණීත් පරත්ය පරිසභෝගසයන් ත්ෘෂ්ණාව 
උපදී ද, එසලසට පරත්ය පරිසභෝගසයන් පර්ණක් සෑසහන්සන් සව් ද, 
ධර්මානුධර්ම පරත්ිපදාසවහි සනා සයසදන්සන් සව් ද, සර්ය ආමිස දායාදය 
නම්ප් සව්. එසලස කටයුත්ු කරන්සනෝ සනා වව.ු අනු දැන වදාළ පරත්යයන් 
පරිසභෝග කරමින් සිහිසයන් හා නුවණින් යකු්ත්ව “අල්යප්ච්ඡතාව , 
සන්තුෂ්ඨිතාව , සල්යල්ෙතාව , පවියව්කතාව ” ආදී උසස් ගුණ 
වඩමින් පරත්ිපත්්ත්ි පූණමයට ර්ුල් ත්ැන සදමින් “චතුපච්ච  සන්යතෝෂක 
භාවනාරාර්තාදීපක ර්හා ආ යමවංශ පරතිපදාව” පුරනස්න් සව් ද සර්ය 
ධර්මදායාදය නම්ප් සව්. එසලස පිළිපදින්සනෝ වවු. එය කැර්ත්ි විය යුත්ුය 
යැයි වදාළ සස්ක. 

 අප් පිච් ඡතාව 

ලද සදයනි් සත්ුටු වීර් අලය්ප්ච්ඡතාව නම්ප් සව්. එකර් බඳුනක 
පිසින ලද ආප්පයක ්කැවරු්ක් ත්ර් පාත්රයට වැටුණු කල්හි එය සනා 
පිලිස්සුණා වූ, ර්නාව සනා ඉදුණා වූ, කුඩා ආපප්යකි, කුඩා කැවුර්කි 
යැය ිහැසඟයි ද, එය ර් අන් සකසනකුසග් පාත්රයට වැටුණු කල්හි එය 
සහාඳින් පිලිස්සුණු සලාකු ආප්පයකි, සලාකු කැවුර්කි යැයි හැසඟයි ද 
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සර්සලස ත්ර්න්ට ලද සදයනි් සත්ුටු සනාවී ර්ත්ු ර්ත්්සත්හි නැවත් ලාභ 
බලාසපාසරාත්්ත්ු වීර් අතරිච්ඡතාව  නම්ප් සව්.  

ලාභාසප්ක්ෂාසවන් ත්ර්න් ශරද්ධාව නැත්ිව ර්ා ශරද්ධාවනත්්සයකු 
යැයි දැන ගනිත්්වා, ත්ර්න ් දුශ්ශීල ව සිට ර්ර් සිල්වසත්කු යැයි දැන 
ගනිත්්වා යනාදී සලස ත්ර්ා ත්ුළ නැත්ි ගුණ පහළ කරන සව්භාවය 
පාපිච්ඡතාව  නම්ප් සව්.  

ත්ර්න් ශරද්ධාවන්ත්සයකයු සීලවන්ත්සයකුය සර්ාධි 
සම්ප්පනන්සයකුය යැයි ඇත් ිගුණයන්ට ගරැ බුහුර්න් ලැබීසම්ප් අසප්ක්ෂාව 
ද, පිළිගැනීසර්හි පර්ණ සනා දනන්ා බව ද ර්හිච්ඡතාව  නම්ප් සව්. සම්ප් 
ර්හිච්ඡත්ාව ඇත්ි ත්ැනැත්්ත්ා සත්ුටු කිරීර්ට දුෂ්කර ය. වැූ ර්වට ද 
ඔහුසග් සිත්් ගැනීර්ට සනාහැකි සවයි. ගිනි කඳ ද, සර්ුද්රය ද, ර්හිච්ඡ 
පුදග්ලයා ද යන සම්ප් ත්ිසදනා ගැලව්ලින ්පරත්ය සගනවිත්් දුන්සන් නර්ුත්් 
සත්ුටු කළ සනා හැකිය.  

සර්සලස අිතරතාව, පාපිච්ඡතාව, ර්හිච්ඡතාව යන සදෝෂයන් 
සගන් සවන් ව ත්ර්න් ශරද්ධාවන්ත් ව, සීලවන්ත් ව, සර්ාධි සම්ප්පන්න ව, 
විසව්කසයන් යකු්ත්ව, බහුශරැත් ව, පරඥාවන්ත් ව, පටන්ගත්් වීයයමය 
ඇත්ිව, ක්ෂීණාශරවසයකු ව සිට අනුන් ර්ා ශරද්ධාවන්ත්සයකු, 
සීලවන්ත්සයකු, සර්ාධි සම්ප්පන්නසයකු, වීයයමවන්ත්සයකු, 
පරඥාවන්ත්සයකු, ක්ෂීණාශරවසයකු බව සනා දැනගනිත්්වා යැය ිත්ර්ා තු්ළ 
විදයර්ාන වන ගුණ සඟවන ස්වභාවය ද, පිළගිැනීසර්හි පර්ණ දන්නා 
බව අල්යප්ච්ඡතාව  නම්ප් සව්. ර්ජ්ඣන්ත්ික සත්රැන් වහන්සස් සර්නි.  

ර්ජ්ඣන්ත්කි ර්හ රහත්න ් වහන්සස් පරිසභෝග කළ පාත්ර 
චීවරයන් පාදයක වටිනාකර්කින් යකු්ත් ය. ධර්මාසශෝක ර්හ රජත්ුර්ාසග්  
විහාර පූජා දිනසයහ ිසම්ප් ර්ජ්ඣන්ත්කි රහත්න ්වහන්සස් සංඝ ස්ථවිර 
වූහ. ඒ සත්රැන් වහන්සස්සග් රෑක්ෂ බව දැක ජනයා “සව්ාමින් වහන්ස, 
ර්ඳක ්බැහැර වන ුර්ැනව” යැයි කීහ. එවිට ඒ රහත්න් වහන්සස ්“ර්ා 
වැනි රහත්් සකසනකු සම්ප් රජත්ුර්ාට අනුගරහ සනා දක්වන්සන් නම්ප් අන් 
කවසරක් පිහිට වන්සන් ද?” යැයි සිත්ා සපාසළාසවහි කිමිද සංඝ 
ස්ථවිරයන්ට පදුන පිණ්ඩය ගනිමින් ර් සපාසළාසවන ්නැගුණු සස්ක. 
සම්ප් රහත්් සකසනකු ය යැයි ජනයා දැන ගන්නවාට අකර්ැත්ි විය. 



70    ධර්මදායාද සූත්රය 

සර්සලස අල්සප්ච්ඡ භික්ෂුව නපූන ් ලාභය උපදවය.ි උපන ් ලාභය 
ත්හවුරැ කරය.ි දායකයන් සග් සිත් ආරාධනා කරයි. ත්ර්න්සග් අල්සප්ච්ඡ 
භාවය නිසා ර්දක් ගනී ද ඒ උත්ුම්ප් ගුණසයහි පැහැදුණු ජනයා සබාසහෝ 
සකාට සදන්සනෝ සවත්ි.  

සම්ප් අල්සප්ච්ඡත්ාවය වනාහි පරතය අල්යප්ච්ඡතාව , ධුතාංග 
අල්යප්ච්ඡතාව , ප යමාප්ත ිඅල්යප්ච්ඡතාව , අධිගර් අල්යප්ච්ඡතාව  
යැයි සිව් වැදෑරැම්ප් සව්. එහි :- 

සිවුපස පරත්යයන්හි අල්සප්ච්ඡ ත්ැනැත්්ත්ා පරත්ය දායකයා ද, දාන 
වස්ත්ුව ද, ත්ර් ශක්ත්ිය ද බලා, දාන වස්ත්ුව බහුල සව් ද, දායකයා 
ස්වල්පයක් සදනු කැර්ැත්ස්ත්් ද, එහි දී දායකයාසග ් අදහස සලකා 
ස්වල්පයක් ගනී. එසස්ර් දාන වස්ත්ුව ස්වල්ප සව් ද, දායකයා සබාසහෝ 
සදනු කැර්ැත්්සත්් සව් ද, එහි දී දාන වස්ත්ුව බලා ස්වල්පයක් ගන.ී 
එසස්ර් දාන වස්ත්ුව සබාසහෝ සව් ද, දායකයා සබාසහෝ සදනු කැර්ැත්්සත්් 
සව් ද, එහ ිදී ත්ර්ාසග් ශකත්්ිය බලා යැපයි හැක ිපර්ණ ගනී. සර්බඳු 
භික්ෂුව නූපන් ලාභ උපදව යි. උපන් ලාභ ස්ථාවර කරයි. දායකයන්සග් 
සිත්් සත්ුටු කරයි. සර්ය පරතය අල්යප්ච්ඡතාව  නම්ප් සව්. 

සර්ාදනව් ගත්් ධුත්ාංග ත්ර්ා සකසරහි ඇත්ි බව සනා දන්වනු 
කැර්ත්ි බව ධුතාංග අල්යප්ච්ඡතාව  යි. සසෝසානික ර්හා කරු්ාර 
සත්රැන් වහන්සස් සැට වෂමයක් සුසාන භමූිසයහි විසුසව් ය. 
සසෝසානිකංග වසත්හි ර්නාව පැවත්ි බැවින් අන් කිසි භික්ෂුවක් ඒ බව 
සනා දත්්සත්් ය. පසුව සත්රැන් වහන්සස් සර්සස් උදම්ප් ඇනීය. 

“සුසායන ස්ඨි වස්සාන ි - අයබ්බාකිණ්ඩණං වසාර්හං, 
දුතිය ා ර්ං න ජ්ායන ය - අයහා යසාසානිකුත්තයර්ා” 

ර්ර් සැට වෂමයක් සුසානසයහි අන් කිසිසවකු සර්ග ර්ුසු සනාවී 
වසමි. එබැවින් සදවැනි සහායකයා ද ර්ා පිළිබඳව සනා දැන ගන්සන් 
ද එසලස සැට වසරක් නරිත්ුරැව ර් සසාසහාසනහි වසමි. එසහයින් 
විශ්ර්යකි. ර්ර් සසෝසානික ධුත්ාංග ගුණ පුරනන්ා වූ භික්ෂූන් අත්ර  
සශර්ෂ්ඨසයක් සවමි. 
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ත්ව ද සෑ ගිරි පවමත්සයහි1 සසාසහායුරැ සත්රැන් සද නර්ක් 
විසූහ. එයනි් බාල සත්රැන් වහන්සස් ත්ර් උපස්ථායකසයකු විසින් 
එවන ලද උක් දඬු මිටියක ්සගන වැඩර්හලු සත්රැන් වහන්සස් සවත් 
සගාස් “ස්වාමීනි, සර්ය පරිසභෝග කළ ර්ැනව” යැය ිදුන්සන් ය. එය 
සත්රැන් වහන්සස් දන් වළඳා නිර්වා ර්ුව සසෝදන සව්ලාව විය. එවිට 
සත්රැන් වහන්සස ්“ඇවැත්න්ි, කම්ප් නැත් සෑසහයි” යැයි කීසව් ය. එවිට 
බාල සත්රැන් වහන්සස් “කරි් ස්වාමීනි, ඒකාසනිකංගය පුරන්සනහි ද?” 
යැයි ඇසුසව් ය. එකල්හි ඒ සත්රැන් වහන්සස් “ඇවැත්න්ි උක් දඬු මිටිය 
සගන එව” යැයි කයිා පනස් වසරක් ආරක්ෂා කළ ඒකාසනිකංගය 
සඟවා උක් දඬු පරිසභෝග සකාට ර්ුව සසෝදා නැවත් ඒකාසනිකංගය 
අධිෂ්ඨාන කසළ් ය. සර්ය ධුතාංග අල්යප්ච්ඡතාව නම්ප් සව්.   

යසර්ක් ත්ර්ාසග් බහුශරැත් භාවය පරකට කරන්නට අකර්ැත්ි සව් 
ද, සර්ය ප යමාප්ත ි අල්යප්ච්ඡතාව  යි. සාසකත්්ත්ිස්ස සත්රැන් 
වහන්සස් සර්නි. සත්රැන් වහන්සස් කිසිවකුට උද්සද්ස (සපළ කයිා දීර්) 
පරිපුච්ඡා (අථමකථා කයිා දීර්) ආදිය සඳහා විර්සූ විට ඒ සඳහා සව්ලාවක් 
නැත් යැයි කියයි. එහි දී අන් භික්ෂුහු එසස් නම්ප් ර්රණය සිදුවන ඇසිල්ල 
සහෝ ලබන්සනහි ද යැයි සචෝදනා කළහ. ඉන් පසු සත්රැන් වහන්සස් 
එසලස සචෝදනා කරන ඒ සඟ පිරිස අත්හැර කිහිරිවැල ර්ුහුදු විහාරයට 
වැඩසය් ය. එහි දී වස් කාලය ත්ුළ ස්ථවිර ර්ධයර් නවක භික්ෂුන්ට 
උපකාර ව සිට ර්හා පවාරණ සපාසහාය දිනසයහි සරෝසර්ෝද්ගර්නය 
වන ධර්ම කථාවක් සකාට ඒ ර්ුළු ජනපදයර් ත්ර් බහුශරැත් භාවසයන් 
ඒකාසලෝක සකාට අරැසණෝද්ගර්නසයහි දී එයින් නිකර්් ගිසය් ය. 
සර්සලස ත්ර් බහුශරැත් භාවය පරකට කිරීර්ට අකර්ැත්ි බව ප යමාප්ති 
අල්යප්ච්ඡතාව  නම්ප් සව්.  

යසර්ක් සසෝවාන් ආදී ර්ාගමයකට පැමිණිසය් සව් ද, ඒ බව 
සබරහ්ර්චාරීන්ට දන්වන්නට අකර්ැත්ි සව් ද, සර්ය අධිගර් 
අල්යප්ච්ඡතාව  යි.  

 
1 මිහින්ත්ලසයහි 
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 සන් තුට් ඨිතාව  

භාගයවත්ුන් වහන්සස් අනු දැන වදාළ ධාර්මික කරර්වලින් 
ලැසබන පරණීත් වූ සහෝ කටුක වූ සහෝ ලද පරත්යයකින් සත්ුටු වීර් 
සන්තුෂ්ටිතාව  යි. සර්හි සිවුපස පරත්යය පිළිබඳව  ථාලාභ,  ථාබල, 
 ථාසාරැපය වශසයන් වූ සත්වැදෑරැම්ප් සන්සත්ෝෂය දත් යුත්ු ය.  

චීවර පිළිබඳ යතවැදෑරැම් සන්යතෝෂ  

කාය පරිහරණයට පරර්ාණවත්් වූ රළු වූ සහෝ සැහැල්ලු වූ සහෝ 
ලද ත්ුන් සිවුරකින් සත්ටුු සවයි. ඉන් වැඩයක් බලාසපාසරාත්්ත්ු 
සනාසවයි. පරණීත් සිවුරැ ලැබුසණ් නර්ුත්් ත්ර්න්සග් පරිහරණයට සනා 
ගනී. සම්ප් භික්ෂුව සග් චීවරසයහි  ථා ලාභ සන්යතෝෂ  යි.  

යම්ප් සලසකනි් සව්භාවසයන් ර් සහෝ ගිලන් කර්ක් නිසා සහෝ 
වසයෝවෘද්ධ නිසා සහෝ ලැබුණු රළු සිවුරැ බර සිවුරැ සනා දැරිය හැකි 
සව් ද, එකල්හි අන් සභාග (පරත්ිපත්්ත්ිසයන් සර්ාන වූ) භික්ෂුවක් සර්ග 
සැහැල්ලු සවිුරැවලට ර්ාරැ කරසගන පරිහරණය කරයි. සර්ය භිකු්ෂව 
සග් චීවරසයහි  ථා බල සන්යතෝෂ  යි.  

භික්ෂුව ත්ර්න්ට ලැසබන සහාඳ සිවුරැ ආචායයම, උපාධය 
සත්රැන් වහන්සස්ලාට පරිත්යාග කරයි. ගිලන ්භික්ෂුන්ට සහෝ දුවමල වූ 
සිවුරැ ඇත්ි සහෝ සිවුරැ හඟි භික්ෂුන්ට සහෝ පරිත්යාග කරය.ි ත්ර්න් රළු 
වූ සහෝ පාංශුකූල සිවුරැ සහෝ පරිසභෝග කරයි. සර්ය භික්ෂුව සග් 
චීවරසයහි   ථාසාරැපය සන්යතෝෂ  යි. 

 පිණ්ඩපාත  පිළිබඳ යතවැදෑරැම් සන්යතෝෂ  

භික්ෂුව කාය පරිහරණයට පරර්ාණවත්් වූ රළු වූ සහෝ සැහැල්ලු 
වූ සහෝ ලද ආහාරයකින් සත්ුටු සවයි. ඉන් වැඩයක ්බලාසපාසරාත්්ත්ු 
සනාසවයි. පරණීත් ආහාර ලැබුසණ් නර්ුත්් ත්ර්න්සග් පරිහරණය පිණිස 
සනා ගනී. සම්ප් භික්ෂවු සග් ආහාරසයහි  ථා ලාභ සන්යතෝෂ  යි.  
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යම්ප් සලසකනි් ස්වභාවසයන් ර් සහෝ ගිලනක්ර්ක් නසිා සහෝ 
ලැබුණු ආහාර අපත්යකර සව් ද, එකල්හි අන් සභාග භික්ෂුවක් සර්ග 
සැහැල්ලු, පරණීත් ආහාරයකට ර්ාරැ කරසගන පරිහරණය කරයි. එයින් 
සත්ුටු සවයි. සර්ය භික්ෂුව සග් ආහාරසයහි  ථා බල සන්යතෝෂ  යි.  

භික්ෂුව ත්ර්න්ට ලැසබන සහාඳ ආහාර ආචායයම, උපාධය 
සත්රැන් වහන්සස්ලාට අන් වැඩහිටි භික්ෂුන්ට සහෝ ගිලන් භික්ෂුන්ට සහෝ 
අල්ප ලාභීන්ට සහෝ පරිත්යාග කරයි. ත්ර්න් එර් භික්ෂූන් වළඳා ඉත්ිරි 
වූවක ්සහෝ පිඬු පිණිස හැසිර සහෝ ලැබුණු ආහාරයක් වළඳය.ි එයින් 
සත්ුටු සවයි. සර්ය භික්ෂුව සග් ආහාරසයහි   ථාසාරැපය සන්යතෝෂ  
යි. 

 යස්නාසන  පළිිබඳ යතවැදෑරැම් සන්යතෝෂ  

භික්ෂුව ර්නාප වූ සහෝ අර්නාප වූ සහෝ සසනසුනක් ලැබ එයනි් 
සත්ුටු සවයි. එයනි් සිසත්හි අර්නාපයක් ඇත්ි සනා කර ගනී. ඉන් 
වැඩයක් බලාසපාසරාත්්ත්ු සනාසවයි. ර්නාප සසනසුනක ් ලැබුසණ් 
නර්ුත්් ත්ර්න්සග් පරිහරණය පිණිස සනා ගනී. සම්ප් භික්ෂුව සග් 
සස්නාසනසයහි  ථා ලාභ සන්යතෝෂ  යි.  

යම්ප් සලසකනි් ස්වභාවසයන් ර් සහෝ ගිලනක්ර්ක් නසිා සහෝ 
වසයෝවෘද්ධ නිසා සහෝ ලැබුණු සසනසුන සහ්ත්ුසවන ්යම්ප් අපහසුවක් 
සව් ද, එකල්හි අන ්සභාග භික්ෂුවක් සර්ග ගැලසපන සසනසුනකට 
ර්ාරැ කරසගන පරිහරණය කරයි. එයින් සත්ුටු සවයි. සර්ය භික්ෂුව සග් 
සස්නාසනසයහි  ථා බල සන්යතෝෂ  යි.  

භික්ෂුව ත්ර්න්ට ලැසබන සහාඳ සසනසුන් ආචායයම, උපාධය 
සත්රැන් වහන්සස්ලාට පරිත්යාග කරයි. ගිලන ්භික්ෂුනට් සහෝ අල්ප ලාභී 
වූ භික්ෂුන්ට සහෝ පරිත්යාග කරයි. ත්ර්න ්කඩුා ව ූ සහෝ රළු ව ූ සහෝ 
සසනසුනක් පරිසභෝග කරයි. ත්ව ද උත්මු්ප් සසනසනු් නම්ප් පරර්ාදයට 
කරැණු වූ ස්ථානයකි. එහ ි වාසය කරනන්හුට ීනමිද්ධය ඇත්ි සව්. 
සැපසයහි ඇලී වසන්නහු නින්සදන් ර්ැඩ ගනී. පිබිදුණු කල්හි සකසලස් 
අරර්ුණු හට ගනී යැයි සිත්ා උසස් සසනසුන් ලැබුණු විට ඒවා 
පරත්ිසක්ෂ්ප සකාට වෘක්ෂ ර්ලූ, අභයවකාශ ආදී ත්ැනහ්ි වාසය සකාට 
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එයින් සත්ුටු සවයි. සර්ය භික්ෂුව සග් සස්නාසනසයහි   ථාසාරැපය 
සන්යතෝෂ  යි. 

 ගිලානපරතය පළිිබඳ යතවැදෑරැම් සන්යතෝෂ  

භික්ෂුව ගිලනක්ර්ක් ඇත්ි ව ූකල්හි පරර්ාණවත්් වූ රළු වූ සහෝ 
පරණීත් වූ සහෝ සබසහත්ක් ලබයි ද එයින් සත්ුටු සවයි. ඉන් වැඩයක් 
බලාසපාසරාත්්ත්ු සනාසවයි. ලැබුසණ් නර්ුත්් ත්ර්න්සග් පරිහරණය 
පිණිස සනා ගනී. සම්ප් භික්ෂුව සග් ගිලාන පරත්යය ලාභසයහි  ථා ලාභ 
සන්යතෝෂ  යි.  

යම්ප් සලසකින් හකුරැ අවශය වූ විසටක ගිසත්ල් ලැසබයි. 
එකල්හි අන් සභාග භික්ෂවුක් සර්ග හකුරැවලට අන් සදයකට සහෝ එර් 
ගිසත්ල් ර්ාරැ කරසගන පරිහරණය කරයි. එයනි් සත්ුටු සවයි. සර්ය 
භික්ෂුව සග් ගිලානපරත්ය ලාභසයහි  ථා බල සන්යතෝෂ  යි.  

භික්ෂුව ත්ර්න්ට ලැසබන සහාඳ පරණීත් සබසහත්් ආචායයම, 
උපාධය සත්රැන් වහන්සසල්ාට පරිත්යාග කරයි. අන ්ගිලන ්භික්ෂුන්ට 
සහෝ අල්ප ලාභී භික්ෂුන්ට සහෝ පරිත්යාග කරයි. ත්ර්න් අන් භික්ෂුන්ට 
ලැබුණු යම්ප් සබසහත්ක් පරිසභෝග කරයි. එයනි් සත්ුටු සවයි.  

ත්ව ද භික්ෂුන්සග් සපාදු පරිහරණයට එක් බඳුනක අරළු ගව 
ර්ුත්රසයහි ලා පල් කර ගනන්ා ලද පූතිර්ුත්ත යභ්සජ්ජ්  ඇත්්සත්් සවයි. 
එක් බඳුනක චතුර්ධුර ඇත්ස්ත්් සවයි. භික්ෂුව සරෝගාබාධයක් ඇත්ි වූ විට 
සම්ප් පූත්ිර්ුත්්ත් සභ්සජ්ජය බුද්ධාදී ර්සහෝත්්ත්ර්යන් වහන්සස්ලා විසින් 
වණමනා කරන ලද උත්ුම්ප් ඖෂධයකි යැයි චත්ුර්ධුර පරත්ිසක්ෂ්ප සකාට 
පූත්ිර්ුත්්ත් සභ්සජ්ජය වළඳය ිද, එර් භික්ෂුව පරර් සන්සත්ෝෂසයන් යුක්ත් 
වූසයක් ර් සවයි. සර්ය භික්ෂුව සග් ගිලානපරත්යය සභ්සජ්ජසයහි  
 ථාසාරැපය සන්යතෝෂ  යි.   

සිවුපස පරත්යය පිළිබඳ වූ සර්ර් සදාසළාස් වැදෑරැම්ප් 
සන්සත්ෝෂයන්සගන් එකකනි් සහෝ කිහිපයකින් සහෝ සියල්ලසගන් ර් 
සහෝ යම්ප් භික්ෂුවකට සත්ුටු විය හැක්සක් සව් ද, එර් භකි්ෂුවට පැවිදි කිස 
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සඳහා අෂ්ට පරිෂ්කාරය පර්ණක් ර් සෑසහන්සන් ය. එය සර්සස් කියන 
ලද්සද් ය. 

“තිචීවරඤච පයතතා ච      - වාසි සූි ච බන්ධනං, 
 පරිසසාවයනන අයටඨ යත  -  ුතතය ාගසස භිකෙුයනා” 

සදපට සිවුර - ත්නි පට සිවුර - අඳන සවිුර යන ත්ුන ්සිවුර ය, 
පාත්රය, දැලි පිහයි, ඉදි කටවු, කාය බනධ්නය (ඉන පටිය), සපරහන,  
යන සම්ප් පරිෂ්කාර අට සයෝගී භික්ෂුවට සුදුසු ය. 

සර්ර් පරිෂ්කාර අසටන් කය ආරක්ෂා කරන්සන් ද, උදරය 
ආරක්ෂා කරන්සන් ද සව්. එය සකසස් සව් ද යත්්?; සම්ප් ත්ුන් සිවුර හැඳ 
සපරව හැසිසරන කල්හි ශරීරය ආරක්ෂා සවයි. සිවුරැ සකානින් ජලය 
සපරා පානය කරන කල්හි ද, කෑ යුත්ු පලාපල ගන්නා කල්හි ද උදරය 
පරිහරණය සවය.ි පාත්රසයන් දිය සගන නහන කල්හි ද, කුටි සසනසනු් 
පවිත්ර  කරන කල්හි ද, කායික පරිහරණය සවයි. ආහාර සගන වළඳන 
කල්හි උදරය පරිහරණය සවයි. පිහිසයන් දැහැටි දඬු කපන කල්හි ද, 
ඇඳ පුටුවල පාද ආදිය සැකසීර්, සිවරුැ කුටියක් කිරීර්ට අවශය ලී දඬු 
කැපරී්ාදිය කරිීසර්හි දී කායික පරිහරණය සවයි. උක ්කැපීර්, පලත්ුරැ 
කැපරී් කැප කරිීර්ාදිසයහ ි දී උදර පරිහරණය සවය.ි කාය බන්ධනය 
ඉසණහි බැඳි කල්හි කාය පරිහරණය සවයි. උක් ආදිය මිටි සකාට 
බැඳසගන යන කල්හි උදර පරිහරණය සවය.ි සපරහසනන් දිය සපරා 
සගන නහන කල්හ ිද, සසනසුන ්පවිත්ර කරන කල්හි ද කාය පරිහරණය 
සවයි. පැන් සපරා පානය කරන කල්හි ද, ත්ල හබල සපත්ි ආදිය සගන 
වළඳ කල්හි ද උදර පරිහරණය සවයි.  

සර්ය වනාහි අෂ්ට පරිෂ්කාර දරනන්හුට පරිෂ්කාර ර්ාත්රයක් 
පර්ණි. පරිෂක්ාර නවයක් දරන්නහු විසනි් නනි්දට පිවිසසන කල්හි එර් 
අෂ්ට පරිෂ්කාරය සර්ග ඇත්ිරිල්ලක් සහෝ සකණ්ඩයක් වටී. පිරිකර 
දසයක ්දරන්නහුට ඉහත් ක ීඒවා සර්ග හිඳින සම්ප් කඩක් වටී. පරිෂ්කාර 
එසකාසළාසක් දරනන්හුට ඉහත් කී ඒවා සර්ග සැරයටියක් සහෝ සත්ල් 
කුලාවක් වටී. පරිෂ්කාර සදාසළාසක් දරනන්හුට ඉහත් කී ඒවා සර්ග 
කුඩයක් (ත්ල් අත්ු කුඩය) සහෝ පාවහන් යුවළක් වටී. සර්සස් පරිෂක්ාර 
දරනන්හු අත්රින් අෂ්ට පරිෂ්කාරය පර්ණක් දරනන්ා ර් සන්සත්ෝෂසයන් 
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යුක්ත් වූසවකු සව්. එයින ් වැඩයක් පරිහරණය කරන්නා වූ භික්ෂුව 
අසත්ුටු වූසවෝ, සබාසහෝ කැර්ත්ි වූසවෝ, ර්හත්් ත්ෘෂ්ණා ඇත්්සත්ෝ යැයි 
සනාකිය යුත්ුය. එසලස අත්ිසර්ක පරිෂ්කාර දරන්නා ද අල්සප්ච්ඡ වූසවෝ 
ර් සත්ුටු වූසවෝ ර් පහස ු විහරණ ඇත්්සත්ෝ ර් සැහැල්ලු පැවතු්ම්ප් 
ඇත්්සත්ෝ ර් සවත්ි.  

 සල්යල්ෙතාව  

සිවුපස පරත්ය එක්රැස් සකාට ත්බා ගැනීර් සනන්ිධි නම්ප් සව්.  
එය “ආහාර සන්නිධි, පාන සන්නිධි, වස්තර සන්නධිි,  ාන සනන්ිධි, 
ස න සනන්ිධි, ගනධ් සන්නිධි, ආමිස සන්නිධි” සත්් වැදෑරැම්ප් සව්. 
එසලස චීවරාදී පරත්ය පසුව පරිහරණය කරිීර්ාදිය පිණිස එකර්ැස් 
සනාසකාට ත්ර්න් ජීවත්් වන ඒ අවස්ථාසවහි ලැසබන සදයින් පවා 
අවර් වශසයන ්පරිහරණය කිරීසර්න් සත්ුටු විය හැකි බව සල්සල්ඛත්ාව 
නම්ප් සව්. එය සර්සස් ය. 

 ආහාර සන්නිධි 

රැස් කිරීර් සනන්ිධි නම්ප් සව්. අද පිළගිත්් ආහාර සහට දින 
පරිසභෝගය පිණිස ත්බා ගැනීර් ආහාර සනන්ිධි නම්ප් සව්. සර්ය වින  
කරර් , සල්යල්ෙ පරතිපදාව යැය ිසද වැදෑරැම්ප් සව්. එක් දිනක පළිිගත්් 
ආහාර ද්රවය අන් දිනක පරිසභෝගයට ත්බා ගැනීසර්න් සන්නිධි කාරක 
සික්ෂාපදසයන් දුෂ්කට ඇවත්ට පැමිණීසර්න් ද, වැළඳීසර්හි දී පිඩක් 
පාසා පචිත්ි ඇවත්ට පැමිණීසර්න් ද විනය කරර්සයන ්වරදට පැමිණීර් 
සව්.  

දායකාදීන් විසින ්ආරාර්යට සගනවිත්් පූජා කරන ලද ආහාර 
ආදිය අනපුසම්ප්පනන්යන්ට භාර සකාට ඔවනු් පසු දින පිළගිනව්න 
ලද්දක් සගන පරිසභෝගසයන් විනසයන් ඇවත්ට සනාපැමිසණ්. එසහත්් 
එය සැහැල්ලු පරත්පිදාවට සනාගැළසපන බැවින් සල්සල්ඛ පරත්ිපදාසවන් 
වරදට පැමිසණ්. සර්යනි් ඇවැත්් සනාසව්. 
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 පාන සනන්ිධි 

අෂ්ටපාන ගිලන්පස ද්රවය පළිිසගන පස ුදින පරිසභෝගයට ත්බා 
ගැනරී් පාන සන්නධිි නම්ප් සව්. සර්ය ද වින  කරර් , සල්යල්ෙ පරතිපදා 
කරර්  යැයි සද වැදෑරැම්ප් සව්. පාන වගම පළිිසගන පසු දින පරිසභෝගයට 
ත්බා ගැනීසර්න් දුෂ්කට ඇවත්ට පැමිණීසර්න් ද, වැළඳීසර්හි දී ගිලින 
උගුරක් පාසා පචිත්ි ඇවත්ට පැමිණීසර්න් ද විනය කරර්සයන් වරදට 
පැමිණී සව්.  

අනුපසම්ප්පනන්යන්ට භාර සකාට ඔවුන් පසු දින පිළගින්වන 
ලද්දක් සගන පරිසභෝගසයන් විනසයන් ඇවත්ට සනාපැමිසණ්. එසහත්් 
එය සැහැල්ලු පරත්පිදාවට සනාගැළසපන බැවින් සල්සල්ඛ පරත්ිපදාසවන් 
වරදට පැමිසණ්. 

 වස්තර සන්නධිි 

සදපට සිවුර, ත්නි පට සවිුර, අඳන සිවරු යන ත්ුන් සිවුරට 
අර්ත්රව අඳින සපාරවන සිවුරැ ර්ත්ු පරසයෝජනය පණිිස ත්බා ගැනීර් 
වස්තර සන්නිධි නම්ප් සව්. භකි්ෂුවකට කැප වන්සන් අධිෂ්ඨාන සිවුරැ එක් 
කට්ටලයක් පර්ණය. එයින් අර්ත්රව ඇත්ි රියනකට වඩා දිග ඇත්ි, 
වියත්කට වඩා පළල ඇත් ිසියලු චීවර අත්ිසර්ක වශසයන් දස දිනක් 
කැප සව්. ඉන් ර්ත්ු ත්බා ගැනීසර්න් නිසගි පචිත්ි ඇවත්ට පැමිසණ්. 
ඇවැත්් සනාවීර් පිණිස විනය කරර්සයන් විකල්පනය කිරීර් ආදිසයන් 
කල් ත්බා ගත් හැක. එසස් කිරීර් සල්සල්ඛ පරත්ිපදාවට සනාගැළසපයි. 

  ාන සනන්ිධි 

හස්ත්ි යානය, අශ්ව යානය භික්ෂුන්ට අකැප ය. භික්ෂුන්සග් 
යානය උපාහනයය ි (පාවහන් සදකය). පාවහන් වැඩසයන් ත්බා 
ගැනීසර්න් වන ඇවත්ක් නැත්. පාවහන් අවශය වන්සන් පා සස්ූ විට 
පාවිච්චියට එක් වහන් සඟලක් ද අන් ත්ැන්හි දී පාවිච්චියට එක් වහන් 
සඟලක් දැයි වහන් සඟල් සදකකි. ඊට වැඩසයන් ත්බා ගැනරී්  ාන 
සන්නිධි නම්ප් සව්. එය සල්සල්ඛ පරත්ිපදාවට ද සනාගැළසපයි. 
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 ස න සනන්ිධි 

සැත්සපන ඇඳ ස න  නම්ප් සව්. වැඩපුර ඇඳන් පරිහරණසයන් 
විනසයන් ඇවැත්් සනාසව්. භික්ෂුවකට දහවල් කාලසයහි සවසසන ත්ැන 
පහසුවට හා රාත්රිසයහි ගත් කරන ත්ැන සැත්පීර්ට ඇඳන ් සදකක් 
පරිසභෝග කළ හැක. ඊට වැඩසයන් ත්බා සගන පරිහරණය කිරීර්  ස න 
සන්නිධි නම්ප් සව්.  

 ගන්ධ සන්නධිි 

සඳුන් ආදී සුවඳ ද්රවයයන්ට ගන්ධ යැයි කියනු ලැසබ්. සසර්හි 
හටගන්නා සරෝගයන් සුව කර ගැනීර්ට භික්ෂුන්ට සුවඳ වගම පාවිච්චි කළ 
හැක. සරෝග සුව වූ පසු නැවත් සසර්හි සරෝග හටගත් සහාත්් ගැනීර්ට 
කියා සුවඳ ත්ර් සන්ත්කසයහි ත්බා ගැනීර් ගන්ධ සන්නිධි නම්ප් සව්. 
සර්යින් විනසයන් ඇවැත්් සනාසව්. සල්සල්ඛ පරත්ිපදාවට සනාගැළසපය.ි 

 ආමිස සනන්ිධි 

දායකයන් සනා පැමිසණන හා පිඬු සිඟා සනා යන දිනයන්හි 
පරිසභෝගය පිණිස සහල් සපාල් මිරිස් කරවල ආදිය රැස් සකාට ත්බා 
ගැනරී් ආමිස සන්නධිි නම්ප් සව්. සනාකල්හි පැමිසණන සසාසරකුට 
සහෝ අන් සකසනකුට දීර් පිණිස භික්ෂුවට ත්ර්න් වසන ත්ැන සහල් 
නැළයික් ද, සකුරැ පිඩක ් ද, ගිසත්ල් කාලක් ද ත්බා ගත් හැකිය. 
ත්ර්න්සග් පරිසභෝගය පිණිස ආහාර අනුපසම්ප්පනන්යන් අයත්් සකාට 
ත්බා ගැනීසර්න් ද කැප කටුිවල ත්බා ගැනීසර්න් ද විනසයන ්වරදට 
පත්් සනාසව්. එය සල්සල්ඛ පරත්ිපදාවට සනාගැළසපයි. 

 පවියවකකථා  

භාවනාසවහි සයදී විසීර් “පවියව්ක ” නම්ප් සව්. එය කා  
වියව්ක , ිත්ත වියව්ක , උපධි වියව්ක  යැයි සත්වැදෑරැම්ප් සව්.  
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යම්ප් භික්ෂුවක් පරිිසසහි සති්් අලවා විසීසර්හි ආශාව අත්හැර 
හුදකලාව ර් යෑර් ඊර් සිටීර් සැත්පීර් පිඬු පිණිස හැසිරීර් ආදී ත්ර් 
සියලු කටයුත්ු සදවැන්සනකු නැත්ිව අත්රක් නෑර අපරර්ාදී ව සදිුකර 
සගන සකසලසුන්සගන් දුරැ ව සවසස් ද, එය කා  වියව්ක  නම්ප් සව්.  

එසස් එකලා බවට පත්ව් කසුීත් සනාවී අෂ්ට සර්ාපත්්ත් ිඋපදවා 
නීවරණයන්සගන් සිත් පිරිසිදු කරසගන සනක්ඛම්ප්ර්සයහි ඇලී විසීර් 
ිත්ත වියව්ක  නම්ප් සව්.  

විදශමනාසවහි සයදී ආයයම සත්යයන් පරත්ිසව්ධ සකාට නිවන 
පරත්යක්ෂ සකාට උත්ුම්ප් පාරිශුද්ධත්්වසයන් යුක්ත් වීර් උපධි වියව්ක  නම්ප් 
සව්. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් වදාළ සම්ප් අල්සප්ච්ඡත්ා සණ්ත්ුෂ්ටිටා ආදී 
ගුණයන ්පළිිබඳ අසා යම්ප් සකසනකුට සර්ර් සද්ශනාව සකසරහි “කිර් 
භාගයවතුන් වහන්යස් තර් ශරාවක නි්ට අලාභ ක් කරනු කැර්ති ව 
යර්යස් වදාළ යස්ක් ද?” යැයි සර්බඳු අදහසක් ඇත්ිවිය හැකි ය. 

එහි දී “ර්ර් ර්ායග් ශරාවක නි්ට අති පරණීත ලාභ  කැර්ැත්යතන් 
යර්යස් කි මි” යැයි දක්වනු පිණිස සර්සස් වදාළ සසක්. 

“අත්ථි යර් තුයම්හසු අනුකම්පා ‘කිතති යර් සාවකා ධම්ර්දා ාදා 
භයව යුං, යනා ආමිසදා ාදා’ති. තුයම්හ ච යර්, භිඛෙයව, ආමිසදා ාදා 
භයව යාථ යනා ධම්ර්දා ාදා, තුයම්හපි යතන ආදිස්සා භයව යාථ 
‘ආමිසදා ාදා සත්ථුසාවකා විහරතති, යනා ධම්ර්දා ාදා’ති, අයම්හපි යතන 
ආදිය ා භයව යං ‘ආමිසදා ාදා සත්ථුසාවකා විහරතති, යනා 
ධම්ර්දා ාදා’ති. තුයම්හ ච යර්, භිඛෙයව, ධම්ර්දා ාදා භයව යාථ, යනා 
ආමිසදා ාදා, තුයම්හප ි යතන න ආදිස්සා භයව යාථ ‘ධම්ර්දා ාදා 
සත්ථුසාවකා විහරතති, යනා ආමිසදා ාදා’ති, අහම්පි යතන න ආදිය ා 
භයව යං ‘ධම්ර්දා ාදා සත්ථුසාවකා විහරතති, යනා ආමිසදා ාදා’ති. 
තස්ර්ාතිහ යර්, භිඛෙයව, ධම්ර්දා ාදා භවථ, ර්ා ආමිසදා ාදා. අත්ථි යර් 
තුයම්හසු අනුකම්පා ‘කිතති යර් සාවකා ධම්ර්දා ාදා භයව යුං, යනා 
ආමිසදා ාදා’ති”  
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“ර්හසණනි, සකසස් නම්ප් ර්ාසග් ශරාවකසයෝ ධර්මය දායාද සකාට 
ඇත්්සත්ෝ වන්නාහු ද, ආමිසය දායාද සකාට ඇත්්සත්ෝ සනාවන්නාහු ද 
යැයි නුඹලා සකසරහි ර්ාසග් අනුකම්ප්පාව දයාව හිවත්ෂී බව ඇත්. 
ර්හසණනි, නුඹලාත්් ර්ාසග ්ආමිසය ගරැ සකාට පිළගින්සනෝ වන්නහු 
ද? ධර්මය ගරැ සකාට පළිිගන්සනෝ සනාවන්නහු ද, එර් කරැණ 
සහ්ත්ුසවන් ‘ශාස්ත්ෘ ශරාවකසයෝ ආමිස ගරැක ව වාසය කරත්ි, ධර්ම 
ගරැක ව වාසය සනාකරති්’ යැයි නඹුලා ද ඒ කාරණසයන් ගැරහිය 
යුත්්සත්ෝ වන්නාහු ය. ‘ශාස්ත්ෘ ශරාවකසයෝ ආමිසය දායාද සකාට සගන 
ධර්මය දායාද සකාට සනාසගන වාසය කරත්ි’ යැයි ර්ර්ත්් එර් කරැණ 
සහ්ත්ුසවන් ගැරහිය යුත්්සත්ක් වන්සනමි. ර්හසණනි, නුඹලාත්් ර්ාසග් 
ධර්මය දායාද සකාට ඇත්්ත්ාහු ආමිසය දායාද සකාට නැත්්ත්ාහු වන්නහු 
නම්ප් ‘ශාස්ත්ෘ ශරාවකසයෝ ධර්මය දායාද සකාට ඇත්්ත්ාහු වාසය කරත්්, 
ආමිසය දායාද සකාට නැත්්ත්ාහු වාසය කරත්ි යය ිනුඹලාත්් ගැරහිය 
යුත්්සත්ෝ සනාවන්නහු ය. ‘ශාස්ත්ෘ ශරාවකසයෝ ධර්මය දායාද සකාට වාසය 
කරත්ි, ආමිසය ගරැ සකාට වාසය සනාකරත්ි’ යැයි ර්ර්ත්් එයනි් ගැරහිය 
යුත්්සත්ක් සනා වන්සනමි. ර්හසණනි, එසහයින් ධර්මය දායාද සකාට 
ඇත්්සත්ෝ වව්, ආමිසය දායාද සකාට ඇත්්සත්ෝ සනාවව්. සකසස් නම්ප් 
ර්ාසග් ශරාවකසයෝ කිනම්ප් කාරණයකින් කවර උපායකින ් ධර්මය දායාද 
සකාට ඇත්්ත්ාහු ධර්ම සකාට්ඨාශයට ඇත්ුළත්් වූවාහු වන්නාහු ද, ආමිසය 
දායාද සකාට ඇත්්සත්ෝ සනා වන්නාහු ද යැයි නඹුලා සකසරහි ර්ාසග් 
අනුකම්ප්පාව ඇත්” යනු එහ ිසත්්රැර් ය. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් වනාහි ආමිෂ ගරැක ව ආමිෂසයහි ගැටී 
වාසය කළ භික්ෂූන් අත්රින ්අත්ීත් කාලසයහි කපිල නම්ප් භික්ෂුවසග් ද, 
එසස්ර් ගිනි ඇවිලගත්් සිවුරැ සපාරවා සගන සපර්ත් සලෝකසයහි දුක් විඳි 
ලාර්ක භික්ෂු භික්ෂුණී සාර්සණ්ර සාර්සණ්රී ආදී වූ සිය ගණන් සදනාසග් 
ද, ත්ර් ශාසනසයහි පැවිදි වූ සද්වදත්්ත් ආදීන්සග් ද අපාය පරිපූරක 
භාවය ද ධර්ම ගරැක වූ සාරිපුත්ර ර්හා සර්ාගග්ල්ලාන ර්හා කාශයප ආදී 
උත්ුර්න් වහන්සස්ලාසග් අභිඥා පරත්ිසම්ප්භධිා දී ගුණ ලාභය ද දන්නා 
සස්ක. එබැවින් ත්ර් ශරාවක වූ භික්ෂූන් වහන්සස්ලාසග් අපායගාමී 
බසවන් මිදීර් ද, සියලු ගුණයන්ට පැමිණීර් ද කැර්ත්ි වන සස්ක් :- “අත්ථි 
යර් තුයම්හසු අනකුම්පා ‘කිතති යර් සාවකා ධම්ර්දා ාදා භයව යුං, යනා 
ආමිසදා ාදා” යැයි වදාළ සසක්.   
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කුර්ක් නිසා ද යත්්:- පූවමසයහි කාශයප බුදු සසුසනහ ිපැවිදි ව 
ආමිෂය සහ්ත්ුසවන ්සසුන පසු බස්වා නිරසයහි උපන් කපිල භිකු්ෂව 
ආදීන් ද, ත්වත්් ආමිෂ ගරැක ව අධර්මසයන ් කටයුත්ු සකාට ගිනි 
ඇවිලගත්් සිවුරැ සපාරවා ගත්් සපර්ත්යන් ව අපාය පරිවූ භික්ෂු භික්ෂුණී 
සාර්සණ්ර සාර්සණ්රී සිකඛ්ර්ානා ආදීහු සිය දහස ් ගණන් සදනා 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් දුටු සස්ක්ර් ය. සම්ප් බුදු සසුසනහි සද්වදත්්ත්ාදීහු 
සර්නි. 

 කපිල භිෂුව    

සපර කාශයප සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස් පිරිනිවීසර්න් 
පසු සසාසහායුරන් සදසදසනක් භික්ෂූන් වහන්සස්ලා සමීපසයහි පැවිදි 
වූහ. එයින් වැඩහිටි සසාසහායුරා සාගත නම්ප් සව්. බාල සසාසහායුරා 
කපිල නම්ප් සව්. එර් භික්ෂුන්සග් ර්ව “සාධිනී” නම්ප් වූවා ය. නැගණිය 
“තාපනී” නම්ප් වූවා ය. සම්ප් සදසදනා ද භික්ෂුණීන් සවත් පැවිදි වූහ. 
සර්සස් ඒ කුලසයහි සියලල්න් ර් පැවිදි වූහ.  

ඒ සසාසහායුරැ සත්රැන් වහන්සස් සදනර් ආචායයම 
උපාධයයන් වහන්සස්ලාට වත්් පිළිසවත්් දක්වමින් හැසිර උපසම්ප්පදාව 
ලැබ දිනක් “සව්ාමීනි, යම් සසුයනහි ධුර ක ික් යවත් ද?” යැයි ආචායයම 
උපාධයායන් වහන්සස්සගන් විචාරා “ගරන්ථ ධුර  හා විපස්සනා ධුර  
 ැ ි යම් ශාසනය හි ධුර යදකක ්යවති” යැයි ක ීකල්හි වැඩහිටි වූ 
සාගත් සත්රැන් වහන්සස් විදශමනා ධුරය පුරමි යැයි සිත්ා වස් පසක් 
ආචායයම උපාධයන් වහන්සස්ලා හර්ුසවහි සිටිමින් වත්් පිළිසවත්් දක්වා 
අහමත්්වය දක්වා කර්මස්ථාන ඉසගන සගන ආරණය ගත්ව භාවනා වඩා 
අහමත්්වයට පැමිණ දුක් සකළවර කසළ් ය.  

බාල ත්ැනැත්්ත්ා වූ කපිල භික්ෂුව “ර්ර් තවර් තරැණ , ර්හලු 
ව සට පැමිණි කල්හි විපස්සනා ධුර  පුරන්යනමි. දැන් ගරන්ථ ධුර  
පුරමි” යැයි පටන් සගන සයිලු ත්රිපිටකය උගත්්සත්් ය. එර් සත්රැන්ට 
පයයමාප්ත්ිය නිසා ර්හත්් පිරිවර ඇත්ි වූසය් ය. පිරිවර නිසාර් සබාසහෝ 
ලාභ උපන්සන් ය. සහසත්ර් බහුශරැත් ර්දසයන ් ර්ත්් ව ලාභ 
ත්ෘෂ්ණාසවන් ර්ැඩී අත්ි පණ්ඩත්ර්ානී ව අනයයන් විසින් කැපය යැයි 
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කියන ලද්ද අකැපය යැයි ද, අකැපය යැයි කයින ලද්ද කැපය යැයි 
කියමින් ද, වරද සහිත් සදය නිවැරදි යැයි ද, නිවැරදි සදය වරද යැයි 
ද කියමින් ද ධර්මයට පටහැණි ව කටයුත්ු කසළ් ය. සප්ෂල භික්ෂූන් 
වහන්සස්ලා “ඇවැත්නි කපිල , යර්යස් යනා කරව” යැයි කියා ධර්මය 
විනය දක්වා අවවාද කළ කල්හි “නඹුලා කුර්ක් දනිත ් ද, යබාල් වූවන් 
වැනි ” යැයි පහත් සහළා අසකරෝෂ පරිභව කරයි. 

අන් භික්ෂූන් වහන්සස්ලා සාගත් සත්රැන් වහන්සසට් ඒ බව 
සැළ කළහ. එර් සත්රැන් වහන්සස් ඇවිත්් “කපිල , නුඹ වැනි බුද්ධි 
සම්පනන් න් උගත් ධර්ම ට අනුව සර්යක් පරතපිදායවහි හැසිර 
ශාසන ට ධර්මය න් සංගරහ කරව. නුඹ වරදවා පළිිපැදීයර්න් ධර්ම ට 
පිටුපා ඇත. එ  නුඹට යබායහෝ අනථම පිණිස වන්යන්  . එබැවින් 
යර්යස් යනා කරව” යැයි අවවාද කළර්ුත්් සනා පිළගිත්්සත්් ය. සබාසහෝ 
පාප භික්ෂූන් මිත්රයන් වශසයන් පරිිවරා සගන වාසය කසළ් ය. ත්ව ද 
එක් සපාසහෝ දිනයක උසපෝසථ විනය කර්මය පිණිස ර්හා සංඝයා 
සීර්ාවට රැස් වූ කල්හි සයි පිරිස පරිිවරා සපාසහාය සගට සගාස් 
පරාත්ිසර්ෝක්ෂය සදසන්සනමි යැයි විජිනිපත්ක් ද රැසගන ධර්මාසනසයහි 
හිඳ “යම් රැස් වූ පිරිසට භෂිු පරාතියර්ෝෂ  පාඩම් ද?” යැයි ඇසුසව් 
ය. සුසප්ෂල භික්ෂූන් වහන්සස්ලා “යම්වාට පළිිතුරැ දීයර්න් කවර වැඩක් 
ද” යැයි ත්ුෂ්ණිම්ප්භූත්ව සිටියහ. කපිල භික්ෂුව එසස් ත්ෘෂ්ණිම්ප්භාවසයන් 
සිටින භික්ෂු සංඝයා සදස බලා “ඇවැත්නි, ධර්ම  වින  ක ිා යද ක් 
නැත, පරාතියර්ෝෂ  ඇසීයර්න් යහෝ යනා ඇසීයර්න් කවර අථම ක් ද” 
යැයි කියා ආසනසයන් නැඟිට ගිසය් ය. සර්සලස එර් භික්ෂුව කාශයප 
භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් ශාසනය පසු බැස්සවීය. සාගත් සත්රැන් 
වහන්සස් පිරිනිවන් පා වදාළ සස්ක. කපිල භික්ෂුව ආයු සකළවර අවීචි 
ර්හ නිරසයහ ි උපන්සන් ය. ර්ව සහ නැගණිය ව ූ භික්ෂුණීන් ද එර් 
සත්රැන්ට ර් අනුවත්මනය වී සප්ෂල භික්ෂුන්ට අසකරෝෂ පරිභව සකාට 
නිරසයහි උපන්හ. 

සර්ර් කාලසයහි පන්සියයක් පර්ණ පරිිසක් ගම්ප් පැහරීර්ාදිය 
සකාට සසාරකමින් ජීවත්් වූහ. එක් දිනක් ඔවුහු බඩු සසාරාසගන යන 
කල්හි ජනපද වාසීන් ඔවනු් පසුපස ලුහුබැඳ ආහ. ඔවුහු සැඟවීර්ට 
ත්ැනක් නැත්ිව ආරණයකට වැද එක් භික්ෂූන් වහන්සස ්නර්ක් දැක වැඳ 
ස්වාමීනි අපට පිහිට වනු ර්ැනව යැයි කීහ. ඒ සත්රණුසවෝ “නුඹලාට 
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යර් තැන්හි පන්සිල් හැර අන් පිහිටක් නැත” යැයි කියා ඔවුන් පන්සිල්හි 
පිහිටුවා “නුඹලා සර්සත්ක ්කල් කුර්න අකුසල කර්ම කලත්් සර්ත්ැන් 
පටන් ජීවිත් සහ්ත්ුසවන් වත්් අකුසලයක් සනා කරව්” යැයි අවවාද කසළ් 
ය. වස්ත්ු හිමිසයෝ පැමිණ ඔවුන් දැක ත්ලා සපළා ර්රා වස්ත්ු රැසගන 
ගියහ. ඔවුහු පන්සිල්හි පහිිටා මිය සගාස් සදව්සලාව ඉපද අන්ත්ර් 
කල්පයක් සසදව් සලාසවහි ර් සැප විඳ අප භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
සලාව පහළ වූ කාලසයහි සැවැත්් නුවර සකාවළුන් වී උපන්හ. 

කපිල සත්රැන් ද බුදධ්ානත්්රයක් අවීචි ර්හ නිරසයහ ිදුක ්විඳ 
එර් කාලසයහි ර් අචිරවත්ී නදිසයහි ර්ත්්සයසයක ු ව ඉපද කපිල 
සත්රැන් කල ර්ුල් අවදිසයහ ියහපත්් ව සිල් රක්ෂා කළ පිසනන ්රනව්න් 
පැහැ විය. ධර්මය විකෘත්ි කරමින ්සබාරැ කිී අකුසල් සහ්ත්ුසවන් කුණු 
ගඳ හර්න කටක් ඇත්ිවිය. එක් දිනක් ඒ සකවුල් පිරිස කඩු ර්සුන් ර්රණු 
පිණිස ගඟට දැල් දැර්ූහ. එහි දී සර්ර් රන්වන් ර්ත්්සයයා එර් දැසලහි 
බැඳුසණ් ය. සකවුසලෝ එර් ර්ත්්සයයා සනා ර්රා ඔරැවක දර්ාසගන 
සකාසසාල් රජත්ුර්ා සවත් සගන ගියහ. රජත්රු්ා ඒ රන්වන් කුඩ 
ර්ත්්සයයා දැක රන්වන් වනන්ට කාරණය කර්ම විෂය දන්නා භාගයවතු්න් 
වහන්සස්සගන් දැන ගනරි් ු යැයි කයිා ඒ සකාවුල් පිරිස ලවා ර් ඒ 
ර්ත්්සයයා රැසගන භාගයවත්ුන් වහන්සස් හර්ුවට ගියහ. එර් ර්ත්්සයයා 
කට විවර කළ කල්හි ර්ළුු සජ්නවනාරාර්ය ර් දුගඳ හර්න්නට විය. 
රජත්ුර්ා භාගයවත්ුන් වහන්සස්සගන් එර් ර්ත්්සයයා රන්වන් පැහැ 
වීර්ටත්් කට දුගඳ වීර්ටත්් සහ්ත්ු විර්සීය.  

භාගයවත්ුන් වහන්සස් “ර්හරජ්, යර්ාහු කාශයප බුදු සසුයනහි 
පැවිදි ී කපිල නම් භිෂුවක් ව බහුශරැත ව ර්හත් පරිිවර ඇතිව සිට 
ලාභ තෘෂ්ණායවන් සිල්වත් භිෂුන්ට අයකරෝෂ යකාට ධර්ම  අධර්ම  
යකාට වින  අවින  යකාට බුදු සසුන පසු බැස්සී . ඒ පාප කර්මය න් 
ආ ු යකළවර අීිය හි ඉපිද බුද්ධාන්තර ක් නරි  දුක් විඳ එ ින් 
චයුතව දැන් යර්යලස ර්යසකු ව උපන්යන් වි . ර්ුල් කාලය හි පිරිසිදුව 
සිල් රෂා කළ යහ්තුයවන ්රන්වන් පැහැ වි . පසු කාලීන ව අයකරෝෂ 
ර්ුසාවාදා දී පව් කම් කළ යහ්තුයවන් කුණු ගඳ හර්න කටක් ඇතිවි  
 ැ ි පූවමාපර සන්ධි ගලපා ධර්ම යද්ශනා යකාට වදාරා, නැවත ර්හරජ් 
යර්ාහු ලවා ර් කථා කරවන්න ද” යැයි අසා වදාරා රජත්ුර්ා යහපත් 
ස්වාමීන ියැයි කී කල්හි භාගයවත්ුන් වහන්සස් ඒ ර්ත්්සයයා අර්ත්ා “නුඹ 
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කපිල ද” යැයි අසා වදාළ සස්ක. එසස්ය යැයි කීසය්ය. භාගයවතු්න් 
වහන්සස් “නඹුයග් යසායහා ුරා යකායහ් ද” යැයි ඇසූ කල්හි 
පිරිනිවිසය් ය යැයි කීසව් ය. “නුඹයග් ර්ව හා නැගණි  යකායහ් ද” 
යැයි අසූ කල්හි සිල්වත්නුට් බැණ නිරසයහි උපන්හ යැයි කීසව් ය. 
“දැන් නුඹ යකාහි  න්යනහි ද” යැයි අසා සිටි කලහ්ි නැවත්ත්් අවීචි 
ර්හා නිරයට ර් යමි යැයි කයිා විපිළිසරයට පැමිණ එර් ඔරැ කසඳහි ර් 
ඔළුව ගසා සගන මියසගාස් නැවත් අවීචිසයහි ර් උපන්සන ්ය. රැසව් 
සිටි ජනයා සලාර් ඩැහැ ගැන්වී බියටත්් ර්හත්් සංසව්ගයටත්් පත්් වූහ. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් ඒ ක්ෂණසයහි රැස්ව සිටි පිරිසසහි සිත්් බලා 
කපිල සූත්රය1 වදාරා ධම්ප්ර්පදසය් නාග වගමසයහි එන ර්ුල් ගාථා සත්සරන් 
ධර්මසද්ශනා කළ කල්හි එර් සකාවුල් පිරිස බුදු සසුසනහි පැවිදි ව බවුන් 
වඩා අහමත්්වයට පත්් වූහ. 

ත්ව ද කාශයප බුදු සසුසනහි පැවිද්ද ලබා සලෝකයා විසින් 
ශරද්ධාසවන් සදන ලද සිවුපස පරත්ය පරිසභෝග සකාට කාසයන් 
වචනසයන් අසංවර සකසලස් වඩමින් වැරදි සලස ජීවිකාව කළ භික්ෂු, 
භික්ෂුණී, සාර්සණ්ර, සාර්සණ්රී, සික්ඛර්ානා සබාසහෝ සදසනක් 
බුද්ධාන්ත්රයක් නිරසයහි ඉපද ර්හත්් දුක් විඳ අප භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
සලාව පහළ ව ූසර්සයහ ිපැවිදි ස්භාවසයන ්ර් සපර්ත් සලෝකසයහි ඉපද 
පාත්ර ද, චීවර ද, ඉන පටි ද, කය ද ගිනි ඇවිල සගන දැවීර් සහ්ත්ුසවන් 
බැගෑපත්් ව හඬන සපර්ත්යන් ර්ගුලන් ර්හ රහත්න් වහන්සස් දුටුසව් ය. 
ඒ සියලු විස්ත්ර සංයුත්්ත් නිකාසය් ලක්ෂණ සංයුත්්ත්සයහි දැක්සව්. එයින් 
කිහිපයක් සර්සස් ය. 

එක් සර්යක භාගයවත්ුන් වහන්සස ් රජගහ නුවර 
සව්ළුවනාරාර්සයහි වැඩසිටි සස්ක. එකල්හි ලක්ඛණ ස්ථවිරයන් 
වහන්සස් ද, ර්හා සර්ාගග්ල්ලාන ස්ථවිරයන් වහන්සස් ද ගිජ්ඣකූට 
පර්වත්සයහි වාසය සකසරත්ි. එසර්සයහි දිනක ් සපරවරැ කාලසයහි 
ර්හා සර්ාග්ගල්ලාන ස්ථවිරයන් වහන්සස් ද, ලකඛ්ණ ස්ථවිරයන් 
වහන්සස් ද පිඬු සිඟා යාර් පිණිස ගිජ්ඣකූට පර්වත්සයන් බසින්සන් 
එක්ත්රා පරසද්ශයක දී, සිනා පහළ කසළ් ය. ඉක්බිත්ි ලක්ඛණ ස්ථවිර 
සත්ර් ර්හා සර්ාග්ගල්ලාන ස්ථවිර හට “ආයුෂ්ර්ත්් ර්හාසර්ාග්ගල්ලාන 

 
1 සුත්්ත් නිපාත්සය් සදවන චූළ වගමසයහි එන සයවන සූත්රය 
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ස්ථවිරයන ් වහන්ස, සිනා පහළ කිරීර්ට සහ්ත්ුව කවසර් ද? පරත්යය 
කවසර් ද?” යැයි සර්ය ඇසුසව් ය. එවිට සර්ාගග්ල්ලාන රහත්න් 
වහන්සස් “ඇවැත්්, ලක්ඛණය, සම්ප් පරශ්නයට ඇසීර්ට දැන් සුදුසු කාලය 
සනාසව්. භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් සමීපසයහි දී සම්ප් පරශ්නය ර්ාසගන් 
අසන්න” යැයි කීසය්ය. ඉක්බිත්ි ලක්ඛණ සත්රැන් වහන්සස් ද, ර්හා 
සර්ාග්ගල්ලාන සත්රැන් වහන්සස් ද රජගහනුවර පඬිු පිණිස හැසිර, 
වළඳා සවස භාගයවත්නු් වහන්සස් හර්ුවට වැඩ, භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට 
සකසා වැඳ, එකත්ප්සසක වැඩ හුන්හ. ඉක්බිත්ි ලකඛ්ණ ස්ථවිරයන් 
වහන්සස් ර්හා සර්ාග්ගල්ලාන ස්ථවිරයන් වහන්සස් අර්ත්ා “ආයෂු්ර්ත්් 
ර්හා සර්ාග්ගල්ලාන ස්ථවිරයන් වහන්සස් ගිජ්ඣකූට පර්වත්සයන් 
බසින්සන් එක්ත්රා පරසද්ශයක දී සිනා පහළ කසළ් ය. ආයුෂර්්ත්් 
සර්ාග්ගල්ලාන ස්ථවිරයන ් වහන්ස, සිනා පහළ කිරීර්ට සහ්ත්ුව 
කවසර්ද? පරත්යය කවසර්ද?” 

ආයුෂ්ර්ත්් ලක්ඛණ ස්ථවිරයන් වහන්ස, ගිජ්ඣකූට පර්වත්සයන් 
බසින්නා වූ ර්ර් අහසින් ගර්න් කරන්නා වූ ර්හණ සපර්ත්සයකු දැක්සකමි. 
ඒ ර්හණහුසග් සදපට සිවුර ද, පාත්රය ද පටිය ද, කය ද හාත්්පසින් ගනිි 
ඇවිසළන දිලිසුසණ් ය. සහසත්ර් බැගෑපත්් හඬ නඟය.ි 

එය දැක ර්ට සම්ප් අදහස ඇත්ිවිය. ‘පින්වත්, ඒකාන්ත්සයන් 
ඓශ්චයයමයක.ි පනි්වත්, ඒකාන්ත්සයන් පුදුර්යකි. සර්බඳු වූ 
සත්්වසයකුත්් වන්සන් ද, සර්බඳු වූ, අර්නෂුයසයකුත්් වන්සන් ද, සර්බඳු 
වූ ආත්්ර්භාවයක් ලැබීර්කදුු වන්සනය්’ කයිායි.  

ඉක්බිත්ි භාගයවත්ුන් වහන්සස් භික්ෂූන් අර්ත්ා සර්සස් වදාළ 
සස්ක. 

“ර්හසණනි, යම්ප් සහයකින ්වනාහි ශරාවකසයක් සත්ර් සර්සස් 
දනියිද, සර්සස් දකයිි ද, සර්සස් සාක්ෂය සහෝ කරන්සන් ඒකාන්ත්සයන් 
එවැනි ඇස් ඇත්ි ශරාවකසයෝ වාසය කරයි. ර්හසණනි, ඒකාන්ත්සයන් 
එවැනි ඤාණය ඇත්ි ශරාවකසයෝ වාසය සකසරත්ි. ර්හසණනි, ඒ සත්්වයා 
ර්ුලදී ර් ර්ා විසනි් ද දක්නා ලද්සදමි. එසහත්් ර්ර් පරකාශ සනා කසළමි. 
ඉදින් ර්ර් එය පරකාශ කසළම්ප් නම්ප් අනයසයෝ ර්ා සනා අදහන්නාහුය. 
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යසර්ක් ර්ා සනා අදහන්නාහු නම්ප් එය ඔවුන් හට සබාසහෝ කාලයක් 
ර්ුළුල්සලහි අහිත් පිණිස, දුක් පිණිස වන්සන්ය. 

“ර්හසණනි, සම්ප් ර්හණ සත්ර් කස්සප සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදුන්සග් 
ශාසනසයහි පාප භික්ෂුවක් විය. ඒ ර්හණ සත්ර් ජනයා විසින් 
ශරද්ධාසවන් දුන් සිවපුසය පරිසභෝග සකාට කාය වාග් ද්වාරයන්සග් 
සංවරයක් නැත්ිව, මිථයා ආජීවසයන් හා විසනෝදසයන් යුත් ්සිත්් ඇත්ිව 
සකලි සදසලන් වාසය කසළ් ය. එර් භික්ෂුව එයින ් චයුත්ව 
බුද්ධාන්ත්රයක් නිරසයහි පැසී එයින ්චයුත්ව සශ්ෂ කර්ම විපාක බලසයන් 
සපර්ත් සලෝකසයහි ඉපසදන විට භික්ෂුවකට සර්ාන ආත්්ර්භාවයක ්ලැබ 
උපන්සන්ය යැයි වදාළසස්ක. 

ත්ව ද එසලස ර් ගනිි ඇවිළුණු පාත්ර චීවර ඇත්ිව දුකට පත්් 
භික්ෂුණී සාර්සණ්ර සාර්සණ්රී සික්ඛර්ානා සපර්ත්යන් දුටුසව් ය. ඒ 
සියල්සලෝ ර් කාශයප බුදු සසුසනහි පැවිදි ව ඉන්ද්රිය සංවරසයන් 
සත්ාරව මිථයාසවන් ජීවත් ් වී එහි විපාක වශසයන ් නිරසයහ ි ඉපිද 
බුද්ධාන්ත්රයක් දුක් විඳ එහි සශ්ෂ විපාක වශසයන් සපර්ත් සලෝකසයහි 
උපන්හ. 

 යද්වදත්ත යතරැන් වහන්යස් 

එක ්කසලක භාගයවත්ුන් වහන්සස් අනුපිය නියම්ප් ගර් අනුපිය 
ර්ල්ල රජුන්සග ්අඹ වනසයහි වැඩසිටි සස්ක. එකල්හි සබාසහෝ ශාකය 
කුර්ාරසයෝ භාගයවත්ුන් වහන්සස් අනුව පැවිදි සවත්ි. එසත්ක් පැවිදි 
සනාවී සිටි “භද්දි , අනුරැද්ධ, ආනනද්, භගු, කමි්බිල, යද්වදත්ත” යන 
ක්ෂත්රිය කුර්ාරවරැ උපාලි කපු ර්හත්ර්ා ද සර්ග අනපුිය අඹ වනයට 
සගාස් භාගයවත්ුන ් වහන්සස් හර්ුසවහි පැවිදි වූහ. ඒ පිරිස අත්රින් 
භද්දිය සත්රණුසවෝ ත්රී විදයා ඤාණ සහිත්ව රහත්් වූසය් ය. අනුරැද්ධ 
සත්රණුසවෝ දිබ්බචක්ෂූ ඥානය ලබා භාගයවත්ුන් වහන්සස්සගන් ර්හා 
පුරිසවිත්කක් සූත්රය අසා රහත්් වූසය් ය. ආනන්ද සත්රණුසවෝ 
පරත්ිසම්ප්භිධා පරාප්ත්ව සසෝවාන් විය. භග ුකමි්ප්බිල සත්රැන් වහන්සස්ලා  
ද ර්ඳ කලක් සගවා රහත්් වූහ. සද්වදත්්ත් සත්රැන් සලෞකික අභිඥා 
පර්ණක් ලැබීය. සම්ප් පරිිස පැවිදි වූ පසු භාගයවත්ුන් වහන්සස් ශරාවක 
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සංඝයාත්් සර්ග සකාසඹෑ නුවරට වැඩ සසක්. එහ ි දී භාගයවත්ුන් 
වහන්සස්ට සබාසහෝ ලාභ සත්්කාර ලැබුණාහ. රෑ දහවල නිරන්ත්රසයන් 
ජනයා චීවර, ගිසත්ල්, මී පැණි, හකුරැ, සවුඳ ර්ල් ආදිය රැසගන 
විහාරයට සගාස් භාගයවත්නු් වහන්සස් සකාත්ැන වැඩ සිටින සස්ක් ද? 
යැයි අසා සසායා සගන සගාස් පුද සත්ක්ාර කරත්ි.  

එසස්ර් සාරි පුත්ර, ර්හා සර්ාග්ගල්ලාන, ර්හා කාශයප, භද්දිය, 
ආනන්ද, භගු, කමි්ප්බිල ආදී සත්රැන් වහන්සස්ලා ර්හා පිරිස් ඇත්ිව 
සවසසත්ි. සම්ප් සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස්සග් පිරිසය, සම්ප් 
සර්ාග්ගල්ලාන සත්රැන් වහන්සස්සග් පිරිසය සම්ප් ර්හා කාශයප 
සත්රැන් වහන්සස්සග් පිරිසය ආදී සලස ර්හා පිරිවරින් පරසිදධ් ය. 
ජනයා ද අසවල් රහත්න් වහන්සස් සකාත්ැන වැඩ සිටින සස්ක් ද? 
යැය ිඅසත්ි. කුටිසයන් කුටියට සසායා සගාස් පදු සත්්කාර කරත්ි. එසහත්් 
සද්වදත්්ත් සත්රැන් සකාත්ැන සිටින්සන් ද යැයි කිසිසවකු සනා අසයි. 
පූජා සත්්කාර කිසිත්් සනාකරයි. එබැවින් ර්ර් ද පිරිසක ්ඇත්ි කරසගන 
පරසිදධ් විය යුත්ුය යැයි සති්ුසව් ය. නැවත් ද සර්සස් සිත්ුසව් ය. ලාභ 
සත්්කාර නැත්ිව පිරිසක් සාදා ගැනීර් සනාකළ හැකිය. ර්ර් පරථර්සයන් 
ලාභ සත්්කාර ලැසබන ර්ගක් ඇත්ි කරගත් යුත්ු ය.  

ත්ව ද සදවිදත්් සත්රැන් සර්සස් සිත්ුසව් ය. “ර්ර් ද පැවිදි වූය ් 
යම් පිරිසත් සර්ගර්  . යම් පිරිස ද ෂතරි ය ෝ  . ර්ර් ද ෂතරි  යවමි. 
එයහත් ජ්න ා චීවර පරිෂක්ාරාදි  රැයගන විත් අසවලා යකාතැන ද 
 ැ ි අසමින් යර්ාවුන්ට ර් පූජ්ා කරති. ර්ා ගැන කිසියවක් යනා අසති. 
කිසිත් පජූ්ා යනාකරති. එබැවින් ර්ට ද චීවරාදි  පජූ්ා කරන්යනකු 
යසා ා ගත  ුතු . ඒ සඳහා කවයරකු පහදවා ගනමි් ද? බිම්බිසාර 
රජ්තුර්ා බුදුරජ්ාණන් වහන්යස් දුටු දිනය හිදී ර් එක් ලෂ විසි දහසක් 
පිරිස සර්ග යසෝවාන ්වූහ. එබැවින් ඔහු පහදවා ගැනරී්ට යනාහැකි . 
පයස්නදි යකායසාල් රජ්තුර්ා ද පහදවා ගැනීර්ට යනාහැකි . යම් 
බිම්බිසාර රජ්ුයග් පුත් අජ්ාසත්ත කුර්ාර ා කිසිවකුයග් යහාඳ නරක 
කිසිවක් යනා දනී. එබැවින ්ඒ කුර්ාර ා පහදවා ගැනරී්ට උත්සාහ කළ 
 ුතු ” යැයි සිත්ා සකාසඹෑ නවුරින ් රජගහ නවුරට සගාස් රාජ 
සභාසවහි පිරිවර ජනයා සර්ග හුන් අජාසත්්ත් කුර්ාරයා සවත් සගාස් 
සෘද්ධි බලසයන් කුඩා දරැසවකුසග් සව්ශයක් සගන, අත්් - පා - ඉණ -
සබල්ල ආදිසයහි සපමයන ් සවලාසගන සපම ඔටුනන්ක් පැළඳසගන 
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අජාසත්්ත් කුර්ාරයාසග් උකසුලහි පහළ විය. එයනි් බියට පත්් අජාසත්් 
කුර්රැ සම්ප් කවසරක් දැයි කෑ ගැසුසව් ය. රාජ කුර්ාරය බිය සනාසවව, 
ර්ර් සදවිදත්් සත්රැන්ය යැයි කියා ත්ර්න්සග් සව්භාවසයන් සපනී සිට 
කුර්රැ පහදවා ගත්්සත්් ය. එත්ැන් පටන් උසද ්සවස රිය පන්සියයකනි් 
උපස්ථානයට එන අජාසත්ත්් කුර්ාරයා අත්ිශයින් විශව්ාසවන්ත් වූ බව 
දැන භික්ෂු සංඝයා පරිහරණය කිරීර්ට සිත්ක් උපන්සන් ය. ඒ 
ක්ෂණසයහිර් සද්වදත්්ත් සත්රැන්සග් අභිඥා ගුණ පිරිහී ගිසය්ය.  

ඉන් පසු සත්රණුසවෝ බිම්ප්බිසාර ර්හ රජත්ුර්ා පරධාන පිරිවර 
ජනයාට ධර්ම සද්ශනා කරමින් සිටි භාගයවත්ුන ්වහන්සස් සවත් සගාස් 
ඇඳිලි බැඳ වැඳ සර්සස් කසීව් ය.  

“ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, භාගයවතුන් වහන්යස් දැන් 
ර්හලු  . දීඝම කාල ක් ගත යකාට දැන් අන්තිර් ව යසහි සිටින යස්ක. 
එබැවින් දැන් ර්න්යදෝත්සාහී ව ඵල සර්ාපත්ති සවුය හි ය දී වැඩ සිටින 
යස්ක්වා. ර්ර් භිෂු සංඝ ා පරිහරණ  කරමි. ර්ට එ  කළ හැකි . 
භාගයවතුන් වහන්යස් ර්ා හට භිෂු සංඝ ා භාර යදන යස්ක්වා, ර්ර් 
භිෂු සංඝ ා පාලන  කරන්යනමි” යනුසවන් ඉල්ලා සිටිසය් ය.  

එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් “යද්වදත්ත  කම් නැත, භිෂු 
සංඝ ා ඔබට බාර යනායදමි. ර්ර් සාරිපුත්ත, යර්ාගග්ල්ලාන යදයදනාට 
ද භිෂු සංඝ ා බාර යනා යදන්යනමි. කියර්ක් ද ලාර්ක වූ යකළ බුදින1 
ඔබට භිෂු සංඝ ා බාර යදම් ද?” යැයි සත්රැන්ට සකළසත්ාලු 
වාදසයන් ගහමා සකාට ඒ ඉල්ලීර් පරත්ිසක්ෂ්ප සකාට වදාළ සස්ක. එයනි් 
සනා සත්ුටට පත්්ව භාගයවත්ුන් වහන්සස ් සකසරහි වවර බැඳ, 
“භාගයවතුන් වහන්යස් රජ්ුන් සහිත පිරියසහි ර්ට යකළයතාලු වාදය න් 
පහත් යකාට කථා කරති. සාරිපුතර යර්ාග්ගල්ලාන යතරවරැන් උසස් 
තැන තබති” යැයි කිපී සනා සත්ුටු ව භාගයවත්ුන් වහන්සස් වැඳ නිකර්් 
ගිසය්ය. සම්ප් භාගයවත්ුන් වහන්සස් සකසරහි සද්වදත්්ත් සත්රැන්සග් 
පළර්ු වවර බැඳීර්ය.ි  

 
1 මිථයා ආජීවසයන් ජීවත්් සවන 
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ඉන් පසු භාගයවත්ුන් වහන්සස් සාරිපුත්ර ර්හ රහත්න් 
වහන්සස්ට අණ සකාට සද්වදත්්ත් සත්රැන්ට ඤත්්ත්ි දුත්ිය කර්මසයන් 
පරකාශනී  කර්ම 1 කර වූහ.  

ඉන් පසු සද්වදත්්ත් සත්රැන් අජාසත්් කුර්රැ සමීපයට සගාස් 
සර්සස් කීසව් ය. “කුර්රැනි! යපර කාලය ් මිනිස්සු දීඝමා ුෂ ඇත්යතෝ 
වූහ. දැන ්මිනිස්සු අල්පා ෂු්ක  . එබැවින් ඔබ පි ා ර්රා රජ් වන්න. 
ර්ර් බුදුන් ර්රා බුදු වන්යනමි” යැයි සර්සස් කියා අජාසත්් කුර්රැ පියා 
ර්ැරවීර්ට සපළඹවීය. අජාසත්් කුර්රැ ද සදවිදත්් සත්රැන් ර්හානුභාව 
ඇත්්සත්් ය, ඔහු සනා දන්නා සදයක් නම්ප් නැත්, සත්යයක් ර් කීසව්ය 
යැය ිසිත්ා උපකරර් සකාට පියා ර්රා ආනන්ත්යයම කර්මයක් කර ගත්්සත්් 
ය. 

සද්වදත්්ත් සත්රැන් අජාසත්් කුර්රැ සවත් සගාස් බුදුරජාණන් 
වහන්සස් ඝාත්නය කරවනන්ට පුරැෂයන් ඉල්ලීය. කරු්රැ ද පුරැෂයන්ට 
සද්වදත්්ත් සත්රැන් කියන සලස කරව් යැයි අණ කසළ් ය. සද්වදත්්ත් 
සත්රැන් අජාසත්්ත් රජත්ුර්ාසග් උපකාර ලබාසගන දුනවුායන ්සිව්සැට 
සදසනකු සයාදවා භාගයවත්ුන් වහන්සස් ර්ැරවීර්ට උත්්සාහ කළ ර්ුත්් 
එය සනාහැකි විය. 

ඉන් පසු සද්වදත්්ත් සත්රැන් කම්ප් ර්ර් ර් ඒ සගෞත්ර්යන් 
දිවිසයන ්සත්ාර කරන්සනමි යැයි කියා ගිජ්ඣකූට පවමත්යට නැඟ එහි 
පාර්ුල සසවසනහි සක්ර්න් කරනන්ා වූ භාගයවත්ුන් වහන්සස් සග් හිස 
ර්ත්ට ර්හත්් ගලක් සපරළීය. සපාසළාසවන් ගල් සදකක් ර්ත්ුව ඒ 
සපරළුෑ ගල පිළගිත්්සත්් ය. ඒ සපරළුෑ ගසලහි පත්ුරක් ගැලවී ඇවිත්් 
භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් පාදසයහි වැදී සල් නික්මිණ. 

එවිට භාගයවත්ුන ්වහන්සස් උඩ බලා “හිස් පුරැෂ  නඹු නපුරැ 
සිතින් වධක යච්තනායවන්  ුක්තව තථාගත සිරැයරන් යල් යසලී . 
එ ින් නඹු යබායහෝ පව් රැස් කරන ලද්යදහි  ” යැයි වදාළ සස්ක. 

 
1 සපර සදවිදත්් සත්රැන්සග් පරකෘත්ි ස්වභාවය එකකි. දැන් අනය සව්භාවයකි. සදවිදත්් 
සත්රැන් කයින් වචනසයන් යර්ක් කරයි ද එය සම්ප් සසුන් පිළිසවත්ක් යැයි සනා 
පිළිගත් යුත්ුය. එයින් සදවිදත්් සත්රැන්සග් විකෘත්ියක් ර් බව දත් යුත්ුය.   
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එසස් ගල ් පත්ුර වැදීසර්න් භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට ර්හත්් 
සව්දනාවක ්ඇත්ිවිය. ජීවක වවදයාචායයම ත්ුර්ා පැමිණ ත්ථාගත්යන් 
වහන්සස්සග් පාදය පලා නරක් වූ සල් ර්දුා හැර සසෝදා සබසහත්් ගල්වා 
එය සුව කසළ් ය.  

ඉක්බිත්ි සද්වදත්්ත් සත්රැන ්භාගයවත්ුන් වහන්සස් දැක සර්සස් 
සිත්ුසව් ය. ශරර්ණභවත්් සගෞත්ර්යන් වහන්සස්සග් රෑප සසෝභාසවන් අග 
ත්ැන්පත්් සිරැර දැක කිසි සකසනකුන්ට උන් වහන්සස් සවත් ලංවිය 
සනාහැකි සවයි. රජුසග් නාළාගිරි ඇත්ා චණ්ඩ ය. පරැෂය. ර්නුෂය 
ඝාත්කසයකි. ඒ ඇත්ා බුදධ් ධම්ප්ර් සංඝ ගුණ සනා දනී. එබැවින් ඒ 
ඇත්ා සගෞත්ර්යන් වහන්සස් ව ජීවිත්ක්ෂයට පර්ුණුවන්සන් ය. සර්සස් 
සිත්ා රජ ර්ාලගියට සගාස ් අජාසත්් රජත්ුර්ාට එය කීසව්ය. රජත්ුර්ා 
යහපත්ි යැයි පිළිසගන ඇත්්සගාව්වා කැඳවා මිත්රය, සහට නාළාගිරි 
ඇත්ා ර්ත්් සකාට උදෑසන ර් ශරර්ණ භවත්් සගෞත්ර්යන් වහන්සස් 
පිළපින් ර්ාගමයට පිටත්් සකාට හරිව් යැයි අණ කසළ් ය. ඇත්් සගාව්වා 
යහපත් යැයි එය පළිිසගන ඇත්ාට රා කළ දහසයක් සපාවා කුලප්පු 
සකාට භාගයවත්ුන් වහනස්ස් ර්හා සංඝයා සර්ග පඬිු පිණිස වඩන 
වීථියට ර්ුදා හැරිසය් ය. ඇත්ා දුරින් වඩන්නා වූ භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
දැක සසාඬය හා වලිගය ඔසවා සගන කන ්විදහා සගන සගවල ්බිඳිමින් 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් සවත් දිවීය.  

භාගයවත්ුන් වහන්සස් දස දහසක් සකව්ළ සයිලු සත්්වයන්ට 
පත්ුරැවන ර්හා වර්ත්රිය ඒ ඇත්ා සවත් සයාර්ු කර දර්නය සකාට 
නැවත් සනා සවනස් වන පරිදි සංවරසයහි පිහිටවූසය ්ය. 

ඉන් පසු නුවර වැසිසයෝ කපිී “ධර්මිෂ්ඨ බිම්බිසාර ර්හ රජ්තුර්ා 
ර්රවණ ලද්යද් ද, යම් යද්වදත්ත යතරැන්ර්  . භාගයවතුන් වහන්යස් 
නැසීර්ට දුනවුා න් ය ාදවන ලද්යද් ද, යම් යද්වදතත් යතරැන්ර්  . 
භාගයවතුන් වහන්යස් නැසරී්ට ගල් යපරළන ලද්යද් ද, යම් යද්වදත්ත 
යතරැන්ර්  . එයලසට දැන ්භාගයවතුන් වහන්යස් නැසීර්ට නාළාගිරි 
ඇතා යර්යහ වන ලද්යද ් ද යම් යද්වදත්ත යතරැන්ර්  . එයහත් 
අජ්ාසත් රජ්ු යර්බඳු පවියටකු යගනර් හැසියර ි” යනුසවන් අරගල 
කරනන්ට වූහ. එකල්හි රජත්ුර්ා නුවර වාසීන ්ත්ර්න්ට එසරහිව අරගල 
කරන බව අසා දැසදිස් කම්ප්කරැවන් ලවා සද්වදත්්ත් සත්රැන්ට බත්් සැලි 
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යවා රජ වාසසලහි ර් සිටිසය් ය. රටවැසිසයෝ එත්ැන ්පටන් සද්වදත්්ත් 
සත්රැන්ට බත්් සැන්දක් ත්රම්ප්වත්් සනා දුන්හ. එත්ැන ්පටන් සද්වදත්්ත් 
සත්රැන් ලාභ සත්්කාරවලින් පිරිහීර්ට පත්්ව කහුක කමින් දිවි 
පැවැත්ර්්ට සිත්ා භාගයවත්නු් වහන්සස් සවත් පැමිණ වැඳ සම්ප් වස්තු් 
පස අනු දැන වදාරණ සස්කව්ා යි ඉල්ලීය. එනම්ප් :- 

❖ දිවි ඇත්ි ත්ාක් භික්ෂූන් වහන්සස්ලා ආරණයසයහි ර් විසිය යුත්ුය 

❖ දිවි ඇත්ි ත්ාක් භික්ෂූන් වහන්සස්ලා පිණ්ඩපාත්ික විය යුත්ුය. 

❖ දිවි ඇත්ි ත්ාක් භික්ෂූන් වහන්සස්ලා පංශුකූලික විය යතු්ුය. 

❖ දිවි ඇත්ි ත්ාක් භික්ෂූන් වහන්සස්ලා රැක් ර්ුල් සසනසනු්හි විසිය 
යුත්ුය. 

❖ දිවි ඇත්ි ත්ාක් භික්ෂූන් වහන්සස්ලා ර්ස් ර්ාංශ වැළඳීසර්න් 
වැළකිය යුත්ුය. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් ඒවා පරත්ිසක්ෂ්ප කළ සස්ක. එකල්හි 
සද්වදත්්ත් සත්රැන් භික්ෂ ු සංඝයා ර්ැදට සගාස ් “බුදුන්යග් හැටි 
යකායහාර් ද, ර්ර් භිෂුනට් ගැලයපන යම් ඉල්ලීම් පස ඉල්ූ කල්හි 
ඒවා පරතියෂ්ප කයළ්  . අප යදයදනායගන් භිෂු සංඝ ාට වඩාත් හිත 
කවුද? එබැවින් දුකින් නිදහස් ීර්ට කැර්ැත්යතෝ ර්ා සර්ග 
පැමියණත්වා” යැයි කයිා අලුත් පැවිදි වූ භික්ෂනූ් පන්සියයක් සදනා 
රැසගන සගාස් රළු පැවත්ුම්ප්වලට කැර්ත්ි ජනයා පහදවාසගන සගයක් 
පාසා සගාස් ආහාර ගනිමින් සංඝ සභ්දයට උත්ස්ාහ කසළ් ය. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් සංඝ සභ්දසයහි ආදීනව දක්වා එය සනාකරන 
සලස අවවාද කළ නර්ුත්් සනා පිළිගත්්සත්් ය.  

පසුව සපාසහාය දිනයක සිය පරිිස සර්ග පසසක හඳි ඇවැත්්නි 
සම්ප් පඤ්ච වස්ත්ුන්ට යසර්ක් කැර්ැත්්සත්හි නම්ප් ඔහු සර්යින ්කුසපත්් 
ගත් යුත්ුය යැය ි කයිා කසිිවක ් සනා දත්්ත්ා වූ නවක පැවිද්දන් වූ 
වජ්ජිපුත්රක භික්ෂූන් පන්සියයක් සවන් කරසගන ගයා ශීෂමයට ගිසය් ය.  

භාගයවත්ුන් වහන්සස ් සැරියුත්් ර්ගුලන ් රහත්න් වහන්සස්ලා 
එහි යවා ඒ සියලු සදනාර් සගන්වා ගත්්සත්් ය. එ් බව අසා සද්වදත්්ත් 
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සත්රැන්සග් ර්ුවින් උණු සල් වර්නය විය. බලවත්් සලස ඔත්්පළ විය. 
සර්සස් නව ර්සක් සරෝගාත්ුර ව සිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් දකිනු 
කැර්ත්ි ව ත්ර් ශරාවකයන්ට ඒ බව කීසව්ය. ඔවුහු එයට අකැර්ැත්ි වූහ. 
එවිට සද්වදත්්ත් සත්රැන් “අයන් යතපි ර්ා යනා නසව්. ර්ා භාගයවතුන් 
වහන්යස්ට අපරාධ කළ නර්ුත් ඒ භාගයවතුන් වහන්යස් ර්ා හට 
යවනසක් යනාකළ යස්ක. තර්න් වහන්යස් නසනන්ට ගි  ර්ට ද, 
නාළාගිරි ඇතුට ද, අංගුලිර්ාලට ද, සි  පුතර ව ූරාහුල පුතුට යර්න ්සර් 
සිත් ඇති යස්ක. එබැවින් ර්ා ඒ භාගයවතුන් වහන්යස් යවත රැයගන 
 ව්” යැයි කිහිප වරක් ර් කී පසු ශරාවකසයෝ සත්රැන ්ඇඳකින් රැසගන 
ගියහ. භික්ෂූන් වහන්සස්ලා ඒ බව භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට දැනුම්ප් දුන්හ. 
එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් ර්හසණනි එය සදිු සනාවන්නකි. සම්ප් 
භවසයහි දී ඔහුට ර්ා දැකිය සනාහැකිය. “ ම් භිෂුවක් ඉහත කී පඤ්ච 
වස්තූන් ඉල්ලා සිටිය ් නම් ඔහු එතැන් පටන් තථාගත න් වහන්යස් 
දැකීර්ට යනා ලබ ි. යර්  ධර්ම න ිාර් කි” යැයි වදාළ සස්ක. 

සද්වදත්්ත් සත්රැන් ඔසවා සගන පැමිණි භික්ෂූන් වහන්සස්ලා 
ඇඳ සදව්රම්ප් සපාකුණු සත්ර ත්බා නෑර්ට දියට බැස්සාහ. සත්රැන් ද 
ඇසදන් නැගිට පා බිර් ත්ැබීය. එසකසනහිර් සපාසළාව විවර වී 
සත්රැන් ගනිි දැලින ් සවලා ගත්්සත්් ය. ඒ සර්ාසහාසත්් බුදුරජාණන් 
වහන්සස් සග් ගුණ කියමින් සරණ සගාස් අවීචි ර්හ නරකයට ඇදී 
සගාස් සියක ්සයාදුන් පර්ණ ශරීරයක් ඇත්ිව උපනස්න් ය. හිස කන් 
සපත්ි දක්වා එර් නරකය වසාසගන පිහිටි ගිනයිම්ප් රත්ට රත්් වූ යපියන 
ත්ුළට කා වැදී ගිසය් ය. සදපසයහි සගාප් ඇටය දක්වා ගිනි ඇවිළී 
දිලිසසන අසයෝර්ය සපාසළාසවහි එරී  ගිසය් ය. ර්හත්් වූ ත්ල් කඳක් 
සර්ාන වූ ගිනි සගන දිලසිසන යකඩ උලක් එර් නිරසයහි බටහිර 
බිත්්ත්ිසයන් පැමිණ පිසටන් ඇත්ුළුව කය විනිවිද සගාස් නැසගනහිර 
බිත්්ත්ිසයහි හැපී සිටිසය් ය. එසස් ර් දකුණු බිත්්ත්ිසයන් නකි්ර්ුණු ත්ල් 
කඳක ්සර්ාන ව ූගනිි ඇවිළී දිලිසසන යවුලක් දකුණු ඇලසයන් ඇත්ුළුව 
කය විනිවිද සගාස් උත්ුරැ බිත්්ත්ිසයහි හැපී සිටිසය් ය. එබඳු ර් වූ ත්වත්් 
යවුලක ්එර් නිරසයහි ය පයිසනන් නික්ර් හිස ්කබල බිඳ කයට ඇත්ුළුව 
අසදෝ ර්ාගමසයන් නික්ර් අසයෝර්ය සපාසළාසවහි ඇමිණී ගිසය් ය. 
සර්සලස නිශ්චලව පැසසමින් කලප්යක් දුක් විඳින්සන ්ය. 
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භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්සස් සියල්ල දක්නා බැවින් ත්ර් 
ශරාවකයන් අපාසයන ්මිදී සියලු ගුණයන්ට පැමිණීර් කැර්ත්ි වන සස්ක් 
“අත්ථි යර් තුයම්හසු අනුකම්පා ‘කිතති යර් සාවකා ධම්ර්දා ාදා භයව යුං, 
යනා ආමිසදා ාදා” යනුසවන් “සකසස් නම්ප් ර්ාසග් ශරාවකසයෝ ධර්මය 
දායාද සකාට ඇත්්සත්ෝ වන්නාහු ද, ආමිසය (සිවුපසය) දායාද සකාට 
ඇත්්සත්ෝ සනාවන්නාහු ද යැයි නඹුලා සකසරහි ර්ාසග් කරැණාව ඇත්” 
යැයි වදාළ සසක්.  

සිවුපසය ගරැ කරන ත්ැනැත්්ත්ා සිව් පරිිස අත්ර වඤ්චනික 
කහවණුවක් සර්න් ද, ශරර්ණ සත්්ජසින් ද බැබළීම්ප් රහිත් වී නිවුණු ගිනි 
අඟුරක් සර්න් දීප්ත්ිය රහති් වූසය් සවයි. ආමිෂය සකසරහි ඇල්ර්ක් 
නැත්ි සැහැල්ලු පැවත්ුම්ප් ඇත්ි සිත්ින් යුක්ත්ව ධර්ම ගරැක ත්ැනැත්්ත්ා 
සත්්ජස් ඇත්ි සිහරසදකු සර්න් සියල්ල ර්ැඩ හැසිසරන සුළු වූසය් සවය.ි 
එර් කාරණය නිසා ද “අත්ථි යර් තුයම්හසු අනුකම්පා ‘කතිති යර් සාවකා 
ධම්ර්දා ාදා භයව යුං, යනා ආමිසදා ාදා” යනුසවන් වදාළ සස්ක.   

ත්ව ද “ධම්ර්දා ාදා යර් භඛිෙයව භවථ, ර්ා ආමිසදා ාදා” යන 
සර්ය අනුකම්ප්පාසවන් යුකත්්ව ත්ර් ශරාවකයන් වහන්සස්ලාට පරණීත් ත්ර 
ලාභයක් සිදුකර දීසම්ප් කැර්ැත්්සත්න් යුක්ත්ව වදාළ සස්ක. අලාභයක් 
කරන ු කැර්ත්ි ව සනාසව් ය. එයට සාදක වශසයන් ත්ථාගත්යන් 
වහන්සස් විසනි් ත්ර් ශරාවකයන්ට සර්ර් අවවාදය සනා කරන්සන් නම්ප් 
එහි ආදීනව දකව්න සස්ක් සර්සස් වදාළ සස්ක. 

“තුයම්හ ච යර්, භිඛෙයව, ආමිසදා ාදා භයව යාථ යනා 
ධම්ර්දා ාදා, තුයම්හපි යතන ආදිස්සා භයව යාථ” ර්හසණනි, නුඹලාත්් 
ර්ාසග් ආමිසය ගරැ සකාට පිළිගන්සනෝ වන්නහු ද? ධර්මය ගරැ සකාට 
පිළි සනාගන්සනෝ වන්නහු ද, ‘ශාස්ත්ෘ ශරාවකසයෝ ආමිස ගරැක ව 
වාසය කරත්ි. ධර්ම ගරැක ව වාසය සනාකරත්ි’ යැයි නඹුලා ද ඒ 
කාරණසයන් ගැරහිය යුත්්සත්ෝ වන්නාහු ය.  

එසස් ර් එර් කාරණය සහ්ත්ුසවන් “ආමිසදා ාදා සත්ථුසාවකා 
විහරතති, යනා ධම්ර්දා ාදා’ති, අහම්පි යතන ආදිය ා භයව යං” ශාස්ත්ෘ 
ශරාවකසයෝ ආමිසය දායාද සකාට සගන ධර්මය දායාද සකාට සනාසගන 
වාසය කරත්ි යැයි ර්ර් ද ගැරහිය යුත්්සත්ක් වන්සනමි.  
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“තුයම්හ ච යර් භිඛෙයව, ධම්ර්දා ාදා භයව යාථ, යනා 
ආමිසදා ාදා, තුයම්හප ි යතන න ආදිස්සා භයව යාථ ‘ධම්ර්දා ාදා 
සත්ථුසාවකා විහරතති, යනා ආමිසදා ාදා” ර්හසණනි, නඹුලා ර්ාසග් 
ධර්මය දායාද සකාට ඇත්ත්්ාහු වන්නාහු ද, ආමිසය දායාද සකාට 
නැත්්ත්ාහු වන්නාහු ද ශාස්ත්ෘ ශරාවකසයෝ ධර්මය දායාද සකාට සගන 
වාසය කරත්ි, ආමිසය දායාද සකාට සනාසගන වාසය කරත්ි යැයි ඒ 
සහ්ත්ුසවන් නුඹලා ද ගැරහයි යුත්්සත්ෝ සනාවන්නාහු ය.  

“ධම්ර්දා ාදා සත්ථුසාවකා විහරතති, යනා ආමිසදා ාදා’ති අහම්පි 
යතන න ආදියස්සා භයව යං” ශාස්ත්ෘ ශරාවකසයෝ ධර්මය දායාද සකාට 
වාසය කරත්ි, ආමිසය ගරැ සකාට වාසය සනාකරත්ි යැයි ර්ර් ද එයින් 
ගැරහිය යුත්්සත්කු සනා වන්සනමි.  

“තස්ර්ාතිහ යර්, භිඛෙයව, ධම්ර්දා ාදා භවථ, ර්ා ආමිසදා ාදා. 
අත්ථි යර් තුයම්හසු අනුකම්පා”  ර්හසණනි, එසහයින් ධර්මය දායාද සකාට 
ඇත්්සත්ෝ වව්, ආමිසය දායාද සකාට ඇත්්සත්ෝ සනාවව්.  

“කිතති යර් සාවකා ධම්ර්දා ාදා භයව යුං, යනා ආමිසදා ාදා” 
“සකසස් නම්ප් ර්ාසග් ශරාවකසයෝ ධර්මය දායාද සකාට ඇත්්සත්ෝ වන්නාහු 
ද, ආමිසය දායාද සකාට ඇත්්සත්ෝ සනා වන්නාහු ද යැයි නඹුලා 
සකසරහි ර්ාසග් අනුකම්ප්පාව ඇත්” යැයි වදාළ සස්ක. 

“කිතති යර් සාවකා ධම්ර්දා ාදා භයව යුං, යනා ආමිසදා ාදා” 
යන සර්යින් භාගයවත්ුන් වහන්සස් ත්ර් ශරාවකයන ්ඉත්ා ර්ෘදු භාවයට 
පත්් කිරීර් පිණිස වදාළ සසක්. එහි අථමය නම්ප් :- ර්හසණනි, ඉඳින් නුඹලා 
ආමිෂසයහි සලාල් ව වසන්නාහු නම්ප් එර් කරැසණහි ලා පඬිවරැ 
“යකයස් නම් සවමඥ වූය  ්ර් තර් ශරාවක න් ධර්ම දා ාද වූවන් ආමිෂ 
දා ාද යනා වූවන් කරනන්ට යනා හැක්යක් ද?” යැය ි ර්ා හට 
ගරහන්නාහු ය. “ආකල්ප සංකල්ප යනාවූ භෂිූන් දැක යර්ාවුහු කායග් 
සද්ධිවිහාරිකය ා ද? කායග් අතවැසිය ෝ ද?” යනසුවන් ආචායයම 
උපාධයන් වහන්සස්ලාට යම්ප් සස් ගරහත්් ද, ත්ව ද සනා හික්ර්ුණු ලාර්ක 
හැසිරීම්ප් ඇත්ි කුල කුර්රැවන් හා කුල කුර්රියන් දැක “යර්ාවුහු කවර 
යකයනකුයග් පුත්තු ද? කවර යකයනකුයග ් දූවරැ ද?” යනුසවන් 
ර්ව්පයින්ට ගරහත්් ද, එපරිද්සදන් ර් පණඩ්ත්සයෝ  “යකයස් නම් සවමඥ 
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වූය ් ර් තර් ශරාවක න් ධර්ම දා ාද වූවන් ආමිෂ දා ාද යනා වූවන් 
කරනන්ට යනා හැක්යක් ද?” යැයි ර්ා හට ගරහන්නාහු ය. 

සර්සස් සම්ප් අවවාදය පළිිසගන කරියාත්්ර්ක සනාකිරීසර්හි 
ආදීනව පිළිසගන කරියා කිරීසම්ප් අනුසස් ද දක්වන සසක්් “තුයම්හ ච යර් 
භිඛෙයව, ධම්ර්දා ාදා භයව යාථ, යනා ආමිසදා ාදා, තුයම්හපි යතන න 
ආදිස්සා භයව යාථ ‘ධම්ර්දා ාදා සත්ථුසාවකා විහරතති, යනා 
ආමිසදා ාදා” යනාදිය වදාළ සස්ක. එහි “අහම්පි යතන න ආදියස්සා 
භයව යං” යන්සනන් වත්් පුරන්නා වූ ත්රැණ භික්ෂූන් “උද්යද්ස 
පරිපුච්ඡා” සම්ප්පූණම වුවත් ් වස් සියයක් සම්ප්පූණම සත්රවරැන් සර්න් 
ආකල්ප සම්ප්පූණම වූවන් දැක “කායග් සද්ධිවිහාරිකය ෝ ද? කායග් 
අතවැසිය ෝ ද?” යැයි විචාරා “අසවල් උපාධයන් වහන්යස්යග් 
සද්ධිවිහාරිකය ෝ  , අසවල් ආචා යමන් වහන්යස්යග ්අතවැසිය ෝ  ” 
යැයි දැන එර් සද්ධිවිහාරිකයන් ඒ උපාධයන් වහන්සස්ට ර් සුදුසු ය, 
එර් අත්වැසයින ්ඒ ආචායයමයන් වහන්සස්ට ර් සුදුසු ය. ඒකාන්ත්සයන් 
අවවාද අනුශාසනා කරන්නට පරත්ිබලය යැයි විසව්චනයට පත්් 
සනාවන්නාහු ද, සනා ගැරහිය යුත්්ත්ාහු ද සවත්ි. එපරිද්සදන් ර් ර්ර් ද 
නුඹලා සග් ධර්ම දායාදයට හිමිකම්ප් කීර් සහ්ත්ුසවන් ආමිෂ දායාදයට 
හිමිකම්ප් සනාකී ර් සහ්ත්ුසවන් කවසරකු සග් ශරාවකසයෝ “නාලක 
පරතිපදාව, තුවටක පරතිපදාව, චන්යරෝපර් පරතිපදාව, රථවිනීත පරතිපදාව, 
ර්හා යගෝසිංග පරතපිදාවට, ර්හා සුඤ්ඤත පරතිපදාවට පිළපින්යනෝ ව 
චතුපච්ච  සන්යතෝෂක භාවනාරාර්තා ර්හා ආ යමවංශ න්හි සාෂි ක් 
වැනි වූ සිවපුස  පළිිබඳ තෘෂ්ණායවන් මිදී වලාකුළනි් මිදුණු චනර් ා 
වැනි වූවාහු වාස  කරති” යැයි විචාරා ශරර්ණ සගෞත්ර්යන් 
වහන්සස්සග් ශරාවකසයෝය යැයි කී කල්හි “ඒකාන්තය න් ඒ 
භාගයවතුන් වහන්යස් සවමඥ , ඒකාන්තය න් ශරාවක න් වහන්යස්ලා 
ආමිෂ දා ාද පරතිපදායවන ් ර්ුදවා ධර්මදා ාද පරතපිදාව පුරන්නවුන් 
කරනන්ට හැකි වූහ” යැයි නුවණැත්්ත්න්සගන් ගැරහයි යුත්්සත්කු සනා 
වන්සනමි යැයි වදාළ සස්ක. එර් පරත්ිපදාවන්සග් විවරණය සර්සස් ය. 
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 නාලක පරතිපදාව 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් නාලක සත්රැන් වහන්සස්ට 
සද්ශනා සකාට වදාළා වූ පෘථග්ජන කාලසයහි පටන් සකසලස් සිත්ක් 
නූපදවා පිළිපැදිය යුත්ු වූ පරත්ිපදාව සර්ෝසනයය පරත්ිපදාව නම්ප් සව්. 

