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III                විශාකූප ෝසථ සූත්රය 

ප රවදන 
 

“සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාත්ි” 

“ධමම දානය සියලු  දානයන්  රදවා ජ්යග්නී” 
 

බුදුරජොනන් වහන්වස් වදා  ධමමය  වද්ශනො කිරීම ද,  කරවීම 
ද,  දහම් වපොත් වබදාදීම ද ධමම දානයට අයත් වන්වනය්. අනිත් සියලු 
දානයන්ට වඩො ධමම දානය උතුම් ය. 

පූජය නිකපිටිවය් ගුණරතන ස්වොමින් වහන්වස් නො උයන 
ආරණයස්ථ ශ්රී සම්බුද්ධ ශොසන අනුගරහ සමිතිවය ් ආරොධනය මත  
සකස්කර ඇති වමම විශොඛූවපෝසථ සූතර වද්ශනොව  වපව හි වකටි 
වද්ශනයකි. පූජය නකිපිටිවය් ගුණරතන ස්වොමින්වහන්වස් අට්ඨකතො 
අනුසොවර යන් වැදගත් කරැණු රොශියක් එකතුකර වමම දහම් වපොත 
සකස් කර ඇති ආකොරය ඉතො පරශන්සනීය ය. වපොත් කීපයක් වපරලො 
දැනගත යුතු කරැණු රොශියක් වමම දහම් වපොත පරිශීලනය කිරීවමන් 
පහසුවවන් දැනගත හැක. වමම දහම් වපොත කයිවද්දී මට දැනුවන් කුඩො 
ධමම විශ්වවකෝෂයක පිටු වපරලනන්ො වස් ය. පූජය ගුණරතන ස්වොමින් 
වහන්වස්ට වමවැනි දහම් වපොත් තව තවත්  ලිවීමට අවස්ථොව 
ලැවේවොයි ආශිිංසනය කරමි. වමම දහම් වපොත පරිශීලනය කරන 
සැමටම අත්වන දහම් දැනමු නිවන් පිණිසම වහ්තුවේවො. වමම ධමම 
දානමය කුසලය පජූය ගුණරතන ස්වොමින් වහන්වස්ට නවින් අවවබෝධය 
පිණිසම උපනිශරය වේවො. හැදූ වැඩූ වදමොපියන්ටත් වමම කුසලය 
අත්පත් වීවමන් නවින් අවවබෝධ කරත්වො. 

වමම දහම් වපොත සකසො මුද්රණය ක  මුද්රණොලයොධිපතිතුමොත් 
වස්වක මණ්ඩලයත් නිවන්  අවවබෝධ කරත්වො. 

වම් වගට                                                                      
සසුන් ලැදි,          
පූජය මීවගොඩ සිංඝවසෝභන ස්ථවිර 
2018-03-19. 
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හැඳින්ීම 
 

නපමා ත්ස්ස භග්වපත්ා අරහපත්ා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

“පෙ’මානි භකි්ඛපව දානා නි, ආමිසදානඤ්ච, ධම්මදානඤ්ච. 
එත්දග්ග්ං භික්ඛපව ඉපමසං  ද්වින්නං දානානං යදිදං ධම්මදානන්ත්ි”.                                                                                                    

    (ඛු: නි: ඉති: ති: නි: දාන සූතරය) 

මහවණනි වම් දාන වදකකි. ආමිස දානය හො ධමම දානයයි. 
මහවණනි වම් දාන වදක අතරින් වම් ධමමදානය අගර වන්වන්ය. 

දිය යුත්ත දානය නම් වේ. එයින් චීවර-පිණ්ඩපොත-වස්නොසන-
ගිලනප්ස වබවහත් පරිෂ්කොරොදිය දනද්ීම ආමිස දානය නම් වේ. ඒවො 
තණ්හො දිට්ි ආදිවයන් ස්පශම ක යුතු බැවින් ආමිසයයි කයිනු ලැවේ. 

ඒ ආමිස වේතනොවවන් පරිතයොග ක යුතු  බැවින් ආමිස දානය 
නම් වේ. වම් ආමිස වනොහී සියලු  දානයන්වග් නදිානය වහවත් මූල 
වහ්තුවයි. සියලු සම්පත්තනී්වග් මූලයයි. 

වමවලොව යවමක් වම් කසුලධමමය, වම් අකුසලධමමය, වම් 
වැරදිධමමය ය, වම් නවිැරදිධමමය ය, වම් නුවණැත්තන් විසනි් ගැරහිය 
යුතු ධමමය, වම් නුවණැතත්න්  විසින ්පැසසිය යුතු ධමමය, වම් ධමමය 
අහිත පිණිස දුක ් පිණිස පවතී. වම් ධමමය හිතසවු පිණිස පවතී; 
යනුවවන් තරිවිධ ද්වොරවයන් සිදුකරන කුසල-අකුසල වශවයන්, කමම-
කමමපථ වශවයන් වබදමින්, කමමය-කමමවිපොකය වශවයන් වබදමින් 
වමවලොව  පරවලොව පරතයක්ෂ වශවයන් දකව්නන්ොක් වමන ් පරකට 
කරමින් අකුසල ධමමවලින ් ව ක්වමින් කුසල ධමමයන්හි පිහිටුවමින් 
ධමමවද්ශනො කිරීම, දහම් වපොත් ලියො වබදා දීමොදීය ධමමදානය නම් වේ.   

යවමක ්වම් ධමම අනිතයොදී විශිෂ්ටොකොරවයන් දතයුතු ධමමවයෝ 
ය, වම් ධමම අනිතයොදී වශවයන් දතයුතු දුක්ඛ ධමමවයෝ ය, වම් ධමම දුරැ 
ක යුතු ය, වම් ධමම වැඩිය යුතු ය, වම් ධමම පරතයක්ෂ ක  යුතු ය යැයි 
චතුරොයයම සතයය පරකට කරමින් නිවමොණොවවබෝධය පිණිස පරතිපත්ති 
මොගමය වද්ශනො කරය ිද, දහම් වපොත්  ලයිො ධමමදාන වශවයන් වබදා වදයි 



V                විශාකූප ෝසථ සූත්රය 

ද වමය උසස්ම ධමම දානය අගර ම ධමම දානය වේ. වම් නිවන පිණිස 
වහ්තුවන ධමමදානය වහ්තුවවන් සියලු අනථමයන්වගන් මිවදයි. සියලු 
සසර දුක් ඉකම්වයි. 

වමවස් අගර ආනිශිංස වගනවදන ධමම දානමය කුසලයක ්සිදුකර 
ගැනීවම් අදහසින ් යුතුව උවපෝසථ සීලය ප ිිබඳව පරිපූණම ව ූ අථම 
විවරණයක් වමයනි් ඉදිරිපත් වේ. වමවස් වූ මහඟු ධමමදානමය කුසලයක් 
සිදුකර ගැනමීට මූල වහ්තුව වූවය්  නො උයන ආරණයස්ථ ශ්රී සම්බුද්ධ 
ශොසන අනුගරහ සමිතිවය ්සභොපති පින්වත් ප ්මරත්න් මහත්්මා විසනි් 
නො උයන ආරණයවයහි වපොවහොය දිනයන්හි සීල භොවනොවවහි 
වයවදන පින්වතනු්වග් පරවයෝජනය සඳහො විශොකූවපෝසථ සූතරවයන් 
ගරන්ථයක් සකසක්ර වදනවලස ක  ආරොධනයය.ි 

වමම ගරන්ථවයන් උවපෝසථ සීලයක් සමොදන් වන පිනව්තුන්ට 
ආයයමය මවහෝත්තමයන්වග් පැවතුම් අනුව පවතමිින් මනොවකොට 
වකවලස් ලියොලන කුසල් ධමම වැඩිදියුණු කරන පි ිවවත, පිරිසිදු මග 
කියො වදයි. එවස්ම බුදධ්ොනුස්සති, ධම්මොනුස්සති, සිංඝොනුස්සති, 
සීලොනුස්සති, වද්වතොනුස්සති යන අනුස්සති භොවනොවන් ද, අෂ්ටොිංග 
උවපෝසථ සීලය ප ිිබඳව ද, සිල්ගුණ පරිීමට බොධො පමුණුවන 
වකවලසුන් පි ිබඳව ද පූණම විවරණයක් ඉදිරිපත් වේ. එබැවින් වමය 
කියවො බලන පනි්වත් සැමට නිවැරදිව ආයයමය මොගමය අනුගමනය 
වකොට සියලු බොධක ජයවගන සුවවසම් නිවමොණොවවබෝධය සිදුකර 
ගැනමීට වමම ධමම ගරන්ථය ද, ධමමදානමය කුසලය ද මවහෝපකොරී වේවො!  

වමම උදාර ධමම දානමය කුසලය නවිීවගන යන පහනකට වතල් 
දමො නැවත පහන් ආවලෝකය දීප්තිමත් කරමින් වබොවහො වදනොට 
ආවලෝකය ලබොවදන්නොක් වමන් නිවීවගන ගිය ධයොන, සමොධි, 
සමොපත්ති, අභිඥා, විදශමනො ඥානොදී වූ පරතිපත්ති ශොසනය නැවත 
පණගන්වමින් නැවත වබොවහෝ කොලයක් වේවනයය ජනයොට පයයමොප්ති, 
පරතිපත්ති, පරතිවේධ ශොසනයන් ශක්තිමත් කරමින් සම්බුදු සසුනට මහත් 
ආවලෝකයක් වූ ශ්රී කලයොණි වයෝගොශරම සිංස්ථොව පිහිටවුො වදා  රොජකයී 
පණ්ඩිත අති පූජනීය කඩවැදද්ූවව ශ්රී ජිනවිංශොභිධොන මහො ස්වොමින් 
වහන්වස්ට ද, තත් සිංස්ථොවේ පරධොනොචොයයමය අති පජූනීය මොතර ශ්රී 
ඤාණොරොම මහො ස්වොමින් වහන්වස්ට ද, වයෝගොශරම සිංස්ථොවේ චූඩො 



විශාකූප ෝසථ සූත්රය   VI 

මොණිකය බඳුව වැඩසිට සසනුඹර බබුළුවමින් වදස් විවදස් ධමමකොමීන්ට 
පරම කලයොණ මිතරයන් වහන්වස් ව ූතරිපිටක වොගීශව්රොචොයයමය මහො 
කමමස්ථොනොචොයයමය අති පූජනීය නො උයවන් මහො ස්වොමින් වහන්වස්ට 
ද සුවවස්ම සමතරිිංශත් පොරමී ගුණ සපුරො වලොවුතුරැ බුදුබව ලබනන්ට 
වහ්තු වේවොයි විවශ්ෂවයන ්පුණයොනුවමෝදනො කරමි.  

එවස්ම නමිමල වූ සෘජු ව ූ සමයක් පරතිපත්ති මොගමය වලොවට 
හඳුන්වො වදමින් සසුනඹර බබුළුවමින් වවයෝවෘද්ධව තවපෝවෘද්ධව 
ගුවනෝවෘද්ධව සීල වෘද්ධව මහො ගුණස්කන්ධයකනි් පරිපූණමව සුවපශල 
ශික්ෂොකොමී අල්වප්ේඡ දිවියක් වගවමින් වැඩසටිින අග්ගමහො 
කමමස්ථොනොචොයයමය අති පූජනීය උ ආචිණ්ණ (පො අවුක් වසයොවඩො) මහො 
ස්වොමින් වහන්වස්ට ද, නො උයන ආරණය වස්නොසනවයහි 
පරධොනොචොයයමය අති පූජනයී මීවගොඩ සිංඝවසෝභන මහො ස්වොමින් 
වහන්වස්, පරධොන කමමසථ්ොනොචොයයමය අති පූජනයී අඟුල්ගමුවේ 
අරියනනද් මහො ස්වොමින් වහන්වස් පරධොන පරතිපත්තිකොමී 
මහසඟරැවනට ද ශ්රී කලයොණි වයෝගොශරම වොසී වූද, ලක්වැසි වූද, 
වලෝවැසි වදූ සයිලු මහසඟරැවනට ද ශොසනොනුගරහය දක්වමින ්උසස් 
ගුණ සපුරො නිවන ්සුව සවුවස් ලබත්වො යැයි ආශරි්වොද පරොථමනො කරමි. 
එවස්ම මවුපයි ඤාතයොදී සැමට ද, සවද්වක වලෝකවොසීන්ට ද නිවන් 
සුව සුවවස් ලබනට වහ්තුවේවො යි පරොථමනො කරමි. 

වම් මහගු කුසලවයහි දායකත්වය දරනන්ො වූ නො උයන 
ආරණයස්ථ ශ්රී සම්බුද්ධ ශොසන අනුගරහ සමිතිවය ් සැමට ද, වමම 
ගරන්ථවයහි වසෝදුපත් බලො නිවැරදි වකොට දුන ් ගරැ ස්වොමින් 
වහන්වස්ලොට ද, වමම ගරන්ථය මනොව මදු්රණය කරදුන් යක්කල දිමුතු 
මුද්රණොලවයහි අධිපති තුමො පරධොන කොයයමය මණ්ඩලවයහි සැමට ද 
ශොසනොනුගරහය දකව්මින ් උසස් ගුණ පුරො නිවන් සුව සුවවස්   
ලබන්නට වහ්තු වේවො යි පරොථමනො කරමි. 

වමයට වමතැති, 
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විශාඛූප ෝසථ සූත්රය 

නපමා ත්සස භග්වපත්ා අරහපත්ා සමමා සමබුදධසස 

 සූත්ර නිදානය 

භොගයවත් අහමත් සම්මො සම්බුදු රජොණන් වහන්වස් සැවැත් 
නුවර මිගොර මොතො නම් වූ විශොඛො මහ උපොසිකොව විසනි් සකස් වකොට 
පූජො කරන ලද මිගොරමොතුපරොසොදය නම් වූ පූවමොරොමවයහි වැඩසිටි දිනක 
වමම විශොකූවපෝසථ සූතරය විශොඛො මහ උපොසිකොවට වද්ශනො වකොට 
වදා  වස්ක. ඒ පි බිඳ අථම විවරණය වමවස්ය.  

“එවං පම සුත්ං එකං සමයං භග්වා සාවත්ථියං විහරත්ි 
 ුබ්බාරාපම මිග්ාරමාත්ු ාසාපද.”  

“මා විසනි් පමපස් අසන ලදී. එක් සමපයක්හි භාග්යවත්ුන් 
වහන්පස් සැවැත්් නුවර මිග්ාරමාත්ු  රාසාදය නම් වූ  වූමාරාමපයහි වැඩ 
වසන පස්ක.” 

බුද්ධපුස්ථොයක වූ ආනනද් වතරැන් වහන්වස් විසනි් පරථම 
සිංගොයනො කොලවයහි ධමම සිංගොයනො කරන්නො ව ූ ආයුෂ්මත් මහො 
කොශයප මහරහතන් වහන්වස් විසින් විමසන ලදුව පන්සියයක් 
මහරහතන් වහන්වස්ලො හට වමවස් ඉදිරිපත් කව  ් ය. වමම සූතර 
වද්ශනොව අිංගුත්තර නිකොවය් තික නිපොතවය් වදවන පණ්ණොසකවය් 
මහො වගමවයහි එන දසවන සූතර වද්ශනොවයි. 

භොගයවත් අහමත් සම්මො සම්බුදු රජොණන් වහන්වස් වනොහී සියලු 
ධමමයන් තමන් වහන්වස ් විසින් ම අවවබෝධ කරගත් වස්ක. 
ආචොයයමයවරවයකු වනොමැත්වත්ය. වලෝක නොථ වූ භොගයවත් අහමත් 
සම්මොසම්බුදු රජොණන් වහන්වස් දම්සක් පැවතමු් සතූර වද්ශනොවවහි 
පටන් සුභද්ර පරිබරොජක තුමො හික්මවීම දක්වො වූ පන්සොලිස් වස තු  ක  
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යුතු සියලු බුදධ් කෘතයවයන් සම්පූණම වකොට කුසිනොරො නුවර උපවතමන 
නම් මල්ල රජ දරැවන්වග ්සල් වනවයහි යමක ශොල වෘක්ෂයන් අතර 
පනවන ලද උතුම් බුද්ධොසනවයහි නැවත වනො නැඟිටිනො වසයයොවවන් 
වැඩ හිඳ වවසක් පුර පසවලොස්වක වපොවහෝදින අළුයම් වවවලහි 
අනුපොදිවශ්ෂ පරිනිවමොණ ධොතුවවන් පිරිනිවන් පො වදා  වස්ක. 

  රථම ධමම සංග්ායනාව 

තථොගතයන් වහන්වස්වග් පරිනිවමොණය නිමිත්වතන් රැස් වූ සත් 
ලක්ෂයක් භික්ෂු සිංඝයො වහන්වස් අතර සිංඝ ස්ථවිර වූ මහො කොශයප 
මහරහතන් වහන්වස් තථොගතයන් වහන්වස්වග ් පරිනිවමොණවයන් 
සත්වන දින පොවො නුවර සිට කුසිනොරොව වවත වඩිමින් සිට මඳක් 
විවේක ගැනමී පිණිස මොගමවයන් ඉවත්ව එක් වෘක්ෂ මූලයක වැඩසිටි 
වස්ක. එකල්හි පොවො නවුර වැසි එක් උපොසකවයක ් බුද්ධ ශරීරයට 
වගෞරව දකව්ො වදවියන් විසින් ආකොශවයහි සිට බුදු සිරැරට පූජො කරන 
ලද පොතරයක් පමණ ව ූදිවයමය මදාරො මලකුත් රැවගන පොවො නවුර වවත 
යමින් සිට මහො කොශයප මහරහතන් වහන්වස් වවත පැමිණ වැඳ 
සිටිවය් ය. එවිට වතරැන් වහන්වස් ඒ උපොසක තුමොවගන් “පකාහි සිට 
එන්පන් ද” යැයි අසො සිටිවය් ය. ඔහු කුසිනොරොවවහි සටි ආවවමි යැයි 
කීවේ ය. “අ පග්් ශාස්ත්ෲන් වහන්පස් දන්පනහි ද” යැයි වතරැන් 
වහන්වස් විචොව ් ය. තථොගතයන් වහන්වස් පරිිනවිී සත් දවසක් වන 
බව කීවේ ය. එය අසො රහතන් වහන්වස්ලො ද, අනොගොමී ආයයමයන් 
වහන්වස්ලො ද ධමම සිංවේග උපදවො ගත්හ. කොම රොග වයොපොද පරහීණ 
වනොවුණු බැවින් වසෝවොන්, සකෘදාගොමී ආයයමයන ් වහන්වස්ලො ද, 
කලයොණ පෘථග්ජන භික්ෂුන ්වහන්වස්ලො ද අඬො වැලවපන්නට වූහ. 

  ඒ අවස්ථොවේ සුභද්ර නම් මහලු පැවිද්වදක් ඒ පිරිවසහි සිටිවය් 
ය. එම භික්ෂුව පවූමවයහි ආතුමො නුවර කරණවෑමිවයකවු සිට වයස්ගතව 
පැවිදි වූවවකි. මහලු වයවස් සිටි බැවින් දරැවන් ලවො තම 
වගවත්වතහිම කුටියක් සොදවොවගන එහි සිටිමින් තම දරැවන්වග් වකස් 
රැවුල් කපමින් ජීවිකොව කව ් ය. එක් චොරිකො සමයක තථොගතයන් 
වහන්වස් එක්දහස ්වදසිය පනසක ්පමණ ව ූමහත් භික්ෂු පිරිසක් සමග 
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කුසිනොරො නුවර සිට ආතමුො නුවරට වැඩි වස්ක. එකල්හි එම භික්ෂුව 
තථොගතයන් වහන්වස් විශොල සඟ පිරිසක් සමග වඩිනව්න්ය යැයි අසො 
සොමවණ්ර භොවවයන ් සිටි තම දරැවන් වදවදනො අමතො “දරැවනි, 
නුඹලා පග්ාස් හිස පකස් කැ ීමට උවමනා උ කරණ් රැපග්න පග්යක් 
 ාසා ඇවිද මිනිසුන්පග්් පකස් රැවුල් ක ා ලුණ්ු පත්ල් හා අනුභව කළ 
යුත්ු පද් රැස්කරවු. භාග්යවත්ුන් වහන්පස්  රධාන සංඝයාට පබපහත්් 
කැඳ දානයක් පදන්පනමු” යැයි කීවේ ය. ඒ සොමවණ්ර පැවිද්වදෝ ද එවස් 
ක හ. භොගයවතුන් වහන්වස් වැඩි කල්හි මිනිසුන්වග් ද අත් උදේ ඇතිව 
එවලස එකර්ැස් කරන ලද වදයින් වභොජ්ජ යොගුවක් (ඝන කැඳක්) සෑද 
වූහ. ගිවතල්, මී පැණි, මතස්ය, මොිංශ, මල් ඵල රසොදිය ද, යම් කෑ යුතු 
වදයක් වේ ද ඒ සියල්ල එහි දැම්මවී ය. තව ද හකුරැ වයොදා කරන ලද 
“මධුපග්ෝළක” නම් කැවිලි ද පි ිවයල කරවීය. වමයට “අත්ිරස කැවුම්” 
යැය ි ද, “මධුසීසක” යැය ි ද කයින ු ලැවේ. වම් සියල්ල දන්නො 
භොගයවතුන් වහන්වස ්භකි්ෂු සිංඝයො සමග නගරයට පිඬු පිණිස වැඩි 
වස්ක. මිනිස්ස ු “භාග්යවත්නු් වහන්පස් භෂිු සංඝයා සමග් නග්රයට 
 ිඬු  ිණිස වඩියි, ඔබ කාට කැඳ  ිළගි්නව්න්පනහි ද” යැයි එම භික්ෂුවට 
කීහ. එවිට ඒ භික්ෂුව කලබල වී භොගයවතනු් වහන්වස ්ඉදිරියට වගොස්, 
“ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස, කැඳ  ිළිග්න්නා පස්ක්වා” යැයි 
ආරොධනො කව ් ය. භොගයවතුන් වහන්වස ්“මහණ්, නුඹ පකපස් කැඳ 
සැකසුපේ ද” යැයි අසො ගහමො වකොට අකප්පිය සමොදානය ද, “ වූමපයහි 
භාවිත්ා කළ කරණ්වෑමි බඩ ු ාවිච්ි පනාකළ යුත්ුය” යැයි ද වමවස් ඒ 
භික්ෂුව නමිිති වකොට දුෂ්කට සිකපද වදකක ් පනවො දැහැමි කථොවක් 
වකොට භික්ෂූන් අමතො වමවස් වදා  වස්ක. “මහපණ්නි, අපන්ක කල්  
පකෝටි ග්ණ්නක් පභෝජ්නය පසායන්නවනු් සමග්ම පම් දීඝම සංසාරපය් 
කල් ග්ත් කරන ලදී. පමය වනාහී නුඹලාට අකැ  ය. පම් අධමමපයන් 
උ යා ග්ත්් පභෝජ්නය  රිපභෝග් කළවුන් අපන්ක ව ූආත්්මභාව සිය 
දහස් ග්ණ්නක් අ ාපයහ ි ම උ දින්පනහ ි ය. ඉවත්් වන්න, පමය 
 ිළිපනාග්න්න” යැයි වදාරො පිඬු පිණිස වැඩි වස්ක. එක් භික්ෂුවකුදු එය 
පි ි වනොගත්හ. සුභද්ර භකි්ෂුව වනොසතුටුව “පමාහු සියල්ල දනමිි යි 
ඇවිදියි. ඉඳින් පනාග්නු කැමැත්්පත්හි නම් එය කිය යතු්ු පනාවන්පන් 
ද, මා පවපහසීපමන් කරන ලද සියල්ල පමාහු විසනි් නසන ලද්පද්ය. 
පමාහු මා පකපරහි හිත්වත්් බවක් නැත්්පත්්ය” යැයි තථොගතයන් 
වහන්වස් සමග වවරී ව සටි තථොගතයන් වහන්වස් ජීවමොන ව සිටියදී 
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කිසිවක් කියන්නට වනොහැකිව සිට පිරිනවිිවය් යැයි අසො සතුටු ව අඬො 
වැලවපන භික්ෂූන් අමතො වමවස් කීවේ ය. 

 “ඇවැත්්නි, පශෝක පනාකරවු. පනාවැළප ේ. අ ි ඒ මහා 
ශරමණ්යාපග්න් සම් ූණ්මපයන් මිදුපණ්ෝ පවමු. ඒ මහා ශරමණ්යා  පමය 
නුඹලාට කැ ය, පමය නුඹලාට අකැ ය යනාදී පලස සික ද  නවමින් 
අ ි  ීඩාවට  ත්්කරනු ලැබුපවෝ පවමු. දැන් අ ි ඒ ග්ැහැටවලින් නිදහස් 
වූපවෝ පවමු. එබැවින් දැන් අ ි යමක් කැමැත්්පත්මු නම් එය කරන්පනමු. 
යමක් අකැමැත්්පත්මු නම් එය පනාකරන්පනමු” යැයි වම් වචනය කීවේ 
ය. 

 වම් වචනය මහො කොශයප මහ රහතන් වහන්වස්ට හදවතට 
වැදුණු පහරක් වමන් ද, හසිට පහත් වූ වියලි වහනයක් වමන් ද හැඟී 
ගිවය්ය. මහත් වූ ධමම සිංවේගයක් හට ගත්වත් ය. වතරැන් වහන්වස් 
සිතන වස්ක් “සත්් දිනකට ප ර භාග්යවත්ුන් වහන්පස්  ිරිනිවන්  ෑ 
නමුත්් අද ද ඒ බුදු සිරැර රන්  ැහැයම ය. භාග්යවත්ුන ්වහන්පස් විසින් 
දුකපස් පග්ාඩනැග්ූ සසුපනහි  ා ී කසටක්, කටුවක ්හට ග්ත්්පත්් ය. 
පමවන්  ා ී  ුදග්්ලයන්ට වැපඩන්නට ඉඩ ලැබුණ් පහාත්් ත්වත්් 
සහායකයන් ලැබ ශාසනය  සු බස්සවන්නට හැකි වන්පන් ය. ඉඳින් 
වනාහී මම පම් මහල්ලා ව පමහි දී ම පරදි කඩක් අන්දවා අළු විසුරැවා 
බැහැර කරන්පනම් නම්, මිනිස්සු ශරමණ් පග්ෞත්මයන් වහන්පස්පග්් 
පද්හය ත්ිබිය දී ම ශරාවකපයෝ විවාද ඇත්ි කර ග්නිත්ි යැයි අ ට පදාස් 
 වරනන්ාහුය” යැයි සිතො නැවත ද සිතන වසක්් “භොගයවතුන් 
වහන්වස් විසනි් එකට එකතු වනොක  මල් රොශියක් වමන් ධමමය 
වද්ශනො කරන ලදී. එහි යම් වස් වොතය වැදීවමන් සමහර මල් විසරිී 
යයි. එපරිද්වදන් වමබඳු පවිටු පදු්ගලයන ් නිසො කල් ගතවන විට 
විනවයහි සිකපද එක වදක බැගින් විනොශ වී යන්වන් ය. සූතරයන්හි 
එකක ්වදකක් පරශන් වොරයන් නැසී යන්වන් ය. අභිධමමවයහි එක වදක 
වවනස් වවනස ් වොරයන් නැසී යන්වන ් ය. වමවස ් පි ිවවලින ් මුල 
නැසුණු කල්හි අප ිපිසොචයන් හො සම වූවවෝ වවමු. එබැවින් ධමමයත් 
විනයත් සිංගොයනො කරන්වනමි. වමවස් ඇති කල්හි ශක්තිමත් නූලකනි් 
ගැට ගසන ලද මල් මොලොවක් වමන් ධමමය, විනය වදක ස්ීරව 
පිහිටන්වන් ය. භොගයවතුන ්වහන්වස් වම් සඳහො ම මට වපර ගමන් 
ක  වස්ක. අවවොද තුනකනි ්උපසම්පදාව දුන් වස්ක. කයින් සවිුරැ මොරැ 
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ක  වස්ක. වම් සියල්ලට වඩො අසොධොරණ වූ නවොනූපූවම විහොර 
සමොපත්තීන්වගන් සම තැන තැබූ වස්ක. වමවස් තමන් වහන්වස් හො 
සම තැන්හි තැබීවමන් අනගුරහ කරන ලද මට ධමමය, විනය සිංගොයනොව 
හැර අන් කනිම් මඟකින් ණය නැති බවක් වන්වන් ද, සක්විති රවජක් 
තමන්වග් සනන්ොහයත් ආශ්චයයමයත්  දීවමන් ස්වකයී කුල විංශය පිහිට 
වූ පුතුට වමන් භොගයවතුන ්වහන්වස් “පමපත්ම මාපග්් සද්ධමම වංශය 
 ිහිටුවන්පනක් වන්පන ්ය” යැය ිදැන වම් අසොධොරණ අනුගරහවයන් මට 
අනුගරහ ක  වසක්” යැය ි සිතුවේ ය. එවසම් “මා වැනි භිෂුන් 
වහන්පස්ලා සිටියදී පම්  ා ිපයකුට සසුපනහි දියුණ් ුවන්නට ඉඩක් 
පනාත්ැබිය යුත්ු ය. යම්ත්ාක් අධමමය අවිනය පනා බැබපළ් ද ඒ ත්ාක් 
ධමමයත්් විනයත්්  සු බසින්පන් නැත්. යම් විපටක අධමමය අවිනය 
බැබපළ් ද එවිට ධමමයත්් විනයත්්  ස ුබසින්පන් ය. එබැවින් අධමමවාදීන් 
අවිනයවාදීන් බලවත්් ීමට ප ර ධමමවාදීන් විනයවාදීන් දුබල ීමට 
ප ර ධමම - විනය පදක සංග්ායනා කරන්පනන්ම් මැනවි” යැයි සිතො ඒ 
වමොවහොවත් කිසිවක් වනොකියො කුසිනොරොව වවත වැඩම වකොට  බුදු 
සිරැර තැනප්ත් කරන ලද විසි රියන් උස සඳුන් දර සෑය වටො  පරදක්ෂිණො 
වකොට  අධිෂ්ඨොන බලවයන් බුදු සිරිපො තම න වලහි තබො වන්දනො 
කව ් ය. ඉන් පසු වද්වොනුභොවවයන් ඒ චිතකය ගිනි ඇවිල ආදාහනය 
වූවය් ය. 

 පරිනිවමොණවයන් පසු බුදු සිරැර සත් දිනක් ඒ ආසනවයහි ම  
පැවතුවණ් ය. ඒ කොලය සවද්වක වලෝකවොසීන් විසනි් වැඳුම් පදිුම් 
ක හ. සත්වන දින ආදාහනය සදිුවිය. ඉන් පසු සත ්දිනක් ධොතු පජූො 
කොලය වූහ. ඉන් පසු සවමඥ ධොතු වබදා දීමට සත් දිනක් ගත විය. වම් 
අවස්ථොවට සත් ලක්ෂයකට අධික භික්ෂු සිංඝයො වහන්වස් රැස්ව සිටියහ. 
ඒ සවමඥ ධොතු වබදා දීවම් කටයුතු නිමො වූ පසවු මහො කොශයප මහ 
රහතන් වහන්වස් වමවැන ිභික්ෂු සන්නපිොතයක් නැවත දුලමභ යැයි සිතො 
භික්ෂු සිංඝයො අමතො “ඇවැත්නි මම එක ්සමයක පනස්ියයක් පමණ වූ 
මහත් භික්ෂු පිරිසක් සමග පොවො නුවරින් නකි්ම කුසිනොරොව බලො එන 
අතර තථොගතයන් වහන්වස්වග් පරිනිවමොණය අසො භික්ෂූන් හඬො 
වැ වපනවිට එක් පොපිවයක ් “ඇවැත්්න ි පනාහඬන්න 
පනාවැළප න්න.... යමක් අකැමැත්්පත්මු නම් එය පනාකරන්පනමු” 
යැයි වමවස් කීවේ ය. පරිනිවමොණයට පත් තථොගතයන් වහන්වස්වග් 
බුද්ධ ශරීරය ආදාහනය වීමටත් වපර වම් නිර්ලජ්ජී පොප භික්ෂූන් වග් 
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නැඟී සිටීම විය. ධමමය ශොසත්ෲන් වහන්වස් සමගම නැතිව ගිවය ්යැයි 
ද, ධමමය ශොස්තෲවරවයකු නැති එකක් ය යැයි ද සතින පොපී භික්ෂුන් 
වහන්වස්ලො අලජ්ජි පක්ෂය ලැබ, වකොටස්වලට වබදී වනොවබෝ කලකනි් 
ම සද්ධමමය අතුරැදහන් කරන්නොහු ය යන වම් කොරණයක් වේ ද, වමය 
විදයමොන වන්වන් ය. යම්තොක් ධමමය විනය පවත්වන් ද, ඒ තොක් බුද්ධ 
වචනය වනොයකි්මවො සිටින ශොස්තෲවරවයකු ඇති එකක ් වන්වන්ය. 
භොගයවතුන් වහන්වස් විසනි් ම “පයා පවා, ආනන්ද, මයා ධපමමා ච 
විනපයා ච පදසිපත්ා  ඤඤපත්ත්ා, පසා පවා මමචචපයන සත්ථා” 
යනුවවන් “ආනන්දය, මා විසින් යම් ධමමයක් පද්ශනා කරන ලද්පද් ද, 
යම් විනයක්  නවන ලද්පද් ද, ඒ ධමම - විනය පදක මාපග්් 
 රිනිවමාණ්පයන්  සු නඹුලාට ශාස්ත්ෲ වන්පන්ය” යැයි වම් කොරණය 
වදාරන ලද්වද් ම ය. එබැවින් යම් වස් වමම ශොසනය වබොවහෝ කල් 
පැවැතම්ට සුදුසු වූවක් වකොට ධමමයත් විනයත් සිංගොයනො කරන්වනමු” 
යැයි දනව්ො සිටියහ. 

 භික්ෂුන් වහන්වස්ලො “සව්ාමීනි, එපස් නම් සථ්විරයන් 
වහන්පස්ම ඒ සඳහා භෂිූන් වහන්පස්ලා පත්ෝරා ග්න්නා පස්ක්වා” යි 
කීහ. වතරැන් වහන්වස් සියලු නවොිංග ශොස්තෲ ශොසන සිංඛයොත 
පයයමොප්තිධර ව ූවනොවයක ්සිය, දහස ්ගණන ්පෘථග්ජන, වසෝතොපන්න, 
සකෘදාගොමී, අනොගොමී, ශුෂක් විදශමක ක්ෂීණොශරව භකි්ෂූන් හැර පියො  
තරිපිටක බුද්ධ වචනය හො සියලු පයයමොප්ති පරවභද්යන්හි පොරපරොප්ත 
සිවුප ිිසිඹියො පත් මහත් ආනුභොව ඇති, භොගයවතුන් වහන්වස් විසින්ම 
අගර ස්ථොනවයහි තබන ලද තරීවිදයො දී පරවභ්ද ඇති  ක්ෂීණොශරව භික්ෂූන් 
වහන්වස්ලො ම හොරසිය නවොනූනමක් වතෝරො ගත්හ. කුමක් සඳහො එක 
නමක් අඩු ක  වස්ක් ද යත්? ආනනද් වතරැන් වහන්වස්ට ඉඩ සලසනු 
සඳහො ය. ඒ වනවිට ආනනද් වතරණුවවෝ රහත්ව වනො සිටි බැවින.ි වම් 
ආනන්ද වතරැන ්වහන්වස්, භොගයවතුන් වහන්වස් පසුපස යමින ්අගර 
උපස්ථොනය කරමින් වබොවහෝ ධමම - විනය කොරණො උගත්වත් ය. 
එබැවින් වතරැන් වහන්වස් වනොමැතිව ධමම සිංගොයනොව වනොක  
හැකිය. ඉන් පසු අන් භකි්ෂූන් වහන්වස්ලොවග් ඉල්ලීවමන් ආනනද් 
වතරැන් වහන්වස් ද වතෝරො ගත්හ. ඉන් පසු ස්ථවිර භිකූ්ෂන් 
වහන්වස්ලොට “අපි ධමම, විනය සිංගොයනොව වකොතැනහ්ි දී කරන්වනමු 
ද” යැයි වම් සිත විය. එවිට එම භික්ෂූන් වහන්වස්ලොට වම් අදහස වූහ. 
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  “රජ්ග්හ නුවර භිෂාව ලැබීමට  හසු ය. පබාපහෝ පසනසුන් ද 
ඇත්. අජ්ාසත්් රජ්ත්ුමා පග් ්දැහැමි ආරෂාව ද ලැබිය හැක. එබැවින් 
අ ි රජ්ග්හ නවුර වස් වසමින් ධමමයත්් විනයත්් සංග්ායනා කරන්පනමු, 
අ පග්් පම් කටයුත්්ත් පබාපහෝ කල්  වත්්නකි. කිසියම් විරැද්ධ 
 ුදග්්ලපයක් සඟ මැඳට  ැමිණ් අර්බුද ඇත්ි කිරීමට ඉඩ ඇත්. එබැවින් 
අන් භිෂුන් වහන්පස්ලා රජ්ග්හනුවර වස් පනා විසිය යුත්ුය. ධමම 
සංග්රාහක භිෂුන් වහන්පසල්ා  මණ්ක ්රජ්ග්හ නවුර වස් සමාදන ්විය 
යුත්ුය” යැයි  අදහස වී ඤත්ති දුතිය කමමවයන් එවලස සම්මත කර 
ගත්හ. 

 ඉන් පසු වස් එ වඹන සමය ලිංවන බැවින් මහො කොශයප 
වතරැන් වහන්වස්, සිංගොයනොවට සම්මත රහතන් වහන්වස්ලොවගන් 
අඩක් වගන රජගහනුවර බලො එක් මඟකනි් වැඩි වස්ක. අනුරැද්ධ 
වතරැන් වහන්වස් ද, රහතන් වහන්වස්ලොවගන ් අඩක් වගන 
රජගහනුවර බලො එක් මඟකින් වැඩි වසක්. ආනනද් වතරැන් වහන්වස් 
ද, රජගහනුවර වඩිනු කැමති ව, භොගයවතුන් වහන්වස්වග් පොතරය හො 
චීවර වගන මහත් වූ භික්ෂූන ්වහන්වස්ලො පිරිසක් පිරිවරො වගන සැවැත් 
නුවර බලො චොරිකොවවහි වැඩි වස්ක. වජ්තවනොරොමයට වැඩ භොගයවතුන් 
වහන්වස් වැඩසිටි ගඳකි වියහි වදාර විවර වකොට ඇඳ පුටු බැහැරට 
වගන ගසො දමො ගඳකි යි හැමද මැලවුණු මල් ආදී කසල බැහැර වකොට 
ඇඳ පුටු ඇතු ට වගන වගොස් සුදුසු තැන්හි තබො භොගයවතුන් වහන්වස් 
වැඩසිටි කල්හි වමන් ක  යුතු සියලු වතොවත් සිදුක  වස්ක. ආනන්ද 
වතරැන් වහන්වස් භොගයවතුන් වහන්වස්වග් පරිනවිමොණවයහි පටන් 
සිටීම් හිඳීම් බහුලව සිටි බැවින් වසම් පිත් ආදී වදාස් කිපුණ ුශරීරවයන් 
සිටි බැවින් වදවන දින කරිි විවර්කයක් පොනය වකොට විහොරවයහි ම 
වැඩසිටි වස්ක. පසු දින සුභ මොනවකයොවග් ආරොධනොවවන් ඔහුවග් 
නිවසට වැඩ ඔහු විසින ්විචොරන ලද පැන විසඳමින ්දීඝ නිකොවයහි 
ඇතුලත් “සුභ සූත්රය” වදා  වස්ක. අනතුරැව වදේරම් වවවහවරහි  
කැඩුණු බිඳුණු තැන් ප ිිසකර කරවො වස් එ වඹන සමය ලිංවන බැවින් 
උපකොරක එක් භික්ෂුන් වහන්වස් නමක ් සමග රජගහ නුවරට වැඩි 
වස්ක. 

 එසමවයහි වනොහී රජගහනුවර මහො විහොර දහ අටක් වූහ. 
එනම් ත්ල් වනය, පේළුවනය, සීත් වනය, මද්දකුච්ි මිග්දාය, ජීවක අම්බ 
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වනය, පමෝර නවිා ය, ලට්ඨි වනය යන වම්වො රජගහ නුවර සමීපවයහි 
විය. එවසම් පචෝර   ාත්ය, ඉසිගිලි පවමතය පොමුල වූ කාලසිලාව, 
වේභොර පවමතය පොමුල වූ ස ්ත් ර්ණි ග්ුහාව, සීතවන වසොවහොන් බිම 
සමීපවයහි වූ ස ්ත්පසාණ්්ඩික  බ්බහාරය, පග්ෝත්ම කන්දරය, ත්ිනද්ුක 
ග්ුහාව, ත්ප ෝදා කන්දරය, ඉන්ද සාල ගු්හාව,  ි ්ඵලි ග්හුාව, ගුජ්ඣකූට 
පවමතවයහි වූ සකූර කත් පලන යන වම්වො රජගහ නුවර වටො පිහිටි 
ඒවො ය. භොගයවතුන් වහන්වස්වග් පරිනිවමොණවයන් පසු භික්ෂුන් 
වහන්වස්ලො වම් විහොර සියල්ල අත්හැර දමො ගිය බැවින් මකුළු දැල් බැඳී 
වකො  වරොඩුවලින් ගැවසී පොලුවිය. මහො කොශයප වතරැන් වහන්වස් ද, 
අනුරැදධ් වතරැන් වහන්වස් ද සපිරිවරින් රජගහ නවුරට වැඩ අපවිතර 
වී පොලුවට වගොස් ඇති වසනසුන් දැක “භාග්යවත්නු් වහන්පස්පග්් 
වචනයට ග්රැ කිරීම  ිණිස ද, ත්ීථමක උ වාදපයන් මිපදනු  ිණිස ද 
 ළමු මාසය අ විත්ර පසන්ාසන  ිරිසදිු කර කැඩණු්ු බිඳුණ්ු ත්ැන්  
 ිළිසකර කරන්පනමු” යැයි වමවස් සිතූහ.  

 තීථමකවයෝ “ශරමණ් පග්ෞත්මයන් වහන්පස්පග්් ශරාවකපයෝ 
ශාස්ත්ෲන් වහන්පස් සිටි කල්හි  මණ්ක් විහාරයන ් ිළදිැඟුම් කළහ. 
 ිරිනවිි කල්හි ඒ වත්ාවත්් අත්්හැරියාහුය” යැයි වමවස් කියන්නොහු ය. 
භොගයවතුන් වහන්වස් විසනි් විහොරයන්හි කැඩුණු බිඳුණු තැන් පි ිසකර 
කිරීම වණමනො කරන ලදී. ඇවැත්නි එබැවින් අපි වසක්ොලවයහි ප මු 
මස විහොර පි ිසකර කරමු, මැඳ මොසවයහි රැස්ව ධමම - විනය සිංගොයනො 
කරන්වනමු යැයි කතිකො කරවගන වදවන දින රජ මොලිගයට වැඩ 
අජොසත්ත රජතුමො සම්මුඛ වී විහොර පි ිසකර කරිීමට අත් උදේ අවශය 
බව කීහ. රජතමුො මිනිසුන ් දුන්වන් ය. වතරැන් වහන්වස්ලො විහොර 
පි ිසකර කරවො රජතුමොට ඒ බව දනව්ො නැවත ද “මහරජ්, ධමම 
සංග්ායනාවක ් කරනු කැමැත්්පත්මු” යැයි කීහ. රජතුමො එය අසො 
“ස්වාමීනි, විශ්වාස ඇත්්පත්ෝ ව කරනු මැනවි. ස්වාමින් වහන්පස්ලාට 
ධමමචකරය පේවා. මා හට ආඥා බලය පේවා. ඒ සඳහා මා විසින් කුමක් 
කළ යුත්ු ද” යැයි අසො සිටිවය් ය. “මහරජ්, ධමමය - විනය සංග්ායනා 
කරනන්ා වූ භිෂූන් වහන්පස්ලාට වැඩ හිඳීමට ත්ැනක් කරවා ග්ත් 
යුත්ුය” යැයි කීහ. “එය පකාත්ැන්හි කළ යුත්ු ද” යැයි රජතුමො ඇසුවේය. 
“පේභාර  වමත්ය  ාමුල ව ූස ්ත් ර්ණි ග්ුහා දව්ාරපයහි සුදුසුය” යැයි 
වතරැන් වහන්වස්ලො කීහ. 
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 එකල්හි රජතමුො, විශ්වකමම දිවය පුතරයො විසනි් මවන ලද්දක් හො 
සමොන වූ, මැනවින් වබදන ලද බිත්ති ඇති, කණු ඇති, පියගැටවප  
ඇති, නන් වැදෑරැම් මලක්ම් ලයි කම්වලනි් විසිතුරැ කරන ලද මහො 
මණ්ඩපයක් කරවො, වනොවයක් මල් දම් එල්වන ලද මනහර  වියනක් 
කරවො,  වනොවයක ්රත්නයන්වගන් විසිතුරැ වූ මැණික් ඔේබවන ලද 
මොලො කමමයන්වගන් විසිතුරැ වූ බිමක් එහි කරවො, බරහ්ම විමොනයක් වස් 
සරසො, පන්සියයක් භික්ෂූන ්වහන්වස්ලොට වැඩ හිඳීමට අනගි වූ පස 
තුරැණු පණවො, මණ්ඩපය මැඳ නැවගනහිරට මුහුණ ලො සම්මො සම්බුදු 
රජොණන් වහන්වස්ට වැඩ හිඳීමට සදුුසු බුද්ධොසනයක ්ද පනවො, එහි 
දකුණුපස උතුරැ වදසට මුහුණ ලො වථ්රොසනයක් ද, ඇත් ද වලනි් 
ලියවන ලද විසිතුරැ විජිනපිතක් තබො “ස්වාමීනි, මපග්් කටයුත්ු නිමවන 
ලදී” යැයි වතරැන් වහන්වස්ලොට දන්වො සිටිවය් ය. 

 ආනන්ද පත්රැන් රහත්්ී ම 

වම් වන විටත් ආනනද් වතරැන් වහන්වස් වශක්ෂව සිටි 
බැවින් රහතන් වහන්වස්ලො ආනන්ද වතරැන් වවත පැමිණ “ආනන්දය, 
පහට අ පග්් රැස්ීම වනප්න්ය. නුඹ ත්වම ශශෂපයකි, රැස්ී මට 
යෑමට නුසුදුස්පසකි. එබැවින් අ රමාදී විය යුත්ුය” යැයි කීහ. ආනන්ද 
වතරණුවවෝ ද “පහට රැස්ීම වන්පන්ය. මා විසින් ශශෂව රැස්ී මට 
යෑම පනාවටීය” යැයි සිතො රොතරිවයහි වබොවහෝ වේලොවක් කොයගතො 
සති කමටහනනි් යුතුව සක්මවනහි වයදී උත්සොහ ක  නමුත් 
විවශ්ෂොධිගමයක් වනොවූ බැවින්, මඳක් විවේක වගන නැවත 
උත්සොහවයහි වයවදන්වනමි යැයි සිතො, අළුයම් වවවලහි සක්මනනි් 
බැස පො වසෝදා විහොරයට පවිිස, විඩො හරින්වනමි යැයි ඇවඳහි වැඩ හිඳ 
වකොට්ටය වවත හිස එ  ව ූවස්ක. වදපො වපොව ොවවන් මිඳුණොහ. හිස 
වකොට්ටයට වනොපැමිණිවය් ය. වම් අතර රහත් වූ වස්ක. වමවස් හිඳීම, 
සිටීම, සක්මන් කරිීම සැතපමී යන සේි ඉරියේවවන් වතොරව රහත් වූහ. 
එබැවින් පම් බුදු සසුපනහි සිේ ඉරියේපවන් පත්ාරව යම් භිෂුන් 
වහන්පස් නමක ්රහත්් වූපය් නම් ඒ ආනන්ද පත්රැන් වහන්පස්ය යැයි 
කිව යුතු වන්වනය්. 
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 පසු දින ස්ථවිර වතරැන් වහන්වස්ලො බත්කිස වකොට පොතර චීවර 
තැන්පත් වකොට තබො ධමම මණ්ඩපවයහ ි රැසව් තමන් වහන්වස්ලොට 
නියමිත ආසනයන්හි වැඩහුන් වස්ක. ආනන්ද වතරැන් වහන්වස් වග් 
ආසනය පමණක් හිස් විය. ආනන්ද වතරැන් වහන්වස් තමන් රහත්ව 
වැඩි බව හඟවනු පිණිස භික්ෂූන් වහන්වස්ලො සමග වනොවැඩිවය් ය. 
භික්ෂුන් වහන්වස්ලො “පම් ආසනය කවපරකු සඳහා ද” යැයි විචො හ. 
“පමය ආනනද් පත්රැන් වහන්පස් සඳහා” යැයි කීහ. ආනන්ද වතරැන් 
වහන්වස් ඒ වමොවහොවත් සිටි ආවොසවයන් වපොව ොව කිමිද 
මණ්ඩපවයන් මතුව තමන ්වහන්වස්ට නියමිත ආසනවයහි වැඩසිටි 
වස්ක. වම් වහ්තුවවන් ආනන්ද වතරැන් වහන්වස් රහත්ව වැඩි බව 
සියලු භික්ෂුන් වහන්වස්ලො ම පි ිගත්හ. 

 විනය සංග්ායනා කිරීම 

වමවස් ධමම සිංගරොහක මහො රහතන් වහන්වස්ලො ධමම 
මණ්ඩපවයහි රැස් වූ කලහ්ි සිංඝ ස්ථවිර වූ මහො කොශයප වතරැන් 
වහන්වස්  “ඇවැත්්නි, ධමමය විනය පදපකන් කවරක්  ළමුව සංග්ායනා 
කරන්පනමු ද” යැයි භික්ෂු සිංඝයො ඇමතූ වස්ක. භික්ෂුන් වහන්වස්ලො 
“ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, විනය නම් බුද්ධ සාසනයාපග්් ආයුෂයයි. 
විනය  ිහිටි කල්හි ශාසනය සිටිපය් පවයි. එබැවින්  ළමුව විනය 
සංග්ායනා කරමු” යැයි කහී. “කවුරැන්  රධාන පකාට පග්න විනය 
සංග්ායනා කළ යුත්දු” යැයි කොශයප වතරැන් වහන්වස් ඇසුවේ ය. 
“ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, පම් උ ාලි පත්රැන් වහන්පස් 
භාග්යවත්ුන් වහන්පස් විසනි් ම විනයධරයන් අත්ර අග්ර ස්ථානපයහි 
ත්බා වදාළ පස්ක. එබැවින ්උ ාලි පත්රැන් වහන්පස ්  රධාන පකාට 
පග්න සංග්ායනා කරමු” යැයි භික්ෂුන් වහන්වස්ලො කීහ. ඉන් පසු 
කොශයප වතරැන් වහන්වස් විනය විචොරීමට “සුණ්ාත්ු පම, ආවුපසා, 
සපෙඝා. යදි සෙඝසස  ත්ත්කලලං, අහං ආයසමනත්ං උ ාලිං විනයං 
 ුපචඡයයං” යනුවවන් තමන් වහන්වස් ම සම්මත කරවගන 
වථ්රොසනවයහි වැඩසිටි වස්ක. උපොල ි වතරැන් වහන්වස් විනය 
විසඳීමට “සුණ්ාත්ු පම, භපනත්, සපෙඝා. යදි සෙඝසස  ත්ත්කලලං, අහං 
ආයසමත්ා මහාකසසප න විනයං  ුපටඨා විසසපජ්ජ්යයං” යනුවවන් 
තමන් වහන්වස් ම සම්මත කරවගන අසුනනි් නැඟිට සිවුර ගැට වටු 
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ගන්වොවගන, වැඩිහිටි ස්ථවිර භික්ෂූන් වැඳ, විජිනිපත වගන 
ධමමොසනවයහ ිවැඩහනු් වසක්. මහො කොශයප වතරැන ්වහන්වස් උපොලි 
වතරැන් වහන්වස්වගන් වමවස් විනය විචොල වස්ක. 

 “ඇවැත්්නි, උ ාලිය, භාග්යවත්ුන් වහන්පස්  ළමු  ාරාජිකාව 
පකාත්ැනක දී  නවා වදාළ පස්ක් ද” යැයි ඇසීය. උපොලි වතරැන් 
වහන්වස් “ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, විශාලා මහනුවර දී  නවා 
වදාළ පස්ක” යැයි විසඳුවේ ය. “කවුරැන් අරබයා  නවා වදාළ පස්ක ්ද” 
යැය ිඇසීය. “කලන්දක  තු්ර සුදිනන් පත්රැන් අරබයා  නවා වදාළ 
පස්ක” යැයි විසඳුවේ ය. “කුමන වස්ත්ුපවහි  නවා වදාළ පස්ක ්ද” යැයි 
ඇසීය. “ශමථනු ධමම  රත්ිපස්වනපයහි  නවා වදාළ පස්ක” යැයි 
විසඳුවේ ය. ඉන් පසු සයිලු වදනො වහන්වස් ම එකතුව ප ම ුපොරොජිකො 
සිකපදය නිදාන සහිතව ඝන සජ්ඣොයනො ක හ. වමවලස වසසු සික්ෂො 
පදයන් ද, භික්ෂු භික්ෂුණී උභවතෝ විභිංගය ද, වදවිසි ඛන්ධකයන් ද, 
වසොව ොස් පරිවොරයන් ද සහිත සියලු විනය පිටකය  සිංගොයනො වකොට 
උපොලි වතරැන් වහන්වස් විජිනිපත තබො ධමමොසනවයන් බැස වැඩිහිටි 
වතරැන් වහන්වස්ලො වැඳ තමොට පැමිණි අසුවනහි වැඩහුන් වස්ක. 

 ධමමය සංග්ායනා කරිීම 

විනය සිංගොයනොවවන් අනතුරැව ධමමය සිංගොයනො කරනු 
කැමති මහො කොශයප වතරැන් වහන්වස්, භික්ෂු සිංඝයො වහන්වස් අමතො 
“ධමමය සංග්ායනා කරන්නා වූ අ  විසින ්කවුරැන්  රධාන පකාට පග්න 
කළ යුත්ු ද” යැයි අසො සිටිවය් ය. භික්ෂුන් වහන්වස්ලො “ස්වාමීනි, 
ස්ථවිරයන් වහන්ස, පම් ආනන්ද පත්රැන් වහන්පස් භාග්යවත්ුන් 
වහන්පස් හමුපවහි පබාපහෝ ධමමයන් ඉපග්න ග්ත්්පත්කි. භාග්යවත්ුන් 
වහන්පස් විසනි් කරැණ්ු  සකින් අග්ර ස්ථානපයහි ත්බන ලද්පදහ ිය. 
එබැවින් පම් ආනන්ද පත්රැන් වහන්පස්  රධාන පකාට පග්න 
සංග්ායනා කරමු” යැයි කීහ. ඉන් පසු කොශයප වතරැන් වහන්වස් ධමමය 
විචොරීමට “සුණ්ාත්ු පම, ආවුපසා, සපෙඝා. යදි සෙඝසස  ත්ත්කලලං, 
අහං ආයසමනත්ං ආනන්දං ධමමං  ුපචඡයයං” යනුවවන් තමන් 
වහන්වස් ම සම්මත කරවගන වථ්රොසනවයහි වැඩසිටි වස්ක. ආනන්ද 
වතරැන් වහන්වස් ධමමය විසඳීමට “සුණ්ාත්ු පම, භන් පත්, සපෙඝා. යදි 



12                         විශාකූප ෝසථ සූත්රය 

සෙඝසස  ත්ත්කලලං, අහං ආයසමත්ා මහාකසසප න ධමමං  ුපටඨා 
විසසපජ්ජ්යයං” යනුවවන් තමන් වහන්වස් ම සම්මත කරවගන අසුනින් 
නැඟිට සිවුර ගැට වට ු ගන්වො වගන වැඩිහිටි ස්ථවිර භික්ෂූන් 
වහන්වස්ලො වැඳ විජිනපිත වගන ධමමොසනවයහ ිවැඩහුන් වස්ක. මහො 
කොශයප වතරැන් වහන්වස ්ආනන්ද වතරැන් වහන්වස්වගන් වමවස් 
ධමමය විචොල වස්ක. 

 “ඇවැත්්නි, ආනනද්ය, භාග්යවත්ුන් වහන්පස් බරහ්ම ජ්ාල සූත්රය 
පකාත්ැනක දී පද්ශනා පකාට වදාළ පස්ක් ද” යැය ිඇසීය. ආනන්ද 
වතරැන් වහන්වස්, “ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන ් වහන්ස, රජ්ග්හ නවුරටත්් 
නාලන්දා නුවරටත්් අත්ර අම්බලට්ඨිකා රජ් උයපනහි වූ රාජ්ාග්ාරපයහිදී 
පද්ශනා පකාට වදාළ පසක්” යැයි විසඳුවේ ය. “කවුරැන් අරබයා 
පද්ශනා පකාට වදාළ පසක්් ද” යැය ිඇසීය. “ස්ථවිරයන ්වහන්ස, සු ් යි 
 රිබරාජ්කයා ද බරහ්මදත්්ත් මානවකයා ද අරබයා පද්ශනා පකාට වදාළ 
පස්ක” යැයි විසඳුවවහි ය. වමවස් බරහ්ම ජොල සූතරවයහි නිදානය ද 
විචො හ. පුද්ගලයො ද විචො හ. ඉන් පස ු “ඇවැත්්නි, ආනන්දය, 
භාග්යවත්ුන් වහන්පස් සාමඤ්ඤ ඵල සූත්රය පකාත්ැනක දී පද්ශනා 
පකාට වදාළ පස්ක් ද” යැයි ඇසීය.  ආනනද් වතරැන් වහන්වස්, 
“ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, රජ්ග්හනුවර ජීවක අඹ වනපයහි දී 
පද්ශනා පකාට වදාළ පසක්” යැයි විසඳුවවහි ය. “කවුරැන් අරභයා 
පද්ශනා පකාට වදාළ පස්ක් ද” යැයි ඇසීය. “පේපද්හි ුත්ර අජ්ාසත්්ත් 
රජ්ත්ුමා අරබයා පද්ශනා පකාට වදාළ පස්ක” යැයි විසඳුවවහි ය. වමවස් 
සොමඤ්ඤඵල සූතරවයහි නිදානය ද විචො හ. පුද්ගලයො ද විචො හ. වම් 
කරමවයන් සයිලු සූතර පිටකය ද, සියලු අභිධමම පිටකය ද සිංගොයනො 
ක හ. වමවස් සිංගොයනො කරන ලද්වද් වූ ධමම - විනය විවිධොකොරවයන් 
වබදා දැක්වූහ. 

 ධමම විනය පබදා දැක්ීම 

 වම් සියලු බුද්ධ වචනය රස වශපයන් එක් වැදෑරැම් පේ. ධමමය 
- විනය වශපයන් පද වැදෑරැම් පේ. වචන වශපයන් පත්වැදෑරැම් පේ. 
 ිටක වශපයන් ද පත්වැදෑරැම් පේ. නිකාය වශපයන්  ස් වැදෑරැම් 
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පේ. අංග් වශපයන් නව වැදෑරැම් පේ. ධමමස්කන්ධ වශපයන ්සුවාසූ 
දහසක් පේ. 

 බුද්ධ වචනය රස වශපයන ්එක් වැදෑරැම් වන්පන් පකපස් ද? 

