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III 

 

ye|skaùu 

 

ටිේ ේේ   ලසීන්්ය  යළම  පි ත් ලන්   වි ළඩි 

කිපුෙයේ  පෙර,  ළ උය  ආරණ්ය පව  ළව පි ලෆ  ලව , මළපේ 

(ේම ශන්) ගුරුලරයළණ්න් ලශන්පව  ල  පජය සීමම ඤළණ්ිරරි 

පුමිෙළපණ්ෝ, පර ් ලවහ ක ේ ළ වාංරශපි ඇ කෂත් අම්ඵක්ඛය ේ ළල 

ිරාංශ  ෙරිලේ් ය පේො  සුදුසු රන් ය්  වේව  පව මපමන් 

ඉල්ළ ිරටියශ. එපශත් එම පෙෝ මළ ෂඟ ප ො ේකබිණි. 

 

 ලසීන්්ය  ගිය ෙසු, පලලින් න්පු —Oïu.fõis˜ භළල ළ 

මධ්යවහ ළ ළිපෙේක පජයෙළද je,suv ðkd,xldr වහලළමීන් 

ලශන්පව පමන් „පේ්ලත්ථු ේ ළ‟ පෙෝ (බුද්ධ් ජයන්ේක මුද්රණ්ය) 

ඉල්ළ මේකමි. ඉ්ළ විචිත්රලත් පව මිධධ්ේම ේරුු  ෙෆශෆිලි ේර  

උන්ලශන්පව  [එම ධ්ේම පද් ළ ජාංමම දුරේ   පශෝ ෙරිමණ්ේ 

මගින් You Tube – Bhante Jinalankara ඔවහපව  ශ්රලණ්ය ේෂ ශෆේ] 

එම පෙෝ මළ එර   ෆලතී ිරටි ේළය පුරළ ෙරිශරණ්ය කිරීම  මලවර 

දුන්ශ. ඒ මනුල, ේ ළ ලවහ කල ිරාංශ  ෙරිලේ් ය පේො  ්ලත් 

ේරුු  ද රැවහ ේපෂමි. ප්ප රන් පි දෆ් පලන්පන් ඒ ිරයල් ය. 

 

 



 

IV 

 

 මෙ වහලළමිෙළදයන් ලශන්පව  ප්ප ම්පබව් ඛර ේ ළ ලවහ කල 

ප්ෝරළ මත්පත් මන්දෆයි úuid ne,sñ. ේරුු  කිපුෙය්  ම ම  ශඳු ළ 

ම් ශෆකි විය: 

1. පර ්ළත්මභළලය ෆමටම  පශ  ක ශළ ඔවුන්පේ රීර ශළ 

දු් මුසු වහලභළල 

2. ේේම-ඵ වබඳ්ළල 

3. පර ්ළත්මභළලය ෆවනලන් උපදවළ මෙ ේෂ යු ක ද ශළ 

දළ මළ ළිපි උවවහ කුවල් ව්පභළරය 

4. වාංලළදපි දී/ වළේච්ඡළපේ දී එකිප ේළ  මරු කිරී්ප වපු් 

ල ශෆිරරීම, ආචළර වමළචළර ෙෆලෆත්වීම, රවහූත් 

ේරුු ල  ෙමණ්්  සීමළ වීම, ඇහු්ප ේන් දීම, 

ෙළේ aලයන් ම්ර ේකබිය යු ක මලාංේ භළලය රදේ ය 

කිරීම 

5. ්මළ ේෂ කී ද මෆ  පේප කු  කෂ „වාංපේමය් ‟/ 

ේ්පෙ ය්  ඇේක ේෂ ශෆකි  ්ප, එ කළින් ව්ය 

මපේණ්ය කිරීම පේපරපු පේප කු පෙොෂඹලළ ලිය 

ශෆකි බල 

6. උ කමන්  කෂ ෙලත් ළ උත් කාංම ගුණ්ළාංම 

7. කුම  ්රළේකරමේ පේප කු වුල ද (පමම ේ ළ පුලපත් 

ම්පබව් ඛර ලිච්ඡවි රජ කමළ  වුල ද) ඔහුපේ දුේගුණ් මභී් 

ල ඔහු  ෙෆලසීම  පජය ේ ය  ේකබිය යු ක ආත්ම 

් ේකය 



 

V 

 

8. වත් පුරු පව ල පි ඇේක උත්ේෘහ භළලය ශළ කුවල් රැවහ 

කිරීම 

9. උ පුඳුලනු ෆබ, මරණ්ළවන්  ල ිරටි ්ෆ ෆත්්කු ෙලළ 

ඉන් නිදශවහ ල නිේලළණ්ය ෙව්  කිරීම 

ප්ප ිරයල්්  මෙ ජීවි්ය  පබපශවින් ම රපයෝජ ලත් ය. 

 

පමම රන් ය ෙශ් වඳශන් පේො වහලලින් වමන්වි් ය: 

I. පර ්ලවහ ක ේ ළ පිළිබඳ පෙොදු ශෆඳින්වීම 

II. ම්පබව් ඛර පර ් ලවහ ක ේ ළපේ වළරළාංය 

III. ෙළළි (මළ ළ) ේ ළල ශළ ිරාංශ ෙරිලේ් ය 

IV. එ්  එ්  මළ ළල්  මෂළ පයොදළ ඇේක „ටවන්‟ 

(ප්ප „ව ශන්‟ මනිලළේයපයන් ම කියලනු මෆ වි. ේ ළ ලවහ කල 

නිලෆරි ල ල ශළ මෆනීම ත්, එමගින් ම් ශෆකි ආදේ නිිර ෙරිි 

උේශළ පම , මෙපේ ජීවි්ය වේවළ මෆනීම ත් මලය උෙපදවහ ප්ප 

„ව ශන්ල‟ ඇ කෂත් ේර ඇ්). 

 

පෙොපත් මත් පි ේ ම ළ ල ශළ නිලෆරි ල ෙරිමණ්ේ පි ේ්  

පව වේවහ ේර දුන්පන් හුඹුටියළල, නිට් ඹුපලපු ෙිාංචි l=udß 

Èidkdhl මශත්මිය යි. ඇපේ වශළය බළ දුන්පන් ආෙදළ 

ේෂම ළේරණ් මධ්යවහ ළ පි පෙර සදළ ්ප ශළ වෆසු්ප මධ්ය්  

iqks,a chùr මශ්ළ ය. ඒ පදපද ළ  ම උවවහ කු ේේමයේ 

ආනිාංවය ප ො මඩු ල ෆපේ. 



 

VI 

 

පමය රන් ය්  ලපයන් එළි දෆ් වීම  මළ පමපශය ව ශළ 

විටින් වි  ම  උෙපදවහ වෆෙය  ළ උය  ආරණ්ය පව  ළව පි පජය 

සී. ඤළණ්ිරරි වහලළමිෙළදයන් ලශන්පව  ත්,  ලසීන්්පි 

පලලින් න්පු ධ්්පමමපේිර භළල ළ මධ්යවහ ළ ළිපෙේක පජය ලෆලිම  

ජි ළාංේළර වහලළමීන් ලශන්පව  ත් ේෘ් පේිත්ලපයන් යු ක රණ්ළමය 

පුද ේරමි. 

 

fuu fmd; uqøKh lrùug ug iydh jQ" kd Whk 

wdrKH fiakdikfha .re iajdóka jykafia,dg;a" fmd;a 

fkdñf,a fnod yeÍu msKsi uqøK úhoï ±rE ish¨ mskaj;=kag;a" 

Èuq;= uqøKd,fha wêm;s ;=ud we;=`M ish¨ ld¾hH uKav,hg;a 

ñka cks; jk l=Y, iïNdrfhka ksÿla ksfrda.S iqj w;a 

fõjdhso" wjik wud u`. ksjka mila lsÍug Yla;sh ,efíjdhs 

o m;ñ' 

 

 

 

ඇන්.එච්. පෙපේරළ 

137/14, ඇශෆපේ මළල්, 

ේටුලළල. 

011-2150054 

 



 

VII 

 

පෙරවදන 

 

idOq iqúys;dk oiaikx  - ldÙLd PsÊc;s nqoaê jâV;s 
nd,ïms lfrdka;s mKaä;x  - ;iaud idOq i;x iud.fud;s 
     සුවළරද ප  ර මළ ළ 

 

 සීළි ගුණ්පයන් යුත් ම ළ දෆම ිරත් ඇේක ෙඩිලරයන්පේ 

ඇසුරින් දෆකීපමන් වෆේ වාංේළ දුරුfõ. බුද්ිපයම ලෆfâ. මනුලණ්යළද 

ෙණ්ඩි්පය්  fõ. එ පශයින් ම වත්පුරු ඇසුරම ලà.  

පමම පුවහ්ේය ෙරිශී ය කිරීපමන් ඒ බල ෙළඨේයළ විිරන්ම 

ර්ය් ල දකිනු ඇ්.     

 පුරළ දව ලවරේ  ආවන්  ේ්  වමීෙ මි කපරේ = ශියපයේ= 

ගුරුලරපයේ= ලපයන් ඇසුරු ේර  සුපින්ලත් එන්. එච්. පෙපේරළ 

මශ්ළපේ භළළ (ිරාංශ, ෙළලි, වාංවහේෘ්, ඉාංග්රීිර ආදී) පේෞYයය මම  

පශො`Èන් දනිමි. ඒ ලම ේ කලරයළපේ මනිකුත් රචි් ශළ ෙරිලේ්  

රන්  ෙරිශී ය  කලින් ෙළඨේ ඔබ ත් ර්ය්  පේ යයි ිර්මි. 

මෘශවහ  ිවිපයපු jQj ශ්රී ව්පබුද්ධ් පද්ශි් ධ්්පමළනුධ්්පම රේකෙත්ේකපයපු 

ඉ්ළ ආදේලත් පබෞද්ධ් úoajf;l= jk එන්. එච්. පෙපේරළ මශ්ළපේ 

විප ත්ලය  ්ප නිරන්්රපයන් ත්රිපි ේ ධ්ේමය කියලමින් ඒ මනුල 

ශෆිරපරමින් ශ්රී ව්පබුද්ධ් භළතය්ය  පේණ් පමෞරලපයන්ම ේ යු ක 

කිරීමයි. 

 ෙසුගිය 2016 ලවපේ පලව්  මළවපි මෙ මෆපල්ිරයළපේ 

 න්දේ විශළරපි ලෆ විස ම්ර එපුදී ශිිරපයන් පමන් ද පලව්  

ධ්ේම පද් ළ ආරළධ් ය ව`oශළ මෙ විිරන් ප්ෝරළමනු ෆවනfha 

ම්පබව් ඛර පර ් ලවහ කලයි. ඊ  පශ  කල  ්ප ේ¾u ඵ විYaලළiපයන් 

ප්ොරව බුදුදශම පේපව ලත් fkdපිළිමන් ළ ජ  වමළජයේ    

ේේමඵ  විහලළවය ඇේකේරවීug tys we;s yelshdjhs'  



 

VIII 

 

tu ධ්ේම පද් ය ේළපෝචි් jQ;a ඉ්ළ වළේ ේ jQ;a 

පද් ය්  විය. පද් ළලවළ පි ප්ප ේළලී  ලටි ළ පද් ය්  

බෆවින් ධ්ේම .%න් ය්  ieliSfï ලටි ළේම ිරපුවිය. ඒ වමමම මපේ 

ම්ේය  ආපේ සුපින්ලත් මත්ේ කjr එන්. එච්. පෙපේරළ මශ්ළයි. 

එි ම මෙ දුරේ   ඇම කමකින් එ කමළ දෆනුලත් ේෂ ම්ර එම 

ේ යුත්් ඉ්ළ ඕ ේමින් ශළ  දෆකු්පේළු පවත් ිරදුේරන්   

පයිණි. ඒ  කලින් ලේ්මළ  ජ  වමළජපි ඇේක පබොපශෝ මෆ ලුල  

මළ ිරේ සුලයත් පම පොල ෙරපොල ඒේළන්් මිධලෘද්ිපයත් බළපද  

රවලත් ේ්න්දරය්  එළිදෆ් පේ.  

 ප්ප  කලින් ජනි් ල  මරමළණ් පුණ්ය ් ේකපයන් සුපින්ලත් 

එන්.එච් පෙපේරළ මශ්ළ  ඉ්ළ ෙශසුපලන් ච කරළේය ව්යය මලපබෝධ් 

පේලළ. එපමන්ම ම ළපව ෙරිමණ්ේ මකුරු ඇමුණූ කුමළරි ිවළ ළයේ 

මශත්මිය ත් Bg උෙපදවහ බළදුන් ළ ව සුනිල් ජයවීර (මධ්ය් ේ, 

පෙර සදළ ්ප මාංය, ආෙදළ ේෂම ළේරණ් මධ්යවහ ළ ය) මශ්ළ ත්  

ේලරය වේවහ ේෂ  කිර් මපව ේර මශ්ළ ත් දේනීය මයුරින් 

මුද්රණ්ය ේරදුන් ිමු ක මුද්රණ්ළයළිපෙේක කමන් ඇ කලු ේළේය 

මණ් පි වෆම පද ළ ත්  න් මයුරින් උෙේළර ේ< ිරයළු පද ළ ත් 

මුද්රණ් වියද්ප දෆර ිරයළුම පද ළ ත් ිරූත ෙෆූත ෙරිි 

නිේලළණ්ළලපබෝධ්ය පිණිව පේලළ.   

ිරයලු වත්ලපයෝ   දුකින් මිfo;ajd..! 

    පජය සීමම ඤළණ්ිරරි පුමි 

    ේ්පමට්ඨළ ළචළේය 

     ළ උය  ආරණ්ය පව  ළව ය 

    ෙන්ිරයමම, මෆල්ිරරිපුර 

    2017.12.18 ි  
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fma; j;a:q ^fm%a; jia;=& l:d 

 

කු ේේම පේො  සුමේකය  පමොවහ වෆෙ විඳින් න් පිළිබඳ 

ලත් මකු ක්රියළ පේො  ඉමශත් දුඛිත ් ්ත්ත්ලය  ෙත්වලන් පිළිබඳ 

ලත් එ  ේ ළ ඉමශත් ඕ ේමකින් මවළ ිරටීම  මිනිවහසු ේෆමෆත්්්  

ද් ලේක. ප්ප ේ ළ ඇසීපමන් පබොපශෝ පද ළ ව ක ්  බන් ළ පව ම 

දුේ  ෙත් වfjda  පේපරපු දෆඩි මනුේ්පෙළ වශම් ්ත්ත්ලයේ  ද ෙත් 

පලේක. පමමගින් ප ො දෆනුලත් ල ම ලළපේ ඔවුහු කු ේ ය  

 ෆඹුරු පලේක. මකු ේේම කිරීපමන් ලෂකිේක. විප පයන් පබෞද්ධ් 

ිධ් ෂූන් ලශන්පව ළ ප්ප ේ ළ මශත් මිධරුචියකින් වහලකීය 

ධ්ේමපද් ළල  ඈඳළ මනිේක. 

 ප්ප පදයළේළරපි ම ේ ළ ලවහ ක ඇ කෂත් රන්  පදේ්  

ත්රිපි ේය  ඇ කෂත් වී ේකපේ. පුණ්ය ක්රියළල  මදළෂ රන් ය úudk 

j;a:q („විමළ  ලවහ ක‟) ශෆටිය ත් මකු ේේමල  මදළෂ රන් ය 

fma; j;a:q (“පර ් ලවහ ක”)  වෆටිය ත් වාංරශ වී ේකපේ. ඒ පදේ ම 

සත්ර පි ේපි Lqoaol ksldfha ඇ කෂත් ල ේකපේ. 

   ප්ප ේ ළ ලවහ කල  මදළෂ මළශ්ර කුම  ඒලළ වී දෆයි නිහචි් 

ල කිල ප ො ශෆකි  මුත්, බුදුන් ලශන්පව පේ  cSjudk ේළපයපු ම 

ිරදු ව ඇ්ෆ්ප ිරද්ධීන් ද, රහ  විචරී්ප මගින් මෂගියවුන් පිළිබඳ ල 

උන්ලශන්පව  දෆ් ව ේරුු  ද  ඇ කෂත් පේො  ප්ප ේ ළ පමතී ඇේක 

බල පෙපන්. ප්ප රන්  පදේ ම ්ෘතීය වාංමළය ළල ල  වි  (ක්රි.ප. 

ප්ල  ිරයලව) මලවන් ලපයන් වේවහ වී ත්රිපි ේය  ඇ කෂත් වී 

ේකපබ  බල ෙෆලිරය ශෆේ.  
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දෆන් නේත ත්ථු ේ ළ පදව මලධ්ළ ය පයොමු ේරමු. ේ ළ ශෆම 

එේ්  ම මෂගියවු   මදළෂ ය. „නේත‟ ය  ලච ය ම ඒ මදශව 

ද් ලයි. „පේ්‟ යන්   වමළ  වාංවහේෘ් ලච ය „පර ්‟ යනු යි. 

පමපු ෙදම් මේ ය ලන්පන් - ර+√ඉ+් „ගිය‟, „බෆශෆර  ගිය‟, „මී  

පෙර එපොල ගිය‟, „මෂ‟, „පමපොවින් ෙරපොල  ගිය‟ ය  මේ ය 

පදයි. [පේ් (පර ්) යන්   දී ඇේක මුල් මේ ය „පේ්ළ ාං 

ේළේ්ළ ාං‟ යන්  යි. පර ් =  මෂගිය. නිද්නද්නඹහි ද ප්ප 

මේ ය පේ]. පමම ලච ය පබෞද්ධ් ව්පරදළය ත් පෙර ිර  ම ෙෆලේක 

වාංේල්ෙය්  ශඳුන්ලළ දීම  පයදුණ්කි. වලිේ වළපු්යපි - 

විප පයන් “බ්රළශහමණ්” වළපු්යපි - “පි්ෘ” “පි්රඛි” (පි්ෲන්) 

ශෆටිය  වෆපේන්පන් මෂ ගියවුන් ය. ඔවුන්පේ ඇල්ම බෆල්ම ේකපේ, 

ඔවු   මරු වත්ේළර ේෂ යු ක ය ය ළදී ඇදපුලි රළශිය්  ප්ප  කෂ 

ේකබිණ්. „මෂගිය මයපේ ආත්මය‟, „පි්ෘ පෝේපයපු ලෆිරපයෝ‟ 

(Manes) ලෆනි වාංේල්ෙ ෙෆලේකණි. “බ්රළශහමණ්” රන් ල පි්ෲන් 

උපදවළ ෙලත්ල  යළමපශෝම ශළ පජළ රැව්  ම වාංරශ වී ේකපේ. ප්ප 

ම්රින් „බලි‟ රධ්ළ  පේ. බුදු වමපි වඳශන් “ෙඤහච බලි” ම්රින් 

එේ්  ලනුපි „පුේබපේ් බලි‟ ය. මෂගිය රළණීන්න් උපදවළ පද  - 

ේෆෙ ේර  - පජළ මින් මදශවහ පේපේ. ප්පලළ ේළය්  ේකවහපව  ෙෆලේක 

චළරිත්ර ය. 
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මෂවුන් පේ “ආත්ම”, “රළණ්” (spirit) පිළිබඳ ප්ප විහලළව 

භළර්ය  ෙමණ්්  සීමළ ව ඒලළ ප ො පේ. රළේ ඓේකශළිරේ යුමල  

මයත් ශිහ ළචළරයන්පු ෙමණ්්  ප ොල ඊ  ්රම්  ෙසු ේළපයපු 

ෙෆලේක වාංවහේෘතීන්ලත් ප්ප විහලළව පබපශවින් වමළජම් වී ේකබුු  

බල udhd jreka isá මෙරිම ර ලත් ශ්රී ාංේළල ලෆනි පෙරිම 

ර ලත් පවොපශොන් පේොත් ආිය නිරී් ණ්ය කිරීපමන් ෙෆශෆිලි පේ. 

වමළජය විේළය වීමත් වමඟ „පර ්‟ යන්   වමළ  ්ලත් 

ජීවී පේොට්ඨළ ඊ  එේ ක විණ්. „භවාබායත‟ ේළලයපි 

“පර ්පිළචපයෝ:” ය  පයදුම ද්    ෆපේ. ප්ප පිළිබඳ දීේඝ 

විවහ්රය්  වෆෙයීම  ප ො ශෆකි බල වඳශන් ේරනු ේෆමෆත්ප්මු. 

බුදුන් ලශන්පව පේ වමපි දී පර ්යන් පිළිබඳ වාංේල්ෙය ල ළත් 

විවහතීරණ් වල්  බල  ෙත් ව වෆටි පෙප න්   ේකපේ. 

ධානඤ්ජානි බ්රළශහමණ්යළ ාරිපුත්ත මශරශ කන් ලශන්පව  මුණ් 

මෆසුු  වි  උන්ලශන්පව  “ේච්චිිර ධ්ළ ඤහජළනි මේෙමත්ප්ෝ?” 

[ධ්ළ ඤහජළනියනි, කිම ඔබ මරමළදී ලන්ප පු ද?”] යි ඇසු පව ේ. “මෙ 

මරමළදී ප ොවී පේොපශොම ද?” යි  පිළි කරු දුන් බ්රළශහමණ්යළ ඔහු ඉටු 

ේෂ යු ක ද පිළිබඳ ෆයිවහ කල්   ම ඉිරිෙත් ේරයි. 

“භාතාපිතනයෝ නඳෝනේතබ්ඵා; පුත්තදානයෝ නඳෝනේතබ්නඵෝ, 

දාකම්භකයනඳෝරිං නඳෝනේතබ්ඵං, මිත්තාභච්චානං 

මිත්තාභච්චකයණීඹං කාතබ්ඵං, ඤාතිානරෝහිතානං 

ඤාතිානරෝහිතකයණීඹං කාතබ්ඵං, අතිථීනං අතිථිකයණීඹං 

කාතබ්ඵං, පුබ්ඵනේතානං පුබ්ඵනේතකයණීඹං කාතබ්ඵං, නද්තානං 

නද්තාකයණීඹං කාතබ්ඵං, යඤ්නඤෝ යාජකයණීඹං කාතබ්ඵං, අඹම්පි 

කානඹෝ පීනේතබ්නඵෝ බ්රෑනවේතබ්නඵෝ ති” 
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[වහලළමීනි, මේපියන් පෙෝණ්ය ේෂ යු ක ය. මඹුදරුලන් 

පෙෝණ්ය ේෂ යු ක ය. දළව ේ්පේරු ආදීන් පෙෝණ්ය ේෂ යු ක ය. 

පු් මි කරන්  ශ  ඔවුන් පලනුපලන් ේෂ යු ක ද ේෂ යු ක ය; වශ-පල් 

 යන්  ේෂ යු ක ද ේෂ යු ක ය. ආමන් කේය   ඔවුන් පලනුපලන් 

ේෂ යු ක ද ේෂ යු ක ය. පේල පර ්ය   (මෂගිය මය ශ ) ඔවුන් 

පලනුපලන් ේෂ යු ක ද ේෂ යු ක ය; පදවිය   පදවියන් පලනුපලන් 

ේෂ යු ක ද ේෂ යු ක ය; රජ්ජුරුල   රළජේළරි ේෂ යු ක ය. (ඒ වි්ර්  

ද?) ප්ප රීරයත් පිණ්විය යු ක ය; ලේධ් ය ේර ම් යු ක ය.]   

(ධ්ළ ඤහජළනි සත්රය - මජ්ඣිම නිේළය) 

 

ප්ප ලට්ප ෝරුල පදව බ  වි  ඔහු ේෂ යු ක ේළේයයන් ම්ර 

„පුේබ fma;hka‟ (මෂ ගිය ඇත්්න්) පලනුපලන් ේෂ යු ක ද කිරීම 

මනිලළේය මාංමය්  විය. ප්ප එදළ ෙෆලේක වමළජ ්ත්ත්ලය යි.  

ඉශේකන් ද වඳශන් ේෂ ෙරිි „ඳඤ්ච ඵලි‟ පිළිබඳල ත්රිපි ේපි 

පබොපශෝ ්න්පු වඳශන් පේ. පබොපශෝ පද ළ  රැවහවුු  වි  පේපර  

ේ ළලන් ම්ර ද පුබ්ඵනේතකථා විප  ්ෆ ්  මත් බල පෙප න්   

ේකපේ. ප්පලළ ේකරච්ඡළ  ේ ළ ශෆටිය  බුදුන් ලශන්පව  ලදළෂ පව ේ.  

(වළමඤහඤඵ සත්රය - දීඝ නිේළය) 
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බුදුරජළණ්න් ලශන්පව පේ විප  ඥළ  බය පශ  ක පේො  

පම  මෂගිය මය යළිත් උෙි  ආේළරය මනුල පේො වහ ෙශේ  

පබපද  බල පෙන්ලළ දුන්ශ: 

 ඳඤ්ච නඛෝ ඉභා ාරිපුත්ත ගතිනඹෝ. කතභා ඳඤ්ච? නියනඹෝ, 

තියච්ඡාන නඹෝනි, නඳත්ති විනඹෝ, භනු්ා, නද්ා. 

(ළරිපුත්රය, මමන් (ඉෙදී්ප) ෙශකි. ඒ ේලර ෙශ් ද? නිරය, ේකරිවන් 

පයෝනි, පෙත්ේක විය, මනුය ශළ පද්ල ය  උෙත් ය.) 

 පමපු වඳශන් ල  පෙත්ේක විය වලිේ වළපු්යපි එ  

„පි්ෘ‟  „පි්රඛි‟ ය  විය  වමළ  බෆේ පෙපන්. පමය ෙසුේළපි 

„පර ්‟ ලපයන් වඳශන් ල  ජීවී මණ්යළ  වශ ව්පබන්ධ් පේ. 

්ලත් මලවහ ළලේ දී ධානඤ්ජානි බ්රළශහමණ්යළ ශළ ැරියුත් 

පුමියන් ම්ර වළේච්ඡළල්  විය. එපු දී වෆරියුත් පුමිපයෝ පමපව  

විමවේක: 

 

“තං කං භඤ්ඤසි ධානංජානි කතභං නනඹයෝ නියනඹෝ ා 

තියච්ඡානනඹෝනි ා ති” 

[“කිම ධ්ළ ාංජළනි, ල ළ උවවහ නිරය ද ේකරිවන් පයෝනිය ද?”] 

“නියඹා නබෝ ාරිපුත්ත, තියච්ඡානනඹෝනි නනඹයෝ ති”  

[ “වෆරියුත් පුමියනි, නිරය  ල ළ ේකරිවන් පයෝනිය උවවහ ය”] 

“තං කං භඤ්ඤසි ධානංජානි කතභං නනඹයෝ තියච්ඡානනඹෝනි ා 

නඳත්ති විනඹෝ ා ති” 
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[“කිම ධ්ළ ාංජළනි, ේලර්  උවවහ ද?  ේකරිවන් පයෝනිය ද? පෙත්ේක 

විය ද?”] 

“තියච්ඡාන නඹෝනිඹා නබෝ ාරිපුත්ත, නඳත්ති විනඹෝ නනඹයෝ”  

[“වෆරියුත් පුමියනි, ේකරිවන් පයෝනිය  ල ළ පර ් විය උවවහ ය”] 

“තං කං භඤ්ඤසි ධානංජානි කතභං නනඹයෝ නඳත්ති විනඹෝ ා 

භනු්ා ා ති” 

[“කිම ධ්ළ ාංජළනි, ේලර්  උවවහ ද?  පෙත්ේක විය ද? මනුයපයෝ 

ද?”] 

“නඳත්ති විඹා නබෝ ාරිපුත්ත භනු්ා නනඹයෝ ති”  

[“වෆරියුත් පුමියනි, පෙත්ේක විය  ල ළ මනුයපයෝ උවවහයශ”] 

ඊ ෂඟ  මිනිසු   ල ළ පදවිපයෝ උවවහය ශ. 

(ධ්ළ ඤහජළනි සත්රය - මජ්ඣිම නිේළය) 

 

පමයින් පෙන්නු්ප ේරන්පන් නිරය  ල ළ ේකරිවන් පයෝනියත්, 

ේකරිවන් පයෝනිය  ල ළ පෙත්ේක වියත්, පෙත්ේක විය  ල ළ 

මනුයයනුත් උවවහ බල ය. ප්ප මනුල පෙත්ේක විපයපු ය්ප පශොඳ 

් ණ්ද ඇේක බල පෙපන්. 

ලරේ a බුදුන් ලශන්පව  පමපව  ලදළෂ පව ේ. “වළරිපුත්්, පර ් 

පෝේය මෆ  මම දනිමි. එපු ඉෙදීම  පශ  ක ල  ේළරණ්ළත් මම දනිමි. 

පර ් පෝේපි උෙි  ආේළරය  ම ජීලත් වී ෙසුල මරණින් ම ක 

පර ් පෝේපි උේ ේරළ යන්පන්  ්ප ඒ මෆ ත් මෆ වින් මම 

දනිමි”. 
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“වළරිපුත්්, පුද්ම ිරත් ම  ශඳු ළ ම් ශෆකියි. ප්ප 

්ෆ ෆත්්ළ ප්ප විිපය  ජීලත් වුලපශොත්, ිගින් ිම  ම එම ක්රියළ 

පිළිපලපපු ම ිරටියපශොත් මෂ ෙසු ඒේළන්්පයන් ම පර ් 

පෝේපයපු උෙි  බල මම දනිමි. ෙසුල මම ිලෆිරන් බ  වි  ඒ 

පුද්මයළ පර ් පෝේපයපු ඉෙදී පබොපශෝ දු්  විඳි  බල ම  දකින්  

ෆබිණි”  

(මශළ සීශ ළද සත්රය - මජ්ඣිම නිේළය) 

 

ප්ප ආේළරය  පර ් පෝේය, „පෙත්ේක විIය‟  ෆ්පශොත් 

“පේ්පයෝනි” යනුපලන් පල  ම ජීවීන් පේො ව්  ඇේක බෆේ රේළ වී 

ඇ්. 

පර ්, පර ් පයෝනි ආදී ලච  භළවි්පි  කබුණ් ද එලන් ජීවීන් 

පේො ව්  වෆබවින් ම ිරටී ද යන්  වෆේයකින් ප්ොර ල දෆ  මෆනීම  

ප ො ශෆකි ව බල  වළධ්ේ ේකපේ. ලර්  මුගරන් මශරශ්න් ලශන්පව  

ආයුහමත් රක්ඛණ පුමියන් වමඟ ගිජුකුළු ෙේපේ ිර  රජමශ නුලර  

පිඬු පිණිව ලඩි  වි  මද ිර ශල්  ෙ පව ේ. ් ඛණ් ප්රුන් 

ලශන්පව  ිර ශ ෙළ  ද්පද් ේලර ේරුණ්්  නිවළ දෆයි විමසශ. එම 

රහ ය බුදුන් ලශන්පව  ඉිරිපි දී මව  පව මුමන් ප්රු පලෝ 

උෙපදවහ දුන්ශ. උන් ලශන්පව  ඉිරිපි දී ප්ප මෆ  විමව  දුල, 

“ආයුහම කනි, මම ගිජුකුළු ෙේපලන් බිර  වි , මශපව  ය  ඇ  

වෆකිල්්  දුටුපලමි. ගිජු ලිපුණියනුත් ේපු නුත් උකුවහවනුත් ෙසුෙව 
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ෙන් මින් ඉෂ ඇ  ම්ර  පේො නු ද දුටිමි. ඒ ඇ  වෆකිල් 

පේද ළපලන් ේමව  වෆටි ද දුටිමි. එවි  ම  පමපව ිර කනි: 

 

“අච්ඡරිඹං ත නබෝ, අබ්භතං ත නබෝ එරනඳෝ පි නාභ 

ත්නතෝ  බවි්ති එරනඳෝපි නාභ ඹක්නඛෝ බවි්ති එරනඳෝපි 

නාභ අත්තබාඳටිරානබෝ බවි්තීති” 

 [පුදුමයි, ආහචේය යි. ප්ප ආේළරපි වත්ත්ල පයෝනි ිරටිේක. 

ප්ප විිපපි ය් පයෝත්* ිරටිේක. ප්ප විිපපි ආත්මභළල ෆවනපලෝත් 

ිරටිේක] යි. 

 එවි  බුදුන් ලශන්පව , “මපේ ශ්රළලේපයෝ ඇවහ ඇේක ල ිරටිේක. 

ඤළණ්ලන්් ල ලවේක. පමලන් පද්ේ  මළපේ ශ්රළලේපයෝ වළ් තය 

වෙයේක”යි ෙෆලසශ. ම  කරු ල පමපව  ද ලදළෂශ: 

 

“පුබ්නබ් නම් නෝ භික්ඛනේ ත්නතෝ දිට්න ෝ අනවෝසි. අපි ච 

අවං න යාකාසිං, අවනම්නේතං යාකනයඹයං ඳනම නම් න 

ද්දනවඹයං... එනෝ භික්ඛනේ ත්නතෝ ඉභ්මිං නේ යාජගනවේ 

නගෝඝාතනකෝ අනවෝසි. නෝ ත් කම්භ් විඳානක්න ඵහනි 

්ානි ඵහනි ්තානි ඵහනි ්තව්ානි... නියනේ 

ඳච්චිත්ා ත්නේ කම්භ් විඳාකානේනේන එරඳං 

අත්තබාඳටිරාබං ඳටිංනේදිඹතීති”  
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 [“ මශපණ්නි, ප්ප වත්ත්ලයළ මී  පෙර මළ විිරන් ද ද්  ළ 

දී. එපශත් ඒ මෆ  ප ො කීපලමි. ඉින් මළ ම එය ෙෆලසුලපශොත් මන් 

කිිරපල්  පමය විහලළව ප ො ේරන්පන් ය. ...ප්ප ්ෆ ෆත්්ළ ප්ප 

රජමශ නුලර ම මල ඝළ්ේපය්  විය. ඔහු එපු ේේම විෙළේපයන් 

පබොපශෝ ලේ ිරය මණ් ් , දශවහ මණ් ් , ිරය දශවහ මණ් ් ... 

නිරපි ෙෆවවී ය. ඒ ේේමපි විෙළේපි මලප  පේො ව ලපයන් 

පමම ආත්මභළලය ෆමට ය.”] 

(් ඛණ් වාංයු් ් - වාංයු් ් නිේළය) 

  

ප්ප ආේළරය  ම මශ මුමන් පුමිපයෝ මවහ ේෆටිය්  බඳු 

පර ්පයකු, වම්   ෆේක පර ්පයකු, ේඩු ලෆනි මයිල් මවහ ඇේක 

පර ්පයකු, ේෆේක ලෆනි - ඊ් ලෆනි - ඉඳිේටු ලෆනි මවිල් මවහ ඇේක 

පර ්පයකු ආදී ලපයන් පබොපශෝ පර ්යන් දෆ් ේළශ. බුදුන් 

ලශන්පව  ද ඉශ් වඳශන් රේළhම ේෂශ.  

(් ඛණ් වාංයු් ්) 

  

 පමයින් පෙනී යන්පන් පර ්යන් ඉ්ළ ේටුේ පව ජීලත් ල  

 මුත් ඔවුන් ිරයෆිරන් දෆේ ඇත්පත් වහලල්ෙ පදප කු ෙමණ්්  බල ය. 

මු දී ප්ප ්ත්ත්ලය ෙෆලේක බල සත්රළන්්ලලින් ෙෆශෆිලි පේ. 

 පබොපශෝ පද ළ ම්ර රචලි් තිනයෝකුඩ්ඩ සත්රපි 

දෆ් පලන්පන් ද පමලන් වහලභළලයකි. බි්පබිවළර මශරජුපේ මශළ 

දළ මය පුණ්ය ේේමය ේෂ ි  රළත්රිපයපු මළලිමය  කෂ මේක බිපුසුු  
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පෝේළළෙ මවන්   ෆබිණි. එපශත් කිිරලකු ද්    ප ො ෆබිණි. 

රජ කමළ ඒ බෆේ බුදුන් ලශන්පව   වෆෂ ේෂ වි  ඒ පර ්යන් බෆවින් 

ඔවුන් පලනුපලන් දළ මය පුණ්ය ේේමය්  ේර  පව උෙපදවහ 

දුන්ශ. දළ  මලවහ ළපලපු දී ඒ ිරයලු පර ්යන් දෆකීම  ද වෆෆවහසශ. 

පමයින් පෙප නුපි පර ්යන් ිරයෆිරන් දෆකීම  ප ො ශෆකි ව 

බල යි. එපශත් ෙසු ල රන් ළර  ව ේ ළ ලවහ ක පබොපශොමයේ 

පර ්යන් විවිධ් වහලරෙලලින් පෙප න්   ෆබුු  බෆේ වඳශන් වී 

ඇ්. 

වලිේ යුමපි වඳශන් „පී්ෘලරුන්‟ ව්පබන්ධ්පයන් 

කුළකු ේේම මදළෂ ව බල්  රේළ ේෂ ප ො ශෆේ. එපශත් 

බුදුරජළණ්න් ලශන්පව පේ විරශය මනුල පෙත්ේක විවපි (පමන් ම 

මනිකුත් වත්ත්ල පයෝනිල) උෙින්පන් ඒ ඒ පුද්මයළ ේෂ 

කුළකු ේේම පශ  කපලනි. උන්ලශන්පව  පමපව  එය ෙෆශෆිලි 

ේරේක.  

බුදුන් ලශන්පව  ි ්  නිය‟ම  ෙවහ වහලල්ෙය්  පම  එය 

ිධ් ෂූන් ලශන්පව ළ  පෙන්ලළ, මළපේ නිය මම ඇේක ෙවහ ද ලෆඩි, 

 ෆ්පශොත් මශ පෙොෂපේ ඇේක ෙවහ o jeähhs විචළෂ ශ. “වහලළමීනි, ඔබ 

ලශන්පව පේ නිය මම ඇේක ෙවහ ඉ්ළම සුළු ය. පෙොෂපේ ඇේක ෙවහ 

රමළණ්පයන්  දව දශවහ මණ්නින් ්  මණ්නින්, පේෝටි මණ්නින් 

ොංගුල්  ෙමණ් ලත්  ෆ්.” එවි  උන්ලශන්පව , 

 



 

11 

 

“මශපණ්නි, එෙරිද්පදන් ඉ්ළ ටිේ පදප ්  ෙමණ්්  මිනිවහ 

පොවින් චු් ල මිනිවහ පොලම ඉෙපදේක.  මිනිවහ පොවින් චු් ල 

ේකරිවන් පයෝනිල උෙි  වත්ත්ලපයෝ පබොපශෝ පලේක. එපව  ම ඉ්ළ 

වහලල්ෙ පදප ්  ෙමණ්්  මිනිවහ පොල උෙිේක. පෙත්ේක විවපි උෙි  

වත්ත්ලපයෝ පබොපශෝ පලේක. ....” 

(වච්ච වාංයුත්් - වාංයු් ් නිේළය) 

 
පමයින් ේරුු  පදේ්  ෙෆශෆිලි පේ: 

1. මිනිසුන් මරණ්ය  ෙත් වීපමන් ෙසු: 

I. ටිේ පදප ්  ෙමණ්්  යළි මිනිවහ පොල උෙිේක. 

II. පබොපශෝ පදප ්  ේකරිවන් පොල, පර ් පොල ශළ 

 රේපයපු උෙිේක. 

2. පමපව  ලන්පන් මිනිවහ ජීවි්ය  කෂ ේෂ කුළකු ේේම 

පශ  කපලනි. 

 

 පම පිරන් ද පර ්ළත්මය (පෙත්ේක විවය, පේ්පෝේ) ජීවීන් 

පේො ව්  ඇේක බෆේ කියෆපේ. 

 පර ්යන් „දෆකීම‟ සුබ ප ො ලන්පන් ඔවුන්පේ ම මකු 

ේේම පශ  කපලන් යයි කිල ශෆකි ම්ර පු්ළ ම්ළ ම පෙප න්   ප ො 

එ  පර ්යන් ිරටි  බල ද පර ් ලවහ ක ේ ළල වඳශන් පේ. 

උදළශරණ්ය්  ලපයන් ානුාසී ේ ළ ලවහ කපේ පෙොට්ඨෙළද 
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පුමියන්පේ මල, පියළ ශළ පවොපශොයුරළ ෙේ ේ්ප පේො  යම පොල  

පමොවහ ඉන් ෙසුල පර ් පෝේය  ෙෆමිණියළ හු ය. 

 

 “නත් දුග්ගතා සචිකට්ටා කරන්තා නග්ගිනනෝ කා  

 උත්තන්තා භවාතාා න ද්නන්ති කුරරිනනෝ”  

[දුේ  ෙත් ව ඉඳිේටු බඳු ර්  ලවහත්රළිපයන් පී ළල  ෙත්ව ් ළන්් 

ව,  ේ  ව, පේට්ටු ව බිපයන් ්ෆේක මත්්ළ ව, මශත් බිය  ෙත් ව 

ේෲර ේේම ේෂළ ව ඔවුහු ප්රු න්ශ  පෙප න්   ප ො ආපලෝ 

ය.]  

(පේ්ලත්ථු 3.2) 

 [ෙසු ල ඔවුන් ප්රුන් ඉිරිපි පෙනී ිරටි බල කියෆපේ.] 

 

 පර ්යන් මිනිසු   ප ොපෙනුණ්ද පබොපශෝ මලවහ ළල ඔවුන් 

පමලල් මවෂ මෆලපව  බල්  රචලි් ල ේකපේ. ඇ්ෆ්ප වි  පමය 

තිනයෝකුඩ්ඩ සත්රනේ එ  රේළලලින් ආර්පභ වලළ විය ශෆේ. එපු 

පමපව  වඳශන් පේ: 

 “තිනයෝකුඩ්නඩ්සු තිට් න්ති න්ධිසිංඝාටනක්සු ච 

 ද්ායඵාවාසු තිට් න්ති ආගන්ත්ාන කං >යං” 

 [පර ්පයෝ ්මන්පේ (මුල්) පමල  ෙෆමිණ් ්ළේෙ-බිත්ේකල 

- පි ් ද, ව්ර මාං වන්ිපල,  කන් මාං වන්ිපල, පමලල්ල බිත්ේක 

වන්ිපල ද, පදොර මුලුල ද ිරටිේක.]    

        (තිනයෝකුඩ්ඩ කථා 1.5) 
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 පමපු වඳශන් “වේාං ඝරාං” යන්ප න් ්මන් ෙිාංචි ල ිරටි මුල් 

පමදර පමන් ම ්මළපේ ඇලෆිර  යින් ිරටි  පමදර ද මදශවහ ල  බෆේ 

කියෆපේ. 

 පර ්යන් පබොපශෝ වි  ප ො පෙප    මුත් ඔවුන් ශරශළ 

එ  දුේමන්ධ්ය ඉලිරය ප ො ශෆකි ්ර්ප ල  බල ේ ළ ලවහ ක රැවේ ම 

දෆ් පේ. දෆකිය ශෆකි පශෝ පෙන්විය ශෆකි කුු  පමො ්  ලෆන් ්  

ප ොමෆේකලම දෆරිය ප ො ශෆකි දුේමන්ධ්ය්  එන්පන්  ්ප ඒ 

පර ්යන්පමන් එන් කි ය  විහලළවය පෙර ිර  ම ේකමට ඇ්.  න්දේ 

පර ් ලවහ කපලපු පමපව  වඳශන් පේ. 

“කුම්භග්ගං ඳටිඳන්නම්වා ඹභ පුරිාන න්තිනක් 

අභානුනෝ ාඹති ගන්නධෝ - f>daනෝ  සඹති දාරුනණෝ” 

[යම පුරුයන් (පර ්යන්) ආවන් පි ඇේක  පුරු මළල්ේ  

මපි මලතීේණ් වීමු. පර ්යන්පේ ිරරුරු මඳ ශමයි. ඉ්ළ දරුු  

විළෙ ශඬ ද ඇපව .] 

( න්ද  ලවහ කල 4.3) 

ප්ප පුලපත් වඳශන් ල  ආේළරය  පෙප   ප්්  මළ යේ 

කිිරලකු ප ො ිරටියත් මිපේ දුේමන්ධ්යකුත් දරුු  විළෙ ශඬකුත් 

ෙෆේකපර  පශයින් එය පර ්යන් ිරටි  බල  වෂකුණ්ේෆයි විහලළව 

පේරිණි. 
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පර ් ලවහ කල එ  ේ ළ රැවේ පර ්යන්පේ රෙ - රීර 

වහලරෙය- විවහ්ර පේො  ඇ්. ඔවුන්පේ ජීවි් මේකයින් ම පේදජ ේ 

ය. උදළශරණ් කීෙය්  ෙශේකන් පෙෂමවහලනු ෆපේ. ෙසු ල වඳශන් 

පේපර  ෙරිි ඔවුන් මනුය ආත්මය  කෂ දී ේෂ කී ද ෙශසුපලන් 

ශඳු ළ මෆනීම  ශෆකි ල  ආේළරය  මනුරෙ මනුපිළිපල  වාංඛයළ ද 

ද් ලළ ඇ්. 

 

1. ඔපේ ිරරුර රන්ලන් ය. ිරයලු ිළ බබුළුලයි. එපශත් මුහුණ් 

ඌපරකුපේ පමනි. 

(සේර මුඛ පේ්ලත්ථු 1.2) 

2. ඔබපේ රීරය ිලය රීරය්  පව  ෙෆශෆෙත් ය. මශපවපු 

ිරටින්ප පු ය. එපශත් ෙු පලෝ දුමඳ ශම  මුඛය ිරදුරු 

ේරමින් ේේක.  

(පේකමුඛ පේ්ලත්ථු 1.3) 

3. ඔබ  ේ  ය. විරෙ ව පිළිකුල් ේ යු ක ව රෙපයන් යු් ් ය. 

දුමඳ ිරරුපරන් කුු  මඳ ශමයි. ිරරුර ශළත්ෙව මෆවහවන්පමන් 

පිරී ඇ්.  

[උදය ේළපයපු මම පු කන් ෙවහ පදප කු ද,  ෆල් වලවහ 

ේළපයපු ්ලත් දරුලන් ෙවහ පදප කු ද ලපයන් දව 

පදප කු  ලදළ මනුභල ේරමි. එපශත් එය ද මපේ කුව ගින්   

රමළණ්ලත් ප ො පේ - පර ේකය] 

(ෙඤහච පුත්ර ඛළදේ පේ්ලත්ථු 1.6) 
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4. වේ් පුත්ර ඛළදේ ලවහ කපේ ද පමපව ම ය. උපද් ශලව දරුලන් 

ශත් පද ළ බෆගින් ලදළ මනුභල ේරයි.  

(වේ් පුත්ර ඛළදේ පේ්ලත්ථු 1.7) 

5. ප්ප ්ෆ ෆත්ේකය මශූචි ශළ මුත්ර ද පල් ශළ වෆරල ද මනුභල ේරයි. 

(මශළපේවේළර පේ්ලත්ථු 1.9) 

6. ඔබ මුගුරු මත් මත් ඇේක ල, ශඬ  මුහුු  ඇේක ල, ේෆඩී බිඳී ගිය 

රීර ඇේක ල යන් හුය. ඔවුප ොවු   පුාංවළ පේො  පම  

උනුන්පේ පල් උරළ පබොන් හු ය.  

( ළම පේ්ලත්ථු 1.11) 

7. ඔබ  ේ  ය; දුේලේණ් ය; ේෘ ය; ිරරුපේ  ශර ඉල්පී ඇ්. 

ඉෂ ඇ  ඉවහම ක වී ඇ්. 

(වාංවළර පමෝචේ පේ්ලත්ථු 2.1) 

8. ඔබ  ේ ය; දුේලේණ්ය; ේෘ ය; ිරරුපේ  ශර ඉල්පී ඇ්. 

ඉෂ ඇ  ඉවහම ක වී ඇ්.  

[ලම ය ද, කිවිසීපමන් එ  ද ද, පේෂ ද, පවොටු ද, පවම ද, 

දර වපයපු දෆපල  ිරරුරුල වුරුු  ප් ද, ලෆද වහත්රීන්පේ 

පල් ද, මපන්ේළේළර පල් ද, වහත්රී පුරු මෂ ද මනුභල ේරමි. වළ 

පිෙළවළපලන් යු ක ල මිනිසුන්පේ ෙමණ්්  ප ොල මල 

මපුළදීන්පේ පල් වෆරල ආිය ද බුිමි. පවොපශොන් බිම ලෆේකර 

නිඳළමනිමි - පර ේකය] 

(වළරිපුත්් ප ර මළ්ළ පේ්ලත්ථු 2.2) 
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9. ඔබ  ේ  ය. විලේණ් රෙ ඇත්තී ය. පේට්ටු ය.  ශර ඉලිේපී 

ඇ්. ඉෂ ඇ  ෙදී ඇ්. ිරරුර ෙවහලලින් මෆලසී ඇ්. 

ේශඹිලියළ මවුු  ේේ පමන් ේෆසී්ප ඇ්. මසචි මඳ ඇ්.  

(මුත්්ළ පේ්ලත්ථු 2.3) 

10. ඉ්ළ විිර කරු විමළ යේ ිරටි  ඔබ ම  රැය ෙෆමිණි ේ ..... 

උයන් බිම  යන්ප පු. එපු පමොවහ සුල විඳී. ඊ  ෙසු ේන් මුඬු 

බල්ප්  ේකපේ මඟෙවඟ ේළ දමයි. ඇ  වෆකිල්්  

ෙමණ්්  ඉේකරි පලයි. ඔබ පෙොකුණ්  බිරන්ප පු. මිරරියකි. 

රීරh පෙර පමන් ඇේක පලයි. ප්ප බල්ළ මවුරුදු ශත් 

ිරයය්  ඇය පමපව  ේළ දමළ ඇ්. 

(ේKaණ් මුණ්  පේ්ලත්ථු 2.12) 

11. වමශර පර ්පයෝ සුන් බුන්, ලෆරශෆලි ඇඳ ිරටියශ. වමශරු 

පේවහලලින් විළි ලවළපම  ිරටියශ. පර ්පයෝ බත් වඳශළ 

දුලේක. එේ ෙෆත්්ේ ිර  ්ල ෙෆත්්ේ  ිල යේක. 

(මිධජ්ජමළ  පේ්ලත්ථු 3.1) 

12. එපේ්  ගිනි මත් පබොල් ශෆල් වී පුපවපු විසුරුලළ මනී. ප්ප 

වහත්රිය ්ම පිටි මවහ ශළ පල් මනුභල ේරයි. ඔබ ද මශූචි මනුභල 

ේරන්ප පු. 

(භ් පේ්ලත්ථු 3.4) 

13. දුේ  ෙත්ව මළපේ පුව ම්  ශෆ  දශවේ  ප ො මඩු යකුළු 

ෙශර ලදී. ඒ යකුළු ෙශරින් මපේ පුවහ මුදු  බිපඳ . 

(වට්ඨික වශවහව පේ්ලත්ථු 4.16) 
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14. මළපේ දපත් ඇඟිලි කුු  වී ලකුටු පේ. මුහුණ් පේොපඬෝ  

පමන් විේළර ය. ඇිරන් ේබ මයි. 

පමපව  මුළු පර ් ලවහ කල පුරළ පර ්යන් දු්  විඳි  වෆටි විවහ්ර 

පේපේ. 

 

ඉශ් වඳශන් විෙළේ ෆවනපි ෙශ් වඳශන් මකු ේේම පශ  කපලන් 

යයි කියෆපේ. 

1. මම ේයින් වාංලර වපයමි. එපශත් ලච පයන් මවාංලර 

වපයමි. 

2. මම පෙර ආත්මපි දුහ  ලච පයන් යුත් මවාංලර ශ්රමණ් 

පේධ්ළරී ෙවිටු මශපණ්්  වීමි. බඹවර බපයන් රීර 

ලේණ්ය ිමි. ප් ෂළ්ප බවහ නිවළ මළපේ මුඛය දුමඳ විය. 

3. මළපේ වෙත්නිය (වෆමියළපේ මප ්  බිරිය) මෆබිණියේ වුලළ 

ය. මළපේ දුහ  ිරේකන් ඇපේ පදමවහ මෆබ වි ළ ේපෂමි. 

මෆබ පල් බල  ම ෙත් ල ලෆගිරිණි.  යින් රැවහ වී ඒ මෆ  

විමස වි  මළ මේභෙළ් ය (මෆබ වි ළ කිරීම) ේෂළ  ්ප 

මම මපේ ම දරුලන් ේ  එකිය්  පේලළ´ යි ිවුරුපලමි. 

මේභෙළ්  ේේමයත් පබොරු කීමත් ිරදු පේපෂමි. 

4. ඉශ් (3) ෙරිි ම ය. 
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5. ප්ප බිරිඳ ්ද මසුරු ය. මශණ් බමුණ්   දන් පද  වි  “ප්ප 

දළ ය ප්ොෙ  ෙරපොල දී මශූචි ද, මුත්ර ද, රුිපරය ද, වෆරල ද 

පේලළ” යි ෙරිභල ේෂළ ය. 

6. මපි පෙර ආත්මපි මශණ් බමුණ්   ෙරිභල ේරමින් ේ ළ 

ේෂ මසුපරෝ වීමු. 

7. මශණ් බමුණ්   „දන් පදන් ‟ යි මළ පමපශයවිම  

කිිරපල්  ප ො වී ය. එපශයින් මම කිිරදු පි ්  ප ො 

ේපෂමි. 

8. වෆරියුත් මළ පුමියන්පේ ෙවහ ලෆනි පෙර ජළේකපි ලෆද මල ව 

මෆය ේෂ ෙළෙේේමය වඳශන් පේො   ෆ්. 

9. මම පක්රෝධ් ේර , ෙරු බවහ ප්ෙෂ , ඊේයළ ේර , 

මසුරු ිරත් ඇේක, වේරළටිේ ්ෆ ෆත්ේකය්  වීමි. වෙත්නිය 

මෆ වින් ශෆඳ ෙෆෂඳ මළ බළ ිරටියදී ම වෆමියළ ශළ ේ ළ ේෂළ 

ය. ඊේයළපලන් මුවෙත් වුු  මම ෙවහ පම  ඇය  දමළ 

මෆසීමි. ඇය ඔසු පේොෂ පවොයළ ේෆය  ගිය වි  මම 

පශොපරන් ේශඹිලියළ ලෆල් පම ෆවිත් ඇපේ ඇපඳ  විසුරුලළ 

ශපෂමි.  යන්පේ වළදයේ  ඇය ේෆඳ ල  ද  මුත් මළ 

ේෆඳවපි  ෆ්. එපශයින් මම ඇපේ ලවහත්රය්  පවොරළ 

මේකමි. 
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10. කි්පබිළ නුලර එ්  වෆදෆශෆලත් උලසුලකුපේ බිරිඳ වීමි. පුමියළ 

ඉ් මලළ ගිපයමි. දුිරල්ලත් වීමි. වහලළමියළ ප්ප මෆ   විමස වි  

මම ේයින් ලත් ිරේකන් ලත් ඔබ ඉ් මලළ ප ො ගිපයමි. මළ 

එපව  යන්පන්  ්ප ප්ප ේන් මුඩු බල්ළ මළපේ මඟ ෙවඟ ේළ 

දමළලළ‟ යි පබොරුල  ිවුරුපලමි. 

11. මපි පෙර ඊේයළ ආි ෂළමේ වහලභළලය ඇේක මෘශණිපයෝ වීමු. 

කු මවුලරු වීමු.  මශණ් බමුණ්   ිය යු ක පද් ේකබුු  

මුත් ප ො දුන්ප මු. පබොපශෝ ආශළර ෙළ  වෆඟ වපයමු. 

පබොපශෝ මනුභල ේපෂමු. බත් පිඬ්  ෙමණ් දී පිළිමන්   

ආ මය ශ  මලමන් ේපෂමු. 

12. පමප්ම පෙර ආත්මපි මල  පුාංවළ ේපෂ  ය. ප්ප පදලෆන් ළ 

පශොර පලපෂන්පදකි. ප්ප ්ෆ ෆත්ේකය මවහ මනුභල ේරමින් 

මුවළලළද කියමින් ලාංචළ ේෂළ ය. මම මනුය වහත්රියේ ල - 

රධ්ළ  ්ෆ ෆත්ේකය වී - ඉල්ල පද් ේකබියදීත්  ෆ්ෆයි කීපලමි. 

පමදර ේකබියදීත්  ෆ්ෆයි කීලළ  ්ප මපේ ආශළර මශූචි පේලළ 

යි ිවුරුපලමි. 

13. ඉඳුරන් දම ය ේෂ, රු්  මු ලෆ  හුන්, භළල ළ ේර , කිිර 

පවකිනුත් බිය්   ෆේක සුපන්ත්ර  ්ප ෙපව  බුදුන්පේ පුව 

මල් විදු්ප ෙශරකින් (ම්  මෆසීපමන්) පෙොඩි ේපෂමි. 

14. මම මවිශ ිර ළණ්න් දන් පද  ්ෆ  බළ කියළ මන් ළ 

මිපේළරි පව ෙත් ේරනු ෆවනපයමි. එ්ෆ   මශර මෆනීම  



 

20 

 

ෙෆමිපණ්  යළචේයන් දෆේ නුරුවහ ළ ේමින් ෙෆත්්ේ  වී 

මුහුණ් ශකුළුලළ මේකමි (බු්පමළ මේකමි). 

පමපව  ඒ ඒ විෙළේ ෆමට ඇත්පත් ්මන් පෙර ආත්මපි ේර  ද 

ෙළෙක්රියළ නිවළ යයි පර ්යන් ම ෙලවළ ඇ්.  

ඉශේකන් උපු ළ දෆ් ව මුගරන් මළ පුමි පුලපත් පර ්යන් මෆ  ද 

විමවළ බන් . 

පබොපශෝ පර ්යන් ඉ්ළ මලවහව ,  ේ , වළගින්ප න් 

පෙපෂ , මෂමුත්ර ආදී ද මනුභල ේර  මය බෆේ පමයින් ිවහලනු ඇ්. 

එපශත් වමශරු පෙර ආත්මල ේර  ද කු ේේම පශ  කපලන් 

ිලය වහලරෙපයන්, ිලය විමළ  පමන් ව මාංේළර ම විල 

පලපවන් න් බල  ද ෙත් පලේක. ෙශ් වඳශන් උදළශරණ් බන් : 

ඒ (පර ේකයපේ) පෙොකුපණ්පු රනින් ේෂ පුණි පෙේක ශළ පෙෝරු 

ද ඇ්. රන් මුලළ ලෆල්පන් යු් ් ය. ම ශර සුලඳ ඇේක ිරත් ේළු 

පශල්මෆලි ඇ්. පෙොකුණ් ල ළ ප ොපය්  රු් ලලින් මෆලසී ඇ්. 

මපන්ේළේළර සුලඳ සුෂාං ශමයි. 

ර කපුල්ලලින් ලෆසුු  ිය්ළ ඇ්. පශෂ පියුමින් පමො ල  

වෆරසී ඇ්.... ශාංවයන්පේ වශ පේොවහලළ ලිපුණියන්පේ ම ශර  ළද 

පලයි. ප ොපය්  ේ තය වමශයළපමන් මෆලසී ඇ්. ප ොපය්  ෙ දර  

මවහ මල  ඇ්.... පම බඳු නුලර්  මිනිසු   ද  ෆ්. පබොපශෝ  

වහලේණ්මය රළවළදපයෝ ඇත්්ළශ.. ලත් පිළිපලත් ේර  ෙන්ිරයය්  

දළිරපයෝ පලේක. ව් ලෂලු මඟු ෙෂඳ ළ ආිපයන් වෆරසු ළශ. රන් මුලළ 

මුදුන් මල්ේඩින් වෆරසුු  පේවහ ඇ්... 
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[ෙසුල ේන් මුඩු බල්ප්  ඇපේ මඟෙවඟ ේළ දමයි.] 

(ේණ්ණ්මුණ්  පේ්ලත්ථු 2.12) 

“මලින් මෆලසුු , ම ශර, ප ොපය්  චිත්ර ඇේක,  ර ළරීන් 

විිරන් පවවු ළ ද පදේ විම  මම ෙරිපභෝම ේරමි. ේෆමේක පිළිය්  

පෙරලළ මේකමි. පබොපශෝ ව්පෙත් ඇත්තී පලමි. ධ් ය ද ප ො පිරිපශයි.” 

(සුත්් පේ්ලත්ථු 2.11) 

 

පර ්ළත්ම භළලය  ෙත් මය ම කරින් වපශ  පිරිව්  ්මන් 

නිරපි උෙි  බල ද රේළ පේො  ඇ්. 

“ිරවු මපවකින් මත්ප්පු මපේ ේළ ක්රියළල ලන්පන් ය. 