 සුද්සධෝදන ර්හ රජත්ුර්ාසග ්පිය රජත්ුර්ා ව ූසීහහනු රජත්ුර්ාට 
අසිත් කාලසද්වල නම්ප් පුසරෝහිත් බරාහ්ර්ණසයක් විය. අසිත් කාලසද්වල 
බරාහ්ර්ණ ත්ුර්ා සුද්සධෝදන රජත්ුර්ාසග් කාලසයහි ත්ාපස පැවිද්සදන් 
පැවිදි විය. නාලක සත්රැන් වහන්සස් පදුර්ුත්්ත්ර සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු 
රජාණන් වහන්සස් සග් ශාසනසයහි පටන් කල්ප ලක්ෂයක් පුරා 
සර්ෝසනයය පරත්ිපදාව පරාථමනාසවන් පාරමී පුරාසගන ඇවිත්් අපසග් 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් සලාව පහළ වීර්ට ආසන්න කාලසයහි අසිත් 
ත්ාපස ත්ුර්ාසග් නැගණියට පුත්් ව උපන්සන ්ය. එර් කුර්ාරයාට නම්ප් 
ත්ැබීසම්ප් දී නාලක යැයි නම්ප් ත්ැබීය. එර් නාලක කරු්ාරයාට හත්් හැවිරිදි 
වයස් කාලසයහි දී අප ර්හ සබෝසත්ාණන් වහන්සස් සුද්සධෝදන ර්හ 
රජත්ුර්ාට පුත්් ව උපන්සන ්ය. නම්ප් ත්බන දින සිද්ධාථම නම්ප් කසළ් ය. 
එර් කාලසයහි පඤ්ච අභිඥා ලාභීව සිටි අසිත් කාලසද්වල ත්ාපස ත්ුර්ා 
එර් සිදධ්ාථම කුර්ාරයා දැකරී්ට පැමිණ ර්හ සබෝසත්ාණන් වහන්සස්සග් 
ඓශ්චයයමය දැක පන්ත්ිස් වන විසයහි දී සලාවුත්ුරා බුදු බවට පත්්වන 
බව අභිඥා නුවණින් දැක ත්ර්න්ට ඒ බුදු අසිරිය සනා දැකිය හැකි බැවින් 
එදින ර් ත්ර් නැගණියසග් පුත්ර වූ නාලක කරු්ාරයා කැඳවා :-  

   “බුයද්ධාති යඝාසං  දපරයතා සුණාසි  
 සයම්බාධිපයත්තා විවරති ධම්ර්ර්ග්ගං,  
 ගතත්වාන තත්ථ සර් ං පරිපුච්ි ායනා   
 චරස්සු තස්මිං භගවති බරහ්ර්චරි ං” 

  “යම්ප් දවසක අන් සකසනකුසගන් සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස් 
සම්ප්ර්ා සම්ප්සබෝධියට පැමිණ අගර ව ූ නිවමාණය සහෝ නිවමාණ ර්ාගමය 
විවරණය කරත්ි යැය ියන සම්ප් සඝෝෂාව අසන්නට ලැසබන්සනහි ද, 
එකල්හි එ් සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස් හර්ුවට සගාස් ශාසන 
බරහ්ර්චයයමාව අසා දැන ඉසගන ඒ භාගයවත්ුන් වහන්සස් හර්ුසවහි 
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බරහ්ර්චයයමාසවහි හැසිසරව” යනුසවන් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සස් 
සවනුසවන් පැවිදි වන සලස කීසව් ය. ඒ අනුව නාලක කුර්ාරයා සම්ප්ර්ා 
සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස් සවනුසවන් ත්වුස් පැවිද්සදන් පැවිදි ව ර්නා 
ඉන්ද්රිය සංවරසයන් යුක්ත්ව ත්වුස් දම්ප් රැක්සක් ය. 

 සිද්ධාථම කුර්ාරයා අභිනිෂක්රර්ණය සකාට සය වසරක් දුෂ්කර 
කරියා සකාට පන්ත්ිස් වන විසයහි දී සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදධ්ත්්වයට පත්්ව සත්් 
සත්ි සගවා බරහ්ර්ාරාධනාව පිළිසගන බරණැස ඉසිපත්නයට වැඩර් 
සකාට පස්වග ත්ාපසයන් වහන්සස්ලාට දම්ප්සක් සද්ශනාව වදාළ සසක්. 
සම්ප් නාලක ත්ාපස ත්ුර්ාට හිත්වත්් සද්වත්ාසවෝ ඇවිත්් සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු 
රජාණන් වහන්සස් සලාව පහළ වූ බව කී කල්හි භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
දම්ප්සක් පැවැත්්වීසර්න් සත්් වන දින බරණැස ඉසිපත්නයට සගාස් 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් වැඳ :- 

 “අහඤාතයර්තං වචනං  - අසිතස්ස  ථා තථං, 
 තං තං යගාතර් පුච්ඡාමි  - සබ්බධම්ර්ාන පාරගුං” 

සගෞත්ර්යන් වහන්ස, අසිත් ත්ාපස ත්ුර්ාසගන් “සම්ප් කුර්ාරයා 
උත්ුම්ප් සම්ප්බුදු පදවිය ලබනස්න් ය යැයි දැන බුද්ධ යන වචනය සවනත්් 
සකසනකුන්සගන් යම්ප් දිනක අසන්නට ලැසබයි ද, එවිට ඒ සම්ප්බුදු 
රජාණන් වහන්සස් සවත් පැමිණ දහම්ප් ර්ග හැසිසරන්න යැයි ර්ට කී 
අයුරැ පිළිපැදීර්ට කාලයයි. ර්ා ඒ වචනය අනුව පැමිණිසයමි. අද ඒ 
භාගයවත්ුන් වහන්සස ් සයිැසින ් දුටුසවමි. පැමිණිය යුත් ු ත්ැනට 
පැමිණිසයමි. එබැවින් සියලු ධර්මයන් දැන ගැනීසර්න් පරසත්රට ගිය 
බැවින් අභිඤ් ඤාපාරගූ නම්ප් වූ ද, පඤ්චුපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ  ර්නාව 
දැන ගත්් බැවින් පරිඤ් ඤාපාරගූ නම්ප් වූ ද, සියලු සකසලස් පරහාණය 
කරමින් ගයි බැවින් පහානපාරගූ නම්ප් වූ ද, සසෝවාන ්ආදී සත්ර ර්ාගම 
ඵල භාවනා වශසයන් වඩමින් ගිය බැවින් භාවනාපාරගූ නම්ප් වූ ද, 
නිවමාණය සාක්ෂාත්් කරමින ්ගිය බැවින් සච් ි කිරි ාපාරගූ නම්ප් වූ ද, 
සියලු සර්ාපත්්ත්ීන්ට සර් වදිමින් ගිය බැවින් සර්ාපත් තිපාරගූ නම්ප් වූ ද 
සර්සස් සියලු ධර්මයන්හි පරසත්රට ගිය භාගයවත්ුන් වහන්සස්සගන් 
විචාරමි. 
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“අනගාරි ුයපතස්ස  - භිඛොචරි ං ජිගීසයතා,
 ර්ුනි පබරෑහි යර් පුය්ඨා  - යර්ායන යං උත්තර්ං පදං” 

ගිහි සගයනි් නකි්ර් බුද්ධාදී ර්සහෝත්්ත්ර්යන් වහන්සස්ලා විසින් 
පුරැදු කරන ලද සනා කිලිටි පිණ්ඩපාත්සයහි සයසදන උත්්ත්ර් පරත්ිපදාව 
වන අනගාරික පැවිද්දට පැමිණි ර්ා විසනි් විචාරමි. ර්නුීන්ද්රයන් 
වහන්සස් එය ර්ා හට වදාරන සස්කව්ා” යැයි කීසව් ය. එවිට භාගයවතු්න් 
වහන්සස් සර්සස් වදාළ සසක්. 

“යර්ායන යං යත උපහඤිස්සං - දුඛකරං දුරභිසම්භවං, 
 හන්ද යත නං පවඛොමි  - සන්ථම්භස්සු දය්හා භව” 

(නාලකය) ර්ා විසින් නුඹට සර්ෝසනයය පිළිසවත් පනවන්සන් 
නම්ප් එය පිළපිැදීසර්න් ද, එහි ර්නාව සයදීසර්න් ද නුඹට යහපත්ක් ර් 
වන්සන් ය. එසහත්් එය පරිීර් අපහසු ය. ර්ග ඵල නිවන සනා ලබන 
ලද ර්ුල් අවස්ථාසවහි පටන් සකසලස් සිත්ක් නූපදවා ගනිමින් ර් 
පිළපිැදිය යුත්ු සව්. එසස් කරිීර්ට දුෂ්කර වූ සද් කිරීර් පණිිස උත්්සාහය 
ඇත්ිකර ගැනීසර්න් ත්ර්න්ට උපකාර කර ගනවු. නුඹ සපර රැස ්කරන 
ලද ර්හා පින් ඇත්්සත්කි. පහසුසවන් ලද සනාහැක ිවූ ඒ සර්ෝසනයය 
පිළිසවත් ඉවසීසර්න ්යුත්ුව ලිහිල් සනාවූ උත්්සාහසයන් නිසැක ව එහි 
සයසදන්න. 

  සර්සස් සකසලස් දුරැවන උත්ුම්ප් සර්ෝසනයය පිළිසවත් පහදා 
සදනු කැර්ත්ි ව එහි උත්්සාහවත්් කරවා දැඩව එහ ි සයදවීර් පිණිස 
සර්සස් වදාළ සස්ක. 

  ගසර්හි දී නිනද්ා අපහාස කරන්නා පිළිබඳව ද, වැඳීර් පිදීර්ාදිය 
කරනන්ා පිළිබඳව ද එක සර්ානව සලකා ගන්සන් ය. ර්ට රජත්ුර්ා වඳී 
යැයි උඩඟු සනාවන්සන් ය.  

වනසයහි සවසසන විට ද වනය දවනන්ා වූ ගින ිදැල් උස් පහත්් 
සලසට ද, දුම්ප් සහිත්ව ද දුම්ප් රහිත්ව ද නිල් කහ රත්ු ආදී සනාසයක් 
පැහැසයන් ද බිය උපදවමින් ද ඇලුම්ප් ඇත්ි කරවමින ්ද සුළුසවන් ද 
ර්හත්්ව ද නැසගයි. එසස් ර් සිංහ වග මිනිස් ආදී ශබ්දයන ්බිය ජනක 
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සලස සකෝපය ඇත්ි කරවමින් හර්ුවට එයි. කරුැලු නාද ර්ල් පල දළු 
ආදී සනාසයක ්අරර්ුණු ද ර්ලුා සකාට ඇළුම්ප් කරන සලසින් ද හරු්සවයි. 
සර්සස් සනාසයක් අරර්ුණු හර්ු වන කල්හි ද, වන අලි ආදීන් නිසා සහෝ 
දර කඩාසගන යෑර්ට පැමිසණන ස්ත්රීන් සර්සස් වනසයහි ත්නිව හිඳිනු 
දැක සිනහසවන් කථාසවන ් හඬ නැගීර්, ඇඳුම්ප් විවර සකාට දැක්වීර් 
ආදිය සකාට ස්ත්රීහු ර්ුනවිරයාට සලෝභ ඇත්ි කරවත්්. “කාන්ත්ාසවෝ ර්ට 
ආශා ඉපදවීර්ක් සපළඹවීර්ක් සනා සකසරත්්වා” යැය ිඔවුන් සකසරහි 
සලෝභ සනාවිය යුත්ුය. 

ඉන් පසු භාගයවත්ුන් වහන්සස් නාලක සත්රැන් සීල 
සංවරසයහි පිහිටුවීර් පිණිස සර්සස් වදාළ සස්ක.  

වර්ථුන ධර්මසයන් ද, අසනකුත්් යහපත්් අයහපත් ් පඤ්ච 
කාර්යන් ද යන ආශා උපදින සයිල්ල අත් හැර ඒවාසයන් ඉවත්් 
වන්සන් ය.  

ර්ා සර්න් ර් අන් සියලු ජීවීහු සනා ර්ැරී ජීවත්් වනු කැර්ැත්්සත්ෝ 
ය. සැප කැර්ැත්්සත්ෝ ය දුක පිළකිුල් කරන්සනෝ ය යැය ිත්ර්ා හා සර්ාන 
සකාට අන් සත්්වයන් සකසරහි ත්රහක් නූපදවා “ර්ා යම්ප් සස්ද 
සර්ාවුනුත්් එසසය්. ඔවුහු යම්ප් සස්ද ර්ාත්් එසස්ය” යැයි ත්ර්ා උපර්ා 
සකාට හිංසා සනා කරන්සන්ය. අන්හු ලවා ද සනා කරවන්සන් ය. 

ඉන් පසු භාගයවත්ුන් වහන්සස් නාලක සත්රැන්ට පරිිසිදු දිවි 
පැවැත්ර්් නම්ප් වූ සම්ප්ර්ා ආජීවය පහදා සදමින් සර්සස් වදාළ සස්ක. 

  යම්ප් චීවරාදී පරත්යයන් සකසරහි පෘථග්ජන සත්්වයා හට 
ත්ෘෂ්ණාව උපදී. එර් ත්ෘෂණ්ාව වූ කලි එකක් ලැබුණු කල්හි සදකක් 
ලැබීසම්ප් කැර්ැත්්ත් ඇත්ි සවයි. සදකක් ලැබුණු කල්හ ිත්ුනක් ලැබීර්ට 
කැර්ැත්්ත් ඇත්ි සවයි. සර්සස් සියයක් දහසක් ලැබීර්ට ද කැර්ැත්්ත් ඇත්ි 
සවයි. සර්සස් සනාලැසබන සදය සකසරහි කැර්ැත්්ත් ඇත්ිවීර් ඉච්ඡාව 
යැයි කියනු ලැසබ්. එසලස ලැබුණු සදය සකසරහි ර්සරුැ වී එහි ඇලුම්ප් 
කරයි ද එය සලෝභය නම්ප් සව්. එබැවින් සිවුරැ ආදී සිව්පසසයහි 
සකසලස් දුරැ සනාකළ ත්ැනැත්්ත්ා එහි ඇලී බැඳී ගැල ීසිටින්සන් නර්ුත්් 
සර්ෝසනයය පිළිසවත් පුරන ත්ැනැත්්ත්ා ඒ පරත්යයන් පිළිබඳ ආශාව 
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අත්හැර සිවුපස පරත්ය ලැබීර් පිණිස යහපත්් ව හැසිරිය යුත්ු ය. ඒ 
සඳහා දැහැමින් සසසර්න් ලද ආහාර අනුභවසයහි දී  

“චත්තායරා පහච ආයලායප - අභුත්වා උදකං පියව, 
 අලං ඵාසුවිහාරා   - පහිතත්තස්ස භිඛෙුයනා” 

බත්් පිඬු සත්රක් පහක් සනා වළඳා පැන් පානය කරන්සන් ය. 
එය නවින සඳහා භාවනා වඩන සයෝගී භික්ෂුවසග් පහසු විහරණයට 
සහ්ත්ු සව්. එබැවින් සුළං පරිැණු ර්යනි හර්ක් සර්න් වන සලස ආහාර 
ගැනීසර්න් පිරැණු උදරසයන් සනා සිටිය යුත්ු ය. වැඩපරු ආහාර 
ගැනීසර්න ් ඇත්ිවන භත්්ත් සම්ප්ර්දය සිසත්හි ර්ැලි බවට සහ්ත්ු සව්. 
එබැවින් කුසට සෑසහන පර්ණ දැන ආහාර අනුභවය සුදුසු වන්සන් ය. 
එසස් ර් “ර්ර් සම්ප් ආහාරය වළඳන්සන් සකළ ිපිණිස සනාසව්” යනාදී 
සලස සර්සනහි සකාට විර්සුම්ප් ගුණසයන් යුත්ුව ආහාර ගත් යුත්ු ය. 
එසස් ර් සිවුපස පරිසභෝගය, ධුත්ාංග පූණමය, පයයමප්ත්ිය, අධිගර්ය1 යන 
සත්ර පිළිබඳ අල්සප්ච්ඡත්ාසවන් යකු්ත් වූසය් රහත්් ර්ගනි් අධික 
ත්ෘෂ්ණාව දුරැ කිරීසර්න් සලාල් සනාවන්සන් ය. සර්ය අහමත්් ඵලය 
ලැබීසම්ප් ර්ාගමය වන බැවින ්සර්සස් වදාළ සස්ක.  

සිවුපසය පිළිබඳ යථාලාභ සන්සත්ෝෂය යථාබල සන්සත්ෝෂය 
යථාසාරැපය සන්සත්ෝෂය2 යන සදාසළාස් වැදෑරැම්ප් සන්සත්ෝෂසයන් 
යුක්ත්ව ර්නා පළිිසවසත්හි සයදීර් පරුැදු කරමින ් ත්ෘෂ්ණාව ඉවත්් 
කරන්සන් ය. පරත්ය ත්ණ්හා නම්ප් නරකය දුරලන්සන් ය. 

යසර්කු සකසරහි සා පිපාසාසවන් සපසළන ජීවීන් සස් යම්ප් 
සදයකට කැර්ැත්්ත් උපදී නම්ප් ඒ කැර්ැත්්සත්හි සෑහීර්ට පත්් වීර්ක් නැත්. 
ඒවා සකසරහි ඇත්ිවන කැර්ැත්්ත් සන්සිසඳන කැර්ැත්්ත්ක් නම්ප් 
සනාසව්. අහමත්් ර්ාගමය ලැබීසර්න් එසලස සනා සන්සිසඳන කැර්ැත්්ත් ද 
නැත්ි කරන ලද බැවින් කායික ර්ානසික පීඩාවකට සනාපැමිණ පරර් 
සෑහීර්ට පැමිණ සකසලස් දැවිලි සර්නය කිරීසර්න් සැනසීර් නිවීර් 

 
1 68 පිටුව සිට බලන්න 
2 72 පිටුව සිට බලන්න 
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ලබන්සන් ය. සර්ෝසනයය පිළිසවත් පුරන භික්ෂවු විසින් සර්සස් ලද 
සදයින් සෑහරී්ට පත්් විය යතු්ු ය. 

 භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්සස් අහමත්් ඵලයට පැමිණීර් දත්්වා 
පිරිසිදු ර්ාගමය සපන්වා දී එර් ර්ාගමය පිළිපදින භික්ෂුවසග් අවසන් ඵලය 
වූ අහමත්්වයට පත්්වීර් ද, ඊට සුදුසු වන ධුත්ාංග සර්ාදානය ද, සසනසනු් 
ද දකව්මින් සර්සස් වදාළ සස්ක. 

  එර් භික්ෂුව ත්ුන් සිවුරැ පරිහරණසයන් සහෝ කසල සගාඩ ආදී 
ත්ැනකින ්සසායා ගත්් සරදි කැබලි එක් සකාට ර්සාගත්් පංශුකූල චීවර 
සහෝ ර්නාව හැඳ සපරව සගන පිණ්ඩපාත්ිකංගය ද, සපදානචාරිකංගය 
ද යන ධුත්ාංග පුරමින් ගසර්හි පිඬු පිණිස හැසිර ඒකාසනිකංගය 
පත්්ත්පිණ්ඩකංගය කලුපච්ඡාභත්්ත්ිකංගය පරුමින් බත්් කිස සකාට 
නිර්වා සකසලස ් බැඳුම්ප්වලින් පර්ා සනාවී වනයට සගාස් 
ආරඤ්ඤිකංගය පුරමින් වනසයහි සවසසමින් ද, වෘක්ෂර්ූලිකංගය 
පුරමින් වෘක්ෂ ර්ූලයක හඳිීසර්න් ද, සන්සජ්ජිකංගය පරුමින ්ආසනයක 
හිඳීසර්න් ද, අබ්සභෝකාසංකංගය පුරමින් එළිර්හසනහි සවසසමින් ද, 
සසෝසානිකංගය පරුමින් සසාසහාසනහි සවසසමින් ද සිටින්සන් ය. 
(සර්සලස ධුත්ාංග ගුණ සත්සළස ර් පූණමය කිරීර් නාලක සත්රැන් 
වහන්සස් උසදසා ර් වදාළ සස්ක.) 

  සර්සලස ඒ උත්්ත්ර් පිළිසවත් පුරන භික්ෂුව ලබා සනාගත්් 
ධයාන උපදවා ගැනීසර්න් ද, උපදවා ගත්් ධයාන සර්සනහි කිරීසර්න ්ද 
ධයානසයන් නැගී සිටීසර්න් ද එය නුවණින් සිහි කිරීසර්න් ද වශී 
භාවයට පත්් කරසගන ධයානසයහි ඇලී සවසසන සහසත්ර් වනසයහි 
ද සිත්් අලවා වසන්සනකු වන්සන් ය. එයනි් සර්සලාව ජීවිත්යට අයත්් 
ධයාන ලැබීර්ට පර්ණක ්සයාර්ු සනාවී ඒ හිඳින වෘක්ෂ ර්ූලසයහිදී ර් 
සසෝවාන් ආදී සලෝසකෝත්්ත්ර ධයාන ලැබීසර්න් ද සත්ටුු වන්සන් ය. 

  සර්ර් සද්ශනාව ඇස ූ නාලක සත්රැන ් වහන්සස්ට වනසයහි 
සවසසමින් ආහාර සනාසගන ර් පළිිසවත්් පිරීර් පණිිස උත්්සාහවත්් 
වුවසහාත්් ර්හණ දම්ප් පිරිය සනාහැකි ය. එවිට ජීවිත්ය සනා පවත්ී. 
එබැවින් සකසලස් හට සනාගන්නා සලසට ආහාර සසායා ගත් යුත්ුය. 
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සර්ය නිසි සලස දත් යුත් ුය යැයි අදහස් විය. එකල්හි භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් එර් කරැණු පහදා සදමින් සර්සස් වදාළ සසක්.  

“රාත්රිය ඉකුත්් ව සගාස් ඊළඟ දවස උදා වූ කල්හි ආභිසර්ාචාරික 
වත්් පිළිසවත්් සකාට පිඬු පිණිස සව්ලාව පැමිසණන සත්ක් විසව්කී ව 
සිට ගත්පච්චාගත් වත් අනුව කර්ටහන් සිහි කරමින් ගර්ට යන්සන් ය. 
එසස් ගර්ට ගිය කල්හි “හිමියනි, අපසග් නවිසසහි වළඳනන් යැයි 
ඇරයුම්ප් කරයි ද, ආහාර සදයි ද, ආහාර සනා සදයි ද, ර්ැනවින් සකසා 
සදයි ද, සකසා සනා සදයි ද” යනාදී වූ සදගිඩයා සිත්වුිලිවලින් සත්ාරව 
ආහාරසයහි පිළිසවත්් පුරනන්ා වූ පැවිදද්ා එහි සනා ඇසලන්සන් ය. එය 
සනා පිළිගන්සන් ය. යම්ප් සස් බලහත්්කාරසයන් පාත්රය සගන ආහාර 
පුරවා සදයි ද, එය වළඳා ර්හන දම්ප් කළ යුත්ු ය. එයනි් ධුත්ාංග සනා 
බිසඳයි. එසහත්් එය නමිිත්ි සකාට නැවත් එර් ගර්ට සනායා යුත්ු ය. 
ගර්ට පිඬු පිණිස ගිය කල්හ ිපාත්ර සියයකින් බත්් සගන එත්් ද එහි සනා 
ඇලී එක බත්් හුලකුදු සනා පිළිගන්සන් ය. සගපිළිසවලනි් 
පිණ්ඩපාත්සයහි ර් හැසිසරන්සන් ය. එසලස ර්ුනි වත් පුරණ භික්ෂුව 
ගර්ට සගාස් සගවල් අත්ර වහා සනා හැසිසරන්සන ්ය. ගිහියන් සර්ග 
එක්ව සශෝක වීම්ප් වැනි ගිහියන් හා නුසුදුසු සබඳත්ාවන්ට සනා 
පැමිසණන්සන් ය.  

ආහාර ලබා ගැනීර් සවනසුවන් ඉඟි කිරීම්ප් හැඟවීම්ප් කිසිවක් 
සනා කරන්සන් ය. ඒ පිළිබඳව කිසිවක් සනා කියනස්න් ය. ගිලන් වූ 
විටක කැර්ැත්්සත්හි නම්ප් ගිලන් බව වළක්වා ගැනීර් පණිිස ඒ ගැන කිව 
හැකි වුව ද, සසනසුන් ලැබීර් පිණිස එසලස කිසිවක ්සනාවන සලසට 
සැලකිලරි්ත්් විය යුත්ු ය. සවනත්් සදයක් ලබා ගැනරී්ට පිණිස 
සනාගිලන් වූසවක ුවිසනි් කිසිවක් සනා පැවසිය යතු්ු ය. ආහාරයක් 
සනා ලැබුණ ද, සනාලත්් බව සහාඳ යයි ද, ලද සනා ලද සදය පළිිබඳ 
ව ර්ධයස්ථ විය යුත්ු ය. යම්ප් සස් පල සසායා යන සකසනක් ගසක් 
ළඟට සගාස් එර් ගසසන් සගඩ ලබන්සන් සහෝ සනා ලබන්සන් සහෝ 
ර්ැදහත්් සිත්ින් යයි ද, එසස ්ර් පැවිද්දා විසින් පාත්රය ගත්් අත්ින් යුක්ත්ව 
පිඬු පිණිස සගවල් කරා එළසඹන කල්හි පිඬු ලැබුණ ද සනා ලැබුණ 
ද සගාළුසවකු සනාවී සගාළුසවක ුසර්න ්හැසිසරමින ්දානය සළුු යැයි 
එයට අවර්න් සනා කර දන ්පිරිනර්න්නාට ද අවර්න් සනා කර ර්ැදහත්් 
ව යා යුත්ු ය. 
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සර්සස් ආහාර සසවීර් පිණිස වත්් සැපිරීසර්න් සෑහීර්කට 
සනාපැමිණ අසනකුත් ්පළිසිවත්් පිරීර් සකසරහි ද සිත් සයාර්න්සන් ය. 
බුද්ධ ශරර්ණයන් වහන්සස් විසින් උස ්පහත්් පරත්ිපදාවන් පරකාශ කරණ 
ලද බැවින් සසනු පළිිසවත් ්සරැ ය. එර් පරත්ිපදා පුරැදු සකාට සසෝවාන් 
ආදී එක ර්ගකනි් සදවරක් නිවනට සනා යයි. කවර සහයින් ද? යත්්:- 
සසෝවාන් ර්ාගමසයන් සකසලස් යම්ප් පරර්ාණයක් නසන ලද්සද් නම්ප් ඒවා 
නැවත් බැහැර කරිීර්ක් සනාසව්. නැවත් එර් සකසලස් සනා හටගන්නා 
සලස සර්ුච්සේද පරහාණසයන් ඉවත් ්වූ බැවිනි. එසස් ර් එයින ්සියලු 
සකසලසුන්සග් පරහාණය සිදු සනාසව්. සසෝවාන් ර්ාගමසයන් සියලු 
සකසලස් පරහාණය සිදු සනාවන බැවිනි. අහමත්් ර්ාගමසයන් ර් සියලු 
සකසලස් ඉත්ුරැවක් නැත්ිව පරහාණය වන බැවිනි. 

  භාගයවත්ුන් වහන්සස ් සර්සලස සර්ෝසනයය පරත්ිපදාව වදාරා 
නැවත් එහි ආනිශංස හා වැදගත්්කර් පහදා සදමින් සර්සස් වදාළ සස්ක. 

අහමත්් ර්ාගමසයන් පරහීණ කරණ ලද සකසලස් ජලය ඇත්ි එර් 
භික්ෂුවකට සසසරහි ඇසලන ගැසලන එකසිය අට වැදෑරැම්ප් ත්ෘෂ්ණාව 
නැදද්, සකසලස් නැර්ත්ි වාන් සදාරටු කපා හැර කුසල් අකුසල් නැති් 
කළ බැවින් රාග ද්සව්ෂ ආදිය නිසා උපදින යම්ප් දැවීර්ක ්සව් ද එය 
නැත්්සත්් ය. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්සස් සර්ෝසනයය පරත්ිපදාව සද්ශනා 
සකාට වදාළ කල්හි නාලක සත්රැන්ට සර්සස් අදහසක් වූසය් ය. “යම් 
යර්ෝයන ය පරතිපදාව යර්පර්ණක් ර් යව ි නම් එ  පළිිපැදීර් පහසු  . 
යනායබෝ කලකින් ර් යර්  පිරි  හැකි යව ි” යැයි සිත්ක් වූසව් ය. 

නාලක සත්රැන් වහන්සස්සග් එර් අදහස පරසිත්් දන්නා 
ඤාණසයන් දැක වදාළ භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්ෝසනයය පරත්ිපදාව ඉත්ා 
අපහසු එකක් ය යැයි පහදා සදමින් සර්සස් වදාළ සසක්. 
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“යර්ායන යං යත උපහඤිස්සං - ෙුරධාරෑපයර්ා භයව,
 ජිව්හා  තාලුර්ාහච්ච  - උදයර සහඤයතා සි ා” 

සර්ෝසනයය පරත්ිපදාව පුරන්නා වූ පැවිදද්ා විසින් සිවුපසය 
පරිසභෝග කළ යුත්්සත්් දැලපිිහි ර්ුවහසත්හි ත්ැවරැණු පැණි දිව සනා 
කැසපන සලස සලව කනන්ා සස් ය. දැහැමින ්ලැබුණු සිවුපස පරත්යය 
පරිහරණසයහි දී සකසලස් හට සනාගන්නා සලසට දිසවන් ත්ල්ල ත්ද 
කර ර්ැඩ සගන රසසයහි ආශාව දුරැ කරමින ්ලද ආහාරය නීරස වවු 
ද කුස පර්ණට ගැනීර්ට හික්මිය යුත්ු ය. නිත්ර කසුල් වැඩීර් පිණිස 
අනලස්ව සිත් පිහිටුවිය යතු්ු ය. ඤාත්ීන් ජනපද සදවියන් ආදී සබාසහෝ 
සද් ගැන සනා සිත්ිය යුත්ු ය. නිසකසලස් ව ත්ණ්හා දිට්ි ආදිසයන් 
සසසරහි සනා ඇලී හික්ර්ණුු ර්නසින් යුත්ුව ශාසන බරහ්ර් චයයමාසවහි 
හැසිරිය යුත්ු ය. 

  සියලු ඉරියව් පැවැත්ුම්ප්හි දී එක සලස හිකම්ිය යුත්ු ය. පිරිසසන් 
සවන් වීම්ප් සංඛයාත් කාය විසව්කය ද, අට ත්ිස් සර්ථ අරර්ුණු පුරැදු 
කිරීම්ප් සංඛයාත් චිත්්ත් විසව්කය ද පුරැදු කරමින් හැසිසරන්සන් ය. කාය 
චිත්්ත් සංඛයාත් ඒකත්්වය (ආයයම ර්ාගමය) සර්ෞන යැයි කියනු ලැසබ්. 

  සම්ප් උසස් පරත්ිපදාව පූණමය කරන භික්ෂුව සග් කීර්ත්ි රාවය දස 
දිශාසවහි ර් පැත්ිසරන්සන් ය. නුඹ ඒ කරී්ත්ිය අසා උඩඟු සනාවිය යුතු් 
ය. එසස් ර් ඒ හඬ අසා ලැජ්ජාශීලී ව “සසරින් නිදහස් වන ර්ාගම  
යර්  ” යැයි ශරද්ධාව උපදවා වැඩදුරටත්් ඒ ර්ාගමය ර් වැඩය යුත්ු ය. 
සර්සස් බලවත්් හිරිසයන් ශරද්ධාසවන ් පළිිසවත්් පරුන්නා වූ භික්ෂුව 
ර්ාසග් අනගුාමිකසයකු (ශරාවකසයකු) වන්සන් ය. එය වනාහි සර්සස් 
දත් යුත්ු ය. 

 සියලු කුඩා ඇල සදාළ ගංගා දිය පිරැණු වලවල් විවර ආදිසයන් 
උඩට නැඟී හඬ නගමින් ගලා යත්ි. ර්හා ගංගා නිහඬව සර්දු්රය සත්ක් 
ගලා යත්ි.  යර්ක් අඩු ද එය ශබ්ද නගයි. යර්ක් පිරැසණ් ද, එය 
ශාන්ත්ය. බාලයා දිය අඩු කලයක් සර්ානය. පණ්ඩත් සත්සම්ප් පිරිපුන් 
දිය විලක් සර්න් සන්සුන් ය. 
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  එසස් නම්ප් කවර සහයින් භාගයවත්ුන් වහන්සස් අනගුර්නය 
කරන ශරාවක වූ භික්ෂූන ් වහන්සස් සබාසහෝ සකාට ධර්ම සද්ශනා 
කරන්සන් ද? එය සර්සස් දත් යුත්ු ය.  

යම්ප් භික්ෂුවක් සබාසහෝ සකාට කථා කරන්සන ්නර්ුත්් එය අථම 
සහිත්ව අථමය දනවන යහපත් සපන්වන දහම්ප් කරැණු කියා සදන්සන් 
ද එය හිත්කාමී සව්. එසහත්් එසස් කරන්සන් උඩඟු ර්ානසයන් සනාසව්. 
දවසක් පුරාවට සද්ශනා කරන්සන් සව් ද, කිලිටි සදාසින් සත්ාරව එසස් 
කියන සයිලු වචන ර් නුවණ සපරදැරිව ර් පවත්ී. සර්සස් සද්ශනා කරන 
ලද්ද හිත්කාමී සව්. සර්සස් කිරීර් යහපත්ට සහ්ත්ු වන්සන් ය යැයි දැන 
සගන ර් සබාසහෝ සකාට ධර්ම සදශනා කරන්සන් ය. 

  එසස් ර් සබාසහෝ සකාට ධර්මය දැන ඉසගන ගත්්සත්්  ද, සද්ශනා 
කිරීසර්න් අනයයන්ට හිත් සුව පිණිස සනාවන්සන් නම්ප් එකල්හ ිදැන 
ගත්් සදය වුව ද සබාසහෝ සකාට සනාකියය.ි සර්සලස නිහඬ බැවින් 
යුත්් භික්ෂුව සග් පිළිසවත් සර්ෝසනයය පිළිසවත් යනසුවන් හඳුන්වනු 
ලබන සසෝවාන් ආදී සිවු ර්ග නවුණ ලැබීර්ට සුදුස ුය. එපර්ණක් ද 
සනාව ඒ ර්ුනිවරයා අහමත්් ර්ග නුවණ යැයි කියනු ලබන ආයයම සත්යය 
අවසබෝධ කරය.ි සර්ය සර්සස් දත් යුත්ු ය යැයි  අහමත්්වය කළුු ගනව්මින් 
සද්ශනාව නරි් කළ සස්ක. 

 භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්සස් වදාළ කල්හි නාලක සත්රැන් 
වහන්සස් “දැකීයර්හි, ඇසීයර්හි, විර්සීයර්හි” යන ත්නු් ත්ැන්හි සෑහීර්කට 
පත්්ව පළිිසවත්් පිරැසව් ය. එනම්ප්, සම්ප් නාලක සත්රැන් වහන්සස් එර් 
සද්ශනාව අවසානසයහ ි පහන් සිත්ින් භාගයවත්ුන් වහන්සස් සකසා 
වැඳ වනයට පිවිසිසය් ය. නැවත්. කිසි කසලක “අයහෝ ර්ර්, භාගයවතුන් 
වහන්යස් දකින්යනමි නම් ර්ැනවි” යැයි කැර්ැත්්ත්ක ්ඇත්ි සනාවූසය් 
ය. සර්ය දැකීසර්හි සෑහීර්ට පත්්වන අයරුැ ය. එසස් ර් “ර්ර්, දහම් 
අසන්යනමි නම් ර්ැනවි” යැයි කැර්ැත්්ත්ක් ඇත්ි සනාවූසය් ය. සර්ය 
ඇසීසර්හි සෑහීර්ට පත්්වන අයුරැ ය. එසස් ර් “ර්ර්, නැවත යර්ෝයන ය 
පිළියවත විර්සන්යනමි නම් ර්ැනවි” යැයි කැර්ැත්්ත්ක් ඇත්ි සනාවූසය් 
ය. සර්ය විර්සීසර්හි සෑහීර්ට පත්්වන අයුරැ ය. සර්සලස සෑහීර්ට පත්්ව 
වනයට පිවිසිසය ්ය. එක් වන පයිසක සද දිනක් සනා සිටිසය් ය. එක් 
වෘක්ෂ ර්ූලයක සද දිනක් සනා සිටිසය් ය. එකර් ගසර්හි සද දිනක් පිඬු 
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පිණිස සනා ගිසය් ය. සම්ප් ආකාරසයන් වනසයන් වනයට ගසසන් ගසට 
ගමින් ගර්ට ඇවිදිමින් සුදුසු පිළිසවත් අනුව අගර පලය වන අහමත්්වයට 
පැමිණිසය් ය.  

සර්ර් උත්ුම්ප් පිළිසවත් උගර සලස පුරන පැවිදද්ා සත්් ර්සක් ජීවත්් 
සවයි. ර්ධයර් සලස පරුන පැවිද්දා සත්් වසරක් ජීවත්් සවයි. අවර් සලස 
පුරන පැවිද්දා සසාසළාස් වසරක් ජීවත්් සවයි. එර් පිළිසවසත්හි දැඩව 
උත්්සාහවත්් වූ නාලක සත්රැන් වහන්සස් සත්් ර්සක් ගත් වූ බැවින් 
ආයු කාලය අවසන් වූ බව දැන දිය නා අඳනය ඇඳ කාය බන්ධනය 
බැඳ සඟල සිවුර සපාරවා භාගයවත්ුන් වහන්සස් වැඩ සිටින දිසාවට 
පසඟ පිහිටුවා වැඳ ඇඳිලි බැඳ සිටින ඉරියව්සවන ් ර් රත්් හිරියල් 
පවමත්සයහි දී අනුපාදිසශ්ෂ පරිනිවමාණ ධාත්ුසවන් පිරිනිවන් පා වදාළ 
සස්ක. භාගයවත්ුන් වහන්සස් නාලක සත්රැන් වහන්සස් පිරිනවින් පෑ 
බව දැන භික්ෂ ුසංඝයා පිරිවරා එහ ි වැඩ ඒ සරිැර ආදාහනය සකාට 
නාලක සත්රැන් වහන්සසස්ග් ධාත්ු සගන සෑයක් බඳවා ආපසු වැඩ 
සස්ක. 

 තුවටක පරතිපදාව 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් කපලිවස්ත්ුපුර ර්හා වනසයහ ි දී ර්හා 
සර්ය සූත්ර සර්ාගර්යට රැස ්වූ දස දහසක් සක්වළ වාසී වූ සදවි බඹනු් 
පිරිස අත්ර අහමත්්වයට පැමිණීසම්ප් පිළිසවත් කුර්ක් ද යැයි ඇත්ි වූ අදහස 
අනුව එර් පරත්ිපදාව සද්ශනා කිරීර් පිණිස නිර්මිත් බුදු රැවක් ර්වා ඒ 
බුදු රැව විසින් පරශ්න කරවමින් එයට පළිිත්ුරැ වශසයන් ශරද්ධා චරිත් 
ඇත්ි අයට ගැලසපන සලස සර්ර් ත්ුවටක පරත්ිපදාව වදාළ සස්ක. සර්ය 
සූත්ර පිටකසය් ඛදු්දක නකිාසය් සුත්්ත් නිපාත්යට අයත්් සව්.  

එහි දී නරි්මිත් බුදු රැව විසින් සර්ර් පරශ්න ගාථාව ඇසුසව් ය.   
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“පුච්ඡාමි තං ආදිච්චබන්ධුනං           
වියවකං සතතිපදහච ර්යහසි,       
කථං දිස්වා නිබ්බාති භිඛෙු     
අනුපාදි ායනා යලෝකස්මිං කිහි” 

සූයයම වංශසයන් පැවත් එන ර්හර්ෂී ව ූභාගයවත්ුන් වහන්සස් 
විචාරමි. කලයාණ පෘත්ග්ජන වූ සහෝ වශක්ෂ ව ූ සහෝ සයෝගාවචර 
භික්ෂුව විසින්  කාය, චිත්්ත්, උපධි යන ත්රිවිධ විසව්කය ද නිවනට 
පැමිණීසම්ප්  ර්ාගමසයහි පරධාන අංග වන සත්් ත්ිස් සබෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් 
ද, කවර දශමනයකින් දැක පඤ්චුපාදානස්කන්ධ සලෝකසයහි රෑප සව්දනා 
සඤ්ඤා සංස්කාර විඤ්ඤාණ යන කිසිවක් කාර්ාදී සත්ර 
උපාදානයන්සගන් සනාසගන, රාග ද්සව්ෂ සර්ෝහ සකරෝධ උපනාහ ර්ක්ඛ 
පලාස ඊෂයමාව ර්සුරැ කර් ර්ායාව සාසඨයය ථම්ප්භ සාරම්ප්භ ර්ානය 
අත්ිර්ාන ර්දය පරර්ාදය යනාදී සකසලස් සන්සිඳුවන්සන් ද? 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් නිර්මිත් බුදු රැව ඇසූ පරශ්නයට සර්සස් 
පිළිත්ුරැ වදාළ සස්ක. 

“ර්ූලං පපහචසඞ්ො       
 ර්තතා අස්මීති සබ්බර්පුරැයන්ධ ,    
  ා කාි තණ්ඩහා අජ්ඣත්තං    
 තාසං වින ා සදා සයතා සියඛෙ” 

“ත්ෘෂ්ණා දෘෂ්ටිසයහි පරපඤ්චයන්හි අවිදයාව අසයෝනිසසෝ 
ර්නසිකාරය අස්මිර්ානය අහිරිකය අසනෝත්්ත්ප්පය උද්දච්චය යන 
ක්සල්ශ ර්ූලයන් ද, රෑප සව්දනා සඤ්ඤා සංස්කාර විඤ්ඤාණයන්හි 
අනුශය වශසයන් ර්ර් සවමි යැයි පවත්න්ා ර්ානය ද, පරඥාසවන් දැන 
සියල්ල සන්සිඳුවන්සන් ය. සිසත්හි යම්ප්  ත්ෘෂ්ණාවක් උපදින්සන් ද, ඒ 
ත්ෘෂ්ණාව දුරැකිරීර් පිණිස හැර් කල්හි අධි සීල ශික්ෂාසවහි ද, අධිචිත්්ත් 
ශික්ෂාසවහි ද, අධි පඤ්ඤා ශික්ෂාසවහි ද එළඹ සිටි සිහි ඇත්ිව සත්ර 
සත්ිපට්ඨානසයහි හික්සර්නස්න්ය. 
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“ ං කිහි ධම්ර්ර්භිජ්හඤා - අජ්ඣත්තං අථවාපි බහිද්ධා,        
න යතන ර්ානං කුයබ්බථ   - න හි සා නිබ්බුති සතං වුත්තා” 

ත්ර්ා සකසරහි ර්ර් ගෘහපත්ි ර්හාසාරාදී උසස් කලුයකින් 
පැමිණ පැවිදි වූසවමි කියා සහෝ ර්හත්් සභෝග ඇත්ි කුලයකින් පැමිණ 
පැවිදි වූසයමි කියා සහෝ පැවිද්දන් අත්ර කීර්ත්ිර්ත් ්සකසනකු සවමි කියා 
සහෝ  චීවර පිණ්ඩපාත්ාදිය පහසුසවන් ලබන්සනමි කියා සහෝ ධුත්ාංග 
ගුණ පුරන්සනමි කයිා සහෝ ධයාන භාවනා වඩන්සනමි කියා සහෝ 
ආචායයම උපාධයයන් වහන්සස්ලා ආදී අන් සකසනක ුසකසරහි එබඳු 
ගුණ ඇත්යි කියා සහෝ ර්ානය ඇත්ිකර සනා ගනස්න් ය. බුදධ්ාදී 
ර්සහෝත්්ත්ර්යන් වහන්සස්ලා විසින් ඒ උඩඟු කර් නිවීර්කි යැයි සනා 
කියන ලද්දාහ. 

“යසය යා න යතන ර්යහඤ ය      
නීයචය යා අථවාපි සරියඛො,           
ඵුය්ඨා අයනකරෑයපහි      
නාතුර්ානං විකප්ප ං තිය්ඨ” 

ඒ ර්ානය සහ්ත්ුසවන් ජාත්ිය සගෝත්රය කුලපුත්ර භාවය වණම 
සසෞන්දයයමය ධනය අධයයනය කර්මාන්ත් ශිල්ප විදයා ශරැත්වත්් බව 
පරත්ිභානය ආදී කිසිවකින් ත්ර්ා පිළිබඳව “ර්ර් සශර්ෂ්ඨසයක් සවමි” යැයි 
අත්ිර්ාන නූපදවන්සන් ය. “හීනසයකු සවමි” යැයි හීනර්ානය 
නූපදවන්සන් ය.  “සර්ානසයකු සවමි” යැයි සදිස ර්ානය නූපදවන්සන් 
ය. 

“අජ්ඣත්තයර්වුපසයර්  - න අහඤයතා භිඛෙු සතතියර්යස ය, 
අජ්ඣත්තං උපසතතස්ස- නත්ථි අත්තා කුයතා නිරත්තා වා” 

භික්ෂුව ත්ර් සිසත්හි පවත්්නා රාගය ද්සව්ෂය සර්ෝහය සකරෝධය 
උපනාහ ර්ක්ඛ පලාස ඊෂයමාව ර්සුරැ කර් ර්ායාව සාසඨයය ථම්ප්භ 
සාරම්ප්භ ර්ානය අත්ිර්ාන ර්දය පරර්ාදය යනාදී සකසලසුන් ද, ත්නු් 
සදාරින් සදිුවන සියලු දුසිරිත්් ද, සියලු දරථයන් ද, සයිලු පරිදාහයන් ද, 
සියලු සන්ත්ාපයන් ද, සියලු අකුසල අභිසංස්කාරයන ්ද දුරලන්සන් ය. 
ආයයම අෂ්ටාංගික ර්ාගමය හැර අන ් උපායකින ් නිවමාණය සනා 
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සසායන්සන් ය. දිට්ි ඕඝය සසෝවාන් ර්ාගමසයන් පරහණී කරන ලදද්ා වූ 
කාර් ඕඝය අනාගාමී ර්ාගමසයන් පරහීණ කරන ලද්දා වූ භව ඕඝය හා 
අවිදයා ඕඝය අහමත්් ර්ාගමසයන් පරහීණ කරන ලද්දා වූ කුසලාකුසල කර්ම 
වැඩීර් පරහීණ කළා වූ සිය සන්ත්ානසයහි වූ රාගාදී ක්සල්ශ සර්ූහය 
සන්සිඳුවන ලද රහත්න් වහන්සස්ට සියල්ල සදාකාලකිය යන ආත්ර්් 
දෘෂ්ටියක් නැත්. උච්සේද දෘෂ්ටියක් සකායනි් සව්ද, සනාසව්ර් ය. 
එබැවින් ආත්්ර් යැයි ද නරිාත්්ර් යැයි ද ගන්නා ලද කිසිවක් නැත්. 
යර්ක ්ගන්නා ලද්සද ්නම්ප් ඔහුට හළ යුත්්ත්ක් ද ඇත්. යසර්කුට හළ 
යුත්්ත්ක් නැත්්සත්් නම්ප් ඔහටු ගත් යුත්්ත්ක් ද නැත්. රහත්න් වහන්සස් 
ගැනරී් ද අත් හැරීර් ද ඉක්ර් වූසය් ය. දස ආයයම වාස ඇත්්ත්ා වූ වසඟ 
කරන ලද චරණ ධර්මයන්සගන් යුත්් අහමත්්වයට පැමිණ සසරින් ගැලවීර් 
පිණිස භාවනා වශසයන් වැඩය යුත්ු ර්ාගමය වැඩීර් අවසන් කළ ඒ 
රහත්න් වහන්සස්ට පුනර්භවයක් නැත්්සත්් ය. 

 ර්හා සාගරය සයාදුන් සවුාසූදහසක් ගැඹරුැ ය. එහි යටින් 
සයාදුන් සත්ළිස්දහසක් පර්ණ පරසද්ශය ර්ත්්සය කැස්බෑ ආදී සත්්වයන් 
නිසා කැලසඹන්සන් ය. උඩන් සයාදුන් සත්ළිස් දහසක් පර්ණ පරසද්ශය 
රළ සව්ග සහ්ත්ුසවන ්කැලසඹන්සන් ය. ර්ැද සයාදුන ්සාරදහසක් පර්ණ 
පරසද්ශය සනා සැලී නිශ්චලව ර් පවත්ින්සන් ය. එසස් ර් ර්ුලින් උපුටා 
දර්න ලද කාර් භව විභව ත්ෘෂ්ණාව ඇත්ි රහත්න් වහන්සස් අෂ්ටසලෝක 
ධර්මසයන් සනා සැසලමින් සිටින්සන් ය. එබඳු රහත්න් වහන්සස් 
ආධයාත්්මික වූ ද, බාහිර වදූ කිසිවක ්සකසරහි රාග දස්ව්ෂ සර්ෝහ ර්ාන 
දිට්ි ක්සල්ශ කර්ම යන කිසිවක් නපූදවන්සන් ය. 

නැවත් ද නිර්මිත් බුදුරැව භාගයවත්ුන් වහන්සස්සගන් සර්සලස 
පරශ්න ඇසුසව් ය. 

බුද්ධචක්ෂූ ධම්ප්ර්චක්ෂූ ඤාණචක්ෂූ දිබ්බචක්ෂූ සර්න්ත්චක්ෂූ යන 
අනාවරණ වූ නුවණැස් පසක් ඇත්්ත්ා වූ, සිංහ, වයාඝර, දිවි, වලස්, 
කලුහිස් වලස්, මීර්ුන්, සපම, සගෝණුසු, පත්්ත්ෑ ආදී සත්්වයන්සගන් ද, 
සසාර සත්ුරැ මිනිස් ආදීහු ද, ඇසස් සරෝග, කසන් සරෝග, නාසසය් සරෝග 
දිසවහි සරෝග, කසය් සරෝග, හිසස් සරෝග, ර්ුඛ සරෝග, දත්් සරෝග, කාස 
ශ්වාස පීනස ආදී පරකට උපද්රවයන ්ද, කාය දුශ්චරිත්ය වාග් දුශ්චරිත්ය, 
ර්සනෝ දුශ්චරිත්ය කාර්ච්ඡන්දා දී නවීරණයන් ද, රාගය ද්සවෂ සර්ාහාදී 
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සකසලසුන් ද යනාදී අපරකට උපද්රවයන් ද කුසල ධර්මයන්ට අන්ත්රාය 
පිණිස පිරිහීර් පිණිස පවත්ී. එබැවින් එර් පරකට වූ ද, අපරකට වූ ද උපද්රව 
දුරැ කරන්නා වූ ත්ර්න් වහන්සස් විසින් පරත්යක්ෂ කරණ ලද ධර්මය 
වදාරණ ලද්සද් ය. භාගයවත්ුන් වහන්ස, නුඹ වහන්සස් අනුගර්නය කළ 
ඒ යහපත්් වූ පරත්ිපත්්ත්ිය වදාරණ සස්ක්වා” භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
සර්සස් පිළිත්ුරැ සද්ශනාව වදාළ සස්ක.  

සම්ප් සසුසනහි භික්ෂුව සනා දුටු සදය දැකීර් පිණිස ද, දුටු සදය 
ඉක්ර්වීර් පිණිස ද ආරාර්සයන් ආරාර්යට උයනින් උයනට ගමින් ගර්ට 
නුවරින් නවුරට රටින් රටට සනා යන්සන් ය. භික්ෂවු ඇත්ුළු ගර්ට සහෝ 
වීථියට පිවිසිසය් ද ඇත්්, අස්, රිය, පාබළ සස්නාවන් ද, ස්ත්රී, පුරැෂ, 
කුර්ර, කරු්රියන්, සග් සදාර, උඩ යට දිසා, අනු දිසා සනා බලමින් යුග 
ර්ාත්ර දශමනසයන් යුත්ුව යයි. ත්ව ද භික්ෂවු ස්ත්රී පරුැෂ ආදී නමිිති් 
වශසයන්  ද, අත්් පා ගායනා කථන බැලීර් ආදී සලස අනු වයඤ්ජන 
වශසයන් සනා ගන්සන් සවයි. සර්සස් භික්ෂුව ඇසනි් රෑප දැක එහි සනා 
ඇසලන්සන් සවයි.  

ත්ව ද භික්ෂුව නිවමාණාවසබෝධයට බාධා පර්ුණුවන අථමය පිණිස 
පවත්ින ආදි බරහ්ර්චයයමාවට ර්ුල් සනාවන කලකිරීර් පණිිස සනා ඇලීර් 
පිණිස, නිසරෝධය පිණිස සංසිඳීර් පිණිස විසශ්ෂසයන් දැනීර් පිණිස, 
ර්නා අවසබෝධය පිණිස නවින් පිණිස සනාපවත්ින ත්රිශ්චීන කථාවන්ට 
කන සයාර්ු සනා කරන්සන ්ය. ඒවා සර්සස් ය.  

ර්හා සම්ප්ර්ත්, ර්හා ර්න්ධාත්ු, ධර්මාසශෝක ආදී ර්හා රජවරැ 
ර්හානුභාව ඇත්්සත්ෝ ය1 යනාදී රජුන් පිළිබඳ කථා, අසවල් සසාරා බල 
සම්ප්පනන් ය යනාදී සසාරැන් පිළිබඳ කථා, ර්හ ඇර්ත්ියන් පළිිබඳ කථා, 
යුද සසන් පිළිබඳ කථා, භය පිළබිඳ කථා, යුදධ් පිළබිඳ කථා, අසවල් 
ආහාර සර්සස්  වූ රස ගණු ඇත්්සත්් ය යනාදී ආහාර පිළිබඳ කථා, 
පාන වගම පළිිබඳ කථා, ඇඳුම්ප් පිළිබඳ කථා, ඇඳන් පළිිබඳ කථා, ර්ාලා 
පිළිබඳ කථා, සුවඳ ද්රවයයන් පිළිබඳ කථා, අපසග් ඤාත්ිසයෝ ශූරසයෝ ය 
යනාදී නෑයන් පිළිබඳ කථා, සපර අපි සුසඛෝපසභෝගී රථවලින් ගර්න් 

 
1 සර්සස් ර්හානුභාව රජවරැන් පවා ර්රණයට පැමිණියහ සියල්ල සවනස් වන්සන්ය 
යනාදී සලස කථා කිරීර් ධර්ම කථාය. 
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ගිසයර් ුයනාදී රථ පිළිබඳ කථා, අසවල් ගර් සරැසාර ය ඒ ගම්ප් වැසිසයෝ 
ශූරසයෝ ය යනාදී ගම්ප් පිළිබඳ කථා, නියම්ප්ගම්ප් පළිිබඳ කථා, නගර පිළිබඳ 
කථා, ජනපද පළිිබඳ කථා, අසවල් ස්ත්රිය ලස්සන ය, ශරීරාවයව පිරිපුන් 
ය යනාදී ස්ත්රීන් පිළිබඳ කථා, පුරැෂයන් පළිිබඳ කථා, කුර්ාරයන් පිළිබඳ 
කථා, කුර්රියන් පිළිබඳ කථා, නන්දිමිත්ර සයෝධයා ශූරසයකි යනාදී 
සයෝධයන් (ශරූයන්) පළිිබඳ කථා, අසවල් වීථිය සහාඳින් සකසා ඇත් 
යනාදී වීථි පළිිබඳ කථා, ජල ස්නානය පිළිබඳ හා දිය සගන යන දාසීන් 
පිළිබඳ කථා, කර්ටහනින් සත්ාර වූ නිෂ්ඵල කථා, සලෝකය කවසරකු 
විසින් නිර්මාණය කරන ලදස්ද් ද යනාදී සලෝකය පිළබිඳ කථා, සාගර 
සදවියා විසින් සාරන ලද බැවින් සර්දු්රය නම්ප් විය. ර්ා විසින් සර්ය 
සාරන ලද්සද් යැයි හස්ත් ර්දු්රාසවන් ත්ර්ා දැක්වූ බැවින් සර්ුද්රය නම්ප් විය 
යනාදී වූ සර්දු්රය පළිිබඳ කථා, දියුණුව හා පිරිහීර් පිළිබඳ කථා යන සම්ප් 
ගම්ප් වැසියන්සග් කථාවන්සගන් කන රක්සන් ය. 

ත්ව ද භික්ෂුව ර්ුල්, කඳ, සපාත්ු, සකාළ ර්ල්, සගඩ, ඇඹුල්, මිහිරි, 
ත්ිත්්ත්, කටුක, ලුණු, ක්ෂාර, කසට අමිහිරි රසයන් ද, සීත්, උෂ්ණ සද්වල් 
වශසයන් ද රසසයහි ගිජු සනාවන්සනය්.  

රෑප සව්දනා දී ස්කන්ධ කසිිවක් ත්ෘෂ්ණා දෘෂ්ටි ර්ර්ත්ව්සයන් 
සනා ගන්සන් ය. ත්ෘෂ්ණා ර්ර්ත්්වය දුරැ සකාට දෘෂ්ටි ර්ර්ත්්වය බැහැර 
සකාට ඇස කණ නාසය දිව ශරීරය රෑප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පශම යනාදී 
කිසිවක් ත්ෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශසයන් ර්ර්ායනය සනා කරන්සන් ය. කුලය, 
ගණයා, ආවාස, ලාභ, කීර්ත්ි, පරශංසා, සැප, චීවර, පිණ්ඩපාත්, 
සස්නාසන, ගිලන්පස, සබසහත්්, පිරිකර, කාර් ධාත්ු, රෑප ධාත්ු, අරෑප 
ධාත්ු, කාර් භවය, රෑප භවය, අරෑප භවය, සඤ්ඤා භවය, අසඤ්ඤා 
භවය, සනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා භවය, ඒකසවෝකාර භවය, චත්ුසවෝකාර 
භවය, පඤ්චසවෝකාර භවය, අත්ීත්ය, අනාගත්ය, වත්මර්ානය, දුටු සදය, 
ඇසූ සදය, ස්පශම, ගන්ධ, රස වශසයන් දැනගත්් සදය කිසිවක් ර්ර්ායනය 
සනාකරන්සන් ය. සනා ගන්සන් ය. 

භික්ෂුව යම්ප් කසලක (ඇස් සරෝගාදී) සරෝගයකින් යුක්ත් වූසය් ද 
එකල්හි ඒ කිසිවක් සහ්ත්ුසවන් නම්ප් කයිමින් ගුණ කියමින් ඇඬීර් 
වැලපරී් සනා කරන්සන් ය. ඉහත් කියන ලද සරෝගාදී දුක් පඩීා දුරැ 
කිරීර් පිණිස කාර් භවාදිය ද සනා පත්න්සන් ය. ආරණය වාසසයහි දී 
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ශරීරය සසලවී යන සලාර් ඩැහැ ගැන්සවන බිය උපදවන සිංහ වයාඝර 
රජ සසාර සත්ුරැ ආජීවක අපකීර්ත්ි පිරිසසහි ඇලීර් රාගය දුගත්ි ආදී වූ 
බිය උපදින අරර්ුණු නිමිත්ි සකාට සනා සැසලන්සන් ය. 

භික්ෂුව ආහාර පාන චීවර ආදී වූ කිසිවක් ලැබ ආරණයසයහි 
සහෝ සසනසුසනහි සවසසන්නහුට දුර්ලභ යැයි සිත්ා රැස් සකාට ත්ැබීර් 
සනා කරන්සන් ය. සර්සලස චීවරාදී පරත්ය රැස් කිරීර් සන්නිධි නම්ප් සව්. 
අන්නසනන්ිධි පානසන්නිධි වත්ථසන්නිධි  ානසන්නධිි ස නසනන්ිධි 
ගන්ධසන්නධිි ආමිසසන්නධිි යැයි එය සත්් වැදෑරැම්ප් සව්.  

❖ ආහාර සන්නිධි 

රැස් කිරීර් සනන්ිධි නම්ප් සව්. අද පිළගිත්් ආහාර සහට දින 
පරිසභෝගය පිණිස ත්බා ගැනීර් ආහාර සනන්ිධි නම්ප් සව්. සර්ය වින  
කරර් , සල්යල්ෙ පරතිපදාව යැය ිසද වැදෑරැම්ප් සව්. එක් දිනක පළිිගත්් 
ආහාර ද්රවය අන් දිනක පරිසභෝගයට ත්බා ගැනීසර්න් සන්නිධි කාරක 
සික්ෂාපදසයන් දුෂ්කට ඇවත්ට පැමිණීසර්න් ද, වැළඳීසර්හි දී පිඬක් 
පාසා පචිත්ි ඇවත්ට පැමිණීසර්න් ද විනය කරර්සයන ්වරදට පැමිණීර් 
සව්.  

දායකාදීන් විසින ්ආරාර්යට සගනවිත්් පූජා කරන ලද ආහාර 
ආදිය අනපුසම්ප්පනන්යන්ට භාර සකාට ඔවනු් පසු දින පිළගිනව්න 
ලද්දක් සගන පරිසභෝගසයන් විනසයන් ඇවත්ට සනාපැමිසණ්. එසහත්් 
එය සැහැල්ලු පරත්පිදාවට සනාගැළසපන බැවින් සල්සල්ඛ පරත්ිපදාසවන් 
වරදට පැමිසණ්. සර්යනි් ඇවැත්් සනාසව්. 

❖ පාන සන්නිධි 

අෂ්ටපාන ගිලන්පස ද්රවය පළිිසගන පස ුදින පරිසභෝගයට ත්බා 
ගැනරී් පාන සන්නධිි නම්ප් සව්. සර්ය ද වින  කරර් , සල්යල්ෙ පරතිපදා 
කරර්  යැයි සද වැදෑරැම්ප් සව්. පාන වගම පළිිසගන පසු දින පරිසභෝගයට 
ත්බා ගැනීසර්න් දුෂ්කට ඇවත්ට පැමිණීසර්න් ද, වැළඳීසර්හි දී ගිලින 
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උගුරක් පාසා පචිත්ි ඇවත්ට පැමිණීසර්න් ද විනය කරර්සයන් වරදට 
පැමිණී සව්.  

අනුපසම්ප්පනන්යන්ට භාර සකාට ඔවුන් පසු දින පිළගින්වන 
ලද්දක් සගන පරිසභෝගසයන් විනසයන් ඇවත්ට සනාපැමිසණ්. එසහත්් 
එය සැහැල්ලු පරත්පිදාවට සනාගැළසපන බැවින් සල්සල්ඛ පරත්ිපදාසවන් 
වරදට පැමිසණ්. 

 

 

❖ වස්තර සන්නිධි 

සදපට සිවුර, ත්නි පට සවිුර, අඳන සිවරු යන ත්ුන ් සිවුරට 
අර්ත්රව අඳින සපාරවන සිවුරැ ර්ත්ු පරසයෝජනය පණිිස ත්බා ගැනීර් 
වස්තර සන්නිධි නම්ප් සව්. භකි්ෂුවකට කැප වන්සන් අධිෂ්ඨාන සිවුරැ එක් 
කට්ටලයක් පර්ණය. එයින් අර්ත්රව ඇත්ි රියනකට වඩා දිග ඇත්ි, 
වියත්කට වඩා පළල ඇත් ිසියලු චීවර අත්ිසර්ක වශසයන් දස දිනක් 
කැප සව්. ඉන් ර්ත් ුත්බා ගැනීසර්න ්නිසඟ ිපචිත්ි ඇවත්ට පැමිසණ්. 
ඇවැත්් සනාවීර් පිණිස විනය කරර්සයන් විකල්පනය කිරීර් ආදිසයන් 
කල් ත්බා ගත් හැක. එසස් කිරීර් සල්සල්ඛ පරත්ිපදාවට සනාගැළසපයි. 

❖  ාන සන්නිධි 

හස්ත්ි යානය, අශ්ව යානය භික්ෂුන්ට අකැප ය. භික්ෂුන්සග් 
යානය උපාහනයය ි (පාවහන් සදකය). පාවහන් වැඩසයන් ත්බා 
ගැනීසර්න් වන ඇවත්ක් නැත්. පාවහන් අවශය වන්සන් පා සස්ූ විට 
පාවිච්චියට එක් වහන් සඟලක් ද කැලෑ ර්ාගමාදිසයහි දී පාවිච්චියට එක් 
වහන් සඟලක ් දැයි වහන් සඟල් සදකකි. සත්වැන ි පාවහන් යුවලක් 
ලැබුණු කල්හි එය අන් සකසනකුට දිය යුුුත්ු ය. සර්ය දිරීසර්න් සහෝ 
පාවිච්චිසයන් සගවී ගිය කල්හි පාවහන් යුවලක් සකාත්ැනනි් 
ලබන්සනම්ප් ද? එබැවින් සර්ය ත්බා ගනමිි යැය ි සත්වන පාවහන් 
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යුවලක ්ත්බා ගැනරී්  ාන සන්නිධි නම්ප් සව්. එය සලස්ල්ඛ පරත්ිපදාවට 
ද සනාගැළසපයි. 

❖ ස න සන්නිධි 

සැත්සපන ඇඳ ස න  නම්ප් සව්. වැඩපුර ඇඳන් පරිහරණසයන් 
විනසයන් ඇවැත්් සනාසව්. භික්ෂුවකට දහවල් කාලසයහි සවසසන ත්ැන 
පහසුවට හා රාත්රිසයහි ගත් කරන ත්ැන සැත්පීර්ට ඇඳන ් සදකක් 
පරිසභෝග කළ හැක. ඊට වැඩසයන් ත්බා සගන පරිහරණය කිරීර්  ස න 
සන්නිධි නම්ප් සව්.  

❖ ගන්ධ සන්නිධි 

සඳුන් ආදී සුවඳ ද්රවයයන්ට ගන්ධ යැයි කියනු ලැසබ්. සසර්හි 
හටගන්නා සරෝගයන් සුවකර ගැනීර්ට භික්ෂුන්ට සවුඳ වගම පාවිච්චි කළ 
හැක. සරෝග සුව වූ පසු නැවත් සසර්හි සරෝග හටගත් සහාත්් ගැනීර්ට 
කියා සුවඳ ත්ර් සන්ත්කසයහි ත්බා ගැනීර් ගන්ධ සන්නිධි නම්ප් සව්. 
සර්යින් විනසයන් ඇවැත්් සනාසව්. සල්සල්ඛ පරත්ිපදාවට සනාගැළසපය.ි 

❖ ආමිස සන්නිධි 

දායකයන් සනා පැමිසණන හා පිඬු සිඟා සනා යන දිනයන්හි 
පරිසභෝගය පිණිස සහල් සපාල් මිරිස් කරවල ආදිය රැස් සකාට ත්බා 
ගැනරී් ආමිස සන්නධිි නම්ප් සව්. සනාකල්හි පැමිසණන සසාසරකුට 
සහෝ අන් සකසනකුට දීර් පිණිස භික්ෂුවට ත්ර්න් වසන ත්ැන සහල් 
නැළයික් ද, සකුරැ පිඬක් ද, ගිසත්ල් කාලක් ද ත්බා ගත් හැකිය. 
ත්ර්න්සග් පරිසභෝගය පිණිස ආහාර අනුපසම්ප්පනන්යන් අයත්් සකාට 
ත්බා ගැනීසර්න් ද කැප කටුිවල ත්බා ගැනීසර්න් ද විනසයන ්වරදට 
පත්් සනාසව්. එය සල්සල්ඛ පරත්ිපදාවට සනාගැළසපයි. 

ආහාර ලැබ පරිසභෝගසයන් ආස්වාදය සකාට නැවත් ලැබීර් 
පිණිස කුහනා, ලපනා, යනමිත් තිකතා, නිප් යපසිකතා, ලායභන ලාභං 
නිජිගීසනතා ආදිය සනා කළ යුත්ු ය. එහි විස්ත්රය සර්සස් ය. 
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❖ කුහනා 

සර්ර් කුහනාව පරතය පරතියස්ධන කහනාව ඉරි ාපථ කුහනාව 
සාර්න්තජ්පප්න කුහනාව යැයි සත්වැදෑරැම්ප් සවත්ි. 

පරතය  පරතියස්ධන කුහනාව 

දායකසයෝ භික්ෂුවකට සිවුරැ, පිණ්ඩපාත්, සසනසුන් ගලින්පස 
පරත්යයන් පවරත්ි. ඒවා ලැබීසර්හි ආශා ඇත්්ත්ා වූ එර් භික්ෂුව සිවුරැ 
පිණ්ඩපාත් සසනසුන් ගිලන්පස සබසහත්් ආදිය වැඩසයන් ලබනු 
කැර්ත්ි ව ඒවා පරත්ිසක්ෂ්ප කරයි. සර්සස් ද කයිය.ි පනි්වත්්නි, භික්ෂුවට 
‘සබාසහෝ සිවුරැ කරු්ට ද? භික්ෂුව සසාසහානින් සහෝ කසල සගාඩන් 
සහෝ එකත්ු කර ගත්් සරදි කැබලිවලනි් සඟල සිවරුැ සකාට දරන්සන් 
ය, භික්ෂුවට සබාසහෝ පිණ්ඩපාත්සයන් කවර පරසයෝජන ද? ආහාර පිඩ 
පිඩ එකත්ු කිරීසර්න් පිණ්ඩපාත් ආහාරසයන් යැසපනස්න් ය. භික්ෂුවට 
වටිනා සස්නාසනවලනි් කවර පරසයෝජන ද? භික්ෂුව රැක් ර්ුල්වල සහෝ 
වසන්සන් ය. සසාසහාසනහි සහෝ වසන්සන් ය. එළරි්හන් විසව්ක 
ස්ථානයක සහෝ වසන්සන ් ය. භික්ෂුවට වටිනා ගිලන්පස සබසහත්් 
පිරිකරවලින ්කවර පරසයෝජන ද? භික්ෂුව සගෝ ර්ුත්රසයහි බහාලන ලද 
අරළුවලින් සහෝ අරළු කැබලිවලින ් සහෝ සබසහත්් කරන්සනය් යැයි 
කියා එත්ැන් පටන් රෑක්ෂ වූ සිවුරැ පිණ්ඩපාත් සස්නාසන ගිලනප්ස 
සබසහත්් පිරිකර සස්වනය කරයි. එවිට දායකසයෝ “අසහෝ අපට වූසය් 
ර්හත්් ලාභයකි. සම්ප් සව්ාමින් වහන්සස් අල්සප්ච්ඡ ය. ලද පර්ණින් 
සත්ුටු වන්සන ්ය. ගිහීන් හා සංසගම සනාවන්සන ්ය. පටන්ගත් ්වීයයම 
ඇත්්සත්් ය. ධුත්ාංග ගුණ පුරන්සන් ය” යැය ිසිත්ා සිවුරැ පිණ්ඩපාත් 
ගිලනප්ස සබසහත්් පිරිකරවලින් වැඩ වැඩසයන් පැවරීර් කරයි. එවිට 
එර් භික්ෂුව සර්සස් කියයි. පින්වත්්නි, ත්ුන් සදසනකසුග් හර්ුවීසර්න් 
ශරද්ධාවත්් කුල පුත්රසයෝ සබාසහෝ පින් රැස් කරත්ි. එනම්ප් ශරද්ධාව ඉදිරිපත්් 
වීසර්න් ද, දාන වස්ත්ු ලැබීසර්න් ද, සදුුසු පරත්ගිරාහකයන් හර්ුවීසර්න් 
සබාසහෝ පින් රැස් කරයි. යුෂ්ර්ත්නු්ට ශරද්ධාව ද ඇත්. දිය යුත්ු සද් ද 
ඇත්. ර්ර් ද පරත්ගිරාහක සවමි. ඉදින් ර්ම්ප් සනාපිළගින්සනම්ප් නම්ප් සර්සස් 
යුෂ්ර්ත්්හු පිසනන් සවන් වූසවෝ වන්නාහ. ර්ට සර්යනි් වැඩක් නැත් 
එසස් නර්ුදු යුෂර්්ත්ුන්ට අනුකම්ප්පා පිණිස පිළිගන්සනමි යැය ි කයිා 
එත්ැන් පටන් සබාසහෝ සකාට සිවුරැ පිණ්ඩපාත් සස්නාසන ගිලන්පස 
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සබසහත්් ආදිය පළිිගනිත්ි. සර්සලස විස්ර්ය දනවන සලස පරත්ය ලාභය 
පිණිස කථා කිරීර් පරතය  පරතියස්ධන කුහනාව නම්ප් සව්.  

ඉරි ාපථ කුහනාව  

පරත්ය ලැබීසම්ප් ලාර්ක ආශාසවන් ර්ැඩුණ ුපාසපච්ඡ භකි්ෂුව ත්ර්ා 
ත්ුළ නැත්ි උත්්ත්රිර්නුෂය ධර්ම ඇත්ි බව හැඟවීර් පිණිස සර්සස් කළ 
කල්හි ජනයා ර්ට ගරැ කරන්සන් යය ිසංවර ව ගර්න ්යෑර්, වාඩ වීර්, 
සැත්පීර්ාදිය හිකර්්ුණු අසයකු සර්න ්කරයි. සර්සලස ලාභාසප්ක්ෂාසවන් 
ඉරියව් පැවැත්්වීර් ඉරි ාපථ කුහනාව නම්ප් සව්.  

සාර්න්ත ජ්පප්න කුහනාව  

පරත්ය ලැබීසම්ප් ලාර්ක ආශාසවන් ර්ැඩුණු පාසපච්ඡ භකි්ෂුව ගරැ 
සැලකිලි ලැබීසම්ප් බලාසපාසරාත්්ත්ුසවන් ත්ර්ා ත්ුළ නැත්ි ධයාන සර්ාධි 
සර්ාපත්්ත්ි ර්ාගම ඵල ආදී උත්්ත්රිර්නුෂය ධර්ම ත්ර්ා ත්ුළ ඇත්ි බව 
හඟවමින් විස්ර්ය දනවන සලස වයංගසයන් කථා කිරීර් 
සාර්න්තජ්පප්න කුහනාව නම්ප් සව්. 

❖ නිමිත්ත කථා 

ලාභ සත්්කාර කීර්ත්ි පරශංසා ලැබීසම්ප් කැර්ැත්්සත්න් යුත්් 
පාසපච්ඡ භික්ෂුව පරත්ය පිරිනැමීර් සඳහා අනයයන් හට සිත්් නැසර්න 
සලස කාය වාක් කර්ම පැවැත්්වීර්, ආහාරයක් අසත්් ත්ිසබනු දැක “කිසර්ක් 
ද? ආහාරයක් ලැබුසවහි ද” යනුසවන් එය ලැබීර් පිණිස නිමිත්ි පරකාශ 
කිරීර්, දායකයන් සර්ග පරත්ය පිළිබඳව කථා කිරීර්, වසුපල්ලන් දැක “කිර් 
සර්ාවුහු කිරි වස්සසෝ ද නැත්ිනම්ප් සවඬරැ වස්සසෝ ද” යැයි විචාර 
“සර්ාවුන් කිරි වස්සන් විය සනාහැකිය, ඉඳින් සර්ාවුහු කිරි වස්සසෝ නම්ප් 
භික්ෂුහු ද කිරි ලබන්නාහුය” යැයි කියා කුඩා දරැවන ්ලවා ඔවුන්සග් 
ර්ව්පයින්ට දන්වා කිරි සගන්වා ගැනීර් ද, කලුුපග භික්ෂුව සර්න් 
ආසන්න සකාට කථා කිරීර් ද ලපනා නම්ප් සව්. එය සර්සස් ය. 

දායක පවුලකට කුලුපග වූ එක් භික්ෂුවක ්දන් වළඳන ුකැර්ත්ි ව 
එර් දායක නිවසට සගාස් අසුනක හනු්සන් ය. ඒ සගයි වසන 
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ත්ැනැත්්ත්ිය සත්රැන් දැක කිසිවක් සනා සදනු කැර්ත්ි ව “අද සගදර 
සහල් නැත්” යැයි කියා සහල් සගසනන්නට යන නියාසයන් අන් 
සගයකට ගියා ය. ඒ අත්ර එර් භික්ෂුව ඇත්ුළු සගට සගාස් වටපිට 
බලන්සන් සදාර ර්ුල්සලහි උක්ගසක් ද, භාජනයක හකුරැ ද, පැසක ලුණු 
ර්ාළු ද, සැළියක සහල් ද, කලයක ගිසත්ල් ද ත්ිසබනු දැක එයනි් පිටත්ට 
පැමිණ කිසිවක් සනා දනස්නකු සර්න් හුන් අසුසනහි ර් හුන්සන් ය. 
එර් ස්ත්රිය ස්වල්ප සව්ලාවකින් “සහල් සසායා ගත් සනාහැකි විය” යැයි 
කියමින් නිවසට ආවා ය. එවිට එර් භික්ෂුව “උපාසකිාවනි, අද දන් 
සනාලැසබන බව එදද්ී ලත්් පූවම නමිිත්්සත්න් දැන ගත්්සත්මි” යැයි කීසව් 
ය. “ස්වාමින් වහන්ස, කවර පූවම නිමිත්්ත්ක් ද?” යැය ිඑර් ස්ත්රිය ඇසූ 
විට “උපාසිකාවනි, සගය ි ර්ුල්සලහි ඇත්ි උක් ගස බඳු සපමසයකු 
දුටුසවමි. ඌට ගසා එළවමි යැය ිසිත්ා වටපිට බලන කල්හි භාජනසයහි 
ඇත්ි හකුරැ කැට බඳු ගල් කැට දුටුසවමි. එයින් පහර කෑ සපමයා විසින් 
පැසසහි ලුණු ර්ාළු පලුව සර්න් දැක්වූ සපණය ද, කැට ගල් ඩැහැ 
ගැනරී්ට පැනගත්් ඒ සපමයාසග් සැළිසයහි සහල් බඳ වූ දත්් ද, කුපිත් වූ 
ඒ සපමයාසග් ර්ුඛසයන් ගිලිහුණු කළසයහි ගිසත්ල් බඳු වූ විෂ මිශර සකළ 
ද දුටුසවමි” යැයි කීසව් ය. එවිට එර් ස්ත්රිය “සම්ප් ර්ුඩු ශරර්ණයා වඤ්චා 
කළ සනාහැකයි” යැයි උක් ගස කපා පිළගින්වා නැවත් බත්් පිස 
ගිසත්ල් සකුරැ හා ර්ස් සර්ග පිළිගැන්වවූා ය. 

❖ නිප්යප්සිකථා     

ලාභ සත්්කාර කීර්ත්ි පරශංසා ලැබීසම්ප් කැර්ැත්්සත්න් යුත්් 
පාසපච්ඡ භික්ෂුව පරත්ය ලැබීසම්ප් කැර්ැත්්සත්න් ර් අනනු්ට ජාත්ි, නාර්, 
සගෝත්ර, ශිල්ප, ආබාධ, ලිංග, ආපත්්ත්ි, අසකරෝෂ යන දසවිධ අසකරෝෂ 
වස්ත්ූන්සගන් අසකරෝෂ පරිභව කිරීර් ද, බැණවැදීර් ද, අශරද්ධාවන්ත්යා 
අපරසන්නයා ආදී සලස සදෝෂාසරෝපණය කිරීර් ද, දන් සනා සදන අයට 
දානපත්ියා ආදී සලස ඔසවා ත්බා කථා කිරීර් ද, බිජුවට කන සර්ාහුසග් 
ජීවිත්ය කුර්කට ද, දන් සනා සදන්නා යැයි කුර්ට කයියි ද සර්සත්සම්ප් 
සැර් කල්හි නැත් යන වචනයර් සදන්සනය් යැයි කවට කම්ප් කිරීර් ද, 
දන් සනා සදන්සනකි යැයි සෑර්ත්ැනර් අගුණ පැත්ිරවීර් ද, සදාස් කීර්ට 
බිසයන් සහෝ දන් සදන්සන්ය යැයි සිත්ා සගන් සගට ගමිනි ගර්ට 
ජනපදසයන් ජනපදයට අගුණ සගන යාර් ද, සම්ප්ර්ුඛසයහි ගුණ කියා 
අසම්ප්ර්ුඛසයහි නගුුණ කරී් ද යන සම්ප් කථාවලින් උණ පත්ුසරන් ඇඟ 
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සූරා පිස දර්නන්ාක් සර්න් ද, අනුන්සග ්ගුණ සූරා දැමීර් නපි්යප්සිකථා 
නම්ප් සව්. 

❖ ලායභන ලාභං නජිිගිංසනතා  

ලාභ සත්්කාර කරී්ත්ි පරශංසා ලැබීසම්ප් කැර්ැත්්ත් ඇත්ි පාසපච්ඡ 
භික්ෂුව පරත්ය ලැබීර් පිණිස එක් සගයකනි් ලැබුණු ආමිෂය අන් සගයකට 
සගන යෑර් ද, ඒ සගයින් ලැබුණු ආමිෂය සම්ප් සගට සගන ඒර් ද සකාට 
නැවත් නැවත් ලාභසයන් ලාභය සසවීර් ලාසභන ලාභං නිජිගිංසනත්ා 
නම්ප් සව්. 

ගිහියන්ට දර, උණ ගස්, සකාළ, ර්ල්, නෑර්ට වුවර්නා සද්, ඇඟ 
ගල්වන හුණු, දැහැටි, ර්ුහුණ සසෝදන පැන් ආදිය දීර් සගබිම්ප් ශාස්ත්ර 
කීර් ත්ිරිසන් විදයා, අංග විදයා, නැකැත්් විදයා, ගිහීන්සග් ූ ත් සර්සහවර, 
ගිහියන්සග් සද් අත්නින් සහෝ සර්ත්නට සගන යාර් ගහිීන්සග් පණිවඩු 
පනත්් සගන යාර්, සවදකම්ප් කරිීර් ගිහීන්සග් නව කර්මාන්ත් කිරීර් 
සනාකරන්සනය්. 

එසස් ර් ආහාර, පාන, වසත්්ර. කුලයන්, ගණයා, ආවාස, ලාභ, 
කීර්ත්ිය, පරශංසාව, සැප, සිවුරැ, පිණ්ඩපාත්, සස්නාසන, ගිලනප්ස 
සබසහත්් පිරිකර, ගිලාන උපස්ථායකසයකු සනා ලබමි යැයි ද, පරකට 
සකසනකු සනා වීමි යැයි සනා ත්ැසවන්සන් ය. බිය සනා වන්සන් ය. 

සලෞකික සලෝසකෝත්්ත්ර ධයාන වඩන භික්ෂුව ඇවිදින්සනකු 
සනාවිය යුත්ුය. ධයාන භාවනා ඉත්ා උවර්නාසවන් වඩන්නා වූ සන්සුන් 
සිත්ැත්ි සයෝගී භික්ෂුවට ගර්න් යෑර්ාදිය පළිසබෝධ කාරකයක් සව්. ර්නා 
සලස ධයාන භාවනාදිය සනා වඩන සනා සන්සුන් සති්් ඇත්ියවුන්ට ර්   
ගර්න් යෑර්ාදිය අවශය සව්.  

කය වචනය සිත් යන ත්ිසදාරින් කළ අකුසල් සහ්ත්ුසවන් ද, 
සනා කළ කුසල් සහ්ත්ුසවන් ද පැමිසණන්නා වූ කුකුසින් දුරැ විය යුත්යු.  

භික්ෂුවට ර්ා විසින් පරාත්ිසර්ෝක්ෂ සංවර සීලසයන් ඉන්ද්රිය සංවර 
සීලසයන් සභෝජනසයහ ිර්ාත්රාඥත්ාසවන් නදිි වැරීසර්න් සත්ාර වූසවමි, 
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සත්ර සත්ිපට්ඨාන, සත්ර සෘද්ධිපාද, සත්ර සර්යපරධාන, පඤ්ච ඉන්ද්රිය, 
පඤ්ච බල, සප්ත් සබාජ්ඣංග, ආයයම අෂ්ටාංගික ර්ාගම වැඩීසර්න් සත්ාර 
වූසවමි. දුක්ඛ සත්යය පිළසිිඳ අවසබෝධ සනා කසළමි, සර්ුදය සත්යය 
පරහීණ සනා කසළමි, ර්ාගම සත්යය සනා වැඩුසවමි, නසිරෝධය පරත්යක්ෂ 
සනා කසළමි, ර්ර් පර්ා වසූවමි” යැයි සනා කළ කසුල් සහ්ත්ුසවන් 
කුකුස් ඇත්ි සවයි. එබඳු කකුුස්වලින් සම්ප්පූණමසයන් දුරැ වන්සන් ය.  

ඒ සඳහා භික්ෂුව මිනිසුනස්ග් අල්ප ශබ්ද ඇත්්ත්ා වූ නගර 
ආදිසයහි සර්න් ර්හත්් සඝෝෂා නැත්්ත්ා වූ ර්නුෂය ශරීර දුගමන්ධ ආදිසයන් 
සත්ාර වූ මිනිසුන්සග් රහසය කටයුත්ුවලට සුදුසු වූ ධයාන භාවනාදිය 
වැඩීර්ට සුදුසු වූ යම්ප් මිනිස් පියසින් දුරස්ථ වූ සසනසුන්, විහාර, 
අඩ්ඪසයෝග, පරාසාද, සඳලුත්ල, ගුහා යන විහාර යස්නාසන ද, ඇඳ, පුටු, 
සර්ට්ට, සකාට්ට යන ර්ඤ්චපීඨ යස්නාසන ද, ත්ල් සකාළ ඇත්ිරිය, සම්ප් 
කඩ, ත්ෘණ ඇත්ිරිය, සකාළ ඇත්ිරිය යන සන්තථ යස්නාසන ද, යම්ප් 
ත්ැනකට භික්ෂූන් වහන්සසල්ා නැවත් පැමිසණත්් ද එබඳු වූ ඕකාස 
යස්නාසන ද ඇසුරැ සකාට සවසසමින් කවර දවසක අපරිපූණම වූ 
සීලස්කනධ්ය සර්ාධිස්කන්ධය පරඥාස්කන්ධය විර්ුක්ත්ිස්කන්ධය 
විර්ුක්ත්ිඤාණදශමනස්කන්ධය පූණමය කරන්සනම්ප් ද, දුකඛ් සත්ය පිළිසිඳ 
අවසබෝධ කරන්සනම්ප් ද, අපරහීණ සකසලස් පරහීණ කරන්සනම්ප් ද, 
අභාවිත් ර්ාගමය වඩන්සනම්ප් ද, පරත්යක්ෂ සනාකළ නිසරෝධය පරත්යක්ෂ 
කරන්සනම්ප් ද සනා පසුබට වීයයම ඇත්ිව සැර් කල්හි සක් කච් චකාරී 
සාතච් චකාරී අට් ඨිතකාරී අයනාලීනවුත් තියකා අනික් ි ත් තච් ඡන් යදා 
අනික් ි ත් තධුයරා අප් පර්ායදා යන සම්ප් කරැණු ර්නාව දැන ඉසගන 
උත්්සාහවත්් වන්සන් ය.  

සර්හි දී කඩ සනාකර නරින්ත්රසයන් ධයානාදී ගණු සනා 
වැඩීර් අසාතච්චතාරී නම්ප් සව්. නිරත්ුරැව වැඩීර් සාතච්චකාරිතාව නම්ප් 
සව්. කටුස්සා ර්ද දුරක් සගාස් ර්ඳ සව්ලාවක් නත්ර වී සිටී ද, සනා 
නවත්්වා සනායයි ද, එසලස අඛණ්ඩව සනාසකාට කඩ කඩ සකාට 
කිරීර් අනට්ඨිතකාරී නම්ප් සව්. එයනි් අරර්ුණ ජය ගත් සනාහැකිය. 
එසලස සනාසකාට සනානවත්්වා කිරීර් අට්ඨිතකාරිතාව නම්ප් සව්. 
නිරන්ත්රසයන් පැත්ිරීසර්න ්යුක්ත්ව සනා කිරීර් ලනීවතු්තික නම්ප් සව්. 
එහි නිරත්ුරැව පැත්ිරැණා වූ සිත්ින් නිරත් වීර් අයනෝලීනවුත්තික නම්ප් 
සව්. කුසල් වැඩීසර්හි අත්් සනා හළ කැර්ැත්්සත්න් යුක්ත් වීර් 
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අනික්ිත්තඡන්ද නම්ප් සව්. අත්් සනා හළ වීයයමසයන ්යුක්ත්ව සයදීර් 
අනික්ිත්තධුර නම්ප් සව්. සර් සලසට ර්නා සිහයි නුවණ ඇත්ිව 
සනානවත්්වා කිරීර් අපරර්ාදී ව සයදීර්යි.  

සකසලස් ත්වන වීයයමසයන් යුත්් භික්ෂුව රෑ දවාල සකාටස් 
සයකට සබදාසගන එයින් සපරවරැ කාලය දහවල් කාලය සවස් කාලය 
වශසයන් දිවා කාලය සකර්්නින් ද, හිඳීසර්න් ද යන ඉරියව් සදසකන් 
යුක්ත්ව සකසලස් දුරැ කිරීසර්හි සයදී සවසසන්සන් ය. රාත්රී පරථර් යාර්ය 
(සවස හසය් සිට රෑ දහය දක්වා) සකර්්නනි් ද හඳිීසර්න් ද කාලය නදිි 
වර්ජිත් ව සකසලස් දුරැ කරිීසර්හි සයසදන්සන් ය.  

රාත්රී ර්ධයර් යාර්ය (රාත්රී දහස සිට සදක දක්වා) සිහි නුවනනි් 
යුක්ත්ව දකුණු ඇලසයන් යකු්ත්ව සැත්සපන්සන් ය. සර්හි සයනය කිරීර් 
කාර් යස යාව, යපර්ත යස යාව, සිංහ යස යාව, තථාගත යස යාව 
යනුසවන් සත්ර වැදෑරැම්ප් සව්. එයනි් “සබාසහෝර්යක් කාර්සභෝගීහු වම්ප් 
ඇලසයන් නිදත්ි” යැයි වදාසළ් කාර් සසයයාවයි. සබාසහෝ සසයින් 
දකුණු ඇලසයන් නිදීර්ක් ඔවුන්සග් නැත්්සත්් සව්.  

“සබාසහෝ සසයින් සපර්ත්සයෝ උඩුකරුැව සයනය කරත්ි” යැයි 
වදාසළ් සපර්ත් සසයයාවය. සපර්ත්යින ්සග් ශරීරයන්හි සබාසහෝ සසයින් 
අල්ප ර්ස් ඇත්ි බැවින් ඇට සැකිලි බඳු බැවින් එර් ඇට සැකිල්ල බිර් 
ගැසටන බැවින ්එක් ඇලයකින ්නදිීර්ට සනාහැකි බැවින් උඩුකුරැව ර් 
සයනය කරත්ි.  

ර්ෘග රාජ වූ සිංහයා දකුණු පාදය ර්ත් වම්ප් පාදය ර්ඳක් ඇද, 
සද කලවය අත්ුසරහි නගුට පරසව්ශ කරවා ඉදිරි පාද සදක එකට ත්බා 
පාද සත්ර ද නඟුට ද පිහිටි ආකාරය සළකා සගන ඉදිරි පාදදව්ය ර්ත් 
හිස ත්බා ත්ර්න් සර්සස් නදින ඉරියව්ව පිළිබඳව සැලකිලිර්ත්් ව දකුණු 
ඇලසයන් සයනය කරයි. එර් සිංහයා දවසක් පුරා වුවත්් නිදා සිට පිබිදී 
නැගී සනා සිට හිස ඔසවා ත්ර් ඉරියව් සවනස් වීද යැයි විර්සා බලයි. 
ඉදින් ත්ර් පාද හා නඟුට අත්රින් එකක් සහෝ සවනස ්වී ඇත්ි බව දකී 
ද, ඒ කාරණසයන් “යර්  නුඹයග් ජ්ාති ට ද, ශූර භාව ට සුදුසු 
යනායව්” යැයි  සනා සත්ුටු බවට පත්්ව සගාදුරැ පිණිස සනායයි. නැවත් 
ද ඉරියව් සනා සවනස් වන සලස අධිෂ්ඨානසයන් නිදයි. ත්ර් අත්් පා 
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නඟුට සනාසවනසව් ත්ිබුසණ් නම්ප් සර්ය නුඹසග් ජාත්ියට ද, ශූර 
භාවයට ද සහාබසන්ය යැයි සත්ුටු ව නැගී සිට සීහ කිළි සපළීසර්න් 
කිළි සපාළා සකසුරැ විදහා සත්වරක් සිංහ නාද සකාට සගාදුරැ පිණිස 
යයි. සර්ය සිංහ සසයයාවයයි කයිනු ලැසබ්.   

චත්ුථම ධයාන සර්වත්ින් සැත්පීර් ත්ථාගත් සසයයාව නම්ප් සව්. 
එය ද සීහ සසයයාව හා සර් සව්. එර් සසයයාව සත්්ජස් බහුල වූ ඉරියව් 
ඇත්ි බැවින් උත්ුම්ප් සසයයාව නම්ප් සව්. 

සගාප් ර්සින ්සගාප ්ර්ස හා දණ ර්ඬලනි් දණ ර්ඬල ගැසටන 
විට නිත්ර සව්දනා උපදින බැවින් සිත් එකඟ සනාසව්. එවිට සයනය 
කිරීර් අපහසු සව්. සගාප් ර්සින් සගාප ්ර්ස හා දණ ර්ඬලින් දණ ර්ඬල 
සනා ගැසටන විට සව්දනා නූපදින බැවින් සිත් එකඟ සව්. එවිට සයනය 
කිරීර් පහසු සව්. එබැවින් සයනය කරන කල්හි සගාප් ර්සනි් සගාප් 
ර්ස හා දණ ර්ඬලින් දණ ර්ඬල සනා ගැසටන දකුණු පාදය ර්ත් වම්ප් 
පාදය ර්ඳක් ර්ෑත්් සකාට ත්බා ර්නා සිහිසයන් හා නුවණින් යුත්ුව 
“අසවල් යව්ලායවහි ර්ර් නැගිටින්යනමි” යැයි අවදි වන සව්ලාව 
සිසත්හි ත්බා සගන සයනය කළ යුත්ුය. එවිට භික්ෂුවට නියර් කළ 
සව්ලාසවහි ර් නැඟී සිටීර් සිදු සවය.ි සර්සලස අලුයර් අවදි ව 
සක්ර්නින ් ද හිඳීසර්න් ද නීවරණ දුරැ කරමින ් සර්ථ විදශමනාවන්හි 
සයසදන්සන් ය. 

කුසීත් කමින් සවන ්වී කායික වීයයමය හා වචත්සික වීයයමය 
ඇත්්සත්කු විය යුත්ු ය. යම්ප් සස් නදී ආදී ජල පහර ඇත්ි ත්ැනක දී බර 
උසුලන ගවයා එර් බර සගන යාර් පිණිස දැඩව සයාදවත්් ද, එවිට එර් 
ගවයා දනනි් බිර් ර්ැඩසගන වුවත්් බර උසුලයි ද, උසුලන බර බිර් සනා 
දර්යි ද එසලස “ඒකාන්ත්සයන් සර් ද නහර ද ඇට ද ඉත්ිරි සව්වා” 
යැය ිස්ථිරව පිහිටුවා ගත්් දැඩ වීයයමය ඇත්්සත්කු විය යුත්ු ය. එසස ්වූ 
වීයයමය කුසල ධර්ම වැඩීසර්හි බහා ත්ැබීර්ක් සනාසකාට දැඩව පිහිටුවා 
ගැනරී් ධුරසම්පගරහ නම්ප් සව්. එසලස දැඩව ගැනීම්ප් ලක්ෂණසයහි පරධාන 
වන බැවින් ී යම ඉන්රි  නම්ප් සව්. කුසීත් කමින් කම්ප්පිත් සනාවන 
බැවින ්ී  යම බල  නම්ප් සව්. සත්ය වූ වනයයමානික කුසල් වැඩීර් පිණිස 
වෑයම්ප් කරන බැවින් එය සම්ර්ා වා ාර් නම්ප් සව්.  
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වත්් පිළිසවත්් කිරීර්, ධර්ම ශරවණය, සර්ථ විදශමනා භාවනාවන්හි 
සයදීර් ආදී කුසල කරියාවන් කිරීර්ට ර්ැලි වීම්ප් වශසයන් සිසත්හි 
හටගන්නා අලස කමින් දුරැ වූසවකු විය යුත්ු ය.  

කයින් වචනසයන් සිත්ින ් පව් කම්ප් සකාට එව්ා කිසිසවකු 
සනාදැනගනීවා යැය ිසඟවන ස්වභාවය ව ූර්ායාසවන ්දුරැ වූසවකු විය 
යුත්ු ය. එසලස පව් කම්ප් සකාට ඒවා සඟවන්නා වූ ත්ැනැත්්ත්ා වැසීසම්ප් 
සච්ත්නාසවන් වැඩ වැඩසයන් පව් කම්ප් කරයි. සම්ප් ර්ායාසවන් යුත්් 
ත්ැනැත්්ත්ා ර්නාව හාත්්පසින් වැසුණු ගිනි අඟුරක් සර්න් ද, දිසයන් 
වැසී ගයි උලක් සර්න් ද, සරදි කඩවලින් ඔත්ා ත්ැබූ ආයුධයක් සර්න් ද 
අත්ිශයින් භයානක සව්. 

සිනාසීර් ද දුරැ කරන්සන ්ය. “ර්හයණනි, පරර්ාණ  ඉක්ර්වා, 
දත් විදහා, ර්හ හඬින ් සිනාසීර්ක් යව්ද, එ  ආ යම විනය හි 
බාල න්යග් කරි ාවකි” යැය ිවදාළ සස්ක. එබැවින් පර්ණ සනා ඉක්ර්වා 
දත්් විදහා සසාම්ප්නස උපදවා සිනාසීර් වටී. 

සිනහව වනාහි සිත, හසති, විහසිත, උපහසිත, අපහසිත, 
අතිහසිත යැයි සයාකාර සව්. 

ඉදිරිසයහි සිටින සකසනකුට පරීත්ිර්ත්් වූ බව හැඟසවන පරිදි 
ඇස් සදක ර්ඳක් විවර වන සලස සිනාසීර් සිත නම්ප් සව්. හඬ සනා 
නැසගන සලස දත්්වල අග පර්ණක් සපසනන සලස සිනාසීර් හසිත 
නම්ප් සව්. බුදු රජාණන් වහන්සස් පසස් බුදුරජාණන ්වහන්සස්ලා හා 
ර්හා ශරාවකාදී රහත්න් වහන්සස්ලා සම්ප් සදයාකාරසයන් සිනාසසත්ි. 

මිහිරි සලස හඬ නැසගන සලස සිනාසරී් විහසිත නම්ප් සව්. හිස 
හා උරහිස් සසලසවන සලස සිනාසීර් උපහසිත නම්ප් සව්. කලයාණ 
පෘථග්ජනයන් ද, වශක්ෂ ආයයමයන් වහන්සස්ලා ද සම්ප් සදයාකාරසයන් 
සිනාසසත්ි. 

ඇස්වලින් කඳුළු ගලන සලස සිනාසීර් අපහසිත නම්ප් සව්. 
ශරීරාවයව සයිල්ල සසලසවන සලස දඟලමින ්සිනාසරී් අතිහසිත නම්ප් 



ධර්මදායාද සූත්රය                                                   123  

සව්. පරාත්ිසර්ෝක්ෂ සංවරය ඉන්ද්රිය සංවරය ආදී වූ උසස ්ගුණ ධර්ම දියුණු 
කර සනාගත්් අන්ධ පෘථගජ්නසයෝ සම්ප් සදයාකාරසයන් සිනාසසත්ි. 

ත්ව ද භික්ෂුව එක අත්කට සකාටු අට බැගින් ඇත්ි සපෝරැසවහි 
කරන කරීඩාව, සපෝරැ නැත්ි හිස් ත්ැන කරන කරීඩාව, ූ සපෝරැ ආදිසයහි 
සර්න් ආකාශසයහි කරීඩා කරිීර්, බිර් සකාටු ඇඳ පනිමින් කරන කරීඩාව, 
ූ කැට සනා සසාල්වා නිසයන් ගසා කරීඩා කිරීර්, දාදු කැටවලින ්කරන 
කරීඩාව, දිග වූ ද සකටි වූ ද දඬුවලින් කරන කරීඩාව, ඉරට මිටිවලින් 
ඇත්් අස් ආදී රෑප දක්වා කරන කරීඩාව, පන්දුසවන ් කරන කරීඩාව, 
පත්රවලින් ත්ැනූ නලා පිඹිමින් කරන කරීඩාව, සසල්ලම්ප් නඟුසලන් සී 
සෑර්, කරනම්ප් ගැසීර්, ත්ල ්පත්් ආදිසයන් කැරසකන සුළං සපත්ි ත්නා 
කරීඩා කිරීර්, සකාළවලින ්ත්ැනූ නැළිසයන් වැල ිආදිය ර්ැනරී්, කුඩා 
රථසයන් කරීඩා කිරීර්, සසල්ලම්ප් දුන්සනන් කරීඩා කිරීර්, අහසසහි සහෝ 
පිසටහි සහෝ අකුරැ ලිවීසර්න් කරන කරීඩාව, සිත්ූ සද් කීසර්න් කරන 
කරීඩාව, අනුන්සග් ඇද පලුදු දැකව්ීසර්න් කරන කරීඩාව යන සර්බඳු වූ 
පරර්ාදයට කාරණා වූ සූදු කරීඩා ද දුරැ කරන්සන් ය. 

ත්ව ද භික්ෂුව කායික වාචසික කරීඩා කිරීසර්න් වැළකුසණ් සව්. 
එහි කායික කරීඩා නම්ප්:- එක අත්කට සකාටු අට බැගින් ඇත්ි සපෝරැසවහි 
කරන කරීඩාව, සපෝරැ නැත්ි හිස් ත්ැන කරන කරීඩාව, ූ සපෝරැ ආදිසයහි 
සර්න් ආකාශසයහි කරීඩා කරිීර්, බිර් සකාටු ඇඳ පනිමින් කරන කරීඩාව, 
ූ කැට සනා සසාල්වා නිසයන් ගසා කරීඩා කිරීර්, දාදු කැටවලින ්කරන 
කරීඩාව, දිග වූ ද සකටි වූ ද දඬුවලින් කරන කරීඩාව, ඉරට මිටිවලින් 
ඇත්් අස් ආදී රෑප දක්වා කරන කරීඩාව, පන්දුසවන ් කරන කරීඩාව, 
පත්රවලින් ත්ැනූ නලා පිඹිමින් කරන කරීඩාව, සසල්ලම්ප් නඟුසලන් සී 
සෑර්, කරනම්ප් ගැසීර්, ත්ල ්පත්් ආදිසයන් කැරසකන සුළං සපත්ි ත්නා 
කරීඩා කිරීර්, සකාළවලින ්ත්ැනූ නැළිසයන් වැල ිආදිය ර්ැනරී්, කුඩා 
රථසයන් කරීඩා කිරීර්, සසල්ලම්ප් දුන්සනන් කරීඩා කිරීර්, අහසසහි සහෝ 
පිසටහි සහෝ අකුරැ ලිවීසර්න් කරන කරීඩාව, සිත්ූ සද් කීසර්න් කරන 
කරීඩාව, අනනු්සග් ඇද පලුදු දැකව්ීසර්න් කරන කරීඩාව යන සර්බඳු වූ 
පරර්ාදයට කාරණා වූ සූදු කරීඩාවන් ය.  

ර්ුසවන් සබරයක සර්න් පනා සබරයක සර්න් ශබ්ද පැවැත්්වීර්, 
සබර හඬ අනුව ශබ්ද කරිීර්, සත්ාල් ර්සසහි දිව ත්බා ශබ්ද කිරීර්, ඔලව්ර 
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හඬ, ර්හත්් සඝෝෂා පැවැත්්වීර්, ගායනා කිරීර්, සිනහ වීර් යනාදී ර්ුවින් 
කරන කරීඩා සහවත්් වාචසික කරීඩාවන් ය. භික්ෂවු සම්ප් කායික වාචසකි 
කරීඩා කරිීසර්න් සවන් වූසවකු වන්සන් ය. 

එසස් ර් භික්ෂුව රාගසයන ්රත්් වූ ක්සල්ශසයන ්සත්ත්් වූ කුසල් 
සිත් ර්ැඩසගන කළ යුත්ු වූ වර්ථුන ධර්මසයන් සම්ප්පූණමසයන් සවන් 
වූසවකු වන්සන් ය. 

ත්ව ද භික්ෂුව ගිහි අලංකාරසයන් හා පැවිදි අලංකාරසයන් 
සවන් වූසවකු වන්සන් ය. එහි ගිහි අලංකාර නම්ප්, රැවුල, ර්ාලා, සුවඳ, 
විලවුන්, ආභරණ, පළඳනා, වස්ත්ර, යහන්, ආසන හසි් සවළුම්ප්, ඇඟ 
ඉලීම්ප්, ඇඟ ර්ැදීම්ප්, ත්ැවීම්ප්, ඇඟ ර්ැඩීම්ප්, කැඩපත්්, අඳුන්, ර්ාලා, විලවුන්, 
ර්ුඛ චූණම, ර්ුඛාසලප, අත්්වල බඳින සද්, සිඛාසවහි (නලල) බඳින සද්, 
සැරයටිය, කඩුව, කඩුය, විසිත්ුරැ වහන්, නළල ් පට, ර්ැණික, 
වල්විදුනාව, සුදු වස්ත්ර, දුරදක්නය යන සම්ප්වා ගිහියාසග් පළඳනාසවෝ 
ය.  

පැවිද්දාසග් පළඳනාසවෝ නම්ප්:- චීවරාභරණ, පාත්රාභරණ, 
සස්නාසනාභරණ ආදී බාහිර පිරිකරවලින් සම්ප් කණුු කය පැලඳීර්, 
සැරසීර් එහි ආශාව, ගිජු වීර්, චපල කර්, යන සම්ප්වා පැවිදද්ාසග් 
ආභරණසයෝ සවත්ි. භික්ෂුව සම්ප් සියල්සලන් සවන් වූසවකු වන්සන් ය. 

“රත්්නත්රය ර්ාර්ක වූ භික්ෂුව අනුන් නසන ර්න්ත්ර ගුරැකම්ප් කිරීර් 
ද ස්වපන් පලාපල කරී් ද, සර්බඳු වණමසයන් යුත්් සර්බඳු හැඩසයන් 
යුත්් ර්ැණික් ඇත්්ත්හු නිසරෝගී සවයි, ඓශ්චයයමය ලැබීර්ට සහ්ත්ු සවයි 
යනාදී සලස ර්ැණික්වල ලක්ෂණ බලා ඵලාඵල කියන්නා වූ මිණි 
ලෂණ  විදයාව, වස්ත්රයන්හ ිගුණ අගුණ දකව්න වස්තර ලෂණ විදයාව, 
සර්බඳු දණ්ඩක් දැරීසර්න ්සර්බඳු ඵලාඵල ඇත්ිසවයි යැයි කයින දණ්ඩ 
ලෂණ විදයාව, සර්බඳු කඩුවක් දැරීසර්න් සර්බඳු ඵලාඵල ඇත්්සත්් ය 
යැයි කියනු ලබන අසි ලෂණ විදයාව, සර්බඳු දුනන්ක් දැරීසර්න් සර්බඳු 
ඵලාඵල ඇත්්සත්් ය යැය ිකියනු ලබන දුන ුලෂණ විදයාව, සර්බඳු 
ආයුධයක් දැරීසර්න් සර්බඳු ඵලාඵල ඇත්්සත්් ය යැයි කයිනු ලබන ආ ුධ 
ලෂණ විදයාව, සර්බඳු ස්ත්රියක් සවසසන නවිසට සර්බඳු ඵලාඵල 
ඇත්්සත්් ය යනාදී වූ ස්තරී ලෂණ විදයාව, සර්බඳු පුරැෂසයකු සවසසන 
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නිවසට සර්බඳු ඵලාඵල ඇත්්සත්් ය යනාදී වූ පුරැෂ ලෂණ විදයාව ආදී 
ලක්ෂණ ශාස්ත්රයන් ද සනාකරන්සනකු වන්සන් ය. 

රාත්රී සපරයර් ර්ැදියර් අළුයර් සිහනි දුටවු සහාත්් සම්ප් විපාකය 
ඇත්ිසවයි යනාදී වූ ස්වප්න ශාස්තර  සනාකරන්සන් ය. 

ත්ව ද භික්ෂුව ආවාහය, විවාහය, අඹු සැමියන් සවන් කිරීර්, 
සවන් වූ අඹු සැමියන් එක ්කිරීර්, සපාලියට ණයට දුන් ධනය ගැනරී්,  
සපාලියට ණයට ධනය දීර් ආදියට නැකත්් කීර් සනා කරන්සන් ය.  