  භොගයවතුන් වහන්වස් අනතු්තර සම්මො සම්වබෝධියට පැමිණ 
දම්සක් සූතරය පැවැත්වීවම් පටන් පිරිනවින් මඤ්චකය දක්වො වදා  
සියලු බුදධ් වචනය, මහො සමුද්රවයහ ිවකොතැනින ්ජලබිඳක ්ගත්වත් ද 
එකම ලුණු රසය වනන්ො වස්, දහම් පදයක් පදයක් පොසො ම සත්වයන් 
නිවනට පමුණුවන ගුණවයන් යකු්ත බැවින් නවින් රසවයන් යකු්ත ය. 

 ධමම විනය වශපයන් පද වැදෑරැම් වන්පන් පකපස් ද?  

 කොය - වොක් සිංවරය පිණිස පනවො වදා  සයිලු  බුදධ් වචනය 
“විනය” නම් වේ. සිවතහි පවත්නො වකවලසුන්වග් තදිංග විෂ්කම්භන 
සමුේවේද වශවයන් පරහොණය පිණිස වද්ශනො වකොට වදා  අවවශ්ෂ  
බුද්ධ වචනය “ධමම” නම් වේ. 

 වචන වශපයන් පත්වැදෑරැම් වන්පන් පකපස් ද?  

බුදු බවට පැමිණ පටිේච සමුපප්ොද වහ්තුඵල ධමමය අනුවලෝම 
පරතිවලෝම වශවයන් මනසිකොර කිරීවමන් ඇති වූ පහන් සිංවේගය වචන 
බවට වපරලී  පරථමවයන් ම බුදු මවුින් පිටවුණු :- 

“අපනක ජ්ාත්ි සංසාරං - සන්ධාවිසසං අනිබබිසං, 
ග්හකාරකං ග්පවසපනත්ා - දුකඛා ජ්ාත්ි  ුන  ුනං” 

“ග්හකාරක දිපටඨාසි  -  ුන පග්හං න කාහසි, 
සබබා පත් ඵාසුකා භග්ග්ා - ග්හකූටං විසෙඛත්ං, 
විසෙඛාරග්ත්ං ිත්ත්ං  - ත්ණ්හානං ඛයමජ්ඣග්ා”ත්ි. 

යන වම් ගොථො වදක පරථම බුද්ධ වචනයය.ි 



14                         විශාකූප ෝසථ සූත්රය 

 පරිනිවමොණ මඤ්චකවයහි සැතපී අවසොන වශවයන් වදා  
“හන්දදානි, භිකඛපව, ආමනත්යාමි පවා, වයධමමා සෙඛාරා, අ  මාපදන 
සම ාපදථ” යන වමය අනත්ිම බුද්ධ වචනයයි. වම් අතරතුර පන්සො ිස් 
වසක් මුළුල්වලහි වදා  සයිල්ල මධයම බුද්ධ වචනයය.ි 

  ිටක වශපයන් පත්වැදෑරැම් වන්පන් පකපස් ද?  

 පරථම සිංගොයනොවේ දී සිංගොයනොවට නැගුණො වූ ද, වනො 
නැගුණො වූ ද සයිල්ල එක් වකොට “උභය පරොතතිවමෝක්ෂය, උභය 
විභිංගය, වදවිසි කඳුවත්, වසෝ ස පරිවොර” යන වම් සියල්ල “විනය 
 ිටකය” නම් වේ. “දීඝ නිකොය, මජ්ඣිම නිකොය, සිංයුත්ත නිකොය, 
අිංගුත්තර නිකොය, ඛුද්දක නිකොය” යන වම් සියල්ල “සූත්ර  ිටකය” නම් 
වේ. “ධම්මසිංගණී, විභිංග, ධොතුකථො, පුග්ගල පඤ්ඤත්ති, කථො වත්ථු, 
යමක, පට්ඨොන” යන පරකරණ සත “අභිධමම  ිටකය” නම් වේ. 

 නිකාය වශපයන්  ස් වැදෑරැම් වන්පන් පකපස් ද?  

 බරහ්ම ජොල සූතරවයහි පටන් දීඝම වූ සූතර තිස්හතරක් ඇති වගම 
තුනකින ් යුත් සිංගරහය “දීඝනිකාය” නම් වේ. මූලපරියොය සූතරවයහි 
පටන් මධයම පරමොණවයන ්යුත් සූතර එකසයි වදපණසකින් යුක්ත වූ 
වගම පසව ොසකින් යුත් සිංගරහය “මජ්ඣිම නිකාය” නම් වේ. ඔඝතරණ 
සූතරවයහි පටන් සත් දහස් සත්සිය වදසැටක් සූතර ඇති සිංයුත්ත පනස් 
හයකින් යුත් සිංගරහය “සංයුත්්ත් නිකාය” නම් වේ. චිත්ත පරියොදාය 
සූතරවයහි පටන් සූතර නවදහස් පන්සිය සත් පනසකනි් යුත් වගම එකසයි 
සත් සැත්තෑවක් ඇති නපිොත එවකොව ොසකින ්යුත් සිංගරහය “අංග්ුත්්ත්ර 
නිකාය” නම් වේ. එවසම් වම් නකිොය සතරට ඇතුලත් වනොවූ 
“ඛුදද්කපොඨ, ධම්මපද, උදාන, ඉතිවුත්තක, සුත්තනිපොත, විමොනවත්ථු 
වපතවත්ථු, වථරගොථො, වථරිගොථො, පටිසම්භිධො, අපදාන, ජොතක, 
නිද්වද්ස, බුද්ධවිංස, චරියො පිටක” යන කුඩො ගරන්ථ පසව ොස ද, “විනය 
පිටකය හො අභිධමම පිටකය” යන වදක ද ඇතු ත් ව වම් සියල්ල “ඛදු්දක 
නිකාය” නම් වේ. වමවස් නිකොය වශවයන් පස් වැදෑරැම් වේ. 
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 අංග් වශපයන් නව වැදෑරැම් වන්පන් පකපස් ද?,  

 “සුත්ත, වගයය, වවයයොකරණ, ගොථො, උදාන, ඉතිවුත් තක, 
ජොතක, අේ භුතධම් ම, වවදල් ල” යන වම් නවයයි. වමය “නවාංග් 
ශාස්ත්ෲ ශාසනය” නම් වේ.  

❖ “උභවතෝ විභිංගය, නිද්වදස්, ඛන්ධක, පරිවොර” යන වම්වො ද, 
සුත්තනිපොතවයහි ඇතු ත් “මිංගල සූතරය, රතන සතූරය, නොලක 
සූතරය, තුවටක සූතරය” ආදී සූතර නොමවයන් දැක්වවන සියලු බුද්ධ 
වචනය  “සුත්්ත්” නම් වේ.  

❖ සියලු ගොථො සහිත සූතර “පග්යය” නම් වේ. සිංයුත්ත නිකොවයහි 
සගොථ වගමය ද, අන් සියලු සගොථ සූතරයන් ද වමහි ඇතු ත් වේ. 

❖ සියලු අභිධමම පිටකය ද, සියලු නිගමොථක සූතරයන් ද, අන් අිංග 
අවටහි සිංගරහ වනොවූ සියලු බුද්ධ වචනය ද  “පවයයාකරණ්” නම් 
වේ.  

❖ “ධම්මපද, වථරගොථො, වථරිගොථො” යන වම්වො ද,  සුත්තනිපොතවයහි 
සූතර සිංඛයොවට වනොගැවනන ගොථො වශවයන් ඇති සියල්ල ද 
“ග්ාථා” නම් වේ.  

❖ වසොම්නස් සහගත සිතින් උපන් ගොථොවන්වගන් පරතිසිංයුක්ත 
අසූවදකක් සූතර “උදාන” නම් වේ.  

❖ “වුත් තඤ් වහතිං භගවතො” ආදී වලස නැවත වද්ශනො කරන ලද එක 
සිය වදාව ොසක් සූතර “ඉත්ිවතු්් ත්ක” නම් වේ.  

❖ අපණ්ණක ජොතකය ආදී කරැණක් ඇති කල්හි ම වද්ශනො කරන 
ලද පන්සිය පණසක් පමණ පූවම වබෝධිසත්ව චයයමොවන් “ජ්ාත්ක” 
නම් වේ.  

❖ “චතතොවරොවම, භිකඛවව, අචඡරියො අබභුතො ධමමො ආනවදද” යනොදී 
වලස පැවති සියලුම ආශ්චයයමය අද්භූත ධමමයන්වගන ්පරතිසිංයුක්ත 
සූතර වද්ශනො “අබ් භුත්ධම් ම” නම් වේ.  

❖ “චූ වවදල්ල සූතරය, මහොවවදල්ල සූතරය, සම්මොදිට්ි සූතරය, 
සක්කපඤ්හ සූතරය, සිංඛොරභොජනීය සූතරය, මහොපුණණ්ම සූතරය” 
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ආදී සිංවොද ස්වරෑපවයන් නුවණත් සතුටත් ලබමින් විචොරන ලදුව 
වදා  සයිලු සූතර “පවදල් ල” නම් වේ. 

 ධමමස්කන්ධ වශපයන් සුවාසූදහසක් වන්පන් පකපස් ද?,  

 ධමම සිංගොයනොවේ දී ආනනද් වතරැන් වහන්වස් විසින ්වමවස් 
වදාරණ ලද්වදය්. 

“ොසීත්ි බුදධපත්ා ග්ණ්හිං  - පෙ සහසසානි භිකඛුපත්ා,
  චත්ුරාසීත්ි සහසසානි   - පය පම ධමමා  වත්ත්ිපනා” 

 “මම, භාග්යවත්ුන් වහන්පස් සමී පයහි දී ධමමස්කන්ධ 
පදයාසූදහසක් උග්ත්ිමි. සැරියුත්් මුග්ලන් ආදී  මහරහත්න් වහන්පස්ලා 
සමී පයහි දී ධමමස්කන්ධ පදදහසක් උග්ත්ිමි. පමපස ් මාපග්් සිපත්හි 
ධරන්නා වූ ධමමය  රමාණ් වශපයන් සුවාසූ දහසකි” යැයි වදාව ් ය. 

 එහි එක් අන ුසනධ්ියක් ඇති සූතරයක් එක ධමමස්කන්ධයකි. අනු 
සන්ධි වබොවහෝ ඇති සූතරයන්හි ඒ අන ුසන්ධි ගණනින් ධමමස්කන්ධ 
ගණන් ගත යුතුය. වදවියන ්විසින් “කත්ි ි පන්ද කත්ි ජ්පහ” යනොදී වලස 
පරශ්න ඉදිරිපත් කිරීවම් දී ඒ පරශ්න ගොථොවක ්එක ධමමසක්න්ධයකි. එයට 
භොගයවතුන් වහන්වස් “ ඤ්ච ිපන්ද  ඤච ජ්පහ” යනොදී වලස වදා  
පි ිතුරැ ගොථොව එක ධමමසක්න්ධයකි. අභිධමමවයහි එක එක දුකමොතිකො, 
තිකමොතිකොවන ් වබදීම ද, එක එක චිත්තවොර වබදීම ද, එක එක 
ධමමස්කන්ධ වේ. විනවයහි වස්තු ඇත, මොතෘකො ඇත, පදභොජනයී ඇත, 
අන්තරොපත්ති ඇත, ආපත්ති ඇත, අනොපත්ති ඇත, තිකපරිේවේද ඇත. 
එහි එක එක වකොට්ඨොශ එක එක ධමමස්කන්ධ වේ. වමවස් සයිල්ල 
එකතුව ධමමස්කන්ධ වශවයන් සුවොසූදහසකි. 
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පඤ්චසතික සිංගොයනොවේ දී මූලොසනවයහි වැඩසටිි මහො 
කොශයප මහරහතන් වහන්වස් අසන වස්ක් “ආනන්දය, ත්ථාග්ත්යන් 
වහන්පස් පමම විශාකූප ෝසථ සූත්රය පකාත්ැනකදි පද්ශනා කළ පස්ක් 
ද?” ධමමොසනවයහි වැඩසිටියො වූ ආනන්ද මහරහතන ් වහන්වස් එය 
විසඳන වස්ක් “ස්වාමීන ිකාශය  ස්ථවිරයන් වහන්ස, සැවැත්් නුවර 
මිග්ාරමාත්ු  රාසාදය නම් වූ  ූවමාරාමපයහ ි  දී පද්ශනා පකාට වදාළ 
පස්ක” යැයි කීවේ ය. මහො කොශයප රහතන් වහන්වස් “ආනන්දය, 
කවුරැන් අරභයා වදාළ පස්ක් ද” යැයි ඇසූවේ ය. ආනන්ද වතරැන් 
වහන්වස් “ස්වාමීන ිකාශය  ස්ථවිරන ්වහන්ස, විශාඛා මහ උ ාසිකාව 
අරභයා වදාළ පස්ක” යැය ිකීවේ ය. මහො කොශයප මහරහතන් වහන්වස් 
“කුමන කරැණ්ක් පහ්ත්ුපකාටපග්න වදාළ පස්ක් ද” යැයි ඇසුවේ ය. 
ආනන්ද වතරැන ්වහන්වස ්“ස්වොමීන ිස්ථවිරයන් වහන්ස, විශොඛො මහ 
උපොසිකොව පණ්ණරසී උවපෝසථ දිනවයක වපවහවස් සමොදනව් 
තථොගතයන් වහන්වස් වවත පැමිණි විවටක උප ෝසථ සීලය ප ිිබඳව 
පැහැදිලි කරමින් වද්ශනො වකොට වදා  වස්ක” යැයි කවීේ ය.                  

 බුද්ධ උපස්ථොයක වූ ධමම භොණ්ඩොගොරික ආනනද් වතරණුවවෝ 
භොගයවතුන් වහන්වස් හමවුවහි දී ඉවගන ගන්නො ලද වම් සූතරය 
සම්බුදධ් පරිනවිමොණවයන් වතමසක් ගත වූ තැන දී මහො කොරැණික වූ 
සම්මොසම්බුදු රජොණන් වහන්වස් වග් අධිෂ්ඨොනය පරිදි වම් උතුම් 
සද්ධමමය වේවනයය ජනයොවග් පරවයෝජනය පිණිස වබොවහෝ කලක් 
පැවැතම්ට භොගයවතුන් වහන්වස් හමුවවහි දී ඉවගන ගත් බව දැක්වීමට 
වමවස් ඉදිරිපත් කව ් ය. එහි පි ිවව  කථොව වමවස් ය. 

 නිසි බුද්පධෝ ස්ථාපයක ුපනාීම 

පරථම වබෝධිය වූ විසි වෂමය තු  තථොගතයන් වහන්වස්ට නිතය 
උපස්ථොයකවයකු වනොවී ය. ඒ කොලපරිේවේදවයහි දී “නාග්සමාල, 
නාග්ිත්, උ වාන, සුනක්ඛත්ත්්, චුන්ද සාමපණ්්ර, සාග්ත්, රාධ, පම්ඝිය” 
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යන වතරැනව්හන්වස්ලො ද ඇතැම් විවටක “ආනනද් පත්රනුපවෝ” ද 
උපස්ථොන ක හ. 

 එක් දිනක් භොගයවතුන ් වහන්වස්, නාග්සමාල පත්රැන් 
වහන්පස් උපස්ථොයක වකොට දීඝම මොගමයට ප ිපින්වන් වදමන් 
සන්දියකට පැමිණ, එයින් එක් මගකනි් වැඩි වස්ක. එවිට නොගසමොල 
වතරැන් වහන්වස් “ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස, අ ි පම් මග්ින් 
වඩිමු” යැයි කීවේ ය. එවිට භොගයවතුන් වහන්වස් “නැත් මහණ්, මා 
විසින් පම් මාග්මපයන් යා  යතු්ුය” යැයි වදා  වසක්. වමවස් භොගයවතුන් 
වහන්වස් තුන ් වතොවක ් වදා  නමුත ්නොගසමොල වතරණුවවෝ “එපස් 
නම් භාග්යවත්ුන් වහන්ස,  ාත්ර චීවර ග්ත් මැනව” යැයි කියො 
භොගයවතුන් වහන්වස් වග් පොතර චීවර බිම තබො ගිවය්ය. පසවු 
භොගයවතුන් වහන්වස ්තම පොතරචීවර වගන එකලොව වැඩි වසක්. අන් 
මගින් ගිය නොගසමොල වතරැන් වනවයහි දී වසොරැනට් හසු වූහ. පොතර 
චීවර ද පැහැර ගත්හ, හසි ද පැලූහ. ඉන් පසු  වතරණුවවෝ “මට 
භාග්යවත්ුන් වහන්පස් හැර අන්  ිහිටක් නැත්” යැයි සිතො භොගයවතුන් 
වහන්වස් වසොයො ආවය් ය. භොගයවතුන් වහන්වස් වම් කිම්ද යැයි ඇසූ 
වස්ක. වතරණුවවෝ සිදු ව ූ සියල්ල කීවේ ය. භොගයවතුන් වහන්වස් 
“මහණ්, ඔය කරැණ් දැනපග්නම ඒ මග්ින් යෑම වැළකපුවමි” යැයි වදා  
වස්ක. 

 එවස්ම තවත් දිනක භොගයවතුන් වහන්වස් පම්ඝයි පත්රැන් 
වහන්පස් උපස්ථොයකවයකු වශවයන් කැදවොවගන පොචීනවිංශ මුව 
වනවයහි ජන්තු නම් ගමට වැඩි වස්ක. එහ ි පඩිුසිඟො ගිය වම්ඝයි 
වතරැන් වහන්වස් අලිංකොර වූ අඹ වනයක් දැක භොගයවතුන් වහන්වස් 
වවත පැමිණ වමවස් කීවේ ය. ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, 
භොගයවතුන් වහන්වස් වග් පොතර චීවර බොර ගනන්ො වස්ක්වො. මම වම් 
වනයට වගොස් මහණ දම් පුරමි යැයි කීවේ ය. භොගයවතුන් වහන්වස් 
තුන් වතොවක ්ම වැ කූ නමතු් ගිවය් ය. ඉන් පස ුභොගයවතුන් වහන්වස් 
ම තම පොතර චීවර රැවගන එකලොවම වැඩි වස්ක. වතරණුවවෝ ඒ අඹ 
වනයට වගොස් භොවනොවට පටන් ගත්වත් ය. එවහත් සුළු වේලොවකින් 
ම අකුසල විතකමයන්වගන් පීඩිත ව මට භොගයවතුන් වහන්වස් හැර අන් 
පිහිටක් නැතැයි සිතො භොගයවතුන් වහන්වස් වසොයො ආවය් ය. 
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භොගයවතුන් වහන්වස් “පම්ඝිය, මම ඔය කරැණ් දැනපග්නම ඒ ග්මන 
වැළකූපයමි” යැයි වදා  වස්ක. 

 නිත්ය උ ස්ථාපයකු  ත්් කර ග්ැනීම 

 පසු කව ක බුද්ධත්වවයන ්විසිවන වෂමවයහි දී  සැවැත්නුවර 
වජ්තවනොරොමයට වැඩියො වූ භොගයවතුන් වහන්වස්, අගර ශරොවක, අසූ 
මහො ශරොවක මහරහතන් වහන්වස්ලො පරධොන විශොල භකි්ෂුන් වහන්වස්ලො 
පිරිසක් පිරිවරො උතුම් බුද්ධොසනවයහි වැඩ හිඳිමින්, වමවස් වදා  වස්ක. 
“මහපණ්නි, මම දැන ් වපයෝවෘධපයමි. මට උ ස්ථානයට  ැමිපණ්න 
ඇත්ැම් භිෂුන් වහන්පසල්ා පම් මග්ින් යමු යැය ි කී විට, නැත් 
භාග්යවත්ුන් වහන්ස, පම් මග්ින් යමු යැයි කියා මපග්්  ාත්ර - චීවර බිම 
දමා යත්ි. එබැවින් මා හට නිත්ය උ ස්ථායකපයකු සම්මත් පකපර්වා” 
යැය ි භික්ෂු සිංඝයොට පැවරෑ වස්ක. එවිට මහො සිංඝයො හට මහත් 
සිංවේගයක් ඇතිවූහ. 

 එවේවලහි සැරියුත් මහරහතන් වහන්වස් නැගිට චීවරය ගැට 
වටු වකොට වපොරවො වගන භොගයවතුන් වහන්වස්ට අභිවොදනය වකොට 
“ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස, මම භාග්යවත්නු් වහන්පස් ම  රාථමනා 
කරපග්න ඒකාසංඛයය කල ් ලෂයක් ප රැම්දම්  ිරැපවමි. මා වැනි 
වූ මහත්්  රඥාවන්ත්පයකු උ ස්ථානයට සුදුසු  පනාවන්පනහි ද?  මම 
භාග්යවත්ුන් වහන්පස්ට උ ස්ථාන කරමි” යැයි  කිවේය. 

 භොගයවතුන් වහන්වස් එය අසො “කම් නැත් සාරි ුත්රය, නුඹ යම් 
දිශාවක වාසය කරන්පන් ද, ඒ දිශාව පනාසිස් ය. එබැවින් ඔබපග්න් 
උවටැන් කරවා ග්ැනීමක් අවශය නැත්” යැයි පරතිවක්ෂ්ප ක හ. වමවස් 
මුගලන් මහරහතන් වහන්වස්, මහො කොශයප මහරහතන් වහන්වස් ආදී 
මහරහතන් වහන්වසලො ද, වවන වවනම උපස්ථොනය ඉල්ලො සිටියහ. 
භොගයවතුන් වහන්වස් ඒ සියලු වදනො වහන්වසව්ග් ම ඉල්ලීම 
පරතිවක්ෂ්ප ක  වස්ක. එවස් වුව ද ආනන්ද වතරැනව්හන්වස් නිහඬව 
ම සිටිවය් ය. එවිට අන් භකි්ෂුන් වහන්වස්ලො ආනනද් වතරැන් වහන්වස් 
අමතො “ආනන්දය, ඔබ භාග්යවත්ුන් වහන්පස් පවත්ින් උ ස්ථායක 
ත්නත්ුර ඉල්වාග්නුව” යැය ි කීහ. එවිට ආනන්ද වතරැන් වහන්වස් 
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“ඇවැත්්නි, ඉල්වාග්ත්් ත්නත්රැ පකබඳු පේ ද? කිම, භාග්යවතු්න් 
වහන්පස් මා පනාදක්නා පස්ක් ද, භාග්යවත්ුන් වහන්පස් කැමත්ි වන 
පස්ක් නම් ආනන්දය, මට උ ස්ථාන කරන්න” යැයි වදාරණ වස්ක යැයි 
කිවේය. එවිට භොගයවතුන ්වහන්වස් “මහපණ්නි, ආනන්ද අනුන ්විසනි් 
උත්්සාහ කළ යුත්්පත්කු පනාපේ. ත්මන් ම ඒ බව දැන මට උ ස්ථාන 
කරන්පන ්ය” යැය ිවදා හ. එවිට භික්ෂුන් වහන්වස්ලො “ආනන්දය, නැගී් 
සිටින්න දස බලධාරීන් වහන්පස් පග්් උ ස්ථානය ඉලල්න්න” යැයි කිහ. 
එවිට ආනන්ද වතරැනව්හන්වස් නැඟිට චීවරය ගැටවටුගන්වො වපොරවො 
වගන භොගයවතුන් වහන්වස් සකසො වැඳ ඇඳි ි බැඳ පරතිවක්ෂ්ප කිරීම් 
සතරක් ඉල්ලො සිටිවය් ය.                                                                                 

  රත්ිපෂ්  සත්ර 

1. භොගයවතුන් වහන්වස්ට ලැවබන චීවර මට වනොවදන වස්ක්වො. 

2. භොගයවතුන් වහන්වස්ට ලැවබන පිණඩ්පොතය මට වනොවදන 
වස්ක්වො. 

3. භොගයවතුන් වහන්වස් සමග එක ගඳකි ිවයහි විසිමට මට අවසර 
වනොවදන වස්ක්වො. 

4. භොගයවතුන් පි ගිත් ආරොධනොවලට මො කැඳවො වගන වනොයන 
වස්ක්වො. 

 “භාග්යවත්ුන් වහන්පස් පම්  රත්ිපෂ්  සත්ර  ිළගි්නන්ා පස්ක් 
නම් මම උ ස්ථාන කරමි” යැයි කීවේ ය. එවිට භොගයවතුන් වහන්වස්, 
“ආනනද්ය, නුඹ කවර ආදීනවයක් දැක පම්  රත්ිපෂ්  සත්ර 
ඉල්වන්පනහි ද” යැයි අසො වදා හ. එවිට ආනනද් වතරැන් වහන්වස්, 
“ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස, ඇත්ැම් පකපනක් ආනන්ද පත්රැන් 
ලාභ අප ්ෂාපවන් භාග්යවත්ුන් වහන්පස්ට උ ස්ථාන කරන්පන්ය 
යැයි පම් වචනය කියන්පන් ය. එබැවින් පම්  රත්ිපෂ්  සත්ර ඉල්ලමි” 
යැයි කීවේ ය. නැවත වම් ආයොචනො සතර ද ඉල්ලො සිටිවය් ය. 

 



විශාකූප ෝසථ සූත්රය   21 

 ආයාචනා සත්ර 

1. මො විසින ්බොර ගත් දාන ආරොධනොවලට භොගයවතුන් වහන්වස් වඩින 
වස්ක්වො. 

2. භොගයවතුන් වහන්වස් දැකීමට පිටතින් පැමිවණන පැවිදි ගිහි 
ආගන්තුකයන් පමො වනොවී  භොගයවතුන් වහන්වස් වවත වයමු 
කරවීමට මට අවසරය වදන වස්ක්වො. 

3. ධමමය - විනය පි ිබඳව සැකයක් උපන් විගස ඒ වමොවහොවතහි දී 
ම එය විසඳා ගැනමීට භොගයවතුන් වහන්වස් වවත පැමිණීමට මට 
අවසරය වදන වස්ක්වො. 

4. භොගයවතුන් වහන්වස ්මො නැති තැනක දී වද්ශනො කරන ධමමයන් 
නැවත මො හට වද්ශනො කරන වස්ක්වො. 

 “භාග්යවත්ුන් වහන්පස් පම් ආයාචනා සත්ර  ිළිග්නන්ා පස්ක් 
නම් මම උ ස්ථාන කරමි” යැයි කීවේ ය. එවිට භොගයවතුන් වහන්වස්  
“ආනනද්ය, නුඹ කමුන ආනිසංසයක ් දැක පම් ආයාචනා සත්ර 
ඉල්වන්පනහි ද” යැයි අසො වදා හ. එවිට ආනනද් වතරැන් වහන්වස්, 
“ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස, සැදැහැත්ි සත්් ුරැෂපයෝ භාග්යවතු්න් 
වහන්පස් හමුපවහි අවකාශ පනාලැබ මා හමුවට  ැමිණ්, ස්වාමීනි! 
ආනන්ද  ස්ථවිරයන් වහන්ස, භාග්යවත්ුන් වහන්පස් සමග් පහට මාපග්් 
පග්යි දනට වඩින පස්ක්වා” යැයි ආරොධනො වකොට යයි. භොගයවතුන් 
වහන්වස්ට එයට අවකොශ නැති විට ඒ සත්පුරැෂයන් භොගයවතනු් 
වහන්වස් හමුවට පමුණුවොලීමටත් සැක දුරැකර ගැනීමටත් අවකොශ 
ලබති. එවස් වනොලැබුණු කල්හි “කමුකට නම් පම් ආනන්ද පත්රැන් 
වහන්පස් භාග්යවත්ුන් වහන්පස් පග්් උ ස්ථායක වපූයහි ද, අ ට 
පම මණ්කදුු අනුග්රහයක් නැත්” යැයි වදාස් නගන්වන් ය. 

 තව ද භොගයවතුන් වහන්වස් නැති වි වටක ඇතැම් 
සත්පුරැෂවයෝ මො හමුවට පැමිණ “ඇවැත්්නි, පම් සතූ්රය, පම් ජ්ාත්කය, 
පම් ග්ාථාව භාග්යවත්ුන ්වහන්පස් පකාත්ැනක දී පද්ශනා කළ පස්කද්” 
යැයි මවගන් ඇසුව වහොත් එය කිව යුතු වන්වනය්. වනොහැකි වුව 
වහොත් “පම් ආනන්ද පත්රැන් වහන්පස් කමුකට නම් භාග්යවත්ුන් 
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වහන්පස්පග්් පසවණ්ැල්ල පමන්  ාත්ර - චීවර පග්න යමින්  සු ස 
ඇවිද්පදහ ි ද? පම මණ්වත්් පදයක් පනාදන්පනහි ද?” යැයි මො හට 
වදාස් නගන්වන් ය. එබැවින් වම් ආනිශිංස දැක මො නැති තැන වදසූ 
ධමමයන් නැවත මො හට වද්ශනො කරන වලස ඉල්ලමි යැයි කීවේ ය. 
භොගයවතුන් වහන්වස් එම ඉල්ලීම් අට පි ිවගන උපස්ථොයක තනතුර 
දුන් වස්ක. එතැන් පටන් ආනන්ද වතරැන් වහනව්ස් භොගයවතුන් 
වහන්වස්වග් නිතය උපස්ථොයක වූවය් ය.  

 වම් ආනන්ද වතරැන් වහන්වස් භොගයවතුන ් වහන්වස්ට 
උපස්ථොයක වීමට කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්වලහි පුරන ලද පොරමිතො ගුණ 
ඇති මවහෝත්තමවයකි. වම් වරය ලත් දින පටන් ඇල් පැන් - උණු 
පැන ් - දැහැටි සපයමින්, පිට පරිිමදිමින්, පොද පරිිමදිමින්, ගඳකි ි 
පිරිවවන හමදිමින්, වම් වේලොවවහි භොගයවතුන් වහන්වස්ට වම් වදය 
ලැවබන්නට වටී ය, වම් වේලොවවහි වම් වදය කරනන්ට වටී ය යැයි 
දවස මුළුල්වලහි ම බුද්වධෝපස්ථොනවයහි වයදී සිටිවය ්ය. එවස්ම රොතරී 
කොලවයහි දඬු වැට පහනක් වගන නව වොරයක් භොගයවතුන් වහන්වස් 
සැතපුණු ගඳකි ිය වටො ඇවිදින්වන් ය. වමවස්  කරනව්න් භොගයවතුන් 
වහන්වස් මො ඇමතූ විවටක මො නඳිි බරව සිටිවය ් නම්, එවිට පරති 
උත්තර දීමට වනොහැක ිවන්වන්ය යැයි ඒ පහන අතින් නමුුදා ම රෑ 
පහන් කරන්වන් ය. වමවස් මහත් ගුණ ඇති ආනන්ද වතරැන් වහන්වස් 
වම් බුදු සසුවනහි “බහුශරැත් භිෂූන් අත්ර අග්ර වූහ. සත්ිමන්ත් භිෂූන් 
අත්ර අග්ර වූහ. ග්ත්ිමන්ත් භිෂූන් අත්ර අග්ර වූහ. ධෘත්ිමන්ත් භිෂූන් 
අත්ර අග්ර වූහ. බුද්ධ උ සථ්ායක භිෂූන් අත්ර අග්ර වහූ”. වමවස් අගර 
තොනොන්තර පසකින් පදිුම් ලැබූහ. 

 ඒ වම් ආනන්ද වතරැන් වහන්වස්ට එක් වරකට බණවර හැටක් 
(ගොථො  පසව ොස් දහසක්) ධොරණය වන්වන්ය. එය දීඝ නිකොය තරම් වූ 
පරමොණයකි. වසර විසි පහක් ම භොගයවතුන් වහන්වස් පසුපස යමින් 
වබොවහෝ ධමමයන් ඉවගන ගත්වත් ය. ඒ නිසොම පඤ්චසතික 
සිංගොයනොවවහි දී ආනන්ද වතරණුවවෝ :- 

“ොසීත්ි බුදධපත්ා ග්ණ්හිං  - පෙ සහසසානි භිකඛුපත්ා,
 චත්ුරාසීත්ි සහසසානි   - පය පම ධමමා  වත්ත්ිපනා” 
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 යනුවවන් “මම භාග්යවත්නු ්වහන්පස් සමී පයහි දී ධමමස්කන්ධ 
පදයාසූදහසක් උග්ත්මිි. සැරියුත්් මගු්ලන් ආදී මහරහත්න් වහන්පස්ලා 
සමී පයහි දී ධමමස්කන්ධ පදදහසක් උග්ත්ිමි. පමපස ් මාපග්් සිපත්හි 
ධරන්නා වූ ධමමය  රමාණ් වශපයන් සුවාසූ දහසකි” යැයි වදාව ් ය. 
වමවස් තරිපිටක බුද්ධ වචනවයන් වබොවහෝ දෑ භොගයවතුන් වහන්වස්  
හමුවවහි දී ඉවගන ගන්නො ලද වම් ආනන්ද වතරැන් වහන්වස් එම 
ධමම සිංගීතිවයහි දී “විශාකූප ෝසථ සූත්රය” නමින් වමවස් සිංගොයනොවට 
නැගූහ. එහි අථම විවරණය වමවස් ය. 

 “එවං පම සුත්ං” මො විසනි් වමවස් අසන ලදී. වමය වනොහී මො 
විසින් අවවබෝධ වනොකරන ලද්දකි. පරතයක්ෂ වනොකරන ලදද්කි. 
යනුවවන් තමන් වහන්වස් අත්හැර, වමය මො විසින් භොගයවතුන් 
වහන්වස් වවතින ්ම උගත්වතමි යැය ිඅවධොරණය වකොට දක්වන්වන්ය. 

 “එවං” යනුවවන් තථොගතයන් වහන්වස් විසින ් මොවග් 
ශොසනවයහි බහුශරැත භික්ෂූන් අතර ද, යහපත් පැවතුම් ඇති භික්ෂූන් 
අතර ද, මනො සිහිය ඇති භික්ෂූන් අතර ද, ධොරණ ශක්තිය ඇති භික්ෂූන් 
අතර  ද, උපස්ථොයක භික්ෂූන් අතර ද වම් ආනන්ද වතරැන් වහන්වස් 
අගර යැයි වදා  බුද්ධ වචනයට අනුරෑප වූ තමන්වග් ධොරණ ශක්තිය 
දක්වමින් “මා විසනි්  පමපස් අසන ලදී. එය ද අථම වශපයන් ද 
වයඤ්ජ්න වශපයන ්ද පනා අඩුය. පනාවැඩිය. පමය පමපස් ම මිස 
අන් අයුරකින්  පනාදත් යුත්ුය” යැයි සත්වයන් වග් ඇසීවම් කැමැත්ත 
උපදවයි. 

“පම” යනු මො විසනි් යනුය.ි භොගයවතුන්  වහන්වස්  යම් වස්  
වද්ශනො ක  වස්ක ද, එවස්ම මො විසනි් අඩු වැඩි වනොකර වවනස් 
වනොකර මො විසිනම් භොගයවතුන් වහන්වස් වවතනි් උගත්වතමි 
යනුවවන් දක්වමින් භොගයවතුන් වහන්වස් වම් ධමමය වද්ශනො ක  ධමම 
ශොස්තෲවරයොණන් වහන්වස් වශවයන් දක්වො තමන් ශරොවකවයකු වකොට 
දක්වයි. 

 “සුත්ං” යන ු අසන ලදී යනු යි. ඒ ඇසමී වනොහි අනිවකකු 
භොගයවතුන් වහන්වස්වගන් අසො දැනවගන මට කීවො වනොවේ. 
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භොගයවතුන් වහන්වස ්හමුවවහි දී මවග් කණින් ම අවධොනය වයොමු 
වකොට මනො ධමම  වගෞරවවයන් ම අසො දැන ගත්වතමි යැයි දකව්යි. 

 එවස්ම වම් ආනනද් වතරැන් වහන්වස් වනොහි මිහිරි හඬින් 
ධමමවද්ශනො කරන්නො වූ බහශුරැත වූ විචිතර ධමම කථිකවයකි. වම් ආනන්ද 
වතරැන් වහන්වස් වමවස ් වොක් චොතුයයමවයන ් යකුත්ව මවහ්ශොකය 
මහරහතන් වහන්වස්ලො ඉදිරිවයහි වම් උතුම් බුදධ් වචනය සිංගොයනො 
කරන කල්හි එය දැකමීට ශරවණය කිරීමට අපරමොණ වදවිවයෝ ද බරහ්මවයෝ 
ද රැස් වූහ. ඔවුන් අතරින් ඇතැම් වදවියන්ට වමබඳු සැකයක් උපන්හ. 
“ත්ුන්පලෝකාග්ර වූ භාග්යවත් ්අහමත්් සම්මා සම්බුදු රජ්ාණ්න් වහන්පස් ද 
ශාකය වංශිකපයකි. පම් ආනනද් පත්රැන් වහන්පස් ද ශාකය 
වංශිකපයකි. භාග්යවත්ුන් වහන්පස් පග්් සුළු  ියා වූ අමිපත්ෝධන ශාකය 
රජ්ත්ුමාපග්්  ුත්රයා ය. රෑ පයන් ද ස්වරපයන් ද පශෝභමානය. 
භාග්යවත්ුන් වහන්පසපග්් දායාදය ද ලබත්ි. භාග්යවත්ුන් වහන්පස් ම පම් 
ආනන්ද පත්රැන් වහන්පස් කරැණ්ු  සකින් අග්ර ත්ැන්හි ත්ැබූහ. 
ආශ්චයයම ධමම සත්රකනි් යකු්ත් වූපවකු ද පවත්ි. සැමට  රියමනා   වූපය් 
පේ. දැන් භාග්යවත්ුන් වහන්පස් පග්් ධමමදායාදය ලැබ බුදු වූපය්ය” යැයි 
සිතූහ. එබැවින් ආනන්ද වතරැන් වහන්වස් වදවියන ්තු  වූ ඒ සිත 
තම සිතින් දැන එවස් වූ අදභ්ූත වූ ගුණ සම්භොවනොව වනො ඉවසන සළුු 
වූවය් වදවියන්ට ඇති වූ ඒ රැවටුණු අදහස් දුරැ කරමින් ශොස්තෲන් 
වහන්වස්ට ඉමහත් වගෞරවය දක්වො තමන්වග් ශරොවක බව “එවං පම 
සුත්ං” යනුවවන් පරතිඥා කව ් ය. 

 තවද “එවං පම සුත්ං” යනුවවන් “මා විසින ් පම් ධමමය 
චත්ු ශවශාරදය විශාරද වූ, දසබල ධාරී වූ, උත්්ත්මස්ථානපයහි  ිහිටියා 
වූ, සිංහනාද සමාන නාද ඇත්්ත්ා වූ, සියලු සත්්වයන්ට උත්්ත්ම වූ, 
ධපමමශ්වර වූ, ධමමරාජ් වූ, ධමමාධි ත්ි වූ, ධමමද්ී  වූ, ධමමසරණ් වූ, සද්ධමම 
වර චකරවර්ත්ි වූ, සම්මා සම්බුද්ධ වූ භාග්යවත්නු ් වහන්පස් පග්් 
සම්මුඛපයන්  ිළගි්නන්ා ලද්පද් පවමි. පමහි අථමපයහි පහෝ ධමමපයහි 
පහෝ  දපයහි පහෝ වයඤ්ජ්නපයහි පහෝ සැකයක් පහෝ විමත්ියක් පහෝ 
පනාකළ යුත්ුය” යැයි සියලු වදවි මිනිසුන් වග් වම් ධමමවයහි අශරදධ්ොව 
නසන වස්ක. ශරද්ධොව උපදවන වස්ක. 
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 “එකං සමයං භග්වා සාවත්ථියං විහරත්ි  ුබ්බාරාපම 
මිග්ාරමාත්ු ාසාපද” එක් සමවයක්හි භොගයවතුන් වහන්වස් විශොඛො මහ 
උපොසිකොව විසනි් සොදවො පජූො කරන ලද පවූමොරොමවයහ ිවැඩසිටි වස්ක. 

 වමහි “එකං සමයං” යන වමහි සිංවත්සර, ඍතු, මොස පක්ෂ දින 
පූවමොහ්නය, මධයොහ්නය, අපරොහ්නය පරථම යොමය, මධය යොමය, පශ්චිම 
යොමය වශවයන් කොලය දැකව්ීම “සමය” නම් වේ. වමහ ිසමය වබොවහෝ 
වේ. පූරිත පොරමිතො ගුණ ඇති මහ වබෝසතොණන් වහන්වස් දසදහසක් 
වලෝකධොතු වැසි දිවය බරහ්මයන ් වග් ආරොධනවයන් පඤ්ච මහො 
විවලෝකනයන් බලො සුදුසු මවු කුවසහි ප ිිසිඳ ගැනමී “ග්භමාවකරාන්ති් 
සමය” නම් වේ. උයනක දී මවු කුවසන් බිහි වීම “ජ්ාත්ි සමය” නම් 
වේ. එතැන් පටන් සතර වපර නිමිති දැකමී දකව්ො ගිහි ව විසීම “සංපේග් 
සමය” නම් වේ. පුවතකු උපන් දාම පැවිදි රැවක් දැක මහොභිනිෂ්කරමණය 
කිරීම “අභිනිෂ්කරමණ් සමය” නම් වේ. අඩුම තරමින් සත් දිනක් වහෝ 
දුෂ්කර කරියො කිරීම “දුෂ්කර කරියා සමය” නම් වේ. වබෝධි මූලයට වැඩ 
අපරොජිත පයයමිංකවයහි වැඩ හිඳිමින් මොර පරොජය කිරීම “මාරවිජ්ය 
සමය” නම් වේ. ඒ එකම පයයමිංකවයහි වැඩ හිඳිමින් තනු් යම් රොතරිවයහි  
පුවවමනවිොස ඥානය, දිවයවශරෝත ඥානය, ආශරවක්ෂය ඥානය ලැබීමත් 
සමගම සවමඥතොඥාන ඥාන පරතිලොභවයන ් අභිසම්වබෝධියට පැමිණීම 
“අභිසම්පබෝධි සමය” නම් වේ. සත් සති ගත කිරීම ද, නිවරෝධ  
සමොපත්ති, ඵල සමොපත්ති, ධයොන සමොපත්ති සුව විඳීම “දිට්ඨඨධම්ම 
සුඛවිහරණ් සමය” නම් වේ. බරහ්මොරොධනොවවන ් දම්සක් සූතරය 
වදසීවමහි පටන් ධමමවද්ශනො කිරීම “ධමමපද්ශනා සමය” නම් වේ. සූවිසි 
වකෝටි ලක්ෂ වොරයක් නවොනූපූවම විහොර සමොපත්ති සුව විඳ එයනි් නැඟී 
සිට අනුපොදිවශ්ෂ පරිනිවමොණ ධොතුවවන් පරිනිවමොණයට පැමිණීම 
“ රිනවිමාණ් සමය” නම් වේ.    

 ඒ සමයන ්අතර වමහි “එකං සමයං” යනු  එක් ධමම වද්ශනො 
සමයක දී යනුයි. ඒ වද්ශනො  සමය ද, “ඤාන කෘත්ය, කරැණ්ා කෘත්ය” 
සමයන ්අතර “කරැණ්ා කෘත්ය” සමයකි. “ආත්්ම හිත්  රත්ි ත්්ත්ි සමය, 
 රහිත්  රත්ි ත්්ත්ි සමය” යන පරතපිත්ති සමයන ් අතර “ රහිත් 
 රත්ි ත්්ත්ි” සමයකි. රැස් ව ූවිට ක  යුතු වූ “ධමමකථා සමය, පද්ශනා 
 රත්ි ත්්ත්ි සමය” යන සමයන් අතර “ධමමකථා” සමයකි. වම් සයිල්ල   
අතරින් වමය “පද්ශනා  සමයකි”.   
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 “භග්වා” යනු ගුණවයන් විශිෂ්ට වූ සත්වයන්ට උත්තම වූ 
වලෞකික වලෝවකෝත්තර සැප නපිදවන්නො වූ දාන සීලො දී පොරමී භොවයට 
පැමිණි කුසල් ඇති බැවින ්ද, දස ක්වල්ශ, අකුශල මූල, දුෂ්චරිත ආදී 
අවන්ක විධ වූ ක්වල්ශයන් බිඳ හ  බැවින් ද, ආශ්චයයම භොගයො දී කීර්ති 
පරශිංසොවට වගෞරවයට ලක්වන ගුණවයන් යකු්ත වන බැවින ් ද, 
අවවබෝධ ක  යුතු වූ සියලු ධමම කුශලතරිකො දී වලස වබදා දැක් වූ බැවින්ද 
“භග්වා” නම් වන වස්ක. 

 තවද වමහි “එවං පම සුත්ං” යන වචනවයන් ඇසූ පරිදි ඉවගන 
ගත් පරිදි ධමමය වද්ශනො කරනන්ො ව ූ වද්ශකවයෝ භොගයවතුන් 
වහන්වස්වග් ධමම ශරීරය පමණක් ම වද්ශනො කරති. එබැවින් “පම් ධමමය 
වනාහී ශාස්ත්ෲවරපයකු පනාමැත්ි එකක් පනාපේ. පම් නුඹලාපග්් 
ශාස්ත්ෘෘවරයාය” යැයි භොගයවතුන් වහන්වස් වනොදැකීවමන් රෑපකවයහි 
පිරිනවිීම දක්වයි. එමගින ් “පම් ආයයම ධමමය පද්ශනා කරන ලද්දා වූ 
දසබල ධාරී වූ සම්මා සම්බුදු රජ්ාණ්න් වහන්පස් ද, වජ්ර සමාන කයක් 
ඇත්්පත්් නමදුු  රිනිවමාණ්යට  ත්් වූ පසක්් නම්, එබඳු ශක්ත්ියක ්නැත්ි 
අනයයන් විසින ් දුබල ජීවිත් පකපරහි කමුන කරැණ්ක් 
පහ්ත්ුපකාටපග්න ජිවිත්ාශාව ඉ දවිය යුත්්පත්් ද” යැයි ජීවිත මවඳන් 
මත් වූ ජනතොව සිංවේගයට පත් කරයි. ඔවුනට සදධ්මමවයහි උත්සොහ 
උපදවයි. වමවස් “එවං” යන්වනන් වද්ශනො සම්පත්තයි ද “පම සුත්ං” 
යන්වනන් ශරොවක සම්පත්තිය ද “එකං සමයං” යන්වනන් කොල 
සම්පත්තිය ද “භග්වා” යනව්නන් වද්ශක සම්පත්තිය ද දක්වයි.  

“සාවත්ථියං විහරත්ි  ුබ්බාරාපම මිග්ාරමාත්ු ාසාපද ”සැවැත් 
නුවර සමීපවයහි වූ විශොඛො මහ උපොසිකොව විසින් සොදවො ආරොමයක් 
වකොට පූජො කරන ලද පූවමොරොමවයහි වැඩසිටි වස්ක යන වමහි 
“සාවත්ථියං ”යනු වමනම් නම් ඇති නගරයයි . 

ස්වස්ථ ඍෂිවරයො හට වොසභූමිය වූ බැවින් වම් භූමිය “සාවස්ි” 
නම්විය. මිනිසුන්ට අවශය උපවභෝග පරිවභෝග භොණ්ඩ වමහි 
ගබඩොවකොට ඇති බැවින් “ යල්ල ඇත්්පත්්යසි ” යනොථමවයන් සොවත්ථි 
නම්විය. 
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 වමවස් සියල්ල පරිපූණම වූ වම් සැවැත් පුරවයහි එන්න, කන්න, 
වබොන්න ආදී වූ දශවිධ ශේදයන්වගන් වවන ් වනොවූ ආහොර 
පොනොදිවයන ්පරිපූණම වූ වකොවසොල් රට වැසයින්වග ්වම් අග නඟරය 
වනොහී රමය වදූ, දශමනීය වදූ, මවනෝරමණීය වූ පුණය භූමියක් වූවය්ය. 
අභිවෘධිවයන් යුක්ත වූ විපුලබවට පත් සොරවත ් වූ සමෘධිමත් වූ 
වදවියන්වග් ආලකමන්දාව වැනි වු වම් සැවැත්නුවර උතුම්ය. බුද්ධ 
කොලවයහි පවස්නදී  වකෝශල මහරජතුමොවග් වොසභමූිය වූවය් ද වමහිය. 
පිහිටීම් වශවයන ් අචිරවතී නදී තීරවයහි විය. වම් නදිය වකරොකොරව 
ගලොයන බැවින් නගරවයහි උතුරැ දකුණු වදදිශොවවන්ම නදිය විය. 
බුදුරජොණන ්වහන්වස්වගනම් ධමමය ශරවණය වකොට මඟඵල ලැබූවවෝ 
පන්වකෝටියක් වූහ. අනොථපිණ්ඩික සිටුතුමො විශොකො මවහෝපොසිකොව 
වැනයිවුන් නිසො වම් නුවර බැබ මීට ගිවය්ය. 

“විහරත්ි” යනු දිවය බරහම් ආයයම විහරණයන්වගන් යම් 
විහරණයකින ්වොසය කරය ියනයුි. එනම් ගමන් කිරීම සිටීම සැතපීම 
යන සිේ ඉරිවේ පවත්වමින් වොසය කිරීමයි. වතුන් වහන්වස්භොගය 
බුද්ධත්වවයන් තුනව්න වෂමවයහිදී වම් සැවැත් නවුරට වැඩි ප මු  
වතොවනහිදී ම නව මසක ් වැඩසිටිවස්ක. ඉන් පසු දා හතරවන වස් 
කොලවයහි ද, විසි එක්වන වස්කොලවයහි පටන් සත ිස් හතරවන 
වස්කොලය අවසන්වීම දකව්ො වූ විසිපස ්වසරක කොලයක් වම් සැවැත් 
නුවරම වැඩසිටි වස්ක. 

“මිග්ාරමාත්ු ාසාපද” මිගොරමොතු පරොසොදවයහි ය. එහි අනු 
පිලිවවල කථොව වමවස් ය. 

 විශාඛාවපග්් උත්් ත්්ත්ිය 

බුදු රජොණන් වහන්වස් වලොව පහ  වූ කොලවයහි දඹදිව 
මහොජනපද වසො සක් වූහ. එ් ජනපදයන් අතර අිංග, මගධ නම් ජනපද 
වදක බිම්බිසොර මහ රජතමුොට අයත් විය. අිංග රවට් අංග්ුත්්ත්රා  
ජ්න දපයහි ඉතො දියුණුවට පත් සශ්රීක ව ූ“භද්දිය” නම් නඟරයක් විය. 
ඒ භද්දිය නවුර මහත් පුණය සෘද්ධි ඇති “පජ්ෝත්යි, ජ්ටිල, පමණ්්ඩක, 
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 ුණ්්ණ්ක, කාකවලිය” යැයි මහධන සිටුවරැ පස්වදවනකු වූහ. එම 
සිටුවරැ “අමිත්පභෝග්ී”1 සිටුවරැ නම් වූහ. වම් ධන සිටුවරැන් අතර 
වමණ්ඩක සිටුතුමො එනුවර පරධොන සිටුවරයො වූවය් ය.  

ඒ වමණ්ඩක සිටුතුමොට වමබඳු සෘද්ධියොනුභොවයක් වූවය් ය. 
හිස වසෝදා නහො වකොටුවගය හමදවො නිවස පරධොන වදාරටුව සමීපවයහි 
හිඳියි. අහසින් සුවඳ හැල් වී ධොරො ඇවිත් ඔහුවග් වකොටුවගය පුරවයි. 

එම සිටුතමුොවග් භොයයමොව චන්ර දුමා පද්විය ය. එතුමියට 
වමබඳු සෘද්ධියොනුභොවයක් විය. සහල් නැ ි සතරක බතක් හො එකම 
වයඤ්ජන ඇති ියක්  ඟ හිඳවගන දැසිදස් කම්කරැවන්ට ඒ ආහොර 
වබදයි. ඇය එම ආසනවයන් වනො නැඟිටින්වන් ද ඒ තොක් ඒ ආහොර 
බඳුන් හිස් වනොවේ. 

එම වදපලට ධනඤ්ජ්ය නම් එකම පුතරවයකු වූවය් ය. එතුමොට 
වමබඳු සෘද්ධියොනුභොවයක ් විය. කහවණු දහසකින් යුත් පසමු්බියක් 
වගන දැසදිස් කම්කරැවන්ට වැටුප් වගවය.ි එතුමොවග් අවතහි ඇතිතොක් 
එම පසුම්බිය හිස් වනොවේ. 

 එම ධනඤ්ජය සිටුතුමොවග් භොයයමොව සමුනා පද්විය ය. 
එතුමියට වමබඳු සෘද්ධියොනුභොවයක් විය. වද්රෝණ සතරකින් යුත් වී 
කූඩයක් වගන දැසිදස් කම්කරැවන්ට සය මසක වැටපු් වශවයන් ඒ වී 
වබදයි. ඇය එතැනින් නැඟ ීවනොසිටිනො තොක් ඒ වී කූඩය හිස් වනොවේ. 

එම නිවවසහි වැඩ කරන  ුණ්්ණ් නම් දාසයොට වමබඳු 
සෘද්ධියොනුභොවයක ්විය. කඹුුරට වගොස් එක් නඟුලක් බැඳ සී සොනවිට 
එක් පසක සී විටි සතක් බැගින් සෑවවයි. 

වම් වමණ්ඩක සිටුතුමොවග් පුතර වූ ධනඤ්ජය සටිුතුමොවග් 
දියණිය වූවො විශොකොව ය. වම් විශොඛොව වමයින් කල්ප ලක්ෂයකට වපර 
සොර2 කල්පවයහි පියමුතුරො භොගයවතුන් වහන්වස්වග ්වලොව පහ  වූ 
                                                           
1 අපමණ සම්පත් විඳින 
2 එක බුදුවකවනකු පහ වන කල්පය සොර කල්පය නම් වේ. 
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කොලවයහි හිංසවතී නුවර උසස් කුල වගයක ඉපිද වැඩිවිය පැමිණ 
සපිරිවරින් වගොස් බණ අසන්නී ය. එක ්දිනක් භොගයවතුන් වහන්වස් 
ධමම වද්ශනොව වක වර එක ්උපොසිකොවක් තම බුදු සසුවනහි දායකිොවන් 
අතර අගර තනතුවරහි  තබො වදා  වස්ක. එය දැක වමතුමිය ද බුද්ධ 
පරමුඛ මහො සිංඝයොට මහො දන් දී අනොගත බුදු සසුනක එම තනතුර 
ලැබීමට පරොථමනො කරන ලදව්ද් ය. 

ඉන් පසු කලප් ලක්ෂයක ් වදේ මිනිස් සැප විඳිමින් ඇවිත් 
කොශයප බුදුරජොණන ් වහන්වස් වග් කොලවයහි කොශි රට කිකී 
රජතුමොවග් නිවවසහි උපන්නො ය. එම කසී රජතුමොට “සමණී, 
සමණ්ග්ුත්්ත්ා, භික්ඛුනී, භකි්ඛුදායිකා, ධම්මා, සුධම්මා, සංඝදාසී” යැයි 
දියණිවරැ සත්වදනොවගන් සැමටම බොල සංඝදාසී නමින් උපනන්ී වම් 
විශොඛොව ය. එම කොශයප බුදු සසුවනහිදී ද වම් සයිලුවදනොම අවුරැදු 
විසිදහසක් මළුුල්වලහි දානොදී මහත් පින්කම් වකොට එයනි් චයුතව 
බුද්ධොන්තරයක් වදවි මිනසි් සැප විඳ අපවග් භොගයවතුන් වහන්වස් 
වලොව පහ  වූ කොලවයහි “පේමා, උ ් ලවණ්්ණ්ා,  ටාචාරා,  රජ්ා ත්ී 
පග්ෝත්මිය, ධම්මදින්නා, මහාමායා පද්විය, විශාඛාව” වශවයන් 
මනුවලොව උපන්හ. විශොඛොව අිංග රට භද්දිය නුවර වමණ්ඩක සිටපුුත් 
ධනඤ්ජය සිටුවරයොට දියණියව උපනන්ො ය. 

 විශාඛාව පසෝවාන් ආයයමය ශරාවිකාවක් ීම 

භොගයවත් බුදුරජොණන් වහන්වස් බුද්ධතව්වයන් දසවන මස 
මහත් භික්ෂ ුපිරික් පිරිවරො චොරිකො කරන වසක්් වම් භද්දිය නවුරට වැඩි 
වස්ක. වමණ්ඩක සිටුතුමො එය අසො තම පුතර වූ ධනඤ්ජය සිටුතුමොවග් 
දියණිය (මිණිබිරිය) ව ූසත් හැවිරිදි විශොකොව කැඳවො  දියණිය! නඹුට ද 
මඟුලක.ි අපට ද මඟුලකි. නුඹවග් පරිිවර  දැරියන් පන්සියය සමගනි් 
රිය පන්සියයක නැඟී දැසස්න් පන්සියයක ්පරිිවරන ලදුව භොගයවතුන් 
වහන්වස්ට වපරගමන් කරව යැයි කීවේ ය. විශොකොව තම සීයොවග් 
කථොව අසො ඉමහත් සතුටින් තම පිරිවර දැරියන් සමග රිය පන්සියයක 
නැඟී වගොස ්කොරණොකොරණයන් දැනීවමහ ිදක්ෂ වූ බැවින් රිවයන ්බැස 
පො ගමනින ්භොගයවතුන් වහන්වස් වවත එ ඹ එකත්පවසක සිටියො ය. 
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භොගයවතුන් වහන්වස් විශොඛොවට චරිත වශවයන් බලො දහම් වදසූ 
වස්ක. ඇය ඒ ධමම වද්ශනොව අසො වසෝවොන ් ඵලවයහි පිහිටියො ය. 
වමවස් ධමම චක්ෂුසය ලැබූ විශොඛොව පසුදා දානය පණිිස භොගයවතුන් 
වහන්වස්ට ආරොධනො වකොට නිකම් වගොස ්පස ුදා තම නිවවසහි පරණීත 
වලස කෑ යුතු බිදිය යුතු වදය මනොව සකසො බුදුපොවමොක් මහසඟන 
ව ඳවො වමවලස අඩමසක ්මහො දන් දුන්නො ය. 

 සාපක්ත් නුවර ඉදිීම 

පවස්නදි වකොවසොල් මහ රජතුමො හො බිම්බිසොර මහ රජතුමො 
වදමස්සිවනෝ වූහ. පවස්නදි වකෝශල රජතුමො “මපග්් රාජ්යපයහි අ මණ් 
සම් ත්් ඇත්ි කුලයක් නම් නැත්. බිම්බිසාර රජ්ත්ුමාපග් ්රාජ්යපයහි එපස් 
වූ අමිත්පභෝග්ී මහධන සිටවුරැ  ස්පදපනකු ඇත්්ත්ාහ. එබැවින් ඒ එක 
සිටුවරපයකු පකාපසාල් රටට ලබාපදන්න” යැය ි බිම්බිසොර මහ 
රජතුමොට දැනව්ී ය. ඒ කලුයන් වසො වොලමීට මට වනොහැකිය යැයි 
බිම්බිසොර මහ රජතුමො කවීේ ය. මම ඒ එක කුලයක් රැවගන මිසක් 
වනොයන්වනමි යැයි වකොවසොල් රජතුමො කීවේ ය. බිම්බිසොර මහ 
රජතුමො එම කොරණය ඇමති මඬුල්ල හො කථො කව ් ය. ඇමති මඬුල්ල 
“මහරජ් ඒ කුලයක් පසාළවාලීම මහ ප ාළව පසළීමක ්බඳුය” යැයි 
කියො එයට අකමැතිව සටිු පුතරවයක ු යවන වලස කීහ. එබැවින් 
වමණ්ඩක මහ සිටුතුමොවග් පුතර වූ ධනඤ්ජය සිටුතුමො වකොවසොල් රටට 
ලබොදීමට සම්මත කරගත්හ. බිම්බිසොර මහ රජතුමො ධනඤ්ජය 
සිටුමතුමො මහත් හරසරින ්වකොවසොල් මහ රජතුමොට භොර කව ් ය. 
වකොවසොල් මහ රජතුමො ද මහත් සත්කොරවයන් සිටුතුමො පරධොන වූ පිරිස 
කැඳවොවගන යන අතර ඉතො සවස් වූ බැවින් අතරමඟ සපිරිවරින් 
නවොතැන් ගත්හ. ධනඤජ්ය සිටුතුමො වම් කොවග ් රටක් ද යැයි 
වකොවසොල් රජතුමොවගන් ඇසී ය. වමය මවග් රොජයය යැයි රජතුමො 
කීවේ ය. සැවත් නුවරට තව වකොවතක් දුරදැයි සිටුතුමො ඇසුවේ ය. තව 
සත් වයොදුනක් ඇතිබව රජතුමො කීවේ ය. එවිට සිටුතුමො මහ 
රජතුමොවගන් අවසර වගන එහිම වොසස්ථොන සකස්කර ගත්වත් ය. 
පසුව එම භූමිය සැවැත් නුවර වස් වූ මහත් දියුණවුට ගිය නගරයක් 
විය. එහි සවස නවොතැන් ගත් බැවින් “සාපක්ත් නුවර” නම් විය. 