ම  කරු ල මම ඒේළන්් ේටුේ ව දරුු  ව මවීචි මශළ  රේපයපු 

ලෆප න්ප මි.” 

(ඛල්ළටිය පේ්ලත්ථු 1.10) 

 

“පින්ලත්නි, මම පර ් පෝේපයපු උෙන්, දුේ  ෙත් 

පර ්පය්  මි. ... ය්ප ි ේ මම ේළුරිය ේපෂ්ප ද එි  ෙ න් ෙ වහ 

ෙවහ ලව්  මුළුල්පපු ේ මශර්  පශෝ පබො  ද ෙළ ය්  පශෝ ප ො 

දනිමි..... ිරවු මවකින් ම කපයපු  මම ේළක්රියළ ේරමි. මම 

ඒේළන්්පයන් ම දරුු  ව මශළ නිරය  ලෆප මි.” 

(ධ් ෙළ පේ්ලත්ථු 2.7) 

 

නිරපයපු ඇේක පඝෝර දුේ ද ප්ප ේ ළල විවහ්ර පේ. 
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ප්ප ආේළරය  ්මන් පේ මතී් භලය ිරපු කිරීම  පර ්ය   

ශෆකි ම්ර ම ළම්පයපු ්මන්  මත්ල  විෙළේ මෆ  ද දෆනුම්  ඇේක 

ල ිරටි බල පෙපන්. 

පර ්යන් ප්ප ආේළරය  විවිධ් වහලරෙ පෙන්ල  ම්ර ඔවුන් 

රධ්ළ  ලපයන් පේො වහ ශ්රේ  පබපද  බල කියෆපේ. 

 

මිළින්ද ප්රල්නනඹහි :  (1)  jka;disl  (2)  nqmamsmdid  

(3)  ksÊCOdu;Kayd  (4)  mro;a;=mÔù  යනුපලනි. 

එපශත් විබංග අට් කථාහි (1) නිජ්ඣළම්ණ්පුේළ (2) බුේපිෙළිරේළ 

(3) ෙරදත් කෙජීවි යි ප්ලේමය්  ෙමණ්්  වඳශන් පේ. 

 

පමයින්  

1. න්තාසික ලන්් + ආිරේ - ලම ය ේෂ ද මනුභල ේර ; 

පමම පර ්පයෝ ලම ය ේෂ පද් පවොය පවොයළ 

පමොවහ මනුභල ේරේක. 

2. බුේපිඳාා  කුවගින්ප න් ශළ පිෙළවළපලන් පී ළ විඳි  

fm%a් පේො වකි. පව්ප පවොටු ෙමණ් ලත් ආශළර ලපයන් 

ප ො ෆබ ේල්ෙ මණ්න් දු්  විඳින්ප ෝ ය. 

3. නිජ්ඣාභතේහිකා  නිජ්ඣළම  = නි:් ළම - දලළමින්, 

මනුභල ේරමින්, පිෙළවය ම මනුභල ේරමින්, මිපේ පව 

පිෙළවය  ෙත් වපලෝය. fnkh වපු් මවේ ඇ කෂ් ඇවිලුු  

ගිනි ේඳ්  පමන් ඇ කෂේකන් දෆපලන්ප ෝය. 

4. ඳයදත්තුඳජීවී - මනුන් විිරන් පදනු බ  පදයින් ජීවි්ය 

ෙලත්ලළ පම  ය  මය ය. 



 

23 

 

 ේව පමො  ආදී මපිරිිරදු වහ ළ ල ආශළර පවොයමින් දු්  විඳි  ඳංසු 

පිාචිකා  ්ප ව පර ් මණ්ය්  මෆ  ද වඳශන් පේ. 

 

ප්ප පබදීම ෙසු ේළයේ ිරදු වල්  බල පෙප   ම්ර ෙෆරණි 

සත්රළම් ේරුු ල පමලෆන් ්  විදයමළ  ප ො පේ. පේපව  පල්ත් 

පෙොදුපේ මත් ේ පමම පර ්යන්පේ දු් ත ් ්ත්ත්ලය පමපව  පේ. 

වළ පිෙළවළලලින් පීඩි් ව ද පේට්ටු ව ද මශත්ව ද රීරය ඇේක 

පර ්පයෝ මශළ ඇ වෆකිලි වපු් වපලෝය. බ  වම පි  ේට්ප පු ඇලී 

ඇ්. ප ො ෙෆසී පේලුු  බු පමඩියේ පමන් වම ඇලී ඇ්. ඇ -ව්ප-

 ශර ෙමණ්්  ඉේකරි වී ඇේක රීර ය; ඇවහ ශළ ේ්පමුල් ඇ කෂ  එමට 

පමොවහ ඇ්. මවුල් ව පේවහ ය. මඳුරු මුහුණ් ය. කිපුල්පපු ශළ ිරරුපරපු 

ිම  ලෆඩුු  ි්  පරෝම ය. ිරරුපේ රැලි ලෆටී ඇ්. නිරුලත් ය. බත් 

ටිේ්  ෙෆන් පෙොද්   ෆ්. බත් ේන් , ෙෆන් පබොන්  ය  පබොල් ශඬ 

ඇපව . ඒ ශඬ ඇසීමත් වමම ම ඒලළ බළ මෆනීම  ්නි ල  ෆගී ිරටීම  

මවමත් ල එකිප ේළ පල් එල්ලී දුකින්  ෆගී ිරටිේක. බත් ෙෆන් යනු 

පුදුම ේද ය. කිිර දු ිප ේ ප ො ෆපේ. පද  කිිරපලකු ප ොමෆ්. ඒ 

ප්ප ම්  දුලේක. 

ආළ භාංම ව ඇ්ෆ්ප පර ්පයකු පරෝම කෙපයන්  ෆගි ගිනි 

ජළළපලන් ්මළ ල ළ ඇේක ගිනි ජළළල්  පමන් මුළු ිරරුර දලයි. 

පර ්යන්පේ බ  වළගින්ප න්  ද, පි ් ිරරුපරන්  ෆගි ගින්ප න් ද, 

ිරප්පු දු්  ෙෆවවිපමන් ද, වෆම වි  ම ගිනිය්ප පලේක. මුවින් ේළරළ දෆම 
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පවපමන් ද, ලෆද මයපේ මෂ ලලින් ද, පෝලෆවහවන් ෙශේර  මෂ 

මුත්රලලින් ද වන්්ේෙණ් වීම  ිර්  පර ්පයෝ පයොදුන් මණ්න් දුලේක. 

එපශත් ඒ කිිරල්  ද ප ො ෆපේ. පවලණ්්   ෆ්. මශ පෙොකුු , විල් 

ිරපඳයි. පුවහ පලයි. සුෂඟ ෙලළ උු සු්ප පලයි. ගිනි දෆල් බල  ෙත් 

පලයි. 

^ioaOïfudamdhkh weiqßks'& 

 

නරෝැඩ ඟයා විමළ  ලවහ ක ශළ පර ් ලවහ ක ේ ළ එේ  

මෙළ වෆේසුු  ජ ප්රිය ේෘේකයකි. වීදාගභ හිමිනඹෝ පමපව  ෙලවේක. 

 

—Wmk;a  fma;j  mõ  fldg fkd    mK;a 

lf,l;a fkd ,efnhs fiï fidgq    muK;a 

W.=r;a  fkd  f;fuhs  iqr .Õ    jegqK;a 

lf,l;a  mska  fkd l<els u hs    is;=k;a˜ 

 

පමලන් පුලත් කියල  මව  මිනිසු   පදයළේළරයේ ශෆඟී්ප 

ඇේකවීම ප ො ලෆෂෆ් විය ශෆේ. 

(ම)  මපන්! මපෙොයි! ය  ේරුණ්ළ බර ිර කවිලි. 

(ආ) පමලන් දු්  ගිනි ඇේක ලන්පන් පර ්යන් ්මන් පෙර ආත්මපි 

ේෂ කී ද නිවළ  ්ප මළ ේෂ මකු ේේම නිවළ මළ ද එලන් 

්ත්ත්ලයේ  ෙත් ප ොලන්පන් ද? යනු ඒ ශෆඟී්ප ය. 
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පර ් ලවහ ක ේ ළලලින් උලුේෙළ පෙන්ලනුපි ප්ප ශෆඟී්ප ය. 

මෙපේ පමම ේෘේකපයපු ේ ළ ලවහ කල ව අම්ඵක්ඛය ේ ළපලපු ලිච්ඡවී 

රජ කමළ ෙත් ලන්පන් ද පමලන් ්ත්ත්ලයේ  ය. පමමගින් ශ්රළලේයළ 

මකුපයන් මුදළ මෆනීම  ඉමශත් ෙරිශ්රමය්  දෆපේ. වළමළ ය 

ජ ්ළල ම්ර විභාන ්තු නප්රේත ්තු ේ ළ ජ ප්රිය ලන්පන් එපව 

ය. 

එමගින් මෙ  පමලන් ශෆඟීම්  ඇේක ප ො ලන්පන් ඇයි? එ්  

ම්කින් ප්ප දු්  පේද ළ මෙ  ශෆබෆපුන් ම දෆේ ම් ප ො ශෆේ. මනි්  

ම්  fm%a්යන්පේ මකු විෙළේ බය නිවළ ම යය   ඔවුන්පේ 

දුේ ප ොපෙපන්. “න නත්ං නකෝචි යති ත්තානං කම්භ ඳච්චඹා” 

(පර ්යන්පේ මකු ේේම පශ  කපලන් කිිරපල්  ඔවුන් ිරපු ප ො 

ේරයි) 

(ේකපරෝකුඩ්  පේ්ලත්ථු 1.5)  

 

 

 

එපශත් පේ් ලත්ථු ේ ළ පු්ළු ප ො පේ. 

දෆන් ේෂ ශෆ් ප්  කුම්  ද? පර ් ලවහ ක ේ ළල  වළේච්ඡළ 

ලන්පන් ප්ප ලෆදමත් විය ය.  

විවඳුම ශෆටිය  ඉිරිෙත් ලන්පන් දළ ය යි - දීම යි. පමම „දීම‟ 

පුද්මයකුපමන් පර ්යළ  දීම්  ප ො පේ. එලෆන් කින් මත්ල  

ඵය්   ෆ්.  න්දළ පර ් ලවහ කපේ පර ේකය,  න්දපව   උෙළවේ කමළ 
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මම්ළ පමපව  ෙලවයි. “මම පේලපයපු ඔබපේ බිරිඳ වීමි. ෙේේ්ප 

ේපෂමි. ඔබ  ෙරු ලච  කීපලමි. ඔබ  මරු වරු  ෆේක ල ිරටිපයමි. 

ඒ නිවළ පර ් පෝේය  ආපලමි.” එවි  උෙළවේ ්ෆ  පමපව  කියයි. 

“එපව   ්ප ප්ප උ කරු වළුල පදමි. ප්ප වළුල ශෆඳමන් .” පර ේකයපේ 

පිළි කර පමපව  විය. “ඔබපේ මේකන් මළ ම්  පද  පද් ම  මත් ප ො 

පේ.” එපව   ්ප ේෂ යුත්පත් කුම්  ද? “ිරල්ලත්  ව වී්රළගී ව 

බහුශ්රෆ් ව ිධ් ෂූන් ආශළර ෙළ පයන් ව්ෙන් . එපු පි  ම  

මනුපමෝදන් ේරන් . එවි  මම ිරයලු ව්පෙේකන් ආ ය පලමි. සුලෙත් 

පලමි.” 

ේ පේ්යන් පලනුපලන් ිධ් ෂු වාංඝයළ ලශන්පව ළ  දන් පෙත් 

පිරි ෆමීප්ප චළරිත්රය ආර්පභ වීම  පෙර ිර  ම ඔවුන් පලනුපලන් 

ද් තයණ්ළ දීම ිරදු ේර ේකබිණි. පර ්යන් ප ො පෙනුු  පශයින් ප්ප 

ද් තයණ්ළලලින් රපයෝජ ය්  ඇත් ද ය  කු කශය ද ේකබිණි. ඒ 

පිළිබඳ විමසීම්  ජාණු්නෝණි බ්රාව්භණඹා බුදුන් ලශන්පව පමන් ිරදු 

ේපෂ  ය. 

“භඹභස්ු නබෝ නගෝතභ බ්රාව්භණා නාභ; දානානි නද්භ. 

ද්ධානි කනයෝභ. ඉදං දානං ඤාතිානරෝහිතානං උඳකේඳතු. ඉදං 

දානං නේතා ඤාතිානරෝහිතා ඳරිභුඤ්ජන්තති. කච්චි තං නබෝ නගෝතභ 

දානං නේතානං ඤාතිානරෝහිතානං උඳකේඳති, කච්චි නත් නේතා 

ඤාති ානරෝහිතා තං දානං ඳරිභුඤ්ජන්තීති” 
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[භලත් පමෞ්මයන් ලශන්ව, මපි බ්රළශහමණ්පයෝ ලමු. ප්ප දළ ය 

 -වශ පල්  ය   ෙෆමිපණ්ලළ (මත්පේලළ), ප්ප දළ ය පර ් බල  

ෙත්ව  පයෝ වශ පල්  පයෝ භු් ේක විඳිත්ලළ  යි කියළ දන් පදමු; 

ම්ේ බත්පදමු. භලත් පමෞ්මයිනි, කිම ප්ප දළ  පර ් ව  යි   

වශ පල්  යි   ෙෆමිපණ් ද? කිම ඒ දළ ය පර ් ව  පයෝ වශ පල් 

 පයෝ භු් ේක විඳිත් ද? ] 

“බ්රළශහමණ්ය, සුදුසු ්න්පු (ිරටි  මය ) එය ෙෆමිපණ්. නුසුදුසු 

්න්පු (ිරටි  මය ) ප ො පේ.” 

“භලත් පමෞ්මයිනි, සුදුසු ්ෆ  කුම්  ද? නුසුදුසු ්ෆ  කුම්  

ද?” 

 

“බ්රළශහමණ්ය, පමපු වමශර පදප ්  ෙළණ්ළේකෙළතී පලේක. 

මින් ළදළයී පලේක. ේළමපයපු ලරදලළ ශෆිරපරේක. මුවළලළදී පලේක. 

පිසුණ්ළලළචී පලේක. ඵරුවළලළචී පලේක. ව්පඵේෙළපී පලේක. දෆඩි පෝභී 

පලේක. මවුල්  වුු  මිවිටු වුු  මය පලේක. ඔවුහු මරණ්ය  ෙත්වීපමන් 

ෙසු ල නිරපි උෙිේක. ඔවුහු නිරිව කන්  මයත් මශර බුිමින් එපු 

යෆපෙේක. ය්ප ්ෆ ේ ප්ප (ඔබ දුන්) දළ  ප ො ෆපේ ද, බමුණ්, ප්ප 

මවහ ළ ය යි. (නිරි තුනට ඔබ දුන් දළ පයන් පරඹක් නැත.)” 
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“බ්රළශහමණ්ය, වමශරු ෙළණ්ළේකෙළතී පලේක... මිවිටු වපලෝ 

පලේක..... ඔවුහු ේකරිවන් පොල උෙිේක. ඔවුහු ේකරිවන් ව ක   මයත් 

මශර බුිමින් යෆපෙේක....ප්ප ද මවහ ළ ය යි. (තිරින් තුනට ඔබ දුන් 

දළ පයන් පරඹක් නැත.)” 

“බ්රළශහමණ්ය, වමශරු ෙළණ්ළේකෙළ්පයන් ලෆෂපේේක... වමය්  

දෘහටි ඇත්ප්ෝ පලේක..... ඔවුහු මරණ්පයන් ෙසු මිනිවහ වශලළවය  

ෙෆමිපණ්ේක... ප්ප ද මවහ ළ ය යි. (මිනි් නරො උෙන් මය  ඔබ දුන් 

දළ පයන්  පරඹක් නැත.)” 

“බ්රළශහමණ්ය, වමශරු ෙළණ්ළේකෙළ්පයන් ලෆෂපේේක... 

මරණ්පයන් ෙසු පදවියන් ශළ වශලළවය  ෙෆමිපණ්ේක... පමය ද 

මවහ ළ යකි. (නදේ නරො ෙශෂ ව මය   ඔබ දුන් දළ පයන්  පරඹක් 

නැත.)” 

 

“බ්රළශහමණ්ය, වමශරු ෙළණ්ළේකෙළතී පලේක... මි යළ දෘහටිේ 

පලේක..... ඔවුහු මරණින් ම ක නඳත්ති විනඹහි (පර ්ළත්මපයපු) 

උෙිේක. ඔවුහු එපු ඇේක ආශළරපයන් යෆපෙේක.... ඔවුන්පේ   මි කපරෝ 

පශෝ  -වශ පල්  පයෝ පමපු ිර  යම්  ෙමුු ලත් ද, ඔවුහු එයින් 

යෆපෙේක. එයින් ඔවුහු ජීලත් පලේක. බ්රළශහමණ්ය, ප්ප ්ථානඹ යි. එපු 

ිරටි  මය  ප්ප දළ ය ෙෆමිපණ්යි.  පරත් නයි.” 
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“භලත් පමෞ්මයිනි, ඉින් ඒ පර ් ව  යළ වශ පල්  යළ ඒ 

(දන් පද  ්ෆ  ) ප ො ෙෆමිපණ්න්පන්  ්ප ේලපර්  ඒ දළ ය භු් ේක 

විඳී ද? ”  

“බ්රළශහමණ්ය,  පල ත් පර ් ව  පයෝ වශ පල්  පයෝ 

එ්ෆ   ෙෆමිපණ්ත් ද ඔවුහු එම දළ ය භු් ේක විඳිේක.” 

“භලත් පමෞ්මයිනි, ඉින් ඒ පර ්ව  යළත් වශ පල් 

 යළත්, මන් පර ් ව  පයෝත් වශ පල්  පයෝත් එ්ෆ   ප ො 

ෙෆමිපණ්ත්  ්ප ේලපර්  ඒ දළ ය භු් ේක විඳියි ද?” 

“බ්රළශහමණ්ය, ප්ප වළ දීේඝ ව මමපන් දී (වවපරපු) පර ් ව 

 යන්පමන් වශ පල්  යන්පමන් පුවහ වල්  යන්  පිළිම් ප ො 

ශෆේ. එපව  කීම  ඉ ්  ප ොමෆ්. ්ල ද දළයේයළ (පදන් ළ) ද නිහඵ 

(ක්රියළල්  ේෂ) පුද්මපය්  ප ො පේ.” 

“භලත් පමෞ්මයිනි, (ඉශේකන් වඳශන් ේෂ)  මවහ ළ පි 

(නුසුදුසු ්ෆ ) පද  දළ ත් ේෆෙ යයි ලදළර  පව ්  ද?” 

 

“එපව  ය බ්රළශහමණ්ය ....” 

ප්ප වළේච්ඡළල මලවළ පි ජළු වහපවෝණි බ්රළශහමණ්යළ පමපව  

ෙෆලිරය. “භලත් පමෞ්මයිනි, දන් දීම මෆ වි, “ශ්රද්ධ්ළ” පජළල කිරීම ද 

මෆ වි. එපු දී දළයේයළද මනිහඵ ලන්පන් ය. (ඔහු  ද පව්්  පේ ම 

ය). බුදුන් ලශන්පව  එය මනුම් ේෂ පව ේ. 

^cdKqiafida‚ iQ;%h& 
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ඉශ් දෆ් පල  වාංලළදය  මනුල, නිරපි, ේකරිවන් පොල, 

මිනිවහ පොල ශළ පදේ පොල උේ ද මය  ප්ප දළ  ඵලත් පව ිය 

ශෆකි ප ො පේ. එපශත් පර ්ළත්මභළලය ෆවනල   දළ  ේෆෙ කිරී්ප 

ේෂ ශෆේ. පර ්ය   දළ මය ේ යු ක කිරීම මනුදෆ  ලදළෂ බල 

පමයින් ෙෆශෆිලි පේ. තිනයෝකුඩ්ඩ ේ ළ ලවහ කල පමය ්ලදුර ත් 

ව ළ  ේරයි. 

පර ්යන් ලේම පේො  දෆ් වීම්  ිරදු වී ප ොමෆේක බලද පමයින් 

මමය පේ. පේපව  පල්ත් “ෙරදත් කෙජීවී” (ෙර = මනුන් විිරන්; දත්් 

= දුන් දෆයින්; උෙජීවී = ජීලත් ල  = මනුන් විිරන් පදනු බ  පදයින් 

යෆපෙ ) පේො ව පර ් ලේගීේරණ්යේ  මසු වී ඇ්. 

බුදුන් ලශන්පව  මනුදෆ  ලදළෂ ප්ප දළ ය පිළිමෆනීම  

සුදුවහපවෝ ේලරහු ද? ආේය මශළ වාංඝයළ ලශන්පව ළ ය. තිනයෝකුඩ්ඩ 

සත්රපයපු පමපව  දෆ් පේ: 

“මේපියන් ව්පබන්ධ් ඥළතීන් ම කපරන් මනුේ්පෙළ ේරන් ළ වු 

පු්ලත් ව පුත්රළදී ය්ප පේප ්  පලත් ද ඔවුහු පිරිිරදු රණීන්් ව, උදළර 

ව, ේෆෙ ව, ආේයයන් පේ ෙරිපභෝමය  සුදුසු ආශළර ෙළ  ලේම, 

ද් තයණ්ළල  සුදුසු පේළපේ පිරි මළ ප්ප දළ ය මපේ ඥළේක පර ්යන්  

මත්පේලළ, ප්ප දළ  විෙළේය විඳිමින් ඔවුහු සුලෙත් පේලළ යි පින් පදත් ද 

එය ඔවු   මත්ලන්පන් ම ය. එයින් ප්රීේකය  ෙත් පර ්පයෝ ඒ දළ  

පිරි ෆම මපේ  පයෝ ද සුලෙත් පලත්ලළ යි ේේක.... දළයේපයෝත් 
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මනිහඵ වපලෝ ය. ..වාංඝයළ ලශන්පව ළ විපයපු පද  ද ප්ප 

ද් තයණ්ළල වෆබ පිරන් ම ඵ වපු් වලකි. පබොපශෝ ේළය්  

මුළුල්පපු පර ්යළ ශ  පු් පිණිව ඒ පමොපශොපත් ම ෙෆමිපණ්.” 

 

ප්ප මනුල ේරුු  ශ්ර්  එේ වි  එේ ක පේ.  

1. නෝ ඤාති ධම්නභෝ ච අඹං නිද්සිනතෝ 

[“මදළිර ප්ප මේළිර ප්ප” ආදී ලපයන් ප්ප ්ෆ ෆත්්ළ ජීලත් ල 

ිරටියදී ම  පමපව දුන්පන් ය පමපව ේපෂ  ය යි ිර්මින්] 

(ඥළේක ධ්ේමය රදේ ය ේර  දී) 

2. නේතාන පජා ච කතා උශායා 

(උදළර ව පර ් පජළල්  ේර  ද්පද්ය) 

3. ඵරං ච භික්ඛනභනුේඳදින්නං 

(ිධ් ෂූන් ලශන්පව ළ  ේළය බය ද උෙදල  දී) 

4. තුම්නවේහි පුඤඤ්ං ඳසුතං අනේඳකං 

(ඔබ විිරන් ද ම ල්ෙ ව පි ්  රැවහ ේර  දී) 

(ේකපරෝකුඩ්  පේ්ලත්ථු 1.5) 

 

මෂවුන් උපදවළ පේපර  දළ මය පුණ්ය ේේමලලින් ප්ප 

ව්ර ම එේ වි  ිරදු පේ. 

පර ් ලවහ ක ේ ළ ිරයල්ේ ම ප්ප මරමුු  මුල් ්න්පු ්බළ 

ේ යු ක ේෂ යු ක බෆේ මලධ්ළරණ්ය පේපේ. පර ්ළත්ම භළලය  

ෙත්වලන් කියන්පන් ්මන් පලනුපලන් දළ  දී එපු පින් ්ම   
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මනුපමෝදන් ේරල  පව යි. එපු රේකඵ එපේපණ්පු ම මත් ව බල ද 

ව ළ  ේෂශ. 

ප්ප ේරුු  යළි යළිත් ්ශවුරු කිරීම පර ් ලවහ ක ේ ළලලින් 

ිරදු පේ. 

“රශත්හු පේත් ලෆනියශ. දළයේපයෝ පමොවියන් ලෆන් ළ ශ; 

දළ  ලවහ කල මටජ ලෆනි ය. ප්ප ේරුු   ක  පශ  ක පේො  පම  කුය 

උෙදී. 

මටජය ද, පමොවිේම  රශ කන්  මෆේක පේ් ද ය  ප්ප ේරුු  

ෙරපොල ගියවු   ද, දළයේය   ද උෙේළර පිණිව පේ. ෙරපොල ගිය 

මය දන් දීපමන් ද ඒ විෙළේය විඳිේක දළයේයළ ද පිප න් ලෆපඩ්” 

(පඛත්ූතෙම පේ්ලත්ථු 1.1) 

 

ලේ්මළ පයපු පේප කු මෂ ෙසු වත් ි කින්, ප්මවකින් 

ශළ මවුරුදු ේළ පශෝ දළ  ෙෆලෆත්වීම ිරරි්්  පේො  පම  ඇ්. 

එපව ම මසුලල් රමළණ්යේ ිධ් ෂූන් ලශන්පව ළ වශභළගි ේරලළ ම් 

යු ක යෆයි නිමම ය ේරේක. එපශත් පර ් ලවහ ක ේ ළල එබඳු ිරරි්්  

 කබුු  බල්  ප ො පෙපන්. 

 

“මනුේ්පෙළ ිරත් ඇේක වෆරියුත් මළ පුමිපයෝ ඇපේ ඉල්ලීම 

පිළිපම  ිධ් ෂු  මේ  බත් පිඬ්  ද රිය ්  ෙමණ් පරි ේ ්  ද, 

එ්  ිය ්ෆටිය්  ද දන් දී ඈ  ද් තයණ්ළල දුන් ශ. පින් මනුපමෝදන් 

ේෂශ” 

(වාංවළරපමෝචේ පේ්ලත්ථු 2.1) 
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“ේළරුණිේ ව උෙේකවහව ප්රු පලෝ (වෆරියුත් පුමිපයෝ) මපේ 

ලච  මවළ, මුමන්, මනුරුද්ධ් ශළ ේේපි  මශප්රුන් මම්ළ ිරේ 

කිළිය්  පේො  ිරේ ිගින් ලඩි ළ වඟ   ඒ කුටි ද, ආශළර ෙළ  ද 

දුන්ශ. ” 

(වළරිපුත්්ප ර පේ්ලත්ථු 2.2) 

 

“ිධ් ෂු වාංඝයළ පේපරන් වාංඝ ලපයන් ිරවු  ම්  ද,  ෆල් 

පුද්ම ලපයන් ව්ර  ම්  දෆ යි ලපයන් ිධ් ෂූන් ම   ම්  

ලෂඳලළ ම  පින් පදන් ෆයි ඉල්ළ ිරටියළ ය. ” 

(මත්්ළ පේ්ලත්ථු 2.3) 

 

“මළපේ උත්්රළ  ්ප ියණි ප්ොපමෝ කුේේම ේරේක........ 

පමපිළිපලලින් පිඬු ිරඟළ ලෆඩි සුිරල්ලත් ව ිධ් ෂූන් ලශන්පව   පිරුු  

ෙෆන් භළජ ය්  ද විිර කරු ේෆවිලි පිරව භළජ ය්  ද පම ෆවිත් පජළ 

පේො  „වහලළමීනි, මළපේ පියළපණ්ෝ ේළුරිය ේපෂෝය. ඒ පියළණ්න් ශ  

ද් තයණ්ළල ෆපේලළ‟යි ෙෆලසුලළ ය. 

( න්දේ පේ්ලත්ථු 4.3) 

ලිච්ඡවි රජ කමළ සුිරල්ලත් ව ේේපි ේ මශරශ ක   වඟ 

ිරවුරු ම ්  පජළ ේපෂ  ය.  

(ම්පබව් ඛර පේ්ලත්ථු 4.1) 
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වළනුලළසී පෙොට්ඨෙළද පුමියන් උන් ලශන්පව පේ මල ද පියළ ද 

පවොපශොයුරළ ද යම පොල  - පර ් පොල  - ගිය බෆේ දෆේ, ්ලත් 

පදොපෂොවහ  ම්  වමම පිඬු ිරඟළ එ්  ්ෆ ේ  රැවහ ේරවශ. “ඔබ 

ලශන්පව ළ ෆවන ය්ප පදය්  පේ  ්ප එය ම  පද  පව ් ලළ.  ය   

මනුේ්පෙළ පිණිව වඟ බ්්  පදන්ප මි.” යි ෙෆලසශ. උන්ලශන්පව  ද 

්මන් ද පදය ප්රු   දුන්ශ. ප්රහු වාංඝයළ නිමන්ත්රණ්ය ේෂශ. 

දන් දී පියළ  ද මල  ද පවොපශොයුරළ  ද පින් පෙත් දුන්ශ. ප්ප පි  මපේ 

 ය   පේලළ” 

(වළනුලළසී පේ්ලත්ථු 3.2) 

 

පර ්යි   දළ ය දීම වඳශළ ිධ් ෂූන් ලශන්පව  ෙමණ්්  

ප ොල ශ්රද්ධ්ළලත් ගිපුයන් ද පයොදළ මත් බල ඇ්ෆ්ප ේ ළ ලවහ කලලින් 

පෙපන්. පර ේකය  ්මළ මේකන් උ කරු වළුල දීපමන් පි ්  මත් ප ො ල  

බල දෆන්ව වි  පලපෂන්දළ උලසුපලකු  ශලළ සුලඳ මල්ලළ ලවහත්ර 

යුමයකින් වරවලළ පින් පෙත් ෙෆමිණ්වී ය. 

(බල්ළටියපුත්් පේ්ලත්ථු 1.10) 

 

 

මාංකුර  ්ප රජ කමළ මවුරුදු විිර දශව්  ආයු ඇේක මිනිසුන් ඇේක 

ේල්පු ඉෙදී පබොපශෝ ේ්  දන් දුන්පන් ය.  දලව්  ෙළවළ සුලඳ ඇල් 

වශල් ආිපයන් පුරල  ද මෆල් වෆ  දශව්  දන් වඳශළ පයදවී ය. 

බත් වේවන්ප ෝ  කන් දශවකි. ්රුණ් මනුයපයෝ වෆ  දශව්  දර 
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ෙෂේක. පවොපෂොවහ දශව්  වහත්රීහු කුළු බඩු  මඹරේක.... පමපව  දන් 

ෙෆලෆත්ව ඔහු ්වුේකවළ පොල ඉෙදුපන් ය. ඔහු එපු වෆෙ විඳි  ේ 

ඉන්දේ  ්ප මළණ්ලේපය්  පිඬු පිණිව ලෆඩි ආයුහමත් මනුරුද්ධ් 

ප්රු   රවන්  ිරේකන් බත් ශෆන්ද්  දුන්පන් ය. ඒ පිප න් ඔහු පදේ 

පොල ඉෙදී මාංකුර ිලය පුත්රයළ මිධභලළ ලෆජපඹයි. 

(මාංකුර පේ්ලත්ථු 2.9) 

 

ප්ප අංකුය කථා ලවහ කල ඉවහම ක පේො  ද් ල  ඉ්ළ ලෆදමත් 

ේළරණ්ය්  පමපු දී ම වඳශන් කිරීම මෆ වියි ශෆපේ. ඒ දළ  

ේ යු කල  වශළය ප ො වී මුහුණ් පුළුටු ේර මෆනීප්ප විෙළේයත්, ්මළ 

වෆබවින් ම දළ  ේ යු කල  ව්පබන්ධ් ප ො වී මප පේකු ේෂ 

පුණ්ය ේේමය්  ිරේකන් මනුපමෝදන් වීපමන් ත් රේකඵත් පමපු 

මන්්ේම් පේො  ඇේක පශයිනි. 

 

(ම)  පමම ේ ළපලපු දෆ් පල  මවිශ ිරටුලරයළ මශළ 

දළ ෙේකපයකි. ඔහුපේ දළ  ේ යු ක මධී් ණ්ය කිරීම වඳශළ 

ෙත් ේරනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ, එ්ෆ   ෙෆමිපණ්  යළචේයන් 

දෆේ නුරුවහ ළ ේමින් ෙෆත්්ේ  වී මුහුණ් ශකුළුලළ මත්පත් ය. 

එපු විෙළේය පව ඔහුපේ දපත් ඇඟිලි කුු  වී ලකුටු පේ. 

මුහුණ් පේොපඬෝ  (ඇකිළුණ්් ) පමන් විේළර ය. ඇිරන් ේබ 

මයි. 
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ඔහු දළ  ක්රියළ මධී් ණ්ය කිරීම  ෙත් ේර  ද්පද් වුල ද ඊ  

වශභළගි ප ො වී ය. කිිරපලකු  උදේ ේපෂ  ද  ෆ්. එ  මය 

පදව පිළිකුපන් බෆලී ය.  ෆ්පශොත් ප ොරුවහ ළ ේමින් බෆලී 

ය. ලේ්මළ පි ඇ්ෆ්ප පද ළ පුණ්ය ක්රියළ ේර  ඇ්ෆමුන් 

මෆ  වෆේමුසු ල බේක. මලළද  මේක. මෆරහු්ප ේරේක. බළධ්ළ 

ේරේක. ඒලළ  වශභළගි ලන් න් ද ලෂ් ලේක. නුගුණ් කියළ ෙළේක. 

ම යයන් ශළ වවඳමින් මගුණ් ෙ කරලේක. ප්ප ෙළෙ ක්රියළ ය. එපු 

ේේම විෙළේය විමවන් . 

 

(ආ)  පදලෆන් ළ පදව බන් . ඔහු පේරුල  මරපි 

වන් ළලිපය්  විය. දුේ පව  ජීවි්ය ෙලත්ලළ පම  ගිපි ය. 

දීම  කිිර පදය්  ඔහු  ප ො වී ය. ඔහු ජීලත් වපි මවිශ 

ිරටුහුපේ නිලව මවෂ ය. ප ොපය්  යළචේපයෝ ිරටු ගුණ් 

කියමින් දන් ඉල්මින් එම නිලව  එේක. ඔවුහු දන් පද  නිලව 

කුම්  දෆයි පමොහුපමන් විමවේක. ඔහු මවිශ ිරටු නිලව 

පෙන්ලයි. ඔබ  පව්්  ම පේලළ යි ේයි.  

 

ඔහු ේපෂ  පුණ්ය ක්රියළල  ිරේකන් වශභළගී වී ම යයන් ේර  

පුණ්ය ේ යුත්පත් පි  වමළදන් වීම යි.  රේකඵය කුම්  ද? දකුු  

ම් වේලළේළරපයන් සුලේණ් ලේණ් පලයි. ඇඟිලි ෙිරන් මනුන් ේෆමේක 
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ේෆමේක ව්පෙත් ලශ ය පලයි. ප ොපය්  ආේළරපි රව ලෆගිපරයි. ම් 

ිගු ේෂ ෙමණින් විචිත්ර ව බළදය පභෝජයපයන් පිරී යයි. 

ප්ප පින් මනුපමෝදන් විප්ප රේකඵය යි. ප්ප උපු ළ ද් ලන්පන් 

පින් කිරීම  ඇේක ෙශසුේ්ප ය. ්ම   ේෆමේක පි ්  කිරීම  ධ් ය 

පශෝ පිරිව  ෆත් ්ප ම යයන් ේර  පුණ්ය ේේමය ඉ් ිරේකන් 

මනුපමෝදන් ේෂ ශෆේ. මලය ලන්පන් චිත්් ් ේකය ෙමණි. 

ලේ්මළ  වමළජය  කෂ ිරදුපේපර  ඇ්ෆ්ප පුණ්ය ේ යු කල  ්මළ  

පෙෞද්මලිේ ල ව්පමළද්ප වීම  පුළුල . මුදල් පශෝ පල ත් පදය්  ිය 

ප ො ශෆකි  ්ප ්ම ශ්රමය පශෝ බළ දී ඊ  වශළය විය ශෆේ. මලය 

ලන්පන් කුවල් ිර් ය. එපව ත් ේෂ ප ො ශෆ් ප්   ්ප ිරේකන් එම 

කුවල් මනුපමෝදන් ේෂ ශෆේ. 

 

 

[මකුවල් ද පමපව  මනුපමෝදන් විය ශෆේ! මෙ නුරුවහ ළ 

පුද්මයකු ්පලපේකු විිරන් ඝළ් ය ේරනු ෆවන වි  „ශරි පශොඳයි‟ 

කියමින් ඉන් ව ක   ෙත් ලන්පන්  ්ප එය මකුවල් මනුපමෝදන් වීමකි! 

එලෆනි ද ප ො ේ යු ක ය.] 

 

ඉශ් දෆ් ව ේරුු  මනුල සුපේ ශි් ළේළමී ිධ් ෂූන් 

ලශන්පව ළ  පර ්යන් පලනුපලන් පද  දළ ය මශත් ඵ ල  ම්ර 

එපු රේකඵ ඒ පමොපශොපත් ම ඔවු   ෆබිණි. උත්තයභාතු පර ් 

ලවහ කපේ (2.9) පමපව  වඳශන් පේ. 
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විනචඹය දානං දාතබ්ඵං ඹත්ථ දින්නං භවේපරං 

විනචඹය දානං දත්ාන ග්ගං ගච්ඡන්ති දාඹකා 

 

විනචඹය දානං සුගතේඳත්ථං 

නේ දක්ඛිනණඹයා ඉධ ජීනරෝනක් 

ඒනත්සු දින්නානි භවේපරානි 

බීජානි වුත්තානි ඹථා සුනඛත්නත් 

[ය්ප පුද්මපයකු විපයපු පද  ද දළ ය මශත් ඵ පේ ද, 

නුලණින් විමවළ බළ දන් ිය යු ක ය. දළයේපයෝ නුලණ් 

පමපශයලළ බළ දන් දී වහලේමය  යත්. 

ප්ප මනුය පෝේපයපු ද් තයණ්ළලන් ෆමටම  සුදුසු මය පලත් 

ද ඔවු   නුලණින් ෙරී් ළ පේො  දන් දීම බුදුරජළණ්න් 

ලශන්පව  විිරන් රාංවළ ේර  දී. යශෙත් පේප්පු ලපුර  

ද මටජ ය්ප පව  පේ ද එපව ම ද් තයණ්ළේශයන් විපයපු 

පද  ද දළ ය මශත් ඵ පේ.] 

 

පර ්ය   පින් ෙෆමිණ්වීම වඳශළ මනුමම ය ේෂ යු ක 

පිළිපල්්  ඇ්.  

ිධ් ෂු වාංඝයළ ල ළ පුඳුලළ සුදුසු ආශළර ෙළ ළිපයන් වාංරශ 

පේො , පර ්යළ  මලය කිම දෆයි දෆ  ඒ මනුල පින් මනුපමෝදන් 

ේරවිය යු ක ය. එපු දී ලළේය කිපුෙය්  මනිලළේයපයන් ම කියෆපේ: 



 

39 

 

 

උන්නනම් උදකං ට් ං ඹථා නින්නං ඳත්තති 

ඒනම් ඉනතෝ දින්නං නේතානං උඳකේඳති 

ඹථා ාරිවා පයා ඳරිපනයන්ති ාගයං 

ඒනම් ඉනතෝ දින්නං නේතානං උඳකේඳති 

 

[උවහ ්ෆ ේ  ලෆටුු  ලේළ ජය ය්ප පව  නි්ප  වහ ළ ය  

(ෙශත් ්ෆ ේ ) යන්පන් ද එෙරිද්පදන් ම මිනිවහ පොල ිර  

පද  ද පි  පර ්ය   ෙෆමිපණ්. 

ය්ප පව  මශළ මාංමළලන් පිරී මශළ වයුර පුරලත් ද එෙරිද්පදන් ම 

මිනිවහ පොල ිර  පද  ද පි  පර ්ය   ෙෆමිපණ්.] 

 

ලේ්මළ පි ප්ප පදලෆනි මළ ළල වාංප් ්ලත් කිරීම වඳශළ 

ෙෆන් බඳු ්  ශළ ෙෆන් පේන්ඩිය්  භළවි් ේර්ත් එයින් මමය ල  

මේ ය මෆ  පබොපශෝ පද ළ  ලෆ හීම්   ෆ්. හුපද්  ිරරි්්  පව 

ම එය ේරේක! 

ද් තයණ්ළ වඳශළ ම් යු ක ද පබොපශෝ ේ ළ ලවහ කල වඳශන් 

පේ.  

(ම) රණීන්් ව ේෆෙ ව ෙෆන් වශ පබොජුන් පිරි  මත්. 

(ේකපරෝකුඩ්  පේ්ලත්ථු 1.5) 

(ආ) මශණ්් හු ශ  බත් පිඬ් , රිය ේ ෙමණ් පිළිේ ් , එ්  ෙෆන්     

්ලිය්  
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(වාංවළරපමෝචේ පේ්ලත්ථු 2.1) 

(ඇ) ිරවු කිළිය්  වළදළ ඒලළ ද, ආශළර ෙළ  ද ිරවු ිගින් ල  ළ වඟු    

දුන්ශ. 

(වළරිපුත්් ප ර මළ්ළ පේ්ලත්ථු 2.2) 

 

(ඈ) ිධ් ෂූන් ම   ම්  ලෂඳලළ, ලවහත්ර (ිරවුරු) ශඳලළ... 

(මත්්ළ පේ්ලත්ථු 2.3) 

 

(ඉ) ිධ් ෂූ   ආශළර, ෙළ  ලේම, ේ යු ක ද (ම කරු ෙව), ලවහත්ර, 

පව  ළව , ඡත්ර, සුලඳ, මල්, උෙළශ  (ෙළලශන්)  

( න්දළ පේ්ලත්ථු 2.4) 

(ඊ) ඉන්දේ ්රුණ්යළ මනුරුත් ප්රු   ශෆන්ද්  ෙමණ් බත් දී..... 

(මාංකුර පේ්ලත්ථු 2.9) 

 

(උ) ඒ මශළමළ්යයළ ඔහු දෆේ මත්සුු  ද , බත් ද, රන්ලන් පිළිවඟ්  

ද දුන්පන් ය. 

(මිධජ්ජමළ  පේ්ලත්ථු 3.1) 

 

(එ) වළනුලළසී ප්රුන් ලශන්පව  පදොපෂොවහ  මේ විිරන් ද බත්, 

ේව පමොඩින් ඉල් ල පරි ේෆබලිලලින් වේවහ ේර මත් ිරවුර් , 

පේොෂ පවවිලි ේෂ කුටිය්  

(වළනුලළසී පේ්ලත්ථු 3.2) 
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(ඒ) පිළි වඟ ම , දන්, ගින් ෙව, ආලළවළදී පව සුන් ආශළරෙළ , 

ම කරු ෙව, ලවහත්ර, පවනුසුන් ආිය 

(ම්පබව් ේර පේ්ලත්ථු 4.1) 

(ඔ) පිරිපලණ්්   

(පව රිවහවේ පේ්ලත්ථු 4.2) 

(ඕ) ෙෆන් පිරුු  බඳු ් , මිපුරි ේෆවු්ප 

( න්දේ පේ්ලත්ථු 4.3) 

පමපව ිධ් ෂූන් ලශන්පව ළපේ ෙරිශරණ්ය  මලය ද 

වෆෙයීම පමම පුණ්ය ේේමල දී ිරදුවිණි. 

 

පර ්ලවහ ක ේ්ළල මලධ්ළරණ්ය පේපර  ්ලත් විය්  

පේපේ ද මෙ මලධ්ළ ය පයොමු ේෂ යු ක ල ේකපේ. ඒ මරණ්යේ දී වඬා 

ැශපීනම් නියමථක බාඹ යි. 

නගෝන නප්රේත ලවහ කපේ වාංලළදය පමපව  ය: 

“ඔබ උම කපලන් පමන් නිල් ්ණ් පේොෂ ේෙළ පම වුත් මෂ 

මශලු පමොප කු  “ේන් ! ේන් ! කියමින් ලෆෂපෙන්පන් කුම්  

නිවළ ද? මෂ පමො ළ ප ො  ෆගිටී. ඔබ පමෝ පයකි.” 

“ප්ප පමො ළපේ ෙළද ය; ප්ප පුව ය; ප්ප ලලිමය ය; ප්ප රීර 

ය; ප්ප ඇවහ ය. .. ප්ප පමො ළ  ෆගිටිනු ඇ්. එපශත් ඔබපේ පියළ මෂ 

ෙසු දලළ ඇ ේටු බශළ මෆටිපයන් ේෂ වය පල් පමොවහ ශඬ  ඔබ 

පමෝ පය්  ප ො ලන්ප පු ද?” ප්ප ඇසුපේ ්ම පියළපමනි.  
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භට්ටකුේඩලී ේ ළල පබපශවින්  රචලි් ය. මට් කුණ් ලී 

්රුණ්යළ මම්ළ “්රුණ්ය, .... වඳ  මඬ  දරුපලකු පමන් මිය 

ෙරපොල ගිය මය ේමින් මඬ  මම ම මෙ පදපද ළ ම කරින් ල ළ බළ 

පලමි” යි පියළ ෙලවයි.  

ප්ප ේරුණ් ්ලදුර ත් පමපව  ෙෆශෆිලි පේපේ. 

“න හි රුේණං  නෝනකෝ ා ඹා චඤ්ඤා ඳරිනද්නා 

න තං නේත් අත්ථාඹ ඒං තිට් න්ති ඤාතනඹෝ” 

[මෂවුන් පලනුපලන් ශෆඬීම්  පෝේ කිරීම්  පශෝ පල ත් 

විළෙ කීම්  පශෝ ප ො ේෂ යු ක ය. ේළුරිය ේෂවුන්  ඒ 

ශෆඬී්ප ආිය රපයෝජ ය පිණිව ප ො පේ. එපශත් එපව  ේර  

මඳ නුලණ්ෆේක  පයෝ ද ිරටිත්] 

උයග නප්රේත ලවහ කල ප්ප ේරුණ් ල ළත් විද ේරයි. 

“ය්ප පව  වේෙයළ ිර ශම ිරය ිරරුපරන් ශෆර දමළ යයි ද, 

එපව රීරය ද නිහරපයෝජ  වී ආයු ආිය ෙශ ල පමොවහ ේළුරිය 

ේෂ ේල්පු වත්ත්ලයළ ිරරුර ම්ශෆර යයි.” 

“දලනු බ  මෂ ිරරුර  යින්පේ ශෆඬීම ප ො දනී. එපශයින් 

මෂ පු ක නිමිේක පේො  මම ප ො ශඬමි. ඔහුපේ ය්ප මම ්  වී ද ඔහු ඒ 

මම  ගිපි ය.” 

බ්රළශහමණ්ය, ිය ේෂය බිඳු පශොත් වන්ිප ේෂ ප ො ශෆේ. 

එපව  ම ය්ප පේප ්  මෂගිය ්ෆ ෆත්්කු පලනුපලන් පෝේ ේරත් 

 ්ප එය බිඳුු  ේෂය ශළ-කිරිම  උත්වළශ කිරීම්  පේ. 
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සුත්ත නිඳාතනේ මට්ඨේ ලේමපි ජයා සත්රනේ එ  ෙශ් 

වඳශන් මළ ළල ද බන් .  

 

සුපිනන්න  ඹථා ංගතං 

ඳටිබුද්නධෝ පුරිනෝ න ඳ්ති 

එම්පි පිඹායිතං ජනං 

නේතං කාරකතං න ඳ්ති 

[ිරපු පි දී එ්  වුු  ්ෆ ෆත්්ළ නින්පදන් මලිවුු  පුරුයළ 

ප ො දකියි. එපව  ම පේ්ර්ප ප්රිය වුලත් මෂගිය ්ෆ ෆත්්ළ 

යළි ප ො දකියි.] 

 

ෙශ් වඳශන් මළ ළල ේ  ෙළ ්ප ේර පම  නි්ර කියවීම ඉ්ළ 

ම පශොඳ ය. 

“අනේහිනතෝ තනතෝ ආග නානුඤ්ඤානතෝ ඉනතෝ ගනතෝ 

ඹථාගනතෝ තථා ගනතෝ තත්ථ කා ඳරිනද්නා?” 

[ඔහු ආරළධ් ළ ේරනු ප ො ෆබ ම පල  ්ෆ කින් පම්ෆ   

ආපේ ය. මපේ මනුදෆනුම්  ප ොමෆේක ල ම පමපොවින් ගිපි 

ය. ආපේ ය්ප පවේ  ද, එපව ම ගිපි ය. ඉේකන් ප්ප මෆ  

ලෆෂපීම්  කුම  ද?” 

(උරමපර ් ලත්ථුල 1.12) 

 

නරෝැඩ ඟයානේ එ  ප්ප ේවිය ද බන් : 
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“අඬාරා කම්ඳා උන්නත් ඉතින් දැක්භක් නනොන්නන් 

තනාරා සිත පිනක් නනො කය භ කුභට උඳඹා තඵන්නන්?” 

පුනමබඹ සිහිඳත් කයවීභ ද පමම ේ ළ ලවහ කලලින් ඉටුපේ. 

පර ්පයෝ ්ම මතී් ජීවි් වමරේක. ම ළම්පි දී ්මන්  මත්විය ශෆකි 

ඉරණ්ම ද වඳශන් ේරේක. බුදුන් ලශන්පව  ඇ කළු ඇ්ෆ්ප මශරශ්න් 

ලශන්පව ළ ද මතී් භල පිළිබඳ ප්ොර කරු ද පර ්යි   ෙලවේක. 

උබ්ඵරී බි බඹදත් රජුපේ මෘ් පද්ශය දෆව ්ෆ   පමොවහ  

“බඹදත් පේොපු ද?” “බඹදත් පේොපු ද?” යි මවමින් ශඬන්නී ය. 

මුනිලරපයකු බඳු ව ්වුවකු එ්ෆ   ෙෆමිණ් ප්ප මෆ  විමසීපමපු දී 

බඹදත් පලනුපලන් ශඬමියි ඇය යළි ෙෆලසුලළ ය. “බඹදත් ය   ්ප 

ඇේක මස දශව්  පද ළ ප්ප පවොපශොප පු දල  දශ. ඔවු  කපරන් 

ේලපරකු පලනුපලන් ලෆෂපෙන්ප පු ද?” “වහලළමීනි චනී රජුපේ පුත් 

ෙඤහචළ ර  මිපෙේක ව රජ කමළ පලනුපලනි”. “ිරයලු ම රජලරු බඹදත් 

වශ. ිරයල්පෝ ම චනී පුත්රපයෝත් වශ. ිරයල්පෝ ම ෙඤහචළ රප පු 

මිපෙේකපයෝත් වශ. ඔබ ඒ ිරයලු පද ළ  මමපමපශිරය වපයපු ය. 

කුම්  පශයින් ෙෂමු රජුන් ශෆර ෙසු ල ව රජු පලනුපලන් පෝේ ේරපු 

ද?” “වහලළමීනි, මම ප්ප වළ ිගු ේ්  මුළුල්පල් ම වහත්රිය්  ම වී්ප ද? 

වවර වම වි  ම වහත්රියේ ම වී්ප ද?” “ඔබ වහත්රිය්  ද වපයපු ය. 

පුරුපය්  ද වපයපු ය. ේකරිවන් ආත්ම භළලය  ද ෙෆමිණිපයපු ය. 

පමපව  ඉකුත් ආත්මල පේෂලර්  ප ො පෙපන්.” 

(උේේරී පේ් ලත්ථුල 2.13) 
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පර ් ලවහ ක ේ ළල ෙළෙ ේේම ශළ ඒලළපු විෙළේ ද් ල  ම්ර 

පුණ්ය ේේම කිරීම වඳශළ මලය උෙපදවහ රැව්  ද පදයි. 

“ෙශන් ිරත් ඇේක ල මද ම ප්රුලන් වරණ් යන් . ශි් ළ ෙද 

ෙශ ප ො ේ  ල වපුරළ වමළදන් ලන් .” 

(මට් කුණ් ලී 2.5, ම්පබව් ඛර 4.1) 

 

ප් ළ්ප බවහ ප ො කියන් . මුවළලළද ප ො කියන් . මල  පු් 

වපලෝ පියළ  පු් වපලෝ ලවු. කු පදටුලන් මදශන්ප ෝ ලවු, ශ්රමණ්යන් 

බ්රළශහමණ්යන් පුදන්ප ෝ ලවු. 

ෙේේ්ප ප ො ේරන් . දුමේකය  ප ො යන් . ෙරපොල සුල 

ේෆමෆත්පත්  ්ප දුහශී ව රළණ්ලධ්පයන් පලන් ලන් .... ඉින් ඔබ 

දලල් ව කන් මරන්ප පු  ්ප රළත්රිපයපු දී එයින් ලෆෂපේන් . 

(මිමලුද්දේ 3.7) 

 

්ලද පුහෙළරළම .......... ඒ දඬු ෙළ්ප ් න්ප මි. ෙශන් ිරේකන් 

යු ක ල ළිාං ශළ ෙෆන් පෙොකුු , ෙෆන්්ළලි ේරලන්ප මි” ලෆනි රේළ, 

මශ වඟරුලපන් ශළ ඇ්ෆ්ප මන් මයපේ උෙපදවහ  මනුල ක්රියළකිරීම   

ෙ  ේෂවුන්පමන්  (පෙොපරොන්දු වලන්පමන්) ද මවන්   ෆබිණ්.  
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ප්ප මළ ළලද බන් :  

 

ආයාභනයෝඳා නනයෝඳා නඹ ජනා නේතුකායකා  

ඳඳඤ්ච උදඳානඤ්ච නඹ දදන්ති උඳ්ඹං 

නතං දිා ච යත්නතෝ ච දා පුඤ්ඤං ඳඩ්ඪති  

ධම්භට් ා සීරම්ඳන්නා නත් ජනා ග්ගගාමිනනෝ  

 

[ආරළම ්  , ල  ලමළ ේර , ෙළ්ප ශද  ය්ප පේප ්  

පලත් ද, ළිාං ශළ ආලළව ශදළ පද  පේප ්  පලත් ද , ඔවුන් 

ශ  ශෆම දළ රෑ දලල් පින් ලෆපඩ්. ධ්ළේමිේ ල සී ව්පෙන් jQ ඒ 

මිනිවහසු වහලේමය  යේක.] 

(පද්ල්ළ වාංයු් ්  වාං නි) 

 

ප්ප ිරයල්  ඉශළින් දන් දීප්ප ආනිාංව ශෆම වි  ම ෙළපශ   

ලේණ් ළ ේර ඇ්.  

ප්ප ිරයලු ේ ළල ඉවහම ක පේො  පෙන්ල  ලෆදමත් ම 

ේළරණ්ය ලන්පන් ත්පුරු නේනඹ යි. දුේ  ෙත්ව පර ්යන්පේ 

වශළය  ෙෆමිපණ්න්පන් මනුේ්පෙළපලන්  ශළ දයළපලන් ඉිරිෙත් ව 

ඥළේක පු් මිත්රළදීහු ය. මලවළ  ලපයන් ඒ ිරයලු ම පද ළ  මඟ 

පෙන්ලන්පන් සුිරල්ලත් මශ වඟරුල  ය.  ම්පබව් ඛර පර ් ලවහ කල 

මී  පශොඳ ම උදළශරණ්ය යි.  
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පව රිවහවේ පර ් ලවහ කපේ පමපව  වඳශන් පේ: 

 

“නේරි්කං නත් ඳරිනණං භාඳසිංසු 

ඒතාදිා ේපුරිාන නේනා 

භවත්ථිකා ධම්භගුණාන  නේනා 

ඒත් අත්ථාඹ උඳාක් 

බ්නබ්  ත්තා සුඛිතා අනවසුං” 

 

[“ඔවුහු පව රිවහවේ  ්ප ව පිරිපලණ්්  ්ෆ වශ. ප්ප ිරයල් 

වත් පුරු පව ල ය නිවළ ය. ධ්ේම ගුණ් ඇත්්වුන් පව ල ය 

කිරීම නිවළ මශත් රපයෝජ  මත් විය. (ව්පභල  ්ප ව) එේ ම 

උෙළවේයළ නිවළ ිරයලු ම පද ළ සුලෙත් වලළහු ය.”] 

 

පමපව මිනිසුන් මකු ේේමයන්පමන් මුදලළ ඔවුන් කු 

ේේමයන්පු නිර් ේරවිම වඳශළ වෆේසුු  ප්ප „පේ්ලත්ථු‟ 

(පර ්ලවහ ක) පු උයග ග්ග (ේ ළ 12) උබ්ඵරී ග්ග (ේ ළ 13), චශ 

ග්ග (ේ ළ 10) ශළ භවා ග්ග (ේ ළ 16) ය  පේො වහ ශ්ර්  ම ාංගු 

පේ. ඒ මනුල එය ේ ළ 61 කින් වමන්වි් ය. 

විභානත්ථු පමන් පමය ද ේළලයපයන් (මළ ළලලින්) පමතී 

ඇ්. එපු සුත්තනිඳාතනේ අට් ක ඳායාඹණ ග්ගල ඇේක පෙෞරළණිේ 

ලච  - පයදු්ප ද්     ෆ්. මටුලළ යුමපි ද්  ළ භළළ ් ණ් ද 
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ප ො පෙපන්. ත්රිපි ේපි එ  සත්රල භළළ වලියන් පමපු ද්    

ප ො ෆපබ  ම්ර ඒලළපු එ  මළ ළල ඇ්ෆ්ප වහලරෙ ප්ප රන් පි 

දෆ් පේ. 

 

දීඝනිකානේ මශළ ඳරිනිබ්ඵාණ සත්රනේ එ  : 

[එං වුත්නත් නදෝනණෝ බ්රාව්භනණෝ නත ංනඝේ ගනේ 

ඒතදනෝච] 

“සුණන්තු නබොන්නතෝ භභ ඒකාකයං” ය  ලළේයය, 

අම්ඵක්ඛය පර ් ලවහ කපේ ද එපිරන් ම ද්    ෆපේ.  

“සුණන්තු නබොන්නතෝ භභ ඒක ාකයං”  

 

පමම මළ ළ ව්පරදළය ජළ්ේෙළළි ආදී රන්  රැවේ ම ද්    

ෆපේ. වමශර ෙෆරණි ආඛයළ් රෙ ශළ නි්ර ද්    ප ො ෆපබ  

ආඛයළ් ආිය ද පමපු පේ. වමශර ඒලළ ෙදයල මළත්රළ මණ්  ්බළ 

මෆනීම පිණිව පයද ඒලළ බෆේ පෙපන්.  

මභළිරවාං 

මේකමඤහඤිවාං 

මචළරිවාං 

මධ්්පමම නුලත්ේකවාං  

(මධ්්පමාං+මනුලත්ේකවාං) 
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ජපුවහවාං 

ෙෙේකවහවශාං (ෙෙේකවහවාං+මශාං) 

යමළමපව 

මද්පශපව 

 යළමපව 

වමුවහිර්ළපව 

යළමියන්ේක 

 

 

ඉශ් පිටුල වඳශන් ේෂ ෙරිි, කිිර දු ම ළම් භයළ ේ විෙළේය්  

වෆකිල්  ප ො පම  මකු  ක්රියළ කිරීම නිවළ ේකරිවන්, නිරය ශළ 

පර ් පයෝනිල ඉෙදීපමන් විඳීම  ිරදු ල  මපන්ේළේළර මේක බිපුසුු  

දුඛිඛ පේද ළ විමවළ බෆලීම ම්යලය ය. පර ්යන් ශළ නිරිව කන් මෙපේ 

පියවි ඇව  ප ො පෙනු ත් ඇ්ෆ්ප මිනිසුන් ශළ ේකරිවන් ව කන් විඳි  

පේද ළ පේ්ර්ප දෆයි බන් . ිරාංශයන් ශ්ර ෙවහ පදප කු පිටිෙව 

එල්ලී ්ම මවහ ේ ළ ේ  වි  මලපයකු පශෝ සීබ්රළපලකු  ම  මර 

ප්ෝනිය ශෆබෆපුන් ප ො ශෆකි  ්ප වීඩිපයෝලකින් පශෝ 

 ෆරඹුලපශොත් එය පේ්ර්ප දුඛිත ් දෆයි ඔබ  ම ලෆ පශ ලළ ඇ්. 