සිවලුන්සග් හඬ අසා ඵලාඵල කියන්නා වූ සිඟාල විදයාව, 
පියාපත්් ඇත්ි සහෝ නැත්ි සත්්වයන්සග් හඬ අසා ඵලාඵල කියනන්ා වූ 
සකුණ විදයාව, කපුටන්සග් හඬ අසා ඵලාඵල කියන්නා වූ වා ස 
විදයාව ආදී ශාස්ත්රයන් ද, ස්ත්රීන් ගැබ් ගැන්වීර්ට සබසහත්් කිරීර් ද, 
ඇස් සවදකර්, සැත්ක්ම්ප් කරිීර්ාදී චිකිත්්සාවන ්ද, සරෝග නදිාන සසායා 
සවදකම්ප් කිරීර් ආදී සවදකම්ප් කිසිවක් සනා කරන්සනය්. 

පරත්ය ලාභ අසප්ක්ෂාසවන් කුහක කමින් ද, දර කඩක් සර්න් 
සකරෝධ ර්ාන ත්ද වූ සිරැර ඇත්්ත්ා වූ ද, පරත්ය ලබාගැනරී් පිණිස 
උපායශීලීව කථා කිරීර් නම්ප්  වූ ලපනාසවන් ද, නිත්ර සැරසීම්ප් ආදිසයන් 
යුක්ත් වීර් වයක්ත් සුමිහිරි කථා ඇත්ි බව ආදී කුසල ධර්ම වැඩීර්ට 
අන්ත්රායකර ව ූසිංග නම්ප් වූ රාගසයන් ද, උස්ව නැගණුු ර්ානය ඇත්්ත්ා 
වූ, උපචාර අර්පණා භාවනා වැඩීසර්න් සත්ාර වූ බුද්ධ වචනය වූ සපළ 
දහර් ද එහි අථම කථාව ද ඉසගනීර්ක් නැත්්ත්ා වූ සජ්ඣායනා කිරීම්ප් 
වශසයන් පරගුණ කිරීර්ක් නැත්්ත්ා වූ සිසත්හි ත්බා ගැනමී්ප් වශසයන් 
ධාරණයක් නැත්්ත්ා වූ නති්ර ඇසුරැ කිරීම්ප් වශසයන් උප ධාරණයක් 
නැත්්ත්ා වූ පරීක්ෂා සකාට බැලීම්ප් වශසයන් උපලක්ෂණය කිරීර්ක් නැති් 
ත්ැනැත්්ත්ා සම්ප් ශාසනසයහි නව සලෝසකෝත්්ත්ර ධර්මසයන් සනා 
වැසඩන්සන් ය. 

භික්ෂුව ජාත්ි සගෝත්ර කුල වණම ධන අධයයනය කර්ම ශලි්ප විදයා 
ශරැත් පරත්ිභාන ආදිය ර්ුල්සකාට පැමිසණන නින්දා අපහාස ආදිසයන් 
කම්ප්පා සනාවන්සන ් ය. ලාභ කීර්ත්ි පරශංසා සහ්ත්ුසවන් උඩඟු 
සනාවන්සන් ය. ත්ර්ා ට ලැසබන ලාභ අනයයන් ලබනවාට, ත්ර්ා විඳින 
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සැප අනයයන් විඳිනවාට, ත්ර්ා උගසත්කු වී අනයයන් එසලස ඉසගන 
ගන්නවාට, ත්ර්ාට ඇත්ි සදයින් අනුන් පරසයෝජන ගන්නවාට, එයින් 
අනයයන්ට යහපත්ක් සවනවාට අකර්ැත්ි බව විරැද්ධ වන බව ස්වභාව 
සකාට ඇත්ි ර්සුරැ කර් දුරලන්සන් ය. ඊෂයමාව වවරය නුරැස්නා බව 
ලක්ෂණ සකාට ඇත්ි සකරෝධය ද සර්ගි වූවන් සභ්ද කරන ලක්ෂණසයන් 
යුත්් සක්ලර් ද දුරැ කරන්සන්ය. 

භික්ෂුව භික්ෂු භික්ෂුණී සාර්සණ්ර සාර්සණ්රී සික්ඛර්ානා යන 
පඤ්ච සහ ධාර්මිකයන් සර්ග පාත්රයක් සහෝ චීවරයක් සහෝ අන් කිසි 
ශරර්ණ පරිෂක්ාරයක් සහෝ වඤ්චා සහගත් ව සහෝ වැඩ ලාභයක් පත්මින් 
සහෝ හුවර්ාරැ කිරීර් නම්ප් වූ කයවිකක්සයන් (ගනුසදනු කිරීසර්න්) දුරැ 
වූසවකු වන්සන් ය.  

භික්ෂුව ඇත්ුළත් පිටත් කිසි ත්ැනක ඖදාරික ක්යල්ශ, ර්ධයර් 
ක්යල්ශ, සි මු් ක්යල්ශ යන ක්සල්ශයන්සගන ්අනුන ්ලවා උපවාද සනා 
කරවන්සන් ය.  

එයින් කර්මපථ බවට පත්්වන කා  දුශ්චරිත , වාග් දුශ්චරිත , 
ර්යනෝ දුශ්චරිත  යන සම්ප්වා ඖදාරික ක්යල්ශ නම්ප් සව්.  

සසරට ර්ුල් වන කාර් විතකම, වයාපාද විතකම, විහිංසා විතකම 
යන සම්ප්වා ර්ධයර් ක්සල්ශසයෝ නම්ප් සව්.  

ර්සග් ඤාත්ීහු සුව සස් ජීවත්් සවත්ි, සම්ප්පත්් විඳිත්ි, සර්සස් 
පඤ්චකාර් සම්ප්පත්් ඤාත්ීනට් ඇත් යැයි ඤාත්ීන් පිළිබඳව උපදින විත්කම 
ඤාති විතකම නම්ප් සව්. ර්සග් ඤාත්ීහු මිය ගයිහ, වැනසුණහ, 
ශරද්ධාවන්ත්සයෝ ය, පැහැදුසණෝ ය යැයි සිත්ීර් ඤාති විතකම සනාසව්. 

අපසග් ජනපදය සුභික්ෂ ය, ධන ධානයසයන් සම්ප්පූණම ය යනාදී 
සලස සත්ුටු සිත්් ඇත්ි ත්ැනැත්්ත්ාට සග්හසිත් වශසයන් උපදින විත්කම 
ජ්නපද විතකම නම්ප් සව්. අපසග් ජනපදසය් මිනිස්සු ශරදධ්ාවන්ත්සයෝ ය, 
පැහැදුසණෝ ය, මිය ගියහ යනාදී සලස සිත්ීර් ජනපද විත්කම සනාසව්. 
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ර්ැරීර්ක් නැත්ි බැවින් ‘අර්ර’ නම්ප් වූ දෘෂ්ටි වචනයන්සග් ඉවත් 
දැමීර් ඇත්ි බැවින් අර්රවිසක්ෂ්පික නම්ප් වූ ද, දිසයහ ිගැලීම්ප් ර්ත්ු වීර් ආදි 
වශසයන් හැසිසරන අල්ලා ගත් සනා හැක ිආසඳකු සර්න් වූ අර්ර නම්ප් 
ර්ත්්සය ජාත්ිය සස් කුසලාකුසල කර්ම විපාක ඇත්්සත්් ද යැයි විර්සූ විට 
එසස් ද සනා කයිමි යැයි ද, කුසලාකුසල කර්ම විපාක නැත්්සත්් ද යැයි 
ඇසූ විට එසස් ද සනා කියමි යැයි ද ආදී වශසයන් ඇත්ි විත්කම අර්ර 
විතකම නම්ප් සව්.  

කරැණාසව් ස්වරෑපසයන් සපනී සිටින සග්හසිත් සපර්ර්සයන් 
යුක්ත්ව ත්ර් දායකාදීන් අඬන වැලසපන කල්හි ඔවනු් සර්ග ඇඬීර් 
වැලපරී් කිරීසර්න් ද, දායකයින් සත්ුටු වන කල්හි ඔවනු්  සර්ග සත්ුටු 
වීසර්න් ද, කළ යුත්ු කිසි කටයුත්්ත්ක් පැමිණි කලහ්ි එයට ත්ර්ා 
උත්්සාහවත්් වීසර්න් ද, ත්ර්ා සම්ප්බන්ධ වූ සහෝ විහාරසයහි සහෝ 
විසයෝගාදිසයහි දී සග්හසිත් හැඟීසර්න් කටයුත්ු කරයි ද, සම්ප් ආදී සලස 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් පනවා වදාළ ශික්ෂා පරඥප්ත්ි ඉක්ර්වමින්    
අනුන්ට දයාව ඉපදවීසම්ප් විත්කම පරානදු්ද තා පටිසං ුත්ත විතකම නම්ප් 
සව්.   

චීවරාදී ලාභ සත්්කාරාදිය ද, කීර්ත්ි පරශංසාදිය ද අරර්ුණු 
කරසගන ඇත්ි වන්නා වූ විත්කම ලාභ සත්කාර පරතිසං ුක්ත විතකම නම්ප් 
සව්. 

 අනයයන් ර්ට අවර්න් සනාකරන්සන් නම්ප් සහලා සනා 
දකින්සන් නම්ප් සයසහක යනුසවන් අවඥා සනා සකසරත්්වා යනුසවන් 
උපදින විත්කම අනවඤ්ඤත්ති පරතිසං ුත්ත් විතකම නම්ප් සව්. සර්බඳු 
විත්කම සියමු්ප් ක්සල්ශ නම්ප් සව්. 

භික්ෂුව ඒ ඖදාරික වූ සහෝ ර්ධයර් වූ සහෝ සියුම්ප් වූ සහෝ 
ක්සලශයන්සගන් සහෝ උපවාද සනා කරන්සන්ය. එර් සකසලස් 
නූපදවන්සන් ය. 

භික්ෂුව ගසර්හි දී ගිහියන් හා එක්ව ඔවනු් සත්ුටු වන කල්හි 
සත්ුටු වීර්, සශෝක වන කල්හි සශෝක වීර්, ගිහියන්සග් කටයුත්්ත්ක් 
පැමිණි කල්හි සහාය වීර් ආදිසයන් ගසර්හි ඇලීර්, ගැටීර් සනාකරයි, 
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එසස් ර් භික්ෂුව සපරවරැ කාලසයහි හැඳ සපාරවා පාත්ර සිවුරැ සගන 
ගර්ක සහෝ නියම්ප්ගර්ක සහෝ සංවර වූ කය වචනය සිත් ඇත්ිව සිහිසයන් 
යුක්ත්ව පිඬු පිණිස හැසිසරයි. එහි දී ස්ත්රී පුරැෂ ආදී අරර්ුණු සනා ගනී. 
ඒ ඒ ත්ැන සනා බැසඳයි ඒ ඒ ත්ැන්හි දී අසංවරය සහ්ත්ුසවන් සිදුවන 
සීල සර්ාධි පරඥා ගුණ විනාශාදී විපත්්ත්ීන්ට සනා පැමිසණයි. සර්සස් 
ගසර්හි දී සනා ඇලී සනා බැඳී සනා ගැටී ගිජු සනාවී ර්ුලා සනාවී 
බරහ්ර්යා බඳු ආත්ර්්භාවසයන් වාසය කරයි. 

භික්ෂුව ලාභ ලැබීසම්ප් කැර්ැත්්සත්න් ජනයා සර්ග කථා 
සනාකරන්සනය්. ලාභ අසප්ක්ෂාසවන් ලපනය සහවත්් කථා කිරීර් 
සර්සස් ය.  

ලාභ සත්්කාර කීර්ත්ි පරශංසා ලැබීසම්ප් කැර්ැත්්සත්න් යුත්් 
පාසපච්ඡ භික්ෂුව ත්ර්න ් විසව්කයට බර ව ූ සකසනක ු යැයි හැඟවීර් 
පිණිස ජනයා සර්ග කථා සනා කර සිටීර් ද, විහාරයට පැමිණි මිනිසුන් 
දැක පනි්වත්න්ි කරු්ට පැමිණිසයහි ද යැය ි අසා ආරාධනා කරනන්ට 
ආසවමි යැයි කී කල්හි එසස් නම්ප් නුඹලා යන්න ර්ර් පසුව එන්සනමි 
යැයි පළර්ු ව කථා කිරීර් ද, අසවල් රජත්රු්ා රජ ර්හ ඇර්ත්ියන් ර්ා 
ගැන ඉත්ා පැහැදීසර්න් සිටිත්ි යැයි ද, නුඹලා ර්ා නිසා සත්රැවන් සරණ 
පිහිටිසය් ය. පන්සිල් රකිනස්න් ය. ර්ර් නඹුලාට බුද්ධ වචනය වූ සපළ 
දහර් ද, අථමකථාව ද කයිා සදමි. සපාසහාය දින සීලාදී පරත්ිපත්්ත්ිසයහි 
සයාදවමි. එසත්කදුු වුවත්් නුඹලා ර්ා හැර අනුන්ට සත්්කාර සම්ප්ර්ාන 
ගරැ බුහරු්න් කරත්ි යැයි ත්ර්ා උසස් ත්ැන ත්බා කථා කිරීර් ද, අනුන් 
ඇසූ විසටක එසස් කීර් ද, සම්ප් ත්ර්යි ර්හා දානපත්ියා ර්හා සිටුවරයා 
යනාදී සලස ද, නඹුලා ර්ට සබාසහෝ උපකාර ඇත්්සත්ෝ ය. ර්ර් නුඹලා 
නිසා චීවර පිණ්ඩපාත් සස්නාසන ගිලනප්ස පිරිකර ලබමි. අන් 
සබාසහෝ ජනයා ද දන් දීර්ට පින් කරනන්ට සිත්මින් බලාසපාසරාත්්ත්ුව 
සිටින නර්ුත්් නඹුලා නිත්ර දන ් පනි් කරන බැවින ් අවකාශ නැති්ව 
සිටිත්ි. පැරණි ර්ව්පියන් සත්ු යම්ප් නර්ක් වී නම්ප් නඹුලා නිසා ඒ නම්ප් 
වැසිණි. දැන් නුඹලා සහ්ත්ුසවන් ර්ර් අසවලා සර්ග කුලුපග ය යැයි 
පරකට වී ඇත්්සත්මි යැයි දායකයා උසස් ත්ැන ත්බා කථා කිරීර් ද, 
දායකසයෝ කලකිසරත්ි යැය ිබිසයන් ඔවනු්ට අවකාශ ත්බා කථා කිරීර් 
ද, පනි්වත්්නි, ඉස්සර නම්ප් සම්ප් කාලසයහි අලුත් ්සහල් දාන පිරිනැර්ූහ. 
කුර්ක් සහයින් දැන් එසස ් දන් සනා සදන්සනහි ද යැයි අසා එහි 
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සවළාලීර් ද, සම්ප් නිවැසියන් ර්ා පිළිබඳව සත්ය සලස දනී නම්ප් දිය යුතු් 
සියලු සද් ර්ට සදන්සන් ය දිරිගැන්වීර් ද, ත්ර්ා දායකයාට පහත්් ත්ැන 
ත්බා කථා කිරීර් ද, ර්ුං ඇට ත්ැම්ප්බූ කල්හි සකාටසක ්පැසී සකාටසක් 
සනා පැසී ත්ිසබන්නා සස් සත්ය හා සබාරැ මිශර සකාට කථා කිරීර් ද, 
කිරි ර්වනු් සර්න් කුඩා දරැවන් අත්ගෑර් වඩා ගැනීර් ආදිය කිරීර් ද 
ලපනා නම්ප් සව්.  

ත්ව ද භික්ෂුව ර්ර් සීල සම්ප්පන්න සවමි, වරත් සම්ප්පනන් සවමි, 
ජාත්ිසයන් කුලසයන් පළිිසවත්් සරැ කුලපුත්ර භාවසයන් ශරීර වණමසයන් 
ධනසයන් අධයයනසයන ් කර්මාන්ත්සයන් ශිල්පසයන් විදයාසවන් 
ශරැත්සයන් පරත්ිභානසයන් යුත්් උසස් කුලයකනි් නිකර්් ඇවිත්් පැවිදි 
වූසවමි යනුසවන් ද, ර්ර් සූත්රාන්ත්ිකසයකු විනය ධරසයකු ධර්ම 
කථිකසයකු සවමි යැයි ද, ර්ර් ආරණයක පිණඩ්පාත්ික වෘක්ෂර්ූලික 
ත්රිචීවරිකා දී ධුත් ගුණ පරුන්සනකු සවමි යැයි ද, ර්ර් පරථර්ධයානය 
දුත්ියධයානය ත්ෘත්ියධයානය චත්ුථමධයානය ආකාසානඤ්චායත්නය 
විඤ්ඤාණඤ්චායත්නය අකිඤ්චඤ්ඤායත්නය සන්වසඤ්ඤා 
නාසඤ්ඤායත්නය යන සර්ාපත්්ත්ි ලැබූසවකු සවමි යැයි පුරසාරම්ප් 
කියන්සනකු සනාවන්සනය්.  

ත්ව ද භික්ෂුව චීවර පිණ්ඩපාත් සස්නාසන ගිලන්පස  සම්ප්බන්ධ 
පිළිබඳ කථා සනා කරයි. චීවර ආදිය ලැබීර් සඳහා සබාරැ කරී්, සක්ලාම්ප් 
කීර්, ඵරැෂවචන කරී්, ර්ෘදු වචන කීර්, හිස් වචන කරී් සනාකරයි. එසස් 
ර් සබාරැ සනාවන සක්ලාම්ප් සනාවන ර්ෘදු වචන, අථමවත්් කථා කීර් ද 
සනාකරයි. යටත්් පිරිසසයනි් පරත්ය ලැබීසම්ප් අසප්ක්ෂාසවන් යුක්ත්ව 
“ර්ාසග් ධර්මය අසන්නාහු නම්ප් සහාඳය, අසා ධර්මසයහි පැහැසදන්නාහු 
නම්ප් සහාඳය, පැහැදී ර්ට සත්්කාර කරනන්ාහු නම්ප් සයසහක යැය ිධර්ම 
සද්ශනාවක් සහෝ සනාකරන්සන් ය. 

ත්ව ද භික්ෂුව කාය පරගලභ් වාක් පරගල්භ වචත්සික පරගල්භ 
සනාකරන්සනකු වන්සන් ය. පරගල්භ යනු සනා හකි්මීර්යි.  
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❖ කා  පරගල්භ 

යම්ප් භික්ෂුවක් සඟ ර්ැද සඟළ සිවුසරන් සහෝ සද අත්ින් සදදණ 
වසා අකවටු බැඳ හිඳීර් පා පිට පා ත්බා හිඳීර්, ගණයා ර්ැද වැඩහිටියන් 
ර්ැද එසස් හිඳීර්, සබාජුන ් හසලහි දී වැඩහිටියන්ට අසුන් සනාදීර්, 
නවකයින් අසුන්වලනි් සනරපීර් නැගිටවීර්, ගනිිහල් සගසයහි 
වැඩහිටියන් සනා විචාරා ගනිි දැල්වීර්, නහන සත්ාසටහිදී ආ පිළිසවලනි් 
ස්නානය කළ යුත්ුය යැය ි කළ නියර්ය සනා සළකා පසුව ඇවිත්් 
වැඩර්හල්ලන් හා නවකයන් වළකා පළර්ු ව ස්නානය කිරීර්, පිඬ සිඟා 
යන කල්හි අගර ආසනය අසගරෝදකය අගර පිණ්ඩය ලැබීර් පිණිස 
වැඩහිටියන ්පසු සකාට ඉදිරිසයන් යෑර්, ගම්ප් වැදීසර්හ ිදී වැඩහිටියන් 
සග් ඇඟ ගැසටමින් සපරට සගාස් ඉදිරිසයන් ගම්ප් වැදීර්, ත්රැණයනි් 
සර්න් කාය කරීඩා කිරීර් කයනි් නුසුදුසු සද් කිරීර් නුසුදුසු සලස හැසිරීර් 
නම්ප් සව්. 

❖ වචී පරගල්භ 

සංඝයා ගණයා වැඩහිටි සත්රැන් ඉදිරිසයහි අවසර සනාසගන 
සනා විචාරා බණ කරී්, මිනිසුන් පරශ්න විචාරන කල්හි වැඩර්හලු 
සත්රැන් සනා විචාරා එයට පිළිත්ුරැ දීර්, සර්නම්ප් ගසර්හි කරු්ක් ත්ිසබ් 
ද? කැඳ කැවිලි ත්ිසබ් ද? ර්ට කුර්ක් සදන්සන් ද? කරු්ක් අද කන්සනර්ු 
ද? කරු්ක් සබාන්සනර්ු ද? යනාදිය කීර් වචනසයන් නුසුදුසු සද් කරී් 
නම්ප් සව්.  

❖ ර්යනෝ පරගල්භ 

කයින් හා වචනසයන් වරද සනාසකාට සිත්ින් කාර් විත්කම 
වයාපාද විත්කම විහිංසා විත්කමාදී සලස නුසුදුසු විත්කම සිත්ීර් ද, පහත්් 
කුලයකින ් පැමිණ පැවිදි ව ක්ෂත්රිය බරාහර්්ණ ගෘහපත්ි ර්හාසාර ආදී 
උසස් කුලයකින් පැමිණ පැවිදි වූවන් ත්ර්න් හා සර් සකාට සිත්ීර්, දිළඳිු 
කුලයකින් පැමිණ පැවිදි ව සැපවත්් කුලයකනි් පැමිණ පැවිදි වූවන් හා 
සර් සකාට සිත්ීර්, ත්ර්න ් සූත්ර විනය අභිධර්මය ඉසගනීර්ක් නැත්ිව 
බහුශරැත් බවක් නැත්ිව සූත්ර විනය අභිධර්මය ඉසගන ගත්් බහුශරැත්යන් 
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හා සර් සකාට සිත්ීර්, ආරණයක පිණ්ඩපාත්ික පංශුකලූික සත්චීවරික 
සපදානචාරික කලුපච්ඡාභත්ත්්ික සන්සජ්ජික යථාසන්ත්ික ආදී ධුත්ාංග 
ගුණ සනා පුරා එබඳු ධුත්ාංග ගුණ පුරන්නන් සර්ග සර් සකාට සිත්ීර්, 
ත්ර්න් රෑපාරෑප ධයාන සර්ාධි සර්ාපත්්ත්ි සනාලැබ රෑපාරෑප ධයාන 
සර්ාධි සර්ාපත්්ත්ි ලාභීන් හා සර් සකාට සිත්ීර් ර්නසින් නුසුදුසු සද් 
සිත්ීර් සහවත්් වචත්සික පරගල්භ නම්ප් සව්. භික්ෂුව සර්සස් කාය වාක් 
ර්සනෝ පරගල්භ සනාකරන්සනකු වන්සන් ය. 

ත්ව ද භික්ෂුව “නුඹ යම් ධර්ම වින  යනා දන්යනහි  , ර්ර් යම් 
ධර්ම වින  දනිමි. නඹු යම් ධර්ම වින  කුර්ක්  ැ ි දන්යනහි ද? නුඹ 
වරදවා පළිිපදින්යනහි  , ර්ර් ර්නායකාට පිළිපදින්යන් යවමි. ර්ායග් 
වචන  හපත්  . අථම සහිත  , නඹුයග් වචන අථම රහති  . නඹු පළර්ු 
ව කි   ුත්ත පසුව කීයවහි  , පසුව කි   ුත්ත පළර්ු ව කීයවහි  . 
නුඹ  ර්ක් යබායහෝ කල් පුරැදු කරමින් පරගුණ කරගනන්ා ලද්යද් ද? ඒ 
සි ල්ල ර්ායග් එක් වචනය න් ර් නිෂ්ඵල වි . නුඹට යචෝදනා කරන 
ලද්යදහි  . නිනද්ා කරන ලද්යදහි  . වාදය න් මියදනු පිණිස තැන 
තැන යගාස් ඉයගන ගනවු. එයලස ඉයගන යගන හැක්යකහි නම් 
වාදය න් ගැලයවව” යැයි විරැදධ් වාද කථාවන් සනා කරන්සන්ය. ත්ව 
ද සර්සස් වදාළ සස්ක. “යර්ාග්ගල්ලාන , කලහ ට යහ්තු වූ කථා ඇති 
කල්හි බහුලව කථා කිරීර් සිදු යව ි. බහුල කථාව ඇති කල්හි සියතහි 
යනා සන්සුන් කර් ද, සියතහි යනා සන්සුන්කර් ඇත ිකල්හි අසංවර  
ද, අසංවර  ඇති කල්හි සති සර්ාධිය න් දුරැ ීර් ද යව ි” එබැවින් 
විරැදධ් වාද කථාවන් සනා කරන්සනය්. 

භික්ෂුව සභාවකට සහෝ පිරිසක් ර්ැදට සහෝ ගිය කල්හ ිස්වල්ප 
වූ සහෝ යම්ප් ලාභයක් සහ්ත් ුසකාට දැන දැන සබාරැ සනා කයින්සන් ය. 
ජීවත්් වීර් සඳහා ත්ර්ා ත්ුළ නැත්ි ගුණ දැක්වීම්ප් වශසයන් කපටිකම්ප් 
සනාකරන්සන ්ය. කපටි කමින ්යුත්් පුද්ගලයා කුසින් සහෝ පිටින් සනා 
දත් හැකි සූකර යක්ෂයා හා සර්ාන සවයි.  

සම්ප් සූකර යක්ෂයා ඌරන් දැක ඌරන් හා සර්ාන වම්ප් පැත්්ත් 
සපන්වා ඌරන් ර්රා කයි. එළුවන් හා ර්ුවන් දැක ඔවුන් හා සර්ාන 
දකුණු පැත්්ත් සපන්වා එළුවන් හා ර්ුවන් ර්රා කයි. වසු පැටවුන් දැක 
වසු පැටියන් සර්න් නාද සකාට ඔවුන් සගන්වා ඔවුන් ර්රා කය.ි 
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සගානුන් දැක සගානුන්සග ්අංවලට සර්ාන අං ර්වා දුරට සගාසනකු 
සර්න් සපනව්ා ළං වූ විට ර්රා කය.ි 

ත්ව ද භික්ෂූන ් වහන්සසල්ා වඤ්චා පරසයෝග දනන්ා එක් 
භික්ෂුවක් භාගයවත්ුන් වහන්සස් හර්ුවට සගනවිත්් දැක්වූහ. එවිට 
සවමඥයන් වහන්සස් “ර්හසණනි සම්ප් භික්ෂුව දැන් ර්ත්ු සනාසවයි සපරත්් 
වඤ්චා පරසයෝගසයන් දිවි සගවුසව් ය යැයි වදාරා සර්සස් වදාළ සස්ක. 

සපර අප ර්හ සබෝසත්ාණන් වහන්සස් ර්හා සර්ුද්ර ර්ධයසයහි 
එක් දිවයිනක පක්ෂි කුලයක ඉපිද සබාසහෝ පක්ෂීන ්පරිිවරා වාසය කසළ් 
ය. එසර්සයහි සවසළන්සදෝ පන්සියයක් නැව් නැඟී සවළදාර් පිණිස යන 
ඔවුන් විසින් දිසා කාකසයකු ද සගන ගියහ. ඒ නැව කුණාටුවකට හසුව 
බිඳී ගිසය් ය. එර් කපුටා එයින් පියඹා ඒ සම්ප් අත් සැරිසරන අත්ර එර් 
පක්ෂීන් සවසසන දිවයනි දැක එහි වාසයට සගාස් ඒ දිවයිසනහි වසන 
පක්ෂීන්සග් බිජුවට කනන්ට සිත්ා අවසරයක් සනාලැබ උපායක ්කරමි 
යැයි සිත්ා එක් පයක් ඔසවා එක් පයකනි් සිට උඩ බලා කට දල්වා 
සගන සිටිසය් ය. පක්ෂීහු ඒ කපුටාසග් අසිරිර්ත්් කරියාව දැක එත්ැනට 
රැස්ව සත්පි කවදු? යැයි ඇසූහ. එවිට ඒ කපුටා “හිත්වත්ුනි, ර්ර් ධම්ප්මික 
නම්ප් සවමි” යැයි කීසව් ය. කරු්ක් නිසා සර්සස් ත්නි පාදසයන් 
සිටින්සනහි ද? යැයි ඇසහූ. එවිට කපුටා “හිත්වත්නුි, ර්ාසග් අනිත්් 
පාදය සපාසළාසවහි ත්ැබුව සහාත්් ගුණානුභාසවන් සම්ප් සපාසළාවට ර්ා 
දරා ගත් සනාහැකිය” යැය ිකීසව් ය. “නඹු කට අයාසගන සිටින්සන් 
කුර්කට ද?” යැයි ඇසූහ. එවිට “ර්ර් සුළං පර්ණක් බී ජීවත්් සවමි” යැයි 
කියා ඒ පක්ෂි සර්ූහයා ළඟට කැඳවා සර්සස් අනුශාසනා කසළ් ය. 

“ධම්ර්ං චරථ ඤාතය ා - ධම්ර්ං චරථ භද්දං යවා,
 ධම්ර්චාරී සුෙං යසති - අස්මිං යලායක පරම්හි ච” 

 නෑයිනි, කාය වාක් ර්සනෝ සුචරිත් ධර්මසයහි එක ්වරක් හැසිර 
එයින් පසුබට සනාවී නැවත් නැවත් හැසිසරව්. එය සත්ාපට යහපත්කි. 
ත්රිවිධ සුචරිත් ධර්මසයහි හැසිසරන්නා සර්සලාවත්් පරසලාවත්් සුව සස් 
හිඳියි. සවු සස් සිටියි. සුව සස් යයි. සවු සස් නදිය.ි සියලු ඉරියව්හිදී ර් 
සුව සස් කටයුත්ු කරයි. 
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එයින් රැවටුණු පක්ෂීහු “සම්ප් කවුඩු පක්ෂියාසග් ත්පසක්ර් ඉත්ා 
යහපත්් ය. සවනත්් කිසි ආහාරයක් සනාසගන සුළං පර්ණක් අනුභව 
කරයි. එබැවින් අපසග් බිත්්ත්ර හා පැටවුන් බලා ගන්න” යැය ිකයිා 
සගාදුරැ පිණිස නිකර්් යත්ි. ඒ පක්ෂීන් එසස් ගිය කල්හි ඒ පව් කාර 
කපුටා එර් බිත්්ත්ර ද පැටවනු් ද බඩ පුරා කා පක්ෂීන් ආපසු පැමිසණන 
සව්ලාව බලා උපශාන්ත් පදු්ගලසයකු සලස ත්නි පාදසයන් සිටසගන 
කට අයාසගන සිටී. පක්ෂීන් පැමිණ ත්ර් කූඩුවල බිත්ත්්ර හා පැටවුන් 
සනා දැක “අපසග් දරැවන් කවසරකු කෑසව් ද” යැයි ර්හ හඬින් හඬා 
වැලසපත්ි. එසහත්් එර් පක්ෂීහු “සර්ර් කපුටා යහපත් ්ගුණ ඇත්්සත්කි, 
අපට සර්ාහු නිසා වන උපද්රවයක් නැත්” යැයි එර් කපුටා ගැන සැක 
සනා කළහ.  

පසු දිනක ර්හ සබෝසත්ාණන් වහන්සස් “අපසග් දිවයනිට මින් 
සපර කිසි උවදුරක් ත්ිබුසණ් නැත්. සම්ප් කපුටා පැමිණි දා පටන් අවුල් 
ඇත්ි විය. එබැවින් සර්ාහු ගැන පරීක්ෂා සකාට බැලිය යුත්ුය” යැයි සිත්ා 
අන් පක්ෂීන් සර්ග සගාදුරැ සසවීර්ට යන සලස ර්ඳ දුරක් සගාස් ආපසු 
පැමිණ සැඟවී බලා සිටිසය් ය. ඒ කපුටා පක්ෂීන් ගියහ දැන් සර්හි 
කිසිසවක ්නැත් යැයි සිත්ා හුන් ත්ැනනි් නිකර්් සගාස් කූඩුවල බිත්්ත්ර 
ද, පැටවුන් ද කා ඇවිත් ් කට අයාසගන ත්නි පාදසයන් සිටසගන 
සිටිසය්ය. ර්හ සබෝසත්ාණන් වහන්සස් කපුටාසග් ඒ කරියාව දැක සියලු 
පක්ෂීන් එක් ත්ැනකට රැස් කරවා පක්ෂීන් අර්ත්ා “හිතවතුනි, අර පවිටු 
කපුටා අපි ආහාර පිණිස ගි  විට අපයග් කූඩවුලට යගාස් බිත්තර හා 
පැටවුන් කා දැර්ූ බව ර්ා දුටිමි. එබැවින් වහා එක් වව්. අද යම් දැන්ර් 
පැන  ෑර්ට යනාහැකි වන යලස වට යකාට ඔහු අල්ලා ගනිර්ු” යැයි 
කියා සර්සස් අවවාද කසළ් ය. 

සර්ාහුට සීලයක් නැත්ි බව දැන ගනිව්. හරිහැටි සනා දැන 
පරශංසා සනා කරව්. සර්ාහු බිත්්ත්ර ද පැටවුන ්ද කා ධර්මය ධර්මය යැයි 
කියයි. වචනසයන් එකක් කියයි. කයින් අනකික් කරයි. වචනසයන් 
කියන සද් කරියාසවහි නැත්. ඔහු ධර්මසයහි පිහිටිසයකු සනාසව්. වදනනි් 
සිළුටු ය. ර්නසනි් විෂර් ය. බිලයක සැඟවී නිදන කළු සපමසයකු වැනයි. 
ගම්ප් නියම්ප්ගම්ප්හි ධර්මයට සකාඩයක ්වැනි ය යැය ිසම්ප්භාවනාවට පාත්ර 
වූ සර්ාහු අඥාන පුරැෂසයකු විසින ් හඳුනාගත් සනාහැකිය. එබැවින් 
සර්ාහුට සහාටවලින් ද පයිාපත්්වලින් ද පා වලින ්ද පහර සදව්. සම්ප් 
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නීචයා විනාශ කරව්. සර්ාහු ජීවත්් වීර්ට සුදුස්සසකු සනාසව් ය” යැයි 
කියා සයිලු පක්ෂි සර්ූහයා ඒ කපුටා සවත් සගාස් ඔහු වට කරසගන 
සකාටා පහර දී ර්රණයට පත්් කසළ් ය. එකල්හි වඤ්චා පරසයෝග සකාට 
ර්රැ ර්ුවට පත්් කපුටා නම්ප් සම්ප් වඤ්චා පරසයෝගකාරී භික්ෂුවයි. එකල්හි 
පක්ෂි සර්ූහයාට නායක ව සිට අනුශාසනා සකාට වදාසළ් දැන් සම්ප්ර්ා 
සම්ප්බුදු පදවියට පත්් වූ ත්ර්න් වහන්සස් යැයි දකව්ා වදාළ සසක්. 
එබැවින් භික්ෂුව කපටි කම්ප් සනා කරන්සන් ය.  

ඇත්ැම්ප් සකසනක ්ශීල සම්ප්පන්න වූසය ්පරාත්ිසර්ෝක්ෂ සංවරසයන් 
යුක්ත්ව ආචාරසයන් හා සගෝචරසයන් යුක්ත්ව සව්ලප් ර්ාත්ර වරසදහි 
පවා බිය දක්නා සුළුව ශකි්ෂා පදයන් සර්ාදනව් වාසය කරය.ි ඔහුට 
සම්ප් අදහස සවයි. ර්ර් ශීල සම්ප්පන්න සවමි. සම්ප් අනික් භික්ෂුහු 
දුශ්ශීලසයෝ ය පාප ධර්ම ඇත්්සත්ෝ ය යැයි සහසත්ර් ශීල සම්ප්පදාසවන් 
අනයයාට අවර්න් කරය.ි එසස් ර් ඇත්ැම්ප් සකසනක් ආරඤ්ඤික, 
පිණ්ඩපාත්ික, පංශකුූලික සපදානචාරික ඛලුපච්ඡාභත්ත්්ික සන්සජ්ජික  
යථා සන්ත්ික ආදී ර්නා වෘත් සම්ප්පන්න සවය.ි ඔහුට සම්ප් අදහස සවයි. 
‘ර්ර් වරත් සම්ප්පන්න සවමි. සම්ප් අනයසයෝ වරත් සම්ප්පන්නසයෝ සනාසවත්ි.’ 
සහසත්ර් ඒ වරත් සම්ප්පදාසවන් අනයයා සහලා දකියි. දිවි පැවැත්්සර්න් 
ද, පරඥාසවන් ද, සීල වෘත්සයන් ද අනයයන් ඉක්ර්වා සනා සිත්න්සන්ය. 

භික්ෂුව අල්සප්ශාකය ව චීවර පිණ්ඩපාත් සසනසුන් ගලින්පස 
සබසහත්් පිරිකර සනා ලබන්සනකු ව රෑක්ෂ ජීවිකාවක් සගවමින් සිට 
පරණීත් සලස පිණ්ඩපාත් සසනසුන් ගිලනප්ස සබසහත්් පිරිකර 
ලබන්සනකු දැක “බහුල ආජීව ඇත්්සත්කුය” යැය ි අවර්න් සනා 
කරන්සන්ය. 

ත්ව ද භික්ෂුව පරණීත් සිවුපස පරත්ය ඇත්ිව සිට එසස් පරත්ය සනා 
ලබන්නන් දැක “සර්ාහ ු කවසරක් ද? ර්ඳ පින් ඇත්්සත්කි, 
අල්සප්ශාකයසයකි, චීවර පිණ්ඩපාත් සස්නාසන ගිලනප්ස පරත්ය සනා 
ලබන්සනකි” යැයි අනනු් සනා ඉක්ර්වා සනා සිත්න්සන් ය. 

ත්ව ද භික්ෂුව නුවණැත්්සත්කු ව සිට අනයයන් විසින් විචාරන 
පැන විසඳා දී ”ර්ර් පරඥාවනත්්සයකු සවමි. සම්ප් අනයසයෝ පරඥාව ඇත්්සත්ෝ  
සනාසවත්ි” යැයි අනනු් පහත්් සකාට සනා සිත්න්සන් ය. අවර්න් සනා 



ධර්මදායාද සූත්රය                                                   135  

කරන්සනය්. එයනි් ර්ාන්නය නූපදවන්සන් එයනි් ත්ද ගත්ි ඇත්්සත්කු 
සනාවන්සන්ය ර්ානසයන් ඔසවාගත්් හිස් ඇත්්සත්ක් සනාවන්සන්ය. 

අන් බාහිර ශාසනයන්හි පරිබරාජකාදීහු ක්ෂත්රිය, බරාහ්ර්ණ, 
වවශය, ශුද්ර, ගිහි, පැවිදි, දිවය, ර්නුෂය ආදී වූ පහුුදුන් සබාසහෝ 
ජනයන්සග් අනිෂ්ට වචන අසා සකරෝධසයන් ූෂිත් වූ සිත්් ඇත්ිව ඔවුන් 
සර්ග ගැසටමින් පරත්ිවචන කියමින් කලහ කරමින් විවාද කරමින් ඩබර 
කරමින් හැසිසරන්සනෝ සවත්ි. එසහත්් සම්ප් වනයයමාණික ශාසනසයහි 
පැවිදි වූ භික්ෂුව එසස් සනා කිපී පරත්ිවචන සනාකයිා කලහ ඩබර 
විවාදාදිය සනාසකාට හැර් කල්හි සිහ ිඇත්ි ව හැසිසරන්සන් ය. කරු්ක් 
නිසා ද යත්්, රාග ද්සව්ෂ සර්ෝහ ආදී වූ සියලු අකුසලයන් ද සයිලු 
සංස්කාරයන් ද නිවුණු සන්සිඳුණු පුදග්ලයාසග් විරැද්ධ බවක් නැති් 
සහයිනි. 

භික්ෂුව සර්සලස කාය සචුරිත් ආදී කුසල ධර්මයනහ්ි සයදී 
සකසලස් සන්සිඳවීසර්න් ලැබිය යුත්ු සුගත්ි ර්ග හා නවින් ර්ග ද, කාය 
දුෂ්චරිත්ාදිසයහි සයදීසර්න ්සකසලස් වැඩීර් සහ්ත්ුසවන් සදිුවන අපාය 
ර්ාගමය ද කියන ලද ධර්මය ත්ුළින් දැන හටගත්් සයිල්ල නැසසන සළුු ය 
යැයි අනිත්යාදී වශසයන් විර්සා සැර් ත්ැනහ්ිදී ර් සත්ර 
සත්ිපට්ඨානසයහි සයූ සහිිය ඇත්ිව අධිශීල ශික්ෂා අධිචිත්්ත් ශික්ෂා 
අධිපඤ්ඤා ශික්ෂාවන්හි හික්සර්න්සන් ය. රාගාදී සකසලසුන් සග් නවිීර් 
ශාන්ත්ිය (නිවන) යැයි දැන සම්ප් සගෞත්ර් බුදුරජාණන් වහන්සස්සග් 
ශාසනසයහි සනා පර්ා වනස්න් ය.  

රෑප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පශම ධර්ම ආදී වූ අරර්ුණු සහ්ත්ුසවන් 
නැවත් පුනර්භවය සගන දී ජාත්ි ජරා වයාධි ර්රණ ආදී දුක ්විපාක 
සගන සදනන්ා වූ  හීන ව ූලාර්ක වූ අකුසල ධර්ම අභිභවනය කළා වූ 
ඒ බුදුරජාණන් වහන්සස් සකසලසුන්සගන් සනා ර්ැඩී සබෝධි ර්ූලසයහි 
දී සියල්ල දනන්ා වූ විශෂි්ට ඥානසයන් ත්ර්න් වහන්සස් විසින් ර් සහ්තු් 
සහිත්ව පරත්ය සහිත්ව “යර්  ඇති කල්හි යර්  වන්යන්  , යර්  නැති 
කල්හි යර්  යනාවන්යන්  . යර්  නිරැදධ් ීයර්න් යර්  නරිැද්ධ 
වන්යන්  ” ආදී වශසයන් අවසබෝධ සකාට වදාළ සස්ක. එසහයින් ර් ඒ 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් සග් ශාසනසයහි අපරර්ාද වූසය් සැර් කල්හි ත්නු් 
සදාරින් බුදුරජාණන් වහන්සස්ට සගෞරව දක්වමින් ත්රිශික්ෂාවන්හි 
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හික්සර්න්සන් ය. ආයයම සත්යාවසබෝධසයන් අහමත්්වය පරත්යක්ෂ 
කරන්සන් ය. 

සර්සලස භාගයවත්ුන් වහන්සස් නිර්මිත් බුදු රැව විසින් ඇසූ 
පරශ්නයන්ට පරිිපනු් පළිිත්ුරැ වදාරමින් අහමත්්වය කළුු ගන්වා සද්ශනාව 
නිර් සකාට වදාළ සස්ක. 

 චන්යරෝපර් පරතිපදාව 

“චන්දූපර්ා, භිඛකයව, කුලානි උපසඞ්කර්ථ අපකයස්සව කා ං, 
අපකස්ස ි ත්තං, නිච්චනවකා කුයලසු අප්පගබ්භා. යස යථාපි, භිඛෙයව, 
පුරියසා ජ්රැදපානං වා ඔයලායක ය පබ්බතවිසර්ං වා නදීවිදුග්ගං වා  
අපකයස්සව කා ං, අපකස්ස ිත්තං, එවයර්ව යො, භඛිෙයව, චන්දූපර්ා 
කුලානි උපසඞ්කර්ථ අපකයස්සව කා ං, අපකස්ස ිත්තං, නිච්චනවකා 
කුයලසු අප්පගබ්භා” 

“ර්හසණනි, කිසිසවක ු සකසරහි එකව් විසරී්ක ් සසසනහසක් 
ආලයක් පරාථමනාවක් ර්ැඩීර්ක් නැත්ිව ත්ර්ාසග් සසෞර්ය භාවසයන් ර්හ 
ජනයාට පරිය ර්නාප සවමින් ර් චන්ද්රයා අහසට නැසගයි. ර්හසණනි, 
නුඹලා ද සර්සස් ර් කිසිසවකු සකසරහි එකව් විසරී්ක් සසසනහසක් 
ආලයක් පරාථමනාවක් ර්ැඩීර්ක් නැත්ිව ර්හ ජනයාට පරිය ර්නාපව 
ආගන්ත්ුකසයකු සර්න් සකසලස් අඳුර දුරැ කරිීසර්න් ක්ෂත්රියාදී කුලයන් 
සවත් එළසඹත්්වා” යනු එහ ිඅථමයයි.  

යම්ප් සස් චන්ද්රයා සලෝකානුගරහය පිණිස අඳුර දුරැ කරමින් 
ආසලෝකය පත්ුරවමින් ඒ ඒ දිසාවන්ට උදා වීර් පැමිණීර් සවයි ද, එසස් 
ර් කාල (අව) පක්ෂසයහි සිට සුක්ඛ (පුර) පක්ෂයට පැමිණ දිසනන් දින 
කලාසවන් කලාව වැසඩමින් අලුත්් සවමින් පැමිණීර් සවයි ද, එසස් ර් 
භික්ෂූන් වහන්සස් ද කාල පක්ෂය අත් හරින්නා ව ූ චන්ද්රයා සර්න් 
සකසලස් නැර්ත්ි අඳුර දුරැ කරමින් ශකු්ල පක්ෂයට පැමිසණන සඳ 
දිසනන් දින කලාසවන් කලාව වැසඩනන්ාක් සර්න් ගණුසයන් නුවණින් 
වැසඩමින් සලෝකයාසග් පරසර්ෝදයට හා පරශංසාවට පත්් සවමින් 
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නිත්යත්ාවසයන් චන්ද්රයාට සර්ාන සිත්් ඇත්ිව අභිනවසයන් උපසම්ප්පදා 
වූවා සස් අලුත්් සකසනක් සවමින්, හැඩ දැඩ පැවත්ුම්ප් නැත්ිව චන්ද්රයා 
හා සර්ානව කුලයන් කරා එළසඹත්්වා. සර්ය සත්ර වැදෑරැම්ප් සව්. 

භික්ෂුවක් ආරණයසයහි සනා සවසසයි. කාර් විත්කමාදී අරර්ුණු 
සිහි සනාකරය.ි සර්ර් භික්ෂවු කය හා සිත් යන සදක ඉවත්් සනා කරර් 
සවසසයි. 

යම්ප් භික්ෂුවක ් ආරණයසයහි සවසසයි. කාර් විත්කමාදිය සිහි 
කරයි. එර් භික්ෂුව කය පර්ණක් ඉවත්් කරසගන සවසසයි. 

යම්ප් භික්ෂුවක ්ගරාර්ාන්ත්ර සසනසුනක සවසසයි. කාර් විත්කමාදිය 
සිහි සනාකරයි. එර් භික්ෂවු සිත් ඉවත්් කරසගන කය ඉවත්් සනා 
කරසගන සවසසයි. 

යම්ප් භික්ෂුවක ් ආරණයසයහි සවසසයි. කාර් විත්කමාදිය සිහි 
සනාකරයි. සර්ර් භික්ෂුව කය හා සිත් යන සදක ර් ඉවත්් කරසගන 
සවසසන උත්ුම්ප් භික්ෂුව සවයි.  

එබැවින් භික්ෂුව ආරණයසයහි සවසසමින් කාර් විත්කම වයාපාද 
විත්කම විහිංසා විත්කම සිහි සනා කරමින් කය හා සිත් යන සදසකන් ර් 
ඉවත්් ව සවසසන සකසනකු ව කුලයන් සවත් එළඹිය යුත්ුය යැයි වදාළ 
සස්ක. 

ර්හසණනි, භික්ෂුව කුළයනහ්ි නිත්ර නවකසයකු සර්න් හැඩ දැඩ 
පැවත්ුම්ප් නැත්ිව ආගන්ත්ුක චන්ද්රයා හා සර්ානව ආගනත්්ුකසයකු සර්න් 
කුලයන් කරා එළඹිය යුත්ු ය. ආගන්ත්ුකයා පිළිසවලින් පැමිණි සගයක 
සවසසන විට ගෘහ හිමියන් ඔහු දැක “අපසග් දරැසවෝ, අපසග් 
සසාසහායුසරෝ අසපන් සවන් වූහ. සර්ාහු ද ඔවුන ්සර්න් හැසිසරයි” 
යැයි අනකුම්ප්පා සකාට ඔහුට වාසස්ථාන සකසා දී ආහාර පානාදිසයන් 
සංගරහ කරත්ි. එර් ආගනත්්ුකයා ද ආහාර අනුභව සකාට නිර්වා 
“නුඹලාසග් සම්ප් බඳුන් ගනන්” යැයි කයිා එර් භාජන සගහිමියන්ට බාර 
සකාට නික්ර් යයි. ඔවනු් සර්ග එක්ව විසරී්ක් සනාකරයි. කළ යුතු් 
කායයමය සංවිධානයක් සනාකරයි. 
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 ර්හසණනි, නුඹලා විසින් ද පිළිසවලින් පැමිණි නිවසට පිඬු 
පිණිස එළඹ යම්ප් හැසිරීර්කනි් පැහැදුණු මිනිසුන් දුන් සදයක් සව් නම්ප් 
එය රැසගන ඔවනු් සර්ග කසිි කත්ාබහක් සනාසකාට ඔවුන ්සර්ග කළ 
යුත්ු අන ්කිසි කටයුත්්ත්ක සනා සයදී නිවසනි් නික්සර්ව් යැයි අවවාද 
දී වදාළ සස්ක. සර්හි දී නිත්ය නවකයාසග් ස්වභාවය ර්ැනවින් දැකව්ීර්ට 
සදබෑ සත්රැන් වහන්සස්ලාසග් වස්ත්ුව දත් යුත්ු ය. එය සර්සස් ය. 

වාසළනගර නම්ප් ගමින් සසාසහායුරැ සදසදසනක් නිකර්් අවුත්් 
එක් විහාරයක පැවිදි ව ර්හානාග සත්රැන් හා චූලනාග සත්රැන් යැයි 
පරසිදධ් වූහ. ඒ සත්රැන් වහන්සස්ලා සදනර් සිත්ුල්පව්සවහි සවසසමින් 
භාවනා වඩා අහමත්්වයට පත්් වූහ. පස ුකසලක සම්ප් සදසදනා වහන්සස් 
ර් “ත්ර් ර්ව්ත්මුිය දකරි්ු” යැයි ර්ව්ත්ුමිය දැකීර් පිණිස පැමිණ 
වාසාළනගර විහාරසයහි වාසය සකාට සදවන දින ර්ව සිටින ගර්ට 
පිඬු පිණිස වැඩයහ. ර්ව්ත්ුමිය ඉත්ා ශරද්ධාසවන් යතු්ුව ර්හත්් කැඳ 
භාජනයක් ද, හැනද්ක් ද සගන ඇවිත්් ර්හානාග සත්රැන් වහන්සස්සග් 
පාත්රයට කැඳ සබදමින් සත්රැන් වහන්සස්සග් ර්ුහුණ බලා උපන් දරැ 
සසසනහස ඇත්ිව “දරැව, නුඹ ර්ාසග් වැඩර්හලු පතු්් වූ ර්හානාග 
සත්රැන් වහන්සස් සන්ද?” යැයි ඇසුවා ය. එවිට සත්රැන් වහන්සස් 
“උපාසිකාවනි, පසුපස සිටින සත්රැන් වහන්සස්සගන ්විර්සනු ර්ැනවි” 
යැය ි පවසා විහාරයට වැඩසය් ය. සදවැනි සත්රැන් වහන්සස්ට ද 
එසලස කැඳ සබූ ර්ව්ත්ුමිය සත්රැන් වහන්සස්සග ්ද ර්හුුණ බලා හැඳින 
උපන් දරැ සසසනහසින් යතු්ුව “දරැව නුඹ ර්ාසග් බාල පුත්් වූ චූලනාග 
සත්රැන් වහන්සස් සන්ද?” යැයි ඇසුවා ය. එවිට සත්රැන් වහන්සස් 
“කරි් උපාසකිාවනි, ර්ුලින් වැඩ සත්රැන් වහන්සස්සගන් සනා 
විර්සුසවහි ද?” යැයි පවසා සත්රැන් වහන්සස් ද විහාරයට වැඩසය් ය. 
සර්සලස වැූ ත්ර් ර්ව සර්ග සහෝ ආ ගිය සත්ාරත්ුරැ කථා කිරීර්ක්, 
එක්ව විසීර්ක් සනාර්ැත්ි භකි්ෂුව “නිතය නවක ා” නම්ප් සව්.       

 ත්ව ද “ර්හයණනි, භිෂුව පරගල්භ නැත්යතකු ව කුල න් කරා 
එළඹි   ුතු ” යැයි වදාළ බැවින් භික්ෂුව විසනි් අට ස්ථානයක කයනි් 
ගැටීර් ද, සත්ර ස්ථානයක වචනසයන් ගැටීර් ද, සනාසයක් ත්ැන්හි 
ර්නසින් ගැටීර් ද දුරැ කළ යුත්ු ය. 
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සංඝ, ගණ, පුද්ගල, සභෝජන සාලා, ගිනිහල ්සගය, නාන සත්ාට, 
පිඬු පිණිස යන ර්ාගමය, ඇත්ුළු ගර්ට පිවිසරී් යන ත්ැන්හි දී නුසුදුසු සද් 
කිරීර් කාය පරගල්භ නම්ප් සව්. 

සංඝ, ගණ, පුද්ගල ද ඇත්ුලු ගර් හා ඇත්ුළු සගය යන ත්ැන්හිදී 
නුසුදුසු වචන පැවසීර් වාක් පරගල්භ නම්ප් සව්. 

කාර් විත්කම වයාපාද විත්කම විහිංසා විත්කම සිත්ීර් ද, දුසලි්වත්් ව 
සිට “ර්ර් සිල්වසත්කු සලස දැන ගනිත්්වා” යැයි සර්සලස පවත්ින පවිටු 
සිත්ුවිලිවලින් යුත්් ස්වභාවය ර්සනෝ පරගල්භ නම්ප් සව්. 

ර්හසණනි, පුරැෂසයකු ගරා වැටුණු, දිරා ගිය ළිඳක් සහෝ කඳු 
බෑවුර්ක් සහෝ පරපාත්යක් සහෝ ගඟක ඉවුර බිඳී ගිය ත්ැනක් සහෝ කයනි් 
ද ඈත්් ව සිත්ින ්ද ඈත්් ව බලන්සන් යම්ප් සස් සව්ද, ර්හසණනි, එසස්ර් 
කයින් වස්ත්ු කාර්යන්සගන ්ඈත්්ව ද, සිත්ින් හා ක්සල්ශ කාර්යන්සගන් 
ඈත්්ව ද වනෂ්කරර්යාභිර්ඛුව කුලයන් කරා එළසඹව් යැයි වදාරා එය 
පැහැදිලි කිරීර් පිණිස සර්සලස උපර්ාවක් දකව්ා වදාළ සස්ක.  

යම්ප් සකසනක ්ගරා වැටුණු, දිරා ගිය ළිඳක පත්ුලක් සහෝ කඳු 
බෑවුර්ක් සහෝ පරපාත්යක ්සහෝ ගං ඉවුරක බිඳී ගිය ත්ැනක් සහෝ බලන 
කල්හි අත්් පා බිඳීර්, ර්රණයට පත්්වීර් ආදී සලස එයින් විය හැකි 
ආදීනව සනා සලකා විසනෝදසයන් සහෝ කරීඩා පිණිස සහෝ කිසි ආධාරක 
උපකරණ ආදී කිසිවක් අල්ලා සනාසගන සිත්නි් ද එර් සහලට ර් බර 
වී බලන්සන් නම්ප් එ් සනා ර්නා කරියාව සහ්ත්ුසවන් ඔහසුග් අත්් පා බිඳීර් 
සහෝ වන්සන් ය. ර්රණය සහෝ වන්සන් ය.  

ජලසයන් පරසයෝජන ඇත්ි යම්ප් සකසනක් ළඳික් සවත් සගාස් එබී 
බලන කල්හි එර් කරියාව නසිා විය හැකි අනත්ුරැ ආදිය සළකා ආධාරක 
උපකරණ ආදිය ඇත්ිව ඉත්ා පසරස්සමින් යුක්ත්ව කයත්් සිත්ත්් පස්සට 
බර කරසගන බිය ත්ැත්ි ගැනීර් සහිත්ව ළිඳට එබී බලය ිද, ඒ සහ්ත්ුසවන් 
ඔහු ළිඳට වැටීර් අත්් පා බිඳීර් ආදී අනත්ුරැවලින් වැළකී ජලය ද සගන 
සුව සස් ත්ර්න් කැර්ත්ි ත්ැනකට යන්සන් ය. එහි උපර්ා සන්සන්දනය 
සර්සස් ය. 
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බරාහ්ර්ණ ක්ෂත්රිය වවශය ශුද්ර යන සත්ර කුලය දිරා ගිය ළිඳ 
සර්නි. සයෝගාවචර භික්ෂුව ළිඳ බැලරී් පිණිස පැමිණි පුරැෂයා සර්නි. 
අසංවර වූ කයින ්හා සිත්ින් යුක්ත්ව පිඬු පිණිස කුලයන ්සවත් එළසඹන   
භික්ෂුව කුලයන්හි ඇලීර් බැඳීර් සනා සැලකිලිර්ත්් ව අනාරක්ෂිත් ව ළිඳ 
සදස එබී බලන පුරැෂයා එහි වැටී අනත්ුරට පත්් වන්නාක් සර්නි. සංවර 
වූ කය වචනය හා සිත්් ඇත්ිව ර්නා සිහිය හා නුවණ ඇත්ිව කුලයන් 
සවත් එළඹීර් ආරක්ෂක පයිවර අනුගර්නය සකාට කිසි අනත්ුරකට සනා 
පැමිණ ජලය ගැනීර් පිණිස ළිඳට එබී බලන පුරැෂයා සර්නි. භික්ෂුවසග් 
සීල නැර්ත්ි පාද සනා බිඳී ශරද්ධාව නැර්ත් ිඅත්් සනා බිඳී සර්ාධිය නැර්ති් 
කුස සනා බිඳී පරඥාව නැර්ත්ි හිස සනා බිඳී රාග නැර්ත්ි උල ් කටු 
ආදියකනි් බාධාවක් සනා කරසගන සිවුපස පරත්ය ලැබීර් එර් පුරැෂයා 
ආරක්ෂක පියවර අනුගර්නය සකාට ජලය ගැනරී් සර්නි. භික්ෂුව 
ජනයාසගන ් ලද සිවපුස පරත්ය පරිසභෝග සකාට කර්මස්ථාන වඩා 
සංස්කාරයන්සග් සව් ලක්ෂණ හා සපාදු ලක්ෂණ විදශමනා සකාට 
අහමත්්වය සාක්ෂාත්් සකාට සලාවුත්ුරැ සැපත්ට පැමිණ පරිනිවමාණයට 
පැමිණීර් එර් පුරැෂයා ජලය සගන සුව සස් කැර්ත්ි ත්ැනකට යෑර් 
සර්නි. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් වදාළ සර්ර් සද්ශනාව අසා හීන අදහස් 
ඇත්ි සකසනකුට “සම්ර්ා සම්බුදු රජ්ාණන් වහන්යස ්කා ාදී තරිවිධ වූ 
පරගල්භ දුරලා නිතය නවකය කු යලස චනර් ා යර්න ්කුල න් යවත 
එළයඹව්  ැ ි වදාරා භිෂූන ්වහන්යස්ලා නුසුදුසු තැන්හි වාස  කරවන 
යස්ක. යනා ඉවසි  හැකි බරක් පටවන යස්ක. යර්යලස පිළිපැදීර් ඉතා 
අසීරැ ” යැයි සර්සස් අදහස් විය හැකි ය. කවි හැක ිය. යසර්කුට එබඳු 
අදහස් සවයි නම්ප් එය බිඳ දර්මින් එසලස ජීවත්් විය හැකිය යැයි 
ත්හවුරැ කරමින් “එයලස උසස් පරතිපදාවන ්ඇතිව ජීවත් වන භෂිූන් 
වහන්යස්ලා බුදු සසුයනහි යවති” යැයි දැක්වීර් පිණිස උදාහරණ දක්වන 
සස්ක් සර්සස් වදාළ සස්ක. 

“ර්හයණනි, කාශයප යතරැන් වහන්යස් ද ආගන්තුක චන්ර ා 
හා සර්ානව ක ින ්ද ඈත ්ව සිතින් ද ඈත් ව නිතර නවකය කු ව 
කුළ න්හි ඇලමී් හැි දැි පැවතුම් නැතිව කුල න් කරා එළයඹ ි” යැයි 
වදාරා සර්සස් පරශන්යක් නැගූ සස්ක. 
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“ර්හසණනි, නුඹලා කරු්ක ් සිත්න්නාහු ද? සකබඳු භික්ෂුවක් 
කුලයන් කරා එළසඹන්නට සුදුසු සවයි ද?” 

එවිට භික්ෂූන ්වහන්සස්ලා “ස්වාමීනි භාගයවත්ුන් වහන්ස, අපි 
අනුගර්නය කරන ධර්මසයෝ භාගයවත්ුන් වහන්සස් ර්ුල්සකාට ඇත්්ත්ාහ. 
අප විසින් අනගුර්නය කරන ධර්මය සපර කාශයප සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු 
රජාණන් වහන්සස ් විසින ් උපදවන ලදහ. ඒ භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
පිරිනවිීසර්න් පසු එක් බුදධ්ාන්ත්රයක් ගත් සවන ත්ුරැ සවනත්් කිසදිු 
ශරර්ණසයකු සහෝ බරාහ්ර්ණසයකු උපදවාලරී්ට සර්ත් ් සනා වූහ. දැන් 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් ර් සම්ප් ධර්මය උපදවන ලද බැවින් 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් නසිා ර් අපි සම්ප් ධර්මය දැන ගනරි්ු. ර්නාව 
අවසබෝධ කරර්ු. එබැවින් අපසග් සම්ප් ධර්මය භාගයවත්නු් වහන්සස ්නිසා 
ර් පවත්ිත්්. සම්ප් ධර්මසයහි අපට නායකයා ද, එහි අප ව හික්ර්වන්නා ද, 
සර්ාදන ් කරවනන්ා ද භාගයවත්ුන් වහන්සස් ර් ය. යථා ස්වභාව 
වශසයන් ධර්මය සවන් සවන් වශසයන් සගන හැර දක්වන ලද බැවින් 
භාගයවත්ුන් වහන්සස ් ර් නායක කරසගන ඇත්. කාර් රෑප අරෑප 
සලෝසකෝත්්ත්ර සියලු ධර්මසයෝ සවමඥත්ා ඥානසයන් දැක එයට පැමිණ 
වාසය කරන බැවින ් අප ි භාගයවත්ුන් වහන්සස් ර් පිහිට සකාට 
ඇත්්ත්ාහ. එබැවින් සම්ප් වචනයාසග් අථමය භාගයවත්නු් වහන්සස්ට ර් 
වැටසහන්සන් නම්ප් ඒ ර්ැනවි. භාගයවත්ුන් වහන්සස්සගන් අසා භික්ෂුහු 
දරනන්ාහුය” යැයි කීහ.  

ඉක්බිත්ි භාගයවත්ුන් වහන්සස් නිල් පැහැසයන් දිලිසසන 
අහසසහි එකට සවලී පවත්ින විදුලයි සදකක් සැරිසරන්නාක් සර්න් 
යටින් ද උඩන් ද සද පසනි් ද ඇඟිලිවලින් නිකර්්ුණු පරභාව චලනය 
වීසර්න් සදගුණ ව අකාශසයහි හසුරැවමින් අත් ඒ සම්ප් අත් විහිදුවා 
සර්සස් වදාළ සස්ක.  

ර්හසණනි, යම්ප් සස් සම්ප් අත් අහසසහි සනා ඇසල් ද, සනා 
බැසඳ් ද, සර්සස් ර් කුලයන් සවත් එළසඹන භික්ෂුව සග් සිත් ලබනු 
කැර්ැත්්සත්ෝ ලබත්්වා, පින් කැර්ැත්්සත්ෝ පින් සකසරත්්වා යැයි කළුයන්හි 
සනා ඇසල් ද, සනා බැසඳ් ද, ත්ර්හට ලැසබන සදයනි් සත්ුටු සවයි ද, 
එසස්ර් අනුන්සග් ලාභය ගැන සත්ුටු සවයි ද, එවැනි භික්ෂුව කුලයන් 
කරා එළසඹන්නට සදුුසු වන්සන් ය.  
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ර්හසණනි, කුලයන් කරා එළඹුණා වූ, කාශයප සත්රැන් 
වහන්සස්සග් සිත් ලබනු කැර්ැත්්සත්ෝ ලබත්්වා, පින් කැර්ැත්්සත්ෝ පනි් 
සකසරත්්වා යැයි කුළයනහ්ි සනා ඇසල් ද, සනා බැසඳ් ද, ත්ර්හට 
ලැසබන සදයින් සත්ුටු සවයි ද, එසස්ර් අනනු්සග් ලාභය ගැන සත්ුටු 
සවයි ද, එවැනි භික්ෂුව කලුයන් කරා එළසඹනන්ට සුදුසු වන්සන් ය 
යනුසවන් “එයලස උසස ් පරතිපදාවන් ඇතිව ජීවත් වන භිෂූන් 
වහන්යස්ලා බුදු සසුයනහි යවති” යැයි දැක්වීර් පිණිස උදාහරණ සගන 
හැර දක්වමින් සර්ය වදාළ සස්ක. 

ර්හසණනි, නුඹලා සම්ප් කරැණ පිළිබඳව කුර්ක් සිත්න්නහු ද? 
සකබඳු භික්ෂුවසග් ධර්ම සද්ශනාව පිරිසදිු සනාසව් ද? සකබඳු භික්ෂුව සග් 
ධර්ම සද්ශනාව පිරිසිදු සව්ද?”  

එවිට භික්ෂූන ්වහන්සස්ලා “ස්වාමීනි භාගයවත්ුන් වහන්ස, අපි 
අනුගර්නය කරන ධර්මසයෝ භාගයවත්ුන් වහන්සස් ර්ුල්සකාට ඇත්්ත්ාහ. 
සම්ප් වචනයාසග් අථමය භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට ර් වැටසහන්සන් නම්ප් ඒ 
ර්ැනවි. භාගයවත්ුන ් වහන්සස්සගන් අසා භික්ෂුහු දරන්නාහුය” යැයි 
කීහ. එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්ය වදාළ සස්ක. 

“යතන හි, භිඛෙයව, සුණාථ, සාධුකං ර්නසි කයරාථ, 
භාසිස්සාමී’ති. ‘‘එවං, භයතත’ති යො යත භිඛෙූ භගවයතා 
පච්චයස්සාසුං. භගවා එතදයවාච”  

 “ර්හසණනි, එසස ් වී නම්ප් එර් කාරණය ර්නාව දැනගනු 
කැර්ැත්්සත්හු නම්ප් ර්ැනවින් කන් සයාර්ා අසව්. සසෝත්ින්ද්රිසයහි විසිර 
යාර් වළක්වමින් සර්ර් සද්ශනාවට ර් කන සයාර්ු සකාට ධර්ම 
සගෞරවසයන් අසව් යනයුි. “සාධුකං ර්නසකියරාහි” යන්සනන් සිසත්හි 
අවධානය ගැඹුරට සයාදා ගනිමින් සනාවිසිරැණා වූ ර්නා සිහිසයන් 
යුත්ුව සර්සනහි කරව් යනයුි. 

එසස්ර් “සුයණාහි සාධුකං ර්නසිකයරාහි” යන්සනන් ධර්මසයහි 
ගැඹුරැ බව ද, එහි අථම විගරහයන් ගැඹරුැ බව ද, සද්ශනා කරර්ය ගැඹුරැ 
බව ද, එය ර්ාගම ඥානසයන ්අවසබෝධ කරගැනරී් අත්ිශයින් ගැඹුරැ බව 
ද දත් යුත්ුය යැයි දකව්න්සන් ය.  
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සර්සස් ගැඹරුැ වූ කල්හි “අපි යකයස් පිහිටක් ලබනය්නර්ු ද” 
යැයි ධර්ම ශරවණයට පසු බසින්නා වූ එර් භික්ෂූන් වහන්සස්ලා හට 
ධර්මශරවණයට උත්්සාහ ඇත්ිකරවීර් පිණිස “භාසිසසාමි” යන්සනන් 
“ර්හයණනි, ර්නාව ධර්ම යගෞරවය න් අසන්යනහු නම්, ර්නායකාට අථම 
සිහි කරන්යනහු නම් අථම වයඤ්ජ්න න්යගන් පරිපූණම යකාට  ම් යස් 
නුඹලාට දත හැකි වන්යන් ද, එයලස යද්ශනා කරන්යනමි” යැයි වදාළ 
සස්ක.  

එකල්හි භික්ෂූන් වහන්සස්ලා “ස්වාමීනි, භාගයවතුන ්වහන්ස, 
එයස්  . ර්ැනවින් අසන්යනර්ු. ර්ැනවින් යර්යනහි කරන්යනර්ු” යැයි 
පිළිත්ුරැ දුන්හ. භාගයවත්ුන ්වහන්සස් සර්ය සද්ශනා කළ සස්ක. 

“ර්හසණනි, යම්ප් භික්ෂුවක් “සර්ාවුහු ර්ාසග් ධර්මය අසන්නාහු 
නම්ප්, අසා එර් ධර්ම සද්ශනාසවහි පැහැසදන්නාහු නම්ප්, පැහැදී ර්ට 
චීවරාදී පරත්යසයන් සංගරහ කරනන්ාහු නම්ප් ඉත්ා සහාඳය” යැය ිසර්වැනි 
සිත්ින් යකු්ත්ව අනනු්ට ධර්මය සද්ශනා කරන්සන් නම්ප් ර්හසණනි, සර්බඳු 
භික්ෂුව සග් ධර්ම සද්ශනාව අපිරිසිදු සවයි.  

ර්හසණනි, යම්ප් භික්ෂුවක් සර්බඳු සිත්ින් යුක්ත්ව අනුනට් ධර්මය 
සද්ශනා කරයි. සකසස් ද? යත්් :- “ස්වාඛොයතා භගවතා ධයම්ර්ා 
සන්දි්ඨියකා අකාලියකා එහිපස්සියකා ඔපන ියකා පච්චත්තං 
යවදිතයබ්බා විහඤූහී’ති” ඒ භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් සද්ශනා 
කරණ ලද ධර්මය ස්වාක්ඛාත්ය, සණදිට්ිකය, අකාලිකය, එහිඵස්සිකය, 
ඔපනයිකය, නුවණැත්්ත්න ්විසින් සවන සවනර් දත් යතු්ුය යි ධර්මසයහි 
ගුණ පැහැදිලි කරයි. එහි:- 

❖ “ස්වාඛොයතා භගවතා ධයම්ර්ා” 

ඒ භාගයවත්ුන් වහන්සස ් විසින් සද්ශනා සකාට වදාළ 
සපරියාප්ත්කි නව සලෝසකෝත්්ත්ර ශ්රී සද්ධර්මය ර්නාසකාට සද්ශනා කරන 
ලද්සද් ය. ඒ පයයමාප්ත්ි ධර්මය වනාහී “ආදී කලයාණ ර්යජ්ඣ කලයාණ 
පරිය ාසාන කලයාණ” යන ත්රිවිධ කලයාණසයන් යකු්ත් බැවින් ද, අථම 
සම්ප්පනන් වයඤ්ජන සම්ප්පන්න සවම සම්ප්පූණම පිරිසිදු බරහ්ර්චයයමාව 
පරකාශ වන බැවින් ද “ස්වාක්ොත” නම්ප් වන්සන් ය. 
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සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස් විසින් සද්ශනා සකාට වදාළ 
සුවාසූදහසක් ධර්මසක්න්ධසයන්  විසි එක්දහසක් ධර්මස්කන්ධ ඇත්ි සූත්ර 
පිටකසයහි කලයාණ සභ්දය සර්සස් ය. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් වදාළ සත්ර පද ගාථාවක ර්ුල් පදය ආදි  
සහවත්් ර්ුල සව්. ර්ැඳ සදපදය ර්ධය  සව්. සිවුවන පදය පරිය ාසාන  
සහවත්් අග සව්.  

එක් අනු සන්ධියක් ඇත්ි සූත්රයක සූත්ර නිදානය ර්ූල  නම්ප් සව්. 
“ඉදර්යවාච භගවා අතතර්නා යත භිකෙූ භගවයතා භාසිතං 
අභිනන්දුනති” යන සම්ප් නගිර්නය අවසාන  නම්ප් සව්. ඒ සදක අත්ර 
සකාටස ර්ධය  නම්ප් සව්.  

සනාසයක් අන ුසනධ්ි ඇත්ි සූත්රයක සූත්ර නිදානය ර්ලූ  නම්ප් 
සව්. ඉදර්යවාච භගවා ආදී නිගර්න කථාව අවසාන  නම්ප් සව්. ඒ අත්ර 
වූ අනු සනධ්ි සියල්ල ර්ධය  නම්ප් සව්. 

සූත්ර විනය පිටකදව්සයහි කලයාණ සභ්දය සර්සස් ය. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසනි් කාය වාක් සංවරය ත්ුළනි් ක්සල්ශ 
වූපසර්ණය පිණිස පනවා වදාළ විනය පිටකය ද, සිසත්හි සකසලසුන් 
නැග ීසිටීර්ට සනාදී පාලනය කිරීර් පිණිස ද,  ත්ෘෂ්ණා දෘෂ්ි සංක්සල්ශ 
පරහාණය පිණිස සද්ශනා සකාට වදාළ සූත්ර පිටකය ද සහ්ත්ු කාරණා 
ඇත්ි විටර් වදාළ බැවින් ආදී කලයාණ සව්.  

සව්සනයය ජනයාට අනුරෑප බැවින් හා සද්ශනා කරනු ලබන 
සීලාදිසයහි අථම පරස්පර සනාවන බැවින් හා සහ්ත්ු උදාහරණ සහිත් 
බැවින් ර්ධය  කලයාණ සව්.  

අසන්නවුන්ට ශරද්ධාව උපදවා නා නා අරර්ුසණහි සිත් විසිර 
යා සනාදී කුසලාරම්ප්ර්ණසයහි එකඟ සකාට බැඳ ත්බන බැවින් නිගර්න 
වශසයන් පරිය ෝසාන කලයාණ සව්. 

සූත්ර විනය අභිධර්ම යන පිටකත්රසයහි කලයාණ සභ්දය සර්සස්ය. 
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බුද්ධ අනුශාසනාව වූ අථම කථා සහිත් සියලු ත්රිපිටක ධර්මය ද 
විසශ්ෂයකනි් සත්ාරව සීල සර්ාධි පරඥා වශසයන් සර්සස් ර් සව්. 
ශාසනසයහි “සීල ” ර්ූල  සව්. “සර්ාධි ” ර්ධය  සව්. “පරඥාව” 
අවසාන  සව්.  

ත්ව ද ශාසනසයහි “සීල සර්ාධි පරඥා” ත්ුන ර්ූල  සව්. 
“විදශමනාව හා ආ යම  ර්ාගම ” ර්ධය  සව්. “ආ යම  ඵල  හා නිවන” 
අවසාන  සව්.  

සර්සස් ත්රිවිධ කලයාණසයන් යකු්ත් වූ ශ්රී සද්ධර්මය සද්ශනා 
කරන භාගයවත්ුන් වහනස්ස් යම්ප් ශාසන බරහ්ර්චයයමාවක් - ර්ාගම 
බරහ්ර්චයයමාවක් වදාරත්් ද, නා නා නය කරර්සයන් දක්වත්් ද ඒ උභය 
බරහ්ර්චයයමාවර් ත්ර් ත්ර්ාට සයසදන සයසදන පරිදි අථම සම්ප්පත්්ත්ිසයන් 
යුක්ත් බැවින ් සාථමකය. වයඤ්ජන සම්ප්පත්්ත්ිසයන ් යුක්ත් බැවින් 
සබයඤ්ජනය. 

එහි ශාසන බරහ්ර්චයයමාව නම්ප් අධිසීල ශිෂා, අධිිත්ත ශිෂා, 
අධිපඤ්ඤා ශිෂා යන ත්රිවිධ ශික්ෂාව හා සියලු පාල ිධර්මය යි. ර්ාගම 
බරහ්ර්චයයමාව නම්ප් ඒ ශික්ෂාත්රසයන් කියැසවන ආයයම ර්ාගමය යි. සම්ප් ත්රී 
ශික්ෂා සංඛයාත් ශාසන බරහ්ර්චයයමාව ද, ර්ාගම බරහර්්චයයමාව ද අථම 
සම්ප්පත්්ත්ිසයන් යුක්ත් බැවින් “සාථම” සව්. පාලි ධර්ම සංඛයාත් ශාසන 
බරහ්ර්චයයමාව අථම සම්ප්පත්්ත්සියන් හා බයඤ්ජන සම්ප්පත්්ත්ිසයන් යුක්ත් 
බැවින් “සාථම” ද, “සබයඤ්ජ්න” ද සව්. 

ඒ ද්විධ ශාසන - ර්ාගම බරහ්ර්චයයමාව වනාහී “සංකාසන, 
පකාසන, විවරණ, විභජ්න, උත්තානිකරණ, පඤඤ්ත්ති” යන සය 
වැදෑරැම්ප් අථමසයන ් යකු්ත් බැවින් අථම සහිත සව්. “අක්ෙර, පද, 
බයඤ්ජ්න, ආකාර, නිරැත්ති, නිද්යද්ස” යන සය වැදෑරැම්ප් ශබ්ද 
සම්ප්පත්්ත්ිසයන් යුක්ත් බැවින් වයඤ්ජ්න සම්පනන් සව්. එහි :- 

යර්ක සංසක්ෂ්පසයන් අථම හැඟවීර් “සංකාසන” නම්ප් සව්. 
පළර්ුසවන් අථමය හැඟවීර් “පකාසන” නම්ප් සව්. සංසක්ෂ්පසයන් කයින 
ලද්ද විස්ත්ර වශසයන් කරී් “විවරණ” නම්ප් සව්. පළර්ුව කයින ලද්ද 
නැවත් නැවත් සබදා දැක්වීර් “විභජ්න” නම්ප් සව්. ඒ විවරණය ත්ව ත්වත්් 
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පරකට සකාට කීර් “උත්තානිකරණ” නම්ප් සව්. ධර්මය සත්්රැම්ප් ගත්හැකි 
සලස, අසන්නන්සග් සිත්් සත්ුටු වන සලස විගරහ සකාට සබදා දැක්වීර් 
“පඤ්ඤත්ති” නම්ප් සව්. 

සර්හි දැක් වූ සංකාසන, පකාසන සදසකන් උද්යදස් 1 ද, 
විවරණ, විභජ්න, සදසකන ්නිද්යද්ස 2 ද, උත්තානිකරණ, පඤ්ඤත්ති 
සදසකන් පටිනිද්යද්ස 3 ද දක්වන ලදී. 

එහි උද්යද්ස  “උග්ඝටිතඤ්ු” පුද්ගලයනි් සඳහා ය. 
නිද්සද්සය “විපිතඤ්ු” පුද්ගලයින ් සඳහා ය. පටිනිද්සද්සය 
“යඤ ය” පුද්ගලයින් සඳහා ය. 

එර් බුදධ් සද්ශනාව අක්ෂර පරිපූණම සකාට සද්ශනා කරන සස්ක. 
යසර්ක ු විසින් කරන ු ලබන සද්ශනාවක ් පරිපූණම එක් 
වයඤ්ජනාක්ෂරයකින් යුක්ත් සව් ද, සත්ාල ස්පශම වී ශබ්දය පිට සනාසව් 
ද, විසිරී ගිය උච්චාරණ ඇත්්සත්් සව් ද, අනුනාසිකසවන් පර්ණක් හඬ 
පිට සව් ද ඔහුට දමිළ කිරාත් යවන ආදී අනායයමයනස්ග් භාෂා සර්න් 
වයඤ්ජන පූණමත්්වයක් නැත්ි බැවින් එබඳු සද්ශනා “අබයඤ්ජ්න 
යද්ශනා” නම්ප් සව්. භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් සද්ශනාව වනාහී :- 

“සිිලං ධනිතඤච දීඝරසසං  - ගරැකං ලහුකඤච නිගගහීතං,  
සම් බන්ධං ව වත්ථිතං විර්ුතතං  - දසධා බයඤජ්නබුදධි ා පයභයදා” 

යන දසවිධ වයඤ්ජන බුද්ධිසයහි පරසභ්ද දසයකින් පරිපූණම සව්. 
එහි 

 
1 “චත්තාරි අරි සච්චානි” ආදී ලෙස ර්ාත්ෘකාව (සාරාංශය) දැක්වීර් 
2 “දුක් ෙං අරි සච් චං, දුක් ෙසර්ුද ං අරි සච් චං” යනාදී සලස ර්ාත්ෘකාපද විස්ත්රකර 
දැක්වීර් 
3 “කතර්හච භිඛෙයව දුඛෙං අරි සච්චං? ජ්ාතිපි දුඛො ජ්රාපි දුඛො” යනාදී ලෙස 
පදයක් පාසා අථම විවරණය සකාට සබදා දැක්වීර් 
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❖ සිිල :-  වගමාක්ෂරයන්හි පළර්ු වන “ක, ච, ට, ත, ප” 
  යන අකරුැ පස හා සත්වන “ග, ජ්, ඩ, ද, බ” 
  යන අකුරැ පසය.  

❖ ධනිත :-  වගමාක්ෂරයන්හි සදවන “ෙ, ඡ, ඨ, ථ, ඵ” යන 
  අකුරැ පස හා සවිුවන “ඝ, ඣ, ඪ, ධ, භ” යන 
  අකුරැ පස ය. 

❖ දීඝම :-   “ආ, ඊ, ඌ” ආදී දීඝම අක්ෂරසයෝ ය. 

❖ රස්ස :-  “අ, ඉ, උ” ආදී හරස්ව අක්ෂර අක්ෂරසයෝ ය. 

❖ ගරැක :-  “නඛෙර්ති” ආදී සලස හල් අකුරක් අගට සයාදා 
  දීඝම අක්ෂර කරී්.  

❖ ලහුක :-  “න ෙර්ත”ි ආදී සලස හල් අකුරක් අගට 
  සනාසයාදා හරස්ව අක්ෂර කරී්.  

❖ නිගග්හීත :- “0” බිනද්ුව සහවත්් අන ුනාසික (අනුස්වාර) 
  ශබ්දය. 

❖ සම්බන්ධ :- “තුණ්ඩහී අස්ස” යන්න “තුණ්ඩහස්ස” යනුසවන් 
  පද සදකක් සනධ්ි සකාට කීර්. 

❖ වවත්ිත :- “තුණ්ඩහී අස්ස” යනුසවන් පර පදය සර්ග 
  සම්ප්බන්ධ සනාසකාට කරී්. 

❖ විර්ුත්ත :-  “එසං ඤත්ති” යනුසවන ් අනුනාසික සනා 
  සකාට “එසා ඤත්ති” යනුසවන් විවෘත්ව කීර්.  

සර්සලස දසවිධ වයඤ්ජන සම්ප්පත්්ත්ිසයන් යුක්ත් වූ ධර්ම 
සද්ශනා ඇත්ි බැවින් බුද්ධ සද්ශනාව “සබයඤජ්න” නම්ප් සව්. 

සර්හි අක්ෂර නම්ප් “අකුරැ” ය. යා - සා ආදී එක් අකුරක් ඇත්ි 
පද අක්ෂර වශසයන්ර් සලකනු ලැසබ්. එක් අක්ෂරයක ්සහෝ විභක්ත්ීන්ට 
නැගී අථම පරකාශ සකසරයි නම්ප් එය “පද” නම්ප් සව්. 
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ත්ව ද අකුරැ සදකකින් වැඩ වූසය් “පද” නම්ප් සව්. පද කහිිපයක් 
එක් වීසර්න් සෑසදන වාකයය “බයඤ්ජ්න” නම්ප් සව්. 

වාකයය විභාග කිරීර් “ආකාර” නම්ප් සව්. “ඵුසති ඵයස්සා, 
යවද තීති යවදනා” යනාදී සලස විගරහ සහවත්් නිවමචන දැක්වීර් 
“නිරැක්ති” නම්ප් සව්. එසස ්වූ නිවමචන විස්ත්ර කිරීර් “නිර්යද්ශ” නම්ප් 
සව්.  

සර්සස් වූ බුද්ධ සද්ශනාව අථම සහිත ය. යසර්කුසග් ආහාර පාන 
ස්ත්රී පුරැෂ ආදීන්සග් වණමනා ආශරිත් සද්ශනාවක් සව් ද, සහසත්ර් අථම 
සහිත්ව සනා සදසයි. භාගයවත්ුන් වහන්සස් වනාහී එබඳු සද්ශනා හැර 
සතර සතිපට්ඨාන ආදී සබෝධි පාක්ෂික ධර්ම ඇත්ුළත්් සකාටර් ධර්ම 
සද්ශනා කරන සස්ක. එබැවින් ඒ බුදධ් සද්ශනාව “සාථමක යද්ශනා” 
යැයි කියනු ලැසබ්. 

ත්ව ද අථම ගම්ප්භීරත්්වසයන් හා පරත්ිසව්ධ ගම්ප්භීරත්්වසයන් යකු්ත් 
බැවින ්ධර්මය “අථම සහිත” නම්ප් සව්. ධර්ම ගම්ප්භීරත්ව්සයන් හා සද්ශනා 
ගම්ප්භීරත්්වසයන් යුක්ත් බැවින් ධර්මය “බයඤ්ජ්න සහිත” නම්ප් සව්. 

සර්හි අථම නම්ප් පාලි සද්ශනාසවහි අථමයයි. පරතියව්ධ නම්ප් පාලිය 
හා පාලි අථමයාසග් යථාවසබෝධයයි. ධර්ම නම්ප් පාලයියි. යද්ශනා නම්ප් 
ර්නසින් නිශ්චය කළ පාලයි සදසීර්යි. 

පණ්ඩත්යන් විසින් දත් යතු්ු බැවින් ද, විචාරය කරන්නන්සග් 
චිත්්ත් පරසාදය ඇත්ි කරවන බැවින් ද අථම සහිත ය. ඇදහිය යුත්ු බැවින් 
ද, සලෞකික ජනයාසග් චිත්්ත් පරසාදය ඇත්ි කරවන බැවින් ද වයඤ්ජ්න 
සහිත ය. 

ත්ව ද ගැඹුරැ අදහස් ඇත්ි බැවින ්අථම සහිත් ය. සනාගැඹුරැ 
පද ඇත්ි බැවින් වයඤ්ජ්න සහිත් ය. 

සම්ප් සම්ප් ත්ැන අපරිපූණමය යැයි ඇත්ුළු කළ යුත්්ත්ක ්නැත්ිව 
සියලු ආකාරසයන් සම්ප්පූණම බැවින් “සවම සම්පූණම ” සම්ප් සම්ප් සකාටස් 



ධර්මදායාද සූත්රය                                                   149  

වැඩ ඒවාය යැයි බැහැර කළ යුත්ු කිසිවක් නැත්ිව සියල්ල නිසදාස් 
බැවින් පිරිසදිු  . 

ත්ව ද සීල විශදු්ධි ආදී සර්යක් පරත්ිපත්්ත්ිසයන් අධිගර්ය සිදුවන 
බැවින ් අථම සහිත්ය. පයයමාප්ත්ිසයන් ආගර්ය වයක්ත් වන බැවින් 
(ත්රිපිටක බුද්ධ වචනය ඉසගනීසර්න් නිවන සවත් සෘජුවර් පර්ුණවුන 
බැවින්) වයඤ්ජන සහිත් ය. සීල, සර්ාධි, පරඥා, විර්ුක්ත්ි, විර්ුක්ත්ි ඤාණ 
දශමන යන පඤ්ච ධර්මස්කනධ්සයන් යුක්ත් බැවින් සවම සම්ප්පූණම ය. දෘෂ්ටි 
ර්ානාදී උපක්සල්ශ නැත්ි බැවින් ද, නිවන පිණිස පවත්්නා බැවින් ද, 
සලෝක විශසයහි අසප්ක්ෂා නැත්ි බැවින් ද පිරිසදිු ය. 

සම්ප් සම්ප් ත්ැන අපරිපූණමය යැයි ඇත්ුළු කළයුත්්ත්ක ් නැත්ිව 
සියලු ආකාරසයන් සම්ප්පූණම බැවින් “සවම සම්පූණම ” සම්ප් සම්ප් සකාටස් 
වැඩ ඒවාය යැයි බැහැර කළ යුත්ු කිසිවක් නැත්ිව සියල්ල නිසදාස් 
බැවින් පිරිසදිු  . 

ඒ භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් සද්ශනාව වනාහී අඩු ද සනාවූ, 
වැඩ ද සනාවූ සයිලු ආකාරසයන් පරිපූණම වූසය් ය. උපක්සල්ශ රහිත් 
වූසය් ය. යසර්ක් ධර්ම සද්ශනාවක් කරන විට ලාභ සත්්කාර කීර්ති් 
පරශංසා අසප්ක්ෂා සකාට කරයි ද, ඒ සදසුර් අපිරිසිදු සදසුර්කි. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් වනාහී සලෝක ආමිෂ අසප්ක්ෂා රහිත්ව 
අනයයන්ට යහපත් කිරීසම්ප් වර්ත්රීය පැත්ිරැණු සර්ාසලාක් සිත්ින් ර් 
ධර්ම සද්ශනා කරන සසක්. එබැවින් බුද්ධ සද්ශනාව පාරිශදු්ධ 
සද්ශනාවකි.  

භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් සද්ශනාව වනාහී බරහ්ර්චයයමාව 
පරකාශ කරන්නකි. සම්ප් බරහ්ර්චයයමාව වනාහී “දාන , උපස්ථාන , 
පඤ්චසීල , සතර බරහ්ර් විහරණ, ශර්ථුනය න ් වැළකීර්, සව්දාර 
සන්යතෝෂ , ී  යම , අෂ්ටාංග උයපෝසථ සීල , ආ යම ර්ාගම , ශාසන ” 
යන අථමයන්හි සයසද්. සර්හි සීල සර්ාධි පරඥා යන ශික්ෂාත්රසයන් සම්ප්පූණම 
“බුදධ් ශාසන ” කියන ලදී. එබැවින් බරහ්ර්චයයමාව පරකාශ කරත්ි යැයි 
කියනු ලැසබ්. භාගයවත්නු් වහන්සස් ආදි කලයාණ යනාදී සලස 
පිරිසිදුව සද්ශනා කරන ධර්මය ත්රී ශික්ෂාවන්ට ඇත්ුළත්් සකාට ර් ශාසන 
බරහ්ර්චයයමාව පරකාශ කරත්ි. සශර්ෂ්ඨ අථමසයන් බරහ්ර්යන් සර්න් වස්තු් 
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කාර් ක්සල්ශ කාර්යන්සගන් සත්ාරව හැසිරීර්යි. එබැවින් බරහ්ර්යන්සග් 
ද, බුදධ්ාදී උත්ුර්න්සග් හැසිරීර් සර්යින ්පරකාශ කරයි. සර්සලස ර්හත්් 
ගුණ ඇත්ි බැවින් ධර්මය “ස්වාක්ොත” නම්ප් වන්සන් ය. 

අනය ත්ීථමකයන්සග ් ධර්මයන්හි අථම විපයයමාසය ඇත්ස්ත්් සව්. 
ඔවුහු අන්ත්රායකර යැයි කියන ධර්ම අන්ත්රායකර සනාසව්. 
වනයයමාණිකය යැයි කියන ධර්ම වනයයමාණික සනාසව්. එබැවින් 
ඔවුන්සග් ධර්ම “දුරක්ොත” නම්ප් සව්. ස්වාක්ඛාත් සනාසව්. බුදු රජාණන් 
වහන්සස් වදාළ ධර්මය අනය ත්ීථමකයන්සග් ධර්මයන් සර්න් අථම විපයයමාස 
සනාසව්. අන්ත්රායකර යැය ි කයින ධර්ම අන්ත්රායකරර් සව්. 
වනයයමාණිකය යැයි කයින ධර්ම වනයයමාණිකර් සව්. එය කිසි 
කසලකවත්් සවනස් සනාසව්. 

සර්සලස බුදුරජාණන් වහන්සස් වදාළ ධර්මසයහි කිසි කසලකවත්් 
අථම විපයයමාසයක් සනාවන්සන් ය. එබැවින ් “සු්ඨුු අඛොත = 
ස්වාඛකාත” ර්නාව වදාසළ්ය යනාථමසයන් පයයමාප්ත්ි ධර්මය ස්වාක්ොත 
නම්ප් සව්. 

ඒ භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින ් ශරාවකයන්ට නවිමාණයට 
පැමිසණන පිළිසවත් සහාඳින් පරකාශ කරන ලද්සද් ය. ඒ නිවමාණයත්් 
ර්ාගමයත්් සදක සහාඳින් සංසන්දනය සව්. යම්ප් සස් ගංගා නම්ප් ගසඟහි 
ජලය යර්නුා ගසඟහි ජලය හා එකත්ු සව් ද එසස්ර් භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් විසින් ශරාවකයනට් නිවනට පැමිසණන පරත්පිදාව ර්නාසකාට 
පරකාශ කරන ලද්සද් ය. ඒ නිවමාණය හා නිවන ලබන පිළිසවත් සහාඳින් 
ගැළසපන්සන් ය. සර්සලස විපයයමාසයක් නැත්ි බැවින් සලෝසකෝත්්ත්ර 
ධර්මය ද ස්වාක්ොත නම්ප් සව්. 

සර්සලස අථම සහිත් බැවින ්ද, වයඤ්ජන සහිත් බැවින් ද, සවම 
සම්ප්පූණම, පිරිසිදු බරහ්ර්චයයමාව පරකාශ කරන බැවින ් ද ශ්රී සද්ධර්මය 
“ස්වාක්ොත” නම්ප් වන්සන් ය. 

❖ “ස න්දි්ඨියකා භගවතා ධයම්ර්ා” 
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ආයයම ර්ාගමය ආයයම ඵලය නිවමාණය පිළිබඳව ර්නා ව ූදශමනය 
සලෝසකෝත්්ත්ර භාවනා ර්ාගමය වශසයන ්පරත්යක්ෂ සලස දකන්හුර් සසර 
භය නවත්ාලයි. පූරිත් පාරමී ඇත්ියවුන්ට සසෝත්ාපන්නාදී සත්ර ර්ාගමය, 
සත්ර ඵලය හා නිවමාණය යන නව සලෝසකෝත්්ත්ර ධර්මය සර්සලාව දීර් 
පරත්යක්ෂසයන් දැක සකසලසුන් දිනිය හැකි සහයින ් ආයයම ර්ාගමය 
“සන්දිට්ඨික” නම්ප් සව්.  

සර්සලස ආයයම ර්ාගමය පුද්ගල සන්ත්ානගත් රාගාදී සකසලසුන් 
නැත්ි කරන බැවින් ද, එය අනයයන්සග ්සිත්්හි වැඩණුු ශරද්ධාදිසයන් 
සනා සගාස් ත්ර් සිසත්හි පහළ වන පරත්යසව්ක්ෂා ඤාණයන් ත්ුළනි් ර් 
ත්ර්ා විසින් ර් දැක්ක යතු්ු බැවින් ද නව සලෝසකෝත්්ත්ර ධර්මය 
“සන්දිට්ඨික” නම්ප් සව්. 

❖ “අකාලියකා භගවතා ධයම්ර්ා” 

කල් සනා යවා විපාක සදන බැවින් සසෝවාන් ර්ාගමය ආදී 
සලෝසකෝත්්ත්ර ර්ාගම සත්ර “අකාලික” නම්ප් සව්. ත්ර්ාසග ්ඵලය ලබා දීර්ට 
නියර් වූ කාලයක් නැත්්සත්් ද එය අකාලය නම්ප් සව්.  

සලෞකික කුසලාකුසල කර්ම  එසලස ඊ ළඟ චිත්්ත්ක්ෂණසයහි දී 
විපාක සනාදී උපපජ්ජ සව්දනයී1 වශසයන් ද, අපරාපයයම සව්දනයී2 
වශසයන් ද විපාක ඵල ලබා සදත්ි. දිට්ඨධම්ප්ර් සව්දනීය3 වශසයන් පස් 
දවසක් සහෝ සත්් දවසක් ඉක්ර් ඵල ලබා සදත්ි. 

සලෝසකෝත්්ත්ර කුසලය වනාහී එසස් සනාවී ර්ාගම සිත්ට 
අනත්ුරැව සනා වරදවාර් ඵල සිත් ලබා සදයි. එබැවින් සලෝසකෝත්්ත්ර 
ර්ාගමය “අකාලික” නම්ප් සව්. 

 
1 ර්රණින් ර්ත්ු ඊළඟ භවසයහි ඒකාන්ත්සයන් විපාක සදන ධයාන කුසල කර්ම හා 
ආනන්ත්යයම අකුසල කර්ම 
2 නිවනට පැමිසණන සත්ක් සසර පුරාවට අවස්ථා ලැසබන පරිදි විපාක සගනසදන 
කුසලාකුසල කර්ම 
3 සර්සලාවදීර් විපාක සදන කර්ම 
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❖ “එහිපස්සියකා භගවතා ධයම්ර්ා  

එන්න සම්ප් ධර්මය අසන්න, සර්හි සයදී ධර්මය ත්ුළ කයිැසවන සද් 
සත්ය ද යැයි විර්සා බලනන් යනුසවන් අනයයන්ට කරී්ට එහි අනයයන් 
සයදවීර්ට උත්්සාහ ඇත්ි කරවීර්ට සුදුසකුර්ක් සම්ප් ධර්මය ත්ුළ ඇති් 
බැවින් “ඒහිපස්සික” නම්ප් සව්. 

සම්ප් උත්ුම්ප් ධර්මය වනාහී ඒකාන්ත්සයන් විදයර්ාන බැවින ් ද, 
පිරිසිදු බැවින ්ද එසස් කීර්ට සුදුසු වන්සන්ර් ය. කිසිවක් නැත්ිව අත් 
මිට සර්ාළවා සර්හි රන් රැවන් ඇත්, එන්න බලනන් යැය ිකරී් නුසුදුසු 
ය. එසස්ර් ර්ළ ර්ුත්ර වැනි සදයක් මිට සර්ාළවා ගත්් විට අසත්හි කිසිවක් 
ඇත්්සත්් නර්ුත්් ඇත්්සත්් අසුචියක් බැවින් එනන් බලන්න යැයි කීර්ට 
නුසුදුසු ය. එය වසාලරී්ට සුදුසු ය. 

සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස් වදාළ සලෝසකෝත්්ත්ර ධර්මය 
වනාහී වලාකුළු නැත්ි අහසසහි බැබසළන පුන් සඳ ර්ඬල සස් 
ඒකාන්ත්සයන් විදයර්ාන බැවින් ද, පඬුවන් පලසක ත්ැබූ සජෝත්ිරංග 
ර්ාණිකයයක් සස් ඒකාන්ත්සයන් පිරිසිදු බැවින් ද එනන් බලනන් යැයි 
කීර්ට සුදුසු ය. එබැවින් ත්ථාගත් ධර්මය “ඒහපිස්සික” නම්ප් සව්. 

❖ “ඔපන ියකා භගවතා ධයම්ර්ා ” 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසනි් වදාළ ධර්මය අන් සයිලු කටයුතු් 
පසුවට ත්බා ත්ර් සිත්ට පර්ුණුව ගත් යුත්ු, සිත් ත්ුළ උපදවා ගත් යුතු් 
බැවින් “ඔපන කි” නම්ප් සව්. 

හිස සහෝ හැඳි වස්ත්රය ගනිි ගත්්සත්කු ඒ හිස සහෝ වස්ත්රය 
පිළිබඳ අසප්ක්ෂාව අත්හැර සර්ථ විදශමනා භාවනාවන්හි සිත් පිහිටුවා 
සසෝවාන් ආදී ර්ඟ ඵල නවින පරත්යක්ෂ කළ හැකි සව් නම්ප්, ඒ දුක හා 
සියලු සංසාර දුක් අවසන් කර සදන බැවින් නව සලෝසකෝත්්ත්ර ධර්මය 
“ඔපන ික” නම්ප් සව්. 
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❖ “පච්චත්තං යවදිතයබ්බා විහඤූහී භගවතා ධයම්ර්ා ” 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසනි් වදාළ ධර්මයට අනුව පිළපිදිනන්ා 
වූ සත්්පරුැෂයන්ට “උග්ගටිතඤ්ඤ, විපිතඤ්ඤ, යඤ ය” ආදී සලස  
“ර්ා විසින ්ර්ාගමය වඩන ලද්සද් ය, ඵලය ලබන ලදස්ද් ය, නිවමාණය 
සාක්ෂාත්් කරන ලද්සද ්ය” යැය ිත්ර් සිත් ත්ුළ ර් පරත්යක්ෂ වශසයන් දත් 
යුත්ු බැවින් “පච්චත්තං යවදිතයබ්බා විහඤූහී” නම්ප් වනස්න් ය. 

සර්සස් ධර්මය සිහි කරන්නා වූ ත්ැනැත්්ත්ාසග් සිත් පහදී. සත්ුට 
උපදයි. ඔහුසග් සිසත්හි යම්ප් ක්සල්ශසයෝ සවත්් නම්ප් ඒ ක්සල්ශසයෝ පහව 
යත්ි.  

සර්ාවුහු ර්ා විසින ්සර්සස් ධර්මසයහි ගුණ වණමනා සකාට කියන 
ධර්ම සද්ශනාව අසත්් නම්ප්, අසා ධර්මය දැනගනිත් ්නම්ප්, දැන ඉසගන, ඒ 
අනුව සිල් රැකිය යුත්ු ත්ැනහ්ි දී සීල සර්ාධි පරඥා සම්ප්පූණම කරමින් ර්ාගම 
ඵල නිවන ලැබීර් පිණිස පිළපිදිත්් නම්ප් ඉත්ා සහාඳය යැයි සර්සස් 
ධර්මසයහි යහපත්් බව කරැණු සකාට අනුන්ට ධර්ම සද්ශනා කරයි නම්ප්, 
කරැණාව දයාව නිසා අනනු්ට ධර්මය සද්ශනා කරයි නම්ප්, අනකුම්ප්පාව 
උපදවා අනුන්ට ධර්මය සද්ශනා කරයි නම්ප් ර්හසණනි, සර්වැනි භික්ෂුව 
සග් ධර්ම සද්ශනාව පරිිසිදු සවයි. 

“ර්හසණනි, කාශයප සත්රැන් වහන්සස් සර්සස් ධර්මසයහි ගුණ 
වණමනා සකාට කියන ධර්ම සද්ශනාව අනයසයෝ අසත්් නම්ප්, අසා ධර්මය 
දැනගනිත්් නම්ප්, දැන ඉසගන, ඒ අනුව සීල සර්ාධි පරඥා සම්ප්පූණම කරමින් 
ර්ාගම ඵල නවින ලැබීර් පණිිස පිළිපදිත්් නම්ප් ඉත්ා සහාඳය යැයි සර්සස් 
නව සලෝසකෝත්්ත්ර ධර්මසයහි ගුණ වණමනා සකාට කරැණාව දයාව 
අනුකම්ප්පාව උපදවා අනුනට් ධර්ම සද්ශනා කරයි” යැයි වදාරා අවවාද 
ශීෂමසයන් සර්සස් වදාළ සසක්. 

ර්හසණනි, ර්ර් නඹුලාට කාශයප ස්ථවිරයන් වහන්සස් හා 
සර්ාන වීර්ට අවවාද කරන්සනමි. යම්ප් භික්ෂුවක් කාශයප ස්ථවිරයන් 
වහන්සස් බඳු වන්සන් නම්ප්, එබන්දකු වනන්ට නුඹලාට අවවාද කරමි. 
“ර්හයණනි, කාශයප යතරැන් වහන්යස් ද ආගන්තකු චන්ර ා හා 
සර්ානව ක නි් ද ඈත් ව සිතින් ද ඈත් ව නිතර නවකය කු ව 
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කුළ න්හි ඇලීම් හැි දැි පැවතුම් නැතිව කුල න ්කරා එළයඹන්යන් 
 . කාශයප යතරැන් වහන්යස් ධර්ම යද්ශනා කරන කලහ්ි ධර්මය හි ගුණ 
වණමනා යකාට ක ින ධර්ම යද්ශනාව අනයය ෝ අසත් නම්, අසා ධර්ම  
දැනගනිත් නම්, දැන ඉයගන, ඒ අනුව සීල සර්ාධි පරඥා සම්පූණම කරමින් 
ර්ාගම ඵල නිවන ලැබීර් පිණිස පිළපිදිත් නම් ඉතා යහාඳ   ැ ි 
අනය න් යකයරහි කරැණාව ද ාව අනුකම්පාව උපදවා අනුන්ට ධර්ම 
යද්ශනා කර ”ි නුඹලා විසින් එසස් වනු සඳහා පිළපිැදිය යුත්්සත්්ය යැයි 
වදාළ සස්ක. 

 රථවිනීත පරතිපදාව  

සසර දුක් අවසන් සකාට ආයයම සත්යාවසබෝධසයන් නිවන් සුව 
ලබනු කැර්ත්ි සයෝගාවචර භික්ෂුව විසින් ඒ සඳහා දස කථා වස්තූ්න් 
සපරටු කරසගන සප්ත් විශුද්ීන්හි පිහිටා සම්ප්පූණම කළ යුත්ු පරත්ිපදාව 
රථවිනීත් පරත්ිපදාව නම්ප් සව්. 

එක් කසලක භාගයවත්ුන් වහන්සස් රජගහ නුවර 
සව්ළුවනාරාර්සයහි වැඩ වාසය කළ සස්ක. 

එකල්හි බුදු රජාණන් වහන්සස්සග් ජාත් භමූිය වූ කිඹුල්වත්් 
නුවර වස් වැස පවරා භාගයවත්ුන් වහන්සස් දකනිු පණිිස සැට සයාදුන් 
ර්ගක් සගවාසගන රජගහ නුවර සව්ළුවනාරාර්යට පැමිණ භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් සකසා වැඳ එකත්්පසසක හුන්හ. ආගන්ත්ුක භිකූ්ෂන් 
වහන්සස්ලා සර්ග පිළිසඳර කථා කිරීර් බුදුරජාණන ්වහන්සස්ලාසග් 
අත්් සනාහරින ධර්මත්ාවයකර්් ය. එබැවින ්භාගයවත්ුන ්වහන්සස් එසස් 
වැඩයා වූ ඒ ආගන්ත්ුක භකි්ෂූන් වහන්සස්ලා සර්ග පළිිසඳර කථා කරන 
සස්ක් “ර්හසණනි, කරි් ඉවසිය හැකි ද? කරි් යැපයි හැකි ද? කිර් 
සවසහසක් නැත්ිව දීඝම ර්ාගමය සගවා ආසවහු ද? පණි්ඩපාත් ආහාරය 
සනා ලැබීසර්න් ක්ලාන්ත් වූසය් ද? ර්හසණනි, නඹුලා සකාහි සිට 
ආසවහු ද?” යනුසවන් අසා වදාළ සස්ක.  
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එකල්හි එර් භික්ෂූන් වහන්සස්ලා “ස්වාමීනි භාගයවත්ුන් 
වහන්ස, අපට ඉවසිය හැකි වූසවර්ු. යැපිය හැකි වසූවර්ු. සවසහසක් 
නැත්ිව දීඝම ර්ාගමය සගවා සගන ආසවර්ු. පිණ්ඩපාත් ආහාරසයන් 
ක්ලාන්ත් සනා වූසවර්ු. ස්වාමීනි භාගයවත්ුන් වහන්ස, අපි භාගයවත්ුන් 
වහන්සස්සග් ජාත් භූමිය ව ූකපිලවස්ත්පුුර සිට ආසවර්ු” යැයි කීහ.  