විශාකූප ෝසථ සූත්රය   31 

 විශාඛාවපග්් විවාහය 

වම් කොලවයහි සැවැත් නුවර වැසි මිගොර නම් ධන සිටවුරවයකු 
විය. එතුමොවග් පුතර වූ පූණමවධමන කුමොරයොට එම සිටුතුමො සුදුසු 
තැනකින ්විවොහයක් කරගන්නො වගස කීවය ්ය. එතමුො විවොහ දිවියට 
අකමැති විය. මේපයින ් නැවත නැවත බල කරන බැවින ් “පක්ස 
කලයාණ්ය, මාංශ කලයාණ්ය, දන්ත් කලයාණ්ය, ඡවි කලයාණ්ය, වයස් 
කලයාණ්ය” යන පඤ්ච කලයොණවයන් යුත් සත්රියක් හැර අන් 
වකවනකු විවිහ කරගන්වන් නැතැයි දන්වො සිටිවය් ය. මිගොර සිටුතුමො 
බරොහ්මණයන් එකසිය අටවදවනකුන් තම නිවසට කැඳවො කිරිබත් 
අනුභව කරවො පඤ්ච කලයොණවයන් යුත් ස්තරීන් වලොව ඇත්වත් ද යැයි 
ඇසුවේ ය. එවස් ය මහසිටොවණනි ඇත යැයි ඔවුහු කහී. 

එවිට එම බරොහම්ණයන්වගන් අටවදවනකුන් වවන ් කරවො 
කහවනු ලක්ෂයක් වටිනො රනින් ක  මොලයක් අතට දී ඔවුන් එබඳු 
ස්තරියක් වසවීමට යැවුවේ ය. ඔවුහු වකොවසොල් රට වබොවහෝ තැන්වල 
ඇවිද එබඳු ස්තරියක් වසොයොගත වනොහැකිව ආපස ුඑන ගමවනහ ි දී 
නැකැත් සැනවකලියක් දවසක සොවක්ත නුවරට පැමිණ ගිං ඉවුරක 
ශොලොවක සිටියහ. එදින වසොව ොස් හැවිරිදි පමණ ව ූ විශොකොව තම 
පිරිවර කොන්තොවන් සමග දිය නොන්නට එම ගිං ඉවුර වවත පැමිණියහ. 
ඒ වමොවහොවත් මහත් වැස්සක් වසින්නට විය. විශොකොවවග් පිරිවර 
ස්තරීහු එම වැස්වසන් වනොවතවමනු පිණිස එම ශොලොව වවත 
වේගවයන් දුව ආහ. විශොකොව වනොහි ස්තරී ලීලොව වනොයිකම්වො ඇත් 
ගමනනි් වසමින් වතවමමින් පැමිණියො ය. එම බරොහ්මණවයෝ විශොකොව 
එවස් එනු දැක මහො පිනැති දැරියක් එන්නයී යැය ිකයිො බලොසිට ඇයවග් 
සිරැවරහි පිහිටි “පක්ශ කලයාණ්ය, මාංශ කලයාණ්ය, ඡවි කලයාණ්ය, 
වයස් කලයාණ්ය” යන ලක්ෂණ සතර දැක “දන්ත් කලයාණ්ය” දකිනු 
කැමතිව විශොකොව සමග කථොවක් ඇතිකර ගැනීමට සිතො “අප ් පම් 
දුව පබාපහාම අලසය, මැයපග්් හිමියා කාඩි පහාදි ටිකක්වත්් ලබානම් 
එය මහ  ුදුමයකි. ඒකාන්ත්පයන් ඔහු හිඟන්පනකු බවට  ත්්වන්පන් 
ය. පමබඳු අලස ස්ත්රීන් ඉන්න නිවස පකපස් නම්  වැඩිදුයුණ්ු වන්පන් 
ද” යැයි කීහ.  
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එයැසූ විශොකොව “පයිවරැන!ි එවස් වනොකියනු මැනවි. මම වම් 
සියලු ස්තරීන්ට වඩො බලගත ුවවමි. පියවරැනි! මම කරැණු වදකක් නිසො 
වනොදිේවවමි. එයනි් ප මුවැනන් නම් වම් වලෝකවයහි සතරවදවනකු 
දුවන කල්හි අවශෝභන වවති.  

1. ඔටුණු පලන් රජතමුො සවමොභරණයන්වගන් සැරසී දුවන කල්හි 
වනොවහොබී.  

2. රජුවග් මඟුල් ඇතු හස්තොභරණයන්වගන ් සැරසී දුවන කල්හි 
වනොවහොබී.  

3. පැවිද්දා පොතර චීවර ධරව දුවන කල්හි වනොවහොබී.  

4. ස්තරිය දුවන කල්හි වනොවහොබී. 

අවනක් කරැණ නම් ස්තරිය වනොහී වවලඳ භොණ්ඩයක් වැනි ය. 
අප දුවන කල්හි පය පැකලි වහෝ හැඳි වස්තරය පැකිලී වැටී අතක් වහෝ 
පයක් බිඳී ගිවය් වේ ද, ඒ වහ්තුවවන් යම් ආබොධයක් වහෝ ශරීර 
විකෘතියක් වේ ද ඒ වහ්තුවකොට පළුදු වූ භොණ්ඩයක වටිනොකම අඩු 
වන්නො වස් එම ස්තරියවග් ද වටිනොකම අඩු වන්වන් ය. එබඳු වූ ස්තරිය 
බොරගන්නට වකවනකු කැමති වනොවන්වන් ය. එයින් වන්වන් අපවගන් 
මවුපිය සවහෝදරොදීන්ට උපකොරයක් පිහිටක් වනොවී ඔවනුට අප 
වපෝෂණය කරමින ්දිවිය පරුො කරදර විඳීමට ය. වම් කරැණු වහොඳින් 
දන්නො බැවින් මම වනොදිේවවමි” යැයි කීවො ය. 

රිදී සීනුවක නොදයක් බඳු ව ූවිශොඛොවවග් ඒ මධුර කථොවවන් ද, 
දන්ත කලයොණය දැකීවමන් ද අතිශයනි් පැහැදුණ ු ඒ බරොහ්මණවරැ 
වගවනන ලද රන් මොලය විශොකොවවග් කවරහි පැ ඳූහ. එවිට විශොඛොව 
“පියවරැනි! නුඹලො කනිම් රටකින් කනිම් කුලයකින් පැමිණිවයහු ද” 
යැයි ඇසුවො ය. “අපි වනොහී සැවැත් නුවර මිගොර සිටු කුලවයන් 
පැමිණිවයමු” යැයි එම බරොහ්මණවරැ කීහ. විශොඛොව “හිමියො කවවරකු 
වන්වන් ද” යැයි ඇසුවො ය. “පූණමවධමන කුමොරවයෝ ය” යැයි ඔවුහු කීහ. 

විශොඛොව වම් කියන කුලය අපට ගැලවපන සුදුසු කලුයකැයි 
දැන රන් මොලය පැ ැනද්ීම ඉවසො තම පියොණන ්වවත නිවසට යෑම 
පිණිස රථයක් එවන වලස පණිවිඩ යැවුවො ය. රන් මොලො කර ලූ දා 
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පටන් උසස් මහත් කුලවල කොන්තොවවෝ පො ගමනනි් ගමන් වනොකර 
රිවයන්ම ගමන් කරති. ධනඤ්ජය සිටුතුමො විශොකොව පරධොන පරිවොර 
ස්තරීන් පිණිස රථ පන්සියයක් යැේවේ ය. විශොඛොව පරිවොර ස්තරීන ්සමග 
එම රියවලනි් තම නිවවස්නට ගියො ය. එම බරොහ්මණවයෝ ද පිටපුසින් 
ගියහ. 

ධනඤ්ජය සිටුතමුො එම බරොහ්මණවරැ දැක “නුඹලා කිනම් 
රටකින් කනිම් කුලයකින්  ැමිණිපයහු ද” යැයි ඇසුවේ ය. “අ ි වනාහී 
සැවැත්් නුවර මිග්ාර සිටු කුලපයන්  ැමිණිපයමු” යැයි එම 
බරොහ්මණවරැ කීහ. “සිටු  තු්රයා කවපරකු වන්පන් ද” යැයි ඇසුවේ ය. 
“ ූණ්මවධමන කුමාරපයෝ ය” යැයි ඔවුහු කීහ. වපොවහොසත්කම වකොපමණ 
ද යැය ි ඇසුවේ ය. “කහවණ්ු සත්ළිස් පකෝටියකි” යැය ි කීහ. එවිට 
සිටුතුමො “නුඹලාපග් ් සිටුත්ුමාපග්් ප ාපහාසත්්කම මාපග්් 
ප ාපහාසත්්කපමන් ත්ුට්ඨටුවක් ත්රම්වත්් පනාවන්පන් ය. අලග්ු (ඔට්ඨටු) 
ත්බන්නටවත්් එය මඳ ය. කම් නැත් මාපග්් දියණියන්ට ආරෂාව 
 මණ්ක් ලැපබන්පන් නම් එය  රමාණ්වත්් ය. අපනකකින් මට වැඩක් 
නැත්” යැයි කියො ඔවනු්වග් අදහස ප ිිවගන දින කිහිපයක් ඔවුන් 
නවත්වොවගන ආදර සැලකලිි දක්වො පිටත් වකොට හැරිවය් ය. 

එ් බරොහ්මණවයෝ ද ඉතො සතුටින් සැවැත් නුවරට වගොස් අප 
බලොවපොවරොත්තු වූ පරිදි උසස් කුලකොන්තොවක් ලැබුවය් ය යැය ිමිගොර 
සිටුතුමොට කීහ. කොවග් දුවක් ද යැයි ඇස ූවිට ධනඤ්ජය සිටුතමුොවග් 
දියණිය යැයි කීහ. මහො කලුයකින් කොන්තොවක් ලැබීම පි ිබඳව අතිශය 
සතුටට පත් මිගොර සිටුතුමො කල් වනොයවොම ඇය වමහි පමුණුවොගත 
යුතුය යැයි කයිො වකොවසොල් රජතුමොට ද එම කොරණය දනව්ො සිටිවය් 
ය. රජතුමො ද සතුටුව වම් මහො කුලය මො විසින ් බිම්බිසොර මහ 
රජතුමොවගන ්ලබොවගන සොවක්ත නුවර පදිිංචි කර ව ූකලුය ය.ි එබැවින් 
එම කුලයට මම ද සිංගරහ ක  යුතුය යැයි සිතො “මහ සිටාපණ්නි! දැරිය 
කැඳවාපග්න එන දින මඟුල් ප රහැරට මම ද එනප්නමි, ත්වත්් ඒ 
සඳහා උවමනා යමක් පවපත්ාත්් දන්වන්න” යැයි කීවය් ය.  

මිගොර සිටුතුමො වනොවබෝ දිනකින් ම සුභ වමොවහොතින් 
වකොවසොල් රජතුමො පරධොන රොජය වොසී වබොවහෝ පිරිවර ජනයො සමග 
පිටත්ව වගොස් සොවක්ත නුවරට අඩ වයොදුනක් තබිියදී නතරව මහ 
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රජතුමො පරධොන පිරිස ආ බව ධනඤ්ජය සිටුතුමොට දන්වො යැවී ය. 
ධනඤ්ජය සිටුතුමො ඒ සයිල්ලන් වවත යැවිය යුතු තෑගි වභෝග යවො 
විශොඛොව කැඳවො “දුව! ඔබපග්් මාමණ්්ඩිය වූ මිග්ාර සිටතු්ුමා පකාපසාල් 
මහ රජ්ත්ුමා ද කැටුව සැවැත්් නුවරින්  ිටත්්ව අවුත්් පමයට අඩ 
පයාදුනකනි් එ ිට පනාදුරැ ත්ැනක නැවත්ී සිටිත්ි. ඔවුහු පමහි ආ විට 
ඔබපග්් මාමණ්්ඩියට ද, පකාපසාල් රජ්ත්ුමාට ද, යුව රජ්ත්ුමාට ද 
නැවත්ීමට ත්ැනක්  ළිිපයල විය යුත්ු ය” යැයි කීවය් ය. කල්ප ලක්ෂයක් 
පිරෑ පොරමී ඇති මහත් පරඥාවක් ඇති විශොඛොව රජ යුවරජ සිටු ආදීන්ට 
ද, ඇත් අස් ආදීන්ට ද, ඇත්වගොේ අස්වගොේ ආදීන්ට ද, අන් සියලු 
පිරිවර ජනයොට ද වමවස ්වමවස් සිංගරහ ක  යුතු ය යැයි දැසි දස් 
කම්කරැ ජනයොට විධොන වකොට වයවදේවො ය. 

ධනඤ්ජය සිටුතුමො එදිනම කඹුරන් පන්සියයක් වගන්වො 
මහොලතො පසොධනය තනන්නට ඔවුන්ට රනන්ික දහසක් ද, රිදී, මුතු, 
මැණික්, පබලු, වීදුරැ ආදී අවශය සියල්ල නිදහස් වකොට දුන්වන් ය. 
වමවස් ටික දිනක් වගවීගයි පසු වකොවසොල් මහ රජතුමො ධනඤ්ජය 
සිටුතුමො හට “මහ සිටුත්ුමණි! අ  පමහි  ැමිණ් පබාපහෝ දිනක ්ග්ත්වූහ. 
 ිරිසද විශාලය. සත්්කාර කරිීම ද අ හසු ය. එබැවින් දැරිය කැඳවාපග්න 
යන දිනයක් නයිම කරන්න” යැයි හසුනක් යැවුහ. එය බලො ධනඤ්ජය 
සිටුතුමො වකොවසොල්  මහ රජතුමො හට “මහ රජ්ත්ුමණි! දැන් වැසි කාලය 
 ැමිණිපය් ය. පම් සිේමස ග්මන් යෑම අ හසු ය. නුඹවහන්පස්පග්් 
බලකායට යමක ්යමක ්ලැබීමට වටී ද? ඒ සයිල්ල මට භාර ය. එබැවින් 
පද්වයන් වහන්පස් මා විසනි් දැරිය එවන පත්ක් රැඳී සිටින පස්ක්වා” 
යැයි දනව්ො යැවී ය. 

එතැන් පටන් සොවක්ත නුවර එකම නැකැත ්උත්සවයක් වමන් 
විය. වමවලස වතමසක ්ඉක්ම ගිවය් ය. ඒ තොක් මහොලතො පසොධනවයහි 
කටයුතු ද නිමොවට පත් වනොවී ය. වකොවසොල් රජතමුො පරධොන පිරිසට 
සිංගරහ කරන්වනෝ ඇවිත් වනොමැති අන ්වදයක් නම් නැත. බලකොයට 
බත් පිසීමට දර හිඟබව කීහ. එවිට ධනඤ්ජය සිටතුුමො “දරැපවන!ි 
ඇත්්හල්, අස්හල්, ග්වහල් කඩා ඒ දැවවලින් බත්්  ිසවු” යැයි කීහ. ඒවො 
ද අඩ මසකට පමණක් සෑහුවණ් ය. වස්වකවයෝ නැවත ද දර හිඟබව 
කීහ. එවිට ධනඤ්ජය සිටුත්ුමා “දරැපවනි! පමකල්හි දර පසීම දුෂ්කර 
ය. පරදි ග්බඩා විවෘත් පකාට රළු වස්ත්ර පග්න පත්ල් සැළිපයහි ඔබා 
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වැටිපකාට ඒවාපයන් ආහාර  ිසේ” යැයි අන කව ් ය. ඒවො ද අඩ 
මසකට සෑහුවණ් ය. වමවලස සිේමස වගවී ගිවය් ය.  

මහොලතො පසොධනය ද සොදා නමිවිය. එම පලඳනොවවහි කපු 
නූවලනි ක  මැස්මක් නැත. සියලු මැසුම් රිදී නූවලන් කර ඇත. එය 
කවයහි පැලඳි විට පොදයනහ්ි පිටිපතු  දකව්ො මුළු සිරැරම වැසී යන්වන් 
ය. එහි ඒ ඒ තැන මුදු සවිවකොට ගැට රනින් කරන ලද්වද් ය. පුඬු 
රිදිවයන් කරන ලද්වද් ය. එයින් හිස මුදුවනහි එකකි. කන් වදක මත 
වදකකි. වබල්වලහි වදපවසහි වදකකි. වද වුවරහි වදකකි. වැලමිටි 
වදවකහි වදකක.ි උකුල වදපවසහි වදකක.ි පලඳනොව මුදුවනහි 
වමොණර රෑපයක් කරන ලද්වද් ය. එහි දකුණු පස රනින් කරන ලද 
පියොපත් පන්සියයක.ි වම් පස ද පියොපත් පන්සියයකි. තුඩ පබලුවවන් 
කරන ලද්වද් ය. ඉඳුනිල් මිණිවලින් වදවනත් කරන ලද්වද් ය. වබල්ල 
හො පිල් කලඹ ද ඉඳුනිල් මැණික්වලින් නිමවන ලදව්ද් ය. පිල්දඬු හො 
වකණ්ඩො රනින් කරන ලදව්ද් ය. විශොඛොවවග් හිස මුඳුවනහි පැලඳි වම් 
ආභරණවයහි වූ වමොණර රෑපය කඳු මුඳුනක පලි් විදහො නටන 
වමොණවරකුට වඩො වවනසක් නැත. පතන්  දහවසහි නොදය දිවය 
සිංගීත නොදයක් වස් ද, තූයයමය නොදයක් වස් ද පවත්වන් ය. එය දුරසිට 
බලන්නන්ට වපවනන්වන් පණ ඇති වමොණවරකු වස් ය. වම් පසොදනය 
වටිනොකමින් කහවණු නව වකෝටියකි. එය තැනමීට කම්කරැවන්ට දුන් 
කුලියම කහවනු නව ලක්ෂයකි. වපර කොශයප දසබලධොරින් 
වහන්වස්වග් ශොසනවයහ ි දී වමතුමිය දහසක් භික්ෂ ුසිංඝයොට සිවුරැ 
පිණිස වස්තර ද, ඉදිකටු හො නූල් ද, ඒ සිවුරැවලට වපවීමට පඬු ද 
පූජොක  පිවනන් වම් ප ඳනොව ලැබුවො ය. 

ධනඤ්ජය සිටුතුමො විශොකොව පිණිස මිංගල ඇඳුම් සැකසීවම් 
කටයුතු නිමවො වකොවසොල් රජතුමොට හො මිගොර සිටුතුමොට සිය නිවසට 
පැමිවණන වලස දනව්ො යවො රජතුමො පරධොන වූ පිරිස පැමිණි කල්හි 
ආගන්තුක සත්කොර දක්වො පි ිවගන ඒ සියල්ලන්ටම විශොඛොවවග් 
විධොනය පරිදි සත්කොර ක හ. ඉන්පසු ධනඤ්ජය සිටුතුමො කුල සිරිත් 
වනොයිකම්වො සුභ වමොවහොතින් දියණිය පොවො දී දායොද වශවයන් 
කහවණු පිර වූ ගැල් පන්සියයක, රන් බඳුන් පිර වූ ගැල් පන්සියයක, 
රිදී බඳුන් පිර වූ ගැල් පන්සියයක, පටසළු කසසීළු පිර වූ ගැල් 
පන්සියයක, ගිවතල් බඳුන් පිර වූ ගැල් පන්සියයක, හැල්සහල් පිර වූ 
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ගැල් පන්සියයක, නඟුල් හීවැල් ආදි කෘෂි උපකරණ පිර වූ ගැල් 
පන්සියයක යැයි සයිල්ල පන්සියය බැගින ්දුන්වන් ය. තව ද විශොඛොවට 
අත් උදවුවට වමවහකොර ස්තරීන් එක්දහස් පන්සියයක් යැවී ය. තුන් 
ගේවක් දිග රියන් එකසයි සත ිසක් පරවද්ශවයහි ඇඟින් ඇඟ ගැවටන 
පරමොණවය් පරි වූ කරිවදනනු් ද දුන්වන් ය. එවහත් ගොල් පැන වගොනුන් 
ද වදනුන් ද සැටදහස බැගනි් නකි්මුණහ. වපර කොශයප බුදු සසුවනහි 
 දරැ භික්ෂූන්ට වම් කිරි ඉතො වහොඳ ය, ගුණ ය යැයි කියො වපරැත්ත 
කරමින් කිරි වැ ඳ වූ පිවනන් වමවස් වි ය. 

ධනඤ්ජය සිටුතමුො “පහටදින දුවණිය යවන්පමි” යැයි සිතො 
එදින රොතරිවයහි විශොඛොව සමීපවයහි හඳිුවො “දරැව! ස්වාමි කුලපයහි 
වසන්නයි විසින් පම් පම් හැසිරීම් ඉපග්නමී වටීය” යැයි අවවොද දසයක් 
දුන්වන් ය. ඒවො වමවස් ය.  

1. මයිලණුවන්වග් වගයි වසන්නයි විසින් ඇතු ත ගනිි පිටතට 
වනොවගනිය යුතු ය. 

2. පිටත ගිනි ඇතු ට වනොපිවිසවිය යුතු ය. 

3. වදන්නොටම දිය යුතු ය. 

4. වනොවදන්නොට වනොදිය යතුු ය. 

5. වදන්නොට ද, වනොවදනන්ොට ද දිය යුතු ය. 

6. සුව වස් හිඳිය යුතු ය. 

7. සුව වස් වැ ඳිය යුතු ය. 

8. සුව වස් වහවිය යුතු ය. 

9. ගිනි පිදිය යුතු ය. 

10. ඇතු ත වදවියන් නැමදිය යුතු ය. 

ධනඤ්ජය සිටුතුමො විශොඛොවට වමවස් අවවොද වදනවිට සමීප 
කොමරවයහි සිටි මිගොර සිටතුුමො ඒ සියල්ල අසො සිටිවය් ය.  
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   ධනඤ්ජය සිටුතුමො පසදුින සියලු වසනග රැස් කරවො රජ 
වසනග මැඳ වක ඹියන් අටවදවනකු භොරකරැවන් වශවයන් වතෝරො 
“ඉඳින් මපග්් දුව ග්ියත්ැන පදාසක් හටග්න ීද, නුඹලා විසින් එය නිවැරදි 
කළ යුත්ුය” යැය ිකයිො විනශි්චය කටයුත ුඔවනුට භොරවකොට නවවක ක් 
වටිනො මහොලතො පසොධනවයන් විශොඛොව සරසවො නහන සුණු (සබන්) 
ආදිය  පිණිස කහවණු පණස්හතර වකෝටියක් ධනය දී සපිරිවරින් 
පිටත්වකොට හැරිවය් ය. විශොඛොව සපිරිවවරින් සැවැත් නුවර වදාරටුව 
දක්වො වැසුණු යොනයකින් වගොස් නුවර වදාරටුව සිට තමො දකිනු කැමති 
සියල්ලන්ට දැකගැනීම පිණිස විවෘත රියක නැඟ ිසිටවගන මිගොර සිටු 
නිවස දකව්ො ගියො ය. සැවැත් නුවර වොසීහ ුමහො සැප සම්පත්තිවයන් 
පිරැණු විශොඛොව දැක “විශාඛාව කියන්පන් පමත්මුියට ද, රෑ යත්් 
සැ ත්ත්් පමත්ුමියටම පහාබීය” යැයි කීහ. 

වමවලස විශොඛොව මහත් සැපතින් මිගොර සිටුතුමොවග් නිවසට 
පැමිණියො ය. පැමිණි දිනවයහි ද සැවැත් නුවර වොසීහු “ධනඤ්ජ්ය 
සිටුත්ුමා ත්ම නුවරට  ැමිණි අ ට මහත්් සත්්කාර කපළ් ය” යැයි 
විශොඛොවට පඬුරැ යැවූහ. විශොඛොව එවලස එවූ එවූ පඬරුැ ඒ නුවවරහිම 
ඒ ඒ කුලයන්හි පරවයෝජනවත් කටයුතුවල වයවදවූවො ය. එදිනම 
රොතරිවයහි විශොඛොවවග් එක ්ආජොවනයය අස් වව ඹකට දරැ උපතක් 
සිදුවිය. විශොඛොව තම දාසනී ්ලවො දඬපුහන් ගන්වොවගන එහි වගොස ්ඒ 
වව ඹ උණු දිවයන් නහවො වතල් ගල්වො තමන් වසන තැනට ගියො ය. 

මිගොර සිටුතුමො ද තම පුතරයොවග් අවොහ මිංගල උත්සවය සත් 
දිනකම් සදිු කව ් නමුත් ඒ අසල වජ්තවනොරොමවයහි වැඩ සිටින සම්මො 
සම්බුදු රජොණන් වහන්වස් වහෝ අවනකුත් ආයයම මවහෝත්තමයන් 
වහන්වස්ලො සිහි වනොකව ් ය. සත්වැනි දින දන් ප ිිවයල කර සිය 
නිවවසහි නග්න ශරමණයනි් වඩො හිඳුවො විශොඛොව වවත “මපග්් දුව 
රහත්න් වහන්පස්ලා වඳිනන්  ැමිපණ්නන්” යැයි පණිවුඩයක ්යැේවේ 
ය. ආයයමය ශරොවිකොවක් වූ විශොඛොව රහත්ය යන වචනය අසො සතුටුව 
නිවටුවන් සිටින තැනට වගොස් ඔවනු් දැක “පමබන්පදෝ නම් රහත්න් 
වහන්පස්ලා පවත්් ද, විළිබිය නැත්්ත්වුන්පග්් සමී යට කමුක ්පහයින් 
මාමණ්්ඩිය මා කැපඳේපේ ද?” යැයි චී චී යැයි නනි්දා වකොට තම 
වොසස්ථොනයට නකි්ම ගයිො ය. නගන් ශරමණවයෝ ඇය දැක සිටොණන් 
අමතො “කිපමක් ද ග්ෘහ ත්යි, නුඹ අනිකියක පනාලැබුපවහි ද? ශරමණ් 
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පග්ෞත්මයන්පග්් ශරාවිකාවක් වූ මහා කාලකණ්්ණියක පම් නවිසට 
 ිවිසිපයහු ද? වහා ඇය පම් නිවසින් බැහැර කරව” යැයි ගැරහූහ. 

සිටුතුමො “පමාවුන්පග්් වචනපයන් මට පමත්ුමිය නිවසින් 
බැහැර කිරීමට පනාහැකිය, මැය මහා කුලයක දියණියකි” යැයි සිතො 
“ආචායයමවරැනි! කුඩා දරැපවෝ දැන පහෝ පනාදැන වරද කරත්ි. නුඹ 
වහන්පස්ලා නිශ්ශබ්ද වවු මැනවි” යැයි කියො නග්නයින් පිටත්වකොට 
යවො මහො ප ඟක හිඳවගන රන් හැන්දක් වගන විශොඛොව බලො සිටියදී 
රන් තලියක දිය නමුුසු මී පොයොසය අනුභව කරමින් සිටිවය් ය. 
එවේවලහි පිඬු සිඟොයන එක් වතරනමක් එම නිවස ඉදිරියට වැඩිවය් 
ය. මිගොර සිටුවරයො වතරැන් දැක ද, වනොදක්නොක් වමන් මවු යටිකුරැ 
වකොට කිරිබත අනුභව කව ් ය. එවිට විශොඛොව මවග් මොමණ්ඩිය 
වතරැන් වහන්වස් දැකත ් වනොදැක්කො වස් හිඳ කරිිබත් කයි යැයි 
වනොයිවසිලිමත්ව වතරැන් වහන්වස් දිසොවට හැරී “සව්ාමින් වහන්ස! 
අන් ත්ැනැක් බලා වඩින්න, මපග්් මාමණ්්ඩිය  ැරන්නක් කත්ි” යැයි 
කීවො ය. එයැසූ සිටුවරයො දණ්වඩන් පහර ලත් නවයකු වස් කිපී අත 
තිබූ කිරිබත් තලිය පවසක දමො “ප පණ්යි ද මැය, නිග්ණ්්ඨයන් 
කියත්්දීත්් පග්යනි්  ිට පනාපකපළමි, පම් මංග්ල අවස්ථාපවහිම මා 
අසුි කන්පනකු කරනන්ී ය. මැය පමහ ිනවත්්වාග්ැනීම නුසුදුසු ය. 
වහාම පම් පග්යින ් ිටකරවු” යැය ිකීවය් ය. එහ ිසිටි දාස කම්කරැ ආදී 
සියල්වලෝම විශොඛොවවග් පිරිවර ජනයො වූහ. එබැවින් විශොඛොවට 
එවරහිව වචන මොතරයක් කමීට තරම් සමවතකු එහි වනොවූවය් ය. 

එකල්හි විශොඛොව මොමණඩ්ියවග් කථොව අසො “ ියාපණ්නි! 
පම මණ් වචනයකනි් අ  ි පනායමු. මම නඹු වහන්පස් විසින් දිය 
පත්ාටින් කුම්බ දාසයික පමන් පනාපග්පනන ලදප්දමි. ජීවත්්වන 
මවු ියන්පග්් දූවරැ නම් පම මණ්කනි් පනානික්පමත්ි. පම් කරැණ් 
නිසාම මපග්්  ියා පමහි එන දිනපයහි පකපළඹියන ්අට පදපනකුන් 
කැඳවා ඉඳින ්මපග්් දුව නසිා යම් පදාසක් උ දී ද, එය නවිැරදි කරවු 
යැයි  වසා ඔවනු්පග්් අපත්හි ත්ැබී ය. එබැවින් ඔවනු් කැඳවා මපග්් 
පදාස් නිපදාස් බව  ිරිසිදු කරවුව මැනව” යැයි කීවො ය. 

මිගොර සිටුතුමො “මැය යහ ත්ක් කියන්නීය” යැයි එම 
බරොහ්මණයින ්අටවදනො වගන්වො “බරාහම්ණ්වරැනි! පම් දැරිය පමහ ිඇවිත්් 
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සත්්වැනි දිනපයහි පනා ිරි ුන් වූම මඟුල් පග්පයහි හුන්නා වූ මා අසුි 
කන්පනක්ය” යැයි කීවො ය. “දියණියනි! එය සැබෑද?” යැයි ඔවුහු 
විශොඛොවවගන් ඇසූහ. එවිට විශොඛොව “ ියවරැනි! මපග්් මාමණ්්ඩිය 
අසුි කෑමට කැමැත්්පත්් ය යැයි අදහස් පකාට මම එපස් පනාකීපවමි. 
එක්  ිඬුසිඟා යන පත්රැන් වහන්පස ්නමක් පග්පදාරට වැඩිය කල්හි 
පමපත්පම් උන් වහන්පස් ග්ැන සැලකිල්ලක් පනාදක්වා දිය නුමුසු 
 ායාසය අනුභව කපළ් ය. පම් පහ්ත්ුපවන් මම ස්වාමින් වහන්ස! අන් 
ත්ැනැක් බලා වඩිනන්, මපග්් මාමණ්්ඩිය පම් දිවිපයහ ි ින ්පනාකරයි, 
 ැරණි  ින කයි” යන්න පමණක් කීවවමි යැයි පැවසවුො ය. එවිට එම 
බරොහ්මණවරැ “ආයයමපයනි! පමහි පදාසක් නැත්, අ පග්් දියණිය සුදුසු 
කරැණ්ක් කියයි. ඔබත්ුමා කුමක් සඳහා ක ිුපන් ද?” යැයි කීහ.  

එවිට මිගොර සිටුතුමො “ආයයමවරැනි! ඒ කාරණ්ය නපිදාස් බව 
 ිළගි්නමිි. එපහත්් පම් දැරිය පමහි ආ දිනපයහිම රාත්රිපයහි මාපග්්  ුත්ු 
පකපරහි හැඟීමක් නැත්ිව ත්මන් කැමත්ි ත්ැනක ග්යිා ය” යැය ිකීවය් 
ය. “එය සැබෑ ද?” යැයි බරොහ්මණවරැ ඇසූහ. එවිට විශොඛොව “ ියවරැනි! 
මම කැමත්ි ත්ැනකට පනාග්ිපයමි, පම් නිවපසහි ආජ්ාපනයය අශ්ව 
පවළඹ වැඳූ කල්හි හැඟීමකුදු පනාපකාට හිඳීම නුසුදුසු ය යැයි සිත්ා 
දඬු හන් පග්න්වාපග්න දැස්සන්  ිරිවරාපග්න එහි පග්ාස් ඒ පවළඹට 
 රසව  රිහාර කරීමි” යැය ිකීවො ය.  

එවිට එම බරොහම්ණවරැ මිගොර සිටුතුමොට “ග්ෘහ ත්ිය! අ පග්් 
දියණිය නඹුපග්් නිවපසහි දාසීන් විසනිුදු පනාකළ යතු්ු වැඩක් කරන 
ලද්පද් ය. එපස් ඇත්ි කලහ්ි නුඹ කුමන පදාසක් දකප්නහි ද?” යැයි 
ඇසූහ. මිගොර සිටුතුමො “එහ ිද නිපදාස් බව  ිළගි්නමිි” යැයි කයිො නැවත 
ද “බරාහ්මණ්වරැනි! මැයපග්්  යිා පමහි එන දිනපයහි අවවාද පදමින් 
ඇත්ුළත් ග්ිනි  ිටත් පනාපග්නිය යුත්ුය යැයි කීපේ ය. කිපමක් ද, අ  
විසින් පද සින් අසල්වැසි පග්වලට ග්ිනි පනාදී සිටිය හැකි ද?” වමවස් 
කීවේ ය. 

“දියණිය! එය සැබෑ ද?” යැයි බරොහම්ණවරැ ඇසහූ. එවිට 
විශොඛොව “ යිවරැනි! මාපග් ් ියා පම් ග්ිනි අරභයා කථා පනාකපළ් ය. 
පග්් ඇත්ුළත් නැදි ආදී මාග්මුන්පග්් යම් රහස ්කථාවක ්හටග්නී ද, එය 
එහි දැස්සන්ට පනාකයි යුත්ු ය. පමබඳු කථා වැඩුණ්ු කල්හි ඒවා කලහ 
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 ිණිස  වත්ිය.ි  යිවරැනි! මාපග්්  යිා පම් සඳහා ඇත්ුළත් ග්ිනි  ිටත් 
පනාපග්නිය යුත්ුය” යනුවවන් කයින ලද්වද්ය යැයි කීවො ය. 

එය ද එවස් වේවො! “මැයපග්්  ියා  ිටත්ින් ග්ින ි ඇත්ුළට 
පනා ිවිසිය යුත්ුය” යැයි කවීේ ය. “ඇත්ුළත් ග්ිනි නිවනුු කල්හි  ිටති්න් 
ග්ින ිපනාපග්නමීට අ ට හැකි ද?” යැයි සිටුතුමො වකීවේ ය. “දියණිය! 
එය සැබෑ ද?” යැයි බරොහම්ණවරැ ඇසූහ. එවිට විශොඛොව “ යිවරැනි! 
මාපග්්  යිා එම ග්නිි සඳහා පමපස් පනාකීපේ ය. යම් පදාසක් දැසිදස් 
කම්කරැවන් විසනි් කියන ලද්පද් පවය ි ද? එය ඇත්ුළත් ජ්නයාට 
පනාකිය යුත්ු ය. පමබඳු කථා වැඩුණ්ු කල්හි කලහ ඒවා කලහ  ිණිස 
 වත්ියි.  ියවරැනි! මාපග් ්  ියා පම් සඳහා  ිටත්ින් ග්ිනි ඇත්ුළට 
පනා ිවිසිය යුත්ුය” යනුවවන් කයින ලද්වද්ය යැයි කීවො ය. 

එය ද එවස් වේවො! “ත්ව ද, මැයපග්්  යිා පදන්නාටම දිය යුතු්ය 
යැයි කීපේ ය. එය කමුක ්ද?” යැය ිසිටුතුමො ඇසුවේ ය. “දියණිය! එය 
සැබෑ ද?” යැයි බරොහ්මණවරැ ඇසූහ. එවිට විශොඛොව “ ියවරැනි! යම් 
පකපනකු ණ්යක් පහෝ වෑ ප ාරවාදී ආයුධයක් පහෝ ඉල්වාපග්න පග්ාස් 
නැවත් පග්නවිත්් පද් ද? ඔවුන්ටම දිය යුත්යු යැයි මාපග්්  ියා විසනි් 
පම් සඳහා පදන්නහුටම දිය යුත්ුය” යනුවවන් කියන ලද්වද්ය යැයි කවීො 
ය. 

එය ද එවස් වේවො! “ත්ව ද, මැයපග්්  යිා පනාපදන්නාට 
පනාදිය යුත්ුය යැයි කීපේ ය. එය කුමක් ද?” යැයි සිටතුුමො ඇසුවේ ය. 
“දියණිය! එය සැබෑ ද?” යැයි බරොහ්මණවරැ ඇසූහ. එවිට විශොඛොව 
“ ියවරැනි! යම් පකපනක ුණ්යක් පහෝ වෑ ප ාරවාදී ආයුධයක ්පහෝ 
ඉල්වාපග්න පග්ාස් නැවත් පග්නවිත්් පනාපද් ද? ඔවුන්ට නැවත් 
පනාදිය යුත්යු යැය ි මාපග්්  යිා විසනි් පම් සඳහා පනාපදන්නහුට 
පනාදිය යුත්ුය” යනුවවන් කියන ලද්වදය් යැයි කීවො ය. 

එය ද එවස් වේවො! “ත්ව ද, මැයපග්්  යිා පදන්නාට ද 
පනාපදන්නහුට ද දිය යුත්ුය යැයි කීපේ ය. එය කුමක් ද?” යැයි සිටුතමුො 
ඇසුවේ ය. “දියණිය! එය සැබෑ ද?” යැයි බරොහ්මණවරැ ඇසූහ. එවිට 
විශොඛොව “ යිවරැනි! දිළිඳු නෑ මිත්ුරන්  ැමිණි කල්හි ණ්යක් පහෝ වෑ 
ප ාරවාදී ආයුධයක් පහෝ ඉල්වාපග්න පග්ාස් නැවත් පග්නවිත්් 
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පදන්පන් පහෝ පනාපදන්පන් පේ ද? ඒ පකපස් පවත්ත්් ඔවුන්ට දිය 
යුත්ුය යැයි මාපග්්  ියා විසින් පම් සඳහා පදනන්ාට ද පනාපදන්නහුට 
ද දිය යුත්ුය” යනුවවන් කයින ලද්වද්ය යැයි කීවො ය. 

එය ද එවස් වේවො! “ත්ව ද, මැයපග්්  යිා සුව පස් හිඳිය යුතු්ය 
යැයි කීපේ ය. එය කමුක ්ද?” යැය ිසිටුතුමො ඇසුවේ ය. “දියණිය! එය 
සැබෑ ද?” යැයි බරොහ්මණවරැ ඇසූහ. එවිට විශොඛොව “ ියවරැනි! නැඳි 
මයිලනුවන් නැඟිටිය යුත්ු ත්ැන්හි ඉඳපග්න හිඳීම පනාපකාට නැඟිටිය 
යුත්ුය යැයි මාපග්්  ියා විසින් පම් සඳහා සවු පස් හිඳිය යුත්ුය” 
යනුවවන් කයින ලද්වද්ය යැයි කීවො ය. 

එය ද එවස් වේවො! “ත්ව ද, මැයපග්්  ියා සවු පස ්වැළඳිය 
යුත්ුය යැයි කීපේ ය. එය කමුක් ද?” යැයි සිටුතුමො ඇසවුේ ය. “දියණිය! 
එය සැබෑ ද?” යැයි බරොහම්ණවරැ ඇසූහ. එවිට විශොඛොව “ යිවරැනි! 
නැඳි මයිලනුවන් ස්වාමියා වැළඳීමට ප ර පනාවළඳා මුලිනම් ඔවුන් 
වළඳවා සියල්ලන් විසින් ලද පනාලද පද් දැන  සවු ත්මන ්වැළඳිය 
යුත්ුය යැයි මාපග්්  ියා විසින් පම් සඳහා සවු පස් වැළඳිය යුත්ුය” 
යනුවවන් කයින ලද්වද්ය යැයි කීවො ය. 

එය ද එවස් වේවො! “ත්ව ද, මැයපග්්  ියා සුව පස් පහාවිය 
යුත්ුය යැයි කීපේ ය. එය කමුක් ද?” යැයි සිටුතුමො ඇසවුේ ය. “දියණිය! 
එය සැබෑ ද?” යැයි බරොහම්ණවරැ ඇසූහ. එවිට විශොඛොව “ යිවරැනි! 
නැඳි මයිලනුවන ්ස්වාමියාට ප ර සයනයට නැඟ පනානිදිය යුත්ුය. 
ඔවුන්ට කළයුත්ු වත්්  ිළිපවත්් පකාට සියල්ලන්ටම  සුව නිඳිය යුත්යු 
යැයි මාපග්්  යිා විසින් පම් සඳහා සුව පස් පහාවිය යුත්ුය” යනුවවන් 
කියන ලද්වදය් යැයි කීවො ය. 

එය ද එවස් වේවො! තව ද, මැයවග් පියො විසින් “ග්නිි  ිදිය 
යුත්ුය” යැයි කීවේ ය. එය කුමක් ද? යැයි සිටුතුමො ඇසුවේ ය. “දියණිය! 
එය සැබෑ ද?” යැයි බරොහම්ණවරැ ඇසූහ. එවිට විශොඛොව “ යිවරැනි! 
නැඳි මයිලනුවන් ස්වාමියා ග්ිනි කඳන් පමන් ද, නා රජ්ුන් පමන් ද 
දැකීමට වටීය යැයි මාපග්්  යිා විසින් පම් සඳහා ග්නිි  ිදිය යුත්යු යැයි 
කියන ලද්පදය්” යනුවවන් කියන ලද්වදය් යැයි කීවො ය. 
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එය ද එවස් වේවො! තව ද, මැයවග් පයිො විසින් “ඇත්ුළත් 
පදවියන් නැමදිය යුත්ුය” යැයි කීවේ ය. එය කමුක් ද? යැයි සිටුතුමො 
ඇසුවේ ය. “දියණිය! එය සැබෑ ද?” යැයි බරොහ්මණවරැ ඇසූහ. එවිට 
විශොඛොව “ ියවරැනි! ආපේණික පග්පයහි වාසය කරන කාලපයහි 
 ටන් අ පග්් පග්පදාරට  ැමිණ්ුණ්ු  ැවිද්පදකු දැක පග්් ත්ුළ යම් කෑ 
යුත්්ත්ක් බිදිය යුත්්ත්ක් ඇත්්පත්් ද? එයනි්  ැවිද්දන්ට දන් දී කෑම වටීය 
වටීය යැයි මාපග්්  ියා විසින් පම් සඳහා ඇත්ුළත් පදවියන් නැමදිය 
යුත්ුය” යනුවවන් කයින ලද්වද්ය යැයි කීවො ය. 

ඉක්බිති එම බරොහ්මණවරැ මිගොර සිටුතුමො අමතො “මහ 
සිටාපණ්නි! නුඹ වනාහී  ැවිද්දන් දැක පනාපදනු කැමැත්්පත්කු බව 
හැපඟයි” යැයි කීහ. එවිට සිටුවරයො එයට පි ිතුරක් නැතිව බිම 
බලොවගන හුන්වන් ය. එකල්හි එම බරොහ්මණවරැ “කිපමක් ද? 
සිටාපණ්නි! අ පග්් දියණියපග්් අන් පදාසකුත්් ඇත්්පත් ්ද” යැයි ඇසූහ. 
වහවතවම් “ආයයමපයනි නැත්” යැයි කීවේ ය. “එපස්නම් කමුක් පහයින් 
නිපදාස් වූ මැය  ිටමං කපළහි ද” යැයි බරොහ්මණවරැ ඇසූහ. 

එවකවණහි විශොඛොව “ ළමුව මපග්් මාමණ්ඩ්ියපග්් වචනපයන් 
එක ෂණ්පයන්  ිටව යෑම නුසුදුසු බැවින් මම පනාග්පියමි. මා පමහි 
 ැමිපණ්න දිනපයහ ිමපග්් පදාස් නිපදාස ් ිරිසිදු කිරීම සඳහා මපග්්  ියා 
නුඹලාපග්් අපත්හි ත්බා දුන්පන් ය. දැන් මපග්් යෑම මම ම දැනග්නමිි” 
යැයි පවසො “ග්මනට දැසිදසුන් යානාදිය සදූානම් කරවු” යැයි අණ කරන 
ලද්වද් ය. 

ඉක්බිති මිගොර සිටුතුමො එම බරොහ්මණයින්වග් අත වගන 
විශොඛොව අමතො “දියණිය මා විසින් පනාදැන කියන ලදද්ට සමාවනන්” 
යැයි කීවේ ය. එවිට විශොඛොව “ ියාපණ්නි! ෂමා කරමි. ඔබපග්් ෂමා 
කළ යුත්්ත්ට ෂමා කරමි. මම වනාහී බුදු සසුපනහි පනාසැපලන 
 ැහැදීම් ඇත්ි කුලයක දියණියක් පවමි. අ  ිභිෂු සංඝයාපග්න ්පත්ාරව 
පනා වත්ිමු. ඉඳින් මපග්් කැමැත්්පත්න් භිෂු සංඝයා  ිළදිැග්මු් කිරීමට 
ලබන්පනම් නම් වසමි” යැයි කීවො ය. එවිට මිගොර සිටුතුමො “දරැව! නඹු 
කැමත්ි  රිද්පදන් නුපේ ශරමණ්යින් වහන්පස්ලා  ිළිදැග්ුම් කරව” යැයි 
කීවේ ය. 
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 මිග්ාර සිටු කුලය ආයයමය ශරාවකයින් ීම 

ඉක්බිති විශොඛොව භොගයවතුන් වහන්වස්ට ආරොධනො වකොට 
වදවැන ි දිනවයහි නිවස පුරවමින ් බුද්ධ පරමුඛ මහො සිංඝයො වඩො 
හිවඳේවො ය. නග්න පිරිස ද ශොස්තෲන් වහන්වස් මිගොර සිටුවරයොවග් 
වගට වැඩිබව දැන එහ ි වගොස් වගය පිරිවරො හුන්හ. විශොඛොව 
දක්ෂිවණෝදකය දී සියලු සත්කොර පි ිවයල වකොට මිගොර සිටුතුමො හට 
“මපග්් මාමණ්්ඩිය  ැමිණ් භාග්යවත්ුන් වහන්පස් වළඳවත්්වා” යැයි 
හසුනක් යැේවො ය. සිටුතුමො නිගණ්ඨයින්වග් වචනය අසො “මපග්් දුව 
සම්බුදුන් වහන්පස් වළඳවාවා” යැයි විශොඛොවට පැවසී ය. විශොඛොව 
වනොවයක් අගර රසවයන් යතු් වභෝජනවයන් බුද්ධ පරමඛු මහසඟරැවන 
ව ඳවො බත්කිස නිම ව ූ කල්හි මිගොර සිටුතුමොට “මපග්් මාමණ්්ඩිය 
 ැමිණ් භාග්යවත්ුන් වහන්පස්පග්් ධමමකථාව අසත්්වා” යැයි ය ි හසුනක් 
යැේවො ය. එවිට සිටුතුමො “දැන් පනාග්ිපය් නම් එය බලවත්් අයුක්ත්ියකි” 
යැයි සිතො ධමමකථොව ඇසීවම් කැමැත්වතන් යනවිට නග්න ශරමණවයෝ 
“ග්ෘහ ත්ිය! එපස්නම් ශරමණ් භවත්් පග්ෞත්මයන්පග් ් ධමමය අසන්පන් 
නම් ත්ිරයකනි්  ිටු ස හිඳ අසව” යැයි කියො ඔවුහු කලිනම් වගොස් 
තිරයකින් වට කරන ලද්වද්හු ය. මිගොර සිටුතුමො වගොස් භොගයවතුන් 
වහන්වස් වනොවපවනන වලස තිරවයන් පිටුපස හනු්වන් ය. එවිට 
තථොගතයන් වහන්වස් “මහ සිටාපණ්නි! නුඹ ත්ිරපයන්  ිටත් පහෝ 
හිඳුව, බිත්්ත්ිපයක්  ිටත් පහෝ  වමත්පයන්  ිටත් පහෝ සක්වළනි්  ිටත් 
පහෝ හිඳුව. මම වනාහ ීසම්මා සම්බුද්ධ නම් පවමි. මපග්් හඬ නුඹට 
අස්වන්නට හැක්පකමි” යැයි රන්වන් ඵල ඇති අඹ ගසක් කඳින් වගන 
වසො වන්නොක් වමන් ධමම වද්ශනො ක  වස්ක. වද්ශනොව අවසන්හි 
සිටුතුමො වසෝවොන් ඵලවයහි පිහිටො තිරය ඔසවො ශොස්තෲන් වහන්වස් 
වවත වගොස් දෑතින් ශ්රී පොදයන් පරිිමඳිමින් මුවවන් පො සඹිිමින ්“සව්ාමීනි 
මම මිග්ාර පවමි” යැයි වතවරක් තමන්වග් නම කයිො භොගයවතුන් 
වහන්වස්වග් ශ්රී පොද මූලවයහි වැටී වැඳ භොගයවතනු් වහන්වස් අමතො 
“ස්වාමීනි! පමපත්ක් කල් මම පකාත්ැනට පදන ලද දානය මහත්්ඵල 
ඇත්්පත්්ද යැයි පනාදැන සටිිපයමි. පම් දියණිය නිසා අද එය දැනග්ත්ිමි. 
සියලු අ ා භයනි් නිඳහස් ීමි. පම් දියණිය පමහි  ැමිණිපය් මට වැඩ 
 ිණිසමය” යැයි පවසො ශොස්තෲන් වහන්වස් සමීපවයහිදීම විශොඛොවට 
“දරැව නඹු අද  ටන් මපග්් මව” යැයි කියො විශොඛොව තමන්වග් මවු 
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තනතුවරහි තැබුවේ ය. එතැන් පටන් විශොඛොව “මිග්ාරමාත්ා” නම් වූවො 
ය. එම වහ්තුවවනම් විශොඛොවට උපන් ප මු පුතරයොට “මිග්ාර” යැයි නම් 
තැබුවේ ය. 

විශොඛොව පසුදින සඳහො ද භොගයවතුන් වහන්වස්ට දානය පිණිස 
ආරොධනො ක ො ය. එදින ශොස්තෲන් වහන්වස් ක  වද්ශනවයන් 
විශොඛොවවග් නැන්දනිය වසෝවොන් වවූො ය. එතැන් පටන් මිගොර සිටු 
නිවස බුදු සසුනට විවෘත වූ වදාර ඇත්වත් විය. මිගොර සිටුතුමො “පම් 
දියණිය මට පබාපහෝ උ කාර වූවා ය, එබැවින් ඇය පකපරහි මා ත්ුළ 
ඇත්ි  රසාදය දැකව්ිය යුත්ු ය, පම් පම්ල  සාධනය ද බර වැඩි ය, නිත්ර 
කපයහි  ැළදීමට ද බැරි ය, එබැවින් නිත්ර කපයහ ි ැළඳීමට සුදුසු 
ආභරණ්යක් කරදිය යුත්ු ය” යැයි සිතො කහවණ ුලක්ෂයක් වියදම් වකොට 
“ඝනමට්ඨට” නම් ආභරණයක් කරවො, බුද්ධපරමුඛ මහො සිංඝරත්නය සයි 
නිවසට වැඩමවො මහො දානයක් දී සවුඳ මුසු පැන් වසොව ොස් ක යකනි් 
විශොඛොව නහවො භොගයවතුන් වහන්වස් ඉදිරිවයහ ි දී ඒ ආභරණය 
ප ඳවො භොගයවතුන් වහන්වස්වග් පො වැන්වද් ය. ශොස්තෲන් වහන්වස් 
අනුවමවවනි බණ වදාරො විහොරයට වැඩි වස්ක.  

විශොඛොව ද දානොදී පින්කම් කරමින් ශොස්තෲන් වහන්වස් වවතින් 
අට වරයක් ලැබ අහස් ත වයහි චන්ද්ර මණ්ඩලය වමන් සැමතැන්හි 
පරසිදධ් වූවො ය. ඇයට පුතරවයෝ දසවදවනකනු් ද, දූවරැ දසවදවනකුන් 
ද වූහ. එම දරැවන ්විසිවදනොට ද පුතරවයෝ දසවදවනකුන් හො දූවරැ 
දසවදවනකනු් වශවයන් දරැවවෝ වූහ. ඔවුන් සෑම වදනොහටම ද 
පුතරවයෝ දසවදවනකුන ්හො දූවරැ දසවදවනකුන ්වශවයන් දරැවවෝ වූහ. 
වමවස් විශොඛොවවග් දූ පුතුන්, මුණුබුරැ මී මුණුබුරැ පරපුර අටදහස් 
සොරසිය විස්සක.ි වම් සියලු වදනොම නිවරෝගමීත්ව අවුරැදු එකසිය 
විස්සක් ජීවත් වූහ. වම් විශොඛොව අවුරැදු එකසිය විස්සක් ජීවත් වූ නමුත් 
පැසුන ුහිසවකස් ගසක් නැතිව වසොව ොස් හැවිරිදි තරැණියක වමන් 
වූවො ය.  

පසු කවලක සැවැත් නවුර නැකැත් උත්සවයක ් පවත්නො 
විවටක ඇතුල් නුවර ගණුධමම වශවයන් ගතයුත ු වදයක් වනොදැක 
විශොඛොව මහොලතො පසොධනය ද පැ ඳ, තම දාසනී් පරිිවරොවගන 
ශොස්තෲන් වහන්වස්වගන් ධමම කථොවක් ඇසීම පිණිස වජ්තවනොරොමය 
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වවත වගොස් “භාග්යවත්් බුදුරජ්ාණ්න් වහන්පස ්සමී යට උඩඟු පවසනි් 
යෑම නුසුදුසුය” යැයි සිතො එම පසොධනය කවයන් මුදා එය එක් දාසියකට 
දී ශොස්තෲන් වහන්වස් වවත එ ඹ වැඳ එකත්පවසක හුන්නො ය. වම් 
පසොධනය දැරීමට ඇතුන් පස්වදවනකනු්වග් කොයබල ඇති ස්තරියකට 
හැර අවනකියකට වනොහැකි ය. එම දාසිය ද විශොඛොවවග් පනිටම උපන් 
එවැනිම කොය බලයක් ඇති තැනැත්තියකි. ශොස්තෲන් වහන්වස් 
විශොකොව දැහැමි කථොවවන ්කරැණු දක්වමින්, එහි සමොදන ්කරවමින්, 
තියුණු කරවමින්, සතුටු කරවමින් ධමමවද්ශනො ක  වස්ක. ඇය ඉතො 
සතුටින් ධමමශරවණය වකොට භොගයවතුන් වහන්වස් සකසො වැඳ 
පැදකුණුවකොට පිටත්ව ගයිො ය. මහොලතො පසොධනය තබොගත් දාසිය ද 
ගඳක ිි පිරිවවණ ඉදිරිවයහ ිඑය තබොවගන සිට විශොඛොව සමග ආපසු 
යනවිට පසොධනය අමතකව ගියො ය.  

සෑම දිනකම ධමම ශරවණය වකොට පිරිස නැගිට ගයි පස ුආනන්ද 
වතරැන් වහන්වස ් භික්ෂු භික්ෂුණී උපොසවකෝපොසිකොවන්ට අමතකව 
වගොස් ඇති යමක් ඇත්වත්දැයි වසොයො බලන්වන් ය. එදින ද එවලස 
වසොයො බලන විට විශොඛොවවග් වම්ල ප ඳනොව තවිබනු දැක එය 
භොගයවතුන් වහන්වස්ට දැන්වූවය් ය. භොගයවතුන් වහන්වස් “එපස්නම් 
ආනන්දය එය සුරෂිත් පකාට ත්බන්න” යැයි වදා  වස්ක. ආනන්ද 
වතරණුවවෝ එවස් කව ් ය.  

විශොඛොවවග් දාසිය මඟ දුරක් වගොස් එය සිහි වී ආපසු හැරැනො 
ය. එවිට විශොඛොව එය වකොතැනක තබන ලදද යැයි අසො ගඳක ිි 
පිරිවවණ ඉදිරිපස යැයි කී කල්හි “දැස්ස! එපසන්ම් පග්ාස් එය රැපග්න 
එව, යම් පලසකින් ආනනද් පත්රැන් වහන්පස් එය පකාත්ැනක පහෝ 
ආරෂාව  ිණිස අරන් ත්බන ලද්පද් නම් මා විසනි් එය පත්රැන් 
වහන්පස්ට  ූජ්ා කරන ලදප්ද් ය. එපස ්වවුපහාත්් පනාපග්න එනන්” 
යැය ි දන්වො දාසිය යැවවුො ය. දාසිය ආරොමයට ගියවිට ආනනද් 
වතරණුවවෝ “එය ග්ඳකළිි  ිරිපවපණ්හි ත්ර ් ුපේ  පසක ත්බා ඇත් 
රැපග්න යනන්” යැයි වදාව ් ය. එම දාසිය විශොඛොවවග් අදහස ආනන්ද 
වතරණුවන්ට කියො එය එහිම තබො විශොඛොව වවත වගොස් ආයයමයන් 
වහන්වස් එය අරන් තබො ඇති බව කීවො ය. එවිට විශොඛොව “දුව 
ආයයමයන ් වහන්පස ් විසනි ් ආරෂා පකාට ත්බන ලද ඒ  සාධනය 
නැවත් මපග්් කපයහි  ැළඳීම නුසුදුස ුය. එය ආරාමපයහි ත්ැබූ කල්හි 
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ආයයමයන් වහන්පස්ලාට ද හිරිහැරයකි. එපහයනි් එය විකුණ්ා දඬුවමක් 
කරන්පනමි” යැයි කියො නැවත දාසිය යවො එය වගන්වොගත්තො ය.  

විශොඛොව කඹුරන් (රන්කරැවන්) තම නිවසට වගන්වොවගන එහි 
මිල විමසුවො ය. ඔවුහු එය කහවණු නව වකෝටියක් වටිනො බව ද, 
කම්කරැ මිල ම කහවණ ුලක්ෂයක් යැය ිද කීහ. එවිට විශොඛොව ඒ ඇඳුම 
කරත්තයක තබො “පමය පග්නපග්ාස් විකුණ්ා මුදල් පග්න එව” යැයි 
කියො ඔවනු්ට බොරවකොට යැවුවො ය. ඔවුහු එය වගන නවුර පුරො ඇවිදද් 
නමුත් එය මිලට ගන්වනක ුනුවර වනොවී ය. එය යවමකු මිල දී ගත්වත් 
නමුත් පැලඳීමට සුදුසු පනි් ඇති ස්තරීහු වලොව දුර්ලභ ය. වම් වම්ල 
පලඳනොව පැලඳීමට වම් අන්තර් කල්පවයහි මිහිකත තු  පින් ඇතිව 
සිටිවය්  “විශාඛාව, බන්ධුල මල්ලිකාව හා බරණ්ැස් සිටු දියණිය” යන 
තිවදනො පමණකි. 