ේකරිවන් පොල එබඳු  ්ප යමෙල්න් විිරන් පෝිය ේ ළර්පල 

ගිල්ලනු බ  පශෝ ලපයන් ිරරුර වපුනු බ  නිරිව කන් පශෝ 

පව්පපවොටු ෙමණ්කුත් ප ො බ  පර ්යින් විඳි  දු්  ේන්දරළල 
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පේොෙමණ් විය ශෆකි  දෆ යි මනුමළ  ේෂ ශෆේ. එපශයින් මකුපයන් 

වශමුලින් ම පලන් වී කුේේමල පයපද  පවත්, වවර පුරළ 

මෙපේ  පයකු ප ො ව කිිරදු වත්ත්ලපයකු ප ොමෆේක බෆවින් ඔවුන් 

උපදවළ ශෆකි ෙමණින් ද් තයණ්ළේශයන් පල් දළ මළ ළිය පිරි මළ 

පින් පෙත් ෙමුු ල  පවත් ඉල්ළ ිරටිමු. ප්ප පෙෝ කියෆවිප්ප 

උත් කාංම රේකඵය එය පේලළ යි ද ේමු. 
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wïnilaLr fma%; jia;=j - idrdxYh 

 

„නේතත්ථු‟ අට් කථාට මනුල පමම පර ් ලවහ කපේ ෙසුබිම 

පමපව ය:  

බුදුරජළණ්න් ලශන්පව  වෆලෆත් නුලර පජ්්ල ළරළමපි ලෆ  

ලව  වමපයපු විළළ මශනුලර ම්පබව් ඛර  ්ප රපජ්  විය. ඔහු 

 ළවහේකේලළදී මි යළ දෘහටිේපය්  විය. ඇප්කු පි   ෆගී  මර 

වාංචළරපයපු පයදීම ඔහුපේ පුරුද්ද්  විය. ි ්  ඔහු පමපව  යද්දී එ්  

ේළන්්ළල්  ේවුළුල විලෘ් ේර පම  රජු මමන් ේරමින් ිරටි  

ආේළරය  රඹමින් ිරටියළ ය. ඒ ඇව මෆසුු  රජ කමළ ඇය මෆ  රළම 

ිර්්  ෙශෂ වී ඒ පමය ව ශන් ේර මන් ළ පව ආලපත්ල 

ේරන් ළ  නියම ේපෂ  ය. යළිත් මළලිමය  පිවිිර රජ ඒ වහත්රිය 

විලළශේ මවිලළශේ දෆයි විමවළ බ  පව පව ලේයළ  මණ් ේපෂන් 

ඔහු ඒ මෆ  පවොයළ බළ ඇය විලළශේ ්ෆ ෆත්ේකයේ බල දෆන්වී ය. 

ඇය ්මළ ව ක ේර මෆනීම  උෙක්රමය්  පයද රජු ඇපේ වෆමියළ ේෆඳලළ 

රජ මළලිමපි පව ලළ ේ යු ක ේර  පව නිපයෝම ේපෂ  ය. එපු ඇේක 

ම  කර ද දත්  මුත් ඔහු මළලිමපි පව ලය වඳශළ ි ේළ ගිපි ය. 

පමපව  කිපුෙ ි ්  ම් ව ෙසු රජු, එම ්ෆ ෆත්්ළ  ේ ළ 

පේො  මවලල් ්ෆ  පෙොකුණ්්  ඇ්, එයින් මරුු  ලන් මෆටිත් රත් 

ප ළු්ප මලුත් රැපම  එන් ෆයි ද “මද ම  ළපලොත් ්ළපේ ිවි  ෆ්ෆයි” 

ද ෙෆලසී ය. ඔහු බිපයන් ඇෂලී නුලරින් පි  ල ගිය ෙසු රජ කමළ පදොරටු 



 

52 

 

ෙළlයළ ේෆඳලළ වලවහ වීම  ර ම ම - ේල් ්බළ ම - ිරයලු පදොරටු 

ලවළ දම  පව නිපයෝම ේපෂ  ය. 

පෙොකුණ් පයොදුන්  ක ්  ඈ් පිපුටි එේකි. පේපව  පල්ත් 

මර බිපයන් යු ක ඉශ් කී ්ෆ ෆත්්ළ පෙරලරු ේළපයපු ම එපු පමොවහ, 

පෙොකුු ල  මර්  මත් මමනුයයන් ිරටිේක ය  බිය නිවළ පෙොකුණ්  

ප ො බෆව ඒ ල ළ ව් මන් ේරමින් ිරටිපි ය. එවි  එය  මර්  මත් 

මමනුයයළ ඔහු මම්ළ ේළරණ්ය දෆ , ඇේක ්ළ්  මල් ශළ මෆටි පම  

ය  පව උෙපදවහ දී ම කරුදශන් විය. ඔහු ද ඒලළ රැපම  පුරු බෆසීම  

ර ම ම නුලර පදොරටුල පල් ෙෆමිණිපි ය. පදොරටු ෙළයළ ඔහු 

ේමවද්දී ම පදොරටු ලවළ දෆමී ය. ්මළ ේල් ්බළ පදොරටුල ෂඟ  ෙෆමිණි 

බල ත්, පදොරටු ෙළයළපේ ක්රියළල නිවළ එය ලෆෂකුු  බල ත් වළ් තය 

ේරුපලකු ිරටිත් දෆයි විමව  වි   මරපයන් පි ් උ පුඳුලනු ෆවන 

්ෆ ෆත්ප්කු දුටුපේ ය. ප්ප ිරද්ිපය  “ඔබ වළ් තය ේරුපලකු ලන් ” 

යයි ඔහු ඇවිටිලි ේපෂ ය.  

“මළ උ පුඳුලනු ෆවන පේප කු පශයින් ඔබපේ 

වළ් තයේරුලකු වීම  ප ො පුළුල . එපශත් මළ බෆලීම  මධ්යම 

රළත්රිපයපු පමපු ෙෆමිපණ්  එ්  පර ්පය්  ිරටී. ඔහු වළ් තයේරුලකු 

ේර මන් ” යි පිළි කරු ෆබිණි. ඒ මනුල ඔහු මෆිය්ප රෑ ෙෆමිණි 

පර ්යළ  ිරයල් ෙලවළ ඔහු වළ් තයේරුලකු ේර මත්පත් ය.  

 ෙසු දළ උදව  රජු ප්ප පුරුයළ ේෆඳලළ, “ප්ෝ මළපේ මණ් 

ේ  ේපෂපු ය. එපශයින් පුව මවළ දෆමීම  නියම ේරමි´යි ෙෆලසී ය.  
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ඒ පුරුයළ “වහලළමීනි මම පදොරටු ලෆසීම  පෙර ම ෙෆමිණිපයමි. එපශත් 

මළ ේමවද්දී ම පදොරටු ෙළයළ පදොරටු ලෆසී ය” යි වෆෂ ේපෂ  ය. ඊ  

වළ් තය ඇත්දෆ යි රජු විමස වි , උ පුඳුලනු ෆබු ්ෆ ෆත්්ළ බෆලීම  

මධ්යම රළ;%sපයපු tla පර ්පය්  ෙෆමිපණ්යි. සුදුසු පේප කු මළ වමඟ 

එලළ පමය විවඳළ පදන් ෆයි ආයළච ය ේපෂ  ය. 

රජ කමළ ්මළ ම පමය විමිරය යු ක ය යි තීරණ්ය පේො  එපු ගිය 

ම්ර මෆිය්ප රෑ ඒ පර ්යළ දුටුපේ ය. ඔහු ආජළනීය (උ ක්ප) මහලයකු 

පි   ෆම ිරටිපි ය. එපශත්  ේ  ය.  

ප්ප පර ්යළ ඊ  පෙර ආත්මපි විළළ මශනුලර 

පලපෂන්පද්  විය. ඔහුපේ වල්පි වමීෙපි ම  ලෂ්  ෙෆලේක ම්ර 

පබොපශෝ මිනිවහසු ඉන් පමො  වී යද්දී පබපශවින් පී ළල  ෙත් වශ. ඒ 

දෆේ ඔහු දුමඳ  ෆේක සුදු මල පුවහ ඇ  දමළ මිනිසු   ෙශසුපලන් යළම  

වෆෆවහවී ය. ඔහු ිරල්ලප්්  ශළ පක්රෝධ්  ෆේක ්ෆ ෆත්ප්්  ද විය. 

මනුන්පේ ගුණ් ලේණ් ළ ේපෂ  ය. ි ්  ඔහු ජ වහ ළ ය වඳශළ 

යශලුලකු වමම ගිය වි , යශලුලළ  ශමින් ිරටියදී ඔහුපේ ඇඳු්ප වඟලළ 

්ෆමට ය. ඒ පවොරේම  ප ොල විප ෝදය ේළ ය. පමපව  යශෙත් 

ජීවි්ය්  ම් ේෂ පලපෂන්දළපේ බණ්ළ මනුන්පේ පමලලින් බඩු 

පවොරේ්ප ේර ඒලළ පමම වල්පිපපු වඟලළ ්ෆබි ය. බඩු පුමිපයෝ ඒලළ 

පවොයළ පමොවහ ඒ බඩුත් පලපෂන්දළත් බණ්ළත් මල්ළ රළජපුරුය   

භළර ේෂශ. ඔවුන් පදපද ළ රජු පල් ඉිරිෙත් ේර දු ල, 

පලපෂන්දළපේ පුව මවළ දම  පව ත් බණ්ළ උ පුඳුලළ මරණ් 
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පව ත් රජ නිපයෝම ේපෂ  ය. ේ ළපලපු වඳශන් උ පුඳුලළ ්බ  

ද ්ෆ ෆත්්ළ ප්ප බණ්ළ ය. පර ්යළ පුව මවළ දමනු ෆවන 

පලපෂන්දළය. 

පෙර භළලපි පලපෂන්දළ ේෂ කු ේේම පශ  කපලන් ඔහු  

ආජළනීය මහලපයකුත්, සුමන්ධ්ලත් රීරයකුත් ෆබුණි. එපශත් 

විපුලුල  ලවහත්ර වඟලළ ්ෆබිප්ප මකු ේේමය පශ  කපලන් රීරය 

 ේ  විය. 

පර ්ලවහ ක ේ ළල විේළය ලන්පන් ප්ප ෙසු බිම ඔවහපව  ය. 

දෆන් ම්පබව් ඛර රජ කමළ ප්ප පර ්යළ දකියි. ඔහු (පර ්යළ) උ 

පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ මම්මින් “පින්ල්, ජීලත් පලල, ජීලත් වීම ම 

උ ක්ප ” යි ෙලවයි. එයින් විමේකය  ෙත් රජ කමළ “පමොහු  නිදළ 

මෆන්ම්  ේම මටම්  ඒ ප්ප ම් යම්   ෆ්.  ද පු්ලත් 

කිිරපලකුත්  ෆ්. ිරරුර පුරළද පල් ලෆගිපරයි. ඔහුපේ මරණ්ය මද පශෝ 

පශ  පලයි. එපව  ේකබියදී ඔහු  “ජීලත් පලල” යි ෙලවනුපි කුම්  

නිවළ දෆ යි පර ්යළපමන් විමවයි. 

“ප්ප පුරුයළ මළපේ පෙර භලපි බණ්ළ ය. ඔහුපේ මරණ්ය 

ඒේළන්් ය. මරණින් ම ක පඝෝර ව මෙළපයපු ඉෙදී දු්  විඳින්පන් ය. 

එපු ඇේක දුේ  ල ළ ප්ප දෆන් විඳි  දුේ මඩු ය. එපශයින් ්ල ටිේ 

පේළල්  පශෝ ජීලත් පලල යි මම කියමි. එපශත් මෙළපයපු ඉෙපද  

බල ඔහු ඉිරිපයපු ප ො කියමි.” 
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“ඔහු මෆ  ් ක මම දෆන් දනිමි. ඔබ ේෆමේක  ්ප ්ලත් 

රහ ය්  මවමි.”  

“ේෆමේක පවකින් මවන් .” 

“මම ේලර්  වුල ඇිරන් දෆේළ ම විහලළව ේරමි. එපව  

දෆේළත් විහලළව ප ො ේරන්ප මි  ්ප ම  පදොවහ ෙලරන් ” 

“ඇිරන් දෆේ ෙමණ්්  ප ො ල ේණින් මවළ ද විහලළව ේෂ 

ශෆේ. එපව  ේරන් . එපව  ම දෆ මෆනීප්ප මදශිරන් ම ෙමණ්්  රහ  

මවන් . දුහ  ිරේකන් රහ  ප ො මවන් ” 

“ඔබ මාංේළර ේර  ද මහලයකු පි   ෆගී පම්ෆ   

ෙෆමිණිපයපු ය. ප්ප ේලර ේේමයේ රේකඵය්  ද?” 

පර ්යළ පෙර භලපි ම ලෂ  මල පුවේ ඇ ේටු දමළ ේෂ 

කුය විවහ්ර ේරයි. 

“ඔබපේ රීරය ලේණ්ලත් ය; දව් බබෂයි. ිරරුපරන් සුලඳ 

ශමයි. ඒ ේලර ේේමය්  නිවළ ද?” පර ්යළ පෙර භලපි ිරල්ලත් ල 

ිරටි වෆටිත්, මනුන්පේ ගුණ් ලේණ් ළ ේෂ වෆටිත් විවහ්ර ේරයි. 

“ඔබ  ේ  වපි ඇයි?” 

පෙර භලපි දී විපුලුල  ලවහත්ර වෆඟවීම ෙෆශෆිලි ේරයි. 

“ප්ප පින් ෙේල රේකඵ යයි මම පේපව  විහලළව ේර්ප ද?” 

“දෆේළත් මවළත් විහලළව ේරන් . මිනිවහ පොල දුේ  ෙත් ශළ 

සුඛය  ෙත් මය ිරටිනුපි ේලර නිවළ ද? මිනිවහ පොල උවහ ෙශත් මය 

ිරටිනුපි පේපව  ද? කුවල් ේෂළහු පදේ පොල සුල විඳිේක. ප්ප 

පදේරුණ් ප ොදන්ප ෝ දුේ  ෙත් පලේක. මළ ේෂ පල ත් පින්  ෆ්. 
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ආශළර ෙළ , ලවහත්ර ආිය පුජළ පේො  මළ උපදවළ පින් ෙෆමිණ්වීම  

පේප කු  ෆේක පශයින් මපේ ජීවි්ය ද දුඛිත ් වී ේකපේ.” 

“ඔබ  ලවහත් ර බ  ආේළරය කුම්  ද? ම  විහලළව ේෂ 

ශෆකි- ඒත් ක ම් ශෆකි - පදය්  ඇත් ්ප එය ම  කියන් ” 

“ඉ්ළ උ ක්ප ගුණ්ලලින් පිරිු  ේේපි ේ  ්ප මශරශ කන් 

ලශන්fia  ම්  ලෆ  ිරටිේක. උන් ලශන්පව   පිළිවඟ්  පජළ 

ේරන් . ඉින් උන්ලශන්පව  ඒ පිළිමන් ළ පව ්   ්ප මම ඇඳුමින් 

වෆරිර ිරටිනු ඔබ  දෆකිය ශෆකියි.  

“මම දෆන් ම එපු පමොවහ උන්ලශන්පව  දකිමි. මපේ දෘහටි 

විසේයන් ේලපර්  ෙශ ේරයි ද ” 

“උන්ලශන්පව  පදවියන් විිරන් පිරිලර  දු ල කපිkච්චනා 

 ්ප රපද්පි ලෆ  ලවේක” 

“මම එපු යන්ප මි. උන්ලශන්පව  ලවහත්ර යුමයකින් පජළ 

ේරන්ප මි. ඔබ ලවහත්රපයන් වෆරසී ිරටිනු ද දකින්ප මි” 

“උන්ලශන්පව  පල් මපේළපේ ප ො යන් . එය රළජ 

ධ්ේමය  ද ෙ ශෆනි ය. සුදුසු පේළල්  බළ උන්ලශන්පව  මුණ් 

මෆපවන් .” 

ඔහු එපව  පමොවහ ළන්් ල ලෆ  හුන් මශරශ්න්ලශපව   

“වහලළමීනී මම විළළ මශනුලර ම්පබව් ඛර  ්ප රජු පලමි. ප්ප පිළි 

වඟ ම  පිළිමන් ළ පව ් ලළ. මම ඒ මරමුණින් ම පමපු ෙෆමිණිපයමි” 

යි ෙෆලසී ය. 
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“ශ්රමණ්පයෝත් බ්රළශහමණ්පයෝත් ඔබ නිලව දුරින් ම දුරු ේරත්. 

ශ්රමණ්ළදීන්පේ ෙළත්රළිය එපු සුු  විසුු  පේපේ. ෙළ ිරවුරු ල වන්පන් 

ය. ෙළ ෙශර දී ශ්රමණ්යන් ලශන්පව ළ බිම  පශෂන් ළහු ය. 

මන්ධ්ය   පශෝ නිදශපව  ිරටීම  ඉ ්   ෆ්. ්ණ් පෙත්්ේ ප්ල් 

බිඳුල්  ්ර්ප ලත් පදය්  ප ො දුන් මසුපරෝ ය. එබෆවින් කුම්  

පශ  කපලන් ප්ප දළ ය පිරි මන්ප පු ද?” උන්ලශන්පව  විමස පව ේ. 

“වහලළමීනි ඔබ ලශන්පව  ෙෆලස පද් ව්ය ය. එය ෙළෙ ේේමය්  

බල පිළිමනිමි. හුපද්  විප ෝදය ම ේළ එපව  ේපෂමි. දුහ  ිරේකන් 

ප ො පේ. මළ ලෆන්ප ්  විප ෝදය ේළ ලවහත්ර පවොරේ්ප පේො  පර ් 

ල ඉෙදී  ේ  ල ිරටියි. ඔහු උපදවළ ප්ප ලවහත්ර පජළ ේරමි. එය 

පිළිමන් ළ පව ් ලළ. ” 

උන්ලශන්පව  දළ පයපු ඇේක උදළර බල පෙන්ලළ පදමින් ඒලළ 

පිළිමත් පව ේ. ඒ පමොපශොප්පු ම පර ්යළ ිරයලු ලවහත්රළභරණ්පයන් 

වෆරසී ඔහු ඉිරිපි පෙනී ිරටිපි ය. 

එයින් ඉමශත් ප්රීේකය  ෙත්ව රජ කමළ පර ්යළ පල් ෙෆමිණ්, 

“මමත් ශ්රමණ් බ්රළශහමණ්ය   දන් පදමි. ප ො ිය ශෆකි කිිරල්  මළ ශ  

 ෆ්” යි කීය. 

“ඔබ මශ්රද්ධ්ළලත් ලන්ප පු  ්ප යළිත් මළ ද්    ප ො 

ෆපබන්පන් ය. දළ මළ ළිපයපු නිර් ලන් . එපව  ම මෙ පදපද ළ 

ශමු වපි උ පුඳුලනු ෆවන පුරුයළ පශ  කපලනි. ඔහු ද ලශළ මුදලළ 

න් . ඔහු නිරපයන් මිපදනු ඇ්. පල ත් භලයේ විඳිය යු ක 
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විෙළේය්  ඇත්  ්ප එය විඳිය යු ක ය. ප්ප පිළිබඳ ල මශරශ කන් 

ලශන්පව පමන් දෆ  මනු ේෆමෆේක ල ම විමවන් ” 

රජ කමළ ලශළ ලිච්ඡවි රළජ වභළල  පමොවහ, “උ පුඳුලළ ිරටි  

පුරුයළ රජු පේපරපු ඇළුු  ්ෆ ෆත්ප්්  පේ. ඔහු මුදළ ශෆරීම  

මපේ් ළ ේරමි. ඊ  මනුමෆේකය පදන්පන්  ්ප මෆ වි” යි ඉල්ළ 

ිරටිපි ය. “ඔබ ේෆමේක පද් ේරන් . ඔබ ලෆෂෆ් වීම  කිිරලකු 

 ෆ්ෆ”යි රළජ වභළල දෆන්වී ය. ඒ මනුල එම පුරුයළ ලශළ මුදලළ 

වලදය රේකේළර ද බළ දුන්පන් ය. 

ඉන්ෙසු රජ කමළ මශරශ කන් පල් යළි පමොවහ නිරය  ප ො 

ය  මළේමය්  ඇත්දෆ යි විමසී ය. උන්ලශන්පව , ිලළ රළත්රී පින්ේ්ප 

පේො  නිරළදුකින් මිපද  වෆටි පෙන්ලළ දුන්ශ. මදම ප්රුලන් වරණ් 

යන් . දළ  ශීළදී l%sයළ ේරන් . ෙන්ිරල් රකින් . ශ්රමණ්යන් 

ලශන්පව ළ  ිරවුෙවපයන් වාංරශ ේරන්  ආදී උෙපදවහ රැව්  දුන්ශ. 

මද ම මම ප්රුලන් වරණ් යමි. දුන් උෙපදවහ පිළිෙිමි යි 

රජ කමළ රේළ ේපෂ  ය. පමපව  ම්පබව් ඛර රජ කමළ විළළ 

මශනුලර එ්  පබෞද්ධ් උෙළවේපය්  විය. 

උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ ඉන් මිදී නිපරෝගී ල මශරශ කන් 

ලශන්පව  පල් ෙෆමිණ් ෙෆවිද්ද බළ රශත් බල  ෙත්වී ය. ම්පබව් ඛර 

රජ කමළ ද පවෝලළන් ඵය  ෙෆමිණිපි ය. වත් පුරු පව ල පි 

රේකඵ ප්ප පදපද ළ ම දශ. 

       පර ්ළත්මභළලය ෆවනලන්පේ රෙ වහලභළල ශළ 

ඔවුන්පේ දුඛිත ් ්ත්ත්ල, කුළකු ේේම ඵ පද  වෆටි, 
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මප යෝ ය විහලළවය පමො   මළ මනිමින් මනුභේකලළදී 

මි යළදෘහටිේයන් ෙලළ යශමම යළම  පෙෂඹ විය ශෆකි වෆටි, රපජකු  

වුල ද ඔහුපේ දුේගුණ් ප ො ෙෆකි ල ඔහුපේ මුහුණ්  ම ෙෆලසීම  පජය 

ේ ය  ඇේක ශළ ේකබිය යු ක ශෆකියළල, උ කමන්පේ මේක ් ණ් ශළ 

එ කමන්ළ ඉිරිපි ශෆිරරිය යු ක ආේළරය, පර ්යන් උපදවළ පදනු 

බ  දළ ල උත් කාංම රේකඵ,   නිරය  යළම  සුදුසු ල ිරටි මය 

ෙලළ නිලන් ෙව්  කිරීම  ඇේක ශෆකියළ ල, ප්ප ිරයල් ම මම ෙළද  

වත්පුරු පව ල ය ය ළදී ේරුු  රැව්  පමම ේ ළ ලවහ කපලන් ඔබ  

දෆ මෆනීම  ශෆකි ලනු ඇ්.  ඒලළ ජීවි්ය  උේශළ මන් . 

 

සුමට  භල ක වේබදළ     
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wïnilaLr fm%a; jia;=j 

 

1 ගාථා 

පලවළලී  ළම  මරත් ථි ලජ් ජී ාං  

්ත්   මහු ලිච් ඡවි ම්ප බව්  Lපරො  

ිවහ ලළ  පේාං  මරවහ ව බළපුරාං           

්ත් ප ල පුච් ඡිත්   ්ාං ේළරණ්ත් ථිපේො” 

2 ගාථා 

„„පවයයළ නිවජ්ජළ  යිමවහ ව මත් ථි  
මිධ්  ේපමො  ත් ථි ෙටි්  ේපමො ච 
මිර්පී්ඛළයි්ලත්  පභොමළ,            
ෙරිචළරිේළ වළපි ඉමවහ ව  ත් ථි” 

3 ගාථා 

„„පය ඤළ්ේළ ිට් ඨසු්ළ සුශජ් ජළ 
මනුේ්ප ෙේළ යවහ ව පුේ පබ මපශසුාං 
දට් ඨු්ප පි ප් දළනි   ්ාං භන් ේක             
විරළê්ත් ප්ො පු ජප   ප් ” 

4 ගාථා 

„„  ඔේ ම්ත් ්වහ ව භලන් ේක මිත් ්ළ 
ජශන් ේක මිත් ්ළ විේාං විිත් ලළ 
මත්  ඤහ ච ිවහ ලළ ෙරිලළරයන් ේක               
බහ මිත් ්ළ උේ ම්ත් ්වහ ව පශොන් ේක” 
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wïnilaLr fma%; jia;=j ^mßj¾;kh& 

 

1. ලජ්ජින්පේ පේවළලි (විළළ)  ්ප  මරය්  ඇ්. එපු 

ම්පබව් ඛර  ්ප ලිච්ඡවි රපජ්  විය. ඔහු නුලරින් පි ් 

පර ්යකු දෆේ (“පින්ල් ජීලත් පලල, ජීවි්යම උවවහ පේ" 

යනුපලන් ඔහු ේර  රේළපි) පත්රුම දෆ මනු ේෆමේක ල 

එ්ෆ  දී ම ඒ පර ්යළපමන් පමපව  විමසී ය. 

2.  (උ පුඳුලනු ෆවන) පමොහු  නිදළ මෆන්ම්  ද  ෆ්. පුඳ මෆනීම්  

ද  ෆ්. ඉිරිය  යළම්  පශෝ ආෙවහව  ඒම්  පශෝ  ෆ්. ේ  

පබො  ද පශෝ ේ ළ ේ  ද පශෝ ලවහත්ර ආදී ෙරිපභෝම ලවහ ක පශෝ 

ඇවහ ේන් ආදී ඉන්ද්රියන් ශෆිරරවීම්  පශෝ  ෆ්.  

3. පමොහු  මු දී මනුේ්පෙළ ේෂ ය්ප   පේප ්  වපලෝ ද, දෆේ 

යශලු වත් මවළ යශලු වුත් ය්ප මිත්ර පේප ්  වපලෝ ද, ඔවුහු 

දෆන් පමොහු දෆකීම  ලත් ප ො එේක. ඒ ිරයලු පද ළ විිරන් පමොහු 

මත්ශෆර දම  ද්පදකු වී ඇ්. 

4.  මෂ ්ෆ ෆත්්ළ  මි කපරෝ ප ොමෆත්්ළශ. ජීලත් වුලත් ලවහ ක 

ව්පෙත් හී  ව පුරුයළ දෆේ (පමොහුපමන් මෙ  ම් යු ක කිිරල්  

 ෆ්ෆයි) මිත්රපයෝ ඔහු ශෆර දමේක. ලවහ කල දෆේ මි කපරෝ ධ් ල්ළ 

ල  ේර මනිේක. භලව්පෙත්ේකපයන් උවවහ ව ඔහු  මි කපරෝ 

පබොපශෝ පලත්. 
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5 ගාථා 

„„නිහී ත් ප්ො වේ බපභොපමපු කිච් පඡො 
ව්ප ම්  ත ප්ො ව්ප ෙරිිධන්  මත් ප්ො 
උවහ වළලබින් දල ෙලි්ප ෙමළප ො              
මජ් ජ සුපල ජීවි්වහ සෙපරොපධ්ො” 

6 ගාථා 

„„එ්ළිවාං උත් ්මකිච් ඡේ ෙත් ්ාං 
උත් ්ළිර්ාං පුúමන් දවහ ව සප 
„ම  ත් ලාං පේ  ලණ් පණ්  ලපදිර ය්  ඛ          
ජීල පභො ජීවි්පමල පවපයයො‟‟ ේක 

7 ගාථා 

„„වළපොපුප්ො එව මපශොිර මි ශාං 
මශාං වරළමි පුරිමළය ජළේකයළ 
ිවහ ලළ ච පම ේළරුඤහ ඤමපශොිර රළජ            
මළ ෙළෙධ්්ප පමො නිරයාං ේළයාං” 

8 ගාථා 

„„ඉප්ො චුප්ො ලිච් ඡවි එව පෙොපවො 
වත්  කවහ වදාං නිරයාං පඝොරරොං 
උෙෙජ් ජේක දු්  ේ ේ්ප මේළරී               
මශළිධ්ළොං ේටුේාං භයළ ේාං” 

9 ගාථා 

„„මප ේභළපම  ගුපණ්  පවපයයො 
මයපමල සපො නිරපය  ප්  
එේන් ්දු්  ඛාං ේටුේාං භයළ ේාං            
එේන් ්ේකේ බාං නිරයාං ේළයාං” 
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5.  ිරයලු ව්පෙත්ේකපයන් පිරිහුු  ආත්මභළලය්  ඇේක, දුේ  ෙත් ව, 

ිරරුර පුරළ පල් ්ෆලරුු , උ ඇණීන්පමන් ේෆඩී බිඳී ගිය ිරරුරින් 

යුත් ඔහුපේ ජීවි්පි මලවළ ය ්ණ් මම එල්ප  පිනි 

බින්දුල්  පමන් මද පශෝ පශ  ලන්පන් ය. 

6.  ය් ය, ප්ප ආේළරය  දෆඩි පව  ම දුේ  ෙත්, පේොපශොඹ 

උපපු පුඳුල  ද ප්ප ්ෆ ෆත්්ළ , "පින්ල් ජිලත් පලල, 

ජීවි්ය ම ඔබ  උ ක්පය" යි ඔබ කුම  ේරුණ්්  නිවළ 

කියන්ප පු ද? 

7.  රජ කමනි, ප්ප පුරුයළ මළපේ වශ-පල්  පය්  (ඇලෆවහව 

 පය් ) විය. මම පෙර ආත්මභළලය ිරපු ේරමි. ප්ප ෙේේළර 

්ෆ ෆත්්ළ මෙළපයපු ප ොලෆපට්ලළ යි ම  ේරුණ්ළ ිර්්  ෙශෂ 

විණි.  

8.  ලිච්ඡවි රජ කමනි, ප්ප ෙේේ්ප ේෂ ්ෆ ෆත්්ළ පමපොවින් චු් 

ල පමොවහ ෙවහ ලෆදරු්ප ලද බන්ධ්  ආිපයන් පිරුු  පමොරබිර්ප 

වහලරුෙ ඇේක, මශත් දු්  - ්ෆවී්ප වපු් ේටුේ ව භයළ ේ ව මශළ 

නිරපයපු උෙින්පන් ය. 

9.  ප්ප ්ෆ ෆත්්ළ එේළන්්රපයන් ම දු්  ව, ේටුේ ව, බිය ජ ේ 

ව, නිය්පයන් ම ේකයුු  දු්   වපු් ව, මශළ  රේය  ප ො 

ලෆපට්ලළ! ඒ  රේළිපි ෙෆපව  දුේ  ල ළ පබොපශෝ ගුණ්යකින් 

ප්ප උපන් විඳි  දුේ උ ක්ප ය. 
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10 ගාථා 

„„ඉදඤහ ච සුත් ලළ ලච ාං මපමපවො 
දු්  ඛෙනීප්ො විජපශයය ෙළණ්ාං 
්වහ මළ මශාං වන් ේකපේ   භණ්ළමි              
මළ පම ේප්ො ජීවි්වහ සෙපරොපධ්ො‟‟ 

11 ගාථා 

„„මඤහ ඤළප්ො එපවො පුරිවවහ ව මත් ප ො  
මඤහ ඤ්ප පි ඉච් ඡළමපව පුච් ඡි කාං  කලාං 
ඔේළවේ්ප මාං වපච ප ො ේපරොිර           
පුච් ඡළම ්ාං ප ො   ච කුජ් ඣි්ේ බ‟‟න් ේක. 

12 ගාථා 

„„මද් ධ්ළ ෙටිඤහ ඤළ පම ්දළ මහු  
 ළචි්  ඛ ළ මේ ෙවන්  වහ ව පශොේක 
මේළමළ වද් පධ්යයලපචොේක ේත් ලළ               
පුච් ඡවහ සු මාං ේළමාං ය ළ විවි ශ‟‟න් ේක. 

13 ගාථා 

„„යාං කිඤහ චශාං ච්  ඛු ළ ෙවහ ිරවහ වළමි 
වේ බ්ප පි ්ළශාං මිධවද් දපශයයාං 
ිවහ ලළms ්ාං ප ොපි පච වද් දපශයයාං         
ේපරයයළිර පම ය්  ඛ නියවහ වේ්ප ම‟‟න් ේක. 
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10.  ප්ප ්ෆ ෆත්්ළ මළපේ ප්ප රේළය මවළ නිරළ දුේ  ෙත් වපලකු 

ශෆටිය  ජීවි්ය ශෆර දමන්පන් ය. ප්ප නිවළ ඔහුපේ ජීවි් 

නිපරෝධ්ය මළ විිරන් ප ො ේර  ද්පද් යයි ිර්ළ (ඔහුපේ ජීවි් 

වි ළය මළ නිවළ ිරදුවී යයි කිිර වි ේ ප ො කිල ශෆකි පව) එය 

(නිරය  ය  බල) ඔහු ඉිරිපි ප ො ෙලවමි. (හුපද්  ජිලත් 

පලල, ජීවි්යම උ ක්ප" යයි කියමි.)    

11.  ප්ප පුරුයළ පිළිබඳ ඒ ේළරණ්ය මළ විිරන් දෆ  මන් ළ දී. 

ඉින් ඔබ මෙ  මලවර පදන්ප පු  ්ප ්ලත් රහ ය්  

මවන්   ේෆමෆත්ප්මු. එය ද මවමි. ඒ මෆ  මෙ  ප ො කිපිය 

යු ක ය. 

12.  මළ ඔබ දුටු ෙෂමු මලවහ ළපලපු ඒේළන්්පයන් ම දෆ මෆනීම 

පිණිව රහ  ඇසීම  මලවර දීම පිළිබඳ ල මළපේ මනුක්ළල්  

ේකබිණි. ෙෆශෆදීම්  - විහලළව කිරීම්  -  ෆේක මපයකු  ෙෆලසීම්  

 ෆ්. දෆන් මම ඔබපේ ේෆමෆත්්කින් ප්ොර ල ම ඇදපුය යු ක 

ලච  ඇත්ප්l= බල  ෙත් වී ිරටිමි.  ේෆමේක ආේළරයේ  මළ 

විමවන් . මම ශෆකි ෙමණින් ෙලවන්ප මි. 

13.  ය් ය, මම ය්ප කිිරල්  ඇිරන් දකින්ප ්ප  ්ප ඒ ිරයල් ම 

විහලළව ේරන්ප මි. ඉින් ඇිරන් දෆේළත් එය ප ො 

මදශන්ප ්ප  ්ප ම  නිරශ කිරීම ේරන් .  
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14 ගාථා 

„„වච් චේ ෙටිඤහ ඤළ ්ල පමවළ පශො ක 
සුත් ලළ  ධ්්ප මාං භ සුේ ෙවළදාං 
මඤහ ඤත් ථිපේො ප ො ච ෙදුට් ඨචිත් ප්ො 
යාං ප් සු්ාං මසු්ඤහ චළපි ධ්්ප මාං 
වේ බ්ප පි wdÑ laත වහ වාං ය ළ ෙජළ න් ේක” 

15 ගාථා 

„„පවප්  මවහ පව  මඞ් ේප්  
උෙයළිර සළවු්ේවහ ව වන් ේකපේ 
යළ ාං ඉදාං මේ භු්ාං දවහ වප යයාං           
කිවහ පව්ාං ේ්ප මවහ ව මයාං විෙළපේො‟‟ේක. 

16 ගාථා 

„„පලවළලියළ ;iai  මරවහ ව මජ් පඣ 
චි්  ඛල් මේ පම  රේාං මපශොිර; 
පමොසීවපමේළශාං ෙවන්  චිත් ප්ො           
පව්ාං මපශත් ලළ  රේවහ මිාං නි්  ත පිාං” 

17 ගාථා 

„„එ්වහ මිාං ෙළදළනි ෙේකට් ඨපෙත් ලළ 
මයඤහ ච මඤහ පඤ ච මේක්  ේමි්ප ශළ 
යළ ාං ඉදාං මේ භු්ාං දවහ වප යයාං           
්වහ පවල ේ්ප මවහ ව මයාං විෙළපේො‟‟ේක. 

18 ගාථා 

„„ලණ් පණ්ො ච ප් වේ බිවළ ෙභළවේක 
මන් පධ්ො ච ප් වේ බිවළ ෙලළයේක 
ය්  ත ද් ිපෙත් ප්ොිර මශළනුභළපලො          
 ේ පමො චළිර කිවහ ව මයාං විෙළපේො‟‟ේක. 
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14.  ඔබ කමළපේ ප්ප මනුක්ළල - එේඟ්ළල - ම  වෆබ වල්  ම 

පේලළ! දෆ  මෆනීප්ප ේෆමෆත්ප්න් ම - දණ්ය ේර ප ො මත් 

ිරේකන් යු ක ල ම - මළ කිය  ධ්ේමය මවළ ෙශන් ිර් ඇේක ේර 

මන් . ඔබ  කමන් මව  ද්දළ ව  පශෝ ප ො  මව  ද්දළ ව ය්ප 

ධ්ේමය්  පේද ඒ ිරයල් මළ දන් ළ වෆටිපයන් ෙලවන්ප මි. 

 

15.  පර ්ය, ඔබ මාංේළර ේර  ද හපේ් ලේණ් මහල යළ යකින් 

උ පුඳුල  ද ්ෆ ෆත්්ළ වමීෙය  ෙෆමිණිපයපු ය. ප්ප යළ ය 

මද්භු් ය. දෆකු්පේළු ය. පමය කුම  ේේමයේ විෙළේය්  ද?  

  

16.  විළළ  මර මධ්යපයපු ම පමොපශොරු වපු් මළේමපයපු  රළ 

ලෂ්  විය. මම ෙශන් ිරේකන් යු ක වපයමි. එ්  සුදු ලන් මල (ඇ  

ේටු) පුව්  පම  ඒ ම ලපෂපු බශළලපයමි. 

 

17.  මපිත් පවවහපවෝත් ඒ ම් ෙළ ්බළ එපමො  වපයමු. ප්ප මද්භ් ව 

දේනීය ව යළ ය එම ේේමපි විෙළේයකි. 

 

18.  ය් ය, ඔබපේ රීර ලේණ්ය ද ිරයලු ිවළ බබෂලයි. ඔබපේ 

රීර සුමන්ධ්ය ද ිරයලු ිළල  ශමයි. මශත් ිලය ඍද්ිපය  

ෙෆමිණි ඔබ මශත් ආනුභළල ඇත්ප්පු ය. (එපශත්) නිේලවහත්ර ද 

ලන්ප පු ය. ප්ප ේලර ේේමයේ විෙළේය්  ද?  
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19 ගාථා 

„„ම්  පේොධ්ප ො නිච් චෙවන්  චිත් ප්ො 
වණ් ශළපු ලළචළපු ජ ාං උපෙමි 
්වහ පවල ේ්ප මවහ ව මයාං විෙළපේො           
ිේ පබො පම ලණ් පණ්ො ව්්ාං ෙභළවේක” 

20 ගාථා 

„„යවඤහ ච කිත් ේකඤහ ච ධ්්ප පම ඨි්ළ ාං 
ිවහ ලළ  මන් ප්මි ෙවන්  චිත් ප්ො 
්වහ පවල ේ්ප මවහ ව මයාං විෙළපේො                 
ිේ පබො පම මන් පධ්ො ව්්ාං ෙලළයේක” 

21 ගාථා 

„„වශළයළ ාං ේකත්  වහ මිාං k ශළයන් ්ළ ාං 
 ප මපශත් ලළ නිදපුවහ ව දුවහ වාං 
ත ඩ්  ත් ථිපේො ප ො ච ෙදුට් ඨචිත් ප්ො                 
ප් ්ප පු  ේ පමො ේිරරළ ච වුත් තී‟‟ේක. 

22 ගාථා 

„„පයො කීෂමළප ො ෙේපරොේක ෙළොං 
්වහ පවිවාං ේ්ප මවිෙළේමළහු; 
මකීෂමළප ො ෙ  පයො ේපරොේක                 
කිාං ්වහ ව ේ්ප මවහ ව විෙළේමළහ‟‟ේක. 

23 ගාථා 

„„පය දුට් ඨවඞ් ේේ ෙම ළ මනුවහ වළ 
ේළපය  ලළචළය ච වඞ් කිලිට් ඨළ 
ේළයවහ ව පභදළ මිධව්ප ෙරළයාං                  
මවාංවයාං ප් නිරයාං උපෙන් ේක” 
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19.  මම, පක්රෝධ් ප ො ේරන්ප මි. නිරන්්රපයන් ෙශන් ිරේකන් 

යු් ් වපයමි. ම ිරලුටු බිරන් මශජ යළ  ේ ළ ේරමි. ප්ප ඒ 

පින්ේපමපු විෙළේය යි. මළපේ ිලයමය රීර ලේණ්ය වෆම දළ 

බබෂයි. 

20.  මම, ධ්ේමපයපු ශෆිරපරන් න්පේ යව ද කිේේක ළමය ද දෆේ 

ෙශන් ිර්ෆත්ප්මි. ඒ ගුණ් ලේණ් ළ ේරමි. ප්ප ඒ පුණ්ය 

ේේමපි විෙළේය යි. මපේ ිලයමය රීරපි මන්ධ්ය වෆමදළ 

ශමයි. 

21.  (පෙර ආත්මපයපු) මම  ළ  ප්ොටුෙපෂපු වහ ළ ය ේර  

යශලුලන්පේ පමො  ්ෆබුු  ලවහත්රය්  පම  වෆඟවීමි. ඒ 

විප ෝදය පිණිව ය. දුහ  ිරේකන් (ෙෆශෆර මෆනීප්ප මදශිරන් ) 

ප ො පේ. ඒ ෙවින්  ේ  වපයමි.මළපේ ිවි ෙෆලෆත්ම ද දු්  

වපු් ය. 

22.  යපම්  විප ෝදය පිණිව ෙල්  පේපේ ද, ඔහු  පමලන් 

ේේමවිෙළේය්  පේ යෆයි උ කපමෝ ෙෆලසුශ. යපම්  විප ෝද 

වීප්ප මදශව්  ප ොමෆේක ල - දුහ  ිරේකන් - ෙල්  ේරයි  ්ප ඒ 

ෙළෙේේමපි විෙළේය පේෝර්ප ේටුේ දෆ යි ෙණ්ඩි්පයෝ 

කීලළහු ද? 

23.  දුහ  චිත්් වාංේල්ෙ ළ ඇේක ය්ප මනුය පේප ්  ේයින් ශළ 

ලච පයන් කිලුටු වුපලෝ පලත් ද ඔවුහු මරණ්පයන් ෙසු 

ෙරපොල නිවෆේ ල ම මෙළය  ෙෆමිපණ්ත්.   
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24 ගාථා 

„„මෙපර ෙ  සුමේකමළවමළ ළ 
දළප  ර්ළ වඞ් මපු්ත් ්භළලළ 
ේළයවහ ව පභදළ මිධව්ප ෙරළයාං                      
මවාංවයාං ප් සුමේකාං උපෙන් තී‟‟ේක. 

25 ගාථා 

„„්ාං කින් ේක ජළප යයමශාං මපලච් ච 
ේයළණ්ෙළෙවහ ව මයාං විෙළපේො 
කිාං ලළශාං ිවහ ලළ මිධවද් දපශයයාං                              
පේො ලළපි මාං වද් දශළපෙයය එ්‟‟න් ේක. 

26 ගාථා 

„„ිවහ ලළ ච සුත් ලළ මිධවද් දශවහ සු 
ේයළණ්ෙළෙවහ ව මයාං විෙළපේො 
ේයළණ්ෙළපෙ උභපය මවන් ප්                            
ිරයළ නු වත් ්ළ සුම්ළ දුේ ම්ළ ලළ” 

27 ගාථා 

„„ප ො පචත්   ේ්ප මළනි ේපරයයාං මච් චළ 
ේයළණ්ෙළෙළනි මනුවහ වපොපේ 
 ළපශසුාං වත් ්ළ සුම්ළ දුේ ම්ළ ලළ                         
හී ළ ෙණීන්්ළ ච මනුවහ වපොපේ” 

28 ගාථා 

„„යවහ මළ ච ේ්ප මළනි ේපරොන් ේක මච් චළ 
ේයළණ්ෙළෙළනි මනුවහ වපොපේ 
්වහ මළ පු වත් ්ළ සුම්ළ දුේ ම්ළ ලළ                       
හී ළ ෙණීන්්ළ ච මනුවහ වපොපේ. 
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24.  සුමේකය ේන් ළ ව ම යපයෝ දීපමපු ඇළුණ්ළහු, රගුණ් ේර  

ආත්මභළල ඇත්්ළහු, මරණින් ෙසු ෙරපොල ඒේළන්්පයන් ම 

සුමේකය  ෙෆමිපණ්ත්. 

25.  ප්ප කුළකු ේේමල විෙළේ යයි ඔබ කිය්ත්, එය මම 

කුමේ  මලතීේණ් ල දෆ  මනි්ප ද? කුම්  දෆේ - කුම  

නිදසු ්  දෆේ - එය විහලළව ේර්ප ද? ේලපර්  ම  එය ඒත් ක 

මන්ලන්පන් ද? 

26.  කුළකු ේේමල විෙළේය ප්ප යයි ර්ය්  පව දෆේ 

පශෝ ධ්ේම මවළ (ඒ මනුල බුද්ිපය පමපශයලමින්) එය මදශන් . 

කුළකු ය  පදලෆදරු්ප ේේම ප ොමෆේක වි ේ, 

වත්ත්ලපයෝ සුමේකය  ගිපයෝ ය  ෆ්පශොත් දුමේකය  ගිපයෝ ය 

ය  ේරුණ් ඇේක ලන්පන් පේපව  ද? 

27.  ප්ප මනුය පෝේපයපු මනුයපයෝ කුළකු ේේමයන් 

ප ො ේරත්  ්ප සුමේකය  ගියළ ව පශෝ දුමේකය  ගියළ ව පශෝ 

වත්ත්ලපයෝ ප ො පලත්. මිනිවහ පොල උවහ ෙශත් මයත් ප ො 

ලන් ළශ.  

28.  මනුය පෝේපයපු මිනිවහසු ය්ප පශයකින් කුළකු ේේම 

ේරත් ද, එපශයින් ම  වත්ත්ලපයෝ සුමේකය  පශෝ දුමේකය  

ගියළහු පලත්.  මිනිවහපොල උවහ ෙශත් මය ද පලත්. 
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29 ගාථා 

„„ද් ලයජ් ජ ේ්ප මළ ාං විෙළේමළහු 
සුඛවහ ව දු්  ඛවහ ව ච පලදනීයාං 
්ළ පදල්ළපයො ෙරිචළරයන් ේක                               
ෙච් චන් ේක බළළ ද් ලය්ාං මෙවහ ිරප ො” 

30 ගාථා 

„„  මත් ථි ේ්ප මළනි වයාංේ්ළනි 
දත් ලළපි පම  ත් ථි පයො ආිපවයය 
මච් ඡළද ාං වය ම න්  ෙළ ාං                           
ප් ්ප පු  ේ පමො ේිරරළ ච වුත් තී‟‟ේක. 

31 ගාථා 

„„ිරයළ නු පඛො ේළරණ්ාං කිඤහ චි ය්  ඛ 
මච් ඡළද ාං පය   කලාං පභ  
ආචි්  ඛ පම ත් ලාං යදත් ථි පශ ක                               
වද් ධ්ළයිේාං පශ කලපචො සුපණ්ොමළ‟‟ේක. 

32 ගාථා 

„„ේේ පිkපේො  ළම ඉධ්ත් ථි ිධ්  ඛු 
ඣළයී සුසීපො මරශළ විමුත් ප්ො 
ගුත් ේකන් ද්රිපයො වාංවු්ෙළේකපමෝ  පඛො                      
සීේකභප්ො උත් ්මිට් ඨිෙත් ප්ො” 

33 ගාථා 

„„වත පො ලදඤහ ඤූ සුලපචො සුමුපඛො 
වහ ලළමපමො සුේ ෙටිමුත් ්පේො ච 
පුඤහ ඤවහ ව පඛත් ්ාං මරණ්විශළරී                                                                                    
පදලමනුවහ වළ ඤහ ච ද්  ත පණ්පයයො” 
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29.  වෆෙත් දුේත් විඳීම  පශ  ක ල  කුළකු ේේමල 

පදලෆදරු්ප විෙළේය දෆන් ෙලවත්. (එ ්ප) පින් ේෂ පදවිපයෝ 

ෙිරඳුරන් පිණ්ලත්. කුළකු පදලේමය ප ො දන් ළ 

මඥළ පයෝ ( ෙේේ්ප පේො  ) නිරපි ෙෆපවත්.  

30.  පෙර ේර  ද පින්ේ්ප ම   ෆ්. ලවහත්ර ද, පව සුන් ද, 

ආශළරෙළ  ද දන් දී ඒ පි  මනුපමෝදන් ේරන්ප කු ද  ෆ්. ඒ 

පශ  කපලන් මම  ේ  වුපි පලමි. ේටුේ ිවි පමලන්ප ්  ද 

පලමි. 

31.  පර ්ය, ය්ප ආේළරයකින් ඔබ ලවහත්ර බන්ප පු ද, එබඳු 

කිිරය්ප ේරුණ්්  ලන්පන් ද, ම  විහලළව ේෂ ශෆකි  එබඳු 

පශ  කල්  ඇත් ්ප ම  එය ෙලවන් . පශ  ක වපු් ඒ රේළය 

මම මවන්   ේෆමෆත්ප්මි. 

32.  ප්ප මවෂ ධ්යළ  ම් ලන් ළ ව, සුිරල්ලත් ව, මරශත් ව, 

පේපසුන්පමන් මිදු ළ ව, ඉන්ද්රිය වාංලරපයන් යු් ් ව, 

රළේකපමෝ්  වාංලර ශීය ර්  ළ ව, ිරයලු පේපවහ නිලළ 

වෆ සු ළ ව, වමය්  දෘහටිය ඇත්්ළ  ව ේේපි ේ  ්ප ිධ් ෂූන් 

ලශන්පව   ම්  ලෆ  ිරටි  පව ේ. 

33.  උන්ලශන්පව  මෘදු ගුණ් ඇේක පව ේ; දන් පද  සුලු යශ; යශෙත් 

ලච  ෙලව  පව ේ; යශෙත් මුහුණ්්  වපු් යශ; ආමම ධ්ේමය 

ම ළ ල දන් ළ පව ේ; ෙමණ් දෆ  ේ ළ ේර  පව ේ; පින් 

පේ්්  ව පව ේ; වමත්රී විශරණ් ඇේක පව ේ; පදවි මිනිසුන්පේ 

ද් තයණ්ළල  සුදුසු ව පව ේ.  
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34 ගාථා 

„„වන් ප්ො විධපමො මනීපඝො නිරළපවො  
මුත් ප්ො විවල් පො මමපමො මලඞ් පේො 
නිරෙධී වේ බෙෙඤහ චඛීපණ්ො                         
ේකවහ පවො විජ් ජළ මනුේ ෙත් ප්ො ජුේකමළ” 

35 ගාථා 

„„මේ ෙඤහ ඤළප්ො ිවහ ලළපි   ච සුජළප ො 
මුනීේක  ාං ලජ් ජිසු පලොශරන් ේක 
ජළ න් ේක ්ාං ය්  ඛභ්ළ මප ජාං                  
ේයළණ්ධ්්ප මාං විචරන් ්ාං පොපේ” 

36 ගාථා 

„„්වහ ව  කලාං එේයුමාං දුපල ලළ 
මමුද් ි ිරත් ලළ  වපච දපද  
ෙටිේ මහී්ළනි ච ්ළනි මවහ සු                     
මමඤහ ච ෙවහ පව  වන්  ද් ධ්දුවහ ව‟‟න් ේක. 

37 ගාථා 

„„ේවහ මිාං ෙපදපව වමණ්ාං ලවන් ්ාං 
මන් ත් ලළ  ෙවහ පවමු මයාං ඉදළනි 
පයො මජ් ජ ේඞ් ඛාං විචිකිච් ඡි්ඤහ ච                  
ිට් ඨීවිසේළනි විප ොදපයයයළ‟‟ේක. 

38 ගාථා 

„„එපවො නිිරන් ප ො ේපි ච් ච ළයාං 
ෙරිලළරිප්ො පදල්ළපු බහපු 
ධ්්ප මිාං ේ ාං භළවේක වච් ච ළපමො                 
වේවහ මිමළපචරපේ මේ ෙමත් ප්ො‟‟ේක. 
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34.  උන්ලශන්පව  ළන්් ව පව ේ; මි යළදෘහටි   ්ප ව දු්ප ෙශ ේෂ 

පව ේ; නිදු්  ව පව ේ; ආළ රපු් ව පව ේ; භල දුකින් මිදුු  

පව ේ; රළමළි උල් ෙශ ේෂ පව ේ; මමත්ලපයන් මිදුු  පව ේ; 

මලාංේ ව පව ේ; ් පල්ළිධවාංඛළර ආදී උෙිපලලින් මිදුු  පව ේ; 

්ෘහණ්ළදී ිරයලු රොංචයන් ් ය ේෂ පව ේ; ත්රිවිදයළල  ෙෆමිණි 

පව ේ. ඥළ  බපයන් දීේේකමත් ව පව ේ. 

35.  රිරද්ිපය ේළ වමශයළ ඉිරිපි ප ො මෆලපව  පව ේ.  

උන්ලශන්පව  දුටුල ද පමබඳු ශිළදී ගුණ්පයන් යු ක පේප කු 

යයි ශඳු ළ ම් ප ො ශෆකි පව ේ; ලජ්ජීන් ම්ර උන්ලශන්පව  

මුනිලරපයකි යි ලයලශළර පේපේ. පෝේපයපු ය්  භ්පයෝ 

්ෘහණ්ළ රපු් පේප කු ශෆටිය  උන්ලශන්පව  ශඳු ේක. 

ගුණ්ලත් ව ඒ ිධ් ෂූන් ලශන්පව පේ යශෙත් බල ලේණ් ළ 

ේරමින් ශෆිරපරේක. 

36.  ඉින් ඔබ කමළ ඒ රශ කන් ලශන්පව   එ්  පිළිවඟ්  පශෝ 

පදේ්  මළ උපදවළ පදන්ප පු  ්ප ශළ උන්ලශන්පව  විිරන් ඒලළ 

පිළිමන් ළ ද්පද්  ්ප එවි  මළ ද වළු පිළිපයන් වෆරසී ිරටිනු 

දකින්ප පු ය. 

37.  මපි දෆන් පමොවහ කුම  රපද්යේ ලව  ඒ ශ්රමණ්යන් ලශන්පව  

දකින්ප මු ද? ේලපර්  මෙපේ වෆේය ද විචිකිච්ඡළල ද දෘහටි 

විසුේයන් ද දුරු ේරයි ද?  

38.  උන්ලශන්පව  පබොපශෝ පදවියන් විිරන් පිරිලර  දු ල 

ේපි ච්ච ළ  ්ප රපද්පි ලෆ  ලව  පව ේ. දෆශෆන් ල  , 

සුිරල්ලත්, මරශත් ආදී ගුණ් ළම වෆබවින් ම ඇේක (ව්ය ළම ව) 

ආහචේයලත් ව, ්මන්පේ ආේය වි පයපු මරමළදී ව 

උන්ලශන්පව  දෆශෆමි ේ ළ ෙලවේක. 
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39 ගාථා 

„„් ළශාං ේවහ වළමි මන් ත් ලළ ඉදළනි 
මච් ඡළදයිවහ වාං වමණ්ාං යුපම  
ෙටිේ මපු්ළනි ච ්ළනි මවහ සු                         
 කලඤහ ච ෙවහ පවමු වන්  ද් ධ්දුවහ ව‟‟න් ේක. 

40 ගාථා 

„„මළ ම්  ඛපණ් ෙේ බජි්ාං උෙළමමි 
වළධු පලො ලිච් ඡවි ප ව ධ්්ප පමො 
්ප්ො ච ේළප උෙවඞ් ේමිත් ලළ                         
්ත් ප ල ෙවහ වළපු රපශො නිිරන්  ‟‟න් ේක. 

41 ගාථා 

් ළේක ලත් ලළ මමමළිර ්ත්   
ෙරිලළරිප්ො දළවමපණ්  ලිච් ඡවි 
පවො ්ාං  මරාං උෙවඞ් ේමිත් ලළ                  
ලළසෙමච් ඡිත්   වපේ නිපලවප ” 

42 ගාථා 

්ප්ො ච ේළප ගිපුකිච් චළනි ේත් ලළ 
 ශත් ලළ පිවිත් ලළ ච ඛණ්ාං ිධත් ලළ 
විපචයය පෙෂළප්ො ච යුමළනි මට් ඨ                        
මළශළෙයී දළවමපණ්  ලිච් ඡවි” 

43 ගාථා 

පවො ්ාං ෙපදවාං උෙවඞ් ේමිත් ලළ 
්ාං මද් දව වමණ්ාං වන් ්චිත් ්ාං 
ෙටි්  ේන් ්ාං පමොචරප්ො නිලත් ්ාං                       
සීේකභ්ාං රු්  ඛමප නිිරන්  ාං” 
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39.  මම එපව  ේරන්ප මි.දෆන් ම උන්ලශන්පව  පල් පමොවහ පිළි 

වඟකින් මන්දලන්ප මි. (පුජළ ේරන්ප මි). ඒ පිළි පිළිමන් ළ 

ද්පද්  ්ප පිළිපයන් වෆරසුු  ඔබ ද දකින්ප මු.  

40.  ලිච්ඡවී රජ කමනි, මපේළපලපු ෙෆවිද්දහු පල් ප ො යනු මෆ වි. 

එපව  කිරීම ඔබ ෙරපුපේ පිළිපල් ද ප ො පේ. එපශයින් සුදුසු 

පේළලේ එපු පමොවහ හුපදේළ විපේේ සුලපයන් ලෆ  ිරටි  

උන්ලශන්පව  බෆශෆ දකිනු මෆ වි.  

41.  „එපව  ය‟ යි ලිච්ඡවී රජ කමළ දළව වමශයළ විිරන් පිරිලර  දු ල 

්ම නුලර  ෙෆමිණ් ිරය නිලපවපු විසීම  එෂඹිපි ය. 

42.  ඉ් බිේක ලිච්ඡවි රජ කමළ සුදුසු මලවහ ළලේ, ගිපු ේ යු ක නිමලළ, 

ිය  ළ, (ේළ) මට, සුදුසු පමොපශෝ්  ෆබ, පෙට්ටිපයන් පිළිවඟ 

ම ්  ප්ෝරළ පම  දළව වමුශයළ ලළ පමන්ලළ මත්පත්ය.  

43.  රජ කමළත් ඒ රපද්ය  ෂඟළ වී, වාංසුන් ිර්ෆේක ල 

පිණ් ෙළ්පයන් පෙරෂළ ලෆ  නිවී වෆ සී මව්  මු ලෆ  ිරටි ඒ 

ශ්රමණ්යන් ලශන්පව  දුටුපේ ය. 
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44 ගාථා 
්පම මපලොච උෙවඞ් ේමිත් ලළ 
මේ ෙළබළධ්ාං ඵළසුවිශළරඤහ ච පුච් ඡි 
„„පලවළලියාං ලිච් ඡවිශාං භදන් ප් 
ජළ න් ේක මාං ලිච් ඡවි ම්ප බව් Lපරො” 

 

45 ගාථා 
„„ඉමළනි පම මට් ඨ යුමළ සුභළනි  
ෙටිමණ් ශ භන් ප් ෙදදළමි  කි ශාං 
ප්ප ල මත් ප   ඉධ්ළමප්ොවහ මි                                             
ය ළ මශාං මත් ්මප ො භපලයය‟‟න් ේක. 

46 ගාථා 
„„දරප්ොල වමණ්බ්රළශහ මණ්ළ ච 
නිපලව ාං ප් ෙරිලජ් ජයන් ේක 
ෙත් ්ළනි ිධජ් ජන් ේක ච ප් නිපලවප                  
වඞ් ඝළටිපයො චළපි විmdgයන් ේක” 

47 ගාථා 
„„ම ළෙපර ෙළදකුඨළරිේළපු 
මලාංිරරළ වමණ්ළ ෙළ්යන් ේක 
එ්ළිවාං ෙේ බජි්ළ විපශවාං                            
්යළ ේ්ාං වමණ්ළ ෙළපුණ්න් ේක” 

48 ගාථා 
„„ේකපණ්  ප්්ප පි   ත් ලාං මදළිර 
මෂහ ශවහ ව මේ ම්ප පි   ෙළලදළිර 
මන් ධ්වහ ව දණ්  ාං වයමළියළිර  
එ්ළිපවො ේදරිපයො මවාංවුප්ො  කලාං 
ම  ත් ලාං පේ  ලණ් පණ්  කිපමල ිවහ ලළ 
ම්ප පශපු වශ වාංවිභළමාං ේපරොසී‟‟ේක. 
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44.  උන්ලශන්පව  පල් එෂඹ, නීපරෝගී බල ද, ෙශසු විශරණ්ය ද 

විචළපෂ  ය. "වහලළමීනී, මම විවළළ මශනුලර ලිච්ඡවී රජ පලමි. 