එකල්හි භාගයවත්නු් වහන්සස් කපිලවස්ත්ුපුර වැස ිසදු්සධෝදන 
පිය ර්හ රජත්ුර්ා, ර්හ පරජාපත්ී ර්ව් සද්විය ඇත්ුළු ශාකය ඤාත්ි 
සර්ූහයාසග් සුව දුක් ආදී කිසිවක් සනා විචාරා දස කථා වස්ත්ූන් හි 
පිහිටා අනුනුත්් එහි සර්ාදන් කරවන්නා වූ පිහිටුවනන්ා වූ පරත්ිපත්්ති් 
සම්ප්පනන් භික්ෂුවක් පිළිබඳව විචාරන සසක්් එර් භික්ෂූන් වහන්සස්ලාට 
සර්ය වදාළ සස්ක. 

“ර්හසණනි, කඹිුල්වත්් නවුර වාසී වූ සර්ාන බඹසර ඇති් 
භික්ෂූන් අත්ුසරන් කවර නම්ප් භික්ෂුවක් සර්සස් ගරැ කරන ලද්සද් ද? 
ත්ර්නුත්් අල්සප්ච්ඡ ගුණසයන් යකු්ත් ව, සන්ත්ුෂ්ටි ගුණසයන් යකු්ත් ව, 
ත්රිවිධ විසව්කසයන් යුක්ත් ව, පඤ්ච විද සංසගමසයන ්සවන් ව, පටන් 
ගත්් වීයයමය ඇත්ිව, සීල සම්ප්පනන් ව, සර්ාධි සම්ප්පන්න ව, පරඥා 
සම්ප්පනන් ව, අහමත්්වයට පැමිණ, විර්කු්ත්ි ඤාණදසස්නසයන ්යකු්ත්ව 
අන් භික්ෂුන්ට ද අල්සප්ච්ඡ වීසර්හි, සන්ත්ුෂ්ටිසයහි, ත්රිවිධ විසව්කසයහි, 
පඤ්ච විද සංසගමසයන් සවන් වීසර්හි, වීයයමය කිරීසර්හ,ි සීල සම්ප්පන්න 
වීසර්හි, සර්ාධි වැඩීසර්හි, පරඥාව දියුණු කිරීසර්හි අහමත්්වයට 
පැමිණීසර්හි, විර්කු්ත්ි ඤාණදස්සනසයන් යුක්ත් වීසර්හි ගුණ කියනන්ා 
වූ සර්සස් දස කථා වසත්්ූන් සගන් භික්ෂුන්ට අවවාද කරන්නා වූ, 
අවසබෝධ කරවන්නා වූ, කරැණු දක්වන්නා වූ, එහි සර්ාදන ්කරවන්නා 
වූ, උත්්සාහ උපදවන්නා ව ූභික්ෂුන්සග ්සගෞරවයට පත්් භික්ෂූන් විසින් 
සම්ප්භාවනා කරනන්ා වූ භකි්ෂුවක් කපිලවස්ත්ු පුරසයහි සිටින්සන ් ද? 
යැයි අසා වදාළ සස්ක. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස ් කරු්ක් සහ්ත්ුසවන ් සුද්සධෝදන ර්හ 
රජත්ුර්ා ර්හා ර්ායා සද්විය ආදී කිසිවකුසග් සහෝ සුව දුක් ආදී කිසිවක් 
සනා විචාරා සර්බඳු භික්ෂුවක සග් ර් ගුණ විචාරන සස්ක් ද? යත්්:- 
භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට පරත්ිපත්්ත්ි සම්ප්පන්න භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක 
උපාසිකා ආදී සියල්සලෝ ර් පරිය ර්නාප සවත්ි. ත්ථාගත්යන් වහන්සස්ලා 
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ධර්ම ගරැක වූවාහු සවත්ි. ත්ථාගත්යන් වහන්සස් බුදු වූ අලුත් අජපාල 
නුග රැක ර්ුල වැඩ සිටින විට සර්සස් පරිවිත්කමයක් ඇත්ි විය.  

“අනියකක ු යකයරහි යගෞරව ක ් නැති තැනැත්තා දුක යස් 
යවයස ි. එබැවින් ර්ර් කනිම් ශරර්ණය කු යහෝ බරාහ්ර්ණය කු යහෝ 
ගරැ තැන්හි තබා යවයසම් ද? එවිට ර්ට යර්යස ්අදහසක් ඇති වි . 
යදවි න ් බරහර්් න් ශරර්ණ න් බරාහර්්ණ න ් ර්ාර න් සහිත යම් 
යලෝකය හි සීලය න් සර්ාධිය න් පරඥායවන් විර්කු්තිය න් තර්න් 
වහන්යස්ට වඩා උසස් යකයනක ් තබා සර් යකයනක් වත් යලාව 
නැත්යත්  . එබැවින් ර්ර් ධර්ම ටර් සත්කාර යකාට ධර්ම ර් ගුරැ තැන්හි 
තබා යගන යවයසන්යනම් නම් එ  ඉතා යහාඳ ”1 යැයි සර්සස් 
අදහසක් ඇත්ි වූ සස්ක.   

ත්ව ද “බුද්ධ ධර්ම සංඝ ශෂිා අපරර්ාද පිළිසඳර  න තැන්හි 
යගෞරව ක් නැති තැනැත්තා දුකයස් යවයස ි”2 යන සර්ය ද වදාළ 
සස්ක. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස ් ධර්ම ගරැත්්වය නිසා ර් ර්හා කාශයප 
සත්රැන් වහන්සස් අභනිෂි්කරර්ණය සකාට පැමිසණන කල්හි තු්න් 
ගව්වක් සපර ගර්න් වැඩ සස්ක. ර්හා කප්පනි රජත්රු්ා ඇත්ුළු දහසක් 
ඇර්ත්ියන් ගිහිසගය හැර පැමිසණන විට සියක් සයාදුනක් සපර ගර්න් 
වැඩ ධර්ම සද්ශනා කළ සස්ක. පුක්කුසාත්ි රජත්රු්ා සවනසුවන් පන්සාලිස් 
සයාදුනක් දුර වැඩ රාත්රියක් ර්ුළුල්සලහි ධර්ම සද්ශනා සකාට ඔහු 
අනාගාමී ඵලසයහි පිහිටුවා ලූ සස්ක. වනවාසකි ත්ිස්ස සාර්සණ්රයන් 
වහන්සස්ට අනුගරහ දැකව්ීර්ට එකසිය විසි සයාදුනක් දුර වැඩ සස්ක. 
ඛදිරවනයි සර්වත් සත්රැන් වහන්සස්ට ධර්ම සද්ශනා කිරීර්ට සැට 
සයාදුනක් දුර වැඩ සස්ක. 

ත්ව ද දිනක් නන්දක සත්රැන් වහන්සස් උපස්ථාන ශාලාසවහි 
ධර්ම සද්ශනා කරන කල්හි ජල ස්නානයට සනා වැඩ ත්ුන් යම්ප් රාත්රියක් 
පුරාවට සිටසගන ර් ධර්ම ශරවණය සකාට සද්ශනාව අවසානසයහි 

 
1 අං: නි: චත්ු: නිපාත් පරථර් උරැසව්ල සූත්රය 
2 අං: නි: ඡක්ක: නිපාත් සද්වත්ා වග්ග විවාදර්ූල සූත්රය 
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සාධුකාර පැවැත්්වූ සස්ක. එවිට නනද්ක සත්රැන් වහන්සස් පැමිණ 
සකසා වැඳ “ස්වාමීනි භාගයවත්ුන් වහන්ස, කනිම්ප් සව්ලාවක වැඩ 
සස්ක් ද?” යැයි ඇසුසව් ය. එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් “නනද්ය, නුඹ 
ධර්ම සද්ශනාව ආරම්ප්භ කරන සව්ලාසවහි පැමිණිසයමි” යැයි වදාළ 
සස්ක. එවිට නන්ද සත්රැන් වහන්සස් “සව්ාමීනි භාගයවත්ුන් වහන්ස, 
දුෂ්කර කායයමයක් කළ සස්ක. භාගයවත්ුන් වහන්සස් බුද්ධ සුකුර්ාල 
වූවාහුය” යැයි කීසව් ය. එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් “නනද් , ඉඳින් 
නුඹ කල්ප ක ්ධර්ම යද්ශනා කරන්යනහි ද, එපර්ණ කලක් වුවත ්ර්ර් 
සිටයගන ර් ධර්ම  ශරවණ  කරන්යනමි” යැයි වදාළ සසක්. 

සර්සලස ත්ථාගත්යන් වහන්සස්ලා ධර්ම ගරැක සවත්ි. සර්සස් 
ධර්ම ගරැක බැවින් ර් පිළිසවත්ට පැමිණියා වූ ත්ැනැත්ත්්ා ර් පරිය සවත්ි. 
සර්ය සත්ර වැදෑරැම්ප් සව්. එය සර්සස් ය. 

1. යම්ප් සකසනක් අල්සප්ච්ඡ කථා ආදිසයන් කියසවන උසස් 
ගුණයන්හි පිහිටිසය් සවයි ද, එසහත්් එයින් අනුන්ට අනුශාසනා 
සනාකරයි ද, එර් ත්ැනැත්ත්්ා ත්ර්න්ට හිත් පිණිස පළිිපන්සනකු 
සවයි. පරහිත් පිණිස පිළපින්සනකු සනාසවයි. බකක්ුල සත්රැන් 
වහන්සස් සර්නි. සර්බඳු භකි්ෂූන් ර්ාසග් ශාසනසයහි ගුණ වැඩීර්ට 
උපකාර පක්ෂසයහි සනා සටිින්සන් ය යැයි එබඳු භික්ෂනූ් පිළිබඳව 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් සනා විචාරන සස්ක. 

2. යසර්ක ්අල්සප්ච්ඡත්ා දී ගණුයන්හි පිහිටිසයකු සනාසවයි ද, එයින් 
අනුන්ට අනුශාසනා කරය ි ද, එබඳු ත්ැනැත්්ත්ා ත්ර්න් සකසරහි 
අහිත් පිණිස පිළිපන්සනකු සවයි. පරහිත් පිණිස පිළපින්සනකු 
සවයි. උපනන්ද සත්රැන් සර්නි. ත්ෘෂ්ණාව පරහීණ සනාවූ බැවින් 
එබඳු භික්ෂූන් පළිිබඳව භාගයවත්ුන් වහන්සස් සනා විචාරන සස්ක. 

3. යසර්ක් අල්සප්ච්ඡත්ා දී ගණුයන්හි පිහිටිසයකු සනාසවයි ද, එයින් 
අනුන්ට අනුශාසනා සනා කරයි ද, එබඳු ත්ැනැත්්ත්ා ත්ර්න් සකසරහි 
ද, අනුන ් සකසරහි ද අහති් පිණිස පිළිපන්සනකු සවයි. ලාලුදායී 
සත්රැන් සර්නි. සර්බඳු භකි්ෂුන්සග් සිසත්හි සකසලස් සපාසරාවකින් 
කැපරී්ට ත්රම්ප් ර්හත්් වූ සහයින් එබඳු භික්ෂූන් පිළිබඳව භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් සනා විචාරන සස්ක. 
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4. යම්ප් භික්ෂුවක් අල්සප්ච්ඡ කථා ආදී උසස් ගුණයන්හි පහිිටිසය් සවයි 
ද, එයින් අනුන්ට ද අනුශාසනා කරය ි ද, එර් ත්ැනැත්්ත්ා ත්ර්න් 
සකසරහි ද අනනු් සකසරහි ද හිත් පිණිස පිළිපනස්නකු සවයි. 
සාරිපුත්ර ර්හා සර්ෞද්ගලයායන ර්හා කාශයප ආදී අසූ ර්හා ශරාවක 
සත්රැන් වහන්සස්ලා සර්නි. සර්බඳු භික්ෂූන් ර්ාසග ් ශාසනසයහි 
ගුණ වැඩීර්ට උපකාර පක්ෂසයහි සිටින්සන් ය යැය ිඑබඳු භිකූ්ෂන් 
පිළිබඳව භාගයවත්ුන් වහන්සස් විචාරන සස්ක. 

සර්හි දී භාගයවත්ුන් වහන්සස් දස කථාවස්ත්ු ධර්මයන් අනුව 
පිහිටා ත්ර්න්සග ් යහපත් පිණිස පළිිපන්නා වූ ද, එයින ් අනයයන්ට 
අනුශාසනා කරමින් අනයයන්සග් යහපත් පිණිස පිළපින්නා වූ භික්ෂුවක් 
පිළිබඳව ර් විචාල සස්ක. 

ඒ භික්ෂූන් වහන්සස්ලා අත්ර “කවර භික්ෂුවක් සර්බඳු ගණුසයන් 
යුක්ත් වූසවහි ද?” යැයි ඒ පිළිබඳ සිත්රී්ක ්සහෝ කථාවක් සනා වූහ. 
එකල්හි ර්න්ත්ාන ි පුත්ර පණු්ණ සත්රණුසවෝ සම්ප් ශාකය ජනපදසයහි 
සරත්් කාලසයහි අහස ර්ැද බබළන සයූයමයා සර්න ් ඉත්ා පරකට ය. 
එබැවින් ඒ භික්ෂූන ්වහන්සස්ලා ත්ර් ගුරැවරයා වූ ර්නත්්ානි පුත්ර පුණ්ණ 
සත්රණුසවෝ සර්බඳු ගුණසයන් යුක්ත් ය දක්වමින් සර්සස් කීහ.   

“ස්වාමීනි භාගයවත්ුන් වහන්ස, කපිලවස්ත්ු පරු ර්නත්්ානි පුත්ර 
පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සස් ත්ර්නුත්් අල්සප්ච්ඡ ගුණසයන් යකු්ත් ව, 
සන්ත්ුෂ්ටි ගුණසයන් යකු්ත් ව, ත්රිවිධ විසව්කසයන් යකුත්් ව, පඤ්ච විද 
සංසගමසයන් සවන් ව, පටන් ගත්් වීයයමය ඇත්ිව, සීල සම්ප්පනන් ව, 
සර්ාධි සම්ප්පන්න ව, පරඥා සම්ප්පනන් ව, අහමත්්වයට පැමිණ, විර්ුක්ති් 
ඤාණ දස්සනසයන ් යකුත්්ව අන් භික්ෂුන්ට ද අල්සප්ච්ඡ වීසර්හි, 
සන්ත්ුෂ්ටිසයහි, ත්රිවිධ විසව්කසයහි, පඤ්ච විද සංසගමසයන ් සවන් 
වීසර්හි, වීයයමය කරිීසර්හි, සීල සම්ප්පන්න වීසර්හි, සර්ාධි වැඩීසර්හි, 
පරඥාව දියුණු කිරීසර්හි අහමත්්වයට පැමිණීසර්හි, විර්ුක්ති් 
ඤාණදස්සනසයන් යුක්ත් වීසර්හි ගුණ කයිනන්ා වූ සර්සස් දස කථා 
වස්ත්ූන් සගන් භික්ෂුන්ටත්් එබඳු ගුණ වැඩීර් පිණිස අනුශාසනා 
කරන්සන ් ය. එර් කරැසණන් භික්ෂූන ් විසනි් ඒ පුණ්ණ සත්රැන් 
සම්ප්භාවනා කරන ලද්සද් ය” යැයි කීහ. එහි දස කථා වස්ත්ූන් හි 
විවරණය සර්සස් ය. 
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 අප් පිච් ඡකථා 

ලද සදයනි් සත්ුටු වීර් අලය්ප්ච්ඡතාව නම්ප් සව්. එකර් බඳුනක 
පිසින ලද ආප්පයක ්කැවරු්ක් ත්ර් පාත්රයට වැටුණු කල්හි එය සනා 
පිලිස්සුණා වූ, ර්නාව සනා ඉදුණා වූ, කුඩා ආපප්යකි, කුඩා කැවුර්කි 
යැය ිහැසඟයි ද, එය ර් අන් සකසනකුසග් පාත්රයට වැටුණු කල්හි එය 
සහාඳින් පිලිස්සුණු සලාකු ආප්පයකි, සලාකු කැවුර්කි යැයි හැසඟයි ද 
සර්සලස ත්ර්න්ට ලද සදයනි් සත්ුටු සනාවී ර්ත්ු ර්ත්්සත්හි නැවත් ලාභ 
බලාසපාසරාත්්ත්ු වීර් අතරිච්ඡතාව  නම්ප් සව්.  

ලාභාසප්ක්ෂාසවන් ත්ර්න් ශරද්ධාව නැත්ිව ර්ා ශරද්ධාවනත්්සයකු 
යැයි දැන ගනිත්්වා, ත්ර්න ් දුශ්ශීල ව සිට ර්ර් සිල්වසත්කු යැයි දැන 
ගනිත්්වා යනාදී සලස ත්ර්ා ත්ුළ නැත්ි ගුණ පහළ කරන සව්භාවය 
පාපිච්ඡතාව  නම්ප් සව්.  

ත්ර්න් ශරද්ධාවන්ත්සයකුය සීලවන්ත්සයකුය සර්ාධි 
සම්ප්පනන්සයකුය යැයි ඇත් ිගුණයන්ට ගරැ බුහුර්න් ලැබීසම්ප් අසප්ක්ෂාව 
ද, පිළිගැනීසර්හි පර්ණ සනා දනන්ා බව ද ර්හිච්ඡතාව  නම්ප් සව්. සම්ප් 
ර්හිච්ඡත්ාව ඇත්ි ත්ැනැත්්ත්ා සත්ුටු කිරීර්ට දුෂ්කර ය. වැූ ර්වට ද 
ඔහුසග් සිත්් ගැනීර්ට සනාහැකි සවයි. ගිනි කඳ ද, සර්ුද්රය ද, ර්හිච්ඡ 
පුදග්ලයා ද යන සම්ප් ත්ිසදනා ගැලව්ලින ්පරත්ය සගනවිත්් දුන්සන් නර්ුත්් 
සත්ුටු කළ සනා හැකිය.  

සර්සලස අචිත්රත්ාව, පාපිච්ඡත්ාව, ර්හිච්ඡත්ාව යන සදෝෂයන් 
සගන් සවන් ව ත්ර්න් ශරද්ධාවන්ත් ව, සීලවන්ත් ව, සර්ාධි සම්ප්පන්න ව, 
විසව්කසයන ් යුක්ත්ව, බහුශරැත් ව, පරඥාවන්ත් ව, පටන්ගත්් වීයයමය 
ඇත්ිව, ක්ෂීණාශරවසයකු ව සිට අනුන් ර්ා ශරද්ධාවන්ත්සයකු, 
සීලවන්ත්සයකු, සර්ාධි සම්ප්පන්නසයකු, වීයයමවන්ත්සයකු, 
පරඥාවන්ත්සයකු, ක්ෂීණාශරවසයකු යැයි සනා දැනගනිත්ව්ා යැය ිත්ර්ා ත්ුළ 
විදයර්ාන වන ගුණ සඟවන ස්වභාවය ද, පිළගිැනීසර්හි පර්ණ දන්නා 
බව අල්යප්ච්ඡතාව  නම්ප් සව්. ර්ජ්ඣන්ත්ික සත්රැන් වහන්සස් සර්නි.  

ර්ජ්ඣන්ත්කි ර්හ රහත්න ් වහන්සස් පරිසභෝග කළ පාත්ර 
චීවරයන් පාදයක වටිනාකර්කින් යකු්ත් ය. ධර්මාසශෝක ර්හ රජත්ුර්ාසග්  
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විහාර පූජා දිනසයහ ිසම්ප් ර්ජ්ඣන්ත්කි රහත්න ්වහන්සස් සංඝ ස්ථවිර 
වූහ. ඒ සත්රැන් වහන්සස්සග් රෑක්ෂ බව දැක ජනයා “සව්ාමින් වහන්ස, 
ර්ඳක ්බැහැර වන ුර්ැනව” යැයි කීහ. එවිට ඒ රහත්න් වහන්සස ්“ර්ා 
වැනි රහත්් සකසනකු සම්ප් රජත්ුර්ාට අනුගරහ සනා දක්වන්සන් නම්ප් අන් 
කවසරක් පිහිට වන්සන් ද?” යැයි සිත්ා සපාසළාසවහි කිමිද සංඝ 
ස්ථවිරයන්ට පදුන පිණ්ඩය ගනිමින් ර් සපාසළාසවන ්නැගුණු සස්ක. 
සම්ප් රහත්් සකසනකු ය යැයි ජනයා දැන ගන්නවාට අකර්ැත්ි විය. 
සර්සලස අල්සප්ච්ඡ භික්ෂුව නපූන ් ලාභය උපදවය.ි උපන ් ලාභය 
ත්හවුරැ කරය.ි දායකයන් සග් සිත් ආරාධනා කරයි. ත්ර්න්සග් අල්සප්ච්ඡ 
භාවය නිසා ර්දක් ගනී ද ඒ උත්ුම්ප් ගුණසයහි පැහැදුණු ජනයා සබාසහෝ 
සකාට සදන්සනෝ සවත්ි.  

සම්ප් අල්සප්ච්ඡත්ාවය වනාහි පරතය අල්යප්ච්ඡතාව , ධුතාංග 
අල්යප්ච්ඡතාව , ප යමාප්ත ිඅල්යප්ච්ඡතාව , අධිගර් අල්යප්ච්ඡතාව  
යැයි සිව් වැදෑරැම්ප් සව්. එහි :- 

සිවුපස පරත්යයන්හි අල්සප්ච්ඡ ත්ැනැත්්ත්ා පරත්ය දායකයා ද, දාන 
වස්ත්ුව ද, ත්ර් ශක්ත්ිය ද බලා, දාන වස්ත්ුව බහුල සව් ද, දායකයා 
ස්වල්පයක් සදනු කැර්ැත්ස්ත්් ද, එහි දී දායකයාසග ් අදහස සලකා 
ස්වල්පයක් ගනී. එසස්ර් දාන වස්ත්ුව ස්වල්ප සව් ද, දායකයා සබාසහෝ 
සදනු කැර්ැත්්සත්් සව් ද, එහි දී දාන වස්ත්ුව බලා ස්වල්පයක් ගන.ී 
එසස්ර් දාන වස්ත්ුව සබාසහෝ සව් ද, දායකයා සබාසහෝ සදනු කැර්ැත්්සත්් 
සව් ද, එහ ිදී ත්ර්ාසග් ශකත්්ිය බලා යැපයි හැක ිපර්ණ ගනී. සර්බඳු 
භික්ෂුව නූපන් ලාභ උපදව යි. උපන් ලාභ ස්ථාවර කරයි. දායකයන්සග් 
සිත්් සත්ුටු කරයි. සර්ය පරතය අල්යප්ච්ඡතාව  නම්ප් සව්. 

සර්ාදනව් ගත්් ධුත්ාංග ත්ර්ා සකසරහි ඇත්ි බව සනා දන්වනු 
කැර්ත්ි බව ධුතාංග අල්යප්ච්ඡතාව  යි. සසෝසානික ර්හා කරු්ාර 
සත්රැන් වහන්සස් සැට වෂමයක් සුසාන භමූිසයහි විසුසව් ය. 
සසෝසානිකංග වසත්හි ර්නාව පැවත්ි බැවින් අන් කිසි භික්ෂුවක් ඒ බව 
සනා දත්්සත්් ය. පසුව සත්රැන් වහන්සස් සර්සස් උදම්ප් ඇනීය. 

“සුසායන ස්ඨි වස්සාන ි - අයබ්බාකිණ්ඩණං වසාර්හං, 
දුතිය ා ර්ං න ජ්ායන ය - අයහා යසාසානිකුත්තයර්ා” 
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ර්ර් සැට වෂමයක් සුසානසයහි අන් කිසිසවකු සර්ග ර්ුසු සනාවී 
වසමි. එබැවින් සදවැනි සහායකයා ද ර්ා පිළිබඳව සනා දැන ගන්සන් 
ද එසලස සැට වසරක් නරිත්ුරැව ර් සසාසහාසනහි වසමි. එසහයින් 
විශ්ර්යකි. ර්ර් සසෝසානික ධුත්ාංග ගුණ පුරනන්ා වූ භික්ෂූන් අත්ර  
සශර්ෂ්ඨසයක් සවමි. 

ත්ව ද සෑ ගිරි පවමත්සයහි1 සසාසහායුරැ සත්රැන් සද නර්ක් 
විසූහ. එයනි් බාල සත්රැන් වහන්සස් ත්ර් උපස්ථායකසයකු විසින් 
එවන ලද උක් දඬු මිටියක ්සගන වැඩර්හලු සත්රැන ්වහන්සස් සවත් 
සගාස් “ස්වාමීනි, සර්ය පරිසභෝග කළ ර්ැනව” යැය ිදුන්සන් ය. එය 
සත්රැන් වහන්සස් දන් වළඳා නිර්වා ර්ුව සසෝදන සව්ලාව විය. එවිට 
සත්රැන් වහන්සස ්“ඇවැත්න්ි, කම්ප් නැත් සෑසහයි” යැයි කීසව් ය. එවිට 
බාල සත්රැන් වහන්සස් “කරි් ස්වාමීනි, ඒකාසනිකංගය පුරන්සනහි ද?” 
යැයි ඇසුසව් ය. එකල්හි ඒ සත්රැන් වහන්සස් “ඇවැත්න්ි උක් දඬු මිටිය 
සගන එව” යැයි කයිා පනස් වසරක් ආරක්ෂා කළ ඒකාසනිකංගය 
සඟවා උක් දඬු පරිසභෝග සකාට ර්ුව සසෝදා නැවත් ඒකාසනිකංගය 
අධිෂ්ඨාන කසළ් ය. සර්ය ධුතාංග අල්යප්ච්ඡතාව නම්ප් සව්.   

යසර්ක් ත්ර්ාසග් බහුශරැත් භාවය පරකට කරන්නට අකර්ැත්ි සව් 
ද, සර්ය ප යමාප්ත ි අල්යප්ච්ඡතාව  යි. සාසකත්්ත්ිස්ස සත්රැන් 
වහන්සස් සර්නි. සත්රැන් වහන්සස් කිසිවකුට උද්සද්ස (සපළ කයිා දීර්) 
පරිපුච්ඡා (අථමකථා කයිා දීර්) ආදිය සඳහා විර්සූ විට ඒ සඳහා සව්ලාවක් 
නැත් යැයි කියයි. එහි දී අන් භික්ෂුහු එසස් නම්ප් ර්රණය සිදුවන ඇසිල්ල 
සහෝ ලබන්සනහි ද යැයි සචෝදනා කළහ. ඉන් පසු සත්රැන් වහන්සස් 
එසලස සචෝදනා කරන ඒ සඟ පිරිස අත්හැර කිහිරිවැල ර්ුහුදු විහාරයට 
වැඩසය් ය. එහි දී වස් කාලය ත්ුළ ස්ථවිර ර්ධයර් නවක භික්ෂුන්ට 
උපකාර ව සිට ර්හා පවාරණ සපාසහාය දිනසයහි සරෝසර්ෝද්ගර්නය 
වන ධර්ම කථාවක් සකාට ඒ ර්ුළු ජනපදයර් ත්ර් බහුශරැත් භාවසයන් 
ඒකාසලෝක සකාට අරැසණෝද්ගර්නසයහි දී එයින් නිකර්් ගිසය් ය. 
සර්සලස ත්ර් බහුශරැත් භාවය පරකට කිරීර්ට අකර්ැත්ි බව ප යමාප්ති 
අල්යප්ච්ඡතාව  නම්ප් සව්.  

 
1 මිහින්ත්ලසයහි 
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යසර්ක් සසෝවාන් ආදී ර්ාගමයකට පැමිණිසය් සව් ද, ඒ බව 
සබරහ්ර්චාරීන්ට දන්වන්නට අකර්ැත්ි සව් ද, සර්ය අධිගර් 
අල්යප්ච්ඡතාව  යි. පාචීනවංශ මිගදාසයහි විසූ අනුරැද්ධ නනද්ිය 
කිම්ප්බිල සත්රැන් වහන්සසල්ා සර්නි. එසස් ර් කාශයප භාගයවත්ුන් 
වහන්සස්සග් අගර උපාසක වූ ඝටීකාර කමු්ප්භකාර ත්රු්ා සර්නි.  

සර්සලස උසස් ගුණ වැඩීර් පිණිස පැහැදිල ිකිරීර් පිළබිඳ කථා 
ඇත්ි බව “අප්පිච්ඡකථා” නම්ප් සව්. ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණ්ණ සත්රැන් 
වහන්සස් සර්සලස අලස්ප්ච්ඡත්ාවසයන් යුක්ත්ව අන් භික්ෂනු්ට 
අල්සප්ච්ඡත්ාවය පිණිස අනුශාසනා කරන්සන් ය. 

 සන් තුට් ඨි කථා,  

භාගයවත්ුන් වහන්සස් අනු දැන වදාළ ධාර්මික කරර්වලින් 
ලැසබන පරණීත් වූ සහෝ කටුක වූ සහෝ ලද පරත්යයකින් සත්ුටු වීර් 
සන්තුෂ්ටිතාව  යි. සර්හි සිවුපස පරත්යය පිළිබඳව  ථාලාභ,  ථාබල, 
 ථාසාරැපය වශසයන් වූ සත්වැදෑරැම්ප් සන්සත්ෝෂය දත් යුත්ු ය.  

චීවර පිළිබඳ යතවැදෑරැම් සන්යතෝෂ  

කාය පරිහරණයට පරර්ාණවත්් වූ රළු වූ සහෝ සැහැල්ලු වූ සහෝ 
ලද ත්ුන් සිවුරකින් සත්ටුු සවයි. ඉන් වැඩයක් බලාසපාසරාත්්ත්ු 
සනාසවයි. පරණීත් සිවුරැ ලැබුසණ් නර්ුත්් ත්ර්න්සග් පරිහරණයට සනා 
ගනී. සම්ප් භික්ෂුව සග් චීවරසයහි  ථා ලාභ සන්යතෝෂ  යි.  

යම්ප් සලසකනි් සව්භාවසයන් ර් සහෝ ගිලන් කර්ක් නිසා සහෝ 
වසයෝවෘද්ධ නිසා සහෝ ලැබුණු රළු සිවුරැ බර සිවුරැ සනා දැරිය හැකි 
සව් ද, එකල්හි අන් සභාග (පරත්ිපත්්ත්ිසයන් සර්ාන වූ) භික්ෂුවක් සර්ග 
සැහැල්ලු සවිුරැවලට ර්ාරැ කරසගන පරිහරණය කරයි. සර්ය භිකු්ෂව 
සග් චීවරසයහි  ථා බල සන්යතෝෂ  යි.  

භික්ෂුව ත්ර්න්ට ලැසබන සහාඳ සිවුරැ ආචායයම, උපාධය 
සත්රැන් වහන්සස්ලාට පරිත්යාග කරයි. ගිලන ්භික්ෂුන්ට සහෝ දුවමල වූ 
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සිවුරැ ඇත්ි සහෝ සිවුරැ හිඟ භික්ෂුන්ට සහෝ පරිත්යාග කරය.ි ත්ර්න් රළු 
වූ සහෝ පාංශුකූල සිවුරැ සහෝ පරිසභෝග කරයි. සර්ය භික්ෂුව සග් 
චීවරසයහි   ථාසාරැපය සන්යතෝෂ  යි. 

 පිණ්ඩපාත  පිළිබඳ යතවැදෑරැම් සන්යතෝෂ  

භික්ෂුව කාය පරිහරණයට පරර්ාණවත්් වූ රළු වූ සහෝ සැහැල්ලු 
වූ සහෝ ලද ආහාරයකින් සත්ුටු සවයි. ඉන් වැඩයක ්බලාසපාසරාත්්ත්ු 
සනාසවයි. පරණීත් ආහාර ලැබුසණ් නර්ුත්් ත්ර්න්සග් පරිහරණය පිණිස 
සනා ගනී. සම්ප් භික්ෂවු සග් ආහාරසයහි  ථා ලාභ සන්යතෝෂ  යි.  

යම්ප් සලසකනි් ස්වභාවසයන් ර් සහෝ ගිලනක්ර්ක් නසිා සහෝ 
ලැබුණු ආහාර අපත්යකර සව් ද, එකල්හි අන් සභාග (පරත්ිපත්්ත්ිසයන් 
සර්ාන වූ) භික්ෂුවක් සර්ග සැහැල්ලු, පරණීත් ආහාරයකට ර්ාරැ කරසගන 
පරිහරණය කරයි. එයනි් සත්ුටු සවයි. සර්ය භික්ෂුව සග් ආහාරසයහි 
 ථා බල සන්යතෝෂ  යි.  

භික්ෂුව ත්ර්න්ට ලැසබන සහාඳ ආහාර ආචායයම, උපාධය 
සත්රැන් වහන්සස්ලාට අන් වැඩහිටි භික්ෂුන්ට සහෝ ගිලන් භික්ෂුන්ට සහෝ 
අල්ප ලාභීන්ට සහෝ පරිත්යාග කරයි. ත්ර්න් එර් භික්ෂූන් වළඳා ඉත්ිරි 
වූවක ්සහෝ පිඬු පිණිස හැසිර සහෝ ලැබුණු ආහාරයක් වළඳය.ි එයින් 
සත්ුටු සවයි. සර්ය භික්ෂුව සග් ආහාරසයහි   ථාසාරැපය සන්යතෝෂ  
යි. 

 යස්නාසන  පළිිබඳ යතවැදෑරැම් සන්යතෝෂ  

භික්ෂුව ර්නාප වූ සහෝ අර්නාප වූ සහෝ සසනසුනක් ලැබ එයනි් 
සත්ුටු සවයි. එයනි් සිසත්හි අර්නාපයක් ඇත්ි සනා කර ගනී. ඉන් 
වැඩයක් බලාසපාසරාත්්ත්ු සනාසවයි. ර්නාප සසනසුනක ් ලැබුසණ් 
නර්ුත්් ත්ර්න්සග් පරිහරණය පිණිස සනා ගනී. සම්ප් භික්ෂුව සග් 
සස්නාසනසයහි  ථා ලාභ සන්යතෝෂ  යි.  

යම්ප් සලසකින් ස්වභාවසයන් ර් සහෝ ගිලනක්ර්ක් නසිා සහෝ 
වසයෝවෘද්ධ නිසා සහෝ ලැබුණු සසනසුන සහ්ත්ුසවන ්යම්ප් අපහසුවක් 
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සව් ද, එකල්හි අන් සභාග (පරත්ිපත්්ත්ිසයන් සර්ාන වූ) භික්ෂුවක් සර්ග 
ගැලසපන සසනසුනකට ර්ාරැ කරසගන පරිහරණය කරයි. එයනි් සත්ුටු 
සවයි. සර්ය භික්ෂුව සග් සස්නාසනසයහි  ථා බල සන්යතෝෂ  යි.  

භික්ෂුව ත්ර්න්ට ලැසබන සහාඳ සසනසුන් ආචායයම, උපාධය 
සත්රැන් වහන්සස්ලාට පරිත්යාග කරයි. ගිලන ්භික්ෂුනට් සහෝ අල්ප ලාභී 
වූ භික්ෂුන්ට සහෝ පරිත්යාග කරයි. ත්ර්න ්කඩුා ව ූ සහෝ රළු ව ූ සහෝ 
සසනසුනක් පරිසභෝග කරයි. ත්ව ද උත්මු්ප් සසනසනු් නම්ප් පරර්ාදයට 
කරැණු වූ ස්ථානයකි. එහ ි වාසය කරනන්හුට ීනමිද්ධය ඇත්ි සව්. 
සැපසයහි ඇලී වසන්නහු නින්සදන් ර්ැඩ ගනී. පිබිදුණු කල්හි සකසලස් 
අරර්ුණු හට ගනී යැයි සිත්ා උසස් සසනසුන් ලැබුණු විට ඒවා 
පරත්ිසක්ෂ්ප සකාට වෘක්ෂ ර්ලූ, අභයවකාශ ආදී ත්ැනහ්ි වාසය සකාට 
එයින් සත්ුටු සවයි. සර්ය භික්ෂුව සග් සස්නාසනසයහි   ථාසාරැපය 
සන්යතෝෂ  යි. 

 ගිලානපරතය පළිිබඳ යතවැදෑරැම් සන්යතෝෂ  

භික්ෂුව ගිලනක්ර්ක් ඇත්ි ව ූකල්හි පරර්ාණවත්් වූ රළු වූ සහෝ 
පරණීත් වූ සහෝ සබසහත්ක් ලබයි ද එයින් සත්ුටු සවයි. ඉන් වැඩයක් 
බලාසපාසරාත්්ත්ු සනාසවයි. ලැබුසණ් නර්ුත්් ත්ර්න්සග් පරිහරණය 
පිණිස සනා ගනී. සම්ප් භික්ෂුව සග් ගිලාන පරත්යය ලාභසයහි  ථා ලාභ 
සන්යතෝෂ  යි.  

යම්ප් සලසකින් හකුරැ අවශය වූ විසටක ගිසත්ල් ලැසබයි. 
එකල්හි අන ් සභාග (පරත්ිපත්්ත්ිසයන් සර්ාන වූ) භික්ෂුවක් සර්ග 
හකුරැවලට අන ්සදයකට සහෝ එර් ගිසත්ල් ර්ාරැ කරසගන පරිහරණය 
කරයි. එයින ්සත්ුටු සවයි. සර්ය භික්ෂුව සග් ගිලානපරත්ය ලාභසයහි  ථා 
බල සන්යතෝෂ  යි.  

භික්ෂුව ත්ර්න්ට ලැසබන සහාඳ පරණීත් සබසහත්් ආචායයම, 
උපාධය සත්රැන් වහන්සසල්ාට පරිත්යාග කරයි. අන ්ගිලන ්භික්ෂුන්ට 
සහෝ අල්ප ලාභී භික්ෂුන්ට සහෝ පරිත්යාග කරයි. ත්ර්න් අන් භික්ෂුන්ට 
ලැබුණු යම්ප් සබසහත්ක් පරිසභෝග කරයි. එයනි් සත්ුටු සවයි.  
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ත්ව ද භික්ෂුන්සග් සපාදු පරිහරණයට එක් බඳුනක අරළු ගව 
ර්ුත්රසයහි ලා පල් කර ගනන්ා ලද පූතිර්ුත්ත යභ්සජ්ජ්  ඇත්්සත්් සවයි. 
එක් බඳුනක චතුර්ධුර ඇත්ස්ත්් සවයි. භික්ෂුව සරෝගාබාධයක් ඇත්ි වූ විට 
සම්ප් පූත්ිර්ුත්්ත් සභ්සජ්ජය බුද්ධාදී ර්සහෝත්්ත්ර්යන් වහන්සස්ලා විසින් 
වණමනා කරන ලද උත්ුම්ප් ඖෂධයකි යැයි චත්ුර්ධුර පරත්ිසක්ෂ්ප සකාට 
පූත්ිර්ුත්්ත් සභ්සජ්ජය වළඳය ිද, එර් භික්ෂුව පරර් සන්සත්ෝෂසයන් යුක්ත් 
වූසයක් ර් සවයි. සර්ය භික්ෂුව සග් ගිලානපරත්යය සභ්සජ්ජසයහි  
 ථාසාරැපය සන්යතෝෂ  යි.   

සිවුපස පරත්යය පිළිබඳ වූ සර්ර් සදාසළාස් වැදෑරැම්ප් 
සන්සත්ෝෂයන්සගන් එකකනි් සහෝ කිහිපයකනි් සහෝ සියල්ලසගන් ර් 
සහෝ යම්ප් භික්ෂුවකට සත්ුටු විය හැක්සක් සව් ද, එර් භකි්ෂුවට පැවිදි කිස 
සඳහා අෂ්ට පරිෂ්කාරය පර්ණක් ර් සෑසහන්සන් ය. එය සර්සස් කියන 
ලද්සද් ය. 

“තිචීවරඤච පයතතා ච      - වාසි සූි ච බන්ධනං, 
 පරිසසාවයනන අයටඨ යත  -  ුතතය ාගසස භිකෙුයනා” 

සදපට සිවුර - ත්නි පට සවිුර - අඳන සිවුර යන ත්ුන ්සිවුර ය, 
පාත්රය, දැලි පිහයි, ඉදි කටවු, කාය බනධ්නය (ඉන පටිය), සපරහන,  
යන සම්ප් පරිෂ්කාර අට සයෝගී භික්ෂුවට සුදුසු ය. 

සර්ර් පරිෂ්කාර අසටන් කය ආරක්ෂා කරන්සන් ද, උදරය 
ආරක්ෂා කරන්සන් ද සව්. එය සකසස් සව් ද යත්්? සම්ප් ත්ුන් සිවරු හැඳ 
සපරව හැසිසරන කල්හි ශරීරය ආරක්ෂා සවයි. සිවුරැ සකානින් ජලය 
සපරා පානය කරන කල්හි ද, කෑ යුත්ු පලාපල ගන්නා කල්හි ද උදරය 
පරිහරණය සවය.ි පාත්රසයන් දිය සගන නහන කල්හි ද, කුටි සසනසනු් 
පවිත්ර  කරන කල්හි ද, කායික පරිහරණය සවයි. ආහාර සගන වළඳන 
කල්හි උදරය පරිහරණය සවයි. පිහිසයන් දැහැටි දඬ ුකපන කල්හි ද, 
ඇඳ පුටුවල පාද ආදිය සැකසීර්, සිවරුැ කුටියක් කිරීර්ට අවශය ලී දඬු 
කැපරී්ාදිය කරිීසර්හි දී කායික පරිහරණය සවයි. උක ්කැපීර්, පලත්ුරැ 
කැපරී් කැප කරිීර්ාදිසයහ ි දී උදර පරිහරණය සවය.ි කාය බන්ධනය 
ඉසණහි බැඳි කල්හි කාය පරිහරණය සවයි. උක් ආදිය මිටි සකාට 
බැඳසගන යන කල්හි උදර පරිහරණය සවය.ි සපරහසනන් දිය සපරා 
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සගන නහන කල්හ ිද, සසනසුන ්පවිත්ර කරන කල්හ ිද කාය පරිහරණය 
සවයි. පැන් සපරා පානය කරන කල්හි ද, ත්ල හබල සපත්ි ආදිය සගන 
වළඳ කල්හි ද උදර පරිහරණය සවයි.  

සර්ය වනාහි අෂ්ට පරිෂ්කාර දරනන්හුට පරිෂ්කාර ර්ාත්රයක් 
පර්ණි. පරිෂක්ාර නවයක් දරන්නහු විසින් නනි්දට පිවිසසන කල්හි එර් 
අෂ්ට පරිෂ්කාරය සර්ග ඇත්ිරිල්ලක් සහෝ සකණ්ඩයක් වටී. පිරිකර 
දසයක ්දරන්නහුට ඉහත් ක ීඒවා සර්ග හිඳින සම්ප් කඩක් වටී. පරිෂ්කාර 
එසකාසළාසක් දරනන්හුට ඉහත් කී ඒවා සර්ග සැරයටියක් සහෝ සත්ල් 
කුලාවක් වටී. පරිෂ්කාර සදාසළාසක් දරනන්හුට ඉහත් කී ඒවා සර්ග 
කුඩයක් (ත්ල් අත්ු කුඩය) සහෝ පාවහන් යුවළක් වටී. සර්සස් පරිෂක්ාර 
දරනන්හු අත්රින් අෂ්ට පරිෂ්කාරය පර්ණක් දරනන්ා ර් සන්සත්ෝෂසයන් 
යුක්ත් වූසවකු සව්. එයනි ් වැඩයක් පරිහරණය කරන්නා වූ භික්ෂුව 
අසත්ුටු වූසවෝ, සබාසහෝ කැර්ත්ි වූසවෝ, ර්හත්් ත්ෘෂ්ණා ඇත්්සත්ෝ යැයි 
සනාකිය යුත්ුය. එසලස අත්ිසර්ක පරිෂ්කාර දරන්නා ද අල්සප්ච්ඡ වූසවෝ 
ර් සත්ුටු වූසවෝ ර් පහස ු විහරණ ඇත්්සත්ෝ ර් සැහැල්ලු පැවතු්ම්ප් 
ඇත්්සත්ෝ ර් සවත්ි.  

සර්බඳු ගුණ පිළිබඳව කථා ඇත්ි බව “සන්තුට්ඨිකථා” නම්ප් සව්. 
ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් සර්සලස සිවුපස 
පරත්යයන්සගන ්සත්ුටු ව අන් භික්ෂුන්ට ද ලද පර්ණින ්සත්ුටු වීර් පිණිස 
අනුශාසනා කරන්සන් ය. 

 පවියවකකථා  

භාවනාසවහි සයදී විසීර් “පවියව්ක ” නම්ප් සව්. එය කා  
වියව්ක , ිත්ත වියව්ක , උපධි වියව්ක  යැයි සත්වැදෑරැම්ප් සව්.  

යම්ප් භික්ෂුවක් පරිිසසහි සති්් අලවා විසීසර්හි ආශාව අත්හැර 
හුදකලාව ර් යෑර් ඊර් සිටීර් සැත්පීර් පිඬු පිණිස හැසිරීර් ආදී ත්ර් 
සියලු කටයුත්ු සදවැන්සනකු නැත්ිව අත්රක් නෑර අපරර්ාදී ව සදිුකර 
සගන සකසලසුන්සගන් දුරැ ව සවසස් ද, එය කා  වියව්ක  නම්ප් සව්.  
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එසස් එකලා වී කුසීත් සනාවී අෂ්ට සර්ාපත්්ත්ි උපදවා 
නීවරණයන්සගන් සිත් පිරිසිදු කරසගන සනක්ඛම්ප්ර්සයහි ඇලී විසීර් 
ිත්ත වියව්ක  නම්ප් සව්.  

විදශමනාසවහි සයදී ආයයම සත්යයන් පරත්ිසව්ධ සකාට නිවන 
පරත්යක්ෂ සකාට උත්ුම්ප් පාරිශුද්ධත්්වසයන් යුක්ත් වීර් උපධි වියව්ක  නම්ප් 
සව්. සර්බඳු ගුණයන් පිළිබඳ කථා ඇත්ි බව පවියව්ක කථා නම්ප් සව්.  

ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් සර්සලස ත්රිවිධ 
විසව්කසයන ්යකු්ත්ව අන ්භික්ෂුන්ට ද ත්රිවිධ විසව්කසයහි සයදීර් පිණිස 
අනුශාසනා කරන්සන් ය. 

 අසංසග් ගකථා 

ස්ත්රීන් පළිිබඳ වූ ශරවණ, දශමන, සර්ුල්ලපන, සම්යභෝග, කා  
යන සංසගමයන්සගන ් සවන්වීර් පළිිබඳව ද, ගිහි පැවිදි කවසරකු 
සම්ප්බන්ධසයන් සහෝ අනනුසලෝමික සම්ප්බන්ධකම්ප් ඇත්ි සනාකරගැනරී් 
පිළිබඳව ද, සසසරහි අස්ීර බව පිළිබඳව ද කථා ඇත්ි බව 
“අසංසග් ගකථා” නම්ප් සව්.  

අසවල් ගසර්හි රෑර්ත්් ස්ත්රියක් සිටී යැයි අනනු්සගන් අසා සහෝ 
ත්ර්න් විසින් ර් ගී කියන කථා කරන සිනාසසන ස්ත්රී හඬක් අසා සහෝ 
ඒ ස්ත්රිය පිළිබඳ සිත්ැත්ිව සිහි ර්ුලාව බඹසර රැකරී්ට සනාහැකිව ගිහි 
බවට පත්් සව් ද, සර්සස් සශරෝත් විඤ්ඤාණ සිත් ත්ුළ හටගත්් විෂ භාග 
අරර්ුණු ශරවණය කිරීම්ප් වශසයන් ඇත්ිවන රාග සිත් ශරවණ සංසගම  නම්ප් 
සව්.  

භික්ෂුව ලස්සන රෑප සම්ප්පත්්ත්ිය ඇත්ි දැකුම්ප් කළු පරසාද එළවන 
ස්ත්රියක් දැක එර් රෑපසයහි රාගසයන් ඇලී වශී වී බඹසර රැකීර්ට 
සනාහැකිව ගිහි බවට පත්් සවයි. සර්සලස විෂ භාග රෑප දැකරී් නමිිති් 
කරසගන චක්ෂු විඤ්ඤාණ සිසත්හි හටගත්් රාග සිත් දශමන සංසගම  නම්ප් 
සව්.  
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භික්ෂුවට භික්ෂුණීන් හා ස්ත්රීන් සර්ග කථා කිරීර්ට කැර්ත්ි වීම්ප් 
වශසයන් ඇත්ිවන රාගය සර්ුල්ලපන සංසගම  නම්ප් සව්.  

භික්ෂුවට භික්ෂුණීන් හා ස්ත්රීන් සර්ග ඔවුසනාවුන් සත්ු දෑ 
හුවර්ාරැ කරගැනරී් වශසයන් ඇත්ිවන රාගය සම්යභෝග සංසගම  නම්ප් 
සව්.  

භික්ෂුවට භික්ෂුණීන් හා ස්ත්රීන් සර්ග අත්ිනත් ගැනීම්ප් වශසයන් 
ඇත්ිවන රාගය කා  සංසගම  නම්ප් සව්. 

සර්හි දී දායක හා පරත්ගිරාහක සම්ප්බන්ධසයන්  ගරාහ ගරාහක, ගරාහ 
ර්ුත්තක, ර්ුත්ත ගරාහක, ර්ුතත් ර්ුත්තක යන සම්ප් කරැණු දත් යුත්ු ය. 

භික්ෂුවක් සමීපයට සිවුපස පරත්යසයන් සංගරහ කිරීර්ට දායකාදීහු 
පැමිසණත්ි. එර් භික්ෂුව වන පල ආදිසයන් යැප ීඒ දායක ආදීන්ට ර්ල් 
සගඩ ආදිසයන් සංගරහ කරයි. සර්ය ගරාහ ගරාහක නම්ප් සව්. 

ර්නුෂයසයෝ සිවපුසසයන ් සංගරහ කිරීර්ට භික්ෂුවක් සවත් 
එළසඹත්් ද, භික්ෂුව දක්ෂිණාහම භාවසයන් සිට එය පිළගිනී ද සර්ය ගරාහ 
ර්ුත්තක නම්ප් සව්.  

ර්නුෂයසයෝ දක්ෂිණාහම භාවසයහි පිහිටා භික්ෂුවකට සිවුපසය 
පිරිනර්ත්් ද, එර් භික්ෂුව වන පල ආදිසයන් යැපී ඒ දායක ආදීන්ට ර්ල් 
සගඩ ආදිසයන් සංගරහ කරයි. සර්ය ර්ුත්ත ගරාහක නම්ප් සව්. 

ර්නුෂයසයෝ දක්ෂිණාහම භාවසයහි පිහිටා භික්ෂුවකට සිවුපසය 
පිරිනර්ත්් ද, භික්ෂුව ද චුල්ල පිණ්ඩපාත්ික ත්ිස්ස සත්රැන් වහන්සස් 
සර්න් දක්ෂිණාහම භාවසයහි පිහිටා පරිසභෝග කරය ි ද සර්ය ර්ුත්ත 
ර්ුත්තක නම්ප් සව්. 

ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් සම්ප් පස් වැදෑරැම්ප් 
සංසගමයන්සගන් සවන් ව ගරාහ ර්ුත්්ත්ක ද, ර්ුත්්ත් ර්තු්්ත්ක ද වී අන් 
භික්ෂුන්ට ද එ් සඳහා අනුශාසනා කරන්සන් ය. 
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 ීරි ාරම් භකථා  

අකුසල ධර්ම දුරැ කිරීර් පිළබිඳව ද, කුසල ධර්ම වැඩීර් පිළිබඳව 
ද කරර්ානුකූලව පැවැත්ව්ිය යුත්ු උත්්සාහය ී යම  නම්ප් සව්. සර්ය කා , 
ිත්ත වශසයන් සද වැදෑරැම්ප් සව්. ආරම්භධාතු, නික්ෙර්ධාතු, 
පරකක්ර්ධාතු වශසයන් සත්වැදෑරැම්ප් සව්. සර්යක් පරධාන වශසයන් 
සිව්වැදෑරැම්ප් සව්. යම්ප් ඉරියව්වක දී හටගත්් ක්සල්ශය අන් ඉරියව්වකට 
යෑර් දක්වා ඇසුරැ සනාසකාට එත්ැන්හිදී ර් දුරැ කිරීර් පිණිස ආරම්ප්භ 
කරන ලද වීයයමය පළිිබඳ ව ූකථා ඇත්ි බව “විරි ාරම් භකථා” නම්ප් සව්.  

ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් සර්සලස වීයයමසයන් 
යුක්ත්ව අන් භික්ෂුන්ට ද වීයයමසයහි සයදීර් පිණිස අනුශාසනා 
කරන්සනය්. 

 සීලකථා 

කාය වාක් සංවරය ඇත්ි කර ගැනීර් පිණිස සලෞකික වශසයන් 
සර්ාදනව් රැකිය යුත්ු වූ චත්ු පාරිශුදධ්ි සීලය ද, සලෝසකෝත්්ත්ර වශසයන් 
ර්ාගමය හා ඵලය සර්ග එක ්ව පිහිටිය යුත්ු සාය වාක් සංවරය ද සීලය 
නම්ප් සව්. සර්සලස කාය වාක් සංවරය පිළිබඳ වූ කථා ඇත්ි බව “සීල 
කථා” නම්ප් සව්. 

 සර්ාධිකථා  

විදශමනාවට පාදක වන රෑපාවචර ධයාන ද අරෑප ධයාන ද යන 
අෂ්ට සර්ාපත්්ත්ීන් ද, ර්ාගම සම්ප්පරයකු්ත් වූ සලෝසකෝත්්ත්ර සර්ාධිය ද 
සර්ාධි නම්ප් සව්. ඒ පිළිබඳ වූ ද කථා ඇත්ි බව “සර්ාධි කථා” නම්ප් සව්.  
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 පඤ් ඤාකථා  

සුත්ර්ය ඤාණය, චින්ත්ාර්ය ඤාණය හා විදශමනා ඤාණය ද, 
සසෝවාන් සකෘදාගාමී අනාගාමී අහමත්් යන සලෝසකෝත්්ත්ර ර්ාගම ඤාණයන් 
ද ඤාණ සහවත්් පරඥාව නම්ප් සව්. එ ්පළිිබඳ වූ කථා ඇත්ි බව “පඤ් ඤා 
කථා” නම්ප් සව්.  

 විර්ුත් තිකථා  

සසෝවාන් සකෘදාගාමී අනාගාමී අහමත්් යන ආයයම ඵලයන් ද 
නිවමාණය ද විර්කු්ත්ිය නම්ප් සව්. ඒ පිළිබඳ වූ කථා ඇත්ි බව “විර්ුත් ති 
කථා” නම්ප් සව්. 

 විර්ුත් තිඤාණදස් සනකථා  

යම්ප් සකසනක් සසෝවාන්, සකෘදාගාමී, අනාගාමී, ර්ාගමය ඵලය 
පරත්යක්ෂ කිරීසර්හි දී ර්ාගම පරත්යසව්ක්ෂාව ඵල පරත්යසව්ක්ෂාව නිවමාණ 
පරත්යසව්ක්ෂාව පරහීණ සකසලස් පරත්යසව්ක්ෂාව ඉත්ිරි සකසලස් 
පරත්යසව්ක්ෂාව යනුසවන් පරත්යසව්ක්ෂා ඤාණ පසසළාසක් ලැසබ්. එසස් 
ර් අහමත්් ර්ාගම ඵල නවින පරත්යක්ෂ කිරීසර්හි දී ර්ාගම පරත්යසව්ක්ෂාව ඵල 
පරත්යසව්ක්ෂාව නිවමාණ පරත්යසව්ක්ෂාව පරහීණ සකසලස් පරත්යසව්ක්ෂාව 
යනුසවන් පරත්යසව්ක්ෂා ඤාණ සත්රක් ලැසබ්. සියල්ල එකුන්විස්සක් (දහ 
නවයක්) සව්. සම්ප් එකනු්විස ිපරත්යසව්ක්ෂා ඤාණයන් පළිිබඳ ව ූකථා ඇති් 
බව “විර්ුත් තිඤාණදස් සන කථා” නම්ප් සව්.  

ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් සර්සලස සීල, සර්ාධි, 
පරඥා, විර්ුක්ත්ි, විර්කු්ත්ි ඤාණදස්සන ගුණයන්හ ිපිහිටා අන් භික්ෂුන්ට ද 
එ් සඳහා අනුශාසනා කරනස්න් ය.     

යම්ප් සකසනක් අනයයන්ට දස කථා වස්ත්ූන් සගන් අවවාද 
කරන්සන් නර්ුත්් එහි සයිමු්ප් අථම දකව්නන්ට සනාහැකි සවය.ි කරැණු 
දක්වන්නට හැකි වන්සන ් නර්ුත්් අනයයන්ට සත්්රැම්ප් ගන්වන්නට 
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සනාහැකි සවයි. එසහත්් ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් 
අනයයන්ට දස කථා වස්ත්ූන් සගන් අවවාද කරනන්ට ද, එහි සියමු්ප් අථම 
දක්වන්නට ද, කරැණු දකව්න්නට ද, අනයයන්ට සත්්රැම්ප් ගන්වන්නට 
ද, එහි සර්ාදන් කරවන්නට ද, උත්්සාහ ඉපදවීම්ප් වශසයන් එහ ිසත්ද 
ගන්වන්නට ද, උපන් උත්ස්ාහය ඇත්ි කල්හි එහි ගුණ කියා සත්ුටු 
කරවනන්ට ද සර්ථම සවයි.   

එකල්හි සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
සමීපසයහි සිටිසය් ය. ඒ ආගන්ත්ුක භික්ෂූන ්විසනි් ශාසත්්ෲන් වහන්සස් 
හර්ුසවහි යම්ප් සකසනකුසග් ගුණ සර්සස් කියත්් ද, ඒ ගුණ කථාව 
ශාස්ත්ෘෘන් වහන්සස් අනුසර්ෝදන ්වන සස්ක ්ද, ඒ ර්නත්්ානි පුත්ර පුණ්ණ 
ස්ථවිරයන් වහන්සස්ට උත්ුම්ප් මිනිසත්් බව ලැබීර් ද, උත්ුම්ප් පැවිදි බව 
ලැබීර් ද, ලාභයකි. සර්ෝඩයන් විසනි් එසස් ගුණ කීර් ලාභයක් සනාසව්. 
ගිහියන් විසින් යසර්කුසග් ගුණ කියන්සනමි යැයි “අපසග් ස්ථවිරයන් 
වහන්සස් ර්ෘදු සර්ාසලාක් මිත්ර බව දක්වන පරිය ර්නාප කථා ඇත්්සත්් 
ය. විහාරයට යන එන අයට කැඳ බත්් ආදී පරණීත් සද් දීසර්න ්සංගරහ 
කරන්සන් ය” යැයි අගුණ ර් කියයි. සම්ප් සත්රැන් වහන්සස් සර්ෝඩසයකු 
සර්න් දුවමලසයක් සර්න් ඇහි බැර් නගන්සනකු සර්න් සව්. සර්ාහු සර්ග 
විශ්වාසයක ් නැත් යැයි කියන්සන් ර් වණමනා කරයි. එය ලාභයක් 
සනාසව්. අල්සප්ච්ඡත්ා දී උසස් ගුණ ර්ැනවින් පිහටිා ත්ිබීර් ර්හත්් 
ලාභයකි. ශාස්ත්ෘෘන් වහන්සස් සමීපසයහි ගුණ කීර් ර් ඉත්ා ලාභයකි. 
ශාස්ත්ෘෘන් වහන්සස් ද ඒ ගුණ දැන “සර්ය එසස්ර් ය. ඒ භිකු්ෂව 
අල්සප්ච්ඡර්ය. ඒ භික්ෂුව ලද සදයින් සත්ුටු සව්ර්ය” යැයි සත්ුටු සවත්ි. 
සර්සස් නුවණැත්්ත්න් විසනි ්ගුණ කීර් ද, ශාස්ත්ෘෘන් වහන්සස් හර්ුසවහි 
ගුණ කීර් ද, දස කථා වසත්්ූන්ට පිවිසසමින් ගුණ කරී් ද, ශාස්ත්ෘෘන් 
වහන්සස් විසින් අනුසර්ෝදන් වීර් ර්හත්ි ලාභයකි.    

මින් සපර පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් කිසි දිනක දැක නැත්ි නිසා 
ද, පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස්සග් බණ කථාවක් අසා නැත්ි නිසා ද 
“කිසි ම් දවසක ර්න්තානි පුතර පුණ්ණ යතරැන් වහන්යස් ර්ුණ ගැසී 
කථා කරනන්ට ද, ධර්ම ක් ශරවණ  කරන්නට ද ලැයබන්යන් නම් 
යහාඳ ” සම්ප් අදහස ඇත්ි විය. 
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ඉක්බිත්ි භාගයවත්ුන් වහන්සස් රජගහ නුවර කැර්ත්ි ත්ාක් කල් 
වැඩ සිට, සැවැත්් නුවර බලා චාරිකාසවහි වැඩ සස්ක. භාගයවත්් 
බුදුරජාණන් වහන්සස්ලා වනාහි එක් ත්ැනක වාසය කරන කල්හි 
සසවන ජලය ආදී උවදුරැ සහෝ වැඩ සිටීර්ට අපහසු සසනසුනක් සහෝ 
මිනිසුන්සග් ශරදධ්ා ආදී ගණු නැත්ි බවක් සහෝ ඇත්ි කල්හි එහි වැඩ 
සිටීර්ක් නැත්්ත්ාහුය. සැප පහසුව ඇත්ි ත්ැන්හි සර්හි සුව සස් සිත්් 
අලවා කලක ්සවසසර්ු යැය ිවාසය කිරීර්ක් ද නැත්්ත්ාහුය. යම්ප් ත්ැනක 
ත්ථාගත්යන් වහන්සස් වැඩ සිටින විට සත්්වසයෝ සරණ සිල්හි පිහිටත්් 
ද, සිල් සර්ාදන් සවත්් ද, පැවිදි සවත්් ද, සසෝවාන් ආදී ර්ාගම ඵලයන්ට 
උපනිිඃශරය සම්ප්පත්් ඇත්්සත්් සව් ද එකල්හි බුදුරජාණන් වහන්සස්ලා 
සත්්වයන් ඒ ඒ සම්ප්පත්්ත්ීන් හි පිහිටුවන අදහසින් එහි වැඩ සිටිත්ි. එසස් 
කරැණු නැත්ි කල්හි එයින ්නිකර්් අන් පරසද්ශයන්හි සත්්වයන්ට පිහිට 
වීර් පිණිස චාරිකාසවහි වඩත්ි.  

භාගයවත්් බුදුරජාණන් වහන්සස්ලාසග් වනාහි තුරිත චාරිකාව 
අතුරිත චාරිකාව යැය ිචාරිකා කරර් සදකක් සවත්ි. ආයයම සත්යාවසබෝධය 
කළ හැකි පදු්ගලයන් දුර සටිින්සන් නම්ප් එබඳු පුදග්ලයන්ට උපකාර වීර් 
පිණිස එකලාව සහෝ පිරිවර සහිත්ව සහෝ සෘද්ධි බලසයන් වහා එර් 
ස්ථානයන්ට වැඩීර් ත්ුරිත් චාරිකාව නම්ප් සව්.  

භාගයවත්ුන් වහන්සස් භික්ෂු සංඝයා පිරිවරා සගන ගම්ප් නයිම්ප් 
ගම්ප් ජනපදයන්හි පිඬු සිඟා වැඩීර් ආදී චයයමාවන් සගන් යකු්ත්ව සලෝක 
සත්්වයන්ට අනගුරහ දකව්මින් අඩ සයාදුන, සයාදුන ආදී වශසයන් 
දිනපත්ා ර් වඩන චාරිකාව අත්ුරිත් චාරිකාව නම්ප් සව්.  

භාගයවත්ුන් වහන්සස් යම්ප් ත්ැනක චාරිකාසවහි වඩන සස්ක් 
නම්ප් චීවරාදී සිවපුස පරත්ය සහ්ත්ුසවන් සනා වඩත්ි. යම්ප් සකසනක් දුබල 
වූසය් ද, බාල වූසය් ද, ජරාවට පත්් වූසය් ද, සරෝගී වූසය් ද ඔවුන්ට 
කවර කලක ඇවිත්් ර්ා දැකීර්ට හැකි සව් ද? එසහත්් ර්ා චාරිකාසවහි 
වැඩ කල්හි ඔවුහු පැමිණ ර්ා දකිත්ි. සිත්් පහදවා ගනිත්ි . සත්රැවන් 
සරණ පිහිටත්ි. නිත්ි පනස්ිල් රකිත්ි. සපාසහාය සිල් රකිත්ි. ර්ල් 
ආදිසයන් පූජා කරත්ි. බණ අසත්ි. මිථයාදෘෂ්ටිසයන් සවන් ව සර්යක් 
දෘෂ්ටිසයහි පිහිටත්ි. රෑපාවචර අරෑපාවචර ධයාන භාවනා වඩති්. 
විදශමනා භාවනා වඩත්ි. සසෝවාන් ආදී ර්ාගම ඵල නිවන් සුවයට 
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පැමිසණත්ි. සර්සස් සලෝක සත්්වයන්ට ලැසබන ර්හත්් ලාභය සලකා  
ර්හත්් කරැණාව අනුකම්ප්පාව ඇත්ිව එර් සත්්වයන්ට දීඝම කාලයක් හිත් 
සුව පිණිස උපකාර වීසම්ප් අදහසින් ර් චාරිකාසවහි වඩත්ි.  

භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්සලස අත්ුරිත් චාරිකාවක් වශසයන් 
ගම්ප් දනව් සැරිසරමින් සත්ළිස් පස් සයාදුන් ර්ගක් සගවා සැවැත්න්ුවරට 
වැඩ සජත්වනාරාර්සයහි වැඩ සිටින සස්ක.  

එකල්හි ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස්ට භාගයවතු්න් 
වහන්සස් සැවැත්්නුවරට වැඩ සජත්වනාරාර්සයහි වැඩ වාසය කරති් 
යැයි අසන්නට ලැබුසණ් ය. ඉන් පසු සත්රැන් වහන්සස් සස්නාසන 
භාණ්ඩ සුරක්ෂිත් ව ත්ැනප්ත්් සකාට පාත්ර චීවර සගන කපිලවස්තු් 
පුරසයන් නිකර්් පිළිසවළින ්ගම්ප් දනව් සැරිසරමින් සැවැත්්නුවර බලා 
එකලාව ර් වැඩසය් ය.  

කුර්ක් සහයින් සම්ප් පුණණ් සත්රැන් වහන්සස ් ත්ර් අත්වැසි 
භික්ෂූන් සර්ග රජගහ නවුරට සනා වැඩ දැන් සැවැත්් නවුර බලා එකලාව 
ර් වැඩසය් ද? යත්් :- කපිලවස්ත්ු පුර රජගහ නුවරට සැට සයාදුනකි. 
සැවැත්් නවුරට ඇත්්සත්් පසසළාස් සයාදුනක.ි ශාස්ත්ෘෘන් වහන්සස් දැන් 
රජගහ නුවර සිට පන්සාළිස් සයාදුනක් සගවා වැඩ සැවැත්් නුවර 
සජ්ත්වනාරාර්යට වැඩ ඉත්ා සමීපසයහි සවසසත්ි යැයි අසා සැවැත්් 
නුවර බලා වැඩසය් ය. භාගයවත්ුන් වහන්සස් දැකරී් පිණිස යන්නා වූ 
සම්ප් සත්රැන් වහන්සස් සයාදුන ්දහසක් වුව ද යනස්න්ර් ය. එසහත්් 
එසස් යන විට කාය විසව්කය සනා ලැසබන බැවින් ද, සබාසහෝ සදනා 
සර්ග යන විට සකසනක් යර්ු යැය ිකියයි. සකසනක ්ටිකක් සිටිර්ු යැයි 
කියයි. සකසනක් ටිකක් හිඳිර්ු යැයි කයිය.ි එවිට කැර්ත්ි සව්ලාවක 
සර්වත්් සුව විඳින්නට ද, පහසු සසනසුනක කාය විසව්කය ලබන්නට 
ද සනා හැකි වන්සන් ය. ත්නිව යන කල්හි සම්ප් සයිල්ල පහසුසවන් සදිු 
වන බැවින් එකලාව ර් වැඩ භාගයවත්ුන් වහන්සස් වැඳ එකත්්පසසක 
සිටිසය් ය. එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණ්ණ සත්රැන් 
වහන්සස් සර්ග පිළිසඳර කථා සකාට නිර්වා දැහැමි කථාවක් සකාට 
කරැණු දක්වා එහි සර්ාදන ්කරවා සත්ුටු කරවා එහි පිහිට වූසය් ය. 
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සම්ප් සජ්ත්වන ආරාර්ය දහවල් කාලසයහි ගිහි පැවිදි සබාසහෝ 
පිරිස් රැස් වන බැවින් විසව්කය ලබනන්ට සනාහැක ිය. අන්ධ වනය 
වනාහි භාවනා ගෘහයක් සර්න් විසව්කය ඇත්්සත්් ය. එබැවින් පුණ්ණ 
සත්රැන් වහන්සස් භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් සද්ශනාව පිළිසගන 
සත්ුටින් අනුසර්ෝදනව් හුනස්සනන් නැගිට භාගයවත්නු් වහන්සස් වැඳ, 
පැදකුණු සකාට, දහවල් වාසය පිණිස අන්ධ වනයට වැඩසය් ය.  

පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස ්සග් අත්වැසි භික්ෂූන් වහන්සස්ලා 
රජගහ නවුර සව්ළුවනාරාර්සයහි දී භාගයවත්ුන් වහන්සස් හර්ුසවහි 
පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් සග් ගුණ කථාව වණමනා සකාට දැක්වීර් හා 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් එය අනුසර්ෝදන් වීර් සිදු වූ සර්ාසහාසත්හි පටන් 
සාරිපුත්ර ර්හ රහත්න ්වහන්සස් පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස්සග් ගුණ සිහි 
කර එත්ැන් පටන් ර්හා සංඝයා ර්ැද “ර්න්තානි පුතර පුණ්ණ යතරැන් 
වහන්යස් සිව් පරිිස් සර්ග එක් ීර්ක් ඇසුරැ කිරීර්ක් නැත්යත්  . 
යතරැන් වහන්යස් දසබලධාරින් වහන්යස් දැකරී්ට එනය්න්  . යකයස් 
නර්ුත් ර්ා යනා දැකර්  න්යන්  ” යනුසවන් පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් 
දැකීසම්ප් කැර්ැත්්සත්න් යකුත්්ව, පුණ්ණ සත්රැන් වැඩ විසටක කවසරකු 
සහෝ ඒ බව ර්ට දැනුම්ප් සදත්ි යැයි සිත්ා සථ්ර ර්ධයර් නවක භික්ෂූන් 
හර්ුසවහි නිත්ර ගුණ කථාව කියන්නට විය.  

ඉක්බිත්ි එක්ත්රා භික්ෂුවක් භාගයවත්ුන් වහන්සස ් පුණ්ණ 
සත්රැන් වහන්සස් “පුණණ් , පුණ්ණ ” යනුසවන ් අර්ත්මින් ධර්ම 
කථාවක් කරන ුඅසා “යම් වනාහි ර්ායග් උපාධයන් වහන්යස් නිතර 
ගුණ වණමනා කරන පුණණ් යතරැන් වහන්යස්  ” යැයි දැන සාරිපුත්ර 
ස්ථවිරයන ් වහන්සස් සවත් සගාස්, “ආ ුෂ්ර්ත් සාරිපුතර ස්ථවිර න් 
වහන්ස, නුඹ වහන්යස්  ම් ර්න්තානි පුතර පුණ්ණ නම් භිෂුවක් ගැන 
නිතර ක ිනන්ාහු ද ඒ භෂිු යතර් භාගයවතුන ්වහන්යස් වැඳ අවවාද 
අනුශාසනා ලැබ දිවා විහරණ  පිණිස අන්ධ වන ට වැිය ්  ” යැයි 
කීසව් ය. 

සම්ප් අන්ධ වනය ඉත්ා විශාලය. එබැවින් දැකීර්ට සනා හැකි 
වුවසහාත්් “ආයෂු්ර්ත් ්පුණණ්ය” යැය ිඋස් හඬින් කථා කළ යුත්ු සවයි. 
එබැවින් සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් ඉක්ර්නනි් වැඩ හිඳින සම්ප් කඩ 
සගන ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණණ් සත්රැන් වහන්සස් පසු පසින් උස් ත්ැනක 
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දී පිට දකින්සන් ද, පහත්් ත්ැනක දී හිස දකින්සන් ද එපර්ණ දුරකනි් 
පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් අනුව වැඩසය් ය.  

පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් අන්ධ වනයට වැඩ එක්ත්රා රැකක් 
ර්ුල දිවා විහරණය පිණිස වැඩ හුන්සන් ය. සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් 
වහන්සස් ද ඊට නදුුරැ ත්ැනක දිවා විහරණය පිණිස එක්ත්රා රැකක් 
ර්ුල වැඩ උන්හ. 

සර්සලස ර්න්ත්ානි පුත්ර පණු්ණ සත්රැන් වහන්සස් ද, සාරිපුත්ර 
සත්රැන් වහන්සස් ද බරාහර්්ණ කුලසයන් පැමිණ පැවිදි ව සදසදනා 
වහන්සස් ද රන්වන් පැහැ වූවාහු අහමත්් ඵල සර්ාපත්්ත්ියට සර් වැදුනහ.  

පුණ්ණ සත්රැන ් වහන්සස ් ර්හා කල්ප ලක්ෂයක ් පරුන ලද 
පාරමී ඇත්්සත්් ය. සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස් ර්හා කල්ප ලක්ෂයක් 
අධික සකාට කල්ප අසංසඛයයක් පුරන ලද පාරමී ඇත්ස්ත්් ය. සර්සලස 
සම්ප් ර්සහෝත්්ත්ර්යන් වහන්සස්ලා සදනර් සර්සලස අන්ධ වනයට වැඩ 
විසීර් එක් රන් ගුහාවකට පැමිණි සිංහයන් සදසදනකු සර්න් ද, එක් 
ඇඟ කිළි සපාළන බිර්කට බැසගත්් වයාඝරයන් සදසදනකු සර්න් ද, ර්ල් 
පිපුණු එක ් සල් වනයකට පිවිස ි ඡදද්න්ත් කුලසයහ ි හස්ත්ි රාජයන් 
සදසදනක ු සර්න ් ද, එක ් ඉඹුල් වනයකට පවිිසි ගුරැළු රාජයන් 
සදසදනකු සර්න් ද, එක් මිනිස් යානයකට පැමිණි වවශරවණ දිවය 
රාජවරැ සදසදනක ුසර්න් ද, එකර් විර්ානයකට ඇත්ලු් වූ හාරිත් ර්හා 
බරහ්ර් රාජයන් සදසදනකු සර්න් වූහ. සදසදනා වහන්සස් ර් බරාහ්ර්ණ 
ජාත්ික බැවින් ද, ශරීර වණමය රන් පැහැ වූ බැවින් ද, සර්ාපත්්ත්ි ලාභී 
වූ බැවින් ද, පූරිත් පාරමිත්ා ගුණ ඇත්ි බැවින් ද, පරත්ිසම්ප්භිධා පරාප්ත් 
බැවින් ද, සම්ප් ක්ෂීණාශරවයන ්වහන්සස්ලා අන්ධ වනය සශෝභා සම්ප්පන්න 
කළහ.     

ඉක්බිත්ි ආයුෂ්ර්ත්් සාරිපතු්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස ් සවස් 
කාලසයහි පල සර්වත්ින ්නැගී සිටි ර්න්ත්ානි පුත්ර පණු්ණ ස්ථවිරයන් 
වහන්සස් හර්ුවට වැඩ ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සස් 
සර්ග සත්ුටු විය යුත්ු වූ, සිහි කටයුත්ු ව ූ කථාව සකාට නිර්වා, 
එකත්්පසසක වැඩ හිඳ ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සස් 
සර්ග කථාවක් ආරම්ප්භ කරනු පිණිස “ඇවැත්නි, නුඹ වහන්යස් අපයග් 
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භාගයවතුන් වහන්යස් සමීපය හි බරහ්ර්ච යමාව පුරනය්නහි ද?” යැයි 
ඇසුසව් ය. 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් “ඇවැත්්නි එසසය්” යැයි 
පිළිත්ුරැ දුන්සන් ය. 

නැවත් සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස් “ඇවැත්්නි, කිසර්ක් ද, ශීල 
විශුද්ධිය පිණිස භාගයවත්ුන් වහන්සස් සමීපසයහි බරහ්ර්චයයමාව 
පුරන්සනහි ද? යැයි ඇසුසව් ය. 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් සීලය පිරීසර්න් පර්ණක් 
නිවමාණාවසබෝධය සිදු සනාවන බැවින ්“ඇවැත්්නි, එය එසස් සනාසව්ය” 
යැයි කීසව් ය. 

නැවත් සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස් “ඇවැත්්නි, කිසර්ක් ද, චිත්්ත් 
විශුද්ධිය පිණිස භාගයවත්ුන් වහන්සස් සමීපසයහි බරහ්ර්චයයමාව 
පුරන්සන් ද? යැයි ඇසුසව් ය. 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් සර්ාධිය වැඩීසර්න් පර්ණක් 
නිවමාණාවසබෝධය සිදු සනාවන බැවින ්“ඇවැත්්නි, එය එසස් සනාසව්ය” 
යැයි කීසව් ය. 

 නැවත් සාරිපුත්ර සත්රැන ් වහන්සස් “ඇවැත්න්ි, කසිර්ක් ද, 
දෘෂ්ටි විශුදධ්ිය පිණිස බුදුන ්සමීපසයහි බරහ්ර්චයයමාව පරුන්සන් ද? යැයි 
ඇසුසව් ය. 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් දිට්ි විශුද්ධිය සම්ප්පූණම 
කිරීසර්න් පර්ණක ්නිවමාණාවසබෝධය සිදු සනාවන බැවින ්“ඇවැත්න්ි, 
එය එසස් සනාසව්ය” යැයි කීසව් ය. 

නැවත් සාරිපුත්ර සත්රැන ් වහන්සස් “ඇවැත්්නි, කසිර්ක් ද, 
කංඛාවිත්රණ විශුද්ධිය පණිිස භාගයවත්ුන් වහන්සස ්සමීපසයහ ිබරහ්ර් 
චරියාව පුරන්සන් ද? යැයි ඇසුසව් ය. 



ධර්මදායාද සූත්රය                                                   177  

එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් කංඛාවිත්රණ විශුද්ධිය 
සම්ප්පූණම කරිීසර්න් පර්ණක් නිවමාණාවසබෝධය සදිු සනාවන බැවින් 
“ඇවැත්්නි, එය එසස් සනාසව්ය” යැයි කීසව් ය. 

නැවත් සාරිපුත්ර සත්රැන ් වහන්සස් “ඇවැත්්නි, කසිර්ක් ද, 
ර්ග්ගාර්ගග්ඤාණදස්සන විශුද්ධිය පිණිස භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
සමීපසයහි ‘බරහර්්චයයමාව රකින්සන් ද?’ යැයි ඇසුසව් ය. 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් ර්ගග්ාර්ග්ගඤාණදස්සන 
විශුද්ධිය සම්ප්පූණම කිරීසර්න් පර්ණක් නිවමාණාවසබෝධය සිදු සනාවන 
බැවින් “ඇවැත්්නි, එය එසස් සනාසව්ය” යැයි කීසව් ය. 

නැවත් සාරිපුත්ර සත්රැන ් වහන්සස් “ඇවැත්්නි, කසිර්ක් ද, 
පටිපදාඤාණදස්සන විශුදධ්ිය පිණිස භාගයවත්ුන් වහන්සස් සමීපසයහි 
බරහ්ර්චයයමාව රකනි්සන් ද?’ යැයි ඇසුසව් ය. 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් පරත්ිපදාඤාණදස්සන විශුද්ධිය 
සම්ප්පූණම කිරීසර්න් පර්ණක් නිවමාණාවසබෝධය සදිු සනාවන බැවින් 
“ඇවැත්්නි, එය එසස් සනාසව්ය” යැයි කීසව් ය. 

නැවත් සාරිපුත්ර සත්රැන ් වහන්සස් “ඇවැත්්නි, කසිර්ක් ද, 
ඤාණදස්සන විශුද්ධිය පණිිස භාගයවත්ුන් වහන්සස් සමීපසයහි 
බරහ්ර්චයයමාව රකනි්සන් ද?’ 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන ් වහන්සස් ඤාණදස්සන විශදු්ධිසයන් 
පර්ණක් නවිමාණාවසබෝධය සිදු සනාවන බැවින් “ඇවැත්්නි, එය එසස් 
සනාසව්ය” යැයි කීසව් ය. 

එකල්හි සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස් “කිසර්ක් ද? ඇවැත්න්ි, සීල 
විශුද්ධිය පිණිස භාගයවත්ුන් වහන්සස් සමීපසයහි බරහ්ර්චයයමාව 
රකින්සන් දැය ිපරශන් කළ විට නැත්ැයි කියන්සනහි ය. චිත්්ත් විශුද්ධිය 
- දිට්ි විශුද්ධිය - කංඛාවිත්රණ විශුද්ධිය - ර්ග්ගාර්ග්ග ඤාණදස්සන 
විශුද්ධිය - පරත්ිපදා ඤාණදසස්න විශුද්ධිය - ඤාණදස්සන විශුද්ධිය පිණිස 
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භාගයවත්ුන් වහන්සස් සමීපසයහි බරහර්්චයයමාව රකනි්සනහි දැයි ඇසූ 
විට ද නැත්ැයි කයින්සනහ ිය.  

“ඇවැත්්නි, එසස් නම්ප් භාගයවත්ුන් වහන්සස් සමීපසයහි කුර්ක් 
පිණිස බරහ්ර්චයයමාව රකිනස්නහි ද?” යැයි ඇසුසව් ය. 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන ් වහන්සස්, “ඇවැත්්නි, අනුපාදා 
පරිනිවමාණය පිණිස භාගයවත්ුන් වහන්සස් සමීපසයහි බරහ්ර්චයයමාව 
පුරන්සනමි” යැයි කීසව් ය. 

සර්හි “අනුපාදා පරිනිවමාණ ” යන සර්හ ි“උපාදාන” යනු කාර් 
උපාදාන, දිට්ඨි උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්තවාද උපාදාන යන සත්ර 
උපාදානසයෝ ය. සම්ප් සත්ර උපාදානයන්සගන් කිසිවක් අල්ලා සනා 
ගැනමී්ප් වශසයන් පවත්න්ා අහමත්් ඵලය අනුපාදා පරිනවිමාණය නම්ප් සව්.   

ඉන් පසු සාරිපුත්ර ර්හ රහත්න් වහන්සස් පුණ්ණ සත්රැන් 
වහන්සස් සවනත්් පරශන්යක් සවත් සයාර්ු කරවනු පණිිස “කිසර්ක් ද? 
ඇවැත්්නි, සීල විශදු්ධිය අනුපාදා පරිනවිමාණය ද?” යැයි ඇසුසව් ය. 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් සීල විශුද්ධිසයන ් පර්ණක් 
අහමත්් ඵලය සනාලැසබන බැවින ් “ඇවැත්න්ි, එය එසස් සනාසව් ය” 
යැයි කීසව් ය. 

නැවත් සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස් “කිසර්ක් ද? ඇවැත්්නි, 
චිත්්ත් විශුද්ධිය අනුපාදා පරිනිවමාණය ද?” යැයි ඇසුසව් ය. 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් චිත්්ත් විශුද්ධිසයන් පර්ණක් 
අහමත්් ඵලය සනාලැසබන බැවින ් “ඇවැත්න්ි, එය එසස් සනාසව් ය” 
යැයි කීසව් ය. 

නැවත් සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස් “ඇවැත්්නි, කිසර්ක ්ද දිට්ි 
විශුද්ධිය අනුපාදා පරිනිවමාණය ද?” යැයි ඇසුසව් ය. 
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එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් දිට්ි විශුදධ්ිසයන් පර්ණක් 
අහමත්් ඵලය සනාලැසබන බැවින ් “ඇවැත්න්ි, එය එසස් සනාසව් ය” 
යැයි කීසව් ය. 

නැවත් සාරිපුත්ර සත්රැන ් වහන්සස් “ඇවැත්න්ි, කසිර්ක් ද 
කංඛාවිත්රණ විශුද්ධිය අනපුාදා පරිනිවමාණය ද?” යැයි ඇසුසව් ය. 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් කංඛාවිත්රණ විශදු්ධිසයන් 
පර්ණක් අහමත්් ඵලය සනාලැසබන බැවින් “ඇවැත්්නි, එය එසස් 
සනාසව් ය” යැයි කීසව් ය. 

නැවත් සාරිපුත්ර සත්රැන ් වහන්සස් “ඇවැත්්නි, කසිර්ක් ද, 
ර්ග්ගාර්ගග් ඤාණදස්සන විශුද්ධිය අනුපාදා පරිනවිමාණය ද?” යැයි 
ඇසුසව් ය. 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් ර්ග්ගාර්ග්ග ඤාණදස්සන 
විශුද්ධිසයන් පර්ණක් අහමත් ්ඵලය සනාලැසබන බැවින ්“ඇවැත්්නි, එය 
එසස් සනාසව් ය” යැයි කසීව් ය. 

නැවත් සාරිපුත්ර සත්රැන ් වහන්සස් “ඇවැත්න්ි කසිර්ක් ද, 
පරත්ිපදා ඤාණදස්සන විශුදධ්ිය, අනුපාදා පරිනවිමාණය ද? 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් පරත්ිපදා ඤාණදස්සන 
විශුද්ධිසයන් පර්ණක් අහමත් ්ඵලය සනාලැසබන බැවින ්“ඇවැත්්නි, එය 
එසස් සනාසව් ය” යැයි කසීව් ය. 

නැවත් සාරිපුත්ර සත්රැන ් වහන්සස් “ඇවැත්න්ි, කසිර්ක් ද 
ඤාණදස්සන විශුද්ධිය අනපුාදා පරිනිවමාණය ද?” යැයි ඇසුසව් ය. 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන ් වහන්සස් ඤාණදස්සන විශදු්ධිසයන් 
පර්ණක් අහමත්් ඵලය සනාලැසබන බැවින් “ඇවැත්්නි, එය එසස් 
සනාසව් ය” යැයි කීසව් ය. 
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නැවත් සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස් “කිසර්ක ්ද ඇවැත්්නි, සම්ප් 
ධර්මවලනි් පිටත් අනුපාදා පරිනිවමාණය සව් ද?” යැයි ඇසුසව් ය. 

සම්ප් සීල විශදු්ධි ආදී ගුණයන්සගන ්සත්ාර වූ සංසාර ගත් අන්ධ 
බාල පෘථග්ජනයා සිවු පරිිසිදු සීලයක් සහෝ නැත්ි බැවින් සම්ප් සියලු 
ධර්මයන්සගන් සවන් වූසය ් ය. එබැවින් පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් 
‘ඇවැත්්නි, එය එසස් සනාසව් ය” යැයි කීසව් ය. 

එකල්හි සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස් “කිසර්ක් ද? ඇවැත්න්ි, සීල 
විශුද්ධිය අනපුාදා පරිනවිමාණය ද? යැයි ඇස ූවිට නැත්ැයි කයින්සනහි 
ය. එසස් නම්ප් චිත්්ත් විශුද්ධිය - දිට්ි විශුද්ධිය - කංඛාවිත්රණ විශුද්ධිය 
- ර්ග්ගාර්ග්ග ඤාණදස්සන විශුද්ධිය - පරත්ිපදා ඤාණදස්සන විශුද්ධිය - 
ඤාණදස්සන විශදු්ධිය අනපුාදා පරිනවිමාණය දැයි ඇසූ විට නැත්ැයි 
කියන්සනහි ය. එසස් නම්ප් සම්ප් ධර්මවලනි ්පිටත් අනපුාදා පරිනවිමාණය 
සව්ද යැයි ඇසූ විට නැත්ැයි කයින්සනහි ය.  

ඇවැත්්නි, සම්ප් කීසර්හි අථමය අපි සකසස් දත් යුත්ු ද?” යැයි 
ඇසුසව් ය. 

එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් “ඇවැත්්නි, භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් සීල විශදු්ධිය අනපුාදා පරිනිවමාණය යැයි පනවන සස්ක් නම්ප් 
උපාදාන සහිත් වූවක් ර් අනුපාදා පරිනිවමාණය යැය ි පනවන්සන් ය. 
චිත්්ත් විශුද්ධිය - දිට්ි විශුද්ධිය - කංඛාවිත්රණ විශුද්ධිය - ර්ග්ගාර්ග්ග 
ඤාණදස්සන විශුද්ධිය - පරත්ිපදා ඤාණදස්සන විශුදධ්ිය - ඤාණදස්සන 
විශුද්ධිය අනපුාදා පරිනිවමාණය යැයි පනවන්සන ්නම්ප් උපාදාන සහිත් වූ 
අනුපාදා පරිනිවමාණයක් ර් පනවන්සන් ය. ඇවැත්න්ි, සම්ප් ධර්මවලින් 
අනය වූ අනුපාදා පරිනවිමාණයක් පනවන්සන් නම්ප් පෘථග්ජනයා 
පිරිනවින් පාන්සන් ය. ඇවැත්්නි, පෘථග්ජනයා සම්ප් සයිලු ධර්මයන්සගන් 
සවන් වූසව් ය යැයි කීසව් ය.  

පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් සර්සස් පවසා ඇත්ැම්ප් පණ්ඩත්සයෝ 
උපර්ාසවන් අථමය දැන ගනති්ි යැයි සිත්ා නැවත් උපර්ා දක්වමින් සර්සස් 
කීසව් ය. 
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“ඇවැත්්නි, එසස් වී නම්ප් ර්ර් ඔබට උපර්ාවක් දකව්න්සනමි. 
උපර්ාසවන් ද සම්ප් සලෝකසයහි ඇත්ැම්ප් නවුණැත්්සත්ෝ කියන සදසයහි 
අථමය වටහා ගනිත්ි. 

 “ඇවැත්්නි, සැවැත්්නවුර වසන පසස්නදි සකාසසාල ් රජහට 
සාසක්ත් නුවර කිසියම්ප් හදිසි කටයුත්්ත්ක් ඇත්ිසවයි. සැවැත්්නවුර සිට 
සාසක්ත් නුවරට සත්් සයාදුනක් දුර ඇත්්සත්්  සව්. සැවැත්් නුවර සිට 
සාසක්ත් නුවරට යෑර් සඳහා හික්ර්ුණු ආජානීය අසනු් සයූ රථ සත්ක් 
පිළිසයල කර ත්බනන්ාහයු. පසස්නදි සකාසසාල් රජත්ුර්ා සැවැත්් 
නුවරින් නකි්ර් ඇත්ුළු නවුර සදාරටුව අසල දී හිකර්්ුණු අසුන් සයූ පළරු් 
රථයට නැග සයාදුනක් දුර අවුත්් සදවන රථයට නැගී පළර් ුරථය අත් 
හරින්සන් ය. සදවන රථසයන් සයාදුනක ්දුර සගාස් ත්ුන් වන රථයට 
නැග ී සදවන රථය අත් හරින්සන් ය. ඉන් පසු ත්නු ් වන රථසයන් 
සයාදුනක් දුර සගාස් සත්ර වන රථයට නැගී ත්ුන ් වන රථය අත් 
හරින්සන් ය. ඉන් පසු සත්ර වන රථසයන් සයාදුනක ්දුර සගාස් පස් 
වන රථයට නැගී සත්ර වන රථය අත් හරින්සන් ය. ඉන් පසු පස් වන 
රථසයන් සයාදුනක් දුර සගාස් හය වන රථයට නැගී පස් වන රථය 
අත්් හරින්සන් ය. ඉන් පසු හය වන රථසයන් සයාදුනක් දුර සගාස් හත්් 
වන රථයට නැගී හය වන රථය අත් හරින්සන් ය. ඉන් පසු හත්් වන 
රථසයන් සාසක්ත් නුවර ඇත්ුල් නුවර සදාර සමීපයට පැමිසණන්සන් ය. 
එසස් රජත්ුර්ා පැමිණි කලහ්ි මිත්රාර්ාත්යසයෝ ද නෑ සහ සල් නෑසයෝ ද 
“ර්හ රජ, ඔබ සම්ප් රථසයන් සැවැත්්නවුර සිට සාසක්ත් නුවර සදාරටුව 
කරා පැමිණිසයහි ද?” යැය ිවිචාරන්නාහු ය. 

පසස්නදි සකාසසාල් රජත්ුර්ා සකසස් පරකාශ කළ සහාත්් 
ර්නාසකාට පරකාශ කළා වන්සන් ද? 

“ඇවැත්්නි, ර්නාව පරකාශ කරන්නා වූ පසසන්දි සකාසසාල් 
රජසත්සම්ප් සර්සස් පරකාශ කරන්සනය්. ‘සැවැත්්නවුර වාසය කරන්නා 
වූ ර්ට සාසක්ත් නුවර හදිසි කටයුත්්ත්ක් ඇත්ිවිය. ඒ ර්ට සැවැත්්නුවර 
හා සාසක්ත් නුවර අත්ර හික්ර්ුණු අසුන් සයූ රථ සත්ක් පිළිසයල 
කළහ. ර්ර් සැවැත්් නුවරින් පිටත්් වී ඇත්ුළු නුවර සදාරටුව අසල දී 
පළර්වුැනි රථයට නැගී සයාදුනක් දුර අවුත්් සදසවනි රථයට නැඟී 
පළර්වුැනි රථය අත්් හසළමි. සදසවනි රථසයන් සයාදුනක් දුර පැමිණ 
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සත්වන රථයට නැගී සදසවනි රථය අත්්හැරිසයමි. ත්ුන් වන රථසයන් 
සයාදුනක් දුර පැමිණ සත්ර වන රථයට නැගී ත්ුන් වන රථය 
අත්්හැරිසයමි. සත්ර වන රථසයන් සයාදුනක් දුර පැමිණ පස ් වන 
රථයට නැගී සත්ර වන රථය අත්්හැරිසයමි. පස ් වන රථසයන් 
සයාදුනක් දුර පැමිණ සය වන රථයට නැගී පස් වන රථය 
අත්්හැරිසයමි. හය වන රථසයන් සයාදුනක් දුර පැමිණ සත්්ව රථයට 
නැගී සයවැනි රථය අත්්හැරිසයමි. ඒ සත්්ව රථසයන් සම්ප් සාසක්ත් 
නුවර සදාරට පැමිණිසයමි යැය ිසර්සස් පරකාශ කරනන්ා වූ පසස්නදි 
සකාසසාල් රජසත්සම්ප් ර්නාව පරකාශ කරන්සනය්. 

“ඇවැත්්නි, එසලස ර් සලී විශුද්ධිය චිත්්ත් විශුද්ධිය ලැබීර් 
දක්වා ර් සවය.ි චිත්්ත් විශුද්ධිය දිට්ි විශදු්ධිය ලැබීර් දක්වා ර් සවයි. 
දිට්ි විශුද්ධිය කංඛාවිත්රණ විශුද්ධිය ලැබීර් දක්වා ර් සවයි. 
කංඛාවිත්රණ විශුද්ධිය ර්ගග්ාර්ගග් ඤාණදස්සන විශුදධ්ිය ලැබීර් දක්වා 
ර් සවයි. ර්ග්ගාර්ග්ග ඤාණදස්සන විශදු්ධිය පරත්ිපදා ඤාණදස්සන 
විශුද්ධිය ලැබීර් දක්වා ර් සවයි. පරත්ිපදා ඤාණදස්සන විශදු්ධිය 
ඤාණදස්සන විශුද්ධිය ලැබීර් දක්වා ර් සවයි. ඤාණදස්සන විශුදධ්ිය 
අනුපාදා පරිනිවමාණයට පැමිණීර් පිණිස ර් සවයි. 

“ඇවැත්්නි අනපුාදා පරිනිවමාණය1 පිණිස භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
සමීපසයහි බරහර්්චයයමාව පිරීර් සවයි” යැයි කීසව් ය. සර්හි උපර්ා 
සන්සනද්නය සර්සස් දත් යුත්ු ය. 

පසස්නදි සකාසසාල් රජත්ුර්ා සර්න් ජරා ර්රණ සදසකන් 
බියපත්් වූ සයෝගාවචරයා දත් යුත්ු ය.  

සැවැත්් නුවර සර්න් සකක්ාය නගරය (සකක්ාය දිට්ිය) දත් 
යුත්ු ය. සාසක්ත් නුවර සර්න් නිවමාණය නගරය දත් යතු්ු ය.  

රජත්ුර්ා විසින් රට වැසයින්ට හිත් වැඩ සඳහා වහා සාසක්ත් 
නුවරට සගාස් ආපසු පැමිණිය යුත්ු වූ අත්යාවශය කායයමයක් සඳහා 

 
1 සහ්ත්ු පරත්යසයන් හට ගන්නා සියල්ල උපාදානයන්ට හසු සව්. නිවමාණ ධාත්ුව 
එසස් සහ්ත්ු පරත්යසයන් හට සනාගන්නා බැවින් අනුපාදා පරිනිවමාණය නම්ප් සව්. 
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උපන් කාලය සර්න් සයෝගාවචරයා විසින් අවසබෝධ සනාකළ ආයයම 
සත්ය අවසබෝධ කිරීර් සඳහා කටයුත්ු කිරීර් පිණිස උපන් කාලය දත් 
යුත්ු ය.  

විනීත් අශ්වයන් සයූ රථ සත් සර්න් සප්ත් විශුද්ධිය දත් යුතු් 
ය. රජත්ුර්ා නගර සදාරට පැමිණ පළර්ු රථයට නැගි කාලය සර්න් 
සයෝගාවචරයා අභිනෂි්කරර්ණය සකාට චත්ු පාරිශුදධ්ි සීලසයහි පිහිටා 
සීල විශුද්ධිය ඇත්ි කර ගත් ්කාලය දත් යුත්ු ය.  

රජත්ුර්ා පළර්ු රථසයන් බැස සදවන රථයට නැගි කාලය සර්න් 
සයෝගාවචරයා සීල විශුදධ්ිසය් උපකාරසයන් චිත්්ත් විශුද්ධියට පත්් 
කාලය දත් යුත්ු ය.  

රජත්ුර්ා සදවන රථසයන් බැස සත්වන රථයට නැග ිකාලය 
සර්න් සයෝගාවචරයා චිත්්ත් විශුද්ධිසය් පිහිටා නීවරණ ආදිසයන් සවන්ව 
පිරිසිදු සිත්ින ්යකු්ත්ව නාර්රෑප පරිගරහය සදිු කරන දිට්ි විශදු්ධියට 
පත්් කාලය දත් යුත්ු ය. 

රජත්ුර්ා සත්වන රථසයන් බැස සත්ර වන රථයට නැගි කාලය 
සර්න් සයෝගාවචරයා දිට්ි විශුද්ධිසය් උපකාර ඇත්ිව පරත්ය පරිගරහය 
සිදු කරන කංඛාවිත්රණ විශුද්ධියට පත්් කාලය දත් යතු්ු ය. 

රජත්ුර්ා සත්රවන රථසයන ්බැස පස්වන රථයට නැග ිකාලය 
සර්න් සයෝගාවචරයා කංඛාවිත්රණ විශුද්ධිසයහ ිඋපකාර ඇත්ිව උදය 
වය දැකීර් ආදී වූ ර්ග්ගාර්ගග් ඤාණදස්සන විශුද්ධියට පත්් කාලය දත් 
යුත්ු ය. 

රජත්ුර්ා පස්වන රථසයන ්බැස සයවන රථයට නැග ිකාලය 
සර්න් සයෝගාවචරයා ර්ගග්ාර්ගග් ඤාණදස්සන විශදු්ධිසයහි උපකාර 
ඇත්ිව පරත්ිපදා ඤාණදස්සන විශුද්ධියට පත්් කාලය දත් යුත්ු ය. 

රජත්ුර්ා සයවන රථසයන් බැස සත්්වන රථයට නැග ිකාලය 
සර්න් සයෝගාවචරයා ර්ගග්ාර්ගග් ඤාණදස්සන විශදු්ධිසයහි උපකාර 
ඇත්ිව සත්යානුසලෝර් ඤාණය දකව්ා පැමිණි කාලය දත් යුත්ු ය. 
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රජත්ුර්ා සත්්වන රථසයන ් බැස සාසක්ත් නුවර සදාරටුසවහි 
බැස පරාසාදසයහි ර්ත්ු ර්හලට නැගී නෑ මිත්ුරැ සර්ූහයා පිරිවරා සගන 
මිහිරි රස සබාජුන් වළඳන කාලය සර්න් සයෝගාවචරයා ඤාණදස්සන 
විශුද්ධිසයන් ආයයම සත්යාවසබෝධසයන් සියලු සකසලසනු් නසා  උත්ුම්ප් 
ධර්මය නැර්ත්ි පරාසාදයට නැගී ර්ග ඵල පිළිසවලනි් අහමත්්වයට පැමිණ 
පණසක් කුසල් ධර්ම පිරිවර ඇත්ිව නිවන අරර්ුණු සකාට ඵල 
සර්ාපත්්ත්ියට සර්වැද නිසරෝධ නැර්ත්ි සයනසයහි හිඳ සලෝසකෝත්්ත්ර 
සුවය විඳින කාලය දත් යුත් ුය. 

සර්හි සප්ත් විශදු්ීන් අත්සරහි දස කථා වස්ත්ූන්ර් අන්ත්ර්ගත් 
වූහ. සර්හි සීල විශුද්ධිසයහි දී අල්සප්ච්ඡ කථා, සන්ත්ුෂ්ටි කථා, 
අසංසග්ග කථා, සීල කථා යනුසවන් සත්රක් ආසව් ය. චිත්්ත් 
විශුද්ධිසයහ ිදී පවිසව්ක කථා, වීයයමාරම්ප්භ කථා, සර්ාධි කථා යැයි ත්ුනක් 
ආසව් ය. අසනක් දිට්ි විශුද්ධිය, කංඛාවිත්රණ විශුදධ්ිය, ර්ග්ගාර්ග්ග 
ඤාණදස්සන විශුද්ධිය, පරත්ිපදා ඤාණදස්සන විශුදධ්ිය, ඤාණදස්සන 
විශුද්ධිය යන විශුද්ධි පසසහි දී පරඥා කථාව ආසව් ය. සර්හි දී ධර්ම 
සස්නාපත්ි සාරිපුත්ර ර්හ රහත්න් වහන්සස් සප්ත් විශුද්ීන් විර්සීම්ප් 
වශසයන් දස කථා වස්ත්නූ් ර් විර්සුසව් ය. ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණ්ණ 
සත්රැන් වහන්සස් සප්ත් විශුද්ීන් විසඳමින් දස කථා වස්ත්ූන් ර් 
විසඳුසව් ය. 

අනත්ුරැව සාරිපුත්ර ර්හ රහත්න් වහන්සස් පුණ්ණ සත්රැන් 
වහන්සස් සග් නර් දන්සන් ර් නර්ුත්් සත්ුටක ් විඳින්සනමි යැයි යන 
අදහසින් “ආයෂු්ර්ත්් සත්ර් කිනම්ප් ඇත්්සත්් ද? සබරහර්්චාරීහු ආයුෂ්ර්ත්ුන් 
සකසස් දනිත්් ද?” යැයි ඇසුසව් ය.  

එවිට පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස් ඇවැත්්නි, පුණ්ණය යනු 
ර්ාසග් නර්ය. සබරහර්්චාරීහු ර්ා ර්න්ත්ානි පුත්ර යයි දනිත්්” යැයි කීසව් 
ය.  

ඉන් පසු සාරිපුත්ර ර්හ රහත්න් වහන්සස් “ඇවැත්්නි, ඓශ්චයයම 
ය, අද්භූත් ය. ර්නාසකාට ශාස්ත්ෘ ශාසනය දන්නා වූ ශරාවකයකු විසින් 
යම්ප් සස් නම්ප්, එපරිද්සදන ්ර් ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණ්ණ ස්ථවිරයන ්වහන්සස් 
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විසින් ගැඹුරැ වූ පරශ්නසයෝ දස කථා වස්ත්ූන්ට පිවිසසමින් පරකාශ කරන 
ලද්දාහ. 

යම්ප් සකසනක් ආයුෂර්්ත්් පණු්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සසස්ග් දැකරී් 
ලබත්් ද, සස්වනය ලබත්් ද ඒ සබරර්චාරීන්හට ලාභයක් ර් වන්සන් ය, 
ර්හත්් ලාභයක් ර් වන්සන ්ය. සබරහ්ර්චාරීහු විසනි් දුහුල් සුඹුලුවකනි්  
දරණුවක ්හිස ත්බා ආයුෂර්්ත්් පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සස් එහ ිවඩා 
හිඳුවා හිස් ර්ුදුසනහි ත්බා සගන ඇවිදිමින් දැකරී් ලබත්් ද, සස්වනය 
ලබත්් ද, ඔවුන්ට ද ලාභයකි. ඔවනු්ට ද ර්හත්්ර් ලාභයකි. අපි ද 
ආයුෂ්ර්ත් ්පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සස් දකිර්ු ද, සස්වනය කරර්ු ද, එය 
අපට ද ලාභයකි, ර්හත්් ලාභයකි” යැයි කීසව් ය. 

සාරිපුත්ර ර්හ රහත්න් වහන්සස් සර්සස් කී කල්හි ර්න්ත්ානි පුත්ර 
පුණ්ණ සත්රැන් වහන්සස ්“ආයුෂර්්ත්ුන් වහන්සස් කනිම්ප් ඇත්්සත්් ද? 
සබරහ්ර්චාරීහු ආයුෂ්ර්ත්ුන ්සකසස් දනිත්් ද?” යැය ිසාරිපුත්ර ර්හ රහත්න් 
වහන්සස්සගන් ඇසුසව් ය. 

එවිට සාරිපුත්ර රහත්න් වහන්සස් “ඇවැත්්නි, ර්සග් නර් 
උපත්ිස්ස ය. සබරහර්්චාරීහු ර්ා සාරිපුත්ර යැයි දනිත්ි” යැයි කීසව් ය. 