  ූවමවාරාම මහා විහාරය ඉදිීම 

ඉන්පසු විශොඛොවම එය මිල දී වගන ඒ කහවණු නවවකෝටි එක් 
ලක්ෂයක මහො ධනස්කනධ්ය ගැලක තබොවගන වජ්තවනොරොමයට 
රැවගන වගොස් පවසක තබො ශොස්තෲන් වහන්වස් වවත වගොස් වැඳ 
භොගයවතුන් වහන්වස් අමතො  “ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන ්වහන්ස! මාපග්් 
දාසිය විසින් අමත්ක පකාට ග්ිය පම්ල  ළඳනාව ආනන්ද පත්රැන් 
වහන්පස් විසනි් ආරෂා පකාට ත්බන ලද්පද් ය. ආයයමයන් වහන්පස් 
විසින් ආරෂා පකාට ත්ැබූ එය දැන් මපග්් කපයහි  ැළඳීමට නුසුදුසු ය. 
එබැවින් එය විකුණ්ා භිෂු සංඝයාහට අවශය කැ  භාණ්්ඩයක් 
පග්නවිත්්  ජූ්ාකිරීමට සිත්ා විකිණීමට යැවූ නමුත්් එය මිළට ග්න්පනකු 
නුවර පනාී ය. එබැවින් එය මම ම මිල දී පග්න එම ධනය ආරාමයට 
රැපග්න ආපවමි, ස්වාමීනි පමය ශාස්ත්ෲන් වහන්පස්ට  ූජ්ාකරමි” යැයි 
කීවො ය. ශොස්තෲන් වහන්වස් “විශාඛාපවනි! රන් රැවන් නම්  ැවිදද්න්ට 
පනාවටපන් ය” යැයි වදාරො එය පරතිවක්ෂ්ප ක  වස්ක. එවිට විශොඛොව 
“එයනි් භාග්යවත්ුන් වහන්පස්ට පහෝ සංඝයාට අවශය පදයක් රැපග්න 
ආ හැකි ය. භාග්යවත්ුන් වහන්පස් ඒ සඳහා කළ යුත්්ත්ක් වදාරණ් 
පස්ක්වා” යැයි දන්වො සිටියො ය. භොගයවතුන් වහන්වස ් “විශාඛාපවන!ි 
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එපස් නම් පම් නුවර නැපග්නහිර පදාර සංඝයා උපදසා සුදුසු විහාරයක් 
කරීම වටීය” යැයි වදා  වස්ක. විශොඛොව “එපස්ය ස්වාමීනි” යැයි එය 
වගෞරවවයන් පි ිවගන එම කහවණු නවවකෝටිය දී ඉඩමක් වගන 
තවත් කහවණු නවවකෝටියක් වියදම් වකොට ආරොමයක් වගොඩනැගීමට 
පටන් ගත්තො ය. 

භොගයවතුන් වහන්වස් වම් කොලවයහි එක් දිනක සපුුරැදු වලස 
අළුයම් වවවලහි මහො කරැණො සමවතින් නැඟී පිහිටවිය යුතු සත්වයන් 
කවුරවුනද්ැය ි වලොව බලො වදාරණ වස්ක් වදේවලොවින් චයුතව භදද්ිය 
නුවර සිටු කුලවයහි උපන ් භද්දිය සිටු පුතරයොවග ්මඟඵල නිවන්සුව 
ලැබීමට ඇති වහ්තු සම්පත් දැක එදින අනොථපිණ්ඩික සිටුතුමොවග් 
නිවවසහි දන් ව දා උතුරැ දිසොව බලො වැඩිවසක්. 

භොගයවතුන් වහන්වස් යම් දිනක විශොඛොවවග් නිවවසහි දන් 
වැ ඳූ වස්ක ්නම්, එදින දකණුු වදාරින් නික්ම වගොස් වජ්තවනොරොමවයහි 
වැඩ වොසය කරන වස්ක. යම් දිනක වජ්තවනොරොමවයහි දන් වැ ඳූ 
වස්ක් නම් එදින නැවගනහිර වදාරින් නකි්ම වගොස් පවූමොරොමවයහි වැඩ 
වොසය කරන වස්ක. යම් දිනයක උතුරැ වදස බලො වඩින වස්ක් නම් 
එය දක්නො මනුෂයවයෝ භොගයවතුන් වහන්වස් චොරිකොවවහි වඩිනො බව 
දනිති. එදින භොගයවතුන ්වහන්වස් වජ්තවනොරොමවයහ ිදන ්ව ඳා උතුරැ 
වදසට වැඩි වසක් යැය ිඇසූ විශොඛොව වේගවයන් වගොස් භොගයවතුන් 
වහන්වස්ට වන්දනො වකොට “ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන ් වහන්ස! මම 
පමපත්ක් වියදම් පකාට භාග්යවත්ුන් වහන්පස් උපදසා විහාරයක් 
කරවමි, එබැවින් චාරිකාපවහි පනාවැඩ නවත්ිනු මැනව” යැයි කවීො ය. 

එවිට භොගයවතුන් වහන්වස් “විශාඛාපවනි! පම් ග්මන නත්ර 
කළහැකි ග්මනක ්පනාව, යා යුත්මු ග්මනකි” යැයි වදා  වසක්. එවිට 
විශොඛොව “යම්කිසි පහ්ත්ු සම් ත්් ඇත්ි සත්්වපයකු දැක වඩින ග්මනක් 
විය යුත්ුය” යැයි සිතො “එපස්නම් ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස! මා 
විසින් පමහි කළ පනාකළ පදය පසායා බැලීමට භිෂුනමක් නවත්්වා 
වැඩිය මැනව” යැයි කවීො ය. එකල්හි භොගයවතුන් වහන්වස් 
“විශාඛාපවනි! එපසන්ම් ඒ සඳහා නුඹ කැමත්ි භෂිුවකපග්්  ාත්රය ග්ත් 
මැනව” යැයි වදා  වසක්.  
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විශොඛොව වමබඳු කටයුතුවලදී ආනනද් ස්වොමින් වහන්වස්ටම 
පරිය කරන නමුන් වමම විහොර කමමොන්තවයහි ඉක්මනින් නමිවීම 
අවප්ක්ෂො වකොට සෘද්ධි විෂවයහි අග තැන්පත් මුගලන් මහ රහතන් 
වහන්වස්වග් පොතරය ගත්තො ය. එවිට මගුලන ්මහ රහතන් වහන්වස් 
භොගයවතුන් වහන්වස්වග ් මුහුණ බැලුවේ ය. එවිට භොගයවතුන් 
වහන්වස් මගුලන ්මහ රහතන් වහන්වස ්අමතො “මහා පමාග්්ග්ල්ලානය! 
නුඹ ස ිරිවරින් පමහ ිනවත්ිනු මැනව” යැයි වදා  වස්ක. මුගලන් මහ 
රහතන් වහන්වස් තම පිරිවර පන්සියනමක ්පමණ භකි්ෂූන් සමග නතර 
වූහ. විහොර කමමොන්තය කරන කම්කරැවවෝ මුගලන් මහ රහතන් 
වහන්වස්වග් ආනුභොවවයන් වයොදුන් පනස - සැට පමණ දුර වගොස් 
ගල් වැලි හො විශොල ගස් ආදිය කරත්තවල පටවොවගන ඉතො පහසුවවන් 
එදාම පැමිවණති. ඒවො කරත්තවලට පැටවීමොදී කටයුත ුඉතො පහසුවවන් 
සිදු වවති. අපමණ බර පැට වූ නමුත් කරත්තවල අලවිංගු ආදිය 
වනොනැවමති වනොකැවඩති. වමවස් ඉතො පහසුවවන් වකටි කලකින්ම 
යට මහවලහි කොමර පන්සියයක් ද, උඩුමහවලහි කොමර පන්සියයක් ද 
වශවයන් යුක්ත වූ එම විහොර කමමොන්තය මගුලන් මහ රහතන් 
වහන්වස්වග් ආනුභොවවයන් නව මසකින ්නමිොවට පත්ක  හැකි විය. 
භොගයවතුන් වහන්වස් භික්ෂු සිංඝයො පිරිවරොවගන මොස නවයක් පුරො 
මහො මණ්ඩල චොරිකොවක් වැඩ නමිවො සැවැත් පුරයට ආපසු වැඩි වස්ක. 

  ූවමාරාම විහාර  ූජ්ාව 

භොගයවතුන් වහන්වස් චොරිකොව නමිවො සැවැත් නුවර වජ්තවන 
මහො විහොරයට වැඩම කරන බව අසො විශොඛොව භොගයවතුන් වහන්වස් 
ඉදිරියට වගොස් ආරොධනො වකොට නමන් සෑදූ ආරොමයට වැඩම 
කරවොවගන ඇවිත් “ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස! පම් සාර මාසය 
මහසඟරැවන සමග් පමහිම වැඩහිඳිනු මැනව, පවන ත්ැනකට 
පනාවැඩීම මැනවි, මම සාර මාසයක් විහාර  ජූ්ාව කරන්පනමි.” යැයි 
කියො ආරොධනො වකොට බුදධ්පරමුඛ මහො සිංඝයො තම ආරොමවයහි වඩො 
හිඳුවො විහොර පූජොව පටන් ගත්තො ය. එතැන් පටන් විශොඛොව තම 
ආරොමවයහි දී බුද්ධ පරමුඛ සිංඝරත්නයට මහදන ්වදයි, පදු සත්කොර 
කරයි. වමවලස පදු වපරහර දක්වමින් සොර මොසයක් ගතවකොට අවසන් 
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දිනවයහි සයිලු වදනො වහන්වස්ටම සිවුරැ පිණිස වටිනො සළු 
පි ගිැනව්ූවො ය. ඉතො කුඩො භික්ෂුවකට පූජො ක  සළුව කහවණු දහසක් 
අගවන් විය. එවස්ම සයිලු වදනො වහන්වස්ලොටම පොතර පුරො වබවහත් 
පි ගිැනව්ූවො ය. වමවලස විශොඛොවට දානය පණිිස කහවණු 
නවවකෝටියක් වැය විය. වමවස් ඉඩම මිලයට ගැනමීට නවවකෝටියක් 
ද, ආරොමය වගොඩනැගමීට නවවකෝටියක් ද, ආරොම පූජොවට 
නවවකෝටියක ් ද වශවයන් විශොඛොව බුදු සසුනට කහවණු 
විසිහත්වකෝටියක් ධනය පජූො කරන ලද්වද් ය. වමවස් වම් අන්තර් 
කල්පවයහි වමබඳු මහත් පූජොවක් ක  ස්තරයික් විශොඛොව හැර අන් 
තැනැත්තියක් වම් පෘථුවි ත වයහි නැත. 

විශොඛොව විහොර පූජොව අවසොන දිනවයහි තම දරැ මණුුබුරන් 
කැටිව වගොස් “මා ප ර  ැත්ූ සියල්ල මුදුන්  ැමිණිපය් ය” යැයි 
අතිශයින් සතුටට පැමිණ පරොසොදය වවට් යමින් මිහිරි හඬ නගො 
වමවලස උදන් අනනන්ට වූවො ය.  

කදාහං  ාසාදං රම්මං - සුධාමත්ත්ිකපල නං, 
 විහාරදානං දස්සාමි - සඞ්කප් ා මය්හ  රූිපත්ා. 

වකලොශ කූට පවමතය වමන් සුවදන ් බබලන මැටි සුණු 
ආදිවයන් පිරියම් වකොට මිනිස් වලොවට වවජයනත් පරොසොදයක ්හො 
සමොන ව ූ පරොසොදයක ් කරවො කවර කවලක දන ් වදම් ද යැයි සිතො 
පරොථමනො කරවගන ආවො වූ එම පරොථමනයත් සමෘද්ධ විය.  

කදාහං මඤ්ච ීඨඤ්ච   -  භිසිබිපම්බාහනානි ච, 
පසනාසනභණ්ඩං දස්සාමි  -  සඞ්කප් ා මය්හ  ූරිපත්ා. 

 ඇඳ පුටු වකොට්ට වමට්ට ආදී වූ වස්නොසන භොණ්ඩයන්වගන් 
පිරිපනු් පරොසොදයක් කරවො කවර කවලක දන් වදම් ද, යැයි සිතො පොථමනො 
කරවගන ආවො වූ එම පරොථමනයත් සමෘද්ධ විය. 
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කදාහං සලාකභත්ත්ං - සුිං මංසූ පසචනං, 
 පභාජ්නදානං දස්සාමි - සඞ්කප් ා මය්හ  රූිපත්ා. 

අති පවිතර රස මසවුව න් යුක්තව ආහොර පොන සපයො කවර 
කවලක භික්ෂු සිංඝයොට දන ්වදම් ද, යැයි සිතො පරොථමනො කරවගන ආවො 
වූ එම පරොථමනයත් සමෘද්ධ විය.  

කදාහං කාසිකං වත්ථං - පඛාමක් ාසකිානි ච, 
 චීවරදානං දස්සාමි - සඞ්කප් ා මය්හ  රූිපත්ා. 

 වකෝම වකෝවසයය කපු ආදී වූ පිලී කප්පවො සිවුරැ කරවො කවර 
කවලක චීවර පූජො කරන්වනම් ද, යැයි සිතො පරොථමනො කරවගන ආවො වූ 
එම පරොථමනයත් සමෘද්ධ විය.  

කදාහං ස් ිනවනීත්ං - මධුපත්ලඤ්ච ඵාණිත්ං, 
 පභසජ්ජ්දානං දස්සාමි - සඞ්කප් ා මය්හ  රූිපත්ා’ත්ී” 

ගිවතල් වවඩරැ තලවතල් මී පැණි හකුරැ ආදී වබවහත් සකසො 
කවර කවලක ඖෂධ දන්වදම් ද, යනුවවන් පරොථමනො කරවගන ආවො වූ 
එම පරොථමනයත් සමෘද්ධ විය. 

භික්ෂුන් වහන්වස්ලො විශොඛොව වමවලස කියමින් විහොරය වටො 
සපිරිවවරින් ඇවිදීම දැක භොගයවතුන් වහන්වස් වවත වගොස් “ස්වාමීනි 
භාග්යවත්ුන් වහන්ස! අ ි පමපත්ක් කලක් විශාඛාව ග්ී කයින බවක් 
අසා නැත්. අද විශාඛාව ත්ම දරැ මුණ්ුබුරන් කැටුව ග්ී කියමින් විහාරය 
වටා ඇවිදින්නී ය. කිපමක ්ද සව්ාමීනි භාග්යවත්ුන ්වහන්ස! ඇයපග්් 
ශරීරපයහි  ිත් කි ී ද, නැත්පහාත්් උමත්ු ී ද” යනුවවන් අසො සිටියහ. 

එවිට භොගයවතුන් වහන්වස් “මහපණ්නි! මාපග්් දියණිය ග්ීත් 
ග්ායනා පනාකරයි. ඇයපග්් අදහස දැන් සම් ූණ්මය. එබැවින් ත්මාපග්් 
 රාථමනා සියල්ල සම් ූණ්මය යැයි සත්ුටට  ත්්ව උදන් අනමින ්හැසිපරයි” 
යැයි වදා  වස්ක. එවිට භික්ෂුන් වහන්වස්ලො “ස්වාමීනි භාග්යවත්නු් 
වහන්ස! විශාඛාව කවදා නම් එබඳු  ැත්ුමක් කරන ලදප්ද් ද?” යැයි අසො 
සිටියහ. එවිට භොගයවතනු් වහන්වස් විශොඛොවවග් අතීත පරොථමනොව 
වමවස් වදා  වස්ක. 
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මහවණනි! වම් මහො භද්ර කල්පවයන් මහො කල්ප ලක්ෂයකට 
වපර අවුරැදු ලක්ෂයක් මනුවලොව ආයුෂය ඇති කල්හි පියුමතුරො 
(පදුමුත්තර) නම් වලෝක නොයක වූ සවමඥ සම්මො සම්බුදුරජොණන් 
වහන්වස් නමක් වලොව පහ  වූවය් ය. ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් ගමන් 
වඩිනො විට අනූ රියන් පමණ වපති ඇති, තිස් රියන් පමණ වකසුරැ 
ඇති, ක  නවයක් පමණ වර්ණු ඇති, වදාව ොස් රියන් පමණ වූ වහ  
පියමු් රත් පියමු් පිවපමින් එක් පියවරකනි්වත් අත් වනොහැරී චකර 
ලක්ෂණයන්වගන් යුත් ශ්රී පොද යුගම්ය ප ිිගන්නො බැවින ්ඒ බුදුරජොණන් 
වහන්වස් “ ියමුත්ුරා” නම් වූහ. ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් උපන් නගරය 
හිංසවතී නුවර ය. පියොවණෝ ආනන්ද නම් රජතුමො ය. මෑණිවයෝ සුජොතො 
නම් බිසව ය. ඒ බුදුරජොණන් වහන්වස්ට සැමකලහ්ි රහත් භික්ෂූහු 
ලක්ෂයක් පිරිවර වූහ. වදවලය සුජොතය යන වතරැන්වහන්වස්ලො 
අගරශරොවකවයෝ වූහ. සුමන වතරණුවවෝ උපස්ථොයක විය. අමිතො අසමො 
යනුවවන් අගර ශරොවිකොවවෝ වදවදවනක් වූහ. වබෝධි වෘක්ෂය සලල නම් 
විය. විතිනන්ය, තිස්සය යනුවවන් අගර උපස්ථොයකවයෝ වදවදවනක් 
වුහ. හත්ථොය විචිත්තොය යනුවවන් අගර උපස්ථොයිකොවවෝ වදවදවනක් 
වුහ. රන් ඇගෑවක් (පහන් ගසක්) බඳුව, වදතිස් මහො පුරැෂ 
ලක්ෂණවයන් යුත් (පදුමුත්තර) බුදුරජොණන් වහන්වස් අට පණස් රියන් 
ශරීරය ඇති වූහ. පදුමුත්තර භොගයවතුන් වහන්වස්ට අගර උපස්ථොයකිොව 
වූ උපොසිකොවක් භොගයවතනු් වහන්වස් වවතින් අට වරයක් ඉල්ලො මවු 
තනතුවරහි සිට උදය සවස විහොරයට යමින් බුද්ධපරමුඛ මහො සිංඝයොට 
නිතර උපස්ථොන කරයි. එතුමිය සමග සැමදා වයවහ ියක ද යයි. 
එතුමිය එම උපස්ථොයකිොව භොගයවතුන් වහන්වස් සමග ඉතො 
විශ්වොසවන්තව බව හො පරිය මනොප බව දැක “බුදුරජ්ාණ්න් වහන්පස්ලාට 
 රිය මනා  ීමට කමුක් කළ යුත්ු ද” යැයි සිතො බුදුරජොණන් වහන්වස් 
වවත එ ඹ වැඳ “ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස! පමම උ ාසිකාව පම් 
බුදු සසුපනහි කවුරැ නම් පේ ද” යැයි ඇසුවො ය. භොගයවතුන් වහන්වස් 
“ ිනව්ත්ිය, එත්ුමිය මාපග්් සසුපනහි අග්ර උ ස්ථායිකාව වනන්ීය” යැයි 
වදා  වසක්. එවිට එතමුිය “ස්වාමීන ි භාග්යවත්ුන ් වහන්ස! අග්ර 
උ ස්ථායිකාවක වන්නට කමුක් කළ යුත්ු ද” යැයි ඇසවුො ය. පිනව්තිය, 
“ඒ සඳහා කල්  ලෂයක් දානාදී  ාරමී  ිරිය යුත්ුය” යැය ිභොගයවතුන් 
වහන්වස් වදා  වසක්. “ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස! දැනුත්් එපස් කළ 
හැකි ද?” යැයි අසො හැකිබව වදා  කල්හි බුද්ධපරමුඛ ලක්ෂයක් භික්ෂූන් 
වහන්වස්ලො තම නිවසට වඩමවො සත් දිනක් මළුුල්වලහි මහො දන් දී 



52                         විශාකූප ෝසථ සූත්රය 

සත්වන දින සිවුරැ පිණිස පි ී පූජොවකොට බුදුරජොණන ්වහන්වස්වග් ශ්රී 
පොමුල වැටී වැඳ, “ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස! මම සත්් දිනක් 
මුළුල්පලහි බුදධ් රමුඛ ලෂයක් මහසඟරැවනට සිත්් පස් දන් දී සිවුරැ 
 ිණිස  ළිී  ූජ්ා කරිීපම් මහඟු කුසල බලපයන් පදවි මිනිස් සකව්ිත්ි 
සම් ත්්ත්ියක ්පනා ත්මි. භාග්යවත්ුන් වහන්පස් හා සමාන බුදුරජ්ාණ්න් 
වහන්පස් නමකපග්් ශාසනයක අට වරයක් ලබා මේ ත්නත්ුපරහි සිට 
සිවු සපයන් උ ස්ථාන කරන්නියන ්අත්ර  රධාන වන්නට ලැපබ්වා” 
යැයි කියො සිටියො ය. භොගයවතුන් වහන්වස් “මැයපග්් පම්  රාථමනාව 
සමෘද්ධ පේ ද” යැයි අනොගතිංස ඤාණවයන් බලො සමෘද්ධ වන බව දැක, 
“පමයින් කල්  ලෂයකින ්මත්ු මහා භරකල් පයහි පලාව  හළවන 
පග්ෞත්ම සම්මා සම්බුදු රජ්ාණ්න් වහන්පස්පග්් ශාසනපයහි දී විශාඛා 
නම් උ ාසකිාවක ී ඒ බුදුරජ්ාණ්න් වහන්පස් හමුපවහි අට වරයක් 
ලැබ මවු ත්නත්ුපරහි  ිහිටා බුද්ධ  රමුඛ මහා සංඝරත්්නයට උ ස්ථාන 
කරන උ ාසිකාවන් අත්ර අග්ර වන්පනය්” යැයි වදා  වස්ක. 

 එතුමියට කලප් ලක්ෂයකින ්ලැවබන එම සම්පත්තිය අද අද 
ලැවබන්නක් වස් වැටහී මහත් පින්කම් සිදුවකොට ආයු වක වර 
වදේවලොව උපන්නො ය. වමවලස දිවය මනුෂය සම්පත් විඳිමින් ඇවිත් 
කොශයප භොගයවතුන් වහන්වස් වලොව පහ  වූ කොලවයහි බරණැස් 
නුවර කකිී නම් කොශි රජතුමොවග් දියණියන් සතව්දනොවගන් බොල 
දියණිය ව ූ“සංඝදාසයිව” ඉපිද වැඩිවිය පැමිණ වබොවහෝ කලක් දානොදී 
පිනක්ම් වකොට ඒ කොශයප දසබලධොරීන් වහන්වස ් හමුවවහිදී ද 
අනොගත “බුදුරජ්ාණ්න් වහන්පස් නමකපග්් ශාසනයක අට වරයක් ලබා 
මේ ත්නත්ුපරහි සිට සිවු සපයන් උ ස්ථාන කරන්නයින් අත්ර  රධාන 
වන්නට ලැපබ්වා” යැයි පරොථමනො කරන ලද්වද් ය. එතැන් සිට ද දිවය 
මනුෂය සැප විඳිමින් පොරමී පරුමින් පැමිණ වමකල්හි ධනඤ්ජය 
සිටුතුමොට දියණියව උපනන්ො ය. දැන් ඇය මොවග ්සසවුනහි මහත් වස් 
පින ්කරයි. “මහපණ්නි! පමපස් මාපග්් සසුපනහි අග් ත්නත්ුරැ ලැබීමට 
 ත්ා කල්  ලෂයක්  ිරෑ  ාරමී ග්ුණ්  ිරෑ මාපග්් දියණිය ග්ායනා 
පනාකරයි. ත්ම  රාථමනාවන ්මුදුන්  ත්්ව ඇත්ි බව දැක උදන් අනනන්ීය” 
යැයි වදාරො එම කොරණය මුල්වකොට ධමමවද්ශනො කරන වස්ක් වමම 
ගොථොව වදා  වස්ක. 
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 යථා ි  ු්ඵරාසමි්හා - කයිරා මාලාග්ුපණ් බහූ,  
එවං ජ්ාපත්න මපච්චන - කත්ත්බ්බං කුසලං බහුං.        

      (ධම්මපදය පුෂප් වගමය) 

(දක්ෂවූ මොලොකොරවයක්) වබොවහෝ මල් එකතු වකොට මල්දම් 
කරන්වන ්යම්වස් ද, එපරිද්වදනම් උපන්නොවූ මිනිසො විසින ්වබොවහෝ 
කුසල් කටයුතු ය. යන වම් ධම්මපද වද්ශනොව වදා  වස්ක.  

පසුකවලක “එත්දග්් ග්ං, භික්ඛපව, මම සාවිකානං දායිකානං 
යදිදං විසාඛා මිග්ාරමාත්ා” යනුවවන් “මහපණ්නි! යම් මිග්ාරමාත්ා 
විශාඛාව නම් උ ාසිකාවක ්ඇත්් ද, දීපමහි ඇලුනා ව ූමාපග්් ශරාවිකා 
උ ාසිකාවන් අත්ර එත්මුිය අග්ර පේය” යැයි විශොඛො මහ උපොසිකොව අග 
තණතුවරහි තබො වදා  වස්ක. 

වමවස් විශොඛොව විසින් කහවණු විසිහත් වකෝටියක ධනයන් 
වැයවකොට සොදවො බුදු සසුනට පූජොකරන ලද පූවමොරොමය නම් වූ 
මිගොරමොතු පරොසොදවයහි භොගයවතුන් වහන්වස් සය අවුරැදද්ක් 
විශොඛොවට අනුගරහ දැකව්ීම පිණිස වැඩසිටි වස්ක. 

වමහිදී ආරොමය දැක්වීවමන් යම් වගදුරැගමක් ඇසරුැ වකොට 
සතර ඉරියේ පවත්වමින් පහසු විහරණවයන් වොසය කිරීමට වයෝගය 
වොසස්ථොනය දැකව්ීම වේ. වමහි සැවැත් නුවර දැක්වීවමන් වගොදුරැ ගම 
දක්වයි. ආරොමය දැක්වීවමන් පැවිද්දට වයෝගය නිවොසස්ථොනය දක්වයි. 
තවද සැවැත් නවුර දැක්වීවමන් භොගයවතුන් වහන්වසව්ග් ගිහි ජනයොට 
අනුගරහ කිරීම ද, ආරොමය දැකව්ීවමන ් පැවිදද්න්ට අනුගරහ කිරීම ද 
දක්වයි. එවස්ම නගරය දැන්වීවමන් සවිුපසය ලැබීවමන්  
අත්ථකිලමතොනු වයෝගවයන් දුරැ වීම ද, ආරොමය දැක්වීවමන් වස්තු කොම 
පරහොණවයන් වවන් වීවම් උපොය ද දකව්යි. එවස්ම නගරය දැක්වීවමන් 
ධමම ශරවණය ද, ආරොමය දැක්වීවමන් ඒ ධමමවයහි වයදීම ද දකව්යි. තව 
ද වගොදුරැ ගම දැක්වීවමන් කරැණොවවන් ජනයො වවත එ ඹීම ද, 
ආරොමය දැක්වීවමන් ඒ ගෘහවොසවයහි ආදීනව දැක ඒවොවගන් නඳිහස්වීම 
ද දක්වයි. තව ද වගොදුරැ ගම දැක්වීවමන් සත්වයනට් හිතසුව ඇති 
කිරීවම් අදහස ද, ආරොමය දැක්වීවමන් අනුන්ට හිතසුව ඇති කිරීවමහි 
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වනොගැලී සිටීම ද දක්වයි. තව ද වගොදුරැ ගම දැකව්ීවමන ් ධොර්මික 
සැපය අත වනොහැරීම නිමිති වකොට ඇති පහසු විහරණය ද, ආරොමය 
දැක්වීවමන් උත්තරිමනුෂය ධමමවයහි වයදීම නිමතිවකොට ඇති පහසු 
විහරණය ද දක්වයි. තව ද වගොදුරැ ගම දැක්වීවමන් මිනිසුන්ට වබොවහෝ 
උපකොර බව ද, ආරොමය දැක්වීවමන් වදවියන්ට වබොවහෝ උපකොර බව ද 
දක්වයි. තව ද වගොදුරැ ගම දැකව්ීවමන් වලෝක ජනයො අතර ඉපද ඔවුන් 
අතරම වැඩුණු බව ද, ආරොමය දැක්වීවමන් වලෝකය හො වනො ඇලුණු 
බව ද දක්වයි. වමවතක්නි වම් සූතර වද්ශනොව පි ිබඳ වූ නදිාන වණමනොව 
දක්වන ලද්වද් ය. වමතැන ්පටන් සූතර සොරය පි ිබඳ වූ අනු පි ිවවල 
අථම වණමනොව දැක්වවන්වන ්ය.    

භග් ත්දහුප ාසපථ පයන අථ පඛා විසාඛා මිග්ාරමාත්ා වා 
මිපත්නු සඞ්ක . උ සඞ්කමිත්වා භග්වන්ත්ං අභිවාපදත්වා එකමන්ත්ං නිසීදි. 

එකල්හි, මිගොර මොතොව වූ විශොඛො උපොසිකොව එදවස වපොවහෝ 
දිනවයහි භොගයවතුන ්වහන්වස් යම් තැවනක්හිද, එතැනට පැමිණියොය. 
පැමිණ, භොගයවතුන් වහනව්ස්ට වැඳ එක් පවසක හනු්නො ය. 

වමහි “ත්දහුප ාසපථ” යන වමහි “ත්දහු” යනු එදවස ය. 
“උප ාසපථ” යනු  සීලවයන් වහෝ ආහොර වජමනවයන් වයදී විසමීය.ි 
වමම “උප ාසථ” යන වචනය වනොහී උපසම්පනන් භිකූ්ෂන් 
වහන්වස්ලොවග් වපොවහොය විනය කමමය කිරීම, ගිහි පනි්වතුන් 
සමොදනව්න අටසිල් දසසිල් ආදී සීලය, ආහොර වජමනය කිරීම, (උවපෝසථ 
නොගරොජයො) ආදී කථොවනහ්ි නොමය, (සිල් සමොදන්ව) විසිය යුතු දවස 
යන අථමයන්හි වයවද්. වමහ ිවනොහී වොසය කරන දවස කියන ලදී. වමම 
උවපෝසථ දවස ද අටවක ප ාපහාය, චාත්ුද්දසී ප ාපහාය,  ණ්්ණ්රසී 
ප ාපහාය වශවයන් වතවැදෑරැම් වේ. වමහි දී වසොව ොස් කලොවවන් 
පිරිපනු් චනද්්ර මණඩ්ලය ඇති පුර පසව ොසව්ක වපොවහොය දිනය කියන 
ලදී. 

“පයන භග්වා පත්නු සඞ්කමි” ඉහත කියන ලද විශොඛො මහ 
උපොසිකොව විසනි්ම සොදවො පූජො කරන ලද මිගොරමොතු පරොසොදය නම් වූ 
පූවමොරොමවයහි වැඩ සිටින කවලක එක් පසව ොස්වක වපොවහොය දිනයක 
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අෂ්ටොිංග උවපෝසථ සීලය සමොදනව් සුවඳ මල් ආදිය වගන භොගයවතුන් 
වහන්වස් වවත පැමිණියො ය. 

“උ සඞ්කමිත්වා” එවස් භොගයවතුන් වහන්වස් වවත පැමිණ, 
“භග්වන්ත්ං අභිවාපදත්වා” සම වූ දස නිවයන් දිලිවසන වදාවහොතින් 
සරසන ලද සිරසින් භොගයවතුන් වහන්වස් වැඳ, “එකමන්ත්ං නිසීදි” 
පිටුපසින් ද වනොසිට, ඉදිරිවයන් ද වනොසිට, ඉතො ආසන්නවය් ද 
වනොසිට, ඉතො දුර ද වනොසිට, බිත්ති ආදියට සමීපවයහි ද වනොසිට, 
උඩු සු වඟහි ද වනොසිට, ඉතො පහත් තැනක ද වනොසිට, උස් තැනක 
ද වනොසිට වම් පසින ් වහෝ දකුණු පසින ් එක් පවසක වොඩි වී 
භොගයවතුන් වහන්වස් දිසොවට ඇඳිලි බැඳ හුන්නො ය.  

වලොව පහ  වන සම්මො සම්බුදු රජොණන් වහන්වස්ලො හමුවට 
ගිහි පැවිදි වදේ මිනිස් ආදී කවවරකු වහෝ පැමිවණන්වන් වේ ද, ඒ 
සියල්ලන ්සමග ප ිිසඳර කථො කරන වසක්. මෘදු ව ූපරිය වචනවයන් 
කථො කරන වස්ක. කථොවවන් අනයයන් සතුටු කරන වස්ක. 
නිරන්තරවයන්ම පරීති සහගත මුහුණින් යුතුව සිටින වස්ක. කවර 
වකවනකු වහෝ තමන් වවත පැමිණි කල්හි ප මුව කථො කරන වස්ක. 
පරිපූණම වූ පද වයඤ්ජන සහිතව මධුර ස්වරවයන ්ධමමවද්ශනො කරන 
වස්ක.  

භොගයවතුන් වහන්වස් එවලස එකත්පවසක හුන්නො වූ විශොඛො 
මහ උපොසිකොවවගන් වමවස් අසොවදා  වස්ක. 

“හන්ද කුපත්ා නු ත්වං, විසාපඛ, ආග්ච්ඡසි දිවා දිවස්සාත්ි?” 
“විශොඛොවවනි! වම් ඉර මුදුන් වූ දවල් කොලවයහි කුමක් කරමින් සිට 
ආවවහි ද?” යැයි වදා  වසක්.  

එවිට විශොඛො මහ උපොසකිොව “උප ාසථාහං භපන්ත්, අජ්ජ් 
උ වසාමීත්ි” “සව්ොමීනි, මම අද වපවහවස් සමොදන්ව උපවොසය කරමි” 
යැයි කීය. 
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එවිට භොගයවතුන ්වහන්වස් වමවස් වදා  වස්ක. “ත්පයා පඛා 
පම, විසාපඛ, උප ාසථා. කත්පම ත්පයා? පග්ා ාලකුප ාසපථා, 
නිග්ණ්් ඨුප ාසපථා, අරියුප ාසපථා”. 

විශොඛොවවනි, වම් උවපෝසථ තුනක් වවත්. කවර තුනකද්? යත්, 
පග්ෝ ාලක උප ෝසථය, නගි්ණ්්ඨ උප ෝසථය, අරිය උප ෝසථය යන 
වම් තුනය. වමහි වගොපල්ලන් සමග සමොනක  උවපෝසථය පග්ෝ ාලක 
උප ෝසථය නම් වේ. නිගණ්ඨයින් රකින උවපෝසථය නිග්ණ්්ඨ 
උප ෝසථය නම් වේ. ආයයමය මවහෝත්තමයන ්රකින උවපෝසථය අරිය 
උප ෝසථය නම් වේ. 

 පග්ෝ ාලක උප ෝසථය 

විශොඛොවවනි, වගෝපොලක උවපෝසථ වකවස් වන්වන්ද? 

ගව පොලකවයෝ වනොහී දිනපතො ලබන වැටුවපන් වහෝ පස්දින, 
දසදින, අඩමොසය, සයමොසය, අවුරැද්ද ආදී කොල පරිේවේද වශවයන් 
ගවයන් වගන රකිති. වමහ ිවනොහී දිනපතො ලබන වැටුවපන් ගවයන් 
රකිනන්කු අදහස් කරන ලදී. වම් ගව පොලකයො සවස ්කොලවයහි “පම් 
ඔබපග්් ග්වපයෝය” යැය ි එම ගවයන් හමිියන්ට බොර දී තම 
වොසස්ථොනයට වගොස් ආහොර වගන නමිවො ඇඳට වගොස් වමවස් 
සිතන්වන් ය. “අද ග්වපයෝ අසවල් අසවල ්ත්න්හි හැසිර ත්ණ් කෑහ. 
අසවල් අසවල් ත්න්හ ි ැන ් ූහ. පහට ග්වපයෝ අසවල ්අසවල් ත්ැන්හි 
හැසිපරන්නාහ. අසවල් අසවල් ත්න්හි  ැන් පබානන්ාහ” කියොයි. 

විශොඛොවවනි, එපරිද්වදනම් වම් වලෝකවයහි වපවහවස් සමොදන් 
වූ ඇතැවමක් වමවස් සිතයි. වකවස් ද, “අද මම පම් පම් කෑ යුත්ු පදය 
කෑපවමි. පම් පම්  ානය කළ යුත් ුපද්  ානය පකපළමි. මම පහට පම් 
පම් කෑ යුත්ු පද් කන්පනමි. පම් පම්  ානය කළ යුත්ු පද් පබාන්පනමි’’ 
කියොයි. වහවතම ඒ වලෝභ සහගත සිතින් දවස ඉක්මවයි. විශොඛොවවනි, 
වම් ආයයයම උවපෝසථයට අයත් අෂ්ඨොිංගුවපෝසථ සීලවයහි පිහිටො කයින් 
වචනවයන් අකුසල් සදිු වනොවූවය් ද, තෘෂ්ණො සහගත සිතින් ක ිිටි 
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සිතින් යුක්තව අපිරිසිදු විතකම ඇතිව සිටි බැවින් (වගොපල්ලන් හො 
සමොන වූ අදහස ඇති බැවින්) වගෝපොලක උවපෝසථයට අයත් තැන්හි 
පිහිටිවය් වේ. 

විශොඛොවවනි, වමවස් වසන ලද වගෝපොලක උවපෝසථය හීන 
අදහස් ඇති බැවින් මහත් ඵල ඇත්වත් වනොවවයි. මහොනිසිංස ඇත්වත් 
වනොවවයි. කලප් ලක්ෂ ගණන් විපොක දීමට සමත් මවහ්ශොකය කුසලයක 
විපොක වස් මහත් වූ පැතිරීම් ඇත්වත් වනොවවයි. කුසල 
විපොකොවලෝකවයන් බැබලීමක් වනොවවයි. 

 නිඝණ්්ඨ උප ෝසථය 

විශොඛොවවනි, නිඝණ්ඨ උවපෝසථය වකවස් වේ ද?  

විශොඛොවවනි, නිඝණ්ඨ නම්වූ ශරමණ වගමයක් ඇත. ඔවුහු තම 
ශරොවකයන් වමවස ්සමොදන් කරවති. වකවසද්? “ ින්වත්, පමහි එව.  ූවම 
දිශාපවහි පයාදුන් සියයකනි ්එ ිට සත්්වපයෝ පවත්් නම්, ඔවුන් පකපරහි 
දඬු මුග්ුරැ බහා ත්බව.  ශ්ිම දිශාපවහි පයාදුන් සියයකින් එ ිට 
සත්්වපයෝ පවත්් නම්, ඔවනු් පකපරහි දඬු මගු්ුරැ බහා ත්බව. උත්ුරැ 
දිශාපවහි පයාදුන් සියයකනි ්එ ිට සත්්වපයෝ පවත්් නම්, ඔවුන් පකපරහි 
දඬු මුග්රුැ බහා ත්බව. දකුණ්ු දිශාපවහි පයාදුන් සියයකින් එ ිට 
සත්්වපයෝ පවත්් නම්, ඔවනු් පකපරහි දඬු මගු්ුරැ බහා ත්බව” කියොයි. 
වමවස් සමහර සතුන් වකවරහි කරැණොව පිණිස, අනුකම්පොව පිණිස 
සමොදන් කරවති. සමහර සත්වයන් වකවරහි අකරැණොව පිණිස, 
අනනුකම්පොව පිණිස සමොදන් කරවති.  

ඔවුහු වපොවහෝ දිනවයහි ශරොවකයන ්වමවස් සමොදන් කරවති. 
වකවස්ද? “ නි්වත්්  ුරැෂය, පමහි එව. සියලු වස්ත්ර බහා ත්බා, මම කිසි 
ත්ැනක කිසිපවකුට බරක් පනාපවමි. අනයයන්ට  ළපිබෝධ ඇත්්පත්කු 
කරදර ඇත්්පත්කු පනාපවමි. මට කිසි ත්ැපනක්හි, කසිියම් පදපයක්හි 
 ළිපබෝධයක් නැත්. බැඳීමක් නැත්. මපග්් ඇත්ුලත් පහෝ  ිටත් පහෝ කිසි 
ත්ැපනක්හි ඇඳුම් ආදී කසිි  ිරිකරක බරක් බාධාවක් නැත්. ඒවා 
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පසීපම්  ළිපබෝධයත්් මට නැත්. මම සිඳහළ  ළපිබෝධ ඇත්්පත්කු 
පවමි” යැයි කියොයි. 

ඔහුවග් මවු පිවයෝ වම් අපවග් පුතරයො යයි දනිත්. ඔහ ුද වම් 
මවග් මවු පිවයෝ යයි දනති්. ඔහුවග් අඹු දරැවවෝ ද වම් අපවග් පියො 
යැය ිදනිත්. ඔහ ුද වම් මවග් අඹ ුදරැවවෝ යයි දනිත්. ඔහුවග් දැසි දස් 
කම්කරැවවෝ ද වම් අපවග් ස්වොමියොයයි දනිත්. ඔහු ද වම් මවග් දැසි දස් 
කම්කරැවවෝ යැයි දනිත්. වමවස් යම් කවලක සතයවයහි සමොදන් 
කරවිය යුත්තොහු ද, එකල වබොරැවවහි සමොදන් කරවත්. වමවලස 
වරදවො සිත පිහිටුවො ගැනමී් වශවයන ්පැවති වහයින ්ඔහුවග් මුසොවොද 
කීම යැයි කියමි.  

බුදු සසුවනහ ි ආයයමය බවට පමුණුවන සතය දශමනය ඇත. 
එබැවින් වම් සසුවනහි වයෝගොවර වතවම් සමථයොනිකව ධයොන 
සමොධිවයන ්නැගීසිට වහෝ ශුෂ්ක විදශමනොවවන් වහෝ නොමරෑප සම්මශමන 
ඤාණය ද, වහ්තුඵල පරතයයන් පරිගරහ කරන පරතය පරිගරහ ඤාණය ද, 
නොම රෑපයන්හි ඉපදීම බිඳීම දකනි උදයවය ඤාණය ද, නොමරෑපයන්වග් 
බිඳීම දකනි භිංග ඤාණය ද, එයනි් සිංස්කොරයන් වකවරහි ඇති අනිතය 
දුක්ඛ අනොත්ම වශවයන් බිඳීම දැකීවමන් බිය දකනි භයතුපට්ඨොන 
ඤාණය ද, සිංස්කොර ධමමයන් වකවරහි අනිතය දුක්ඛ අනොත්ම වශවයන් 
දැකීවමන් කොම රෑප අරෑප යන සියලු භව - ඒ භවයන්හි අණ්ඩජ 
ජලොබුජ සිංවස්දජ ඔපපොතික වශවයන් පහලවීම සිදුවන වයෝනි - 
මනුෂය ගති වද්වගති වපර්තගති තිරේඡොනගති නිරයගත ියන පඤ්ච ගති 
- නොනත්තකොයො නොනතත්සඤ්ඤී ආදී සත්ත විඤ්ඤාණට්ිති - 
නොනත්තකොයො නොනත්තසඤ්ඤී ආදී නව සත්තොවොස යන වම් සසවරහි 
ඇවිදීම සදිුවන කිසි තැවනක සිංස්කොරයන්වගන් වනන්ො වූ 
අනථමයන්වගන් ආරක්ෂොවක් උවදුරැ ව කො ීම පණිිස සැඟවීමට 
තැනක්, යො යුතු තැනක්, ප ිිසරණක් නැතිබව දැකමීොදී වබොවහෝ ආදීනව 
දකින ආදීනවොනුපස්සනො ඤාණය ද, එවලස ආදීනව දැකීවමන් 
වතරභූමික සිංස්කොරයන් වකවරහි කලකිවරන නිේබිදා ඤාණය ද, 
එවලස වතරභූමික සිංස්කොරයන් වකවරහි කලකිරීම නිසො ඒ කිසිවක 
වනොයැලී වනොබැඳී එයින් නිදහස්වනු කැමැත්ත ඇතිවන 
මුඤ්චිතුකමයතො ඤාණය ද, එවලස කලකිරැණු වතරභූමික 
සිංස්කොරයන්වගන් නිදහසව්ීම පිණිස එම සිංස්කොරයන්ම අනිතය දුක්ඛ 
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අනොත්ම වශවයන් විදශමනො කරන පටිසිංඛොනුපසස්නො ඤාණය ද, 
එවලස දැකීවමන් සිංස්කොරවයෝ ශූනයය යැයි පි ිවගන වමහි සත්ව 
පුදග්ල ආත්ම ස්වභොවයක් නැත යැයි සතය වශවයන ් දැක 
සිංඛොරෑවප්ක්ෂො ඤාණයට පැමිණ චතුවකෝටික ශූනයතොව පරිගරහ කරයි. 
එනම්  

1. මම කියො කිසිතැවනක ආත්ම ස්වභොවයක් නැත. 
2. තමොවග් කියො ආතම් ස්වභොවවයන් අන ්කිසිවවකුට ප ිවබෝධ ක  

වනොහැක. 
3. මම කියන ඔේදය හැර අන ්කිසිවකුවග ්ද ආත්ම සව්භොවයක ්නැත. 
4. අනයයන්ට ද ආත්ම ස්වභොවවයන් වපනීසිටිමින් මො හට ප ිවබෝධ 

ක  වනොහැක. 

 වම් නිගණ්ඨයින්ට වනොහී වමබඳු සමයක් දශමනයක් නැති 
බැවින් චතුවකෝටික ශූනයතො දශණය ක් ඇති වනොවේ. එවහයින් ඔවුහු 
මව නැත, පියො නැත, මම කියො වකවනකු කිසි තැවනක නැත යනොදිය 
කීම සතය දශමනයකනි් වනොදැක කියන බැවින් මුසොවොද කීමක් යැයි වදා  
වස්ක.  

වහවතම ඒ රොතරිය වගවීවමන් පසු වදවන දිනවයහ ිඇවඳහි 
වහොවින්වන් ද, පුටුවවහි හිඳින්වන් ද, කැඳ පොනය කරන්වන් ද, බත් 
ව ඳන්වන් ද නිවකවලස් සහිත බව කියො අනුන ්රවටො නුදුනන්ොවූම 
(වනොපුදන ලද) ඇඳ පුටු කැඳ බත් ආදී පරිවභොග කරයි. වම් ඔහුවග් 
අදින්නොදානය (අනනු් රැවටීවමන් කරන වසොරකම) යයි කියමි. 
විශොඛොවවනි, වමවස් නගිණ්ඨයින් රකින වපොවහොය “නිඝණ්්ඨ 
උප ෝසථය” නම් වේ. 

විශොඛොවවනි, වම් ආයයයම උවපෝසථයට අයත් අෂ්ඨොිංගුවපෝසථ 
සීලවයහි පිහිටො වබොරැවවන් වසොරකමින් අනුන් රවටො කි ිටි සිතින් 
යුක්තව විසීම නිගණ්ඨුවපෝසථයට අයත් තැන්හි පිහිටිවය් වේ. 

විශොඛොවවනි, වමවස් වසන ලද නිගණඨ් උවපෝසථය හීන 
අදහස් ඇති බැවින් මහත් ඵල ඇත්වත් වනොවවයි. මහොනිසිංස ඇත්වත් 
වනොවවයි. කලප් ලක්ෂ ගණන් විපොක දීමට සමත් මවහ්ශොකය කුසලයක 
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විපොක වස් මහත් ව ූ පැතිරීම් ඇත්වත් වනොවවයි. කුසල 
විපොකොවලෝකවයන් බැබලීමක් වනොවේ. 

 ආයයමය උප ෝසථය 

විශොඛොවවනි, ආයයමය උවපෝසථය වකවස් වේ ද?  

විශොඛොවවනි, වකවලසුන්වගන් කිලුටු වූ සිතින් විසූ උවපෝසථය 
මහත්ඵල වනොවන බැවින් පිරිසදිු සිතින් වපවහවස් සමොදනව් 
වසන්නහුටම එය මහත් ඵල මහත් ආනිශිංස ඇත්වත් වේ. එබැවින් ඒ 
කිලිටි සිත උපකරමවයන් පරිිසිදු කරිීම ක යුතු වේ.  

විශොඛොවවනි, කිලුටු වූ සිත වකවස් උපකරමවයන් (උපොවයන්) 
පිරිසිදු කරිීම වවයි ද? යම් කමමස්ථොනයක ්වැඩීවමන් සිත පිරිසදිු වේ 
යැයි වදාරො, එය දැක්වීමට වම් අනුස්සති  භොවනොවන් වදා  වස්ක. 

 බුද්ධ උප ෝසථය 

විශොඛොවවනි, වම් ශොසනවයහි ආයයම ශරොවකයො කරැණු අටකින් 
තථොගතයන් වහන්වස්වග් ගුණ සිහි කරයි. එම අට ගණුය දීඝ නිකොවය් 
මහො වගෝවින්ද සූතරවයහි වමවස් දැක්වේ. 

එක් සමයක භොගයවතුන් වහන්වස් රජගහ නුවර ගජි්ඣකූට 
පවමතවයහි වැඩසිටින විවටක පඤ්චසිඛ ගොන්ධවම දිවය පුතරයො මධයම 
රොතරිවයහි භොගයවතුන් වහන්වස් හමුවට පැමිණ සකසො වැඳ 
එකත්පවසක සිට වමවස ් කීවේ ය. ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස! 
වමයින් දින කිහිපයකට වපර එ ඹි වස් පවොරණය කරන වප් වපොවහෝ 
දින සම්පූණම හඳ ඇති රොතරිවයහි තේතිසො වදේවලොව මහත් දිවය 
සමොගමයක් වූහ. 
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ස්වොමීන ි භොගයවතුන ් වහන්ස! යම් වකවනක් භොගයවතුන් 
වහන්වස්වග් සසුවනහි බරහ්මචයයමොවවහි හැසිර තේතිසො වදේවලොව 
වදවියන ්අතර අලුත උපනන්ොහු වවත් ද, ඔවුහු අන් වදවියන් අභිබවො 
වණමවයන් ද යසසින ්ද බබලති. ඒ කොරණවයන ්තේතිසො වැසි වදවිවයෝ 
බලවත් පරීතියට සතුටට පත්වවති. එකල්හි සක්වදවිඳු තේතිසො වැසි 
වදවියන්වග් පැහැදීම දැන වමවස් කීහ. 

පින්වතන්ි, ඒකොන්තවයන ් ශකරයො සහිත වූ තේතසිො වැසි 
වදවිවයෝ තථොගතයන් වහන්වස්ට ද ධමමයට ද සිංඝයොට ද නමස්කොර 
කරමින් පරීති වවත්. උසස ්ශරීර වණම ඇත්තො වූ ද, යසස් ඇත්තො වූ ද 
අලුත් වදවියන් දැක්කොහ. සගුතයන් වහන්වස් වකවරහ ිඋතුම් හැසිරීම 
වකොට වම් වදේවලොවට පැමිණියො ව ූ ඒ දිවයපුතරවයෝ ශරීරවය් 
පැහැවයන ් ද යසසින ් හො ආයුෂවයන ් ද අන් වදවියන් ඉක්මවො 
බබලන්නොහ. මහත් පරඥා ඇති භොගයවතුන් වහන්වස්වග් ශරොවකවයෝ වම් 
දිවයවලෝකවයහි විවශෂ බවට පැමිණියොහු ය. සකරයො සහිතවූ තේතිසො 
වැසි වදවිවයෝ වම් කොරණය දැක තථොගතයන ්වහන්වස්ට ද ධමමයට ද 
සිංඝයොටද වඳිමින් පරීති වවත්. 

ස්වොමීන ිභොගයවතුන් වහන්ස, ඒ කොරණය වහ්තුවකොටවගන 
තේතිසො වදවිවයෝ වබොවහෝ වසයින්ම සතුටු සිත් ඇත්වතෝ පරමුදිත සිත් 
ඇත්වතෝ හටගත් සතුට ඇත්වතෝ වවති. 

“ ිනව්ත්්නි, ඒකාන්ත්පයන් දිවය සමූහයා දියණු්ු පවත්්. 
අසුරපයෝ  ිරිපහත්්ය” කියොයි. 

ස්වොමීන ිභොගයවතුන ්වහන්ස, එකල්හ ිසක්වදේ රජ ඒ තේතිසො 
වැසි වදවියන්වග් පැහැදීම දැන ඒ දිවය සමූහයො අමතො “පදවිවරැනි, ඒ 
භාග්යවත්ුන් වහන්පස්පග්් සත්ය ග්ුණ් අට අසන්නට කැමැත්්ත්ාහුදැයි” 
ඇසීය. “නදිුකාපණ්නි, අ ි ඒ භාග්යවත්ුන් වහන්පස්පග් ්සත්ය ග්ුණ් අට 
අසන්නට කැමැත්්පත්මු” යැයි කවීොහු ය. එකල්හි, සකරවදවේන්ද්රවතවම් 
තේතිසො වැසි වදවියන්ට භොගයවතුන් වහන්වස්වග් සතය වූ ගුණ අට 
පරකොශ වකව ් ය. 



62                         විශාකූප ෝසථ සූත්රය 

1. ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් වබොවහෝ වදනොට හිත පිණිස, වබොවහෝ 
වදනොට සැප පිණිස, වලොවට අනුකම්පො පිණිස, වදවි මිනිසුන්ට 
වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස ප ිිපන් වස්ක් වේ ද, වමවස් 
වබොවහෝ වදනොට සැප පණිිස, වලොවට අනුකම්පො පිණිස, වදවි 
මිනිසුන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස පි පින් වම් 
අිංගවයන් යුක්ත වූ අන් ශොස්තෘවරවයකු ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් 
හැර අතීතවයහි ද වනොමදක්වනමු. වතමමොනවයහි ද වනොම 
දක්වනමු. 
 

2. ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් විසින් ධමමය මනොවකොට වද්ශනො කරන 
ලද්වද් ය. වමවලොවදීම ඵල ලැබිය හැකි ය. කල ් වනොයවොම 
ලැවබන ඵල ඇත්වත් ය, එව බලව යැයි අනයයන් කැඳවොලමීට 
සුදුසු ගුණ ඇත්වත් ය. නුවණැතියන් විසින් තම සිතට 
පමුණුවොවගනම දත යුත්වත් ය. වමවස ්තම නුවණින ්එ ඹ දැක්ක 
යුතු වූ ධමමයක් වද්ශනො කරන්නො වූ වම් අිංගවයන් යකු්තවූ 
ශොස්තෘවරවයකු ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් හැර අතීත කොලවයහි ද 
වනොම දැක්වකමු. වතමමොනවයහි ද වනොම දක්වනමු. 

 
3. ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් විසින් වම් කුසලය යැයි මනොව පනවන 

ලද්වද් ය. වම් අකුසලය යැයි මනොව පනවන ලද්වද් ය. වම් වරදය, 
වම් නිවරදය, වම් වස්වනය ක යුතු ධමමය, වම් වස්වනය 
වනොකටයුතු ධමමය, වම් හනී (ලොමක) ධමමය. වම් උතමු් ධමමය, වම් 
කුසලොකුසල ධමමයන්ට සමොන ධමමවයෝය යැයි මනොව පනවන 
ලද්වද් ය. වමවස් කුසලොකසුල, සොවදය නවිරදය, වස්වනය කටයුතු, 
වස්වනය වනොකටයුතු, හීන, පරණීත, කුසලොකුසල ධමමයන්ට සමොන 
ධමම යන වම් ධමමයන් පනවනන්ො වූ වම් අිංගවයන් යුක්ත වූ 
ශස්තෘවරවයකු ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් හැර අතීතවයහි ද 
වනොදන්වනමු, වතමමොනවයහි ද වනොමදක්වනමු. 

 
4. ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් විසින් ශරොවකයන්ට නිර්වොණයට 

පැමිවණන ප ිිවවත මනොව පනවන ලද්වද් ය. යම් වස් ගිංගොනම් 
ගවඟහි ජලය යමුනො ගවඟහි ජලය හො සන්සන්දනය වේ ද, එවස්ම 
නිවන ද නවිනට යන පි විවත ද සන්සන්දනය වේ. වමවස් ඒ 
භොගයවතුන් වහන්වස් විසින් ශරොවකයන්ට නිවනට පැමිවණන 
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පරතිපදාව මනොවකොට පනවන ලදද්ී ය. ඒ නිර්වොණය හො පි ිවවත 
වහොඳින් සැසවඳයි. වමවස් නිර්වොණයට පැමිවණන පි ිවවතක් 
පනවන්නො වූ වම් අිංගවයන් යකු්තවූ ශොස්තෘවරවයකු ඒ 
භොගයවතුන් වහන්වස් හැර අතීතවයහිද වනොමදක්වනමු. 
වතමමොනවයහි ද වනොම දකව්නමු. 

 
5. ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් විසින් වද්ශනොවකොට වදා  පි ිවවවතහි 

පිහිටියො වූ වසෝවොන ්මොගමවයහි පටන් අහමත් මොගමය දකව්ො වූ සප්ත 
වශක්ෂකයන්වග් ද, සියලු අයුරින් සසුන් බඹසර හැසිරීම සම්පූණම 
ක  රහතන් වහන්වස්ලොවග් ද ලබන ලද සහවයෝගය ඇත්වත්ම ය. 
ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් ඒ ආයයම පුදග්ල ව ූශරවකයන් ඉදිරි වයහි ද 
ඵල සමොපත්තීන්හි වයදී වසන වස්ක. ඒ ශරොවකයන බැහැර වකොට 
ද සිතින් දුරැවකොට එකලොව ද ඵල සමොපත්තීන්හි වයදී වොසය 
කරන වස්ක. වමවස් ඒකොරොමතොවවයහි වයදුනො වූ වම් අිංගවයන් 
යුක්ත ව ූශොස්තෘවරවයකු ඒ තථොගතයන් වහන්වස් හැර අතීතවයහි 
ද වනොම දක්වනමු. වතමමොනවයහි ද වනොමදක්වනමු. 

 
6. ඒ භොගයවතුන් වහන්වස්ට වබොවහෝ පරතය ලොභ උපන්වන් ය. 

කීර්තිය ද විවශ්ෂවයන් උපන්වන් ය. ක්ෂතරියයන්වග ්පටන් සියලු 
වදවි මිනිසුන් භොගයවතුන් වහන්වස්ම පරියකරන සලුු ව වවවසති. 
ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් පහ වූ මද පරමොද ආදිය ඇතිව ආහොර 
ගනිති. වමවස් මොන මදාදී වකවලසුන්වගන් වතොරව ආහොර ගන්නො 
වූ වම් අිංගවයන් යුක්ත වූ ශොස්තෘවරවයකු ඒ තථොගතයන් 
වහන්වස් හැර අතීත කොලවයහි ද වනොම දක්වනම.ු වතමමොනවයහි 
ද වනොම දක්වනමු. 