මශජ යළ "ම්පබව් ඛර ලිච්ඡවි"යි මළ ශඳු ේක. 

 

45.  වහලළමීනී, මළපේ ප්ප යශෙත් ව පිළිවඟ ම  පිළිමන් ළ 

පව ් ලළ. මම ඒලළ ඔබ ලශන්පව   පජළ ේරමි. ය්ප පවකින් 

මම ව ක  ෙත්ලන්ප ්ප ද, ඒ පශ  කපලන්ම මම පම්ෆ   

ෙෆමිණිපයමි. 

 

46. ශ්රමණ්පයෝ ද බ්රළශහමණ්පයෝ ද ඔබපේ නිලව දුරින් ම දුරු ේරත්. 

ඔබපේ නිලළව මවෂ ෙළත්ර බිඳිේක. වඟ ිරවුරු ද ඉරළ දමත්. 

 

47.  ්ල ද ෙළද  මෆේක පේපට්රිලලින් ඇ  වමශර ශ්රමණ්යන් 

ලශන්පව ළ පුව යටි කුරු පේො  පශෂේක. ෙෆවිි බල  ෙත් 

ශ්රමණ්යන් ලශන්පව ළ ඔබ විිරන් ේර  ද පමබඳු පුාංව ල  

ෙළත්ර පලත්. 

 

48.  ඔබ ්ණ් මමකින් එ  ප්ල් බිඳ්  ්ර්ප ලත් නුදුන්ප පු ය. මාං 

මුෂළවපලකු ශ  මඟ පෙන් වීම්  ද ප ො ේපෂපු ය. මන්ධ්යළපේ 

වෆරයටිය ඔබ ම ෙෆශෆර මත්ප්පු ය. පමපව ්ද මසුරු ව ප ො 

පු් මුු  ඔබ කුම  ගුණ්යකින් කුම්  දෆේ මෙ  දන් දීම  

එන්ප පු ද? 
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49 ගාථා 

„„ෙච් පචමි භන් ප් යාං ත් ලාං ලපදිර 
විපශවයිාං වමපණ් බ්රළශහ මපණ් ච 
ත ඩ්  ත් ථිපේො ප ො ච ෙදුට් ඨචිත් ප්ො                     
එ්්ප පි පම දු්  ේ පමල භන් ප්” 

50 ගාථා 

„„ත ඩ්  ළය ය්  පඛො ෙවවිත් ලළ ෙළොං 
පලපදේක දු්  ඛාං මවමත් ්පභොගී 
දශපරො යුලළ  ේ මනියවහ ව භළගී                            
කිාං සු ්ප්ො දු්  ඛ්රවහ ව පශොේක” 

51 ගාථා 

„„්ාං ිවහ ලළ වාංපලමමත්  ාං භන් ප් 
්ේ ෙච් චයළ ලළපි දදළමි දළ ාං 
ෙටිමණ් ශ භන් ප් ලත්  යුමළනි මට් ඨ                    
ය්  ඛවහ ිරමළ මච් ඡන්  ක ද්  ත ණ්ළපයො‟‟ේක. 

52 ගාථා 

„„මද් ධ්ළ පු දළ ාං බහුධ්ළ ෙවත්  ාං 
දදප්ො ච ප් ම්  ඛයධ්්ප මමත් ථු 
ෙටිමණ් ශළමි ප් ලත්  යුමළනි මට් ඨ                     
ය්  ඛවහ ිරමළ මච් ඡන්  ක ද්  ත ණ්ළපයො‟‟ේක. 

53 ගාථා 

්ප්ො පු පවො ආචමයිත් ලළ ලිච් ඡවි 
ප රවහ ව දත් ලළ  යුමළනි මට් ඨ 
„ෙටිේ මපු්ළනි ච ්ළනි මවහ සු                                              
ය්  ඛඤහ ච ෙවහ පව  වන්  ද් ධ්දුවහ වාං‟ 
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49.  වහලළමීනී, ඔබ ලශන්පව  යම්  ෙලව  පව ්  ද, එය මම 

පිළිමනිමි. දුහ  ිරේකන් ප ොල පේළිපොල් ිරේකන් යු ක ල මම 

මශණ් බමුණ්   පී ළ ේපෂමි. වහලළමීනී, එය මළ ේෂ  පුරු 

පදය්  ම ය. 

50.  පේළි පොල් ල ෙේ රැවහ පේො  එ්  පර ්පය් , ්ලමත් 

ව්පපුේණ් ප ො ව පභෝම ඇත්පත්, පයෞල පයන් යු ක 

්රුණ්පයකු වපි  ේ  භළලය  ෙත් ල දු්  විඳී. ඊ  ල ළ ලෆඩි 

දුේ්  පමොහු  පේපව  පේ ද? (ඊ  ලෆඩි දුේ්  ්ලත්  ෆ්) 

51.  වහලළමීනී, ඔහු දෆේ මම වාංපේමය  ෙත්වීමි. ඔහු පලනුපලන් මම 

ඔබ ලශන්පව   ප්ප දළ ය පදමි. වහලළමීනී, ප්ප පිළිවඟ ම  

පිළිමන් ළ පව ් ලළ! ප්ප ද් තයණ්ළපේ පි  පර ්යළ  

ෙෆමිපණ්ලළ! 

52.  දන් දීම ඒේළන්්පයන් ම උ කමන් විිරන් විවිධ්ළේළරපයන් 

ලේණ් ළ ේර  ද්දකි. දන් පදන් ළ ව ඔබපේ ධ් ය මඩු ප ො 

ල  වහලභළලය ඇේක පේලළ! ඔබපේ පිළිවඟ මම පිළිමනිමි. ප්ප 

ද් තයණ්ළමය පි  ඒ පර ්යළ  ෙෆමිපණ්ලළ!   

53.  ඉ් බිේක ඒ ලිච්ඡවී රජ කමළ (මත් ෙළ පදවීම රමුඛ) මුල පවෝදළ 

පම  ප්රු   ඒ පිළිවඟ ම  පිරි මළ "ප්ප පිළි පිළිමන් ළ 

පව ් ලළ! ලවහත්රපයන් වෆරසුු  පර ්යළ ද ම  ද්    ෆපේලළ!" 

යි ෙෆලසී ය. 

 



 

82 

 

54 ගාථා 

්මද් දවළ චන් ද වළරලිත් ්ාං 
ආජඤහ ඤමළරෂහ ශමුෂළරලණ් ණ්ාං 
මඞ් ේ්ාං වළධුනිලත්  දුවහ වාං                        
ෙරිලළරි්ාං ය්  ඛමපුද් ිපෙත් ්ාං. 

55 ගාථා 

පවො ්ාං ිවහ ලළ මත් ්මfkd උදේ පමො 
ෙශට් ඨචිත් ප්ො ච සුභේ මරපෙො 
ේ්ප මඤහ ච ිවහ ලළ  මශළවිෙළේාං                        
වන් ි ට් ඨිේාං ච්  ඛු ළ වච් ඡිේත් ලළ. 

56 ගාථා 

්පම මපලොච උෙවඞ් ේමිත් ලළ 
„„දවහ වළමි දළ ාං වමණ්බ්රළශහ මණ්ළ ාං 
  චළපි පම කිඤහ චි මපදයයමත් ථි                           
 කලඤහ ච පම ය්  ඛ බහෙේළපරො‟‟ේක. 

57 ගාථා 

„„ කලඤහ ච පම ලිච් ඡවි එේපදවාං 
මදළිර දළ ළනි මපමොඝපම්ාං 
වහ ලළශාං ේරිවහ වළමි ්යළල ව්  ත ාං                           
මමළනුපවො මළනුවපේ  වද් ිප‟‟න් ේක. 

58 ගාථා 

„„මතී ච බන් ධ ච ෙරළයණ්ඤහ ච  
මිත් ප්ො මමළිර ම  පදල්ළ  
යළචළමශාං ෙඤහ ජලිපේො භවිත් ලළ                                  
ඉච් ඡළමි ්ාං ය්  ඛ පු ළපි දට් ඨු‟‟න් ේක. 
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54.  රජ ප්ම, වඳුන් සුු  ්ලරළ මත් ිරරුර්  ඇේක, ආජළනීය 

මහලයකු පි   ෆගි, උදළර රෙ පෝභළපලන් යු ක, මාංේළර වුු , 

ම ළ පව  ලවහත්රපයන් වෆරසුු  පිරිලර ජ යළ විිරන් පිරිලර  

ද්දළ ව ිලය වෘද්ිපය  ෙෆමිණියළ ව, ඒ පර ්යළ දුටුපේ ය. 

 

55.  රජ කමළ ඔහු දෆේ ප්රීේකය  ෙත් ල ඔද ලෆඩුු  ිරත් ඇේක ල,  කටු 

ෙශටු ිරත් ඇේක ල, මේකය භළමය ව්පෙන්  රිරය්  ඇේක ල 

වළාංදෘහටිේ ව (ඇවහ ෙ ළ පි  පෙප  ) ේේමය ද, එපු මශළ 

විෙළේය ද ිරයෆිරන් ම දෆේ ර්ය්  පේො  - 

 

56.  පර ්යළ පල් ෙෆමිණ් පමපව  ෙෆලසී ය. “මම මශණ් බමුණ්   

දන් පදන්ප මි. ප ො ිය යු ක කිිරදු ලවහ කල්  ම   ෆ්. 

"පර ්ය, ඔබ ද ම  පබොපශෝ උෙේළරී වපයපු ය.”  

 

57.  ලිච්ඡවී රජ කමනි, ඔබ ද (ිරවු ෙවපයන්) එ්  පේො ව්  ව පිළි 

දන් දුන්ප පු ය. ඒ දළ ය පුවහ එේ්  ප ො පේලළ! ඒ මමනුය ව 

මම මනුය ව ඔබ වමඟ වළ් තය ඇේක ේර මන්ප මි. 

 

58.  පර ්ය, ඔබ ම  යළ යු ක ්ෆ  ද,  යළ ද, පිපු  ද, මිත්රයළ ද 

ලන් . ්ල ද මපේ පදවිපයකු ද ලන් . මම ඇඳිලි බෆඳ මයෆිමි. 

මම යළිත් ඔබ දකින්    ේෆමෆත්ප්මි. 
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59 ගාථා 

„„වපච  කලාං මවහ වද් පධ්ො භවිවහ විර 
ේදරියරපෙො විේ ෙටිෙන්  චිත් ප්ො 
ප්ප ල මාං   ච් ඡis දවහ ව ළය                        
ිවහ ලළ ච ්ාං ප ොපි ච ආපිවහ වාං” 

60 ගාථා 

„„වපච ෙ  ත් ලාං භවිවහ විර ධ්්ප මමළරපලො 
දළප  රප්ො වඞ් මපු්ත් ්භළපලො 
ඔෙළ භප්ො වමණ්බ්රළශහ මණ්ළ ාං                            
එලාං මමාං ච් ඡිර දවහ ව ළය. 

61 ගාථා 

„„ිවහ ලළ ච ්ාං ආපිවහ වාං භදන් ප් 
ඉමඤහ ච සප්ො හුාං ෙමුඤහ ච 
යප්ො නිදළ ාං මේරි්ප ශ ව්  ත ාං                                          
මඤහ ඤළමි සළවු්ේවහ ව ේළරණ්ළ. 

62 ගාථා 

„„ප් මඤහ ඤමඤහ ඤාං මේරි්ප ශ ව්  ත ාං 
මයඤහ ච සප්ො හුාං ෙමුත් ප්ො 
ව්  ේච් ච ධ්්ප මළනි වමළචරන් ප්ො 
මුච් පචයය පවො නිරයළ ච ්්ප ශළ 

 

63 ගාථා 

„„ේ්ප මාං ිරයළ මඤහ ඤත්ර පලදනීයාං                
ේේ පිkේඤහ ච උෙවඞ් ේමිත් ලළ                        
ප්ප ල වශ වාංවිභජිත් ලළ ේළප                                                      
වයාං මුපඛනෙනිවජ් ජ පුච් ඡ”  
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59.  ඉින් ඔබ කමළ වෆදෆශෆ ිරත්  ෆත්ප්කු ලන්ප පු  ්ප , ්ද මසුරු 

වහලභළලය ඇත්ප්කු ලන්ප පු  ්ප, විපිළිවර (මිවදුටු) ිරත් 

ඇත්ප්කු ලන්ප පු  ්ප ඒ පශ  කපලන් ම මළ දෆකීම ප ො 

බන්ප පු ය. මම ද ඔබ දෆේ දෆේත් ේ ළ  ප ො ේරන්ප මි. 

60.  ඉින් ඔබ කුවල් දශ්පපු පමෞරල ඇත්ප්් , දන් දීපමපු 

ඇළුප ් , ිවි පෙපලප්පු යශෙත් බල වෂවළ මන්ප ්  

හ රමණ් බ්රළශහමණ්යන්  ෙෆන් ව්  පමන් ලන්ප පු  ්ප, එවි  

ඔබ  මළ ද්    ෆපබන්පන් ය. 

61.  ඔබ දෆේ ද ේ ළ ේරන්ප මි. ඔබ  යශේ්  ම පේලළ! ය්ප 

පේප කු මරමුු  පේො  පම  මපි වළ් තය ්ෆබුපලමු ද ඒ 

(මප පේකු ප ොල) උ පුඳුලනු ෆවන පුරුයළ පල් යළම නිවළ 

යෆයි ිර්මු. ප්ප පුරුයළ ද ලශළ උපන් නිදශවහ ේරනු මෆ වි. 

62.  ඒ මපි පදපද ළ එකිප ේළ  වළ් තය ්ෆබුපලමු. උ පුඳුලනු ෆවන 

ප්ප පුරුයළත් ලශළ මිදුපන්, මෆ වින් දශ්පපු ශෆිරපරන්පන් ඒ 

නිරපයන් ද මිපදන්පන් ය. 

63. පල ත් ්ෆ ේ (භලයේ) වින්ද යු ක ව මකු ේේමය්  ද ඔහු  

ඇ්. ඔහුත් වමඟ සුදුසු මලවහ ළලේ ේේපි ේ ප්රු ලන් පල් 

ෙෆමිණ් පුඳ දන් ලෂඳලළ උන්ලශන්පව  ඉිරිපි දී ම විමවනු 

මෆ වි. 
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64 ගාථා 

„„පවො ප් ම්  ත වහ වේක එ්මත්  ාං                               
්පමල ිධ්  ඛුාං උෙවඞ් ේමිත් ලළ                        
පුච් ඡවහ සු මඤහ ඤත් ථිපේො ප ො ච ෙදුට් ඨචිත් ප්ො                              
පවො ප් සු්ාං මසු්ඤහ චළපි ධ්්ප මාං                                         
වේ බ්ප පි ම්  ත වහ වේක ය ළ ෙජළ ‟‟න් ේක 

65 ගාථා 

පවො ්ත්   රශවහ වාං වමුල් පිත් ලළ 
ව්  ත ාං ේරිත් ලළ  මමළනුපව  
ේ  ේළමි පවො ලිච් ඡවී ාං වේළවාං                        
ම  බ්රවි ෙරිවාං වන් නිිරන්  ාං 

66 ගාථා 

„„සුණ්න්  ක පභොන් ප්ො මම එේලළේයාං 
ලරාං ලරිවහ වාං ිධවහ වළමි මත්  ාං 
සළවුප්ො පුරිපවො ලුද් දේ්ප පමො                     
ෙණීන්පු්දණ් ප ො මනුවත් ්රපෙො 

67 ගාථා 

„„එත් ්ළල්ළ වීවේකරත් ේකමත් ්ළ 
යප්ො ආවුප්ො ප ල ජීලේක   මප්ො 
්ළශාං පමොචයිවහ වළමි දළනි                                                
ය ළමේකාං මනුජළ ළ ක වඞ් පඝො‟‟ේක. 

68 ගාථා 

„„එ්ඤහ ච මඤහ ඤඤහ ච හුාං ෙමුඤහ ච 
පේො ්ාං ලපද  ් ළ ේපරොන් ්ාං 
ය ළ ෙජළ ළිර ් ළ ේපරොපු                           
ය ළමේකාං මනුජළ ළේක වඞ් පඝො‟‟ේක. 
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64.  උන්ලශන්පව  ඔබ  ප්ප ේළරණ්ය ෙෆශෆිලි ේර පද  පව ේ. ඒ 

ප්රුන් ලශන්පව  පල් ෙෆමිණ් දුහ  ිරේකන් ප ොල දෆ  මෆනීප්ප 

මරමුපණ්න් ම විමවන් . බහුශ්රෆ් ව උන්ලශන්පව  ඔබ ඇසුලළ ව 

ද ප ො ඇසුලළ ව ද, දශ්ප ිරයල් ්මළ දත් ෙරිද්පදන් ෙලව  

පව ේ. සුමේකමළමී ව ධ්ේමය ලදළර  පව ේ. 

65.  රජ කමළ පමපව  මමනුයයළ වමඟ රශිරන් ේ ළ පේො  වළ් තය ද 

දරළ පම  ලිච්ඡවීන් වමීෙය  ගිපි ය. ඉ් බිේක ඔහු රැවහ ල ිරටි 

පිරිව  පමපව  කී ය. 

66.  පින්ලත්නි, මළපේ එ්  ලච ය්  (ප්ප රේළය) මවන් . මම 

ලරය්  ඉල්මි. එම ලරය මම බන්ප මි‟යි ිර්මි. රුදුරු පද් 

ේෂ ඊ  දඬුල්ප පදනු ෆවන (ශළ ඒ මනුල)  උ ්බනු ෆවන 

්ෆ ෆත්්ළ රජු පේපරපු පු්ලත් වහලභළලය (ේ ෙළේකත්ලය) 

ඇත්පත් ය. 

67.   උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆන් ෙ න් ප්ප ද් ලළ විිර රැය්  ෙමණ් පේ.   

ඔහු ජීලත් ලන්පන් ද ප ො පේ. මෆරුපන් ද ප ො පේ. මම දෆන් 

ඔහු මුදළ ශරින්ප මි. ප්ප වභළල ේෆමේක විියේය  එය මනුම් 

ේරන්පන්  ්ප මෆ වි.  

68. "පමොහුත් රළජළඥළ ද මනිේළත් මුදළ ශරින් . එපව  ේර  ඔබ  

ේලපර්   ්ප ඒ මෆ  (එපව  ප ො ේරලයි) ෙලවයි ද? (්ශාංචි 

ෙ ලයි ද?) ඔබ  රිිර ෙරිි ේරන් . ප්ප වභළල එය මනුම් 

ේරයි." 
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69 ගාථා 

පවො ්ාං ෙපදවාං උෙවඞ් ේමිත් ලළ 
සළවු්ාං පමොචයි ත ේ ෙපමල 
„මළ භළයි ව්ප මළ‟ේක ච ්ාං මපලොච               
ේකකිච් ඡේළ ඤහ ච උෙට් ඨපෙිර. 

70 ගාථා 

„„ේේ පිkේඤහ ච උෙවඞ් ේමිත් ලළ 
ප්ප ල වශ වාංවිභජිත් ලළ ේළප 
වයාං මුපඛනෙනිවජ් ජ ලිච් ඡවි                      
්ප ල පුච් ඡිත්    ාං ේළරණ්ත් ථිපේො”  

71 ගාථා 

„„සළවුප්ො පුරිපවො ලුද් දේ්ප පමො 
ෙksys්දණ් ප ො මනුවත් ්රපෙො 
එත් ්ළල්ළ වීවේකරත් ේකමත් ්ළ                           
යප්ො ආවුප්ො ප ල ජීලේක   මප්ො” 

72 ගාථා 

„„පවො පමොචිප්ො මන් ත් ලළ මයළ ඉදළනි 
එ්වහ ව ය්  ඛවහ ව ලපචො පු භන් ප් 
ිරයළ නු පඛො ේළරණ්ාං කිඤහ චිපදල                             
පය  පවො නිරයාං ප ො ලපජයය” 

73 ගාථා 

„„ආචි්  ඛ භන් ප් යි මත් ථි පශ ක 
වද් ධ්ළයිේාං පශ කලපචො සුපණ්ොම 
  ප්වාං ේ්ප මළ ාං වි ළවමත් ථි                 
මපලදයිත් ලළ ඉධ් බයන් ේකභළපලො‟‟ේක. 
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69.  රජ කමළ ඒ ්ෆ   පමොවහ උ පුඳුලනු ෆවන පුරුයළ ලශළ ම මුදළ 

ශපෂ  ය. "යශළුල, බිය ප ො ලන් ." යි ද ඔහු  ෙෆලසී ය. පලදුන් 

ද ඔහු පල් එවී ය. 

70.  (පර ්යළ දෆ්  ව) ේළරණ්ය දෆ මනු ේෆමේක ලිච්ඡවී රජ ඔහු (උ 

්ෆමටපමන් මුදලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ) වමඟ සුදුසු පේළලේ 

ේේපි ේ මශ ප්රුන් පල් ෙෆමිණ්, දන් පිළිමන්ලළ 

උන්ලශන්පව  ඉිරිපි  ලළඩි වී උන්ලශන්පව  පමන් පමපව  

විචළපෂ  ය. 

71.  වහලළමීනි, උ පුඳුලනු ෆවන, දරුු  ක්රියළ ේෂ, ඒ මනුල දඬුල්ප 

ෙමුු ලනු ෆවන ප්ප මිනිවළ රජු පේපරපු ේ ෙළේකත්ලය 

ඇත්ප්කි. ය්ප ි ේ උ පුඳුල  ද ද එදළ ෙ න් මද ද් ලළ විිර 

රැය්  ෙමණ් ම් වී ඇ්. ඔහු ජීලත් ලන්පන්ත් ප ො පේ. මපෂ ත් 

ප ො පේ.   

72.  වහලළමීනි, එපු පමොවහ, මළ විිරන් ප්ප ්ෆ ෆත්්ළ නිදශවහ ේරනු 

ෆබ ිරටී. ඒ (මුලින් වඳශන් ේෂ) පර ්යළපේ බශ  ය. ය්ප 

පශ  කල්  නිවළ පමොහු නිරය  ප ො යන්පන් ද  එලන් කිිරය්ප 

පශ  කල්  ේකපේ ද? 

73.   වහලළමීනි, ඉින් එබඳු පශ  කල්  ඇත් ්ප කියනු මෆ වි. විහලළව 

කිරීම  ශෆකි පශ  ක වපු්  රේළය්  ම මවන්   ේෆමෆත්ප්මි. 

පමපොල දී ේෂ ේේමයන්පේ විෙළේ ප ො විඳ වි ළ වීම්  

පමවී යළම්  ප ො මෆත්පත් ද? 
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74 ගාථා 

„„වපච ව ධ්්ප මළනි වමළචපරයය 

ව්  ේච් ච රත් ේකන් ි ලමේ ෙමත් ප්ො 

මුච් පචයය පවො නිරයළ ච ්්ප ශළ                    

ේ්ප මාං ිරයළ මඤහ ඤත්ර පලදනීය‟‟න් ේක. 

75 ගාථා 

„„මඤහ ඤළප්ො එපවො පුරිවවහ ව මත් ප ො 

මම්ප පි දළනි මනුේ්ප ෙ භන් ප් 

මනුවළව මාං ඔලද භරිෙඤහ ඤ                             

ය ළ මශාං ප ො නිරයාං ලපජයය‟‟න් ේක. 

76 ගාථා 

„„මජ් පජල බුද් ධ්ාං වරණ්ාං උපෙපු 

ධ්්ප මඤහ ච වඞ් ඝඤහ ච ෙවන්  චිත් ප්ො 

්ප ල ිර්  ඛළය ෙදළනි ෙඤහ ච                   

මඛණ්  ඵුල් ළනි වමළියවහ සු. 

77 ගාථා 

„„ෙළණ්ළේකෙළ්ළ විරමවහ සු ත ේ ොං 

පොපේ මින්  ාං ෙරිලජ් ජයවහ සු 

මමජ් ජපෙො මළ ච මුවළ මභළණීන් 

වපේ  දළපර  ච පශොපු  කට් පඨො 

ඉමඤහ ච මරියාං මට් ඨඞ් මලපරනුපේාං,                   

වමළියළපු කුවාං සුඛුද්රයාං.” 
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74.  "ඉින් ඔහු ිලළ රෑ පදපේපු මරමළදී ල කුවල් දශ්පපු වේවළ 

ශෆිරපරන්පන්  ්ප පශප්ම ඒ නිරපයන් මිපදන්පන් ය. මකුව 

ේේම (මෙරළෙරිය ලපයන්) මන් ්ෆ ේ විඳිය යු ක ලන්පන් ය.  

 

75.  වහලළමීනි! ප්ප ්ෆ ෆත්්ළ පිළිබඳ ්ත්ත්ලය දෆ  මන් ළ දී. මළ 

පේපරපුත් දෆන් මනුේ්පෙළ ේරනු මෆ වි. මශ නුලණ්ෆේක 

උ කමළපණ්නි, ය්ප ආේළරයේ  මම මෙළය  ප ො යන්ප ්ප ද එ 

පව ම  මනුළව ළ ේරනු මෆ වි. 

 

76.  ඔබ ෙශන් ිරත් ඇේක ල බුදුන් දශ්ප වඟුන් වරණ් යන් . එපව  ම 

ිරේ ෙද ෙශ ප ො ේ ල වපුරළ වමළදන් ලන් .  

 

77.  ලශළ රළණ්ඝළ්පයන් පලන් ලන් . පොපලපු මින් ළදළ ය දුරු 

ේරන් . මමදයෙ ලන් . පබොරු ප ො කියන් . වහලකීය 

භළේයළල වමඟ ෙමණ්්  ව කටු පලල. මාංම ම කින් වමන්වි් ව, 

නිරලදය ව, වෆෙ විෙළේ පදන් ළ ව ආේය ව උපෙෝව  ශීය ද 

වමළදන් ලන් . 
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78 ගාථා 

„„චීලරාං පිණ්  ෙළ්ඤහ ච 

ෙච් චයාං වය ළව ාං 

මන්  ාං ෙළ ාං ඛළදනීයාං 

ලත්  පව ළව ළනි ච 

දදළපු උජුභප්සු                    

විේ ෙවන් ප   පච්වළ  

79 ගාථා 

„„ිධ්  ඛපි සීව්ප ෙන් ප  

වී්රළපම බහුවහ සුප් 

්ේ පෙපු මන්  ෙළප                       

වදළ පුඤහ ඤාං ෙලඩ්  ේක” 

80 ගාථා 

„„එලඤහ ච ධ්්ප මළනි වමළචරන් ප්ො 

ව්  ේච් ච රත් ේකන් ි ලමේ ෙමත් ප්ො 

මුඤහ ච  කලාං නිරයළ ච ්්ප ශළ                                 

ේ්ප මාං ිරයළ මඤහ ඤත්ර පලදනීය‟‟න් ේක. 

81 ගාථා 

„„මජ් පජල බුද් ධ්ාං වරණ්ාං උපෙමි 

ධ්්ප මඤහ ච වඞ් ඝඤහ ච ෙවන්  චිත් ප්ො 

්ප ල ිර්  ඛළය ෙදළනි ෙඤහ ච,                    

මඛණ්  ඵුල් ළනි වමළියළමි” 
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78-79. ිරවුරු, පිණ් ෙළ්, ගින්ෙව, ආලළව ආදී පව සුන්, 

ආශළරෙළ , ේ යු ක ද, ලවහත්ර ශළ ඇඳ පුටු ආදී පව සුන් ය  

ප්පලළ විප  ව ෙශන් ිරේකන් උජුෙටිෙන්  වාංඝයළ ශ  පදන් . 

සී ව්පෙන්  ව, වි්රළගී ව, බහුශ්රෆ් ව ිධ් ෂුන් ලශන්පව ළ 

ආශළර ෙළ පයන් ව්ෙලන් .එය වෆම දළ පින් ල ලන්පන් ය. 

 

80.  පමපව ිලළ රෑ ප ො ෙමළ ල වේවළ කුවල් දශ්පපු ශෆිරපර  ඔබ 

ඒ නිරළ දුකින් මිපදනු ඇ්. ඔබ විිරන් විෙළේ විඳිය යු ක මකු 

ේේම මන් ්ෆ ේ දී විෙළේ පදන්පන් ය. 

 

81.  මද ම මම ෙශන් ිරේකන් යු ක ල බුදුන් දශ්ප වඟුන් වරණ් යමි. 

එපව  ම ිරේ ෙද ෙශ ප ො ේ  පේො  වපුරළ වමළදන් පලමි. 
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82 ගාථා 

„„ෙළණ්ළේකෙළ්ළ විරමළමි ත ේ ොං 
පොපේ මින්  ාං ෙරිලජ් ජයළමි 
මමජ් ජපෙො ප ො ච මුවළ භණ්ළමි 
වපේ  දළපර  ච පශොමි  කට් පඨො 
ඉමඤහ ච මරියාං මට් ඨඞ් මලපරනුපේාං                      
වමළියළමි කුවාං සුඛුද්රයාං” 

83 ගාථා 

„„චීලරාං පිණ්  ෙළ්ඤහ ච 
ෙච් චයාං වය ළව ාං 
මන්  ාං ෙළ ාං ඛළදනීයාං                   
ලත්  පව ළව ළනි ච” 

84 ගාථා 

„„ිධ්  ඛ ච සීව්ප ෙන් ප  
වී්රළපම බහුවහ සුප් 
දදළමි   විේ්ප ෙළමි                                                              
බුද් ධ්ළ ාං වළවප  රප්ො‟‟ේක. 

85 ගාථා 

එ්ළිවළ ලිච් ඡවි ම්ප බව්  Lපරො 
පලවළලියාං මඤහ ඤ්පරො උෙළවපේො 
වද් පධ්ො මුද ේළරේපරො ච ිධ්  ඛු 
වඞ් ඝඤහ ච ව්  ේච් ච ්දළ උෙට් ඨපු 
 
 
 
 
 



 

95 

 

82.  ලශළ ම රළණ්ඝළ්පයන් ලෂකිමි. පොපලපු මින් ළදළ ය දුරු 

ේරමි. මමදයෙ  පලමි. මුවළ ප ො කියමි. බිරිඳ වමඟ ෙමණ්්  

ව කටු පලමි. ආේය ව උ ක්ප මහ ළාංමපයන් වමන්වි් සුඛ විෙළේ 

පම  පද  නිරලදය ශීය වමළදන් පලමි. 

 

83-84. බුදු වසුප පු ඇළුු  මම ිරවුරු, පිණ් ෙළ්, ගින්ෙව ආි 

ර්ය, ය ළව , ආශළරෙළ , ේ යු ක ද, ලවහත්ර, ආලළව ආදී 

පව සුන් ිරල්ලත් ව වී්රළගී ව, පබොපශෝ ඇස පිර ්ෆන් ඇේක 

ිධ් ෂූන් ලශන්පව ළ  පජළ ේරමි. ඒ ිරේෙවය දීම ේ  ප ො 

පේො  ේරමි. 

 

85. පමපව  ඒ ම්පබව් ඛර  ්ප ලිච්ඡවී රජ විළළ නුලර වෆදෆශෆලත්, 

මෘදු ිරත් ඇේක, උෙළවේපයකු වී උෙේළරේළරී මපයකු වපි ිධ් ෂු 

වාංඝයළ  වේවළ උල ෆන් ේපෂ  ය.  
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86 ගාථා 

සළවුප්ො ච මපරොපමො හුත් ලළ 
පවරී සුඛී ෙේ බජ් ජාං උෙළමමි 
ිධ්  ඛුඤහ ච ආම්ප ම ේේ පිkකුත් ්මාං                                                                        
උපභොපි වළමඤහ ඤඵළනි මජ් ඣගුාං. 

87 ගාථා 

එ්ළිවළ වේ පුරිවළ  පවල ළ 
මශේ ඵළ පශොේක ව්ාං විජළ ්ාං 
සළවුප්ො මේ මඵාං මඵවහ වයි                             
ඵාං ේනිට් ඨාං ෙ  ම්ප බව්  Lපරො‟‟ේක. 
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86.  උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ ද නීපරෝගී වපි සුලෙත් වපි 

ේෆමේක ෙරිි ශෆිරපරමින් උ ක්ප ේේපි ේ මශ ප්රුන් පල් 

ෙෆමිණ් ෙෆවිි වපි ය. ඒ පදපද ළ ම ශ්රමණ් ඵල  

(මමෙල ) ෙෆමිණියශ.  

 

87. වත්පුරුයළපේ පමලන් ආශ්රය ධ්ේම ේරුු  දන් ළ 

වත්පුරුය   මශත් ඵ ඇේක ේරයි. උ පුඳුලනු ෆවන 

්ෆ ෆත්්ළ මරඵය පශලත් රශත් ඵය ෆමටය. ම්පබව් ඛර රජ 

පවෝලළන් විය.              
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1, 2, 3 ආදී ලපයන් දෆ් පලනුපි ෙළළි ේ ළ ලවහ කපේ මළ ළ මාංේ ය. 

ප්ප මනුල එ්  එ්  මළ ළල්  ය පත් ප්ප ව ශන් දෆ් පේ. 

 

1 ගාථා 

ජ්ජිරුන්නග් „විලාරා‟ නම් නගයඹක් ඇත. එහි අම්ඵක්ඛය නම් ව 

ලිච්ඡවී යනජක් විඹ. කරුණු දැනගනු කැභති  නගයනඹන් පිටත සිටි 

නප්රේතනඹකු දැක එතැන දී භ ුහුනගන් නභනේ විචානශේ ඹ. 

 

“පේ්ලත්ථු (පර ්ලවහ ක) ේ ළ” ත්රිපි ේය  මයත් ඛුද්දේ 

පි ේපි රන් යේ ම ාංගු පේ. එපශයින් ඒලළ නිවෆේ ල ම පබෞද්ධ් 

ේ ළ පේ. එපව  ම බුද්ධ්ේළලී  පේ. එලේ  භළර්පි ෙෆලේක විළ 

රළජයයන් 16 ්  මෆ  වඳශන් පේ. ඒලළ පමපව  ය. මාංම, මමධ්, ේළිර, 

පේෝව, ලජ්ජි, මල්, පච්ේක, ලාංම, කුරු, ොංචළ, මත්වය, සරපව  , 

මවහමේ, මලන්ේක, මන්ධ්ළර ශළ ේ්පපබෝජ යනුපලනි. ප්පලළ භවා ජනඳද 

යනුපලන් ද ශෆඳින්පේ. (අංගුත්තය නිකාඹ - අට් ක නිඳාත)  

පමපු වඳශන් ලජ්ජි රපට් මම නුලර වපි „පේවළලි‟ය. එය 

ිරාංශ වළපු්යපි වඳශන් ලනුපි  „විලාරා‟  යනුපලනි. පමම  මරය 

පබපශවින් ම ලෆදමත් වහ ළ ය්  ව බෆේ පබොපශෝ සත්රල ශළ 

මප කුත් රන් ල එ  වළධ්ේලලින් ව ළ  පේ. එ්  ම්කින් පමය 
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ලජ්ජි රජලරුන්පේ මම මරය ව ම්ර, මප ්  ම්  විවිධ් 

ළවහ්ෲලරුන් මෆලසුු  ශළ ලළද විලළද ෙෆලෆත්වුු  මධ්යවහ ළ ය්  ද 

විය. „කටාගාය ලාරා‟ මින් රමුඛවහ ළ ය්  මත්පත් ය. බුදුන් 

ලශන්පව  සත්ර මණ් ළල්  ම පමපු දී පද් ළ ේෂ පව ේ. රපද්ය පුරළ 

ෙෆේකරුු  මශළ ලවාංම්ය්  පශ  කපලන් ඇේක වුු  බිපුසුු  ්ත්ත්ලය 

ෙශ කිරීම වඳශළ බුදුන් ලශන්පව  රමුඛ මශළ වාංඝරත් ය යතන සත්රඹ 

වජ්ඣළය ය ේපෂ  ද පමපු දී ය. පදල  ලර ත් පමම වහ ළ ය  

ලෆ ම ේෂ බුදුන් ලශන්පව  ්ලත් ප්මවකින් පිරිනිලන් ෙළ ළ බල 

රේළ ේෂ පව ේ. ඊ  ් ලේ පදේේ  ෙමණ් ෙසු ල අනලෝක 

අධියාජඹා පමපු ෙෆමිණ් දළමෆේ පලපශර විශළර ිධ් ෂු මධ්යළෙ  පීඨ 

් ලළ පමම වහ ළ ය ඉමශත් රිරද්ිපය  ෙත් ේපෂ  ය. මපෝේ 

වහ්්පභය පමම වහ ළ පි පිපුටුලළ බුදුන් ලශන්පව පේ කුිර ළරළ නුලර 

පදව  ලෆ මවීම ිරපුෙත් ේරවී ය. 

ලිච්ඡවී රජලරුන් 7707 ්  පමම ජ ෙදපි රජ ේෂ බෆේ 

පබෞද්ධ් වළපු්ය පි දෆ් පේ. පමොවුන් වමගිපයන් ේ යු ක ේෂ 

පශයින් රබ රළජයය්  ලපයන් එය ්බළ මත් බෆේ ෙෆශෆිලි පේ. මී  

රුකු්  වපි පමෞ්ම බුදුරජළණ්න් ලශන්පව  පදස ේත අඳරිවානි 

(ප ො පිරිපශ ) ධ්ේමය යි. ඒලළ පමපව  ය: 

1. නි්ර-නිේකේළ (ි ේ  ප්ලර් ) - රැවහවීම 

2. වමගි ල රැවහවීම, වමගි ල  ෆගිටීම, වමගි ල ලජ්ජි ක්රියළලන්  

කිරීම 
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3. ප ො ෙණ්ල  ද - ව්පම් ේර ප ො මන් ළ ද - ව්පමුතීන් 

ප ො ෙෆණ්වීම, ෙණ්ල  ද ව්පමුතීන් ප ො ේ කිරීම ශළ 

පුරළණ්පි  ෙණ්ල  ද ව්පමුතීන්පු පිපු ළ ේ යු ක කිරීම 

4. ලෆඩිපුටිය   වත්ේළර කිරීම, මරු කිරීම, බුහුමන් කිරීම ශළ පුද 

ෙෆලෆත්වීම 

5. කුවහත්රීන් කුකුමරියන් ශ  පුාංවළ ේර බළත්ේළරපයන් ඇද 

පම  පමොවහ ඔවුන් ශළ ලළවය ප ො කිරීම 

6. බළපුර වත් මභයන්්ර වත් ලජ්ජි පදපලොල්ල  වත්ේළර කිරීම 

මරු කිරීම. පෙර ේෂ පුද පජළ ප ො පිරිපශෂළ ෙෆලෆත්වීම 

7. ලජ්ජි පද්ය  ප ො ෙෆමිණි රශ කන් ලශන්පව ළ ත්, ලජ්ජි 

පද්ය  ෙෆමිණ් ලළවය ේර  රශ කන් ලශන්පව ළ ත් 

ධ්ළේමිේ ර් ළලරණ් වෆෙයීම. 

 

ප්ප ේත අඳරිවානි ධ්ේමයන් ර්  ළ ්ළ්  ඔවුන්පේ රළජයය බිඳ 

පශළීම  ප ො ශෆකි බෆේ බුදුන් ලශන්පව  ලදළෂශ. 

[මාංගුත්්ර නිේළය, වත්්ේ නිෙළ් ලවහවේළර සුත්්] 

 

පමම පර ් ලවහ කපේ වඳශන් ම්පබව් ඛර රජු ද, ලිච්ඡවි 

රජදරුලන්පමන් පේප කි. 

නගය් ඵාහියං -  මරපයන් බෆශෆර; පේවළලි  මරපයන් පි ් 

දි්ාන නේතං - පර ්යළ ිරයෆිරන් ම දෆේ; මනුයපයකු  පර ්පයකු 

දෆේ මෆනීම  ශෆකි ව එ්  මලවහ ළලකි පමය. 
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කායණත්ථිනකෝ - (ේළරණ් + මත්ථිපේෝ) „පින්ල්, ජීලත් පලල, ජීවි්ය 

ම උ ක්ප ය‟යි පර ්යළ ෙලව  රේළපයන් (6 ල  මළ ළල) මදශවහ 

ේරන්පන් කුම්  දෆ යි දෆ  මනු ේෆමෆත්පත්. මඤහඤත්ථිපේෝ 

(මඤහඤ+මත්ථිපේෝ) යන්ප පු මේ ය ද පමය ම ය. (64 මළ ළල) 

 

2 ගාථා 

උර හිඳුනු රැබ තැනැත්තාට නිදා ගැනීභක්, හි ගැනීභක්, ඉදිරිඹට 

ඹාභක් නවෝ ආඳ්ට ඹාභක් නැත. කෑභක්, බීභක්, ය විඳීභක් නැත. 

්ත්ර ආදී ඳරිනබෝග රක්ණ හිත ඉඳුයන් පිනවීභක් ද නැත. 

පමම මළ ළල උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළපේ ්ත්ත්ලය ෙෆශෆිලි 

ේරයි.  

 

නඹයා - වාංවහේෘ් - „යයළ‟ - ඇඳ, ේවිච්චිය; නිදළ මෆන්ම 

(පවයයළලව  = පවයයළ+ආලව ); පි  ිම ශෆර නිදළ මෆනීම 

නිජ්ජා - පුඳ මෆනීම - ඇඳ පුටු ආියේ පුඳ මෆනීම 

අභික්කභ - ඉිරිය  යළම -  මිධ+ේම (ක්ර්ප) 

ඳටික්කභ - ආෙවහව  යළම - ෙටි+ේම (ක්ර්ප) 

අසිත - ේම 

පීත - මටම 

ඛායිත - දේකන් පශෝ මේකන් ේ ළ ේ  රව විඳි  ද - ම කරු ෙව 
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ත්ථනබෝග - ලවහත්ර ශළ ෙරිපභෝම ලවහ ක පව වේ  ඉන්ද්රියයන් 

පි ල  ද 

ඳරිචාරිකා - ඉන්ද්රියන් ශෆිරරවීම [ෙරිචළරිේළ, ෙරිශරණ්, ෙරිලළරණ් 

යනුපලන් ෙළඨ  ක ්  ඇේක බල මටුලළපේ වඳශන් පේ] 

නයිභ් -  +ඉමවහව   =ප ො(මෆ්)+ඉමවහව = පමොහු  

 

 

3 ගාථා 

නඳය දී නභොහුට අනුකම්ඳා කශ නෑනඹෝ කසිනක් ද නැත්තාව. 

දැකීනභන් නභන් භ නභොහු ගැන ඇසීනභන් ද ඹවළු ව කසිනක් ද 

නැත. ඒ ඥාති මිත්රාදීහු නභොහු දැකීභට ත් නනො එති. ඒ සිඹලු නදනා 

විසින් නභොහු අත් වැය දභනු රැඵ ඇත. 

 

අනුකම්ඳකා ඤාතකා -  මනුේ්පෙළ ේෂ  පයෝ. ඥළතීහු ්ම 

 යන්පේ දුේේ දී මනුේ්පෙළ ේරේක; පිපු  පලේක. ඒ කිිරපල්  මද 

 ෆ්. ්මන් විේ  ෙත් ව වි  - විප පයන් උ පුඳුලනු ෆවන 

පමලන් මලවහ ළලේ දී -  යන් ඉිරිය  ෙෆමිණීන්ම බළපෙොපරොත් ක විය 

ප ො ශෆකි යි. පමම ේරුණ් ිරත්පු ්බළ පම  ේ යු ක ේෂ යු ක ය.  
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[උ පුඳුවීම  ්ර්ප දරුු  මණ්පි මෙරළධ් ිරදු ප ො වීම  ලම බළ 

මෆනීම  ්ප මනිලළේයපයන් ම ිරදුවිය යු ක ය.] 

 

“පුත්්ළමත්ථි ධ් ්පමත්ථි ඉේක බළපෝ විශඤහඤේක 

මත්්ළ පි මත්්ප ෝ  ත්ථි  කුප්ෝ පුත්්ළ කුප්ෝ ධ් ාං” 

[මනුලණ් ්ෆ ෆත්්ළ „ම  දරුලන් ඇ්. ම  ධ් ය ඇ්'යි කියමින් 

්ෘහණ්ළ වශම් ල පලපශපවයි. ්මළ  ්මළ ලත්  ෆත් ්ප දරුලන් 

පශෝ ධ් ය පේොයින් ද?] 

(ධ්්පමෙද - බළ ලේමය) 

 

ප්ප බුදු ලද  මනුල ිවි පෙපල් ම් කිරීම මලය ය. 

දිට්  සුතා සුවජ්ජා - දිට්  - දුටු - මුණ්මෆසී යශළු වුු ; සුතා - මන් මය 

කියනු මවළ යශළු වුු ; ප්ප මය මදෘහ  මිත්රපයෝ ය. ්ලමත් මුණ් ප ො 

මෆසුු  මිත්රපයෝ ය. නද්ානම්පිඹති් රජ කමළ  ිරටිපි පමලන් 

මිත්රපයකි. ඒ ධමභානලෝක රජ කමළ ය. 

මදෘහ  මිත්රපයකු පිළිබඳ රවලත් ේ ළල්  වාංයු් ් නිේළපි චිත්ත 

ංයුක්තනේ දෆ් පේ. 

උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ ශ  ප්ප යශළුලන් කිිරපලකු දෆන්  ෆ්. 

සුවජ්ජ = සු+ශෘද්, පේප කුපේ ශදල්  ප්රිය ේර   

නත්න ජනනන - ඒ මය විිරන්;  
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වියාධිතත්නතෝ විරළිප් + මත්ප්ෝ විරළිප් = වි+රළපේේක යන්පන් 

මතී් ේෘදන්් ෙදය යි. „මත්ශෆර දම  ද‟ „ෙරිච්චත්්‟ (ෙරි-්ය් ්) 

 

4 ගාථා 

භශගිඹ තැනැත්තාට මිත්රනඹෝ නැත්තාව. ජීත් වුත් ්තු ම්ඳත් 

හීන ව ඵ දැන මිත්රනඹෝ ුහු අත වරිති. ඹනභකුට ධනඹ ඇත්නම් ුහු 

ට කය ගනිති. භෘද්ධිඹට ඳත් ව තැනැත්තාට නඵොනවෝ මිත්රනඹෝ 

නත්. 

 මිත්රයන් පිළිබඳ වෆබ ්ත්ත්ලය මලධ්ළරණ්ය කිරීම  පමය 

මලවහ ළල්  පේො  පම  ඇ්. පමපු ේරුු  ශ්ර්  ෙෆශෆිලි පේපේ: 

1. මෂ ගිය ්ෆ ෆත්්ළ  මිත්රපයෝ  ෆත්්ළශ. මෆරුු  මය  ජීලත් 

ල  මිත්රයන් විිරන් ේෂ යු ක ේළේයයන් ්ලත්  ෆේක පශයිනි. 

මෂ ්ෆ ෆත්්ළ  ද මිත්රයන් ඇසුරු කිරීම  ප ො ශෆකි පශයිනි. 

2. ජීලත් වුලත් ඔහු ෂඟ ව්පෙත් දෆන්  ෆ්ෆයි පෙප න්පන්  ්ප 

මිත්රපයෝ ඔහු මත් ශරිේක. ඔහුපමන් ම් ශෆකි කිිරදු ළභය්  

රපයෝජ ය්   ෆේක පශයිනි. 

3. යපමකු  ධ් ය ඇත් ්ප ඔහු බෆශෆ දකින්   - මුහුණ් 

බන්   - එ  මිත්රපයෝ නිර කරු ල ම ඔහු ල ළ මෆලපවේක. ඒ 

ඔහුපමන් ද ශෆකි ළභ රපයෝජ  ේළ ය. 

4. භල ව්පෙත්ේකපයන් ආ ය ව ්ෆ ෆත්්ළ  මිත්රයන් රළශිය්  බිපු 

පලේක. 
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ප්ප පෝේ වහලභළලය යි. පමපු (2) ශළ (3) ේරුු  මෆ  සිගාරක 

සත්රපි පමපව  දෆ් පේ: 

“මෘශ පුත්රය, මිත්ර රේකරෙේ පේපයන් පෙප   ව්ර පදප කි: 

(i) අඤ්ඤදත්ථුවය : (ඒේළන්්පයන් පමො ලළ පශෝ රැපම  ය ) 

(ම) මි කරළපමන් කුම්  පශෝ ශෆර පම  ම යයි. 

(ආ) මි කරළ  වහලල්ෙය්  දී ඔහුපමන් පබොපශෝ පදය්  බන්   

ිර්යි. 

(ඇ) ්මන්  උලදුර්  ඇේක වි  ෙමණ්්  මි කරළ ෂඟ  එයි. 

(ඈ) ළභය්  ේළ ම මි කරළ ඇසුරු ේරයි. 

(ii) චීඳයභ (ලච  ෙමණි) 

(ම) මතී්පි පද්ලල්/ ිරද්ිප රවලත් ේර ේර කියයි. 

(ආ) ම ළම් ිරපු / මපේ් ළ රවලත් ේර ේර කියයි. 

(ඇ) ලෆ ේ   ෆේක - රපයෝජ ය්   ෆේක - පද් ේ ළ ේරයි. 

(ඈ) ලේ්මළ  ලෆ ල ඇේක ලයව / භයළ ේ ේම ද් ලයි. 

(iii) අනුප්රිඹබාණී (මනුක්ළල එේඟ බල ද් ලයි) 

(ම) ෙළෙ ක්රියළලේ  මනුක්ළල ද් ලයි. 

(ආ) පුණ්ය ක්රියළලේ  ද මනුක්ළල ද් ලයි. 

(ඇ) ෂඟ ිරටි  වි  මි කරළපේ ගුණ් කියයි. 

(ඈ) ෂඟ  ෆේක වි  මි කරළපේ මගුණ් කියයි. 
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(iv) අඳාඹවාඹක (ලවහ ක වි ළය  උෙේළරී පලයි) 

(ම) මත්ෙෆ   යශළු පලයි. 

(ආ) මපේළපේ ්ෆන්්ෆන්ල ේළය  ළවහේක කිරීම  රවහේකයළදු 

වීම  යශළු පලයි. 

(ඇ)  ෆටු්ප මෆයු්පල  යළම  මඬ මවයි. 

(ඈ) ද පේළිය  - ඔට්ටු ඇල්ලී්පල  - යළම  මඬ මවයි. 

(දීඝ නිේළය - ිරමළේ සත්රය) 

 

ප්ප ප ොපය්  ආේළරල  වශළය දුන් යශළුපලෝ කිිරපල්  

උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ   ෆත්්ළශ. 

ෙ ඇේක රුේ  ලවුන් එන් ළ පව  භලපභෝම ව්පෙත්ේකපයන් 

පිරුු  ්ෆ ෆත්්ළ ල ළ “මිත්රපයෝ” එ් රැවහ පලේක. උ පුඳුලනු ෆබු 

්ෆ ෆත්්ළ  දෆන් ප්ප කිිරපල්   ෆ්.  

 

ුග්ගත් : ඔේම් -මල+මච්ඡේක යන්පන් මතී් ේෘදන්් ෙදයකි. 

ෙශ්  ගිය “මෙම්විඤහඤළණ්වහව  ම්වහව” යනු මට්ඨ ේ ළල යි. 

විඤහඤළණ්ය ෙශ ල ගිය - මෂ. 

විකරං - ප්ොර,  ෆේක, මපුමි [පභෝම විේ - පභෝම මපුමි, පභෝමලලින් 

ප්ොර]  

උග්ගතත්ත් උේම්+මත්්වහව; උේම් - උේමච්ඡේක යන්පන් 

මතී් ේෘදන්්, ඉශෂ  ගිය, වමෘද්ධ් භළලය  ෙත් ්ෆ ෆත්්ළපේ 
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5 ගාථා 

සිඹලු උඳනබෝග ඳරිනබෝග ්තුලින් පිරිහුණු, දුකට ඳත්, නේ 

තැරුණු, උර ඇනීභ නිා ලරීයඹ ඇතුශත සිදුරු වුණු නභොහුනග් 

ජීවිතඹ තණ අග පිනි බික් නභන් අද නවෝ නවට - කුභන නභොනවොතක 

නවෝ - සිදු නේ. 

 

උ පුඳුලනු ෆමටම නිවළ: 

1. ඔහු  වෆෙ විඳින්   කිිරදු පදය්   ෆ්. ිරයල් වි ළ වී 

ඇ්.  

2. ඒ නිවළත්, උ ඇනීම නිවළත් පේද ළපලන් දුේ  ෙත් වී ඇ්. 

3. රීරය පුරළ පල් ්ෆලරී ඇ්. 

4. රීරය මභයන්්රපි ශදල් - පෙ ශල් - ආදී ිරයලු 

ඉන්ද්රියන් ේෆඩී බිඳී පමොිරනි. 

එපශයින් ඔහුපේ ජීවි්ය ්ණ් මම ඇේක පිනි බිඳුල්  පමන් පේොයි 

පමොපශොපත් පශෝ urKh විය ශෆේ. 

කච්නඡෝ - කිච්ඡ - වාංවහේෘ් ේෘච්ඡ්ර - දුේ  පේද ළල  ෙත්, දු් ත ් 

ම්භක්ඛිනතෝ - වාං+ම් ත ් „ම් පේේක‟ යන්ප පු මතී් ේෘදන්්; 

මෆල්වුු , ්ෆලරුු  

උ්ා බින්දු - උත්+ස්රළල - පිනි බින්දුල 
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ජීවිත්සුඳනයෝනධෝ - ජීවි්වහව + උෙපරෝධ් - උෙපරෝධ්ය, නිරුද්ධ් වීම, 

 ෆලතීම ජීවි්ය  ෆලතීම = මරණ්ය 

 

6 ගාථා 

ඹක්ඹ, නභනර ඉතා දුකට ඳත් ව, නකොනවොම උනරහි හිඳුනු රැබ 

නම් පුරුඹාට “පින්ත, ජීත් න, නභහි ජීත්වීභ භ නරේ්  ඹයි 

කඹන්නන් කුභන කරුණක් නිා ද? 

 

උ වේවළ ඇත්පත් පේොපශොඹ ලීපයනි. එය  මරපයන් පි ් ිරටුලළ 

ඇේක බෆේ 1 මළ ළපලන් පෙපන්. අම්ඵක්ඛය රජ කමළ පර ්යළ 

දකිනුපි  මරපයන් බෆශෆර දී බල කියෆපල  පශයිනි. 

 

උ පුඳුවීම පෙර ිර ම ෙෆලේක දඬුල්පලලින් එේකි. 

ඵාරඳේඩිත සත්රනඹහි දඬුල්ප පමපව  ද් ලළ ඇ් : 

1. කාහි තානශන්ති - ේවපයන් ්ෂේක 

2. නත්නත්හි තානශන්ති - පේලෆපන් ්ෂේක 

3. අද්ධදේඩනක්හි තානශන්ති - මුගුරුලලින් ්ෂේක 

4. වත්ථම්පි ඡින්දන්ති - ම් ේෙේක   

5. ඳාදම්පි ඡින්දන්ති - ෙළ ේෙේක 

6. වත්ථඳාදම්පි ඡින්දන්ති - මත් ෙළ ේෙේක 
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7. කේණම්පි ඡින්දන්ති - ේණ් ේෙේක 

8. නාම්පි ඡින්දන්ති -  ළවය ේෙේක 

9. කේණ නාම්පි ඡින්දන්ති - ේන්  ළවහ ේෙේක 

10. බිරංගථාලිකම්පි කනයොන්ති - පුවහ ේබ මලළ ේෆඳ ශෆලිය්  

පමන් ේරේක 

11. ංඛමුේඩිකම්පි කනයොන්ති - පුවහ ේබ මලළ පබොරළු දමළ 

ශ්  පමඩිය්  පමන් ේරේක. 

12. යාහු මුඛම්පි කනයොන්ති - මඬුපලන් මුඛය විලෘ් පේො  

ඇ කෂ් ගිනි දල්ලේක 

13. නජෝතිභාලිකම්පි කනයොන්ති - ප්ල් මෆල්ව පරි ිරරුපරපු 

ඔ්ළ ගිනි දල්ලේක 

14. වත්ථඳජ්නජෝතිකම්පි කනයොන්ති - මත්ල ප්ල් මෆල්ව පරි 

ඔ්ළ ගිනි දල්ලේක 

15. ඒයක ත්තිකම්පි කනයොන්ති - පබල්පල් ය  ෙ න් ශම මවළ 

පමොේ ඇ ය ද් ලළ පමොවහ පයොේකන් බෆඳ මිේක. 

16. චීයකාසිකම්පි කනයොන්ති - පබල්පල් ෙ න් වම මලළ 

ේටිපයපු ද, ේටිපයපු ෙ න් වම මලළ පමොේ ඇ පයපු ද 

්බළ ලෆරශෆලි පමන් ේරේක. 

17. එනණඹයකම්පි කනයොන්ති - පදදණ් පදලෆමි   යවුල් මවළ 

බිම  වවි පේො  මල  ගිනි දල්ලේක 
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18. ඵලිභංසිකම්පි කනයොන්ති - බිලී පේොකු මවළ ව්ප මවහ  ශර 

මලේක 

19. කවාඳණකම්පි කනයොන්ති - මුළු ිරරුර ම ේකයුු  ලපයන් 

ේශලනු ෙමණ් පෙේක මවේක 

20. ඛායාඳතච්ඡිකම්පි කනයොන්ති - ිරරුර ආයුධ්පයන් ේෙළ ඒ ඒ 

්ෆන්ල  පේොවහපවන් ේළර්ප ඉිරේක. 

21. ඳලිඝඳරිත්තිකම්පි කනයොන්ති - බිම දමළ ේන් ිරදුපරපු යවුල් 

මවළ ේරේලේක. 

22. ඳශාරපීඨිකම්පි කනයොන්ති - දළම පයොදළ ඇ  ේටු ිරයල් 

පෙොඩිේර පිදුරු මවහ පමන් ේරේක. 

23. තත්නත්නපි නත්නේන ඕසිඤ්චන්ති -     ප්ල් ඇඟ ලත් 

ේරේක. 

24. සුනනේහිපි ඛාදානඳන්ති - බල්න් ලළ ේලේක. 

25. ජීන්තම්පි සනේ උත්තානන්ති - ෙණ්පිටින් උ ්බත් 

26. අසිනාපි සීං ජින්දන්ති - ේඩුපලන් පුව ේෙත් 

 

මාංගුත්්ර නිේළපි දුේ නිෙළ්පි ජ්ජා සත්රඹ ඇ කළු ්ලත් සත්ර 

කිපුෙයේ ම පමම ෆයිවහ කල ද්    ෆපේ. 

 ප්ප බුද්ධ් ේළපයපු ෙෆලේක දඬුල්ප ය. උර හිඳුවීභ ඒ අතය නේ. 

නභයට සිංවර යජරුන් අතය ද උර හිඳුවීභ දඬුභක් වැටිඹට 

ඳැතිණි. නයොඵට් නනොක්්නග් “එදා නවශදි” (සිංවර ඳරිමතන) 
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කෘතිනේ 140 පිටුනේ පින්තයඹක් ද භග නභඹ වන් නකොට ඇත. 

එය පමපු උපු ළ ද් ලළ ඇ්. 

 ඹක්ඛ - ය්  „ය් හ‟ ලශළ පල වහ වීම, චාංච වීම ය  

මේ පයන් විය ශෆේ. ෙිාංචිය/ නිලළව වහ ළ ය ලශළ පල වහ ේර  

මේ පයනි. ෙළළි  මට්ඨේ ළල “ඹජන්ති තත්ථ ඵලිං උඳංවයන්තීති  

ඹක්ඛා”යි දෆ් පේ. යළම ෙලත්ල  ්න්පු පජළ රැපම  යේක´යි “ය් ” 

 මෆයි ෙෆලපව . (විභානත්ථු අට්  කථා). ්ලත් ්ෆ ේ 

“පජනීඹබානතෝ ඹක්නඛෝති වුච්චති” පජනීයභළලය - උවවහභළලය - 

නිවළ „ය් ඛ‟  ළමය ෆපබේකයි කියෆපේ.* ප්ප ශෆපරන්   කුනේයපේ 

ආර් ේයන් ද ප්ප  මින් ශෆඳින්පලේක. පේ් -පර ් - ය  ජීවීන්  

ල ළ ්රම්  උවවහ භළලපයන් යු් ් වත්ත්ල පේො ව්  ද පේ. ඔවුහු 

ිලය වහලරෙය  වමළ  පෝභළලත් බපලන් යු් ් ය. රීර 

සුමන්ධ්පයන් ද යු් ් ය.  ේ  වීම ලෆනි ඇ්ෆ්ප පර ් 

් ණ් ඔවු   ඇ්. පමපු වඳශන් පර ්යළ මන් පර ්ය   ල ළ 

උවවහ ය. එපශයින් ඔහු  „ය් ඛ‟ (ය් ය) යනුපලන් ආමන්ත්රණ්ය 

ේර ඇ්. 