එවිට ර්න්ත්ානි පුත්ර පුණණ් සත්රැන් වහන්සස් “ශාස්ත්ෲන් 
වහන්සස් හා සර්ාන ශරාවකසයකු සර්ග කථා කරමිනුත්් ආයුෂර්්ත්් 
ශාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් යැයි සනා දන්සනමි. ඉදින් වනාහි අපි 
සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් යැයි දන්සනර්ු නම්ප් සර්පර්ණකුත්් කථා 
සනා කරන්සනමි” යැයි කසීව් ය. 

සර්හි දී යම්ප් ඇර්ත්ිසයක් සශර්ෂ්ඨ යැයි කියන්සන් රජත්ුර්ා හා 
සර්ානය යැයි කියන්සන ් ද, සගාසනකු ඇසත්කු හා සර්ාන යැයි 
කියන්සන් ද, වැවක් සර්ුද්රය හා සර්ානය යැයි කියන්සන් ද, ආසලෝකය 
සඳ හිරැ පෑයවුා හා සර්ානය යැය ිකයින්සන් ද, සර්සලස ශාස්ත්ෘෘන් 
වහන්සස් හා සර්ාන කිරීසර්න් සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස් සග් අසර්සර් 
ධර්ම කථික භාවය පරකට කර දක්වමින් ඔසවා ත්ැබුසව් ය.  
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“ඇවැත්්නි, ඓශ්චයයමය, අද්භූත් ය, ර්නාසකාට ශාස්ත්ෘ 
ශාසනය දනන්ා වූ ශරාවකසයකු විසින් යම්ප් සස් නම්ප් එසස් සාරිපුත්ර 
ස්ථවිරයන් වහන්සස් විසින ්දස කථාවස්ත්ුවලට බැස ගැඹුරැ වූ පරශ්න 
විචාරන ලදහ. 

යසර්ක් ආයුෂර්්ත්් සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස්සග් දැකීර් ලබත්් 
ද, ආශරය ලබත්් ද, එය ඒ සබරහ්ර්චාරීන් වහන්සස්ලාට ලාභයකි. ර්හත්්ර් 
ලාභයකි. සබරහර්්චාරීන් වහන්සස්ලා වස්ත්ර දරණවුක් හිස ත්බා 
ආයුෂ්ර්ත් ්සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් එහ ිවඩා හඳිුවා හිස් ර්ුදුසනහි 
ත්බා සගන පරිහරණය කරත්්ද, දකිත්් ද, සස්වනය කරත්් ද ඔවනු්ට 
ලාභයකි, ර්හත්්ර් ලාභයකි. අපි ද ආයුෂ්ර්ත්් සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් 
වහන්සස් දකරි්ු ද, ආශරය කරර්ු ද, එය අපට ද ලාභයකි. ර්හත්්ර් 
ලාභයකි.  

යම්ප් සහයකින් පරිහරණය සනා කරන්නා වූ පරශන් විචාරනු 
කැර්ැත්්ත්හු විසින් බණ අසනු කැර්ැත්්ත්හු විසනි් සත්රැන් වහන්සස් 
සකාත්ැනක සිටිසය් ද, සකාත්ැනක සැත්සපන්සන් ද, විර්සමින් හැසිරිය 
යුත්ු සව් ද, සර්සස ්පරිහරණය කරනන්හුට කැර්ත්ි  සව්ලාවක හිසින් 
බස්සවා උත්ුම්ප් ආසනයක වඩා හිඳුවා පරශ්න විර්සන්නට සහෝ බණ 
අසන්නට හැකි සව් ද එය අපට ද ලාභයකි” යැයි කීසව් ය. 

 ර්හා යගෝසිංග පරතිපදාව 

එක් කසලක භාගයවත්ුන් වහන්සස් සගෝසිංග සාල වන නම්ප් 
ආරණයසයහි වැඩ සිටි සස්ක. එකල්හි සදව්සලාව හා මිනිස් සලාව යන 
සියලු ත්ැන්හි පරසදි්ධ වූ පරකට වූ පරාත්ිසර්ෝක්ෂ සංවර ආදී සබාසහෝ 
ගුණයන්සගන් සම්ප්පූණම වූ බැවින් බුදු සසුසනහි ස්ථිර භාවයට පැමිණියා 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් වදාළ ධර්මය ශරවණය කිරීසර්න් ර් ආයයමය 
ජාත්ිසයහි ඉපිද සසර බැඳුම්ප් අවසන් කළා ව ූ ශාරිපුතර, ර්හා 
යර්ෞද්ගලයා න, ර්හා කාශයප, අනුරැද්ධ, කංො යර්වත, ආනන්ද යන 
අගර ශරාවක ර්හා ශරාවකයන ්සත්රැන් වහන්සස්ලා ද, අනය වූ අත්ිශයින් 
පරසිදධ් වූ ර්හ සත්රැන් වහන්සස්ලා ද එහි වැඩ සිටියහ. 
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සර්සස් රැස්ව සිටි ර්හ සත්රැන් වහන්සස් ලා අත්ර සාරිපුත්ර 
ර්හ රහත්න් වහන්සස් සීලාදී ගුණයන්සගන ්බුදු සසුසනහි ඉත්ා පරසිද්ධ 
ය. ඇස් ඇත්ියවුන්ට අහස ර්ැද සිටි සූයයමයා සර්න ්බබළන ගුණ නැර්ති් 
රශ්මිය ඇත්ිව සර්ෝහාන්ධකාරය නසන සහයනි් ද, චන්ද්ද්රයා සර්න් 
රර්ණීය ර්සනෝහර සීත්ල ගණු ඇත්ි සහයින් ක්සල්ශ නැර්ත්ි පරිදාහයන් 
සන්සිඳුවන බැවින් ද, සාගරය සර්න් ගම්ප්භීර වූ සථ්ිර වූ ර්හත්් වූ 
සනාසයක් ගුණයන්සගන් පරකට වූසය් ය.  

ත්ව ද සම්ප් සූත්රසයහ ිආවා වූ ගුණයන්සගන් පර්ණක ්සනාව 
අනංගණ, ධර්මදායාද, සම්ප්ර්ාදිට්ි, සීහනාද, රථවිනීත්, 
ර්හාහත්්ථිපසදෝපර්, ර්හාසව්දල්ල, ඡාත්ුර්, දීඝනඛ, අනුපද, 
සස්විත්බ්බාසස්විත්බ්බ, සච්චවිභංග, සම්ප්පසාදනයී, සංගීත්ි, දසුත්්ත්ර, 
පවාරණ, සුසීර්, සථරපඤ්හ, ර්හානිද්සද්ස, පටිසම්ප්භිධාර්ාගමය 
සථ්රසීහනාද, අභිනිෂ්කරර්ණ, ඒත්දග්ග යන ආදී සම්ප් සූත්ර ධර්මයන්සග් 
වශසයන් ද, ඉත්ා පරසිද්ධ ය. ඒ නිසා ර් භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින්  
“එතදග්ගං, භිඛෙයව, ර්ර් සාවකානං භිඛෙූනං ර්හාපහඤානං  දිදං 
සාරිපුයත්තා” යනුසවන ් සාරිපුත්ර ර්හ රහත්න් වහන්සස් සම්ප් බුදු 
සසුසනහි පරඥාවන්ත් භික්ෂූන ්අත්ර අගර වන්සන් ය යැයි අග ත්නත්ුසරහි 
ත්බා වදාළ සස්ක. 

සර්ාග්ගලයාන ර්හ රහත්න ්වහන්සස් ද, සීලාදී ගුණයන්සගන් 
ද, සම්ප් සූත්රසයහි ආවා වූ ගුණයන්සගන් ද, සාරිපතු්ර ර්හ රහත්න් 
වහන්සස් සර්න් ර් පරසදි්ධ වූසය් ය. ත්ව ද, අනුර්ාන සූත්රය, 
චූළත්ණ් හාසංඛය සූත්රය, ර්ාරත්ජ් ජනිය සූත්රය, වවජයන්ත් පරාසාදය 
කම්ප්පනය කිරීර්, සෘද්ධිපාද සංයුක්ත්සයහි එන සියලු සූත්රාන්ත්, 
නන් සදාපනන් ද නාගරාජයා දර්නය කිරීර්, භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
ගණ්ඩබ්බ වෘක්ෂ ර්ූලසයහි යර්ක පරාත්ිහායයමය දක්වා අභිධර්ම සද්ශනාව 
පිණිස සදව්සලාව වැඩ විට සියලු සත්්වයන්ට සපසනන සලස 
පරාත්ිහායයමසයන් සදව්සලාව වැඩීර්, විර්ානවත්් ථු හා සපත්වත්් ථු 
සද්ශනාව, සත්රැන් වහන්සස්සග් අභිනිෂ්කරර්ණය, අගර ත්නත්ුසරහි 
ත්ැබීර් යන ආදී සම්ප් සූත්ර ධර්මයන්සග් වශසයන් ද, ඉත්ා පරසිද්ධ ය. ඒ 
නිසා ර් භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් “එතදග්ගං, භිඛෙයව, ර්ර් 
සාවකානං භිඛෙූනං ඉද්ධිර්තතානං  දිදං ර්හායර්ාග්ගල්ලායනා” 
යනුසවන් ර්හසණනි, සම්ප් සර්ාග්ගලයාන ර්හ සත්රැන් වහන්සස් සම්ප් 



188    ධර්මදායාද සූත්රය 

බුදු සසුසනහ ි සෘද්ධිර්ත්් භික්ෂූන් අත්ර අගර වන්සන් ය යැයි අග 
ත්නත්ුසරහි ත්බා වදාළ සස්ක. 

ර්හා කාශයප ර්හ රහත්න් වහන්සස් ද, සීලාදී ගුණයනස්ගන් ද, 
සම්ප් සූත්රසයහි ආවා වූ ගුණයන්සගන් ද, සාරිපුත්ර ර්හ රහත්න් වහන්සස් 
සර්න් ර් පරසදි්ධ වූසය් ය. ත්ව ද, භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්ග සවිුරැ 
ර්ාරැ කිරීර්, ජිණ්ණචීවර සූත්රය, චන් සද්රෝපර් සූත්රය, සියලු කාශයප 
සංයුක්ත්ය, ර්හා ආයයමවංශ සුත්රය, සත්රැන් වහන්සස්සග් 
අභිනිෂ්කරර්ණය, අගර ත්නත්ුසරහි ත්ැබීර් යන ආදී සම්ප් සූත්ර ධර්මයන්සග් 
වශසයන් ද, ඉත්ා පරසිද්ධ ය. ඒ නිසා ර් භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් 
“එතදග්ගං, භිඛෙයව, ර්ර් සාවකානං භිඛෙූනං ධුතවාදානං  දිදං 
ර්හාකයස්සපා” යනුසවන ්ර්හසණනි, සම්ප් ර්හා කාශයප ර්හ සත්රැන් 
වහන්සස් සම්ප් බුදු සසුසනහ ිධුත්ාංග ධාරී භික්ෂූන් අත්ර අගර වන්සන් ය 
යැයි අග ත්නත්ුසරහි ත්බා වදාළ සස්ක. 

අනුරැදධ් ර්හ රහත්න් වහන්සස් ද, සීලාදී ගුණයන්සගන් ද, සම්ප් 
සූත්රසයහි ආවා වූ ගුණයන්සගන් ද, සාරිපුත්ර ර්හ රහත්න් වහන්සස් 
සර්න් ර් පරසිද්ධ වූසය් ය. ත්ව ද චූළසගාසිංග සූත්රය, නළකපාන සූත්රය, 
අනුත්් ත්රිය සූත්රය, උපකස්ල්ශ සූත්රය, අනුරැද් ධ සංයුත්් ත්ය, ර්හා 
පුරිසවිත්කම සූත්රය, සත්රැන් වහන්සස්සග් අභිනෂි්කරර්ණය, අගර 
ත්නත්ුසරහි ත්ැබීර් යන ආදී සම්ප් සූත්ර ධර්මයන්සග් වශසයන් ද, ඉත්ා 
පරසිදධ් ය. ඒ නිසා ර් භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසනි් “එතදග්ගං, භිඛෙයව, 
ර්ර් සාවකානං භිඛෙූනං දිබ්බචඛෙුකානං  දිදං අනුරැයද්ධා” යනුසවන් 
ර්හසණනි, සම්ප් අනුරැද්ධ ර්හ සත්රැන් වහන්සස් සම්ප් බුදු සසුසනහි 
දිවැස් ඤාණ ලාභී භික්ෂූන් අත්ර අගර වන්සන් ය යැය ිඅග ත්නත්ුසරහි 
ත්බා වදාළ සස්ක. 

කංඛා සර්වත් ර්හ රහත්න් වහන්සස් ද, සීලාදී ගුණයන්සගන් 
ද, සම්ප් සූත්රසයහි ආවා වූ ගුණයන්සගන් ද, සාරිපතු්ර ර්හ රහත්න් 
වහන්සස් සර්න් ර් පරසිදධ් වූසය් ය. ත්ව ද, භාගයවත්නු් වහන්සස් සර්ග 
සැවැත්් නවුර සිට රජගහ නුවර බලා චාරිකාසවහි වඩන අත්ර මිනිස්සු 
උක් හකුරැ කැටි කරණු පණිිස පිටි හා අළු සයාදනු දැක ඒවා අකැපය 
යැය ිපිරිස් සහිත්ව සනා වැළඳීර්, ර්ාගමසයහි වඩන අත්ර වචමස් පිඩක 
ර්ුං පැල වී ත්ිසබනු දැක ත්ැම්ප්බූ ර්ුං ද පැළ සවයි යැයි සති්ා පිරිස් සහිත්ව 
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ර්ුං සනා වැළඳීර් ආදී සීල සගෞරවය, සත්රැන් වහන්සස්සග් 
අභිනිෂ්කරර්ණය, අගර ත්නත්ුසරහි ත්ැබීර් යන ආදී සම්ප් සූත්ර ධර්මයන්සග් 
වශසයන් ද, ඉත්ා පරසිද්ධ ය. ඒ නිසා ර් භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් 
“එතදග්ගං, භිඛෙයව, ර්ර් සාවකානං භිඛෙූනං ඣා ිනං  දිදං 
කඞ්ොයරවයතා” යනුසවන් ර්හසණනි, සම්ප් කංඛාසර්වත් ර්හ සත්රැන් 
වහන්සස් සම්ප් බුදු සසුසනහි ධයාන කරන්නා වූ භික්ෂූන් අත්ර අගර 
වන්සන් ය යැයි අග ත්නත්සුරහි ත්බා වදාළ සස්ක. 

ආනන්ද ර්හ සත්රැන් වහන්සස් ද, සීලාදී ගුණයන්සගන් ද, සම්ප් 
සූත්රසයහි ආවා වූ ගුණයන්සගන් ද, සාරිපුත්ර ර්හ රහත්න් වහන්සස් 
සර්න් ර් පරසිදධ් වූසය් ය. ත්ව ද සස්ඛ සූත්රය, බාහිත්ික සූත්රය, 
ආසනඤ් ජසප් පාය සූත්රය, සගාපකසර්ාග් ගල් ලාන සූත්රය, බහුධාත්ුක 
සූත්රය, චූළසුඤ් ඤත් සූත්රය, ර්හාසුඤ් ඤත් සූත්රය, ඓශ්චයයමාබ්භූත් 
සූත්රය, භද් සදකරත්් ත් සූත්රය, ර්හානිදාන සූත්රය, ර්හාපරිනිබ් බාන සූත්රය. 
සුභ සූත්රය, චූළනී සලෝකධාත්ු සූත්රය සත්රැන් වහන්සස්සග් 
අභිනිෂ්කරර්ණය, අගර ත්නත්ුසරහි ත්ැබීර් යන ආදී සම්ප් සූත්ර ධර්මයන්සග් 
වශසයන් ද, ඉත්ා පරසිද්ධ ය. ඒ නිසා ර් භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් 
“එතදග්ගං, භිඛෙයව, ර්ර් සාවකානං භිඛෙූනං බහුස්සුතානං  දිදං 
ආනයන්දා” යනුසවන් ර්හසණනි, සම්ප් ආනන්ද ර්හ සත්රැන් වහන්සස් 
සම්ප් බුදු සසුසනහි බහුශරැත් භික්ෂූන් අත්ර අගර වනස්න් ය යැයි අග 
ත්නත්ුසරහි ත්බා වදාළ සස්ක. 

 ත්ව ද සම්ප් සත්රැන් වහන්සස්ලා පර්ණක් ර් සනාව අගර ශරාවක 
ර්හා ශරාවක ර්හ රහත්න් වහන්සස්ලාසග් පිරිවර වූ ත්සි් දහසක් පර්ණ 
සබාසහෝ පරසිද්ධ ර්හත්් ගුණ ඇත්ි සත්රැන් වහන්සස්ලා සර්ග 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් සම්ප් සගෝසිංග සාල වනසයහි වැඩසිටි සස්ක.  

ර්හා සර්ෞද්ගලයායන ස්ථවිරයන් වහන්සස් සවස් කාලසයහි 
ඵල සර්ාපත්්ත්ිසයන් නැඟී සිට සලෝක ධාත්ුව බලන කල්හි උදයාන 
කරීඩා කරන ර්ත්් වූ ක්ෂත්රිය රසජකුසග් කණින් ගිලිසහන මිණි 
කුණ්ඩලයක් සර්න් ද, හකුලා කවරයකට බහාලන රත්් පැහැති් 
කම්ප්බිලියක ් සර්න ් ද, ර්ැණික්ර්ය නාග දන්ත්යකනි් වැසටන්නා වූ 
කහවණු දහස් ගණනක ්අගනා රන ්ත්ැටියක ්සර්න් ද බැස යන පනස් 
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සයාදුන් විෂ්කම්ප්භය ඇත්ි, එකසිය පනස් සයාදුන් වට ඇත්ි සූයයම 
ර්ණ්ඩලය දුටුසව් ය.  

ඊට අනත්ුරැව සපර දිග අහස බලන විට නිම්ප්වළල්ල සගන 
පරිවත්මනය කරන්නා වූ රිදී සරෝදයක් සර්න ්ද, රිදී පවමත්යකින් නික්සර්න 
කිරි දහර ර්ණ්ඩලයක් සර්න් ද, පයිාපත්් සලා ගවුන් ගැබට පැන නගනි 
සුදු වන් සංස රාජසයක ුසර්න ්ද, කළු ර්ුහුදු අහස් කසුින් උඩට නැගී 
සපර දිග දිසාසවහි සක්වළ ගල ර්ත්්සත්න් සස ලාඤ්චනය ඇත්ිව 
පායන එකුනප්ණස් සයාදුන් (49) විෂ්කම්ප්භය ඇත්ි, එකසිය සත්ළිස් සත්් 
සයාදුන් වට ඇත්ි චන්ද්ර ර්ණ්ඩලය දුටුසව් ය. 

ඉන් පසු සත්රැන් වහන්සස ්සල් වනය සදස බැලුසව් ය. එවිට 
සල් ගස්වල ර්ුල පටන් අග සත්ක් පිපුණු ර්ල් ඇත්ි ඒ සල් වනය සිනඳිු 
දුහුල් සළු සපාරවන ලදද්ක් සර්න් ද, ර්ුත් ුසර්ූහයක ්අර්ුණන ලද්දක් 
සර්න් ද බැබසළමින් පැවත්ුසණ් ය. එසස් ර් ඒ වනය යට භූමිය සල් 
ර්ල් සර්ණු වැටීසර්න් ර්ල් ඇත්ිරි ඇත්ිරැවාක් සර්න් ද, ලාකඩ දිසයන් 
සත්ර්න ලද්දක් සර්න් ද විසිත්ුරැ වූසය් ය. එහි මී ර්ැසි බඹර ආදීහු ර්ල් 
සරාන් ර්දසයන් ර්ත්් ව ගීත්කිා ගයන්නවුන ්සර්න ්වනය පුරා හැසිසරත්ි. 
එසස් ර් එදින පුර පසසලාස්වක සපාසහාය දිනයක් විය. 

සම්ප් සියලු අසිරිය දුටු සර්ාග්ගල්ලාන ර්හ රහත්න් වහන්සස්ට 
“අද යම් අලංකාර රාතරි  යකයස් ගත කරන්යනම් ද?” යැය ිසිත්ක් ඇති් 
විය. ඉන් පසු සත්රැන් වහන්සස්ට “ආ යම ශරාවකය ෝ වනාහි ධර්ම 
ශරවණ  කිරීර්ට ර් ඇලුම් ඇත්යතෝ යවති. ර්ායග ්යජ්ය්ෂ්ඨ යසායහා ුරැ 
සාරිපුතර ර්හ යතරැන් වහන්යස් යවත යගාස් ධර්ම රතිය න් කල් 
යගවන්යනමි” යැයි  සිත්ා “එයස්  න කල්හි ද තනිව යනා යගාස් ර්හා 
කාශයප යතරැන් වහන්යස ්සර්ග  න්යනමි” යැය ිසති්ා හුන් ත්ැනින් 
නැගිට පත්්කඩය ගසා දර්ා හකුලාසගන ර්හා කාශයප සත්රැන් 
වහන්සස් හර්ුවට වැඩ “ර්හා කාශයප ස්ථවිරයන් වහන්ස, ආයුෂ්ර්ත්් 
ශාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් හර්ුවට ධර්ම ශරවණය පණිිස වඩර්”ු යැයි 
කීසව් ය. එවිට ර්හා කාශයප සත්රැන ්වහන්සස ්ස්වභාවසයන් ර් ධර්ම 
ශරවණය පරිය කරන බැවින ් “ඇවැත්නි ර්ායග් හිස රියදන්යන්  , පිට 
රියදන්යන්  . එබැවින ්ර්ට  ා යනාහැකි . නුඹ  නන්” යනාදී කිලි 
සල්ශයක් සනාසකාට සත්ුටු සිත්ින් යකු්ත්ව ර් “ඇවැත්නි, එයස් ” යැයි 
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පිළිත්ුරැ දී පත්්කඩය ගසා දර්ා සර්ාගග්ලයාන සත්රැන ්වහන්සස් අනුව 
නිකර්්ුසණ් ය. සර්සස් සම්ප් ර්හ රහත්න් වහන්සස්ලා සදනර් ගර්නට 
නිකම්ී පිළිසවලින් සිටි කල්හි චන්ද්ර ර්ණ්ඩල සදකක ්සර්න් ද, සූයයම 
ර්ණ්ඩල සදකක් සර්න් ද, ඡද්දන්ත් කුල ඇත්් රජුන් සදසදසනකු සර්න් 
ද, සක්ශර සිංහයන් සදසදසනකු සර්න් ද, වයාඝරයන් සදසදසනකු සර්න් 
ද බැබළුණාහුය.  

එකල්හි අනුරැද්ධ ර්හ රහත්න් වහන්සස් ර්ුගලන් ර්හ රහත්න් 
වහන්සස් හා කාශයප ර්හ රහත්න් වහන්සස ් සාරිපතු්ර ර්හ රහත්න් 
වහන්සස් හර්ුවට ධර්ම ශරවණය කිරීර් පිණිස වඩනු දැක බටහිර සදස 
බැලුසව් ය. එවිය වනය අඳුරැ කරමින් බැස යන සූයයම ර්ණ්ඩලය 
දැක්සක් ය. ඉන් පසු සපර දිග සදස බැලූ කල්හ ිවනය අලංකාර කරමින් 
නැසගන චනද්්ර ර්ණ්ඩලය දුටුසව් ය. ඉක්බිත්ි සල් වනය සදස බලන 
කල්හි සුපිපි අලංකාරර්ත්් සල් වනය දැක “අද යපයහවස් දින  යව ි. 
ර්ායග් යජ්ය්ෂ්ඨ යසායහා ුරන් වහන්යස්ලා යදනර් ධර්ම යසන්ාධිපති 
ර්හ යතරැන් වහන්යස් හර්ුවට විති. අද වනාහි ර්හත් ධර්ම ශරවණ ක් 
වි   ුතු . ර්ර් ද එහි යකාටස් කරැයවකු යවමි” යැය ිසිත්ා වැඩ සිටි 
ත්ැනින් නැගිට පත්්කඩය ගසා දර්ා ර්හ සත්රැන් වහන්සස්ලා සදනර් 
අනුව නකි්ර්ුසණ් ය.  

සර්සලස සම්ප් ක්ෂීණාශරවයන ්වහන්සස්ලා ත්ුන ්නර් පිළසිවලින් 
වඩන විට පළිිසවලින් ත්ැබූ සූයයම ර්ණ්ඩල ත්ුනක් සර්න් ද, චන්ද්ර 
ර්ණ්ඩල ත්ුනක් සර්න් ද, සිංහයන් ත්ිසදසනකු සර්න් ද, වයාඝරයන් 
ත්ිසදසනකු සර්න් ද බැබසළන්නට වූහ. 

ඉන් පසු ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් සම්ප් ර්හ ර්ුගලන් ආදී 
ක්ෂීණාශරවයන් වහන්සස්ලා සත්නර් එසස් වඩනු දැක බැස යන සූයයම 
ර්ණ්ඩලය ද, නැග එන චනද්්ර ර්ණ්ඩලය ද සුපපිි අලංකාර වනය ද දැක 
“අද යපායහා  දින  වන්යන්  . ර්හත් ධර්ම ශරවණ ක ්වි   ුතු . ර්ර් 
ද එහි යකාටස් කරැයවක ුීර්ට එහි  මි” යැයි සිත්ා නැවත් “ර්ර් තනිව 
යනා  මි. කංො යර්වත යතරැන් වහන්යස් ද කැටුව  න්යනමි” යැයි 
සිත්ා වැඩ සිටි ත්ැනින් නැගිට පත්්කඩය ගසා දර්ා කංඛාසර්වත් 
සත්රැන් වහන්සස් හර්ුවට වැඩ සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් හර්ුවට 
ධර්ම ශරවණය පිණිස වඩර්ු යැය ි කීසව් ය. එවිට සර්වත් සත්රැන් 
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වහන්සස් ද ස්වභාවසයන් ර් ධර්ම ශරවණය පරිය කරන බැවින් “ඇවැත්්නි 
ර්ාසග් හිස රිසදන්සන් ය, පිට රිසදන්සන් ය. එබැවින ් ර්ට යා 
සනාහැකිය. නඹු යන්න” යනාදී කිලි සල්ශයක් සනාසකාට සත්ුටු සිත්ින් 
යුක්ත්ව ර් “ඇවැත්්නි, එසස්ය” යැයි පළිිත්ුරැ දී පත්ක්ඩය ගසා දර්ා 
ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් අනුව නකි්ර්ුසණ් ය. සර්සස් සම්ප් ර්හ 
රහත්න් වහන්සස්ලා සදනර් ගර්නට නකිම්ී පිළිසවලින් සිටි කල්හි චන්ද්ර 
ර්ණ්ඩල සදකක ්සර්න ්ද, සයූයම ර්ණ්ඩල සදකක් සර්න ්ද, ඡදද්න්ත් කුල 
ඇත්් රජුන් සදසදසනකු සර්න් ද, සක්ශර සිංහයන් සදසදසනකු සර්න් 
ද, වයාඝරයන් සදසදසනකු සර්න් ද බැබළුණාහුය.  

ඉක්බිත්ි සර්ෞද්ගලයායන, ර්හා කාශයප, අනුරැද්ධ යන 
ක්ෂීණාශරවයන් වහන්සස්ලා සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් හර්ුවට ධර්ම 
ශරවණය පිණිස වැඩයහ.  

ඉන් පසු සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් දුරින් ර් එන්නා වූ 
ආයුෂ්ර්ත්් කංඛාසර්වත් හා ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස්ලා සදනර් දැක, 
කථා කළ විට ඇසසන සීර්ාව වූ ආසනන්යට පැමිණි කල්හි ආනන්ද 
සත්රැන් වහන්සස් අර්ත්ා “ආයුෂ්ර්ත් ් ආනන්දසයනි, එනු ර්ැනවි. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් උපස්ථායක වූ, භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් 
සමීපසයහි හැසිසරන්නා වූ ආයුෂර්්ත්් ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් සග් 
සර්හි පැමිණීර් ඉත්ා යහපත්් ය.  

ඇවැත්්නි, ආනන්දසයනි, නා, සල්, සපු, සහාර ආදී ගස්වලින් 
ගහන වනය ගණ සසවන ඇත්ි නිසා ද, ර්ල් පල හටගන්නා විවිධ 
වගමසයහි ගස ් ඇත්ි නිසා ද, ජලාශරිත් වූ ගමින් බැහැර වූ නිසා ද 
වනසයහි ඇත්ි සිත්් ඇදගන්නා සුළු බව නිසා සගෝසිංග සාල වනය 
සිත්්කලු ය.  

එසස් ර් යම්ප් ආරණයයක කාර්යන් ගසව්ෂණය කරන ජනයා 
සනා ඇසලත්් ද, වීත්රාගී වූ සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදු රජාණන් වහන්සස් පරධාන 
ත්ිස් දහසක් පර්ණ ක්ෂීණාශරවයන ්වහන්සස්ලා ර් සිත් ්අලවා සවසසත්් 
ද එසලස පුදග්ලයන් සත්ු සිත්් ඇදගන්නා බව නිසා ද සගෝසිංග සාල 
වනය සිත්්කලු ය.  
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සම්ප් පුර පසසලාස්වක සපාසහෝ දින රාත්රිසයහි වළාකුළු, මී දුර්, 
දුර් සහ ූවිලි, රාහු අසුසර්නද්රයා යන සත්ර උපක්සලශ්යන්සගන් සත්ාර 
වූ ආකාශය සඳ පහනින් බබළන්නී ය. සයිලු වනය සල ගස් ර්ුල සිට 
අග දක්වා පිපීසර්න් ද, දිවයර්ය වූ ර්දාරා, සකාසබෝලීල පරසත්ු සඳුන් 
සුවඳ වැනි සුවඳ හර්යි. ආනන්දසයනි, සකබඳු ස්වභාව ඇත්ි භික්ෂුවක් 
කරණ සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය සසෝභර්ාන වන්සන් ද” යැයි 
විචාසළ් ය. 

සර්හි රැස්ව සිටි පිරිසසන් ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් 
සියල්ලන්ට ර් නවක ය. එසස් නම්ප් කරු්ක් සහයනි් සාරිපුත්ර සත්රැන් 
වහන්සස් පළර්ු ව ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස්සගන් විර්සුසව් ද? යත්්:- 
ගුණ භක්ත්ි වශසයන් ර්ර්ායනය කළ සහයින් ය. සාරිපුත්ර සත්රැන් 
වහන්සස් “ර්ා විසනි් කළ යුත්ු වූ බුද්සධෝපස්ථානය සම්ප් ආනන්ද 
සත්රැන් වහන්සස් කරනස්න්ය” යැයි ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස්ට 
පරසාදය සගෞරවය දක්වන්සන් ය. ආනන්ද සත්රණුසවෝ ද “සම්ප් සාරිපුත්ර 
සත්රැන් වහන්සස් බුදුරජාණන් වහන්සස්සග් ශරාවකයන් අත්ර අගරය, 
සජය්ෂ්ඨය” යැයි පරදාසය සගෞරවය පුද කසළ් ය. සර්සලස සම්ප් සදසදනා 
වහන්සස් අත්ිශයින් මිත්රය. ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් පාත්ර චීවර දී 
කුල දරැවන් පැවිදි කරවා සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස ්සවත් උපාධය 
ගරහණය පිණිස යැවුසව් ය. සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස් ද පාත්ර චීවර දී 
කුල දරැවන් පැවිදි කරවා ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස ්සවත් උපාධය 
ගරහණය පිණිස යැවුසව් ය. සර්සලස පැවිදි වූ පරිිස පන්සියය බැගින් 
වූහ. ආනන්ද සත්රැන ්වහන්සස්ට ර්න වඩන යම්ප් කසිිවක ්ලැබුණ ුවිට 
එය සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස්ට පූජා කරන්සන ්ය. එසස් ර් සාරිපුත්ර 
සත්රැන් වහන්සස්ට ර්න වඩන යම්ප් කිසිවක් ලැබුණු විට එය ආනන්ද 
සත්රැන් වහන්සස්ට පූජා කරන්සන් ය. සර්සස් පරියශලීී භාවය නිසා ර් 
අන් භික්ෂූන් සගන් සනා විර්සා පරථර්සයන් ආනන්ද සත්රැන් 
වහන්සස්සගන් ර් විර්සුසව් ය. 

ත්ව ද සර්සස් කුඩා ර් සකනාසගන් පටන් සගන අනු 
පිළිසවලින් වැඩහිටි ත්ැනැත්්ත්ා දක්වා විචාරීර් “අනුර්ති පුච්ඡාව” නම්ප් 
සවයි. එබැවින් සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස් සර්සස ් සිත්ා පළර්ු ව 
ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස්සගන් අසා සර්සස් ඉන් පස ු සර්වත්, 
අනුරැදධ් ර්හා කාශයප සර්ාග්ගලයාන සත්රැන් වහන්සස්ලාසගන් 
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පිළිසවලින් අසන්සනමි. ඉන් පසු ර්ාසග් ර්ත්ය පරකාශ කරන්සනමි. 
සර්සත්කින් ධර්ම සද්ශනාව ර්ුදුන් පැමිණියා ර්හත්් බවට පැමිණියා සනා 
වන්සන ් ය. ඉන් පස ු අප සියලු සදනා වහන්සස ් ර් දසබලධාරින් 
වහන්සස් හර්ුවට එළඹ විචාරීසර්න් ධර්ම සද්ශනාව ර්ුදුන් පැමිණියා 
වන්සන් ය යැය ිසිත්ා ආනන්දසයනි, සකබඳු සව්භාව ඇත්ි භික්ෂුවක් 
කරණ සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය සසෝභර්ාන වන්සන් ද” යැයි 
විචාසළ් ය. එවිට ආනනද් සත්රැන් වහන්සස් සර්සස් කීසව් ය.  

“ඉධාවුයසා සාරිපුත්ත, භිඛෙු බහුස්සුයතා යහාති සුතධයරා 
සුතසතනිචය ා. ය  යත ධම්ර්ා ආදිකලයාණා ර්යජ්ඣකලයාණා 
පරිය ාසානකලයාණා සාත්ථා සබයහජ්නා, යකවලපරිපුණ්ඩණං පරිසුද්ධං 
බරහ්ර්චරි ං අභිවදතති, තථාරෑපාස්ස ධම්ර්ා බහුස්සුතා යහාතති, ධතා, 
වචසා පරිිතා, ර්නසානුයපඛිතා, දි්ඨි ා සුප්පටිවිද්ධා. යසා 
චතස්සතනං පරිසානං ධම්ර්ං යදයසති පරිර්ණ්ඩඩයලහි පදබයහජ්යනහි 
අප්පබයද්ධහි අනුස සර්ුග්ඝාතා . එවරෑයපන යො, ආවුයසා සාරිපුත්ත, 
භිඛෙුනා යගාසිඞ්ගසාලවනං යසායභ යා’ති”    

සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්ස, සසර දුකනි් නදිහස් ව නවින් සුව 
ලබනු කැර්ත්ි ව සම්ප් සාසනසයහි පැවිදි වූ භික්ෂුව බහුශරැත් සවයි ද, 
ඇසූ සදය දරන්සන් සවය ිද, ඇසූ සදය රැසක්ර ගන්සන් සවය ිද, යම්ප් 
සස් ධර්මය ආදි කලයාණ ර්ධයය කලයාණ පරියවසාන කලයාණ  සවත්් 
ද, සාථමක සවයි ද, වයඤ්ජන සහිත් සවයි ද, සක්වල පරිපූණම සකාට 
බරහ්ර්චයයමාව පවසත්් ද, ඔහු විසින් එබඳු ධර්මසයෝ සබාසහෝ සකාට අසන 
ලද්සද් සබාසහෝ සකාට පරගුණ කරන ලද්සද් සිත්ින් නැවත් නැවත් 
පරීක්ෂා කරන ලද්සද් පරඥාසවන් ර්නාව අවසබෝධ කරන ලද්සද් සව් ද, 
සහසත්ර් ආශරව ක්ෂය කිරීර් පිණිස සිවවුනක් පිරිසට හාත්්පසින් වට 
සකාට පද වයඤ්ජන සම්ප්පත්්ත්ිසයන් යුක්ත්ව ධර්මය සදශනා කරයි ද, 
සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්ස, එබඳු භික්ෂුව කරණ සකාට සගන 
සගෝසිංග සාල වනය බැබසළන්සන් ය යැයි කීසව් ය.  

එහි “බහුස්සුයතා යහාති” යනු නවාංග ශාස්ත්ෘ ශාසනය පාළි 
අනු සන්ධි පවූමාපර ගැළපීම්ප් වශසයන් සබාසහෝ ඇසූ පිරෑ ත්ැන් ඇත්ි 
බව ය.  
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“සුතධයරා” ඇසූ සද් සිත්හ්ි දරන්සන් ද සර්ය සුතධර නම්ප් 
සවයි. යසර්කුසග් ඇසූ සදය එක කණකින් සගන අසනක් කණින් පලා 
යන්සන් ද, සිදුරැ වූ කළයක දිය සනා රැසඳනන්ාක් සර්න් සව් ද, පිරිස් 
ර්ැද එක් සූත්රයක් සහෝ ජාත්කයක් කියන්නට සනාහැකි වන්සන් ද 
සර්සත්සම්ප් සුත්ධර සනාවන්සන් ය. යසර්කු විසින් උගන්නා ලද බුද්ධ 
වචනය උගත්් කාලය හා සර්ාන සව් ද, දස වෂමයක් සහෝ විසි වෂමයක් 
සහෝ හැදෑරීර්ක් සනා කරන්සන් නර්ුත්් ර්ත්කය සනා නැසස් ද 
සර්සත්සම්ප් සුතධර නම්ප් සවයි.  

“සුතසතනිචය ා” යසර්කු සග් සිත්්හි ඇසූ ධර්මය සිත්හ්ි ර්ත්ක 
ත්බා ගැනීම්ප් වශසයන් රැස ්වූසය් සවයි ද, යසර්කුසග ්ඇසීර් වනාහි 
හෘදය නැර්ත්ි ර්ඤ්ජුසාසවහි ත්ැන්පත්් කර ගැනරී් යම්ප් සස් ගලක 
සකටූවක්, රන් බඳුනක වත්් කළ සිංහ සත්ලක් සර්න් සවයි ද, සනා 
නැසී සබාසහෝ කල් පවත්්සන් සවයි ද සර්ය සුත සතනිච  නම්ප් සවයි. 

“දතා” ධාරණය වූ පරගුණ ව ූසදය යි. ඇත්ැම්ප් සකසනකටු උගත්් 
බුද්ධ වචනය ත්හවුරැ වූසය ්පරගුණ වූසය් නර්ුත්් එය එසලස පවත්ින්සන් 
සනාසව්. අසවල් සූත්රය සහෝ අසවල් ජාත්කය කියන්න යැය ිකී කල්හි 
නැවත් සජ්ඣායනා සකාට සසඳා කියන්සනමි යැය ි කියයි. ඇත්ැම්ප් 
සකසනකුට ධාරණය වූ සදය ගංගා ජලයක් ගලනන්ාක් සර්න් ද, ත්ර් 
භවාංග සිත්් පරම්ප්පරාව ගලා යන්නාක් සර්න් ද සවයි. අසවල් සූත්රය 
සහෝ අසවල් ජාත්කය කියනන් යැයි කී කල්හි නිසි ත්ැනනි් උපුටා සගන 
එයර් කියයි. එසලස ර්නාව ධාරණය කරගත්් ත්ැනැත්්ත්ා ධතා නම්ප් 
සවයි. 

“වචසා පරිිතා” සූත්ර දසක වගම දසක පණ්ණාස දසක 
වශසයන් වචනසයන් සජ්ඣායනා කරන ලද්ද යි. 

“ර්නසානුයපඛිතා” සිත්ින ් විර්සන ලද්ද ය. යම්ප් සකසනක් 
වචනසයන් සජ්ඣායනා කරන ලද බුද්ධ වචනය සිත්නි් සිහි කරන විට 
ඒ ඒ ත්ැන ර්හා පහනක් දරා සිටින්සනකුට රෑප සපසනන්නාක් සර්න් 
පැහැදිලි සවයි ද එය ර්නසානුසපක්ඛිත්ා නම්ප් සව්. 
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“දි්ඨි ා සුප්පටිවිද්ධා” අථම වශසයන් ද, කරැණු වශසයන් ද 
පරඥාසවන් අවසබෝධ කරන ලද්ද යි. 

“පරිර්ණ්ඩඩයලහි පදබයහජ්යනහි” පාළි පදයන් හි අථමය පරකාශ 
කරන බැවින් පද වයඤ්ජන නම්ප් සව්. එය වනාහි අකුරැ සම්ප්පූණම කර 
දසවිධ වයඤ්ජන සම්ප්පත්්ත්ිසයන් යුක්ත්ව සම්ප්පණූම සකාට කීර් 
පරිර්ණ්ඩල නම්ප් සව්. ත්ව ද භික්ෂුවක් පිරිසසහි ධර්ම සද්ශනා කරන කල්හි 
සූත්රයක් සහෝ ජාත්කයක ් ර්ාත්ෘකා කර සවනත් ් සූත්රයකින් සහෝ 
ජාත්කයකින් උපර්ා වස්ත් ු සගන හැර දක්වා කාලය අවසන් වූ විට 
නැගිට යයි ද එබඳු භික්ෂුව සග් සද්ශනාව සම්ප්පූණමසයන ්සාථමක සනාසව්. 
යම්ප් භික්ෂුවක් ධර්ම සද්ශනා කරන කල්හි ර්ාත්ෘකාව හා සම්ප්බන්ධ අනු 
සන්ධි ගලපා ආචායයමයන් වහන්සස්ලා දුන් ර්ත් වාදසයහි ර් 
ආචායයමයන් වහන්සස්ලා හර්ුසවහි උගත්් සදය අත්් සනා හරිමින් යම්ප් 
සස් ආචායයමයන් වහන්සසල්ා ඒ ඒ සූත්ර වණමනා කළාහු ද, ඒ නයනි් ර් 
සංවණමනා කරමින්, සත්ලිත්ුඩකින් සිත්ුවම්ප් අඳිනන්කු සර්න් ද, ගැඹරුැ 
ඇලකින් ජලය හරිනන්ක ු සර්න් ද, පිය සටහන් සනා වරද්දන 
වසන්ධව ආජාසනයය අශ්වසයකු සර්න් යයි ද එර් භික්ෂුව සග් 
සද්ශනාව හාත්්පසින් සම්ප්පූණම වූසය් සවයි. සර්බඳු කථා සඳහා 
පරිර්ණ්ඩල පද වයඤ්ජන සහිත් යැයි කයිනු ලැසබ්. 

“අනුප්පබයන්ධහි” යම්ප් භකි්ෂුවක් ධර්ම සද්ශනා කරන කල්හි 
සූත්රයක් සහෝ ජාත්කයක ්සහෝ ර්ාත්ෘකා කර ආරම්ප්භ කළ ත්ැන් පටන් 
ඉත්ා සව්ගසයන් යුත්ුව ගනිගිානා දණ්ඩ ඇලළීර් කරනස්නකු සර්න් ද, 
උණු උණුසව් ආහාරයක් අනුභව කරන්සනකු සර්න් ද, සපළ හා අනු 
සන්ධි පූවමාපර ගැළපීම්ප් පළිබිඳව ගනන්ා ලදද් ගත්් වනර් සනාගනන්ා 
ලද්ද සනාගත්් වනර් ද සකාට පණරලා අත්ර හැසිසරන සගායකු 
නැගිටුවන්නාක් සර්න ්ඒ ඒ ත්ැන ගැසටමින ්අවසන ්සකාට නැගිට යයි 
ද, නැවත් යම්ප් සකසනක් ධර්ම සද්ශනා කරන කල්හි වසරක උස් හඬින් 
ද, වසරක සව්ගසයන් ද, වසරක ර්න්ද ව ද, වසරක ර්හ හයිසයන් ද, 
වසරක ඉත්ා සහමින් ද දහම්ප් සදසන්සන් සව් ද, යම්ප් සකසනක් සපර්ත් 
ගිනන් කසලක දැල්සවයි ද කසලක නිසවයි ද එසලස කරන සද්ශනාව 
“යපර්ත ධර්ම කික” යැයි කයිනු ලැසබ්. පිරිස නැගී සිටිනු කැර්ත්ි කල්හි 
නැවත් නැවත් ආරම්ප්භ කරයි ද, යර්ක් කයින කල්හ ිඒ ඒ ත්ැන ත්ද 
බවට යයි ද, ත්ත්නන්සනකු සර්න් ද අඬන්සනකු සර්න් ද සදසය ිද, 
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සම්ප් සියල්ලන්සග් කථා “පරබද්ධ” නම්ප් සව්. යම්ප් සකසනක් ධර්ම සද්ශනා 
කරන කල්හි සූත්රයක ් ර්ාත්ෘකා කර ආචායයමයන් වහන්සස්ලා දුන් 
සම්ප්පරදාසයහි ර් පිහිටා සිට සනා කැඩී ගලන ගංගා ජලයක ්සර්න ්ද, 
අහස් ගඟක් ගලා බස්නාක් සර්න් ද නිරන්ත්රසයන් නැවත්ීර්ක ්නැති්ව 
සද්ශනා කරයි ද එය “අපරබද්ධ” නම්ප් සව්. 

“අනුස  සර්ුග්ඝාතා ” සපත්් අනුශය ධර්ම නැසීර් පිණිස ධර්ම 
සද්ශනා කරයි. 

සර්සස් බහුශරැත් භික්ෂූන් වහන්සස්ලා සියයක් සහෝ දහසක් සහෝ 
සිවුරැ සකානින ් සිවරුැ සකාන ගැසටන සලස සහෝ පලඟින ් පලඟ 
ගැසටන සලස වැඩ සිටිනස්න් ද එබඳු භික්ෂූන ්කරණ සකාට සගන 
සගෝසිංග සාල වනය බැබසළන්සන් ය යැයි කීසව් ය.      

ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් සර්සස් පිළිත්ුරැ දුන් කල්හි සාරිපුත්ර 
සත්රැන් වහන්සස ් කංඛා සර්වත් සත්රැන් වහන්සස්සගන් සර්සස් 
ඇසුසව් ය. 

සර්වත් ස්ථවිරයනි, ආනන්ද ස්ථවිරයන් විසින ් ත්ර්න්සග් 
වැටහීර් අනුව පරකාශ කරන ලද්සද් ය. එහිලා දැන් සර්වත් ස්ථවිරයන් 
විචාරර්ු.  සම්ප් පුර පසසලාස්වක සපාසහෝ දින රාත්රිසයහි වළාකුළු, මී 
දුර්, දුර් සහ ූවිලි, රාහු අසුසර්නද්රයා යන සත්ර උපක්සල්ශයන්සගන් 
සත්ාර වූ ආකාශය සඳ පහනින ්බබළන්න ීය. සියලු වනය සල ගස් ර්ුල 
සිට අග දක්වා පිපීසර්න ් ද, දිවයර්ය වූ ර්දාරා, සකාසබෝලීල පරසතු් 
සඳුන් සුවඳ වැනි සුවඳ හර්යි. සර්වත් ස්ථවිරයනි, සකබඳු ස්වභාව ඇති් 
භික්ෂුවක් කරණ සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය සසෝභර්ාන වන්සන් 
ද” යැයි විචාසළ් ය. 

 සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්ස, සම්ප් ශාසනසයහි භික්ෂුවක් පල 
සර්ාපත්්ත්ීන්හි ඇලී සවසසයි ද, පල සර්ාපත්්ත්ීනට් සර් වැදීසම්ප් 
කැර්ැත්්ත් ඇත්ිව ත්ර් සිත් සර්ාධිගත් කිරීසර්හි සයදී සවසසයි ද, පහ 
සනාකළ ධයාන ඇත්ිව සවසසයි ද, විදශමනාසවන් යුක්ත් ව 
ශූනයාගාරසයහි භාවනාවන් වඩන්සන් සවයි ද, සාරිපුත්ර ස්ථවිරයනි, 
සර්සලස නිත්ර පල සර්ාපත්්ත්ීන් ඇසුරැ සකාට සවසසන භිකූ්ෂන් 
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වහන්සස්ලා සියයක් සහෝ දහසක් සහෝ සිවුරැ සකානනි් සිවුරැ සකාන 
ගැසටන සලස සහෝ පලඟින් පළඟ ගැසටන සලස වැඩ සිටින්සන් ද, 
එබඳු භික්ෂනූ් කරණ සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය බැබසළන්සන් 
ය යැයි කීසව් ය.      

සර්සස් කී කල්හි සාරිපතු්ර ස්ථවිරයන ් වහන්සස් අනුරැදධ් 
සත්රැන් වහන්සස්ට සර්සස් කීහ. “අනරුැදධ් සථ්විරයනි, සර්වත් 
ස්ථවිරයන් විසනි් ත්ර්න්සග් වැටහීර් අනුව පරකාශ කරන ලද්සද් ය. 
එහිලා දැන් අපි අනුරැද්ධ සථ්විරයන් විචාරර්ු.  

අනුරැදධ් ස්ථවිරයනි, සම්ප් පුර පසසලාස්වක සපාසහෝ දින 
රාත්රිසයහි වළාකුළු, මී දුර්, දුර් සහ ූවිලි, රාහු අසුසර්නද්රයා යන සත්ර 
උපක්සල්ශයන්සගන් සත්ාර වූ ආකාශය සඳ පහනින් බබළන්නී ය. 
සියලු වනය සල ගස් ර්ුල සිට අග දක්වා පිපීසර්න ්ද, දිවයර්ය වූ ර්දාරා, 
සකාසබෝලීල පරසත්ු සඳුන් සුවඳ වැන ි සුවඳ හර්යි. අනුරැද්ධ 
ස්ථවිරයනි, සකබඳු ස්වභාව ඇත්ි භික්ෂුවක් කරණ සකාට සගන 
සගෝසිංග සාල වනය සසෝභර්ාන වන්සන් ද” යැයි විචාසළ් ය. 

සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්ස, සම්ප් ශාසනසයහි භික්ෂුව ඉත්ා 
පිරිසුදු වූ, මිනිස් ඇස ඉක්ර් වූ දිවයර්ය ඇසනි් දහසක් සලෝක ධාතු්ව 
බලයි ද, යම්ප් සස් ඇස් ඇත්ි පුරැෂසයක් සත්් ර්හල් සහෝ නව ර්හල් 
පරාසාදයකට නැගී පරාසාද පිරිසවසනහි නැබ පිහිටි නිම්ප්වළලු දහසක් 
යම්ප් සස් බලන්සන් ද, එසසර්් භික්ෂුව පිරිසුදු වූ, මිනිස් බව ඉක්ර්වූ දිව 
ඇසින් දහසක් සලෝක ධාත්ුව බලයි ද, සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්ස, 
සර්සලස දිවැස් නුවණ ඇසුරැ සකාට සවසසන භකි්ෂූන් වහන්සස්ලා 
සියයක් සහෝ දහසක් සහෝ සවිුරැ සකානින ්සිවරුැ සකාන ගැසටන සලස 
සහෝ පලඟින් පළඟ ගැසටන සලස වැඩ සිටින්සන් ද, එබඳු භික්ෂූන් 
කරණ සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය බැබසළන්සන්ය යැයි කීසව්ය.      

සම්ප් අනුරැද්ධ සත්රැන් වහන්සස්ට සලෝකධාත්ු ලක්ෂයක් වවු ද 
දැකිය හැකි ය. සර්හි දී අභඥිාසවන් ආවජමනා සකාට දැකිය හැකි විෂය 
පත්ය වූ දහසක් සලෝක ධාත්ුව කියන ලදි. 
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අනුරැදධ් සත්රැන් වහන්සස් සර්සස් කී කල්හි සාරිපුත්ර 
ස්ථවිරයන් වහන්සස් ර්හා කාශයප ස්ථවිරයන්ට සර්සස් කීහ. “ර්හා 
කාශයප ස්ථවිරයනි, අනුරැද්ධ ස්ථවිරයන් ත්ර්න්සග් වැටහීර් අනුව 
පරකාශ කරණ ලද්සද් ය. එහිලා දැන් අප ි ආයුෂ්ර්ත්් ර්හා කාශයප 
ස්ථවිරයන් විචාරර්ු.  

ර්හා කාශයප ස්ථවිරයනි, සම්ප් පුර පසසලාස්වක සපාසහෝ දින 
රාත්රිසයහි වළාකුළු, මී දුර්, දුර් සහ ූවිලි, රාහු අසුසර්නද්රයා යන සත්ර 
උපක්සල්ශයන්සගන් සත්ාර වූ ආකාශය සඳ පහනින් බබළන්නී ය. 
සියලු වනය සල ගස් ර්ුල සිට අග දක්වා පිපීසර්න ්ද, දිවයර්ය වූ ර්දාරා, 
සකාසබෝලීල පරසත්ු සඳුන් සුවඳ වැනි සුවඳ හර්යි. ර්හා කාශයප 
ස්ථවිරයනි, සකබඳු ස්වභාව ඇත්ි භික්ෂුවක් කරණ සකාට සගන 
සගෝසිංග සාල වනය සසෝභර්ාන වන්සන් ද” යැයි විචාසළ් ය. 

සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්ස, සම්ප් ශාසනසයහි භික්ෂුවක්, සත්සම්ප් 
ද ආරණයකාංගය සර්ාදන ්ව ආරණයකාංග පිරීසර්හ ිගුණ කියන්සන් 
සව්ද, සත්සම්ප් පිණ්ඩපාත්ිකංගය සර්ාදන්ව පිණ්ඩපාත්කි වීසර්හි ගුණ 
කියන්සන් සව්ද, සත්සම්ප් පංශුකූලිකාංගය සර්ාදන්ව පංශුකූලික වීසර්හි 
ගුණ කියන්සන් සව්ද, සත්සම්ප් සත්චීවරිකාංගය සර්ාදන්ව, සත්චීවරික 
වීසර්හි ගුණ කියන්සන් සව්ද, සත්සම්ප් අල්සප්ච්ඡ බවට පැමිණ 
අල්සප්ච්ඡ වීසර්හි ගුණ කියන්සන් සව්ද, සත්සම්ප් ලද සදයින් සත්ුටු 
වන්සන් ලද සදයින් සත්ුටු වීසර්හි ගුණ කියන්සන් සව්ද, සත්සම්ප් 
විසව්කසයන ්යකු්ත් වූසය් විසව්කසයහි ගුණ කයින්සන් සව්ද, සත්සම්ප්  
සංසගමසයන් සත්ාර වූසය් අසංසගමසයහි ගුණ කියන්සන් සව්ද, සත්සම්ප් 
ද පටන්ගත්් වීයයමය ඇත්්සත්් වීයයම වැඩීසර්හි ගුණ කියන්සන් සව්ද, 
සත්සම්ප් සීලසයන් යකු්ත් වූසය් සීල සම්ප්පත්්ත්ිසයහි ගුණ කියන්සන් සව්ද, 
සත්සම්ප් සර්ාධිසයන් යුක්ත් වූසය් සර්ාධි සම්ප්පත්්ත්ිසයහි ගුණ කියන්සන් 
සව්ද, සත්සම්ප් පරඥාසවන ් යුක්ත් වූසය් පරඥා සම්ප්පත්්ත්ිසයහි ගුණ 
කියන්සන් සව්ද, සත්සම්ප් විර්ුක්ත්ිසයන ් යකු්ත් වූසය් විර්කු්ති් 
සම්ප්පත්්ත්ිසයහි ගුණ කියනස්න් සව්ද, සත්සම්ප් විර්ුක්ත්ි ඥාන දශමනසයන් 
යුක්ත් වූසය් විර්ුක්ත්ි ඥාන දශමනසයහි ගුණ කියන්සන් සව්ද, සාරිපුත්ර 
ස්ථවිරයන් වහන්ස, සර්සලස ධුත්ාංග ගුණ ඇසුරැ සකාට සවසසන 
භික්ෂූන් වහන්සස්ලා සයියක් සහෝ දහසක් සහෝ සිවුරැ සකානින් සිවුරැ 
සකාන ගැසටන සලස සහෝ පලඟින් පළඟ ගැසටන සලස වැඩ 
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සිටින්සන් ද, එබඳු භික්ෂූන ්කරණ සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය 
බැබසළන්සන් ය යැයි කීසව් ය.      

ර්හා කාශයප සත්රැන් වහන්සස් සර්සස් කී කල්හි සාරිපුත්ර 
ස්ථවිරයන් වහන්සස් ර්හා සර්ෞද්ගලයාන ස්ථවිරයන් වහන්සස්ට සර්සස් 
කීහ. “ර්හා සර්ෞද්ගලයායන ස්ථවිරයනි, ර්හා කාශයප ස්ථවිරයන් විසනි් 
ත්ර්න්සග් වැටහීර් අනවු පරකාශ කරන ලද්සද ්ය. එහලිා දැන් අපි ර්හා 
සර්ෞද්ගලයායන ස්ථවිරයන ්විචාරර්ු.  

සර්ෞද්ගලයාන ස්ථවිරයනි, සම්ප් සගෝසිංග සාල වනය සිත්්කලුය, 
රාත්රිය සඳ පහනින් බබළනන්ී ය. සල් සම්ප් පුර පසසලාස්වක සපාසහෝ 
දින රාත්රිසයහි වළාකුළු, මී දුර්, දුර් සහ ූවිලි, රාහු අසුසර්නද්රයා යන 
සත්ර උපක්සල්ශයන්සගන් සත්ාර වූ ආකාශය සඳ පහනින් බබළනන්ී 
ය. සියලු වනය සල ගස් ර්ුල සිට අග දක්වා පිපීසර්න් ද, දිවයර්ය වූ 
ර්දාරා, සකාසබෝලීල පරසත්ු සඳුන් සුවඳ වැනි සවුඳ හර්යි. ර්හා 
සර්ාග්ගල් ලාන ස්ථවිරයනි, සකබඳු ස්වභාව ඇත්ි භික්ෂුවක් කරණ සකාට 
සගන සගෝසිංග සාල වනය සසෝභර්ාන වන්සන් ද” යැයි විචාසළ් ය.  

“සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්ස, සම්ප් ශාසනසයහි භකි්ෂූන් සද 
නර්ක් අභිධර්ම කථා පවත්්වත්් ද, ඔවුහු ඔවුසනාවුන් පරශ්න විචාරත්් ද, 
ඔවුසනාවුන් විසනි් අසන ලද පරශ්න විසඳත්් ද, සහ්ත්ු සහිත්ව කරැණු 
සහිත්ව පරශ්න විචාරීර්ට ද, විසඳීර්ට ද සනාහැකි වන්සන් ද එවිට 
යටපත්් කරයි ද, එසලස යටපත්් සනාකරත්් ද, ඔවුන් අත්ර ධර්ම කථාව 
ගලන ගංගාවක් සර්න් සනාකඩ සකාට පවත්්වන සුළු සවයි ද, සාරිපුත්ර 
ස්ථවිරයන් වහන්ස, සර්සලස අභිධර්ම කථාව ඇසුරැ සකාට සවසසන 
භික්ෂූන් වහන්සස්ලා සයියක් සහෝ දහසක් සහෝ සිවුරැ සකානින් සවිුරැ 
සකාන ගැසටන සලස සහෝ පලඟින් පළඟ ගැසටන සලස වැඩ 
සිටින්සන් ද, එබඳු භික්ෂූන ්කරණ සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය 
බැබසළන්සන් ය යැයි කීසව් ය.      

ඉක්බිත්ි ර්හා සර්ෞද්ගලයායන ස්ථවිරයන් වහන්සස ් සාරිපුත්ර 
ස්ථවිරයන් වහන්සස්ට සර්සස් කීහ. “සාරිපුත්ර ස්ථවිරයනි, අප හැර් 
සදනා විසනි් අසප් වැටහීර් පරිදි පරකාශ කරන ලදී. සර්හි ලා අප ිදැන් 
ආයුෂ්ර්ත්් සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් විචාරර්ු.   
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සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්ස, සම්ප් සගෝසිංග සාල වනය 
සිත්්කලුය, රාත්රිය සඳ පහනින් බබළන්නී ය. සල් සම්ප් පුර පසසලාස්වක 
සපාසහෝ දින රාත්රිසයහි වළාකුළු, මී දුර්, දුර් සහ ූවිලි, රාහු 
අසුසර්නද්රයා යන සත්ර උපක්සල්ශයන්සගන් සත්ාර වූ ආකාශය සඳ 
පහනින් බබළනන්ී ය. සයිලු වනය සල ගස් ර්ුල සිට අග දක්වා 
පිපීසර්න් ද, දිවයර්ය වූ ර්දාරා, සකාසබෝලීල පරසත්ු සඳුන් සුවඳ වැනි 
සුවඳ හර්ය.ි සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්ස, සකබඳු සව්භාව ඇත්ි භික්ෂුවක් 
කරණ සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය සසෝභර්ාන වන්සන් ද” යැයි 
විචාසළ් ය. 

“සර්ෞදග්ලයාන ස්ථවිරයනි, සම්ප් ශාසනසයහ ිභික්ෂුව ත්ර් සිත් 
ත්ර්න්ට අවශය සලස එකඟ කර ගනී ද, හිත්ට වසඟ වීම්ප් වශසයන් 
සනා පවත්ියි ද, සහසත්ර් යම්ප් ධයාන සර්ාපත්්ත්ියක් ඇසුරැ සකාට උදය 
කාලසයහි වාසය කරන්ට කැර්ත්ි සව් නම්ප් ඒ ධයාන සර්ාපත්්ත්ිය ඇසුරැ 
සකාට උදය කාලසයහි වාසය කරයි ද, යම්ප් ධයාන සර්ාපත්්ත්ියක් 
ඇසුරැ සකාට දහවල් කාලසයහි වාසය කරන්ට කැර්ත්ි සවයි නම්ප් ඒ 
ධයාන සර්ාපත්්ත්ිය ඇසුරැ සකාට දහවල් කාලසයහි වාසය කරයි ද, 
සවස් කාලසයහි යම්ප් ධයාන සර්ාපත්්ත්ියක ් ඇසුරැ සකාට වාසය 
කරනන්ට කැර්ත්ි සවය ිනම්ප් සවස් කාලසයහි ඒ ධයාන සර්ාපත්්ත්ිය 
ඇසුරැ සකාට වාසය කරයි ද, සර්ෞදග්ලයාන ස්ථවිරයනි, රජ 
සකසනකුසග් සහෝ රාජ ර්හාර්ාත්යසයකුසග් සහෝ ඇඳුම්ප් ගබඩාව 
සනාසයක් වණම ඇත්ි ඇඳුම්ප්වලනි් පිරැසණ් සව්ද, සහසත්ර් උදය 
කාලසයහි යම්ප් වස්ත්ර සදකක් අඳින්නට කැර්ත්ි සවයි නම්ප් ඒ වස්ත්ර සදක 
උදය කාලසයහි අඳී ද, දහවල් කාලසයහි යම්ප් වස්ත්ර සදකක් අඳින්නට 
කැර්ත්ි සවයි නම්ප් ඒ වසත්්ර සදක දහවල් කාලසයහි අඳී ද, සවස් 
කාලසයහි යම්ප් වස්ත්ර සදකක් අඳින්නට කැර්ත්ි සවයි නම්ප් ඒ වස්ත්ර සදක 
සවස් කාලසයහි අඳී ද, සර්ාග්ගලයාන ස්ථවිරයනි, එසලස ර් භික්ෂුව 
හිත් වසඟ කර ගනියි ද, හිත්ට වසඟව සනා පවත්ියි ද, සහසත්ර් යම්ප් 
ධයාන සර්ාපත්්ත්ියකින් යකු්ත්ව උදය කාලසයහි වාසය කරන්නට 
කැර්ත්ි නම්ප් ඒ ධයාන සර්ාපත්්ත්ිසයන් යකු්ත්ව උදය කාලසයහි වාසය 
කරයි ද, යම්ප් ධයාන සර්ාපත්්ත්ියකින් දහවල් කාලසයහි වාසය කරන්ට 
කැර්ත්ි සවයි නම්ප් ඒ ධයාන සර්ාපත්්ත්ිසයන් දහවල් කාලසයහි වාසය 
කරයි ද සවස් කාලසයහි යම්ප් ධයාන සර්ාපත්්ත්ියකින් වාසය කරනන්ට 
කැර්ත්ි සවයි නම්ප් සවස් කාලසයහි ඒ ධයාන සම්ප්පත්්ත්ිසයන් වාසය 
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කරය ිද, සර්ාග්ගලයාන ස්ථවිරයනි, සර්සලස ධයාන සර්ාපත්්ත්ි ඇසුරැ 
සකාට සවසසන භික්ෂූන ්වහන්සස්ලා සියයක් සහෝ දහසක් සහෝ සිවුරැ 
සකානින් සිවුරැ සකාන ගැසටන සලස සහෝ පලඟින ්පළඟ ගැසටන 
සලස වැඩ සිටින්සන් ද, එබඳු භික්ෂූන් කරණ සකාට සගන සගෝසිංග 
සාල වනය බැබසළන්සන් ය යැයි කීසව් ය.      

ඉක්බිත්ි සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් ඒ සියලු සදනා 
වහන්සස්ලා අර්ත්ා “ඇවැත්්නි, අප සියලු සදනා විසින් අසප් දැනීර් පරිදි 
පරකාශ කරන ලදී. ඇවැත්න්ි, අපි භාගයවත්ුන් වහන්සස් හර්ුවට එහි 
සගාස් සම්ප් කාරණය භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට සැල කරර්ු. භාගයවතු්න් 
වහන්සස් අපට යම්ප් ආකාරයකින් සද්ශනා කරන සසක්් ද, එසස ්සර්ය 
දරා ගනරි්”ු යැයි කීසව් ය.  

එකල්හි අන් සත්රැන් වහන්සස්ලා ‘එසස්ය, ස්ථවිරයන් වහන්ස, 
යැයි සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස්ට පිළිත්ුරැ දුන්හ. ඉක්බිත්ි ඒ සියලු 
සදනා වහන්සස්ලා භාගයවත්ුන් වහන්සස් හර්ුවට වැඩ, භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් වැඳ, එකත්්පසසක වැඩ හුන්හ. ඉක්බිත්ි සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් 
වහන්සස් භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට සර්සස් කීසව් ය. 

“ස්වාමීනි භාගයවත්ුන ් වහන්ස, සර්හි ආයුෂර්්ත් ් සර්වත් 
සත්රණුසවෝ ද, ආනන්ද සත්රණුසවෝ ද බණ අසනු පණිිස ර්ා හර්ුවට 
පැමිණියහ. ඉක්බිත්ි ර්ර් ආනන්ද සත්රැන් අර්ත්ා ආනන්දසයනි, සකබඳු 
ස්වභාව ඇත්ි භික්ෂුවක් කරණ සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය 
සසෝභර්ාන වන්සන් ද” යැයි විචාසළමි. එවිට ආනන්ද සත්රැන් 
වහන්සස් සර්සස් කීසව් ය. 

ස්වාමීනි සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්ස, බහුශරැත් භික්ෂූන් 
වහන්සස්ලා සියයක් සහෝ දහසක් සහෝ සිවුරැ සකානනි් සිවුරැ සකාන 
ගැසටන සලස සහෝ පලඟින් පලඟ ගැසටන සලස වැඩ සිටින්සන් ද 
එබඳු භික්ෂනූ් කරණ සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය බැබසළන්සන් 
ය යැයි කීසව් ය. 

ආනන්ද සත්රණුසවෝ කුර්ක ්සහයින් සර්සස් කීසව් ද? යත්්:- යම්ප් 
සහයකින් බහුශරැත්යන්ට කැප, අකැප, සාවදය, නරිවදය, ගරැක, ලහුක, 



ධර්මදායාද සූත්රය                                                   203  

සසත්්කිච්ඡ අසත්්කිච්ඡ1 ආදිය පරකට සවයි ද, ත්ව ද බහශුරැත්යා ත්රිපිටක 
බුද්ධ වචනය සර්සනහි සකාට සම්ප් සීලය, සම්ප් සර්ාධිය, සම්ප් විදශමනාව, 
සම්ප් ර්ාගමය ඵලය සහ නිවනය යැය ිසර්සනහි සකාට සීලය ආ ත්ැන්හි 
සීලය පුරා සර්ාධිය ආ ත්ැන්හි සර්ාධිය පුරා විදශමනාව වැඩය යුතු් 
ත්ැන්හි විදශමනාව වඩා ර්ාගමය වඩා ඵලය පරත්යක්ෂ සකසර් ද එසහයින් 
ආනන්ද සත්රැන් වහන්සසට් සර්සස් අදහසක් විය. එනම්ප් සබරහ්ර්චාරීහු 
එක නිකායක් සහෝ සදකක ්සහෝ ත්ුනක් සහෝ සත්රක් සහෝ නිකාය පස 
ර් සහෝ ඉසගන ආවජමනා කරමින් සීලාදිය පිරිය යුත් ුත්ැන්හි දී සීලය 
පුරමින් අනු පළිිසවලින් ර්ාගම ඵල නිවන සාක්ෂාත්් කළ යුත්්සත්් ය. 
එබැවින් බහුශරැත් භික්ෂූන් නිසා සල් වනය බැබසළනස්න් ය යැයි කීසව් 
ය.  

එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් “සාධු සාධු සාරිපුත්ත” යනුසවන් 
ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස්සග් භාෂිත්ය අරර්ුණු සකාට, සාධුකාර දී 
සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස ්හා කථා කරන සස්ක් සාරිපුත්රය, යසර්ක් 
ත්ර් අදහස ර්නාසකාට යම්ප් සස් පවසන්සන් ද, ආනනද්යන් විසින්  එය 
සර්සස් ර්නාව පරකාශ කරන්සන්ය. සාරිපුත්රය, ආනනද් සබාසහෝ ඇසූ 
පිරෑ ත්ැන් ඇත්්සත්් ය. ර්නා සකාට පවසන්සනක් යම්ප් සස් පවසන්සන් 
ද, සම්ප් ආනනද්යන් විසින් එසස් පරකාශ කරන ලදි. ත්ර්න්ට ත්රම්ප් වූවක් 
ර් අදහසට ගැළසපන්නක් ර් පවසන ලද්සද් ය. ආනන්දයන් බහුශරැත් 
බැවින් අදහස ද එසස්ර් විය. සම්ප් ශාසනසයහි සබරහ්ර්චාරීහු 
බහුශරැත්සයෝ වන්නාහු නම්ප් ඉත්ා සහාඳය යනන් ආනන්ද සත්රැන්සග් 
අදහස යැයි වදාළ සස්ක. 

ස්වාමීන ි භාගයවත්ුන් වහන්ස, ර්ර් ආයුෂ්ර්ත් ් සර්වත් 
සත්රණුවන්සගන් “සර්වත්සයනි, සකබඳු ස්වභාව ඇත්ි භික්ෂුවක් කරණ 
සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය සසෝභර්ාන වන්සන් ද” යැයි 
විචාසළමි. එවිට සර්වත් සත්රැන් වහන්සස් සර්සස් කසීව් ය. 

සාරිපුත්ර ස්ථවිරයනි, නිත්ර පල සර්ාපත්්ත්ීන් ඇසරුැ සකාට 
සවසසන භික්ෂූන ් වහන්සස්ලා සියයක් සහෝ දහසක් සහෝ සිවුරැ 
සකානින් සිවුරැ සකාන ගැසටන සලස සහෝ පලඟින ්පළඟ ගැසටන 

 
1 පිළියම්ප් කළ හැකි හා පිළියම්ප් කළ සනා හැකි 
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සලස වැඩ සිටින්සන් ද, එබඳු භික්ෂූන් කරණ සකාට සගන සගෝසිංග 
සාල වනය බැබසළන්සන් ය යැයි කීසව් ය. 

 කුර්ක් සහයින ්සර්වත් සත්රණුසවෝ සර්සස් කීසව් ද? යත්්:- සම්ප් 
සර්වත් සත්රණුසවෝ ධයාන වැඩීසර්හි අදහස ඇත්ිව, බලවත්් කැර්ැත්්ත් 
ඇත්ිව ර් සවසසයි. සර්වත් සත්රැන් වහන්සස්ට සර්සස ්අදහසක් සවය.ි 
“සබරහ්ර්චාරීහු එකලාව හඳි කසින භාවනා වඩා අෂ්ට සර්ාපත්ති 
උපදවා ධයාන පාදක කරයගන විදශමනා වඩා යලෝයකෝත්තර ධර්ම  
පරතයෂ කරන්යන ්නම් ඉතා  හපත්  ” එබැවින ්පල සර්ාපත්්ත්ි ලාභි 
භික්ෂූන් නිසා සල් වනය බැබසළන්සන් ය යැයි කීසව් ය.      

එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් “සාධු සාධු සාරිපුත්රය, යනුසවන් 
සර්වත් සත්රැන් වහන්සසස්ග් භාෂිත්ය අරර්ුණු සකාට සාධුකාර දී 
සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස ්හා කථා කරන සස්ක් සාරිපුත්රය, යසර්ක් 
ත්ර් අදහස ර්නාසකාට යම්ප් සස් පවසන්සන් ද, එසලස සර්වත්යන් 
විසින් ධයානාභිරත්ිය පවසන ලදි. සර්වත්යන් විසින් නිත්ර ඵල 
සර්ාපත්්ත්ි ඇසුරැ කිරීර් සභ්ාව සකාට ඇත්්සත්් ඵල සර්ාපත්්ත්ීන්හි ඇලී 
සවසසන්සන් ය. ආරණයාදී ශූනයාගාරයන්ට පැමිණ සිත් සර්ාධිගත් 
කිරීසර්හි සයදී සවන් සනාවූ ධයානයන්සගන් හා විදශමනාසවන් යුතු්ව 
වසන්සන් ය” යැයි වදාළ සස්ක.  

ස්වාමීන ි භාගයවත්ුන ් වහන්ස, සර්වත් සත්රැන ් සර්සස් කී 
කල්හි ආයුෂ්ර්ත්් අනරුැද්ධ සත්රණුවන්සගන් “අනුරැද්ධසයනි, සකබඳු 
ස්වභාව ඇත්ි භික්ෂුවක් කරණ සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය 
සසෝභර්ාන වන්සන් ද” යැය ිවිචාසළමි. එවිට සර්වත් සත්රැන් වහන්සස් 
සර්සස් කීසව් ය. 

සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්ස, සර්සලස දිවැස් නුවණ ඇසුරැ 
සකාට සවසසන භික්ෂූන ්වහන්සස්ලා සියයක් සහෝ දහසක් සහෝ සිවුරැ 
සකානින් සිවුරැ සකාන ගැසටන සලස සහෝ පලඟින ්පළඟ ගැසටන 
සලස වැඩ සිටින්සන් ද, එබඳු භික්ෂූන් කරණ සකාට සගන සගෝසිංග 
සාල වනය බැබසළන්සන් ය යැයි කීසව් ය.      
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 කුර්ක් සහයින් අනුරැදධ් සත්රණුසවෝ සර්සස් කීසව් ද? යත්්:- 
සම්ප් අනුරැදධ් සත්රණුසවෝ දිබ්බචක්ෂු ඤාණසයන් අගරය. අනුරැද්ධ 
සත්රැන් වහන්සස්ට සර්සස ්අදහස් විය. “සබරහ්ර්චාරීහු ආයලෝක  වඩා 
දිබ්බචෂු ඤාණය න් යනාය ක් යලෝක ධාතූන්හි මි   න්නා වදූ, 
උපදිනන්ා වදූ සත්ව න් දැක සසර බිය න ් ිත්ත සංයව්ග උපදවා 
විදශමනා වඩා යලෝයකෝත්තර ධර්ම  පරතයෂ කරන්යන ්නම් ඉතා  හපත් 
 ” එබැවින් දිවැස ්ඤාණ ලාභි භික්ෂූන් නිසා සල් වනය බැබසළන්සන් 
ය යැයි කීසව් ය. 

එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් “සාධු සාධු සාරිපුත්රය, යනුසවන් 
අනුරැදධ් සත්රැන් වහන්සස්සග් භාෂිත්ය අරර්ුණු සකාට සාධුකාර දී 
සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස ්හා කථා කරන සස්ක් සාරිපුත්රය, යසර්ක් 
ත්ර් අදහස ර්නාසකාට පවසන්සන ් ද, අනරුැද්ධයන ් විසින ් එසලස 
දිබ්බචක්ෂු ඤාණය පිළිබඳව පවසන ලදි. අනුරැද්ධයන් විසනි් පිරිසදිු 
මිනිස් ඇස ඉක්ර් සිටියා ව ූදිබ්බචක්ෂු ඤාණසයන් සහසරී සලෝක ධාතු්ව 
බලන්සන් ය” යැයි වදාළ සස්ක.  

ස්වාමීනි භාගයවත්ුන් වහන්ස, අනුරැද්ධ සත්රැන් සර්සස් කී 
කල්හි ආයෂු්ර්ත්් ර්හා කාශයප සත්රණුවන්සගන ්“කාශයපසයනි, සකබඳු 
ස්වභාව ඇත්ි භික්ෂුවක් කරණ සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය 
සසෝභර්ාන වන්සන් ද” යැයි විචාසළමි. එවිට ර්හා කාශයප සත්රැන් 
වහන්සස් සර්සස් කීසව් ය. 

සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහනස්, ධුත්ාංග ගුණ ඇසුරැ සකාට 
සවසසන භික්ෂූන ් වහන්සස්ලා සියයක් සහෝ දහසක් සහෝ සිවුරැ 
සකානින් සිවුරැ සකාන ගැසටන සලස සහෝ පලඟින ්පළඟ ගැසටන 
සලස වැඩ සිටින්සන් ද, එබඳු භික්ෂූන් කරණ සකාට සගන සගෝසිංග 
සාල වනය බැබසළන්සන් ය යැයි කීසව් ය.      

කුර්ක් සහයින ් ර්හා කාශයප සත්රණුසවෝ සර්සස් කීසව් ද? 
යත්්:- සම්ප් කාශයප සත්රණුසවෝ ධුත්වාදී සවයි. කාශයප සත්රැන් 
වහන්සස්ට සර්සස් අදහස් විය. “සබරහ්ර්චාරීහු ධුතවාදීන් ී 
ධුතාංගානුභාවය න් පරතය තණ්හාව හකුළුවා අනනය වූ ද, නන් 
වැදෑරැම් වූ ද යකයලස ් පරහීණ යකාට විදශමනා වඩා යලෝයකෝත්තර 
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ධර්ම  පරතයෂ කරන්යන් නම් ඉතා  හපත්  ” එබැවින් ධුත්ාංග ලාභි 
භික්ෂූන් නිසා සල් වනය බැබසළන්සන් ය යැයි කීසව් ය. 

එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් “සාධු සාධු සාරිපුත්රය, යනුසවන් 
ර්හා කාශයප සත්රැන් වහන්සස්සග් භාෂිත්ය අරර්ුණු සකාට සාධුකාර 
දී සාරිපුත්ර සත්රැන ්වහන්සස් හා කථා කරන සස්ක් සාරිපුත්රය, යසර්කු 
විසින් ත්ර් අදහස නවිැරදිව පරකාශ කරන්සන් ද, එසලස ර් කාශයපයන් 
විසින් ධුත්ාංග ගුණ වණමනාව සර්සස් පරකාශ කරන්සන්ය. සාරිපුත්රය, 
කාශයප වනාහි සත්සම්ප් ආරණයකාංගය  සර්ාදන ් ව ආරණයකාංග 
පිරීසර්හි ගුණ කියන්සන් ය. පිණ්ඩපාත්ිකංගය සර්ාදනව් පිණඩ්පාත්ික 
වීසර්හි ගුණ කියන්සන් ය. පාංශුකූලිකංගය සර්ාදන්ව පාංශුකූලික 
වීසර්හි ගුණ කියන්සන් ය. සත්චීවරිකාංගය සර්ාදන්ව සත්චීවරික 
වීසර්හි ගුණ කයින්සන් ය. අල්සප්ච්ඡ වූසය්, අල්සප්ච්ඡ වීසර්හි ගුණ 
කියන්සන් ය. ලද සදයින ් සත්ුටු වී, ලද සදයින් සත්ුටු වීසර්හි ගුණ 
කියන්සන් ය. විසව්කසයන ්යුක්ත් වී, විසව්කසයහි ගුණ කියන්සන් ය. 
සංසගමසයන් සත්ාර වී, අසංසගමසයහි ගුණ කයින්සන් ය. පටන්ගත්් 
වීයයමය ඇත්ිව, වීයයම කිරීසර්හි ගුණ කියන්සන් ය. සලීසයන් යුක්ත් වී, 
සීල සම්ප්පත්්ත්ිසයහි ගුණ කියන්සන් ය. පරඥාසවන ් යුක්ත් වී, පරඥා 
සම්ප්පත්්ත්ිසයහි ගුණ කියන්සන් ය. විර්කු්ත්ිසයන් යුක්ත් වී, විර්ුක්ති් 
සම්ප්පත්්ත්ිසයහි ගුණ කයිනස්න් ය. විර්ුක්ත්ි ඥානදශමනසයන්, යුක්ත් වී 
විර්ුක්ත්ි ඥාන දශමන සම්ප්පත්ත්්ිසයහි ගුණ කියන්සන් ය යැයි වදාළ සසක්. 

ස්වාමීනි භාගයවත්ුන් වහන්ස, ර්හා කාශයප සත්රැන් සර්සස් 
කී කල්හි ආයුෂර්්ත් ් ර්හා සර්ාග්ගලයාන සත්රණුවන්සගන් 
“සර්ාග්ගලයානසයනි, සකබඳු ස්වභාව ඇත්ි භික්ෂුවක් කරණ සකාට 
සගන සගෝසිංග සාල වනය සසෝභර්ාන වන්සන් ද” යැයි විචාසළමි. 
එවිට ර්හා සර්ාග්ගලයාන සත්රැන් වහන්සස් සර්සස් කීසව් ය. 

සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්ස, අභිධර්ම කථාව ඇසුරැ සකාට 
සවසසන භික්ෂූන ් වහන්සස්ලා සියයක් සහෝ දහසක් සහෝ සිවුරැ 
සකානින් සිවුරැ සකාන ගැසටන සලස සහෝ පලඟින ්පළඟ ගැසටන 
සලස වැඩ සිටින්සන් ද, එබඳු භික්ෂූන් කරණ සකාට සගන සගෝසිංග 
සාල වනය බැබසළන්සන් ය යැයි කීසව් ය.      
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කුර්ක් සහයින් ර්හා සර්ාගග්ලයාන සත්රණුසවෝ සර්සස් කීසව් 
ද? යත්්:- සම්ප් සර්ාග්ගලයාන සත්රණුසවෝ සර්ාධි පාරමිත්ාසවහි ර්ුදුනට 
ර් පැමිණිසය් ය. සියමු්ප් ව ූ “ිත්තාන්තර , ස්කන්ධාන්තර , 
ධාත්වන්තර , ආ තනාන්තර , ධයානාතිකරාන්ත , 
ආරම්ර්ණාතිකරාන්ත , අංගසංකන්ති , ආරම්ර්ණසංකන්ත , ඒකයතෝ 
වඩ්ඪන , උභයතෝ වඩ්ඪන ” යන සම්ප් කරැණ ු අභිධර්මය හදාළ ධර්ම 
කථිකයාට ර් අවසබෝධ සව්. 

එහි ඇසසන් රෑප දැකීසර්හි දී පහළ වන චක්ෂුද්වාරික චිත්්ත් 
වීථියක ඇත්ිවන සියලු සිත්් ර් චක්ෂු විඤ්ඤාණය යැයි සනාසගන 
පඤ්චද්වාරයන්ට ලැසබන අරර්ුණු කවර නම්ප් දව්ාරයකට හර්ු වූසව් ද 
යැයි විර්සරී් සිදු කිරීර් ආවජ්මන සිත යැයි ද, එයින් ඇසට ලක් වූ ඉෂ්ට 
අරර්ුණක් ලැබුණු කල්හි කසුල විපාක වශසයන් ද, අනිෂ්ට අරර්ුණක් 
ලැබුණු කල්හි අකුසල විපාක වශසයන් ද රෑපයක වණමය දැකීම්ප් 
වශසයන් දශමන කෘත්යය සිදු කරමින ්උපදින්නා වූ විපාක සිත් චෂු 
විඤ්ඤාණ  සිත යැයි ද, ඉන් අනත්ුරැව ඒ රෑපාරම්ප්ර්ණය පිළගිැනීම්ප් 
වශසයන් උපදින සිත් සම්පටිච්ඡන සිත යැයි ද, ඉන් අනත්ුරැව ඒ 
අරර්ුණ ත්ීරණය කිරීම්ප් වශසයන් උපදින සිත් සන්තීරණ සිත යැයි ද, 
එසලස ත්ීරණය කළ අරර්ණු සිසත්හි භාවිත් පුරැද්ද අනුව විනිශ්චය 
කිරීම්ප් වශසයන් සිත්ට පර්ණුුවමින ්උපදින සිත් යවාත්තපන සිත යැයි 
ද, එසලස සවාත්්ථපන සිත්ින් නියර් කළ පරිදි ර්නස ත්ුළට ගත්් 
රෑපාරම්ප්ර්ණය රස විඳීම්ප් වශසයන් ඇත්ිවන සිත්් සප්ළයි ජ්වන සිත් යැයි 
ද, ඉන් පසු සිත් භවාංග ගත්ව එර් ඇසසන් ගත්් ඉක්ර් ගිය 
රෑපාරම්ප්ර්ණය අරර්ුණු සකාට ඇත්ිවන චිත්්ත් වීථිය අතීතාරම්ර්ණ 
ර්යනෝදව්ාරික ීි  යැයි ද, ඉන් පසු ඒ රෑප අරර්ුසණහි වණමය හැඩය 
අනුව එහි නාර් පරඥප්ත්ි සිහි කරවන නාර් පරඥප්ත ිආරම්ර්ණ ීි  
යැය ි ද, ඉන් පසු සම්ප් සත්්රියකි පුරැෂසයක ි වාහනයකි සර්යනි් සම්ප් 
පරසයෝජන ගත් හැකිය යනාදිය අරර්ුණු සකාට ඇත්ිවන වීථිය අථම ගරහණ 
ීි  යැයි ද සර්සලස ඒ ඒ සිත්ක් අත්ර අත්ිශයින ්ර් සියුම්ප් සලස 
ක්ෂණයකින් විර්සා බැලීර් නම්ප් වූ ිත්තාන්තර  “ිත්ත නානත්ව ” 
යැයි කියනු ලැසබ්. 

පඤ්චස්කන්ධයන් අත්ර සියුම්ප් සලස විර්සා බැලීර් 
ස්කන්ධාන්තර  නම්ප් සව්.  



208    ධර්මදායාද සූත්රය 

ආයත්නයන් අත්ර සියුම්ප් සලස විර්සා බැලරී් ආ තනාන්තර  
නම්ප් සව්.  

අටසලාස් ධාත්ූන් අත්ර සියුම්ප් සලස විර්සා බැලීර් 
ධාත්වන්තර  නම්ප් සව්. 

පඨවි කසිණසයන ් පරථර් ධයානයට සර්වැදී එයින ් නැගිට 
සදවන ධයානය ඉක්ර්වා ත්ුන් වන ධයානයට ද, එයින් නැගී සිට 
චත්ුථමධයානය ඉක්ර්වා ආකාසානඤ්චායත්නයට ද, එයින් නැගී සිට 
විඤ්ඤාණඤ්චායත්නය ඉක්ර්වා ආකිඤ්චඤ්ඤායත්නයට ද ධයාන 
ඉක්ර්වමින් සර්වැදීර් ධයානුකක්න්ත  නම්ප් සව්. 

පඨවි කසිණසයන ්පරථර් ධයානයට ද, ආසපෝ කසිණය අත්්හැර 
සත්්සජෝ කසිණසයන් පරථර් ධයානයට ද, සර්සලස ධයාන සනා ඉක්ර්වා 
කසින ඉක්ර්වමින ්එකර් ධයානයට සර්වැදීර් කසිණුකක්න්ති  නම්ප් සව්. 

පඨවි කසිණසයන ්පරර්ථධයානයට ද, ආසපෝ කසිණය අත්හැර 
සත්්සජෝ කසිණසයන් සත්වන ධයානයට ද, වාසයෝ කසිණය අත්හැර 
නීල කසිණසයන් චත්ුථමධයානය ඉක්ර්වා ආකාසානඤ්චායත්නයට ද, 
විඤ්ඤාණඤ්චායත්නය ඉක්ර්වා ආකිඤ්චඤ්ඤායත්නයට ද යනාදී 
සලස ධයාන හා කසින ඉක්ර්වමින ්සර්වැදීර් ධයාන කසිණුකක්න්ති  
නම්ප් සව්. 

පඨවි කසිණසයන් පරථර්, දුත්ිය, ත්ත්ිය, චත්ුථම යන ධයානයන්ට 
අනුපිළිසවළින් සර්වැදීර් සකාට, අන් කසිනයන්සගන් ද සර්සලස 
ධයානයන්ට සර්වැදීර් අංගසංකන්ති  නම්ප් සව්. 

පඨවි ආදී අට විධ කසිණසයන් ර් පරථර්ධයානයට සර්වැදීර් 
සකාට, නැවත් කසින පළිසිවලින් දුත්යිධයානයට සර්වැදීර් ආදී සලස 
කසිනාරම්ප්ර්ණ පළිිසවලින් සර්වැදීර් ආරම්ර්ණ සංකන්ති  නම්ප් සව්. 

පඨවි කසිණසයන ් පරථර් ධයානයට ද, ආසපෝ කසණිසයන් 
දුත්ියධයානයට ද, සත්්සජෝ කසිණසයන් ත්ෘත්ීයධයානයට ද වාසයෝ 
කසිණසයන් චත්ුථමධයානයට ද, නීල කසිණසයන් 



ධර්මදායාද සූත්රය                                                   209  

ආකාසානඤ්චායත්නයට ද, පීත් කසිණසයන් විඤ්ඤාණඤ්චායත්නයට 
ද, සලෝහිත් කසිණසයන් ආකිඤ්චඤ්ඤායත්නයට ද, ඕදාත් කසිණසයන් 
සන්වසඤ්ඤා නාසඤ්ඤායත්නයට ද අංග හා ආරම්ප්ර්ණ ර්ාරැ කරමින් 
සර්වැදීර් අංග ආරම්ර්ණ සංකන්ති  නම්ප් සව්. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් අභධිර්මය සබදා දක්වන කල්හ ිසව්දනා 
ස්කන්ධය සබදීසර්හි දී ත්ිකය සගන දුකසයහි බැහූ සසක්. දුකය සගන 
ත්ිකසයහි බැහූ සස්ක. සර්ය ඒකයතාවඩ්ඪන  නම්ප් සව්. ත්ිකසයහි ද 
දුකසයහි ද සදකර් වැසඩන ආකාරසයන් සගන හැර දැක්වූ සස්ක. සර්ය 
උභයතෝවඩ්ඪන  නම්ප් සව්. සර්සලස අසනකුත්් ස්කන්ධයන් ද, ධාතු් 
ආයත්න ආදිය ද සබදා දැකව්ූ සස්ක. ඒවා විභංග පරකරණසයහි අභිධර්ම 
භාජිනිසයහි (32-33-155-156-183-184) අංකයන්හි විස්ත්ර සව්. 

යම්ප් සහයකනි් අභිධර්මය සනා හදාළ ත්ැනැත්්ත්ා ධර්ම සද්ශනා 
කරන්සන ්සර්ය ස්ව වාදයය, සර්ය පර වාදයය යැයි සනා දන ීද, ස්ව 
වාදය දකව්මි යැයි පර වාදය දක්වයි. පර වාදය දක්වමි යැයි සව් වාදය 
දක්වයි. සර්සලස වරදවා පිළපිදී. අභිධර්මය පරගුණ කළ ධර්ම කථිකයා 
ස්ව වාදය සව් වාදය වශසයන් ද, පර වාදය පර වාදය වශසයන් ද 
නිවැරදිව ඉදිරිපත්් කර නවිැරදිව ධර්මය සද්ශනා කරයි. එබැවින් ර්හා 
සර්ාග්ගලයාන සත්රැන් වහන්සස්ට සර්සස් අදහස ්විය. “සබරහර්්චාරීහු 
ආභිධර්මිකය ෝ ව සි මු් තැන්හි නුවණ විහිදා විදශමනා වඩා 
යලෝයකෝත්තර ධර්ම  පරතයෂ කරන්යන් නම් ඉතා  හපත්  ” එබැවින් 
අභිධර්ම කථාව ඇසුරැ සකාට සවසසන භික්ෂූන් නිසා සල් වනය 
බැබසළන්සන් ය යැයි කීසව් ය. 

එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් “සාධු සාධු සාරිපුත්ර” යනුසවන් 
සර්ාග්ගලයාන සත්රැන් වහන්සස්සග් භාෂිත්ය අරර්ුණු සකාට සාධුකාර 
දී සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස් හා කථා කරන සසක්් “සාරිපුත්රය, යසර්ක් 
ත්ර් අදහස පැවසීර් ර්නාව පරකාශ කරන්සන් ද, සර්ාග්ගලයානයන් 
විසින් එසලස ර් පරකාශ කරන්සනය්. සාරිපුත්රය, සර්ාග්ගලයානයන් 
වනාහි ධර්ම කථිකසයකි” යැයි වදාළ සස්ක. 

ඉක්බිත්ි ර්හා සර්ෞද්ගලයායන ස්ථවිරයන් වහන්සස් භාගයවත්ුන් 
වහන්සස්ට සර්සස් කීසව් ය. ස්වාමීනි භාගයවත්ුන ්වහන්ස, ර්ර් සාරිපුත්ර  
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ස්ථවිරයන් වහන්සස්ට සර්සස් කීහ. “සාරිපුත්ර ස්ථවිරයනි, අප හැර් 
සදනා විසනි් අසප් වැටහීර් පරිදි පරකාශ කරන ලදී. සර්හි ලා අප ිදැන් 
ආයුෂ්ර්ත්් සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් විචාරර්ු.   

සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්ස, “සකබඳු ස්වභාව ඇත්ි භික්ෂුවක් 
කරණ සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය සසෝභර්ාන වන්සන් ද” යැයි 
විචාසළ් ය. 

එවිට සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් “සර්ාග්ගලයාන ස්ථවිරයනි, 
ධයාන සර්ාපත්්ත්ි ඇසුරැ සකාට සවසසන භික්ෂූන් වහන්සස්ලා සියයක් 
සහෝ දහසක් සහෝ සිවුරැ සකානින ්සිවරුැ සකාන ගැසටන සලස සහෝ 
පලඟින් පළඟ ගැසටන සලස වැඩ සිටින්සන් ද, එබඳු භික්ෂූන් කරණ 
සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය බැබසළන්සන් ය” යැයි කීසව් ය.      

කුර්ක් සහයින් සාරිපුත්ර සත්රණුසවෝ සර්සස් කීසව් ද? යත්්:- සම්ප් 
සාරිපුත්ර සත්රණුසවෝ පරඥා පාරමිත්ාසවහි ර්ුදුනට ර් පැමිණිසය් ය. ත්ව 
ද නුවණැත්්සත්් ර් සිත් ත්ර් වසඟසයහි පවත්්වන්නට හැකි සවයි. යම්ප් 
සහයකින් දුෂ්පරාඥ සත්සම්ප් උපනුපන් සිත්් අනුව ර් කටයුත්ු කරමින් 
සකසලසුන් හි ඇලී කිහිප දිනකනි් ර් උපවැදි බවට ද, පැමිණ වැරදි 
ආකල්පයන්ට ද පැමිසණ්. එබැවින් සාරිපුත්ර සත්රණුවන්ට සර්සස් 
අදහස් විය. “සබරහර්්චාරීහු සිත්වලට වසඟ යනාී සිත දර්න  කර 
තර්ායග් වසඟය හි පවත්වා ඔහුයග් සි ලු විරැද්ධ යස්වන 
පරතිපෂගරාහ, විෂ්ඵනද්න න් බිඳ ර්ඳකුත් පිටත නකි්යර්නන්ට යනා 
යදමින්  විදශමනා වඩා යලෝයකෝත්තර ධර්ම  පරතයෂ කරන්යන් නම් 
ඉතා  හපත්  ” එබැවින් ධයාන සර්ාපත්්ත්ි ඇසුරැ සකාට සවසසන 
භික්ෂූන් නිසා සල් වනය බැබසළන්සන් ය යැයි කීසව් ය. 

එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් “සාධු සාධු සර්ාග්ගලයානය, 
යනුසවන් සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස්සග් භාෂිත්ය අරර්ුණු සකාට 
සාධුකාර දී සර්ාග්ගලයාන සත්රැන් වහන්සස් හා කථා කරන සස්ක් 
සර්ාග්ගලයානය, යසර්ක ්ත්ර් අදහස පැවසීර් ර්නාව පරකාශ කරන්සන් 
ද, සාරිපුත්රයන ් විසින් එසලස ර් සර්සස් පරකාශ කරන්සන්ය. 
සර්ෞද්ගලයානය, සාරිපුත්රයන් වනාහි නිත්ර ධයාන සර්ාපත්්ත්ි ඇසුරැ 
කරන්සනකි” යැයි වදාළ සස්ක. 
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භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්සස් වදාළ කල්හි සාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් 
වහන්සස් “සව්ාමීනි භාගයවත්ුන් වහන්ස, කවසරකු සග් භාෂිත්ය යහපත්්  
වන්සන් ද?” යැයි ඇසුසව් ය. 

එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් “සාරිපුත්රය, නුඹලා සියලු 
සදනාසග් භාෂිත් ඒ ඒ කාරණසයන් යහපත්් භාෂිත් ර් සවත්ි. එසහත්් 
‘සකබඳු භික්ෂුවක් කරණ සකාට සගන සගෝසිංග සාල වනය සසෝභර්ාන 
වන්සන් ද’ යැයි ර්සගන් ද අසව්. සාරිපුත්රය, සම්ප් ශාසනසයහි භික්ෂුව 
බසත්න් පසුව පිණඩ්පාත්සයන් වැළකුසණ් පලක ්බැඳසගන කය ඍජු 
සකාට පිහිටුවා සිහිය කර්මස්ථානසයහි පිහිටුවා සගන, ර්සග් සිත් 
යම්ප්ත්ාක් උපාදානයන්සගන ්සවන් ව, සකසලසුන් සකසරන් සනා මිදී 
අහමත්්වයට සනා පැමිසණනස්න් ද, ඒ ත්ාක් පයයමංකය සනා බිඳින්සනමි 
යැයි චත්ුරාංග සර්නව්ාගත් වීයයමසයන් යුක්ත්ව ශරර්ණ ධර්ම පූණමය 
අධිෂ්ඨාන සකාට හිඳිය ිද, සාරිපුත්රය, සර්බඳු භික්ෂවු කරණ සකාට සගන 
සගෝසිංග සාල වනය සශෝභර්ාන වන්සන් ය” යැයි වදාළ සස්ක. 

කුර්ක් සහයින් භාගයවත්ුන ්වහන්සස් සර්සස් වදාසළ් ද යත්්:- 
පශ්චිර් ජනත්ාවට අනුකම්ප්පාව පිණිස ය. භික්ෂුහු සර්සස් පිළපිදිත්් නම්ප් 
කිහිප දිනකනි් ර් ජාත්ි ජරා ර්රණ සකළවර කරන්නාහුය යැයි පශ්චිර් 
ජනත්ාවට අනුකම්ප්පා කරමින් පරත්පිත්්ත්ි ගරැක පෘථග්ජනයා සඳහා 
සර්සස් වදාළ සස්ක. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්ය සදශනා කළ සස්ක. සත්ුටු සිත්් 
ඇත්්ත්ා වූ ඒ ර්හා සත්රැන් වහන්සස්ලා භාගයවත්නු් වහන්සස්සග් 
සද්ශනාව සත්ුටින් පළිිගත්්හ. 

 ර්හා සුඤ්ඤත පරතිපදාව 

එක් සර්යක භාගයවත්ුන ් වහන්සස් ශාකය ජනපදසයහි, 
කිඹුල්වත්් පුරසය් නිසගරාධාරාර්සයහි වැඩ වසන සස්ක. ඉක්බිති් 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් සපරවරැ කාලසයහි හැඳ, පා සිවුරැ සගන 
කිඹුල්වත්් පුරයට පිඬු පණිිස වැඩ පිඬු පිණිස හැසිර, බත්ින් පසු 
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පිණ්ඩපාත්සයන් වැළකුසණ් “කාලයෙර්ක” නම්ප් ශාකය රජත්ුර්ාසග් 
විහාරයට දහවල් කාලසයහි විසීර් පිණිස වැඩ සස්ක. ඒ කාලසයහි 
කාලසේර්ක ශාකයයා විසනි් නිසගරෝධාරාර්සයහි ර් එක් සපසදසක 
පවුරකින් වට සකාට සදාර සකාටු ර්වා හංස ර්ණඩ්ලාදිසයන් යුත්් 
සසනසුන් ද, ර්ණ්ඩල ර්ාල සභෝජන ශාලා ආදිය ද පහිිටුවා විහාරයක් 
කරවන ලද්සද් ය. එහි භික්ෂූන් උසදසා පනවන ලද ඇඳ පුටු සම්ප්ස 
සකාට්ට ත්ැටි පත්්කඩ ත්ණ ඇත්ිරිලි පදිුරැ ඇත්ිරිල ිආදී වූ සබාසහෝ 
අසුන් වූහ. නිත්ර භික්ෂූන ් වාසය කරන ත්ැනක ් හා සර්ාන විය. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් කාලසේර්ක ශාකයයාසග් විහාරසයහි පනවන 
ලද සබාසහෝ අසුන් දැක, “කාලසේර්ක ශාකයයාසග් විහාරසයහි සබාසහෝ 
සසනසුන් පනවන ලද්දාහයු. එහි සබාසහෝ භික්ෂුහු වාසය සකසරත්ි” යැයි 
සම්ප් අදහස විය. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්යින් සපර භික්ෂූන් වහන්සස්ලා දස 
නර් සදාසළාස් නර් වශසයන් එක ත්ැන වාසය කරන අවස්ථා 
සනාදක්නා ලද්සද ් ය. එබැවින් භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට සර්බඳු 
සිත්ුවිල්ලක් උපන්සන් ය. “සර්සලස භික්ෂූන් එක්ව සර්ූහ වශසයන් 
වාසය කිරීර් නම්ප් සසර පිරැදු කරන ලදද්කර්්ය. යම්ප් සස් ගඟට වැටුණු 
ජලය පහළට ගලා යයි ද, එසලස ර් ධාත්ු වශසයන් සැසඳී සත්්වයන් 
සසර සැඩ පහරට හසුව ගලා යත්ි. එසස් සසර ගඟට වැටුණු සත්්වයන් 
විසටක නරක ත්ිරිසන් සපර්ත් අසුර යන සත්ර අපායට ද, විසටක ර්නු 
සලාවට ද, විසටක සදව් සලාවට ද, විසටක බඹ සලාවට ද පර්ුණුවමින් 
සසර සැරිසැරීර් ධර්මත්ාවයක්ර් ය.  

සත්්වයන් නරකයට වැටුණ ුකල්හි නළයක ඊයම්ප් පරිවවුා සස් 
ත්ද බද වී සත්්වයන්සගන් අත්රක් නැත්ිව පිරී පවත්ී. ගිනි දැල්වලනි් ද, 
සත්්වයන්සගන් ද, දුක්ඛයන් සගන් ද අත්රක් නෑර පවත්්නා ව ූත්ැන 
අීි ර්හ නරක  නම්ප් සව්. 

සර්ර් අවීචි ර්හ නරකය විවට්ටට්ඨායි කල්පය හටගත්් දා පටන් 
එර් කාල පරිච්සේදය අවසන් වීර් දකව්ා ර් උත්ුර, දකණු, නැසගනහිර, 
බටහිර, උඩ, යට යන සය දිසාසවන් ර් නැසගන ගිනි දැල් ඊට 
පරත්ිවිරැද්ධ දිසාසව් අසයෝර්ය බිත්්ත්ිසය් හැපී එර් බිත්්ත්ිය ද විනිවිද 
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සගාස් නිරසයන් පිටත් ද සයාදුන් සියයක් අත්රක් නෑර පැත්ිර පවත්්සන් 
ය. එබැවින් ගිනි දැලනි් අත්රක් නැත්්සත්් ය. 

නළයක පිරව ූඊයම්ප් සස් අත්රක් නෑර සත්්වයන්සගන ්පිරී ඉත්ිරී 
පවත්්සන් ය. එසහත්් එක් සත්්වසයකුට අන ් සත්්වසයක් සනා 
සපසනන්සන් ය. සර්සස් සත්්වයන්සගන් අත්රක් නැත්්සත්් ය. 

සර්ාසහාත්ක් පාසා ගිනි දැලින් සවළී පිළිස්සීර් ද, යර්පල්ලන් 
විසින් දුක ්පැමිණවීර් ද අත්රක් නෑර පවත්්සන් ය. සර්සස් දුක්ඛයන් 
සගන් අත්රක් නෑර පවත්්සන් ය. එබැවින් එය අීි  නම්ප් සව්. සර්සලස 
අවීචි ර්හ නිරසයහි සත්්වයන් සීර්ා රහිත්ව සර්ූහ වශසයන් සවසසත්ි. 

ත්ව ද ත්ිරිසන් අපාසයහි එක් ත්ුඹසක සවසසන සව්යන්සග් 
පරර්ාණය අපරර්ාණය. එක ් බිලයක සවසසන කුහුඹවුන්සග් පරර්ාණය 
අපර්ණය. සර්සලස ත්ිරිසන් අපාසයහි ද සත්්වයන් සීර්ා රහිත්ව සර්ූහ 
වශසයන් සවසසත්ි. 

සපර්ත් අපාසයහි ද ගව්ව, අඩ සයාදුන, සයාදුන ආදී සලස ර්හත්් 
ශරීර ඇත්ිව වෂම සිය දහස් ගණන් ද, කල්ප ගණන් ද බත්් ඇටයක් ත්රම්ප් 
අහරක් නැත්ිව පනිි සපාදක් ත්රම්ප් පානයක් නැත්ිව අපර්ණ දුක් විඳින 
සත්්වයන් සීර්ා රහිත්ව සර්හූ වශසයන් සවසසත්ි. 

සයාදුන් දසදහසක් පර්ණ ඇත්ි අසුර භවනසයහි ද කසණහි 
ඉඳි කටු පිරවුවා සස් අපර්ණ සත්්වයන් සර්ූහ වශසයන් සවසසත්ි. 

මිනිස් සලාව සැවැත්් නුවර පර්ණක් කුල පනස ්සත්් ලක්ෂයක 
සත්් සකෝටියක් ජනයා විසහූ. රජගහ නවුර ඇත්ුළු නවුර හා නුවරින් 
පිටත් අටසලාස් සකෝටියක් ජනයා විසූහ. අන් ගම්ප් නියම්ප් ගම්ප් නගර 
ජනපදයන්හ ිද සර්සස්ර් ය. සර්සලස මිනිස් සලාව ද සත්්වයන් සර්ූහ 
වශසයන් අපර්ණ සවසසත්ි. 