 
7. ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් යම් පරිද්වදකින් ධමමොනුශොසනො කරන 

වස්ක් ද, එවස්ම කරන වස්ක. යම් වස් කටයුතු කරන වස්ක් ද, 
එවස්ම අනුශොසනො කරන වස්ක. වමවස් ඒ භොගයවතනු් වහන්වස් 
යථොවොදී තථොකොරී වන වස්ක් ද, තථොකොරී යථොවොදී වන වස්ක් ද, 
වමවස් ධමමොනුධමම පරතපිත්තිවයන් යකු්ත ව ූවම් අිංගවන් යකු්ත වූ 
ශොස්තෘවරවයකු ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් හැර අතීත කොලවයහි ද 
වනොම දක්වනමු. වතමමොනවයහි ද වනොම දක්වනමු. 
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8. ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් පහ කරණලද සැක ඇත්වත්ය. පහ වූ 
“වකවස් ද වකවස්ද” යැය ි පැවති සැක ඇත්වත් ය. සම්පූණම වූ 
සියලු අදහස් ඇත්වත් ය. ආයයම මොගමවයන් සියලු වකවලස් වැනසූ 
වස්ක. වමවස් දුරැ ක  සැක ඇත්තොවූ පහව ගිය ‘වකවස්ද 
වකවස්ද’ යැයි පැවති සැක ඇත්තො වූ සම්පූණම මවනොරථ ඇත්තො 
වූ ආයයම මොගමවයන් වකවලස් දුරැ කරන ලද්වද් වූ වම් අිංගවයන් 
යුක්ත වූ ශොස්තෘවවරයක ු භොගයවතුන් වහන්වස් හැර අතීත 
කොලවයහි ද වනොම දක්වනමු. වතමමොනවයහි ද වනොම දක්වනමු. 

 
තව ද “ත්ථාග්ත්” යන වචනය අට කරැණකනි් වමවස් විස්තර 

වේ. 

❖ “ත්ථා ආග්පත්ාත්ි ත්ථාග්පත්ා” 

 ූවමපයහි  හළ වූ බුදුරජ්ාණ්න් වහන්පස්ලා අනුව ආ බැවින් 
භාග්යවත්ුන් වහන්පස් ත්ථාග්ත් නම් පේ. 

පූවමවයහි පහ  ව ූ විපස්සී සිඛී වවස්සභු ආදී බුදුරජොණන් 
වහන්වස්ලො නියත විවරණය ලැබූ තැන් පටන් සමතරිිංශත් පොරමිතො ධමම 
පූණමය වකොට අිංග - වන්තර - ධන - රොජය - පුතර දාර යන පඤ්ච මහො 
පරිතයොග වකොට, පූවම වයෝග1 පූවම චයයමො2 ධමමඛොන3 ඤාතත්ථ චයයමොදිය 
ද, සත් තිස් වබෝධි පොක්ෂික ධමමයන් ද පූණමය වකොට බුදු බව දක්වො 
පැමිණ වදා  වස්ක් ද, එවලස ම අපවග් භොගයවතනු් වහන්වස් ද, 
දීපිංකර භොගයවතුන් වහන්වස් හමුවවහි පටන් සමතරිිංශත් පොරමිතො ධමම 
පූණමය වකොට, අිංග - වන්තර - ධන - රොජය - පුතර දාර යන පඤ්ච මහො 
පරිතයොග වකොට පූවම වයෝග පූවම චයයමො ධමමඛොන ඤාතත්ථ චයයමොදිය ද 
සත් තිස් වබෝධි පොක්ෂික ධමමයන් ද පූණමය වකොට බුදු බව දක්වො පැමිණ 
වදා  බැවින් “ත්ථාග්ත්” නම් වේ. 

 

                                                           
1 පූවම භවයන්හ ිදී ක  දාන සීලොදී කරියො 
2 පූවම භවයන්හ ිදී පුරැදු ක  පැවතුම් 
3 ධමම වද්ශනො කිරීම 
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❖ “ත්ථා ග්පත්ාත්ි ත්ථාග්පත්ා”  

 ූවමපයහි  හළ වූ බුදුරජ්ාණ්න් වහන්පස්ලා අනුව ග්යි බැවින් 
භාග්යවත්ුන් වහන්පස් ත්ථාග්ත් නම් පේ. 

පූවමවයහි පහ  ව ූ විපස්සී සිඛී වවස්සභු ආදී බුදුරජොණන් 
වහන්වස්ලො යම් වස් උපන් ඇසිල්වලහි සම වූ පොතයන්වගන් උතුරැ 
වදසට සත් පියවරක් වැඩි වස්ක් ද, වදවියන් විසින් ස්වේතචතර දරණ 
කල්හි සියලු වදස බැලූ වස්ක් ද, “අපග්ග්ාහමසමි පලාකසස” යනො දී 
සිිංහ නොද ක  වස්ක් ද අප භොගයවතුන් වහන්වස් ද එවලස ම ගිය 
බැවින් “ත්ථාග්ත්” නම් වේ. 

❖ “ත්ථලක්ඛණ්ං ආග්පත්ාත්ි ත්ථාග්පත්ා” 

ඇත්්ත්ා වූ සත්ය ලෂණ්යන්ට නවුණින්  ැමිණි බැවින් 
භාග්යවත්ුන් වහන්පස් ත්ථාග්ත් නම් පේ. 

“ත්ථ” යනු සතයයට නමක.ි භොගයවතුන් වහන්වස් සයිලු රෑපී 
අරෑපී (නොම රෑප) ධමමයන්වග් සතය වශවයන ් ඇත්තො වූ පඨවි 
ධොතුවවහි කකමශ ලක්ෂණය, ආවපෝ ධොතුවවහි වැගවිරන ලක්ෂණය, 
වත්වජෝ ධොතුවවහි උණුසුම් ලක්ෂණය, වොවයෝ ධොතුවවහි සැවලන 
ලක්ෂණය, විඤ්ඤාණ ධොතුවවහි විවශ්ෂවයන ් දැන ගැනීවම් ලක්ෂණය 
ආදී ස්වලක්ෂණයන් ද, සියලු සිංස්කොර ධමමයන්හි ඇත්තො වූ අනිතය - 
දුක්ඛ - අනොත්ම යන  සොමොනය ලක්ෂණයන් ද මනොවකොට දත් බැවින් 
“ත්ථාග්ත්” නම් වේ. 

❖ “ත්ථධපම්ම යාථාවපත්ා අභිසමබුපදධාත්ි ත්ථාග්පත්ා” 

ත්ථ ධමම ඇත්ි පලස අවපබෝධ කල බැවින් භාග්යවත්ුන් 
වහන්පස් ත්ථාග්ත් නම් පේ. 

දුක්ඛය සමුදය නිවරෝධය මොගමය යන චතුරොයයම සතයය ධමමයන් 
කිසි කවලකවත් වවනස් වනොවී එවලස ම පවත්නො බැවින් “ත්ථ” නම් 
වේ. කිසි කවලක අසතය වනොවන ධමම බැවින ්“අවිත්ථ”  නම් වේ. අන් 
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අයුරකින් වනො පවතින බැවින ් “අනඤ්ඤත්ථ” නම් වේ. වමවස් 
චතුරොයයම සතය ධමමය ඇති සැටිවයන් අවවබෝධ ක  බැවින් 
භොගයවතුන් වහන්වස් “ත්ථාග්ත්” නම් වේ. 

❖ “ත්ථදස්සිත්ාය ත්ථාග්පත්ා”  

සත්ය පලස දක්නා බැවින් භාග්යවත්ුන් වහන්පස් ත්ථාග්ත් නම් 
පේ. 

සත්වයන්වග් ඇස් කන් නොස දිව කය යන ද්වොරයන්ට අරමුණු 
වන රෑප, ශේද, ගන්ධ, රස, ස්පශම යන ධමමයන් වකවරහි මුලො වනොවී, 
ඇස යනු පූවම ජොතිවයහි දී ඇවසන් රෑප දැකමී වහ්තුවවන් මතුවට ද 
රෑප දැකීවම් කැමැත්ත නිදාන වකොට කමමවයන් හටගත් වපනීවම් 
ශක්තිය වගන වදන භූත රෑප උපොදාය රෑප සමූහයකි, යනොදී වලස 
වහ්තු-ඵල දශමනය තු නි් ඇතිවලස දක්නො ලද බැවින් භොගයවතුන් 
වහන්වස් “ත්ථාග්ත්” නම් වේ. 

❖ ත්ථවාදිත්ාය ත්ථාග්පත්ා,  

සත්ය වූ පවනස් පනාවන ධමම පද්ශනා ඇත්ි බැවින් භාග්යවත්ුන් 
වහන්පස් ත්ථාග්ත් නම් පේ. 

භොගයවතුන් වහන්වස් යම් රැයක සම්මො සම්බුදධ්ත්වයට 
පැමිණි වස්ක් ද, යම් රැයක අනුපොදිවශ්ෂ පරිනවිමොණවයන් පරිිනිවන් පො 
වදා  වස්ක් ද, වම් අතර පන්සො ිස් වසක් මුළුල්වලහි වද්ශනො වකොට 
වදා  “සුත්්ත්, පග්යය, පවයයාකරණ්, ග්ාථා, උදාන, ඉත්ිවුත්් ත්ක, ජ්ාත්ක, 
අබ් භුත්ධමම, පවදල් ල” යන නවොිංග ශොස්තෲ ශොසනවයන් යුත් සතය 
ධමමය කිසි කව ක වවනස ්වනොවන බැවින් ද, වනොවරදවොම ඒ ධමමය 
අනුව සියල්ල සිදුවන බැවින් ද “ත්ථ” නම් වේ. වමවස් වනොවරදින 
ධමමයක්ම වද්ශනො වකොට වදා  බැවින් භොගයවතුන ්වහන්වස් “ත්ථාග්ත්”  
නම් වේ. 
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❖ ත්ථාකාරිත්ාය ත්ථාග්පත්ා, 

යථාවාදී ත්ථාකාරී බැවින් ඒ භාග්යවත්ුන් වහන්පස් ත්ථාග්ත් 
නම් පේ. 

ඒ භොගයවතුන් වහන්වස ් විසින් වචනවයන ් වද්ශනො වකොට 
වදාරණ වද් කොයික පැවතමු්වලට පරස් වනොවී අනකුූල වන වලස 
වදාරණ වස්ක. කයනි් කරන වද් කරන වද්ශනොවනට් පරස් වනොවන 
වලස කරන වස්ක. වමවලස ඒ භොගයවතුන් වහන්වස ්වග් වචනය යම් 
වස් ද, කොයික කරියොවන් ද එවලස ම ය. කොයික කරියොවන් යම් වස් ද, 
වචනය ද එවස්ම ය. වමවස් “යථාවාදී ත්ථාකාරී බැවින් ද, ත්ථාකාරී 
යථාවාදී බැවින් ද” ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් “ත්ථාග්ත්” නම් වේ. 

❖ “අභිභවනපට්ඨන ත්ථාග්පත්ාත්ි” 

අභිභවනය පනාකළ හැකි බැවින් භාග්යවත්ුන් වහන්පස් 
ත්ථාග්ත් නම් පේ. 

ඒ භොගයවතුන් වහන්වස ්උඩින් භවොගරය ද, යටින් අවීචිය ද, 
වක වර වකොට ඇති සරසින් විශ්වය පුරො පවතින අපරිමොණ වලෝක 
ධොතූන්හි සියලු සත්වයන් සීලවයන් සමොධිවයන් පරඥාවවන් 
විමුක්තිවයන් විමකු්ති ඤාණ දශමනවයන් ඉකම්වන වස්ක. සයිලු 
සත්වයන් ඒ ගුණයන්වගන් යට වකොට සිටින වස්ක. ඒ සියලු 
සත්වයන්ට අතුලය (අසමොන) වන වස්ක. අපරවමයය (මැනයි වනොහැකි) 
වන වස්ක. නිරැත්තර (උසස්, වශර්ෂ්ඨ) වන වස්ක. වදවියන්ට අතිවද්ව 
වන වස්ක. ශකරයන්ට අතිශකර වන වස්ක. බරහ්මයනට් අති බරහ්ම වන 
වස්ක. සියලු සත්වයන්ට උතුම් වන වස්ක. එබැවින ්ඒ භොගයවතුන් 
වහන්වස් “ත්ථාග්ත්” නම් වේ. 

විශොඛොවවනි! නැවත ද එම අරිය ශරොවකවතවම් පමපස් 
තථොගතයන් වහන්වස්වග් ගුණ සිහි කරයි. (වමහිදී සියලු වලෞකික 
වලෝවකෝත්තර ගුණයන් එක්වකොට එට කරැණකින් දක්වන ලද්වද් ය. 
නැවත ද එම ගුණයන් වවන්වකොට ගුණ නවයක් වශවයන් වතරැම් 
ගැනීවම් පහසුව පිණිස දකව්න ලද්වද් ය. ඒවො වමවස ්ය.)  
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❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් සියලු වකවලසුන්වගන් දුරැ වූ බැවින් ද, 
සියලු වකවලස් සතුරන් නැසූ බැවින් ද, සිංසොර චකරය පැවැත්මට 
වහ්තුවන වකවලස් බැමි සිඳ දැමූ බැවින් ද, වමවලස  
වකවලසුන්වගන් වතොර ව ඉතො පිරිසිදු සිත් ඇති වහයින් ආමිස 
පරතිපත්ති පූජො වන්ට සුදුස ුවූ බැවින් ද, රහසිනදිු අකුසල් සිතක් 
වහෝ ඇති වනොවන බැවින් ද “අහමත්්” නම් වන වස්ක.  
 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් අවවබෝධ ක  යුතු දුක්ඛ සතයය අවවබෝධ 
වකොට වදා  බැවින් ද, පරහොණය ක  යුත ුසමදුය සතයය පරහොණය 
වකොට වදා  බැවින් ද, පරතයක්ෂ ක  යුතු නිවරෝධ සතයය පරතයක්ෂ 
වකොට වදා  බැවින් ද, මොගමය වශවයන් වැඩිය යුතු ආයයමොෂ්ඨොගික 
මොගමය වැඩූ බැවින් ද, සිංස්කොර විකොර ලක්ෂණ පරඥප්ති නිවමොණ 
යන දත යුතු සියලු ධමමයන් දැන වදා  බැවින ්ද “සම්මා සම්බුදධ්” 
නම් වන වස්ක.  

 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් පුේ වබනිවොස ඥානය - දිවයචක්ෂු ඥානය 
ආශරවක්ෂය ඥානය යන ත්රී විදයාවන්පග්න් ද, විපස්සනො ඥානය - 
මවනොමය සෘද්ධි ඥානය - සෘද් ධිවිධ ඥානය - දිවයවසෝත ඥානය - 
වේවතෝපරිය ඥානය - පේු වබනිවොස ඥානය - දිවයචක්ෂු ඥානය 
ආශරවක්ෂය ඥානය යන අෂ්ට විදයාවන්පග්න් ද, සලී සිංවරය -  
ඉන්ද්රිය සිංවරය - වභෝජනවයහි පමණ දැනීම - නිදිවැරීම - ශරදධ්ොව 
- හිරිය - ඔත් තප් පය - බහුශරැත භොවය - වීයයමය - සතයි - පරඥාව - 
පරථම ධයොනය - දුතිය ධයොනය - තතිය ධයොනය - චතුථම ධයොනය 
යන  සපළාස් චරණ් ධමමයන්පග්න් ද යුක්ත වන බැවින් “විජ්ඣජ්ා 
චරණ් සම් න්න” නම් වන වස්ක.  

 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් පරිිසිදු ආයයම මොගමවය් ගමන් ගත් බැවින් 
ද, සුන්දර නවිමොණයට ගමන් ගත් බැවින් ද, සතර මොගම ඥානවයන් 
නැසූ වකවලස් නැවත නපූදවමින් ගමන් ගත් බැවින් ද, දීපිංකර 
බුදුරජොණන් වහන්වස් හමුවවහි පටන් වබෝධි මණ්ඩලය දක්වො 
මධයම පරතපිදාවවහි ගමන් ගත් බැවින් ද “සගු්ත්” නම් වන වස්ක. 

 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් පඤ්චස්කන්ධ වලෝකය සවමපරකොරවයන් 
අවවබෝධ වකොට වදා  බැවින් ද, වලෝකය වලෝක ස්වභොවය - වලෝක 
සමුදය - වලෝක නිවරෝධය - වලෝක නිවරෝවධෝපොය වශවයන් 
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අවවබෝධ වකොට වදා  බැවින් ද, සිංස්කොර වලෝකය - සත්ව වලෝකය 
- අවකොශ වලෝකය යන තරිවිධ වලෝකය සවමපරකොරවයන් අවවබෝධ 
වකොට වදා  බැවින් ද “පලාකවිදූ” නම් වන වස්ක.  

 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් සීලවයන් - සමොධිවයන් - පරඥාවවන් - 
විමුක්තිවයන ් - විමුක්ති ඥානදශමනවයන් වලොව අන් සයිල්ලන්ට 
වඩො උත්තරීතර වන බැවින් ද, දමනය ක  යුතු දිවය - බරහ්ම - 
මනුෂයයො - යක්ෂ - රොක්ෂ - සිද්ධ විදයොධර, තිරිසනග්ත සත්වයන් 
උත්තරීතර වලස දමනය වකොට වදා  බැවින ් “අනුත්ත්ර 
 ුරිසදමමසාරි” නම් වන වස්ක.  

 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් සත්වයන්ට වමවලොව අභිවෘද්ධිය පිණිස 
ද - පරවලෝක අභිවෘද්ධිය පණිිස ද - නිවමොණය පිණිස ද අනුශොසනො 
වකොට වදා  බැවින් ද, ජොති කොන්තොරය - ජරො කොන්තොරය - වයොධි 
කොන්තොරය - මරණ කොන්තොරය - වසෝක පරිවද්ව දුක්ඛ වදෝමනස්ස 
උපොයොස කොන්තොරයන්වගන් සත්වයන් එතර ක  බැවින ් වදවි 
මිනිසුන්ට ශාස්ත්ෘෘ (ගුරැවර) වන බැවින් “සත්ථා පද්වමනුසසානං” 
නම් වන වස්ක.  

 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් දුක්ඛොයයම සතයය අවවබෝධ ක  බැවින් 
ද, දුක්ඛ සමුදයොයයමය සතයය අවවබෝධ ක  බැවින් ද, දුක්ඛ 
නිවරෝධොයයමය සතයය අවවබෝධ ක  බැවින් ද, දුක්ඛ නවිරෝධගොමිනී 
පරතිපදායයමය සතයය අවවබෝධ ක  බැවින් ද එවසම් අනයයන්ට 
අවවබෝධ කර වූ බැවින් ද “බුද්ධ” නම් වන වස්ක.  

 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් සමතරිිංශත් පොරමී ධමම සිංඛයොත පුණය 
භොගයවයන් සමන්වොගත බැවින් ද, ක්වල්ශොදී පඤ්ච මොරයන් බිඳ 
හ  බැවින ්ද, ඓශ්චයයමොදී භොගය ධමමයන්වගන ්සමනව්ොගත බැවින් 
ද, භජනය ක  යුතු විවේක විහරණ විවමෝක්ෂොදී උත්තරි මනුෂය 
ධමම භජනය ක  බැවින් ද, සසර ගමනට වහ්තු වූ තෘෂ්ණොව වමොරො 
දමො නිවමොණ සැපයට සැපත් වූ බැවින් ද  “භග්වා” නම් වන වස්ක.  

වමවස් තථොගතයන් වහන්වස්වග් වලෞකික වලෝවකෝත්තර 
බුද්ධ ගුණ සිහි කරන්නො වූ ඔහුවග් උපදින සිත් පරම්පරොව පරසනන් 
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වවයි. පහදිය.ි සතුට උපදියි. ඔහුවග් සිවත් ක්වල්ශවයෝ (පඤ්ච නීවරණ) 
වවත්ද, ඒ ක්වල්ශවයෝ පහව යත්. 

විශොඛොවවනි, කිලුටු වූ හිස උපකරමවයන් පිරිසිදු වවයි. 
විශොඛොවවනි, කලිුටු ව ූහිස උපකරමවයන් වකවස් පරිිසිදු වේ ද? වනල්ලි 
කල්කය නිසො ද, මැටි නිසො ද, ජලය නිසො ද, ඊට සදුුසු වූ පුරැෂයොවග් 
උත්සොහය නිසො ද වවයි. විශොඛොවවනි, වමවස ් කිලුටු වූ හිස 
උපකරමවයන් පිරිසිදු වවයි.  

විශොඛොවවනි, වම් ශොසනවයහි ආයයම ශරොවකයො ඉහත කී වලස 
තථොගතයන් වහන්වස්වග ් ගුණ සිහි කරයි ද, එවස් තථොගතයන් 
වහන්වස්වග් බුද්ධ ගුණ සහිි කරනන්ො ව ූඔහුවග් සිත පහදියි. සතුට 
උපදියි. ඔහුවග ් සිවත් යම් ක්වල්ශවයෝ වවත් ද, ඒ ක්වල්ශවයෝ පහ 
වවත්. 

විශොඛොවවනි! කිලිටි වූ හිවසහි ප ඳනො පැ ඳ නැකැත් 
සැනවකලි පවත්වනන්හු වනොවහොබී. එවස්ම කිලිටි වූ සිතින් 
උවපෝසථොිංගයන් අධිෂ්ඨොන වකොට සමොදන් වූ උවපෝසථය මහත්ඵල, 
මහත් ආනිශිංස ඇත්වත් වනොවවයි. පිරිසදිු සිතින් උවපෝසථොිංගයන් 
අධිෂ්ඨොන වකොට සමොදන ්වූ උවපෝසථයම මහත්ඵල, මහත් ආනිශිංස 
ඇත්වත් වවයි.  

විශොඛොවවනි, වමවස් බුදුගණු සිහිකරන ආයයමශරොවක වතවම් 
බරහ්ම උවපෝසථය සමොදනව් වවවස්ය යයි ද, සමයක ්සම්බුදු රජ්ාණ්න් 
වහන්පස් නැමති බරහ්මයො සමග වවවස්ය යැයි ද කියනු ලැවේ. සමයක් 
සම්බුදධ් නැමති බරහම්යො අරභයො සිත පහදවයි. එයනි් පරීතිය උපදියි. 
ඔහුවග් සිවත් යම් ක්වල්ශවයෝ වවත් නම් ඒ ක්වල්ශවයෝ පහ වවත්. 
වමවස් කිලුටු වූ සිත උපකරමවයන් පිරිසදිු වවයි. 

 ධමම උප ෝසථය 

විශොඛොවවනි, කිලුටු වූ සිත උපකරමවයන් පිරිසදිු වවයි. 
විශොඛොවවනි, වකවස් නම් කිලුටු වූ සිත උපකරමවයන් පිරිසිදු වවයිද? 
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විශොඛොවවනි, වම් ශොසනවයහි ආයයම ශරොවක වතවම්, 
භොගයවතුන් විසනි් වද්ශනො කරණ ලද ධමමය “ස්වාක්ඛාත්ය, 
සණ්දිට්ඨිකය, අකාලිකය, එහිඵස්සිකය, ඔ නයකිය, නුවණ්ැත්්ත්න් 
විසින් පවන පවනම දත්යතු්ුය” යි ධමමවයහි ගුණ සිහි කරයි.  

❖ “ස්වාක්ඛාපත්ා භග්වත්ා ධපම්මා” 

ඒ භොගයවතුන් වහන්වස ් විසින් වද්ශනො වකොට වදා  
සපරියොප්තකි නව වලෝවකෝත්තර ශ්රී සද්ධමමය මනොවකොට වද්ශනො කරන 
ලද්වද් ය. ඒ පයයමොප්ති ධමමය වනොහී “ආදී කලයාණ් මපජ්ඣ කලයාණ් 
 රිපයාසාන කලයාණ්” යන තරිවිධ කලයොණවයන් යකු්ත බැවින් ද, අථම 
සම්පනන් වයඤ්ජන සම්පන්න සවම සම්පූණම පිරිසිදු බරහ්මචයයමොව 
පරකොශ වන බැවින් ද “ස්වාක්ඛාත්” නම් වන්වන් ය. 

සම්මො සම්බුදු රජොණන් වහන්වස් විසින් වද්ශනොවකොට වදා  
සුවොසූදහසක් ධමමසක්න්ධවයන්  විසි එක්දහසක් ධමමස්කන්ධ ඇති සූතර 
පිටකවයහි කලයොණ වභ්දය වමවස් ය. 

භොගයවතුන් වහන්වස් වදා  සතර පද ගොථොවක මුල් පදය ආදිය 
වහවත් මුල වේ. මැඳ වදපදය මධයය වේ. සිවුවන පදය  රිපයාසානය 
වහවත් අග් වේ.  

එක් අනු සන්ධියක් ඇති සූතරයක සූතර නිදානය මූලය නම් වේ. 
“ඉදමපවාච භග්වා අත්ත්මනා පත් භිකඛූ භග්වපත්ා භාසිත්ං 
අභිනන්දුනත්ි” යන වම් නගිමනය අවසානය නම් වේ. ඒ වදක අතර 
වකොටස මධයය නම් වේ.  

වනොවයක් අන ුසනධ්ි ඇති සූතරයක සූතර නිදානය මලූය නම් 
වේ. ඉදමපවාච භග්වා ආදී නිගමන කථොව අවසානය නම් වේ. ඒ අතර 
වූ අනු සනධ්ි සියල්ල මධයය නම් වේ. 

සූතර විනය පිටකදව්වයහි කලයොණ වභ්දය වමවස් ය. 
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භොගයවතුන් වහන්වස් විසනි් කොය වොක් සිංවරය තු නි් ක්වල්ශ 
වූපසමණය පිණිස පනවො වදා  විනය පිටකය ද, සිවතහි වකවලසුන් 
නැග ීසිටීමට වනොදී පොලනය කිරීම පිණිස ද,  තෘෂ්ණො දෘෂ්ි සිංක්වල්ශ 
පරහොණය පිණිස වද්ශනොවකොට වදා  සූතර පිටකය ද වහ්තු කොරණො ඇති 
විටම වදා  බැවින් ආදී කලයාණ් වේ.  

වේවනයය ජනයොට අනුරෑප බැවින් හො වද්ශනො කරනු ලබන 
සීලොදිවයහි අථම පරස්පර වනොවන බැවින් හො වහ්තු උදාහරණ සහිත 
බැවින් මධයය කලයාණ් වේ.  

අසන්නවනු්ට ශරද්ධොව උපදවො නො නො අරමුවණහි සිත විසිර 
යො වනොදී කුසලොරම්මණවයහි එකඟ වකොට බැඳ තබන බැවින් නිගමන 
වශවයන්  රිපයෝසාන කලයාණ් වේ. 

සූතර විනය අභිධමම යන පිටකතරවයහි කලයොණ වභ්දය වමවස්ය. 

බුද්ධ අනුශොසනොව වූ අථම කථො සහිත සියලු තරිපිටක ධමමය ද 
විවශ්ෂයකනි් වතොරව සීල සමොධි පරඥා වශවයන් වමවස් ම වේ. 
ශොසනවයහි “සීලය” මූලය වේ. “සමාධිය” මධයය වේ. “ රඥාව” 
අවසානය වේ.  

තව ද ශොසනවයහි “සීල සමාධි  රඥා” තුන මූලය වේ. 
“විදශමනාව හා ආයයමය මාග්මය” මධයය වේ. “ආයයමය ඵලය හා නිවන” 
අවසානය වේ.  

වමවස් තරිවිධ කලයොණවයන් යකු්ත වූ ශ්රී සද්ධමමය වද්ශනො 
කරන භොගයවතුන් වහනව්ස් යම් ශොසන බරහ්මචයයමොවක් - මොගම 
බරහ්මචයයමොවක් වදාරත් ද, නො නො නය කරමවයන් දක්වත් ද ඒ උභය 
බරහ්මචයයමොවම තම තමොට වයවදන වයවදන පරිදි අථම සම්පත්තිවයන් 
යුක්ත බැවින ් සොථමකය. වයඤ්ජන සම්පත්තිවයන ් යුක්ත බැවින් 
සබයඤ්ජනය. 

එහි ශොසන බරහ්මචයයමොව නම් අධිසීල ශිෂා, අධිිත්්ත් ශිෂා, 
අධි ඤ්ඤා ශිෂා යන තරිවිධ ශික්ෂොව හො සියලු පොල ි ධමමය යි. මොගම 



විශාකූප ෝසථ සූත්රය   73 

බරහ්මචයයමොව නම් ඒ ශික්ෂොතරවයන් කියැවවන ආයයම මොගමය යි. වම් තරී 
ශික්ෂො සිංඛයොත ශොසන බරහ්මචයයමොව ද, මොගම බරහම්චයයමොව ද අථම 
සම්පත්තිවයන් යුක්ත බැවින් “සාථම” වේ. පොලි ධමම සිංඛයොත ශොසන 
බරහ්මචයයමොව අථම සම්පත්තවියන් හො බයඤ්ජන සම්පත්තිවයන් යුක්ත 
බැවින් “සාථම” ද, “සබයඤ්ජ්න” ද වේ. 

ඒ ද්විධ ශොසන - මොගම බරහ්මචයයමොව වනොහී “සංකාසන, 
 කාසන, විවරණ්, විභජ්න, උත්්ත්ානිකරණ්,  ඤඤ්ත්්ත්ි” යන සය 
වැදෑරැම් අථමවයන ් යකු්ත බැවින් අථම සහිත් වේ. “අක්ඛර,  ද, 
බයඤ්ජ්න, ආකාර, නිරැත්්ත්ි, නිද්පද්ස” යන සය වැදෑරැම් ශේද 
සම්පත්තිවයන් යුක්ත බැවින් වයඤ්ජ්න සම් නන් වේ. එහි :- 

යමක සිංවක්ෂ්පවයන් අථම හැඟවීම “සංකාසන” නම් වේ. 
ප මුවවන් අථමය හැඟවීම “ කාසන” නම් වේ. සිංවක්ෂ්පවයන් කයින 
ලද්ද විස්තර වශවයන් කමී “විවරණ්” නම් වේ. ප මුව කයින ලද්ද 
නැවත නැවත වබදා දැක්වීම “විභජ්න” නම් වේ. ඒ විවරණය තව තවත් 
පරකට වකොට කීම “උත්්ත්ානිකරණ්” නම් වේ. ධමමය වත්රැම් ගතහැකි 
වලස, අසන්නන්වග් සිත් සතුටුවන වලස විගරහ වකොට වබදා දැක්වීම 
“ ඤ්ඤත්්ත්ි” නම් වේ. 

වමහි දැක් වූ සංකාසන,  කාසන වදවකන් උද්පදස්ය1 ද, 
විවරණ්, විභජ්න, වදවකන ්නිද්පද්සය2 ද, උත්්ත්ානිකරණ්,  ඤ්ඤත්්ත්ි 
 ටිනිද්පද්සය3 ද දකව්න ලදී. 

එහි උද්පද්සය “උග්්ඝටිත්ඤ්ු” පුද්ගලයින් සඳහො ය. 
නිද්වද්සය “වි ිත්ඤ්ු” පුද්ගලයින ් සඳහො ය. පටිනිද්වද්සය 
“පඤයය” පුද්ගලයින් සඳහො ය. 

                                                           
1 “චත්ත්ාරි අරියසච්චානි” ආදී ලෙස මොතෘකොව (සොරොිංශය) දැක්වීම 
2 “දුක් ඛං අරියසච් චං, දුක් ඛසමුදයං අරියසච් චං” යනොදී වලස මොතෘකොපද විස්තරකර 
දැක්වීම 
3 “කත්මඤ්ච භික්ඛපව දුක්ඛං අරියසච්චං? ජ්ාත්ි ි දුක්ඛා ජ්රා ි දුක්ඛා” යනාදී ලෙස 
පදයක් පොසො අථම විවරණය වකොට වබදා දැක්වීම 
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එම බුදධ් වද්ශනොව අක්ෂර පරිපූණම වකොට වද්ශනො කරන වස්ක. 
යවමක ු විසින් කරන ු ලබන වද්ශනොවක ් පරිපූණම එක් 
වයඤ්ජනොක්ෂරයකින් යුක්ත වේ ද, වතොල ස්පශම වී ශේදය පිට වනොවේ 
ද, විසිරී ගිය උේචොරණ ඇත්වත් වේ ද, අනුනොසිකව පමණක් හඬ පිට 
වේ ද ඔහුට දමි  කිරොත යවන ආදී අනොයයමයන්වග් භොෂො වමන් 
වයඤ්ජන පූණමත්වයක් නැති බැවින් එබඳු වද්ශනො “අබයඤ්ජ්න 
පද්ශනා” නම් වේ. 

භොගයවතුන් වහන්වස්වග් වද්ශනොව වනොහී :- 

“සිිලං ධනිත්ඤච දීඝරසසං - ග්රැකං ලහුකඤච නිග්ග්හීත්ං, 
සම් බන්ධං ව වත්ථිත්ං විමුත්ත්ං - දසධා බයඤජ්නබුදධියා  පභපදා” 

යන දසවිධ වයඤ්ජන බුද්ධිවයහි පරවභ්ද දසයකින් පරිපූණම වේ. එහ ි

❖ සිිල :-  වගමොක්ෂරයන්හි ප ම ුවන “ක, ච, ට, ත්,  ” යන අකුරැ 
  පස හො වතවන “ග්, ජ්, ඩ, ද, බ” යන අකුරැ පසය.  
 

❖ ධනිත් :-  වගමොක්ෂරයන්හි වදවන “ඛ, ඡ, ඨ, ථ, ඵ” යන අකුරැ 
  පස හො සිවුවන “ඝ, ඣ, ඪ, ධ, භ” යන අකුරැ පස ය. 
 

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

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

❖ ග්රැක :-  “නක්ඛමත්ි” ආදී වලස හල් අකුරක් අගට වයොදා දීඝම 
  අක්ෂර කීම.  
 

❖ ලහුක :-  “න ඛමත්ි” ආදී වලස හල ් අකුරක් අගට වනොවයොදා 
  හරස්ව අක්ෂර කීම.  

 

❖ නිග්ග්්හීත් :-“0” බින්දුව වහවත් අනු නොසික (අනුස්වොර) ශේදය. 
 

❖ සම්බන්ධ :- “ත්ුණ්හී අස්ස” යන්න “ත්ුණ්හස්ස” යනුවවන් පද වදකක ්
  සන්ධි වකොට කීම. 
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❖ වවත්්ිත් :- “ත්ුණ්හී අස්ස” යනුවවන් පර පදය සමග සම්බන්ධ 
  වනොවකොට කීම.  

 

❖ විමුත්්ත් :-  “එසං ඤත්ත්ි” යනුවවන ්අනුනොසික වනොවකොට “එසා 
  ඤත්ත්ි” යනුවවන් විවෘතව කීම.  
 

වමවලස දසවිධ වයඤ්ජන සම්පත්තිවයන් යුක්ත වූ ධමම 
වද්ශනො ඇති බැවින් බුද්ධ වද්ශනොව “සබයඤජ්න” නම් වේ. 

වමහි අක්ෂර නම් “අකුරැ” ය. යො - සො ආදී එක් අකුරක් ඇති 
පද අක්ෂර වශවයන්ම සලකනු ලැවේ. එක් අක්ෂරයක ්වහෝ විභක්තීන්ට 
නැගී අථම පරකොශ වකවරයි නම් එය “ ද” නම් වේ. 

තව ද අකුරැ වදකකින් වැඩි වූවය් “ ද” නම් වේ. පද කහිිපයක් 
එක් වීවමන් සෑවදන වොකයය “බයඤ්ජ්න” නම් වේ. 

වොකයය විභොග කිරීම “ආකාර” නම් වේ. “ඵුසත්ි ඵපස්සා, 
පවදයත්ීත්ි පවදනා” යනොදී වලස විගරහ වහවත් නිවමචන දැක්වීම 
“නිරැක්ත්ි” නම් වේ. එවස ්වූ නිවමචන විස්තර කිරීම “නිර්පද්ශ” නම් 
වේ.  

වමවස් වූ බුද්ධ වද්ශනොව අථම සහිත් ය. යවමකුවග් ආහොර පොන 
ස්තරී පුරැෂ ආදීන්වග් වණමනො ආශරිත වද්ශනොවක් වේ ද, වහවතම අථම 
සහිතව වනො වදසයි. භොගයවතුන් වහන්වස් වනොහී එබඳු වද්ශනො හැර 
සත්ර සත්ි ට්ඨඨාන ආදී වබෝධි පොක්ෂික ධමම ඇතු ත් වකොටම ධමම 
වද්ශනො කරන වස්ක. එබැවින් ඒ බුදධ් වද්ශනොව “සාථමක පද්ශනා” 
යැයි කියනු ලැවේ. 

තව ද අථම ගම්භීරත්වවයන් හො පරතිවේධ ගම්භීරත්වවයන් යකු්ත 
බැවින ්ධමමය “අථම සහිත්” නම් වේ. ධමම ගම්භීරතව්වයන් හො වද්ශනො 
ගම්භීරත්වවයන් යුක්ත බැවින් ධමමය “බයඤ්ජ්න සහිත්” නම් වේ. 
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වමහි අථම නම් පොලි වද්ශනොවවහි අථමයයි.  රත්ිපේධ නම් පොලිය 
හො පොලි අථමයොවග් යථොවවබෝධයයි. ධමම නම් පොලයියි. පද්ශනා නම් 
මනසින් නිශ්චය ක  පොලයි වදසීමයි. 

පණ්ඩිතයන් විසින් දතයුත ු බැවින් ද, විචොරය කරනන්න්වග් 
චිත්ත පරසොදය ඇති කරවන බැවින් ද අථම සහිත් ය. ඇදහිය යුතු බැවින් 
ද, වලෞකික ජනයොවග් චිත්ත පරසොදය ඇති කරවන බැවින් ද වයඤ්ජ්න 
සහිත් ය. 

තව ද ගැඹුරැ අදහස් ඇති බැවින ්අථම සහිත ය. වනොගැඹුරැ 
පද ඇති බැවින් වයඤ්ජ්න සහිත ය. 

වම් වම් තැන අපරිපූණමය යැයි ඇතුළු ක  යුත්තක ්නැතිව 
සියලු ආකොරවයන් සම්පූණම බැවින් “සවම සම් ූණ්මය” වම් වම් වකොටස් 
වැඩි ඒවොය යැයි බැහැර ක යුතු කිසිවක් නැතිව සයිලල් නිවදාස් බැවින් 
 ිරිසිදු ය. 

තව ද සීල විශදු්ධි ආදී සමයක් පරතිපත්තිවයන් අධිගමය සිදුවන 
බැවින ් අථම සහිතය. පයයමොප්තිවයන් ආගමය වයක්ත වන බැවින් 
(තරිපිටක බුද්ධ වචනය ඉවගනීවමන් නිවන වවත සෘජුවම පමුණවුන 
බැවින්) වයඤ්ජන සහිත ය. සීල, සමොධි, පරඥා, විමුක්ති, විමුක්ති ඤාණ 
දශමන යන පඤ්ච ධමමස්කනධ්වයන් යුක්ත බැවින් සවම සම්පූණම ය. දෘෂ්ටි 
මොනොදී උපක්වල්ශ නැති බැවින් ද, නිවන පිණිස පවත්නො බැවින් ද, 
වලෝක විශවයහි අවප්ක්ෂො නැති බැවින් ද පිරිසදිු ය. 

වම් වම් තැන අපරිපූණමය යැයි ඇතුළු ක යුත්තක ් නැතිව 
සියලු ආකොරවයන් සම්පූණම බැවින් “සවම සම් ූණ්මය” වම් වම් වකොටස් 
වැඩි ඒවොය යැයි බැහැර ක යුතු කිසිවක් නැතිව සයිලල් නිවදාස් බැවින් 
 ිරිසිදු ය. 

ඒ භොගයවතුන් වහන්වස්වග් වද්ශනොව වනොහී අඩු ද වනොවූ, 
වැඩි ද වනොවූ සියලු ආකොරවයන් පරිපූණමය. උපක්වලශ් රහිත වූවය් ය. 
යවමක් ධමම වද්ශනොවක් කරන විට ලොභ සත්කොර කීර්ති පරශිංසො 
අවප්ක්ෂො වකොට කරයි ද, ඒ වදසුම අපිරිසිදු වදසුමකි. භොගයවතුන් 
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වහන්වස් වනොහී වලෝක ආමිෂ අවප්ක්ෂො රහිතව අනයයන්ට යහපත 
කිරීවම් වමතරීය පැතිරැණු වමොවලොක් සිතින් ම ධමම වද්ශනො කරන 
වස්ක. එබැවින් බුද්ධ වද්ශනොව පොරිශුද්ධ වද්ශනොවකි.  

භොගයවතුන් වහන්වස්වග ් වද්ශනොව වනොහී බරහ්මචයයමොව 
පරකොශ කරන්නකි. වම් බරහ්මචයයමොව වනොහී “දානය, උ ස්ථානය, 
 ඤ්චසීලය, සත්ර බරහ්ම විහරණ්, ශමථුනපයන ් වැළකීම, සව්දාර 
සන්පත්ෝෂය, ී යයමය, අෂ්ටාංග් උප ෝසථ සීලය, ආයයම මාග්මය, ශාසනය” 
යන අථමයන්හි වයවද්. වමහි සීල සමාධි  රඥා යන ශික්ෂොතරවයන් සම්පූණම 
“බුදධ් ශාසනය” කියන ලදී. එබැවින් බරහ්මචයයමොව පරකොශ කරති යැයි 
කියනු ලැවේ. භොගයවතනු් වහන්වස් ආදි කලයොණ යනොදී වලස 
පිරිසිදුව වද්ශනො කරන ධමමය තරී ශික්ෂොවන්ට ඇතු ත් වකොට ම ශොසන 
බරහ්මචයයමොව පරකොශ කරති. වශර්ෂ්ඨ අථමවයන් බරහ්මයන් වමන් වස්තු 
කොම ක්වල්ශ කොමයන්වගන් වතොරව හැසිරීමයි. එබැවින් බරහ්මයන්වග් 
ද, බුදධ්ොදී උතුමන්වග් හැසිරීම වමයින ්පරකොශ කරයි. වමවලස මහත් 
ගුණ ඇති බැවින් ධමමය “සව්ාක්ඛාත්” නම් වන්වන් ය. 

අනය තීථමකයන්වග ් ධමමයන්හි අථම විපයයමොසය ඇතව්ත් වේ. 
ඔවුහු අන්තරොයකර යැයි කියන ධමම අන්තරොයකර වනොවේ. 
වනයයමොණිකය යැයි කියන ධමම වනයයමොණික වනොවේ. එබැවින් 
ඔවුන්වග් ධමම “දුරක්ඛාත්” නම් වේ. ස්වොක්ඛොත වනොවේ. බුදු රජොණන් 
වහන්වස් වදා  ධමමය අනය තීථමකයන්වග් ධමමයන් වමන් අථම විපයයමොස 
වනොවේ. අන්තරොයකර යැය ි කයින ධමම අන්තරොයකරම වේ. 
වනයයමොණිකය යැයි කයින ධමම වනයයමොණිකම වේ. එය කිසි 
කවලකවත් වවනස් වනොවේ. 

වමවලස බුදුරජොණන් වහන්වස් වදා  ධමමවයහි කිසි කවලකවත් 
අථම විපයයමොසයක් වනොවන්වන් ය. එබැවින ් “සුට්ඨුු අක්ඛාත් = 
ස්වාක්කාත්” මනොව වදාව ්ය යනොථමවයන් පයයමොප්ති ධමමය ස්වාක්ඛාත් 
නම් වේ. 

ඒ භොගයවතුන් වහන්වස් විසින් ශරොවකයන්ට නිර්වොණයට 
පැමිවණන පි ිවවත වහොඳින් පරකොශ කරන ලද්වද් ය. ඒ නිර්වොණයත් 
මොගමයත් වදක වහොඳින් සිංසන්දනය වේ. යම්වස් ගිංගොනම් ගවඟහි 
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ජලය යමනුො ගවඟහි ජලය හො එකතු වේ ද එවස්ම භොගයවතුන් 
වහන්වස් විසින් ශරොවකයනට් නිවනට පැමිවණන පරතපිදාව මනොවකොට 
පරකොශ කරන ලද්වද ් ය. ඒ නිර්වොණය හො නිවන ලබන ප ිිවවත 
වහොඳින් ගැ වපන්වන් ය. වමවලස විපයයමොසයක් නැති බැවින් 
වලෝවකෝත්තර ධමමය ද ස්වාක්ඛාත් නම් වේ. 

වමවලස අථම සහිත බැවින ්ද, වයඤ්ජන සහිත බැවින් ද, සවම 
සම්පූණම, පිරිසිදු බරහ්මචයයමොව පරකොශ කරන බැවින ් ද ශ්රී සද්ධමමය 
“ස්වාක්ඛාත්” නම් වන්වන් ය. 

❖ “ස න්දිට්ිපකා භග්වත්ා ධපම්මා” 

ආයයම මොගමය ආයයම ඵලය නිවමොණය පි ිබඳව මනො ව ූදශමනය 
වලෝවකෝත්තර භොවනො මොගමය වශවයන ්පරතයක්ෂ වලස දකන්හුම සසර 
භය නවතොලයි. පූරිත පොරමී ඇතියවුන්ට වසෝතොපන්නොදී සතර මොගමය, 
සතර ඵලය හො නිවමොණය යන නව වලෝවකෝත්තර ධමමය වමවලොවදීම 
පරතයක්ෂවයන් දැක වකවලසුන් දිනිය හැකි වහයින ් ආයයම මොගමය 
“සන්දිට්ඨික” නම් වේ.  

වමවලස ආයයම මොගමය පුද්ගල සන්තොනගත රොගොදී වකවලසුන් 
නැති කරන බැවින් ද, එය අනයයන්වග ්සිත්හි වැඩණුු ශරද්ධොදිවයන් 
වනොවගොස් තම සිවතහි පහ වන පරතයවේක්ෂො ඤාණයන් තු ිනම් තමො 
විසින් ම දැක්ක යුතු බැවින් ද නවවලෝවකෝත්තර ධමමය “සන්දිට්ඨික” 
නම් වේ. 

❖ “අකාලිපකා භග්වත්ා ධපම්මා” 

කල් වනොයවො විපොක වදන බැවින් වසෝවොන් මොගමය ආදී 
වලෝවකෝත්තර මොගම සතර “අකාලික” නම් වේ. තමොවග ්ඵලය ලබොදීමට 
නියම වූ කොලයක් නැත්වත් ද එය අකොලය නම් වේ.  
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වලෞකික කුසලොකුසල කමම  එවලස ඊ  ඟ චිත්තක්ෂණවයහි දී 
විපොක වනොදී උපපජ්ජ වේදනයී1 වශවයන් ද, අපරොපරිය වේදනයී2 
වශවයන් ද විපොක ඵල ලබොවදති. දිට්ඨධම්ම වේදනයී3 වශවයන් පස් 
දවසක් වහෝ සත් දවසක් ඉක්ම ඵල ලබොවදති. 

වලෝවකෝත්තර කුසලය වනොහී එවස් වනොවී මොගම සිතට 
අනතුරැව වනොවරදවොම ඵල සිත ලබො වදයි. එබැවින් වලෝවකෝත්තර 
මොගමය “අකාලික” නම් වේ. 

❖ “එහි ස්සිපකා භග්වත්ා ධපම්මා  

එන්න වම් ධමමය අසන්න, වමහි වයදී ධමමය තු  කයිැවවන වද් 
සතයද යැයි විමසො බලන්න යනුවවන් අනයයන්ට කීමට එහි අනයයන් 
වයදවීමට උත්සොහ ඇතිකරවීමට සුදුසුකමක ්වම් ධමමය තු  ඇති බැවින් 
“ඒහි ස්සික” නම් වේ. 

වම් උතුම් ධමමය වනොහී ඒකොන්තවයන් විදයමොන බැවින ් ද, 
පිරිසිදු බැවින ්ද එවස් කීමට සුදුසු වන්වන්ම ය. කිසිවක් නැතිව අත 
මිට වමොලවො වමහි රන් රැවන් ඇත, එන්න බලනන් යැයි කීම නුසුදුසු 
ය. එවස්ම ම  මුතර වැනි වදයක් මිට වමොලවොගත් විට අවතහි කිසිවක් 
ඇත්වත් නමුත් ඇත්වත් අසුචියක් බැවින් එනන් බලන්න යැයි කීමට 
නුසුදුසු ය. එය වසොලමීට සුදුසු ය. 

සම්මො සම්බුදු රජොණන් වහන්වස් වදා  වලෝවකෝත්තර ධමමය 
වනොහී වලොකුළු නැති අහවසහි බැබවලන පුන්සඳ මඬල වස් 
ඒකොන්තවයන් විදයමොන බැවින් ද, පඬුවන් පලවසක තැබූ වජෝතිරිංග 
මොණිකයක් වස් ඒකොන්තවයන් පිරිසදිු බැවින ්ද එනන් බලනන් යැයි 
කීමට සුදුසු ය. එබැවින් තථොගත ධමමය “ඒහි ස්සික” නම් වේ. 

                                                           
1 මරණින් මතු ඊ ඟ භවවයහි ඒකොන්තවයන් විපොක වදන ධයොන කුසල කමම හො 
ආනන්තයයම අකුසල කමම 
2 නිවනට පැමිවණන වතක් සසර පුරොවට අවස්ථො ලැවබන පරිදි විපොක වගනවදන 
කුසලොකුසල කමම 
3 වමවලොවදීම විපොක වදන කමම 
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❖ “ඔ නයිපකා භග්වත්ා ධපම්මා ” 

භොගයවතුන් වහන්වස් විසනි් වදා  ධමමය අන් සයිලු කටයුතු 
පසුවට තබො තම සිතට පමුණුවොගත යුතු, සිත තු  උපදවොගත යුතු 
බැවින් “ඔ නයකි” නම් වේ. 

හිස වහෝ හැඳි වස්තරය ගනිි ගත්වතකු ඒ හිස වහෝ වස්තරය 
පි ිබඳ අවප්ක්ෂොව අතහැර සමථ විදශමනො භොවනොවන්හි සිත පිහිටුවො 
වසෝවොන් ආදී මඟ ඵල නවින පරතයක්ෂ ක හැකි වේ නම්, ඒ දුක හො 
සියලු සිංසොර දුක් අවසන ්කරවදන බැවින් නවවලෝවකෝත්තර ධමමය 
“ඔ නයික” නම් වේ. 

❖ “ ච්චත්ත්ං පවදිත්පබ්බා විඤ්ූහී භග්වත්ා ධපම්මා ” 

භොගයවතුන් වහන්වස් විසනි් වදා  ධමමයට අනුව පිලිපදිනන්ො 
වූ සත්පරුැෂයන්ට “උග්්ග්ටිත්ඤ්ඤ, වි ිත්ඤ්ඤ, පඤයය” ආදී වලස  
“මො විසින ්මොගමය වඩන ලද්වද් ය, ඵලය ලබන ලදව්ද් ය, නිවමොණය 
සොක්ෂොත් කරන ලද්වද් ය” යැයි තම සිත තු ම පරතයක්ෂ වශවයන් 
දතයුතු බැවින් “ ච්චත්ත්ං පවදිත්පබ්බා විඤ්ූහී” නම් වන්වන් ය. 

වමවස් ධමමය සිහි කරනන්ො වූ තැනැත්තොවග් සිත පහදියි. සතුට 
උපදයි. ඔහුවග් සිවතහි යම් ක්වල්ශවයෝ වවත් නම් ඒ ක්වල්ශවයෝ පහව 
යති. 

විශොඛොවවනි, කිලුටු වූ ශරීරය උපකරමවයන් පිරිසිදු කිරීම වවයි. 
විශොඛොවවනි, කිලුටු වූ ශරීරය වකවස් උපකරමවයන් පිරිසිදු කරන්වන්ද? 

කුරැවිදදක ගල් කුඩු වලින් සොදන ලද ඇඟ උලන ගල නිසො ද, 
ඇඟ ගොන සුණු නිසො ද, ජලය නිසො ද, ඊට සුදුසු වූ පරුැෂයොවග් 
උත්සොහය නිසො ද කිලුටු වූ කය උපකරමවයන් පිරිසිදු වවයි. (කය 
ජවලයන් වතමො ඇඟ ගොන සුණු (සබන්) කවයහ ිගො කුරැවිදදක ගල් 
කුඩු වලින් සොදන ලද ගවලන් අතුල්ලො වස්දීවමන් කය පිරිසදිු වේ.)   
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විශොඛොවවනි, වකවස් කලිුටු වූ සිත උපකරමවයන් පරිිසිදු 
වවයිද? 

විශොඛොවවනි, වම් ශොසනවයහි ආයයම ශරොවක වතවම්, 
’භොගයවතුන් විසනි් ධමමය ස්වාක්ඛාත් ය, සන්දිට්ඨිකය, අකාලිකය, 
එහිඵස්සිකය, ඔ නයිකය, “ ච්චත්ත්ං පවදිත්පබ්බා විඤ්ූහී” යැයි ධමමය 
සිහි කරයි ද, ධමමය සිහි කරන්නො වූ ඔහුවග් සිත පහදියි. සතුට උපදයි. 
ඔහුවග් සිවතහි යම් ක්වලශ්වයෝ වවත් නම් ඒ ක්වලශ්වයෝ පහව යති. 

විශොඛොවවනි, වමවලස ආයයමශරොවකයො ධමම උවපෝසථවයහි 
වසයි. ධමමය හො සමග වොසය කරය.ි ධමමය අරභයො ඔහවුග් සිත පහදියි. 
පරීතිය උපදියි. ඔහුවග් සිවත ්යම් ක්වල්ශවයෝ වවත් නම් ඒ ක්වල්ශවයෝ 
පහ වවත්. විශොඛොවවනි, වමවස් වනොහි කිලිටු වූ සිත උපකරමවයන් 
පිරිසිදු කිරීම වවයි. 

 සංඝ උප ෝසථය 

විශොඛොවවනි, කලිුටු වූ සිත උපකරමවයන ්පරිිසිදු කිරීම වවය.ි 
විශොඛොවවනි, වකවස් නම් කිලුටු වූ සිත උපකරමවයන් පිරිසිදු වවයිද? 

විශොඛොවවනි, වම් ශොසනවයහි ආයයම ශරොවකයො “භාග්යවත්්හුපග්් 
ශරාවක  ුත්ර සංඝරත්්නය ස ුටි න්නය උජ්ු ටි නන්ය. ඤාය ටි න්නය. 
සාමීි ටි න්නය. යම් ඒ  ුරිස යුග් සත්රක්ද,  ුරැෂ  ුද්ග්ලපයෝ අට 
පදපනක්ද ඇත්්ත්ාහුද, භාග්යවත්්හුපග්් ඒ ශරාවක සංඝ පත්ම ආහුපණ්යය 
ය.  ාහුපනයය ය, දක්ිපණ්යය ය. අඤ්ජ්ලි කරණීය ය, පලෝකයාපග්් 
අනුත්්ත්ර  ින් පකත් ය” යැයි සිංඝයො සිහි කරයි.  

❖ “සු ටි පන්නා භග්වපත්ා සාවකසපඞ්ඝා” 

භොගයවතුන් වහන්වස්වග් ශරොවක පුතර භොවයට පැමිණියො වූ 
මහො සිංඝරත්නය “අධිසීල, අධිිත්්ත්, අධි ඤ්ඤා සංඛයාත්” සුන්දර වූ 
පරතිපදාවට මනොව පි පින ් බැවින් ද, ආයයම මොගම පරතිපදාව නම් වූ 
“සමයක්  රත්ි දාවට” ප ිපින් බැවින් ද, නැවත නූපදනො වලස 
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වකවලසුන් දුරැකරනන්ො ව ූ “අනිවර්ත්ී  රත් ිදාවට” ප ිිපන් බැවින ්ද, 
නිවනට අනුවලොම්ව පවතන්ො වූ “අනුපලෝම  රත්ි දාවට” පි පින ්බැවින් 
ද, නිවනට අවිරැදධ් පරතිපදාව වූ “අ ච්චනකි  රත්ි දාවට” පි ිපන් බැවින් 
ද, නිවනට අනුරෑප වූ “ධමමානුධමම  රත්ි දාවට” මනොවකොට පි ිපන් 
බැවින් “සු ටි න්න” නම් වන්වන් ය. 

❖ “උජ්ු ටි පන්නා භග්වපත්ා සාවකසපඞ්ඝා” 

භොගයවතුන් වහන්වස්වග් ශරොවක පුතර භොවයට පැමිණියො වූ 
අෂ්ටොයයම පුද්ගල මහො සිංඝරත්නය එ් සමයක් පරතිපදාව නම් වූ “සෘජු් 
 රත්ි දාවට” මනොව පි පින ්බැවින් ද, වගෝ මුතර විංකයක් වැනිව විංක 
නැති “අවංක  රත්ි දාවට” මනොව ප ිිපන් බැවින් ද, චනද්්රවර්ඛො විංකයක් 
වැනිව විංක නැති “අකුටිල  රත්ි දාවට” මනොව ප ිපින් බැවින් ද, 
නිංගලසීස විංකයක් වැනවි විංක නැති “අජිම්හ  රත්ි දාවට” මනොව 
පි පින් බැවින් ද, කොමසඛුල්ලිකොනුවයෝගය අත්තකිලමතොනුවයෝගය 
යන අන්ත වදකට වනොපැමිණ “මධයම  රත්ි දාවට” පි ිපන් බැවින් ද, 
කොයද්වොරය - වොග්ද්වොරය, මවනෝද්වොරය යන තරිවිධ ද්වොරයන්වගන් 
සිදුවන සියලු කරියොවන්හ ි ඇද කදු දුරැ කිරීම ප ිිපන් බැවින ් ද 
“උජ්ු ටි න්න” නම් වන්වන් ය. 

❖ “ඤාය ටි පන්නා භග්වපත්ා සාවකසපඞ්ඝා” 

භොගයවතුන් වහන්වස්වග ් ශරොවකපුතර භොවයට පැමිණියො වූ 
අෂ්ටොයයම පුද්ගල මහො සිංඝරත්නය “ඤාය” නම් වූ නිවමොණොවවබෝධය 
පිණිස පවතන්ො ව ූනරි්වදෝෂ ීඋපොය මොගමය වූ ආයයම අෂ්ඨොිංගික මොගමයට 
පි පින් බැවින් “ඤාය ටි න්න” නම් වන්වන් ය. 

❖ “සාමීි ටි පන්නා භග්වපත්ා සාවකසපඞ්ඝා” 

භොගයවතුන් වහන්වස්වග ් ශරොවකපුතර භොවයට පැමිණියො වූ 
අෂ්ටොයයම පුද්ගල මහො සිංඝරත්නය සසර දුකින් මඳුවොලීමට සමත් 
“සාමීි  ිළිපවත්ට” පි පින් බැවින් ද, සවද්වක වලෝකවොසීන් විසනි් 



විශාකූප ෝසථ සූත්රය   83 

ශරද්ධොවවන ් කරනු ලබන ගරැ සැ කිලි ආදිය ප ිිගැනීමට සුදුසු 
පරතිපදාවට පි ිපන් බැවින් ද “සාමීි ටි න්න” නම් වන්වන් ය. 

❖ “ආහුපනපයයා භග්වපත්ා සාවකසපඞ්ඝා” 

වයොදුන් සයි දහස් ගණන් දුර පිහිටි වදේවලොව වැන ිවූ ඉතො 
දුරසිට නමුත් වගනවිත් පූජොකරන්නන්ට එම පූජොවන් මහත්ඵල 
කරවදන බැවින් භොගයවතුන් වහන්වස්වග් ශරොවකපුතර භොවයට 
පැමිණියො වූ අෂ්ටොයයම පුදග්ල මහො සිංඝරත්නය “ආහුපනයය” නම් 
වන්වන් ය. 

❖ “ ාහුපනපයයා භග්වපත්ා සාවකසපඞ්ඝා” 

වනොවයක් දිසොවලින් පැමිණ තම ඤාති මිතරොදීන්ට සිංගරහ කරණු 
පිණිස පි ිවයල ක  වභෝජනය ඔවනුට වනොදී මහසඟරැවනට පූජො 
කිරීවමන් එම කුසලය මහත්ඵල කරවදන බැවින් භොගයවතුන් 
වහන්වස්වග් ශරොවකපුතර භොවයට පැමිණියො වූ අෂ්ටොයයම පුද්ගල මහො 
සිංඝරත්නය “ ාහුපනයය” නම් වන්වන් ය. 