 

 

 

* ංයුක්ත නිකානේ නද්තා ංයුක්තනේ මිද්ධි සත්රනේ  “වපච් විජළ ළිර ලපද්පු 

ය් ඛ” යනුපලන් වඳශන් පේ.  පද්ල්ළලන්  ද „ය් ඛ‟ ය  ලච ය ෙළවිච්චි පේො  

ඇ්. මරු කිරී්ප මේ පයනි. ක්රයළ  ද „ය් ඛ‟ ය  ලච ය ෙළවිච්චි පේො  ේකපේ.
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උත්තභකච්ඡඳත්තං උත්තභ - ඉශෂ ම - දරුු  ම; කච්ඡ - දුේ  

පේද ළල  - ඳත්ත - රළේ් - ෙෆමිණි; දරුු  ම පේද ළල  ෙත් ල 

ිරටි  

පුවිභන්ද සනර - පේොපශොඹ ලීපයන් ්ෆන උපපු 

උත්තාසිතං „උත්්ළපව ේක‟ යන්ප පු මතී් ේෘදන්්යකි. „ආපරෝපි්ාං‟ 

 ාංල  ද, උ ්බ  ද - impale 

නක්න ේනේන - „ප්   ේළරපණ් ‟ - කුම  ේරුණ්කින් 

 

7 ගාථා 

යජතුභනි, උර තඵන රද නම් පුරුඹා භානග් ව-නේ නෑනඹක් විඹ. 

නඳය ආත්භඹ භභ සිහිකයමි. නභොහු භැරී නගො ්නියනඹහි උඳදින ඵැේ 

දැක නම් ඳේකාය තැනැත්තා අඳානඹහි නඳදීා යි කඹා භට කරුණා 

සිතක් ඳවශ විඹ. 

ප්ප මළ ළපේ ලෆදමත් ේරුු  කීෙය්  ම ඉවහම ක පේපේ. 

1. පර ්යළ පෙර ආත්මය ිරපු කිරීම  වමත් පේ. පර ් ලවහ ක ේ ළ 

ිරයල්ේ ම ්මළ  ෆ්පශොත් ෙවුපල් ඤළේකයළ පෙර ආත්මපි 

ේෂ කී ද මනුවහමරණ්ය කිරීම  වමත් බල පෙන්ලයි. ්මළ පෙර 

ආත්මපි ේලපරකු ලපයන් ිරටිපි ද, ේෂ කුළකු 

ේේමය/ේේම පමො ලළ ද, ඒලළපු ඵ විෙළේ පමො ලළ ද ය ළදී 

ලපයන් රේළ කිරීම  වමත් ය. එය ඔවුන්පේ භළල ළ 

් ේකයකින් බළ මත් ් ේකය්  ප ො ල වශජපයන් ම ෆපබ  

දෆනු්ප විප පයකි. 
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2. ්මළ ශළ රජ කමළ ඉිරිපි ිරටි , උ පුඳුලනු ෆවන ප්ප 

්ෆ ෆත්්ළ පෙර ආත්මපි ිරය වශ-පල්  පයකු බල - ඇලෆවහව 

 පයකු බල - ද ෙලවයි. ේ ළ ලවහ කපේ වඳශන් ල  ආේළරය  

පර ්යළ පෙර ආත්මපි පලපෂන්පදකි. උ පුඳුලනු ෆවන 

්ෆ ෆත්්ළ ඔහුපේ බණ්ළ ය. 

 

3. උ ම් ිරටි  ්ෆ ෆත්්ළ මරණින් ම ක නිරළ දුේ  ෙත් ල  බෆේ 

ද පර ්යළ  පෙපන්. නිරළ දුේ  ෙත් ලන්පන් ඔහු ේෂ මකු 

ේේමය නිවළ ය. ේ ළ ලවහ ක පබොපශොමයේ පර ්ළත්මය  ෙසු 

ලත් නිරළදුේ  ෙත් ල  බල පෙන්ලළ ේකපේ. 

 

4. ඔහු නිරළ දුේ  ෙත් ප ො පේලළ ය  ේළරුණිේ ශෆඟීම්  පර ්යළ 

 කෂ ඇේක විණි. 

ානරෝහිනතෝ = ව+පෝපු්  පල්  ේ්ප ඇේක - ඇලෆවහව 

කාරුඤ්ඤං - „ේරුණ්ළ‟ යන්ප නි 

භා.....ඳත [ේළයාං - ේ +මයාං] „මළ‟ රේකප ධ්ළේ පයපු 

නිෙළ්යකි. „ප ො ලෆප ල‟  මළ ේළිර-ප ො ේරල, මළ භළයි - බිය 

ප ො ලල ආදී පිරනි. 
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8 වා 9 න ගාථා 

ලිච්ඡවි යජතුභනි, නම් ඳවිටු තැනැත්තා නභයින් භැරී ඳඤ්චවිධ 

ඵන්ධනාදී දරුණු දුක්ලින් පිරී ඳත්නා ව, නගොයබියම් ්බා ඇති, 

භවත් දුක් - තැවීම් ඇති - කටුක ව බඹානක ව නියනඹහි උඳදින්නන් ඹ. 

ඒකාන්තනඹන් භ දුක් ව, කටුක ව, බිඹජනක ව, නිඹතනඹන් භ තියුණු 

දුක් හිත ව නයකඹට නනො ැනට්ා! ඒ අඳානේ ඳැනන දුකට ඩා 

නඵොනවෝ ගුණඹකන් නම් උනේ දැන් විඳින දුක උ් ඹ. 

 

ප්ප මළ ළ පදපේපු ම නිරළ දුේ විවහ්ර පේපේ. 

(ම)  ත්තු්ද “ෙළෙේළරීපු ජපන්පු උවහවන් ාං, ම ලළ 

ෙඤහචවිධ්බන්ධ් ාං මුපේ ්ත්්පෝශපව ච ාං 

මාංමළරෙේබ්ළපරෝෙ ාං පෝශකු්පිධ ේ පේෙ ාං මිරෙත්් 

ල ේෙපේව ාං පේ්රණියාං වපමෝ්රණ්ාං මශළනිරපි 

ේ පේපෙෝේක ඉප්පපු වත්්පු ෙඤහචවිධ්බන්ධ් ළදීපු 

දළරුණ්ේළරපණ්පු උවහවන් ාං උෙරිෙරිනිවිිර්න්ේක මත්ප ො” 

යනු ෙළළි මටුලළල යි. පමපු මේ  පදේකි. 

(i)  ෙේ ේරන් ළ ව ජ යළපමන් පිරුු  - උ කරළ ය , 

ජ ළකීේණ් 

(ii) ොංචවිධ් බෆඳු්ප, ෙසු ල දෆ් පල  ඵාර ඳේඩිත සත්ර 

උපු  පයපු වඳශන් පේ. උු  පෝ ිය මුඛපයපු ලත් 

කිරීම, මඟුරු ෙේල්ය   ාංලළලීම, පෝශ ේ ළරපමපු 
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ගිල්වීම, මිරෙත් ල ය  ඇ කළු කිරීම, පේ්රණීන්  රේය  

ෙමුු ලළ ලීම, මශළ නිරපයපු බශළලීම ය  දරුු  දු් ල 

උෙරිමය  ෙත් වුු  

(ආ) නියඹං නඝෝයරඳං - මේකයින් ම දරුු  වහලභළලය ඇේක 

(ඈ) භවාභිතාඳං - මශත් ්ෆවී්ප ඇේක 

(ඈ) ේටුේ, භයළ ේ, ඒේළන්් දු්  වපු් 

(ඉ) ඒකන්තතිේඳං ඒේළන්්පයන් ම තීව්ර ව - ේකයුු  - දු්  වපු්, 

නිය් මශළ දු්  වපු් 

පමම මළ ළ පදකින් ම මෙළ දුපේපු පමොරබිර්ප බල ෙෆලපව . නිරපයපු 

ඇේක බිපුසුු  බල - දු් ත ් බල - ත්රිපි ේපයපු ප ොපයකුත් ්ෆන්ල 

විවහ්ර පේො  ේකපේ. 

භජ්ඣිභ නිකානේ ඵාර ඳේඩිත සත්රනඹහි නිරපයපු ිරදු 

පේපර  ලධ් බන්ධ්  පමපව  විවහ්ර පේපේ. “මශපණ්නි, 

නිරයෙළේපයෝ ඔහු  „ඳඤ්චවිධ ඵන්ධන‟ ේරේක. එ ්ප ගිනිය්ප ව 

යේ  ඉන් ්  මප්පු යලේක. ගිනිය්ප ව යේ  ඉන් ්  පදලෆනි මපත් 

යලේක. ගිනිය්ප ව යේ  ඉන් ්  ෙළදපයපු යලේක. ගිනිය්ප ව යේ  

ඉන් ්  පදලෆනි ෙළදපයපු යලේක. ගිනිය්ප ව යේ  ඉන් ්  ෙපුල මෆද 

යලේක. ඔහු එපු ඉ්ළ ේකයුු  ේටුේ පේද ළ විඳියි. ඉින් ඔහු ්ලමත් 

ේළක්රියළ ප ො ේරයි  ්ප ශළ ඔහු ේෂ ෙළෙ ේේමය මලවන් ප ො පේ 

 ්ප නිරයෙළේපයෝ ඔහු බිම පශොලළ පේපට්රිලලින් වපුේක. ඔහු එපු 

ේකයුු  ේටුේ පේද ළ විඳියි. ඉින් ඔහු ්ලමත් ේළ ක්රියළ ප ො ේරයි 
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 ්ප ශළ ඔහු ේෂ ේේමය මලවන් ප ො පේ  ්ප නිරයෙළේපයෝ 

ඔහුපේ ෙළ උඩු ම්  ්බළ ිරරව ෙශ්  දමළ (එල්ළ) - ලපයන් වපුේක. 

එයින් ඔහු ේකයුු  දු්  විඳියි.... ේේමය මලවන් ප ො පේ  ්ප 

නිරයෙළේපයෝ ඔහු ර පයපු බෆඳ ිළිපව  ගිනිය්ප වුු  පෙොෂපලපු 

ඉිරිය  යලේක, ආෙවහව  යලේක. එපුදීත් ේේමය මලවන් ප ො පේ  ්ප 

නිරයෙළේපයෝ ගිනිය්ප වුු , දෆල්වුු , ිළිපව  මඟුරු ෙේල්පයපු 

ඉශෂ  යලේක. ෙශෂ  මිේක. ඔහු එපු ේේමය මලවන් ප ොපේ  ්ප, 

නිරයෙළේපයෝ ෙළ උ   ්බලළ පුව ෙශ්  පශෂළ (එල්ළ) ගිනිය්ප 

ව, දෆල්වුු , ිළිපය  පොපශොකුඹුලේ  (පෝශ ශෆලියේ ) දමේක. 

ඔහු එපු බුබුලු දමමින් ෙෆපවමින් ලර්  උ   යයි; ලර්  ය   යයි. 

ලර්  ශරශ  යයි. එපුදීත් ේේමය මලවන් ප ො පේ  ්ප 

නිරයෙළේපයෝ ඔහු මශළ නිරය  විිර ේරේක. ඒ මශළ නිරය පමපව  ය: 

„ිරවු පේොණ්්  ඇ්. පදොරටු ව්ර්  ඇ්. පේො වහ ලපයන් රමළණ් 

ේර පබදළ ඇ්.  ල පයොදුන් ඝ ේම ඇේක යෙවුරකින් ල  පේො  ඇ්. 

 ල පයොදුන් ඝ ේම ඇේක යේ  පිය කින් ලවළ ඇ්. ඒ මපයෝමය 

භමිය නි්ර ගිනිපම  ිළිපවයි. ගිනි දෆල්ලලින් යු් ් යි. ශළත්ෙිරන් 

ිරය්  පයොදුන් දුර වෆමදළ ම ගිනිදෆල් ෙෆේකර ිරටින්නී ය. 

මශපණ්නි, ප ොපය්  ආේළරපි නිරය ේ ළ කියළ විවහ්ර 

ේෂත් දුේ විරශ ේර මලවන් කිරීම  ප ො පුළුල ” 

නිරළ දු්  පිළිබඳ ඉ්ළ ිගු විවහ්රය්  නිමි ජාතකනඹහි 

දෆ් පේ. 
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එපු වඳශන් ෙරිි භාතලී ිලය පුත්රයළ නිමි යජතුභා ිරය ර පයපු 

 ාංලළ පම  පේ්රණීන්  ්ප ඔසුෙත්  රේය පල් රැපම  ගිපි ය. එම 

පේ්රණිය ේරිය මාංමළලකි. මාං ඉවුර පදෙෆත්පත් ම පුල්  මවහ ්ර්ප 

මශත් ව ේකයුු  ේටු වපු් පේලෆල් ෙඳුරුලලින් පිරී ඇ්. ඒලළ ය  ්ල් 

ේඳන් ්ර්ප විළ ගිනිය්ප ව යේ  උල් ඇ්. මපේ ිපි ද දෆලි 

පිපුයළ පමන් ේකයුු  ව ප ළු්ප මවහලලින් පිරී ඇ්. මඟ ෙත්පල් ේකයුු  

මුලශ් ඇේක පිපු් උඩුකුරු ල ඇ්. එපු උෙි  නිරිවත් ක 

යමෙල්න් විිරන් දඬු මුගුරුලලින් ්ෂළ යේ  උල්ලලින් ඇණ් පේ 

ෙඳුරුල  විිර පේපරේක. ඔවුහු ඒ ේටුල ඇණීන් පබොපශෝ ේළය්  

ශඬමින් විළෙ පදමින් දු්  විඳ ඉන් ගිලිහී ගිනිය්ප ව යේ  උල්ල  

ලෆප ේක. ඉනුත් දු්  විඳ මිදී ශෆමේකන් ම ේෆපෙ  ප ළු්ප ෙඳුරු ම්  

ලෆප ේක. ඉන් ෙසු ල ේරිය  ලෆප ේක. රත් ව ේරිපයපු දු්ප  මමින් 

ෙෆසී මඟ ෙත්  ලෆප ේක. එපු දී ද ේෆපි ේෆපී දු්  විඳ විඳ ෙළපලේක. 

යමෙල්පෝ යේ  උල්ලලින් මනිේක. බිලී පේොකුලලින් මමුණ්ළ පමො   

පම  ගිනිය්ප වු පෙොෂපලපු පෙරෂළ ගිනිය්ප පෝ ගුලි ේලේක. ප්ප 

පේ්රණීන්  රේපි දුේයි. 

(මනු   බණිමින්, මත් ෙළලලින් ෙශර පදමින් දුබය   පුාංවළ ේෂ 

බලත්හු පමපව  පේ්රණිය  ලෆප ේක) 

ඉන් ෙසු රජ කමළ ේෆඳලළ පම  යනු ෆවනපි පල ත් 

 රේයේ  ය. එපු මවු  ක ්  ෙමණ් රීර ඇේක නිරිවත් ක ඇ කන් 

ෙමණ් ඇේක මශ බල්න් විිරන් එලළ පම  පමොවහ පේන් ළලලින් 

මල්ළ බිම පෙරෂළ බුරමින් ෙපුල ෙළමළ පම  මවහ මලළ ේමින් ඇ  
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ෙමණ්්  ඉේකරි ේරේක. ඉ්ළ විළ පෝශ  කඩු ඇේක ගිජුලිපුණීන්න් නිරි 

ව කන්පේ ඇ  පෙොඩි ේර ඇ  මිදුලු ේ  මයුරු ද්    ෆබිණ්. 

්ලත්  රේය්  පල් පම  යනු ෆවන රජ කමළ  ද්    

ෆබුපන් එපු නිරි ව කන් ල ේර ගිනිය්ප ව යපෙොලුලලින් වශ 

ආයුධ්ලලින් ෙශර පදමින් මඟුරු ලෂේ  ෙන්   මයුරු යි. එපු ලෆටුු  

ෙේේළරපයෝ  ක ටිය ප්්  ගිනි මඟුරුල එපරේක. යමෙල්පෝ 

ක ළලලින් ගිනි මඟුරු පම  ඔවුන් පුව ම් පශෂේක. විළෙ පද  

නිරිවත් ක ිරපු මේඡළ පලමින් ්මන්මත් ගිනි මඟුරු පුපවපු දමළ මනිේක. 

පමපව  මේකවිළ රමළණ්යේ  රේයන් නිමි යජතුභාට 

පෙන්ලළ ඇ්. ඒ ිරයල්්  පමපු වඳශන් ේෂ ප ො ශෆකි යි. 

ප්ප ආේළරය  නිරය පිළිබඳ දු්  පේද ළ - විළෙ-හුපද්  

මේකම්ළන්්ර  ෆ්පශොත් මේකපයෝ් ේක ෙමණ්ේෆයි පේප කු  

ිරප්න්   පුළුල . ඒ  රේල ඉෙදුු  කිිරපලකු මෙ ම්ර  ෙෆමිණ් 

විවහ්ර ප ො කිය  පශයිනි. මෙ  ද ප ො පෙප   පශයිනි. එපශත් 

මපේ දව  පෙප   වමශර පද්ලලින් ප්පලළ පු්ළු යයි ිරේකය ප ො 

ශෆකි බල ිර්ළ ම් ශෆේ. උදළශරණ් ලපයන් කුහ  පරෝමයකින් 

පෙපෂ  බල්පකු මෆ  ිර්මු. ඔහු පේ්ර්ප දුේ්  විඳී ද? සුල ේෂ 

ප ො ශෆකි පරෝමයකින් පෙපෂ  මිනිපවකු වුල ද විඳි  දුේ විමවමු. 

පමපොල දී ව ක   දරුු  ලධ්පුාංවළ ෙෆමිණ් ව ඇ්ෆ්ප මිනිසුන් ජීවි්ය 

මලවළ පි විඳි  පේද ළලන් පිළිබඳ මනුපේදනීය පුලත් ඇ්ෆ්ප 

පෙොත්ල වඳශන් ේර ඇ්. [73 මළ ළල ය පත් ඇේක ව ශන් ද 

බන් ] 
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මෙපේ දව  ප ො පෙප   - එපශත් ඇ්ෆ්ප උ කමන් ශ  

පෙනුු  -පර ් රෙ පිළිබඳ විවහ්ර බමු. උදළශරණ් ලපයන් භව 

මුගරන් භව යවතන් වන්නේ ගිජුකුළු ෙේපේ ලෆ  ිරටි වමපි 

රක්ඛණ භවයවතන් වන්නේ වමම පිඬු පිණිව ලෆ ම ේර  වි  

මශපව  ඇවිද ඇවිද ය  ඇ  වෆකිල්්  දුටු බලත්, ගිජු ලිපුණියනුත්, 

ේපු නුත්, උකුවහවනුත් ඇ  වෆකිලි ෙසුෙව ෙන් මින් ඇ  ම්ර  

පේො නු දුටු බලත් එම ඇ  වෆකිල් මශත් විළෙ පදමින් යනු දුටු 

බලත් බුදුන් ලශන්පව  ඉිරිපි  දී ෙෆලසශ. ් ළම්යන් ලශන්පව  ද 

පමම ිරද්ිපය ඊ  පෙර දෆේ ඇ්. පර ් ලවහ ක ේ ළල පර ්යන් මසචි 

ේ  ශෆටි, පව්ප පවොටු ගිලි  ශෆටි ආදී විවහ්ර වඳශන් පේ. ප්පලළ 

පු්ළු ශෆටිය  වෆකිය ශෆකි ද? 

පර ්යන් පිළිබඳ ල කිිරය්ප මදශව්  මෙ  ම් ශෆකි  ්ප 

මෙළම් ල  නිරිව කන් විඳි  පේද ළ  ේලරළේළර දෆයි මෙ  මනුමළ  

ේෂ ශෆේ. 

 

 

                                                 

ඉ්ළ බිපුසුු  ශළ මනුපේදනීය ලළේ්ළල්  You Tube පු “නිරපි ව්ය ශඬ” 

යන්  ය පත් ඔබ  ශ්රලණ්ය ේෂ ශෆේ.  (පමය  ඔබපේ ෙරිමණ්ේපයන් පශෝ 

ජාංමම දුරේ  ය ඔවහපව  වලka ිය ශෆේ.) එපු වඳශන් ල  ෙරිි විදයළඥයන් පිරිව්  

රුිරයළපේ වයිමටරියළ රළජයය  කෂ කි.මී. 18 ්  ය   පෝශ බ  බවහලළ ෙෘථිවිපි 

වහ්ර (් - plates ) ෙරී් ළ කිරීම  ේ යු ක පයොදළ ඇ්. කි.මී. 8 ්  ගිය ්ෆ  

වහ්ර පදේ්  ම්ර මේක විළ මමළධ්ය්  ෙලත් ළ බලත්, ඒ  කෂ ඉ්ළ බිපුසුු  

වත්ත්ල ප්ෝනි ශඬ ඇසුු  බලත්, සෆරන්ශයිට් මාංේ 2000 ේ ෙමණ් 
උහණ්ත්ලය්  ෙෆලතීම පශ  කපලන් ේද ්රාංම රශණ්ය ේර මෆනීම  පයද 

මයික්රපෙෝ ය ්ත්ෙර 19 ්   කෂ උු  වී ගිය බලත් විදයළඥයන් ෙලවළ ඇ්. පමය 

මෙළය ප ො පල්ෆයි ්ේේ ේෂ ශෆකි ද? 
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පබොදුනුලන් ල  මපි පු ේභලය විහලළව ේරමු. එපශයින් මෙ 

මරණින් ෙසු බලු ේපු න් වීම, පර ්ළත්ම, ේකරිවන් ආත්ම ෆමටම ශළ 

මෙළම් වීම ලෂ් ලළ ම් යු ක ම ය. දු්  පේද ළලලින් ම පිරුු  එම 

ජීවි්ල  ෙේක් වීම  ඇේක ඉ ේ  මසුරළ ම් යු ක ම ය. එය මද මද ම 

ේර ම් යු ක පලමු. මෙ දෆන් වාංපේදී විය යුත්පත් එම ේරුු  මෆ  ය. 

දුේ (දු් ඛ) මෆ  නිේලච ය වෙය  බුදුරජළණ්න් ලශන්පව  

“ජළේකපි දු් ඛළ” යනුපලන් ෙෂමුපලන් ම වඳශන් ේරේක. එයින් 

දෆ් පලන්පන් ඒ ඒ වත්ත්ල නිේළයයන්පු ඉෙදීම - ෙශෂ වීම - ය. 

මිනිවහ පොල ඇ කළු නිේළයල ඉෙදීම ම දුේ්  ල  බෆවින් ඒ මෆ  

මලධ්ළ ය පයොමු කිරීම ම්යලය ය. 

පමම ේ ළ ලවහ කපලපු වඳශන් පර ්යළ උ පුඳුලනු ෆවන 

්ෆ ෆත්්ළ  ෙලවනුපි මෙළපි විඳි  දුේ  ල ළ උ ිරඳුවීම නිවළ 

ඇේක ල ේකපබ  පේද ළල ිරය දශවහ ගුණ්යකින් උවවහ බල ය. එ ්ප මෙළ 

දුේ මී  ල ළ භයළ ේ බල ය. 

එපශයින් “ජීලත් පලල, ජීලත් වීම ම පශ්ර හඨ ය” යි ෙෆලසී ය.     

 

නම්කන්තදුක්ඛං .... නියඹං ඳතාඹං = මළ+ඒේන්්දු් ඛාං......නිරයාං 

ේ; භා .. ඳත ප ො ලෆප න් ; ප ො ලෆපට්ලළ!              

 

 

 

 



 

122 

 

10 ැනි ගාථා 

නම් පුරුඹා භැරී නගෝ නියනඹහි උඳදින්නන් ඹ ඹන භානග් කීභ අා 

නියා දුකට ඳමුණුන රද තැනැත්නතකු නභන් තභන්නග් ප්රාණඹ  වැය 

දභන්නන් ඹ. එනවයින් නභොහුනග් ජීවිත නිනයෝධඹ සිදු කයන රද්නද් භා 

විසිනැයි කීභට ඉඩ ඇති නවයින් එනේ නනො නේා යි සිතා භානග් නම් 

චන ුහු මීඳනඹහි දී නනො කීනමි. 

 

ප්ප පුරුයළපේ මරණ්යත් වමම ම ඔහු නිය්පයන් ම 

 රේය  ය  බෆේ මම දනිමි. එපශත් ඒ බල්  ඔහු ඉිරිපි 

ෙෆලසුපල්ප  ්ප ඔහු ඒේළන්්පයන් ම ේ්පෙළල  ෙත් ල මරණ්ය  

ෙත්ලන්පන් ය. එවි  ඔහුපේ මරණ්ය  පශ  ක වපි මළපේ රේළය යි 

කීම  ඉ  ේකපේ. එබෆවින් ඒ බෆේ ඔහු ඉිරිපි ප ො කීපලමි. 

 

නම් නම් ත්පුරු ගුණඹක. ිරදු විය ශෆකි ්ත්ත්ලය වෆබ 

වුලත් කිිරය්ප ලච ය්  පේප කුපේ ේ්පෙ ය  පශ  ක පේ  ්ප එය 

ඔහු ඉිරිපි ප ො ෙෆලසීම පශ්ර හඨ ගුණ්යකි. ප්ප ්ෆ ෆත්්ළ වශ - පල් 

 පයකි. එප්කු දු වුලත් විය ශෆකි ම  කරේ  උෙේළරී වීම ඉලසු්ප 

ප ො පදන් කි. ජීවි් මලදළ ම ෙලත්පන් වුල ද ශි් තය් වලදයලරයළ 

කිිරදු ි ේ “ඔබ ්ල පමොපශෝකින් ජීවි්් ය  ෙත් ලන්ප පු ය” 

යි ප ො කියයි. පරෝගියළ ිරිමත් කිරීම වලදයලරයළපේ උත් කාංම 

ගුණ්යකි. 
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ව්යය වුලත් එය රේළ ප ො ේෂ යු ක මලවහ ළ ඇේක බෆේ බුදු 

දශප්ප ඉමෆන්පලයි.  

ය්ප කිිරල්  පේප කු  ෙලවද්දී බුදුන් ලශන්පව  මනුමම ය ේර  

රේකෙත්ේකය පමපව  ෙශදළ පදේක: 

(ම) එනම් නඛෝ යාජකුභාය, ඹං තථාගනතෝ ාචං ජානාති අභතං 

අතච්ඡං අනත්ථංහිතං ා ච ඳනමං අේපිඹා අභනාඳා, න තං 

තථාගනතෝ ාචං බාති 

 [එපව  ම රජකුමරුනි, ය්ප ලච ය්  ප ො ිරදු වුල්  (මභ්), 

වෆබ ප ො වල්  (ම්ච්ජාං - ම් ය), ම ේ  වපු් වලේ යයි 

් ළම්පයෝ දනිත්  ්ප ශළ එය මනු   මප්රිය, මම ළෙ  ්ප, 

් ළම්යන් ලශන්පව  එය ප ො කියේක] 

(ආ) ඹම්පි තථාගනතෝ ාචං ජානාති භතං තච්ජං අනත්ථංහිතං ා ච 

ඳනමං අේපිඹා අභනාඳා තම්පි තථාගනතෝ ාචං න බාති. 

 [ය්ප ලච ය්  ිරදු ව ම වල් , වෆබ වල් , ම ේ  වපු් වල්  

යයි ් ළම්පයෝ දනිත්  ්ප ශළ එය මනු   මප්රිය, මම ළෙ  ්ප 

් ළම්යන් ලශන්පව  එම ලච ය ප ො කියේක] 

(ඇ) ඹඤ්ච නඛෝ තථාගනතෝ ාචං ජානාති භතං තච්ඡං අත්ථංහිතං ා 

ඳනමං අේපිඹා අභනාඳා, තත්ර කාරඤඤෑ තථාගනතෝ නවෝති 

ත්ා ාචාඹ නඹයාකයණාඹ. 

 [ය්ප ලච ය්  ිරදු ව ම වල් , වෆබ වල් , යශේ උපදවළ 

වල්  යයි ් ළම්පයෝ දනිත්  ්ප ශළ එය මනු   මප්රිය ශළ 
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මම ළෙ වල්   ්ප එය පෙන්ලළ දීම  ් ළම්යන් ලශන්පව  

සුදුසු පේළල කුම්  දෆයි දන් ළ පව ේ] 

(ඈ) ඹං තථාගනතෝ ාචං ජානාති අභතං අතච්ඡං අනත්ථංහිතං ා ච 

ඳනමං පිඹා භානඳා, න තං තථාගනතෝ ාචං බාති. 

 [ය්ප ලච ය්  ප ොිරදු වල් , ් ය ප ො වල් , ම ේ  වපු් 

වල්  යයි දනිත්  ්ප ශළ එය ම යය   ප්රිය ශළ ම ළෙ වල්  

 ්ප ් ළම්යන් ලශන්පව  එම ලච ය ප ො ලදළරේක] 

(ඉ)  ඹං ච නඛෝ තථාගනතෝ ාචං ජානාති භතං තච්ඡං අත්ථංහිතං 

ා ච ඳනමං පිඹා භනාඳා තත්ර කාරඤ්ඤෑ තථාගනතෝ නවෝති 

ත්ා ාචාඹ නඹයාකයණාඹ 

 [ය්ප ලච ය්  ිරදු වල් , වෆබ වල් , පු් ලෆ  පිණිව වල්  යයි 

් ළම්යන් ලශන්පව  දනිත්  ්ප ශළ එය මනු   ප්රිය ම ළෙ 

 ්ප එය රේළ කිරීම  සුදුසු පේළල කුම් දෆ යි ් ළම්යන් 

ලශන්පව  දන් ළ පව ේ] 

(මභයරළජ කුමළර සත්රය ම.නි.) 

 

පමමගින් ෙෆශෆිලි ේර ඇත්පත් ව්යය වුලත් රේළ ේෂ යු ක 

පේළලන් ඇේක බල ශළ ප ො කිල යු ක පේළලන් ඇේක බල ය. 

 

භනම්නෝ = මම + ඒපවෝ  (මපේ....ප්ප පුරුයළ) 

 

දුක්ඛුඳනීනතෝ = දු් ඛ +උෙනීප්ෝ; දුේ  ෙමුු ල  ද්පද් 

 

භා නම් කනතෝ ජීවිත්සුඳනයෝනධෝ = ජීවි්වහව + උෙපරෝපධ්ෝ 

 

මළ ... ජීවි්වහව උෙපරෝපධ්ෝ - ජීවි් නිපරෝධ්ය එෙළ! ප ො පේලළ! 

ප්ප = මයළ මළ විිරන් ේප්ෝ - ේර  ද 
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නප්රේතඹ, උර හිඳුනු රැබ තැනැත්තා පිළිඵ කායණඹ භභ දැන ගතිමි. 

ඉදින් ුඵ අය නදන්නනහි නම් තත් කරුණක් විභසීභට 

කැභැත්නතමි. ඊට ුඵ නනො කපිඹ යුතු යි. 

 

පර ්යළපේ ඉශ් වඳශන් රේළපයන් ම්පබව් ඛර රජු මෘදු 

බලේ  ෙත් ව බලත්, මරුවරු ඇේක ල ිරටීම  පෙෂඹුු  බලත් පෙපන්. 

“ජීලත් පලල, ජීවි්ය ම ඔබ  පශ්ර හඨ පේ” ය  ලච ය ෙෆලසීමත්, උ 

පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ ඉිරිපි රේළය්  ප ො කිරීම මෆ ත් 

රජ කමළ ෙෆශෆදු ළ පව  ය. එපශයින් පර ්යළ ශ  මරු කිරීම  

පෙෂඹු ළ ලෆනි ය. එපශයිනි, ඔහු රහ ය්  ඇසීම  මලවර ඉල්ළ 

ිරටින්පන්, ඊ  පේෝෙ ප ො විය යු ක යයි කියන්පන්. පමය 

ශි් තය්යන්පේ පිළිපල් ය. රහ ය්  ඇසීම  මලවර ෙෆතීමත් ඊ  

පේෝෙ ප ො ලන් ෆයි ඉල්ළ ිරටීමත් පදේ ම උවවහ ් ණ්යකි. 

රහ  ඇසීම  ඉිරිෙත් ලන්පන් රජ කපමකි. බධ්ළරිපයකි. 

ශදල්  ශළ බුද්ිපය  වාංපේදී ල  මලවහ ළලේ බධ්ළරියළ වුලද ශෆිරරිය 

යුත්පත් පේපව  දෆයි පමයින් පෙන්නු්ප පේපේ. බධ්ළරියළ මනිේළ  

මරු ේෂ යුත්පත් පේපව  දෆ යි ද මින් ෙෆශෆිලි පේපේ. ්ලද මරුවරු 

පව රහ  ඇිරය යු ක බලත්, එලන් රහ  මව  වි  පේෝෙ ප ො විය 

යු ක බලත් පමයින් මලධ්ළරණ්ය පේපේ. ලේ්මළ පි මපේ 

මළධ්යේරුලන් ෙමණ්්  ප ොල ෙළේලිප්පන් කපේ දී ෙලළ රහ  

මවන්පන්ත් ඒලළ  පිළි කරු පදන්පන්ත් පේපව  දෆයි පමොපශෝේ  
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විමවළ බන් . ප්ප පේ්ලත්ථු ේ ළල ඒ ිරයලු පද ළපේ මලධ්ළ ය  

පයොමු විය යුත්්කි. 

 

අඤ්ඤානතෝ - ´ජළ ළේක‟ [වාංවහේෘ් ´ඥළ‟ - ෙළලි „ඤළ‟ ධ්ළ කපලන් 

උෙන්] මතී් ේෘදන්් ෙදයකි. 

ඉච්ඡාභනේ - ඉච්ඡළම+පව   පමපු „පව ‟ යනු වලිේ වාංවහේෘ්පි එ  

් ණ්යකි. එපශත් පමම මළ ළලන් එ්ර්ප ෙෆරණි ප ො පේ. 

පබොපශෝ ්ෆන්පු ප්ප „පව ‟ යන්  එේ ක වී ඇ්. 

“ෙපේ ච   විජළ න්ේක මයපමත්  යමළමපව - ධ්්පමෙද 1-6  

„වමුවහිර්ළපව ‟ ලෆනි ්ලත් පබොපශෝ ලච  පර ් ලවහ ක මළ ළල 

දෆ් පේ.  

„පුරිමාං ෙශළය මෙරාං ිර්ළපව‟  

„ෙටිච්චි්ළපව‟ 

„ිර් ත වහවළමපව ‟ ලෆනි ෙද ෙෆරණි ෙදය රන් ය්  ල  සුත්ත 

නිඳාතනේ අට් ක ඳායාඹණ ලේමල ද්    ෆපේ. 

 

ඕකාකම්භං - මලේළ දීම, ඉ  ශෆරීම, මලවර දීම 

 

ප්ලෆනි ෙළදපි නනො යනු „මෙ ‟ (ම ) යනු යි. 

 

න කුජ්ඣිතබ්ඵං පක්රෝධ් ප ො ේෂ යු ක ය; පේෝෙ ප ො විය යු ක ය. 
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එහි දී - ුඵ දුටු මුේ අ්ථානේ දි - භානග් නභන් ප්රතිඥාක් - 

නිල්චඹක් - ්ථායඹක් - විඹ. ඒ, දැන ගැනීම් ලනඹන් භනගන් 

විචාය ඹනුනන් අය දීභ යි. එන් නිල්චඹක් - ්ථායඹක් - භට 

තිබිණි. ප්රන්න නනො ව - නනො ඳැවැදුණු - විල්ා නනො කයන - 

තැනැත්නතකුට කීභක් - පිළිතුරු දීභක් - ඳැවැදිලි කරීභක් - නැත. 

දැන් භභ ුඵනග් කැභැත්තකන් නතොය  අදවන්නට පුළුන් චන 

ඇත්නතකු වී සිටිමි. එනවයින් ුඵ කැභති නදඹක් භානගන් විභනු 

භැනවි. දන්නා නද් වැක ඳභණක් කඹන්නනමි. 

පමම මළ ළපේ කියෆපල  මේ ය ෙෆශෆිලි කිරීම වඳශළ මටුලළල 

පමපව  ද් ලයි: 

“ඳටිඤ්ඤා නභ”ති ඤාණනේන භේවං පුච්ඡ්සති ඳටිඤ්ඤා, ඕකා 

දානන්ති අත්නථෝ. “තදා අහු ති” ත්මිං කානර ඳ භද්නන අනවෝසි 

නාචික්ඛනා අේඳන්න් නවෝතී ති අකථනා අේඳන්න් නවෝති, 

ඳන්නනෝ එ හි ඳන්න් කඤ්චි කනථති, ත්ම්ඳන තදා භයි 

අේඳන්නනෝ අවඤ්ච තයි, නත්න ඳටිජාහිනිා කනථේතුකානභෝ 

නානවෝසි. ඉදානි ඳනාවං තුයිවං අකාභා ද්නධඹයනචෝ අකානභෝ ඒ 

ද්ධාතබ්ඵචනනෝ ඉති කත්ා ඉමිනා කායනේන....” 

[“ෙටිඤහඤළ ප්ප” යනු දෆ මෆනී්ප ලපයන් මපමන් විචළරලයි 

ය  රේකඥළල. මලේළ ිම යනු මේ ය යි. “්දළ මහු” ඒ ේළපයපු - 

එ ්ප - මුල් දෆ් ප්ප දී ම - මුල් ශමුපේ දී ම - විය. “ ළවි් ඛ ළ  
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මේෙවන් වහව පශෝේක” මරවන්  වලහු  - රවළදය  ෙත් ප ො වලහු  

- කීම්  - ෙෆලසීම්   ෆ්. රවළදය  ෙත් වුු  ්ෆ ෆත්ප්කු  යම්  

ෙලවයි. එදළ-මුල් ම මලවහ ළපේ ඔබ මළ මෆ  රවළදය  ෙත් වී ප ො 

ිරටිපයපු ය. මම ද එපව  ම ය. එපශයින් දෆ පම ත් කියනු 

ේෆමෆත්්්  ප ො වී ය. දෆන් මම ඔබ  ේෆමෆත්ප්න් ප්ොර ල ඇදපුය 

යු ක ලච  ඇේක පේප ්  (පලමි). ේෆමෆත්ප්න් ප්ොර වපලකු වීළත් 

ඇදපුය යු ක ලච  ඇත්ප්කු යයි (උෙේල්ෙ ය) පේො  ....”] 

ප්ප දීඝේ  විලරණ්ය පමපව  ෙෆශෆිලි ේෂ ශෆේ: ඔබ මුණ් 

මෆසුු  මලවහ ළපේ දී මපේ පමලන් විනිහචය්  - වහ ළලරය්  - ේකබිණි. 

ඒ „මපමන් මශන් , මම ඔබ  රහ  ඇසීම  මලවර පදමි.‟ කියළ ය. 

එපව  ම රවළදය  ෙත් ප ො වපලකු  කිිරල්  ප ො කිල යු ක ය. එපව  

කීම්   ෆ්. ෙෆශෆදීම  ෙත් වපලකු  ම ය ෙෆශෆදුු  ්ෆ ෆත්ප්කු 

යම්  ෙලවන්පන්. මු දී මෙ පදපද ළපමන් එ්  පේප කු  ලත් 

එකිප ේළ පේපරපු ෙෆශෆදීම්  - විහලළවය්  - ප ො ේකබිණි. දෆන් මළ 

ඇදපුය යු ක ේරුු  කිය  ්ෆ ෆත්ප්කු බල  ෙත් වී ඇ්. ඒ ඔබපේ 

ේෆමෆත්් ඇේක ල ප ො පේ. ප්ප පදල  මලවහ ළපේ දී ඔබ මපේ 

ේෆමෆත්් විමවපු. ඒ රහ ය්  මවන්   ය. මු දී එලෆන් ්  ිරදු 

ප ොවී ය. එපශත් මම ඔබ  ේරුු  විවහ්ර ේපෂමි. ඒ මනුල ඔබ මළ 

පේපරපු විහලළවය ්බළ ඇ්. ඇදපුය යු ක රේළ ේර  ්ෆ ෆත්ප්කු 

යයි මළ මෆ  ඔබ විහලළවය ්බළ ඇ්. මප ්  ම්  මළ කිය  පද් ඔබ 

විහලළව ේර ලළ දෆයි ඔපබන් මළ විමසපි  ෆ්. එ නිවළ ඔබපේ 
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ේෆමෆත්්කින් ප්ොර ල ය මළ විහලළව ේරනු ෆබිය ශෆ් පේකු බල  

ෙත් වපි. 

පමපු ශකුළුලළ ද් ලළ ඇත්පත්, ේ  පි දී විහලළවය ඇේක විය 

යු ක ආේළරය යි. පදෙළේහලපි ම ේෆමෆත්් ඇේක විය යු ක ය. එපමන් ම 

පදෙළේහලය ම විහලළවලන්් ල - ඇදපුය යු ක ේරුු  වපු් ල ම - 

ේ  ය  එ්  විය යු ක ය. ්ල ද විහලළවය ්ශවුරු ව ෙසු ල ව්ය 

ප්ොර කරු ම ම ළලරණ්ය විය යු ක ය. රහ  විචළෂ වි  ශෆකි ෙමණින් 

මලය ේරුු  ඉිරිෙත් ේෂ යු ක ය. ප්ප බුදු වමපයන් ඉමෆන්පල  

ල  ළ උෙපද්යකි. 

ලේ්මළ පි ඇ්ෆ්ප පද ළ වළේච්ඡළල  එන්පන් කුශේ ිරත් 

රැව්  ශාංමළ පම  ය. රහ  කිිර ිප ේ ප ො විවපඳ . මලාංේ ප ො ව 

්ෆ  විහලළවය්  පමො   ෆපමන්පන්  ෆ්. එකිප ේළ  මරු ප ො 

ේර  ්ෆ ේ ද විහලළවය්  ජනි් ලන්පන්  ෆ්. 

 

අද්ධා - ඒේළන්්පයන් ම 

ඳටිඤ්ඤා - රේකඥළ රේකඥළල - ිවුරුම, එේඟ්ළල, මනුක්ළල, 

වහ ළලරය 

නාචික්ඛනා =    + ආචි් ඛ ළ - රේළ කිරීම, ෙෆලසීම 

නි්ර දෆ් පල  ෙළඨයකි ප්ප:  

ආචි් ඛ ළ, පද්ව ළ, ෙඤහඤෙ ළ, ෙට්ඨෙ ළ, විලරණ්ළ, විභජ ළ, 

උත්්ළණීන් ේරණ්ළ. 

ආචික්ඛනා - ෙෆලසීම, වළමළ ය ලපයන් කීම 
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නද්නා - පදසීම, උෙපදවහ වපු් බල  ෙත් කිරීම 

ඳඤ්ඤඳනා - ෙෆණ්වීම (නියම කිරීම) 

ඳට් ඳනා - පිපුටුවීම, වහ ළලර කිරීම, ව ළ  කිරීම 

වියණා - විලෘ් ේර පෙන්ලළ දීම, ේරුු  එකිප ේ ඉවහම ක පේො  

දෆ් වීම 

විබජනා - විරශ පේො  දෆ් වීම, පේො වහ පේො  දෆ් වීම 

උත්තානීකයණා - ඉශෂම මට් ම  පම  ඒම, උත්පත්ජ  ්ත්ත්ලය  

පම  ඒම 

අේඳන්න් ම+ෙවන්  = ම+රවන් . ෙවන්  - ෙෆශෆිලි, 

දීේේකමත්, ප්රීේකමත්, ව ක   ෙත්, පේප කුපේ ශෘදය වළ් තයය  මනුල 

ව ක   ෙත්, විහලළව ේර , මදශව ය  පත්රු්ප පේ. එපු විරුද්ධ්ළේ ය 

ම ෙවන්  = මේෙවන්  = මරවන්  පේ. 

අකාභා = ම+ේළමළ  ේෆමෆත්ප්න් ප්ොර ල 

                                                 
පමපු ඇේක ඳට් ඳනා යන්  මශළචළේය ප් .එන්. ජයේකේ ශූරීන් විිරන් “බෆශෆර 

ේරනු ෆවන” [ set aside ] ය  මරුේකන් විරශ ේර  දී. “Early Buddhist Theory 

of Knowledge” වරවවි ිරසුපලකු ලපයන් ිරටියදී මෙ විිරන් එය වළලදය බල 

වේළරණ් ල පෙන්ලළ දී ඇ්. “එය නිලෆරි රහ ය්  ප ො පේ” ය  ලිපිය 

“University Buddhist Annual” - 1965 
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ද්නධඹය නචෝ - ඇදපුය යු ක - විහලළව ේ යු ක - ලච  රේළ ේර  

්ෆ ෆත්්ළ  වද්ධ්ළ = ශ්රද්ධ්ළ > වද්පධ්යය විහලළව ේෂ යු ක, ඇදපුය යු ක 

(trustworthy) 

ඹථා විේවං - “ය ළ මිශාං වපු කාං” - ම  ඉලිරය ශෆකි ෙමණ් , ම  

ඉිරළිය ශෆකි ෙමණ් , ම  දෆරිය ශෆකි ෙමණ් , ශෆකි ්ළ්  දුර                                                                       

 

13 ගාථා 

ඹක්ඹ, භභ කසිඹම් නදඹක් ඇසින් දකන්නනම් ද, ඒ සිඹේර භ එනේ 

භ විල්ා කයමි. ඉදින් එනේ දැකරාත් ුඵනග් චන විල්ා නනො 

කයන්නනම් නම් භට නිග්රව කයන්න - නදෝානයෝඳණඹ කයන්න. 

පමයින් ලිච්ඡවි රජ කමළපේ වහ ළලරය ෙෆශෆිලි පලයි. ඔහු 

යම්  විහලළව ේරන්පන් ඇපුන් දෆේළ ය. මී  පෙර ඔහු පමෙමණින් 

ලත් විහලළව ප ො ේරන්   ඇ්. ෙසුල (49 මළ ළල) කියෆපල  

පදයින් පෙනී යන්පන් ඔහු පශොඳ  රේ පද් මෆ  ම ළ මලපබෝධ්යකින් 

යු ක ල ක්රියළ ප ො ේෂ ්ෆ ෆත්ප්කු බල යි. දෆන් ඔහු ය ත් පිරිපවයින් 

දිරන් දෆේ පශෝ යම්  පිළිමෆනීම  ඉිරිෙත් වී ඇ්.  වමශරු 

ශූ යලළදීහු (nihilists) පලේක. ඔවුහු කිිරල්  ම විහලළව ප ො ේරේක. 

්ලත් වමශරු වාංයලළදීහු පලේක. ඔවුහු පබොපශෝ ද වෆේ ේරේක. මී  

පල වහ වමශරු මනුභේකලළදීහු පලේක (empiricists). ඔවුන් යම්  

පිළිමන්පන් දිරන් දෆකීපමනි; ම් ේ මළ දෆ  මෆනීපමනි. ඔවුන්පේ 

දෆනු්ප ව්පභළරය හුපද්  ඉන්ද්රියයන් මගින් බළ මන් ළ මනුභතීන් ම් 
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ම ෙද ්ප වී ඇ්. ප්ප මනුල ඔවුහු පභෞේකේ ලළදය ේරපින් ළ මත් මය 

පලේක.  

ප්ප ිරයලු පද ළ ම ෙළපශ  පින් ෙේ කියළ පදය්  ේකපේ, 

මරණින් ම ක උේ්  ේකපේ ආදී පද් පිළිමෆනීම  මෆළි පලේක. එලෆනි 

ආේළරය  ේ යු ක ේර  මය  නරෝනකෝඳකායඹ පමලන් උෙපදව්  

පදේක : 

 

“ඇ්ත්  ෆ්ත් සුදප නි ෙරපොල    මශ් 

ේපෂොත් පයපශකි ෙේ ේ්ප ප ො ්බළ ම   ිර් 

 ෆ්ත් ඒ ෙරපෝ  ඉන් ල  මලෆ     ෆ් 

ඇප්ොත්  ෆ්ෆයි ෙේ ේෂ ශ  පලයි   විේ” 

 

මනුභේකලළිපයකු ව ලිච්ඡවි රජ කමළ දෆන් පර ්යළ  

පෙොපරොන්දුල්  පදයි. “ඇිරන් දකි  පද් පිළිමනිමි. ඒ දෆේළත් 

පිළිමන්පන්  ෆත් ්ප ම  පදෝළපරෝෙණ්ය ේරන් ” යනුපලනි. 

 

තාවං - පත් + මශාං (ඒ ිරයල් - මම) 

අභිද්දනවඹයං - මිධ-ශ්රද්+ධ්ළ   මදශන්ප මි 

නිඹ්කම්භ “නිේමශේ්පම”යනු මටුලළල යි. පමය “නිවහවයේ්පම” යි 

විය යු ක බල ඇ්ෆ්පහු ෙලවේක. ඒ මනුල “ම  උෙේළරි ලන්  - වශළය 

ලන් ” පත්රුම පේ. 
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ුනබ් ඒ ප්රතිඥා  - එකඟතා - භට තය එකක් නේා. දැන ගනු 

කැභැත්නතන් භ දු්ට සිතින් නතොය  භා ඳන ධමභඹ අා උ ්

ප්රාදඹ රඵන්න. ුඵ මීට නඳය ඇසුා වත් නනො ඇසුාවත් ඹම් 

ධමභඹක් නේ ද, භා දන්නා ඳරිදි ුඵට ඳන්නනමි. 

 

පර ්යළ පමම මලවහ ළපේ දී ලිච්ඡවි රජ කමළ  ලෆදමත් උෙපද් පදේ්  

පදයි. 

1.  ඇිරන් දෆකීම ෙමණ්්  රමළණ්ලත් ප ො පේ. ඇසීමත් 

ේරන් . 

2.  ඇිරය යුත්පත් දෆ මෆනීප්ප මරමුණින් ෙමණි. ද්පේ ිරේකන් - 

දණ්ය ව ිරේකන් - ප ො පේ. 

 

පමය පමප්්  මනුභේකලළදී ල ිරටි - එපව ත්  ෆ්පශොත් ේේමඵ 

ඇදහී්ප ලෆනි පදය්  ප ො දත් පශෝ ප ො පිළිමත් - ලිච්ඡවි රජ කමළ  

එල් වුු  ඝෘජු මිධපයෝමයකි. 

ඉශේකන් ද වඳශන් ේෂ ආේළරය  ඉන්ද්රියන් මගින් මනුභේක පව 

බළ මන් ළ දෆනුම ෙමණ්්  ප ොල පල ත් ක්රම ඔවහපව  බ  දෆනුම 

ද මෙ බළ ම් යු ක ය. ප්ප ම්රින්  ශ්රලණ්ය  ෆපබ  ්ෆ  උවවහ ය. 

ිරයල්්  මනුභේකපයන් ද් ප ො ශෆේ. ශ්රලණ්ය ද මලය ය. බුදු දශප්ප 

එ  ධ්ේම ශ්රලණ්ය ලෆදමත් ම ේළේයභළරය්  ඉටු ේරයි. [ධ්ේම ශ්රලණ්ය 

ේර ඒ මනුල ිර් පමපශයලළ විදසුන් ල ළ ඉශෂ ම ්ත්ත්ලයේ  ද යළ 
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ශෆේ.] මනුභේකලළිපයකු  පමලන් ්ත්ත්ලය්  මදශළ ම් ප ො ශෆේ. 

මෙ ප ො දුටු - පමප්්  මෙ  පමෝචර ප ො ව - පබොපශෝ පද් ඇ්. 

එපශත් දෆ  උමත් - පුරුදු පුහුු  ව - මන් මය ඒ පබොපශොමය්  ද 

දනිේක. මෙ ේෂ යුත්පත් එම මය ෙලව  දල  ඇහු්ප ේන් දීම යි. 

ඔවු   මරු කිරීම යි. පිළිේළ මෆ  මළ මධ්යළෙ ය්  බළ  ෆ්. එපු 

වහලභළලය ද ම  විවහ්ර ේෂ ප ො ශෆේ. එපශත් ඒ මෆ  විප ඥ්ළල 

ෆවන මය ිරටිේක. ඔවුන් ෙලව  ද මළ විහලළව ේෂ යු ක ය. ෙෘථිවිය ශළ 

වමළ  ්ලත් රශපෝේ රැව්  ඇ්ෆයි  ළවළ විදයළඥපයෝ ෙලවේක. ම  

ඒ මෆ  මලපබෝධ්ය්   ෆ්. බුදුන් ලශන්පව  “වශවහවසුරියළ භළන්ේක” 

[ස¾hපයෝ දශව්  ිදුෂේක යි] කී වි  මළ එය විහලළව ේෂ යු ක ප ො පේ 

ද? පර ්යන් මළ දෆේ  ෆ්. පෙෝේ කියලළ ෆවන දෆනුම්  ෙමණ්්  

ම  ඇ්. පල ත් පේප කු පර ්පයකු දෆේ ඇත් ්ප ශළ ඔවුන් 

පිළිබඳ විවහ්ර ේර ඇත් ්ප මළ ේෂ යුත්පත් ඔවුන් ශඳු ළ මෆනීම  

ශෆකි ල  ්ළ් , පමප්්  ෙලවළ ඇේක ද මදශළ ේ යු ක කිරිම ය. නිරළ 

දුේ මෆ  කිලයුත්පත් ද පමය ම ය. 

 පර ්යළ පද  පදල  උෙපද්ය  ්ප ඇසීම ේෂ යුත්පත් දෆ  

මෆනීප්ප මරමුණ් ඇේක ල මිව දණ්ය ව ිරේකන් ප ො ල  බල ය. ිර් 

දණ්ය ලන්පන් පේපව  ද? මවන්පන් ෙලව  ්ෆ ෆත්්ළපේ මඩුෙළඩු 

ේ්ප පවවීම  ය. ්ේේ මල්ළ මෆනීම  ය. දුේල ේරුු  එේ ක ේර 

මෆනීම ය.  රේකරහ  ඇසීම  ය. ම  මෆසීම  ය. පමලන් මලවහ ළ මේක 

විළ වාංඛයළල්  පබෞද්ධ් වළපු්යපි දෆ් පේ. බුදුන් ලශන්පව  පේ 

පද් ළල ඇ්ෆ්ප ලච  මල්ළ පම  තීේ ේයන් රහ  ඇසීම  
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ඉිරිෙත් වපි “ගිලින් ත් බ ලමළරන් ත් බ” [පන්ල ව් ඛීේක 

උේගිලි කාං පන්ල ව් ඛීේක ඕගිලි කාං] ය   යළපයනි.  දීඝ නිකානේත් 

භජ්ඣිභ නිකානේත් සත්ර මණ් ළලේ ම ප්ප ආේළරය  දුහ  ම ිරන් 

රහ  ඇස මලවහ ළ පබොපශොමය්  ද්    ෆපේ. සුත්ත නිඳාතනේ 

අට් ක ඳායාඹණ ග්ග ඉ්ළ ෙෆරණි සත්ර ම ාංගු ඒලළ ය. අට් ක 

ග්ගනේ දුට් ට් ක සත්රඹ ප්ප ආේළරපි රහ  ඇසී්ප පිළිබඳ ල 

වාංරශ ලන් කි. 

 “දන්ති නේ දුට් භනාපි ඒනක්” 

[දතය් ව ිරේකන් යු් ් ව ඇ්ෆ්පහු ්ේේ ඉිරිෙත් ේරේක] 

 

 “උෙළර්පභචිත්ප්ෝ ධ්්පමාං සුණ්ළේක රන්ධ්මපේසී...” ආදී 

ලපයන් දුගුණ් ෙශ්  මෆ  අංගුත්තය නිකානේ ඳඤ්චක නිඳාතපි 

දෆ් පේ.  

ප්ප මනුල ඇසීම ේෂ යුත්පත් දෆ මෆනීප්ප මිධළපයන් ම 

මිව දතය් ව ිරේකන් ප ො පේ.  “... පත්වාං පත් ධ්්පමළ ෙඤහඤළය මත් ාං 

උෙෙරි් ඛ්ාං නිජඣළ ාං ඛමන්ේක, පත්   පච්ල උෙළර්පභනිවහවළ 

ධ්්පමාං ෙරියළපුණ්න්ේක   ඉේකලළදේෙපමෝ ඛළනිවාංවළ ච..” [....ම ය 

ලළදල  පදෝළපරෝෙණ්ය කිරීම  පශෝ ්මන්පේ ලළදය ම යයන්පේ 

පදෝළපරෝෙණ්ලලින් නිදශවහ ේර මෆනීප්ප මදශිරන් පශෝ ධ්ේමය ප ො 

ම උමනිේක] කකචඳභ සත්රඹ. පමමගින් ධ්ේමය ශෆදරීප්පදී මත්ශෂ යු ක 

දුහ  මරමුු  පෙන්ලළ පදයි. 
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රන් ය ඉ්ළ දීේඝ ල  පශයින් මී  ලෆඩි උදළශරණ් වෆෙයීම්  

ිරදු ප ො පේපේ. 

ඔබ මී  පෙර මවළ ඇේක වත්, මවළ ප ො මෆේක වත් ධ්මේ  ේරුු  

මළ දන් ළ ෙරිි ඔබ  ෙලවන්ප මි´ යි පර ්යළ රජු  ෙලවයි. 

 ච්චඳටිඤ්ඤා - වච්ච = ව්ය; ෙටිඤහඤළ = රේකඥළ;  

නම්ා - ප්ප + ඒවළ - ඔබපේ ඒ රේකඥළල; ම  ව්ය වල්  පේලළ! 

ආචික්ඛි්ං මී  පෙර වඳශන් ව „ආචි් ඛ ළ‟ ය   ළම ෙදපි 

ම ළම් ේළ උත්්ම පුරු ඒේ ලච  ක්රියළ ෙදයකි. “කියන්ප මි” - 

“ෙලවන්ප මි” 

 

15 ගාථා 

“ඹක්ඹ, ුඵ මාරංකායනඹන් ැයසුණා ව සුදු අනකු පිට නැගී 

උර හිඳුනු රැබ පුරුඹා කයා ඳැමිණිනඹහි ඹ. ුඵනග් අල් ඹානඹ 

අද්භත ඹ. දමලනීඹ ඹ. නම් කුභන කමභඹක පරඹක් ද?” 

ලිච්ඡවි රජ කමළ මී  පෙර, ේේමඵ විහලළව ේෂ njla fkd 

fmfka' පේපව  පල්ත් පර ්යළ by; 7,8,9 ශළ 10 මළ ළල වඳශන් 

විවහ්ර කිරී්ප මනුල ප්ප ිරදුලන්පන් ේේමඵය්  නිවළ යයි විහලළව 

කිරීම  ±ka පෙෂඹී ඇේක බල පෙපන්. එපශයිනි, මද්භු් ව දේනීය ව 

මහලර ය ේලර ේේමයේ ඵය්  දෆයි විමවන්පන්. 

නේනත්න - හපේ් „සුදු‟ 

උඳඹාසි = „උෙළයළිර‟ [උෙ+ආ+√යළ] පලනුල  ය. ෙෆමිණිපයපු. 
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16 – 17 ගාථා 

භවයජ, විලාරා භව නුය භැද භඩ ශක් තිබිණි. භභ ඳවන් සිතින් 

යුතු  සුදු ඳාට ග හික් (ග හි් කඵරක්) නගනැවිත් භඩ නශහි 

ඵවා ලනඹමි. එභ ඒදන්නඩන් අපිත් අනිත් මිනි්සුත් ඳා තඵා එනගොඩ 

වීමු. නම් දැකුම්කළු අල් ඹානඹ රැබිභ ඒ පුණය කමභනේ පරඹක. 

ප්ප රජ කමළ ඇස ෙෂමු ල  රහ ය  පිළි කර යි. ම  ලෂ 

 කබුපන් පර ්යළපේ පෙර ආත්මපි වල්පි ඉිරිපි  ය. ඔහු ේපෂ  සුදු 

මාං ්ට්ටුල්  එපු බශළ ්බළ මිනිසු   එපමො  වීම  වෆෂෆවහවීම ය. එය 

වත් ක්රියළලකි. පර ්යළ දෆන් විහලළව ේරන්පන් ්මළ  ෆබුු   රමණීන්ය 

මහල යළ ය එම (පුණ්ය) ක්රියළපේ ඵය්  බල යි. ප්ප ේේම ඵ 

විහලළවය යි.  