භූර්ස්ථ සදවිසයෝ ද, චාත්ුර්මහාරාජික ආදී දිවය සලෝකයන්හි 
සදවිසයෝ ද, බරහ්ර් පාරිසජ්ජ ආදී බරහ්ර් සලෝකයන්හි ද සවසසන සදවි 
බඹුන් ද අපරර්ාණ ව සවසසත්ි. සදව්සලාව එක් එක් දිවය පුත්රසයකුට 



214    ධර්මදායාද සූත්රය 

සදසකෝටි පනස් ලක්ෂයක ් පර්ණ ද, ඇත්ැම්ප් දිවය පුත්රයන්ට නව 
සකෝටියක් පර්ණ ද නළඟනන් සවසසත්ි. සර්සලස දිවය බරහ්ර් 
සලෝකයන්හි ද අපරර්ාණ සත්්වයන් සර්ූහ වශසයන් සවසසත්ි. 

එබැවින් ර්ා විසනි් සර්ූහ වාසය නැත් ිකිරීර් පිණිස සාරාසංඛය 
කල්ප ලක්ෂයකටත්් අධික කාලයක් සර්ත්රිංශත්් පාරමිත්ා ධර්ම පිරැසවමි. 
සම්ප් භික්ෂූන් ද සර්ත්ැන් පටන් සර්ූහ වශසයන් බැඳී සවළී නුසුදුස්සක් 
කරත්ි” යැයි ධර්ම සංසව්ග උපදවා නැවත් සර්සස් සිත්ූ සස්ක.  

“ඉඳින් ර්ා විසනි් ශරාවකයන්ට එක ත්ැන භික්ෂූන් සදසදසනකු 
සනා විසිය යුත්යු යැයි ශකි්ෂා පදයක් පනවන්නට හැකි වන්සන් ය. 
එසස් වවු ද ර්ා විසින් ගලිාසනෝපස්ථානය, අවවාදානුශාසනා ලැබීර් 
ආදිය පිණිස පිරිස එක්වීර්ාදී වූ සලෝක ස්වභාවය කැර්ත්ි සවම්ප් ද, එය 
ර්ාසග් ශාසනසයහි ද සදිු විය යුත්ු වූවක් බැවින් ර්ා විසින් ශික්ෂා පද 
පැනවීර් සහෝ එය විසව්චනය කිරීර් සහෝ නුසුදුසු ය. එබැවින් ර්ා විසින් 
ඒකාන්ත්සයන් භික්ෂු සංඝයාට ර්හා සුඤ්ඤත් පරත්ිපදාව සද්ශනා 
කරන්සනමි. එවිට එය නගරද්වාරයට පැමිසණන සැර්ට ත්ර් ශරීරය 
පරීක්ෂා සකාට බැලීර් සඳහා ත්බන ලද කැඩපත්ක් සර්න් ශික්ෂාකාමී 
සැර්ට කැඩපත්ක් බඳු වනස්න් ය. ක්ෂත්රිය ආදීහු නගරද්වාරසයහි ත්බන 
ලද කැඩපත්ින ්ත්ර් රෑපකය බලා අඩුපාඩු සසායා ඒවා දුරැ කරසගන 
යන්නාක් සර්න් ර්ාසග් ශාසනසයහි හික්සර්නු කැර්ත්ි කුල පුත්රයන්ට 
එර් පරත්පිදාව ර්ා පිරිනිවීසර්න් පසු ද වෂම පන්දහසක කාලයක් සර්ය 
සිහි සකාට එකලා බසවහි කැර්ැත්්ත් උපදවා සසර දුක් අවසන් කර 
අර්ෘත් ර්හා නිවමාණය සාක්ෂාත්් කරන්නාහ” යැයි සර්සස් සිත්ූ සසක්. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස ්සග් ර්නසදාළ පුරවන්නාක් සර්න් සර්ර් සූත්රය 
ආවජමනා සකාට පිරිසසන් සවන් ව කාය විසව්කය චිත්්ත් විසව්කය උපධි 
විසව්කය වඩා සසර දුක් සගවා නවිනට පිවිසි කුල පතු්රයන්සග් ගණන 
සීර්ාවක් නැත්.  වාලකිපිට්ි විහාරසයහි විසූ ආභිධම්ප්මික අභය සත්රැන් 
වහන්සස් වස්සාන කාලසයහි සබාසහෝ භික්ෂූන් සර්ග සම්ප් ර්හා 
සුඤ්ඤත් සූත්රය සජ්ඣායනා සකාට “භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්සස් 
කරවත්ි. අපි කුර්ක් කරර් ුද?” යැය ිභික්ෂු සංඝයාසගන් විර්සීය. ඒ සයිලු 
සදනා වහන්සස් ර් පිරිස් වශසයන් එක්වීර් හැර ඒ වස් කාලය ත්ුළ 
එකලාව පිළිසවත්් සපුරා අහමත්්වයට පත්් වූහ.  
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එසර්සයහි ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් සබාසහෝ භික්ෂූන් සර්ග 
“ඝටා” නම්ප් ශාකයයාසග් විහාරසයහි දී සිවුරැ පිණිස අලුසත්න් ලැබුණු 
වස්ත්රයන්සගන් කඩ කැපීර් ර්ැසීර් ආදිය විධාන කරය.ි එර් විහාරය ද 
නිසගරෝධාරර්සයහි ර් එක් පසසක කාලසේර්ක ශාකය රජුසග් ආරාර්ය 
සර්න් කරන ලද්සද් ය. මිනිස්සු ආනනද් සත්රැන් වහන්සස්ට සබාසහෝ 
වස්ත්ර පූජා කළහ. ආනනද් සත්රැන් වහන්සස් ඒවා සගන සබාසහෝ 
භික්ෂූන් සර්ග අලුයමින් නැඟිට ඉඳි කටු පාර සපසනන අඳුසරහි ර් චීවර 
කර්ම ආරම්ප්භ කර සනධ්යාසවහි අඳුර පැමිණි කල්හි නැගිට යයි. එර් 
කාලසයහි චීවර කාර සර්සයහි ර් සයදී සිටි බැවින් භකි්ෂූන් වහන්සස්ලා 
සසනසුන් ත්ැනප්ත්් කිරීර්ාදිය සංවිධාන සනා කළහ.  

එකල්හි භාගයවත්ුන් වහන්සස් සවස් කාලසයහි පල සර්වත්ින් 
නැඟිට එසලස චීවර කර්මාන්ත්සයහි සයදී සිටින භික්ෂුන්ට නිගරහ කරනු 
කැර්ත්ි ව “ඝටා” නම්ප් ශාකයයාසග් විහාරය සවත් වැඩ පනවන ලද 
ආසනසයහි වැඩ හුන් සසක්. ඉක්බිත්ි භාගයවත්ුන් වහන්සස් ආයුෂ්ර්ත්් 
ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සස් අර්ත්ා “ආනනද්ය, කාලසේර්ක 
ශාකයයාසග් විහාරසයහි සබාසහෝ සසනසුන් පනවන ලද්දාහුය. සර්හි 
සබාසහෝ භික්ෂුහු වාසය කරත්් ද” යැයි ඇසූ සස්ක. 

එවිට ආනනද් සත්රණුසවෝ සර්සස් සිත්ුසව් ය. “ඒකානත්්සයන් 
සම්ප් භික්ෂූන් විසින් සසනසුන් ත්ැනප්ත්් කිරීර්ාදිය සනාකරන ලදහ. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් එය දක්නා ලද්සද් ය. භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් භික්ෂුන්ට නිගරහ කරනු කැර්ත්ි සස්ක” යැයි සිත්ා සනා සත්ුටු 
සිත්් ඇත්ිව භික්ෂුන්ට උපකාර වන්සනමි යැයි සිත්ා “ස්වාමීනි 
භාගයවත්ුන් වහන්ස, කාලසේර්ක නම්ප් ශාකයයාසග ්විහාරසයහි පනවන 
ලද සබාසහෝ සසනසුන් ඇත්. සර්හි සබාසහෝ භික්ෂුහු වාසය කරති්. 
ස්වාමීනි, සම්ප් භික්ෂුහු කටයුත්ුවල ඇලුසණෝ සනාසවත්ි. චීවර සැකසරී් 
සඳහා ර් සර්සස් වාසය කරත්ි” යැයි කීසව් ය. 

එවිට භාගයවත්ුන් වහන්සස් “ආනන්දය, කටයුත් ු කරන 
කාලසයහි සහෝ සව්වා කටයුත්ු සනාකරන කාලසයහි සහෝ සව්වා චීවර 
කරන කාලසයහි සහෝ සව්වා චීවර සනාවන සද් කරන කාලසයහි සහෝ 
සව්වා ත්ර් පිරිස ්සර්ග එකව් විසීර් ද, සනාසයක ්පිරිස් හා එක්ව විසීර් 
ද භික්ෂුව හට සනා සහාබසන් ය. ගණසංඝනිකාරාර්සයහි ඇලුණු භික්ෂුව 
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ගණ බන්ධනසයන් බැඳුසණ් ය. එය කාර්යන් පරිහරණය කරන ගෘහ 
වාසසයහි ස්වභාවය සවය.ි සර්ූහයා හැර පසුබත්් කාලසයහි දිවා 
ස්ථානය ඇර්ද සසෝදන ලද අත්් පා ඇත්ිව ර්ූල කර්මස්ථානය සගන 
හුදකලා වාසසයහි ඇලුණු භික්ෂුව ර් බුදු සසුසනහි බබළයි.  

සංගණිකාරාර්සයහි ඇලුණ ුභික්ෂුවට  යම්ප් ශනෂ්කරර්ය සුව ක් 
සහෝ පවියව්ක සුව ක් සහෝ උපසර් සුව ක් සහෝ සම්යබෝධි සුව ක් 
සහෝ ඇත්් ද ඒවා නිදුක්ව ලැබීර්ක ්සහෝ කැර්ත්ි සස් ලැබීර්ක් සහෝ විපුල 
බවට පර්ුණුවා ගැනරී්ක් සහෝ සව් ද යන සර්ය සදිු සනාවන්සන් ය. 

එහි ගෘහ වාසසයන ්සවන ්වී අනගාරික පැවිද්සදන් පැවිදි වූ 
ත්ැනැත්්ත්ාට කාර්යන් සගන් සවන් වීසර්න ් ලැසබන සැපය 
ශනෂ්කරර්ය සැප  නම්ප් සව්. පැවිදි වී පරිිසසන් සවන ්වූ ත්ැනැත්්ත්ාට 
ලැසබන සුවය පවියව්ක සුව  නම්ප් සව්. රාගාදී සකසලසුන්සග් 
සන්සිඳීසර්න් ලැසබන සුවය උපසර් සුව  නම්ප් සව්. සසෝත්ාපන්න ආදී 
ර්ාගම ඤාණ දශමනය ලැබීසර්න් ලැසබන සවුය සම්යබෝධි සුව  නම්ප් සව්. 

ආනන්දය, යම්ප් භික්ෂුවක් එකලාව ගණයා සකසරන් සවන් ව 
වාසය සකසර් ද, ඒ භික්ෂුවට යම්ප් සම්ප් ශනෂ්කරර්ය සුව ක් සහෝ 
පවියව්ක සවු ක් සහෝ උපසර් සුව ක් සහෝ සම්යබෝධි සුව ක් සහෝ 
ඇත්් ද ඒවා නිදුක්ව ලැබීර්ක් සහෝ කැර්ත්ි සස් ලැබීර්ක් සහෝ විපුල 
බවට පර්ුණුවා ගැනරී්ක් සහෝ සව් ද යන සර්ය කැර්ත් ිවිය යුත්ු ය. 

ආනන්දය, සම්ප් ශාසනසයහි භික්ෂුව සබාසහෝ සදනා සර්ග 
කයින් එකව් විසීසර්හි සයදුසණ් සව් ද, සිත්ින් එක්ව විසීසර්හි ඇලුසණ් 
සව් ද, එර් භික්ෂුවට යම්ප් ඒ ර්නාප වූ කසලක සකසලසුන්සගන් මිදුණු 
රෑපාරෑප චිත්්ත් සර්ාධියකට සහෝ ක්සල්ශයන්සගන් කුපිත් කළ 
සනාහැකි සලෝසකෝත්්ත්ර ආයයම ගුණයකට සහෝ පැමිණ වාසය 
කරන්සනය් යන සර්යට කරැණු නැත්. 

“ආනනද්ය, යම්ප් ඒ භික්ෂුවක් සර්ූහයාසගන් සවන් ව හුදකලාව 
වාසය සකසර් නම්ප් ර්නාප වූ කසලක සකසලසුන්සගන ්මිදුණු රෑපාරෑප 
චිත්්ත් සර්ාධියට සහෝ සකසලසුන්සගන ්කපුිත් කළ සනාහැකි ආයයම 
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ර්ාගම සත්රට සහෝ පැමිණ වාසය කරන්සනය් යන සර්යට කරැණු 
ඇත්්සත්් ය. ඔහු විසින් එය කැර්ත්ි විය යුත්ුයි. 

සර්පර්ණකනි් භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් කරු්ක ්කයින ලද්සද් 
සව් ද? යත්්:- පිරිසසහි ඇලී විසීසර්හි සයදුණු භික්ෂුව ගණ බන්ධනසයන් 
බැඳුසණ් ය. ඒ සහ්ත්ුසවන් සලෞකික ගුණයක් සහෝ සලෝසකෝත්්ත්ර 
ගුණයක් සහෝ උපදවන්නට සනාහැකිය. සර්ූහයා හැර හුදකලාව 
විසීසර්න ්සලෞකික ගුණයක ්වූ ද, සලෝසකෝත්්ත්ර වූ ද ගණු උපදවන්නට 
හැකි සවයි. එය එසස්ර් ය. 

විපස්සී ර්හ සබෝසත්ාණන් වහන්සස් ද සුවාසූදහසක් පැවිද්දන් 
පිරිවරා සගන සත්් වෂමයක ්හැසිරැණු නර්ුත්් සවමඥත්ා ඥානය උපදවා 
ගැනරී්ට සනාහැක ි වූහ. ඒ පිරිසසන් සවන ්ව සත්් දිනක ්හුදකලාව 
හැසිර සබෝධි ර්ණ්ඩලයට පැමිණ ර්ාර පරාජය සකාට සවමඥත්ා ඥානය 
පරත්ිලාභ කළ සස්ක. අපසග් ර්හ සබාසත්ාණන් වහන්සස් ද පස්වග 
ර්හණුන් සර්ග සය වෂමයක ්හැසිරැසණ් නර්ුත්් සවමඥත්ා ඥානය උපදවා 
ගැනරී්ට සනාහැකි වූහ. ඒ පිරිසසන් සවන් වී ගිය කල්හි හුදකලාව 
හැසිර සබෝධි ර්ණ්ඩලයට පැමිණ ර්ාර පරාජය සකාට සවමඥත්ා ඥානය 
පරත්ිලාභ කළ සස්ක.  

භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්සස් පිරිසසහි ඇලී විසීසර්න් ගුණයක් 
ලබා ගැනීර්ට සනාහැක ි බව දකව්ා එහි සදෝෂයාසග් උත්්පත්්ත්ිය 
දක්වමින් සර්සස් :- 

“නාහං, ආනන්ද, එ් කරෑපම්පි සර්නපුස්සාමි,  ත්ථ රත්තස්ස 
 ථාභිරතස්ස රෑපස්ස විපරිණාර්හඤථාභාවා න උප්පයජ්ජ් යුං 
යසාකපරියදවදුඛෙයදාර්නස්සුපා ාසා’ති” 

“ආනනද්ය, යම්ප්කිසි රෑපයක රාග වශසයන ් ඇලුණු 
ත්ැනැත්්ත්ාට ද යම්ප් රෑපයක දැඩව ඇලුණු ත්ැනැත්්ත්ාට ද, ඒ රෑපයාසග් 
නැත්ි වීසර්න් සවනස් වීසර්න් සශෝකය, වැලපරී්ය, දුක්ය, සදාම්ප්නසය් 
දැඩ ආයාසය, එර් රෑපය නැවත් සනා බලන්සනමි යැයි යන සර්ාවුහු 
නූපදින්නාහු නම්ප් එබඳු එක ්රෑපයකදුු ර්ර් සනා දක්සනමි” යැයි සර්ය 
වදාළ සස්ක. 
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එය එසසර්් ය. සපර සඤ්ජය පරිබරාජකයාසග් ශිෂය වූ උපත්ිස්ස 
සකෝලිත් සදසදනා අස්සජි ර්හ රහත්න් වහන්සස් විසින් “ය  ධම්ර්ා 
යහතුප්පභවා” ආදී සලස වදාළ ගාථාව අසා සසෝත්ාපනන් බවට පැමිණ 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් සග් ශරාවක බවට පැමිණි කල්හි සඤ්ජය 
පරිබරාජකයා හට පරිය විපරසයෝගය දරා ගත් සනා හැකි ව ර්ුවින් උණු 
සල් වර්නය වූසය ්ය. එසස ්ර් නිගණ්ඨ නාථ පුත්රයාසග් ශරාවකසයක ුවූ 
උපාලි ගෘහපත්ි ත්ුර්ා භාගයවත්ුන් වහන්සස්ට සදෝෂාසරෝපණය  කිරීර්ට 
පැමිණ ධර්ම ශරවණය සකාට සසෝවාන් ඵලයට පැමිණ භාගයවත්ුන් 
වහන්සස්සග් ඖරස පුත්රසයකු වූසව් ය. එකල්හ ිනගිණ්ඨ නාථ පුත්රයා 
හට පරිය විපරසයෝගය දරා ගත් සනා හැකි ව ර්ුවින් උණු සල් වර්නය 
වූසය් ය. ත්ව ද ර්ජ්ඣරි් නිකාසය් රාජ වගමසයහි සත්්වන පියජාත්ික 
සූත්රය සර්යට නිදසුන් ය. 

 ආනන්දය, ත්ථාගත්යන් වහන්සස් විසින් සංස්කාරයන්සග් 
ආත්්ර් ස්වභාවසයන් ශූනය බව අනපුස්සනා කිරීර් කරනන්ා වූ 
සුඤ්ඤත් සර්ාපත්්ත්ි විහරණය ර්නාව අවසබෝධ කරන ලද්සද් ය. කුර්ක් 
පිණිස ද යත්්:- රෑපාදි සියලු නිමිත්ි සර්සනහි සනා කිරීසර්න් විෂය 
ආධයාත්්ර්සයහි සුඤ්ඤත් ඵල සර්ාපත්්ත්ිය (අහමත්් ඵල සර්ාපත්්ත්ි) 
සපයා වාසය කිරීර් පිණිස යි.  

ආනන්දය, සම්ප් විහරණසයන් යකු්ත්ව වාසය කරණ ඒ 
ත්ථාගත්යන් වහන්සස් කරා භික්ෂුහු ද, භික්ෂුණීහු ද, උපාසකසයෝ ද, 
උපාසිකාසවෝ ද, රජවරැ ද, ර්හ ඇර්ත්ිහු ද, ත්ීථමකසයෝ ද, ත්ීථමක 
ශරාවකසයෝ ද, පැමිසණන්නාහු ය. ආනනද්ය, ත්ථාගත්යන් වහන්සස් ඒ 
පිරිස ර්ැද සිටිසය් නිවමාණයට නැර්ුණා වූ, නවිමාණයට බර වූවා වූ සියලු 
ආකාරසයන් ආශරවයන්සගන් සවන ්වූ සිත්ින් ර් පිරිස පිටත්් කිරීසම්ප් 
අසප්ක්ෂාසවන් යුක්ත් වූ කථාවක් ර් කරන්සන් ය. භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
සක්වළ සකළවර දකව්ා පිරැණු රාජ රාජ ර්හාර්ාත්යාදී වූ පිරිසක් ර්ැද 
සිටින්සන් නර්ුත්් නඹුලා යව් යැයි පරිිස පිටත්් සකාට යවා එකලාව ර් 
සිටින සස්ක. කුර්න සව්ලාවක භාගයවත්ුන ්වහන්සස ්සර්සස් කියන 
සස්ක් ද යත්්:- පසුබත් කිස කාලසයහි හා යපර ම් කසි කාලසයහි දී 
ය.  
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භාගයවත්ුන් වහන්සස් පසබුත්් කාලසයහි ගන්ධ කුටියට පිවිස 
සිංහ සසයයාසවන් සැත්ප ී පැයකුත්් විනාඩ විස්සකනි් අවදි ව ර්හා 
කරැණා සර්ාපත්්ත්ියට සහෝ ඵල සර්ාපත්්ත්ියට සර්වැදී හිඳින සස්ක. 
එකල්හි ධර්ම ශරවණය පිණිස පිරිස රැස් සවත්ි. ඉක්බිත්ි භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් කල් දැන සගුනධ් කුටිසයන් නික්ර් දම්ප් සභා ර්ණ්ඩපයට වැඩ 
පනවන ලද උත්ුම්ප් බුද්ධාසනසයහි වැඩ හිඳ ධර්ම සද්ශනා සකාට නියමිත් 
කාලය සනා ඉක්ර්වා සබසහත්් වත්ලයක් සිඳගනන්ාක් සර්න්, කාලය 
සනා ඉක්ර්වා විසව්කයට නැර්ුණු සිත්නි් පරිිස පිටත්් සකාට හරින 
සස්ක. සර්ය පසුබත් කිස නම්ප් සව්. 

එසස් ර් භාගයවත්ුන් වහන්සස් අලුයර් බරහ්ර් ර්ුහුර්ත්සයන් අවධි 
වී උපස්ථායකයන්ට අනුගරහය පිණිස දැහැටි උණු පැන් ආදිය පරිසභෝග 
සකාට සපරදිග බලා බදධ් පයයමංකසයන් වැඩ හඳි ර්හා කරැණා 
සර්වත්ට සර්වැදී දස දහසක් සකව්ළ ත්ුළ ත්ර්න් වහන්සස්සගන් පිහිට 
ලැබීර්ට සුදුස්සන් කවුරැන ්ද යැයි විර්සා බලන සස්ක. ඉන් අනත්ුරැව 
සපිරිවරින් සහෝ එකලාව සහෝ පිඬු පිණිස හැසිර දන් වළඳා අනුසර්සවනි 
ධර්ම සද්ශනා සකාට ආරාර්යට වැඩ ර්ණ්ඩල ර්ාලයට භික්ෂූන් රැස් වූ 
විට සුගසත්ෝවාදසයන් අවවාද සකාට දහම්ප් ගැටලු හා කර්මස්ථානාදිය 
විසඳා දී පිරිස පිටත්් සකාට යවා සගුන්ධ පිවිස දිවා විහරණය කරණ 
සස්ක. සර්ය යපර ම් කිස නම්ප් සව්.   

ආනන්දය, එසහයින් සර්හ ිදී භික්ෂුව සුඤ්ඤත් ඵල සර්ාපත්්ත්ි 
අරර්ුණට පැමිණ වාසය කරන්සනමි යැයි කැර්ත්ි වන්සන් නම්ප්, ඒ 
භික්ෂුව විසින් භාවනා ආරම්ප්ර්ණසයහි සිත් ර්නාව ත්බා ගත් යුත්ුයි. සිත් 
එක අරර්ුණක ර්නාව පිහටිුවා ගත් යුත්ුයි. ආනනද්ය, සකසස් නම්ප් 
භික්ෂුව සිත් භාවනා අරර්ණුක එකඟ කරයි ද? යත්්:-  

ආනන්දය, සම්ප් ශාසනසයහි භික්ෂුව වස්ත්ු කාර් ක්සල්ශ 
කාර්යන්සගන් සවන් ව, සසසු අකුශල ධර්මයන්සගන් ද සවන් ව, විත්කම 
විචාර සහිත්ව, නීවරණයන ්සගන් සවන් වීර් සහ්ත්ුසවන් පරීත්ිසයන් හා 
සුවසයන් යුක්ත්ව පරථර් ධයානයට පැමිණ වාසය කරයි.  

ඉන් පසු එර් භික්ෂුව විත්කම විචාර සන් සිඳීසර්න් කැලඹිලි නැත්ි 
සිසත්හි ර්නා පරසාදය ඇත්්ත්ා වූ නිශ්චල ව ූබලවත්් සර්ාධිසයන ්යුත්් 
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පරීත්ිය, සැපය, ඒකාගරත්ාව යන අංග ත්ුසනන් යුත්් දුත්ිය ධයානයට 
පැමිණ සවසසයි. එහි දී ත්ර් සිත් ද, රෑප කය ද බලවත්් සර්ාධිය නිසා 
උපන් පරීත්ිය සැපය පැත්ිරීසර්න් නිරාමිස සුවය වූ දව්ිත්ීය ධයානයට 
පැමිණ වාසය කරයි. 

ඉන් පස ුඑර් භික්ෂුව පරීත්ිය අත්්හැර අගර වූ ධයාන සුවසයහි ද 
පක්ෂපාත් බවක් නූපදවන යම්ප් ර්ැදහත්් බවක ් සව් ද, ඒ ධයාන 
උසප්ක්ෂාසවන් යකු්ත්ව ර්නා සිහිය නුවණ ඇත්ිව කයනි් ද ඉත්ා මියරුැ 
සැපයට පැමිණ සවසසය.ි බුදු පසස් බුදු ර්හරහත්් ආදී ආයයම 
ර්සහෝත්්ත්ර්යන් වහන්සස්ලා යම්ප් ධයාන සුවයක් පරීත්යි නූපදනා බැවින් 
ර්නා සත්ිසයන් යුක්ත් සව් යැයි ද, ඉත්ා මියුරැ සැපයක් සගන සදන 
නර්ුත්් සැපසයහි සනා ඇලී උසප්ක්ෂාසවන් යුක්ත් සව් යැයි ද, ඒ සහ්ත්ු 
සකාට යම්ප් ධයාන ලාභිසයකු සකසරහි උසප්ක්ෂාවත්් සිහියත්් සැප 
විහරණයත්් ඇත්්සත්් ය යැයි පසසන ලද්සද් සව් ද, භික්ෂුව එසස් වූ 
ත්ෘත්ිය ධයානයට පැමිණ වාසය කරය.ි 

එර් භික්ෂුව පරථර් ධයාන උපචාරය ඉක්ර්වා අපමනාවට 
පැමිණීසර්හි දී කායික දුක්ඛය පරහාණය කිරීසර්න ් ද, චත්ුථම ධයාන 
උපචාරය ඉක්ර්වා අපමනාවට පැමිණීසර්හි දී කායික සැපය පරහාණය 
කිරීසර්න් ද, සර්සලස කලනි් ර් සැප හා දුක් සව්දනා දුරැ කිරීසර්න් හා 
දුත්ිය ධයාන උපචාරය ඉක්ර්වා අපමනාවට පැමිණීසර්හ ිදී සදෝර්නස්සය 
පරහාණය වීසර්න් ද, ත්ෘත්ිය ධයාන උපචාරය ඉක්ර්වා අපමනාවට 
පැමිණීසර්හි දී සසෝර්නස්සය පරහීණ වීසර්න් ද සර්සලස පළර්ුසකාටර් 
සැප දුක ් සසෝර්නස්ස සදෝර්නස්ස සව්දනා නැත්ිව යාසර්න් දුක ් ද 
සනාවූ, සැප ද සනාවූ, ර්ධයස්ථ බව කෘත්ය රසය සකාට ඇත්ි බැවින් 
උසප්ක්ෂාසවන් ර් හටගත්් සහයින්, කිසිවකනි් බාධාවක් නැත්ි පිරිසදිු 
සලස පිහිටි සිහිය ඇත්ි බැවින්, උසප්ක්ෂා සත්ි පාරිශුද්ධිය යැයි කියනු 
ලබන චත්ුථම ධයානයට පැමිණ වාසය කරයි. 

ආනන්දය, භික්ෂුව සර්සස ් භාවනාරම්ප්ර්ණසයහි සිත් ර්නාව 
පිහිටුවයි, සර්ාධිය උපදවය.ි සහසත්ර් ත්ර් ස්කන්ධයනස්ග් ශූනයත්ාවය 
සර්සනහි සකසරයි. එසහත්් පාදක ධයානය ර්නාව පරගණු සනාවූ කල්හි 
ආධයාත්්මික ශූනයත්ාවය සිහි කරමින් සිටින අයසග් සිසත්හි 
ර්නසිකාරය සිදධ් සනාසව්. එවිට ඒ භික්ෂුව කර්මස්ථානය සම්ප්පූණම 
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සනාවන බව ද දැන සගන අනයයන්සග් ස්කන්ධ පළිබිඳ ශූනයත්ාවය 
සර්සනහි කරයි. ඉන් පසු විසටක ත්ර්ාසග් සිසත්හි ද, විසටක 
අනයයන්සග් සිත්්හි ද සකසස් ද යැයි ස්කන්ධයන් පළිිබඳ ශූනයත්ාවය 
ආධයාත්්මික බාහිර වශසයන් සර්සනහි කරය.ි අනත්ුරැ ව අරෑප 
සර්ාපත්්ත්ිය සර්සනහි කරයි. ඔහුසග් සිත් එහි බැස සගන ස්ීරව 
පිහිටයි ද, දැන් ර්ාසග් සති් අරර්ුසණහි ර්නාව පිහිටන්සන් ය යැයි 
කර්මස්ථානය අත්හැර උපසථ්ායක ආදීන්සග් පසපුස සනා සගාස් පාදක 
ධයානසයහි ර් ත්ර් සිත් නැවත් නැවත් ත්ැබිය යුත්ුයි, සර්සස් පිළිපන් 
ත්ැනැත්්ත්ා යර්ක් යර්ක් සහිි කරයි ද, ඒ ඒ ත්ැන ර්නසිකාරය කළ හැකි 
සවයි. 

ආනන්දය, සර්සලස සර්ථ විදශමනා විහරණයන්සගන ්යුක්ත්ව 
වාසය කරණ ඒ භික්ෂුව සත්ර ඉරියව්සවහි දී ර් සම්ප්පජානකාරී ව එහි 
සයදිය යුත්ු ය. එහි ආරක්ෂාව පිණිස ආවාස, සගෝචර, කථාව, පුද්ගල, 
සභෝජන, සෘත්ු, ඉරියව් යන සපරාය කරැණු හත් සස්වනය කළ යුත්ු ය.  
එවිට සත්ර ඉරියව්සවන ්යම්ප් ඉරියව්වක සයසදන්සන් ද, ඔහුට අභිධයා 
සදාම්ප්නස් යන ලාර්ක අකශුල ධර්ම පහළ සනා සවයි. සර්සස් එහි දී 
කර්මස්ථානය සම්ප්පූණමය යැයි දැන ගනී. 

ආනන්දය, සම්ප් විහරණසයන් යුක්ත්ව වාසය කරන ඒ භික්ෂුව 
සග් සිත් ඉදින් කථාවට නැසර්යි නම්ප් සහසත්ර් යම්ප් කථාවක් ලාර්ක ද, 
ගරාර්ය ද, පෘථග්ජනයන්ට අයත්් ද, අනායයම ද අනථමසයන් යකු්ත් ද, 
කලකිරීර් පිණිස සනා ඇල්ර් පිණිස නිසරෝධය පිණිස සකසලස් සංසිඳීර් 
පිණිස නිවමාණය පිණිස සනා පවත්ී ද, එබඳු වූ රජනු් පළිිබඳ කථා, 
සසාරැන් පළිිබඳ කථා, ර්හ ඇර්ත්ියන් පළිිබඳ කථා, ආදී ත්ිරච්ඡාන 
කථා සනා කරන්සනමි යැයි පිළපිදියි. සර්සස් එහි දී කර්මස්ථානය 
සම්ප්පූණමය යැයි දැන ගනී. 

ආනන්දය, යම්ප් ඒ කථාවක් සකසලස් කපා හරිනන් ී ද, සිත් 
විනිශ්චය කිරීර්ට සුදුසු ද, ඒකාන්ත්සයන් කලකරිීර් පිණිස, විරාගය 
පිණිස, නිසරෝධය පිණිස, සකසලස් සංසිඳවීර් පිණිස, සත්යාවසබෝධය 
පිණිස, නිවමාණය පිණිස පවත්ී ද, එනම්ප්:- අල්සප්ච්ඡ කථා, සන්ත්ුෂ්ටි 
කථා, පවිසව්ක කථා අසංසග්ග කථා, වීයයමාරම්ප්භ කථා, ශීල කථා, සර්ාධි 
කථා, පරඥා කථා, විර්කු්ත්ි කථා, විර්ුක්ත් ිඥානදශමන කථා යන සර්ාවුහු 
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ය. සර්සස් සර්බඳු වූ කථා කරන්සනමි යැයි සිත් නැසර්යි. සර්සස් එහි 
දී කර්මස්ථානය සම්ප්පූණමය යැයි දැන ගනී. 

ආනන්දය, සර්සස් වාසය කරන ඒ භික්ෂුව සග් සිත් ඉදින් 
විත්කමයට නැසර්යි නම්ප් සහසත්ර් ලාර්ක වූ පෘථග්ජනයන්ට අයත්් වූ 
ආයමයන්ට අයත්් සනාවූ අනථම සහිත් වූ යම්ප් සම්ප් විත්කමසයෝ කලකිරීර් 
පිණිස සනා ඇල්ර් පිණිස නිසරෝධය පිණිස සංසිඳීර් පිණිස නිවමාණය 
පිණිස සනා පවත්ිත්් ද, ඒ කාර් විත්කම, වයාපාද විත්කම, විහිංසා විත්කම 
යන සර්බඳු විත්කමයන් කල්පනා සනා කරන්සනමි යැය ි ද, යම්ප් සම්ප් 
විත්කමසයෝ පරිිසිදු වූවාහු ද වනයයමානකි වූවාහු ද ඒ කරනන්හු ර්නාව 
දුක් ක්ෂය කිරීර් පිණිස පර්ුණුවන්නාහු ද ඒ වනෂ්කරර්ය විත්කම 
අවයාපාද විත්කම, අවිහිංසා විත්කම යන සර්බඳු විත්කමයන් කලප්නා 
කරන්සනමි යැයි ද සිත් නැසර්යි. සර්සස් එහි දී සනා වැඩය යුත්ු කාර් 
සංකල්පනා ආදිය ද, වැඩය යුත්ු වනෂ්කරර්ය සංකල්පනා ආදිය ද ර්නා 
සකාට දැනීසර්න් යුක්ත් වීර් ත්ුළින් කර්මස්ථානය සම්ප්පූණමය යැයි දැන 
ගනී. සර්යින් විත්කමය පරහාණය කිරීර් සසෝවාන් සකෘදාගාමී යන ර්ාගම 
සදක කියන ලදි. 

ඉන් පසු භාගයවත්ුන් වහන්සස් සත්වන ර්ාගමසයහි විදශමනාව 
පැහැදිලි කරමින් සර්සස් වදාළ සස්ක.  

ආනන්දය, සම්ප් කාර් ගුණ පසකි. ඒ පස කවරහු ද? චක්ෂු 
විඥානසයන් දත් යුත්ු ව ූඉෂට් වූ කැර්ත්ි වනන්ා වූ ර්න වඩනන්ා වූ පරිය 
ස්වභාව ඇත්්ත්ා වූ කාර්සයන් යුක්ත් ඇල්ර් ඇත්ි කරනන්ා වූ රෑපසයන් 
ද, සශරෝත් විඥානසයන් දත් යුත්ු වූ, ඉෂ්ට වූ, කර්නයී වූ, ර්න වඩන්නා 
වූ, පරිය ස්වභාව ඇත්්ත්ා වූ, කාර්සයන් යුක්ත් ඇලර්් ඇත්ි කරනන්ා වූ 
ශබ්දසයන් ද, ඝාණ විඥානසයන් දත් යුත්ු වූ, ඉෂ්ට වූ, කර්නීය වූ, ර්න 
වඩනන්ා වූ, පරිය සව්භාව ඇත්්ත්ා වූ, කාර්සයන් යකු්ත් ඇල්ර් ඇත්ි 
කරනන්ා වූ ගන්ධසයෝ ද, ජිව්හා විඥානසයන ් දත් යුත්ු වූ, ඉෂ්ට වූ, 
කර්නයී වූ, ර්න වඩන්නා වූ, පරිය ස්වභාව ඇත්්ත්ා වූ, කාර්සයන ්යකු්ත් 
ඇල්ර් ඇත්ි කරන්නා වූ රසසයෝ ද, කාය විඥානසයන් දත් යුත්ු වූ, ඉෂ්ට 
වූ, කාන්ත් වූ, ර්න වඩනන්ා වූ, පරිය ස්වභාව ඇත්ත්්ා වූ කාර්සයන් 
යුක්ත් ඇල්ර් ඇත්ි කරනන්ා වූ ස්පශමසයෝ ද යන සර්ාවුහු පඤ්චකාර් 
ගුණසයෝ නම්ප් සවත්ි. 
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ආනන්දය, භික්ෂුව විසනි් සම්ප් පඤ්ච කාර් ගුණ අත්ුසරන් 
එක්ත්රා අරර්ුණක සිත් හැසිරීර්ක් සව් ද? එබන්දක් ර්ට ඇත්්සත්්ද යැයි 
යම්ප් අරර්ුණක උපදින්නා වූ ස්වකීය චිත්්ත්ය පිළිබඳව නිත්ර 
පරත්යසව්ක්ෂා කළ යුත්ුය. ආනන්දය, ඉදින් භික්ෂුව පරත්යසව්ක්ෂා කරන්සන් 
නම්ප් පඤ්චකාර් ගුණයන් අත්ුසරන් එක්ත්රා අරර්ුණක සිත් හැසිරීර්ක් 
ඇත්ි සව් ද, එබන්දක් ර්ට ඇත්්සත්් ය යැයි දැන ගනී ද. ආනන්දය, එසස් 
ඇත්ි කල්හි භික්ෂුව සම්ප් පඤ්චකාර් ගුණයන්හි යම්ප්කසිි ඡන්ද රාගයක් 
සව් ද, ඒ ඡන්ද රාගය ර්ා විසින් පහ සනා කර ලද්සද් ය යැයි දැන ගනී. 
සර්සස් එහි දී කර්මස්ථානය සම්ප්පූණම නැත්ැයි දැන ගනී. ආනන්දය, ඉදින් 
වනාහි භික්ෂුව පරත්යසව්ක්ෂා කරන්සන් සර් පඤ්චකාර් ගුණයන්සගන් ඒ 
ඒ අරර්ුණුවල සිසත්හි හැසරිීර්ක ්සනාසව් ද, එය අනාගාමී ර්ාගමසයන් 
සිදුවන බව දැන ත්ර් සිත් ත්ුළ ඒවා පරහීණ වූසය් ද, සනාවූසය් ද යැයි 
දැක පඤ්චකාර් ගුණයන්හි යම්ප් ඡනද් රාගයක් සව් නම්ප් ර්ා විසින්  ඒවා 
පරහාණය කළ යුත්ු ය යැය ිවීයයමය උපදවා සත්ය වශසයන් ද, කෘත්ය 
වශසයන් ද, කෘත් වශසයන ්ද පරත්යක්ෂ කරයි. එයින ්අනාගාමී ර්ාගමයට 
හා ඵලයට පැමිණ ඒ බව පරත්යසව්ක්ෂා ඤාණයන්සගන් දැන ගනී. එහි දී 
කර්මස්ථානය සම්ප්පූණම යයි දැන ගනී. 

 ආනන්දය, භික්ෂුව විසින් යම්ප් සම්ප් උපාදානස්කන්ධයක් උදය 
වය ඤාණ දශමනසයන් නැවත් නැවත් දකිමින් වාසය කටයුත්ු සව් ද, 
එබඳු උපාදානස්කන්ධ පස් සදසනකි. රෑපය සර්සස් ය, රෑපයාසග් පහළ 
වීර් සර්සස ්ය, රෑපයාසග් නිසරෝධය සර්සස ්ය, සව්දනාව සර්සස් ය, 
සව්දනාව සග් හට ගැනීර් සර්සස් ය, සව්දනාව සග් නිසරෝධය සර්සස් 
ය, සංඥාව සර්සස් ය, සංඥාව සග් හට ගැනීර් සර්සස් ය, සංඥාවසග් 
නිසරෝධය සර්සස ්ය, සංසක්ාර සර්සස් ය, සංස්කාරයන්සග් හට ගැනරී් 
සර්සස් ය, සංස්කාරයන්සග් නිසරෝධය සර්සස් ය, විඥානය සර්සස් ය, 
විඤ්ඤාණයාසග් හට ගැනීර් සර්සස් ය, විඤ්ඤාණයාසග් නිසරෝධය 
සර්සස් ය යැය ි සම්ප් උපාදාන සක්න්ධ පසස් ඇත්ිවීර් සහ නැත්විීර් 
නැවත් නැවත් දකිමින් වාසය කරන ඔහුට උපාදාන ස්කන්ධ පසසහි 
ර්ර් සවමි යැයි ර්ානයක් ඡන්ද රාගයක් සව් ද, එය පරහණී සවයි. සර්සස් 
ඇත්ි කල්හි භික්ෂුව සම්ප් උපාදානස්කන්ධ පස පළිිබඳ ව යම්ප් ර්ර්ය යන 
හැඟීර්ක ්ඡන්ද රාගයක් ර්ානයක ්සව් නම්ප් එය ර්ට පරහණී ය යැයි අහමත්් 
ර්ාගමසයන් අනත්ුරැ ව අහමත්් ඵලය ලබා එයින් නැගිට පරත්යසව්ක්ෂා 
කරන කල්හි ර්ානානුශය, භවරාගානුශය, අවිදයානුශය යන අනුශය ධර්ම 
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ත්ුන අහමත්් ර්ාගමසයන් පරහීණ වූ බව දැන ගනී. සර්සස් එහි දී කර්මස්ථානය 
සම්ප්පූණමය යැයි දැන ගනී යැයි වදාරා නැවත් ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් 
අරර්ුණු සකාට සර්සස් වදාළ සස්ක.  

ආනන්දය, නුඹට රෑපාරෑප ධයානයන් ද, විදශමනා ඤාණයන් ද, 
සලෝකසයහි උත්ුම්ප් බවට විශිෂ්ට බවට පැමිණි බැවින් ද සලෞකික 
ධර්මයන් අත්ර උත්ුම්ප් බවට පත්් සහයින් සලෝසකෝත්්ත්ර නම්ප් සවත්ි. 
සසෝවාන් ර්ාගමය හා ඵලය ද, සකෘදාගාමී ර්ාගමය හා ඵලය ද, අනාගාමී 
ර්ාගමය හා ඵලය ද, අහමත්් ර්ාගමය ද යන ඒ සම්ප් ධර්මසයෝ ඒකාන්ත්සයන් 
කුසල් වශසයන් පවත්ිත්්, ආයයම බවට පැමිණි බැවින් සම්ප් ධර්මසයෝ 
සකසලස් රහිත් සවත්ි. රෑපාරෑප ර්හග්ගත් සිත්් කාර්ාවචර සනාවන 
බැවින් ර්ාරයාට සම්ප් සම්ප් අරර්ුසණහි සිත් පවත්ී යැයි දැන ගැනීර්ට 
සනාහැකි සවයි. එබැවින ් ර්ාරයාට ඒ සිත්් ගරහණය කර ගැනීර්ට 
සනාහැකි සවයි. සර්ය වනාහි රහත්් ර්ාගමසයන් සයිලු ක්සල්ශයන්සග් 
පරහාණය කියන ලදි. 

ආනන්දය, කවර අථමයක් දක්නා ශරාවකයා වළකව්දද්ී නර්ුත්් 
ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් අනුව යන්නට සදුුසු සව් ද? යැයි අසා වදාළ සස්ක. 

එවිට ආනන්ද සත්රැන ් වහන්සස් ස්වාමීනි භාගයවතු්න් 
වහන්ස, සම්ප් සියලු ධර්මසයෝ භාගයවත්ුන් වහන්සස් ර්ුල්සකාට ඇත්්ත්ාහ. 
එබැවින් සම්ප් වචනසය් අථමය භාගයවත්ුන් වහන්සස් ර් සද්ශනා කරන 
සස්ක්වා. භාගයවත්ුන ්වහන්සස්සගන් අසා භික්ෂුහු දරා ගන්සනෝ සවති්” 
යැයි කීසව් ය. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් සර්ය කරු්ක් සඳහා කියන ලද්සද් 
ද? යත්්:- සර්ූහයා සර්ග වාසය කරිීසර්හි එක ් ආනශිංසයක් දැක්වීර් 
පිණිස ය. එයට උදාහරණ දැක්වීම්ප් වශසයන් භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
සර්සස් වදාළ සස්ක. 

ආනන්දය, යම්ප් සම්ප් සූත්ර ධර්මයක් සව් ද, ගාථා ධර්මයක් සව් ද, 
විස්ත්ර ධර්මයක ්සව් ද, ඒ සඳහා ශරාවක සත්සම්ප් ශාසත්්ෲන් වහන්සස් 
අනුව යන්නට නුසුදුසු ය. ඊට සහ්ත්ු කවසර්ද? ආනන්දය, නඹුලා විසනි් 
පැවිදි වී සබාසහෝ කාලයක් ර්ුළුල්සලහි සම්ප් ධර්මය අසන ලද්දාහු ය. දරණ 
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ලද්දාහු ය. වචනසයන් පුරැදු කරණ ලද්දාහු ය. සිත්නි් සලකා බලන 
ලද්දාහු ය. නුවණැසින් අවසබෝධ කරණ ලද්දාහු ය.  

සර්හි දී භාගයවත්ුන් වහන්සස් “ශරැත්වත්් ආයයම ශරාවකා අකුසල් 
දුරැ කර කුසල් වඩය.ි වැරදි සහිත් සදය දුරැ කර නවිැරදි සදය වඩය.ි 
පිරිසිදු ආත්ර්්ය පරිහරණය කරය.ි බහුශරැත්යා පඤ්චායුධසයන් 
සන්නද්ධ සයෝධසයකු සර්න් සවයි. යම්ප් සහයකින් ඔහ ුසූත්ර ධර්ම ඉසගන 
භට සුදුසු අනුසලෝර් පරත්ිපදාසවහි සනා සයසදයි නම්ප් එය ඔහුට 
ආයුධයක් සනාසව්. යසර්ක් ත්ර්ා විසින් පරගුණ කළ පරත්පිදාසවහි 
සයසදයි නම්ප් එය ඔහුට ආයුධයක් සවය.ි එසහයනි් සර්ය සඳහා 
ලුහුබඳිනන්ට සුදුසු සනාසව් ය” යැයි වදාළ සසක්.  

එසහත්් ආනනද්ය, යම්ප් සම්ප් කථාවක ්සකසලසුන් කපා හරින්නී 
ද සිත් විනිශ්චය කිරීර්ට සුදුසු ද, ඒකාන්ත්සයන් කලකිරීර් පිණිස, 
විරාගය පිණිස, නිසරෝධය පිණිස, ක්සල්ශයන්සග් සංසිඳීර් පිණිස, 
විසශ්ෂ දැනීර් පිණිස, සත්යාවසබෝධය පිණිස, නිවමාණය පිණිස පවත්ී ද. 
එනම්ප්:- අල්සප්ච්ඡ කථා, සන්ත්ුෂ්ටි කථා, පවිසව්ක කථා, අසංසගම කථා, 
වීයයමාරම්ප්භ කථා, සීල කථා, සර්ාධි කථා, පරඥා කථා, විර්කු්ත්ි කථා, 
විර්ුක්ත්ි ඥාන දශමන කථා යන සර්බඳු කථා සහ්ත්ුසකාටසගන ශරාවක 
සත්ර් වළක්වන ලද නර්ුත්් ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් අනුව යන්නට සුදුසු ය 
යැයි වදාළ සසක්. 

සර්ර් සූත්රසයහි දී දස කථා වස්ත්ූන් කැප අකැප සද් දැක්වීම්ප් 
වශසයන් ද, සූත්ර සගයය ආදී සලස පයයමාප්ත්ි වශසයන් ද, සර්ර් 
ස්ථානසයහි දී සම්ප්පූණම වශසයන් ද ත්ුන් ත්ැනක කියන ලද්සද් සවය.ි 
එහි දී පළර්ු ව දස කථා වස්ත්ූන් ද අසපරාය වශසයන ්කීසර්න් සපරාය 
අසපරාය සවන් සකාට සගන සපරාය කථාව ර් කළ යතු්ුය යැයි දක්වන 
ලද්සද් ය. සදවන වාරසයහ ිදී දස කථා වස්ත්ු වශසයන් පරකට සකාට 
සද්ශනා සනාකළ නර්ුත්් සතූ්ර සගයය ආදිසයහි ඇත්ුළත්් සකාට වදාරා 
ඇත්්සත්් ය. සත්වැනි වාරසයහි දී දස කථා වස්ත් ුනාර්සයන ්ර් ආ 
බැවින ් සර්ර් සූත්රය අනුව දස කථා වස්ත්ූන් කියනන්හු විසින් සර්ර් 
ස්ථානසයහි සිට කිව යුත්ු ය.  
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භාගයවත්ුන් වහන්සස් පරිිසසහි එක්ව විසීසර්හි ඇත්ි ආදීනව 
දැක්වීර් පිණිස ආනන්දය, එසස් ඇත්ි කල්හි ආචායයමවරයා පිළිබඳව ද, 
අත්වැසියා පිළබිඳව ද, බරහ්ර්චයයමාව පිළිබඳව ද උපද්රව ඇත්ිසවයි යැයි 
වදාළ සස්ක. 

 “ආනනද්ය, ආචායයමයා පිළිබඳ උපද්රවය සකසස ් සව් ද? 
ආනන්දය, සම්ප් සලෝකසයහ ිබාහිර ශාස්ත්ෘවරසයසකු ජනගහණ සනාවූ 
ආරණය සස්නාසනයක, රැක් ර්ුලක, පවමත්යක, කඳුරැලියක, පවමත් 
ගුහාවක, සසාසහානක, දුර වන සසනසුනක, එළිර්හන් ත්ැනක, පිදුරැ 
කිළයික වාසය කරය.ි ඔහ ුසවත් බරාහ්ර්ණ ගෘහපත්ිසයෝ ද, නියම්ප්ගම්ප් 
වැසිසයෝ ද, ජනපද වාසීහු ද පැමිසණත්ි. එවිට ඒ බරාහ්ර්ණයා  සිවුපස 
පරත්ය සහ්ත්ුසවන් ඔවුන්ට ර්ුළාසවය.ි ත්ෘෂ්ණා වශසයන් දැඩ ඇලර්්ට 
පැමිණ පරත්ය බහුල බවට සපරසළයි. සම්ප් සත්සම්ප් ත්ර්ාසග් ඇත්ුළත් 
උපන් සකසලස ් උවදුරින ් අනත්ුරට පත්් ආචායයමවරයා යැයි කියනු 
ලැසබ්. සකසලසීර් ඇත්ි කරණ, නැවත් ඉපදීර් ඇත්ි කරණ, විඩා ඇති් 
කරණ, දුක් විපාක ඇත්ි, ර්ත්්සත්හි ජරා ර්රණ ඇත්ිවන, ලාර්ක අකුශල 
ධර්මසයෝ ආචායයමවරයා සත්ු ගුණ ජීවිත්ය ර්ැරෑහ. එබැවින් සර්ය 
ආචායයම උපද්රවය යැයි කියනු ලැසබ්. 

 “ආනනද්ය, අත්වැසි උපද්රවය සකසස් සව් ද? ආනන්දය, ඒ 
ශාස්ත්ෘවරයාසග් ශරාවක සත්ර් ඒ ශාස්ත්ෘවරයාට අනුව විසව්කය 
වඩන්සන් ජනගහණ සනාවූ ආරණය සස්නාසනයක, රැක් ර්ුලක, 
පවමත්යක, කඳුරැලයික, පවමත් ගුහාවක, සසාසහානක, දුර වන 
සසනසුනක, එළිර්හන් ත්ැනක, පදිුරැ කිළයික වාසය කරයි. ඔහු සවත් 
බරාහ්ර්ණ ගෘහපත්ිසයෝ ද, නියම්ප්ගම්ප් වැසිසයෝ ද, ජනපද වාසීහු ද 
පැමිසණත්ි. එවිට ඒ අත්වැසියා සිවපුස පරත්ය සහ්ත්ුසවන් ඔවුන්ට 
ර්ුළාසවය.ි ත්ෘෂ්ණා වශසයන් දැඩ ඇල්ර්ට පැමිණ පරත්ය බහුල බවට 
සපරසළයි. සම්ප් සත්සම්ප් ත්ර්ාසග් ඇත්ුළත් උපන් සකසලස් උවදුරින් 
අනත්ුරට පත්් අත්වැසියා යැයි කියනු ලැසබ්. සකසලසීර් ඇත්ි කරණ, 
නැවත් ඉපදීර් ඇත්ි කරණ, විඩා ඇත්ි කරණ, දුක් විපාක ඇත්ි, ර්ත්්සත්හි 
ජරා ර්රණ ඇත්ිවන, ලාර්ක අකුශල ධර්මසයෝ අත්වැසියා සත්ු ගුණ 
ජීවිත්ය ර්ැරෑහ. එබැවින් සර්ය අත්වැසි උපද්රවය යැයි කියනු ලැසබ්. 
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ආනන්දය, බරහ්ර්චාරී උපද්රවය සකසස් සව් ද? ආනනද්ය, සම්ප් 
සලෝකසයහි අහමත්් සර්යක් සම්ප්බුදධ් වූ අෂ්ට විදයා පසසළාස් චරණ 
ධර්මයන්සගන් යුත්්, ර්නා ගත්ි ඇත්ි, ත්ුන් සලාව දත්්, දර්නය කළ යුතු් 
පුරැෂයන ් දර්නය කිරීසර්හි සර්ථම වූ, සදවි මිනිසුන්ට ශාස්ත්ෘෘ වූ, 
චත්ුරායයමය සත්යය අවසබෝධ කළ භාගයවත්් ත්ථාගත් සත්සම්ප් පහළ 
සවයි. ඒ ත්ථාගත් සත්සම්ප් ජනගහණ සනාවූ ආරණය සස්නාසනයක, 
රැක් ර්ුලක, පවමත්යක, කඳුරැලියක, පවමත් ගුහාවක, සසාසහානක, දුර 
වන සසනසුනක, එළරි්හන් ත්ැනක, පිදුරැ කිළයික වාසය කරය.ි ඔහු 
සවත් බරාහ්ර්ණ ගෘහපත්ිසයෝ ද, නියම්ප්ගම්ප් වැසිසයෝ ද, ජනපද වාසීහු ද 
පැමිසණත්ි. ත්ථාගත්යන් වහන්සස් ඒ බර්ුණු ගැහැවියන්, නියම්ප්ගම්ප් 
වැසියන්, දනව් වැසියන් පැමිණි කල්හි ඔවනු්ට සිවුපස පරත්ය 
සහ්ත්ුසවන් ඔවනු්ට ර්ුළා සනාසවයි. ත්ෘෂ්ණා වශසයන් කැර්ති් 
සනාසවයි. දැඩ ඇලර්්ට සනාපැමිසණත්්. පරත්ය බහුලත්්වයට සනා 
සපරසළයි. 

“ආනනද්ය, ශාස්ත්ෲන් වහන්සස්සග් ශරාවකසයක් ඒ ශාස්ත්ෘෘන් 
වහන්සස්ට අනුව විසව්කය වඩන්සන් ජනගහණ සනාවූ ආරණය 
සස්නාසනයක, රැක් ර්ුලක, පවමත්යක, කඳුරැලයික, පවමත් ගුහාවක, 
සසාසහානක, දුර වන සසනසුනක, එළරි්හන් ත්ැනක, පිදුරැ කළිියක 
වාසය කරයි. ඔහු සවත් බරාහ්ර්ණ ගෘහපත්ිසයෝ ද, නියම්ප්ගම්ප් වැසිසයෝ ද, 
ජනපද වාසීහු ද පැමිසණත්ි. එවිට ඒ ශරාවකයා සිවුපස පරත්ය සහ්ත්ුසවන් 
ඔවුන්ට ර්ුළාසවයි. ත්ෘෂ්ණා වශසයන් දැඩ ඇල්ර්ට පැමිණ පරත්ය බහුල 
බවට සපරසළයි. බරහ්ර්චාරී උපද්රවය යැයි කියනු ලැසබ්. සර්සලස 
බරහ්ර්චාරී උපද්රවසයන් සකසලසීර් ඇත්ි කරණ, නැවත් ඉපදීර් ඇති් 
කරණ, විඩා ඇත්ි කරණ, දුක් විපාක ඇත්ි, ර්ත්්සත්හි ජරා ර්රණ 
ඇත්ිවන, ලාර්ක අකුශල ධර්මසයෝ ඒ අත්වැසියා සත්ු ගුණ ර්ැරෑහ. 
එබැවින් බරහ්ර්චාරී උපද්රවය සර්සස් සවයි. 

“ආනනද්ය, එහි යම්ප් සම්ප් ආචායයම උපද්රවයක් සව් ද යම්ප් 
අන්සත්්වාසික උපද්රවයක් සව් ද, ඔවුන්ට වඩා සම්ප් බරහ්ර්චාරී උපද්රවය 
අත්ිශයින් දුක් විපාක ඇත්්සත්්ද, අත්ිශයින් විපාක ඇත්්සත්්ද සවයි. ත්වද 
නිරසයහි ඉපදීර් පිණිස පවත්ී. 



228    ධර්මදායාද සූත්රය 

සර්හි දී භාගයවත්ුන් වහන්සස් කරු්ක් සහයින ් බරහ්ර්චාරී 
උපද්රවය අත්ිශයින ්දුක් විපාක ඇත්්සත්් සවයි අත්ිශයනි ්විපාක ඇත්්සත්් 
සවයි යැයි නිරසයහි ඉපදීර් පිණිස පවත්ී යැයි කියන ලද්සද් සව් ද, බුදු 
සසුසනන් බාහිර ශාසනයනහ්ි පැවිදද් වනාහි අල්ප ලාභයකි. එහි ර්හත්් 
සලස ඉපදවිය යුත්ු ගුණයක් ද නැත්්සත්් ය. අෂ්ට සර්ාපත්්ත්ි පඤ්ච 
අභිඥා ර්ාත්රයක් පර්ණක් ර් සව්. යම්ප් සස් බූරැවාසග් පිසටන් වැටුණු 
ත්ැනැත්්ත්ාට ර්හත්් දුකක් සනාසවයි. සිරැසරහි පස් ත්ැවරීර් පර්ණක් 
සව්. සර්සලස බාහිර ශාසනයන්හි සලෞකකි ගුණ ර්ාත්රසයන් පිරිහීර් 
පර්ණක් ර් සව්. එබැවින් සර්හි පළර්ු උපද්රව සදක සනා කියන ලදි. 

සම්ප්ර්ා සම්ප්බුදධ් ශාසනසයහි පැවිද්ද වනාහි ර්හත්් ලාභයකි. 
එහි සත්ර ර්ාගමයන් ද, සත්ර ඵලයන් ද, නවින ද යන අවසබෝධ කළ 
යුත්ු නව සලෝසකෝත්්ත්ර ධර්මසයෝ සවත්ි. යම්ප් සස් ර්ව් පස පිය පස යන 
උභය පාශමවසයන් ර් පරිිසිදු වූ ක්ෂත්රිය කරු්ාරසයක ්උත්ුම්ප් ඇත්ු පිටට 
නැග ීනගරසයහි සංචාරය කරන කල්හි ඒ ඇත්ු පිටින ්වැටුණ සහාත්් 
ර්හත්් දුකට පැමිසණයි. සර්සලස යම්ප් සකසනක් බුදු සසුසනන් පරිිසහන 
ත්ැනැත්්ත්ා නව සලෝසකෝත්්ත්ර ගුණයන්සගන් ද පරිිහරී්ට පත්් සවයි. 
එබැවින් සර්හි බරහ්ර්චාරී උපද්රවය කියන ලද්සද ් ය. සම්ප් ශාසන 
බරහ්ර්චයයමාවට උපද්රව වශසයන් ධර්ම විනය වරදවා කී කල්හි එය 
පිළපිැදීසර්න් එය සරල උත්්සාහයක් වන බැවින් ර්හා සාවදය සනාසව්. 
එසහත්් ධර්ම විනය ර්නා සලස කියූ කල්හි එහි වරදවා පිළිපැදීසර්න් 
ර්හත්් වූ උත්්සාහයක් පිණිස වූ විදයර්ාන අථමයක් නැත්ි කරන බැවින් 
එය ර්හා සාවදය සව්. යම්ප් සහයකනි් සසස ු උපද්රවයන්ට වඩා සම්ප් 
බරහ්ර්චාරී උපද්රවය ර්හත්් දුක් විපාක සගන සදන්සන් සවයි ද, යම්ප් පරිදි 
සත්ුරැ සලස පිරෑ පරත්ිපත්්ත්ිය සබාසහෝ කලක් අහිත් පිණිස දුක් පිණිස 
පවත්ින්සන් සවයි ද, එබැවින් වර්ත්රී පරත්ිපත්්ත්ිය හිත් සුව පිණිස 
පවත්ින්සන් සව්.  

භාගයවත්ුන් වහන්සස් එය සර්සස් වදාළ සස්ක. ආනන්දය, 
එබැවින් නඹුලා විසින් සර්යක් සම්ප්බුදධ් වූ ර්ා මිත්ර භාවසයන් ආශරය 
කරව්. සත්ුරැකමින් ආශරය සනා කරව්. එය නුඹලාට සබාසහෝ කලක් 
හිත් පිණිස, සැප පිණිස වන්සන් ය. 
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“ආනනද්ය, සකසස් නම්ප් ශරාවකසයෝ ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් 
සත්ුරැකමින් ඇසුරැ කරනස්නෝ සවත්් ද? මිත්ර භාවසයන් ඇසුරැ සනා 
කරන්සනෝ සවත්් ද? ආනන්දය, සම්ප් ශාසනසයහි ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් 
අනුකම්ප්පා ඇත්ිව, හිත් ඇත්ිව, සර්ය නුඹලාට හිත් පිණිස ය, සර්ය 
නුඹලාට සැප පිණිස ය යැය ි ශරාවකයන්ට ශික්ෂා පද පනවයි. ධර්ම 
සද්ශනා කරය.ි ඒ ශාස්ත්ෘෘන් වහන්සස්සග් කරී් ශරාවකසයෝ ඇසීර්ට 
කැර්ත්ි සනාසවත්් ද, කන් සයාර්ු සනාසකසරත්් ද, දැනීර් පිණිස සිත් 
සනා පිහිටුවත්් ද, අඩුර් ත්රමින් දුෂ්කට දුභමාෂිත් ශික්ෂා පදයක් සහෝ දැන 
ඉක්ර්වන්සන් සවයි ද, එය ශාස්ත්ෘ ශාසනසයන් බැහැරව පැවත්ීර් නම්ප් 
සව්. ආනන්දය, සර්සස් වනාහි ශරාවකසයෝ ශාස්ත්ෲන් වහන්සස්ට සත්ුරැ 
ව හැසිසරත්ි. මිත්රත්්වසයන් ඇසුරැ සනාකරත්ි යැයි කයිනු ලැසබ්. 

“ආනනද්ය, සකසස් නම්ප් ශරාවකසයෝ ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් 
මිත්රත්්වසයන් ඇසුරැ කරත්් ද? සත්ුරැකමින් ඇසුරැ සනාසකසරත්් ද? 
ආනන්දය, සම්ප් ශාසනසයහි ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් අනුකම්ප්පා ඇත්ිව හිත් 
ඇත්ිව සම්ප් නුඹලාට හිත් පණිිස, සැප පිණිස ය යැයි ශරාවකයන්ට ශික්ෂා 
පද පනවයි. ධර්ම සද්ශනා කරයි. ඒ ශාස්ත්ෘෘන් වහන්සස්සග් කීර් 
ශරාවකසයෝ ඇසීර්ට කැර්ත් ි සවත්් ද, කන් සයාර් ු සකසරත්් ද, දැනීර් 
පිණිස සිත් පිහිටුවත්් ද, අඩුර් ත්රමින් දුෂ්කට දුභමාෂිත් ශික්ෂා පදයක් 
සහෝ දැන සනා ඉකර්්වන්සන් සවයි ද, එය ශාස්ත්ෘ ශාසනසයන් බැහැර 
සනාවීර් නම්ප් සව්. එය සත්ුරැකමින් ඇසුරැ සනාකරත්ි යැයි කියනු 
ලැසබ්. ඒ නිසා නුඹලා විසින් මිත්රත්්වසයන් ර්ා ආශරය කරව්. 
සත්ුරැකමින් ආශරය සනා කරව්. එය නුඹලාට සබාසහෝ කලක් හිත් 
පිණිස, සැප පිණිස පවත්්සන්ය.  

ආනන්දය, කඹුල්කරැ ර්නාව සනා සව්ළුණු භාජන බිසඳයි යන 
භයින් වහ වහා ඉවත්ට ගනී ද, ර්ර් නඹුලා සකසරහි එසස් සනා 
පිළපිදින්සනමි. ආනන්දය, කුඹලක්රැවා සව්ළුණු භාජනන්හි බිඳුණු 
ත්ැන් ර්ත්ුසකාට එකට සව්ළුණු ඒවා සර්න් සකාට ගනී ද, ර්ර් ද එක් 
වරක් නගිරහ කිරීම්ප් පර්ණකනි් සනා නැවත්ී වරදට නිගරහ කරමින් නැවත් 
නැවත් අවවාද අනුශාසනා කරන්සනමි. ර්ා විසින ්ර්ාගම ඵල නවිමාණය 
නම්ප් වූ යම්ප් සාරයක් සව් ද, නුඹලා එහි පිහිටවනු සඳහා එසස් කරමි. 
එයින් නඹුලාට ඒ උත්ුම්ප් ගණු සාරසයහි පිහිටිය හැකි සවත්ි යැයි වදාළ 
සස්ක. 
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භාගයවත්ුන් වහන්සස් සම්ප් සූත්රය වදාළසසක්. සත්ුට වූ සිත්් ඇත්ි 
ආනන්ද සත්රැන් වහන්සස් භාගයවත්ුන් වහන්සස්සග් සද්ශනාව 
සත්ුටින් පිළගිත්්සත්් ය. 

 ර්හා ආ යමවංශ පරතිපදාව 

ර්හා ආයයමවංශ පරත්ිපදාව යනු සලාව පහළ වන සයිලු ර් බුදු 
පසස්බුදු ර්හ රහත්න් වහන්සස්ලා අත්් සනා හැර අනුගර්නය කරන 
උසස් ර් නිවමාණගාමිනී පරත්ිපදාව ය. එය “ඉතරීතර චීවර සංයතෝෂ , 
ඉතරීතර පිණ්ඩපාත සංයතෝෂ , ඉතරීතර යස්නාසන සංයතෝෂ  හා 
භාවනාරාර්තාව ” යැයි සත්ර වැදෑරැම්ප් සවත්ි. ඒවා සර්සස් ය. 

 ඉතරීතර චීවර සංයතෝෂ  

ඉධ, භිඛෙයව, භිඛෙු සතතුය්ඨා යහාති ඉතරීතයරන චීවයරන, 
ඉතරීතරචීවරසතතු්ඨි ා ච වණ්ඩණවාදී, න ච චීවරයහතු අයනසනං 
අප්පතිරෑපං ආපජ්ජ්ති, අලද්ධා ච චීවරං න පරිතස්සති, ලද්ධා ච චීවරං 
අගියතා අර්ුච්ියතා අනයජ්ඣාසයතනා ආදීනවදස්සාී 
නිස්සරණපයහඤා පරිභුහජ්ති, තා  ච පන ඉතරීතරචීවරසතතු්ඨි ා 
යනවත්තානුඛකංයසති, යනා පරං වයම්භති. ය ා හි තත්ථ දයඛො 
අනලයසා සම්පජ්ායනා පතිස්සයතා, අ ං වුච්චති, භිඛෙයව, භිඛෙු 
යපාරායණ අග්ගයහඤ අරි වංයස ඨියතා. 

“ඉධ, භිඛෙයව, භිඛෙු සතතුය්ඨා යහාති ඉතරීතයරන 
චීවයරන” ර්හසණනි, සම්ප් ශාසනසයහි සසර භයින් නදිහස් වීර් පිණිස 
සසුන්ගත් වූ භික්ෂුව ලැබුණු යම්ප්කිසි සිවුරකනි් සත්ුටු සවයි, සර්හි 
“ඉතරීතයරන චීවයරන” ඝන වූ සහෝ සියුම්ප් වූ සහෝ, රෑක්ෂ වූ සහෝ සිනිඳු 
වූ සහෝ, ශක්ත්ිර්ත්් වූ සහෝ දිරාපත්් වූ සහෝ යම්ප්කිසි චීවරයකි. “සතතුය්ඨා 
යහාති” යනු ඉහත් කියන ලද යම්ප් චීවරයකනි් සත්ුටු වීර්ය.ි  
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සර්හි “ ථා ලාභ සන්යතෝෂ ,  ථා බල සන්යතෝෂ ,  ථා 
සාරැපය සන්යතෝෂ ” යැයි චීවරය පළිිබඳ ව සන්සත්ෝෂ ත්ුනකි. එහි 
විවරණය සපර කියන ලද්සද් ය. 

භික්ෂුව ලැබුණු යම්ප්කිසි සිවරුකින් සත්ුටු වීසර්හි ගුණ කයින්සන් 
සවයි. සිවුරැ නිසා නුසුදුස ුසසවීර්කට සනා පැමිසණයි. සිවුරැ සනා 
ලැබීර් සහ්ත්ුසකාටසගන සනා ත්ැසවයි. සවිුරැ ලැබුණු කල්හි ද, එහි 
සනා ඇලී, ර්ුලා සනාවී, එහි ඇලීසර්හි හා ර්ුලා වීසර්හි ආදීනව දකිමින් 
සසර දුකින ් නකි්මීසම්ප් නවුණින් යුක්ත් ව පරිසභෝග කරයි. ලැබුණු 
යම්ප්කිසි සිවුරකින් සත්ුටු වීසර්න් ත්ර්න් උසස් සකාට සනා සිත්යි. අනුන් 
පහත්් සකාට සනා සිත්යි. සර්සස් ඒ භික්ෂුව ලද සදයනි් සත්ුටු වීසර්හි 
දක්ෂ වූසය්, අලස සනාවූසය්, ර්නා සලස නුවණින් දැන එළඹ සිටි 
සිහිසයන් යකු්ත් ව සවසසය.ි ර්හසණනි, සම්ප් භික්ෂුව සපෞරාණික වූ අගර 
යැයි දත් දනන්ා ලද ආයයම වංශසයහි පිහිටිසය් සව්. 

ත්ව ද ලද සදයින ්සත්ුටු වීර් පිළිබඳ ව සර්සස් වදාළ සස්ක. 
‘‘නාහං, භිඛෙයව, අහඤං එකධම්ර්ම්පි සර්නපුස්සාමි ය න 
අනුප්පතනා වා කුසලා ධම්ර්ා උප්පජ්ජ්තති උප්පතනා වා අකුසලා ධම්ර්ා 
පරිහා තති  ථ දිං, භිඛෙයව, සතතු්ඨිතා. සතතු්ඨස්ස, භිඛෙයව, 
අනුප්පතනා යචව කුසලා ධම්ර්ා උප්පජ්ජ්තති උප්පතනා ච අකුසලා 
ධම්ර්ා පරිහා තතී’’ති 

“ර්හසණනි, යර්ක ් සහ්ත්ුසකාටසගන නපූන ් කුසල ධර්මසයෝ 
උපදිත්් නම්ප්, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මසයෝ පිරිසහත්් නම්ප්, ර්හසණනි, ලද 
සදයින් සත්ුටුවීර් බඳු අසනක් එක ධර්මයකුදු ර්ර් සනාර් දකිමි. 
ර්හසණනි, ලදසදයනි ් සත්ුටුවන්නාහට නපූන ් කුශලධර්මසයෝ උපදිත්්. 
උපන්නා වූ අකුශලධර්මසයෝ පිරිසහත්්. 

සර්හි දී චීවරය, චීවරසක්ෂ්ත්රය, පාංශුකූලය, චීවර සන්සත්ෝෂය, 
චීවර පරත්ිසංයුක්ත් වූ ධූත්ාංගසයෝ යන කරැණු පස දත් යුත්ුය. එහි:- 
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 චීවර   

චීවරය යන?ු සර්නම්ප් සිවරුැ කැප යැයි සවිුරැ වගම වශසයන් 
දත් යුත්ු ය. “යකෝර් යකෝයස ය කප්පාස සාණ භංග කම්බල” යැයි 
චීවර සඳහා ගනු ලබන නලූ් වගම සයකි. එහි :- 

 යකෝර් :-   සකෝර් නම්ප් පට්ට (නූල්) වලින ් වියන ලද 
   වස්ත්රය.  

 යකෝයස ය :-  පට පණු නූල්වලින් වියන ලද වස්ත්ර ය.  

 කප්පාස :-  කපු නූසලන් වියන ලද වසත්්ර ය.  

 සාණ :-   හණ සකඳිවලින් වියන ලද වස්ත්ර ය.  

 කම්බල :-   එළු සලාම්ප් ආදී සත්්ව සලාම්ප්වලින් වියන ලද 
   වස්ත්ර ය.  

 භංග :-   සම්ප් සියල්ලර් සහෝ කිහපියක් සහෝ මිශරව වියන 
   ලද වස්ත්ර ය.     

ත්ව ද “දුකුල, පත්තුනන්, යසෝර්ාර, චීනජ්, ඉද්ධිජ්, යද්වදින්න” 
යැයි සර්ර් වස්ත්රයන්ට අනසුලාම්ප් වස්ත්ර ද සයක් ද ඇත්්සත්් ය. එහි :- 

 දුකුල :-   දුකුල නම්ප් පට්ට (නූල්) වලින් කරන ලද වස්ත්ර   

 පත්්ත්ුන්න :-  එනම්ප් පට්ට (නූල්) වලින් කරන ලද වස්ත්ර ය.  

 සසෝර්ාර :-  එනම්ප් පට්ට (නූල්) වලින් කරන ලද වස්ත්ර ය.  

 චීනජ :-   චීන රසටහි පට්ට (නූල්) වලනි් කරන ලද වස්ත්ර  

 ඉද්ධිජ :-   ඒහි භික්ෂු භාවසයන් පැවිදද් ලබන විට සර්න් 
   ත්ර්ාසග් සපර පින අනවු සෘද්ධිර්ය වශසයන් 
   ලැසබන චීවර  
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 සද්වදින්න :- ජාලිනී නම්ප් සදව්දුව විසනි් අනුරැද්ධ ර්හ 
   රහත්න් වහන්සස්ට පූජා කළ චීවර සර්න් 
   සදවියන් විසින් සදන ලද වස්ත්ර 

සම්ප් සදාසළාස වැදෑරැම්ප් සවිරුැ කැප සිවුරැ ය.   

කුසත්ණ සිවුර, වැහැරි සවිුර, පැත්ල ි පුවරැවලනි් කළ සිවරු 
සකසින් සහෝ සලාමින් කළ කම්ප්බිලිය, සපාත්ු වළනි් කළ සවිුර, සමින් 
කළ සිවරු, බකර්ූණු පියාපත්ින් කළ සිවුර, ගසින්  කළ වස්ත්රය, වැලනි් 
කළ වස්ත්රය, ඒරක නම්ප් ත්ළු වලින් කළ වස්ත්රය, සකසසල් පට්ටවලින් 
කළ වස්ත්රය, හුණු පට්ටවලින් කළ වස්ත්රය, යන සම්ප් ආදිය අකැප සවිුරැ 
ය.  

 චීවර යෂ්තර   

යනු සිවරුැ ලැසබන කරර්ය චීවරසක්ෂ්ත්රය නම්ප් සව්. සංඝයාසගන් 
සහෝ සර්ූහයාසගන් සහෝ ඥාත්ීන්සගන් සහෝ මිත්රයන්සගන් සහෝ ත්ර්ාසග් 
ධනසයන් සහෝ පාංශුකූලය සහෝ වශසයන් සර්සස් ලැසබන කරර් සයකි.  

ත්ව ද “සීර්ා  යදති, කතිකා  යදති, භිඛොපහඤත්ති ා යදති, 
සඞ්ඝස්ස යදති, උභයතාසඞ්ඝස්ස යදති, වස්සංවුත්තසඞ්ඝස්ස යදති, 
ආදිස්ස යදති, පුග්ගලස්ස යදති” යනුසවන් සවිුරැ ලැබීසම්ප් ර්ාත්ෘකා අටක් 
සවත්ි. එහි:-  

 සීර්ා  යදති:- සරී්ායවහි යද ි          
සීර්ාවට රැස් වූ භික්ෂුන්ට සවිුරැ සර්ව සබදා දීර්ය.ි  

 කතිකා  යදති :- කතිකායවන් (සර්ාන ලාභ සම්ර්තුිය න් දීර්) 
සබාසහෝ ආවාස සර්ාන ලාභ ඇත්්ත්ාහු ද එවිට කත්කිා කරසගන 
එක් ආවාසයකට දුන් කල්හි සියලු ආවාසයන්ට සදන ලද්සද් සව්. 

 භිඛොපහඤත්ති ා යදති:- භිෂා පරඥප්තිය න් දීර්        
යම්ප් ත්ැනක සංඝයාට නිත්ි සත්්කාර කරනු ලැසබ් ද, ඒ ආවාසයන්ට 
දීර්ය.ි  
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 සඞ්ඝස්ස යදති:- සංඝ ාට යද ි      
හර්ු වූ සංඝයා විසින් සබදා ගැනරී්ය.ි  

 උභයතාසඞ්ඝස්ස යදති :- භිෂු භෂිුණී උභයතෝ සංඝ ාට දීර් 
සබාසහෝ භික්ෂුහු සවත්් ද එක් භික්ෂුණියක ්සව් ද ඒ භකි්ෂුණියට අඩක් 
දිය යුත්ු ය. සබාසහෝ භික්ෂුණීහු සවත්් ද එක් භික්ෂුවක් සව් ද ඒ 
භික්ෂුවට අඩක් දිය යුත්ු ය.  

 වස්සංවුත්තසඞ්ඝස්ස යදති:- වස් වැස නිර් කළ සංඝ ාට යද ි      
යම්ප් පර්ණ භික්ෂුහු ඒ ආවාසසයහි වස් වැස නිර් කළාහු ද, ඒ 
සියල්ලන්ට දීර්යි.  

 ආදිස්ස යදති:- නි ර් යකාට දීර්     
කැඳ බත්් ආදිය සහෝ සිවුරැ සහෝ සසනසුන් සහෝ පිළිගත්්ත්වුන්ට 
අයත්් සව්. 

 පුග්ගලස්ස යදති:- පුද්ගලය කුට දීර්     
සර්ර් චීවරයට සර්නම්ප් භකි්ෂුවට සදමි යැයි සපෞද්ගලකිව දීර්යි. 

 පාංශුකූලික  

“පාංශුකූල” යන සර්හි “පංශු” යනු වීථි සසාසහාන් කසල 
සගාඩ ආදී ත්ැන්හි පස ් ය. “කුල” නම්ප් ඉවුරක් සර්න් උස්ව ත්ිබීර්, 
පිළකිුල් බවට පැමිණීර් යනුයි. සර්හි දී වීථි සසාසහාන් ආදී ත්ැන්හි 
පිළකිුලට ලක්වන පස් සර්න් එබඳු ත්ැන්හි නිරසප්ක්ෂකව දර්න ලද 
වස්ත්ර ද පාංශුකූල නමින ් හඳුන්වනු ලැසබ්. එබඳු පාංශුකූල වස්ත්ර 
යසාසානිකං, පාපණිකං, රි ං සඞ්කාරකූටකං, යසාත්ථි ං, සිනානං, 
තිත්ථං, ගතපච්චාගතං, අග්ගිදඩ්ඪං, යගාො ිතං උපිකො ිතං, 
උන්දුරො ිතං, අතතච්ිතනං, දසාච්ිතනං, ධජ්ාහටං, ථූපං, සර්ණචීවරං, 
සාර්ුද්දි ං, ආභියසකි ං, පන්ිකං, වාතාහටං, ඉද්ධිර් ං, යදවදත්ති ං 
යනුසවන් සත්විස්සක් ඇත්ස්ත්් සව්. එහි:- 

 යසාසානික:- සසාසහාන් බිසර්න් ලද වසත්්ර,  

 පාපණික:-   සවසළඳ සැසලන් ඉවත් ලන වස්ත්ර 
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 රි :-  පින ් කැර්ත්ි අය පාංශුකූල පිණිස ජසන්ල 
   ආදිසයන් වීථියට විසි කළ වස්ත්ර  

 සංකාරකූට:-  කසල සගාසඩහි දැර්ූ වස්ත්ර 

 යසාත්ි :-   ගැබ් ර්ල පිස ඉවත් ලන වස්ත්රයයි.  

 සිනාන:-  භූත් වවදයවරැන් විසින ් ස්නානය සකාට 
   කාලකණ්ණි වස්ත්රය යැය ි හැර දර්න ලද 
   වස්ත්ර 

 තිත්ථ :-   නහන සත්ාසටහි හැර දර්න ලද වස්ත්ර  

 ගතපච්චාගත:- සසාසහානට ගිය මිනිසුන් විසින් ජලස්නානය 
   සකාට හැර දැර්ූ වස්ත්ර 

 අග්ගදඩඪ:-  ගින්සනන් දැවුණු නිසා හැර දැර්ූ වස්ත්ර  
   (මිනිසුන් එබඳු වස්ත්ර අසුභ යැයි සනා හඳිත්ි) 

 යගාො ිත:-  ගවයන් විසනි් කන ලද වසත්්ර  

 උපච්කාො ිත:-  සව්යන් කන ලද වස්ත්ර 

 උන්දුරො ිත:-  මීයන් කන ලද වස්ත්ර 

 අතතච්ිතන:-  සකළවර (සකාන්) සිඳුණු වස්ත්ර  

 දසච්ින්න:-  දහවලු සිඳුණු වස්ත්ර  

 ධජ්ාහට:-   නැව් නගිනන්න් විසනි් බඳිනා ලද ධ්වජ 
   හා යුධ කරන ත්ැන්හි නංවන ලද ධ්වජ ය. 
   ඔවුන් එත්ැනනි් පිටත්්ව ගයි පසු ගනු වටී. 

 ථූප:-  බලි කර්ම පිණිස ත්ුඹස්වල බැඳි වස්ත්ර   

 සර්ණ චීවර:-  භික්ෂූන් සත්ු හැඳ ඉවත්් කළ චීවර  

 සාර්ුද්දික:-   ර්ුහුදු රළින් සවරළට සගාඩ ගසන ලද වස්ත්ර. 

 ආභියසකි :- රජුන ් අභිසෂ්ක කළ ත්ැන්හි හැර දර්ා ගිය 
   වස්ත්ර  



236    ධර්මදායාද සූත්රය 

 පික:-    අත්රර්ඟ වැටුණු වස්ත්ර (හිමිකරැවන් අති්න් 
   සිහිි ර්ුලාව වැටුණු වස්ත්ර ර්ඳක ්බලා ගත් යුතු් 
   ය.) 

 වාතාහට:-  සුළසඟන් ගසා සගන එන ලද වස්ත්ර (හිමියන් 
   සනාදක්නා කල්හි ගැනීර් වටී)  

 ඉද්ධිර් :-   ඒහි භික්ෂු භාවසයන් සෘද්ධිසයන් ලද වස්ත්ර 

 යදවදත්ති :-  සදවියන් විසින් සදන ලද වස්ත්ර 

 විසි වැදෑරැම් චීවර සන්යතෝෂ  

“විතක්ක  සන්යතෝෂ , ගර්න සන්යතෝෂ , පරිය සන 
සන්යතෝෂ , පටිලාභ සන්යතෝෂ , ර්ත්තපටිග්ගහණ සන්යතෝෂ , 
යලාලුප්පවිවජ්ජ්න සන්යතෝෂ ,  ථාලාභ සන්යතෝෂ ,  ථාබල 
සන්යතෝෂ ,  ථාසාරැප්ප සන්යතෝෂ , උදක සන්යතෝෂ , යධාවන 
සන්යතෝෂ , කරණ සන්යතෝෂ , පරිර්ාණ සන්යතෝෂ , සුත්ත 
සන්යතෝෂ , සිබ්බන සන්යතෝෂ , රජ්න සන්යතෝෂ , කප්ප 
සන්යතෝෂ , පරියභාග සන්යතෝෂ , සන්නිධිපරිවජ්ජ්න සන්යතෝෂ , 
විස්සජ්ජ්න සන්යතෝෂ ” යන සිවරු පිළිබඳ විසි වැදෑරැම්ප් සත්ුසටන් 
යුක්ත් වීර්යි.  

විතක්ක  සන්යතෝෂ  :- චීවරයක් කර ගැනරී්ට බලාසපාසරාත්්ත්ු 
වන භික්ෂුව වස් ත්ුන් ර්ස කර්ටහන් වැඩීර් සකාට වස් පවරා (චීවර 
ර්ාසය) ඒ පළිිබඳ ව සිත්රී් වටී. එර් භික්ෂුව වස් පවාරණය සකාට චීවර 
ර්ාසසයහි සිව්ර කරය.ි පාංශුකූලික සත්සම්ප් අඩ ර්සකින් ර් කරයි. 
සර්සස් ර්සක් සහෝ අඩ සර්ක ්පර්ණ සිවුරැ ලැබීර් පිළිබඳ ව සිත්ීර් ද 
කිරීර් ද විත්කක් සන්සත්ෝෂය නම්ප් සව්. 

ගර්නසන්යතාස  :- සවිුරැ සසවීර්ට යන කල්හි සකාත්ැනින් 
ලබන්සනම්ප්ද යනාදිය සනා සිත්ා කර්මස්ථාන සිහිසයන් ර් යෑර් ගර්න 
සන්සත්ෝෂයයි.  
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පරිය සනසන්යතාස  :- සිවුර සසායනන්හු විසින් කවුරැන් 
සර්ග සහෝ සනා සසායා ලැජ්ජාශීලී සුසප්ශල භික්ෂුවක සර්ඟ සිවරු 
සසවීර් පර්සයෂ්ණ සන්සත්ෝෂයයි. 

පරතිලාභ සන්යතෝෂ  :- එසස් සිවුර සසායන්නා වූ භිකු්ෂව 
සගසනනු ලබන සවිුර දුරදීර් දැක සර්ය සිනඳිු එකකය්, සර්ය සගාසරෝසු 
එකකය් යනාදිය සනා සිත්ා සිනිඳු සහෝ සගාසරෝසු සහෝ ලැසබන සදයනි් 
සත්ුටු වීර් පරත්ිලාභ සන්සත්ෝෂයයි.  

ර්ත්තපටිග්ගහන සන්යතෝෂ  :- සර්සස් ලැසබන සදය 
පිළගිැනීසර්හි දී සදපට චීවරයට පරර්ාණය සර්පර්ණකි, ත්ිනපට චීවරයට 
පරර්ාණය සර්පර්ණකි යැය ිත්ර්න්ට පරර්ාණවත්් පර්ණින්ර් සත්ුටු වීර් 
ර්ත්්ත්පටිග්ගහණ සන්සත්ෝෂයයි.  

යලාලුප්පවිවජ්ජ්න සන්යතාස  :- සිවුරක් සසායන්නහුසග් 
“අසවලාසග් ගෘහසයන් කැර්ත්ි සදයක ්ලබන්සනමි” යැයි සනා සිත්ා 
සගපිළවිලිනර්් යාර් සලාලුප්පවිවජ්ජන සන්සත්ෝෂයයි.  

 ථාලාභ සන්යතෝෂ  :- රෑක්ෂ සහෝ පරණීත් සද් අත්ුසරහි යම්ප් 
කිසිවකින ් යැපීර්ට හැක ි ත්ැනැත්්ත්ා විසින් ලැබුණ ු අයුරින් යැපරී් 
යථාලාභ සන්සත්ෝෂයයි.  

 ථාබල සන්යතෝෂ  :- ත්ර්න්සග් ශක්ත්ිය දැන යර්කින් යැපරී්ට 
හැකි සව්ද? එයින් යැපරී් යථාබල සන්සත්ෝෂයයි.  

 ථාසාරැපය සන්යතෝෂ  :- කැර්ත්ි සදය අසනසකකුට දී ත්ර්ා 
යම්ප් කිසිවකින් යැපරී් යථාසාරැපය සන්සත්ෝෂයයි.  

උදක සන්යතෝෂ  :- කවර ත්ැනක කැර්ත්ි ජලය සව්ද කවර 
ත්ැනක සනාකැර්ැත්ි ජලය සව් දැයි සනා සිත්ා සස්දීර්ට සුදුසු දියකින් 
සස්දීර් උදක සන්සත්ෝෂයය.ි (පඬුවන්, ර්ැටි ර්ුසු, දුඹුරැ වන්, කුණු වූ 
සකාළ ර්ුසු දිය හා කිලිටි ව ූදිය දුරැ කිරීර් වටී.)  
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යධාවන සන්යතෝෂ  :- සර්ාසහාල් ආදිසයන් සනා ගසා අත්ින් 
ර්ැඩ සසද්ීර් සධාවන සනස්ත්ෝෂය නමි. එසස් පිරිසිදු සනාවන සදය 
සකාළ ත්ැම්ප්බූ දිසයන් වුව ද සස්දීර්ට වටී.  

කරණ සන්යතෝෂ  :- සර්සස් සදාවා කරන්නහු සග් සර්ය රළු 
ය, සර්ය ර්ෘදුය යැයි සවන් සනාසකාට සපාසහෝනා අයුරින් ර් කිරීර් 
කරණ සන්සත්ෝෂය නමි.  

පරිර්ාණ සන්යතෝෂ  :- සත්ර්ඬුලු වැසසන පර්ණට පර්ණ දැන 
කිරීර් පරිර්ාණ සන්සත්ෝෂය නමි.  

සුත්ත සන්යතෝෂ  :- සිවුරැ කිරීර් සඳහා කැර්ත් ි නූලක් 
සසායන්සනමි යැයි සනා සලකා ර්හ ර්ඟ සහෝ සද්වාල ආදී ත්ැන්හි 
ඇත්ියක් සහෝ සගනවුත්් පාර්ුල සහෝ ත්බන ලද යම්ප්කිසි හුයක් සගන 
කිරීර් සුත්්ත් සන්සත්ෝෂය නමි.  

සිබ්බන සන්යතෝෂ  :- සිවුසරහි අත්ු ර්ූට්ටු කරන විට අඟලක් 
පර්ණ වූ ත්ැන සත්් වරකට වැඩසයන් සනා විද ර්ැසිය යුත්ුය. සවිුර 
ර්ැසීර්ට සහායක භික්ෂවුක ්නැත්ි විට ඔහුට වත්් සඳිීසර්හි ඇවැත්් නැත්. 
එබඳු අවස්ථාවන්හි දී දෑඟළුක් පර්ණ වූසවහි සත්් වරක් ර්ැසයි යුත්ුය. 
සර්ය සිබ්බන සන්සත්ෝෂය නමි.  

රජ්න සන්යතෝෂ  :- පඬ ු සපාවන්නහු විසනි් අපිරිසිදු සහෝ 
පිරිසිදු පඬු ආදිය සසායමින් සනා හැසිරිය යුත්යු. සසෝර්1 සපාත්ු ආදිය 
අත්ුරින් යර්ක් ලබයි ද එයනි් පඬු සපවිය යුත්ුය.ි  සනා ලබන්නහු විසින් 
මිනිසුන් වනසයහි සපාත්ු සගන ඉවත් දැර්ූ පඬු සහෝ භික්ෂූන් විසින් ඉවත් 
ලූ කසට සහෝ සගන පඬු සපවිය යුත්ුයි. සර්ය රජන සන්සත්ෝෂයයි.  

කප්ප සන්යතෝෂ  :- නිල්, ර්ඩ, කළු, රනව්න ් යන සම්ප්වා 
අත්ුරින් යම්ප් පැහැයකනි් ඇත්ු පිටක සිටින්සනකුට හඳුනාගත් හැකි 
සලසින් කප් බිනද්ු ත්ැබීර් කප්ප සන්සත්ෝෂයයි.  

 
1 වැල් වගමයක් යනුසවන් ද, කළුකිහිරිය ගස යනුසවන් ද හඳුන්වනු ලැසබ්. 
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පරියභෝග සන්යතෝෂ  :- විලි බිය වැසසන පර්ණක ් සලකා 
පරිසභෝග කිරීර් පරිසභෝග සන්සත්ෝෂයයි.   

සන්නිධිපරිවජ්ජ්න සන්යතෝෂ  :- සරද්දක් ලැබ හුයක් (නූලක්) 
සහෝ ඉදි කටුවක් සහෝ කරන්නකු සහෝ සනා ලබන්හු විසින් (සනා ර්සා) 
ත්ැබීර් වටී. ලබනන්හු විසනි් සනා ර්සා ත්ැබීර් සනා වටියි. කරන ලද 
සිවුර ද ඉඳින් අත්වැසි ආදීන්ට සදනු කැර්ත්ි සව්ද, ඔවුහු සමීපසයහි 
සනාසවත්් නම්ප් පැමිසණන සත්ක් ත්ැබීර්ට වටී. පැමිණි විට දිය යුත්යු. 
සදන්නට සනහැක්කහු විසින් අධිෂ්ඨාන කළ යුුත්ු ය. අන් සිවුරක් ඇති් 
කල්හි පච්ඡත්්ථරණයද1 අධිෂ්ඨාන කරිීර් වටී. අධිෂ්ඨාන සනාකළ සදය 
සන්නිධි සවයි. සර්ය සනන්ිධිපරිවජ්ජන සන්සත්ෝෂයයි.  

විස්සජ්ජ්න සන්යතෝෂ  :- අනයයන්ට සදන්නහු විසින් ර්ුහුණ 
බලා සනා දිය යුත්ුය. සාරාණීය ධර්මයන්හි2 පිහිටා සබදිය යුත්ුය යන 
සර්ය විස්සජ්ජන සන්සත්ෝෂයයි.  

 චීවර පරතිසං ුත්ත ධුතාංග 

පාංසුකූලිකාංග  හා යතචීවරිකාංග  යැය ි චීවර පිළිබඳ වූ 
ධුත්ාංග සදකකි. ඉහත් කයින ලද පංශුකූලයනන්්සගන් යර්කින් සවිුරැ 
සකාට පරිහරණය කිරීර් පංශුකූලිකංගයයි.  

යතචීවරිකංග  සර්ාදන් ව ූ පසු උපසම්ප්පනන් භික්ෂුව විසින් 
අධිෂ්ඨාන කරන ලද ත්ුන ්සිවුරට අර්ත්රව රියනක ් දිග හා වියත්ක් 
පළල පරර්ාණයට වැඩ අන් කිසි වස්ත්රයක් පරිහරණය සනාසකාට ත්ුන් 
සිවුසරන් පර්ණක් යැපීර්යි. 

සර්සස් චීවර සන්සත්ෝෂ ර්හා අරියවංස පරත්ිපදාව පුරනු ලබන 
භික්ෂුව සම්ප් ධුත්ාංග සදක ආරක්ෂා කරයි. සම්ප්වා ආරක්ෂා කරන භික්ෂවු 
චීවර සන්සත්ෝෂ ර්හා අරියවංසසයන් සත්ුටු වූසය් සවයි.  

 
1 ඇඳ පුටු ආදිසයහි එළන ඇත්ිරිල්ල 
2 වැඩහිටි පිළිසවළ ආදී ගරැ ත්ැන්හි සිට 
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“ඉතරීතරචීවරසතතු්ඨි ා ච වණ්ඩණවාදී” යනු ලද සිවුරකනි් 
යැපීසර්හි ගුණ කියයි. සර්ය සත්ර වැදෑරැම්ප් සව්. 

 ඇත්ැමි සකසනක් ලද චීවරයකනි් සත්ුටු සවයි, එහි ගුණ කීර් 
සනාකරයි. නාලක සත්රැන ්සර්නි.  

 ඇත්ැම්ප් සකසනක ්ලද චීවරයකින් සත්ුටු සනා සවයි, එහි ගුණ කරී් 
කරයි. උපනන්ද සත්රැන් සර්නි.  

 ඇත්ැම්ප් සකසනක් ලද චීවරයකින් සත්ුටු සනාසවයි, එහි ගුණ කීර් 
ද සනාකරය.ි ලාලුදායි සත්රැන් සර්නි.  

 ඇත්ැම්ප් සකසනක් ලද චීවරයකින් සත්ුටු සවයි, එහි ගුණ කීර් කරය.ි 
ර්හා කාශයප සත්රැන් සර්නි.  

“න ච චීවරයහතු අයනසනං අප්පතිරෑපං ආපජ්ජ්ත”ි චීවර 
සහ්ත්ුසවන් අයුත්ු අන්සව්ෂණයන්ට සනා පැමිසණයි. සර්හි “අයනසන” 
යනු ගිහියන් සත්ුටු කිරීර් පණිිස ශාසනික සද්වල් ගිහියන්ට දීර්යි.  

“අප්පතිරෑප” ශරර්ණයන්ට සනාගැළසපන අයුත්ු වූ කටයුත්ුවල 
සයසදමින් වැරදි සලස සවිුපස පරත්ය සසවීර්යි. එසස් වූ අන්සව්ෂණ 
විසි එකක් සවත්ි. එනම්ප් :-  

1. සවදකම්ප් කිරීර් 

2. ගිහියන්සග් පණිවඩුවලට සගයින් සගට ගමින් ගර්ට යෑර් 

3. ගිහියන් කියන වැඩ කර දීර් 

4. කසයහි හටගන්නා සගඩ පැලීර් 

5. ත්ුවාලවල ගැල්වීර්ට සබසහත්් දීර් 

6. ළයවිසර්ක සබසහත්් කිරීර් 

7. අසධෝ විසර්ක සබසහත්් කිරීර් 

8. නසය සත්ල් දීර් 
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9. පානය කිරීර්ට සබසහත්් සත්ල් දීර් 

10. හුණ දඬු දීර්.  

11. ත්ාම්ප්බූලාදි පත්ර දීර්ය.  

12. ර්ල් දීර්ය. 

13. සගඩ වගම දීර් 

14. නහන සුනු (සබන්) සදයි 

15. දැහැටි දඬු (දත්් ර්දින බුරැස)ු දීර්ය.  

16. ර්ුව සදෝවන පැන් දීර්  

17. ඇඟ ගල්වන සුණු (පියර) ආදිය දීර්. 

18. වණමවත්් ර්ැටි දීර්ය.  

19. ත්ර්ා පහත්් ත්ැන්හි ත්බා ගිහියන් උසස් ත්ැන්හි ත්බා කථා කිරීර්.  

20. ගිහියන් සත්ුටු කරවීර්ට සත්ය හා සබාරැ මිශර සකාට කථා කිරීර් 

21. ගිහියන්සග් දරැවන් නැලවීර්, හුරත්ල් කිරීර් ආදියයි.  

සම්ප් ශාසනසයහි සැබෑ භික්ෂුව සම්ප් එක් විසි 
අන්සව්ෂණයන්සගන් චීවර සනා සසායයි.  

“අලද්ධා ච චීවරං න පරිතස්සති” සිවුරැ සනා ලැබුසණ් ද, 
සකසස් නම්ප් සිව්රක් ලබන්සන් දැයි කුහකකම්ප් සනාකරයි. කුහකකම්ප් 
කරනන්ා ත්ැත්ි ගැනරී්ට පැමිසණයි.  

“ලද්ධා ච චීවරං අගියතා අර්ුච්ියතා අනයජ්ඣාසයතනා 
ආදීනවදස්සාී නිස්සරණපයහඤා පරිභුහජ්ති” ලද චීවරයකනි් සත්ුටු 
වන භික්ෂුව සර්සස් සිවුර සනා ලැබුසණ් නර්ුත්් ත්ැත් ිගැනරී්කට පත්් 
සනාවී දැහැමින් සසමින් චීවර ලබයි. සලෝභාදී සකසලස් ගැට දුරැ 
සකාට, අධි ර්ාත්ර වූ ත්ෘෂ්ණාසවන් ර්ුජමාවට සනාපැමිණ ත්ෘෂ්ණාසවන් 
සනා වැසී සනා ගැලී අනස්ව්ෂණයන්හි ද, ඇවසත්හි ද, ත්ෘෂ්ණාසවහි 
ද සලෝභසයන් ගැට ගැසණුු පරිසභෝගසයහි ද ආදීනව දැක සීත් දුරැ 
කිරීර්, උෂ්ණ  දුරැ කිරීර්, ර්ැසි ර්දුරැ පඩීා අව් වැස ිසුළං පඩීා දුරැ 
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කිරීර් හා ශරීරය ආවරණය කර ගැනරී් පරසයෝජන වශසයන් සලකා 
කවර සහෝ සිවුරකින් සත්ුට ුසවයි.  

“තා  ච පන ඉතරීතරචීවරසතතු්ඨි ා යනවත්තානුඛකංයසති” 
ර්ර් පාංශුකූල සවිුරැ දරන්සනක ් සවමි. ර්ා විසින් උපසම්ප්පදා 
ර්ාලකසයහිදී ර් පාංසුකූලිකාංගය ගන්නා ලදි. ර්ා සර්ාන කවසරක් ඇත්් 
දැයි ත්ර්න් උසස් සකාට සැලකීර් සනාකරයි.  

“යනා පරං වයම්භති” සම්ප් අසනක් භික්ෂුහු පාංශුකූලිකසයෝ 
සනාසවත්ි යැයි සහෝ සර්ාවුන්ට පාංශුකූලික ර්ාත්රයක් ද නැත්ැයි 
යනුසවන් අනුන් පහත්් සකාට සනා ත්කයි.  

“ය ා හි තත්ථ දයඛො අනලයසා” එර් භික්ෂවු චීවර 
සන්සත්ෝෂසයහි ගුණ කීම්ප් ආදිසයහි දක්ෂසයකු ශූරසයකු වයක්ත්සයකු 
සවයි. ලද සදයින ්සත්ුටු වීසර්හි දක්ෂ වූසවකු, අලස සනා වූසවක ුසවයි.  

“සම්පජ්ායනා පතිස්සයතා” සකසලස් ත්වන නුවණින් හා 
සිහිසයන් යකු්ත් වූසය් සවයි.  

“අ ං වුච්චති, භිඛෙයව, භිඛෙු යපාරායණ අග්ගයහඤ 
අරි වංයස ඨියතා” ර්හසණනි, සම්ප් භික්ෂවු අගරයය ිදත් යුත්ු සපෞරාණික 
වූ ආයයම වංශසයහි සිටිසය් ය. 

 ඉතරීතර පිණ්ඩපාත සන්යතෝෂ  

 පුනචපරං, භිඛෙයව, භිඛෙු සතතුය්ඨා යහාති ඉතරීතයරන 
පිණ්ඩඩපායතන, ඉතරීතරපිණ්ඩඩපාතසතතු්ඨි ා ච වණ්ඩණවාදී, න ච 
පිණ්ඩඩපාතයහතු අයනසනං අප්පතිරෑපං ආපජ්ජ්ති, අලද්ධා ච 
පිණ්ඩඩපාතං න පරිතස්සති, ලද්ධා ච පිණ්ඩඩපාතං අගධියතා අර්ුච්ියතා 
අනයජ්ඣාසයතනා ආදීනවදස්සාී නිස්සරණපයහඤා පරිභුහජ්ති, තා  
ච පන ඉතරීතරපිණ්ඩඩපාතසතතු්ඨි ා යනවත්තානුඛකංයසති, යනා පරං 
වයම්භති. ය ා හි තත්ථ දයඛො අනලයසා සම්පජ්ායනා පතිස්සයතා, 
අ ං වුච්චති, භිඛෙයව, භිඛෙු යපාරායණ අග්ගයහඤ අරි වංයස ඨියතා. 
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“පුනචපරං, භිඛෙයව, භිඛෙු සතතුය්ඨා යහාති ඉතරීතයරන 
පිණ්ඩඩපායතන” නැවත් ද ර්හසණනි සම්ප් ශාසනසයහි භකි්ෂුව කටුක සහෝ 
පරණීත් සහෝ ලද ආහාරයකින් සත්ුටු සවයි.  

සර්හි “ ථා ලාභ සන්යතෝෂ ,  ථා බල සන්යතෝෂ ,  ථා 
සාරැපය සන්යතෝෂ ” යැය ිපිණ්ඩපාත්ය පිළිබඳ ව සන්සත්ෝෂ ත්ුනකි. 

ගිලන් සබසහත්් ද සර්හි ර් ඇත්ුළත්් සවයි. සබසහත්් පිළිබඳ 
සන්සත්ෝෂය සර්සස් ය. 

භික්ෂුව ගිලනක්ර්ක් ඇත්ි ව ූකල්හි පරර්ාණවත්් වූ රළු වූ සහෝ 
පරණීත් වූ සහෝ සබසහත්ක් ලබයි ද එයින් සත්ුටු සවයි. ඉන් වැඩයක් 
බලාසපාසරාත්්ත්ු සනාසවයි. ලැබුසණ් නර්ුත්් ත්ර්න්සග් පරිහරණය 
පිණිස සනා ගනී. සම්ප් භික්ෂුව සග් ගිලාන පරත්යය ලාභසයහි  ථා ලාභ 
සන්යතෝෂ  යි.  

යම්ප් සලසකින් හකුරැ අවශය වූ විසටක ගිසත්ල් ලැසබයි. 
එකල්හි අන ් සභාග (පරත්ිපත්්ත්ිසයන් සර්ාන වූ) භික්ෂුවක් සර්ග 
හකුරැවලට අන් සදයකට සහෝ එර් ගිසත්ල් ර්ාර කරසගන පරිහරණය 
කරයි. එයනි් සත්ුටු සවයි. සර්ය භික්ෂුව සග් ගිලාන පරත්ය ලාභසයහි 
 ථා බල සන්යතෝෂ  යි.  

භික්ෂුව ත්ර්න්ට ලැසබන සහාඳ පරණීත් සබසහත්් ආචායයම, 
උපාධය සත්රැන් වහන්සසල්ාට පරිත්යාග කරයි. අන ්ගිලන ්භික්ෂුන්ට 
සහෝ අල්ප ලාභී භික්ෂුන්ට සහෝ පරිත්යාග කරයි. ත්ර්න් අන් භික්ෂුන්ට 
ලැබුණු යම්ප් සබසහත්ක් පරිසභෝග කරයි. එයනි් සත්ුටු සවයි.  

ත්ව ද භික්ෂුන්සග් සපාදු පරිහරණයට එක් බඳුනක අරළු ගව 
ර්ුත්රසයහි ලා පල් කර ගනන්ා ලද පූතිර්ුත්ත යභ්සජ්ජ්  ඇත්්සත්් සවයි. 
එක් බඳුනක චතුර්ධුර ඇත්ස්ත්් සවයි. භික්ෂුව සරෝගාබාධයක් ඇත්ි වූ විට 
සම්ප් පූත්ිර්ුත්්ත් සභ්සජ්ජය බුද්ධාදී ර්සහෝත්්ත්ර්යන් වහන්සස්ලා විසින් 
වණමනා කරන ලද උත්ුම්ප් ඖෂධයකි යැයි චත්ුර්ධුර පරත්ිසක්ෂ්ප සකාට 
පූත්ිර්ුත්්ත් සභ්සජ්ජය වළඳය ිද, එර් භික්ෂුව පරර් සන්සත්ෝෂසයන් යුක්ත් 
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වූසයක් ර් සවයි. සර්ය භික්ෂුව සග් ගිලානපරත්යය සභ්සජ්ජසයහි  
 ථාසාරැපය සන්යතෝෂ  යි. 