❖ “දක්ිපනපයයා භග්වපත්ා සාවකසපඞ්ඝා” 

පරවලොව සුව පතො පිරිනමන දක්ෂිණොව පි ිගැනීවමන් එය 
මහත් ඵල කරලීමට සමත් ගුණ ඇති බැවින් භොගයවතුන් වහන්වස්වග් 
ශරොවකපුතර භොවයට පැමිණියො වූ අෂ්ටොයයම පුදග්ල මහො සිංඝරත්නය 
“දක්ිපනයය” නම් වන්වන ්ය. 

❖ “අඤ්ජ්ලිකරණීපයා භග්වපත්ා සාවකසපඞ්ඝා” 

සමස්ථ වලෝක සත්වයො විසින් වදාවහොත් මුදුවනහි තබො ඇඳිලි 
බැඳ කරනු ලබන නමස්කොරයට සුදුසු ගුණ ඇති බැවින් භොගයවතුන් 
වහන්වස්වග් ශරොවකපුතර භොවයට පැමිණියො වූ අෂ්ටොයයම පුද්ගල මහො 
සිංඝරත්නය “අඤ්ජ්ලිකරණීය” නම් වන්වන් ය. 
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❖ “අනුත්ත්රං  ුඤ්ඤපක්ඛත්ත්ං පලාකස්ස භග්වපත්ා 
සාවකසපඞ්ඝා” 

සරැසොර භූමියක වපුල බීජවයන් වගොවියො සතුටු කරන මහත් 
අස්වැන්නක් ලබො වදන්නො වස් “අනංග්න  රත්ි දාව, නාලක  රත්ි දාව, 
ත්ුවටක  රත්ි දාව, රථවිනීත්  රත්ි දාව, සල්පල්ඛ  රත්ි දාව, චත්ු ච්චය 
සන්පත්ෝෂක භාවනාරාමත්ාදී ක මහා අරියවංස  රත්ි දාව” ආදී 
වකවලස් ලියොලීමට සමත් සීල සමොධි පරඥා විමුත්ති විමතු්තිඤාණදස්සන 
ආදී ගුණ වඩන උසස් පරතිපදාවන්හි පිහිටො වකවලසුන් ජයවගන අති 
පොරිශුද්ධියට පත් සන්තොව ඇතිව අනන්ත ගුණ සමන්වොගත වහයින් 
භොගයවතුන් වහන්වස්වග් ශරොවකපුතර භොවයට පැමිණියො වූ අෂ්ටොයයම 
පුදග්ල මහො සිංඝරත්නය “අනුත්ත්රං  ුඤ්ඤපක්ඛත්ත්ං පලාකස්ස” නම් 
වන්වන් ය.   

වමවලස මහො සිංඝරත්නවයහි ගුණ සිහි කරන්නො ව ූඔහුවග් 
සිත පහදියි. පරවමෝදය උපදයි. සිවතහි යම් උපක්වල්ශවයෝ වවත් නම් 
ඒ උපක්වල්ශවයෝ පහව යති. යම්වස් අපරිිසිදු වස්තරය උපකරමවයන් 
පිරිසිදු වේ ද, එවලසිනි.  

විශොඛොවවනි, වකවස් කිලුට ුවූ වස්තරය උපකරමවයන් පරිිසිදු වේ 
ද? උණුසමු නිසො ද, අලු කොරම් නිසො ද, වගොම නිසො ද, ජලය නිසො ද, 
පුරැෂයොවග් ඊට සුදුස ු උත්සොහය නිසො ද. කිලිටු වූ වස්තරය වමවස් 
උපකරමවයන් පිරිසදිු වේ. (අලු කොරම්, වගොම, ජලවයහි බහො රත්වකොට 
ඒ හුමොලවයන් වදතුන් වරක් තැම්බීවමන් වස්තර පිරිසදිු වේ.) 

විශොඛොවවනි, වම් ශොසනවයහි ආයයම ශරොවක වතවම්, 
’භොගයවතුන් වහන්වස්වග් ශරොවක සිංඝරත්නය සුපටිපනන්ය. 
උජුපටිපනන්ය. ඤායපටිපන්නය. සොමීචිපටිපන්නය. යම් ඒ පරුිස යගු 
සතරක් හො පුරැෂ පදු්ගලවයෝ අට වදවනක් ඇත්තොහු ද, භොගයවත්හුවග් 
ඒ ශරොවක සිංඝ වතම ආහුවණයය වවයි. පොහුවනයය වවයි. 
දක්ිවණයය වවය.ි අඤ්ජලි කරණීය වවය.ි වලෝකයොවග් අනුත්තර 
පුනය වක්ෂතරය වේය’ යැයි සිංඝයො සිහි කරයි ද, සිංඝයො සිහි කරන්නො 
වූ ඔහුවග ්සිත පහදියි. පරීතයි උපදයි. ඔහුවග් සිවතහි යම් ක්වල්ශවයෝ 
වවත් නම් ඒ ක්වල්ශවයෝ පහව යති. 
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විශොඛොවවනි, ඒ ආයයම පුදග්ලයන් අටවදනොවග් ගුණයන් 
අරභයො සමොදන් වූ බැවින ්වම් උවපෝසථය “සංඝුප ෝසථය” නම් වේ. 
එබැවින් ශරොවක වතවම් සිංඝ උවපෝසථවයහි වොසය කරන්වනය් යැයි 
ද, සිංඝයො හො සමග වොසය කරන්වන්ය යැයි ද කයිනු ලැවේ. සිංඝ 
රත්නය අරභයො ඔහුවග් සති පහදියි. පරවමෝදය උපදියි. ඔහුවග් සිවතහි 
යම් ක්වල්ශවයෝ වවත් නම් ඒ ක්වල්ශවයෝ පහ වවත්. විශොඛොවවනි, 
වමවස් වනොහි කිලිටු සිත උපකරමවයන් පිරිසිදු වවයි. 

 සීල උප ෝසථය 

විශොඛොවවනි, කලිුටු ව ූසිත උපකරමවයන ්පරිිසිදු කිරීම වවය.ි 
විශොඛොවවනි, කිලුටු වූ සිත උපකරමවයන් වකවස් පිරිසදිු වවයිද? 

විශොඛොවවනි, වම් ශොසනවයහි ආයයම ශරොවකයො “අපහා වත් පම 
සීලානි අඛණ්ඩානි, අච්ිද්දානි, අසබලානි, අකම්මාසානි, භුජිස්සානි, 
විඤ්ූ සත්ථානි, අ රාමට්ඨානි, සමාධි සංවත්ත්ිකානි” යනුවවන් “සාධු! 
සාධු! මපග්් සීලය කඩ පනාවූ, සිදුරැ පනාවූ,  ුල්ලි පනාවූ, කැලැල් 
පනාවූ, ත්ෘෂ්ණ්ාවට යටත්් පනාවූ, නුවණ්ැත්ියන ්විසනි්  රශංසා කරණ් 
ලද, ත්ෘෂ්ණ්ා දෘෂ්ටීන් විසනි් අල්වා පනාග්න්නා ලද සමාධිය  ිණිස 
 වත්්නා එකකි” යැයි ගුණ වශවයන් තමොවග් සීලය සහිි කරයි.  

ගිහි ව ූවහෝ පැවිදි ව ූවහෝ යවමකු වග් සීලවයහි වකොන් කැඩුණු 
වස්තරයක වමන් මුලින ් වහෝ අගින් වහෝ එක ශික්ෂොපදයකුදු  
වනොකැඩුවණ් ද එය “අඛණ්ඩ” නම් වේ. 

මැද සදිුරැ වූ වස්තරයක ් වමක් මැදින් එක ශික්ෂොපදයකුදු  
වනොකැඩුවණ් ද එය “අච්ිද්ද” නම් වේ. 

පිවටහි  වහෝ කුවසහි දික් - රවුම් ආදී හැඩ ඇති, කලු - රතු 
ආදී වනොවයක ් පැහැත ි ගවවදනක් වමන්, එක ප ිිවවලට සිකපද 
වනොබිඳ රැකමී “අසබල” නම් වේ.  
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වනොවයක් පැහැවයන ්විසතිුරැ ව ූතිත් ඇති ලවවදනක් වමන් 
තැනින් තැනින් සිකපද වනොබිඳ රැකීම “අකල්මාස” නම් වේ.  

ඉහත කියන ලද “අඛණ්ඩ, අච්ිද්ද, අසබල, අකම්මාස” යන 
අිංගයන්වගන ්යුත්තව පිරිසිදුව රක්නො ලද සීලය තෘෂ්ණො දාසත්වවයන්  
නිදහස් කරවන බැවින් “භජුිස්ස” නම් වේ.  

එබඳු වනොකිලිටි සීලයම බුදු පවස්බුදු මහරහත් ආදී උතමුන්වග් 
පරශිංසොවට ලක්වන බැවින් “විඤ්ූ සත්ථ” නම් වේ.  

එබඳු වූ සීලය රකන්හු විසින් “මම පමපලස සිල් රැකීපමන් 
පදවිපයක් වන්පනමි,  රසිදධ් පකපනකු වන්පනමි” යැයි තණ්හො දිට්ි 
වශවයන්  වනොගනන්ො බැවින් ද “නුඹපග්් පම් සීලපයහි පම් පම් පදාස් 
ඇත්ය” යැයි කිසිවවකුට වදාස් වනොකයි හැක ිවලස රක්නො ලද නිවදාස් 
වූ සීලය “අ රාමට්ඨ” නම් වේ 

එවස් ව ූ සීලය උපචොර සමොධි අපණො සමොධි විදශමනො ඥාන 
උපදවොලීමට සමත් බැවින් “සමාධිසංවත්ත්නික” නම් වේ. 

වමවලස තමො විසින් ගරැවකොට රක්නො ලද සලීය සිහි 
කරනන්ො වූ ඔහුවග් සිත පහදියි. පරීතිය උපදියි. ඔහවුග් සිවතහි යම් 
ක්වල්ශවයෝ වවත් නම් ඒ ක්වල්ශවයෝ පහව යති. 

විශොඛොවවනි, කිලුටු වූ කැඩපතකින ් මනොව සරසො පැහැපත් 
ක  ශරීරය බලන කල්හ ිපැහැදිලිව වනොවපවනයි. පිරිසිදු කැඩපතකනි් 
බලන කල්හි මනොව වපවනයි. එබැවින් ඒ කලිිටි වූ කැඩපත 
උපකරමවයන් පිරිසිදු ක  යතුු ය. 

විශොඛොවවනි, කිලුටු වූ කැඩපත උපකරමවයන ්වකවස් පිරිසදිු 
වවයි ද? වතල් නිසො ද, අළු නිසො ද, වකොස්ස නිසො ද, පුරැෂයොවග් ඒ 
සඳහො වූ උත්සොහය නිසො ද පරිිසිදු වේ. (ඒ කැඩපත වතලින් වතමො 
වපඟුණු විට අලු දමො අස්වලොමින් වහෝ නියඳ වකඳිවලින් ක  
බුරැසුවවන් (වකොස්ස) මැඳීවමන් කැඩපත පිරිසදිු වේ.) වමවලස පිරිසිදු 
ක  කැඩපතින් රෑප දශමනය පහසු වවයි. 
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විශොඛොවවනි, වමවස් කලිුටු වූ කැඩපතින් නිසිවලස රෑප 
දශමනය වනොවනන්ො වස් කලිිටි වූ සිත ඇතිවිට සමොදන් වූ උවපෝසථය 
මහත් ඵල මහත් ආනිශිංස වනොවවයි. එබැවින් උපකරමවයන් කැඩපත 
පිරිසිදු වනන්ො වස් කිලිටු වූ සිත උපකරමවයන් පරිිසිදු ක  යුතු ය. 

විශොඛොවවනි, වම් ශොසනවයහි ආයයම ශරොවකයො කඩ වනොවූ, 
සිදුරැ වනොවූ, කබර වනොවූ, කැලැල් වනොවූ, තෘෂ්ණොවට යටත් වනොවූ, 
නුවණැතියන් විසනි් පරශිංසො කරණ ලද, තෘෂ්ණො දෘෂ්ටීන් විසනි් අල්වො 
වනොගන්නො ලද සමොධිය පණිිස පවත්නො තමොවග් සීලය සිහි කරයි ද, 
සීලය සිහි කරන්නො වූ ඔහුවග් සිත පහදියි. පරීතිය උපදියි. ඔහුවග් 
සිවතහි යම් ක්වල්ශවයෝ වවත් නම් ඒ ක්වල්ශවයෝ පහව යති. 

විශොඛොවවනි, වම් ආයයම ශරොවකයො සීලය සිහකිිරීම් වශවයන් 
සමොදන් වූ සලීූවපෝසථයවයහි වසන්වනකු, නිතය සීලය උවපෝසථ 
සීලය හො සමග වොසය කරන්වනක ුවවයි. එයින ්ඔහුවග් සිත සීලය 
අරබයො පහදියි. පරීතිය උපදියි. ඔහුවග් සිවත් යම් ක්වලශ්වයෝ වවත් නම් 
ඒ ක්වල්ශවයෝ පහව යති. විශොඛොවවනි, වමවස ් කිලුටු වූ සිත 
උපකරමවයන් පිරිසිදු කිරීම වවයි. 

 පද්වත්ා උප ෝසථය 

විශොඛොවවනි, කිලුටු වූ සිත උපකරමවයන් පිරිසදිු වවයි. 
විශොඛොවවනි, වකවස් කිලුට ුවූ සිත උපකරමවයන් පිරිසදිු වවයි ද? 

විශොඛොවවනි, වම් ශොසනවයහි ආයයම ශරොවකයො චොතුර්මහොරොජික 
වදේවලොව වදවිවයෝ ඇත්තොහ. තේතිසො වදේවලොව වදවිවයෝ ඇත්තොහ. 
යොම වදේවලොව වදවිවයෝ ඇත්තොහ. තුසිත වදේවලොව වදවිවයෝ 
ඇත්තොහ. නිමමොනරතී වදේවලොව වදවිවයෝ ඇත්තොහ. පරිනිර්මිත 
වසවර්ති වදේවලොව වදවිවයෝ ඇත්තොහ. එයින් මත්වතහි බරහ්ම කොයික 
වදවිවයෝ ඇත්තොහ. යම්බඳු වූ ශරද්ධොවකනි් යුක්ත වූ ඒ වදවිවයෝ වමයින් 
චයුතව එහි උපනන්ොහු ද, මො හටද එබඳු වූ ශරද්ධොවක ්ඇත. යම්බඳු වු 
වූ සීලයකනි් යකු්ත වූ ඒ වදවිවයෝ වමයින් චයුතව එහි උපන්නොහු ද, 
එබඳු වු සීලයක් මටද ඇත. යම්බඳු වූ ශරැතයකින් යුත් ඒ වදවිවයෝ 
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වමයින් චයුතව එහි උපනන්ොහු ද, මටද එබඳු වූ ශරැතයක් ඇත. යම්බඳු 
වූ තයොගයකින් යුත් ඒ වදවිවයෝ වමයින් චයුතව එහි උපන්නොහු ද, මටද 
එබඳු වූ තයොගයක් ඇත. යම්බඳු වූ පරඥාවකනි් යුත් ඒ වදවිවයෝ වමයින් 
චයුතව එහි උපන්නොහු ද, මටද එබඳු වූ පරඥාවක් ඇත, යැයි ඒ වදවියන් 
සොක්ෂය වකොට තමොවග් ද, ඒ වදවියන්වග් ද ශරද්ධොව ද, සීලය ද, ශරැතය 
ද, තයොගය ද, පරඥාව ද සිහි කරන්නො වූ ඔහුවග් සති පහදියි. පරීතිය 
උපදියි. ඔහුවග් සිවත් යම් ක්වල්ශවයෝ වවත් නම් ඒ ක්වල්ශවයෝ පරහීණ 
වවති. 

විශොඛොවවනි, කිලුටු වූ රන් ආභරණයක් පැ ඳ නැකැත් 
කරීඩොවන්හි වයවදන කල්හි අලිංකොරමත් වනොවවයි. එබැවින් එම 
ප ඳනොව උපකරමවයන් පරිිසිදු ක  යුතු ය. විශොඛොවවනි, කලිුටු වූ 
ආභරණය වකවස් උපකරමවයන් පරිිසිදු වන්වන් ද? විශොඛොවවනි, උදුන 
නිසො ද, ලුණු නිසො ද, වගරැක (මැටි) චූණමය නිසො ද, පිඹින නලය හො 
වපරලන අඬුව නිසො ද, ඊට සුදුසු වූ රක්කරැවග් උත්සොහය නිසො ද 
කිලුටු වූ ආභරණය උපකරමවයන ්පිරිසිදුවීම වවයි. (ලුණු, මැටි චූණමය 
උදුවනහි බහො පිරිසිදු ක යතුු රන් ආභරණ එහි දමො නලවයන් පිඹිමින් 
ගිනන් සමව පවත්වොගනිමින්, අඬුවවන් ඒ වම් අත වපරලමින ්කරන 
රන්කරැවග් උත්සොහය නිසො ආභරණ පිරිසිදු වේ.) 

එපරිද්වදනම් කිලුටු වූ සිත ඇතිව පිහිටියො වූ උවපෝසථය මහත් 
ඵල මහත් ආනිශිංස වනොවවයි. පිරිසිදු සිත ඇතවිිට සමොදන් වූ 
උවපෝසථයම මහත් ඵල මහත් ආනිශිංස වවය.ි විශොඛොවවනි, 
උපකරමවයන් පිරිසිදුවීම වවයි.  

විශොඛොවවනි, වකවස් කිලුට ුවූ සිත උපකරමවයන් පිරිසදිු වේ ද? 

විශොඛොවවනි, වම් ශොසනවයහි ආයයම ශරොවකයො චොතුර්මහොරොජික 
වදවිවයෝ ඇත්තොහ. තේතිසො වදවිවයෝ ඇත්තොහ. යොම වදවිවයෝ 
ඇත්තොහ. තුසිත වදවිවයෝ ඇත්තොහ. නිමමොනරතී වදවිවයෝ ඇත්තොහ. 
පරිනිර්මිත වසවර්ති වදවිවයෝ ඇත්තොහ. එයින් මත්වතහි බරහ්ම කොයික 
වදවිවයෝ ඇත්තොහ. යම්බඳු වූ ශරද්ධොවකනි් යුක්ත වූ ඒ වදවිවයෝ වමයින් 
චයුතව එහි උපනන්ොහු ද, මො හටද එබඳු වූ ශරද්ධොවක ්ඇත. යම්බඳු වු 
වූ සීලයකනි් යකු්ත වූ ඒ වදවිවයෝ වමයින් චයුතව එහි උපන්නොහු ද, 
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එබඳු වු සීලයක් මටද ඇත. යම්බඳු වූ ශරැතයකින් යුත් ඒ වදවිවයෝ 
වමයින් චයුතව එහි උපනන්ොහු ද, මටද එබඳු වූ ශරැතයක් ඇත. යම්බඳු 
වු වූ තයොගයකනි් යුත් ඒ වදවිවයෝ වමයින් චයුතව එහි උපන්නොහු ද, 
මටද එබඳු වූ තයොගයක් ඇත. යම්බඳු වු වූ පරඥාවකින් යුත් ඒ වදවිවයෝ 
වමයින් චයුතව එහි උපනන්ොහු ද, මට ද එබඳු වූ පරඥාවක් ඇත. තමොවග් 
ද, ඒ වදවියන්වග් ද ශරද්ධොව ද, සීලය ද, ශරැතය ද, තයොගය ද, පරඥාව ද 
සිහි කරන්නො වූ ඔහුවග් සති පහදියි. පරීතිය උපදියි. ඔහුවග් සිවත් යම් 
ක්වල්ශවයෝ වවත් නම් ඒ ක්වල්ශවයෝ පහව යති. 

වමවස් වදවියන් සොක්ෂය ස්ථොනවයහි තබො තමොවග් ගුණ 
සිහිකරනන්හු විසින් සමොදන් වූ උවපෝසථය “පද්වත්ා උප ෝසථය” නම් 
වේ. එබැවින් වද්වතො උවපෝසථවයහි වසයි යැයි ද, වදවියන් සමග 
වොසය වකවර්ය යැයි ද කයිනු ලැවේ. ඔහුවග් සිත වදවියන ්අරබයො 
පහදියි. පරීතිය උපදිය.ි ඔහුවග් සිවත් යම් ක්වල්ශවයෝ වවත් නම්, ඒ 
ක්වල්ශවයෝ පහ වවත්. විශොඛොවවනි, වමවස් කිලුටු වූ සිත උපකරමවයන් 
පිරිසිදු කිරීම වවයි. 

 ආයයමය උප ෝසථය 

විශොඛොවවනි, ඒ ආයයම ශරොවක වතවම් වමවස් සිතයි. වකවස්ද? 

රහතන් වහන්වස්ලො පරොණවධොදී අකුසල සිදුවීමට වහ්තුවන 
වකවලසුන් කමමක්ෂයකර ඤානවයන් සම්පූණමවයන් පරහොණය වකොට 
ඇති බැවින් දිවි ඇතිතොක් පරපණ නැසීවම් වේතනො සිංඛයොත දුසිල් 
බව අතහැර පරොණඝොතය දුරැවකොට, පරොණඝොතවයන ් වවන්ව වොසය 
කරයි. එවස්ම අනනු් නැසමී පිණිස දණ්ඩක් වහෝ සැතක් වහෝ රැවගන 
වනොපැවතීවමන් බහොතැබ ූ දඬු ඇත්වතෝ ව බහොතැබූ අවි ආයුධ 
ඇත්වතෝව වවවසති.  

ධමමගරැක භොවවයන ් ද, අකුසල් මුලින් උපුටො දැමූ බැවින ් ද 
වලෞකික වලෝවකෝත්තර කසුල ධමමයන්ට පමණක ්සමීො වූ සන්තොන 
ඇති බැවින් ද, ධමමයම ආත්වභොවයට අධිපති බැවින් පව පි ිකුල් කරන 
ලක්ෂණය ඇති ලැජ්ජොවවන් (හිරිවයන්) යුක්ත වූවවෝව වවවසති. පුහුදුන් 
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ජනයොට වමන් වලොකොධිපතිභොවවයන් (වලෝකයොට බිවයන්) 
අකුසලයන්වගන් වැ කීවම් බිය (ඔත්තප්පයක්) රහතන් වහන්වස්ලොට 
නැත. වමවලස යම් ධමමතොවන්වගන් පරොණ වධොදිවයන ්වවන්වීම සිදුවේ 
ද, එම වහ්තුවවන් ලැජ්ජොව වමතරිය කරැණොව යන ධමමයන්වගන් 
යුක්තව සියලු සත්වයන් වකවරහි දයොව ඇතිව, හිතොනුකම්පො ඇතිව 
සියලු සත්වයන් වකවරහි එක හො සමොන සිතින් වොසය කරති.  

මම ද, වම් රොතරිය ද, වම් දහවල ද පරොණඝොතය දුරැවකොට, 
පරොණඝොතවයන් වැ කී, බහො තැබූ දඬු ඇතිව, බහො තැබූ ආයුධ ඇතිව, 
ලජ්ජො ඇතිව, දයො ඇතිව, සියලු සත්වයන් වකවරහි හිතොනුකම්පො 
ඇතිව, වොසය කරමි. මම වම් අඞ්ගවයන් ද  රහතන් වහන්වසලොට 
අනුව ප ිිපදිමි. එවස ් කරන්නො වූ මො විසින් රහතන් වහන්වස්ලො 
අනුගමනය කරන ලද්වද් වවමි. උවපෝසථය ද කරන ලද්වද් වවමි. 

රහතන් වහන්වස්ලො දිවි ඇතිතොක් නුදුන් වදය ගැනීම 
දුරැවකොට, නදුුන ්වදය ගැනීවමන ්වවනව්, දුන් වදයක්ම ගනමිින්, දුන් 
වදයකම් කැමති වවමින්, වසොර වනොවූ, පිරසිදු වූ ආත්ම භොවවයන් 
වොසය කරති. මම ද, වම් රොතරිය ද, වම් දහවල ද නදුුන් වදය ගැනමී 
දුරැවකොට, නුදුන් වදය ගැනීවමන් වවන්ව, දුන් වදයම ගනිමින්, දුන් 
වදයම කැමති වවමින්, වසොර වනොවූ පිරිසිදු ව ූආත්ම භොවවයන් යුතුව 
වොසය කරමි. මම වම් අිංගවයන් ද රහතන් වහන්වසලොට අනුව 
පි පිදිමි. එවස් කරන්නො වූ මො විසින් උවපෝසථය ද කරන ලද්වද් 
වන්වන් ය. 

රහතන් වහන්වස්ලො දිවි ඇතිතොක් ගම් - නියම්ගම් වැසියන්ට 
අයත් වූ පහත් ලොමක ධමමයක් වන වමථුනය නම් වූ අබරහ්මචයයමොව 
දුරැවකොට, ස්තරීන් විසින් කරන ඇඟ ඉලීම - පිරිමැදීම - නෑවීම - 
සම්බොහනොදිය වනොයිවසමී් සිංඛයොත බරහ්මචයයමයොවවහි වයදී වොසය 
කරති. මම ද, වම් රොතරිය ද වම් දහවල ද එවලස අබරහ්මචයයමොව 
පහවකොට බරහ්මචොරීව වොසය කරමි. මම වම් අඞ්ගවයන් ද රහතන් 
වහන්වසලොට අනුව පි පිදිමි. වමවස් කරන්නො වූ මො විසින් උවපෝසථය 
ද කරන ලද්වද් වන්වන් ය. 
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රහතන් වහන්වස්ලො දිවි ඇතිතොක් මුසොවොදය හැර, 
මුසොවොදවයන් වැ කී, සතයය කියමින්, සතයවයන් සතයය ග පමින්, 
ස්ථිර වචන කියමින්, ඇදහිය හැකි වචන කියමින.් වලෝකයො විංචො 
වනොකරත් ද, මම ද අද වම් රොතරිය ද, වම් දහවල ද වබොරැකීම අත්හැර, 
වබොරැවවන් වැලැකී, ඇත්ත කියමින්, ඇත්වතන් ඇත්ත ගලපමින්, 
ස්ථිර වචන කියමින්, ඇදහිය හැක ි වචන කියමින ් වලෝකයො විංචො 
වනොකරමි. මම වම් අිංගවයන් ද රහතන් වහන්වස්ලො අනුව ප ිිපදිමි. 
එවස් කරන්නො වූ මො විසින ්උවපෝසථය ද කරන ලද්වද් වවයි. 

රහතන් වහන්වස්ලො දිවි ඇතිතොක් මදයට හො පරමොදයට වහ්තු 
වූ රහවමර පීම හැර, මදයට හො පරමොදයට වහ්තු වූ රහවමර පොනවයන් 
වැලකුණොහු ය. මම ද අද වම් රොතරිය ද, වම් දහවල ද, මදයට හො 
පරමොදයට වහ්තු වූ රහවමර පොනවයන් වවන්වවමි. මම වම් අිංගවයන් 
ද රහතන් වහන්වසලොට අනුව ප ිිපදිමි. එවස් කරනන්ො වූ මො විසනි් 
උවපෝසථය ද කරන ලද්වද ්වවයි. 

රහතන් වහන්වස්ලො දිවි ඇතිතොක් එක වේවල් ව ඳන බත් 
ඇත්තොහ. රොතරී වභෝජනවයන් වැ කුණොහු වවති. විකොල වභෝජනවයන් 
වැ කුණොහු වවති. මම ද අද වම් දහවල ද, වම් රොතරිය ද එක බතක් 
ඇත්වතක් වවමි. රොතරි වභොජනවයන් වැ කී, විකොල වබොවභෝජනවයන් 
වැ කී වවවසමි. මම වම් අඞ්ගවයන් ද රහතන් වහන්වසලොට අනුව 
පි පිදිමි. එවස් කරන්නො වූ මො විසින් උවපෝසථය ද කරන ලද්වද ්වවයි. 

රහතන් වහන්වස්ලො දිවි ඇත්තොක් නැටීම, ගී කීම, වබර ආදිය 
ගැසීම, නැටමු් වැයමු් ආදී විහිළු දැකමී, මල් සවුඳ විලවුන් පොවිේචිය, 
සැරසීම ආදිවයන් ශරීරය අලඞ්කොර කරගැනමී යන වමයින ් වවන් 
වූවොහු ද, මම ද අද වම් රොතරිය ද දහවල ද නැටිම, ගී කීම, වබර ආදිය 
ගැසීම, නැටුම් වැයුම් ආදී විහිළු දැකීම, මල් සවුඳ විලවුන් පොවිේචිය 
සැරසීම ආදිවයන් කය අලඞ්කොර කර ගැනීම යන වමයින් වවන් වවමි. 
මම වම් අඞ්ගවයන් ද රහතන් වහන්වසලොට අනුව පි ිපදිමි. එවස් 
කරනන්ො වූ මො විසින් උවපෝසථය ද කරන ලද්වද් වවයි. 

රහතන් වහන්වස්ලො දිවි ඇතිතොක් උස් ආසන, මහො ආසන 
හැර උස් ආසන මහො ආසනවයන් වවන් වූවොහු, මිටි රියන් පමණ 
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ඇවඳහි වහෝ තණ ඇතිරිවයහි වහෝ සයනය කරති. මම ද අද වම් රොතරිය 
ද, දහවල ද උස් ආසන, මහො ආසන හැර, මිටි රියනක් පමණ ඇවඳහි 
වහෝ තණ ඇතිරියක වහෝ සයනය කරමි. මම වම් අඞ්ගවයන් ද රහතන් 
වහන්වසලොට අනුව පි ිපදිමි. එවස් කරන්නො වූ මො විසින් උවපෝසථය 
ද වසන ලද්වද් වවයි. 

විශොඛොවවනි, වමවස් විස ූ ආයයම උවපෝසථය මහත්ඵල වේ. 
මහත් ආනිසිංස වේ. මහත් බැබලීම ඇත්වත්ය. මහත් පැතිරීම 
ඇත්වත්ය. වකොපමණ මහත්ඵල මහත් ආනිසිංස, මහත් බැබලීම් මහත් 
පැතිරීම් ඇත්වත් ද? යත් :- 

විශොඛොවවනි, යම්වස් අඟු, මගධ, කොශි, වකොශල, වජ්ජි, මල්ල, 
වචතිය, වත්සය, කුරැ, පඤ්චොල, මජ්ජ, සූරවස්න, අස්සක, අවන්ති, 
ගදධොර, කොම්වබෝජ බඳු ව ූ වබොවහෝ සත්රැවන් ඇති වම් වසොව ොස් 
ජනපදයන්වගන් යුත් වම් දඹදිව වඓශ්චයයමවයන් අධිපති වූ චකරවර්ති 
රජයය යවමක් කරන්වන් ද, ඒ සක්විති රොජයය අඞ්ග අටකින් යකු්ත 
උවපෝසථයොවග් වසොව ොස්වන කලොවවන් කලොවකුදු1 වනොවන්වන් ය. 
ඊට වහ්ත කවවර්ද? විශොඛොවවනි, දිවය සැපය හො සමකර බැලූ කල 
චකරවර්ති රොජයය ස්වලප් වදයක.ි 

විශොඛොවවනි, මනුෂය වෂම පනසක් වේ ද, වමය 
චොතුර්මහොරොජික වදවියනට් එක් රෑ දහවලකි. එවස් වූ තිස් රැයක් 
මොසයකි. එවලස වදාව ොස් මසක් සිංවත්සරයකි. එවස් වූ වෂම 
පන්සියයක් චොතුර්මහොරොජික වැසි වදවියන්වග් ආයු පරමොණය වවයි. 

විශොඛොවවනි, වම් වලෝකවයහි ස්තරියක් වහෝ පුරැෂවයකු වහෝ 
අඞ්ග අටකින ්යුත ්උවපෝසථය වැස, ශරීරයොවග ්බිඳීවමන ්මරණින් මතු 
චොතුර්මහොරොජික වදවියන ් අතර උපදින්වන්ය, යන වම් කොරණය 
විදයමොන වේ. විශොඛොවවනි, දිවය සැපය හො සමකර බැලූ කල මනුෂය 
සක්විති රජකම ස්වල්පය යැයි වම් සඳහො කියන ලදී. 

                                                           
1 යමක් වකොටස් දහසයකට වබදා එයින් එකක් වගන එය ද දහසයකට වබදා 
වමවලස දහසය වතොවක් වබදූවිට ලැවබන වකොටස් දහසවයන් එකක් 
වසොවලොස්වන කලොවවන් කලොවක් නම් වේ. 
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විශොඛොවවනි, මනුෂය වෂම සියයක් වේ ද, වමය තේතිසො වැසි 
වදවියන්ට එක් රෑ දහවලකි. එවස් වූ තිස් රැයක් මොසයකි. එවස් වූ 
වදාව ොස් මසක් සිංවත්සරයකි. එවස් වූ වෂම දහසක් තේතිසො වැසි 
වදවියන්වග් ආයු පරමොණය වවයි. 

විශොඛොවවනි, වම් වලෝකවයහි ස්තරියක් වහෝ පුරැෂවයකු වහෝ 
අඞ්ග අටකින ්යුත ්උවපෝසථය වැස, ශරීරයොවග ්බිඳීවමන ්මරණින් මතු 
තේතිසො වදවියන ්අතර උපදින්වනය්, යන වම් කොරණය විදයමොන වේ. 
විශොඛොවවනි, දිවය සැපය හො සමකර බැලූ කල මනෂුය සක්විති රජකම 
ස්වල්පය යැයි වම් සඳහො කියන ලදී. 

විශොඛොවවනි, මනුෂය වෂම වදසියයක් වේ ද, වමය යොම 
වදේවලෝ වැසි වදවියන්ට එක් රෑ දහවලකි. එවස් වූ තිස් රැයක් මොසයකි. 
එවස් වූ වදාව ොස් මසක් සිංවත්සරයකි. එවස් වූ දිවය වෂම වදදාහසක් 
යොම වදේවලෝ වැසි වදවියන්වග් ආයු පරමොණය වවයි. 

විශොඛොවවනි, වම් වලෝකවයහි ස්තරියක් වහෝ පුරැෂවයකු වහෝ 
අඞ්ග අටකින ්යුත ්උවපෝසථය වැස, ශරීරයොවග් බිඳීවමන ්මරණින් මතු 
යොම වදවියන් අතර උපදින්වන්ය යන වම් කොරණය විදයමොන වේ. 
විශොඛොවවනි, දිවය සැපය හො සමකර බැලූ කල මනෂුය සක්විති රජකම 
ස්වල්පය යැයි වම් සඳහො කියන ලදී. 

විශොඛොවවනි, මනෂුය වෂම සොරසියයක් වේ ද, වමය තුෂිත 
වදේවලොව වැසි වදවියනට් එක් රෑ දහවලකි. එවස් වූ තිස් රැයක් 
මොසයකි. එවස් වූ වදාව ොස් මසක් සිංවත්සරයකි. එවස් වූ දිවය වෂම 
සොරදහසක් තුෂිත වදේවලොව වැසි වදවියන්වග් ආයු පරමොණයයි. 

විශොඛොවවනි, වම් වලෝකවයහි ස්තරියක් වහෝ පුරැෂවයකු වහෝ 
අඞ්ග අටකින ්යුත ්උවපෝසථය වැස, ශරීරයොවග ්බිඳීවමන ්මරණින් මතු 
තුසිත වදවියන් අතර උපදින්වන්ය, යන වම් කොරණය විදයමොන වේ. 
විශොඛොවවනි, දිවය සැපය හො සමකර බැලූ කල මනෂුය සක්විති රජකම 
ස්වල්පය යැයි වම් සඳහො කියන ලදී. 
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විශොඛොවවනි, මනෂුය වෂම අටසියයක් වේ ද, වමය නිමමොණරතී 
වදවියන්ට එක් රෑ දහවලකි. එවස් වූ තිස් රැයක් මොසයකි. එවස් වූ 
වදාව ොස් මසක් සිංවත්සරයකි. එවස් වූ දිවය වෂම අටදහසක් නිමමොණරතී 
වදවියන්වග් ආයු පරමොණයයි. 

විශොඛොවවනි, වම් වලෝකවයහි ස්තරියක් වහෝ පුරැෂවයකු වහෝ 
අඞ්ග අටකින ්යුත ්උවපෝසථය වැස, ශරීරයොවග ්බිඳීවමන ්මරණින් මතු 
නිමමොණරතී වදවියන් අතර උපදින්වන්ය, යන වම් කොරණය විදයමොන 
වේ. විශොඛොවවනි, දිවය සැපය හො සමකර බැලූ කල මනුෂය සකව්ිති 
රජකම සව්ල්පයයි වම් සඳහො කියන ලදී. 

විශොඛොවවනි, මනෂුය වෂම දහසය සීයයක් (1600) වේ ද, වමය 
පරනිර්මිත වසවර්ති වදේවලොව වැසි වදවියන්ට එක් රෑ දහවලකි. එවස් 
වූ තිස් රැයක් මොසයකි. එවස් වූ වදාව ොස් මසක් සිංවත්සරයකි. එවස් 
වූ දිවය වෂම දහසයදහසක් පරනිර්මිත වසවර්ති වදේවලොව වදවියන්වග් 
ආයු පරමොණයයි. 

විශොඛොවවනි, වම් වලෝකවයහි ස්තරියක් වහෝ පුරැෂවයකු වහෝ 
අඞ්ග අටකින ්යුත ්උවපෝසථය වැස, ශරීරයොවග ්බිඳීවමන ්මරණින් මතු 
පරනිර්මිත වසවර්ති වදවියන් අතර උපදින්වන්ය, යන වම් කොරණය 
විදයමොන වේ. විශොඛොවවනි, දිවය සැපය හො සමකර බැලූ කල මනුෂය 
සක්විති රජකම ස්වල්පය යැයි වම් සඳහො කියන ලදී. 

භොගයවතුන් වහන්වස් වමම කරැණු ගොථො වශවයන් නැවත ද 
වමවස් වදා හ. 

 ාණ්ං න හාපන න චදින්නමාදිපය 
මුසා න භාපස න ච මජ්ජ්ප ා සියා, 
අබරහ්මචරියා විරපමයය පමථුනා 
රත්ත්ිං න භුපඤ්ජ්යය විකාලපභාජ්නං. 

 
සතුන් වනොමැරීම, අන්සතු වස්තුව වනොගැනමී, වබොරැ 

වනොකීම, මතප්ැන් වනොබීම කරන්වනකු විය යුතුයි. වමථුන සිංඛයොත 
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වශර්ෂ්ඨ වනොවන හැසිරීවමන් වැලකීම, රොතරී ආහොරය ද, දහවල විකොල 
වභෝජනය ද වනොක  යුතයුි. 

මාලං න ධාපර න ච ග්න්ධමාචපර, 
මපඤ්ච ඡමායං ව සපයථ සන්ථපත්, 
එත්ං හි අට්ඨඞ්ග්ිකමාහුප ාසථං, 
බුපෙන දුක්ඛන්ත්ග්ුනා  කාසිත්ං. 

මල් මොලො දරීම, සුවඳ පොවිේචිය වනොක  යුතුයි. මිටි රියන් 
ඇවඳහි වහෝ බිම තණ ඇතිරිවයහි වහෝ සයනය ක  යුතුයි. වමවලස 
පරපණ නැසීවමන් වැ කීමොදිවයහි වනොහැසිවරනන්හු විසින් විසූ 
වපවහවස අඞ්ග අටකින් යකු්තවන බැවින් අෂ්ටොිංගුවපෝසථය යැයි දුක් 
වක වර ක  බුදුරජොණන් වහන්වස් විසින් වදාරණ ලදී. 

චපන්දා ච සූරිපයා ච උපභා සුදස්සනා 
ඔභාසයං අනු රියන්ත්ි යාවත්ා, 
ත්පමානුදා පත්  න අන්ත්ලකි්ඛග්ා 
නපභ  භාසන්ත්ි දිසාවිපරාචනා. 

යහපත් දැකමු් ඇති, අඳුරැ දුරැ කරණ චදද්රයො ද, සූයයමයො ද යන 
වදවදන බැබවලමින් හැසිවරත් ද, අඳුර නසමින් අහවසහි සැරිසරන ඒ 
වදවදන දිශො බබළුුවමින් අහවසහි රැස් නඟත් ද, 

එත්ස්මිං යං විජ්ජ්ත්ි අන්ත්පර ධනං 
මුත්ත්ා මණි පවළුරියඤ්ච භද්දකං, 
සිඞ්ග්ී සවුණ්ණ්ං අථ වා ි කඤ්චනං 
යං ජ්ාත්රෑ ං හටකන්ත්ි වුච්චත්ි. 

වම් වදක අතර වූ මුතු හො මැණික් ද, යහපත් ව ූවවඩයූයම 
මැණික් ද, ගව අිං හැඩය හො පරමොණය ඇති සිිංගී නම් රැවන් ද, 
වනොවහොත් පවමතවල ඇතිවන රැවන් ද, බුදුසිරැවරහි පැහැය වමන් 
රන්වන් වූ ස්වණම ද යන යම් ධනයක් ඇත්වත් වේ ද, යම් රැවනක් 
රැවනම් වේ ද, කුහුඹුවන් විසින් වගවනන ලද “හාටකය” යැයි කියනු 
ලබන රන් හො යම්බඳු ධනයක් වේ ද, 
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අට්ඨඞ්ග්ුප ත්ස්ස උප ාසථස්ස 
කලම් ි පත් නානුභවන්ත්ි පසාළසිං, 
චන්ද් භා ත්ාරග්ණ්ා ච සපබ්බ. 

ඒ මුතු මැණික් අඞ්ග අටකින් යුත් උවපෝසථයොවග් 
වසොව ොස්වන කලොවවන ් කලොවකුදු වනොවටවන ් ය. අන් සියලු 
තොරකොවන්වග් ආවලෝකය චදද්රොවලෝකවයන් වසොව ොස්වන කලොවවන් 
කලොවකුදු වනොවනන්ොක් වමනි.  

ත්ස්මා හි නාරී ච නපරා ච සීලවා, 
අට්ඨඞ්ග්ුප ත්ං උ වස්සුප ාසථං, 
 ුඤ්ඤානි කත්වාන සුඛුරයානි 
අනින්දිත්ා සග්ග්මුප න්ත්ි ඨානන්ත්ි. 

එවස් වහයින ් සීලවන්ත ස්තරී පුරැෂයන් අඞ්ග අවටන් යුත් 
උවපෝසථය වැස, සැප සැප වගනවදන පින් වකොට, කසිිවකවනකුවගන් 
නින්දා වනොලබන දිවය වලෝකයට පැමිවණති. 

 උප ෝසථ සීලපයහි  ිහිටිය යුත්ු ආකාරය 

අෂ්ටොිංග උවපෝසථ සීලය හො ගහට්ඨ දස සීලය සමොදන ්වන්නො 
වූ පනි්වතුන් විසනි් වපවහවස් සමොදන් වීමට වපර දින තමො විසින් ක  
යුතු කටයුතු අවසන් කිරීවමන් වහෝ වම් වම් වදය වමවස් කරවු යැයි 
කියො ආහොර සැපයීම් ආදී කෘතයයන් නියමිත අයට පැවරීවමන් වහෝ 
ඒවො පසුවට කල් තැබීවමන ්වහෝ තමන් ඒ සයිල්වලන ්නිදහස් විය යුතු 
ය. තව ද කවයහි ආභරණ ප ඳා ඇත් නම් ඒවො ශරීරවයන් බැහැර 
වකොට තැබිය යුතු ය. පසුදා අළුයම නැඟිට මුහුණ කට වදෝවනය වකොට 
උණුපැන් ලීටරයක ්පමණ පොනය වකොට වැසික ිි කැසිකි  ිආදී ශරීර 
කෘතයයන් සිදු වකොට සුදු වතින් සැරසී වම් උරය වැවසන වස් උතුරැ 
සළුවක ්පැ ඳ හැකනිම් ආරණයයකට වහෝ පන්සලකට වගොස් භිකු්ෂන් 
වහන්වස් නමක් වහෝ සොමවණ්රයන් වහන්වස් නමක් වවත එ ඹ 
අරැණ නැගීවමන් පසුව සලි් සමොදන් විය යුතු ය. භකි්ෂු සොමවණ්රයන් 
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වහන්වස්ලො නැත ි විට සලීය ප ිිබඳව දැනමුැති උපොසකවයක ු වහෝ 
උපොසිකොවක් වවත එ ඹ සලි් සමොදන් විය යුතු ය. සමොදන් වන විට ද 
සිතින් මමුුණන්වන් නැතිව හඬ නඟො සිල් සමොදන් විය යුතු ය. සිල් 
පද වනොදන්නො වූ හො වනොවත්වරන්නවනු් විසනි් බුදු රජොණන් වහන්වස් 
විසින් පනවො වදා  උවපෝසථය අධිෂ්ටොන කරමි යැයි භික්ෂුන් වහන්වස් 
නමක ් වහෝ සොමවණ්රයන් වහන්වස් නමක් ඉදිරිවයහි ද, භිකු්ෂ 
සොමවණ්රයන් වහන්වස්ලො නැති විට උපොසකවයකු වහෝ උපොසිකොවක 
ඉදිරිවයහි කිව යුතු ය. එයින් සීලවයහි පිහිටීම වේ. ඒ කිසිවවකු 
වනොලබන්නකු විසින් තමො විසින්ම අධිෂ්ටොන ක  යුතු ය. එයද 
හඬනගො කිව යුත්වත්ම ය. ආහොර පොන අනයයන් විසින් 
පි ගින්වන්වන ්නම් ඔවුන ්වකවරහි වමතරිවයන ්ඒවො පරිවභෝග ක  
යුතු ය. නැතවහොත් තමො විසිනම් කල ්ඇතිව සියලල් සූදානම් වකොට 
තබොවගන ඒවොවගන් ආහොරය සකස්කර ගත යතුු ය. වපවහවස් 
වසන්නහු විසින් අනයයනට් බොධො වන වලස කොයික වොචසික කටයුතු 
වනොක  යුතු ය. අයවැය ගණිමින් කල් වනො වගවිය යුතු ය. තම 
නිවවසහි සිට ම වපවහවස් වසනන්හු විසනි් ගෘහ කමමොන්තවලින් 
වවන්ව සමොදන්ව ගත් සලීය ආවජණො කරමින් වත ්පි ිවවත් කිරීම, 
බුද්ධ පූජො හො වන්දනො කරිීම, බුදුගුණ, වමතරී, අසභු, මරණසති ආදී 
භොවනොවක වයදීම, ධමම ශරවණය කිරීම, ධමම සොකච්ඡො කිරීමොදී කුසල් 
පිරිය යුතු ය. ආහොරපොන, ගිලන්පස ආදිය පරිවභෝගවයහි දී 
පරතයවේක්ෂො නුවණින් යතුුව ඒවො පූජො කරන්නවුන් වකවරහි 
වමතරිවයන් යුතුව පරිවභෝග ක  යුතයු. සිල් සමොදන්ව දවල ් දවස 
පමණක ්වවවසන්වන ්නම් එය “අධම උප ෝසථය” නම් වේ. දවසක් 
පුරොවට සීලවයහි පිහිටො සටිින්නවනු් විසනි් පැය විසිහතරක්ම සීලවයහි 
පිහිටො සිටිය යුතු ය. වම් සියල්ල පි ිබඳ වැඩි විස්තර අත්ි  ූජ්නීය 
පර්රැකාපන් චන්දවිමල මහානායක මාහිමි ාණ්න් වහන්පස් විසින් 
රචිත “ප ාපහාය දිනය” ගරන්ථය බලො දත යුතු ය. 
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 උප ෝසථ සිලය සමාදානය 

ඔකාස අහං භපන්ත්, ත්ිසරපණ්න සද්ධිං අට්ඨාංග් සමන්නාග්ත්ං 
උප ාසථ සීලං ධම්මං යාචාමි අනුග්ග්හං කත්වා සීලං පදථ පම භපන්ත්. 

දුත්ියම් ි---ත්ත්ියම් ි අහං භපන්ත්, ත්ිසරපණ්න සද්ධිං අට්ඨාංග් 
සමන්නාග්ත්ං උප ාසථ සීලං ධම්මං යාචාමි අනුග්ග්හං කත්වා සීලං පදථ 
පම භපන්ත්. අනුකම් ං උ ාදාය. 

බුද්ධං සරණ්ං ග්ච්ඡාමි..... 

1.  ාණ්ාත්ි ාත්ා පවරමණී සික්ඛා දං සමාදියාමි. 
2. අදින්නාදානා පවරමණී සික්ඛා දං සමාදියාමි. 
3. අබරහ්මචරියා පවරමණී සික්ඛා දං සමාදියාමි. 
4. මුසාවාදා පවරමණී සික්ඛා දං සමාදියාමි. 
5. සුරාපමරය මජ්ජ්  මාදට්ඨානා පවරමණී සික්ඛා දං සමාදියාමි. 
6. විකාලපභාජ්නා පවරමණී සික්ඛා දං සමාදියාමි. 
7. නච්ච ග්ීත් වාදිත් විසූකදස්සන මාලාග්න්ධවිපල න ධාරන මණ්ඩන 

විභූසනට්ඨානා පවරමණී සකි්ඛා දං සමාදියාමි. 
8. උච්චාසයන මාහාසයනා පවරමණී සික්ඛා දං සමාදියාමි. 

 ශිෂා දයන්හි අථම විවරණ්ය 

  ාණ්ාත්ි ාත්ා පවරමණී සික්ඛා දං සමාදියාමි 

සත්වවයකුවග ් ජීවිතයක් කමම ශක්තියට හො පවතනි ආයෂු 
කොලයට අනුව පවතින්නට වනොඳී අවනවකකුවග් උපකරමයකින් විනොශ 
කිරීම පරොණඝොතය නම් වේ. ආදර වගෞරවවයන් වතරැවන් සරණ ගිය 
වබෞද්ධයො විසින ්එම වරදින් වැ කීමට භොගයවතුන් වහන්වස් පනවො 
වදා  පරොණඝොතවයන් වැ කීවම් සික්ෂොව සමොදන්ව එහි වයදිය යුතු ය. 
එහි අථම විවරණය වමවස් ය. 
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“ ාණ්ාත්ි ාත්ා” යන වමහි “ ාණ්” යනු වලෝක වයවහොරය 
අනුව ජීවත්වන සත්වයො ය. පරමොථම වශවයන් ගත් කල්හි ජීවිපත්න් රයි 
නම් වේ. එයද “නාම ජීවිපත්්න්රිය, රෑ  ජීවිපත්්න්රිය” යනුවවන් 
වදවැදෑරැම් වේ. එයනි් “නාම ජීවිපත්්න්රිය” යන ුභවයක් පොසො වනොසිඳී 
පවතින සිත් පරම්පරොව ය. “රෑ  ජීවිපත්්න්රිය” යනු වමවලොව 
පි ිසිඳගත් දා පටන් මරණොන්තය දකව්ො කමම ශක්තිය අනුව පොලනය 
වන කමමජ රෑප පරම්පරොව ය. පරොණඝොතවයහිදී  ගැවනනුවය් වම් රෑ  
ජීවිපත්න්රය ය. වමවස් වූ ජීවිතින් ද්රිය වහවත් පරොණය නැසීවම් 
වේතනොව  “ ාණ්ාත්ි ාත්ා” නම් වේ. 

“පවරමණී” යන්වනහි “පවරං මණ්ත්ීත්ි = පවරමණී” වවරය 
දුරැකරන්වන් නුයි “පවරමණී” නම් වේ. වමයින් සත්ව ඝොතනවයහි 
ආදීනව වහවත් එහි විපොක දැක එයනි් වැ කීවම් වේතනොවයි. වමම 
විරතිය “සම්  ත්ත්විරත්ි, සමාදානවිරත්ි, සමුපච්ඡදවිරත්ි” යනුවවන් 
වතවැදෑරැම් වේ. යවමක ් සිල් සමොදන් වනොවී තම උපන් කුලය 
වගෝතරය ස කො වමවැන ි පේකම් කිරීම අපවග් කුල විංශයට 
වනොගැලවපයි යැයි සිතීවමන් ද, ඇතවමක් තම උගත්කම සැ කීවමන් 
ද, ඇතවමක් තම වයස සැ කීවමන් ද දුසිරිත්ව නි් වැ වකති. වමය 
“සම් ත්ත්ිවිරත්ි” නම් වේ. සික්ෂොපද සමොදනව් තම ජීවිත වහ්තුවවන්වත් 
වනොබිඳ රැකීම “සමාදානවිරත්ි” නම් වේ. නැවත නූපදනො වලස 
වකවලසුන් නැසූ ආයයම උතුමන්ට පරොණඝොතොදී සිතකුදු පහ  
වනොවවත්ම ය. වමය “සමපුච්ඡදවිරත්ි” නම් වේ. වමහදිී සමාදානවිරති්ය 
අදහස් කරන ලදී. 

“සික්ඛා දං” යන වමහ ි සත්වඝොතනොදී වැරදි අතහැරීම, 
හික්මීම, සිංවරවීම “සකි්ඛා” නම් වේ. සීලය පරිපූණමය කිරීම නිවනට 
මොගමය වන බැවින් “ ද” නම් වේ. වමවස් නිස්සරණධයොශවයන් යුතුව 
පරොණඝොතවයන් වැ කී උසස් ගුණ වැඩීම පිණිස සිල් සමොදන් වීම 
සියලු කුසලයන්ට මූලය වන බැවිනද්, නිවමොණොධිගමයට උපොය මොගමය 
වන බැවින් ද “සික්ඛා ද” නම් වේ. 

ලාභ, කීර්ත්ි,  රශංසා, ධන, ඤාත්ි,  රිවාර, ශරීරාවයව, ජීවිත්ාදී 
කිසිඳු වහ්තුවක් නිසොවත් වනොබිඳ සිල් රැකීම ද, යම් වහ්තුවකින ්සිල් 
බිඳුවන් නම්  වහොම එය සමොදන්ව ආයති සිංවරවයහි පිහිටීම ද, 
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වකරෝධය, බද්ධ වවරය, ගණුමකු බව, උසස් ගුණවතනු් හො තමන් සම 
කිරීම, අනයයන්ට ලැවබන කීර්ති පරශිංසො වනො ඉවසීම, තමන්  ඟ ඇති 
ගුණධමම වහෝ පරිවභෝග වසත්ූන් අනුන්ට වනොදීම, තම අගුණ සැඟවීම, 
තමොතු  නැති ගුණ වපන්වීම, දරදඬබුව, එකට එක කරිීම, මොනය, දැඩි 
මොනය, සත්විසි මඳය, පරමොදය යන පොප ධමමයන්වගන් වතොරව “අඛණ්ඩ, 
අිර, අසබල, අකල්මාස, භුජිස්ස, විඤ්ූ සත්ථ, අ රාමට්ඨ, 
සමාධිසංවත්ත්නික” වශවයන් වගෞරව සම්පරයකු්තව රැකීම “සමාදියාමි” 
නම් වේ. 

මුල වහෝ අග ශික්ෂොපද වනොබිඳ රැකමී “අඛණ්ඩ” නම් වේ. 
මැඳින් සකිපද වනොබිඳ රැකීම “අිර” නම් වේ. එක පි ිවවලට සකිපද 
වනොබිඳ රැකමී “අසබල” නම් වේ. තැනනි් තැනනි ්සිකපද වනොබිඳ 
රැකමී “අකල්මාස” නම් වේ. ඉහත කී අිංගයන්වගන් යතු් සීලය තෘෂ්ණො 
දාසත්වවයන්  නදිහස් කරවන බැවින් “භුජිස්ස” නම් වේ. එබඳු සීලයම 
බුදු පවස්බුදු මහරහත් ආදී උතුමන්වග් පරශිංසොවට ලක්වන බැවින් 
“විඤ්ූ සත්ථ” නම් වේ. එබඳු ව ූසීලය මම මවග් යැයි තණ්හො දිට්ි 
වශවයන්  වනොගන්නො බැවින් “අ රාමට්ඨ” නම් වේ. එවස් වූ සීලය 
උපචොර සමොධි අපණො සමොධි විදශමනො ඥාන උපදවොලමීට සමත් බැවින් 
“සමාධිසංවත්ත්නික” නම් වේ. 

වමවලස සීල විපත්තිවයහි ආදීනව හො සීල සම්පත්තිවයහි 
ආනිශිංස ස කො මනො වගෞරවවයන ් සිල් රැකමී වමවලොව දියුණුව 
පරවලොව සුගතිය හො ඒකොන්තවයන්ම වැරදීමකින් වතොරව නිවනින් 
සැනසීමට වහ්තු වන්වන්ම ය. 

අිංග පසක් සම්පූණම වීවමන් පරොණඝොතය සිදුවවයි.  

1. පණ ඇති සවතකු වීම,  
2. පණ ඇති සවතකු බව දැනගැනමී,  
3. මරණු කැමති සිත,  
4. මැරීම පිණිස උපකරම වයදීම,   
5. ඒ උපකරමය නිසොම මැරීම යන පසයි.  
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වමම අිංග පසම සම්පූණම වනොවී පරොණඝොත අකුශලය සිදු 
වනොවේ. සත්වයන ් මරණ වේතනොවක් නැතිව වගොවිතැන් ආදී 
වැඩකටයුතු කිරීවමහදිී ද, යන එන විටදී පෑගීවමන් ද සතුන් මැවරන 
නමුත් පරොණඝොතය සිදු වනොවේ. මොවග් වම් පරවයෝගවයන් සත්වවයෝ 
මැවරත්වො යැයි සිතො කරන වැඩවල දී මැවරන සත්වයන් වග් ගණනනි් 
පරොණඝොතය සිදු වවයි. එක් සවතකු මැරීමට ක  පරවයෝගවයන් අන් 
සවතකු මැවරයි ද, එම සතො මරණ අදහසක් නැති බැවින් පරොණඝොතය 
සිදු වනොවේ. වනොමැරීවම් අදහසින් කල පරවයෝගයකනි් සවතකු 
මැවරන්වන් ද, මරණ වේතනොවක් නැති බැවින් පරොණඝොතය සිදු 
වනොවේ. ශලයකමමොදිවයහි ද වමවස්ම ය. නිවවස් හො භොජනොදිය පිරිසදිු 
කිරීම් ආදිවයහිදී සතුන් ඇත්වත් නම් මරණ වේතනොවක් හිිංසො කරිීවම් 
වේතනොවක් නැතිවම එය ක  යුතු ය. යම් කරියොවකදී එයින් සතුන් 
මැවරන බව දන්වන්නම් එය වනොක  යුත්වත්ම ය. 

පරොණඝොතය සිදුක  හැකි පරවයෝග සයක.ි එනම් “සාහත්්ික, 
ආණ්ත්ත්ික, නිස්සග්්ග්යි, ථාවර, විජ්ඣජ්ාමය, සෘද්ධිමය” යන සයයි. 

සවතකු මැරීම පිණිස ගැසීම, ඇනීම, කැපීම ආදිය තමන් 
විසිනම් කිරීම සාහත්්ික  රපයෝග් නම් වේ. 

සවතකු මැරීම පිණිස අවනවකකුට අන කිරීම ආණ්ත්ත්ික 
 රපයෝග් නම් වේ. වමය වස්ත්ුව, කාලය, අවකාශය, ආයුධය, ඉරියේව, 
කරියාවිපශ්ෂ යැයි සයවැදෑරැම් වේ.  