කු ළ වුලත් පුණ්ය ක්රියළලේ ඵය විළ බල පමයින් පෙන්නු්ප 

පේපේ. පර ්යළපේ ප්ප වත් ක්රියළල  විළ බරෙෆ ්  දෆරීම  ිරදු ව 

බල්  ප ො කියෆපේ. එපශත් වත්පුරු ිරේකන් ේෂ ක්රියළලේ  ෆපබ  

ඵය ඉමශත් බල පමයින් පෙන්ලළ පදයි. මඝමළණ්ලේ ව්  පදේ බල  

ෙත් ේපෂ  ද, ඒ දඬු - ෙළ්ප - මළලත්, ගිමන් ශල් ආිය ්ෆනීම මගිනි. 

පර ්යළ පෙර ආත්මපයපු දී ප්ප වත්ේළේයය ේපෂ  රවන්  

ිරත් ඇේක ල ය. „ඳන්නචිත්නතෝ‟  යශෙත් රේකඵ පම  ඒම  ප්ප ිරත් 

ඉලශල් පේ. 

චික්ඛේර භග්නග් - චි් ඛල් - ම ; ප්ප ම  ලෂ පිපුටිපි විළළ 

මශනුලර මෆද ය. 

නගෝසීනම්කාවං - පමෝසීවාං + ඒේාං + මශාං 
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18 ගාථා 

ඹක්ඹ, ුඵනග් ලරීය මණඹ සිඹලු දිලාන් ඵඵශයි. එනේ භ 

ලරීයනඹන් සිඹලු දිලානට සු වභයි. ුඵ භවා ආනුබා ඇති 

ඍද්ධිඹට ඳත් වී ඇත. එනේ ද වුත් ුඵ නග්න ඹ. නම් කය 

කමභඹක පරඹක් ද? 

ලිච්ඡවි රජ කමළ දෆන් ේමේ  ඵ විවහ්ර දෆ  මෆනීම  ේෆමෆත්් 

ද් ලයි. ඒ මනුල ඔහු රහ  පදේ්  මවයි: 

(ම)  ඔබපේ රීර ලේණ්ය දව පදව බබෂලයි. රීරපයන් සුමන්ධ්ය්  

ද ශමයි. ඒ කුම  ේේමය්  නිවළ ද? 

(ආ)  එපශත් ඔබ  ේ ය - ඒ කුම  ේේමය්  නිවළ ද? 

ලිච්ඡවි රජු  පර ්යළ වෆබෆවින් ම පෙපන්. එපශයින් ඔහුපේ 

ිලය ර ය පමන් ම රෙ වහලභළලයන් ද පෙපන්. ිලය මන්ධ්ය්  ද 

ශමයි. එපශත්  ේ  ය. රජ කමළ මවන්පන් ප්ප පදවිිපයේ ් ණ් 

ඇේක වපි කුම  ේේ uල විෙළේ ලපයන් ද කියළ ය. 

   පර ්ළත්මල ඉෙදුු  වමශරුන් ිලය රීර, ිලය මන්ධ් ඇේක මය 

බෆේ පර ්ලවහ ක ේ ළ විමවළ බෆලීප්ප දී පෙපන්. උ ක්ප ිලය විමළ ල 

ද ව කටින් ම් ේර  මලවහ ළ ේකපේ. පමලන් මය පල් උරළ පබො , 

පව්ප පවොටු ගිළි , ඇ  වෆකිලි ලන් රීර ඇේක පර ්යන්  ල ළ 

පල වහ ය. එපශයින් ප්ප මය දු් ත ් පර ්ය   ල ළ උවවහ ය. ඔවු   

ඇත්පත්  ේ  වීම ලෆනි දුේල්ළ ය. එපශයින් ඔවුහු උවවහ ශෆටිය  

වේනු ෆපබේක. “ය් ඛ”  (ය් ) යනුපලන් ශෆඳින්පලනුපි ප්ප 
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වත්ත්ල පේො ව  ය. එපශයින් “ය් ඛ”  (ය් ය,) යනුපලන් 

ආමන්ත්රණ්ය ේරයි. 

ඹක්ඛිද්ධිඳත්නතෝසි = ය් ඛ+ඉද්ිපෙත්ප්ෝ+මිර 

 

19 ගාථා 

භවයජ, භභ නරෝධ නනො කනශමි. නිතය ප්රන්න සිත් ඇති , සිලුටු 

චනලින් භවජනඹාට කථා කනශමි. ඒ කුලර කමභනේ පරඹක් 

නර භානග් දියභඹ ලරීය මණඹ නිතය දත ඳැතිනයයි. 

පක්රෝධ් ප ොේරන් ළපේ ිර් පිරිිරදු ය. මුහුපණ් ෙෆශෆය 

රවළදය ඇේක ේරලයි. එය ප්ප ආත්මය  කෂ දී ම පේප කු  ෆබිය 

ශෆේ. වමත්රී ේරන් හු  ඇේක ල  ආනිාංව 11 කි. ඒ පමපව ය: 

1. සුඛං සුඳති - සුලපව  නිදයි 

2. සුඛං ඳටිබුජ්ඣති - සුලපව  පිබිපදයි 

3. න ඳාඳකං සුපිනං ඳ්ති -  පුරු ිරපු  ප ො දකියි 

4. භනු්ානං පිනඹෝ නවෝති - මිනිසු   ප්රිය පලයි 

5. අභනු්ානං පිනඹෝ නවෝති - ප ොමිනිසු   ප්රිය පලයි 

6. නද්තා යක්ඛන්ති - පදවිපයෝ රකිත් 

7. නා් අග්ගි ා විං ා - ත්ථං ා කභති  

ඔහු ේරළ ගින්  පශෝ විව පශෝ ආයුධ් පශෝ ප ො එයි 

8. තුටං චිත්තං භාධිඹති - ලශළ ිර් වමළිපම් පලයි 
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9. මුඛේනණෝ විේඳසීදති - මුහුපණ් ෙෆශෆෙත් බල ඇේකපේ 

(රෙලත් පේ) 

10. අම්මශ්නවෝ කාරං කනයොති - ප ො මුෂළ ල ේළක්රියළ ේරයි 

11. උත්තරිං අේඳටිවිජ්ඣන්නතෝ බ්රව්භනරෝකුඳනගෝ නවෝති - 

ඉශෂ ්ත්ත්ලය  යන්   ප ො ශෆ් ප්   ්ප බඹ පොල 

ඉෙදීම පලයි. 

 

පමයින් පක්රෝධ් ප ො ේර , වමත්රී ේර  ්ෆ ෆත්්ළ  පමපොල 

දී ම, මිනිසු   ප්රියවීම, මිනිසුන් ප ො ල  මය  ප්රිය වීම, මුහුපණ් 

ෙෆශෆෙත් ලේණ්ය ඇේකවීම ිරදු ල  බෆේ කියෆපේ. පර ්යළ ඉශ් 

ආත්මපිදී පක්රෝධ් ප ො කිරීප්ප පශ  කපලන් රීර ෙෆශෆය ෆවන බල 

පමපු දෆ් පේ. 

එපව  ම ඔහු මුදු පමොපෂෝ  ලච  ප්ෙෂයි. පමය කිිරදු ලෆය 

කිරීම්  ප ො පේො  ේෂ ශෆකි පුණ්ය ේේමයකි. පමය  ්ප පක්රෝධ් 

ප ො කිරීම  ෆ්පශොත් වමත්රිය කිරීමත් වමඟ ම ඇේක ල  වවිඥළනිේ 

්ත්ත්ලයකි. ඉපේ ඇේක ලන් ්  ප ො පේ. ලච  පි  කිරීම  ර ම 

සුදුසු ලච  ප්ෝරළ පේරළ මෆනීම ිරේකන් ම ේෂ යු ක පශයිනි. පක්රෝධ් 

ප ො ේර   ෆ්පශොත් වමත්රී ේර  ්ෆ ෆත්්ළ ෙළවිච්චි ේර  ලච  

වෆම වි  ම ම ිරලුටු ය. පමපු වඳශන් “රනේමි‟ “කථා කයමි” ය  

ලච ය ලේ්මළ  මේ පයන් පයදී ඇ්. පමයින් ශෆඟපලන්පන් පර ් 

උේ ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ පෙර ආත්මපි ෙමණ්්  ප ොල පර ් ආත්මපි 

දී ද ම  ිරලුටු ලච  ෙළවිච්චි ේර  බලයි. “පින්ල්, ජීලත් පලල...” ය  
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ලච  ෙළවිච්චි ේරනුපි ද එපශයිනි. ඇේක ේර මත් පුරුද්ද - භළවි්ය - 

මඛණ්  ල වවර පුරළ ෙලේක  බල පමයින් ශෆඟපේ. 

 

ේydව s ාචාහි     ේව - „හ් හණ්‟ (වාංවහේෘ්) - මුදු, පමොපෂෝ  

 

 

20 ගාථා 

“භභ ධමභානුකර  ජීත්න්නවුන් නග් ඹල, කීමතිඹ දැක ඳවන් 

සිත් ඇති  මණනා කයමි. ඒ කුලර කමභනේ පර විඳාකඹ යි. 

එනවයින් භානග් ලරීයනඹන් දියභඹ සුගන්ධඹ ඳැතිනම.” 

රීර සුමන්ධ්ය ඇේක වීප්ප පශ  කල ඔහු පශළි ේරයි. ප්ප ේ ළ 

ආත්ම ලේණ් ළ ශෆටිය  වෆකිය ප ො ශෆේ.  

මනුන්පේ ගුණ් ලේණ් ළ කිරීම  පේප කු ේෆමේක ලන්පන් 

 ෆ්. ඒ මෙ  කෂ ඇේක මශාංේළර මේකය, මමාංේළර මේකය නිවළ ය. මෙ 

පබොපශෝ වි  මෙපේ උවවහේම කියළ ෙම ත් මනුන් පශෂළ දෆේ ේ ළ 

කිරීම ත් ේෆමෆත්්්  ද් ලනු පෙපන්. ඊ  මත් ක් ේාංව  ෙරල්පභ  

මේකය යයි කියමු. පමය වහලභළලපයන් ම මෙ  කෂ ෙලත් ළ මේකයකි. 

මළ ය - උවවහ බල, වම බල ශළ ෙශත් බල ය   කන් ආේළරයේ  ඇේක 

ල  මෆනීම - නිවළ ිරදු ලන් කි. එපශත් ම යයන් පේ විප පයන් 

උ කමන් පේ ගුණ් කියළ ෙම  ඉිරිෙත් වීම්  ද ඇ්ෆ්ප වි  දෆකිය 

ශෆකියි. ඒ වෆබවින් ම ඒ උ කමන්  කෂ ඇේක උත්ේෘහ  ගුණ් පේපේ මෙ 

 කෂ ඇේක ල  රවළදපි රමළණ්ය මනුල ය. 
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ම යයන්  කෂ ඇේක යව ශළ කීේේකය ෙශන් ිරේකන් ලේණ් ළ 

කිරීම නිවළ රීර සුමන්ධ්ය්  ඇේක ලන්පන් පේපව  දෆයි විමවළ 

බන් .  

„පබොරු කිය  මයපේ ේ  මඳ මශ ලළ‟ යි කු ළ ේ මෙ  

කියළ දී ඇ්. එලෆන් ්  ව්ය ලපයන් ම ිරදු ප ො විය ශෆකි  මුත් 

මෙ  ඒ උෙපදවහ මු දී ම පදනු බන්පන් මෙ ෙළෙපයන් මලළ මනු 

පිණිව ය.  

 

ඹ  පිරිලර ජ යළ වපු් බල, දෆිරදවහ මනුමළමිේයන් වපු් උවවහ 

බල; ඹා - “භවතා ඳරිාය ම්ඳත්තිඹා” යනුපලන් 

මට්ඨේ ළපලපු විරශ පේ. 

 

කත්ති - කීේේකය, රිරද්ිපය, ව්පභළල ළල, ව්පමළ නීය බල 

 

භන්නතමි „ෙලවමි‟. ලේ්මළ  ේළ ක්රියළපලන් දෆ් පලනුපි මද ත් 

පමය ිරදු ල  බල පෙන්වීම ය. ප්ප ේ ළ ලවහ කපේ ෙසුල 

වඳශන් ල  මශ රශ කන් ලශන්පව පේ ගුණ් ඔහු 

උෙරිමපයන් ලේණ් ළ ේරයි. 
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21 ගාථා 

භභ දු්ට සිතකන් නනො හුනදක් විනනෝදඹ පිණි නාන නතොනටහි 

ජර්නානඹ කයමින් සිටි ඹවලුන්නග් නගොඩ තඵා තිබ ්ත්රඹක් 

නගන ැඟවීමි. ඒ නවේතුනන් භභ නග්න වීමි. දුක් කම්කනටොලු ඇති 

දිවි ඳැැත්භක් ඇත්නතකු ද වීමි. 

 ලිච්ඡවි රජ කමළ ඇස ප්ලෆනි රහ ය  පිළි කර ය ප්ප.  ේ  

වීම  පශ  කල පමපු ෙෆශෆිලි පේපේ. යශලුලන් ිය  බ  වි  පමො බිම 

්බළ  කවන ඇඳු්ප වඟලළ ්ෆමට ය. එය පවොරේ්ප කිරීප්ප මදශිරන් ලත්, 

වි ළ කිරීප්ප මදශිරන් ලත් ිරදු ේර  ද්ද්  ප ොල හුපද්  විප ෝදය 

ේළ ම ේර  ද්දකි. (ඔහු එම ලවහත්රය  ෆල් දුන් බල ද කියෆපේ.) 

පමය මකු ක්රියළල්  බල  ෙත් වී ය. එපු රේකඵය පර ්ළත්මපි දී 

 ේ  වීම යි! 

“භනනෝ පුබ්ඵංගභා ධම්භා” යි කියෆපලනුපි ිර්ළ ම්ළ ේරනු 

බ  ක්රියළල  ම ව මලිේ ල  බල ය. පමම ක්රියළපේ දී පර ්යළපේ 

පේල ආත්මපි දී, කුම  මළ ිරේ වහලරෙය්  පම  ේකබිණි ද යන්  

දෆන් ෙෆශෆිලි ේෂ ප ො ශෆේ. පේපව  පල්ත් පර ්යළ ෙලවන්පන් එම 

ක්රියළල හුදු විප ෝදය ේළ  ම ේර  ද්ද්  බල යි. පර ්ය   මතී් 

භල ක්රියළ වෆමරීම  ඇේක ශෆකියළල ද මින් ෙෆශෆිලි පේපේ. 

විප ෝදය  වුල ෙළෙ ක්රියළල්  ප ො ේෂ යු ක බල පමයින් 

කියෆපල  මරු් යි. 

නරෝැඩ ඟයානේ ෙශ් වඳශන් ෙදයය ප්ප ිරද්ිපය ශකුළුලළ 

ද් ලළ ඇත්පත් පමපව  ය: 
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පේළිය  ේ ්  වඟලළ යශළුලකු   පමපන් 

එළි පේො   ෆල් දුන් මිනිපවකු  එප්    කිපන් 

විළි ලෆවහම්  ප ො ෆබිණි පදවි වුණ්ත්    මපන් 

පේළිය  ලත් ප ො ේරේ පවොරේම්      දෆපන්  

         

 රළහු පුමියන්  බුදුන් ලශන්පව  දුන් ප්ප උෙපද්ය ද 

බන් .  

“ත්භා යාහුර, ව්ාපි න මුා බනි්ාමීති සික්ඛිතබ්ඵං” “එපශයින් 

රළහු, විප ෝදය පිණිව ලත් පබොරු ප ො කියන්ප මි යි පු් මිය යු ක 

ය” 

[ම්පබට්ඨිේ රළහුපෝලළද සත්රය] 

 

කු ේේමපි විෙළේපි ්රමත් මකු ේේමය  පුමිල  

විෙළේපි ්රමත් ප්ප මළ ළලලින් ෙෆශෆිලි පේපේ. 

1. ම  ලෂ ශරශළ දෆම මල පුවහ ේබ නිවළ හපේ් ලේණ් ිලය 

ලළශ ය්  ෆබිණි. 

2. විප ෝදය පිණිව පරි ේ ්  වෆඟවීම නිවළ  ේ  විය. 

ප්ප උලුේෙළ ද් ලන්පන් කු ළ  වුලත් කුපි බලත් බලත්, 

ඉ්ළ සුළු වුලත් මකුපි රබත්ලයත් ය. 

ේ ළ ලවහ කපේ දෆ් පලනුපි “යශළුලකුපේ ලවහත්රය් ” බල යි. 

එපශත් ෙළළි මළ ළපේ දෆ් පලන්පන් “වශළයළ ාං ....  ශළයන්්ළ ාං” යි 

“වහ ළ ය ේර  යශළුලන්පේ”  යනුපලන් බහුලච පයන් ල  ම්ර 
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“දුවහවාං” ය  ඒේ ලච පයන් “ලවහත්රය” යයි වඳශන් පේ. “වහ ළ ය 

ේර  යශළුලන් ම්රින් එපේකුපේ ලවහත්රය” යනුපලන් මේ  ම් 

ශෆේ. 

ඛිඩ්ඩත්ථිනකෝ - ත ඩ් ළ+මත්ථිපේෝ - ක්රී ළ  මරමුණ් ඇේක ල; පවල්්ප 

පිණිව, විප ෝදය ේළ 

නිදහි් = නිදපුවහවාං - වෆඟවීමි 

 

22 ගාථා 

ඹම් පුද්ගරනඹකු විනනෝදඹ පිණි ඳක් කශත් ුහුට නභැනි 

කමභවිඳාකඹක් නතැයි ඳේඩිතනඹෝ ඳත්. එනේ තිබිඹ දී ඹනභක් 

විනනෝදවීනම් අදවක් නැති , නරෝබාදිනඹන් දෂිත සිත් ඇති  ඳක් 

කයයි නම් ුහුට නකොඳභණ කටුක දුක් ඇති නේ දැ යි ඳේඩිතනඹෝ 

ඳත් ද? 

පර ්යළ ේරුු  ෙෆශෆිලි කිරීම  පමම මලවහ ළල උෙපයෝගී 

පේො  මනී. ඔහු පෙන්ලළ පදන්පන් විප ෝද ක්රියළල්  නිවළ ඇේක වුු  

රේකඵය පම්ර්ප දරුු   ්ප, පෝභ ද්පේළදී ිරත් ඇේක ල ේරනු 

බ  මකු ේේමයේ රේකඵ පේ්ර්ප දරුු  විය ශෆකි ද යන්  යි. 

පර ්යළ පෙර ආත්මපි පබෞද්ධ් වාංේල්ෙ වපු් ල ජීවි්ය ම් 

ේෂ මපයකු බල මී ෂඟ මළ ළ පදකින් මෆ වින් ෙෆශෆිලි පේ. 

 

කීශභානනෝ   කීෂ = ක්රී ළ - පවල්ම, විප ෝදය 
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23 ගාථා 

ඹම් භනුය නකනනක් කාභ ංකේඳ ආදිඹ හිත භනසින්, කයින් වා 

චනනඹන් කලුටු වනෝ නත් ද ුවුහු භයණින් භතු ඳයනරො දී 

නිැක  භ නයකනඹහි උඳදින්නනෝ ඹ. 

 

24 ගාථා 

තත් භවරු සුගතිඹ ප්රාමථනා කයන්නාහු දානාදී කුලර රිඹාන්හි 

ඇලී පුරුදු පුහුණු කයන රද ආත්භබා ඇත්තන් වී භයණින් භතු 

ඳයනරො දී නිැක  භ සුගතිඹට ඳැමිනණත්. 

ප්ප  ්ප පබෞද්ධ් ඉමෆන්වී්ප ය. ප්පලළ දීේඝ ලපයන් විවහ්ර 

කිරීම මලය ප ො පේ. 

දුට් ංකේඳභනා - ේළම වාංේල්ෙ ආිපයන් දතය් ව ම ිරන්; මකු 

ේේම කිරීම වඳශළ පෝභ පදෝළිපයන් කිලුටු ව ම ව්  මලහ ය ය. 

දතය් ව ිරේකන් පේප කු ේයින් පශෝ ලච පයන් කිිරය්ප ක්රියළල්  

ේරයි  ්ප ඔහු දුේ  ෙත් පේ.  

“භනා නච් ඳදුට්න ේන බාති ා කනයෝති ා 

තනතෝ නං දුක්ඛභන්නති....”  

(ධ්්පමෙද) 

දතය් ප ො ව - රවන්  ව - ිරේකන් පේප කු ේයින් පශෝ 

ලච පයන් කිිරය්ප ක්රියළල්  ේරයි  ්ප ඔහු සුඛය  ෙත් පේ. 
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“භනා නච් ඳන්නන්න බාති ා කනයෝති ා 

තනතෝ නං සුඛභන්නති.....”  

(ධ්්පමෙද) 

„දළ පයපු ඇළුු ‟ යන්ප න් දළ පයපු උවවහ බල උලුේෙළ 

ද් ලේක. „දළ ය‟ ්ර්ප ලේණ් ළල  භළජ ය ව ්ලත් කු ේේමය්  

 ෆේක ්ර්ප ය. දළ පයන් සුමේකය  යළ ශෆකි පල්ෆයි පෙර ිර  ම 

විහලළව ේෂ පශයිනි. පබෞද්ධ් වළපු්යපි දළ ය ද ෙළරමි්ළලන් 

ම්ර ෙෂමු වහ ළ ය  ෙත් ල ඇ්. “ේ ළ” ම්රද  දළ  ේ ළ ර ම 

වහ ළ පයපු ළ වෆප් . 

“මසුපරෝ කිිර ේපේත් පදේපොල ප ො යත්. පමෝ පයෝ 

ේලදළ ලත් දන් දීම ප ො ෙවවත්. ෙණ්ඩි්යළ දළ පයපු පින් ද 

මනුපමෝදන් ල එයින් ම ෙරපොල වෆෙ විඳින්ප ්  පේ.” 

 

[—k fõ loßhd foajf,dalx jcka;s 

nd,d y fõ kmamixika;s odkx 

ëfrda p odkx wkqfudaoudfkda 

f;afkaj fida fyda;s iqÇ mr;a:˜] 

 

දළ ය විවිධ් මරමුු  වඳශළ පයොදළ මෆපන්. 

1.  ආජ්ජ දානං නද්ති - ෙෆමිණි මමුත්්ළ  ලශළ දන් පදයි. 

2.  බඹා දානං නද්ති - භය නිවළ දළ ය පදේක. 
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3. අදාසි නභති දානං නද්ති - ඔහු ම  දුන්පන් ය කියළ ඊ  

පිළි කරු ලපයන් පදයි. 

4.  ද්න්ති නභති දානං නද්ති  -  ම  ම ළම්පි පමලෆන් ්    

     ෆපබ්ෆයි ිර්ළ දන් පදයි. 

5.  ාධු දානන්ති නද්ති - දන් දීම පශොඳ යයි ිර්ළ පදයි. 

6.  අවං ඳචාමි. ඉනම් න ඳචන්ති න අයවාමි ඳචන්නතෝ 

අඳචන්තං අදාතුමිති නදති - මම උයමි. පමොවුහු ප ො උයේක. 

එපශයින් ප ො උය  ඔවු   උය  මළ ප ො දී ිරටීම ප ො 

මෆ ලයි ිර්ළ පදේක.  

7.  ඉදං නම් දානං දදනතෝ කරයානණෝ කත්ති ද්නදෝ 

අබ්භුග්ගච්ඡතීති නද්ති - පමම දළ ය පද  මපේ කීේේකය 

රාංවළල ලෆඩිපල්ෆයි පදයි. 

8.  චිත්තාරංකායචිත්තඳරික්ඛායත්ථං නද්ති - ිර් මාංේළර ේර 

මෆනීම වඳශළ ිර් ව වළ මෆනීම වඳශළ පදයි.  

(වාංගීේක සත්රය - දීඝ නිේළය) 

 

ලේ්මළ පි ිරදු ේරනු බ  දී්ප ප්ප ම්රින් ේලර ේලර 

මරමුු  වඳශළ ිරදු පේ දෆයි විමවළ බෆලීම ලෆදමත් ය. 

පබෞද්ධ් වළපු්යපි වඳශන් ආේළරය  “දීම” ඳවත වන් 

අඹට ිරදු පේපේ. 

ශ්රමණ් බ්රළශහමණ්ය    - පුද වත්ේළර ෙෆලෆත්වීම පිණිව ය 

ේෘෙණ්යන් ශ  - මවරණ්යන් ම ළ වලන් ශ  පිපු වීම පිණිව ය 
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මගීන්  - ෙෆරණි ේළපි මමන් ේපෂ  ෙයින් ම බෆවින් පමය ඉ්ළ 

උවවහ පේො  වේ  දී. (පමේ ලන්ද ළේරුල   

„දන්වෆල්‟ ෙලත්ලනුපි ද ප්ප ආේළරපයනි. 

වාංචළරේයන්  - ආමන් කේය   වාංරශ කිරීප්ප මරමුණිනි 

යළචේයන්  - දුේ  ෙත් වල   පිපු  වීප්ප මිධරළයපයනි. ජ මෆලීම,  

          ළය ය්ප ආිය නිවළ මවරණ් වල   දීම පේ්ර්ප  

         ලෆදමත්දෆයි විමවළ බෆලීම මෆ වි. 

 

දන් නදන්නානග් රක්ණ ත්රිපි ේපි පමපව  දෆ් පේ: 

1. අනාටද්ානයෝ - පදොර ඇර ඇේක. මලය  ඕ  ම මපයකු  

ෙෆමිණ් බළ ම් ශෆකි ෙරිි පදොර විලෘ් 

ේර ඇේක බල 

2.   ඕඳානභනතෝ    -  ිය උල්ේ්  - ළිඳ්  - පමන් ප ො ිරඳී      

                      ේකපබ  බල 

3. මුත්තචානගෝ     -  මුදළශරි  ද ්යළම ඇේක බල, උදළර     

        පව ෙරි්යළමශීලී බල 

4. දාන ංවිබාගයනතෝ - මන් මය වමඟ එේ ක ල පබදළ ශදළපම   

        දීම 

5. දඤ්ඤූ - ප ො මසුරු බල, නිේපෝභී බල 

6. ඳඹත ඳාණී - (දන් දීපමන්) පිරිිරදු ේර  ද මත් ඇේක 

7. ඹාචනඹෝනගෝ - පදන් ළ ේරළ පමොවහ ඔහුපමන් ඉල්නු ෆමටම   

                               ්ර්ප සුදුසු ව 
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8. නෝග්ගයනතෝ   -  මලය මය ම්ර ්යළම පබදළ දීපමන්  
                                           ෆපබ  වන්ප්ෝය විඳීම  ේෆමේක 

9. චාග ඳරිබාවිත චිත්නතෝ - නි්ර නි්ර දීප්ප ශදල්්  ඇේක  
(මාංගුත්්ර නිේළය) 

 
්ණ්ශළල බෆශෆර ේරවීප්ප මේ පයන් මත් ේ දළ ය යුද්ධ්යේ  
වමළ  යයි ෙලවළ ඇ්. “දානං ච යුද්ධං ච භානභාහු”      

  (පද්ල්ළ වාංයු් ් - වාං.නී.)                                                                                                                                                                                                                               
 

ංගහිතත්තබාා - වාංමපු් + මත්්භළලළ එ්  ේෂ, වමළවිහ , 
්ෆන්ෙත්, මෆ  ෙෆලෆත්ව ආත්මභළල - ිර් - 
ඇේක; ිර් එේෂවහ ේෂ,  ්ෆන්ෙත් ිර් ඇේක 

 
“පිණ් ඤහච ිධ් ඛු වමපි  ද්ධ්ළ  
 එපේෝ ෙටි් ේ්පම රපශෝ නිසීපද් 
 මජ්ඣත්් චිත්තී   මප ෝ බපුද්ධ්ළ 
 නිච්චළරපි වාංමපු්ත්්භළපලෝ” 

[සුත්් නිෙළ් - ධ්්පමිේ සත්රය] 
 

සුගතිං ආභානා - සුමේකය ආාංව ය ේරමින්, රළර්ථ ළ ේරමින්, 

„ෙත් යමළ ළ‟ යනු මටුලළල යි. „ේමින්‟ 
සුමේකය ේමින් - පදේ පෝ ේමින් දන් දීම, 
පුණ්ය ේ යු ක කිරීම පෙර ිර  ම ෙෆල් 
එන් කි. 

 

බුදුන් ලශන්පව  ්ෘහණ්ළල - ්ණ්ශළල - විරශ කිරීප්ප දී „භල ්ණ්ශළ‟ 

යනුපලන් පෙන්ලළ දී ඇත්පත් පමපව  ඒ ඒ භලයන්පු ඉෙදීම  ඇේක 

්ෘහණ්ළල ය. එය ද ්ෘහණ්ළලකි. ප්ප මනුල “වෆෙ” ේළ පදේ පෝ බඹ 

පෝ යළම  පින් කිරීම  භල ්ෘහණ්ළල  මයත් පේ.  
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25 ගාථා 

 “ඹක්ඹ, ුඵ විසින් කුලර කමභනේ වා අකුලර කමභනේ ඹම් 

විඳාකඹක් - පරඹක් - නඵදා කඹන රද්නද් ද, ඒ කායණඹ අන් 

නවේතුක් භට දක්නට නැති ඵැවින් නකනේ අදවන්නට වැක ද? 

ප්රතයක් නිදසුනක් නනොභැති  නකනේ විල්ා කයම් ද? කය 

නුණැති නකනනක් භට එඹ ඒත්තු ගන්ත් ද?” 

ලිච්ඡවි රජ ්ලමත් වශමුලින් ම ෙෆශෆදී  ෆ්. එපශයින් 

ර්ය්  වළධ්ේ පමො ලළ දෆයි විමවයි. ප්ප පර ්යළ ේර  විරශයකි. 

එපශයින් ඔහු  ලෆඩි විද්ලප්්  ිරටීදෆයි පමයින් ශඟලයි. ලිච්ඡවි රජ 

පර ්යළ මලමළ ය  ෙළත්ර ප ො ේරයි. එපශත් පදලෆන්ප කුපේ ඒත් ක 

මෆන්වීම්  මපේ් ළ ේරයි. 

ලිච්ඡවි රජ මන්ධ්භ් ේකය ඇත්ප්්  ප ො පේ. එපශයින් 

ේලපරකු පශෝ කී ෙමණින් එය විහලළව කිරීම  ප ො පෙෂපඹයි. ෙෆලස 

ේළරණ්ය පිළිමෆනීම  වළධ්ළරණ් වළ් තය - වළධ්ේ - ඉල්යි. එෙමණ්්  

ප ො ල කිිරය්ප වළධ්ේය්  ඉිරිෙත් ේරන් ළ  වියත් පේප කු 

බුද්ිපමත් පේප කු විය යු ක බල ද මඟලයි. ප්ප මනුල ලිච්ඡවි රජ කමළ 

පර ්යළපේ විරශය රේක් ප ෙ ප ො ේරමින් වළ් තය - වළධ්ේ මෆ  

විමවයි. ේරුු  ඒත් ක මෆන්වීම  ශෆකි පුද්මපයකු මෆ  ද ෙලවයි. 

කාරාභ සත්රනේ බුදුන් ලශන්පව  ලදළපෂ ත් විමවළ බෆලීපමන් ම  කරු ල 

ම යම්  පිළිම් යු ක බලයි.* 
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1. භා අනු්නේන - ඇස ෙමණින් ප ො පිළිමන් . 

 

2. භා ඳයම්ඳයාඹ - ෙර්පෙරළපලන් ආපේ යයි ප ො පිළිමන් . 

 

3. භා ඉතිකයාඹ - “ප්ප ආේළරය  ල” යි කී ෙමණින් ප ො    

                                   පිළිමන් . 

 

4. භා පිටකම්ඳදානන්න - මපේ පෙෝ  වමළ  යයි කී ෙමණින්  

                                       ප ො පිළිමන් . 

5. භා තක්කනවේතු - ්ේේය  මෆපෙ  පශයි ෆයි ප ො  

                        පිළිමන් . 

 

6. භා නඹනවේතු - පිළිපලේ  ඇ්ෆයි ක්රමලත් යයි ප ො  

                      පිළිමන් . 

 

7. භා ආකායඳරිවිතක්නක්න - ආේළරය වේළ ේල්ෙ ළ පේො   

                                     ප ො පිළිමන් . 

 

8. භා දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තිඹා  - මෙපේ දෘහටිය  ශළ ආමම   

                                          මෆපේ යයි ප ො පිළිමන් . 

 

 

* ලල්පෙො රළහු පුමිපයෝ පමපව  ෙරිලේ් ය ේරේක. 

“…. do not be led by reports or tradition or hear say. Be not led by the authority of 

religious texts, nor by mere logic or inference, nor by considering appearances, nor by 

the delight in speculative opinions, nor by seemingly possibilities, nor by the idea” 

this is our teacher” “What the Buddha Taught – Dr. W.Rahula pp. 2,3 
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9.    භා බබ්ඵරඳතාඹ - විය ශෆකි බල නිවළ ප ො පිළිමන් . 

10. භා භනණෝ  නනො ගරති - ප්ප ශ්රමණ් ප්ප්ප මෙපේ  

                                      ගුරු කමළ යයි ගුරු පමෞරලය නිවළ  

                                        ප ො පිළිමන් . 

(මාංගුත්්ර නිේළය- ේකේ නිෙළ්ය) 

 

ප්ප ආේළරය  යම්  පිළිම් යුත්පත් මෆ වින් ේරුු  වේළ 

බෆලීපමන් ම  කරු ල  ය. බුදු දශප්ප ඉමෆන්පල  ක්රමය ෙෆශෆිලි 

කිරීම  ය පමම පේො ව උපු ළ ද් ල  ද්පද්. ලිච්ඡවි රජ 

මනුභේකලළදපයකි. ඔහු පමලෆන් ්  මනුමම ය ේපෂ   ෆ්. 

  

කන්ති ජානනඹයං අවං අනච්ච - මශx කිාං ඉේක මපලච්ච ජළප යයාං - 

මම කුම්  දෆේ දෆ  (කුමේ  ෙෆමිණ්) පත්රු්ප මන්ප ්ප 

ද? 

ද්දවානඳඹය - විහලළව ේරලන්පන් ද? මදශළ මෆන්ම  වවහලන්පන් 

ද? ඒත් ක මන්ලන්පන් ද? 

 

26 ගාථා  

නම් කුලර කමභනේ විඳාකඹ යි කඹා නවෝ නම් අකුලර කමභනේ 

විඳාකඹ යි කඹා ප්රතයක් ලනඹන් දැක නවෝ අා ඒ අනු කේඳනා 

කරීනභන් අදවනු භැනවි. කුලරාකුලර  ඹයි කඹා කමභ නදකක් 
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නැත්නම් නම් ත්ත්නඹෝ සුගතිඹට ගිනඹෝ ඹ කඹා නවෝ නම් 

ත්ත්නඹෝ දුගතිඹට ගිනඹෝ ඹ කඹා ඳන්නන් නකනේ ද? (නම් 

කායණඹ න්නන් නකනේ ද?)  

ලිච්ඡවි රජ කමළපේ රහ ය  පිළි කරු පද  පර ්යළ එ්  

පයෝජ ළල්  ශළ ්ේේය්  ඉිරිෙත් ේරයි. පයෝජ ළපලන් 

කියෆපලන්පන් කිිරය්ප පදය්  - ේරුණ්්  - ර්ය්  ලපයන් දෆේ 

පිළිමන් ළ පව යි. එලෆනි  පදය්  ේෂ ප ො ශෆකි  ්ප පල ත් 

මපයකු කිය  පදය්  මවළ ඒ මෆ  ්ලදුර ත් විමසීපමන් ෙසු ල 

පිළිමන් ළ පව යි. ප්ප ේළරණ්ය ඔහු මී  පෙර ද මලධ්ළරණ් ේර ඇ්. 

(14 මළ ළල) 

පමපොල ිරයලු ම ද - ේරුු  - පේප කු  ර්ය්  

ලපයන් දෆේ විහලළව ේෂ ප ො ශෆේ. එලන් වි ේ දී විහලළවය ්ෆබිය 

ශෆකි මය ේර  රේළ ්ල දුර ත් ෙරී් ළ කිරීපමන් ම  කරු ල 

පිළිමෆනීම  ශෆකි ය. ිරයල් ම ්මළ  මත් දෆකිය ප ො ශෆකි පශයිනි. 

ම යයන්පේ මත්දෆකී්ප පිළිමෆනීම  මෙ  „හ රද්ධ්ළල‟ මලය 

ය. බුද්ධ්ළදී උ කමන් ෙෆලස දශම මෙ මදශන්පන් ඒ පදවළ ඇේක ධ්ේම මෙ 

ර්ය්  ලපයන් දන් ළ නිවළ ප ො පේ. ශ්රද්ධ්ළල මනුල මවළ ඒ 

මනුවළරපයන් ්මළ ද ක්රියළත්මේ විය යු ක ය. ප්ප පදයළේළරය  ශ්රද්ධ්ළල 

ශළ ර්ය්  ඥළ ය ඇේක පේ. 

මී ෂඟ  පර ්යළ ්ේේය්  ඉිරිෙත් ේරයි. එය ර්ය් ය 

ෙද ්ප පේො  පමො   මන් කි. පෝේපයපු ඇ්ෆ්ප වත්ත්ලපයෝ 
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සුමේකය  ෙත් වපලෝ පලේක. ිලය මළලිමළ ලෆනි ලළවවහ ළ ල ජීලත් ල  

මිනිවහසු පලේක. ඔවුහු පමපොල  ම සුමේකය  ගියළහු පලේක. ්ලත් 

වත්ත්ල පේප ්  දුමේකය  ගිපයෝ පලේක. ිළිඳු බපේ ෙත්  ම ලෆටුු  

මිනිසුනුත් ේකරිවනුත් දෆකිය ශෆේ. ඒ දුමේකමළමී වීම යි. එපව  ලන්පන් 

පේපව  ද? පර ්යළ ෙලවන්පන් ේයළණ් ශළ ෙළෙක්රියළ ප ො මෆත්පත් 

 ්ප පම බඳු ්ත්ත්ලය්  ඇේක විය ප ො ශෆකි බල යි. 

 

27 ගාථා 

නම් මිනි් නරො දී භනුයනඹෝ කුලරාකුලර කමභඹන් නනො කශාහු 

නම් සුගතිඹට ගිඹ නවෝ දුගතිඹට ගිඹ ත්ත්නඹෝත් නැත්තා ව. 

භනුය නරෝකනඹහි ම්ඳත් ආදිනඹන් හීනවනෝත් උ් වනෝත් 

නැත්තා ව. 

 

28 ගාථා 

භනුය නරෝකනඹහි මිනි්සු ඹම් නවඹකන් කුලාරකුලර කමභ කයත් 

ද එනවයින් සුගතිඹට ගිඹාවත් දුගතිඹට ගිඹාවත් දීන වත් උ් වත් 

අඹ නති. 

පර ්යළ ්මළ ඉිරිෙත් ේෂ ්ේේය ්ල දුර ත් ෙෆශෆිලි ේරයි. 

ඉින් මනුය පෝේපයපු මිනිවහසු කුළකු ේේම නනො කයත් නම් 

වත්ත්ලපයෝ සුමේකය  ගියළ කියළ පශෝ දුමේකය  ගියළ කියළ පශෝ 

හී භළලය  ෙත් වලළ කියළ පශෝ උවවහ භළලය  ෙත් වලළ කියළ පශෝ කිල 
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ප ො ශෆේ. එපශයින් මිනිසුන් කුළකු ේේම කයන නවයින් ඉශ් 

වඳශන් ආේළරපි විම්ළල්  ද්    ෆපේ. 

 

සුගතා - සුමේකය  ගිය - පමපොල දී ම වෆෙලත් ජීවි්ය්  ෆවන , 

වෆෙලත් බල බනුපි ධ් ය මඹුදරුලන් ආදී වළධ්ේ ම් ය. 

පමපොවින් චු් ල ගිය වි  පදේපොල ආදී පෝේල වෆෙලත් ජීවි් 

ම් කිරීම  ෆමටම සුමේකමළමී වීමකි. „දුග්ගතා‟ යනු දුමේකය  ගිය; වෆෙ 

ව්පෙේකන් මඩු, ආශළර ෙළ  ලවහත්ර ආිය පුඟ ජීවි් ම් ේරන්පන් 

දුමේකය  ගිය මය ය. මරණින් ෙසු දු්  පී ළ විඳි  මෙළය  ලෆටුු  මය ද 

ිරටිේක. ේකරිවන්, පර ් ආදී පෝේල ඉෙපද  මය ද „දුේම්‟ වපලෝ 

පලේක. ප්ප ශෆපරන්   මිනිවහ පොපේ ්ලත් විම්ළ පේ.  

හීන : කුය, රෙ පෝභළල, ධ් ය, වෆෙ ආිය මඳ පශෝ ඒ කිිරල්  

 ෆේක මය „හී ‟ බල  ෙත් වපලෝ පලේක. එපව  හී  භළලය  ෙත් ප ො වී 

ආ ය ජීවි් ම් ේරන්ප ෝ „රණීන්්‟ වපලෝ පලේක. 

ප්ප පල ව ඇේකලන්පන් පේපව  ද? 

පර ්යළ උලුේෙළ ද් ල  ප්ප ේළරණ්ය බුදුන් ලශන්පව  පල් 

ඉිරිෙත් ේපෂ  නතෝනදඹයපුත්ත සුබ ්රුණ්යළ ය. 

“වහලළමීනි, මල්ෙළයුහේ ව මනුයපයෝ පලේක; දීේඝළයුහේ 

මනුයපයෝ පලේක. පබොපශෝ ආබළධ් ඇත්්ළහු පලේක. මල්ෙ ආබළධ් 

ඇත්්ළහු පලේක. දුේලේණ් වපලෝ පලේක. ලේණ්ලත් මය පලේක. 

මල්පේළඛය වපලෝ පලේක. මපශ ළඛය වපලෝ පලේක. මල්ෙ ධ් ය 
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ඇත්්ළහු පලේක. මශළ ධ් ය ඇත්ප්ෝ පලේක. ෙශත් කු ඇත්ප්ෝ 

පලේක. උවවහ කු ඇත්්ළහු පලේක. නුලණ්  ෆත්ප්ෝ පලේක. 

රඥළලන්්පයෝ පලේක. පමපව  මනුයයන් ම්ර උවවහ ෙශත් ේ්ප 

ද්    ෆපේ. වහලළමීනි, මී  පශ  ක ේලපේ ද?” 

“මළණ්ලේය, වත්ත්ලපයෝ ේේමය ්මළපේ පේො  ඇත්්ළශ. 

ේේමය දළයළද පේො  ඇත්්ළශ.  යළ පේො  ඇත්්ළශ. ේේමය 

පිළිවරණ් පේො  ඇත්්ළශ. ේේමය වත්ත්ලයන් පබදයි. එ ්ප හී  

රණීන්් (ෙශත් උවවහ) ලපයනි. 

චුේරකම්භ විබංග සත්රඹ - භජ්ඣිභ නිකාඹ 

නානවේසුං   +මපශ සුාං - “ප ො වශ” (මතී්) - මේ  ලපයන් 

“ප ො පලත්” 

 

 

 

29 ගාථා 

ැනේත් දුනක්ත් වින්දනඹට නවේතු ව සුචරිත දුල්චරිත ඹන කමභර 

නදැදෑරුම් විඳාකඹ දැන් කඹති. ඒ නදවිරු උ් නේ විඳිඹ යුතු නදේ 

ැඳ විඳිමින් ඉන්ද්රිඹඹන් පිණති. කමභ වා කමභපර ඹන නදක නනො 

දන්නාව අඥානනඹෝ නියා දුක් විඳිමින් ඳැත්. 

 කු මකු ලපයන් ේේ u පදේකි. ඒලළපි රේකඵ 

පශලත් විෙළේ ද පදලදරු්ප ය. ප්ප රේකඵ ඒ ඒ ේේ u ේෂවුන් විිරන් 
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විඳිය යු ක ය. පුණ්ය ේේ u ේෂළහු එපු විෙළේ ලපයන් පදේ පෝ ඉපිද 

පදේ වෆෙ විඳිමින් ඉන්ද්රියයන් පිණ්ලේක. එපශත් පින් ෙේ ශළ ඒලළපු ඵ 

විෙළේ ප ො දන් ළ මය හුපද්  ෙේ ේ්ප ේරමින් මෙළපයපු ඉපිද දු්  

විඳිේක. නිරපයපු ෙෆපවේක. 

ප්ප මයුරින් පර ්යළ ්ම මදශවහ ශකුළුලළ මින් ලිච්ඡවි රජ කමළ  

ේරුු  ෙෆශෆිලි ේපෂ  ය. 

ද්ඹජ්ජ  - ද්ලයාං +මජ්ජ = කු මකු ක්රියළ කිරීම ශළ ඒලළපු 

ඵ ය  පදේ; මජ්ජ - දෆන් 

ඳරිචායඹන්ති - ඉන්ද්රියළනි ෙරිචළරයන්ේක (මටුලළල) (ඉඳුරන්) පි ලේක, 

රපමෝදය  ෙත්පලේක. 

ඳච්නචන්ති  - දු් ඛාං ෙළපුණ්න්ේක (මටුලළල) දුේ  ෙත් පලේක - 

ෙෆමිපණ්ේක 

ද්ඹතං  - ද්ලය්ළල, පදලෆදරු්ප බල - ේේම ශළ ේේමඵ ය  

පදේ 

 

30 ගාථා 

භවයජ, නම් ආත්භනේ ත්්ර ආදිඹ රැබීභට වාඹ විඹ වැක භා කශ 

කුලර කමභ කසික් නැත. එනේ භ ්ත්ර, නනසුන්, ආවාය ඳාන 

ආදිඹ පජා නකොට ඒ පින් භට අනුනභෝදන් කයන්නනකු ද නැත. ඒ 

නවේතුනන් භභ නග්න  භ සිටිමි. දුක් ජීවිතඹක් ගත කයන්නනක් ද 

නමි. 
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ේේම ශළ ේේමඵ විහලළව ේර  ඔබ පමබඳු දුේ්  විඳින්පන් 

කුම  ේරුණ්්  නිවළ දෆයි වෆේවාංේළල්  රජ කමළ  කෂ ඇේක වීම  

පුළුල ෆයි ිර්ළ පර ්යළ පමම ලළේයය ෙෆලසුලළ විය ශෆේ. මනි්  

ම් , “මළ ශ  ේරුු  ඒත් ක මන්ලන්පන් ේවුරුන්දෆයි විමස වි  සුදුසු 

යේකලරයකු මෆ  දෆ  ිරටියදී වුල ද ඒ මෆ  ප්ොර කර්  ප ො දී ්මළ 

ෙත්වී ඇේක ්ත්ත්ලය ෙෆශෆිලි ේරන්පන් එ කමන් මගින් ්මළත් සුලෙත් 

පේො  රජ කමළ  ද සුදුසු මලවහ ළල්  ෙළදළ දීම  විය ශෆේ. පර ්ළත්ම 

භළලයේ  ෙත් වපලකු  සුලෙත් බල ෙෆේකය ශෆ් ප්  මපේ් තය් පජළ 

ලවහ කල උ කපමකු  පජළ පේො  ඉන් ෆපබ  කුය පර ්යළ  

මනුපමෝදන් ේරවීපමනි. ප්ප පිළිබඳ ේරුු  මු ෙරිච්පේදපි ද් ලළ 

ඇ්.  

පමම ේ ළ ලවහ කපේ වඳශන් පර ්යළ  එපව පින් 

මනුපමෝදන් ේරවිය ශෆකි ේලර පේප කු ලත්  ෆේක බල වඳශන් 

ේරනුපි ලිච්ඡවි රජ කමළ ඊ  වශළය ලනු ඇ්ෆයි ිර්ළ විය ශෆේ.  

්ල ද ්මළ ම ේෂ පල ත් පුණ්ය ේේමය්   ෆේක බල ද ඔහු 

වඳශන් ේරයි. මතී් ආත්ම ිරපු කිරීප්ප දී එලෆන් ්  ප ොමෆේක බල 

ඔහු  පෙප න්   ඇ්. 

පමයින් මමය ල  ්ලත් ේරුණ්්  ේකපේ. එ ්ප “ප්ප පර ් 

ජීවි්පි දී මම දෆ   විඳි  දුකින් මිඳීම වඳශළ ම  ේෂ ශෆකි පල ත් 

කිිරල්   ෆ්. එපශයින් මම මවරණ් පලමි.” පර ්ළත්මය ෆවනපලකු  

කු ේේ u ප ො ේෂ ශෆකි බල ද පමයින් පෙන්නු්ප ේරයි. 
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න භත්ථි -   පම+මත්ථි (ම  ප ොමෆ්) 

ඹං = වහලයාං (්මළ) 

ආදිනඹය - උද්ිපවයය - උපදවයි ද, මනුපමෝදන් ේරයි ද 

අච්ඡාදන - ලවහත්ර 

ඹනභථන්නඳානං = වය ාං+ම +මන් ෙළ ාං 

 

31 ගාථා 

නප්රේතඹ, ඹම් කායණඹකන් ුඵ ්ත්ර රඵන්නනහි ද විල්ා කශ වැක 

ඒ කායණඹ භට ඳන්න. නවේතු ාධක හිත චනඹ ඇසීභට 

කැභැත්නතමි. 

පර ්යළ ෙත් ල ිරටි  ්ත්ත්ලය මෆ  මලධ්ළ ය පයොමු ේෂ 

රජ කමළ ඊ  වශළය විය ශෆකි බල මඟලයි. එපශත් පිළිම් ශෆකි පශ  ක 

වළධ්ේය්  ඉිරිෙත් ේර  පව පර ්යළ  දන්ලයි. 

 ේ  ල ිරටි  මපයකු  පින් මනුපමෝදන් ේරවීමකින්  ේ  

භළලය  ෆේක ලන්පන්   ්ප එය පේපව  විය ශෆකි ද යන්  ඔහුපේ 

රහ ය යි.“ඔබ එය ෙෆලස ෙමණින් පිළිමෆනීම  ම  ප ො ශෆේ.” 

යන්  පමයින් ශෆඟපේ. 

ද්ධායිතං - ඇදපුය යු ක ලච , විහලළව ේෂ යු ක ලච . 

 

 

 



 

161 

 

32-33-34-35 ගාථා 

නම් මීඳනඹහි කේපිනක නම් යවතුන් වන්නේ නභක් ැඩ සිටින 

නේක. (උන්ලශන්පව පේ මේක ් ණ් මළ ළ ශ්රකින් ම ලේණ් ළ 

ේරයි. එේ එ්  ගුණ්ය්  ෙශ් දෆ් පේ.) 

 

ඣායී - මරඵ ධ්යළ පයන් ධ්යළ  ම් ල  - නි්ර ඉශෂ ධ්යළ ල    

            වමලි  

සුසීනරෝ - උෙරිමපයන් ම ිරල්ලත් ව 

අයවා - මේශත් ව 

විමුත්නතෝ - ් පල්යන්පමන් මිදුණ්ළ ව 

ගුත්තින්ද්රිනඹෝ - ඉන්ද් රියයන් වාංලර ේර මත්්ළ ව - රැේමත්්ළ ව 

ංවුතඳාතිනභොක්නඛෝ - රළේකපමෝ්  වාංලර ශීය ආර් ළ ේර   

                                   ද්දළ ව 

සීතිභනතෝ - ිරයලු පේපෂවහ වි ළ-දෆවිලි-වම පයන් ිරිරල් බල  ෙත් ව 

උත්තභදිට්ඨිඳත්නතෝ - උත්්ම ව දෘහටිය  - ව්පමළ ිට්ඨිය  - ෙත් ව 

ඛිනරෝ - මෘදු ව 

දඤ්ඤු - දළ ශීලී ව, නිේපෝභී ව 

සුනචෝ - යශෙත් ලච  ඇත්්ළ ව 

සුමුනඛෝ- යශෙත්-රවන් -මුහුණ්්  ඇේක 

්ාගනභෝ - ම ළ ල දත් ආමම ධ්ේමය ඇේක - ම ළ ල දශ්ප දත් 
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සුේඳටිමුත්තනකෝ - ෙමණ් දෆ  ේ ළ ේරන් ළව 

[සු+ෙටිමුත්්+(ේප ෝ)] 

පුඤ්ඤ් නඛත්තං - පින් පේ්්  ව 

අයණ විවාරී - („පමත්්ළ විශළරී‟-මට්ඨේ ළ) - වමත්රී විශරණ් ඇේක 

නද්භනු්ානං දක්ඛිනණනඹයො - පදේ මිනිසු   ද් තයණ්ළේශ ව 

න්නතෝ - පේපවහ වාංිරඳු ළ ව 

විධූනභෝ - මි යළ දෘහටි  මෆේක දු්ප ෙශ ව 

අනීනඝෝ  - නිදු්  ව 

නියානෝ - ආළ, ්ෘහණ්ළ - රපු් ව 

මුත්නතෝ - ිරයලු භලලලින් මිදු ළ ව 

විේනරෝ - රළමළදී උල් රපු් ව 

අභනභෝ - මම මපේ ය  වාංේල්ෙ  ෆත්්ළ ව (මමාංේළර විරපුප්ෝ) 

අංනකෝ  - ේළයලාංේ ආිපයන් ප්ොර 

නිරුඳධි - ් පල්ළිධවාංඛළර ආදී උෙිපලලින් - පේපෂවහලලින් - ප්ොර  

               ව 

බ්ඵඳඳංචඛීනණෝ - ්ෘහණ්ළ ආදී ිරයලු රොංචයන් ් ය ේෂළ ව 

ති්නෝවිජ්ජා අනුේඳත්නතෝ - පුේපේ නිලළවළනුවහවේක ඤළණ්,   

                                           චුූතෙෙළ් ඤළණ්, ආවල් ඛය ඤළණ්  

                                             ය  ත්රිවිදයළල  ෙෆමිණි 

ජුතීභා - උත්්රී්ර ඤළණ් රවහමිපයන් දීේේකමත් ව 

අේඳඤ්ඤානතෝ - රේ  ප ො ව, රිරද්ිපපි ප ො ිරටින් ළ ව  
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දි්ා‟පි න සුජානනෝ - දකින්   ෆබුණ් ද (පෙනුණ්ත්) ප්ප ආේළරපි  

                                 ගුණ් නුලණින් යු් ් පේප ේෆයි ෙශසුපලන්  

                                 ද් ප ො ශෆකි ව 

මුනි - මුනිලරපයකි 

අනන්ජං - ්ෘහණ්ළ රපු් ව 

 

උන්වන්නේ ජ්ජීන් අතය මුනියනඹකැයි වඳුන්නු රැනබ්. 

ඹක් භතනඹෝ තෘ්ණා යහිත ගුණනඹන් පිරුණු නකනනකැයි 

උන්වන්නේ දකති; ගුණ කඹමින් වැසිනයති. 

පමප්කින් ෙලව  ද්පද් මශරශ කන්  ලශන්පව  පේ ගුණ් 

වමුදළය යි. 

මධ්යළත්ම ලපයන් ෙලත් ළ ගුණ් වමුදළය  මම්ර ල 

වමළජමය ලපයන් රේ  ල  ් ණ් පදේ්  ද පමපු දෆ් පේ: 

(ම) අේඳඤ්ඤානතෝ - රේ  ප ො ව. “ෙරමේපිච්ඡ්ළය ෙටිච්ඡන්  

ගුණ්්ළය ච   ෙළේප ෝ” ඉශෂ ම මල්පේච්ඡ්ළල නිවළත් එළිදරේ 

ප ො ේර  ගුණ් වමුදළය නිවළත් රිරද්ිපය  ප ො ආ. 

(ආ) න සුජානනෝ - මෆඹුරු බල නිවළ, දෆේළ වු ත් ප්ප ලපේ 

ිරල්ලප්කි, ප්ප ලපේ වහලභළල ඇත්ප්කි, ප්ප ලපේ 

රඥළලන්්පයකි යි ෙශසුපලන් ශඳු ළ ම් ප ො ශෆේ. [ම්පභීර 

භළපේ  ිවහලළපි ඒලාං සීපෝ ඒලාං ධ්්පපමෝ ඒලාං ෙඤහපඤෝේක   

සුවිඤහපඤපයයො - මට්ඨ ේ ළ] 
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ප්ප  ්ප පෝේපි මේශත්භළලය  ෙත් ව උ කපමකුපමන් ෙෂ 

පල  ගුණ් පදේකි. උන්ලශන්පව  කිිරදු ිප ේ ළභවත්ේළර මරු 

බුහුමන් ආිය ෆමටම වඳශළ රිරද්ිපපි පෙනී ප ො ිරටිේක. ්මන්පේ 

ගුණ්, දවහේ්ප  ෆණ්ලත් ේ්ප ප්ප යයි ප ො කියේක. ය ත් පිරිපවයින් 

්මන් ලශන්පව  රශත් බල  ෙත් ව බල පශෝ ප ො ෙලවේක. 

මල්පේච්ඡභළලය ම මමය ේරේක. මළ ශ  ප්ප ප්ප උවවහ ගුණ් - උවවහ 

මිපමමයන් - ඇ්ෆයි ප ො කියේක. 

එලන් ගුණ්යන්පමන් පිරුු  මශරශ කන් ලශන්පව   ම්  දෆේ 

වුලත් ප්ප ිරල්ලප්කි,  ප්ප ලපේ වහලරෙ මේකගුණ් ඇත්ප්කු ප්ප 

ලපේ රඥළපලන් යු් ් පේප කු යයි ශඳු ළ ම් ප ො ශෆේ. එපශත් 

පෙරදීත් ලේ්මළ පිත් ඇ්ෆ්ප ිධ් ෂූන් ලශන්පව ළ ්මන් රශත් 

බල  ෙත් වලන්, විප  මිපමමයන් ෆවනලන් යයි කියමින් මශජ යළ 

මුෂළ ේෂශ; ේරේක. ඒ හුපද්  උදර පෙෝණ්ය පිණිව කීේේක රාංවළ 

ෆමටම පිණිව ම ය. වඟ පලිරන් පෙනී ිරටි  පමලෆන් න් “මපවි 

ේරනු බන්පන්”  ්මන්පේ නමත්ේම ම බල ෙවිටු බල ම මිව පල  

කිිරල්  ප ො පේ.

                                                                                                                                        

 

 

 

                                                 
 “When people advertise how good they are, they are really advertising how 

stupid they are”Ajan Fuang Jotiko 
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සුත්ත නිඳාතනේ දුට් ට් ක සත්රනේ පමපව  වඳශන් පේ. 

පයෝ මත්්ප ෝ සීල්ළනි ජන් ක 

ම ළනුපුට්පඨෝ ල ෙපේව ෙළලළ 

ම රියධ්්පමාං කුවළ ්මළහු 

පයෝ ආ කමළ ාං වයප්පල ෙළලළ 

 

වන්ප්ෝ ච ිධ් ඛු මිධනිේබු්ත්ප්ෝ 

ඉේකශන්ේක සීපසු මේත් මළප ෝ 

්මරියධ්්පමාං කුවළ ලදන්ේක 

යවහසුවහවදළ  ත්ථි කුපුාංචි පෝප්  

[ේලර පශෝ ්ෆ ෆත්ප්්  මනුන් විිරන් ඉල්ලීම්  ේරනු ප ො ෆබ ම 

්මළපේ ශීය ශළ ව්ර් ම යය   ෙලවන්පන්  ්ප, යපම්  ිරය 

ේෆමෆත්ප්න් ම ්මළ මෆ  ේ ළ ෙලත්ලන්පන්  ්ප, ෙණ්ඩි්පයෝ එය 

ම ළේය ධ්ේමය ශෆටිය  ද් ලේක. 

එපශත් ළන්් භළලය  ෙත් ව, වශමුලින් ම නිවී වෆ සීම  ෙත් ව 

ිධ් ෂුල ශීපයන් මම පමබන්පද්  මියි ලළමළ ්පබර ප ො පදො න්පන් 

ද, පොපලපු විප  මශන්්ත්ල කිිරල්   ෆත්පත් ද ෙණ්ඩි්පයෝ එය 

ආේය ධ්ේමය ශෆටිය  ෙලවේක.] 
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Whatever person, even unasked, 

Speaks to others of his own morality and observances, 

Whoever even of his own accord speaks of himself - 

Adept ones say his is an ignoble way. 

 

But a mendicant at peace, with self completely blown out 

Not boasting about his morality saying “I am like this” 

For whom there are no distinguished positions at all in the 

world- 

Adept ones say that his is a noble way. 

[Translation by Bhikkhu Paññobhâsa] 

 

රශ්න් ලශන්පව ළ ශඳු ළ මෆනීම  විප  ් ණ්ය්  

උන්ලශන්පව ළ  කෂ  ෆ්. එපශයින් දෆේළ වුල ද ප්ප  ්ප රශ්න් 

ලශන්පව  පේප ේෆයි ශඳු ළ ම් ප ො ශෆේ. 