සර්හි දී පිණඩ්පාත , පණි්ඩපාත සංයතෝෂ , පිණ්ඩපාත 
පරතිසං ුත්ත ධුතාංග යන සම්ප් කරැණු දත් යුත්ු ය. 

 පිණ්ඩපාත  

“පිණ්ඩඩපාතතති  ංකිහි ආහාරං. ය ා හි යකාි ආහායරා 
භිඛෙුයනා පියණ්ඩඩායලයන පයත්ත පතිතත්තා ‘‘පිණ්ඩඩයතා’’ති වුච්චති. 
පිණ්ඩඩානං වා පායතා පිණ්ඩඩපායතා, තත්ථ තත්ථ ලද්ධානං භිඛොනං 
සතනිපායතා, සර්ූයහාති වුත්තං යහාති” 

පිණ්ඩපාත්ය යනු යම්ප්කිසි ආහාරයකි. භික්ෂුන්සග් පාත්රසයහි 
ආහාර සසවීර් පිණිස යාසර්හි දී පත්ිත් සවන සහයින් යම්ප්කිසි 
ආහාරයක් පිණ්ඩපාත් යැය ිකියනු ලැසබ්. සර්සලස ඒ ත්ැන්හි දී ලත්් 
ආාහර පාත්රය සහෝ ආහාර සර්ූහය පිණඩ්පාත්ය නම්ප් සව්. “ඔදයනා 
කුම් ර්ායසා සත් තු ර්ච් යඡා ර්ංසං ඛීරං දධි සප් පි නවනීතං යතලං ර්ධු 
ඵාණිතං  ාගු ොදන ීං සා නී ං යලහනී න් ති යසාළස පිණ් ඩපාතා” 
යනුසවන් පිණ්ඩපාත්ය සසාසළාස් වැදෑරැම්ප් සව්. එහි :- 

 ඔදන:-  හැල් වී, අසනකුත්් වී වගම, යව (බාර්ලි), ත්ණ හාල්, වර 
  ධානය, කුරකක්ම්ප්, ත්ිරිඟු යන සත්් වැදෑරැම්ප් ධානය 
  වලින් පිසූ බත්. ය. (හැඳි ආදියකනි් බත්් ගත්් කල්හි 
  සනාපෑහී අඩුව සපසනයි ද සර්ය ඕදන නම්ප් සව්.)  

 සත්තු:-  හැල්, වී, යව ධානයවල බැදි පිටි ය.  

 කුම්ර්ාස:- යව කුරකක්න ් සහල් ත්ිරිඟු ආදිසයන් නිපදවන  
  පිට්ටු ය.  

 ර්ංස:-  අලිර්ස්, සකාටිර්ස්, වලස්ර්ස්, කලු වලස්ර්ස්, සිංහර්ස්, 
  අශ්වර්ස්, බලුර්ස්, සපමර්ස්, වයාගරර්ස්, මිනරී්ස් යන ර්ස ්
  වගම දසය හැර අන් සියලු ර්ස් වගම කැප සව්.    

 ර්ච්ඡ:-  දිසයහි උපදින සියලු ර්ත්්සය වගමයන් ය.  
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 ඛීරං :-  එළකරිි පිටිකිරි ආදී සයිලු කිරි වගම 

 දධි :-  දීකිරි, මිදුණු කරිි. 

 සප්පි :-  ගිසත්ල්, එළඟිසත්ල්. 

 නවනීත :-  සවඬරැ. 

 යතල:-  ත්ල සත්ල්, සත්ල්. 

 ර්ධු :-  මී පැණි. 

 ඵාණිත :-  උක්පැණි, පැණි. 

  ාගු :-  කැඳ, හුලුකැඳ. 

 ොදනී  :-  කැවිලි ආදී කඩා කෑයුත්ු දෑ. 

 සා නී  :-  රස වින්ද යුත්ු දෑ. 

 යලහනී  :- සලවියයුත්්ත්, (සලවකෑ යුත්්ත්) 

 පිණ්ඩපාත යෂ්තර   

පිණ්ඩපාත් සක්ෂ්ත්ර යනු පිණ්ඩපාත්ය උපදනා ස්ථානයි. එය 
සකත්ක් සර්න් වූ බැවින් පිණ්ඩපාත් සක්ෂ්ත්රය නම්ප් සව්. සංඝහත්ත, 
උද්යද්සහත්ත, නිර්න්තන, සලාකභත්ත, පක්ික, උයපාසික, 
පටිපාදික, අගන්තුක භත්ත, ගමික භත්ත, ගිලාන භත්ත, ගිලානුපට්ඨාක 
භත්ත, ධූරභත්ත, කුටිභත්ත, වාරකභත්ත, විහාරකභත්ත යනුසවන් එබඳු 
සක්ෂ්ත්ර පසසළාසක් සවත්ි. එහි:- 

 සංඝහත්ත :-  සංඝයාසගන් සහෝ සංඝයා උසදසා දායක 
   ආදීන්සගන් භික්ෂුන්ට ලැසබන බත්  

 උද්යද්සහත්ත :- නියර් කර සදන බත්, උසදසා සදන බත්, ත්ුදුස් 
   බත්ින් එකක්, සළාක වශසයන් ගත්යුත්ු බත්.  

 නිර්න්තන :-  නිර්න්ත්රණය සකාට, පවරා පිරිනර්න බත්  

 සලාකභත්ත :-  සීට්ටු අනුව සදන බත්. 
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 පක්ික :-   පක්ෂයක් පාසා සදන බත් 

 උයපාසික :-  සපාසහායක් පාසා පිරිනර්න බත් 

 පටිපාදික:-   පෑලවිය (සපාසහායට පසු දින) සදන බත් 

 අගන්තුක භත්ත:-  ආගන්ත්ුක භික්ෂනු්ට සදන දානය 

 ගමික භත්ත:-  ගර්න් යන භික්ෂනූ් උසදසා සදන බත් 

 ගිලාන භත්ත:-  ගිලන් භික්ෂූන් උසදසා සදන බත් 

 ගිලානුපට්ඨාක භත්ත :- ගලිාසනෝපස්ථායක භික්ෂූන් උසදසා  සදන 
   බත් 

 ධූරභත්ත:-   ගෘහසයහිදී ර් දිය යුත්ු බත් 

 කුටිභත්ත:-   සවන් කර ගත්් කුටියක සවසසන භික්ෂූන් 
   උසදසා සදන බත් 

 වාරකභත්ත:- ගම්ප්වැසීන්ට විසනි් වාරසයන් වාරයට සදන 
   බත්  

 විහාරකභත්ත අසවල් විහාරයට යැයි කයිා සවන් කර ගත්් 
   විහාරය උසදසා පිරිනර්න බත් 

 පිණ්ඩපාත සංයතෝෂ   

පිණ්ඩපාත්ය පළිිබඳ ව ද “විතක්කසන්යතෝෂ , ගර්න 
සන්යතෝෂ , පරිය සන සන්යතෝෂ , පටිලාභ සන්යතෝෂ , පටිග්ගහණ 
සන්යතෝෂ , ර්ත්තපටිගග්හණ සන්යතෝෂ , යලාල්ලුපප්විවජ්ජ්න 
සන්යතෝෂ ,  ථාලාභ සන්යතෝෂ ,  ථාබල සන්යතෝෂ ,  ථාසාරැප්ප 
සන්යතෝෂ , උපකාර සනය්තෝෂ  පරිර්ාණ සන්යතෝෂ , පරියභෝග 
සන්යතෝෂ , සන්නිධි පරිවජ්ජ්න සන්යතෝෂ , විසජ්ජ්න සන්යතෝෂ ” 
යැයි සත්ුටු වීම්ප් පසසළාසක් සවත්ි. එහි:- 
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විතක්කසන්යතෝෂ :- පිණ්ඩපාත්ය ඉවසන්නා වූ භකි්ෂුව ර්ුව 
සදාවා විත්කම ර්ාලකයට පැමිණ අද ර්ර් කවර ත්ැනක පිඬු පිණිස 
හැසිසරම්ප්දැයි විර්සා බැලීර් විත්ක්ක සන්සත්ෝෂයයි.  

ගර්න සන්යතෝෂ :- පිඬු පණිිස හැසිසරන භික්ෂුව විසින් කවර 
ත්ැනින් ලබන්සනම්ප්ද යැය ිසනා සිත්ා කර්ටහන් අත්් සනා හැර යෑර් 
ගර්න සන්සත්ෝෂයයි. 

පරිය සන සන්යතෝෂ :- පිණ්ඩපාත්ය සසායන්නහ ුවිසින් ඒ 
සම්ප් සදය සනාසගන ලැජ්ජා සහගත් වූ විනිත් සදයර් සසවීර් පර්සය්ෂණ 
සන්සත්ෝෂයයි. 

පටිලාභ සන්යතෝෂ :- දුරදීර් සගසනන ුලබන සදය දැක සර්ය 
කැර්ත්ි සදයක් ද අකැර්ැත් ිසදයක් දැයි සිත්ක් සනා ඉපදවීර් පරත්ිලාභ 
සන්සත්ෝෂයයි. 

පටිග්ගහණ සන්යතෝෂ :- යැසපන පර්ණට යර් කිසිවක් ගත් 
යුත්්සත්්ර් ය. සර්ය පටිගග්හණ සන්සත්ෝෂයයි. 

ර්ත්තපටිග්ගහණ සන්යතෝෂ :- සදනු ලබන සදය සබාසහෝ 
ඇත්්සත්් ද, දායකයා ර්දක් සදනු කැර්ැත්්සත්් ද එවිට ර්දක ්ගත් යුත්ුය. 
සදයය ධර්මය සබාසහෝ ඇත්්සත්් ද, දායකයාත්් සබාසහෝ සදනු කැර්ැත්්සත්් 
ද, එවිට පර්ණ දැන ගත් යතු්ුය. සදයය ධර්මය සව්ල්පයක් සව් ද, දායකයා 
ර්ඳක් සදනු කැර්ැත්්සත්් ද ර්ඳක් ගත් යුත්ුය. සදයය ධර්මය ස්වල්පයක් 
සව් ද, දායකයා සබාසහෝ සදනු කැර්ැත්්සත්් ද පර්ණ දැන ගත් යුත්ුය. 
පිළගිැනීසර්හි දී පර්ණ සනා දනන්ා ත්ැනැත්්ත්ා මිනසිුන්සග් පැහැදීර් 
ර්කා දර්යි. සැදැහැසයන් සදන සදය පරිි සහලයි. ශාස්ත්ෘ ශාසනය 
සනාකරයි. වැූ ර්වසග් සිත් ගැනීර්ට ද සනාහැකි සවය.ි සර්සස් පර්ණ 
දැනර් පිළගිත් යුත්ුය යන සර්ය ර්ත්්ත්පටිගග්හණ සනස්ත්ෝෂයයි. 

යලාල්ලුප්පවිවජ්ජ්න සනය්තෝෂ :- ආඪය (සපාසහාසත්්) 
කුලයන්ට ර් සනා සගාස් සග පිළිසවළනි් පිඬු පිණිස යා යුත්ුය. සර්ය 
සලාලුප්පවිවජ්ජන සන්සත්ෝෂයයි. 
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 ථාලාභ සන්යතෝෂ :- භික්ෂුව කාය පරිහරණයට පරර්ාණවත්් 
වූ රළු වූ සහෝ සැහැල්ලු වූ සහෝ ලද ආහාරයකින් සත්ුටු සවයි. ඉන් 
වැඩයක් බලාසපාසරාත්්ත්ු සනාසවයි. පරණීත් ආහාර ලැබුසණ් නර්ුත්් 
ත්ර්න්සග් පරිහරණය පිණිස සනා ගනී. සර්ය යථා ලාභ සන්සත්ෝෂයයි.  

 ථාබල සන්යතෝෂ :- යම්ප් සලසකින් සව්භාවසයන ් ර් සහෝ 
ගිලනක්ර්ක් නිසා සහෝ ලැබුණු ආහාර අපත්යකර සව් ද, එකල්හි අන් 
සභාග1 භික්ෂුවක් සර්ග සැහැල්ලු, පරණීත් ආහාරයකට ර්ාර කරසගන 
පරිහරණය කරයි. එයින් සත්ුටු සවයි. සර්ය යථා බල සන්සත්ෝෂය යි.  

 ථාසාරැපය සන්යතෝෂ :- භික්ෂුව ත්ර්න්ට ලැසබන සහාඳ 
ආහාර ආචායයම, උපාධය සත්රැන් වහන්සස්ලාට අන් වැඩහිටි භික්ෂුන්ට 
සහෝ ගිලන් භික්ෂුන්ට සහෝ අල්ප ලාභීන්ට සහෝ පරිත්යාග කරයි. ත්ර්න් 
එර් භික්ෂූන් වළඳා ඉත්ිරි වවූක් සහෝ පිඬු පිණිස හැසිර සහෝ ලැබුණු 
ආහාරයක් වළඳය.ි එයින් සත්ුටු සවයි. යථාසාරැපය සන්සත්ෝෂයයි.   

උපකාර සන්යතෝෂ :- සර්සස් පිණ්ඩපාත්ය වළඳා ශරර්ණ ධර්මය 
ආරක්ෂා කර ගන්සනමි යැයි උපකාරය දැන වැළඳීර් උපකාර 
සන්සත්ෝෂයයි. 

පරිර්ාණ සන්යතෝෂ :- පාත්රය ආහාරසයන් පරුවා සගන දුන් 
සදය සනා පළිිගත් යුත්ුය. අනුසම්ප්පන්නයක ුඇත්ි විට ඔහු ලවා සගන්වා 
ගත් යුත්ු ය. එසස් සනාර්ැත්ි කල්හි වැඩ සකාටස අස් කරවා යැපයි 
හැකි පර්ණක් ර් ගත් යුත්ුය. සර්ය පරිර්ාණ සන්සත්ෝෂයයි. 

පරියභෝග සන්යතෝෂ :- කුස ගිනන් දුරැකිරීර් සර්හි 
නිස්සරණයි සර්සස් වැළඳීර් පරිසභෝග සන්සත්ෝෂයයි. 

සන්නිධි පරිවජ්ජ්න සන්යතෝෂ :- පසුව වැළදීර්ට යැය ිආහාර 
සකාටස් රැස් සකාට පසසක ත්බා සනා වැළඳිය යුත්යු.  සර්ය සනන්ිධි 
පරිවජ්ජන සන්සත්ෝෂයයි. 

 
1 සීලාදී පරත්ිපත්්ත්ිසයන් සර්ාන 
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විසජ්ජ්න සන්යතෝෂ :- අනයයන්ට සදන්නහු විසනි ් ර්ුහුණ 
බලා සනා දිය යුත්ුය. සාරාණීය ධර්මයන්හි පිහිටා සබදිය යුත්ුය යන 
සර්ය විස්සජ්ජන සන්සත්ෝෂයයි.  

 පිණ්ඩපාත පරතිසං ුත්ත ධුතාංග 

පිණ්ඩපාතිකාංග , සපදානචාරිකාංග , ඒකාසනිකාංග , 
පත්තපිණ්ිකාංග , ෙලුපච්ඡාබත්තිකාංග  යැය ි පිණ්ඩපාත් 
පරත්ිසංයුක්ත් ධූත්ාංගසයෝ පසක් සවත්ි. එහි:- 

පිණ්ඩපාතිකාංග :- දායකාදීන් ත්ර්න් සවසසන ත්ැනට 
සගනවිත්් පිරිනර්න ආහාරය සනා පිළිසගන පිඬු පිණිස ගසර්හි හැසිර 
ලද සදයකනි් යැපරී් පිණඩ්පාත්ිකංගයය.ි 

සපදානචාරිකාංග :- දුපප්ත්් සපාසහාසත්් දුර ළඟ ආදී කිසි 
සභ්දයකනි් සත්ාරව එක සගයක ්වත්් අත්් සනා හැර පිඬු සිඟා යාර් 
සපදානචාරිකාංගයයි.  

ඒකාසනිකාංග :- දවසසහ ි නැවන නැවත් වාර කහිිපයක් 
ආහාර සනාසගන වැළඳීර්ට වාඩ වූ ආසනසයහි දීර් අවශය සියල්ල 
වළඳා නැගිටීර්  ඒකාසනිකාංගයයි. 

පත්තපිණ්ිකාංග :- ආහාර කෘත්යය කරන සියල්ල පාත්රසයහි 
සහෝ අන් එක බඳුනකර් පර්ණක් වැළඳීර් පත්්ත්පිණ්ඩකාංගයයි. 

ෙලුපච්ඡාබත්තිකාංග :- බත්් පිට්ටු අග්ගලා ආදී පඤ්ච 
සභාජනයට අයත්් වන දෑ වළඳමින් සිටින විට අන් සකසනක් නැවත් 
එබඳු පරධාන ආහාරයක් සගන අත්්පසට පැමිණ සබදීර්ට ත්ැත්් කිරීසර්හි 
දී එය පරත්ිසක්ෂ්ප කළ සහාත්් සර්ර් ධුත්ාංගය සර්ාදන් වූ භික්ෂුවට නැවත් 
වැළඳිය සනාහැක. සර්ය ඛලුපච්ඡාබත්්ත්ිකාංගයය.ි 

සර්සස් ඉත්රීත්ර පිණ්ඩපාත් සන්සත්ෝෂ ර්හා අරියවංස පරත්ිපදාව 
පුරනු ලබන භික්ෂුව සම්ප් ධුත්ාංග පස ආරක්ෂා කරයි. සම්ප්වා ආරක්ෂා 
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කරන භික්ෂවු පිණඩ්පාත් සන්සත්ෝෂ ර්හා අරියවංසසයන් සත්ුටු වූසය් 
සවයි.  

“ඉතරීතරපිණ්ඩපාතසතතු්ඨි ා ච වණ්ඩණවාදී” යනු ලද 
පිණ්ඩපාත්යකින් යැපීසර්හි ගුණ කයියි. සර්ය සත්ර වැදෑරැම්ප් සව්. චීවර 
කථාසවහි කියන ලද කරර්සයන් දත් යුත්ු ය. 

“න ච පිණ්ඩඩපාතයහතු අයනසනං අප්පතිරෑපං ආපජ්ජ්ති” 
ආහාර ලබනු සඳහා එක ් විසි අන්සව්ෂණයන්හි සනා සයසද් ද, 
පැවිද්දන් විසින් සනාකළ යුත්ු සද් සනාකරය.ි 

“අලද්ධා ච පිණ්ඩඩපාතං න පරිතස්සති” ආහාර සනා ලැබුසණ් 
ය කියා සනා ත්ැසවයි. 

“ලද්ධා ච පිණ්ඩඩපාතං අගධියතා අර්ුච්ියතා අනයජ්ඣාසයතනා 
ආදීනවදස්සාී නිස්සරණපයහඤා පරිභුහජ්ති” ආහාර ලැබුණු කල්හි 
එහි සනා ඇලී ත්ණ්හාසවන ්ර්ුළා සනාවී, ත්ණ්හාවට යට සනාවී නුසුදුසු 
සලස ආහාර සසවීසම්ප් සදාස් දක්සන් ත්ෘෂ්ණාසවන් මිසදන නවුණින් 
යුක්ත් වූසය් ආහාර වළඳයි. 

“තා  ච පන ඉතරීතර පිණ්ඩඩපාත සතතු්ඨි ා 
යනවත්තානුඛකංයසති” එසලස ලද ආහාරයකින් සත්ුටු වීර් සහ්ත්ුසවන් 
ත්ර්ා උසස් සකාට කථා සනාකරය.ි 

“යනා පරං වයම්භති” ඒ ගුණය නැත් යැයි අනුන් පහත්් සකාට  
කථා සනාකරයි. 

“ය ා හි තත්ථ දයඛො අනලයසා” පිණ්ඩපාත් සනස්ත්ෝෂසය් 
ගුණ කීම්ප් ආදියට දක්ෂ සව් ද, අනලස් සව් ද, 

“සම්පජ්ායනා පතිස්සයතා” සකසලස් ත්වන සිහිසයන් හා 
නුවණින් යුක්ත් සවයි. 
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“අ ං වුච්චති භිඛෙයව, භිඛෙු යපාරායණ අග්ගයහඤ 
අරි වංයස ඨියතා” ඒ භික්ෂුව සපෞරාණික ව ූඅගර ව ූආයයම වංශසයහි 
පිහිටිසය් සවයි. 

 ඉතරීතර යස්නාසන සන්යතෝෂ  

පුනචපරං, භිඛෙයව, භිඛෙු සතතුය්ඨා යහාති ඉතරීතයරන 
යසනාසයනන, ඉතරීතරයසනාසනසතතු්ඨි ා ච වණ්ඩණවාදී, න ච 
යසනාසනයහතු අයනසනං අප්පතිරෑපං ආපජ්ජ්ති, අලද්ධා ච 
යසනාසනං න පරිතස්සති, ලද්ධා ච යසනාසනං අගධියතා අර්ුච්ියතා 
අනයජ්ඣාසයතනා ආදීනවදස්සාී නිස්සරණපයහඤා පරිභුහජ්ති, තා  
ච පන ඉතරීතරයසනාසනසතතු්ඨි ා යනවත්තානුඛකංයසති, යනා පරං 
වයම්භති. ය ා හි තත්ථ දයඛො අනලයසා සම්පජ්ායනා පතිස්සයතා, 
අ ං වුච්චති, භිඛෙයව, භිඛෙු යපාරායණ අග්ගයහඤ අරි වංයස ඨියතා. 

“පුනචපරං, භිඛෙයව, භිඛෙු සතතුය්ඨා යහාති ඉතරීතයරන 
යසනාසයනන” නැවත් ද ර්හසණනි සම්ප් ශාසනසයහි භික්ෂුව කටුක 
සහෝ පරණීත් සහෝ ලද සසනසුනකනි් සත්ුටු සවයි. 

සර්හි “ ථා ලාභ සන්යතෝෂ ,  ථා බල සන්යතෝෂ ,  ථා 
සාරැපය සන්යතෝෂ ” යැයි සස්නාසන පළිිබඳ ව සන්සත්ෝෂ ත්ුනකි. 
එය සපර කියන ලද්සද් ය. 

සර්හි දී යසනාසන , යසනාසනයෂ්තර , යස්නාසන 
සන්යතෝෂ , යස්නාසන පරතිසං ුක්ත ධුතාංග දත් යුත්ුය. 

 යසනාසන  

 යස්නාසන යනු සයනය කරන, හිඳින ආසන ඇත්ි ත්ැන් ය. 
සර්ය වනාහි ඇඳ පුටු ආදියට නර්කි. ඇඳ, පුටවු, යර්ට්ට , යකාට්ට , 
විහාර , අඩ්ඪය ෝග , පරාසාද , සඳලුතල , ගුහාව, අට්ටාල , මිදුල, 
යලන, උණ පඳුර, වෘෂර්ූල , ර්ණ්ඩප  යැයි සස්නාසන පසසළාසක් 
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සව්. යම්ප් ත්ැනකට භික්ෂනූ් වහන්සස්ලා පැමිසණත්් ද ඒ සයිල්ල 
යස්නාසන නම්ප් සව්.  

සර්ර් සස්නාසන විහාර යස්නාසන, ර්ඤ්චපීඨ යස්නාසන, 
සන්තථ යස්නාසන, ඕකාස යස්නාසන යැයි සත්ර වැදෑරැම්ප් සව්. එහි:- 

❖ විහාරය, අඩ්ඪසයෝගය, පරාසාදය, සඳලුත්ලය, ගුහාව යන පස විහාර 
යස්නාසන නම්ප් සව්.  

❖ ඇඳ, පුටුව, සර්ට්ටය, සකාට්ටය යන සත්ර ර්ඤ්චපීඨ සස්නාසන 
නම්ප් සව්. 

❖ ත්ල් සකාළ ඇත්ිරිය, සම්ප් කඩ, ත්ෘණ ඇත්ිරිය, සකාළ ඇත්ිරිය යන 
සත්ර සන්තථ යස්නාසන නම්ප් සව්. 

❖ යම්ප් ත්ැනකට භික්ෂූන් වහන්සස්ලා නැවත් පැමිසණත්් ද එ් ත්ැන් 
ඕකාස යස්නාසන නම්ප් සව්. 

ත්ව ද ලිහිණිසයකුට සර්ාන පැවත්ුම්ප් ඇත්ි සිව් දිසාවන්සගන් 
කැර්ත්ි ඕනෑර් දිසාවක ඕනෑර් ත්ැනක් භික්ෂුව සග් වාසයට සුදුසු 
වන්සන් ය. ඒ බව දැක්වීර්ට ආරණය, වෘෂ ර්ූල, පවමත, කඳු රැළි, ගිරි 
ගුහා, යසායහාන, වනලැහැබ, එළිර්හන් තැන, පිදුරැ යග  යන 
සසනසුන් නවය වදාළ සසක්. එහි:- 

❖ ගර්ක සහෝ නියම්ප්ගර්ක සහෝ නගරයක ඇත්ි ඉන්ද්රකීලසයන් පිටත් 
ආරණය නම්ප් සව්. සර්ය භික්ෂුණීන්සග් වශසයන.ි භික්ෂුන්සග් 
වශසයන් ඉන්ද්රකීලසයහි සිට දුණු පන්සියයකින් (සැත්පුර්ක්) ඈත් 
පරසද්ශය ආරණය නම්ප් සව්. 

❖ ර්ධයාහ්න කාලසයහි හාත්්පසින් සබාසහෝ පරසද්ශයක සසවන ඇති් 
සුළං නැත්ි විට ඈත්ට සකාළ වැසටන ඝනව වැවුණු ජනයා 
ගැවසරී්ක් නැත්ි සවන් ව පහිිටි ගසක යට පරසද්ශය වෘෂර්ූල  නම්ප් 
සව්. 

❖ ජනයා සනා ගැවසසන අන් කිසි බාධාවක් නැත්ි විසව්කය ඇති් 
ගල් පවමත්ය සහෝ පස් කනද් පවමත නම්ප් සව්. එහි ඇත්ි සහබකින් 
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(සපාකුණ) ජලය පානය කර ගත් සිසිල් කරසගන සිසිල් සුළං හර්න 
ත්ැනක පයයමංකයක් බැඳ හනු් කල්හි සිත් එකඟ සව්. 

❖ කඳු සදකක් අත්ර සහෝ ගල් පවමත් සදකක් අත්ර එක් පැත්්ත්ක සහෝ 
සදපැත්්සත්හි ර් ජල පහරින් හෑරැණා වූ විවර කනද්ර නම්ප් සව්. 
සර්යට නිතඹ යැයි ද ගං යදණි  යැයි ද කියනු ලැසබ්. එබඳු ත්ැන්හි 
රිදී පටක් වැන ිවැලිත්ලා ඇත්. උඩන් ර්ැණික් වියනක් වැනිව පිහිටි 
වන ගහනය ඇත්. ර්ැණික් කඳන ්වැනිව ජලය ගලා බසී. සර්වැනි 
කඳුරකට සගාස් ජලය පානය සකාට ගත් සිසිල් සකාට වැලි සගාඩ 
කර ඒ ර්ත් පාංශුකූල චීවරය එළා පයයමංකයක් බැඳ වැඩහුන් කල්හි 
සිත් එකඟ සව්. 

❖ පවමත් සදකක් අත්ර එක ්පසසක සහෝ සදපසසහි ර් සහෝ උර්ඟක් 
වැනිව පිහිටි විවර ගිරි ගුහා නම්ප් සව්. 

❖ යම්ප් ත්ැනක එක් මිනයික ්සහෝ දවන ලද්සද ්ද එත්ැන් පටන් එර් 
භූමිසයහි නැවත් මින ීසනා දැවුව ද යසායහාන සහවත්් සුසාන  
නම්ප් සව්. සර්බඳු ත්ැන්හි සක්ර්න් - ර්ඩු ආදිය ත්නා, ඇඳ - පුටු 
පනවා සනා සිටිය යුත්ුය. විහාරසයහි සංඝ ස්ථවිරයන්ට ද ගම්ප් 
පරධානයිාට ද දනව්ා ජිවිත්ාශාව හැර රාත්රිසයහි සසාසහානට සගාස් 
ර්ැදි යම්ප් රැය එහි කර්ටහන් වඩමින් ගත් සකාට අලුයර් එයනි් 
නිකර්් යා යුත්යු. (වැඩ විසත්්ර විශුද්ධි ර්ාගමසයන් බලා දත් යුත්ුය.) 

❖ ගරාර්ාන්ත්ය ඉක්ර්වා ගියා වූ සිංහ, වයාඝරාදී දරැණ ු වන සත්ුන් 
වසන, නයි - සපාසළාන් - පිඹුරන් වැනි උරගයන් සවසසන ජීවිත් 
ආශාව අත්්හැර යා යුත්ු වූ සගාවිත්ැන් ආදී කිසි කර්මානත්්යක් පිණිස 
මිනිසුන් සනා යන ඈත් පරසද්ශ වනලැහැබ සහවත්් පරාන්ත 
යස්නාසන නම්ප් සව්. 

❖ විවෘත් ආකාශය ඇත්ි ත්ැන අභයවකාශ  සහවත්් එළිර්හන් තැන 
නම්ප් සව්. එහි සත්ර රියනක සිවුරැ කුටියක් සාදා එහි විසිය හැක. 

❖ ර්හත්් පිදුරැ කනද්ක යටින් පිදුරැ ඉවත්් සකාට පවමත් ගුහාවක් 
වැනිව කුහර සාදා සහෝ වනලැහැබක් ර්ත් පිදුරැ අත්ුරා ඇත්ුළත් 
ගුහාවක් සස් සකසා එහි ඇත්ුළත් සිටිය හැකි සව් ද සර්ය පදිුරැ 
යග  නම්ප් සව්.  
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 යසනාසනයෂ්තර   

සස්නාසනසක්ෂ්ත්ර යනු සස්නාසන උපදනා ස්ථාන සහවත්් 
ලැසබන කරර්යි. එය සකත්ක් සර්න් වූ බැවින් සස්නාසනසක්ෂ්ත්රය නම්ප් 
සව්. යන ු සඞ්ඝයතා වා ගණයතා වා ඤාතියතා වා මිත්තයතා වා 
අත්තයනා වා ධයනන පංසුකූලං යනුසවන් සංඝ ායගන් යහෝ ගණ 
(සර්ූහ)  ායගන ්යහෝ ඥාතීන්යගන ්යහෝ මිතර න්යගන ්යහෝ තර්න්යග් 
ධනය න් ලද යහෝ පාංශුකලූ වශය න් යැයි සස්නාසනසක්ෂ්ත්ර සයකි. 

 යස්නාසන සන්යතෝෂ  

 විතක්කසන්යතෝෂ :- සසනසුනක් බලාසපාසරාත්්ත්ු වන 
භික්ෂුව ඒ පිළිබඳ ව සබාසහෝ කල් සිත් සිත්ා සනා සිට ර්සක් ඇත්ුළත් 
එය ලැසබන ර්ගක් සිත්ීර්යි. සසනසනු් පළිිබඳ ධුත්ාංග සර්ාදන් වූ 
භික්ෂුවට එය දින පසසලාසක් සිත්ීර්යි. සර්ය විත්ක්ක සන්සත්ෝෂයයි.  

ගර්න සන්යතෝෂ :- සසනසුන් කවර ත්ැනකනි් ලබන්සනම්ප්ද 
යැයි සනා සිත්ා කර්ටහන් අත්් සනා හැර යෑර් ගර්න සන්සත්ෝෂයයි. 

පරිය සන සන්යතෝෂ :- සස්නාසනය සසායනන්හු විසින් 
දුස්සීල පාප භික්ෂූන් සර්ග සනා සගාස්, ලජ්ජී සුසප්ෂල ශික්ෂාකාමී 
භික්ෂුවක් සර්ග සගාස් සසනසුන සසවීර්, පර්සය්ෂණ සන්සත්ෝෂයයි. 

පටිලාභ සන්යතෝෂ :- ත්ර්න්ට ලැසබන සසනසුන් භාණ්ඩාදිය 
දුරදීර් දැක සර්ය ර්ා කැර්ත්ි සදය ය, සර්ය  අකැර්ැත්ි සදය ය යැයි 
සිත්ක් සනා ඉපදවීර් පරත්ිලාභ සන්සත්ෝෂයයි. 

පටිග්ගහණ සන්යතෝෂ :- ත්ණ්හා දිට්ි ර්ානා දී සකසලස් 
නූපදින සලසට පරත්යසව්ක්ෂා නුවණින් සසනසනු (සස්නාසන භාණ්ඩ) 
පිළගිැනීර් පටිග්ගහණ සනස්ත්ෝෂයයි. 

ර්ත්තපටිග්ගහණ සන්යතෝෂ :- සසනසුන් භාණ්ඩ සබාසහෝ 
ඇත්්සත්් ද, දායකයා ර්දක් සදනු කැර්ැත්්සත්් ද එවිට ර්දක ්ගත් යුත්ුය. 
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සදයය ධර්මය සබාසහෝ ඇත්්සත්් ද, දායකයාත්් සබාසහෝ සදනු කැර්ැත්්සත්් 
ද, එවිට පර්ණ දැන ගත් යතු්ුය. සදයයධර්මය ස්වල්පයක් සව් ද, දායකයා 
ර්ඳක ්සදනු කැර්ැත්්සත්් ද ර්ඳක ්ගත් යුත්යු. සදයයධර්මය ස්වලප්යක් සව් 
ද, දායකයා සබාසහෝ සදනු කැර්ැත්්සත්් ද පර්ණ දැන ගත් යුත්ුය. සර්ය 
ර්ත්්ත්පටිග්ගහණ සන්සත්ෝෂයයි. 

යලාල්ලුප්පවිවජ්ජ්න සන්යතෝෂ :- අසවල් දායකයා සවත් ගිසය් 
වී නම්ප් ඉත්ා සහාඳ සදයක් ලැසබයි යැයි සනා සිත්ා සත්්රීර්ක් 
සනාසකාට අවශය සදය සසායා යෑර් සලාලුපප්විවජ්ජන සන්සත්ෝෂයයි. 

 ථාලාභ සන්යතෝෂ :- ලද සදයනි් සත්ුටු වීර් යථා ලාභ 
සන්සත්ෝෂය යි.  

 ථාබල සන්යතෝෂ :- එසස් ලද සසනසුන පරිහරණයට 
අපහසු සව් ද, පරත්ිපත්්ත්ියට සයෝගය සනාසව් ද එවිට අන් භික්ෂුවක් 
සර්ග සුදුසු සදය ර්ාර කරසගන පරිහරණය කිරීර් යථා බල සන්සත්ෝෂය 
යි.  

 ථාසාරැපය සන්යතෝෂ :- භික්ෂුව ත්ර්න්ට ලැසබන සහාඳ 
සසනසුන ආචායයම, උපාධය සත්රැන් වහන්සස්ලාට අන් වැඩහිටි 
භික්ෂුන්ට සහෝ ගිලන් භික්ෂුනට් සහෝ අල්ප ලාභීන්ට සහෝ පරිත්යාග කරයි. 
ත්ර්න් එර් භික්ෂූන් පරිසභෝග කළ එකක් පරිහරණය කර සත්ුටු වීර් 
යථාසාරැපය සන්සත්ෝෂයයි.   

උපකාර සන්යතෝෂ :- එර් සසනසුන පරිහරණය කිරීසර්හි දී 
සීල සර්ාධි පරඥා වැඩීර්ට ලැසබන උපකාරය දැන පරත්යසව්ක්ෂා නුවණින් 
පරිහරණය කිරීර් උපකාර සන්සත්ෝෂයයි. 

පරිර්ාණ සන්යතෝෂ :- ඇඳ පුටු ආදිය සබාසහෝ ඇත්්සත්් නර්ුත්් 
ත්ර්න්ට අවශය එකක් සත්ෝරා සගන පරිහරණය කිරීර් පරිර්ාණ 
සන්සත්ෝෂයයි. 
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පරියභෝග සන්යතෝෂ :- ත්ර්න්ට ලැසබන සදය අනයයන්ටත්් 
සබදා සදමින් පරිසභෝග කරන වාරයක් පාසා ර් පරත්යසව්ක්ෂා නුවණින් 
යුත්ුව පිරිසිදු සිත්ින් පරිහරණය කිරීර් පරිසභෝග සන්සත්ෝෂය නමි. 

සන්නිධි පරිවජ්ජ්න සන්යතෝෂ :- ත්ර්ාට ලැසබන සසනසුන් 
භාණ්ඩ රැස් සකාට ත්බා සනාසගන සුදුසු සලස අනයයන්ටත්් සබදා දී 
පරිහරණය කිරීර් සනන්ිධි පරිවජ්ජන සන්සත්ෝෂය නමි. 

විසජ්ජ්න සන්යතෝෂ :- අනයයන්ට සදන්නහු විසනි් ර්ුහණු හිත් 
අහිත් සභ්දයකින් සත්ාරව සාරාණීය ධර්මසයහි පිහිටා සබදිය යුත්ුය යන 
සර්ය විස්සජ්ජන සන්සත්ෝෂයයි.  

 යස්නාසන පරතිසං ුක්ත ධුතාංග 

අරඤඤිකංග , රැකෙර්ූලිකංග , අබ්යභාකාසිකංග , 
යසාසානිකංග ,  ථා සතථතිකංග  යැයි සසන්ාසන පරත්ිසංයුක්ත් වූ 
ධූත්ාංගසයෝ පසක් සවත්ි. 

අරඤ්ඤිකංග :- ගර්ක සහෝ නියම්ප්ගර්ක සහෝ නගරයක ඇති් 
ඉන්ද්රකීලසයන් පිටත් ආරණය නම්ප් සව්. සර්ය භික්ෂණුීන්සග් වශසයනි. 
භික්ෂුන්සග් වශසයන් ඉන්ද්රකීලසයහි සිට දුණු පන්සියයකින් (සැත්පුර්ක්) 
ඈත් පරසද්ශය ආරණය නම්ප් සව්. එබඳු වූ ආරණය සසනසුන්හි විසරී් 
අරඤ්ඤිකංගයයි. 

රැකෙර්ූලිකංග :- ර්ධයාහන් කාලසයහි හාත්්පසින් සබාසහෝ 
පරසද්ශයක සසවන ඇත්ි සළුං නැත්ි විට ඈත්ට සකාළ වැසටන ඝනව 
වැවුණු ජනයා ගැවසරී්ක් නැත්ි සවන් ව පිහිටි ගසක යට පරසද්ශය 
වෘෂර්ූල  නම්ප් සව්. එබඳු වූ වෘක්ෂ ර්ූලයන්හි විසීර් රැක්ඛර්ූලිකංගයයි. 

අබ්යභාසිකංග :- විවෘත් ආකාශය ඇත්ි ත්ැන අභයවකාශ  
සහවත්් එළිර්හන් තැන අභයවකාශ  නම්ප් සව්. එහි සත්ර රියනක සවිුරැ 
කුටියක් සාදා එහි විසයි හැක. එබඳු එළිර්හන් ත්ැන්හි විසීර් 
අබ්සභෝකාසිකංගයයි. 
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යසෝසානිකංග :- යම්ප් ත්ැනක එක ්මිනියක් සහෝ දවන ලද්සද් 
ද එත්ැන් පටන් එර් භමූිසයහි නැවත් මිනී සනාදැවවු ද යසායහාන 
සහවත්් සුසාන  නම්ප් සව්. සර්බඳු ත්ැන්හි සකර්්න් - ර්ඬු ආදිය ත්නා, 
ඇඳ - පුටු පනවා සනාසිටිය යුත්ුය. විහාරසයහි සංඝ ස්ථවිරයන්ට ද 
ගම්ප් පරධානියාට ද දනව්ා ජිවිත්ාශාව හැර රාත්රිසයහි සසාසහානට සගාස් 
ර්ැදි යම්ප් රැය එහි කර්ටහන් වඩමින ්ගත් සකාට අළුයර් එයනි් නකිර්් 
යා යුත්ුය. එබඳු ත්ැන්හි විසීර් සසෝසානිකංගයයි. (වැඩ විස්ත්ර විශුදධ්ි 
ර්ාගමසයන් බලා දත් යුත්ුය.) 

 ථාසන්තිකංග :- ත්ර්න්ට සංඝයාසගන් සහෝ දායකාදීන්සගන් 
ලැසබන සසනසුන පහසකුම්ප් ඇත්්සත්් සහෝ නැත්්සත්් සව්ද? එය 
ත්ර්න්සග් කර්ම ශක්ත්ිය අනුව ලැබුණු එකක් යැය ි සිත්ා සත්ුටින් 
පිළිසගන පරිසභෝග කිරීර් යථාසන්ත්ිකංගයයි. 

සර්සස් සස්නාසන සන්සත්ෝෂ ර්හා අරියවංස පරත්ිපදාව පුරනු 
ලබන භික්ෂුව සම්ප් ධුත්ාංග පස ආරක්ෂා කරය.ි සම්ප්වා ආරක්ෂා කරන 
භික්ෂුව සස්නාසන සන්සත්ෝෂ ර්හා අරියවංසසයන් සත්ුටු වූසය් සවයි. 
සන්සජ්ජිකංගය භාවනාරාර්ත්ා අරියවංශ පරත්ිපදාසවහ ිඇත්ුළත්් සව්. 

“පහච යසනාසයන වුත්තා - පහච ආහාරනිස්සිතා,
 එයකා ීරි සං ුයත්තා  - යද්ව ච චීවරනිස්සිතා” 

ධුත්ාංග සත්සලසසන් පසක් සස්නාසන ර්හා ආයයමවංශ 
පරත්ිපදාව සම්ප්බන්ධසයන් කයින ලදි. පසක් පිණ්ඩපාත් ර්හා අරියවංශ 
පරත්ිපදාව සම්ප්බන්ධසයන් කයින ලදි. එකක් වීයයමය සර්ඟ භාවනාරාර්ත්ා 
ර්හා ආයයමවංශ පරත්ිපදාව සම්ප්බන්ධසයන ්කයින ලදි. සදකක ්චීවර ර්හා 
ආයයමවංශ පරත්ිපදාව සම්ප්බන්ධසයන් කියන ලදි. සර්සස් ධුත්ාංග 
සත්සලස ර් සර්ර් ර්හා ආයයමවංශ පරත්ිපදාව සර්ග සයදී ඇත්්සත්් සව්. 

“ඉතරීතරයසනාසනසතතු්ඨි ා ච වණ්ඩණවාදී” ලද 
සස්නාසනයකනි් සත්ුටු වීසම්ප් ගුණ කයිය.ි සර්ය ද චීවර සන්සත්ෝෂසයහි 
කියූ සලස සත්ර වැදෑරැම්ප් සව්. 
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“න ච යසනාසනයහතු අයනසනං අප්පතිරෑපං ආපජ්ජ්ති” 
සස්නාසන ලබන ුසඳහා එක් විසි අන්සව්ෂණයන්හ ි සනා සයසද් ද, 
පැවිද්දන් විසින් සනාකළ යුත්ු සද් සනාකරය.ි 

“අලද්ධා ච යසනාසනං න පරිතස්සති” සස්නාසන සනා 
ලැබුසණ් ය කයිා සනා ත්ැසවයි. 

“ලද්ධා ච යසනාසනං අගධියතා අර්ුච්ියතා අනයජ්ඣාසයතනා 
ආදීනවදස්සාී නිස්සරණපයහඤා පරිභුහජ්ති” සස්නාසන ලැබුණු 
කල්හි එහි සනා ඇලී ත්ණ්හාසවන් ර්ුළා සනාවී ත්ණහ්ාවට යට සනාවී 
නුසුදුසු සලස සස්නාසන සසවීසම්ප් සදාස් දක්සන් ත්ෘෂ්ණාසවන් මිසදන 
නුවණින් යුක්ත් වූසය් ආහාර වළඳයි. 

“තා  ච පන ඉතරීතරයසනාසන සතතු්ඨි ා 
යනවත්තානුඛකංයසති” එසලස ලද සස්නාසනයකනි් සත්ුටු වීර් 
සහ්ත්ුසවන් ත්ර්ා උසස් සකාට කථා සනාකරයි. 

“යනා පරං වයම්භති” ඒ ගුණය නැත් යැයි අනුන් පහත්් සකාට  
කථා සනාකරයි. 

“ය ා හි තත්ථ දයඛො අනලයසා” සස්නාසන සනස්ත්ෝෂසය් 
ගුණ කීම්ප් ආදියට දක්ෂ සව් ද, අනලස් සවයි. 

“සම්පජ්ායනා පතිස්සයතා” සකසලස් ත්වන සිහිසයන් හා 
නුවණින් යුක්ත් සවයි. 

“අ ං වුච්චති භිඛෙයව, භිඛෙු යපාරායණ අග්ගයහඤ 
අරි වංයස ඨියතා” ඒ භික්ෂුව සපෞරාණික ව ූඅගර ව ූආයයම වංශසයහි 
පිහිටිසය් සවයි. 

සර්සස් භාගයවත්ුන් වහන්සස් සපාළව පත්ුරැවනන්ාක් සර්න් 
ද, සයුරැ කුස පුරවනන්ාක් සර්න් ද, අහස පළල් කරන්නාක් සර්න් ද, 
පළර්ු ව ඉත්රීත්ර චීවරසන්සත්ෝෂ ර්හා ආයයමවංශ පරත්ිපදාව වදාළ සස්ක. 
සදවැනි ව සඳ ඔසවන්නාක් සර්න් ඉත්රීත්ර පිණ්ඩපාත් සන්සත්ෝෂ ර්හා 
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ආයයමවංශ පරත්ිපදාව වදාළ සස්ක. සත්වනුව ර්හසර්ර උගුල්වන්නාක් 
සර්න් ඉත්රීත්ර සස්නාසන සන්සත්ෝෂ ර්හා ආයයමවංශ පරත්ිපදාව වදාළ 
සස්ක. ඉන් පසු නැවත් දහසක් නයින ් යකු්ත් වූ සත්ර වැනි 
භාවනාරාර්ත්ා ර්හා ආයයමවංශ පරත්ිපදාව සද්ශනා කිරීර්ට  “පනු ච පරං 
භිඛෙයව භඛිෙු භාවනාරයර්ා යහාති” යනුසවන් සද්ශනාව ඇරඹ ුසස්ක. 

 භාවනාරාර්තාව  

පුනචපරං, භිඛෙයව, භිඛෙු භාවනාරායර්ා යහාති භාවනාරයතා, 
පහානාරායර්ා යහාති පහානරයතා, තා  ච පන භාවනාරාර්තා  
භාවනාරති ා පහානාරාර්තා  පහානරති ා යනවත්තානුඛකංයසති, 
යනා පරං වයම්භති. ය ා හි තත්ථ දයඛො අනලයසා සම්පජ්ායනා 
පතිස්සයතා, අ ං වුච්චති, භිඛෙයව, භිඛෙු යපාරායණ අග්ගයහඤ 
අරි වංයස ඨියතා.  

“පුනචපරං භිඛෙයව, භිඛෙු භාවනාරායර්ා යහාති. නැවත් ද 
ර්හසණනි සම්ප් ශාසනසයහි භික්ෂුව භාවනාවට සත්ුටු සවයි.  

“භාවනාරයතා” භාවනාසවහි ඇලී වාසය කරයි. 

“පහානාරායර්ා යහාති” තදංග පරහාණ, විශ්කම්භණ පරහාණ 
සර්ුච්යේද පරහාණ, පටිප්පස්සද්ධි පරහාණ, නිස්සරණ පරහාණ යන පස් 
වැදෑරැම්ප් සලස ක්සල්ශ පරහාණසයහි සයදී සත්ුටු සවයි. 

“පහානරයතා” ක්සල්ශ පරහාණසයහි ඇලී සවසසයි.  

සර්හි දී භික්ෂුව සත්ිපට්ඨාන සත්ර, සර්යයක්පරධාන සත්ර, 
ඍද්ධිපාද සත්ර, ඉන්ද්ද්රිය ධර්ම පස, බල ධර්ම පස, සබාධයයංග සත්, 
අනුපස්සනා සත්, ර්හා විපස්සනා අටසලාස, සබෝධිපාක්ෂික ධර්ම 
සත්්ත්ිස, ආරම්ප්ර්ණ විභක්ත් ිත්ිස් අට වඩමින් එයනි් සතු්ටු සවයි. එසසර්් 
කාර්ච්ඡනද්ාදි සකසලසුන් දුරලමින් එයනි් සත්ුටු සවයි.  
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සම්ප් සත්ර ආයයමවංශයන්හි පරථර්සයන් සත්සළස් ධුථාංගයන්හි 
පිහිටීසර්න් සිවපුස පරත්ය සන්සත්ෝෂ වශසයන් සියලු විනය පිටකය 
කියන ලද්සද් සවය.ි භාවනාරාර්ත්ාසවන් ඉත්ිරි සූත්ර අභිධර්ම පිටක සදක 
කියන ලද්සද් සවය.ි එහි දී පටිසම්ප්භිධාර්ග්ග පාලිසයහි සනක්ඛම්ප්ර් 
පාළිය අනුව ද, දීඝනිකාසයහි දසුත්්ත්ර සතූ්රය අනුව ද, 
ර්ජ්ඣිර්නිකාසයහි සත්ිපට්ඨාන සූත්රය අනුව ද, අභධිර්ම පිටකසයහි 
විපස්සනා කථා විවරණය අනුව ද විවරණය දත් යුත්ු සව්. එය 
සංසක්ෂ්පසයන් සර්සස් ය. 

 යනක්ෙම්ර් පාළිය හි එන භාවනා පද තිස්හත 

1. “යනඛෙම්ර්ං භායවයතතා රර්තී, කාර්ච්ඡන්දං පජ්හයතතා රර්ති” 
කාර්ච්ඡනද්යට පරත්ිපක්ෂ භාවනා වඩමින් සත්ුටු සවයි. කාර්ච්ඡනද්ය 
දුරලමින් සත්ුටු සවයි. 

2. “අබයාපාදං භායවයතතා රර්තී, බයාපාදං පජ්හයතතා රර්ති” 
වර්ත්රිය වඩමින් සත්ුටු සවයි. වයාපදය දුරලමින් සත්ුට ුසවයි.  

3. “ආයලෝකසහඤං භායවයතතා රර්තී, ථීනමිද්ධං පජ්හයතතා රර්ති” 
ආසලෝක සංඥාව වඩමින් සත්ුටු සවයි.  ීනමිදධ්ය දුරලමින් සත්ුටු 
සවයි.   

4. “ අවියඛෙපං භායවයතතා රර්තී, උද්ධච්චං පජ්හයතතා රර්ති” 
අවිසක්ෂ්පය (සර්ාධිය) වඩමින් සත්ුටු සවයි.  උද්ධච්චය දුරලමින් 
සත්ුටු සවයි.  

5. “ධම්ර්වවත්ථානං භායවයතතා රර්තී, විිකිච්ඡං පජ්හයතතා රර්ති” 
ධර්මවයවස්ථානය (ධර්මවිනය පිළිබඳ අවසබෝධය) වඩමින් සත්ුටු 
සවයි.  විචිකිච්ඡාව දුරලමින ්සත්ුටු සවයි.  

6. “ඤාණං භායවයතතා රර්තී, අවිජ්ජ්ං පජ්හයතතා රර්ති” 
අෂ්ටසර්ාපත්්ත්ි, හා අටසළාස් විපස්සනාවන් පිළබිඳ ඤාණය 
වඩමින් සත්ුටු සවයි.  අවිදයාව දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

7. “පායර්ාජ්ජ්ං භායවයතතා රර්තී, අරතිං පජ්හයතතා රර්ති” පරසර්ෝදය 
වඩමින් සත්ුටු සවයි.  අරත්යි දුරලමින් සත්ුටු සවයි.   
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8. “පඨර්ජ්ඣානං භායවයතතා රර්තී, පහචනීවරයණ පජ්හයතතා 
රර්ති” පරථර් ධයානය වඩමින් සත්ුටු සවයි.  පඤ්ච නීවරණයන් 
දුරලමින් සත්ුටු සවයි.   

9. “දුති ජ්ඣානං භායවයතතා රර්තී, විතඛකවිචායර පජ්හයතතා 
රර්ති” දුත්ිය ධයානය වඩමින් සත්ුටු සවයි.  විත්කක් විචාරයන් 
දුරලමින් සත්ුටු සවයි.   

10. “තති ජ් ඣානං භායවයතතා රර්තී, පීතිං පජ්හයතතා රර්ති” ත්ත්ිය 
ධයානය වඩමින් සත්ුටු සවයි.  පරීත්ිය දුරලමින් සත්ුටු සවයි.   

11. “චතුත්ථජ්ඣානං භායවයතතා රර්තී, සුෙදුයඛෙ පජ්හයතතා රර්ති” 
චත්ුථම ධයානය වඩමින් සත්ටුු සවයි.  සුඛ දුක්ඛයන් දුරලමින් සත්ුටු 
සවයි.  

12. “ආකාසානහචා තනසර්ාපත්තිං භායවයතතා රර්ති, රෑපසහඤං 
පටිඝසහඤං නානත්තසහඤං පජ්හයතතා රර්ති” 
ආකාසනඤ්චායත්නය වඩමින් සත්ුටු සවයි.  රෑප සංඥාව පරත්ිඝ 
සංඥාව නානත්්ත් සංඥාව දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

13. “විහඤානහචා තනසර්ාපත්තිං භායවයතතා රර්ති, ආකාසසහඤං 
පජ්හයතතා රර්ති” විඤ්ඤාණඤ්චායත්න සර්ාපත්්ත්ිය වඩමින් 
සත්ුටු සවයි.  ආකාශ සංඥාව දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

14. “ආකිහචහචා තනසර්ාපත්තිං භායවයතතා රර්ති, 
විහඤානහචා තනසහඤං පජ්හයතතා රර්ති” 
ආකිඤ්චඤ්ඤායත්නය වඩමින් සත්ුටු සවයි.  විඤ්ඤාණන්චායත්න 
සංඥාව දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

15. “යනවසහඤානාසහඤා තනසර්ාපත්තිං භායවයතතා රර්ති, 
ආකිහචහචා තනසහඤං පජ්හයතතා රර්ති” 
සනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායත්න සර්ාපත්්ත්ිය වඩමින් සත්ුටු සවයි.  
ආකිඤ්චඤ්ඤායත්න සංඥාව දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

16. “අනිච්චානුපස්සනං භායවයතතා රර්ති, නිච්චසහඤං පජ්හයතතා 
රර්ති” අනිච්චානුපස්සනාව වඩමින ් සත්ුටු සවයි.  නිත්යසංඥාව 
දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  
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17. “දුඛොනපුස්සනං භායවයතතා රර්ති, සුෙසහඤං පජ්හයතතා 
රර්ති” දුක්ඛානපුස්සනාව වඩමින් සත්ුටු සවයි.  සුඛ සංඥාව 
දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

18. “අනත්තානුපස්සනං භායවයතතා රර්ති, අත්තසහඤං පජ්හයතතා 
රර්ති” අනත්්ත්ානුපස්සනාව වඩමින් සත්ුටු සවයි.  ආත්්ර් සංඥාව 
දුරලමින් සත්ුටු සවයි.     

19. “නිබ්බිදානුපස්සනං භායවයතතා රර්ති, නන්දිං පජ්හයතතා රර්ති” 
නිබ්බිදානුපස්සනාව (සංසව්ගය) වඩමින් සත්ුටු සවයි.  නන්දිය 
(සපරීත්ික ත්ෘෂ්ණාව) දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

20. “විරාගානුපස්සනං භායවයතතා රර්ති, රාගං පජ්හයතතා රර්ති” 
විරාගානුපස්සනාව (සනා ඇලීර්) වඩමින් සත්ුටු සවයි.  රාගය 
(ඇලීර්) දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

21. “නියරාධානපුස්සනං භායවයතතා රර්ති, සර්ුද ං පජ්හයතතා රර්ති” 
නිසරෝධානුපස්සනාව (සකසලසුන් නැසීසම්ප් නුවණ) වඩමින් සතු්ටු 
සවයි.  සර්දුය (සංස්කාර හට ගැනීසම්ප් සහ්ත්ුව) දුරලමින් සත්ුටු 
සවයි.  

22. “පටිනිස්සග්ගානපුස්සනං භායවයතතා රර්ති, ආදානං පජ්හයතතා 
රර්ති” පටිනිස්සග්ගානුපසස්නාව වඩමින් සත්ුටු සවයි.  ආදානය (ර්ර් 
ර්සග් යැයි දැඩව ගැනරී්) දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

23. “ෙ ානුපස්සනං භායවයතතා රර්ති, ඝනසහඤං පජ්හයතතා 
රර්ති” ඛයානුපස්සනාව (නාර්රෑප සංසක්ාරයන් සගවි සගවී යන 
බව අවසබෝධය) වඩමින් සත්ුටු සවයි.  සන්ත්ත්ි, සර්ූහ, ආරම්ප්ර්ණ, 
කිච්ච යන සත්රවිධ ඝන සංඥාව දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

24. “ව ානුපස්සනං භායවයතතා රර්ති, අ ූහනං පජ්හයතතා රර්ති” 
වයානුපස්සනාව (සංස්කාරයන්සග් විනාශය පිළිබඳ අවසබෝධය) 
වඩමින් සත්ුටු සවයි.  ආයූහනය (සංස්කාරයන් රැස් කිරීසම්ප් ආශාව) 
දුරලමින් සත්ුටු සවයි.   

25. “විපරිනාර්ානුපස්සනං භායවයතතා රර්ති, ධුවසහඤං පජ්හයතතා 
රර්ති” විපරිණාර්පස්සනාව වඩමින් සත්ුටු සවයි.  ධුව සංඥාව 
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(සංස්කාරයන් ස්ීර, සදාකාලික යැයි පිළගිැනරී්) දුරලමින් සත්ුටු 
සවයි.   

26. “අනිමිත්තානුපස්සනං භායවයතතා රර්ති, නිමිත්තසහඤං 
පජ්හයතතා රර්ති” අනිමිත්්ත්ානුපස්සනාව (අනිත්ය සඤ්ඤාව) 
වඩමින් සත්ුටු සවයි.  නමිිත්්ත් සඤ්ඤාව (නිත්ය යැයි පිළගිත්් 
සර්ෝහය) දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

27. “අප්පණිහිතානුපස්සනං භායවයතතා රර්ති, පණිධිං පජ්හයතතා 
රර්ති” අප්පණිහිත්ානුපස්සනා (දුක්ඛ සඤ්ඤාව) වඩමින් සත්ුටු 
සවයි.  පරණිධිය (ත්ෘෂ්ණා සහගත් පරාථමනා) දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

28. “සුහඤතානුපස්සනං භායවයතතා රර්ති, අභිනියවසං පජ්හයතතා 
රර්ති” සුඤ්ඤත්ානුපස්සනාව (අනාත්්ර් සඤ්ඤාව) වඩමින් සත්ුටු 
සවයි.  අභිනිසව්ශය (ආත්්ර් දෘෂ්ටිය) දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

29. “අධිපහඤාධම්ර්විපස්සනං භායවයතතා රර්ති, සාරාදානාභිනියවසං 
පජ්හයතතා රර්ති” අධිපඤ්ඤා ධම්ප්ර් විපස්සනාව (අනිත්ය දුක්ඛ, 
අනාත්්ර් ත්රිලක්ෂණ විදශමනාව) වඩමින් සත්ටුු සවයි.  
සාරාදානාභිනිසවසය (නිත්ය සාර සුඛ සාර ආත්්ර් සාර වශසයන් 
පිළගිැසනන සර්ෝහය) දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

30. “ ථාභූතඤාණදස්සනං භායවයතතා රර්ති, සයම්ර්ාහාභිනියවසනං 
පජ්හයතතා රර්ති” යථාභූත් ඥානදශමනය (නාර්රෑප සංස්කාරයන්සග් 
සහ්ත්ු-ඵල සම්ප්බන්ධව දකන්ා විදශමනාව) වඩමින් සත්ුටු සවයි.  
සම්ප්සර්හාභිනිසවසය (අධික ර්ුලාව) දුරලමින් සත්ුටු සවයි.   

31. “අදීනවානුපස්සනං භායවයතතා රර්ති, ආල ාභිනියවසනං 
පජ්හයතතා රර්ති” ආදිනවානුපස්සනාව (සංස්කාරයනස්ග් ආදීනව 
දක්නා විදශමනාව) වඩමින ් සත්ුටු සවයි.  ආලයාභිනසිවසය (දැඩ 
ඇල්ර්) දුරලමින් සත්ුටු සවයි.   

32. “පටිසඞ්ොනුපස්සනං භායවයතතා රර්ති, අප්පටිසඞ්ෙං පජ්හයතතා 
රර්ති” පටිසංඛානුපස්සනාව (ඉත්ා උසස් සලස වැඩණුු ත්රිලක්ෂණය 
පිළිබඳ නුවණ) වඩමින් සත්ුටු සවයි.  අප්පටිසංඛය (සර්ෝහය) 
දුරලමින් සත්ුටු සවයි.    
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33. “විව්ටානුපස්සනං භායවයතතා රර්ති, සංය ාගාභිනියවසං 
පජ්හයතතා රර්ති” විවට්ටානුපස්සනාව (සංසක්ාරයන්ට පිටු පා 
නිවන සදසට හැරීසම්ප් විදශමනාව) වඩමින් සත්ුටු සවයි.  
සංසයාගාභිනිසවසය (සියලු බැඳීම්ප්) දුරලමින් සත්ුටු සවයි.   

34. “යසාතාපත්තිර්ග්ගං භායවයතතා රර්ති, දිය්ඨකය්ඨ කියලයස 
පජ්හයතතා රර්ති” සසාත්ාපත්්ත්ි ර්ාගමය වඩමින් සත්ුටු සවයි.  
සක්කායදිට්ි ආදී සකසලස ්දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

35. “සකදාගාමිර්ග්ගං භායවයතතා රර්ති, ඔලාරියක කියලයස 
පජ්හයතතා රර්ති” සකදාගාමි ර්ාගමය වඩමින් සත්ුටු සවයි.  ඕලාරික 
ක්සල්ශයන් (කාර්රාග, වයාපාද) දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

36. “යසාඅනාගාමිර්ග්ගං භායවයතතා රර්ති, අනුසහගයත කියලයස 
පජ්හයතතා රර්ති” අනාගාමී ර්ාගමය වඩමින ් සත්ුටු සවයි.  කාර් 
භවයට අයත්් සියලු සකසලස් දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

37. “අරහත්තර්ග්ගං භායවයතතා රර්ති, සබ්බකියලයස පජ්හයතතා 
රර්ති” අරහත්් ර්ාගමය වඩමින් සත්ුටු සවයි.  කාර් රෑප අරෑප සියලු 
භවයන්ට අයත්් සියලු සකසලසුන් දුරලමින් සත්ුටු සවයි.  

 දසුත්තර සූතර  අනුව භාවනා පද 

1. “එකං ධම්ර්ං භායවයතතා රර්ති, එකං ධම්ර්ං පජ්හයතතා රර්ති” 
එක ්ධර්මයක ්වඩමින් සත්ුට ුසවයි. එක් ධර්මයක ්දුරැ කරමින ්සත්ුටු 
සවයි. සර්හි වැඩය යුත්ු එක ධර්මය නම්ප් කා ගතා සති යි. දුරැ කළ 
යුත්ු එක ධර්මය නම්ප් අසම්ි ර්ාන යි. 

2. “යද්වධයම්ර් භායවයතතා රර්ති, යද්වධයම්ර් පජ්හයතතා රර්ති” ධර්ම 
සදකක් වඩමින් සත්ුටු සවය.ි ධර්ම සදකක් දුරැ කරමින් සත්ුටු සවයි. 
සර්හි වැඩය යුත්ු ධර්ම සදක නම්ප් සර්ථ විදශමනා භාවනා සදකය. 

දුරැ කළ යුත්ු ධර්ම සදක නම්ප් අවිදයාව සහ තෘෂ්ණාව ි. 

3. “තය ා ධයම්ර් භායවයතතා රර්ති, තය ා ධයම්ර් පජ්හයතතා 
රර්ති” ධර්ම ත්ුනක් වඩමින ්සත්ුටු සවයි. ධර්ම ත්ුනක් දුරැ කරමින් 
සත්ුටු සවයි. සර්හි වැඩය යුත්ු ධර්ම ත්ුන නම්ප් සවිතක්ක සවිචාර 
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සර්ාධි, අවිතක්ක විචාරර්තත් සර්ාධි, අවිතක්ක අවිචාර සර්ාධි යන 
සර්ාධි ත්ුන ය.  

දුරැ කළ යුත්ු ධර්ම ත්ුන නම්ප් කාර් තණ්හා, භව තණ්හා විභව 
තණ්හා යන ත්ණ්හා ත්ුන ය. 

4. “චත්තායරා ධයම්ර් භායවයතතා රර්ති, චත්තායරා ධයම්ර් 
පජ්හයතතා රර්ති” ධර්ම සත්රක් වඩමින් සත්ුටු සවයි. ධර්ම සත්රක් 
දුරැ කරමින් සත්ුටු සවයි. සර්හි වැඩය යුත්ු ධර්ම සත්ර නම්ප් 
කා ානුපස්සනා සතිපට්ඨාන , යව්දනානුපස්සනා සතිපට්ඨාන , 
ිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨාන , ධම්ර්ානුපස්සනා සතිපට්ඨාන  
යන සත්ිපට්ඨාන සත්ර ය.  

දුරැ කළ යුත්ු ධර්ම සත්ර නම්ප් කාර් ඕඝ, භව ඕඝ දිට්ඨි ඕඝ 
අවිදයා ඕඝ යන සත්ර ඕඝයයි. 

5. “පහචධයම්ර් භායවයතතා රර්ති, පහචධයම්ර් පජ්හයතතා රර්ති” 
ධර්ම පසක් වඩමින් සත්ුටු සවයි. ධර්ම පසක් දුරැ කරමින ්සත්ුටු සවයි. 
සර්හි වැඩය යුත්ු ධර්ම පස නම්ප් පරීති ඵරණතා, සුෙඵරණතා, 
යචයතාඵරණතා, ආයලෝකඵරණතා, පච්චයවක්ෙන නිමිත්ත යන 
අංග පසසන් යුත්් සම්ප්ර්ා සර්ාධියය.ි  

දුරැ කළ යුත්ු ධර්ම පස නම්ප් කාර්ච්ඡනද්, වයාපාද, ථීනමිදධ්, 
උද්ධච්චකුකක්ුච්ච, විිකිච්ඡා යන නවීරණ පසයි. 

6. “ඡ ධයම්ර් භායවයතතා රර්ති, ඡ ධයම්ර් පජ්හයතතා රර්ති” ධර්ම 
සයක් වඩමින් සත්ුටු සවයි. ධර්ම සයක් දුරැ කරමින් සත්ුටු සවයි. 
සර්හි වැඩය යුත්ු ධර්ම සය නම්ප් බුද්ධානුස්සති, ධම්ර්ානුස්සති, 
සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, තයාගානුස්සති, යද්වතානුස්සති යන 
අනුස්සත්ි භාවනා සයයි.  

දුරැ කළ යුත්ු ධර්ම සය නම්ප් රෑප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ 
තණ්හා, රස තණ්හා, යපාට්ඨබ්බ තණ්හා, ධම්ර් තණ්හා යන ත්ණ්හා 
සයයි. 
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7. “සත්තධයම්ර් භායවයතතා රර්ති, සත්තධයම්ර් පජ්හයතතා රර්ති” 
ධර්ම සත්ක් වඩමින් සත්ුටු සවයි. ධර්ම සත්ක් දුරැ කරමින් සත්ුටු 
සවයි. සර්හි වැඩය යුත්ු ධර්ම සත් නම්ප් සති සම්යබාජ්ඣංග , 
ධම්ර්විච  සම්යබාජ්ඣංග , විරි  සම්යබාජ්ඣංග , පරීති 
සම්යබාජ්ඣංග , පසස්ද්ධි සම්යබාජ්ඣංග , සර්ාධි 
සම්යබාජ්ඣංග , උයප්ෂා සම්යබාජ්ඣංග  යන සම්ප්සබාජ්ඣංග 
සත් ය.  

දුරැ කළ යුත්ු ධර්ම සත් නම්ප් කාර්රාගානුස , පටිඝානුස , 
විිකිච්ඡානුස , ර්ානානුස , දිට්ඨානුස , භවරාගානසු , අවිදයානුස  
යන අනුශය ධර්ම සත් ය. 

8. “අ්ඨධයම්ර් භායවයතතා රර්ති, අ්ඨධයම්ර් පජ්හයතතා රර්ති” ධර්ම 
අටක් වඩමින් සත්ුටු සවයි. ධර්ම අටක් දුරැ කරමින් සත්ුටු සවයි. 
සර්හි වැඩය යුත්ු ධර්ම අට නම්ප් සම්ර්ාදිට්ඨි, සම්ර්ා සංකප්ප, 
සම්ර්ාවාචා, සම්ර්ා කම්ර්නත්, සම්ර්ා ආජීව, සම්ර්ා වා ාර්, සම්ර්ා 
සති, සම්ර්ා සර්ාධි යන ර්ාගමාංග අට ය.  

දුරැ කළ යුත්ු ධර්ම අට නම්ප් මිථයා දෘෂ්ටි, මිථයා සංකප්ප, මිථයා 
වාචා, මිථයා කම්ර්න්ත, මිථයා ආජීව, මිතයා වා ාර්, මිථයා සති, මිථයා 
සර්ාධි යන මිථයාදෘෂ්ටි අට ය. 

9. “නවධයම්ර් භායවයතතා රර්ති, නවධයම්ර් පජ්හයතතා රර්ති” ධර්ම 
නවයක් වඩමින් සත්ුටු සවයි. ධර්ම නවයක් දුරැ කරමින ්සත්ුටු සවයි. 
සර්හි වැඩය යුත්ු ධර්ම නවය නම්ප් ශීල විසුද්ධි පරධානි අංග , 
ිත්තවිසුද්ධි පරධානි අංග , දෘෂ්ටි විශුදධ්ි පරධානි අංග , 
කංොවිතරණ විශුද්ධි පරධානි අංග , ර්ාගමාර්ාගමඥානදශමනවිශදු්ධි 
පරධානි අංග , පරතිපදාඥානදශමනවිශුදධ්ි පරධානි අංග , 
ඥානදශමනවිසුද්ධි පරධානි අංග , පරඥාවිසුදධ්ි පරධානි අංග  යන 
පරධානි අංග නවය ය.  

දුරැ කළ යුත්ු ධර්ම නවය නම්ප් තෘෂ්ණාව නිසා යසීර් වන්යන් 
 . යසීර් නිසා ලාභ  වන්යන්  . ලාභ  නිසා විනශි්ච  වන්යන ් . 
විනිශ්ච  නිසා ඡනද් රාග  (ඇල්ර්) වන්යන්  . ඡන්ද රාග  නිසා 
අනුභව  වන්යන් . අනුභව  නිසා පරිගරහණ  (අ ිති කර ගැනීර්) 
වන්යන්  . පරිගරහණ  නසිා ර්සුරැ බව වන්යන් . ර්සුරැ බව නිසා 
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ආරෂා කිරීර් වන්යන් . ආරෂා කිරීර් නිසා දඬු ගැනමු්, ආ ුධ ගැනමු් 
යකෝලාහල විවාද යක්ලාම් යබාරැ කීම් ද යනාය ක් ලාර්ක අකුශල 
කර්මය ෝ ද යවත් ය යන නානත්්ත් ධර්ම නවයයි. 

10. “දසධයම්ර් භායවයතතා රර්ති, දසධයම්ර් පජ්හයතතා රර්ති” ධර්ම 
දසයක් වඩමින් සත්ුටු සවය.ි ධර්ම දසයක් දුරැ කරමින් සත්ුටු සවයි. 
සර්හි වැඩය යුත්ු ධර්ම දසය නම්ප් පඨවි කසිණ , ආයපා කසිණ , 
යතයජ්ා කසිණ , වාය ා කසිණ , නීල කසිණ , පතී කසිණ , 
යලාහිත කසිණ , ඔදාත කසිණ   යන පරධාන දස කසිණයි.  

දුරැ කළ යුත්ු ධර්ම දසය නම්ප් මිථයා දෘෂ්ටි, මිථයා සංකප්ප, 
මිථයා වාචා, මිථයා කම්ර්නත්, මිථයා ආජීව, මිතයා වා ාර්, මිථයා සති, 
මිථයා සර්ාධි, මිථයා ඤාණ, මිථයා විර්ුත්ති යන මිච්ඡත්්ත් ධර්ම දසයයි. 

 සතිපට්ඨාන සූතර  අනුව භාවනා පද 

කායානුපස්සනාසවහි එන ආනාපානපබ්බ , ඉරි ාපථපබ්බ , 
සම්පජ්ඤ්ඤපබ්බ , පටිකූලර්නසිකාරපබ්බ , ධාතුර්නසිකාරපබ්බ , 

නවසිවිකපබ්බ   යන චුද්දසාකාර කායානුපස්සනාව ද, 
යවදනානුපස්සනාව ද, ිත්තානුපස්සනාව ද, ධම්ප්ර්ානුපස්සනාසවහි 
එන නීවරණපබ්බ  ෙන්ධපබ්බ  ආ තනපබ්බ  යබාජ්ඣඞ්ගපබ්බ  
සච්චපබ්බ  යන පස් වැදෑරැම්ප් ධම්ප්ර්ානුපස්සනාව ද යන සම්ප් එක ්විසි 
කර්මස්ථාන වැඩය යුත්ු ය. දීඝම වන බැවින් විස්ත්ර සනා දක්වන ලදි. 

 නිද්යද්සපාළි  අනුව භාවනා පද 

උපාදානස්කන්ධ පඤ්චකය පිළිබඳ ව නියර් අවසබෝධයක් 
ඇත්ිකර ගැනීර් සඳහා එර් ස්කන්ධයන ්අනිත්ය දුකඛ් අනාත්්ර් යන 
ත්රලක්ෂණයට නංවා බැලිය යුත්ු ය. ඒ පළිිබඳ ව පුළුල් අවසබෝධයක් 
ඇත්ිකර ගැනීර් සඳහා අනිත්ය ලක්ෂණය දස ආකාරයකින් ද, දුක්ඛ 
ලක්ෂණය විසිපස් ආකාරයකින් ද, අනාත්්ර් ලක්ෂණය පස් ආකාරයකින් 
ද වශසයන් සත්ළිස් ආකාරයකනි් විවරණය සකාට දක්වා ඇත්. එය 
චත්තාළිසාකාර ර්හා විපස්සනාව නම්ප් සව්. සර්හි දී රෑප, සව්දනා, 
සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන සම්ප් පස ර් සර්ර් සත්ළිස් ආකාරයට 
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නංවා සවන සවනර් බැලිය යුත්ු ය. එහ ිසත්ළිස් ආකාර පද විවරණය 
සර්සස් ය. 

 දස ආකාර අනිතය ලෂණ න ්

සි ලු සංස්කාර ධර්ම න් වනාහි 

1. අනිච්චයතා :-  සවනස් වන බැවින්, ඉපිද නිරැද්ධ වන බැවින් 
   අනිත්යය. 

2. පයලෝකයතා :-  කැඩී බිඳී පළුදු වී යන බැවින් අනිත්යය  

3. චලයතා :-  නිත්ර කම්ප්පා වන, චලනය වන බැවින්  
   අනිත්යය. 

4. පභඞ්ගුයතා :- ක්ෂණිකව කැඩී බිඳී කඩුු වී විනාශ වී යන 
   බැවින් අනිත්යය. 

5. අද්ධුවයතා :-  ස්ථිර බවක් නැත්ි බැවින් අනිත්යය. 

6. විපරිණාර් ධම්ර්යතා :- සවනස් වන, දුකට ර් සපරසළන බැවින්
       අනිත්යය. 

7. අසාරකයතා :-  හරයක් සාරයක් නැත්ි බැවින් අනිත්යය ි

8. විභවයතා :-  නිත්යාදී උසස් ගත්ියකට සනා යන බැවින් 
   අනිත්යය. 

9. ර්රණ ධම්ර්යතා :-  ර්ැසරන සව්භාවය ඇත්ි බැවින් අනිත්යය. 

10. සංෙතයතා :-  සහ්ත්ු පරත්යයන්සගන් ර් හටගත්් බැවින්  
   අනිත්යය. 
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 පස්විසි ආකාර දුක්ෙ ලෂණ න ්

සි ලු සංස්ොර ධර්ම න් වනාහි 

1. දුඛෙයතා :-  නිත්ර දුකනි් සපසළන නසිා, දුකට ර් වස්තු් 
   වන නිසා දුකය   

2. යරාගයතා :-  පිළයිම්ප් කළ යුත්ු, රිදවන සරෝගයක් වැනි 
   බැවින් දුකය 

3. අඝයතා :-   සනාසයක් විපත්්ත්ි උපදවන බැවින් දුකය 

4. ගණ්ඩඩයතා :-  සැරව ගලන ගඩවුක් වැනි බැවින් දුකය 

5. සල්ලයතා :-  ශරීරසය් ඇනී දුක් ඇත්ි කරන විෂ උලක් වැනි 
   බැවින් දුකය 

6. ආබාධයතා :-  පිහිට පැත්ිය යුත්ු සලඩක් වැනි බැවින් දුකය 

7. උපද්දවයතා :-  නිරසප්ක්ෂකව සනාසයක් අනත්ුරැ සිදු කරන 
   බැවින් දුකය 

8. භ යතා :-   බය උපදවන ස්ථානයක් වැනි බැවින් දුකය 

9. ඊතියතා :-   වසංගත්යක් වැනි බැවින් දුකය 

10. උපසග්ගයතා :-  භයානක අනත්ුරක්, විපත්ක ්වැනි බැවින් දුකය 

11. අතාණයතා :-  ආරක්ෂා කළ සනාහැකි බැවින් දුකය 

12. අයලණයතා :-  කිසිවකුසග් පිහිටාධාරයක් නැත්ි බැවින් දුකය 

13. අසරණයතා :-  අනිසකකුසගන් සරණක්, පහිිටක් නැත්ි බැවින් 
   දුකය 

14. වධකයතා :-  මිත්ුරකු සස් පැමිණ වධ පර්ුණුවන වධකයකු 
   වැනි නිසා දුකය 

15. අඝර්ූලයතා :-  සියලු අකුසලයන්ට හා එහි විපාකයන්ට ර්ුල් 
   වන නිසා දුකය 
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16. ආදීනවයතා :-  නිත්ර බැගෑපත්් වන දුපප්සත්කු වැනි බැවින් 
   දුකය 

17. සාසවයතා :-  කාර්ාදී ආශරවයන්ට සගාදුරැ වන බැවින් දුකය 

18. ර්ාරාමිසයතා :-  ක්සල්ශ ර්ාරයාට හසුවන සගාදුරක ් වැනි 
   බැවින් දුකය 

19. ජ්ාති ධම්ර්යතා :-  ඉපදීර් ස්වභාව සකාට ඇත්ි බැවින් දුකය 

20. ජ්රා ධම්ර්යතා :-  දිරීර් සව්භාව සකාට ඇත්ි බැවින් දුකය 

21. වයාධි ධම්ර්යතා :-  සලඩ වීර් ස්වභාව සකාට ඇත්ි බැවින් දුකය 

22. යසෝක ධම්ර්යතා :-  සශෝක කිරීර් ස්වභාව සකාට ඇත්ි බැවින් දුකය 

23. පරියද්ව ධම්ර්යතා :- හැඬීර්ට වැලපරී්ට සහ්ත්ු වන බැවින් දුකය 

24. උපා ාස ධම්ර්යතා :- සිත් කය දැවීර්ට, සවසහසීර්ට පර්ුණුවන 
       බැවින් දුකය 

25. සංකියල්සික ධම්ර්යතා :- සකසලසුන්සගන් දැඩව කිලිටි වන බැවින් 
        දුකය 

 පස් ආකාර වූ අනාත්ර් ලෂණ න ්

යහ්තු පරතයය න් හටගන්නා සි ලු ධර්ම න් වනාහි 

1. අනත්තයතා :-  ආත්්ර්භාවයකනි් සත්ාර බැවින් අනාත්්ර්ය 

2. සුහඤයතා :- ස්ීරව පවත්ින කිසිවක් නැත්ි බැවින් (හිස් 
   බැවින්) අනාත්්ර්ය 

3. පරයතා :-   අන්සත්ු සදයක් වැනි බැවින් අනාත්්ර්ය  

4. රිත්තයතා :-  ගත් යුත්ු හරයක ්නැත්ිව හසි් බැවින් අනාත්්ර්ය  

5. තුච්ඡයතා :-  ඵලයක් නැත්ි සනා වටිනා සදයක ් බැවින් 
   අනාත්්ර්ය 
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සර්සලස අල්සප්ච්ඡත්ා දී ව ූඋසස් ගුණයන් ත්ුළ සිහිය නුවණ 
ඇත්ිව පිහිටාසගන එර් ගුණයන් ඇසුරැ කරමින් උත්්ත්රීත්ර වූ 
ආයයමවංශ පරත්ිපදාව සම්ප්පූණම කිරීසර්හි සයදී සවසසය ිද, එර් භික්ෂුව ර් 
ර්ාසග් ධර්ම දායාදයට හිමිකම්ප් කයින්සන් සවයි. එබ දු වූසවෝ වව් යැයි 
වදාළ සස්ක. 

සර්සලස සර්ර් උත්්ත්රීත්ර පරත්ිපදාවන්හි සාක්ෂිකරැවන් වැනි වූ 
සිවුපසය පළිිබඳ ත්ණ්හාසවන් මිඳුණු වලාකුලනි් මිඳුණු චන්ද්රයා වැනි 
වූවාහු වාසය කරත්ි යැය ි විචාරා ශරර්ණ සගෞත්ර්යන් වහන්සස්සග් 
ශරාවකසයෝය යැය ි ක ී කල්හි ඒකාන්ත්සයන් භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
සවමඥය. ඒකාන්ත්සයන් ශරාවකයන් ආමිෂ දායාද පරත්ිපදාසවන් ර්ුදවා ධර්ම 
දායාද පරත්ිපදාව පරුනන්වුන ් කරනන්ට හැකි වූහ යැයි නවුණැත්්ත්න් 
විසින් ගැරහිය යුත්ු පදු්ගලයා අසවලාය යැයි සවන්සකාට දැක්විය 
යුත්්සත්කු ගැරහිය යුත්්සත්කු සනාවන්සන් ය. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්සස් සර්ර් අවවාදසයහ ි අනුසස් 
දක්වා එර් අවවාදය පවරන සස්ක් “තස්ර්ාතිහ යර්, භිඛෙයව, ධම්ර්දා ාදා 
භවථ, ර්ා ආමිසදා ාදා. අත්ථි යර් තුයම්හසු අනුකම්පා ‘කිතති යර් සාවකා 
ධම්ර්දා ාදා භයව යුං, යනා ආමිසදා ාදා’ති” සර්සස් වදාළ සස්ක. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස ් සර්සස් සර්ර් අවවාදය පවරා ඒ ධර්ම 
දායාද පරත්ිපත්්ත්ිය සම්ප්පූණම කරනන්හුට ස්ත්ූත්ි කරණ ු පිණිස සර්සස් 
වදාළ සස්ක. 

“ර්හසණනි, ර්ර් ඇත්ි පර්ණ දන් වළඳා අවසන ් කසළමි. 
බඩගින්න නවිී යාසර්න් සවුපත්් වූසයමි. පරසයෝජන ඇත්ි ත්ාක් ආහාර 
ගත්්සත්මි. ර්හසණනි, ඉත්ිරි ව ඉවත් දැමිය යුත්ු වූ පිණ්ඩපාත්ය 
ආහාරයක් ඇත්්සත්් ය. 

එකල්හි බඩගිනන් නිසා ඇත්ි වූ දුවමලකමින් සපසළන භික්ෂූන් 
සද නර්ක් එන්නාහු ය. ර්ර් ඔවුන්ට “ර්හයණනි, ර්ර්  ැපි  හැකි පර්ණ 
දන් වළඳා අවසන් කයළමි. බඩගනි්න නිී  ායර්න් සුවපත් වූය මි. 
ර්හයණනි, ඉතිරි ව ඉවත දැමි   ුතු වූ පිණ්ඩපාත  ආහාර ක් ඇත්යත් 
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 . ඉදින් කැර්ැත්තහු නම් වළඳව්” යැයි සර්සස් යාවදත්ථ් පවාරණසයන් 
පැවරෑසවමි. 

ඉදින් නඹුලා සනා වළඳනන්හු නම්ප් ර්ර් දැන ්එය දැර්ූ කල්හි 
ත්ෘණ සනානැසසයි ද, එබඳු ත්ණසකාළ නැත්ි බිර්ක සහෝ දර්න්සනමි. 
බත්් ආදිය දැමීසර්න් ජලය කැළඹී කඩුා සත්ුන් ර්ැසරත්් ද, එබඳු ස්වලප් 
ජලයක් ඇත්ි ත්ැනක සනාදර්ා සත්ුන්ට හානි සනාවණ ුපිණිස ර්හත්් වූ 
ජලාශයක සහෝ ත්ඩාකකයක සහෝ දිසයහි සහෝ පා සකාට හරින්සනමි 
යැයි ඒ භික්ෂනූ් සදනර් අත්රින් යම්ප් සකසනක් සර්ර් ධර්ම සද්ශනාව 
ර්නා සකාට අසන්සන් ද, නැවත් නැවත් සිහි කරයි ද එබඳු භිකු්ෂව 
අරර්ුණු සකාට වදාළ සස්ක.  

“ඔවනු් සදසදනා අත්ුසරන ් එක් භික්ෂුවක් හට සර්බඳු සිත්ක් 
ඇත්ිසවයි. භාගයවත්ුන් වහන්සස් වනාහි දන් වළඳා අවසන් ය. ඉත්ිරි වූ 
ඉවත් දැමිය යුත්ු වූ සම්ප් ආහාරය ද ඇත්්සත්් ය. ඉදින් අපි සනා 
වළඳන්සනර්ු නම්ප් භාගයවත්ුන් වහන්සස් එය ත්ණසකාළ නැත්ි බිර්ක 
සහෝ දර්න සස්ක. එසස් නැත්ිනම්ප් කුඩා සත්ුන් නැත්ි ජලයක සහෝ පා 
සකාට හරින සස්ක. “ර්හසණනි, නුඹලා ර්ාසග් ධර්මය දායාදයට හිමිකම්ප් 
කියන්සන් වව්. ආමිසය දායාදයට හිමිකම්ප් කයින්සනෝ සනා වව්” යැයි 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසනි් ර් සර්ය වදාරන ලද්සද් ය. සම්ප් පිණ්ඩපාත්ය 
ද සිවුපස පරත්යයන් අත්රින ්එක් ආමිසයකි. එබැවින් ර්ර් සම්ප් ආහාරය 
සනා වළඳා බඩගිනි දුකනි් යුක්ත්ව සම්ප් රෑ දවාල ඉක්ර්වන්සනම්ප් නම්ප් 
ඉත්ා සයසහක. එසස් ර් සදවියන ්සහිත් සලෝකයා විසින් ර්ුදුනින ්පළිිගත් 
යුත්ු වූ සගුත්යන ්වහන්සස ්විසින් ඉත්ිරි කරන ලද සම්ප් පිණ්ඩපාත්ය 
සනා වළඳා එය අත්හැර ධර්ම දායාදය කැර්ත්ි සවමින් හිස ගිනි ගත්්ත්කු 
සර්න් එය නිවා ගැනරී්ට වහා උත්්සාහ වන්නාක් සර්න් සසර දුක් නිවා 
ගැනරී් පිණිස කර්මස්ථානය අත්් සනා හැර ධර්ම දායාද පරත්ිපදාසවහි 
සයසදන්සනමි යැයි සිත්ක් ඇත්ි සවයි. ඒ භික්ෂුව ඒ ආහාරය සනා වළඳා 
ඒ බඩගිනි දුකින් ර් කර්මස්ථානසයහි සයදී ඒ රෑ දවාල සනා සිස් වූවක් 
සකාට ඉක්ර්වන්සන් ය.  

ඒ සදවන භික්ෂුවට සර්බඳු සිත්ක් වන්සන් ය. භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් විසින් වළඳා අවසන් කළ අත්ිරික්ත් වූ සම්ප් ආහාරය ඉවත් දැමිය 
යුත්ු බවට පැමිණිසය් ය. එසස් ර් පැවිද්දා විසනි් දරැණු සත්ුන්සගන් 
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ගැවසී ගත්් වනසයහි සබසහත්ක් සසායන්නාක් සර්න් පඤ්ච කාර් ගුණ 
නැර්ත්ි දරැණු සත්නු් ගැවසී ගත්් ගසර්හි පිණඩ්පාත්ය සසවීර් දුෂ්කර 
වන්සන් ය. සර්ර් පිණ්ඩපාත්ය වනාහි සසවීසම්ප් සදෝෂසයන් මිදුසණ් ද 
සවයි. සුගත්යන් වහන්සස් විසින් ඉත්ිරි කරන ලද බැවින් ර්ව් පස පිය 
පස යන සදපාශමවසයන ්ර් පිරිසිදු ක්ෂත්රිය රාජ කරු්ාරසයකු සර්න ්සවයි. 
එසස් ර් කරැණු පසකින් පිණ්ඩපාත්ය සනා වැළඳිය යුත්ු බවට පත්් 
සවයි. 

අලජ්ජි පුද්ගලයා සත්ුය යැයි පදු්ගලයා ගරහා සනා වැළඳිය 
යුත්ු සවයි.  

භික්ෂුණියක් විසින් සංවිධාන කරන ලද ආහාරය නුසුදුසු 
සම්ප්භාවනාවකින් උපන් අපිරිසිදු උත්්පත්්ත්ි ඇත්ි බැවින් සනා වැළඳිය 
යුත්ු ය. 

පිණ්ඩපාත්ය හමිි භික්ෂුව බඩගින ිදුකින ්යකු්ත් වූසය් ය යැයි ඒ 
ආහාරයට හිමි කරැවා සකසරහි අනුකම්ප්පාසවන් සනා වැළඳිය යුත්ු ය. 

අන්සත්්වාසිකයන් සහෝ ඔවනු් පිළිබඳ අනයයන් සහෝ බඩගිනි 
දුකින් යුක්ත්ය යැයි සහසත්ර් පිනා ගිසය ් නර්ුත්් ඔහුසග් ර් 
අන්සත්්වාසික ආදීන් සකසරහි අනුකම්ප්පාසවන් සනා වැළඳිය යුත්ු ය. 

පිණ්ඩපාත්ය හමිි භික්ෂුව සනා ඇදහිය යුත්්සත්කු වනස්න් නම්ප් 
එය සහ්ත්ුසවන් සනා වැළඳිය යුත්ු ය. 

 සර්ර් පිණඩ්පාත්ය වනාහි ඒ කරැණු පසින් ර් මිඳුසණ් ය. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් ලජ්ජීන් අත්ුසරන් අගර වන සස්ක. පිණ්ඩපාත්ය 
ද ඉත්ා පිරිසිදු සලස ලද සදයකි. භාගයවත්ුන් වහන්සස් ද ඒ පිණ්ඩපාත් 
ආහාරසයන් යැපී බඩගනිි දුක් නිර්ා වීසර්න් සැපයට පැමිණ ඇත්්සත්් 
සවයි. දැන ්සම්ප් ආහාරය බලාසපාසරාත්්ත්ු වන්නා ව ූඅන් කිසිසවක ්ද 
නැත්්සත්් සවයි. යසර්ක් සලාව ඇදහිය යුත්්ත්ාහු සවත්් ද, භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් ඔවනු් අත්ුරින් අගර වන්සන්ය.  
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ඉදින් අපි සනා වළඳන්සනර්ු නම්ප් භාගයවත්ුන් වහන්සස් එ් 
අත්ිරික්ත් ආහාරය ත්ණසකාළ නැත්ි බිර්ක සහෝ දර්න්නාහ, කුඩා සත්ුන් 
නැත්ි ජලයක සහෝ පා සකාට හරින්නාහ. ර්ර් සම්ප් ආහාරය වළඳා 
බඩගිනි දුවමලකර් දුරැ සකාට සර්සස් සම්ප් රෑ දවාල ඉක්ර්වන්සනම්ප් නම්ප් 
යහපත්ි යැයි සිත්ා ඒ අත්ිරික්ත් ආහාරය වළඳා කර්මස්ථානසයහි සයදී ඒ 
රෑ දවාල සනා සිස් වූවක් සකාට ඉක්ර්වන්සන් ය. 

ර්හසණනි, සර්යින ්යම්ප් භික්ෂුවක් ඒ වැළඳිය යුත්ු වරූ් අත්ිරික්ත් 
සභෝජනය සනා වළඳා ර්හණ දම්ප් කරයි ද, යම්ප් භික්ෂුවක් ඒ වැළඳිය යුතු් 
වූර් අත්ිරික්ත් සභෝජනය වළඳා ර්හණ දම්ප් කරයි ද ඒ පිණ්ඩපාත් 
ආහාරසයහි විසශ්ෂයක් නැත්්සත්් ය. එසහත්් ඒ පුද්ගලයින් සදසදනා 
අත්ර සවනසක් ඇත්්සත්් ය.  

ර්හසණනි, ඒ සදවන භික්ෂුව ඒ ආහාරය වළඳා බඩගනිි දුබල 
බව දුරැ සකාට ‘සර්සස් කර්මස්ථානසයහි සයදී ඒ රෑ දවාල සනා සිස් 
වූවක් සකාට ඉක්ර්වන්සන් නර්ුත්් පළර්ු භික්ෂුව ර් ර්ා විසින් ශූරයන් 
සදසදසනකු අත්රින් අත්ිශයින් ශරූයා සර්න් ද, පඬිවරැන් සදසදසනකු 
අත්රින් අත්ිශයින් පණ්ඩත්යා සර්න් ද, අත්ිශයින් පිදිය යුත්්ත්ා ද, 
අත්ිශයින් පැසසයි යුත්්ත්ා ද සවයි. ඒ සදවන භික්ෂුවට වඩා අත්ිසර්ක 
වශසයන් අත්ිශයනි් පිදිය යතු්්ත්ා ද, අත්ිශයින් පැසසයි යුත්්ත්ා ද සවයි 
යැයි වදාරා නැවත් එයර් අථමවත්් කාරණයකින් සාදනය කරණු කැර්ත්ි 
ව සර්සස් වදාළ සසක්. 

ර්හසණනි, ඊට සහ්ත්ු කවසර්ද? එහි අථමය කවසර් ද? සම්ප් 
කරැසනහිලා “කුර්ක් යහ්තයුවන් එ් භෂිුව භාගයවතුන ්වහන්යස් විසින් 
අතිශ ින් පිදි   ුතු අතිශ ින් පරශංසා කළ  ුතු බවට පැමිණිය ් ද?” 
යැයි නඹුලාට සර්බඳු සිත්ක් ඇත්ි වන්සන් ය. ඒ එසස්ර් ය. යම්ප් 
සහයකින් එර් භික්ෂුව විසනි් ඒ ආහාරය සනා ගැනීර්ක් පරත්ිසක්්ෂප 
කිරීර්ක් සව් ද? එය ඒ භික්ෂුව හට සබාසහෝ කාලයක් ර්ුළුල්සලහි 
අල්යප්ච්ඡතාව පිණිස ද, සන්තුට්ඨිතාව පිණිස ද, සලය්ල්ෙතාව පිණිස 
ද, සුභරතාව පිණිස ද, විරි ාරම්භතාව පිණිස ද පවත්්සන් ය. එසහයින.ි  

සර්හි දී පිණ්ඩපාත් සභෝජනය ගැනීසර්න් ධර්ම දායාද බව 
වළකව්න ලද්සද් සනාවන්සන් ය. ඒ පිණ්ඩපාත් ආහාරය සනා සලකා 
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හැර ධර්මානුධර්ම පරත්පිදාසවහි සයදී කර්මස්ථානය අත්් සනා හැර වාසය 
කරන්සන් ද එය ර් උත්ුම්ප් බව දකව්න්සන් ය. 

එය වනාහි සකසස් සව්ද? යත්්:- එර් භික්ෂුව හට පසු කසලක 
සිවුපස පරත්ය විෂසයහි අත්රිච්ඡත්ාව සහෝ පාපිච්ඡත්ාව සහෝ ර්හිච්ඡත්ාව 
සහෝ උපදින්සන් ද, නැවත් එර් ත්ෘෂ්ණාව සම්ප් පිණඩ්පාත්ය එක ්වරක් 
පරත්ිසක්ෂ්ප කිරීර් නැර්ත්ි අංකුසය සහ්ත්ු සකාට සගන “එම්බා ර්හණ, 
නුඹ සුගත න් වහන්යස් විසින් ඉතිරි කළ පිණ්ඩපාත  පරතියෂ්ප 
යකාට එදා නිරාහාර ව සිට දැන් යර්බඳු තෘෂ්ණාවක් ඉපිද වූය හි  ” 
යැයි සර්සස් පරත්යසව්ක්ෂා කරමින්, අනනු්සග් ලාභ පැත්ීම්ප් ආදී වූ 
ආහාරය කැර්ත්ි වීර් නම්ප් වූ අනනිච්ඡතාවක් සව් ද, අයහපත්් ගුණ 
සම්ප්භාවනාවන් බලාසපාසරාත්්ත්ු වීම්ප් ආදී පවිටු සති්ුවිලි ඇත්ි බව, 
සිවුපස පරත්යයන්හ ිපර්ණ සනා දනන්ා බව නම්ප් වූ පාපිච්ඡතාවක් සව් 
ද, ර්හත්් ව ූවස්ත්ු බලාසපාසරාත්්ත්ු වීර් ර්හත්් ආශා ඇත්ි බව නම්ප් වූ 
ර්හිච්ඡතාවක් සව් ද එසස් ඇත්ිවන අගුණ ද පරත්යසව්ක්ෂා කරමින් එයින් 
වළකනි්සන් ය. 

සම්ප් ශාසනසයහි යම්ප් සකසනක් ත්ර්න් විසින ්අසීරැසවන් යැපයි 
හැකි බවට ද, අනුන් විසින ්ද අසීරැසවන් සපෝෂණය කළ යුත්ු බවට ද 
පැමිසණයි. යම්ප් සකසනක් ත්ර්න් විසනි් පහසුසවන ්යැපිය හැකි බවට 
ද, අනුන් විසින් ද පහසුසවන් සපෝෂණය කළ යුත්ු බවට ද පැමිසණය.ි 
එය සකසස් සව් ද? යත්්:- 

සිවුපස පරත්යයන්හි පර්ණ සනා දන්නා වූ ර්හත්් සලස 
බලාසපාසරාත්්ත්ු ඇත්ි යම්ප් සකසනක් ඇඹුල් ආදිය ලැබ සනා ඇඹුල් 
ආදිය සසායය ිද, පිඬු පිණිස ගර්ට සගාස් එක් සගදරකින් පිළිගන්වන 
ආහාරය කටුක ය යැයි පළි ිසනාසගන එය අත්හැර අන් සගදරක් බලා 
යයි ද, සර්සලස සහසත්ර් සියලු ගර් පිඬු පිණිස හැසරි කිසිවක ්සනා 
ලබා අවසානසයහි දී හිස ් පාත්රසයන් යුත්ුව විහාරයට පිවිස නදියි. 
සර්බඳු ත්ැනැත්්ත්ා ත්ර්ා විසනි් ද පහසුසවන් සපෝෂණය කළ සනා හැකි 
සවයි. 

යම්ප් සකසනක් ර්සැවුල් සහිත් සුවඳ හැල් හාසලන් බත්් උයා 
පාත්රය පුරවා දුන් කල්හ ි ද, දුර්ර්ුඛව සනා සත්ුටු බව දක්වා ද, 
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නැත්සහාත්් ඔවුන් ඉදිරිසයහි ර් “සත්ාප විසින් සදන ලද්සද් කරු්ක් ද?” 
යැයි ඒ පිණ්ඩපාත්යට නිනද්ා කරමින් සාර්සණ්ර ගෘහස්ථ ආදීන්ට සබදා 
සදයි ද, සර්බඳු ත්ැනැත්්ත්ා උපස්ථායකයන් විසනි් ද පහසුසවන් 
සපෝෂණය කළ සනාහැකි සවයි. සර්බඳු භික්ෂුව දැක මිනසි්සු සම්ප් ර්හණ 
පහසුසවන් සපෝෂණය කළ සනාහැකිය යැයි කියා ඔහසුගන් ඈත්් සවත්ි.  

යම්ප් සකසනක් පරණීත් වූ සහෝ අපරණීත් වූ සහෝ යර්ක් ලැබ සත්ුටු 
සිත්් ඇත්ිව වළඳා විහාරයට සගාස් ත්ර් කටයුත්ු කරයි ද, සර්බඳු 
ත්ැනැත්්ත්ා ත්ර්ා විසින් ද පහසුසවන් සපෝෂණය කළ හැකි සවය.ි 

යම්ප් සකසනක් අනයයන්සගන් ස්වල්ප වූ සහෝ සබාසහෝ වූ සහෝ 
රළු වූ සහෝ පරණීත් වූ සහෝ යම්ප් ආහාරයක් ලැබ එය පළිිකුල් සනාසකාට 
සත්ුටු සිත්ින් යුත්ුව විසශෂ්සයන් පරසනන් වූ ර්ුහුණින් යුත්ුව ඔවනු් 
හර්ුසවහි දී වැළඳුසවහි ද, සර්බඳු භික්ෂුව උපස්ථායකයන් විසනි් 
පහසුසවන් සපෝෂණය කළ හැකි සවයි. එබඳු භකි්ෂුව දැක මිනිස්සු 
අත්ිශයින් විශව්ාස වවූාහු සවත්ි. අපසග් පින්වත්ුන ්වහන්සස් සැහැලල්ු 
පැවත්ුම්ප් ඇත්ි සකසනකි. ඉත්ා සුළු සදයකින් සත්ුටු සවත්ි අපි උන් 
වහන්සස් සපෝෂණය කරනස්නර්ු යැයි පරත්ිඥා දී සපෝෂණය කරත්ි. 

ඉඳින් එයින් පසු කාලයක ත්ර්න්සගන් සහෝ උපසථායකයන් 
විසින් පහසුසවන් සපෝෂණය කළ සනාහැකි යැයි සිත්ක් ඇත්ි වවුසහාත්් 
එවිට සර්ර් පිණ්ඩපාත්ය පරත්ිසක්ෂ්ප කිරීර් නැර්ත්ි අංකුසසයන් එය 
නිවාරණය කරන්සන් ය. “එම්ප්බා ර්හණ නුඹ එදා සුගත්යන් වහන්සස් 
විසින් අත්ිරික්ත් කළ සභෝජනය පරත්ිසක්ෂ්ප සකාට දැන් සර්වන් සිත්ක් 
ඉපදවුසවහි ද” යැයි සර්සස් සිහි සකාට එයනි් පහසසුවන් සපෝෂණය 
කළ හැකි බවට පරිවත්මනය වන්සන් ය. ඉඳින ්ඔහුට කුසීත් බව ඇති් 
වන්සන් නම්ප් එය ද සම්ප් අංකුසසයන් නිවාරණය කරනස්න් ය. “එම්ප්බා 
ර්හණ, නුඹ වනාහි එදා සගුත්යන් වහන්සස් විසින් ඉත්රිි කළ අත්ිරික්ත් 
සභෝජනය පරත්ිසක්ෂ්ප සකාට බඩගිනි දුකනි් සපළී ර්හණ දම්ප් පුරා අද 
කුසීත් බැවින් සපසළන්සනහි ද” යැයි සර්සස් සිහි සකාට වීයයමාරම්ප්භය 
පවත්්වන්සන් ය. සර්සස් එර් භික්ෂුවට එර් පිණ්ඩපාත් පරත්ිසක්ෂ්ප කිරීර් 
සබාසහෝ කාලයක් අල්යප්ච්ඡතාව පිණිස, සන්තුට්ඨිතාව පිණිස, 
සල්යල්ෙතාව පිණිස, සුභරතාව පිණිස, විරි ාරම්භතාව පිණිස 
පවත්්සන් ය. 



ධර්මදායාද සූත්රය                                                   277  

සර්සස් එර් භික්ෂුවට අප් පිච් ඡතාව, සන්තුට්ඨිතාව, 
සල්යල්ෙතාව සුභරතාව විරි ාරම්භතාව යන ගුණාංග පස පිසරන්සන් 
ද, එවිට දස කථා වස්ත්ූනර්් සම්ප්පූණම වන්සන් ය. සර්හි දී අප් පිච් ඡතාව, 
සන්තුට්ඨිතාව, විරි ාරම්භතාව යන සම්ප් කරැණු ත්ුන පරධාන වශසයන් 
වදාරණ ලද්සද් නර්ුත්් සසසු කරැණු සල්සල්ඛ නාර්සයන් සංසක්ෂ්පසයන් 
සංගරහ කරන ලද්සද් ය. එසහයින් සර්සස් වදාළ සස්ක.  

“ ා ච යො අ ං, ආනන්ද, කථා අභිසයල්ලිකා 
යචයතාවිනීවරණසප්පා ා එකතතනිබ්බිදා  විරාගා  නියරාධා  
උපසර්ා  අභිහඤා  සයම්බාධා  නිබ්බානා  සංවත්තති, යස යිද, 
අප්පිච්ඡකථාති” 

ආනන්දය, යම්ප් කථාවක් ත්ුළින් ක්සල්ශයන්සග් ත්නුී වීර්ක් 
වන්සන් ද, සිත් නීවරණයන්සගන් දුරැකර ගැනීර්ට උපකාර වන්සන් ද, 
ඒකාන්ත්සයන් සකසලසුන ් සකසරහි කලකිරීර් පිණිස සනා ඇලීර් 
පිණිස සන්සිඳවීර් පිණිස පවත්ින්සන් ද, අනති්යාදී වශසයන් 
විසශ්ෂාවසබෝධය පිණිස පවත්ින්සන් ද, ආයයම සත්යාවසබෝධය පිණිස 
පවත්ින්සන් ද, නිවමාණය පරත්යක්ෂ කිරීර් පිණිස පවත්ින්සන් ය. එය 
කවසර් ද? අල්සප්ච්ඡ කථාවය.  

සර්සස් අල්යප්ච්ඡ කථා සන්තුෂ්ටි කථා, පවියව්ක කථා, 
අසංසගම කථා, ී යමාරම්භ කථා, යන ගුණ පස පිරැණ ුකල්හි දස කථා 
වස්ත්ූන්ර්1 සම්ප්පූණම වනන්ාහු ය. 