එහි වස්ත්ුව යන ු මරනු ලබන සත්වයොය. යවමක ් අසවල් 
සත්වයො මරනන්ට යැයි අණ ක  කල්හි, අණ ලැබූ තැනැත්තො විසින් 
වනොවරදවොම එම සතො මැරැවවහොත් වදදනොටම පරොණඝොත අකුශලය 
සිදු වේ. අණ ලැබූ තැනැත්තො එම සතො වනොමරො වවන සවතකු 
මැරැවවහොත් ඔහුට පමණක් පරොණඝොත අකුශලය සදිු වේ. 

කාලය යනු රොතරී කොලය, දිවො කොලය වශවයන් කොලය නියම 
කිරීමයි. අසවල් වේලොවවහදිී මරන්නට යැයි අණ ක  කල්හි, අණ ලැබූ 
තැනැත්තො විසින් වනොවරදවොම එම වේලොවවහිදී ම මැරැවවහොත් 
වදදනොටම පරොණඝොත අකුශලය සිදු වේ. අණ ලැබූ තැනැත්තො එම 
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වේලොවවහිදී වනොමරො වවන වවනත් කොලයකදී මැරැවවහොත් ඔහුට 
පමණක් පරොණඝොත අකුශලය සිදු වේ. 

අවකාශය යනු එම කරියොව කරන තැනය. අසවල් තැන සිටින 
සත්වයො මරන්නට යැයි අණ ක  කල්හි අණ ලැබූ තැනැත්තො නියමිත 
තැනදීම මැරැවවහොත් වදදනොටම පරොණඝොත අකුශලය සිදු වේ. අණ 
ලැබූ තැනැත්තො එතැනදී වනොමරො වවන තැනකදී මැරැවවහොත් ඔහුට 
පමණක් පරොණඝොත අකුශලය සිදු වේ. 

ආයුධය යනු මැරීම සඳහො වයොදාගන්නො ආයුධයයි. අණ 
කරනන්ො පිහියකින් ඇණ මරනන්ට යැයි නියම ක  කල්හි අණ ලැබූ 
තැනැත්තො එවලසම ක වහොත්  වදදනොටම පරොණඝොත අකුශලය සිදු 
වේ. අණ ලැබූ තැනැත්තො අන් ආයුධයකින් ඇණ මැරැවවහොත් ඔහුට 
පමණක ්පරොණඝොත අකුශලය සිදු වේ. පරොණඝොතය පණිිස ආයුධ සෑදූ 
කල්හි වසර දහස් ගණනක ්වුව ද එම ආයුධවයන් සතුන් මරන්වන් ද, 
ඒ තොක් එම ආයධු සෑදූ තැනැත්තොට පරොණඝොත අකුශලය සිදු වේ. 
එබැවින්  එම ආයධු විනොශ කිරීම යහපති. 

ඉරියේව යනු සත්වයො සටිින ඉරියේවයි. නඳිා සිටින විට 
මරනන්ට යැයි අණ ක  කල්හි අණ ලැබූ තැනැත්තො නිඳා සිටින 
සත්වවයකුම මැරැවවහොත් වදදනොටම පරොණඝොත අකුශලය සිදු වේ. 
අණ ලැබූ තැනැත්තො සිටවගන සිටින සත්වවයක් මැරැවවහොත් ඔහුට 
පමණක් පරොණඝොත අකුශලය සිදු වේ. 

කරියාවිපශ්ෂය යනු මරණු සඳහො කරන උපකරමයයි. වවඩිතබො 
මරනන්ට යැයි අණක  විට අණ ලැබූ තැනැත්තො එවලසම 
මැරැවවහොත් වදදනොටම පරොණඝොත අකුශලය සිදු වේ. අණ ලැබූ 
තැනැත්තො ගලකින් ගසො මැරැවවහොත් ඔහුට පමණක් පරොණඝොත 
අකුශලය සිදු වේ. වකවස් වහෝ මරන්නට යැයි අණක  විට අණ ලැබූ 
තැනැත්තො වමොනයම් කරමයකනි්  වහෝ මරන්වන ් ද වදවදනොටම 
පරොණඝොත අකුශලය සිදු වේ. 

උගුල් අටවො තැබීම, උල ්සිටවො තැබීම, තුවක්කු බැඳ තැබීම, 
ව වල් සොරො තැබීමොදිය ථාවර  රපයෝග් නම් වේ. අසවල් සත්වයො 
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මැරීමට යැයි ව ක් සෑරෑ කල්හි එම සත්වයොම එහි වැටී මලවහොත් 
පරොණඝොතය සිදු වේ. අන් සත්වවයකු එයින් මලවහොත් පරොණඝොතය සිදු 
වනොවේ. එම සත්වයො මැරීවම් අදහසක් නැති බැවිනි. අසවල් සත්වයො 
මැරීමට යැයි නියමයක් නැතිව ව ක් සොරො තැබීවමන් කවර සත්වවයකු 
වහෝ වැටී මලවහොත් පරොණඝොතය සිදු වේ. ඒ ව වල් ආදිය වසර දහස් 
ගණනක් වුව ද පවත් ද ඒ තොක් ඒවොට වගොදුරැ වී මැවරන සත්වයනි්වග් 
ගණනින් එම පරවයෝග ක වුන්ට පරොණඝොතය සදිු වේ. 

අිංගම් පිඹීම, සනූියම් කිරීම, පිල්ලි යැවීමොදිය  විජ්ඣජ්ාමය රපයෝග් 
නම් වේ.  

ඇතැම් අමනුෂයොදීන්ට තම ශරීරය දැකව්ීවමන ් ද, බිය 
ගැනව්ීවමන ්ද අනයයන් නැසිය හැකි සෘද්ධිවිවශ්ෂ උපතින්ම පිහිටො 
තිවේ.  එබඳු කමමජ ශක්තීන් සෘද්ධිමය  රපයෝග් නම් වේ. 

  රාණ්ඝාත් කමමය  ිළිබඳව දත්යුත්ු පවනත්් කරැණ්ු 

මිනිසත්බව ලැබූ යම් වකවනක් මනුෂය වූම තම මව වහෝ පියො 
වහෝ රහතන් වහන්වස් නමක් වහෝ මරන්වන ්ද, ඔහු වදවන ජොතිවයහි 
වනොවරදවොම අවීචි මහ නරකවයහි උපදවොලමීට සමත්වන ආනන්තයයම 
පොප කමමය කරගත්වතකු වේ. තම මව වහෝ පියො වහෝ උපතින්ම තිරිසන් 
වූවය්නම් වහෝ පසුකවලක තිරිසන් බවට වපරලුවන් නම් වහෝ එබඳු 
මේපයින් මරණ මනුෂයව උපන් දරැවවකුට ද, එවස්ම මනුෂය 
මේපයින්ට දාව උපන් තිරිසන් දරැවවක් විසින් වහෝ පසුව තිරිසන් බවට 
වපරලුණු දරැවවක ්විසින් වහෝ තම මනුෂය ජොතික මේපියන්  මරන්වන් 
නම් ඔහුට ද ආනන්තයයම කමමය සදිු වනොවේ. එයින් බරපතල පරොණඝොත 
අකුශලයක් පමණක් සිදු  වේ. 

දහවල් කොලවයහි යම් තැනක එ ළුවවකු නිඳනු දැක රොතරී 
කොලවයහි වගොස් ඌ මරමි යැයි සිතො රොතරිවයහි එතැනට වගොස් එළුවො 
යැය ිසිතො එහ ිසිටි තම මව වහෝ පියො වහෝ මරනු ලැබුවේ නම් ඔහුට 
ආනන්තයයම කමමය සදිු වේ. මැරීවම් අදහසනි් ක  බැවිනි. 
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ඇතවමක් දුක් විඳින සතනු ්දැක ඔවනු් දුකනි් මිඳවීම යහපත්ය, 
එයින් පවක ් වනොවේය යැයි කියො මරො දමති. වමොන විදිවහ් දුකක් 
වින්වද ්නමුත් ඔවුන්ට ජීවිතයට වඩො පරිය වදයක ්නැත. මරණයට බිය 
වනොවන කිසිම සත්වවයක්  නැත. ද්වේෂ සිතකින් වතොරව පරොණ 
වධයක් ක  වනොහැක. 

සියපණ නසොගැනීමද වබොවහෝ වසයින් ම ද්වේෂ සහගත 
සිතින්ම සදිුවනන්ක.ි එවහත් එය පරොණඝොත කමමයට අයත් වනොවේ. 
එයින් අල්පසොවදය අකුශලයක් සදිු වේ. අන් සත්වවයකු මැරීවමන්ම 
පරොණඝොතය සිදු වේ. 

  රාණ්ඝාත් කමමපයහි අල් සාවදය මහාසාවදය භාවය 

පරොණඝොත කමම සියල්ල එකවිනකට සමොන වනොවේ. සත්වයන් 
අතර මනුෂයයොවග් ගුණය මහත් බැවින් මනුෂය ඝොතනය මහොසොවදය 
අකුශලයක ් වේ. මනුෂය ඝොතනවයහි ද ආනනත්යයම පොපකමමය 
බලවත්ම අකුශලය වේ. ඒ අතරද ගුණ මහන්තතොවය උසස් වහයින් 
රහතන් වහන්වස්ලො මැරීවමහි අකුශලය බලවත ් වේ. රහතන් 
වහන්වස්ලො  අතරද අගරශරොවක, මහොශරොවක, පරතිසම්භිදා ලොභී, ෂට් අභිඥා 
ලොභී, තරී විදයො ලොභී, ශුෂ්ක විදශමකොදී රහතන්වහන්වස්ලොවග් ගුණ 
මහන්තතොවය අනුව අකුශලවයහි බලවත්කම වවනස් වේ. මවපුියන් 
අතර මවවග් ගුණය අධික වහයින් පීතෲඝොතක අකුශලයට වඩො මොතෲ 
ඝොතක අකුශලය බලවත් වේ. 

ඊ ඟට අනොගොමී, සකදාගොමී, වසෝවොන් ආයයමයන් 
වහන්වස්ලොවග් වශවයන් ගුණ මහන්තතොවය අනුව අකුශලය බලවත් 
වේ. ඊ ඟට කලයොණ පෘථග්ජන භික්ෂූන් වහන්වස්ලොවග් ගුණ 
මහන්තතොවය අනුව අකුශලය බලවත් වේ. ඊ ඟට ශොසනවයන් බැහැර 
පැවිද්දන්, තම ගුරැවරයන්, සිල්වත් ගුණවත් මනුෂයොදීන් වග ්වශවයන් 
අකුශලය බලවත් වේ. තිරිසන්ගත සත්වයනි්වගන් දීඝමොයුෂ ඇති 
සත්වයන් හො මහත් ව ූශරීර ඇති සත්වයන් මැරීවම් අකුශලය බලවත් 
වේ. මැරීමට වයොදන උපකරමයන්වගන් මහත් ශරීරයක් ඇති සත්වවයකු 
මැරීමට මහත් උත්සොහයක් වයදිය යුතු වීවමන් කමමය මහොසොවදය වේ. 
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ක්වල්ශයන් වග් සැටියට ද එහි අල්පසොවදය, මහොසොවදය බව වවනස්  
වේ. බලවත් වකෝපයකින ්පරොණඝොතය කිරීවමන් කමමය මහොසොවදය වේ. 

  රාණ්ඝාත් කමමපයහි වි ාක 

පරතිසන්ධි විපොක, පරවෘත්ති විපොක යැයි කමම විපොක වදවැදෑරැම් 
වේ. සත්වයන් විසින් සදිුකරගනු ලබන කුශලොකශුල කමමයන්වග් 
ශක්තිවයන් භවවයන් භවය ගලපමින් දිගට සිංකරමණය වන ජීවිත 
පරම්පරොවවහි ඒ  ඒ භවවයහි ප මුවවන්ම හටගන්නො සිත පරතිසනධ්ි 
සිත ය. ඒ ඒ භවවයහි සැප දුක් ලබොවදමින් උපකොරවන ශක්තිය 
පරවෘත්ති විපොකයන් ය. එක කමමයකනි් පරතිසන්ධි විපොක ලැවබන්වන් 
එක් වතොවක් පමණකි. එම කමමවයහමි පරවෘත්ති විපොක වශවයන් 
ආත්මභොව සිය දහස් ගණන් වොර සැපදුක් ලබොදීමට සමත් වවති. 

පරොණඝොත කමමවයහි පරතිසන්ධි විපොක වශවයන් සතර 
අපොයන්වගන් තැනක උපදවයි. පරවෘත්ති විපොක වශවයන් වරෝගොදී 
අන්තරොයන් ඇති වී අඩු ආයුෂවයන් මරණය සිදුවවයි. පරොණඝොත ක  
තැනැත්තො අන් කුශල ශක්තියකනි් සුගතියක උපනව්න් ද, විකල වූ 
ශරීරොිංගයන් ඇතිව උපදියි. වනොමනො වලස පිහිටි ශරීරොවයව 
ඇත්වතක් වේ. අනයයන්ට අපරිය වූ අවශෝභන වූ ශරීරොවයව ඇතිවයක් 
වේ. වනොවයක් විට දුකනි් වශෝකවයන් විසමීට සිදු වේ. නිශ්කොරණවයහි 
බිය වන්වනක ් වේ. බිඳීයන පිරිස් ඇත්වතක් වේ. වබොවහෝ සතුරන් 
ඇත්වතක් වේ. සතුරන්වගන් හින්සොවට පීඩොවට ලක්වන්වනක් වේ. 
පවරෝපකරමයන්වගන් මරණයට පැමිවණන්වනක් වේ. 

තත්පරයක් තු  වකෝටි ලක්ෂයක් වොර  අපවග් සිත පරම්පරො 
වශවයන් වගවී යයි. වම් අතර තත්පරයක් තු  පරොණඝොතයක් ක වහොත් 
එම කරියොව තු  කමම ජවන ්දහසක් පමණ රැස්වවය.ි එම කමමයන්වගන් 
වමවලොව විපොක දීමට සමත් කමම විපොක වනොදුන්වන් නම් එම කමම 
අවහෝසි කමම බවට පත් වේ. ඉතිරි කමම මතුවට පරතිසන්ධි විපොක, 
පරවෘත්ති විපොක වශවයන් විපොක දීමට සමත් වේ. එක භවයක ්යනු එක 
කමමයක විපොකයක.ි වමවස් එක් ජීවිතයක් තු  රැස්වන කමම වකෝටි 
ගණනිනව්ත් පරමොණ ක  වනොහැක. සසවරහි භයොනකත්වය වමයින් 
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දත හැකිය. එබැවින් “දිවි හිමිපයන්  රාණ්ඝාත්යක් පනාකරන්පනමි” 
අධිෂ්ඨොන කරගැනීම මැනවි. 

  රාණ්ඝාත්පයන් වැළකීපම් ආනිශංස 

වපර ලක්දිව එක් වගොවිවයක් අම්බරිය විහාරවාස ී  ිංග්ිල 
බුද්ධරක්ිත් පත්රැන් වහන්පස් වවතින් පන්සිල් සමොදනව් වගොස් 
වගොවිතැනින් ජීවත් වූවය ් ය. එක් දිනක් එතුමො කුඹුවරහි වැඩට 
වගනගිය වගොනනු් නැති වී ඔවනු් වසොයන්නට උත්්ත්ර වඩ්ඩමාන 
 වමත්යට නැිංවග් ය. එහි දී පඹිුවරකු විසනි ්ඔහුව වවලො ගත්වත් ය. 
වගොවියො අත වහොඳින් කැවපන වෑයක් ද විය. ඔහටු පිඹුරොවග් හිස 
වෑවයන් කපන්නට සිත ් විය. නැවත ගරැක  යුතු වතරැන් 
වහන්වස්වගන් සමොදන්ව ගත් සීලය කුමට බිඳින්වන් ද යැයි සිතො එම 
අදහස අතහැර දැමීය. වමවලස පඹිුරො තදින් ශරීරය වවලන විට 
වතවරක්ම එම සතො මරන්නට සිත් වී වතරැන ් වහන්වස් වකවරහි 
වගෞරවවයන් සිඛපද බිඳීම නුසුදුසු යැයි සිතො, එම අදහස අතහැර වම් 
සත්වයො මැරීමට අත ආයුධයක් ඇති බැවින් මරණ වේතනොව සිතට 
පැමිවණයි. මවග් දිවි නැති වුව ද මම සීලය වනො බිඳින්වනමි යැයි 
සිහිවකොට අත තිබූ වෑය විසිකව ් ය. එවකවනහමි පිඹරුො ද එම 
උපොසක තුමො අතහැර ගිවය් ය. වම් වනොහී මනොවකොට සිල් රැකීවම්  
සොන්දෘෂ්ටික ආනිශිංස යි. 

 අදින්නාදානා පවරමණී සික්ඛා දං සමාදියාමි 

(මනුෂය) වූ යම් වකවනකුට අයත් වදයක් හිමිකරැවවකු 
ඇතිබව දැන දැනම වසොර සිතින් ගැනීම “අදත්්ත්ාදානය” නම් වේ. 
වමවලොව දියුණුව පරවලොව සුගතිය වක වර නිවන බලොවපොවරොත්තු 
වන සෑම වදනොවගම් එම අථම සිද්ධිය මඳුුන් පමුණුවො ගැනීමට 
වසොරකම නම් ව ූඅකුශලය මහත් බොධොවක් වන වහයනි් එයින් වැ කමී 
පිණිස “අදින්නාදානා පවරමණී සික්ඛා දං සමාදියාමි”  සිකපදය පනවො 
වදා  වස්ක. එහි අථම විවරණය වමවස්ය. 
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“අදින්නාදානා” යන වමහි “අදින්න” යන වචනය පොරොජික 
පො ිවයහි වමවස් දැක්වේ. “යං අදින් නං, අනිස්සට්ඨ ඨං, අ රිච්චත්ත්ං, 
රක්ිත්ං, පග්ා ිත්ං, මමායිත්ං,  ර රිග්ග්හිත්ං = එත්ං අදින් නං නාම” 

එහි වස්තු හිමියොවග් අතින් වහෝ අන් තිබූ තැනින් වහෝ බැහැර 
වනොකරන ලද වදය “අනසි්සට්ඨ” නම් වේ. හිමිකරැවො විසින ්අයිතිය 
අත් වනොහරින ලදවදය “අ රිච්චත්ත්” නම් වේ. වැට කඩුලු වහෝ 
මුරකරැවන් වයොදා වහෝ ආරක්ෂො කරන ලදද් “රක්ිත්” නම් වේ. 
මඤ්ජුසො ආදිවයහ ිබහො රකින ලදවදය “පග්ා ිත්” නම් වේ. වමය මවග් 
යැයි තණ්හො මමත්වවයන ්අයිතිය පරකොශ වකොට තබොගන්නො ලදවදය 
“මමායිත්” නම් වේ. වස්ත ුහිමියො විසින ්අයිතිය අත ්වනොහරින ලද, 
රක්ෂො කරන ලද, මවග් යැය ිතණ්හො මමත්වවයන්  තබොගන්නො ලදවදය 
“ ර රිග්ග්හිත්” නම් වේ. වමවස් වස්ත ු හිමියො විසින් සිතනි් අත් 
වනොහරින ලද කයනි් වහෝ වචනවයන් අන්හට වනොවදනලද 
වනොපවරනලද වදය “අදින්න” නම් වේ. 

“ආදාන” යනු ඉහත සඳහන් සස්වොමික වදයක ්වසොර සිතින් 
ගැනමීය.ි එවස් ගැනමී ද ආකොර විසි පහකින් ක හැක. එය “ සව්ිසි 
අවහාරය” නම් වේ. ඒවො නානා භණ්්ඩ  ඤ්චකය, ඒකභණ්්ඩ 
 ඤ්චකය, සාහත්්ික  ඤ්චකය,  ුබ්බ පයාග්  ඤ්චකය, 
පථයයාවහාර  ඤ්චකය යනුවවන් වකොටස් පහකට වබදා ඇත. 

1. නානා භණ්්ඩ  ඤ්චකය 

ආදිපයයය, හපරයය, අවහපරයය, ඉරියා ථං විපකාප යය, 
ඨානාචාපවයය යනුවවන් පරවයෝග පහකි. 

i. අන් සතු වස්තු වද්පල වබොරැ නඩු කියො අයිතිකර ගැනමී  
ආදිපයයය නම් වේ. 

ii. අන් සතු වදයක් තමො විසින් වගනයමින් සිටියදී අතරමඟදී වසොර 
සිතින් හිවසහි තබො සිටි වදය කරට ගැනමී, එක් අතක තුබූ වදයක් 
අනික් අතට මොරැකිරීම ආදී වලස මුලින් තිබූ තැනින් අන් තැනකට 
මොරැකරිීම හපරයය නම් වේ. එයින් වසොරකම සිද්ධ වේ. 
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iii. අනයයන් විශ්වොසවයන් තමන්  ඟ තැබූවක් පසුව ඉල්ලූ කල්හි 
“මම වනොගත්වතමි” යැයි කියො නැවත වනොවදයි. එවහත් සීලයට 
හොනියක් නැත. වස්තු හිමියො ද එය බලොවපොවරොත්තුවවන් සිටන 
තොක් එය ඔහු සතුය. නැවත තමන්ට එය වනොලැවේ යැය ිසිතො 
එය අත්හරී ද, එවිට එය වසොරසිත් ඇති තැනැත්තො සතුවීම ද, 
ඔහුවග් සීලය බිඳීම ද වවය.ි වමය අවහපරයය නම් වේ. 

iv. යම් වස්තුවක ්වගන යන්නකු දැක එය ගනු කැමතිව වගනයන්නහු 
ලවොම තමන් කැමති තැනට රැවගන යොමට මොගමය වවනස් ක  
කල්හි වස්තු හිමියො ඒ මඟට හැරී වදවන පියවර ඉක්මවනවොත් 
සමගම වසොරසිත් ඇති තැනැත්තො වග් සීලය බිවඳයි. වමය  
ඉරියා ථං විපකාප යය නම් වේ. 

v. අන් අය සතු වස්තුවක් තමො විසින්ම වසොර සිතින් වකසගක් පමණ 
වහෝ තිබූ තැනින් එසවූ කල්හි සීලය බිවඳයි. වමය ඨානාචාපවයය 
නම් වේ. 

2. ඒකභණ්්ඩ  ඤ්චකය 

නොනො භණ්ඩ පඤ්චකයට අයත් කරැණුවලට සවිඤ්ඤාණක 
අවිඤ්ඤාණක සියල්ල අයතය්. ඒකභණ්ඩ පඤ්චකවයහ ිදක්වො ඇත්වත් 
ආදිපයයය ආදී පරවයෝග පසම සවිඤ්ඤාණක (දාස දාසීන්, අලි ඇතුන් 
ආදී) සත්වයන් පි ිබඳව ය. 

3. සාහත්්ික  ඤ්චකය 

වමහිද සාහත්්ික, ආණ්ත්්ික, නිස්සග්ග්්ිය, අත්ථසාධක, 
ධුරනකි්පේ  යනුවවන් පරවයෝග පසකි. 

i. වසොර සිත් ඇතිව අන් සතු වදයක් සියතිනම් ගැනමී සාහත්්ික 
නම් වේ. 

ii. අනුන් ලවො වසොරකම් කරවීම ආණ්ත්්ික නම් වේ. 

iii. බඩුවලට බදු අයකරන තැන්වලදී රොජය නිලධොරීන්ට වනොදැවනන්න 
පිටතට බඩු විසිවකොට බදු වනොවගවො යොම නිස්සග්ග්්යි  නම් වේ. 
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iv. අසවල් භොණ්ඩය ඉඩ ලැබුණ විවටක පැහැරගන්න යැයි 
අවනවකකුට අණක  කලහ්ි වසර ගණනකට පසුව වහෝ අණ ලැබූ 
තැනැත්තො එය පැහැර ගනව්න්නම් අණක  තැනැත්තො වග් සීලය 
ඒ වමොවහොවතහිදීම බිවඳන්වන්ය. අණ ලැබූ තැනැත්තො වග් සීලය 
වස්තුව පැහැරගත් විටම බිවඳයි. වමය  අත්ථසාධක නම් වේ. 

v. වස්තු හිමියො රවටො ගැනමී, පවරස්සමට වමන්  ඟ තැබූ වදය 
වනොවදනු පිණිස කලග්තකිරීම, තමන් විසනි්ම ආපසු දීමට කයිො 
ඉල්වොවගන නැවත වනොවදනු පිණිස කල්ගතකිරීම, ණය වගන 
වනොදී කල්ගතකරිීම ආදිවයන් වස්තු හිමියො වග් අවප්ක්ෂොව 
දුරැවකොට තමන් සතුකර ගැනීම ධුරනික්පේ  නම් වේ. 

4.  ුබ්බ පයාග්  ඤ්චකය 

 ුබ්බ පයාග්, සහ පයාග්, සංවිධාවහාර, සංපකත්කම්ම, 
නිමිත්ත්කම්ම යැයි වමහි පරවයෝග පසකි. 

i. යම් වස්තුවක් වසොරකම් කිරීමට අනිවකකුට නිවයෝග ක  කල්හි 
අණ ලැබූ තැනැත්තො වනොවරදවොම එය වසොරකම් කරන්වන් නම් 
නිවයෝග ක  තැනැත්තො වග් සීලය වසොරකමටත් කලනි්ම බිවඳයි. 
වමය  ුබ්බ පයාග් නම් වේ. 

ii. යමක ් සයිතින්ම වසොරකම් කිරීවම්දී ද, ඉඩම් මැනමීොදී 
අවස්ථොවන්හිදී මොයිම් වවනස් වකොට වැට කඩුලු බැඳීමොදිවයහිදී ද 
එම කරියොව අවසන් වීමත ් සීලය බිඳීමත් එකවිට සදිුවන බැවින්  
සහ පයාග් නම් වේ. 

iii. පිරිසක ්විසනි් වසොරකමක ්පිණිස සිංවිධොන වී වගොස් එයින ්එක් 
අවයක් වහෝ එම වස්තුව වසොරකම් කරයනිම් සියල්ලන්වග්ම සීලය 
බිවඳයි වමය  සංවිධාවහාර නම් වේ. 

iv. අසවල් වවලොවවහිදී අසවල් භොණ්ඩය වසොරොගනවු යැයි යවමකුට 
අණක  කල්හි අණ ලැබූ තැනැත්තො ඒ කියූ කොලවයහිදීම ඒ 
භොණ්ඩය වසොරොගන්වන්ම නම් අණක  තැනැත්තො වග් සීලය ඒ 
වමොවහොවත්ම බිවඳයි. වමය  සංපකත්කම්ම නම් වේ. 

v. මම වමවස ්සඤ්ඤා ක  විට වසොරො ගනුව යැයි භොණ්ඩය  ඟට 
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වකවනකු කලින් යවො එය ගැනමීට සුදුසු කොලවයහි කයිූ වලස ක  
සඤ්ඤාවවන් අණ ලැබූ තැනැත්තො භොණ්ඩය වසොරොගනී නම් 
වදවදනොවග්ම සීලය එකවිට බිවඳයි. වමය නිමිත්ත්කම්ම නම් වේ. 

5. පථයයාවහාර  ඤ්චකය 

පථයයාවහාර,  සයයාවහාර,  රික  ්ාවහාර, 
 ටිච්ඡන්නාවහාර, කුසාවහාර යැයි වමහි පරවයෝග පසකි. 

i. වසොර පඩි, වසොර තරොදි, භොජන ආදිවයන් වඤ්චොවකොට කිරැම් 
මිනමු් ආදිය කිරීම, වයොජ මුඳල් ආදිවයන් ගනවුදනු කිරීම, 
තත්වවයන් බොල භොණ්ඩ උසස් තත්වවය් භොණ්ඩ වලස විකිණීමොදී 
කූට උපකරමවලනි් අනයයනට් අලොභ කිරීම පථයයාවහාර නම් වේ. 

ii. අනයයන්ට පහර දී බියගනව්ො වස්තුව පැහැර ගැනීම  සයයාවහාර 
නම් වේ. 

iii. අසවල් වදය ඇවතොත් ගණිමි යැයි යම් තැනකට (රොතරිවයහි) වගොස් 
අත ගො බලො යමක් ගත් කල්හි අවප්ක්ෂො ක  වදයම ගත්වතහි නම් 
එවකවනහිම සීලය බිවඳයි. අවප්ක්ෂො ක  වදය යැයි රැවටී වවනත් 
වදයක් වගන බැහැරට වගොස් පරික්ෂොවකොට බලො කුමක් වුවත් 
ලැබුණු වදය වහොඳයැයි ගත්වතහි නම් එයින්ද සීලය බිවඳයි. එය 
අනවශයයැයි දමො ගිවය් නම් සීලය රැවක්. එම භොණ්ඩය හිමිකරැට 
වනොලැබී විනොශ වූවය්නම් එහි වටිනොකම වගවියයුතු වවයි. 
නැතවහොත් සීලය බිඳීම හො පොපය සිදුවවයි. වමය   රික ් ාවහාර 
නම් වේ. 

iv. අන්සතු වස්තුවක් දැක එය පසවු ගැනීවම් අදහසනි් වැලි, පස්, 
වකො වරොඩු ආදියකින් වසොදමො වගොස් හිමිකරැවන් විසින් වසොයො 
බලො වනොදැක ගිය කල්හි ඇවිත් ගත් වකවනහි සීලය බිවඳයි. ඒවො 
වැල්වලහි වහෝ වකො වරොඩු ආදිවයහි යටකරන ලද්වදහි නම් 
එවකවනහිම වරදට පැමිවණයි. වමය  ටිච්ඡන්නාවහාර නම් වේ. 

v. බඩු වකොටස් කර වබදන විවටකදී නම් ලියූ කුසපත් ඒ එ් වගොඩවල් 
මත දමො ඇති කල්හි අනවිකකුට හිමි ව ූ වදයක් ගනු කැමතිව 
තමන්ට හිමි කුසපත වහෝ බඩු වහෝ අන් වකවනකුට අයත් 
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වගොඩකින් තබො එහි ඇති කුසපත වහෝ බඩු වහෝ තමොට අයත් 
වගොවඩහි දැමූ කල්හි වසොරකම සදිු වේ. වමය කුසාවහාර නම් වේ. 

අන්සතු වද් ප ිිබඳව අන්සතු බව දැන දැනම වසොර සිතින් යුතුව 
කියන ලද පස්විස ි අවහොරයන්වගන ් යම් අවහොරයකනි් ගැනමී 
අදින්නාදානා නම් වේ. 

හිමිකරැවවකු නැති වදයක් වසොර සිතින් ගත් කල්හි ද, 
හිමිකරැවවකු  ඇති වදයක් වුව ද වසොර සිතින් වතොරව හිමියො වකවරහි 
විශ්වොසවයන් ගැනීවමන් ද, අන්සතු වදයක් තමොවග් යන හැඟීවමන් 
ගැනීවමන් ද වසොරකම සදිු වනොවේ. 

“පවරමණී” යන්වනහි “පවරං මණ්ත්ීත්ි = පවරමණී” වවරය 
දුරැකරන්වන ්නයුි “පවරමණී” නම් වේ. වමයනි් වසොරකවමහි ආදීනව 
වහවත් එහි විපොක දැක එයනි් වැ කීවම් වේතනොවයි. “සික්ඛා දං” යන 
වමහි වසොරකම් ආදී වැරදි අතහැරීම, හික්මීම, සිංවරවීම “සකි්ඛා” නම් 
වේ. සීලය පරිපූණමය කිරීම නිවනට මොගමය වන බැවින ්“ ද” නම් වේ. 
වමවස් නිස්සරණධයොශවයන් යුතුව වසොරකවමන් වැ කී උසස ්ගුණ 
වැඩීම පිණිස සිල් සමොදන ්වීම සයිලු කුසලයන්ට මූලය වන බැවින්ද, 
නිවමොණොධිගමයට උපොය මොගමය වන බැවින් ද “සික්ඛා ද” නම් වේ. 

ලාභ කීර්ත්ි  රශංසා ධන ඤාත්ි  රිවාර ශරීරාවයව ජීවිත්ාදී කිසිඳු 
වහ්තුවක් නිසොවත් වනොබිඳ සිල් රැකීවමන ් ද, යම් වහ්තුවකින් සිල් 
බිඳුවන් නම්  වහොම එය සමොදනව් ආයති සිංවරවයහි පිහිටීවමන් ද, 
“අඛණ්ඩ, අිර, අසබල, අකල්මාස, භුජිස්ස, විඤ්ූ සත්ථ, අ රාමට්ඨ, 
සමාධිසංවත්ත්නික” වශවයන් වගෞරව සම්පරයකු්තව රැකීම “සමාදියාමි” 
නම් වේ. 

අිංග සතරක් සම්පූණම වීවමන් අදත්තොදානය සිදු වේ. ඒවො 
වමවස්ය. 

1. අන්සතු වස්තුවක් වීමය.  
2. අන්සතු වස්තුවක් බව දැනමී. 
3. පැහැර ගනු කැමති සිත. 
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4. පැහැර ගැනමීට උපකරම කරිීම. 

 අදත්්ත්ාදානපයහි අල් සාවදය මහාසාවදය භාවය 

මනුෂය ජොතික සත්වවයකුට අයත් සස්වොමික වදයක් වීම, 
අනුන් අයත් වදයක් බව දැනීම, වසොර සිත, පස්විසි අවහොරයන්වගන් 
යමකනි් උපකරම කිරීම, එයනි් ගැනමී යන අිංග පස සම්පූණම වීවමන් 
වසොරකම සිද්ධ වේ. වමම අිංග පවසන් එකක් වහෝ අඩු වූවය ්නම් 
වසොරකම සදි්ධ වනොවේ. තිරිසන්ගත සතව්යන්ට අයත් වදයක් 
ගැනීවමන්ද, වපර්තයන්ට අයත් වදයක් ගැනීවමනද්, අස්වොමික වදයක් 
ගැනීවමන්ද, වකවනක ් වකවරහි විශ්වොසවයන් ගැනීවමන්ද, 
තොවකොලික හැඟීවමන ් ගැනීවමන්ද, පිංශුකූලික වේතනොවවන් 
ගැනීවමන්ද, තමොවග් යන හැඟීවමන් ගැනීවමනද්,ශොරීරික ධොතු 
කිපමීකනි් වහෝ අමනුෂය ආරෑඩයකනි් උමතු ව ූ විවටක ගැනීවමන්ද 
වසොරකම සිදධ් වනොවේ. 

අඩු වටිනොකමක් ඇති වදයක් වසොරකම් කිරීම අල්ප සොවදය 
වේ. වැඩි වටිනොකමක් ඇති වදයක් වසොරකම් කිරීම මහො සොවදය වේ. 
ගුණ හීනයන්වග් වදයක් ගැනමී අල්ප සොවදය වේ. ගුණවතුන් සතු 
වදයක් ගැනමී මහො සොවදය වේ. දුස්සීලවයක් සතු වදයක් ගැනමී අල්ප 
සොවදය වේ. සිල්වවතක ුසතු වදයක් ගැනීම මහො සොවදය වේ. තිසරණ 
පන්සිල් රකින ගිහි පින්වවතකුට අයත් වදයක් ගැනමී ඊටත් වඩො මහො 
සොවදය වේ. අටසිල් දසසිල්  රකින පින්වවතකුට අයත් වදයක් ගැනමී 
ඊටත් වඩො මහො සොවදය වේ. සොමවණ්රයන් වහන්වස් නමකට අයත් 
වදයක ්ගැනීම ඊටත් වඩො මහො සොවදය වේ. උපසම්පදා භික්ෂුවකට අයත් 
වදයක් ගැනමී ඊටත් වඩො අතිශයින් මහො සොවදය වේ. වමවලස 
වසෝවොන් ආදී ආයයමයන් වහන්වස්ලොට අයත්වදයක් ගැනීම ඊටත් වඩො 
අතිශයින් මහො සොවදය වේ. වමවලස වමහි විභොගය දතයුතුය. 
රත්නතරයට අයත් වද් ගැනමී වම් සියල්ලටම වඩො බැරෑරැම් වේ. 
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 අදත්්ත්ාදාන කමමපයහි වි ාක 

අන්සතු වද් වසොරකම් ක  අයට වමවලොවදීම නනි්දා ලබන්නට 
සිදු වේ. අත් පො ගල් මුගුරැ ආදිවයන් පහර ලැබීමට සදිු වේ. වසොවරක් 
මිංවකොල්ල කරැවවක ්යැයි අපකීර්තියට පත්වවයි. බරපතල වැඩ සහිත 
සිර දඩවුම් විඳීමට සදිුවවයි. 

රත්නතරයට අයත් වූද, මවුපිය-ගුරැවරොදීන්ට අයත් වූද, 
සිල්වතුන්ට-ගුණවතුන්ට අයත් වූද වස්තූන් පැහැර ගත්තවුන් හො විනොශ 
ක වනු් මරණින ්මතු මහො වරෞරව නරකවයහි උපදිය.ි එහිදී අතිශයින් 
රැදුරැ වූ ගින්වනන් හො දුමින් ශරීරය ඇතු ත හො පිටත තවනු 
ලැබීවමන් වලෝදිය වබොමින් වලෝහ ගුලි ගිලිමින් මහ හඬින් හඬමින් 
අපමණ දුක් විඳීමට සිදුවවයි. එහි ආයුෂය වමවසය්. මනුෂය වෂම 
අටදහසක් (8000) නිම්මොණරතී වදවු වලොවට එක් දවසකි. එවස් වූ දින 
තිසක් එක් මොසයක.ි එවස ්වූ මොස වදාව ොසක ්එක් වෂමයකි. එවස් වූ 
වෂම අටදහසක් එහි ආයුෂය වේ. එම දිවය ආයුෂය මනුෂය වෂමවලනි් 
ගණනය ක විට වෂම වදසිය තිස්වකෝටි හත ිස් ලක්ෂයක්  
(230,40,000,00) වේ. වමම වෂම වදසිය තිස්වකෝටි හත ිස් ලක්ෂය මහො 
වරෞරව නරකයට එක් දවසකි. එවස ්වූ දින තිසක ්එක ්මොසයක.ි එවස් 
වූ මොස වදාව ොසක ්එක් වෂමයක.ි එවස ්ව ූවෂම අටදහසක් එහ ිආයෂුය 
වේ. 

ඉන්පසු වපර්ත වලෝකවයහි ඉපිද ස්වලප් වදූ ආහොරයක් පොනයක් 
නැතිව, වස්තර නැතිව, වොසස්ථොන නැතිව, කිසිවවක්වග් අනකුම්පොවක් 
පිහිටක් නැතවි, වසර දහස ්ගණන් දුක් විඳීමට සිදුවවයි. 

ඉන්පසු තිරිසන් වලොව ඇත්, අස්, ගව ආදී වලස දහස් ගණන් 
වොරවල ඉපිද වස්තු හිමියනට් වමවහ කරමින් දුක් විඳීමට සිදුවවය.ි 

අපොවයන් නිදහස්ව මිනිසත් බව ලැබූ කල්හදි ඇට නහර මතු 
වූ කුණු තැවරැණු ශරීරවයන් යුතුව උකුණු ආදී සත්වයන්වගන් පිරැණු 
හිස් ඇතිව වනොවයක් වරෝග ආබොධ ඇතිව ඉරීගිය කි ිටි වූ වස්තර ඇතිව 
වශෝකවයන් පීඩිතව විසීමට සිදු වේ. ගිය ගිය තැන ගැරහුම් ලබමින් 
අනුන්වග් වගවල්වල බැල වමවහවර කරමින් නනි්දා ලබමින් තැන තැන 
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සිඟො කමින් විසීමට සිදුවවයි. ධනය ඉපයමීට වකොවතක් වවවහසුනද 
බලොවපොවරොත්තු ඉටු වනොවවයි. යන්තමින් වහෝ යමක් උපයො ගත්වත් 
නමුත් ඒවො ගින්වනන් දැවවයි. දිවය් ගසොවගන යයි. වසොර සතුරන් 
පැහැර ගනයිි. වනොක  වැරදිවලට හසුව වරදකරැ වී එම වස්තුව 
රොජසන්තක වවයි. උපදවො ගත් ධන ධොනය වැඩිකලක් වනොරැඳී 
අස්ථොන ගතවවයි. නිතරම පොවහ් නැත නැත යැයි කියමින් තැවිතැවී 
සිටීමට සිදුවවයි. අදත්තොදානය අපරමොණ දුක් වගනවදන සොපරොදී 
කරියොවක් වේ. එබැවින් වමහි ආදීනව හො විපොකයන්හි බරපතලකම 
සලකො වසොර සිතක්වත් නූපදනො වලස සිත සිංවර කර ගැනමීට 
අධිෂ්ඨොන කරගත යුතුය. 

 අබරහ්මචරියා පවරමණී සික්ඛා දං සමාදියාමි. 

අබරහ්මචරියන්ත්ි අපසට්ඨචරියං= බුද්ධොදී උතුමන් විසනි ්පි කිුල් 
කරන ලද පහත් වූ ලොමක වූ නිනද්ිත වූ හැසිරීම අබරහ්මචරියොව නම් 
වේ. වමයින් වමථුන ධමමය අදහස් කරන ලදී. 

බරහ්මන්ත්ි= පසට්ඨං උත්ත්මං විසුෙං:- යන වමහි බරහ්ම යන්වනන් 
වශර්ෂ්ඨ උත්තම විශුදධ් යන අථම කියවේ. 

චරිත්න්ත්ි චරියා= හැසිරීම කරියොකිරීම චරියො නම් වේ. වමහි 
චරියො යන්වනන් පොරමිතො සිංඛයොත දාන සීල භොවනොමය පරතිපත්තිවයහි 
හැසිරීම කයින ලදී. වමහ ිඉරියා ථචරියා, ආයත්නචරියා, සත්ිචරියා, 
සමාධිචරියා, ඤාණ්චරියා, මග්ග්චරියා,  ත්ත්ිචරියා, පලාකත්ථචරියා 
චරියො අටකි. 

සතර ඉරියේව සිහි නුවණින් විසමී ඉරියා ථචරියා නම් වේ. 
ඉන්ද්රිය සිංවරය ආයත්නචරියා නම් වේ. සතර සතිපට්ඨොනවයහි වයදීම 
සත්ිචරියා නම් වේ. ධයොන භොවනොවවහි වයදීම සමාධිචරියා නම් වේ. 
ආයයම සතය විදශමනොව ඤාණ්චරියා නම් වේ. වසෝවොන් ආදී මොගමයන්ට 
පැමිණීම මග්ග්චරියා නම් වේ. වසෝවොන් ආදී ඵලයන්ට පැමිණීම 
 ත්ත්ිචරියා නම් වේ. බුදු, පවස් බුදු, මහ රහතන්වහන්වස්ලො 
සත්වොනුකම්පොවවන් වලෝ වැඩ කරිීම පලාකත්ථචරියා නම් වේ. 
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පසට්ඨපට්ඨන බරහ්මභූත්ානං බුෙ- පච්චකබුෙ-බුෙසාවකානං 
චරියපත්ා බරහ්මචරියන්ත්ි වුච්චත්ි. යන වම් නිරැක්තිය අනුව 
බරහ්මචරියොව යනු උත්කෘෂ්ට පරිේවේදවයන් ගත් කල්හි වමථුන 
ධමමවයන් ද, රෑප ශේද, ගදධ, රස, සප්ශම යන පඤ්ච කොමයන්වගන ්ද 
සම්පූණමවයන් වැ ක ීපිරිය යුතු වූ, බුදු පවස්බුදු බුදධ්ශරොවක උතුමන් 
වහන්වස්ලොට අයත්  වූ වශර්ෂ්ඨ චයයමොව වන ආයයම මොගම පරතිපදාව 
හඳුන්වන විවශ්ෂ නොමයක.ි 

තව ද “බරහ්මචරියන්ත්ි සික්ඛාත්ත්යසඞ්ග්හිත්ං සකලං 
සාසනබරහ්මචරියං” යන්වනන් අධිසීල අධිචිත්ත අධිපඤ්ඤා යන තරිවිධ 
ශික්ෂොවවන් සිංගෘහිත වූ භික්ෂු භික්ෂුණී උපොසක උපොසිකොවන් විසින් 
පිරිය යුත ු ශොසන පරතිපත්ති මොගමය අදහස් කරන ලදී. තව ද 
“බරහ්මචරියන්ත්ි පමථනුවිරත්ි” යන වමහි වමථුනවයන් වැ කමීම 
බරහ්මචයයමොව  යනුවවන් අදහස් කරන ලදී. වම් කයින ලද්වද් උත්කෘෂ්ට 
පරිේවේදවයනි. 

“බරහ්මචරිය සපද්දා දාපන පවයයාවපච්ච  ඤ්චසික්ඛා දසීපල 
අ් මඤ්ඤාසු පමථුනවිරත්යිං සදාරසපන්ත්ාපස ීරිපය උප ාසථපඞ්ග්සු 
අරියමපග්ග් සාසපනත්ි ඉපමස්වපත්ථසු දිස්සත්ි” තව ද වම් බරහ්මචයයමොව 
යන්වනහි විවිධ අථම කුශලතො දක්වයි. ඒ අතර දාන්දීම ද වශර්ෂ්ඨ 
චයයමොවකි. වතොවත් කිරීම ද වශර්ෂ්ඨ චයයමොවකි. පන්සිල් රැකමී ද වශර්ෂ්ඨ 
චයයමොවකි. කරැණො-මුදිතො භොවනො වැඩීම ද වශර්ෂ්ඨ චයයමොවක.ි 
වමථුනවයන් වැ කමී ද වශර්ෂ්ඨ චයයමොවකි. තම භොයයමොවවගන් 
සතුටුවීම ද වශර්ෂ්ඨ චයයමොවකි. කුශල වීයයම ද වශර්ෂ්ඨ චයයමොවකි. 
උවපොසථ සිල්(අටසිල්, දසසිල්) රැකමී ද වශර්ෂ්ඨ චයයමොවකි. ආයයම මොගමය 
ද වශර්ෂ්ඨ චයයමොවකි. සීල සමොධි පරඥා සඞ්ඛයොත බුදධ්ොනුශොසනොව ද 
වශර්ෂ්ඨ චයයමොවකි. ගිහිව වොසය කරන්වනකු විසින ් වුව ද වමවස් 
බරහ්මචරියක පඤ්චසීලය කලින් කලට වහෝ සමොදන්ව පුරැදු කර 
ගැනීවමන් පහසුවවන් ආතම් දමනය සදිුක හැකි වේ. 

“පවරමණී” යන්වනහි “පවරං මණ්ත්ීත්ි පවරමණී” වවරය 
දුරැකරන්වනන්ුයි “පවරමණී” නම් වේ. වමයින ්කොම මිථයොචොවරයහි 
ආදීනව වහවත් එහි විපොක දැක එයින් වැ කීවම් වේතනොවයි. 
“සික්ඛා දං” යන වමහි සත්ව ඝොතනොදී වැරදි අතහැරීම, හික්මීම, 
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සිංවරවීම “සික්ඛා” නම් වේ. සීලය පරිපූණමය කිරීම නිවනට මොගමය වන 
බැවින් “ ද” නම් වේ. වමවස් නිස්සරණධයොශවයන් යුතුව 
පරොණඝොතවයන් වැ කී උසස් ගුණ වැඩීම පිණිස සිල් සමොදනව්ීම සියලු 
කුසලයන්ට මූලය වනබැවින්ද, නිවමොණොධිගමයට උපොය මොගමය වන 
බැවින් ද “සකි්ඛා ද” නම් වේ. 

ලොභ කීර්ති පරශිංසො ධන ඤාති පරිවොර ශරීරොවයව ජීවිතොදී කිසිඳු 
වහ්තුවක් නිසොවත් වනොබිඳ සිල් රැකීවමන ් ද, යම් වහ්තුවකින් සිල් 
බිඳුවන්නම් වහොම එය සමොදනව් ආයත ි සිංවරවයහි පිහිටීවමන ් ද 
අඛණ්ඩ, අිර, අසබල, අකල්මාස, භුජිස්ස, විඤ්ූ සත්ථ, අ රාමට්ඨ, 
සමාධිසංවත්ත්නික වශවයන් වගෞරව සම්පරයකු්තව රැකීම “සමාදියාමි” 
නම් වේ. 

 මුසාවාදා පවරමණී සික්ඛා දං සමාදියාමි 

මුසා:- යනු, සිදු වනොවූ අසතය වූ වදයයි. වාද:- යනු, එවස් සිදු 
වනොවූ අසතය වූ වදය සිදු වූ සතය වූ වදයක් වශවයන් හැඟවීමයි. 
මුසාවාද:- යනු අනුන් රවටන අදහස ඇතිව කීමට පරථමවයන් ද, කියන 
කල්හි ද මුසොවක් කියන්වනමි යැයි දැන දැනම සිදු වේ. අට ආකොරයකින් 
මුසොවොදය සිදු වේ. ඒවො වමවස්ය. 

අදිට්ඨ ඨං දිට්ඨ ඨං පමත්ි= නුදුටු වදය දුටුවවමි යැයි ද, දිට්ඨ ඨං 
අදිට්ඨ ඨං පමත්ි= දුටු වදය නුදුටුවවමි යැයි ද, අසුත්ං සුත්ං පමත්ි= වනො 
ඇසූ වදය ඇසුවවමි යැයදි, සුත්ං අසුත්ං පමත්ි= ඇසූ වදය වනො 
ඇසුවවමි යැයි ද, අමුත්ං මතු්ං පමත්ි= ගඳ සුවඳ වනොවිඳි වදය වින්වදමි 
යැය ි ද, රස වනොවිඳි වදය වින්වදමි යැය ි ද, කවයන ්වනොවිඳි සප්ශම 
වින්වදමි යැයි ද, මුත්ං අමුත්ං පමත්ි= ගඳ සුවඳ විඳි වදය වනොවින්වදමි 
යැයි ද, විඳි රස වනොවින්වදමි යැයි ද, විඳි ස්පශම වනොවින්වදමි යැයි ද, 
අවිඤ්ඤාත්ං විඤ්ඤාත්ං පමත්ි= සිදු වනොවූ වදය සිදු වූවයය්ැයි ද, 
විඤ්ඤාත්ං අවිඤ්ඤාත්ං පමත්ි= සිදු ව ූවදය සිදු වනොවූවය්යැයි ද වමවස් 
අසතය වදය සතය වදයක් වලස ද, සතය වදය අසතය වදයක් වලස ද 
කීවමන් වහෝ ලිවීවමන් වහෝ හස්තවිකොරොදියකනි් වහෝ හැඟවීම ය.ි අිංග 
සතරක් සම්පූණම වීවමන් මසුොවොදය සිදු වේ. එනම්:- 
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1. කියන කරැණ මුසොවක් වීම,       
2. අනුන් රවටන අදහස, 
3. වචනවයන් වහෝ ලිවීවමන ්වහෝ හස්තවිකොරොදියකනි් උත්සොහ 

කිරීම,   
4. අසන තැනැත්තො එය ප ිිගැනීම ය. 

කියන වදය වබොරැවක් වුව ද, වනොදන්න භොෂොවකින් කීවමන් 
ද, කලබල වීමකනි් වහෝ වනොසිතො යමක් කියන විවටකදී මුසොවක් 
කියැවුණු කල්හි ද එයින් මසුොවොද කමමය සිදු වනොවේ. යමක ්කී කල්හි 
අසන්නො එය වත්රැම් වනොගැනීවමන් ද මුසොවොද සිදු වනොවේ.  ඉටු 
කිරීවම් අදහසින් යමක් කරිීමට වපොවරොන්දු වී එය කිරීමට වනොහැකි 
වීවමන් ද මුසොවොදය සදිු වනොවේ. සිදු වනොකරන අදහසින් ම 
බොරගත්තහුට එවකවනහි ම මුසොවොදය සිදු වේ. ඒ වදය පසවු කරන 
ලද්වද් නමුත් වරදින් වනොමිවදයි. එවසම් අනුන් ලවො වබොරැ කියවීවම් 
දී කයින කයිවන වදවදනොම වබොරැකීවම් වේතනොව ඇතවහොත් 
වදවදනොටම පොපය සිද්ධ වේ. වව දාම් කිරීමොදිවයහි දී අසතය වද්වල් 
දැන්වීම් පලකිරීමොදී කරමවලනි් ඉදිරිපත් කිරීවමන් ඒවො පවතිනො තොක් 
කියවො බලො රැවවටන අයවග් ගණනින් ඒවො ක වුන්ට මුසොවොදය 
අකුසල කමම රැස් වේ. 

 මුසාවාදපයහි අල් සාවදය මහාසාවදය භාවය. 

තමො සතුව දීමට තරම් වදයක ්නැතිවිට වනොවදන අදහසින් 
වබොරැකීම අල්පසොවදයවේ. දීමට පරණීත වදයක් ඇතිවිට වනොවදන 
අදහසින් වබොරැකමී මහොසොවදය වේ. එවස්ම සත ගණනක් වැනි කුඩො 
වදයක් වවනුවවන් වබොරැ කමී අල්පසොවදය වේ. සැ කිය යුතු 
වටිනොකමක් ඇති වදයක ් වවනුවවන් වබොරැකමී මහොසොවදය වේ. 
අගයක  වනොහැකි මහත් වටිනොකම් ඇති වද් වවනවුවන් වබොරැකමී 
අතිශයින් ම මහොසොවදය වේ. අවම ව ූසීලවයන ්ගුණවයන් යුක්ත වූවන් 
වබොරැ කියො රැවටීම අල්පසොවදය වේ. තිසරණ ගත උපොසකයො වග් 
පටන් සීලවයන් ගුණවයන් උසස් වූවන් වබොරැ කියො රැවටීම 
මහොසොවදය වේ. කරීඩො පිණිස අනුන ්රවටන අදහසින ්කරන කියන වද් 
වලින් අල්පසොවදය කමම රැස් වේ. අනයයන් රැවටීමට කරන 
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පරවයෝගයන්හිදී සිවතහි වකවලසුන් අඩුව වයදුණු කල්හි කමමය 
අල්පසොවදය වේ. වැඩිවයන ්වයදීම අනුව අනුව එහි මහොසොවදය භොවය  
වැඩි වේ. 

 මුසාවාදපයහි වි ාක 

වබොරැ කියන්නො වමවලොවදීම නින්දාවට අපහොසයට පි කිුලට 
ලක් වේ. අනයයන්වගන් පහර කෑමට ද රොජ දණ්ඩනොදී දඬුවම් විඳීමට 
ද සිදු වේ. තම මවපුිය ගුරැවර ඤාතයොදීන්වග් ද අනයයන්වග් ද 
අවිශ්වොසයට ලක්වන්වනක ්වේ. 

මරණින් මතු අවීචි මහ නරකවයහි ඉපිද අපරමොණ කොලයක් 
අවන්කවිධ දුක් විඳීමට සිදු වේ. එහි ඇති අධික වත්ජසින් යුත් 
ගින්වනන් අතරක් නෑර පි ිස්වසයි. යමපලුන් විසින් ගිනිවගන 
දි ිවසන අවි ආයධු උල් ආදිවයන් අනිමින් කපමින් වකොටමින් ඉරමින් 
අතරක් නෑර අපරමොණ දුක් වදති. නලයක අබ පවිරේවො වස් අබ 
වර්ණුවක් තරම් වදයක් බිමට වනොවැවටන වලස සත්වයන්වගන් පරිී 
පවතී. එවහත් එක් සත්වවයකුට දුක් විඳින තව සවතක් වනොවපවණයි. 
වමහි උපන් සත්වයන් අවන්ක වකෝටි වෂම ශත සහසරයක් පැවසති. 
වබොවහෝ කලකට පසු නරකවයහි නැවගනහිර දිසොවේ වදාරටුව විවෘතව 
වවයි. එය දුටු නිරි සතනු් ඒ විඳින දුවකන්  ගැලවවනු කැමතිව එහි 
දුවත්.  ඒ යන අතරදී යමපලුන ්විසින් ගනිිවගන දි විසන අවි ආයුධ 
උල් ආදිවයන් අනිමින් කපමින් වකොටමින් ඉරමින් අපරමොණ දුක් වදති. 
වදාරටුව වවත  ඟොවවනවිට අපවග් වෂම දහසක කොලයක් ගතවවයි. 
 ිංවත්ම වදාර වැවසයි. තවත් වබවහෝ කලකට පසු දකුණුවදස,... 
බටහිරවදස,... උතුරැවදස වදාරටුව විවෘත වවය.ි එය දුටු නිරි සතනු් ඒ 
විඳින දුවකන්  ගැලවවනු කැමතිව එහි දුවත්.  ඒ යන අතරදී යමපලුන් 
විසින් ගනිිවගන දි ිවසන අවි ආයුධ උල් ආදිවයන් අනිමින් කපමින් 
වකොටමින් ඉරමින් අපරමොණ දුක් වදති. වදාරටුව වවත  ඟොවවනවිට 
අපවග් වෂම දහසක කොලයක් ගතවවයි.  ිංවත්ම වදාර වැවසයි. වමවස් 
රැවවටමින් වබොවහෝ කල් දුක් විඳිති. වමපමණ කල් දුක්ම විඳි නමුත් 
බඩගිනි පිපොසො නවිොගැනීමට බත් ඇටයක් තරම් අහරක්වත් දිය බිඳක් 
තරම්වත් පොනයක් ලැබී නැත. වමවස් බඩගිනි පිපොසො දුකින් යුක්තව 
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රැදුරැ වූ අපරමොණ දුක් විඳින නිරිසතුන් වවත යමපලුන් පැමිණ නඹුට 
අවශය වමොනවොදැයි අසයි. නිරිසතො “ස්වොමීනි, මට බඩගිනයිි. අහරක් 
ලැවබන්වන් නම් වහොඳයි කියයි.” එවිට යමපල්ලන් ගනිිවගන දි ිවසන 
වලෝහගුලි රැවගන එයි. තමන්ට වලෝහගුලි ගිල්ලවනන්ට සූදානම් වන 
බව දැන නිරිසතො කට පියො දත්වලින් තදකරගනී. කට අරින්නට කීවිට 
වනො අරියි. එවිට යමපල්ලන් නිරිසතො දැඩිව අලව්ොවගන අඬු ආදිවයන් 
බවලන් කට විවරවකොට වලෝහගුලි ගිල්ලවයි. එයින් නිරිසතු වග් කටත් 
දාවගන උගුරත් දාවගන පපුවත් දාවගන බඩවැල් ආදී සියල්ල දාවගන 
වගොස් අවධෝ මොගමවයන ්පටිව යයි.  වමවස් තවත් වබොවහෝ කලකට 
පසු යමපලුන් නඹුට අවශය වමොනවොදැයි අසය.ි එවිට නිරිසතු “ස්වොමීනි 
මට පපිොසයි. බීමට පොනයක් ලැවබයි නම් වහොඳය යි කියයි.” එවිට 
යමපල්ලන් ගනිිවගන දි ිවසන වලෝදිය රැවගන එයි. තමන්ට වලෝදිය 
වපොවන්නට සූදානම් වන බව දැන නිරිසතො කට පියො දත්වලනි් 
තදකරගනී. කට අරින්නට කීවිට වනො අරියි. එවිට යමපල්ලන් නරිිසතො 
දැඩිව අල්වොවගන අඬු ආදිවයන් බවලන් කට විවරවකොට වලෝදිය 
වපොවයි. එයින් නිරිසතු වග් කටත් දාවගන උගුරත් දාවගන පපුවත් 
දාවගන බඩවැල් ආදී සියල්ල දාවගන වගොස් අවධෝ මොගමවයන් පිටව 
යයි.” වමවලස මුසොවොදය වහ්තුවවන් නරකවයහි වැටී අපරමොණ දුක් 
විඳීමට සිදු වේ. 

ඉන්පසු වපර්තව ඉපිද අවන්ක වෂම ශත සහවසරයහි අපරමොණ දුක් 
විඳීමට සිදු වේ. එයින් චයුතව තිරිසන්ව ඉපිද අපරමොණ කොලයක් දුක් 
විඳීමට සිදු වේ. 