 

ධම්භංගිණී අටුානේ එ  ප්ප ේ ළල බන් . 

 

පෙර ් ිල ිර කල් ෙේ විශළරපි රශ කන් ලශන්පව  

පේප කුපේ උෙවහ ළයේපයකු වපි මශළු ල ෙෆවිි වපලකි. ි ්  

රශ කන් ලශන්පව  පිඬු ිරඟළ ඇවිද ආෙසු ලඩි  උන්ලශන්පව පේ 
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පිරිේර ද පම  පිටු ෙිරන් එ  ප්ප ෙෆවිද්දළ “වහලළමීනි, ආේයයන් 

ලශන්පව ළ පේ වෆටි පේබඳු දෆ”යි විමසී ය. 

රශ කන් ලශන්පව  “ඇලෆත්නි, ඇ්ෆ්ප මශල්පෝ ආේයයන්පේ 

ෙළ ිරවුරු පම  ලත්-පිළිපලත් ේර්ත් ආේයයන් ලශන්පව ළ ශඳු ළ 

ප ො මනිේක. උන්ලශන්පව ළ ශෆඳි  මෆනීම  එ්ර්ප ම මෙශසු ය.”යි 

ලදළෂශ. ඉන් ෙසු ල පශෝ ඒ ෙෆවිද්දළ  රශ කන් ලශන්පව  ශඳු ළ 

මෆනීම  ප ො ශෆකි විය. 

ෙෆලෆත්ම වඳශළ ශ්රමණ් ජීවි්ය භළවි් කිරීම ලෆරි පව 

කුව්ණ් මල්ළ මෆනීම ලෆනි යයි බුදුන් ලශන්පව  ලදළෂශ. 

 

 

36 ගාථා 

භවයජ, ුඵ ඒ කේපිනක භවනතරුන් වන්නේට එක් ්ත්ර යුගරඹක් 

නවෝ නදකක් භා උනදා පජා කයන්නනහි නම් වා උන්වන්නේ විසින් 

ඒා පිළිගන්නා රද්නද් නම් ්ත්ර වැ නඳයා නගන - ඉන් ැයසුණු - 

භා දැකීභට වැක න්නන් ඹ. 

මළ ශ  ලවහත්ර බළ ම් ශෆ් ප්  ිධ් ෂූන් ලශන්පව   මේ  

ලවහත්ර දළ ය්  කිරීපමන් ශළ ඒලළ පිළිමෆනීපමන් ය  පදපේන් ම ත් 

පුණ්ය ඵය මනුපමෝදන් කිරීපමනි. ප්ප පදේ ම ිරදු වුලපශොත් ම  යළි 

ලවහත්ර බළ ම් ශෆකි ය යන්  පර ්යළපේ ඉල්ලීම ය. 
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පිිය යු ක ලවහත්ර රමළණ්ය රජ කමළ  තීරණ්ය ේෂ ශෆේ. එපශත් 

මලම ලපයන් එේ්  විය යු ක ය. ලෆඩිම ත් ලවහත්ර පජළ කිරීම  

පයෝජ ළ ේෂ ප ො ශෆේ. ඔබ කමළ  ශෆකි ෙමණින් එය ේරනු මෆ වි 

යනු මේ ය යි. 

භමුද්දිසිත්ාන  - මාං+උද්ිිරත්ලළ ; මළ උපදවළ; මළ ිරපුෙත් පේො  

න්නද්ධදු්ං - වන් ද්ධ් - ශෆඳ ෙෆෂඳ මත්; දුවහවාං-ලවහත්රය 

 

37 ගාථා 

ඹක්ඹ, කුභන ප්රනද්ලඹක ාඹ කයන ඒ රභණඹන් වන්නේ නත 

දැන් නගෝ නකනේ දැකගනිමු ද? ඒ කනයක් අඳනග් විචිකච්ඡාත්  

දිට්ඨිවිසකඹනුත් ඳව කයයි ද? 

ප්ප ලිච්ඡවි රජ කමළ විමස ෙෆ ය යි. ඔහු ේරුු  පදේ්  විමවයි.  

1. ඔබ වඳශන් ේෂ ඒ ශ්රමණ්යන් ලශන්පව  ලෆ  ිරටින්පන් 

පේොපශ  ද? 

2. මපේ වෆේ මුසු මේකය ෙශ ේරලන්පන් ේවුද? (උන්ලශන්පව   

මළපේ විචිකිච්ඡළල ෙශ ේෂ ශෆකි ද?) 

 

පමයින් ෙෆශෆිලි ල  ේරුු  පදේ්  පේ: 

I. ඔහු ්ලමත් වෆේපයන් යු ක පේ. පර ්ළත්ම භළලය ශළ 

ලවහත්ර පජළල මෆ  යළි යළිත් විමවයි. 
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II. පර ්යළ ෙලවන්පන් කේපිනක ප්රුන්ලශන්පව  

මුනිලරපයකි යි ජ්ජීන් ම්ර ේෂ බල යි. “මුනීේක ්ාං 

ලජ්ජිසු පලෝශරන්ේක” [ලජ්ජීන් ම්ර උන්ලශන්පව  

මුනිලරපයේෆයි ලයලශළර පේපේ - 35 මළ ළල]. එපව  

 ්ප ලජ්ජි පද්පි ෙළ ය භළර ප්ප ලිච්ඡවි රජ කමළ 

එ කමන් ප ො දෆ  ිරටිපි පේපව  ද? ප්ප රහ ය  

පිළි කර්  පමම ේ ළ ලවහ කපලන් ප ො ෆපේ. 

 

ඳ්නේමු = „ෙවහවළම‟ දකිමු 

භජ්ජ - “පවෝ+මජ්ජ, මේළපරෝ ෙදවන්ිපේපරෝ” යනු මටුලළල යි. „ම‟ 

ේළරය ලච  පදේ වන්ිප කිරීම  ය. 

කංඛං විචිකච්ඡිතං -  පදේ ම වමළ  පත්රු්ප වපු් ය. වෆේය  

දිට්ඨිවිසකානි - එ්  එ්  දෘහටිය්  ම්ලළදය්   කෂ ෙලත් ළ ඇඹරී්ප-

දඟේෆවී්ප - මෆ  

 

          

38 ගාථා 

භවයජ, ආල්චමඹත්, ්කීඹ කාමඹඹන්හි අප්රභාදී  සිටින, ඉවතින් 

කී ගුණ නාභලින් ැඵවින් භ කඹැනන්නන්, ඒ ගුණ භ ඇති නිාඹ. 

ැඵෑ නර භ නම් නකරුණු නම් කේපිනක භව නතරුන් වන්නේ 
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„කපිනච්චනා‟ ඹනුනන් යවාය නකනයන ප්රනද්ලනේ  ැඩ හිඳිමින් 

නඵොනවෝ නද්තාන් විසින් පිරියන රදු දවම් කථා ඳත්න නේක. 

මටුලළපේ වඳශන් ල  ආේළරය  කේපිනක මශ ප්රුන් 

ලශන්පව  ජටියන් දශව්  ම්පරපු උඳාලි ප්රුන් ලශන්පව පේ 

උෙළධ්යළයන් ලශන්පව  ය.  [“ජටිවශවහව මේභන්්පේ ආයවහමප්ෝ 

උෙළලිප රවහව උෙජ්ඣළයාං වන්ධ්ළය ලදේක”] 

ලඳුරන්  ෆටීම නිවළ „කපිනච්චනා‟ (ේපි+ ච්ච ළ) ( ච්ච- = 

 ෘ්ය+ ) යයි රිරද්ිපය  ෙත් රපද්පි උන්ලශන්පව  ලෆ   ිරටි  

පව ේ. වහලකීය ේ යු ක ආහචේය ලත් ය (මච්පඡර = මච්ඡරිය = 

ආහචේය). ඒලළපු නි්ර පයදුු  පව ේ. මරමළදී ය. උන්ලශන්පව   

ගුණ්  ළම පබොපශෝල්  ේකපේ. ඒ  ළම එේ එේ්  ව්ය ලපයන් ඇේක 

ගුණ් නිවළ මෆපේ. එපශයින් ව්ය  ළම ශෆටිය  මෆපන්. 

උන්ලශන්පව  ලෆ  ලළවය ේර  වහ ළ පි පබොපශෝ පදවිපයෝ රැවහ ල 

ිරටිේක. රශත් භළලය   ෆ්පශොත් විප  මිපමමය   ෙත් ව මශළ 

ප්රුන් ලව  වහ ළ ල පදවියන් රැවහපල  බල පබෞද්ධ්පයෝ විහලළව 

ේරේක.  
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39 ගාථා 

“ඹක්ඹ, භභ එනේ කයන්නනමි. දැන් රභණඹන් වන්නේ ශඟට 

නගෝ ්ත්ර යුග්භඹකන් පජා කයන්නනමි. උන් වන්නේ විසින් ඒ 

්ත්ර පිළිගන්නා රද්නද් නම් දිය ්ත්ර වැ නඳොයානගන එන ුඵද 

දකන්නනමු” 

පර ්යළපේ ඉල්ලීම ඉටු කිරීම  රජ කමළ ඉිරිෙත් විය. දෆන් 

ඔහුපේ කු කශය ලෆඩි වී ඇේක පවයකි. “ මම දෆන් ම යමි” යි 

ෙලවන්පන් එපශයිනි. 

ක්ාමි         = ේරිවහවළමි, ේරන්ප මි 

අච්ඡාදයි්ං =   ම ළම් ේළ උත්්ම පුරු ඒේලච  ක්රියළල - 

ශඳලන්ප මි, පෙොරලන්ප මි. රශ කන් ලශන්පව   

පෙරවීම්  පමපු මදශවහ ප ො පේපේ. හුපද්  පජළ 

කිරීම ෙමණ්්  මපේ් තය් ය. පජළ භළණ් ය භළර 

මත් ෙසු ඒලළ නිලෆරි ල ෙරිපභෝජ ය කිරීම 

උ කමන් මේකන් ිරදු ල  පශයිනි. 

 

40 ගාථා : 

“පින්ත් ලිච්ඡවි යජතුභනි, නුසුදුසු නේරානේ - අනේරානේ - 

ඳැවිද්නදකු නත නනො ඹනු භැනවි. එඹ ුඵ යාජ ඳයම්ඳයාට අඹත් 

සිරිතක් ද නනො නේ. එනවයින් සුදුසු අ්ථාක එහි නගෝ යනවෝගත  

ැඩ සිටින උන්වන්නේ ඵරනු භැනවි” 
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පර ්යළ ප්ප මලවහ ළපේ ලෆදමත් උෙපද්ය්  රජ කමළ  පදයි. 

ඒ මපේළපේ ිධ් ෂූන් ලශන්පව  පල් ප ො ය  පව යි. උ කමන් 

බෆශෆ දෆකීම  යළ යුත්පත් ඊ  සුදුසු පේළල්  බළ ය.  

පබෞද්ධ් වළපු්යපි මී  උදළශරණ් ඇේක ්ර්ප ේකපේ. 

ෙෂමුපලන් ම මෙපේ ම්ේය  එන්පන් උඳති් පිරිලෆජියළ (ෙසු ල 

වෆරියුත් මශ රශ්න් ලශන්පව ) අ්ජී පුමියන් ශමුල  ගිය වෆටි යි. 

එපව  ගිපි උන්ලශන්පව  දන් ලෂදළ මලව  විපේකී සුලපයන් ලෆ  

ිරටි  පමොපශෝ බළ ය. 

 „භණභේඩිකා‟ (ම.නි.) සුත්රපයපු වඳශන් ල  ආේළරය  

භණභේඩික පුත්රයළ පිරිලෆජියන් ශත්ිරය පදප කු පිරිලරළ පම  

භේලිකායාභනඹහි ලවයි. ඳඤ්චකංගථඳති උපද් ලරුපේ පේළවනින් 

ම භළමයල කන් ලශන්පව  දෆකීම පිණිව ෙෆමිණිපි ය. එවි  ඔහු  

පමලන් ිර්්  ෙශෂ විය. [“අකානරෝ තා බගන්තං ද්නාඹ. 

ඳතිේලීනනෝ බගා. භනනෝබානීඹානම්පි භික්ඛුනං අභනඹෝ 

ද්නාඹ. ඳතිේලීනා භනනෝබානිඹයා භික්ඛු...”] භළමයල කන් 

ලශන්පව  දෆකීම  ප්ප සුදුසු පේළල ප ො පේ. උන්ලශන්පව  හුපදේළ 

විපේේ සුලපයන් (රපශෝම් ල) ිරටිේක. ම ව ල න් ළව ිධ් ෂූන් 

ලශන්පව ළ දෆකීම  ද පමය පේළල ප ො පේ...” ප්ප මනුල ඔහු එම 

මලවහ ළපේ බුදුන් ලශන්පව  දෆකීම  ප ො ගිපි ය. 

 භවාලි සත්රනේ වඳශන් ල  ආේළරය  භළමයල කන් ලශන්පව  

විළළ මශනුලර ක ළමළර ළළපේ ලෆ  ිරටි  මලවහ ළලේ පේොපවොල් 
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රළcHපි බ්රළශහමණ් ද්පයෝත් මමධ් රළජයපි බ්රළශහමණ් ද්පයෝත් බුදුන් 

ශමුවීම  ෙෆමිණියශ. එම වමපි උන්ලශන්පව පේ උෙවහ ළයේයන් 

ලශන්පව  වපි ආයුහමත් නාගිත වහලළමීන් ලශන්පව  ය. පමම දු්ය   

උන්ලශන්පව   ෙෆලසපි “අකානරෝ නඛෝ ආවුනො බගන්තං  

ද්නාඹ.  ඳටිේලීනනො බගා” යනුපලනි. “ඇලෆත්නි, භළමයල කන් 

ලශන්පව  දෆකීම  ප්ප සුදුසු පේළ ප ො පේ” යනු එපු මේ ය යි. 

උ කපමකු ශමුවීම  ෙෆමිණිය ද ඇ කෂ  “ේ ළ බිඳ පම  යළම් ” ිරදු 

ප ො විය යු ක ය. ලර්  පේොපවොල් මශරජ බුදුන් ලශන්පව  මුණ් මෆසීම 

වඳශළ ෙෆමිණ්, දෆන් උන්ලශන්පව  පේෝෆ  ලෆ  ිරටී දෆ යි එළිමශපන් 

ිරටි ිධ් ෂූන් ලශන්පව ළපමන් විමසී ය. එවි  “ඒනෝ භවායාජ 

විවානයෝ ංවුතද්ානයෝ; නත්න අේඳද්නදෝ උඳංකමිත්ා 

අතයභානනෝ ආලින්දං ඳවිසිත්ා උක්කාසිත්ා අග්ගරං ආනකෝනට්හි. 

විරි්ති නත බගා ද්ායං” යි ෙෆලසශ. “ඒ විශළරපයපු පදොර ලවළ 

ඇ්. එපශයින් නිහේදල පමොවහ පවමින් ආලින්දය  පිවිව ේළරළ 

(උගුර ෙළදළ) පදොරගු ම න් . බුදුන් ලශන්පව  පදොර විලෘ් ේර  

පව ේ.”] 

(ධ්්පමපච්ේකය සත්රය ම.නි.) 

 

බුදුන් ලශන්පව  ද පමලෆනි ආේළරය  ේ යු ක ේෂ බල 

දෆ් පේ. ලර්  බුදුරජළණ්න් ලශන්පව  වෆලෆත් නුලර ලෆ  ිරටි  පව ේ. 

ම ඳ මශ ප්රුහු උෙවහ ළ  ළළපලපු ිධ් ෂු වාංඝයළ  ධ්ේම 

පද් ළල්  ෙලත්ලේක. භළමයල කන් ලශන්පව  වලවහ යළමපයපු  
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භළල ළපලන්  ෆගි , උෙවහ ළ  ළළල  ලෆ ම ේෂශ. උන්ලශන්පව , 

“ඵහිද්ායනකොට් නක් අට් ාසි කථාඳරිනඹෝානං ආගභඹභානනෝ. අථ 

නඛෝ බගා කථාඳරිනෝානං විදිත්ා, උක්කාසිත්ා අග්ගරං 

ආනකෝනට්සි. විරිංසු නඛෝ නත් භික්ඛු බගනතෝ ද්ායං....” බුදුන් 

ලශන්පව  බිපුපදොර, පද් ළල මලවන් ල  ප්්  ිරටි පව ේ.   

ඉ් බිේක උන්ලශන්පව  ේ ළ මලවළ ය දෆ  පදොර´ගු මෆට පව ේ. 

ිධ් ෂූන් ලශන්පව ළ බුදු   පදොර විලෘ් ේෂශ.”  

(මාංගුත්්ර නිේළය -  ලම නිෙළ්) 

 

පේ්ර්ප ආහචේයලත් දෆයි බන් . ප්ප මනුල ිධ් ෂූන් 

ලශන්පව  පල් යළ යුත්පත් සුදුසු පේළලේය. මපේළපේ ප ො පේ. 

භා... උඳාගමි - ප ො යනු මෆ වි. 

 

 

41 ගාථා 

ඒ ලිච්ඡවි යජතුභා දා මවඹා විසින් පිරියන රදු  “එනේ ඹ” යි 

කඹා නගෝ ඒ නුයට ඳැමිණ ුහුනග් යාජ භන්දියනඹහි විසුනේ ඹ.  

පර ්යළපමන් ද උෙපදවහ ිරපුය  මත් රජ කමළ රජ මළලිමය  

ගිපි දළව පිරිලර ද වමඟ ය. 

ාසඳගච්ඡිත්ථ  - ලළවාං + උෙමච්ඡිත්  - ලළවය  ෙෆමිණිපි ය. රජ  

                         පමදර  ආෙසු ෙෆමිණිපි ය යනු මේ ය යි. 
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42 ගාථා 

ඉන්ඳසු යජතුභා සුදුසු අ්ථාක ගිහි කටයුතු නකොට, ජර්නානඹ 

නකොට, කා බී, උචිත නේරාක් රැඵ (්ත්ර) නඳට්ටිනඹන් ්ත්ර යුගර 

අටක් නතෝයා ගත්නත් ඹ. 

  දෆන් රජ කමළ ්මළ භළර මත් ේළේයය මෆ වින් ඉටු කිරීම  

ක්රියළ ේරයි. ගිපු පමයි ිරටින්ප කු ලපයන් ේෂ යු ක ේළේයයන් 

ර මපයන් ඉටු ේපෂ  ය. ඉන් ෙසු ල ඔහු මම   සදළ ්ප වුපි ය. 

ජවහ ළ ය පේො  පිරිිරදු විය. ආශළර ෙළ  ද මත්පත් ය. ලවහත්ර බශළ 

  පෙට්ටිපයන් - පෙට් මපමන් - ලවහත්ර යුම ම ්  ම දළවයන් ලළ 

ප්ෝරළ මත්පත් ය. ඔහුපේ පමෞරලය නිවළ යුම පදේ්  පලනුල  

යුම ම ්  ම මත්පත් ය. 

 

        පර ්යළ විිරන් විවහ්ර ේරනු ෆවන මශරශ්න් ලශන්පව  බෆශෆ 

දෆකීම  යළ යුත්පත් පමෞරල ව්පරයු් ් ල ය. පිරිිරදු ල ය. එපව  ම 

පර ්යළපේ ඉල්ලීම ඉටු කිරීම වඳශළ ලවහත්ර ද ම් යු ක ය. ලිච්ඡවි රජ 

ප්ප ිරයල් ශ්රද්ධ්ළපලන් ම ේර  බෆේ මින් පෙපන්. 

කසිඹම් ගකීභක් බාය ගත් අඹ එඹ උඳරිභනඹන් නභන් භ 

නගෞයනඹන් යුතු  ද කශ යුතු ඵ නභයින් නඳන්නුම් නකනයන 

ආදමලඹ යි. 
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විනචඹය - “සුන්දරලත් ාං මශණ්ත් ාං විචිනිත්ලළ” යනු මට්ඨේ ළල යි. 

පවොඳුරු ලවහත්රය්  මෆනීම වඳශළ ප්ෝරළ පම  - සුදුසු ලවහත්රය්  ප්ෝරළ 

පම , ෙරී් ළ පේො , ප්ෝරළ පේරළ පම ; „විපචයයදළ ‟ ය  

ලච ය්  ද පේ. සුදුසු මය විච් ණ් පව ප්ෝරළ පේරළ පම  දීම 

මින් මදශවහ පේපේ. 

නේශානතෝ - පේෂළ - පෙට්ටිය;  රන් රිදී ආදී ලටි ළ පද් බශළ ්බ  

පෙට්ටිය. 

 

43 ගාථා 

යජනතභ ඒ යවතුන් වන්නේ ැඩ සිටින නඳනදට ඳැමිණ, 

පිේඩඳාතනඹන් නඳයශා ැඩ ංසුන් සිත් ඇති , සිසිේ ව රුක් මුරක 

හිඳිනා ඒ රභණඹන් වන්නේ දුටුනේ ඹ. 

ළන්් භළලය  ෙත් මශරශ කන් ලශන්පව ළ පිඬු ිරඟළ ලඩිේක. 

විපේකී ල - නිව ල - ිරටීම  ේෆමේක පලේක. එපශයින් ම ඊ  සුදුසු 

්ෆ ්  පවොයළ මනිේක. මව්  මු ිරිරල් පවලපන් රපශෝම් ල ලෆ  

ිරටිනුපි එනිවළ ය. රුේ්  මු ලෆ  ිරටිමින් නිපරෝධ් වමළෙත්ේකය 

ලෆනි වමළෙත්ේකයේ  වම ලෆදීම බුදුන් ලශන්පව  ද ේෂ පව ේ. පෙර 

දලව ඒ ිධ් ෂූන් ලශන්පව ළ බිත්ේකලලින් ල වුු  ආරළමයේ  ල ළ 

පමලන් නිව පමන් ම ිරිරව පම  පද  ්ෆ ේ ලෆ  ිරටීම  ප්රිය 

ේෂශ. මුන් ලශන්පව  ලෆ  ිරටිනුපි ද ල යේ ය.  
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ඳටික්කන්තං නගොචයනතෝ නිත්තං = පමෝචරප්ෝ ෙටි් ේන්්ාං 

නිලත්්ාං - පිණ් ෙළ්පයන් පෙරෂළ ෙෆමිණ්,  ෆල ක ළ ව; පමෝචර - 

පමොදුර; පිඬු ිරඟළ ලෆඩීම; පමෝචරමළම - පමොදුරු මම; පිඬු ිරඟළ ලෆඩීම 

වඳශළ භළවි් ේරනු බ  - ඇසුරු ේර  - රපද්ය පම මින් ශෆඳින් 

පේ. 

ඳටික්කන්ත = ෙටි+ේම+් = රේක+ක්ර්ප+්   මතී් ේෘදන්් 

නිත්ත = නි-ලෘත්+් = පෙරෂළ ෙෆමිණි = මතී් ේෘදන්් 

 

44 ගාථා  

යජතුභා උන්වන්නේ නත ඳැමිණ, නිනයෝගී ඵ ද, ඳවසු විවයණ ද 

විචානශේ ඹ. ්ාමීනි, භභ විලාරා භවනුය ලිච්ඡවි යජ නකනනකු 

නමි. අම්ඵක්ඛය ඹයි භා වඳුනත් ඹයි ඳැසී ඹ. 

ප්ප  ්ප ඉ්ළ මම ළ චළරිත්රයකි. උ කපමකු මුණ් මෆසී ්මළ 

ෙෆමිණි ේළරණ්ය ෙෆලසීම  පෙර, ඒ උ කමළපේ දුේ වෆෙ, ෙශසු පව 

ජීලත් ල  බල - ඉරියේ ෙලත්ල  බල - විමසීම වත් චළරිත්රයකි. එපව  

විමසීපමන් ම  කරු ල ම ්මළ ේලපරකු දෆයි ශඳුන්ලළ දීම ද ේෂ යු ක 

ය. 

පමම චළරිත්රය මෆ වින් ඉටු ේෂ බල පබෞද්ධ් වළපු්යපි  වම 

්ෆ ේ ම ද්  ළ ෆපේ. බුදුන් ලශන්පව  මුණ් මෆසීම  ෙෆමිණි ගිපු 

ෙෆවිි ිරයලු පද ළ ප්ප චළරිත්රය මනුමම ය ේෂශ. ද   ආරළධ් ය 

ේර  වි ේ දී ද පමපව විමසීම ේර ඇ්. ආරළධ් ය ේරන් ළ 
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පලනුල  පල  පේප කු යලන්පන්  ්ප ඔහු ලළ ද පමම විමසීම 

ේර  ද බල පෙපන්.  

 නි්ර පයපද  ෙළඨය්  පමපව  ය. “...........පි  භමලළ 

පත්නුෙවාංේම උෙවාංේමිත්ලළ මම ලචපන්  භමලප්ෝ ෙළපද් ිරරවළ 

ලන්දළපු. මේෙළබළධ්ාං මේෙළ්ාංේාං හුට්ඨළ ාං බාං ලළසුවිශළරාං පුච්ඡ.”  

[බුදුන් ලශන්පව  ය්ප ්ෆ ේ ද එ්ෆ   යන් . පමොවහ, මළපේ 

ලච පයන් භළමයල කන් ලශන්පව  ෙළ ිරරිරන්  මින් . නිපරෝගී බල 

ද, නිදු්  බල ද, වෆශෆල්ලු ෙෆල ක්ප ඇේක බල ද, රීර බය ද, ෙශසු 

විශරණ්ය ද විමවන් .]  මශළ වාංඝයළ ලශන්පව ළ පේපරපු ද පමය 

මදළෂ ේර පම  ඇ්.  

 

 

45 ගාථා : 

්ාමීනි, භානග් නම් ඹවඳත් ව ්ත්ර යුගර අට පිළිගනු භැනවි. ඒා 

ුඵ වන්නේට පජා කයමි. ඹම් ආකායඹකට භා තුටට ඳත්න්නනම් 

ද ඒ කායණනඹන් භ භභ නභතැනට ඳැමිණිනඹමි.  

රජ කමළ ්මන් ෙෆමිණිපි ේලපරකුපේ ඉල්ලීම්  ම් දෆයි 

ර ම පේො  වඳශන් ප ො ේරයි. ්මළ ේෆමෆත්ප්න් ම ෙෆමිණි බල 

ෙලවළ ලවහත්ර පිළිමන් ළ පව  උන්ලශන්පව පමන් ඉල්ලීම්  ේරේක. 

 

ඳදදාමි - ර+දදළමි,  පමෞරලපයන් පදමි; පජළ ේරමි. 

ඉධාගනතෝ්මි = ඉධ්+ආමප්ෝ+මවහමි 
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46 ගාථා  

රභණනඹෝත් බ්රාව්භණනඹෝත් ුඵනග් නි දුරින් භ දුරු කයත්. ුඵනග් 

නිවන මීඳනඹහි උතුභන්නග් ඳාත්ර බි දභති; ත ද ඟර සිවුරු ඉයා 

දභති. 

 

47 ගාථා 

තද ඳා නභැති නකනට්රිලින්  ඇන, භවය රභණඹන් වන්නේරා 

හි ඹටිකුරු නකොට ඳවතට නවශත්. ඳැවිදි ව උන්වන්නේරා ුඵ 

විසින් කයන රද නභඵඳු ව නනවකට ඳත් න්නාහු ඹ. 

 

48 ගාථා 

ුඵ තණනකොශඹක අගට එන නතේ බින්දුක් තයම් ත් නුදුන්නනහි 

ඹ. භං මුශාවනකුට භඟ ත් නඳන්ා නුදුන්නනහි ඹ. අන්ධඹානග් 

ැයඹටිඹ ුඵ භ ඳැවැය ගත්නතහි ඹ. නභ ඵඳු තද භසුරු ව කෘය රිඹා 

කයන්නා ව නනො හික්මුණා ව ුඵ කුභන කරුණක් නවේතු නකොට - 

කුභක් දැක - රභණඹන් ව අඳ වට ුඵ අඳිනා පිළි නඵදා දීභ සිදු 

කයන්නන හි ද?  

ප්ප  ්ප ලිච්ඡවි රජ කමළ මපේ් ළ ේෂ පදය්  ප ො වී ය. යජ 

භාලිගා අබිඹ සිදුන බිහිසුණු රිඹා නඳන්ා දීභට තයම් භව 

නතරුන් වන්නේ නිමභීත ව ව. “ඔබ නිලව ඉිරිපි  ශ්රමණ්යන් 

ලශන්පව ළ පේ ෙළත්ර බිඳ දමේක. වඟ ිරවුරු ඉරළ දමනු ෆපේ.  
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වමශර ශ්රමණ්යන් ලශන්පව ළ  ෙළ ෙශර මවළ පදෙයින් මල්ළ බිම 

පශෂේක. ප්ප ආේළරය  ශ්රමණ් බ්රළශහමණ්යන්  ලධ්පුාංවළ ෙමුු ලනු 

ෆපේ. ඒ ශෆපරන්   ඔබ කිිරලකු  දළ ය්  ප ො දුන් ්ද මසුපරකි. 

මාං මුෂළවපලකු  ෙළර කීපේ ද  ෆ්. මන්ධ්යන්පේ වෆරයෆටි ඈ්  වීිර 

ේපෂපු ය. පමලන් දුහ  ක්රියළ නිවළ ශ්රමණ් බ්රළශහමණ්පයෝ ඔබපේ නිලව 

දුරින් ම දුරු ේරේක. එලන් මදමිටු ගුණ් ඇේක ඔබ මෙ  වළු පිළි පජළ 

ේරන්පන් කුම  පශ  කල්  නිවළ දෆයි කියන් . ” නම් ආකායඹට, පජා 

කරීභට නගන ආ ්ත්ර බාය ගන්නා නනුට - යජුට ප්රල්ති ගාඹනා 

කයනු නනුට - ුහුනග් අදමිටු කම් ුහුනග් මුහුණට භ ඳැසීභට 

තයම් එඩිතය වව. 

නිරළ ව මශප්රුන් ලශන්පව ළ  පමලන් වහ ළලරය්  

මෆනීම  ආත්ම ් ේකය්  ේකබිණි. එපශත් මද ිරදුලන්පන් කුම්  ද? 

රපට්  ළයේය   රවහේක මළය ළ කිරීම ිරදු පේ. ඔවුන් ේර  කිිරදු 

මධ්ම ක්රියළල්  මෆ  - ර   ිරදු පේපර  මශළ වි ළය්  මෆ  - 

ලච යකු දු ේ ළ ප ො කිරීම   ෙරිවහව්ප පලේක. මප ්  ම්   ළයේ 

ේළරේළදීන්පමන් ෆපබ  යළ  ලළශ  පශෝ පල ත් විප  ද කිිරදු 

ෙෆකිලීමකින් ප්ොර ල පිළිමනිේක. එපව  ේරමින් මධ්ේමිහඨ ක්රියළ 

ඉලවේක. උදේ පදේක. රවහේක ද මයේක. පමය බුදු දශම  මනුල ක්රියළ 

කිරීම්  ප ො  පේ. මධ්ම ්ත්ත්ලය  ෙත්ල  ගිපුයන් ෙමණ්්  ප ොල 

ඇ්ෆ්ප ශ්රමණ්යන් ලශන්පව ළ ෙලළ ඉන් ලෂ් ලළ මෆනීම  ක්රියළ ප ො 

ේරේක. 
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්ලත් ේරුණ්්  පමපු දී ම ළලරණ්ය පේපේ. එ ්ප ප්ප වළ 

දරුු  ක්රියළ ිරදුලන්පන් රජ නිපලව - රජ මළලිමය - ආවන් පි ය. 

එලෆනි ද ිරදුවීම රජ කමළ ප ො දෆ  ිරටිපි යයි ප ො කිල ශෆකි ය. 

රළජය  ළයේයන් විිරන් ්මන් විිරන් ම පශෝ ඔහුපේ මනු දෆනුම ම් 

පශෝ පමලෆනි ද - ලේ්මළ පිද ිරදු පේපර  දරුු  ක්රියළ - කිිරල්  

මනුම් ේෂ ප ොශෆේ.  ඒලළ පිළිබඳ ප්ොර කරු ෙෆේකර යළම 

ලෆෂෆ් විය  ප ො ශෆේ. (ලේ්මළ පි  ්ප ඒ ිරයලු ද මළධ්ය මගින් 

රචළරය පේ.) ප්ප නිවළ ය - ඒ පුලත් ඇසීම නිවළ ය - ශ්රමණ් 

බ්රළශහමණ්යන් පමම රජ නිලව දුරින් ම දුරු ේරන්පන්. 

පමලෆනි දුේදළන්් ද ිරදුලන්පන් යයි ඊ  එපරපු ල ශ්රමණ් 

බ්රළශහමණ්යන් මළළිමය ඉිරි පි  “පෙෂමෆසුු ” බල්  වඳශන් ප ො 

පේ. ිරදු වී ඇත්පත් මළලිමය දුරින් ම දුරු කිරීම යි. ලේ්මළ පි 

ඇ්ෆ්ප ෙෆවිි මය ෙලළ ය්ප ය්ප වහ ළ ල  ේ ළ ලිනු දෆකිය ශෆේ. 

පමය පබෞද්ධ් පිළිපල් ප ො ල  ම්ර, ගිපුයන් ද ප ො මම  පෙොෂඹ 

ල  වළශිරේ ආදේය්  ද පේ. 

ෙළේයළ ්ද මසුරු මේක ඇත්ප්කි. එපශයින් කිිරල්  මනු   

ප ො පදයි. ලේ්මළ පි එ බඳු ්ත්ත්ලය්  ප ො ෙලතී. එපශත් ිරදු 

ලනුපි ්ම ධ් පයන් දීම ප ො ල රළජයය  මයත් ධ් ය ප ොමසුරු 

පව ලෆය පේො  රිරද්ිපය ශළ පල ත් ේරුු  මරමුු  පේො  දන් දීම 

යි. පමය ද පබෞද්ධ් ව්පරදළය  ඉඳුරළ ම ෙ ශෆනි ය. 
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රජ මළලිමය මවෂ ිරදු ව ප්ප ක්රියළලලින් පෙන්නු්ප 

පේපරනුපි රජ කමළ පබෞද්ධ්පයකු ප ො ව බල යි. බුදුන් 

ලශන්පව පමන් බණ් මවළ ලිච්ඡවි රජ දරුලන් පබොදු ිරරිත් මනුමම ය 

කිරීම  ෙ න් මෆනීම  පෙර පශෝ ලජ්ජි රළජයපි ිරදු ව පබදීම  ෙසු ල 

පශෝ පමලන් ්ත්ත්ලය්  ලජ්ජි රළජයය  කෂ ලේධ් ය ලන්   ඇ්. 

රජ ලළව ආවන් පි ිරදු ව කුරිරුේ්ප මෆ  රජ කමළපේ 

මලධ්ළ ය පයොමු ේෂ මශප්රුන් ලශන්පව  ඔබපේ ෙළවිච්චිය  

මෆනීම  ේකවන ලවහත්ර මෙ  පජළ කිරීම  ඉිරිෙත් ලන්පන් ේලර ේරුණ්්   

දෆේ දෆයි විමවේක. පජළ ද්රලයය රේක් ප ෙ ේෂ බල්  මින් ප ො ශෆ පේ. 

එපව  ම පේප කු විිරන් පශොඳ ිරේකන් පශෝ  රේ ිරේකන් පදනු බ  

පජළ ද්රලය රේක් ප ෙ කිරීම මශප්රුන් මේකන් ිරදු ප ො පේ. 

උන්ලශන්පව ළ වෆම පද ළ  ම වමත්රීය ේරේක. මනුේ්පෙළ ේරේක. 

ආශීේලළද ේරේක. ්ල ද පමම ේ ළපලපු වඳශන් ල  මශ ප්රුන් 

ලශන්පව  රජ කමළ ේර  ලවහත්ර දළ පයපු යශෙත් මරමුණ්්  

ේකපබන්   පුළුල ෆයි මනුමළ  ේෂළ ද විය ශෆේ. 

 

ඳරිජ්ජඹන්ති - ෙරි+ලජ්ජ  - ලේජ ය ේරේක. 

ංඝාටිනඹෝ - වඟ ිරවුරු; වාංඝයළ ලශන්පව ළ මඳි  ිරවුරු  ක කින්   

                    එේකි. 
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ඳාදකු ාරි -    ෙළ  මෆේක පේපට්රි. පේපට්රි යනු කු ළ, ේෆපෙ  

ආයුධ්යකි. පමය ේෆපීම, ඝළ් ය කිරීම වඳශළ 

ෙළවිච්චි පේරිණි. 

අංසියං - මලාං-ිරර; පුව ෙශ්  ිරටි  පව  

ඳාදාසි - ර+මලදළිර „ලදේක‟ ය  ක්රියළ ෙදපයපු මධ්යම ඒේ ලච  යි.  

             “ේ යිර”(ෙලවපු)  මට්ඨේ ළ 

ඹභාදිඹාසි - වයාං + ආියළිර - ්මළ ම (ඔබ ම) ෙෆශෆර මනිපු. ඇද  

                    මනිපු. 

ංවිබාගං කනයෝසි - මත්් ළ ෙරිභුඤහජි්ේබලත් ප්ෝ ඒේච්චළනි 

දත්ලළ වාංවිභජිර - (මට්ඨ ේ ළ) ්මළ විිරන් 

ෙරිපභෝජ ය ේෂ යු ක ලවහත්රලලින් වමශර්  පබදළ 

පදන්ප පු ද, පජළ ේරන්ප පු ද? 

 

49 ගාථා 

්ාමීනි, ුඵ වන්නේ ඹභක් ඳන නේක් ද එඹ භභ පිළිගනිමි. 

(එනේ කනශේ) විනනෝදඹ පිණි ඹ. දු්ට සිතින් නනො නේ. රභණඹනට ද 

බ්රාව්භණඹනට ද පීඩා නකනශමි. ්ාමීනි, එඹ භා කශ අකුලරඹක් භ 

නේ. 

්මළ ේෂ ද වෆබ බල ලිච්ඡවි රජ කමළ පිළිමනී. ඔහු නිදශව  

ේරුණ්්  ඉිරිෙත් ේරයි. ඒ දුහ  ක්රියළ හුදු විප ෝදය ේළ ේෂ බලත්, 

දුහ  ිරේකන් ප ො ේෂ බලත් ෙලවයි. පමය  ්ප වමළල ිය ශෆකි 
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ේ ළල්  ප ො පේ. යජතුනභකු නැතනවොත් ඵරඹ ඇති  තැනැත්නතක් 

හුනදක් තභ විනනෝදඹ ඳතා අනුනට හිරිවැය න ආකායඹට රිඹා කයයි 

නම් එඹ භවජනඹාට නදන ැයදි ංඥාක.  

පමපු දී රජ කමළ ේෘDර ේ්ප පේො  ඇත්පත් ශ්රමණ් 

බ්රළශහමණ්යන්  ශළ රජුපේ මලධ්ළ ය පයොමු විය යු ක පුද්මයන්   ය. 

ේලර පේප කු  වුල ද එපව  කිරීප්ප යු් ේක වශම් බල්  දෆ් විය 

ප ො ශෆේ. එපශයින් බය  ෙත් ව ේලපරකු විිරන් පශෝ ්මළපේ සුඛ 

විශරණ්ය පිණිව ශළ විප ෝදය පිණිව මශජ යළ  පී ළ ල  පද් ප ො 

ේෂ යු ක ය. ලේ්මළ පි මෙ ිලයිපන් පමලන් පද් පේ්ර්ප  ්ප පද් 

ිරදු පේ ද? එපශත් ඒලළ ඝෘජු ල පෙන්ලළ දීම  ඉිරිෙත් ල  පජය පජේ 

උ කමන් ලශන්පව ළ ිරටිත් ද? 

්මළ ේපෂ  මකු ේේමය්  බල රජ කමළ පිළිමනී. දෆන් ඔහු 

“මකු ේේම” මෆ   ේ ළ ේරයි. 

දුක්කටනම් - දු් ේ ාං+ඒල = දුහේෘ්ය්  ම -  රේ්  ම, ලෆරි 

ලෆ ්  ම. 
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එක් භනුයනඹක් නකළි නරොේ සිතින් - විනනෝදඹ ඳතා - ඳේ 

රැ්නකොට භයණින් ඳසු අම්පමණ නබෝග ඇති තරුණ නප්රේතනඹකු වී 

නග්න බාඹට ඳත්  දුක් විඳියි. ඒ නග්නබාඹට ැඩි දුකක් නම් 

නප්රේතඹාට නකනේ නේ ද? 
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රජ කමළ ප්ප මලවහ ළපේ දී ්මළ ප්ප පජළල ේරනුපි  ේ  

වහලරෙපයන් ිරටි  පර ්පයකු මරභයළ බල ෙෆශෆිලි ේරයි. ්මළ 

පමන් ම ඔහු ද විප ෝදය ේළ ෙළෙ ක්රියළල්  ේර ඇේක බල වඳශන් 

ේරයි. එම පර ්යළ ්ලමත් දශර විපි - ්රුණ් විපි - ිරටින් කු බල 

ෙලව  රජ කමළ පමොහු  ්ලත් විඳිය යු ක දු්  ඇත් ද යන්  විමවයි. 

පර ්යළපමන් දෆ මෆන්ම  ෆබුපන් යශළුලන්පේ ලවහත්රය්  විප ෝදය 

ේළ වෆඟ ව බලත්, ඒ නිවළ ම  ේ  ව බලත් ය. එපව   ්ප ්මළ ේෂ 

ෙළෙේළරී ක්රියළල  පේ්ර්ප දරුු  විෙළේ ෆපේවි ද යන්  ඔහුපේ 

ිර්  කෂ වන්ත්රළවය්  ජනි් ලන්   ද ඇ්. 

ඳවිත් - „උෙචිණිත්ලළ - රැවහ පේො , එේ ක පේො ‟ 

නේනද්ති    - විඳියි, මනුභල ේරයි. 

අභත්තනබෝගී - මෙරිපුණ්ණ්පභෝපමෝ = මවමළේ්+පභෝගී     

වමළේේකය  - ව්පපේණ්ත්ලය  - ප ො ෙෆමිණි 

පභෝම - වෆෙ ව්පෙත් - ඇත්පත්,  ්ලමත්   

වෆෙව්පෙත් ව්පපේණ් බලේ  ප ො ෙෆමිණි. 

නග්ගනිඹ් බාගී -   ේමභළලවහව භළගී,  ේ භළලය   පුමිේරුලකු      

                                  වී 
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්ාමීනි, ුහු දැක භභ ංනේගඹක් රැබීමි. (භභ ංනේගඹට ඳත්වීමි.) 

ුහු අයමුණු නකොට නගන භභ ුඵ වන්නේට නම් ්ත්ර දානඹ නදමි. 

්ාමීනි, නම් ්ත්ර යුගර අට පිළිගනු භැනවි. නම් දක්ෂිණා භගින් 

න කුලරඹ ඒ නප්රේතඹා වට ඳැමිනේා! 

 

පර ්යළපේ වහලරෙයත්, ඔහුපේ රේළයත් (දු්  විඳි  බල 

ෙෆලසීමත්) නිවළ මම පබපශවින් වාංපේමය  ෙත් වීමි. එපශයින් ඔහු  



 

186 

 

පින් ෙෆමිණ්වීම උපදවළ ප්ප ලවහත්ර පජළ ේරමි. ඒලළ පිළිමන් ළ පව ් ලළ 

යි රජ කමළ ෙෆලසී ය. ඒ පි  ඔහු  මත්ෙත් පේලළ යි ද ේයි. 

අරත්ථං  ම+ේ (භේක) - මතී් උත්්ම පුරු ඒේලච  ක්රියළ 
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දන් දීභ ඒකාන්තනඹන් භ බුද්ධාදී උතුභන් විසින් විවිධාකායනඹන් 

මණනා කයන රදී. දන් නදන්නා ව ුඵට ද නභඹ ක්ඹ නනො න 

්බා ඇත්තක් නේා! ුඵනග් නම් ්ත්ර යුගර අට භභ පිළිගනිමි. 

නම් දක්ෂිණා නප්රේතඹා වට ඳැමිනේා! 

මශරශ කන් ලශන්පව  පදපදප කු පේපේ මනුේ්පෙළපලන් 

ලවහත්ර පිළිමෆනීම  ේෆමේක ල  පව ේ. ෙෂමු ල පර ්ළත්මපි දු්  විඳි  

පර ්යළ ශ  පින් ෙෆමිණ්වීම පිණිව ය. පදලනු ල, ේලර ලෆරි ේකබුණ්ත් 

දළ ය්  රේක් ප ෙ ප ො ේර  පශයින්* ලවහත්ර පජළල ේරනුපි රජු 

නිවළ ඔහු  ද ඉන්  ් ය ප ො ල  - මඩු ප ො ල  - කුය්  ිරදු  වීම 

පිණිව ය. 

පමම මළ ළපලන් උන්ලශන්පව  ේරුු   ක ්  වඳශන් ේර  පව ේ: 

1. දන් දීම බුද්ධ්ළදී උ කමන් විිරන් පබපශවින් ලේණ් ළ ේර  

දී. රාංවළ ේර  දී. (පමය හුපද්  පර ්පයකු වඳශළ 

පිරි ම  දළ යේ  සීමළ ප ො පේ) 

                                                 
*කිිරය්ප පශ  කල්  නිවළ කිිරල්  රේක් ප ෙ ේරත්  ්ප මශළ වාංඝයළ ලශන්පව  නිශඬ 

ල „ෙත්් නිකුජ්ජ ‟ ේේමය ේරේක. 



 

187 

 

2. දන් පදන් ළ  දළ පයන් ෆපබ  කුය පමවී ප ො යයි. මඩු 

ප ො පේ. 

3. ලවහත්ර නිිර ෙරිි පිළිමෆනීම නිවළ ජනි් ල  කුය පර ්යළ 

ශ  මත් ෙත් පේ යන්  ය. 

 

අක්ඛඹධම්භ - ම+් ය-ධ්ේම, ප ො ිර පඳ  වහලභළල - ් ය ප ො ල  

වහලභළල 
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ඒ ලිච්ඡවි යජ ඉන් ඳසු මු නෝදානගන භවනතයණුනට ්ත්ර යුගර 

අට පිළිගන්ා, ඒ ්ත්ර පිළිගන්නා රද්නද් නේා, ්ත්රනඹන් ැයසුණු 

නප්රේතඹා ද නඳනන්ා යි ඳැසී ඹ. 

මශප්රුන් ලශන්පව  ලවහත්ර පිළිමෆනීම  ේෆමෆත්් ෙෂ ේෂ 

ෙසු, ඒලළ උන්ලශන්පව   පිළිමන්ලළ, වහලළමීනි ප්පලළ පිළිමන් ළ 

පව ් ලළ, එයින් ජනි් ව කුය පශ  ක පේො  පම   ේ  ල ිරටි  

පර ්යළ ලවහත්රළභරණ්පයන් වෆරසී ද්    ෆපේලළ යි ෙෆතී ය. 

රජ කමළපේ මිධරළය ලන්පන් ්මළ  කෂ විහලළවය්  ජනි් ේෂ පර ්යළ 

ලවහත්රපයන් වෆරසී ිරටිනු දෆකීම  යි. පමය ඔහු ිරයෆිරන් දෆේ ම 

පිළිමෆනීම  පෙෂපඹ  පමොපශෝකි. ඒ වඳශළ පින් මනුපමෝදන් ේෂ 

යු ක ය. පින් ෆමටම වඳශළ මශප්රුන් ලශන්පව  ලවහත්ර පිළිම් යු ක ය. 
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පජළල ේෂ යුත්පත් පමෞරල ව්පරයු් ් ල ය. ඒ වඳශළ ම ව 

පමන් ම රීරය ද පිරිිරදු ල ්බළ ම් යු ක ය. මත් ෙළ පධ්ෝල ය ශළ මුල 

පව දීම රජ කමළ ේපෂ  ඒ උවවහ ිරරි් මනුමම ය කිරීම  ය. පමය 

රජ කමළ  පර ්යළ විිරන් උමන්ල  ද්ද්  ප ො පේ. පෙර ිර  ෙෆලේක 

චළරිත්රය්  ල  පශයිනි. 

මශළවාංඝයළ විපයපු දන් පිළිමන්ල  වි  මත් ෙළ පධ්ෝල ය 

පේො  පිරිිරදු ේර මෆනීම ෙමණ්්  ප ො ල පිරිිරදු ඇඳු්ප ඇඳ ිරටීම ද 

පෙර ිර  ම ඉටු ල  චළරිත්රයකි. වම මලවහ ළලේ දී ම හපේ් ලේණ් 

ඇඳු්ප ඇඳ ිරටීපමන් රදේ ය ේරන්පන් ඒ ෙවිත්ර්ළල යි. ්ල ද දළ ළදී 

්ෆන්ෙත් කිරීමත්, ආව  ෙෆ වීමත් වඳශළ සුදු ලවහත්ර ද පයොදළ මෆපන්. 

පමයින් ිධ් ෂු වාංඝයළ පේපරපු ඇේක ශ්රද්ධ්ළලත්, ෙවිත්රත්ලයත් පිළිබිඹු 

පේපේ. 

 

ආචභයිත් = “ආචමයිත්ලළ - ශත් ෙළදපධ්ෝල පුේබේාං මුඛාං 

වි් ඛළපත්ලළ” (මට්ඨේ ළ)  මත් ෙළ පව දීම පේල පේො  ඇේක මුල 

පවෝදළ. 

 

54 ගාථා 

ලිච්ඡවි යජතුභා, ඳුන් සුණු ගේන රද්දා ව, ආජානීඹ අල්ඹා පිට 

නැංගා ව, උදාය ම්ඳත්තිනඹන් යුක්ත ව, භනා නකොට වැ ගත් ත්්ර 

හිත ව, ැයසුණා ව, පිරිය ජනඹානගන්  පිරියන රද්දා ව භවත් 

ඹක් ඍද්ධිඹට ඳැමිණිඹා ව ඒ නප්රේතඹා දුටුනේ ඹ. 
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මශප්රු   ේර  ද ලවහත්ර පජළලත් වමම ම ඒ පුණ්ය ේේමපි 

බය පශ  කපේො  පම  පර ්යළ ලවහත්රළභරණ්පයන් වෆරසී ිරටිනු 

දුටුපේය. ඒ පෙනීම පමපව  ව ශන් විය: 

1. රීරය පුරළ වඳුන් ේල්ේ ්ෆලරී ේකබිණි. මින් රීර ලේණ්ය 

ඔෙලත් වීපමන් සුමන්ධ්ලත් වීමත් ිරදු පේ. 

2. ආජළනීය මහලයළ පි   ෆගුණි. „ආජළනීය‟ යනු උත්්ම 

මණ්පි මහලපයකි. එලෆන් කු පි   ෆම ිරටිය ශෆ් ප්  

භළමයලන්් පත්ජලන්් පේප කු ශ  ය.  

3. උදළර රීර ලේණ්පයන් ඔෙලත් විණි. 

4. රෙ පවෞන්දේයපයන් ශළ ලවහත්රළභරණ්ලලින් වෆරසීම නිවළ 

මාංේළර විණි. 

5. මෆ වින් ලවහත්රපයන් වෆරිරණි. 

6. පිරිලර ජ යළපමන් පිරිලරළ මෆනිණි. 

7. ය්  - උවවහ - ඍද්ිපමත් භළලය  ෙත් විණි. පදේරුලේ 

ිවහල  ඍද්ිපමත් භළලය  ෙත් වුු  බෆේ මින් ශෆඟපේ. 

 

ප්ප මනුල දළ ළනිාංවය පශ  කපේො  පම   ේ රෙය ඉලත් ල 

පමොවහ උචි් ලවහත්රලලින් එපේපණ්පු ම වෆරසුු  බෆේ දෆ් පේ. රජ කමළ 

ප්ප පර ්යළ දුටුපේ මශරශ කන් ලෆ  ිරටි වහ ළ පි බල ද ිරපුේෂ යු ක 

ය. 

පර ්යන් උපදවළ මශ වඟරුල   පද  දළ පයපු රේකඵ 

එපේපණ්පු ම ද්    ෆපබ  බල ප්ප ේ ළ ලවහ කපලන් විදශළ 
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දෆ් පේ. පමලන් මලවහ ළ රැව්  පර ් ලවහ ක ේ ළල දෆ් පේ. ප්ප 

පිළිබඳ විවහ්රය්  මී  පෙර ව ෙරිච්පේදපි දෆ් පේ. ෙශ් වඳශන් 

මළ ළල එ  රේළයන්ද බන් . 

අඹඤ්ච නඛො දක්ඛිණා දින්නා 

ංඝම්හි සුේඳතිට්ඨිතා 

දීඝයත්තං හිතාඹ් 

 ානනො උඳකේඳති 

දළයේයළ විිරන් පද  ද ප්ප ද් තයණ්ළල මශළ වාංඝයළ විපයපු 

මෆ වින් පිපුටිපි ය (ඉටුවිණි). ප්ප පර ්යළ ශ  පබොපශෝ ේළය්  

පු් සුල පිණිව එනකනණහි භ ඳැමිනණයි (මත්ෙත් පලයි).                                                                                                                                                                

  (පිට්ඨධී්ලිේළ පර ් ලවහ කල I.4) 

 

ප්ප මනුල “භනන්තයානුද්දිට්න ේ විඳානකෝ උදඳජ්ජථ” [“ඒ 

පින් දීම  ම  කරු ල ම ඒ දළ පයපු විෙළේ උෙණ්”] යි නි්ර පයපද්.  

තිනයෝකුඩ්ඩ සත්රඹ 1.5; ඛේරාටි නප්රේත I.10; ාරිපුත්ත ්ථවිය භාතා 

කථා II.2; නන්දා නප්රේත ්තු II.4 

 

 

දානඹක් පර වීභ වා අංග තයක් ම්පමණ විඹ යුතු ඹ. 

1. දළ ය පදන් ළ 

2. සුදුසු රේකරළශේයළ 
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3. උචි් දළ  ලවහ කල 

4. පි  මනුපමෝදන් ේෂ යු ක පර ්යළ 

 

පමම මලවහ ළපේ දී ප්ප මාංම ව්ර ම ව්පපේණ් වී ඇ්. 

එපශයින් පර ්යළපේ  ේ භළලය ම කරුදශන් විණි. 

 

55 ගාථා 

ලිච්ඡවි යජනතභ ුහු දැක නඵනවවින් තුටු සිත් ඇති , ුද ැඩී ගිඹ 

සිත් ඇති , තුටු ඳවටු සිත් ඇති , අතිලඹ බාගය ම්ඳන්න ලරීය ඇති 

, නඳය බනඹහි සිදු කශ කමභඹත්, නම් බනඹහි ඇට නඳනනන 

භවත් කමභ විඳාකඹත් සිඹැසින් දැක.... 

ලිච්ඡවි රජ කමළ ේේම ඵ ඇදහීම  මෆළි ේම්  දෆ් වපලකි. 

දෆන් ප්ප ිරද්ිපයත් වමඟ ඔහු පබපශවින් ප්රීේකය  ෙෆමිණිපි ය. 

 

ඔහු  කෂ ඇේක ව පල ව ලච  කීෙයකින් ම විවහ්ර පේපේ.  

අත්තභනනො - මත්් + මප ො “ කට්ඨමප ෝ” ව කටු ිරත් ඇත්පත්, 

„වේමප ො‟ ්මළපේ ම ම ව බල  ෙත් ව 

උදග්නගෝ - උද+මේම - ඉශෂ  ම ගිය; ප්රීේකපයන් උද්දළමය  ෙත් ව; 

කුල්මත් ව 

ඳවට් චිත්නතෝ - රශේය  ෙත්, ආ න්දය  ෙත්; ආශහළදය  ෙත් 
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සුබග්ගරනඳෝ - සු+භම+රෙ, මශත් භළමය ව්පෙන්  වහලරෙය  ෙත්         

                        ව 

ංදිට්ඨික - පෙප න්   ේකපබ , විද් යමළ , ඇවහ ෙ ළ පි  පෙප  ; 

ප්ප ජීවි්ය  මයත්  ෆ්පශොත් පමපොල  ම ලෆ දළයේ 

ව 

 

 

56 ගාථා 

... ුහු නත ඳැමිණ, නභනේ ඳැසී ඹ. රභණ බ්රාව්භණඹන්ට දන් 

නදන්නනමි.  නනො දිඹ යුතු නවෝ නනො දිඹ වැක  කසිදු ්තුක් භට 

නැත. ඹක්ඹ, ුඵ භට නඵනවවින් උඳකාරී වනඹහි ඹ. 

දෆන් රජ කමළ පබපශවින් ෙෆශෆදුු  ිරත් ඇත්ප්කු වී ිරටියි. 

එපශයින් ශ්රමණ් බ්රළශහමණ්යන්  දන් පදන්   මි න් ේර මනී. 

එපශයින් “ම  ිරයලු ම ද ෙරි්යළම ේෂ ශෆේ. ප ො ිය ශෆකි කිිර 

පදය්  මළ ශ   ෆ්. එපශයින් පදමි. ප්ප මලවහ ළල  - පමම ේරුු  

ල ශළ මෆනිම  - මළ පෙෂඹවපි, ඔබ යි. එපශයින් ඔබ  ේෘ්ඥ 

පලමි” යි ලිච්ඡවි රජ පර ්යළ  ෙෆලසී ය. 

මසුරු ල ිරටි ලිච්ඡවි රජු පල වහ ව වෆටි පමයින් පෙපන්. 

ද්ාමි - „දළ-දීපමපු‟ ම ළම් උත්්ම පුරු ඒේ ලච  ක්රියළ ය. 
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යජතුභනි, ුඵ තුභා ද භට (සිවු ඳ දානනඹන්) එක් අංගඹක් ව ත්්ර 

දානඹ දුන්නනහි ඹ. ඒ දානඹ හි් එකක් නනො නේ. අභනුය ව භභ 

භනුය ව ුඵ භග ාක්ෂි දයන්නනක් නමි. 

ප්ප මලවහ ළපේ දී පර ්යළ රජු  ද ේෘ්ඥ්ළල ෙෂ කිරීම  එය 

සුදුසු පේළල්  ේර මත්පත් ය. ලවහත්ර දළ ය ිරවු ෙව දළ පයන් එේකි. 

එය ඔබ ඉටු ේපෂපු ය. දීේඝ ේළය්  පුරළ ඵ දීම  සුදුසු පුණ්ය 

ක්රියළල්  ල  පශයින් එය පුවහ එේ්  ප ො ලන්පන් ය. මිනිවහ බල 

ෆවනපලකුත් ප ොමිනිවහ පේප කුත් ම්ර ව පශයින් මපි පදපද ළ ම 

එකිප ේළ  වළ් තය දරන්ප මු. 
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පින්ත් ඹක්ඹ, ුඵ භට ඹා යුතු භග (නඳන්න්නා) න්නනහි ඹ. 

නෑඹා ද න්නනහි ඹ,  පිහිට ද න්නනහි ඹ, මිත්රඹාද න්නනහි ඹ. 

එනේ භ නද්තානකු ද න්නනහි ඹ. භභ ඇඳිලි ඵැ ුඵනගන් 

අඹැදිමි. නැතත් ුඵ දැකීභට කැභැත්නතමි. 

ප්ප ලිච්ඡවි රජ කමළ පර ්යළ  දෆ් ව රේකචළරය යි. රජ කමළපේ 

ේ්පෙ ය පමයින් ෙෆශෆිලි පේ. ඔහු දෆන් පර ්යළ ්මළ  මළේමය 

ෙශදළ පදන්ප කු,  පයකු, පිපු  වෙයන්ප කු, මි කපරකු පේො  

වේ ලළ ෙමණ්්  ප ො ල, මරු බුහුමන් ේෂ යු ක පදවියකු පේො  ද 
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වේයි. ඇඳිලි බෆඳ යළඥළ කිරිම  ්ර්ප මෘදු පලයි.  ෆල්ත් 

පර ්යළපේ දෆ් ම ේයි. 

ප්ප  ්ප වත්පුරු පව ල පි උවවහ ඵයකි. 

 

ගති - පමපු මේ  කිපුෙය්  පේ. පම්ෆ  ම් යු ක ලන්පන් යළ යු ක 

මම, ජීල  දේ ය ය  මේ ය යි. එමගින් „මම පෙන්ලන් ළ‟ 

යන්  ආධ්යළශළර ලපයන් ම් යු ක පේ. 
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“ඉදින් ුඵතුභා ඹළිත් අරද්ධාත් තැනැත්නතකු න්නනහි නම්, තද 

භසුරු ඵ ඇත්නතකු න්නනහි නම්, මිථයා විල්ාරට නතු 

න්නනහි නම් ඒ නවේතුනන් භ භා දැකභට ුඵ අ්ථාක් නනො 

රඵන්නනහි ඹ. එනේ භ ුඵ භා දුටුත් භභ ුඵට කථා නනො 

කයන්නනමි” 

පර ්යළ දෆන් වත්පුරුපයකු ලපයන් ලිච්ඡවි රජ කමළ යශ 

මම  පෙොෂඹලයි. ඒ මනුල ශ්රද්ධ්ළලත් ්ෆ ෆත්ප්කු ල  පව උෙපදවහ 

පදයි. ඔහු ්ලමත් බුදු දශම ලෆෂඳ මත් මපයකු බල  ෙත් වි  ෆ්. 