 සර්සස් සම්ප් අල්යප්ච්ඡතාව , සන්තුෂ්ටිතාව , සල්යල්ෙතාව , 
සුභරතාව , ීරි ාරම්භතාව  යන පස ්වැදෑරැම්ප් ගණු පරිපූණමත්්වයට 
පත්්වීසර්න් දස කථාවස්ත්ූන් පරිපූණමත්්වයට පත්් වන්නාහ. දස 
කථාවස්ත්ූන් පරිපූණමත්්වයට පත්්වීසර්න් අධි සීල ශිෂා, අධි ිත්ත 
ශිෂා, අධි පඤ්ඤා ශිෂා යන ත්රිවිධ ශික්ෂාවන ් පරිපූණමත්්වයට 
පත්්වන්නාහ. එය සකසස් වන්සන් ද? යත්්:-  

 
1 රථවිනීත් පරත්ිපදාව (158 පිට බලන්න)  
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 අල්යප්ච්ඡ කථා, සන්යතෝෂ කථා, අසංසගම කථා, සීලකථා යන 
සත්ර අධි සීල ශික්ෂාසවහි සංගරහ වන්සන ්ය. පවියව්ක කථා, ී  යමාරම්භ 
කථා, සර්ාධි කථා යන ත්ුන අධිචිත්්ත් ශික්ෂාසවහි සංගරහ වන්සන් ය. 
පඤ්ඤා කථා, විර්ුක්ති කථා, විර්ුක්තිඤාණදශමන කථා යන ත්ුන 
අධිපඤ්ඤා ශික්ෂාසවහි සංගරහ වන්සන් ය. සර්සස් දස කථාවස්ත්ූන් 
පරිපූණමත්්වයට පත්්වීසර්න ්ත්රී ශික්ෂාවන් පරිපූණමත්්වයට පත්්වනන්ාහ. 
සර්සස් ත්රී ශික්ෂාවන ් පරිපූණමත්්වයට පත්් වීසර්න් සීල, සර්ාධි, පරඥා, 
විර්ුක්ති, විර්කු්තිඤාණදශමන යන අවශක්ෂ ධර්මස්කන්ධ පස 
පරිපූණමත්්වයට පත්් වනන්ාහ. සකසස් ද යත්්:- 

 සර්ාදනව් රක්ෂා කරන්නා වූ අධි සීල ශික්ෂාව අවශක්ෂ 
සීලස්කනධ්ය වන්සන් ය. අධිචිත්්ත් ශික්ෂාව අවශක්ෂ සර්ාධිසක්න්ධය 
වන්සන් ය. අධිපරඥා ශික්ෂාව අවශක්ෂ පරඥාස්කනධ්ය, විර්ුක්ත්ිසක්න්ධය, 
විර්ුක්ත්ි ඤාණදශමනස්කනධ්ය වන්සන් ය. සර්සස ් ත්රී ශික්ෂාවන් 
පරිපූණමත්්වයට පත්්වීසර්න් අවශක්ෂ වූ ධර්මස්කන්ධ පස පරිපූණමත්්වයට 
පත්්වන්නාහ. සර්සස් සම්ප් ධර්මස්කන්ධ පස පරිපූණමත්්වයට පත්් වීසර්න් 
අර්ෘත් ර්හා නිවමාණය පරිපූණමත්්වයට පත්්වනන්ාහ.  

යම්ප් සස් වනාහි කඳු ර්ුඳුනක් ර්ත්ට වසින්නා වූ ර්හත්් වැසි 
ධාරා  වසනි කල්හි ඒ දිය පහත්් බිම්ප්වලට ගලා ඇවිත් ්කඳු බෑවුම්ප් පැළී 
විවර හා කුඩා දිය අගල් පුරවයි ද, එසස් කඳු බෑවුම්ප් පැළී විවර හා කුඩා 
දිය අගල් පුරවා කුඩා වලවල් පුරවත්් ද, එසස්  කඩුා වලවල් පුරවා ර්හ 
වලවල් පරුවත්් ද, එසස් ර්හ වලවල් පරුවා කඩුා ගංගා පුරවත්් ද, එසස් 
කුඩා ගංගා පුරවා ර්හා ගංගා පුරවත්් ද එසස ්ර්හා ගංගා පුරවා ර්හා 
සර්ුද්රය පුරවන්සන් ය.  

එපරිද්සදන් ර් එර් භික්ෂුව සම්ප් කයින ලද පඤ්ච විධ වූ ගුණයන් 
පූණමය සකාට දස කථාවස්ත් ුආදිය අනු පළිිසවළින් පූණමය සකාට අර්ෘත් 
ර්හා නිවමාණ ධාත්ුව පුරවන්සන් ය. සර්සස් එර් භකි්ෂුව ධර්ම දායාද 
පරත්ිපදාව පිරීසර්න් පරර් ධර්ම දායාදය ලබන්සන් ය යැයි සම්ප් අථමය දැක 
වදාළ භාගයවත්ුන් වහන්සස ්සර්සස් වදාළ සස්ක. 
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“තං කිස්ස යහතු? තහහි තස්ස, භිඛෙයව, භිඛෙුයනා දීඝරත්තං 
අප්පිච්ඡතා  සතතු්ඨි ා සයල්ලො  සුභරතා  ීරි ාරම්භා  
සංවත්තිස්සති”  

“එයට සහ්ත්ු කවසර්ද? ර්හසණනි, ඒ ආහාරය සනා ගැනීර් ඒ 
භික්ෂුව හට සබාසහෝ කාලයක් ර්ළුුල්සලහි ලද සදයකින් සත්ුටු වීර් 
පිණිස ද, ලද පර්ණින් සත්ටුු වීර් පිණිස ද, සැහැල්ලු පැවැත්ර්් පිණිස 
ද, පහසුසවන ් සපෝෂණය කළ හැකි බව පිණිස ද, වීයයමය ආරම්ප්භය 
පිණිස ද පවත්්සන්ය යන සම්ප් කාරණය වදාළ සස්ක. 

සර්සස් එර් භික්ෂවු සග් පූජය ත්ර භාවය ද, පරශංසා ත්ර භාවය 
ද සහ්ත්ු සහිත්ව දක්වා එර් භික්ෂූන් ධර්ම දායාදසයහි සයාදවනු පිණිස 
“තස්ර්ාතිහ යර්, භිඛෙයව, ධම්ර්දා ාදා භවථ, ර්ා ආමිසදා ාදා. අත්ථි යර් 
තුයම්හසු අනුකම්පා ‘කිතති යර් සාවකා ධම්ර්දා ාදා භයව යුං, යනා 
ආමිසදා ාදා’ති” 

“ර්හසණනි, එසහයින් ර්ාසග් ධර්මය දායාද සකාට ඇත්්සත්ෝ වව්, 
ආමිසය දායාද සකාට ඇත්්සත්ෝ සනා වව්. සකසස් නම්ප් ර්ාසග් ශරාවකසයෝ 
ධර්මය දායාද සකාට ඇත්්සත්ෝ වන්නාහු ද? ආමිසය දායාද සකාට ඇත්්සත්ෝ 
සනා වන්නාහු ද යැයි නුඹලා සකසරහි ර්ාසග් අනකුම්ප්පාව ඇත්” යැයි 
වදාළ සස්ක. 

භාගයවත්ුන් වහන්සස් සර්යින් කුර්ක් වදාළ සස්ක් ද? යත්්:- යම්ප් 
සහයකින් යම්ප් භික්ෂුවක් එර් පිණ්ඩපාත්ය වළඳා ශරර්ණ ධර්ම පුරන්සන් ද, 
ඒ භික්ෂුව අපප්ිච්ඡා සන්තටු්ඨිතා සල් යලෙතා සුභරතා ීරි ාරම් භතා 
යන සම්ප් ර්ුල් ගුණ පසසන් බැහැර වන්සන් ය. යම්ප් භික්ෂුවක් එර් 
ආහාරය වළඳා ශරර්ණ ධර්ම පුරන්සන් ද, එර් භික්ෂුව අප්පිච්ඡා 
සන්තුට්ඨිතා සල් යලෙතා සුභරතා ීරි ාරම් භතා යන සම්ප් ගුණ පස 
පිරීසර්න් ධර්ම දායාදසයහි සකාටස් කරැසවකු වන්සන් ය. එබැවින් 
“තස්ර්ාතිහ යර්, භිඛෙයව,... යනා ආමිසදා ාදා’ත”ි යනුසවන් ර්හසණනි 
නුඹලා ර්ාසග් ධර්මය දායාද සකාට ඇත්්සත්ෝ වව්, ආමිසය දායාද සකාට 
ඇත්්සත්ෝ සනා වව්” යැයි සර්ය වදාළ සස්ක. 
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“ඉදර්යවාච භගවා” භාගයවත්ුන් වහන්සස ්සූත්ර නිදානය අවසන් 
වූ ත්ැන් පටන් “ධම්ර්දා ාදා යර් භිඛෙයව භවථ යනා ආමිසදා ාදා” 
යනුසවන් සද්ශනාව පටන් සගන “තස්ර්ාතිහ යර්, භිඛෙයව,... යනා 
ආමිසදා ාදා” යනුසවන් අවසන් සකාට ඇත්ි ව සර්ර් සතූ්ර පරසද්ශය වදාළ 
සස්ක. 

ඉදං වත්වා සුගයතා උ්ඨා ාසනා විහාරං පාවිසි” සර්සස් සර්ර් 
සූත්ර සද්ශනාව වදාරා සසෝභන දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සස් 
සම්ප්ර්ුඛසයහි අෂ්ට ධර්ම සසර්ෝධානසයන් යුක්ත්ව පරථර් විවරණය ලැබූ 
ත්ැන් පටන් සර්ත්රිංශත්් පාරමී ධර්ම පූණමය සකාට පශච්ිර් භවිකව ඉපිද 
ර්හා සබෝධි ර්ණ්ඩලය දකව්ා සසෝභන පරත්පිදාසවන ්ආයයම අෂ්ටාංගික 
ර්ාගමසයහි ගර්න් වැඩ බැවින් “සගුත” නම්ප් වූ භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
පනවන ලද උත්ුම්ප් බුද්ධාසනසයන ්නැගිට පිරිස සනා නැගිටි කල්හ ිර් 
ත්ර්න් වහන්සස් වැඩ සවසසන සුගනධ් කුටිය වසත් වැඩ සස්ක. කරු්ක් 
සහයින් ද? යත්්:- ධර්මයට පරශංසා කරනු පිණිස ය. 

භාගයවත්් බුදුරජාණන් වහන්සස්ලා සනා නිමි ධර්ම සද්ශනා ඇත්ි 
කල්හි විහාරයට වඩන සසක්් ද? ධර්මයට ගරැ කිරීර් සහෝ පුද්ගලයන්ට 
ගරැ කරිීර් යන කරැණ ු සදක ර්ුල් සකාට එසස් කරන සස්ක. 
භාගයවත්ුන් වහන්සස් ධර්මාසනසයන් නැගිට විහාරයට පිවිසසන සස්ක් 
සර්සස් සිත්න සස්ක. ර්ා විසින් සැසකවින් වදාරණ ලද්දා වූ විස්ත්ර 
වශසයන් සනා වදාරණ ලද්දා වූ සම්ප් උද්සද්ශය (ර්ාත්ෘකාව) ධර්මය 
පිළගිනන්ා වූ භික්ෂූන ්විසනි ්ඉසගන ආනන්ද සත්රැන ්සවත් සහෝ ර්හා 
කච්චායන සත්රැන් සවත් සහෝ එළඹ විචාරන්නාහු ය. අනත්ුරැව ඒ 
සත්රවරැන් විසනි් කයින ලද්ද පළිිසගන නැවත් ර්ා සවත් පැමිණ 
විචාරන්නාහු ය. එවිට ර්ර් ඒ භික්ෂුන්ට “ආනන්ද සත්රැන් විසනි් ර්නාව 
කියන ලද්සද් ය. ර්හා කච්චායන සත්රැන ්විසින් ද ර්නාව කියන ලද්සද් 
ය. ඉඳින ්නඹුලා සම්ප් කාරණය ර්ාසගන් විචාරන්නාහ ුනම්ප් ර්ා විසින් ද 
සම්ප් කාරණය සර්සලස ර් පරකාශ කරන්සනමි. එවිට ඒ භික්ෂුහු ඒ 
සත්රවරැන් හරු්වට එළසඹන්නාහු ය. ඒ ර්හා සත්රවරැ ද ඒ භික්ෂුහු 
අථමසයහි ද, ධර්මසයහි ද සයාදවනන්ාහු ය. ඒ භකි්ෂුහු ද ඒ ර්හා 
සත්රවරැන් විසින් අථමසයහි ද ධර්මසයහි ද සයාදවන ලදද්ාහු ත්රිවිධ 
ශික්ෂාව සම්ප්පූණම කරන්නාහ ුදුක ්සකළවර කරනන්ාහු ය” යැයි ධර්මයට 
පරශංසා කිරීර් පිණිස විහාරයට පිවිසි සස්ක. 
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සර්හි දී ද භාගයවත්ුන් වහන්සස් එපරිද්සදන් ර් සිත්න සස්ක් 
“ර්ා විහාරයට පවිිසි කල්හි සම්ප් පිරිසසහ ිර් හනු් සාරිපතු්ර සත්රැන් විසින් 
එර් ආමිෂ දායාදයට ගරහමින් ද, ධර්ම දායාදයට පරශංසා කරමින ්ද ධර්ම 
සද්ශනා කරන්සන් ය. සර්සස් අප සදසදනා විසින් ර් එක් අදහස ඇත්ිව 
ර් එක් ර්ත්සයහි ර් පිහිටා කරන සද්ශනා කරන ලද සම්ප් සද්ශනාව ගල් 
කුඩයක් සර්න් පරධාන ද ගරැ ද වන්සන් ය. 

එසස් ර් චත්ුර්විධ ඕඝයන් ත්රණය කිරීසම්ප් අථමසයන් සත්ාටක 
නවත්ා ත්ිබූ නැවක් සර්න් ද, ස්වගම ගර්නාථමසයන් ආජානීය අශ්වයන් 
සිවු සදසනකුන් සයූ රථයක් සර්න් ද වන්සන ්ය. සර්සස් කරන්නහුට 
සර්පර්ණ දඩ යැයි පිරිස් ර්ැද ආඥාව ත්බා හුනස්සනන ්නැගිට රජත්ුර්ා 
පරාසාදයට ගයි කල්හි එහි ර් හුන් සසනවියා ඒ රජත්ුර්ා විසින් පවත්්වන 
ලද ආඥාව යම්ප් සස් පවත්්වන්සන් ද, සර්සස් ර්ා විසින ්ත්ැබූ සද්ශනාව 
සම්ප් පිරිසසහි ර් හුන් සාරිපුත්ර ර්හ සත්රැන් වහන්සස් විසින් පරශංසා 
සකාට සද්ශනා කරන්සන් ය. සර්සස් අප සදසදනාසග් ර් අදහස් පරිදි 
සද්ශිත් සර්ර් සද්ශනාව අත්ිශයින් ර් බලවත්් වන්සන් ය. සරත්් 
කාලසයහි ර්ධයාහ්න සූයයමයා සර්න ් අත්ිශයින් බබළන්සන් ය” යැයි 
සර්සස් ධර්මයට පරශංසා කිරීර් පිණිස හනුස්සනන ්නැගටි විහාරයට වැඩ 
සස්ක. 

සර්බඳු ත්ැන්හි දී භාගයවත්ුන් වහන්සස් හුනස්සනන් නැගිට 
වැඩීර් සහෝ අත්ුරැදහන් වීර් චිත්්ත් ගර්නින් විහාරයට වැඩීර් යැයි දත් 
යුත්ු ය.  

සම්ප් කය සිත් සර්න් සව්වා යැය ිකයත් ්සිත්ත්් සර්ාන පැවත්ුම්ප්  
ඇත්ිව පවත්්නා සලස අධිෂ්ඨාන කිරීසර්න් සර්ය සදිු සව්. කය රැසගන 
සිසත්හි පිහිටුවයි. සිත් ඇසුරැ කරයි සිසත්හි ගර්න අනුව යවයි. සිත් 
නම්ප් උසස් බවට සයාර්ු වූ සති්යි. සිසත්හි ස්වාභාවික ගර්න ලුහුඬ ුසවයි. 
සර්ය චිත්්ත් ගර්නනි් යෑර් නම්ප් සව්. 

සකසස් නම්ප් ඉක්ර්නින ් කරියා සනාකළ හැකි ශරීරය වහා 
සවනස් වන සිත් හා සර්ාන පැවැත්්ර්ක් ඇත්්සත්් සවයි ද? එසලස 
සවමපරකාරසයන් ර් සර්ාන පැවැත්ර්්ක් ඇත්ි සනාසව්. යම්ප් සස් කායික 
වශසයන් සිත් සවනස ්වීසර්හි දී සිත් සෑර් අයුරකින් ර් කය හා සර්ාන 
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පැවත්ුම්ප් ඇත්්සත්් සනාසව්. එවිට සිත් ස්වභාවසයන ් ර් සිදධ් වන 
ක්ෂණික පැවැත්ර්්  සනා කර සසසර්න ්පැවත්ුම්ප් ඇත්ි රෑප ධර්මයන්හි 
ක්ෂණිකව පැවැත්්ර්ට හැකි සවයි. සම්ප් සිත් සම්ප් කය සර්න ්සව්වා යැයි 
යන සම්ප් අධිෂ්ඨානසයන් ඉක්ර්න් සනාවන පැවත්ුම්ප් ඇත්ි කය එකඟ 
කරසගන කැර්ත්ි ත්ැනකට පැමිණීර් සව් ද, ඒ ත්ාක් කසයහි පැවැත්්ර් 
විරැදධ් සනාවී අභයන්ත්ර වශසයන් පවත්්නා සිත් කය අනුව පවති්න 
සලස අධිෂ්ඨාන කිරීසර්න ් කසයහි ස්වභාවය සැහැල්ලු චිත්්ත් වාර 
කිිහිපයකින් ර් බලාසපාසරාත්්ත්ු වන ත්ැනට පැමිණීර් සව්.  

කාය ගත්ිසයන් යන කල්හි සිත් රැසගන කසයහි පිහිටවුයි. කය 
ඇසුරැ කරයි. කසයහි ගර්න අනුව යවයි. කය නම්ප් ර්ව්පයි පරපුසරන් 
ආ කයය.ි කාය ගත්ිසයන් ගර්න් කිරීර් සර්ෝහ සහිත් සවයි.  

භාගයවත්ුන් වහන්සස් කාය ගත්ිසයන් වඩන සස්ක් නම්ප් සියලු 
පිරිස භාගයවත්ුන් වහන්සස් පිරිවරා යනන්ාහු සවත්ි. එක් වරක් බිඳුණු 
පිරිස නැවත් රැස් කරිීර් දුෂ්කර වන්සන් ය. එබැවින් භාගයවත්ුන් 
වහන්සස් චිත්්ත් ගර්නින් වැඩ සස්ක. 

 ශාරිපුතර රහතන් වහන්යස්යග් සුභාෂිත   

සර්සස් භාගයවත්ුන් වහන්සස් හුනස්සනන් නැගිට විහාරයට 
වැඩ සනාසබෝ සව්ලාවකින් සාරිපුත්ර ර්හා රහත්න් වහන්සස් භාගයවත්ුන් 
වහන්සස්සග් අදහසට අනරුෑපව භික්ෂනූ් වහන්සස්ලාසග් අදහස දැන 
සගන එර් ධර්ම ර්ාගමය සද්ශනා කරනු කැර්ත්ි වන සසක්් “ආ ුෂර්්ත්නි” 
යැයි භික්ෂනූ් ඇර්ත්ුසව් ය. 

භාගයවත්් බුදුරජාණන් වහන්සස්ලා ශරාවකයන ්අර්ත්න කල්හි 
“භික්ෙයව” යනුසවන් ආර්න්ත්රණය කරන සස්ක. එසහත්් ශරාවකයන් 
වහන්සස්ලා එසස් බුදුවරයන් වහන්සස්ලා හා සර්ාන සනාවිය යුත්ු ය. 
එබැවින් “ආවුයසා” යන්සනන් ආර්න්ත්රණය කරත්ි. එසස් ර් බුදුවරයන් 
වහන්සස්ලා විසින් ශරාවක වූ භික්ෂූන් ඇර්ත්ූ කල්හි එයට පිළිත්ුරැ සදන 
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භික්ෂූන් වහන්සස්ලා “භදයතත” යැයි පළිිත්ුරැ සදත්ි. එසහත්් ශරාවකයන් 
විසින් ඇර්ත්ූ කල්හි “ආවුයසා” යැයි පිළිත්ුරැ සදත්ි. 

සර්සලස ශාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
වැඩ සනාසබෝ සව්ලාවකනි් “ඇවැත්නි” කයිා භික්ෂූන් ආර්න්ත්රණය 
කසළ් ය. ඒ භික්ෂුහු ද “ඇවැත්නි” කයිා ශාරිපුත්ර ස්ථවිරයන ්වහන්සස්ට 
උත්්ත්ර දුන්හ. එවිට ශාරිපතු්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් සර්ය සද්ශනා කසළ් 
ය.  

“කිත්තාවතා නු යො, ආවුයසා, සත්ථු පවිවිත්තස්ස විහරයතා 
සාවකා වියවකං නානුසිඛෙතති?” යනුසවන් “ඇවැත්්නි, ශාස්ත්ෲන් 
වහන්සස් කාය විසව්කය චිත්්ත් විසව්කය උපධි විසව්කය යන ත්රිවිධ 
විසව්කසයන් යුක්ත්ව වැඩ සිටිද්දී ශරාවකසයෝ කාය විසව්කය චිත්්ත් 
විසව්කය උපධි විසව්කය යන ත්රිවිධ විසව්කයන් අත්රින් එකක සහෝ 
සනා හික්සර්ත්් ද?” එසස ් ර් “කිත්තාවතා ච පන සත්ථු පවිවිත්තස්ස 
විහරයතා සාවකා වියවකර්නුසිඛෙතති” යනුසවන් “ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් 
විසව්කසයන් වාසය කරද්දී ශරාවකසයෝ කාය චිත්්ත් උපධි යන ත්රිවිධ 
විසව්කයන් අත්රින්  විසව්ක කීයක හික්සර්ත්් ද?” යනුසවන් ඇසුසව් ය. 

සාරිපුත්ර සත්රැන් වහන්සස් සර්සස් විචාල කල්හි එහි අථමය 
දැනගනු කැර්ත්ි භික්ෂූන් වහන්සස්ලා “ආයුෂර්්ත්ුනි, ශාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් 
වහන්සස්සගන් සම්ප් වදාළ ධර්මසයහි අථමය දැනගනන්ට පිට සද්ශයන්හි 
සිට ද, පිට ජනපදයන්හි සටි ද සයාදුන් ගණන් දුර සිට වුව ද එන්සනර්ු. 
එබැවින් ශාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස්ට ර් සම්ප් කයින ලද භාෂිත්සයහි 
අථමය වැටසහ්වා. ශාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස්සගන් අසා භික්ෂුහු 
දරාගනන්ාහුය යැය”ි සර්සස් කීහ. 

එකල්හි සාරිපුත්ර ර්හ රහත්න් වහන්සස් “ඇවැත්්නි, එසස් වී 
නම්ප් අසව්, ර්නාසකාට සර්සනහි කරව් කියන්සනමි” යැයි කීසව් ය. 
එවිට ඒ භික්ෂුහු ‘එසස්ය ඇවැත්්නි’ කියා ශාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස්ට 
උත්්ත්ර දුන්හ. ශාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් සර්සස් සද්ශනා කසළ් ය. 

ඇවැත්්නි, ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් කාය විසව්කය චිත්්ත් විසව්කය 
උපධි විසව්කය යන ත්රිවිධ විසව්කසයන් යුක්ත්ව වැඩ සිටිද්දී ශරාවකසයෝ 
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කාය විසව්කය චිත්්ත් විසව්කය උපධි විසව්කය යන ත්රිවිධ විසව්කයන් 
අත්රින් එකක සහෝ සනා හික්සර්ත්් ද?  

ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් විසව්කසයන් වාසය කරදද්ී ශරාවකසයෝ 
කා  ිත්ත උපධි යන ත්රිවිධ විසව්කයන් අත්රින් විසව්ක කීයක 
හික්සර්ත්් ද? 

ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් යම්ප් ධර්මයන් පරහාණය කිරීර් සද්ශනා 
සකාට වදාළ සස්ක් ද, ඒ ධර්මයන් පරහාණය සනාකරත්් ද, චිවරාදිය බහුල 
සකාට ඇත්්සත්ෝ වී සවමඥ ශාසනය ලිහිල් සකාට ගන්සනෝ සවත්් ද, 
පඤ්ච නීවරණයන ්ඇසුරැ කිරීසර්න් ශාස්ත්ෘෘන් වහනස්ස් වදාළ නවින් 
ර්ගින් පසු බැස පරර්ාදසයහි සයදී වාසය කරත්් ද, නිවමාණය නම්ප් වූ 
උත්ුම්ප් විසව්කය ලැබීර් පණිිස පිළිසවත්් පිරීර් පිළිබඳ අත්් හල වීයයමය 
ඇත්්ත්ාහු සවත්් ද, යැයි කිසිසවක ු නයිර් සනා කර කරැණ ු කයිා 
අනත්ුරැව සද්ශනා නියර්සයන් වදාරමින් සර්සස් කීසව් ය.  

ඇවැත්්නි, ඒ භික්ෂූන් අත්ුසරහි ස්ථවිර භික්ෂුහු කරැණු ත්ුනකින් 
ගැරහිය යුත්්සත්ෝ සවත්ි. සර්හි දී “ඇවැත්න්ි” යනුසවන් සකසනකු නයිර් 
සනාසකාට කියන කල්හි ස්ථවිර ර්ධයර් නවක ආදී නියර්යක් නැති් 
බැවින ්සම්ප් කියන්සන ්අපට යැය ිසනා හැඟී උදාසනී බවට පත්් සවයි. 
ස්ථවිර ර්ධයර් නවක යැයි සවන් සකාට කී කල්හි සම්ප් කියන්සන් අපට 
යැයි එය ආදර සගෞරව සහිත්ව පිළිගනී. 

සර්හි දී ඇර්ත්ිවරයා විසින් නුවර වීථි ශුද්ධ කළ යුත්ුය යැයි රජු 
විසින් අණ කළ කල්හි එය කවසරකු විසනි් ශුද්ධ කළ යුත්ු ද යැයි 
සිත්මින් ශුද්ධ සනා කරයි ද, එසස් ර් ත්ර් ත්ර්න්සග් ගෘහද්වාරය ශුදධ් 
කළ යුත්ුය යැයි නුවර සබර හැසිර වූ කල්හි සයිල්සලෝ ර් සර්ාසහාත්කින් 
ශුද්ධ කරත්් ද, අලංකාර කරත්් ද, එසස් ර් ස්ථවිර භික්ෂුහු විසින් යැයි 
කී කල්හි සම්ප් ආර්න්ත්රණය අපට යැයි ස්ථවිර භික්ෂූන ්එය පිළගිනිත්ි. 
සර්හි දී දස වස් ඇත්්ත්ා වූ භික්ෂූන් වහන්සස්ලාසග් පටන් ඉහළට ස්ථවිර 
යැයි කියනු ලැසබ්. 

ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් උත්ුම්ප් විසව්කසයන් වාසය කරද්දී 
ශරාවකසයෝ ස්ථවිර බවට පැමිණ නර්ුත්් ආරණය සසනසුන් ද, වනසයහි 
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දුර පිහිටියා වූ ද, ඉත්ා දුර පිහිටි සසනසුන් ද ඇසුරැ සනාකරත්ි. 
ගරාර්ාන්ත්ර සසනසනු් අත්් සනා හරිත්ි. සර්ූහයා ර්ැද සවසසමින් 
සංගණිකාරාර්ත්ාව වඩමින් වාසය කරත්ි. කාය විසව්කය ද සනා පුරත්ි. 
එසස් නම්ප් නවක ර්ධයර් කාලසයහි සකබඳු වවූාහු ද යැය ිනින්දා කළ 
යුත්්ත්ාහු සවත්ි යැය ිසර්සස ්විසව්කසයහි සනා හික්සර්ත්ි යන සම්ප් පළර්ු 
සවනි කාරණසයන් ස්ථවිර භික්ෂුහු ගැරහිය යුත්්සත්ෝ සවත්ි යැයි පළර්ු 
කාරණය දැකව්ීය.  

ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් යම්ප් ක්සල්ශ ධර්මයක් දුරැ කළ යුත්යු යැයි 
වදාළ සස්ක් ද, සර්ාවුහු ස්ථවිර බවට පැමිණ ද භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
විසින් වදාළ ඒ සලෝභාදී ධර්මයන් දුරැ සනාකරත්ි. අසරුැ ක්ෂණයක් ගසන 
කාලයකදුු එකත්් පසසකට වී චිත්්ත් එකඟත්ාවක් සනා ලබත්් ද, දැන් 
සර්සස් ඇත්ි කල්හි නවක ර්ධයර් කාලයන්හි දී සකබඳු වූවාහු ද යැයි 
යන සම්ප් සදසවනි කාරණසයන් ස්ථවිර භික්ෂුහු ගැරහයි යුත්්සත්ෝ සවත්ි 
යැයි සදවන කරණය දැක්වී ය.  

ඇවැත්්නි සර්ාවුහු සම්ප් ශාසනසයහි ස්ථවිර බවට පැමිණ ද, 
චීවර ආදී වූ ලද පරත්යයකනි් සත්ුටු සනාසවත්ි. චීවර ද, සසනසුන් ද 
බහුල සකාට ඇත්ිව  කුණු කය සැරසීසර්හි සයදුණාහු ව සවමඥ ශාසනය 
ලිහිල් සකාට සගන චීවරාදී පරත්යයන්හි බහුල බවට පැමිණ පඤ්ච 
නීවරණයන් පූණමසයහි සයදී විසව්කය ලැබීසර්හි බහා ත්ැබූ වීයයමය 
ඇත්්ත්ාහු වී උපධි විසව්කය සනා පුරමින් සවසසත්ි. සර්ාවුහු දැන් සර්සස් 
ඇත්ි කල්හි නවක ර්ධයර් කාලයන්හි දී සකබඳු වූවාහ ුද යැයි යන සම්ප් 
සත්වැනි කාරණසයන් ද සථ්විර භික්ෂුහු ගැරහිය යුත්ස්ත්ෝ සවත්ි යැයි 
දැක්වී ය. 

“ඇවැත්්නි, ඒ භික්ෂූන් අත්ුසරහි ර්ධයර් භික්ෂුහු ද කරැණු 
ත්ුනකින් ගැරහයි යුත්්සත්ෝ සවත්ි. සර්හි ර්ධයර් යනු වස් පසස් සිට වස් 
නවයක් දක්වා කාලය සව්. 

ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් උත්ුම්ප් විසව්කසයන් වාසය කරද්දී 
ශරාවකසයෝ ර්ධයර් බවට පැමිණ නර්ුත්් ආරණය සසනසුන් ද, වනසයහි 
දුර පිහිටියා වූ ද, ඉත්ා දුර පිහිටි සසනසුන් ද ඇසුරැ සනාකරත්ි. 
ගරාර්ාන්ත්ර සසනසනු් අත්් සනා හරිත්ි. සර්ූහයා ර්ැද සවසසමින් 
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සංගණිකාරාර්ත්ාව වඩමින් වාසය කරත්ි. කාය විසව්කය ද සනා පුරත්ි. 
එසස් නම්ප් නවක කාලසයහි සකබඳු වූවාහු ද? සර්සස් ඇත්ි කල්හි 
ස්ථවිර බවට පත්් වූ පසු සකබඳු වන්නාහු ද? යැයි නනි්දා කළ යුත්්ත්ාහු 
සවත්ි යැයි සර්සස් විසව්කසයහි සනා හික්සර්ත්ි යන සම්ප් පළර්ු සවනි 
කාරණසයන් ර්ධයර් භකි්ෂුහු ගැරහිය යුත්්සත්ෝ සවත්ි යැයි පළරු් 
කාරණය දැකව්ීය.  

ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් යම්ප් ක්සල්ශ ධර්මයක් දුරැ කළ යුත්යු යැයි 
වදාළ සසක්් ද, සර්ාවුහ ුර්ධයර් බවට පැමිණ ද භාගයවත්ුන් වහන්සස් 
විසින් වදාළ ඒ සලෝභාදී ධර්මයන් දුරැ සනාකරත්ි. අසරුැ ක්ෂණයක් ගසන 
කාලයකදුු එකත්් පසසකට වී චිත්්ත් එකඟත්ාවක් සනා ලබත්් ද, දැන් 
සර්සස් ඇත්ි කල්හි නවක කාලසයහි සකබඳු වූවාහ ුද? සර්සස් ඇත්ි 
කල්හි ස්ථවිර බවට පත් ්ව ූපසු සකබඳු වනන්ාහු ද? යැය ිනනි්දා කළ 
යුත්්ත්ාහු සවත්ි යැයි යන සම්ප් සදසවනි කාරණසයන ්ර්ධයර් භික්ෂුහු 
ගැරහිය යුත්්සත්ෝ සවත්ි යැයි දැක්වී ය.  

ඇවැත්්නි සර්ාවුහු සම්ප් ශාසනසයහි ර්ධයර් බවට පැමිණ ද, 
චීවර ආදී වූ ලද පරත්යයකනි් සත්ුටු සනාසවත්ි. චීවර ද, සසනසුන් ද 
බහුල සකාට ඇත්ිව  කුණු කය සැරසීසර්හි සයදුණාහු ව සවමඥ ශාසනය 
ලිහිල් සකාට සගන චීවරාදී පරත්යයන්හි බහුල බවට පැමිණ පඤ්ච 
නීවරණයන් පූණමසයහි සයදී විසව්කය ලැබීසර්හි බහා ත්ැබූ වීයයමය 
ඇත්්ත්ාහු වී උපධි විසව්කය සනා පුරමින් සවසසත්ි. සර්ාවුහු දැන් සර්සස් 
ඇත්ි කල්හි නවක කාලසයහි සකබඳු වූවාහු ද? සර්සස් ඇත්ි කල්හි 
ස්ථවිර බවට පත්් වූ පසු සකබඳු වන්නාහු ද? යැයි නනි්දා කළ යුත්්ත්ාහු 
සවත්ි යැයි යන සම්ප් සත්වැනි කාරණසයන් ද ර්ධයර් භික්ෂුහු ගැරහිය 
යුත්්සත්ෝ සවත්ි යැයි දැක්වී ය. 

ඒ භික්ෂූන් අත්ුසරහි අලුත් පැවිදි වූ වස් පහක් පිරීර් දක්වා වූ 
නවක භික්ෂුහු කරැණු ත්නුකින් ගැරහිය යුත්්සත්ෝ සවත්්. සර්හි දී 
උපසම්ප්පදාව ලැබූ ත්ැන් පටන් පස් වසක් පිරීර් දකව්ා කාලය නවක 
නම්ප් සව්. 

ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් උත්ුම්ප් විසව්කසයන ්වාසය කරදද්ී නවක 
ශරාවකසයෝ ආරණය සසනසුන් ද, වනසයහි දුර පිහිටියා වූ ද, ඉත්ා දුර 
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පිහිටි සසනසුන් ද ඇසුරැ සනාකරත්ි. ගරාර්ාන්ත්ර සසනසුන් අත්් සනා 
හරිත්ි. සර්ූහයා ර්ැද සවසසමින් සංගණිකාරාර්ත්ාව වඩමින් වාසය 
කරත්ි. කාය විසව්කය ද සනා පුරත්ි. දැන් නවක කාලසයහි සර්සස් ඇත්ි 
කල්හි ර්ධයර් හා ස්ථවිර බවට පත්් වූ පස ුසකබඳු වන්නාහු ද? යැයි 
නිනද්ා කළ යුත්්ත්ාහු සවත්ි යැයි සර්සස් විසව්කසයහ ිසනා හික්සර්ත්ි 
යන සම්ප් පළර් ුසවනි කාරණසයන් නවක භික්ෂුහ ුගැරහිය යුත්්සත්ෝ සවති් 
යැයි පළර්ු කාරණය දැකව්ීය.  

ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් යම්ප් ක්සල්ශ ධර්මයක් දුරැ කළ යුත්යු යැයි 
වදාළ සසක්් ද, නවකයන ්ව ූසර්ාවුහු භාගයවත්ුන් වහන්සස් විසින් වදාළ 
ඒ සලෝභාදී ධර්මයන් දුරැ සනාකරත්ි. අසුරැ ක්ෂණයක් ගසන කාලයකුදු 
එකත්් පසසකට වී චිත්්ත් එකඟත්ාවක් සනා ලබත් ් ද, දැන් නවක 
කාලසයහි සර්සස් ඇත්ි කල්හි ර්ධයර් හා ස්ථවිර බවට පත්් වූ පසු 
සකබඳු වන්නාහු ද? යැයි නිනද්ා කළ යුත්්ත්ාහු සවත්ි යැයි යන සම්ප් 
සදසවනි කාරණසයන් නවක භික්ෂුහු ගැරහිය යුත්්සත්ෝ සවත්ි යැයි දැකව්ී 
ය.  

ඇවැත්්නි සම්ප් ශාසනසයහි පැවිදි ව නවක වූ සර්ාවුහු චීවර ආදී 
වූ ලද පරත්යයකින ්සත්ුටු සනාසවත්ි. චීවර ද, සසනසනු් ද බහුල සකාට 
ඇත්ිව  කුණ ුකය සැරසීසර්හි සයදුණාහු ව සවමඥ ශාසනය ලිහිල් සකාට 
සගන චීවරාදී පරත්යයන්හි බහුල බවට පැමිණ පඤ්ච නීවරණයන් 
පූණමසයහි සයදී විසව්කය ලැබීසර්හි බහා ත්ැබූ වීයයමය ඇත්්ත්ාහු වී උපධි 
විසව්කය සනා පුරමින් සවසසත්ි දැන් නවක කාලසයහි සර්සස් ඇත්ි 
කල්හි ර්ධයර් හා ස්ථවිර බවට පත්් වූ පසු සකබඳු වන්නාහු ද? යැයි 
නිනද්ා කළ යුත්්ත්ාහු සවත්ි යැය ියන සම්ප් සත්වැනි කාරණසයන් ද නවක 
භික්ෂුහු ගැරහිය යුත්්සත්ෝ සවත්ි යැයි දැකව්ී ය. 

 “ඇවැත්්නි, සර්පර්ණකනි් වනාහි ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් 
විසව්කසයන් වාසය කරද්දී ශරාවකසයෝ විසව්කසයහි සනා හික්සර්ත්ි යැයි 
කියනු ලැසබ්. 

ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් යම්ප් ධර්මසයෝ පරහාණය කිරීර් සද්ශනා 
සකාට වදාළ සස්ක් ද, ඒ ධර්මසයෝ පරහාණය කරත්් ද, චිවරාදිය බහුල 
සකාට ඇත්්සත්ෝ සනාවී සවමඥ ශාසනය ගරැ සකාට ගන්සනෝ සවත්් ද, 
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පඤ්ච නීවරණයන් දුරැ කිරීසර්න් ශාස්ත්ෘෘන් වහන්සස් වදාළ නිවන් ර්ග 
අපරර්ාදී ව පූණමය කරත්් ද, නිවමාණය නම්ප් වූ උත්ුම්ප් විසව්කය ලැබීර් 
පිණිස පිළිසවත්් පිරීර් පළිබිඳ වීයයමය ඇත්්ත්ාහු සවත්් ද ඇවැත්්නි, ඒ 
භික්ෂූන් අත්ුසරහි ස්ථවිර භික්ෂුහු කරැණු ත්ුනකනි් පැසසිය යුත්්සත්ෝ 
සවත්ි. 

ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් උත්ුම්ප් විසව්කසයන් වාසය කරද්දී 
ශරාවකසයෝ ස්ථවිර බවට පත්්ව සයාදුන් ගණන් දුර ආරණය සසනසුන් 
ද, වන ර්ැද සසනසුන් ද, වනසයහි ඉත්ා දුර ඇත්ි සසනසුන් ද ඇසුරැ 
කරත්ි. ගරාර්ාන්ත්ර සසනසනුකට පැමිණිය යුත්ු කලහ්ි ද එහි සනා 
එළසඹත්ි. වයසනි් ර්ුහුකුරා සගාස් දිරා ගිය ශරීර ඇත්්සත්් නර්ුත්් අරඹන 
ලද වීයයමය ඇත්්ත්ාහු සවත්ි. එ් සහ්ත්ුසවන් පරත්ය දායකයන් සග් ශරද්ධාව 
උපදවත්්. සර්සස් ඇත්ි කල්හි නවක ර්ධයර් කාලයනහ්ි සකබඳු වූවාහු 
සවත්් ද යැය ි සම්ප් පළර් ු වන කාරණසයන් ස්ථවිර භික්ෂුහු පැසසයි 
යුත්්ත්ාහු සවත්ි.  

ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් යම්ප් ක්සල්ශ ධර්මයක් දුරැ කළ යුත්යු යැයි 
වදාසළ් ද, ඒ සලෝභ ආදිසයන් සවන් ව චිත්්ත් විසව්කය පරුත්ි. සර්සස් 
ර්හා ස්ථවිර බවට පැමිණ සද්ධිවිහාරික අන්සත්්වාසකි ආදීන් විසනි් 
පිරිවරන ලදුව වාසය කරන්නට සදුුසු කාලසයහි ද සර්වන් වාසයට 
පැමිණ බත්්කිස සකාට විසව්කයට පරවිෂ්ට වූසය් සවස නික්සර්යි. සවස 
විසව්කයට පරවිෂ්ට වූසය් උදෑසන නික්සර්ත්ි. කසින පරිකර්ම ආදිය කරය.ි 
සර්ාපත්්ත්ි උපදවයි. ආයයම ර්ාගම ඵලයන්ට පැමිසණයි. සර්සලස 
සවමපරකාරසයන් චිත්්ත් විසව්කය පරුයි. සර්සස් සදවැනි කාරණසයන් 
ස්ථවිර භික්ෂුහු පැසසිය යුත්ස්ත්ෝ සවත්ි.  

චීවර ආදිය බහුල සකාට සනා ගන්සනෝ ය, සවමඥ ශාසනය 
ලිහිල් සකාට සනා සලකන්සනෝ ය, චීවරාදී පරත්යයන් බහුල සකාට සනා 
ගන්සනෝ ය, පඤ්ච නීවරණයන් පරහාණසයහි සයදී විසව්කය ලැබීසර්හි 
බහා ත්ැබූ වීයයමය ඇත්ත්්ාහුය, උත්ුම්ප් විසව්කය සපරදැරි සකාට 
ඇත්්ත්ාහුය යන සම්ප් ත්ුන්වැනි කරැසණන් ස්ථවිර භික්ෂුහු පැසසිය 
යුත්්සත්ෝ සවත්ි. ඇවැත්්නි, ස්ථවිර භික්ෂුහු වනාහි සම්ප් කරැණු ත්ුසනන් 
පැසසිය යුත්්සත්ෝ සවත්ි. 
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ඇවැත්්නි, ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් යම්ප් ධර්මයන් පරහාණය කිරීර් 
සද්ශනා සකාට වදාළ සස්ක් ද, යම්ප් කසලක ස්ථවිර භික්ෂුන්ට පට දුහුල් 
සකෝසසයය ආදී සුව පහසුව ඇත්ි සැහැල්ලු චීවර සයෝගය සවත්් ද, එබඳු 
කාලසයහි සම්ප් ර්හා ස්ථවිරයන් වහන්සස් පාංශුකූල චීවරය දරයි. සසනු 
ලිහිල් සකාට සනාසගන ධුත්ාංග ගුණ පිරීර්ාදිසයන ්ත්දංග වශසයන් 
දුරැ කරන ලද නවීරණ ඇත්ිව අනත්ුරැව විෂ්කම්ප්භන වශසයන් ද 
සර්ුච්සේද වශසයන් ද පටිප්පස්සද්ධි වශසයන් ද සයිලු ආකාරසයන් 
චිත්්ත් විසව්කය සම්ප්පූණම සකාට ඵල සර්ාපත්්ත්ි ආදිය උපදවා උපධි 
විසව්කය සම්ප්පූණම කරමින ් වාසය කරයි. වසයෝවෘද්ධ කාලසයහි සම්ප් 
ර්හා ස්ථවිරයන් වහන්සස් සර්සස් නම්ප් නවක ර්ධයර් කාලයන්හි සකබඳු 
වූවාහු සවත්් ද යැය ිසම්ප් සත්වන කාරණසයන ්ද ස්ථවිර භික්ෂුහු පරශංසා 
කට යුත්්ත්ාහු ය. 

ඇවැත්්නි, ඒ භික්ෂූන ්අත්ුසරහි ර්ධයර් භික්ෂුහු කරැණු ත්ුනකින් 
පැසසිය යුත්්සත්ෝ සවත්ි. 

ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් උත්ුම්ප් විසව්කසයන් වාසය කරද්දී 
ශරාවකසයෝ ර්ධයර් බවට පත්්ව සයාදුන් ගණන් දුර ආරණය සසනසුන් 
ද, වන ර්ැද සසනසුන් ද, වනසයහි ඉත්ා දුර ඇත්ි සසනසුන් ද ඇසුරැ 
කරත්ි. ගරාර්ාන්ත්ර සසනසනුකට පැමිණිය යුත්ු කලහ්ි ද එහි සනා 
එළසඹත්ි. වයසින් ර්ුහුකුරා සනා ගිය ශරීර ඇත්්සත්් නර්ුත්් අරඹන ලද 
වීයයමය ඇත්්ත්ාහු සවත්ි. එ් සහ්ත්ුසවන් පරත්ය දායකයන් සග් ශරද්ධාව 
උපදවත්්. සර්සස් ඇත්ි කල්හි නවක කාලසයහි සකබඳු වන්නට ඇත්ි ද, 
ස්ථවිර භාවයට පැමිණි පසු සකබඳු සවත්් ද යැයි සම්ප් පළර් ු වන 
කාරණසයන් ර්ධයර් භික්ෂුහ ුපැසසිය යුත්්ත්ාහු සවත්ි.  

ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් යම්ප් ක්සල්ශ ධර්මයක් දුරැ කළ යුත්යු යැයි 
වදාළ සස්ක් ද, ඒ සලෝභ ආදිසයන ් සවන ් ව චිත්්ත් විසව්කය පුරති්. 
සර්සස් ර්ධයර් බවට පැමිණ සද්ධිවිහාරික අන්සත්්වාසික ආදීන් විසනි් 
පිරිවරන ලදුව වාසය කරන්නට සදුුසු කාලසයහි ද සර්වන් වාසයට 
පැමිණ බත්්කිස සකාට විසව්කයට පරවිෂ්ට වූසය් සවස නික්සර්යි. සවස 
විසව්කයට පරවිෂ්ට වූසය් උදෑසන නික්සර්ත්ි. කසින පරිකර්ම ආදිය කරය.ි 
සර්ාපත්්ත්ි උපදවයි. ආයයම ර්ාගම ඵලයන්ට පැමිසණයි. සර්සලස 
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සවමපරකාරසයන් චිත්්ත් විසව්කය පරුයි. සර්සස් සදවැනි කාරණසයන් 
ර්ධයර් භික්ෂුහු පැසසිය යතු්්සත්ෝ සවත්ි.  

ඇවැත්්නි, ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් යම්ප් ධර්මයන් පරහාණය කිරීර් 
සද්ශනා සකාට වදාළ සසක්් ද, ර්ධයර් භික්ෂූන් පට දුහුල් සකෝසසයය 
ආදී සුව පහසුව ඇත්ි සැහැල්ලු චීවර සවත්් ද, එබඳු චීවර ඉවත්් සකාට 
පාංශුකූල චීවරය දරය.ි සසුන ලිහිල් සකාට සනාසගන ධුත්ාංග ගුණ 
පිරීර්ාදිසයන් ත්දංග වශසයන් දුරැ කරන ලද නවීරණ ඇත්ිව අනත්ුරැව 
විෂ්කම්ප්භන වශසයන් ද සර්ුච්සේද වශසයන් ද පටිප්පස්සද්ධි වශසයන් 
ද සියලු ආකාරසයන් චිත්්ත් විසව්කය සම්ප්පූණම සකාට ඵල සර්ාපත්්ත්ි 
ආදිය උපදවා උපධි විසව්කය සම්ප්පූණම කරමින් වාසය කරයි.  ර්ධයර් 
කාලසයහි සර්සස් නම්ප් නවක කාලසයහි සකබඳු වූවාහු සවත්් ද ස්ථවිර 
බවට පත්් වූ කල්හි සකබඳු සවත්් ද යැයි සම්ප් සත්වන කාරණසයන් ද 
ර්ධයර් භික්ෂුහු පරශංසා කට යුත්්ත්ාහු ය. 

ඇවැත්්නි, ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් යම්ප් ධර්මයන් පරහාණය කිරීර් 
සද්ශනා සකාට වදාළ සස්ක් ද, ඒ ධර්මයන ්නැත්ි කරත්් ද, චිවරාදිය බහුල 
සකාට ඇත්්සත්ෝ සනාසවත්් ද, සවමඥ ශාසනය ලහිිල් සකාට සනා 
ගන්සනෝ සවත්් ද, පඤ්ච නීවරණයන්  දුරැ කිරීසර්හි සයදී වාසය කරත්් 
ද, නිවමාණය නම්ප් වූ උත්ුම්ප් විසව්කය ලැබීර් පිණිස පළිිසවත්් පිරීර් පිළිබඳ 
පිහිටා ගත්් වීයයමය ඇත්්ත්ාහු සවත්් ද, ඇවැත්්නි, ඒ භික්ෂූන් අත්ුසරහි 
නවක භික්ෂුහු කරැණු ත්ුනකින් පැසසිය යුත්්සත්ෝ සවත්ි. 

ඇවැත්්නි, ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් උත්ුම්ප් විසව්කසයන ් වාසය 
කරදද්ී නවක ශරාවකසයෝ සයාදුන් ගණන් දුර ආරණය සසනසුන් ද, වන 
ර්ැද සසනසුන් ද, වනසයහ ිඉත්ා දුර ඇත්ි සසනසුන් ද ඇසුරැ කරත්ි. 
ගරාර්ාන්ත්ර සසනසුනකට පැමිණිය යුත්ු කල්හි ද එහ ිසනා එළසඹත්ි. 
වයසින ්ර්ුහකුුරා සනා ගිය ශරීර ඇත්්සත්් නර්ුත්් අරඹන ලද වීයයමය 
ඇත්්ත්ාහු සවත්ි. එ් සහ්ත්ුසවන් පරත්ය දායකයන් සග් ශරද්ධාව උපදවත්්. 
සර්සස් ඇත්ි කල්හි ර්ධයර් හා ස්ථවිර බවට පැමිසණන කාලයන්හි 
සකබඳු සවත්් ද යැය ිසම්ප් පළර්ු වන කාරණසයන් නවක භික්ෂුහු පැසසිය 
යුත්්ත්ාහු සවත්ි.  
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ඇවැත්්නි, ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් යම්ප් ක්සල්ශ ධර්මයක ්දුරැ කළ 
යුත්ුය යැය ිවදාසළ් ද, ඒ සලෝභ ආදිසයන් සවන් ව චිත්්ත් විසව්කය පුරති්. 
සර්සස් නවක බවට පැමිණ සද්ධිවිහාරික අන්සත්්වාසික ආදීන් විසින් 
පිරිවරන ලදුව වාසය කරන්නට සුදුසු කාලසයහි ද සර්වන් විසව්කී 
වාසයට පැමිණ බත්්කිස සකාට විසව්කයට පරවිෂ්ට වූසය් සවස 
නික්සර්යි. සවස විසව්කයට පරවිෂ්ට වූසය් උදෑසන නික්සර්ත්ි. කසින 
පරිකර්ම ආදිය කරයි. සර්ාපත්්ත්ි උපදවයි. ආයයම ර්ාගම ඵලයන්ට 
පැමිසණයි. සර්සලස සවමපරකාරසයන් චිත්්ත් විසව්කය පුරයි. සර්සස් 
සදවැනි කාරණසයන් නවක භික්ෂුහු පැසසිය යුත්්සත්ෝ සවත්ි.  

ඇවැත්්නි, ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් යම්ප් ධර්මයන් පරහාණය කිරීර් 
සද්ශනා සකාට වදාළ සස්ක් ද, යම්ප් කසලක නවක භකි්ෂුන්ට පට දුහුල් 
සකෝසසයය ආදිය ලැබුණු කල්හි සම්ප් නවක භික්ෂුව සකසලස් ත්ැවීර් 
පුරැදු කරමින් පාංශුකූල චීවරය දරය.ි සසනු ලිහිල් සකාට සනාසගන 
ධුත්ාංග ගුණ පිරීර්ාදිසයන් ත්දංග වශසයන් දුරැ කරන ලද නීවරණ 
ඇත්ිව අනත්ුරැව විෂ්කම්ප්භන වශසයන් ද සර්ුච්සේද වශසයන් ද 
පටිප්පස්සද්ධි වශසයන් ද සියලු ආකාරසයන් චිත්්ත් විසව්කය සම්ප්පූණම 
සකාට ඵල සර්ාපත්්ත්ි ආදිය උපදවා උපධි විසව්කය සම්ප්පූණම කරමින් 
වාසය කරයි. නවක කාලසයහි සර්සස් නම්ප් ර්ධයර් හා ස්ථවිර බවට 
පැමිසණන කාලයන්හි සකබඳු සවත්් ද යැයි සම්ප් සත්වන කාරණසයන් 
ද නවක භික්ෂුහු පරශංසා කට යුත්්ත්ාහු ය. 

ඇවැත්්නි, සම්ප් කරැණු ත්ුසනන් ශාස්ත්ෘෘන් වහන්සස් උත්ුම්ප් වූ 
ත්රිවිධ විසව්කසයන් යුක්ත්ව වැඩ සිටින කල්හි ශරාවකසයෝ ද ත්රිවිධ 
විසව්කසයහි හික්සර්ත්ි යැය ිකියනු ලැසබ්. 

සාරිපුත්ර ර්හා රහත්න ් වහන්සස් සර්සලස නව ආකාරයකනි් 
ආමිෂ දායාද පරත්ිපදාවට නනි්දා සකාට නව ආකාරයකින ් ධර්ම දායාද 
පරත්ිපදාවට පරශංසා සකාට සර්සස් අටසලාස් ආකාරයකනි් කරැණු කියා 
සද්ශනාව නරි්ාවට පත්් සකාට “ශාස්තෲන් වහන්යස්  ම් ධර්ම න් 
පරහාණ  කිරීර්ට යද්ශනා යකාට වදාළ යස්ක් ද, ඒ ධර්ම න් පරහාණ  
යනාකරත් ද” යනුසවන් වදාළ පරිදි පරහාණය කළ යුත්ු ධර්මයන්සග් 
ස්වරෑපය සගන හැර දැක්වීර්ට සර්සස් වදාසළ් ය.  
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ඇවැත්්නි, ඒ දුරැ කළ යුත්ු ධර්මයන් අත්ුසරහි සලෝභය ද ලාර්ක 
ය, ද්සව්ෂය ද ලාර්ක ය. පරහාණය කළ යුත්ුය. ත්ව ද සර්ෝහ දිට්ි 
විචිකිච්ඡා ආදිය ද ලාර්ක ය. ඒ ධර්ම පරහාණය කළ යුත්ුය යැයි 
පයයමාසයන් කයින ලද්සද් ය. ආමිෂය වනාහ ි පයයමාසයන් ද 
නිෂ්පයයමාසයන් ද කයින ලද්සද් ය. එසස් කියා දැන ් නිෂප්යයමාය වූ 
සලෝසකෝත්්ත්ර ර්ාගමය දක්වනන්ට “ශාස්තෘෘන් වහන්යස් තරිවිධ 
වියව්කය න ්  කු්තව යවයසන කල්හ ි ශරාවකය ෝ වියව්කය හි යනා 
හික්යර්ති” යනාදී සලස කියන ලද කරර්සයන් සලෝභය හා ද්සව්ෂය 
පරහාණය කිරීර් කළ යුත්්සත්්ය යැයි දකව්න ලදි.  

එහි “ලුබ්භනලඛෙයණා යලායභා” ලුම්ප්බනය සහවත් ් ඇලීර් 
ලක්ෂණ කසට ඇත්්සත්් යලෝභ  නම්ප් සව්. “දුස්සනලඛෙයණා යදායසා” 
ූෂය වීර් ලක්ෂණ සකාට ඇත්්සත්් ද්සව්ෂය නම්ප් සව්. ඒ සදසකන් සලෝභය 
ආමිෂ දායාද සකාට ඇත්්ත්හුට පරත්යයන් ලැබීසර්හ ි දී ඇත්ි සවයි. 
ද්සව්ෂය වනාහි එසලස පරත්ය සනා ලැබීර් සහ්ත්ුසවන් ඇත්ි සවයි. 
සලෝභය සහ්ත්ුසවන් සනා ලත්් සදය පත්යි. ද්සව්ෂය සහ්ත්ුසවන් 
සනාලැසබන කල්හ ිවවරය ඇත්ි සවයි. සලෝභය සදන ලද වස්ත්ුසවහි 
උපදී. ද්සව්ෂය සනා සදන්නවනු් සකසරහි ද, සනා ර්නා සදය 
සදන්නවුන් සකසරහි ද ඇත්ි සවයි. සලෝභය නව වැදෑරැම්ප් ත්ණ්හා 
ර්ූලක ධර්මයන් සම්ප්පූණම කරයි. ඒවා සර්සස් ය. 

“ත්ෘෂ්ණාව නිසා ත්ෘෂ්ණාසවන් සභෝගයන් සසවීර් සදිු සවයි. 
සසවීර් නිසා ලැබීර් ඇත්ි සවයි. ලැබීර් නිසා ර්සග් යය ිවිනිශ්චය ඇත්ි 
සවයි. විනිශ්චය නිසා දැඩ ආශාව ඇත්ි සවයි. ආශාව නිසා ර්ර්ය, ර්සග්ය 
යැයි සනිටුහන් කර ගැනීර් ඇත්ි සවයි. සනිටුහන් කිරීර් නිසා ත්ෘෂ්ණා 
දෘෂ්ටිසයන් දැඩව අල්ලා ගැනීර් සිදු සවයි. දැඩව අල්ලා ගැනීර් නිසා 
ර්සුරැ කර් ඇත්ි සවයි. ර්සරුැ බව නිසා ආරක්ෂා කරිීර්ට සහ්ත්ු සවයි. 
අඬු ර්ුගරුැ ගැනීර්, ආයුධ ගැනරී්, කලහය, විරැද්ධ වාදය (නුඹ, නුඹ) 
යන වපශුනය ර්ුසාවාද යන සනාසයක් ලාර්ක වූ අකුශල ධර්මසයෝ හට 
ගැනීර් සවත්ි” 

ද්සව්ෂය ආවාස ර්ච්ඡරි  කුල ර්ච්ඡරි  ලාභ ර්ච්ඡරි  වණම 
ර්ච්ඡරි  ධම්ර් ර්ච්ඡරි  යන පස් වැදෑරැම්ප් ර්සුරැ කර් සම්ප්පූණම කරයි.  
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❖ යම්ප් භික්ෂුවක් ත්ර් ආවාසයට අන් සිල්වත්් භික්ෂුවක් පැමිසණනවාට 
අකර්ැත්ි සව්ද, පැමිණි කල්හි ඉක්ර්නනි් පිටව යාර් 
බලාසපාසරාත්්ත්ු සව් ද, සර්සස් ත්ර් සම්ප්පත්් අනයයන් පරිසභෝග 
කරනවාට ඇත්ි අකැර්ැත්ත්් ආවාස ර්ච්ඡරිය නම්ප් සව්. එසහත්් 
දුස්සීල කලහකාරාදීන් පැමිසණනවාට ඇත්ි අකැර්ැත්්ත් ආවාස 
ර්ච්ඡරි  සනාසව්.   

❖ කුල ර්ච්ඡරිය ත්ර්න්ට සිවපුසසයන් සංගරහ කරන දායක සහෝ ඤාත්ි 
නිසවස්වලට අන් සිල්වත්් භික්ෂනූ් පැමිසණනවාට ඇත්ි අකැර්ැත්්ත් 
කුල ර්ච්ඡරි  නම්ප් සව්. එසහත්් දුස්සීල, කලහකාරාදීන්   
පැමිසණනවාට ඇත්ි අකැර්ැත්්ත් කුල ර්ච්ඡරිය සනාසව්.           

❖ ලාභ ර්ච්ඡරිය සිල්වත්් ගණුවත්් උත්ුර්න්ට පරණීත් සලස සිවුපසය 
ලැසබනු දැක සර්සත්සම්ප් සම්ප්වා සනා ලබන්සන් නම්ප් සයසහක යැයි 
සිත්ීර් ලාභ ර්ච්ඡරි  නම්ප් සව්. එසහත්් දුස්සීල කලහකාරාදීන් එසස් 
ලබනවාට ඇත්ි අකැර්ැත්්ත් සම්ප් ලාභ ර්ච්ඡරිය සනාසව්. 

❖ වණම ර්ච්ඡරිය අසවලා සද්හ ලක්ෂණසයන්, රෑපසයන්, පිසනන්, 
සීලසයන්, ධුත්ාංග ගුණසයන්, සර්යක් පරත්ිපදාසවන්, ආචාර 
ශීලිත්වසයන් යකු්ත් යැයි සර්සස් අනුන්සග් ගුණ කීර් ඇසීර්ට ඇත්ි 
අකැර්ැත්්ත් වණ්ඩණ ර්ච්ඡරි  නම්ප් සව්.                   

❖ ධම්ප්ර් ර්ච්ඡරිය ත්ර්න් උගත්් ධර්ම විනය හා අසනකුත්් ශිල්ප 
ශාස්ත්රාදිය අනයයන්ට සනා සදනු කැර්ැත්්ත් හා සම්ප්පණූමසයන් සනා 
සදනු කැර්ැත්්ත් ධර්ම ර්ච්ඡරි  නම්ප් සව්.     

සර්සස් සම්ප් සලෝභ ද්සව්ෂ සදසකහි ආදීනව දකව්ා ඒවා 
පරහාණය කිරීසම්ප් උපාය දක්වමින් සර්සස් වදාසළ් ය.  

“යලාභස්ස ච පහානා  යදාසස්ස ච පහානා  අත්ථි ර්ජ්ිර්ා 
පටිපදා චඛෙුකරණී ඤාණකරණී උපසර්ා  අභිහඤා  සයම්බාධා  
නිබ්බානා  සංවත්තති” යනුසවන් සලෝභයාසග් පරහාණය පිණිස ද 
ද්සව්ෂයාසග් පරහාණය පිණිස ද නුවණැස ඇත්ි කරන්නා වූ ර්ධයර් 
පරත්ිපදාව රාගාදීන්සග් සංසඳිීර් පිණිස, චත්ුරායයම සත්යය දැනරී් පිණිස, 
ර්නා අවසබෝධය පිණිස, නවිමාණය පරත්ිලාභ පිණිස පවත්ී. 
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 සර්යින ්ඒ ලාර්ක වූ සලෝභ ද්සව්ෂ පරහාණය පිණිස ර්ධයර් 
පරත්ිපදාව ඇත්්සත්් ය යනුසවන් ර්ාගමය සඳහා කියන ලදි. ඒ සම්ප් ර්ාගමය 
වනාහි සලෝභය එක් අන්ත්යකි යැයි ද, ද්සව්ෂය එක් අන්ත්යකි යැයි ද 
සම්ප් අන්ත් සදකට සනා එළසේ ද, සනා පැමිසණ් ද සම්ප් අන්ත් සදසකන් 
විසශ්ෂසයන් මිදුසණ් ද එසහයින් ර්ධයර් පරත්ිපදාව යැයි කියනු ලැසබ්. 
එසස් ර් සලෝභ ද්සව්ෂ සදකට ර්ධයසයහි පිහිටි බැවින් “ර්ජ්ිර්ා” නම්ප් 
ද, එය පිළපිැදිය යුත්ු බැවින් “පටිපදා” නම්ප් ද සව්.   

එසස්ර් කාර්සුඛල්ලිකානුසයෝගය එක් අන්ත්යකි යැයි ද, 
අත්්ථකිලර්ත්ානුසයෝගය එක් අන්ත්යකි යැයි ද ආයයම ර්ාගමය සම්ප් අන්ත් 
සදකට සනා එළසේ ද, සනා පැමිසණ් ද සම්ප් අන්ත් සදසකන් 
විසශ්ෂසයන් මිදුසණ් ද එසහයින් ර්ධයර් පරත්ිපදාව යැයි කියනු ලැසබ්. 
එසස් ර් කාර්සුඛල්ලකිානුසයෝගය හා අත්්ථකිලර්ත්ානුසයෝගය යන 
සදකට ර්ධයසයහි පිහිටි බැවින් “ර්ජ්ිර්ා” නම්ප් ද, එය පිළපිැදිය යුතු් 
බැවින් “පටිපදා” නම්ප් ද සව්.   

එසස්ර් ශාශ්වත් දෘෂ්ටිය එක ්අන්ත්යකි යැයි ද, උච්සේද දෘෂ්ටිය 
එක් අන්ත්යකි යැයි ද ආයයම ර්ාගමය සම්ප් අන්ත් සදකට සනා එළසේ ද, 
සනා පැමිසණ් ද සම්ප් අන්ත් සදසකන් විසශ්ෂසයන් මිදුසණ් ද එසහයින් 
ර්ධයර් පරත්ිපදාව යැය ිකයිනු ලැසබ්. එසස් ර් ශාශ්වත් උච්සේද යන 
දෘෂ්ටි සදකට ර්ධයසයහි පිහිටි බැවින් “ර්ජ්ිර්ා” නම්ප් ද, එය පිළිපැදිය 
යුත්ු බැවින් “පටිපදා” නම්ප් ද සව්.   

“චඛෙුකරණී ඤාණකරණී උපසර්ා  අභිහඤා  සයම්බාධා  
නිබ්බානා  සංවත්තති” යනාදිසයන ්එර් පරත්ිපදාව පරශංසා කරයි. එය 
එසස්ර් ය. ඒ සම්ප් පරත්පිදාව දශමනසයහි අධිපත්ි වන අථමසයන් සත්යයාසග් 
දශමනය පිණිස පවත්ී යන අථමසයන් චඛෙුකරණී නම්ප් සව්. පරකට කරන 
අථමසයන් ඤාණකරණී නම්ප් සව්. රාගාදීන්සග් සන්සිඳීර් පිණිස උපසර්ය 
පිණිස පවත්්නා සහයින් උපසර්ා  සංවවත්තති නම්ප් සව්. චත්ුරායයම 
සත්යය විශිෂ්ට ඤාණසයන් දත් යුත්ු බව දක්වන සහයින් අභිහඤා  
සංවත්තති නම්ප් සව්. ර්ාගමයට සයම්බාධ යැයි කියනු ලැසබ්. ඒ ර්ාගමය 
පිණිස පවත්්නා බැවින් සයම්බාධා  සංවත්තති නම්ප් සව්. එය එසස්ර් ය. 
ඒ ර්ාගමයර් ර්ාගමසයන ්කළ යුත්ු වූ කෘත්යය සිදු කරන බැවින් ර්ාගමය 
පිණිස පවත්්සන් ය. නවිමාණය සාක්ෂාත්් කිරීර් පිණිස පරත්යක්ෂ කිරීර් 
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පිණිස පවත්්නා සහයනි් නබි්බානා  සංවත්තති නම්ප් සව්. සර්ය වනාහි 
වචනාථම සාරය සව්. සර්හි සර්යින ්අනය වූ ද විස්ත්ර වණමනනාවන් ද 
වන්සන් ය. එර් අථම වණමනා ර්ධයර් පරත්ිපදාවට අයත්් සකාට දක්වනු 
කැර්ත්ි ව සර්සස් වදාසළ් ය. 

“කතර්ා ච සා ආවුයසා, ර්ජ්ිර්ා පටිපදා අ යර්ව අරිය ා 
අ්ඨඞ්ගියකා ර්යග්ගා, යස යථීදං සම්ර්ාදි්ඨි සම්ර්ාසඞ්කයප්පා 
සම්ර්ාවාචා සම්ර්ාකම්ර්යතතා සම්ර්ා ආජීයවා සම්ර්ාවා ායර්ා සම්ර්ාසති 
සම්ර්ාසර්ාධි”   

එහි කතර්ා ච සා යනුසවන ්ඒ ර්ධයර් පරත්ිපදාව කවසර් ද? යැයි 
විචාරා අ යර්ව යනාදී නයනි් එය විසඳයි. එයින් සම්ප් එකර් ර්ාගමය යැයි 
අවධාරණය සකාට දක්වයි. එසස්ර් නවිමාණාවසබෝධය පිණිස අන් 
ර්ාගමයක් නැත්ි බව ද, සම්ප්ර්ා සම්ප්බුද්ධ, පරසත්යක බුදධ්, බුද්ධ ශරාවක 
සැර්ට සර්ය සාධාරණ ර්ාගමය බව ද දක්වයි. ත්ව ද “එයසව ර්යග්ගා 
නත්ථයහඤා, දස්සනස්ස විසුද්ධි ා” යනුසවන් විශුද්ධි සංඛයාත් 
නිවමාණාවසබෝධය පිණිස ව ූඅන් ර්ඟක් නැත් සර්ය එකර් ර්ාගමය සවයි 
යැයි කියන ලදි. 

ඒ සම්ප් ර්ාගමය සකසලසුන් සකසරන් දුරැ වූ සහයින් ද, සකසලස් 
සත්ුරන් දුරැ කළ සහයනි් ආයයම වූ බුදුරජාණන් වහන්සස් විසින් සද්ශනා 
කළ සහයනි් ද ආයයම භාවය පිණිස පවත්්නා බැවින් ද “ආ යම ” නම්ප් 
සව්. ඒ ර්ාගමය අංග අටකින් යුක්ත් වන බැවින් “අෂ්ටාංගික” නම්ප් සව්. 
ඒ ර්ාගමය සකසලස් නසමින් යා යුත්ු බැවින් ද, නිවමාණ ර්ාගමය 
ගසව්ෂණය කරන බැවින් ද, නිවමාණාවසබෝධය කැර්ත් ිවන්නන් විසින් 
පිළපිදින බැවින් ද “ර්ාගම ” නම්ප් සව්. “යස යථීදං” යන්සනන් ඒ ඒ 
අංග අසටන් යුත්් ර්ාගමය කවරහු ද? යැයි පරශ්න කරයි. එහි දී ඒ එක 
එක අංගය ර්ාගමය නම්ප් සව්. 

“දස්සනර්යග්ගා සම්ර්ාදි්ඨි, අභිනියරාපනර්යග්ගා 
සම්ර්ාසඞ්කයප්පා, පරිග්ගහර්යග්ගා සම්ර්ාවාචා, සර්ු්ඨානර්යග්ගා 
සම්ර්ාකම්ර්යතතා, යවාදානර්යග්ගා සම්ර්ාආජීයවා, පග්ගහර්යග්ගා 
සම්ර්ාවා ායර්ා, උප්ඨානර්යග්ගා සම්ර්ාසති, අවියඛෙපර්යග්ගා 
සම්ර්ාසර්ාධි” යනුසවන් දශමනය පළිිබඳ ර්ාගමය සර්යක් දෘෂ්ටියයි. 
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අරර්ුණට නැංවීසම්ප් ර්ාගමය සර්යක ් සංකල්පයයි. ර්නාසකාට ගැනීර් 
පිළිබඳ ර්ාගමය සර්යක් වචනයය.ි ර්නාසකාට හට ගැන්වීසම්ප් ර්ාගමය 
සර්යක් කර්මාන්ත්යයි. පිරිසිදු කිරීසම්ප් ර්ාගමය සර්යක ්ආජීවයය.ි ර්නා වූ 
උත්්සාහය පිළිබඳ ර්ාගමය සර්යක් වයායාර්යයි. ර්නාසකාට වැටහීසම්ප් 
ර්ාගමය සර්යක ් සත්ියයි. ර්නා සකාට එකඟ කිරීසම්ප් ර්ාගමය සර්යක් 
සර්ාධියය.ි  

ර්නා සකාට දැකරී් ලක්ෂණ සකාට ඇත්ි බැවින් සර්යක ්දෘෂ්ටිය 
නම්ප් සව්.  

ර්නාසකාට අරර්ුණට නැංවීර් ලක්ෂණ සකාට ඇත්ි බැවින් 
සර්යක් සංකල්පනාව නම්ප් සව්. 

ර්නාසකාට ගැනරී් ලක්ෂණ සකාට ඇත්ි බැවින් සර්යක් වචනය 
නම්ප් සව්. 

ර්නාසකාට හට ගැන්වීර් ලක්ෂණ සකාට ඇත්ි බැවින් සර්යක් 
කර්මාන්ත්ය නම්ප් සව්. 

ර්නාසකාට පිරිසදිු කිරීර් ලක්ෂණ සකාට ඇත්ි බැවින් සර්යක් 
ආජීවය නම්ප් සව්. 

ර්නාසකාට උත්්සාහ වීර් ලක්ෂණ සකාට ඇත්ි බැවින් සර්යක් 
වයායාර්ය නම්ප් සව්. 

ර්නාසකාට වැටහීර් ලක්ෂණ සකාට ඇත්ි බැවින් සර්යක් සත්ිය 
නම්ප් සව්. 

ර්නාසකාට එකඟ කිරීර් ලක්ෂණ සකාට ඇත්ි බැවින් සර්යක් 
සර්ාධිය නම්ප් සව්. 

සම්ප් අංග අසටහි ර් නිවමචනයන් ර්නා සකාට දකිත්්නයු ිසර්යක් 
දෘෂ්ටිය නම්ප් සව්.  
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සම්ප් සර්යක් දෘෂ්ටිය උපදින විට මිථයාදෘෂ්ටිය ද, ඒ සර්යක් 
දෘෂ්ටියට විරැද්ධ වූ සකසලස් ද අවිදයාව දුරැ කරයි. නිවමාණය අරර්ුණු 
කරයි. සනා ර්ුලා බැවින් ඒ හා සම්ප්පරයුක්ත් ධර්මයන ් දකී. එසහයින් 
සර්යක් දෘෂ්ටිය යැයි කියන ුලැසබ්.  

සර්යක් සංකල්පසයන් මිථයාසංකල්පය ද, ඒ සර්යක් 
සංකල්පයට විරැද්ධ වූ සකසලස් ද දුරැ කරයි. නිවමාණය අරර්ුණු කරයි. 
ඒ හා සම්ප්පරයකු්ත් ධර්මයන ් ර්නා සකාට අරර්ුණට නගය.ි එසහයනි් 
සර්යක් සංකල්පය යැයි කයිනු ලැසබ්. 

සර්යක් වචනසයන් මිථයා වචනය ද, ඒ සර්යක් වචනයට 
විරැදධ් වූ සකසලස් ද දුරැ කරයි. නිවමාණය අරර්ණුු කරයි. ඒ හා 
සම්ප්පරයුක්ත් ධර්මයන් ර්නා සකාට පරිගරහණය කරයි. එසහයින් සර්යක් 
වචනය යැයි කියනු ලැසබ්.  

සර්යක් කර්මාන්ත්සයන් මිථයා කර්මාන්ත්ය ද, ඒ සර්යක් 
කර්මාන්ත්යට විරැද්ධ වූ සකසලස් ද දුරැ කරයි. නවිමාණය අරර්ුණු කරයි. 
ඒ හා සම්ප්පරයුක්ත් ධර්මයන ් ර්නා සකාට උපදවයි. එසහයින් සර්යක් 
කර්මාන්ත්ය යැයි කයිනු ලැසබ්.  

සර්යක් ආජීවසයන් මිථයා ආජීවය ද, ඒ සර්යක් ආජීවයට 
විරැදධ් වූ සකසලස් ද දුරැ කරයි. නිවමාණය අරර්ණුු කරයි. ඒ හා 
සම්ප්පරයුක්ත් ධර්මයන් ර්නා සකාට පිරිසිදු කරයි. එසහයින් සර්යක් 
ආජීවය යැයි කියනු ලැසබ්.  

සර්යක් වයායාර්සයන් මිථයා වයායාර්ය ද, ඒ සර්යක් 
වයායාර්යට විරැද්ධ ව ූසකසලස් ද දුරැ කරයි. නිවමාණය අරර්ුණ ුකරයි. 
ඒ හා සම්ප්පරයුක්ත් ධර්මයන්ට ර්නා සකාට අනුබල සදයි. එසහයනි් 
සර්යක් වයායාර්ය යැයි කයිනු ලැසබ්.  

සර්යක් සත්ිසයන් මිථයා සත්ිය ද, ඒ සර්යක් සත්ියට විරැද්ධ වූ 
සකසලස් ද දුරැ කරය.ි නවිමාණය අරර්ුණ ු කරයි. ඒ හා සම්ප්පරයුක්ත් 
ධර්මයන් ර්නා සකාට එළවයි. එසහයින් සර්යක් සත්ිය යැයි කියනු 
ලැසබ්.  
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සර්යක් සර්ාධිසයන ්මිථයා සර්ාධිය ද, ඒ සර්යක ්සර්ාධියට 
විරැදධ් වූ සකසලස් ද දුරැ කරයි. නිවමාණය අරර්ණුු කරයි. ඒ හා 
සම්ප්පරයුක්ත් ධර්මයන් ර්නා සකාට පිහිටුවයි. එසහයින් සර්යක් සර්ාධිය 
යැයි කියනු ලැසබ්.  

ඇවැත්්නි, සම්ප් ර්ධයර් පරත්ිපදාව වනාහි නුවණැස ඇත්ි කරය.ි 
සත්ය ඤාණය ඇත්ි කරයි. රාගාදිය සංසිඳීර් පිණිස පවත්ී. චත්ුරායයම 
සත්යය දැනීර් පිණිස ර්නා අවසබෝධය පිණිස නිවමාණය පිණිස පවතී් 
යැය ි එර් පරත්ිපදාව ර් නිගර්නය කරමින ් වදාසළ් ය. එහි අථමය නම්ප් 
සසෝවාන් ආදී සත්ර සලෝසකෝත්්ත්ර ර්ාගමයන ්ර් එක් සකාට කියන ලද 
යම්ප් සම්ප් ආයයම අෂ්ටාංගික ර්ාගමයක් සව් ද, ඇවැත්්නි, ඒ ර්ාගමය නවිමාණය 
පිණිස පවත්්සන් ය. පරහාණය කළ යුත්ු ධර්මයන් අත්ුසරන් සලෝභය හා 
ද්සව්ෂය ද, ඒවා පරහාණය කිරීසම්ප් උපායන් ද දකව්මින ්සර්සස් වදාසළ්ය.  

“තතරාවුයසා, යකායධා ච පාපයකා උපනායහා ච පාපයකා 
ර්යඛො ච පාපයකා පළායසා ච පාපයකා, ඉස්සා ච පාපිකා ර්යච්ඡරහච 
පාපකං, ර්ා ා ච පාපිකා සායඨ යහච පාපකං, ථයම්භා ච පාපයකා 
සාරයම්භා ච පාපයකා, ර්ායනා ච පාපයකා අතිර්ායනා ච පාපයකා, 
ර්යදා ච පාපයකා පර්ායදා ච පාපයකා. ර්දස්ස ච පහානා  පර්ාදස්ස ච 
පහානා  අත්ථි ර්ජ්ිර්ා පටිපදා චඛෙුකරණී ඤාණකරණී උපසර්ා  
අභිහඤා  සයම්බාධා  නිබ්බානා  සංවත්තති”  

“ඇවැත්්නි, එහි සකරෝධය ද, උපනාහය ද, ර්ක්ඛය ද, පලාසය ද, 
ඊෂයමව ද, ර්ච්ඡරිය ද, ර්ායාව ද, සාසඨයය ද, ථම්ප්භය ද, සාරම්ප්භය ද, 
ර්ානය ද, අධික ර්ානය ද, ර්දය ද, පරර්ාදය ද ලාර්ක ය. ඒ ලාර්ක 
උපක්සල්ශ ධර්ම නැත්ි කිරීර් පිණිස නවුණැස ඇත්ි කරන්නා වූ ර්ධයර් 
පරත්ිපදාව රාගාදීන්සග් සංසඳිීර් පිණිස, චත්ුරායයම සත්යය දැනරී් පිණිස, 
ර්නා අවසබෝධය පිණිස, නවිමාණය පිණිස පවත්ී යනුසවන් වදාසළ් ය. 

යකරෝධ  - කිපීර් ලක්ෂණ සකාට ඇත්්සත්් ය. සැඩ පරැෂ බව 
නපුරැ කෘෘර බව එහි ලක්ෂණ සව්. වවරය කෘත්ය රසය සකාට ඇත්්සත්් 
ය. අනිසකකුසග් සන්ත්ානය විනාශ කිරීර්ට එළඹීර් වැටහීර් සකාට 
ඇත්්සත්් ය. 
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උපනාහ  - සර්ාහු ර්ට සපර ද අනථමය පිණිස හැසිරැසණ් ය 
යැයි දැන් ද අනථමය පිණිස හැසිසරයි ර්ත්ු ද ර්ට අනථමය පිණිස 
හැසිසරන්සන්ය යැයි වවරය බඳී, සර්ාහු ර්ාසග් මිත්රයාට සපර ද 
අනථමය පිණිස හැසිරැසන්යයි දැන් ද අනථමය පිණිස හැසිසරයි ර්ත්ු ද 
ර්ට අනථමය පිණිස හැසිසරන්සන්ය යැයි වවරය බඳී, ර්ට අපරිය වූ 
අර්නාප වූවහුට සපර ද අථමය පිණිස හැසිරැසණ් ය යැයි දැන් ද අථමය 
පිණිස හැසිසරයි ර්ත්ු ද අථමය පිණිස හැසිසරන්සන්ය යැයි වවරය බඳී 
යන නව ආඝාත් වස්ත්ු ලක්ෂණය සව්. වවරය අත් සනා හැරීර් කෘත්ය 
රසය සව්. ලැසබන ලැසබන අවස්ථාසවහි නැගී සිටිමින් ලුහුබඳින බව 
වැටසහන ආකාරය සව්.  

වවරසයන් යුත්් පදු්ගලයා එර් වවරය අත්් සනා හැරීර් නිසා 
දිලිසසන කුණු ත්ැවරැණු ගනිි සපසනල්ලක ්සර්න ්දිලසිස්ර් ය. සසෝදනු 
ලබන්නා වූ සර්ාහුසග ්සිත් ද වලස ්සර්ක් සර්න් ද, දැල ිත්ැවරැණු සරදි 
කඩක් සර්න් ද පිරිසිදු සනාසවයි. 

ර්ක්ෙ  - ගුණර්කු බව සහවත්් සිල්වත්ුන්සග් ගුණවත්ුන්සග් සීල 
ගුණ ද, උපකාර කළවුන්සග් කළ ගුණ අර්ත්ක කරිීර් අවලංගු කිරීර් 
ර්කා දැමීර් ලක්ෂණය සව්. ඒ ගුණ නැසීර් කෘත්ය රසය සව්. 

පලාස  - ත්ර්ා සීලාදී ගණු සනාර්ැත්ිව සශර්ෂ්ඨයන් සිල්වතු්න් 
ගුණවත්ුන් හා සර් සකාට සිත්න ගත්ිය ලක්ෂණය සව්. අනුන්සග් ගුණ 
ත්ර්ාසග් ගුණයන් හා සර් කරන බව කෘත්ය රසය සව්. අනුන්සග් ගුණ 
පර්ණින් වැටහීර් වැටසහන ආකාරය සව්. 

ඊෂයමාව - අනයයන්සග් රෑප සම්ප්පත්්, ධනය, සැපය, කීර්ත්ිය, 
ලාභ සත්්කාරාදී සම්ප්පත්් සනා ඉවසන බව, ඒවාට විරැද්ධ බව නගුුණ 
කීර් ලක්ෂණය සව්. එහ ිසනා ඇලීර් කෘත්ය රසය සව්. ඉවත් බැලරී් 
වැටසහන ආකාරය සව්. 

ර්ච්ඡරි  - ත්ර්ා ට ලැසබන ලාභ අනයයන් ලබනවාට, ත්ර්ා 
විඳින සැප අනයයන් විඳිනවාට, ත්ර්ා උගසත්කු වී අනයයන් එසලස 
ඉසගන ගන්නවාට අකර්ැත්ි බව, විරැද්ධ බව සර්හ ි ලක්ෂණය සව්. 
ත්ර්ාට ඇත්ි සදයින් අනුන ් පරසයෝජන ගන්නවාට, එයින් අනයයන්ට 
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යහපත්ක් සවනවාට අකර්ැත්ි බව කෘත්ය රසය සව්. හැකිසළන බව 
වැටසහන ආකාරය සව්. 

ර්ා ාව - ඇත්ි වරද සඟවන ස්වභාවය ලක්ෂණය සව්. පාපය 
සැඟවීර් කෘත්ය රසය සව්. වරද වැසරී් වැටසහන ආකාරය සව්. සර්යින් 
අකුසල් කිරීර්ට ලැජ්ජාව බිය නැත්ිකමින් සැඟවී වැරදි සකාට එය 
සඟවා ත්ර්න් සිලව්සත්ක් ගුණවසත්ක් වශසයන් සපන්වය.ි 

සායඨ ය - නැත්ි සිල් සනා රැක සිල්වසත්කු සලස ද, දන් 
සනාදී භාගයවන්ත්සයකු සලස ද, භාවනා සනා වඩා සයෝගිසයකු සලස 
ද සම්ප් ආදී සලසට අනුන ්රවටා සබාසහෝ අකුසල් රැස් කරන ගත්ිය 
සර්හි  ලක්ෂණය සව්. ඒ ගුණ කථා කිරීර් කෘත්ය රසය සව්. ශරීරසයන් 
හා ඉඟිවලින් එය පරකට කරිීර් වැටසහන ආකාරය සව්. 

ථම්භ - යහපත්ට සනා නැසර්න ගත්ිය, ර්ව්පිය ගුරැවර 
වැඩහිටියන්ට, සිල්වත්ුන්ට, ගුණවත්ුන්ට, අවවාදයට සනා හික්සර්න 
ධර්මයට, යුත්කුර්ට සනා නැසර්න සර්ෝල් ගසක් සර්න ්සනා නැසර්න 
දරදඬු ගත්ිය සර්හ ිලක්ෂණය සව්. යටහත්් පැවැත්ර්්ක ්නැත්ි බව කෘත්ය 
රසය සව්. ර්ෘදු සනාවන බව වැටසහන ආකාරය සව්. 

සාරම්භ - එකට එක කිරීර්, එකට එක කරී්, පලි ගැනීර් සහවත්් 
සුළු වරදකට වැඩ වරදක් කිරීර් ලක්ෂණය සව්. අහංකාර ගත්ිය, විරැද්ධ 
බව කෘත්ය රසය සව්. අසගෞරවය වැටසහන ආකාරය සව්. 

ර්ාන  - අනුන් හා සර් සකාට ර්නින සව්භාවය ලක්ෂණය සව්. 
අහංකාර බව කෘත්ය රසය සව්. ඉදිර්ුණු බව වැටසහන ආකාරය සව්. 
ත්ර් කුලවංශය, ධනය, උගත්්කර්, රෑපවත්්බව යනාදිය සහ්ත්ුසකාට 
ත්ර්න් අනයයන්ට වඩා උසස් යැයි සිත්ීසර්න් සසයය ර්ානය උපදී. 
අනයයන් හා සර්ාන යැය ිසිත්ීසර්න් සදිස ර්ානය උපදී. අනයයන්ට 
වඩා පහත්් යැයි සිත්ීසර්න් හීන ර්ානය උපදී. 

අති ර්ාන  - අනයයන්ට වඩා ර්ර් උසස් සකසනකු සවමි යැයි 
සිත්ීර් ලක්ෂණය සව්. අත්ිශයනි් අහංකාර වීර් කෘත්ය රසය සව්. අත්ිශයින් 
ඉදිර්ුණු බව වැටසහන ආකාරය සව්. සර්යින් සිල්වත්ුන් ගුණවත්ුන් 
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නැණවත්ුන් ඇසුරට අකර්ැත්ි සවයි. සිල්වත්ුන්ට ගණුවත්ුන්ට ඇනුම්ප් 
බැනුම්ප් ආදිය කියා අකුසල් කරගනී. 

ර්ද  - සකාඩයක් සර්න් සකාත්ක් සර්න් ත්ර්ා අත්ිශයින් උසස් 
සකසනකු වශසයන් සළකන්නා වූ ද, කළ යුත්්ත් සනාකළ යුත්්ත් සහාඳ 
නරක සනාහඳුනන්නා වු ද, ගරැ බුහුර්න් කළ යුත්්ත්න ්සනාහඳුනන්නා 
වූ ද බලවත්් ර්ුලාව ලක්ෂණය සව්. ර්ඳ ගැන්වීර් කෘත්ය රසය සව්. 
උන්ර්ාදය සහවත්් වියරැ බව වැටසහන ආකාරය සව්. සර්ය ජාත්ිර්ද 
සගාත්්ත්ර්ද ආදී වශසයන ් විසිහත්් වැදෑරැම්ප් සව්. ඒ පිළිබඳ විස්ත්ර 
සර්රැකාසන් චන්දවිර්ල ර්හානායක ර්ාහිමිපාණන් වහන්සස්සග් 
“යකයලස් එකද්හස් පන්සි  ” සපාසත්න් බලාගත් ර්ැනවි. 

පරර්ාද  - පඤ්චකාර් ගුණසයහි බැස ගැනීර් ද, නිත්ය සීල, 
උසපෝසථ සීල, දස පුණයකරියා, දස පාරමී, සත්්ත්ිස් සබෝධිපාක්ෂික ධර්ම, 
කය වචනය ර්නස යන ත්ිසදාරින් සිදුකළ යුත්ු සුචරිත් ධර්මයන්ට 
අකර්ැත්්ත්ා වූ ද පඤ්ච දුෂ්චරිත්, දස අකුසල කර්මාදී දුෂ්චරිත්යන්ට 
කැර්ැත්්ත් සර්හි ලක්ෂණය සව්. පරිත්යාගසයන් සත්ාර වීර් කෘත්ය රසය 
සව්. සිහි ර්ුලාව වැටසහන ආකාරය සව්. 

සර්සස් යුගල වශසයන් අටක් වූ උපක්සල්ශයන් පිළිබඳ විස්ත්ර 
විවරණයක් විභංට්ඨකථාසව් ඛුද්දකවත්්ථු විභංගසය් දුක නිද්සද්ස 
වණමනාසවහි සර්සස් දැක්සව්. 

යම්ප් සකසනක් ත්ර්න් ආමිෂ දායාදය සනා ලබනස්න් එය 
ලබන්නා වූ අන් සකසනකටු ඒ බව කීසව් ය. ඔහුට එය සනා ලැබීර් 
සහ්ත්ුසවන් වරක් සකරෝධය උපන්සන් ය. නැවත් ඔහුට එය සහ්ත්ුසවන් 
උපනාහය නම්ප් බද්ධ වවරය උපන්සන ් ය. ඔහ ු සර්සස් කපිී බද්ධ 
වවරසයන් යකු්ත්ව ආමිෂ දායාදය ලබන්නා ව ූ අන් සකසනකුසග් 
විදයර්ාන ගුණය ර්කයි. ර්ර්ත්් එබඳු ර් යැයි යගුගරාහී සවයි. එය ඔහුසග් 
ගුණර්ක ුබව ද, පලාසය ද සවයි. සර්සස් ර්ක්ඛ හා පලාස සදසකන් 
යුක්ත්ව අන් ත්ැනැත්්ත්ාසග් ලාභ සත්්කාර පිළිබඳව සර්ාහුට සර්යනි් 
කවර පරසයෝජන ද යැය ිඊෂයමාව සිසත්හි ූෂය බව ඇත්ි සවයි. ඉඳින් අන් 
ත්ැනැත්්ත්ාට සැපත්ක් වනස්න් ද ඒ සැපසයහි ඔහු හා සාධාරණ බව 
සනා ඉක්ර්වයි. සර්ය ඔහුසග් ර්සුරැ බවයි. ලාභ සහ්ත්ුසවන්  ත්ර්ාසග් 
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ඇත්ි අගුණ වසයි. සර්ය ඔහුසග් ර්ායාවය.ි නැත්ි ගණු පරකට කරයි. 
සර්ය ඔහුසග් ශට බවයි. ඔහු සර්සස් කටයුත්ු කරන කල්හි අදහස් වූ 
පරිදි ලාභ ලබයි ද, එයනි් දළදඬු වූසය් සවය.ි ර්ෘදු සනාවූ සිත්් ඇත්්සත්් 
සවයි. එයනි් සර්ය සර්සස් සනාකළ යුත්ු ය යැයි අවවාද කරන්නට සනා 
හැකි සකසනකු සවයි. සර්ය ඔහුසග් ථම්ප්භය සව්. එසස් අවවාද කිරීසර්න් 
සනා සත්ුටු සිත්් ඇත්ි ඔහ ු“නුඹ ර්ට අවවාද කිරීර්ට කවසරක් ද?” යැයි 
බලහත්්කාරසයන් කයින්සනකු සව්. සර්ය ඔහුසග් සාරම්ප්භය සව්. නැවත් 
සිසත්හි ඇත්ි දැඩ බව නිසා “ර්ර් උත්ුම්ප් ය” යැයි ත්ර්ා පිළිබඳ ර්ානය 
ඇත්ි සව්. සාරම්ප්භය සහ්ත්ුසවන් “සර්ාවුහු කවරහු ද?” යැයි අනනු් 
ඉක්ර්වා සිත්න කල්හි අත්ි ර්ානය ඇත්ි සව්. සර්ය ඔහුසග් ර්ානය ද අති් 
ර්ානය ද සව්. ඔහු ඒ ර්ානාත්ිර්ාන සහ්ත්ුසවන් ජාත්ි ර්ද ආදී අසනකුත්් 
ර්ද උපදවය.ි සර්සස් ර්ත්් ව ූපසු කාර් ගුණ ආදී වූ වසත්්ූන් හි පරර්ාදයට 
පත්් සවයි. සර්ය ඔහුසග් ර්දය හා පරර්ාදය සව්. 

සර්සස් ආමිෂ දායාදසයන ් සනා මිදුසණ් සව්. සම්ප් පාප 
ධර්මයන්සගන් ද, සබාසහෝ කැර්ත්ි බව, අත්ිශයින් කැර්ත්ි බව ආදී අනය 
වූ පාපී ධර්මයන්සගන් ද සර්සස් පළර්ු සකාට දුරැ කළ යුත්ු ධර්ම දත් 
යුත්්ත්ාහ. පරහාණ උපාය වනාහි පාඨ වශසයන් ද, අථම වශසයන් ද සියලු 
ත්ැන්හි විසශ්ෂයක් නැත්්සත්් සව්. ඤාණ පරිචයාසග් දක්ෂ භව පිණිස 
“යභ්ද  ද, කරර්  ද, භාවනා න ” ද දත් යුත්ු ය. 

පළර්ු සකාට එහි සභ්දය කයිනු ලැසබ්. සර්ර් ර්ධයර් පරත්ිපදාව 
කිසි කසලක ආයයම අෂ්ටාංගික ර්ාගමය කයින ලද්සද් සව්. කිසි කසලක 
සප්ත්ාංගික සව්. එය උත්්කෘෂ්ට නිර්සද්ශ වශසයන් අෂ්ටාංගික ර්ාගමය 
යැය ිකයින ලදි. සර්ර් ර්ාගමය සලෝසකෝත්්ත්ර පරථර් ධයාන වශසයන් 
ර්ාගමය උපදින කල්හි විදශමනාවට පාදක වූ පරථර් ධයානය විර්සා 
බැලීසර්න් අෂ්ටාංගික සව්. අවසශ්ෂ ධයාන වශසයන් ද සර්සස්ර් ය. 
සසසු ධයානයන්සග් වශසයන් සප්ත්ාංගික සව්. එය වනාහි සප්ත් 
සබාජ්ඣංග වශසයනි. එහි ද පරීත්ිය රහිත් ධයාන වශසයන් ගත්් කල්හි 
සබාජ්ඣංග ධර්ම වශසයන් අංග සයකි. සම්ප් අංග අසටන් වැඩ සහෝ අංග 
සසත්න් අඩු සහෝ සවනත්් ර්ාගමයක් නැත්්සත්් සව්. 

එහි කරර් වශසයන ් වනාහි කාර්ාවචර ආදී සයිලු කුසල 
ධර්මයන්ට සම්ප්ර්ා දිට්ිය පරධාන වන්සන ්ද, කුසල වාරයන්හ ිපූවමාංගර් 



ධර්මදායාද සූත්රය                                                   303  

වන්සන් ද එසහයින් “කථහච, භිඛෙයව, සම්ර්ාදි්ඨි පුබ්බඞ්ගර්ා යහාති? 
මිච්ඡාදි්ඨි ‘මිච්ඡාදි්ී’ති පජ්ානාති, සම්ර්ාදි්ඨි ‘සම්ර්ාදි්ී’ති පජ්ානාති  
සාස්ස යහාති සම්ර්ාදි්ඨි” යනුසවන් ර්හසණනි, සකසස් සර්යක් දෘෂ්ටිය 
පූවමාංගර් සවයි ද, මිථයා දෘෂ්ටිය මිථයා දෘෂ්ටිය යැයි ලක්ෂණ 
පරත්ිසව්ධසයහි ආරම්ප්ර්ණ වශසයන් දැන ගනී. සර්යක් දෘෂ්ටිය කෘත්ය 
වශසයන් සනා ර්ුලා බව සහයින් දැන ගනී. සර්සස ් ඒ දැනුර් ඔහුට 
සර්යක් දෘෂ්ටිය නම්ප් සව් යනු විස්ත්රය සව්.  

ත්ව ද “විජ්ජ්ා ච යො, භිඛෙයව, පුබ්බඞ්ගර්ා කුසලානං ධම්ර්ානං 
සර්ාපත්ති ා” යනුසවන ්“ර්හසණනි, හිරි ඔත්්ත්ප්ප සදක සර්ග උපදනා 
විදයාව කුසල ධර්ම ඉපදීර්ට සපරටු සවයි” යනුසවන් කියා සසසු 
අංගසයෝ එය ර්ුල්සකාට පහළ වූවාහු ද, එසහයින ් “සම්ර්ාදි්ඨිස්ස 
සම්ර්ාසඞ්කයප්පා පයහාති, සම්ර්ාසඞ්කප්පස්ස සම්ර්ාවාචා පයහාති, 
සම්ර්ාවාචස්ස සම්ර්ාකම්ර්යතතා පයහාති, සම්ර්ාකම්ර්තතස්ස සම්ර්ා 
ආජීයවා පයහාති, සම්ර්ාආජීවස්ස සම්ර්ාවා ායර්ා පයහාති, 
සම්ර්ාවා ාර්ස්ස සම්ර්ාසති පයහාති, සම්ර්ාසතිස්ස සම්ර්ාසර්ාධි 
පයහා ති” යනුසවන් සර්යක ්දෘෂ්ටිය ඇත්්ත්හුට සර්යක් සංකල්පය උපදී, 
සර්යක් සංකල්පය ඇත්්ත්හුට සර්යක් වචනය උපදී, සර්යක් වචනය 
ඇත්්ත්හුට සර්යක් කර්මානත්්ය උපදී, සර්යක් කර්මාන්ත්ය ඇත්්ත්හුට 
සර්යක් ආජීවය උපදී, සර්යක් ආජීවය ඇත්්ත්හුට සර්යක් වයායාර්ය 
උපදී, සර්යක ්වයායාර්ය ඇත්්ත්හුට සර්යක් සත්ිය උපදී, සර්යක් සති්ය 
ඇත්්ත්හුට සර්යක් සර්ාධිය උපදී යනුසවන ්අංගසයෝ කයින ලද බැවින් 
සර්හි සර්ර් කරර්ය දත් යුත්ු ය. 

යම්ප් සස් වනාහි ර්නා දශමනය ර්නාව සිත්ා බැලීර්ට විසශ්ෂ 
සහ්ත්ුවක් සවය.ි සර්සස ් ර්නා සිත්ුවිල්ල ර්නාව අල්ලා ගැනීර්ට ද, 
ර්නාව අල්ලා ගැනරී් ර්නාව නැගී සිටීර්ට ද, ර්නාව නැගී සිටීර් ර්නාව 

පිරිසිදු කිරීර්ට ද, ර්නාව පිරිසිදු කිරීර් ර්නා වූ වයායාර්යට ද, ර්නා 

වයායාර්ය ර්නා වැටහීර්ට ද, ර්නා වැටහීර් ර්නාව පිහටිුවීර්ට ද විසශ්ෂ 
සහ්ත්ුව සව් යැයි සර්යක් දෘෂ්ටිය ආදී අංගසයෝ කයින ලද බව දත් 
යුත්ුය.   

භාවනා නය වශසයන් එහ ිකිසිසවක ්සර්ථ පූවමාංගර් විදශමනාව 
වඩයි. කිසිසවක ්විදශමනා පවූමාංගර් සර්ථය වඩයි. සකසස් ද? යත්්, සම්ප් 
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ශාසනසයහි ඇත්ැම්ප් සකසනක් පළර්ු සකාට උපචාර සර්ාධිය සහෝ 
අපමනා සර්ාධිය උපදවයි ද සර්ය සර්ථය නම්ප් සව්. එර් භික්ෂුව සර්ථය 
ද ඒ හා සයදුණු ධර්මයන් ද අනිත්යාදී වශසයන් විදශමනා කරයි. සර්ය 
වනාහි විදශමනාව නම්ප් සව්. සර්සස් පළර්ු ව සර්ථය ද, පසුව විදශමනාව 
ද වඩයි. එබැවින ්එය “සර්ථ පුබ්බඞ්ගර්ං විපස්සනං භායවති” යනුසවන් 
සර්ථ පූවමාංගර් විදශමනාව වඩනන්හුට ර්ාගමය උපදී යැයි කියනු ලැසබ්. 
ඒ භික්ෂුව එර් ර්ාගමය ආසසව්නය කරය.ි භාවනා කරයි. බහුල වශසයන් 
කරයි. නම්ප් සව්. එසලස එර් ර්ාගමය ආසස්වනය කරන්නා වූ භාවනා 
කරනන්ා ව ූ බහුල වශසයන් කරනන්ා ව ූ ඒ භික්ෂුව සග් සංසයෝජන 
ධර්මසයෝ පරහාණය සවයි. අනුශය ධර්මසයෝ අවසන් සවයි. සර්සලස සර්ථ 
පූවමාංගර් විදශමනාව වඩයි. 

සම්ප් ශාසනසයහි ඇත්ැම්ප් සකසනක් ඉහත් සඳහන් සලස සර්ථය 
සනා උපදවා ර් පඤ්චුපාදානස්කන්ධයන් අනිත්යාදී වශසයන් විදශමනා 
කරයි. සර්ය වනාහි විදශමනා භාවනාව නම්ප් සවය.ි සර්හි දී උපචාර 
සර්ාධිය නිසැකව ර් ඇත්ි සව්. ක්ෂණික සර්ාධිසයන් සත්ාරව 
විපස්සනාවක් ඇත්ි සනාසව්.  

ඒ ත්ැනැත්්ත්ාට විදශමනා භාවනාව සම්ප්පූණම වීසර්න් එහ ිහටගත්් 
ධර්මයන්සග් නිවන අරර්ුණු සකාට සිසත්හි එකඟ බව සහවත්් ර්ාගම 
සර්යක් සර්ාධිය ඇත්ි සව්. ආයයම ර්ාගමය ඒකාන්ත්සයන් ත්ැනප්ත්් වූසය් 
චංචල බවට සහ්ත්ු වූ සකසලස් ර්ුලින් උපුටා දැමීර් වන සහයින් එය 
සර්ථ නම්ප් සව්. සර්සලස පළර්ු ව විදශමනාව ද, පසුව සර්ථය ද සවයි. 
එසහයින් “විපස්සනා පුබ්බඞ්ගර්ං සර්ථං භායවති” යනුසවන් විදශමනාව 
පූවමාංගර්  සර්ථය වඩන්නහුට ර්ාගමය උපදී යැයි කයිනු ලැසබ්.  

සර්සස් විදශමනා පූවමාංගර් සර්ථය වඩනන්ා ව ූ ඔහුට ර්ාගමය 
උපදී. ඒ භික්ෂුව එර් ර්ාගමය ආසස්වනය කරයි. භාවනා කරය.ි බහුල 
වශසයන් කරයි නම්ප් සව්. එසලස එර් ර්ාගමය ආසස්වනය කරනන්ා වූ 
භාවනා කරනන්ා වූ බහුල වශසයන් කරනන්ා ව ූ ඒ භික්ෂුව සග් 
සංසයෝජන ධර්මසයෝ පරහාණය සවයි. අනුශය ධර්මසයෝ අවසන ් සවයි. 
සර්සලස විදශමනා පවූමාංගර් සර්ථ  වඩයි. සර්ථ පවූමාංගර් විදශමනාව 
වඩනන්හුට ද, විදශමනා පූවමාංගර් සර්ථය වඩනන්හුට ද සලෝසකෝත්්ත්ර 
ර්ාගම ක්ෂණසයහි සර්ථ විදශමනා විය ගස් සදකක් සර්න් යගුල වවූාහු ර් 
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සවත්ි. එකල්හි සර්ාධි පරඥා සදක සර්ාන රසසයන් යකු්ත් බව 
බලාසපාසරාත්්ත්ු විය යුත්ු ය. සර්ාන රසත්්වසයන් එකිසනක ඉක්ර් සනා 
යන අථමසයන් විය ගස් සදකක් සර්න් සවත්ි. සර්සස් සම්ප් භාවනා නය 
දත් යුත්ු ය. 

ශාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස් සම්ප් ධර්මය වදාසළ් ය, සත්ුටු සිත්් 
ඇත්ි ඒ භික්ෂුහු ශාරිපුත්ර ස්ථවිරයන් වහන්සස්සග් සද්ශනාව ර්ැනවින් 
පිළගිත්්ත්ාහු ය. 

❖ ආශරිත ගරන්ථ 

ර්ජ්ඣිර් නිකාය ර්ූල පණණ්ාසකය 
ර්ජ්ඣිර් නිකාය උපරි පණ්ණාසකය 
ඛුද්දක නකිාය සුත්්ත් නිපාත්ය 
සංයුත්්ත් නිකාය නදිාන වගග් කස්සප සංයුත්්ත් 
අංගුත්්ත්ර චත්ුක්ක නිපාත්ය 
විනය පිටක සභ්සජ්ඣ ඛනද්කය 
විනය පිටක චුල්ලවග්ග පාළි සංඝසභ්දක ඛන්ධකය 
ර්ජ්ඣිර්නිකායට්ඨකථා  1 
 ”  2 
 ”  4 
සංයුත්්ත්නිකායට්ඨකථා නිදානවගග් වණ්ණනා 
අංගුත්්ත්රනිකායට්ඨකථා චත්ුක්කනපිාත් වණ්ණනා 
ඛුද්දක නකිාය සුත්්ත්නිපාත්ට්ඨකථා 
ර්ජ්ඣිර්නිකාය ර්ූලපණ්ණාස ටීකා 
 ” උපරිපණ්ණාස ටීකා 
සංයුත්්ත්නිකාය නදිානවග්ග ටීකා 
අංගුත්්ත්ර නිකාය චත්ුක්කනිපාත් ටීකා 
සිංහළ විශුද්ධි ර්ාගමය 