එපශත් ේේමඵ මදශන්ප කු බල  ෙත් වී ශමළර ය. ඒ මනුල පබෞද්ධ් 

ිධ් ෂූන් ලශන්පව   ම්  පේපරපු භ් ේකය  ඇේක ේර පම  ිරටී. එම 

ශ්රද්ධ්ළල ්ල දුර ත් ෙලත්ලළ පම  යළ යු ක ය. රජ කමළ මසුරු ම ඇේක 

පේප කු ප ො විය යු ක ය. ඔහු ශ්රමණ් බ්රළශහමණ්ය   දන් පද  බල 
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රේළ ේර ඇ්. එම ්ත්ත්ලය එපව  ම ෙලත්ලළ ම් යු ක ය. ්ල ද 

මි යළ මදශවහ ඇත්ප්කු ප ො විය යු ක ය. ේේම ඵ ඇදහීම වමය්  

දෘහටිපි ෙද ම වී ඇ්. එපශයින් එම ්ත්ත්ලය ෙලුදු ප ො ේර ම් 

යු ක ය. ඉින් ප්ප ්ත්ත්ලයන් ප ො වේළ මශ්රද්ධ්ළලත් ලන්පන්  ්ප 

මසුරු ම ඇත්ප්කු ලන්පන්  ්ප ශළ මි යළ දෘහටිේ ලන්පන්  ්ප 

යළිත් ල්ළල්  ්මළ දෆකීම  ප ො ශෆකි ල  බලත් දෆ් ේත් ේ ළ ප ො 

ේර  බලත් පර ්යළ ෙෆලසී ය. 

 

විේඳටිඳන්නචිත්නතෝ -“මිච්ඡළිට්ඨිාං ෙටිෙන් මළ පවෝ, ධ්්පමියාං 

ෙටිෙදාං ෙශළය මධ්්පමියෙටිෙදාං ෙටිෙන්ප ෝේක මත්ප ෝ” (මට්ඨේ ළ) 

මි යළ දෘහටිය  පිළිෙන් ිරත් ඇත්පත්, ධ්ේමළනුක රේකෙදළල ම්ශෆර 

ධ්ේමළනුක ප ො ව රේකෙදළල  පිළිෙන්පන් යනු මේ ය යි. 

 

න රච්ඡසි - ප ො බන්ප පු; ේ (භ) ධ්ළ කපලන් නිෙන් ම ළම් 

ේළ මධ්යම පුරු ඒේ ලච  ක්රියළෙදයකි. 

ේ+වය+ිර>ේ+වය+ිර(වාංවහේෘ් ේවයිර) 

>ච්+ඡ+ිර = ච්ඡිර. ච්ඡළම, ච්ඡළමපව  ය  ක්රියළෙද 

ද ප්ප මනුල වදුු  ඒලළ ය. 
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ඉදින් ුඵතුභා කුලර ධමභ පිළිඵ  නගෞය හිත වනකු න්නනහි 

නම්, දන්දීනභහි ඇළුනණකු න්නනහි නම්, අනයඹන් නකනයහි 

අනුකම්ඳා වගත න්නනහි නම්, රභණ බ්රාවභ්ණඹන් වට උේඳතක් 

නනොනවොත් ළික් නභන් න්නනහි නම් එවිට භා දැක්භ රඵන්නනහි ඹ. 

 ්මළ ද්    ෆපබපන්පන් පේපව ෙෆලේකය පශොත් දෆයි 

පර ්යළ ෙලවයි. මුලින් වඳශන් වද්ධ්ේම පමෞරලය (ශ්රද්ධ්ළල) ේකමටම, 

මසුරු ම ප ො මෆත්ප්කු වීම, ම යයන්  රැේලරණ්ය පද  

මනුේ්පෙළ වශම් වීම, ශ්රමණ් බ්රළශහමණ්යන්  නි්ර දන් පිළිපලත් 

ෙෆලෆත්වීම ේරන්ප පු  ්ප මළ දෆකිය ශෆේ. 

 

ඕඳානභනතො - ඕෙළ  = උදෙළ  ිරයලු මිනිසුන්පේ මිධළයන් 

වහීම  ෙත්ල  ආේළරය  ේ යු ක ේර  - උල්ේ්  

බඳු ව; “ඛ් පෙෝ ඛරණීන් විය හුත්ලළ” වේවහ ේර  ද 

පෙොකුණ්්  පමන් වී. 

 

61 ගාථා  

ුඵතුභා දැක භභ කථා කයන්නනමි. ුඵතුභාට ඹවඳතක් භ නේා! ඹම් 

නවේතුක් භත - ඹනභකු අයමුණු නකොට නගන - අඳ නදනදනා 

එකනනකාට ාක්ෂි කයගත්නතමු නම් ඒ උර හිඳුනු රැබ තැනැත්තා 

නත ඹාභ නිා ඹයි සිතමි. එනවයින් ඒ තැනැත්තා වා උනරන් මුදා 

වරින්න. 
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පර ්යළ දෆන් රජ කමළ දෆශෆමි මම  පයොමු පේො  ඉ්ළ ලෆදමත් 

ඉල්ලීම්  ද ේරයි. රජ කමළත් පර ්යළත් මුණ් මෆපවන්පන් උ පුඳුලනු 

ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ පල්  ෙෆමිණි මලවහ ළපේ දී ය. එය වළ් තයය්  වී 

ඇ්. එපශයින් උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ මුදල  පව ඉල්යි. 

දඬුලම ඉලත් ේෂ ශෆ් ප්  එම දඬුලම ෙෆමිණ්වීප්ප මිපේළරී 

බය ඇේක ්ෆ ෆත්්ළ  ය. පමම පුරුයළ  දඬුලම ෙෆමිණ් වපි 

රජ කමළ ය. එම දඬුලම ඉලත් ේෂ ශෆ් ප්  ද ඔහු  ම ය. ඒ නිවළ 

රජ කමළපේ ිර් ඉශෂ මට් ම  පම  ආ පර ්යළ ප්ප ඉල්ලීම ඉිරිෙත් 

ේරයි. පමබඳු ඉල්ලී්ප ිර් උු  ව වි ේ ම ිරදු ේෂ යු ක ය. ප්ප 

ආේළරය  ිරදු ව පද් පෙෂ මෆපවන්පන් ඉ්ළ විචිත්රලත් පව ය. 

පර ්යළ ෙෂමුල රජ කමළ ේේම ශළ ේේමඵ විහලළව කිරීම  

පෙොෂඹලයි. ඉන් ෙසු මශරශ කන් ලශන්පව  පල් පයොමු ේරයි. එපුදී 

රජ කමළ ්මළ ේෂ ෙළපී ක්රියළ මලපබෝධ් පේො  පම  ලවහත්ර පජළ ේරයි. 

පර ්යළ  ේ ත්ලපයන් මිපදයි. රජ කමළ ්ම ිර් යශමම  පම  එයි. 

ඒ බල දෆ මත් පර ්යළ ්ලත් මවරණ්පයකු මුදළ මෆනීම  ේ යු ක 

ේරයි. 

නම් සිඹේර ත් පුරු නේනනඹහි ප්රතිපර යි. 

 

රහුං - ඝු - ලශළ ් ණිේ ල [වවඳන් : හු ෙරිලත්්ාං - ් ණිේ ල 

පෙරපෂ ] 
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62 ගාථා 

ඒ අපි නදනදනා එකනනකාට ාක්ෂි නකොට ගත්නතමු ද ඒ උරහිඳු නු 

රැබ නම් පුද්ගරඹා ඹ. ුහු වා මිදුනන් කුර ධමභඹන්හි කා 

වැසිනයන්නන් ඒ නියනඹන් ද මිනදන්නන් ඹ. 

 මෙ පදපද ළ මුණ් මෆසීම  පශ  ක ේළරේ ව ප්ප පුද්මයළ 

උපන් මුදලළ මනු බන්පන්  ්ප කුවල් දශ්පපු පයදී මෙළ දුපේන් ද 

මිපදන්පන් ය. ප්ප මනුල උපන් මිදී ජීවි් දළ ය බ ලළ ෙමණ්්  

ප ො ල පබෞද්ධ් ධ්ේමය  මනුල කුවල් කිරීම මගින් මෙළ දුකින් මිදීම ද 

ිරදු පේ. පමය උ ක්ප පදයකි. 

 

63 ගාථා 

අන් තැනක (අන් බඹක) වින්ද යුතු ඹම් අකුලර කමභඹක් ඇත්නත් 

නම් ුහු (ඒ උර හිඳුනු  රැබ තැනැත්තා) භග භ සුදුසු නේරාක 

කේපිනක භව නතරුන් නත නගෝ දන් ශා උන්වන්නේ 

ඉදිරිපිට හි ුඵ විසින් භ අන්න. 

 රජ කමළ දශ්ප රහ  ඇසීපමපු රුචිය්  ඇේක ේරපම  ේකපබ  

බලත්, විෙළේ පද  ේේම පමො ලළ දෆයි විමසීම  පෙෂපඹ  බලත් 

දන් ළ පර ්යළ රජු  පයෝජ ළල්  ේරයි. ඒ, උ පුඳුලනු ෆවන 

්ෆ ෆත්්ළ වමඟ මශප්රුන් පල් පමොවහ රහ  මව  පව යි. 

 මශප්රුන් පල් යෆපලනුපි පදල  ලර  ය. එම මලවහ ළපේ 

ද සුදුසු පේළල - දන් පිළිමෆන්වීම - ්මළ ම රහ  ඇසීම ය  ේරුු  

වෆකිල්  ම් යු ක ය. ඇිරය යු ක රහ ය ලන්පන්, මන් ්ෆ ේ 
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එ ්ප පල ත් භලයේ විඳිය යු ක ේේම ඇත්ද, එපු විෙළේ පේපව  පේ ද 

යන්  ය. ප්ප රහ ය රජ කමළ  ද මදළෂ ල  බල පෙපන්. 

 

අඤ්ඤත්රනේදනීඹං - පල ත් ්ෆ ේ වින්ද යු ක. ේේම විෙළේ ප්ප 

භලපි දී විඳිය යු ක ඒලළ විය ශෆේ. ම ක භලයේ විය ශෆේ. ප්ප භලපි 

විඳිය යු ක ේේම ඵ මෙ  දෆේ ම් ශෆේ. ම ක භලයේ විඳිය යු ක ේේම 

ඵ පමො ලළ ද, විඳිය යුත්පත් ේලර මලවහ ළලේ ද ආිය දන් ළ 

මයකුපමන් විමිරය යු ක ය. රජ කමළ  උෙපදවහ පදන්පන් ඒ නිවළ ය.  

 

ප්ප පිළිබඳ ල 79 මළ ළල  මදළෂ ව ශ  බන් . 

 

64 ගාථා  

උන්වන්නේ ුඵතුභාට ඒ කරුණ ඳැවැදිලි කයන්නන් ඹ. ඒ භික්ෂූන් 

වන්නේ නත භ නගෝ දැන ගනු කැභැත්නතන් භ - දු්ට සිතින් නනො 

 - එඹ විභනු භැනවි. උන්වන්නේ ුඵතුභා විසින් මීට නඳය අා 

තුබුණු වා අා නනො තුබුණු සිඹලු දවම් කරුණු උන්වන්නේ දන්නා 

ඳරිදි ඳනු ඇත. සුගතිගාමී වු ධමභඹ දක්නු ඇත. 

උන්ලශන්පව පමන් විමිරය යුත්පත් දෆ  මනු වඳශළ මිව ලෆරි 

පවවීම, ම ලය ්ේේ පමතීම පිණිව ආදී දුහ  ිර කවිලි ඇේක ල ප ො 

පේ. උන් ලශන්පව  ඔබ කමළ මී  පෙර මවළ  කබුු  පශෝ ප ො  කබුු  

දශ්ප ේරුු  ෙලවනු ඇ්ෆයි කීපමන් උන්ලශන්පව පේ ෙෆශෆිලි කිරී්ප 

උවවහ ධ්ේම පද් ය්  ම ලනු ඇ්ෆයි ශෆඟපේ. 
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අක්ඛි්ති - ආ+√ඛයළ (රේළ කිරීපමපු, ෙෆලසීපමපු) ම ළම් ේළ 

ර ම පුරු ඒේලච  ක්රියළ ෙදයකි. ම් ඛළපු, ම් ඛළිර, ම් ඛළයේක 

ය ළදී ක්රියළෙද ද පමයිනි. 
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යජනතභ එහි දී අභනුයඹා (නප්රේතඹා) භග යවනේ ාකච්ඡා නකොට 

ුහු ද ාක්ෂිඹට තඵා නගන ලිච්ඡවි යජරුන් මිඳඹට ගිනේ ඹ. ත ද 

ුහු රැ්  සිටි පිරිට නභනේ ඳැසී ඹ. 

උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ නිදශවහ කිරීම පිළිබඳ ල වළේච්ඡළ 

ේපෂ  රශිරම් ල ය. එය ද මනුයපයකු ප ො ව මපයකු වමම ය. 

එ ්ප පර ්යළ වමම ය. එපව  ඔහු වමම වළේච්ඡළ පේො  ඔහු මුදළ 

ශෆරීම මෆ  තීරණ්ය්  මෆනීම  -  ෆ්පශොත් මනුමෆේකය මෆනීම  - 

ලිච්ඡවි රජලරුන් වමීෙය  ගිපි ය. 

 

යව්ං = රශවය - රශිරන් 

මුේරපිත්ා - වාං+උල්පිත්ලළ; [උද්+ෙේක] ේ ළ පේො  
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පින්ත්නි, භානග් ප්රකාලඹක් අනු භැනවි. යඹක් ඉේරමි. භා කැභති 

යඹ භභ රඵන්නනමි (යි විල්ා කයමි). දරුණු රිඹා කශ ලාරීරික 

දඬුම් රැබ, උර තඵනු රැබ තැනැත්තා යජු නකනයහි ඇළුණු 

්බානඹන් යුක්ත ඹ (යජුට ඳක්ඳාතීඹ). ඹම් දිනක ුහු උර හිඳුනු 

රද්නද් ද එදා ඳටන් නම් දක්ා විසි රැඹක් ඳභණ ඉක්භ නගොසිනි. ුහු 

ජීත් න්නන්ත් නැත. භනශේත් නැත. 

රජ කමළ ්මන්  මලය මනුමෆේකය කුම්  දෆයි ෙෆශෆිලි ේරයි. 

උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ දරුු  ක්රියළ ේෂ ්ෆ ෆත්ප්කි. ඔහු  

ළරීරිේ දඬුල්ප ෙමුු ලළ ඇ්. (උ ්බනු ෆබ ිරටී.) ඔහු දෆන් රජු 

පේපරපු ඇළුු  - ෙෆශෆදුු  - ේ ෙළතී වහලභළල ඇේක පේප කි. ඔහු 

උ පුඳුලළ දෆ   ි  විවහව්  ෙමණ් වී ඇ්. ඔහු ජීලත් ලන්පන්ත් 

මෆරුපණ්ත් ප ො පේ. 

 උ පුඳුලනු ද්පද් ඔහු ලරද්  ේෂ පශයිනි. එපශත් දෆන් ඔහු 

රජ කමළ  පු්ලත් යයි ඇළු්ප ේරේකයි ෙලවන්පන් ේලර පශ  ක නිවළ දෆ 

යි ෙෆශෆිලි  ෆ්. දඬුලම විඳ ි  විවහව්  ම් වීමත්, පර ්යළපේ 

ඉල්ලීමත් වේළ බළ පමලෆන් ්  කියන්   ඇ්ෆයි ිරපත්. 

 

යං රි්ං - √ලෘ (ලරේක) [ේෆමේක වීප්ප] ධ්ළ කපලන් පමය වදී ඇ්. 

උත්්ම පුරු ඒේලච  ම ළම් ේළ ක්රියළ ෙදය 

යි. ලරය්  ඉල්න්ප මි. ලරය්  ේෆමේක පලයි. 

ේයි. ඉල්යි. ලරාං වුණ්ළේක, ලරාං යළචේක. 

මනුරශය්  ඉල්යි. 
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රභි්ාමි - „භ‟ ධ්ළ කපලන් නිෙන් උත්්ම පුරු ඒේ ලච , ම ළම් 

ේළ ක්රියළ ෙදය. බන්ප මි. 

ලුද්දකම්නභෝ - ලුද්ද = රුද්ද = රුø> පරෞø + ේ්පම = ේේම; රුදුරු 

ේේම ේර / ේෂ ්ෆ ෆත්්ළ 

ඳණිහිතදේනඩෝ - ෙ+නි+√ධ්ළ (පයොදනු ෆමටපමපු, නියම ේරනු 

ෆමටපමපු) ෙණිපු් - මතී් ේෘදන්් (දඬුල්ප) 

ෙමුු ලනු ෆවන, දඬුලපමපු පයොදලනු ෆවන. “ඨපි් 

වරීරදණ්ප ෝ” (මට්ඨේ ළ - රීර දඬුල්ප 

ෙමුු ල  ද) 

අනුත්තරනඳෝ = මනු+වජ්  ෆ්පශොත් „වඤහජ්‟ ය  ධ්ළ කපලන් 

නිෙන් මතී් ේෘදන්් ෙදය. „වත්්‟ (් ්) 

පේ. “ඇළුු ” - ෙළ් තයේභළලය පෙන්නු්ප 

ේර  සුලු, ඇඟලු්ප ේර  සුලු; “රළජිනි 

මනුවත්්සුභළපලෝ”  (රජු  පු්ලත් බල ද් ල  

සුලු) (මට්ඨේ ළ) 

භනතො -  ම් = මෘ් (මෂ) 

 

67, 68 ගාථා 

භභ ුහු දැන් මුදා වරින්නනමි. නම් බා කැභති ඳරිද්නදන් මීට 

අනුභැතිඹ නදනු රැනබ්ා. නභොහුත් යාජාඥා දුන් අනික් තැනැත්තාත් 

වා මුදා වරිනු භැනවි. එනේ කයන ුඵ වට කනයක් එනේ නනො 

කයයි  ඳයි ද? ුඵට නත්නයන ආකායඹට කයනු භැනවි. නම් 

බා කැභති ඳරිදි ඊට අනුභැතිඹ නදයි. 
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ලිච්ඡවි රජ කමළ ෙලවන්පන් ඔහු මුදළ ශරි  බල යි. ඊ  රළජ  

වභළපේ මනුමෆේකය පදන් ෆයි ඉල්යි. රළජ වභළල ෙෆලසපි ප්ප 

්ෆ ෆත්්ළත්, දඬුල්ප දීම වඳශළ රළජළඥළල පදනු ෆවන මනි්  

්ෆ ෆත්්ළත් නිදශවහ ේර  පව යි. “ඔබපේ ේෆමෆත්පත් ශෆටිය  

ේ යු ක ේර  ඔබ  එපව  ේරන්   එෙළ යයි නිපයෝම ේරන්පන් 

ේවුරු ද? ේෆමෆත්්්  ේරන් . රළජ වභළපේ මනුමෆේකය ඊ  ෆපේ. 

තථා ධම්මිඹකම්භං කනයොන්තං තං ඉභ්මිං ජ්ජියට්න ේ නකෝ 

නාභ න ඳනභෝනච්හීති නදඹය, එං ත්තුං නකෝචි පි න රබතීති 

අත්නථෝ - මට්ඨ ේ ළ [එපව  ධ්ේමළනුක ක්රියළල්  ේර  ඔබ  ප්ප 

ලජ්ජි රපට් “එපව  මුදළ  ප ො ශරින් ෆයි ේලපර්   ්ප ෙලවයි ද?  

එපව  ෙෆලසීම  කිිරපලකු  ෆ්” යනු මේ ය යි]    

ලිච්ඡවි රජ කමළ ප්ප ඉල්ලීම ේර  ද්පද් බුදුන් ලශන්පව  

පදස ේත අඳරිවාණීඹ ධමභලලින් එේ්  ව වමගි ල රැවහවී වමගි ල 

තීරණ් මෆනීප්ප ව්පරදළය මනුල විය ශෆේ. ඉල්ලීම ඉිරිෙත් ේර  

ද්පද් රළජ වභළල  ය. ඊ  එපු මනුමෆේකය ෆපබ  ම්ර දඬුල්ප 

ෙෆමිණ්වීම  නියමි් ්ලත් මපයකු ද නිදශවහ ේර  පව මනුමෆේකය 

පදයි. ඒ ේලපරකු ද යන්  වඳශන් පේො   ෆ්. 

පමයින් ලිච්ඡවි රජලරුන්පේ ඒේමේකේ භළලය මෆ වින් 

පිළිබිඹු පේ. 

 

තාවං - „්ාං + මශාං‟  

නභෝචයි්ාමිදානි - පමෝචයිවහවළමි + ඉදළනි 
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ංනඝො - „වාංඝ‟ යන්ප පු පත්රු්ප කිපුෙයකි. පමපු රැවහ ල ිරටි  පිරිව 

„රළජවභළල‟ යි ම් ශෆේ. Assembly 

ඹථා ඳජානාසි තථා කනයෝහි - දෆප   ශෆටිය , ශෆපඟ   ශෆටිය  

ේරන් . 

අනුජානාති - මනු දකියි; මනුම් ේරයි. මලවර පදයි. 

 

69 ගාථා 

ඒ ලිච්ඡවි යජ ඒ නඳනදට එශම, උර හිඳුනු රැබ තැනැත්තා වා භ 

නිදව් කනශේ ඹ. “ඹවළු, බිඹ නනො න්න” යි ද කී ඹ. නදුන් ද ුහු 

සු කරීභ වා නඹදවී ඹ. 

දෆන් ලිච්ඡවි රජ කමළ ඉ්ළ ේළරුණිේ බල  ෙත් වී ඇ්. ඒ 

මනුල ඔහු උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ ඉන් මුදලළ මත්පත් ය. එයින් 

ප ො  ෆලතී ඔහු  රේකේළර කිරීම වඳශළ වලදයලරුන් ද පයදවී ය. 

“බිය ප ො ලල” යි ෙෆලසීපමන් රජ කමළ ඔහු  කෂ විහලළවය්  ද ඇේක 

ේපෂ ය.  

පමය උත්ේෘහ  ගුණ්ය්  බල  ෙත් විණි. මරණ්ය  ආවන්  

ල ම ිරටි - දරුු   කලළ වපු් - පුද්මයකු පේරළ මෆනීම  

වලදයලරුන් වමත් ව බල ද ප්ප ේ ළ පුලේකන් මමය පේ. 

තිකච්ඡකානං - “ේකකිච්ඡපේ” ය  ද්විේකයළ බහු ලච ය පලනුල  පමය 

පයදී ඇ් 
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70 ගාථා 

ඉන් ඳසු යජනතභ, සුදුසු අ්ථාක් ඵරා ුහු භඟ කේපිනක 

භවනතරුන් නත එශම දන් ශා, කරුණු දැනගැනිනම් අටිනඹන් 

උන්වන්නේ ඉදිරිනේ භ හි නභනේ විචානශේ ඹ. 

පර ්යළපේ ඉල්ලීම ෙරිි උ පුඳුලළ ිරටි ්ෆ ෆත්්ළ නිදශවහ 

කිරීම ෙමණ්්  ප ො ල ්මළ  කෂ ඇේක කුකුව -එ ්ප ඔහුපේ ම ළම් 

භලය ශළ ේේමඵ මෆ  විමසීම  ඇේක මිධළය - ද පමයින් පෙන්නු්ප 

පේපේ. ප්ප වඳශළ   

1. රජ කමළ උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ ද වමඟ යයි. 

2. සුදුසු පේළලේ යයි. 

3. මශප්රුණ්  දන් පිළිමෆන්වීම ද ේරයි. 

4. උන්ලශන්පව  ඉිරිපි  දී ම රහ  ේරයි. 

5. රහ  ඇසීම හුපද්  ේරුු  දෆ  මෆනීම පිණිව ම වල්  

පලයි. 

රජ කමළ ටිපේන් ටිේ දශම   ෆඹුරු ල  වෆටි පමමගින් 

ෙෆශෆිලි පේපේ. 

 

71 ගාථා 

්ාමීනි, රුදුරු රිඹා කශ, දඬුම් ඳමුණුන රද නම් පුරුඹා උර 

හිඳුනු රැබීඹ. ුහු යජු නකනයහි ඇළුණු නකනනක. (ප්රාදඹ ඇති 

නකනනක.) (උර හිඳුනු රැබ) එතැන් ඳටන් විසි රැඹක් ඳභණ ඉක්භ 

වී නගොසිනි. එදා සිට නභොහු ජීත් න්නන්ත් නනො නේ. භනශේත් නනො 

නේ. 

ලිච්ඡවි රජ, මශ ප්රු    ප්ප පුරුයළ ශඳුන්ලළ පදයි. 
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72 ගාථා  

්ාමීනි භා විසින් දැන් එහි නගෝ නම් පුරුඹා මුදා ගනු රැබිණි. ඒ 

නම් ඹක්ඹානග් (නප්රේතඹානග්) චන - ඉේලීභ -භත යි. ඹම් 

නවේතුකන් ුහු නියඹට නනො ඹන්නන් ද එඵඳු කායණඹක් තිනබ් ද? 

 

ලිච්ඡවි රජ කමළ ේරුු  පදේ්  ඉිරිෙත් ේරයි: 

1. ප්ප ්ෆ ෆත්්ළ මුදළ ශරි  ද්පද් ඔබ  ලශන්පව  පල් 

ලවහත්ර පජළ ේරනු ෆමටම  පශ  ක වුු  පර ්යළපේ 

ඉල්ලීම ම් ය; 

2. පමම ්ෆ ෆත්්ළ (උපන් නිදශවහ ේරනු ෆවන 

්ෆ ෆත්්ළ) මරණින් ම ක නිරය  යයි ද,  ෆ්පශොත් ඔහු 

ඉන් මුදළ මෆනීම  ක්රමය්  ෙලතී ද? 

ප්ප පදේරුණ් මශප්රුන් ලශන්පව   ඉිරිෙත් ේර  දී. 

නජඹය - ලජ=ව්රජ් (ඉිරිය ) යළපමපු. 

 

 

73 ගාථා 

්ාමීනි, ඹම් නවේතුක් ඇත්නම් කඹනු භැනවි. ඇදහිඹ වැක - විල්ා 

කශ වැක - නවේතු යුක්ති හිත ප්රකාලඹක් ඇසීභට කැභැත්නතමි. 

නභොහු නඳය කශ කමභර විඳාක නනො වි - ඒා ැනසීභක් නවෝ 

නගවී ඹාභක් නැත්නත් ද? 
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රජ කමළ ්ලමත් විචිකිච්ඡළපලන් ෙසු ලන්පන් ේේම ඵ 

මනිලළේයපයන් ම විෙළේ පද් ද  ෆත් ්ප ඒලළ ් ය වීම්   ෆත්පත් ද 

ය  ේරුු  පිළිබඳ ල ය. ඉශ් 23 මළ ළපලපු වඳශන් ෙරිි කිළිටි ව 

ම ිරන් ෙේ ේ්ප ේෂවුන් නිවෆේ ල ම මෙළය  ය  බෆේ පර ්යළ 

ෙෆලස පශයිනි. 

63 මළ ළපලපු දෆ් පල  ෙරිි “මන් ්ෆ ේ වින්ද යු ක 

ේේමය්  පේ ද? ” යන්  මශප්රුන්පමන් විමව  පව ද පර ්යළ 

උෙපදවහ දුන්පන් ය. 

ප්ප මෆ  විලරණ්ය්  මලය ය. එය ඇදපුය ශෆකි වුල්  විය 

යු ක ය. ඔබ ලශන්පව පමන් එය විමව  පශයින් පිළිම් ශෆකි පිළි කර්  

ඔබ ලශන්පව පමන් මපේ් ළ ේරමි. දෆන් ඔහු ඍජු ල ම රහ ය මවයි: 

ේර  ද ෙළෙේේමල ඵය්  ප ො විඳ වි ළ විය ශෆකි ද? පමවී 

යළම්  විය ශෆකි ද?” 

පමය උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ ව්පබන්ධ්පයන් ෙමණ්්  

ප ො ල ්මළ ව්පබන්ධ්පයන් ද මදළෂ ල  බෆේ රජ කමළ  දනී. 

ඵයන්තීබානෝ = බයන්්= ලයන්්; වි+මන්්  පේෂලර වීම, මලවන් 

වීම; වි ළ වීම 

 

74 ගාථා 

ඉදින් ුහු කුලර කමභනඹහි භනා වැසිනයන්නන් නම් දිා රෑ භනා 

නකොට අප්රභාදී  රිඹා කයන්නන් නම් ුහු ඒ නියනඹන් මිනදන්නන් ඹ. 

අන් තැනක විඳිඹ යුතු විඳාකඹක් නේ නම් එඹ විඳිඹ යුතු ඹ. 
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මශ ප්රුලන් ලශන්පව  ඔහුපේ රහ ය  පිළි කරු පද  පව ේ: 

1. ඔහු මරමළදී ල ිලළ රෑ කු ේේමල පයපදන්පන්  ්ප මෙළ 

දුපේන් මිපදයි. 

2. පල ත් භලයේ විඳිය යු ක ේේමය්  පේ  ්ප එය විඳිය යු ක ය. 

මෙළපයන් මෆවීම වඳශළ නිරන්්රපයන් කු ේේමයන්පු 

පයිය යු ක ය. පමයින් ලන්පන් පමප්්  ිරදු ප ො ව මකු ේේම 

ප ො ේර ිරටීම යි. පමමගින් මෙළම් වීම ලෂ් ලළ ම් ශෆේ. 

අට් කථානේ „කම්භානි‟ යන්  පලනුල  දෆ් පලන්පන් 

„ධම්භානි‟ යන්  යි. ඊ  මේ  වෙයන්පන් “පුේපේ ේ් ෙළෙේ්පමාං 

මිධභල කාං වමත්ප   පුඤහඤධ්්පප්ප” යනුපලනි. “පෙර ේර  ද ෙේ 

ේ්ප මිධභලළ යළම  වමත් පුණ්ය ධ්ේමයන්”ය. 

පමය බුදු වමපි එ  විප  ේරුණ්කි. පමම ්ත්ත්ලය 

උන්ලශන්පව  රජ කමළ  ෙෆශෆිලි ේරන්   ඇ්. 

එපශත් පල ත් භලල දී විඳිය යු ක මකු විෙළේ ඇ්. ඒලළ 

විඳිය යු ක ය. ඒ පමො ලළ ද? මට්ඨේ ළල පමපව  ෙශදළ පදයි. “ඹං 

ත්මිං ඳාඳකම්නම් උඳඳජ්ජනේදනීඹං තං අනවෝසිකම්භං නාභ නවෝති. 

ඹම්ඳන අඳයාඳරිඹනේදනීඹං තං අඤ්ඤත්ර අඳයාඳරිනේ නේදිතබ්ඵපරං 

නවෝති ති ංායේඳත්තිඹන්ති අත්නථෝ” [“ය්ප ේේමය්  

උෙෙජ්ජපේද පශලත් පදලෆනි ආත්මපයපු විෙළේ පද් ද ඒ ේේමය 

මපශෝිර ේේම පේ. ය්ප ේේමය්  වවර ෙෆලෆත්ම ඇේක ේල්පු 

මෙරළෙරිය ලපයන් විඳිය යු ක විෙළේ ඇත්පත් ද එය පල ත් ජළේකයේ 

විඳිය යු ක ලන්පන් ය”] 
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බුදු දශප්ප විෙළේ දීම මනුල ේේමය ව්රේ  පබපද්. 

1. දිට් ධම්භනේදනීඹ : පමපොල දී විෙළේ ිය ශෆකි ේේම. ප්ප 

ආත්මපි දී ේර  ද කුවල් මකුවල්ල ඵ ප්ප ආත්මපි 

දී ම -  ෆමටම ලේ්මළ පි දකින්   ෆබුු  ිට්ඨ-ධ්්පම 

පේදනීය ේේම විෙළේ පිළිබඳ ේ ළ රැව්  භවාචාමඹ 

නන්දනේන යත්නඳාරයන්පේ “නම් දිවිනේදීභ ඳර නදන 

කමභඹ”  ෆමෆේක පෙොපත් ම ාංගු වී ඇ්. ෑභ නකනනකු 

විසින් භ නම් නඳොත කඹවිඹ යුතු ඹ. ඔබ  එමගින් 

වාංපේමය්  ඇේක ල  ම්ර ෙළෙේළරී   ක්රියළලලින් ලේළ 

ලීම  මලය උෙපදවහ - උදළශරණ් - වෙයයි. 

2. උඳඳජ්ජනේදනීඹ : පදල  - ඊෂඟ - ආත්මපයපු විෙළේ ිය 

ශෆකි ේේම  

කුව ේ පයපු : රෙළලචළර ධ්යළ  ව්ර, මරෙළලචර ධ්යළ  

ව්ර, මහ  වමළෙත්ේක 

මකුව ේ පයපු : මල මෆරීම, පියළ මෆරීම, රශ්න් ලශන්පව  

මෆරීම, බුදු රජුන්පේ පල් පවවීම, වාංඝයළ පේද කිරිම 

ප්ප ේේමයන්පේ විෙළේය මනිලළේයපයන් ම මීෂඟ 

ආත්මපයපු දී ෆපේ. 

3. අඳයාඳරිඹ නේදනීඹ කමභ :  කන් ල  ජළේකපි ෙ න් මලවහ ළල 

ද ේලර  ජළේකයේ වුල විෙළේ ිය ශෆේ. වවර ලව ළ ්ළ්  ඉ  

ද ලශළ ප්ප විෙළේ පදයි. රශත් වුල ද බුදු වුල ද පිරිනිලන් 

ෙළ ළ ප්්  ඉන් ප ො මිපද්.  

පිරිනිලන් ෙ ෙසු ෙමණ්්  මෙරළෙරිය පේදනීය ේේම මපශෝිර 

ේේම පේ. ඉන් ෙසු භලය්   ෆේක පශයිනි. 
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4. අනවෝසි කමභ - ඉශ් කී ප්ලදරු්ප ේේමපයන් ම විෙළේ 

නුදුන් වි  මපශෝිර ේේම  ්ප පේ. 

 

නේදනීඹ - පේපද්ේක -„විඳියි‟ යන්ප න් බිඳී එයි; විඳිය යු ක. 

 

75 ගාථා  

්ාමීනි, නම් තැනැත්තා පිළිඵ කායණඹ භභ දැන ගතිමි. දැන් භටත් 

අනුකම්ඳා කයනු භැනවි. නඵොනවෝ නුණැති ්ාමීන් වන්, භභ 

ඹම් නේ නියඹට නනො ඹන්නනම් ද, භට ද එනේ අනුලානා  කයනු 

භැනවි. අාද කයනු භැනවි. 

පමප්්  ලිච්ඡවි රජ කමළ  කෂ ෙෆලේක විචිකිච්ඡළල දෆන් එළිය  

එයි. පමොහු මෆ  මම දෆන් දෆ මේකමි. ම  ිරදුලන්පන් කුම්  ද? ම ත් 

එය ම මදළෂ පේ ද යන් යි ඔහු විමවන්පන්. එපශයින් මෙළ දුකින් 

මිදීම  මළ ම් යු ක ක්රියළ මළේමය ෙශදළ පදනු මෆ වි යි ඔහු ඉල්ළ 

ිරටියි. 

ගුණධමභර ප්රතිපර ප්රතයක් ලනඹන් දකන්නට දකන්නට 

නකනනකු සුභගට නඹොමු න ැටි-ධමභ භාමගඹට ප්රවි්ට න ැටි -

නභයින් ඳැවැදිලි නේ. අඳ ද නභන් පිළිනතකට නඹොමු විඹ යුතුඹ. 

රජ කමළ ්මළ ේෂ මකු ේේම නිවළ මෙළම් පේ දෆයි බිය්  

ජනි් ේර මනී. වෆබවින් ම මලය ලන්පන් පමපව ේ්පෙ ය්  මෙ 

 කෂ ද ේර මෆනීම ය. ෙළෙ ේේමල විෙළේ දීම, වවර පේටි ේර මෆනීම 

ආිය මෆ  ේ්පෙ ය්  ඇේක ේර මෆනීපමන් ෙමණි ඒ මෆ  විමසීම  
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මෙ පෙෂපඹන්පන්. „දුක‟ ඹන්න තය ලනඹන් අඳුනා ගත වැක නම් 

ඳභණි, ඉන් නිදව් වීභට රිඹා කශ යුතු ඹයි අඳට වැනඟන්නන්. නභභ 

කම්ඳනඹට “ංනේග” ඹන චනඹ ද ඳාවිච්චි නකනම. 

 

භරිඳඤ්ඤ :  භරි යනු „මශත්‟, „විළ‟ „ෙෆේකරුු ‟ „ෙෘථු‟ ය. 

භරිෙඤහඤ යනු ෙෘථු-විවහ්ෘ්-දෆනුම්  ඇේක. මු දී 

´භරි‟ යනුපලන් ද්    ෆබුපන් ´මශ පෙොෂල‟ ය. 

මශ පෙොපෂොල පව  ෙෆ කරුු  දෆනුම්  ඇේක ය  

මේ පයනි. “විත් ්ළය විපුළය ෙඤහඤළය 

වමන් ළමප්ො´ ේක භරිෙඤහපඤෝ” 

 

76 ගාථා 

ඳවන් සිත් ඇති  අද භ බුදුන් ද, දවම් ද, ඟුන් ද යණ ඹන්න. එනේ 

භ ශික්ා - ශීරඹ - පිළිඵ ඳද ඳව ද අඛේඩ  පමණ  භාදන් 

න්න. 

77 ගාථා 

වා ප්රාණඝාතනඹන් නන් න්න. නරෝකනඹහි නුදුන් නද් ගැනීභ දුරු 

කයන්න. භත්න දෑ ඳාවිච්චි කරීනභන් ශකන්න. නඵොරු නනො 

කඹන්න. සිඹ බිරි භගින් ඳභණක් තුටු න්න. නියදය ව ැඳ 

විඳාක නදන්නා  ව නම් ආමඹ ව උත්තභ අ්ටාංගනඹන් යුත් උනඳෝථ 

ශීරඹ භාදන් න්න. 
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78, 79 ගාථා 

ඍජු  පිළිගන්නා ව (උජුඳටිඳන්න ව) ංඝඹා විනඹහි සිවුරු ද, 

පිේඩඳාතඹ ද, ගිරන් ඳ ද, නේනාන ද, ආවාය ද, ඳාන මග ද, 

කඩා කෑ යුතු දෑ ද (අතුරු ඳ), ්ත්ර වා නනසුන් ද නඵනවවින් 

ප්රන්න ව සිතකන් පජා කයන්න. සිේත් ව වීතයාගී ව ඵහුරැත ව 

භික්ෂූන් ද ආවාය ඳානලින් තඳන්න. මින් ෑභ කේහි පින් ැනඩ්. 

 

80 ගාථා 

නභනේ කුලර කමභඹන්හි භනා  නඹනදමින් කා දිා රෑ අප්රභාදී 

න්නා ව ුඵ ද ඒ නියා දුකන් මිනදන්න. අන් තැනක දී විඳාක විඳිඹ 

යුතු ඹම් කමභඹක් කය ඇත්නත් නම් එහි විඳාක අන් තැනක විඳිඹ යුතු 

ඹ. 

 ශ්රද්ධ්ළපලන් ඉශෂ  ගිය රජ කමළ  ඔහුපේ විචිකිච්ඡළල ෙශ වී 

ය  ආේළරය  මශරශ කන් ලශන්පව  උෙපදවහ පදමින් මෙළ දුකින් 

මිපද  වෆටි පෙන්ලළ පදේක. 

 

1. බුදුන් දශ්ප වඟුන් වරණ් යන්  

2. නිේක ෙන්ිරල් රකින්  

3. පෙපශලවහ වමළදන් වීම ද ේරන්  

4. ිධ් ෂු වාංඝයළ ලශන්පව   ිරවු ෙවපයන් උල ෆන් ේරන්  

5. නි්ර කු ේේමල ම ළ ආේළරය  පයපදන් . 
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පමලන් මයුරින් මරමළදී ල ේ යු ක ේර  ඔබ  නිරළදුකින් 

මෆවිය ශෆේ. මෙරළෙරිය පේදනීය ලපයන් විෙළේ විඳිය යු ක ය්ප 

ේේමය්  පේ  ්ප එම විෙළේ විඳිය යු ක ය. ගිපුපයකු ලපයන් ේෂ 

යු ක කුවල් දශ්ප පමපව  දෆ් පේ. 

 

ප්ප ේරුු  ෙෆශෆිලි පශයින් ලෆඩි විවහ්ර ප ො වෆෙපි. 

අජ්නජ් - මජ්ජ+ඒල = මදය+ඒල = මද ම 

උනේහි =  උෙ+ඒපු; ඉ ධ්ළ කපලනි. ෂාං ලන් ; එෂපඹන් , (වරණ්) 

ම් ලන් . ඇ කළු ලන් . 

 

 

නවෝහි  භලේක(√භ-වීම) යන්ප පු මධ්යම පුරු ඒේ ලච . පශෝ+පු, 

පශෝ , පශෝපුිර, පශවහවේක ආදී ක්රියළ ෙද පමපව  වපද්. 

සුඛුøඹං - සුඛ+උøයාං; උøය - ඵ මන්ල , ජනි් ේර ; වෆෙය පම  

පද  

තේනේහි - වාං තමඳණඹ (්ේෙයේක යන්ප නි) ේරන් . ආශළර 

ආිපයන් වාං්ේෙණ්ය ේරලන් . ලෂඳලළ ව ක   ෙත් 

ේරලන් . 
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81 ගාථා 

ප්රන්න සිත් ඇති  අද භ බුදුන්, දවම් යණ ඹමි. එනේ භ ශික්ා 

පිළිඵ  ව සිේ ඳද ඳව ද අඛේඩ  භ ම්පමණ  භාදන් නමි. 

 

82 ගාථා 

ඳාණාතිඳාතනඹන් වා භ ැශනකමි. නරොනහි අදින්නාදානනඹන් 

නන් නමි. අභදයඳ නමි. නඵොරු නනො කඹමි. භා බිරිනගන් 

ඳභණක් තුටට ඳත්  නමි. කුේ වා ැඳ උඳදන ආමඹ ව 

අ්ටාංගශීරඹ භාදන් නමි. 

 

83, 84 ගාථා 

බුද්ධ ලානනඹහි ඇළුනනමි. ශිර ම්ඳන්න ව, වීතයාගී ව, ඵහුරැත ව 

භික්ෂූන්  වන්නේරාට චීය, පිේඩඳාත, ගිරන් ඳ, ලඹනාන, 

අන්න ඳාන, ඛාදනීඹ මග, ්ත්ර, නේනාන ද නදමි. නම් සිවුඳඹ දීභ 

කඩ නනො කයමි. 

ප්ප මනුල අම්ඵක්ඛය රජ කමළ වෆදෆශෆලත් පබෞද්ධ්පයකු 

ලපයන් ජීවි්ය වේවළ මෆනීම  ගිවිව මනී. 

 

85 ගාථා 

නම් ආකායඹට අම්ඵක්ඛය ලිච්ඡවි යජ එකර විලාරා භවනුය 

රද්ධාත් ව භෘදු සිත් ඇත්තා ව තත් උඳාකනඹක් විඹ. උඳකාරී 

කයන්නනකු ද වී භික්ෂු ංඝඹා වන්නේට ක ් නකොට උඳ්ථාන 

කනශේ ඹ. 
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පමපව අම්ඵක්ඛය රජ කමළ පබෞද්ධ් උෙළවේපය්  විය. 

ිධ් ෂු වාංඝයළ ලශන්පව   මරු බුහුමන් ේරමින් වත්ේළර ේරන්ප කු 

බල  ද ෙත් වීය. ශ්රමණ්යන් ලශන්පව ළ ඔහුපේ නිලව මුලින් දුරින් ම 

දුරු ේෂ  මුත් දෆන් ඔහු වත් පුරු ආශ්රය පශ  කපලන් පබෞද්ධ් 

උෙළවේපයකු වීම පේ්ර්ප මමපන් ද? 

 

කායකනයෝ - උෙේළර ේළරී - උෙේළර ේරන්ප ්  
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උර හිඳුනු රැබ තැනැත්තා ද නීනයෝගී වනේ කැභති ඳරිද්නදන් 

වැසිනයන තැනැත්නතකු වනේ සුඳත්  උතුම් ව කේපිනක භව 

නතරුන් නත ඳැමිණ, ඳැවිද්ද රඵා ගත්නත් ඹ. නදනදනා භ රභණ 

පරරට ඳැමිණිනඹෝ ඹ. 

උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ  නිදශවහ වීපමන් ෙසු වලදය 

රේකේළර බළ පද  දී. දෆන් ඔහු නීපරෝගී ය. ේෆමෆේක පදය්  

ේරන්පන් ය. ේෆමේක ්ෆ ේ යන්පන් ය. නිදශව භු් ේක විඳියි. 

කේපිනක මශ ප්රුන්පමන් දශ්ප ඇසී ය. එපශයින් උන්ලශන්පව   

පල් ෙෆමිණ් ෙෆවිි වපි ය. ප්ප මනුල ්ලමත් ගිපු බපලපු ිරටි  

රජ කමළත් ෙෆවිි වු පමම ්ෆ ෆත්්ළත් ශ්රමණ් ඵල  ෙත් වපලෝ ය. 

ඒලළ ේලපේදෆයි ඊ ෂඟ මළ ළපලන් කියෆපේ. 

නේරී - වහවලරී 
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ත්පුරුඹන්නග් ආරඹ පිළිඵ කරුණු දන්නා ව ත්පුරුඹන් වට 

නභඵඳු භවත් ආනිලං ඇති නේ. උර හිඳුනු රැබ තැනැත්තා අග්ර 

පරඹ නවත් යවත් පරඹ රැබී ඹ. අම්ඵක්ඛය යජතුභා කනි්  පරඹ 

නවත් නෝාන් පරඹ රැබීඹ. 

උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ ි  20  ්  ෙමණ් උපපු 

ිරටිමින් ලධ් පේද ළ වින්පද් ය. ඔහු මරණ්ළවන්  ල ිරටිපයකි. දෆන් 

ඔහු නීපරෝගී ල මශණ් ද්ප පුරළ රශත්භළලය  ෙත් වී ඇ්. අම්ඵක්ඛය 

රජ කමළ ෙළෙේළරී ක්රියළ ේෂ මපයකි. ශ්රමණ් බ්රළශහමණ්ය   පුාංවළ පී ළ 

ේෂ මපයකි. ුහු නඵෞද්ධ උඳාකනඹකු ඵට ඳත් වී නෝාන් 

පරඹට ඳැමිණිනේ ඹ. නම් ත්පුරු නේනනේ අනිාමඹ පරඹ යි. 

නප්රේතඹා ද නග්න බානඹන් මිඳුනන් ඹ. නභනර නප්රේතඹාත්, කේපිනක 

භව නතරුන් වන්නේත් ත්පුරුඹන් නේ තත් අඹනග් විමුක්තිඹ 

උනදා කටයුතු කශව. නම් බුදු සුනන් නේඹ යි. 

නභහි දැක්නන අන් ප්රතිපරඹ එනම් යවත්පරඹ රැබීභ වා 

නෝාන් වීභ බුදු භනඹන් භ රඵා ගත වැක ඒා ඵ ඳැවැදිලි ඹ. 

උ පුඳුලනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළ (ඔහුපේ  ම වඳශන් වී  ෆ්) එම දුේ  

ෙත් වපි රළජ දණ්  ය  ය ත් වීම නිවළ ය. ඔහුපේ මරණ්පයන් ෙසු 

නිවෆේ ල ම නිරළ දුේ  ෙත් ල  බෆේ ද කියෆවිණි. එපශත් ඔහු ඉන් 

නිදශවහ ල මේශත් ඵය බයි. පමලෆනි ිරදුවී්ප පබෞද්ධ් රන් ල 

වඳශන් පේ. අංගුලිභාර චරි්ය එලෆන් කි. „මපුාංවේ‟  මින් 
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ශෆඳින්වුු  ්ෆ ෆත්්ළ මනුය ඝළ්  රැව්  ේපෂ  ය. එපශත් ෙසු ල 

මශ රශත් බල  ෙත් විය. 

ම ය දේ ල පමලෆන් ේ  ඉ ්  ඇ්ෆයි ප ො කියෆපේ. 

එ්  උදළශරණ්ය්  පමපු උපු ළ ද් ලන්පන් බුදු දශප්ප ඇේක 

විප ත්ලයත් විශිහ ත්ලයත් ෙෆශෆිලි කිරීම පිණිව ය. 

බුදුරජළණ්න් ලශන්පව   ළන්දළපලපු ෙළලළරිේ මඹ ල පයපු 

ලෆ  ිරටි මලවහ ළපේ නිමණ්ඨ  ළ  පුත්්පේ ශ්රළලේයකු ව අසිඵන්ධක 

පුත්ත ගාමිණී උන්ලශන්පව  පල් ෙෆමිණිපි ය. ිරය ගුරුලරයළ 

ශ්රළලේය   පදව  ධ්ේමය කුම්  දෆයි බුදුන් ලශන්පව  ඔහුපමන් 

විමසශ. 

“ය්පකිිර පේප ්  ෙර ෙණ්  වත් ද ඒ ිරයලු පද  මෙළය  

යේක-නිරය  යේක; මදත්්ළදළ පයපු පයදු ළහු.... ේළමපයපු 

ශෆිරරුණ්ළහු... පබොරු කියන්ප ෝ..... ඒ ිරයලු පද ළ මෙළය  යේක. 

නිරය  යේක. යම්  බහු පේො  බහු පේො  ේරත්  ්ප ඒ ඒ පදයින් 

යළ යු ක ්ෆ   ෙමුු ලනු ෆපබේක.” 

 

බුදුන් ලශන්පව  පමපව  රහ  ේරේක: 

 

යපම්  කිිරය්ප පදය්  බහු පේො  බහු පේො  ේරත්  ්ප 

එයින් ඒ වත්ත්ලයළ ඒ ඒ ්ෆ   ෙමුු ලනු ෆපේ ය ය  

නිමණ්ඨ ළ පේ මදශව මනුල කිිරපල්  මෙළය  යන්පන්  ෆ්. 

[උන්ලශන්පව  ්ේේය්  උෙපයෝගී පේො  මනිේක.] “පේප කු 
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රළත්රිපයපු පශෝ දලළපපු ලෆඩිපුර ේළය ම් ේරන්පන් ෙරෙණ් 

 ෆසීපමන් ද?” “ ෆ් වහලළමීනි”. එපව   ්ප ෙරෙණ්  ෆසීප්ප ේළය 

දලිරන් ඉ්ළ සුළු පේළලකි. ලෆඩිපුර ම්ලන්පන් ෙර ෙණ්  ෆසීපමපු 

ප ො පයදපල  ේළය යි. එපශයින්, නිමණ්ඨ ළ  පේ ඒ රේළය 

මනුල කිිරපල්  මෙළ ම් ප ො පේ. මින් ළදළ ය, ේළමපයපු ලරදලළ 

ශෆිරරීම, මුවළ බවහ පදඩීම ය  ෙළෙ ේේමයන් මෆ  ද ප්ප ්ත්ත්ලය 

මදළෂ ය.  

බුදුන් ලශන්පව  ඊ ෂඟ  ඒ නිමණ්ඨ ම්ය ්ල දුර ත් 

රේක් ප ෙ ේරේක.  

 

“මළමිණීන්, ඇ්ෆ්ප ළවහ්ෘ පේප ්  පමපව  ද් ලත්. යපම්  

ෙර ෙණ්  වයි ද ඒ ිරයලු පද  නිරය  යේක. මදත්්ළදළ ය.... 

ේළමපයපු ලරදලළ ශෆිරරීම.... මුවළලළද කීම...  ව්පබන්ධ්පයන් ද 

පමපව  ය. ඒ ිරයලු පද  ඒ මි යළ දෘහටිය ම් ප ො ශරි  ප්්  ඔවුහු 

මෙළම් පලේක. 

එපශත් බුදුරජළණ්න් ලශන්පව  ෙර ෙණ්  ෆසීම මරශේක. දෆඩි 

පව  මරශේක. ෙර ෙණ්  ෆසීපමන් ලෂකිනු යයි කියේක. මදත්්ළදළ ය - 

ේළමපයපු ලරදලළ ශෆිරරීම.... මුවළලළදය... මරශේක. දෆඩි පව  මරශේක. 

ඉන් ලෂකිනු‟ යි ෙලවේක. 

ඒ ඇසු ශ්රළලේයළ පමපව  ේල්ෙ ළ ේරයි: ම විිරන් ෙර ෙණ් 

 වළ ඇ්. එය පශොඳ පදය්  ප ො පේ. සුදුසු ප ො පේ. ඉින් ඒ 

පශ  කපලන් විපිළිවර ව මළ විපිළිවර වුණ්ළ ය කියළ ේර  ද ෙළෙ 
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ේේමය ප ො ේර  ද්ද්  බල  ෙත් ප ො පේ. එපව  ිර්ළ පම්ෆන් 

ිර  ෙර ෙණ්  ෆසීම මත් මරියි. ඒ ෙළෙක්රියළල කිරීපමන් ලෆෂපේයි. ඒ 

ෙළෙ ේේමපි රශළණ්ය ඉන් ිරදු පේ. පමපව  ෙළෙේේමපයපු ඉ් මවීම 

ිරදු පේ. මදත්්ළදළ ... ේළමමි යළචළර.... මුවළලළද... ව්පබන්ධ්පයන් ද 

පමපව  ය. ප් ෂළ්ප කීම, පුවහ ලච  කීම ආිපයන් පලන් පලයි. විම 

පෝභය  ෆත්ප්්  පේ. ලයළෙළදය  ෆත්ප්්  පේ. මි යළදෘහටිය ම් 

ශෆර වමය්  දෘහටිය ඇත්ප්්  පේ. මින් ෙසු ල ඔහු වමත්රී 

විශරණ්පයන් මුළු පොල  ම වමත්රී ිර් ෙ කරුලයි..... පමපව  

උපේ ඛළ පච්ප්ෝ විමු් ේකය ල   ේල්පු, බහු ල ේර  ද ේල්පු, 

රමළණ් ලපයන් ේර  ද ය්ප ේේමය්  පේ  ්ප එය ඉේකරි ප ො පේ. 

එය ප ො රඳයි. 

(වාංයු් ් නිේළය-වෂළය්  ලේම-වාංඛධ්ම සත්රය) 

 

ප්ප මනුල ෙළෙේේමයන් ේෂ ිරයලු ම මය මනිලළේයපයන් 

නිරළ දුේ  ෙත් පේ යන්  රේක් ප ෙ විණි. පල ත් ලච ලලින් 

කිය්පශොත් ෙළෙ ේේම ේර  ද පුද්මයකු  විමු් ේකය බළ 

මෆනීම  ශෆකි බෆේ ෙෆලපව . ප්ප මනුල උ ්බනු ෆවන ්ෆ ෆත්්ළත්, 

ලිච්ඡවි රජ කමළත් නිරළ දුකින් මිදු ශ. (ය ත් ෙරිපවයින් පවෝලළන් 

ඵය  ෙත් වපලකු මෙළම් ප ො පේ). බුදු වමපි ඇේක විශිහ ත්ලය 

පමයින් පමො ල  ඔේපු පේ. 

නරෝණ පර සත්රපි ්ලත් විරශය්  පේ. 
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  “මශපණ්නි, පමපොල ඇ්ෆ්ප පුද්මපයකු විිරන් මල්ෙමළත්ර ව 

ෙළෙේේමය්  ේර  ද ද, ඒ ේේමය ඒ පුද්මයළ නිරය  පම  යයි. 

මශපණ්නි, පමපොල ඇ්ෆ්ප පුද්මපය්  ඒ ආේළරපි ම මල්ෙ මළත්ර 

ව ෙළෙ ේේමය්  ේරයි ද, එය ිට්ඨධ්්පම පේදනීය පලයි. ෙරපොල 

විෙළේ දීම  මු මළත්රය්  ලත් විදයමළ  ප ො පේ.” 

පමපව  එේ ම වහලභළලපි ෙළෙ ේේමයේ  පදපදප කු  

පදවිිපයේ  ඵ පදන්පන් පේපව  ද? 

එ්  පුද්මපය්  ේළය භළල ළ ප ො ේරයි. ශී භළල ළ ද 

 ෆ්; චිත්් භළල ළ ද  ෆ්. රඥළ භළල ළ ද  ෆ්. සුළු ්ෆ ෆත්ප්්  

පලයි. ඔහු ේෂ කු ළ ෙළෙේේමය වුල ද ඔහු මෙළය  පම  යයි. 

මප ්  ්ෆ ෆත්්ළ ේළය භළල ළ ල යි. ිරල් ඇත්පත් ය. ිර් 

ල යි. රඥළ වපු් පලයි. සුළු පේප ්  ප ො පේ. මශළත්මපයකි. 

මරමළණ් විශරණ් ඇත්ප්කි. ඔහු ේෂ මල්ෙමළත්ර ෙළෙ ේේමය ිට්ඨ 

ධ්්පම පේදනීය පේ. ෙරපොල විෙළේ දීම  කිිරල්  ඉේකරි ප ො පේ. 

පමම මලවහ ළපේ දී  බුදුන් ලශන්පව  ලුු  ේෆ පි උෙමළල 

ද් ලේක. 

“ප්ප ිය ්ලිය  ලුු  ේෆ ය්  දෆමුලපශොත් එම ිය ලුු  රව 

පේ ද?” “එපව ය වහලළමීනි” “පශ  කල?” “ිය ්පයපු ිය ටිේ ය. 

එපශයින් එපු ඇේක ිය ලුු  රව පේ.” 

“එම ලුු  ේෆ ය ම මාංමළ  ිය  දෆ්පපමොත්?” 
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එපව  ප ො පේ. මාංමළ  ිය මශළ ිය ේඳකි. එපශයිනි. ප්ප 

මනුල ජීවි් මලවළ පි වුල ද මශළ කු ේේම ේර / ේෂ මය ශ  

ේේම විෙළේ ඵ දීම  ෆේක ල  / මඩු ල  බල පත්රු්ප ම් ශෆේ.  

ප්ප ිරයල්පන් ම ෙෆශෆිලි ලන්පන්  නිලෆරි පව වත්පුරු 

ආශ්රය ෆපබප්ොත් ජීවි්පි මලවන් පමපශොපත් වුල ද බුදු දශප්ප  මර 

ඵය ල  රශත් බල ෙලළ බළ ම් ශෆකි බල යි. ප්ප ේ ළ කියවීපමන් 

ඒ ්ත්ත්ලය බළ මෆනීම  උත්සුේ පලමු!  

පමම පෙෝ හුපද්  කියවීම වඳශළ වල්  ප ොල  බලත්, මුළු 

ජීවි්ය පුරළ දශ්ප ේරුු  පල්  ෆඹුරු ේරවීම වඳශළ වල්  බලත් 

වෆකිය යු ක ය. 
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කමතෘනග් නනත් නඳොත් 

 

 ේරණීන්ය පමත්් සත්රය 

 ිරයලු ආේළරපි ියුු ල  උෙපදවහ පශලත් මශළමාංම සත්රය 

 ර්  සත්රය 

 චෂශත්ථිෙපදෝෙම සත්රය 

 ෙන්ිරල් කුම  ද? 

 ිළිඳුේම පිළිබඳ පබෞද්ධ් ම්ය 

 වම  විෙවහව ළ භළල ළ - රළපයෝගිේ පුහුු ල - 1 

 වළරත් ේෙේළිරනී වාංයු් ් නිේළයට්ඨ ේ ළ ෙරිලේ් ය (1 - 

ේළණ් ය) 

 විදේ ළල  උචි් ම පමොපශෝ 

 

 
ෙරිලේ්  

 ඇටිළපේ  ළයේත්ල රශවහ (Leadership Secrets of Attila 

the Hun  මෆේක ේෘේකපි ෙරිලේ් ය) 

 එ්  මෆශෆණියේපේ මම (One Woman‟s Way  මෆේක 

ේෘේකපි ෙරිලේ් ය) 

 