වමවස් මහත් ව ූ විපොකවොර අපොගතව විඳ එයනි ් චයුතව 
මිනිසත් බව ලැබූ කල්හි එම අකුසලයන්වග් වශ්ෂවිපොක වශවයන් සයි 
දහස්ගණන් ජොතිවලදී වනොක  වැරදිවලට හසුව නිනද්ා අපහොසයන්ට 
ලක් වේ. දඩුවම් විඳීමට සදිු වේ. අනුවණයන් වේ. දුපප්තුන් වේ. වගොත 
ගසමින් කථො කරන්නන් වේ. වගොළුවන් වේ. කට ගඳ ගසන්නන් වේ. 
අවශෝභන දත් ඇත්තන් වේ. මුඛවරෝග, දත්වරෝග ඇත්තන් වේ. කල් 
වනොපවත්නො දත් ඇත්තන් වේ. විරෑප වූ ශරීර වණමය ඇත්තන් වේ. 
නිවවසක වහෝ ගමක වහෝ රැකියො ආයතනයක වහෝ රටක වහෝ 
නොයකත්වයට පත්වූවය් නමුත් අනයයන් ඔහුවග් කීම වනො අසයි. ඔහු 
අභිබවො  යති. දරැවන් වනොලබන්නන් වේ. උපදිනව්න් නම් ගැහැනු 
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දරැවන් උපදිති. ඔවුහු ද අකීකරැ දරැවවෝ වවති. 

වබොරැ කියන්නොට වනොක හැකි පොපයක් නැත. වබොරැව 
වබොවහෝ අකුසලයන්ට මලු්වන බලවත් පොපයක් වේ. නිවනට යන 
මොගමය සතය පදනම් කර ගත් එකකි. එයට බොධක ධමම අතර අසතය වූ 
වබොරැවම බලවත් වේ. එබැවින ්එයින් වැ කී සතයවොදීව කටයුතුවල 
වයදීවමන් තමන්ටත් අනයයන්ටත් සියලු යහපත උදාකර ගැනමීට හැකි 
වනවො ඇත.  

 සුරාපමරය මජ්ජ්  මාදට්ඨානා පවරමණී සික්ඛා දං 
සමාදියාමි 

සුරා:- යනු, පිටි ආදිවයන් සොදා වපරො ගන්නො ලද මදයවගමවයෝය. 
ඒවො  ිට්ඨසුරා,  ූවසරුා, ඕදනීයසුරා, කිණ්ණ්් ක්ිත්ත්සුරා, 
සම්භාරසංයුත්ත්සුරා යැයි වගම පසක් වවති. 

පිටි භොජනයක දමො පරමොණවත් වලස ජලය වත්වකොට කලතො 
පසුව වපරොගන්නො ලද්ද  ිට්ඨසුරා නම් වේ.  වු යනු කැවුම් ආදී කැවිලි 
වගමයන්ට නමකි. එබඳු කැවිලි වගම භොජනයක දමො පරමොණවත් වලස 
ජලය වත්වකොට කලතො පසුව වපරොගන්නො ලදද්  වූසුරා නම් වේ. 
ඔදන යනු බත්ය. බත් හො ධොනය වගමවලින් වපරවස්ම වපරොගනන්ො 
ලද්ද ඕදනීයසරුා නම් වේ. සුරො බීජ වහවත් මණඩ්ි බහො වපරොගන්නො 
ලද්ද කිණ්්ණ් ක්ිත්ත්සුරා නම් වේ. මයිලමල්, අබ ආදී වනොවයක් වද් 
මිශරවකොට කලතො පැසුණු පසු වපරොගන්නො ලද්ද සම්භාරසංයුත්ත්සුරා 
නම් වේ. 

පල් කරන ලද වදයනි් සකසන ලද ආසරව වගම පම්රය නම් වේ. 
එය   ු්ඵාසව, ඵලාසව, මධ් වාසව, ග්ුලාසව, සම්භාරසංයුත්ත් යැයි 
පඤ්චවිධ වේ. මී වතල් වපොල්මල ්ආදී මල ්වගමවල යුෂ වගන කිහිප 
දවසක් පල්වකොට එයනි් ගත් සොරය  ු ්ඵාසව නම් වේ. වැ  වරකොදී 
පල වගමවල යෂු පල්වකොට එයින් ගත් සොරය ඵලාසව නම් වේ. මිදියුෂ 
ආදිය වගන පල්වකොට එයනි් ගනන්ො ලද්ද හො මී පැණි ආදිවයන් කරන 
ලද්ද මධ් වාසව නම් වේ. උක් පැණිවලනි් හො හකුරැ ආදිවයන් කරන 
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ලද්ද  ග්ුලාසව නම් වේ. අරළු බුළු වනල්ලි කලුුබඩු ආදී වබොවහෝ දෑ 
මිශරව වගන දිවයහි කලතො පල්වකොට එයින ්ගත් සොරය සම්භාරසංයුත්ත් 
නම් වේ. වමම ආශරව නොමයට අයත් වගම පැවසන ුපිණිස සැලිවයහි 
බහොලූ තැන් පටන් පොනය කිරීම සරුොපොනයටඅයත් වේ. 

වම් කියනලද සුරො හො වම්රය යන වදකම පොනය ක වුන් මත් 
කරවන බැවින් මජ්ජ් නම් වේ. තවද වතමමොනවයහි ඇති අරක්කු වගම, 
දුම්වැටි වශවයන් පොනය කරන කිංස වැනි දෑ ද මත්වීමට වහ්තුවන 
ආහොර වගම ද මජ්ජ් සිංඛයොවවන් ගැවනයි. ආසව්ොදයක ් විඳීවම් 
වේතනොවවන් පොනය කරන බැවින් කුසල සිත පිරිහී වගොස් අකුසල් 
සිත බලවත්ව සසවරහි පමො කරවන බැවින්  මාදට්ඨානා නම් වේ. 
වමවස් මදයට හො පරමොදයට වහ්තුවන වදයනි ්වැ කමී පවරමණී නම් 
වේ. 

සුරොව හො වම්රය ස්වලප්යක් පොනය කිරීම අල්පසොවදය වේ. 
වැඩිවයන් පොනය කිරීම මහොසොවදය වේ. කොය බලය ලැබීමට මහත් 
වකොට පොනය වකොට ගම් පැහැරීම් ආදිය කරනන්ොට අතිශයින් බලවත් 
වූ මහොසොවදය කමම රැස් වේ.  

 සුරා ානපයහි ආදීනව 

සුරොපොනය වනොහි වමවලොව පරවලොව නසනන්ො ව ූ මහත් 
අනථමකර කරියොවකි. සුරොවවන් මත් වූ විට උන්මත්තකයන් වමන් වවයි. 
ස්වකීය සිත කය පොලනය කර ගැනමීට වනොහැකි වවයි. මවපුියන් 
වැඩිහිටියන ් වනො හඳුනන පරිිස් ඉදිරිවයහ ි වනොවහොබිනො වලස 
හැසිවරන හිරි ඔත්තප්ප ගණු නැත්වතක් වේ. 

බුදුරජොණන් වහන්වස් වැඩසිටි දවස වකොසැඹෑ නුවර සොගත 
නම් පඤ්ච අභිඥාලොභී කීර්තිමත් වතරැන්වහන්වස් නමක් සිටිවයය්. ඒ 
කොල පරිේවේදවයහි  අම්බතිත්ථ නම් ජටිලයොවග් අසපුවවහි සෘද්ධිමත්  
දරැණු නොගවයක ්සිටිවය්ය. වතරැන් වහන්වස් වැඩ එම නොගයො තම 
සෘද්ධි බලවයන් දමනය කව ්ය. එයනි් සතුටු වූ මිනිස්සු වතරැන් 
වහන්වස්ට මඟදිගට ම රැඳීසිට කොවපොතිකො නම් සුරොවක් පූජො ක හ. 
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ඒ වනවිට සුරොව ප ිිබඳ සිකපද පනවො වනොතිබුණ ුබැවිනද් පොනය 
කිරීවමන් වන හොන ිවනොදත් බැවිනද් වතරණුවවෝ මිනිසුන් වකවරහි 
වමතරිවයන් ඒවො පොනය කව ්ය. එයින් මත් වී ටික දුරක් වගොස් 
නගරද්වොරවයහි වැටුවන්ය. භොගයවතුන් වහන්වස ් භික්ෂූන් පරිිවරො 
වඩිනවිට මත්ව වැටීසිටි වතරැන් දැක භික්ෂූන් අමතො සොගතවතරැන් 
ඔසවොවගන එන වලස වදා හ. භික්ෂූහු වතරැන් ඔසවොවගන විත් 
භොගයවතුන් වහන්වස් ඉදිරිවයහි භොගයවතුන් වහන්වස් වදසට හිස 
සිටින වස් බිම තැබූහ. වතරණුවවෝ සිහි විකල්ව කැරකී භොගයවතුන් 
වහන්වස් වදසට පො සිටින වස් සිටිවය්ය. එවිට භොගයවතුන් වහන්වස් 
භික්ෂූන් අමතො “මහවණනි, වම් සොගත භික්ෂුව තථොගතයන් වහන්වස් 
වකවරහි වගෞරවවයන් යහපත් පැවැත්වමන් සිටිවයහදි?”යි අසො වදා  
වස්ක.  “එවස්ය ස්වොමීනි” යැය ිභික්ෂූහු ප ිිවදන් දුන්හ. “දැනුත් සොගත 
වතරැන් එවසම්ද?”යි අසො වදා  වසක්. “නැත සව්ොමීනි” යැයි භික්ෂූහු 
පි ිවදන ්දුන්හ. “මහවණන ිවම් සොගතවතරැන් අම්බතථීමවයහි නොගයත් 
සමග සිංගරොමයක් වකොට පැමිණිවය් වනොවේ ද?”ය ිඅසො වදා  වස්ක. 
“එවස්ය ස්වොමීනි” භික්ෂූහ ු පි ිවදන් දුන්හ. “සොගත වතරැන්ට දැනුත් 
එවස් ක  හැකදි?”යි අසො වදා  වසක්. “වනොහැකිය ස්වොමීනි” භික්ෂූහු 
පි ිවදන් දුන්හ. මහවණන ි වමය වනොගැලවපන වදයකි යැයි එහි 
ආදීනව දකව්ො භික්ෂූන්ට සරුොපොනවයන ්වැ කමීට සකිපදයක් පනවො 
වදා  වස්ක. 

සුරොවට පුරැදු වූවන් ඒ වවනුවවන ්ධනය විනොශ කරයි. අඹු 
දරැවන්ට පහර වදයි. දුටු දුටුවන් සමග කලහ කරයි. භොණ්ඩ උපකරණ 
විනොශ කරයි. මහො ධනවතනු්ව සිට දි නි්දන් බවට පත් වේ. ඉන්පසු 
වසොරැන්, මිංවකොල්ලකරැවන්, වගවල ්බිඳින්නන් බවට පත් වේ. ඒවොට 
වරදකරැවන් වී දඬවුමට ලක් වේ. සිර වගවල්වල දුකවස් විසීමට සිදු 
වේ. වනොවයක් වරොග වයසනයන්ට වගොදුරැ වී අකොලවයහි මිය යොමට 
සිදු වේ. විකෘති සිතින් මියවගොස් නරකවයහි උපදිති. එහි අවන්ක වෂම 
වකෝටි ශත සහසරයක් පැසී ඉන් චයුතව වපර්තව උපදිති. එහිද වබොවහෝ 
කලක් දුකව්ිඳ එයින ්චයුතව තිරිසන්ව උපදිති. එහදිී ද වබොවහෝ කලක් 
දුක්විඳ මනුවලොව උපදිනවිට මනද්බුදධ්ිකයන්ව උපදිති. උමතු බවටද 
පත් වේ. වනොවයක් ජොතිවල විරෑප වූ ශරීර ඇත්තන් වේ. 
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උතුම් බුද්වධෝත්පොදය, සද්ධමමශරවණය, කලයොණමිතර ඇසුර 
සැමකල්හි හමුවන්වන් වනොවේ. ඒ සියල්ල ලැබී ඇති විවටක 
මන්දබුදධ්ිකයන් වහෝ සිහි විකල් වූවන් වුවවහොත් වකොතරම් 
අභොගයයක්ද?. වත්මන් වලෝකය අධවමමයන් දුසිරිවතන් පිරී වගොස් ඇත. 
එවන ් කවලක අධවමමයන ් දුසිරිවතන් වැ කී සියලු සසර දුකින් 
නිදහස්වීමට අවස්තොව බුදව්ධෝත්පොදය, සද්ධමමශරවණය, කලයොණමිතර 
ඇසුර තුලින් හමුව ඇත. එබැවින් වම් උතුම් වමොවහොත අත් වනොහැර 
යහපත් පැවැත්වමන් යුත ් සික්ෂොකොමී දිවි වපවවතක් වගොඩනගො 
ගැනමීට අධිෂ්ඨොන කරගත යුතුය. 

 විකාලපභාජ්නා පවරමණී සික්ඛා දං සමාදියාමි 

“විකාලපභාජ්නා” යන වමහි “විකාල” යනු ඉර මුදුන ්වූ තැන් 
පටන් පසු දා අරැණ නැගීම දක්වො වූ කොලයයි. “පභාජ්න” යනු 
“භුඤ්ජීයත්ීත්ි පභාජ්නං” බුදින ු ලබන වහවත් ව ඳනු ලබන වදය 
වභොජන නම් වේ. වමයට “ආහාර” යැයි ද කියනු ලැවේ. “ආහරත්ීති් 
ආහාපරා” (අනයයන්ට යැපීමට) තම ඵලය එ වන බැවින ් “ආහාර” 
නම් වේ. වමය අතින් පඩිවුකොට වගන ව ඳන බැවින් “කබලිංකාර 
ආහාරය” නම් වේ. වම් කබලිිංකොර ආහොරය “ඔදපනා, සත්ත්ු, 
කුම්මාපසා, මපච්ඡා, මංසං” යනුවවන් පරධොන වශවයන ්වකොටස් පහකි. 

එහි “ඔදන” යනු හැල් වී හො අවනකුත් වී වගම, යව, බොර්ලි, 
වමවන්රි, තණහොල්, අමු, වර, තිරිඟු, වගෝධුම, රසොල යන සහල් 
වගමවලනි් නිපදවන ලද බත ්ය. “සත්ත්ු” යනු හැල්, වී, යව ධොනයවලින් 
ක  බැදි පිටි ය. “කමු්මාස” යනු යව කරුකක්න් සහල් තිරිඟු ආදී 
පිටිවලින් ආදිවයන් නිපදවන  පිට්ටු ය. “මංස” යනු අලිමස්, වකොටිමස්, 
වලස්මස්, කලු වලසම්ස්, සිිංහමස්, අශ්වමස්, බලුමස්, සපමමස්, 
වයොගරමස්, මිනමීස් යන මස් වගම දසය හැර අන් සියලු මස් වගම කැප 
වේ.  “මච්ඡ” යන ු දිවයහ ි උපදින සයිලු මත්සය වගමයන් ය. තව ද 
එ කරිි පිටිකිරි ආදී සයිලු කිරි වගම ද, තැඹිල ිවපොල් වතුර ද, තල් වපොල් 
පැණි සකුරැ හො ඒ ආශිත නිශ්පොදන ද අනුභව කරනන්ොට 
විකොලවභොජනය සදිු වේ. තව ද කිරිපිටි වැන ිදෑ මිශර වකොට සොදන ලද 
වටොෆී වැනි දෑ ද සුදුසු නැත. 
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උවද් ආහොරය දිවො ආහොරය හො රොතරී ආහොරය යැය ි දිනකට 
මනුෂයයන් ආහොර අනුභව කරන කොල තුනකි. එයින ්වපරවරැ ආහොරය 
අරැණ පටන් මධයොහ්නය දක්වො දසවරක ්අනුභව කව ් නමුත් එය එක් 
ආහොරයක් ගැනීම් අථමවයන් “එකභත්ත්ික” (එක බතක්) නම් වේ. ඉර 
අවරට ගිය තැන ්පටන් අනුභව කරන වභෝජනය විකොලවභොජනය නම් 
වේ. එය දහවල් හො රොතරී වශවයන් වදකකි. විකොල වභෝජනය 
යනොථමවයන් එකකි. වමවස් තුන්වේල ආහොර ගැනීම සිංසොරවයහි 
වබොවහෝ කලක් පුරැදු කරන ලද්දකි. ඉතො සියමුැලිව සැවපන් වැඩුණු 
දිනකට තනු්වේල ආහොර අනුභව ක  ඇතවමකුට එක ්වරම දහවල් හො 
රොතරී ආහොර වේල් වදක අතහැරිය වනොහැකි වූ බැවින් භොගයවතුන් 
වහන්වස් පරථමවයන ් දහවල් ආහොරය ව කව්ො පසවු රොතරී ආහොරය 
වැ ැක්වූ වස්ක. රොතරී කොලය මනුෂයයන් නදිාගන්නො කොලයයි. එවස්ම 
රොතරිවයහි ගමන් යොම ද පහසු වනොවේ. වම් වහ්තුවවන් බුදු පවස්බුදු 
මහ රහතන් වහන්වස්ලො රොතරී වභෝජනවයන් වැ කුණොහු වවති. වමවස් 
පොලනය වකොට ආහොර ගැනීවමන ්නිවරෝග ිබව ද නිදුක් බව ද සැහැල්ලු 
පැවැතම් ද කොය බලය ද සුවවස් වොසය ද සිදු වේ. වතමමොනවයහි 
රසයට ගිජවුීම හො පමණ වනොදැන ආහොර ගැනමී වහත්ුවවන් වබොවහෝ 
වදනො වනොවයක ් වරෝගොබොධයන්ට ලක්ව ඇත. එබැවින් පමණ දැන 
ආහොර ගැනීම ඉතො වැදගත් වේ.   

විකොලවභොජන සිකපදය සමොදන ් වූවහුට විකොලවයහි දී 
පැමිවණන වේදනො අපහසතුො ආබොධ ව ක්වො ගැනමීට ප තුරැ යුෂ 
වැන ි දෑ පරිවභෝග කිරීමට අනුදැන වදා  වස්ක. ඒවො අෂ්ටපොන නම් 
වේ. එනම් “අම්බ ාන, ජ්ම්බු ාන, පචාච ාන, පමාච ාන, මධු ාන, 
මුද්දික ාන, සාලුක ාන, ඵාරැසක ාන” යන වම් අටයි. 

 “අම්බ ාන” යනු අඹ යුෂවලනි් සකසන ලද පොනය. 
“ජ්ම්බු ාන” යනු ජම්බු, දඹ වැනි වගඩිවල යුෂවයන් සොදන ලද පොනය. 
“පචාච ාන” යන ුඉදුණු ඇටිවකවසල් වගඩිවලින ්සොදන ලද පොනය. 
“පමාච ාන” යනු අවනක් වගමවල ඉදුණු වකවසල් වගඩිවලනි් සොදන 
ලද පොනය. “මධු ාන” යන ුමි පැණි හො අමු මදු්රපප්ලම් වලින් සොදන 
ලද පොනය. “මුද්දික ාන” යනු වියලි මුද්රප්පලම් වලින් සොදන ලද පොනය. 
“සාලුක ාන” යනු  ඕලු වගඩිවලනි් සොදන ලද පොනය. “ඵාරැසක ාන” 
යනු උගරුැස්ස වගඩිවලින් සොදන ලද පොනය. 
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තවද වදහි වදාඩම් වබලි, වප්ර, රට ඉඳි ආදී කුඩො ප තරුැවලින් 
ක  පොනවගම සියල්ල කැප ය. වම් පොනවගම සැකසීවම් දී ඇල් දිවයන් 
වහෝ අවුවවන් රත් වූ දිවයන් සකසො ගැනමී කැප ය. උණු දිවයන ්කරිීම 
අකැප ය. පැවපොල් වැ  වරකො ආදී මහ පලතුරැවලින් කරන ලද්ද 
අකැප වේ. එවසම් වත් වකෝපි හො අවනකුත් ඖෂධ වගම ද බටර්, 
වවඬරැ, ගිවතල් තලවතල්, මී පැණි, හකුරැ ද, චතුමධුර ද කැප වේ. 
උණුපැන් සිසිල් පැන් සැම කල්හිම කැප ය. 

 නච්ච ග්ීත් වාදිත් විසූකදස්සන මාලාග්න්ධවිපල න 
ධාරන මණ්ඩන විභූසනට්ඨානා පවරමණී සික්ඛා දං 
සමාදියාමි. 

යන වමහි “නච්ච” යනු නැටීම, නතමනය, රිංගනය යන වම්වො 
ය. උවපෝසථ සිල් සමොදන් වූවහුට අඩුම තරමින් වමොනර නැටමුක ්වහෝ 
බැලීමට වනො හැකි ය. 

 “ග්ීත්” යනු භක්තිගීත, ගීත, කවි, ශ්වලෝක ආදියයි. බුද්ධ 
වචනය වූ තරිපිටක ධමමයට අයත් කිසිවක් ගීත ස්වරවයන් වනො කයි යුතු 
ය. ගීත ස්වරය ප ිිබඳව අිංගුත්තර නිකොය පඤ්චක නිපොත අනොගත 
භය වගමවයහි නවවන සූතරයහි වමවස් දැක්වේ.    

මහවණනි, අනොගත කොලවයහි මොවග් ශරොවක වූ භික්ෂු භික්ෂුණී 
උපොසක උපොසිකොවන් සති කය වචනය දමනය වනොකරන ලද්දාහු 
වවති. වමවස් ඉන්ද්රිය සිංවරය නැති වීවමන් ධයොන භොවනො, විදශමනො 
භොවනො වැඩීමට වනො හැකි වූවන් වවති. ඒ වහ්තුවවන් සතර මොගම 
සතර ඵල නිවන යන නව වලෝවකෝත්තර ධමම පරතිසිංයුක්ත වූ ගැඹුරැ 
අථම විවරණ ඇති තරිපිටක බුද්ධ වචනය හො අට්ඨකථොවන්හි අන්තගමත 
වූ පඤ්චස්ඛදධ, පඨවි ආවපො ආදී ධොතු, ඇස කණ ආදී ආයතන පටිේච 
සමුපප්ොද වහ්තුඵල ධමම වශවයන ් වබදා දකව්න ලද ශූනයතො 
පරතිසිංයුක්ත සූතරධමම ආදිය වදසනු ලබන කල්හි ඒවො ඇසීමට අකමැති 
වවති. කන වයොමු වනොකරති. එබඳු ධමම ඥානය ලැබුමට අකමැති වවති. 
උගත යුතුයැයි වනො සිතති. කවියන් විසනි් වගොතන ලද විසිතුරැ වයදුම් 
ඇතිව ගීත ස්වරෑපවයන් කියන දහම් ඇසීමට කැමති වවති. ඒවො දැන 
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ඉවගන ගැනමීට සිතති. වමවස් පරම්පරො වදක තුනක් යෑවමන් මො 
විසින් අපමණ කලක් දුකව්ිඳ අවවබෝධ කරගත් සොරවත් ධමම සොරය 
වැ ලී යයි. වලොවවන් අතුරැදහන්ව යයි. වමවස් වූ භයක් අනොගතවයහි 
වන්වන් ය. එබැවින් නඹුලො විසින් එවස් වනොකිරීමට වග බලො ගත යුතු 
ය යැයි වමවස් වදා  වස්ක. 

 “වාදිත්” යනු සිංගීත භොන්ඩ වොදන කිරීමය.ි “විසකූදස්සන” 
යනු සිවතහි වකවලස් වැඩීමට වහ්තුවන කුසල් සිත විනොශ වන විෂම 
වද්වල් බැලීමයි. ඒවො නම් නැටීම, ග ීකමී, වබර ආදිය වොදනය, වබොවහෝ 
නලු නිලියන් රැස්ව කරන නැටුම්, රොමොයනය ආදී කථො කීම, තොලම් 
ගැසීම, ඇත් වපොර, අශ්ව වපොර, මී හරකුන ්වග් වපොර, එ  හරකුන් 
වග් වපොර, එළු වපොර, බැටළු වපොර, කකුුළු වපොර, වටු වපොර, 
වපොලුවලින ් කරන වපොර, මිටින් කරන වපොර, මල්ලව වපොර, 
වසබලුන්වග් යුද්ධ, යුධ වස්නො ගණින තැන්, වස්නො රැස්වන තැන්, 
ඇත්- අස්- රථ- පොබල බල ඇණි බැලීම යනොදියයි. වම්වො තමන් සිටින 
තැනකට වපනුනු විවටකදී එය බලො සිටීවමන් සීලය වනො බිවඳයි. 
නැවත එය බැලමී පිණිස හැරි හැරී බැලීවමන් ද පියවරක් වහෝ ඉදිරියට 
වගොස් බැලීවමන් ද සීලය බිඳීම සදිු වේ.   

 “මාලාග්න්ධවිපල න” යන වමහි “මාලා” යන ු වණම ගදධ 
සම්පනන් මල් වගමයි. “ග්න්ධ” යනු මල්, වකො , වගඩි, වපොතු, මුල්, කඳ, 
වැනි සවුඳ ජොතීහු ය. “විපල න” යනු ශරීරොලිංකොරය පිණිස හො 
සුවඳවත් වීම පිණිස එවැන ිවද්වල් ද විලවුන් වගම ද, ඇඟ ගැල්වීම හො 
ඇඳුම්වලට වයදීම හො සුවඳ දුම් වගම ඇල්ලීමයි. 

 “ධාරණ්” යනු අලිංකොරය පිණිස රන් රිදී මුතු මැණික් ප ිඟු 
පබළු වැනි දෑ අලිංකොරය පිණිස හො මහන්තත්වය පිණිස දැරීම වහවත් 
පැ ඳීමයි. “මණ්ඩන” යනු ශරීරවයහි අඩු තැන ්පිරවීම සඳහො යම් යම් 
දෑ ආවල්ප කිරීම හො ආභරණ ආදිවයන් සැරසීමය.ි ශරීරවයහි අඩු තැන් 
පිරවීම පිණිස ආහොර පොන වැ ඳීමද වනොක  යුතු ය. “විභූසනං” යනු 
පැහැය පිණිස හො සුවඳ පණිිස ඉහත කී දෑ කැමති වීම වහවත් සිතින් 
ඉවසීමයි. “ඨාණ්ං” යනු වම් ඉහත කී නැටීම ගී කීම වොදනය කිරීමොදිය 
කිරීවම් වේතනොව ඇති බව හො ඒ ඒ වද්වල් කරිීමයි. වම්වොවයන් 
වැ කීවම් වේතනොව “පවරමණී” නම් වේ. කයනි් වචනවයන් වරදට 



විශාකූප ෝසථ සූත්රය   127 

වනො පැමිණ සිංවර වීම “සකි්ඛා” නම් වේ. වමවස ්සිංවරව කුසල් වැඩීම 
නිවනට මොගමය වීම “ ද” නම් වේ. නැවත නැවත එම කුශලතො පුරැදු 
කිරීම පරගුණ කිරීම “සමාදියාමි”නම් වේ. 

 උච්චාසයන මහාසයනා පවරමණී සික්ඛා දං 
සමාදියාමි 

 “උච්චාසයන” යන වමහ ි“උච්ච” යනු මිටි රියනකට වඩො උස් 
වූ “ආසන්දි” නම් වූ ආසන විවශ්ෂයකි. මිටි රියන යනු අවත් ඇඟි ි මිට 
වමොලවො ගත් කල්හි වැ මිට දක්වො වූ වියත් වදකක් පමණ උස ඇති 
ආසන වමයින ්කයිැවේ. “සයන” යන ුනඳින හිඳින ඇඳ පුටු ආදියයි. 
බුද්ධ කොලවයහි උස් ආසන ගරැවකොට සැලකූ බැවින් ද පරිහරණවය් 
දී අනතුරැ සිදුවිය හැකි බැවිනද් උස් ආසන පරිහරණය ව කව්ො 
ඇත්වත් ය. වමවස් උස් ආසන ඇති විට එහි වැඩි වකොටස කපො දමො 
වහෝ වපො වවහි යට වකොට වහෝ පරිවභෝග ක  හැකිය. 

 “මහාසයන” යන ුවටිනො කමින ්වැඩි වූ අලිංකොරමත ්වූ ඉතො 
සුව පහසුව ඇති “ ල්ලඞ්ක, පග්ාණ්ක, ි ත්ත්ක,  ටිකා,  ටලිකා, ත්ූලිකා, 
විකත්ිකා, උද්දපලාමි, එකන්ත්පලාමි, කට්ිස්ස, පකාපසයය, කුත්ත්ක, 
හත්ථත්ථර, අස්සත්ථර, රථත්ථර, අජින් පවණි, කදලමිිග් වර 
 ච්චත්ත්රණ්, සඋත්ත්රච්ඡද උභපත්ාපලාහිත්කූ ධාන” යන වම්වොය. 

එහි “ ල්ලඞ්ක” යනු පොදයන්හි සිිංහ වයොඝරොදී සත්ව රෑප වයොදා 
ක  ඇඳපුටු ය. “පග්ාණ්ක” යනු සතරඟුලකට වඩො දික් වූ 
එළුවලොම්වලනි් ක  ඇතිරිලි ය. “ිත්ත්ක” යනු එළුවලොම්වලින ්විසිතුරැ 
වකොට වියන ලද ඇතිරිලි ය. “ ටිකා” යනු එළුවලොමින් ක  සුදු ඇතිරිලි 
ය. “ ටලිකා” යනු ඝනට මල් ඇතිව ක  එළුවලොම් ඇතිරිලි ය. 
“ත්ූලිකා” යනු පුළුන් පුරවො ක  ඇතිරිලි ය.  “විකත්ිකා” යනු සිිංහ 
වයොගරොදී රෑපවලින ් විසිතුරැ ක  ඇතිරිලි ය. “උද්දපලාමි” යනු එක් 
පැත්තක වලොම් මතුව ඇති සත්ව වලොම්වලින් ක  ඇතිරිලි ය. 
“එකන්ත්පලාමි” යනු වදපස ම වලොම් මතුව ඇති ඇතිරිලි ය.  
“කට්ිස්ස” යනු රන් නූවලන් විසිතුරැ ක  තිහිරි නූවලන් ක  ඇතිරිලි 
ය. “පකාපසයය” යනු රන් නූවලන් විසිතුරැ ක  පටපණු නූවලන් ක  
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ඇතිරිලි ය. “කුත්ත්ක” යනු නොටිකොවන් වසොව ොස් වදවනකුට නැටීමට 
පරමොණවත් ව ූ එළුවලොමින ්ක  ඇතිරිල ිය. “හත්ථත්ථර” යනු ඇතුපිට 
අතුරන ඇතිරිලි ය. “අස්සත්ථර” යනු අසුපිට අතුරන ඇතිරිලි ය. 
“රථත්ථර” යනු රථවයහි අතුරන ඇතිරිය ය. “අජින් පවණි” යනු ඇවඳ් 
පරමොණයට අඳුන් දිවි සමින් ක  ඇතිරිලි ය. “කදලිමිග් වර 
 ච්චත්ත්රණ්” යනු කදලිමිග නම් වූ මුවන්වග් සමින් ක  උතුම් ඇතිරිලි 
ය. “සඋත්ත්රච්ඡද උභපත්ාපලාහිත්කූ ධාන” යනු රත ුවියන් ඇති හිස 
සහ පොද තැබීමට වදපස රතු වකොට්ට තබන ලද ඇඳ (කවිේචිය) යන 
වම්වො ය. වම් කයි ලද වද්වල් හැර වකොහු වමට්ට ද, ඒ හො සමොන 
අවනක් වමට්ට ද ගුදිරි ද පොවිේචිය කැප වේ. පුළුන් වයදූ වකොට්ට 
වමට්ට හිස තැබීමට කැපය. හිඳීමට නිඳීමට අකැප ය. 

උච්චොසයන මහොසයන පරිවභෝගවයන් වැ කීවම් වේතනොව 
“පවරමණී” නම් වේ. කයින ්වචනවයන් වරදට වනො පැමිණ සිංවර වීම 
“සික්ඛා” නම් වව. වමවස් සිංවරව කුසල් වැඩීම නිවනට මොගමය වීම 
“ ද” නම් වේ. නැවත නැවත එම කුශලතො පුරැදු කරිීම පරගුණ කිරීම 
“සමාදියාමි” නම් වේ. 

 උප ෝසථ සිල් සමාදන්ව කළයුත්ු කථා හා 
පනාකළ යුත්ු කථා 

 ත්ිරච්ඡාන කථා සූත්රය  

මා භික්ඛපව, අපනකවිහිත්ං ත්ිරච්ඡානකථං කපථයයාථ, 
පසයයිදං? රාජ්කථං පචාරකථං මහාමත්ත්කථං පසනාකථං, භයකථං 
යුද්ධකථං, අන්නකථං  ානකථං වත්ථකථං සයනකථං මාලාකථං 
ග්න්ධකථං, ඤාත්ිකථං යානකථං ග්ාමකථං නිග්මකථං නග්රකථං 
ජ්න දකථං ඉත්ථිකථං  ුරිසකථං සූරකථං විසිඛාකථං කුම්භට්ඨානකථං, 
 ුබ්බප ත්කථං නානත්ත්කථං, පලාකක්ඛායිකං සමුද්දක්ඛායිකං 
ඉත්ිභවාභවකථං ඉත්ි වා. ත්ං කිස්ස පහත්ු? පනසා, භික්ඛපව, කථා 
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අත්ථසංහිත්ා නාදිබරහ්මචරියකා න නිබ්බිදාය න විරාග්ාය න නිපරාධාය 
න උ සමාය න අභිඤ්ඤාය න සපම්බාධාය න නිබ්බානාය සංවත්ත්ත්ි.  

කපථන්ත්ා ච පඛා ත්ුපම්හ, භික්ඛපව, ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ත්ි කපථයයාථ, 
‘අයං දුක්ඛසමදුපයා’ත්ි කපථයයාථ, ‘අයං දුක්ඛනිපරාපධා’ත්ි කපථයයාථ, 
‘අයං දුක්ඛනිපරාධග්ාමිනී  ටි දා’ත්ි කපථයයාථ. ත්ං කිස්ස පහත්ු? එසා, 
භික්ඛපව, කථා අත්ථසංහිත්ා, එසා ආදිබරහ්මචරියකා, එසා නිබ්බිදාය 
විරාග්ාය නිපරාධාය උ සමාය අභිඤ්ඤාය සපම්බාධාය නිබ්බානාය 
සංවත්ත්ත්ි. 

‘‘ත්ස්මාත්ිහ, භික්ඛපව, ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ත්ි පයාපග්ා කරණීපයා...ප .... 
‘අයං දුක්ඛනිපරාධග්ාමිනී  ටි දා’ත්ි පයාපග්ා කරණීපයා’ත්ි. 

❖ සූත්රපයහි පත්්රැම 

මහවණනි, සග වමොක ්වදකට බොධො කරන කථො වනොකරේ. ඒ 
කවරහුද?  

1. මහො සම්මත, මහො මනධ්ොතු, ධමමොවශෝක ආදී මහො රජවරැ 
මහොනුභොව ඇත්වතෝය1 යනොදී රජුන් පි ිබඳ කථො,  

2. අසවල් වසොරො බල සම්පනන්ය යනොදී වසොරැන් පි ිබඳ කථො,  
3. මහ ඇමතියන් පි බිඳ කථො,  
4. යුද වසනො ප ිිබඳ කථො,  
5. භය පි ිබඳ කථො,  
6. යුද්ධ පි ිබඳ කථො,  
7. අසවල් ආහොර වමවස් වමවස් වූ රස ගුණ ඇත්වත්ය යනොදී ආහොර 

පි ිබඳ කථො,  
8. පොන වගම පි ිබඳ කථො,  
9. ඇඳුම් ප ිිබඳ කථො,  
10. ඇඳන් ප ිිබඳ කථො,  
11. මොලො පි ිබඳ කථො,  
                                                           
1 වමවස් මහොනුභොව රජවරැන් පවො මරණයට පැමිණියහ සියල්ල වවනස් වන්වන්ය 
යනොදී වලස කථො කිරීම ධමම කථොය. 
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12. සුවඳ ද්රවයයන් පි ිබඳ කථො,  
13. අපවග් ඤාතිවයෝ ශූරවයෝ ය යනොදී නෑයන් පි බිඳ කථො,  
14. වපර අපි සුවඛෝපවභෝගී රථවලින් ගමන් ගිවයමු යනොදී රථ පි ිබඳ 

කථො,  
15. අසවල් ගම සරැසොර ය ඒ ගම් වැසිවයෝ ශූරවයෝ ය යනොදී ගම් 

පි ිබඳ කථො,  
16. නියම්ගම් පි ිබඳ කථො,  
17. නගර පි ිබඳ කථො,  
18. ජනපද පි ිබඳ කථො,  
19. අසවල් ස්තරිය ලස්සන ය, ශරීරොවයව පිරිපුන් ය යනොදී ස්තරීන් 

පි ිබඳ කථො,  
20. පුරැෂයන් පි බිඳ කථො,  
21. කුමොරයන් පි ිබඳ කථො,  
22. කුමරියන් පි බිඳ කථො,  
23. නන්දිමිතර වයෝධයො ශූරවයකි යනොදී වයෝධයන ් (ශූරයන්) පි ිබඳ 

කථො,  
24. අසවල් වීථිය වහොඳින් සකසො ඇත යනොදී වීථි පි ිබඳ කථො,  
25. ජල ස්නොනය පි ිබඳ හො දිය වගන යන දාසනී් ප ිිබඳ කථො, 
26. කමටහනින් වතොර වූ නිෂ්ඵල කථො,  
27. වලෝකය කවවරකු විසනි් නමිමොණය කරන ලද්වද් ද යනොදී වලොකය 

පි ිබඳ කථො,  
28. සොගර වදවියො විසනි් සොරන ලද බැවින් සමුද්රය නම් විය. මො විසනි් 

වමය සොරන ලද්වද් යැයි හස්ත මුද්රොවවන් තමො දැකව්ූ බැවින් සමුද්රය 
නම් විය යනොදී වූ සමුද්රය පි ිබඳ කථො, 

29. දියුණුව හො පිරිහමී ප ිිබඳ කථො යන වමොහුයි. ඊට වහත්ු කවවර්ද? 

වම් කථො අථමය පිණිස පවත්වන් වනොවවයි. ආදි බරහ්මචයයමොවට 
මුල්වූවය් වනොවවයි. කලකරිීම පිණිස වනො ඇලීම පණිිස, නිවරොධය 
පිණිස සිංසිඳීම පිණිස විවශෂවයන් දැනීම පිණිස, මනො අවවබොධය 
පිණිස නිවන් පිණිස වනොපවතියි. 

“මහවණනි, නුඹලො කථොකරන්නහු නම් වම් දුකයයි කථො කරේ, වම් 
දුක්ඛ සමුදයය ිකථො කරේ, වම් දුක්ඛ නිවරොධ යයි කථො කරේ, වම් 
දුක්ඛ නිවරොධ ගොමිනී පටිපදායයි කථො කරේ. ඊට වහ්ත ුකවවර්ද? 
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මහවණනි, වම් කථොව අර්ථය පිණිස පවත්වන ් වවයි. 
මොර්ගබරහම්චයයමොවට මුල් වූවය් වවය.ි කලකරිීම පණිිස වනො ඇල්ම 
පිණිස, නිවරොධය පිණිස, සිංසිඳීම පිණිස, විවශෂ නුවණින් දැනමී 
පිණිස, මනො අවවබොධය පණිිස, නිවන් පිණිස පවතී. 

මහවණනි, එවහයින් වම් දුකයයි දැනගැනීම පිණිස උත්සොහ 
කටයුතුයි, වම් දුක් ඉපදීවම් වහ්තුවයයි දැනගැනීම පිණිස උත්සොහ 
කටයුතුයි, වම් දුක්ඛ නිවරොධයයි දැනගැනමී පිණිස උත්සොහ කටයුතුයි, 
වම් දුක් නැතකිිරීවම් ප ිිවවතයයි දැනගැනීම පිණිස උත්සොහ කටයුතුය 
යැයි වදා වසක්. 

 සිල්වත්ුන් විසින් කළයුත්ු දස කථා 

උවපෝසථ සීලවයහි පහිිටියවුන ් විසින් අ ්  චි් ඡකථා, 
සන් ත්ුට්ඨ ි කථා,  විපවකකථා, අසංසග්් ග්කථා, ී රියාරම් භකථා, සීලකථා, 
සමාධිකථා,  ඤ් ඤාකථා, විමුත්් ත්ිකථා, විමුත්් ත්ිඤාණ්දස් සනකථා යන 
දසවිධ කථො ඇතිව විසිය යුතු ය. එයනි් සමොදන් වූ සීලය ආරක්ෂො වීම 
පිණිස, සිවතහි වකවලසුන් තුනී වීම පිණිස වනොලැබූ ධයොන සමොධි 
සමොපත්ති අභිඥා ගුණ වැඩීම පිණිස, ලබො ඇති ධයොන සමොධි 
සමොපත්ති අභිඥා ගුණ ආරක්ෂො වීම වැඩි දියුණු වීම පිණිස, වනොලැබූ 
විදශමනො නුවණ ලැබීම පණිිස ලබො ඇති විදශමනො නුවණ වැඩි දියුණු 
වීම පිණිස, ආයයම සතයය අවවබෝධවයන් නිවමොණ සුවයට 
ඒකොන්තවයන් පැමිණීම පණිිස මවහෝපකොරී වේ.   

❖ අ ්  ිච් ඡකථා 

ලද වදයින් සතුටු වනොවී මතු මත්වතහි නැවත ලොභ 
බලොවපොවරොත්තු වීම නම් වූ අත්රිච්ඡත්ාවය ද, ලොභොවප්ක්ෂොවවන් 
නැති ගුණ හැඟවීම නම් ව ූ ා ිච්ඡත්ාවය ද, ඇති ගණුයන්ට ගරැ 
බුහුමන ් ලැබීවම් අවප්ක්ෂොවවන් පි ගිැනීවමහි පමණ වනොදැනීම 
නම් වූ මහිච්ඡත්ාවය ද, යන වදෝෂයන් දුරැ වකොට සන්සුන් ගුණ 
හඟවන අදහසින් යුත් ප ිගිැනීවමහි පමණ දැනමී අල්වප්ේඡතොවය 
යි. වම් අල්වප්ේඡතොවය  රත්ය අල්ප ්ච්ඡත්ාවය, ධුත්ාංග් 
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අල්ප ්ච්ඡත්ාවය,  යයමා ්ත්ි අල්ප ්ච්ඡත්ාවය, අධිග්ම 
අල්ප ්ච්ඡත්ාවය යැයි සිේ වැදෑරැම් වේ. එහි :- 

සිේපසවයහි අල්වප්ේඡ තැනැත්තො පරතය දායකයො ද, දාන වස්තවු 
ද, තම ශක්තිය ද බලො, දාන වස්තුව බහුල වේ ද, දායකයො ස්වල්පයක් 
වදනු කැමැත්වත් ද, එහි දී දායකයොවග් අදහස සලකො ස්වල්පයක් 
ගනී. එවසම් දාන වස්තුව ස්වල්ප වේ ද, දායකයො වබොවහෝ වදනු 
කැමැත්වත් වේ ද, එහි දී දාන වස්තුව බලො ස්වල්පයක ්ගනී. එවසම් 
දාන වස්තුව වබොවහෝ වේ ද, දායකයො වබොවහෝ වදනු කැමැත්වත් 
වේ ද, එහි දී තමොවග් ශක්තිය බලො යැපිය හැකි පමණ ගනී. වමබඳු 
භික්ෂුව නපූන ් ලොභ උපදව යි. උපන් ලොභ ස්ථොවර කරයි. 
දායකයන්වග ්සිත් සතුටු කරයි. වමය  රත්ය අල්ප ්ච්ඡත්ාවය නම් 
වේ. 

සමොදනව් ගත් ධුතොිංග තමො වකවරහි ඇතිබව වනොදන්වන ුකැමති 
බව ධුත්ාංග් අල්ප ්ච්ඡත්ාවය යි. 

යවමක් තමොවග් බහුශරැතභොවය පරකට කරන්නට අකමැති වේ ද, 
වමය  යයමා ්ත්ි අල්ප ්ච්ඡත්ාවය යි. 

යවමක් වසෝවොන් ආදී මොගමයකට පැමිණිවය් වේ ද, ඒ බව 
සබරහ්මචොරීන්ට දන්වන්නට අකැමති වේ ද, වමය අධිග්ම 
අල්ප ්ච්ඡත්ාවය යි. වමවස් වූ ගුණයන් පැහැදිලි කිරීම පි ිබඳ කථො 
ඇතිබව “අ ් ිච්ඡකථා” නම් වේ.  

❖ සන් ත්ුට්ඨ ි කථා,  

භොගයවතුන් වහන්වස ් අනදුැන වදා  ධොර්මික කරමවලනි් ලැවබන 
පරණීත වූ වහෝ කටුක වූ වහෝ ලද පරතයයකින ් සතුටු වීම 
සන්ත්ුෂ්ටිත්ාවය යි. වමහ ි සිේපස පරතයය පි ිබඳව යථාලාභ, 
යථාබල, යථාසාරැ ය වශවයන් වූ වතවැදෑරැම් සනව්තෝෂය දත 
යුතු ය. වමවලස වූ කථො ඇතිබව “සන්ත්ුට්ඨිකථා” නම් වේ. 
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❖  විපවකකථා  

භොවනොවවහි වයදී විසමී “ විපේක කථා” නම් වේ. එය කාය 
විපේකය, ිත්්ත් විපේකය, උ ධි විපේකය යැයි වතවැදෑරැම් වේ.  

යම් භික්ෂුවක් පරිිවසහි සිත් අලවො විසීවමහි ආශොව අතහැර තම 
සියලු කටයුතු එකලොව අතරක් නෑර අපරමොදීව සිදුකර වගන 
වකවලසුන්වගන ් දුරැව වවවස් ද, එය කාය විපේකය නම් වේ. 
එවස් එකලො වී කුසීත වනොවී අෂ්ට සමොපත්ති උපදවො 
වනක්ඛම්මවයහි ඇලී විසීම ිත්්ත් විපේකය නම් වේ. විදශමනොවවහි 
වයදී ආයයම සතයයන් පරතිවේධ වකොට නිවන පරතයක්ෂ වකොට උතුම් 
පොරිශුද්ධත්වවයන් යුක්ත වීම උ ධි විපේකය නම් වේ. 

 

❖ අසංසග්් ග්කථා 

ස්තරීන් පි බිඳ වූ ශරවණ්, දශමන, සමුල්ල න, සම්පභෝග්, කාය යන 
සිංසගමයන්වගන් වවනව්ීම පි ිබඳව ද, ගිහි පැවිදි කවවරකු 
සම්බන්ධවයන් වහෝ අනනුවලෝමික සම්බන්ධකම් ඇති 
වනොකරගැනීම ප ිිබඳව ද, සසවරහි අස්ීර බව පි ිබඳව ද කථො 
ඇතිබව “අසංසග්් ග්කථා” නම් වේ.  

අසවල් ගවමහි රෑමත් ස්තරියක් සිටී යැය ිඅසො ඒ පි බිඳ සිතැතිව 
සිහි මුලොව බඹසර රැකමීට වනොහැකිව ගිහි බවට පත් වේ. වමවස් 
විසභොග අරමුණු වශවයන් උපන් වකවලස් සිංවොසය ශරවණ් 
සංසග්මය නම් වේ. වමවලස විසභොග අරමුණු (ස්තරී රෑප) දැක ගිහි 
වීමට වහ්තුවන දැකමී් වශවයන් උපන් වකවලස් සිංවොසය දශමන 
සංසග්මය නම් වේ. එවලස පිරිහීමට වහ්තුවන ස්තරීන ්සමග කථො 
කිරීමට කැමැතිවීම් වශවයන් උපන් වකවලස් සිංවොසය සමුල්ල න 
සංසග්මය නම් වේ. ස්තරීන ් සමග ඔවුවනොවුන් සතු දෑ හුවමොරැ 
කරගැනීම් වශවයන් උපන් වකවලස් සිංවොසය සම්පභෝග් සංසග්මය 
නම් වේ. ස්තරියකවග් අතනිත ගැනමී් වශවයන් උපන් වකවලස් 
සිංවොසය කාය සංසග්මය නම් වේ. 
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❖ ීරියාරම් භකථා  

අකුසල ධමම දුරැ කිරීම ප ිිබඳව ද, කුසල ධමම වැඩීම පි ිබඳව ද 
කරමොනුකූලව පැවැත්විය යතුු උත්සොහය වීයයමය නම් වේ.  වමය 
කාය, ිත්්ත් වශවයන් වදවැදෑරැම් වේ. ආරම්භධාත්ු, නික්ඛමධාත්ු, 
 රකක්මධාත්ු වශවයන් වතවැදෑරැම් වේ. සමය රධාන වශවයන් 
සිේවැදෑරැම් වේ. යම් ඉරියේවක දී හටගත් ක්වල්ශය අන් 
ඉරියේවකට යෑම දකව්ො ඇසුරැ වනොවකොට එතැන්හිදී ම දුරැ කිරීම 
පිණිස ආරම්භ කරන ලද වීයයමය පි ිබඳ වූ කථො ඇතිබව 
“විරියාරම් භකථා” නම් වේ. 

 

❖ සීලකථා 

වලෞකික වශවයන් චතු පොරිශුද්ධි සීලය ද, වලෝවකෝත්තර වශවයන් 
මොගමය හො ඵලය සමග එක ්වූ සීලය පි ිබඳ ව ූකථො ඇතිබව “සීල 
කථා” නම් වේ. 

 

❖ සමාධිකථා  

විදශමනොවට පොදක ව ූඋපචොර සමොධිය ද, අෂ්ඨ සමොපතත්ීන් ද, මොගම 
සම්පරයුක්ත වූ වලෝවකෝත්තර සමොධිය ප ිිබඳ වූ ද කථො ඇතිබව 
“සමාධි කථා” නම් වේ.  

 

❖  ඤ් ඤාකථා  

සුතමය ඤාණය, චින්තොමය ඤාණය හො විදශමනො ඤාණය ද, 
වලෝවකෝත්තර මොගම - ඵල ඤාණයන් ද පි ිබඳ වූ කථො ඇතිබව 
“ ඤ් ඤා කථා” නම් වේ.  

 

❖ විමුත්් ත්ිකථා  

ආයයම ඵල විමුක්තිය ද, නිවමොණය ද පි ිබඳ වූ කථො ඇතිබව “විමුත්් ති් 
කථා” නම් වේ.  
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❖ විමුත්් ත්ිඤාණ්දස් සනකථා  

එකුන්විසි පරතයවේක්ෂො ඤාණයන්1 පි බිඳ වූ කථො ඇතිබව 
“විමුත්් ත්ිඤාණ්දස් සන කථා” නම් වේ. 

 සීලයට හානිකර වූ අන්ත්රායක ධමම සිවුත්ිස 

සීලයක පිහිටො එය මනොව රැකමී පහස ුවනොවේ. අපවග් සිතට 
පැමිවණන ඇතැම් අරමුණු වලින් සමොදනව් ගත් සිකපද බිඳීම ද සිදුවිය 
හැකි ය. එවලස සිල් බිඳීමට වහ්තුවන සීලයට අන්තරොයකර ධමම තිස් 
සතරක් ඇත. ඒවො වමවස් ය. 

1. පකාපධා = ඊෂයමොව වවරය තරහව වකරෝධය වමහි   ලක්ෂණවයොයි. 
එරමිණියො කටු අත්තක් වකවනකු වග් පිටට දමො ඇදි කල්හි කටු 
සම තු ට වැඳී ඔහුට යන්නට වනොදී නවතව්නන්ොක් වමන් 
වකෝපොවිෂ්ට වූ සිත තම සතුරොට විරැද්ධ කොරයොට යන්නට ඉඩ 
වනොදී ඇනුම් බැනමු් කියමින් නැවත නැවත එල්ලි එල්ලි යයි. වමම 
වකරෝධය තමන්වග් ම සිතට ද කයට ද වද්පල වස්තූනට් ද වබොවහෝ 
හොනි ඇති කරවයි. අනයයන්වග් ද සිතට ද කයට ද වද්පල 
වස්තූන්ට ද වබොවහෝ හොනි ඇති කරවයි. අන් සතු වද් පැහැර ගනයිි. 
දාන සීල භොවනොදිය නවත්වයි. පරොණඝොතොදී අකුසල් වැවඩන බැවින් 
ද, දාන සීල භොවනො දී කුසල් නසන වහයින් ද වකරෝධය ඉතො 
භයොනක අකුසලයක් වේ. 

2.  ලාපසා =  වශර්ෂ්ඨයන් හො සම වකොට සිතන ගතිය  ලාස නම් 
වේ. වම් වහ්තුවවන් උගතුන් සිල්වතුන් ධනවතුන ් හො තමන් 
සමවකොට සිතො එවලස වපනී සිටීමට වගොස් වරදට පැමිණ සීල 
වභ්දයට පැමිවණ්. 

3. ථපම්භා = යහපතට වනො නැවමන ගතිය ථම්භ නම් වේ. මවපුිය 
ගුරැවර වැඩිහිටියන්ට, සිල්වතුන්ට, ගුණවතුන්ට, අවවොදයට වනො 
හික්වමන ධමමයට, යුතුකමට වනො නැවමන වමෝල් ගසක් වමන් 

                                                           
1 ආය 
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වනො නැවමන දරදඬු ගතිය වමහි ලක්ෂණයි. 

4. මායා = ඇති වරද සඟවන ස්වභොවය මායාව නම් වේ. අකුසල් 
කිරීමට ලැජ්ජොව බිය නැතකිමින ්සැඟවී වැරදි වකොට එය සඟවො 
තමන් සිල්වවතක් ගුණවවතක් වශවයන් වපන්වයි. 

5. සාපඨයය = කපටිකම සාපඨයය නම් වේ. වමයින් තමො තු  නැති 
ගුණ ඇති වලසට වපන්වයි. සිල් වනො රැක සිල්වවතකු වලස ද, 
දන් වනොදී තයොගවන්තවයකු වලස ද, භොවනො වනොවඩො 
වයෝගිවයකු වලස ද වම් ආදී වලසට අනුන් රවටො වබොවහෝ අකුසල් 
රැස් කරන ගතිය වමහි ලක්ෂණයි. 

6. මච්ඡරි = මසුරැකම යි. තමො ට ලැවබන ලොභ අනයයන ්ලබනවොට, 
තමො විඳින සැප අනයයන් විඳනවොට, තමො උගවතකු වී අනයයන් 
එවලස ඉවගන ගන්නවොට අකමැති බව, විරැද්ධ බව වමහි 
ලක්ෂණයි. තව ද තමොට ඇති වදයින් අනනු් පරවයොජන ගන්නවොට, 
එයින් අනයයන්ට යහපතක් වවනවොට  අකැමති වේ. එබැවින් 
වනොවදයි. 

7. මාන = අනුන් හො සමවකොට මනනි සව්භොවය මානය නම් වේ. තම 
කුලවිංශය, ධනය, උගතක්ම, රෑපවත්බව යනොදිය වහ්තුවකොට 
තමන් අනයයන්ට වඩො උසස් යැයි සිතීවමන් වසයය මොනය උපදී. 
අනයයන් හො සමොන යැයි සිතීවමන් සදිස මොනය උපදී. අනයයන්ට 
වඩො පහත් යැයි සිතීවමන් හීන මොනය උපදී. 

8. අත්ිමාපනා = අනයයන්ට වඩො මම උසස් වකවනක ු වවමි යැයි 
සිතීම අත්ිමානය යි. ඒ වහ්තුවවන් සිල්වතුන ් ගුණවතුන් 
නැණවතුන් ඇසුරට අකමැති වවයි. සිල්වතුන්ට ගුණවතුන්ට ඇනුම් 
බැනුම් ආදිය කියො අකුසල් කරගනී. 

9. සාරම්භ = එකට එක කිරීම, එකට එක කමී, පලි ගැනීම වහවත් සුළු 
වරදකට වැඩි වරදක් කිරීම සාරම්භය ය.ි 

10. අසම් ජ්ඤ්ඤ = අසිහිවයන් අනුවණින් කරියො කිරීම අසම් ජ්ඤ්ඤය 
යි. වමයින් අනිතය වූ වදය නිතය යැයි ගැනීවමන් ද, දුක් වූ වදය 
සැප යැයි ගැනීවමන් ද, අනොත්ම වූ වදය ආත්ම යැයි ගැනීවමන් 
ද, අසුභ වූ වදය සුභ යැයි ගැනීවමන් ද, සත්ව පුදග්ල වනොවූ වදය 
සත්ව පුදග්ල වශවයන් ගැනීවමන් ද වරදවො ගැනමී සිදු වේ. 
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11. දුබ්බච = සිල්වතුන්ට ගණුවතුන්ට මේපියන්ට වැඩිහිටියන්ට 
අවවොදයට අවනත වනොවන වනොහික්වමන ස්වභොවය දුවමචබව නම් 
වේ. 

12. මද = වකොඩියක් වමන් වකොතක් වමන් තමො අතිශයින් උසස් 
වකවනකු වශවයන් ස කන්නො වූ ද, ක  යුත්ත වනොක  යුත්ත 
වහොඳ නරක වනොහඳුනනන්ො වු ද, ගරැ බුහුමන් ක  යුත්තන් 
වනොහඳුනන්නො වූ ද බලවත් වමෝහය මදය නම් වේ. වමය ජොතිමද 
වගොත්තමද ආදී වශවයන් විසිහත් වැදෑරැම් වේ. ඒ ප ිිබඳ විස්තර 
වර්රැකොවන් චනද්විමල මහොනොයක මොහිමිපොණන් වහන්වස්වග් 
“පකපලස් එකද්හස්  න්සියය” වපොවතන් බලොගත මැනවි. 

13.  මාද = නිතය සීල, උවපෝසථ සීල, දස පුණයකරියො, දස පොරමී, 
සත්තිස් වබෝධිපොක්ෂික ධමම, කය වචනය මනස යන තිවදාරින් 
සිදුක  යුතු සුචරිත ධමමයනට් අකමැත්තො වූ ද පඤ්ච දුෂ්චරිත, දස 
අකුසල කමමොදී දුෂ්චරිතයන්ට කැමැත්තො වූ ද ලක්ෂණය වහවත් 
ස්වභොවය  රමාදය නම් වේ. 

14. අලපසා =  තුනුරැවන් වැඳීම, වත් පි ිවවත් කිරීම, ධමමශරවණය, 
භොවනොව ආදියට සිත වනො වයොදන පසුබසනි කුසීතකම අලසකම 
නම් වේ. 

15. මිච්ඡාදිට්ි = වැරදි අදහස්, මත පි ගිැනීම - දැරීම මිථයාදෘෂ්ටිය යි. 
නිවැරැදි වූ කොයික වොචසකි මොනසික කරියොකොරකම් වැරදි යැයි 
ගැනමී ද, වැරදි වූ කොයික වොචසික මොනසික කරියොකොරකම් නවිැරදි 
යැයි ගැනමී ද වමහි ලක්ෂණය වේ. වම් වහ්තුවවන් වබොවහෝ 
අකුසල් සිදුවීම ද සිල් බිඳීම ද සිදුවිය හැකයි. 

16. අහිරික = පොපය ප ිකුල් වනොකරන පේ කිරීමට ලැජ්ජො නැතිකම 
අහිරික නම් වේ. 

17. අපනාත්ත්්  = පේ කිරීමට බිය වනොවන පේ කරිීම උසස් කරියොවක් 
විකරමයක් වකොට සැලකීම අපනාත්්ත් ් ය නම් වේ. 

18. මුට්ඨසත්ි = සිහිවයන් වතොර බව සිහි මු ො බව මුට්ඨඨසත්ිය නම් වේ. 
කොයික වොචසික මොනසික සෑම කරියොකවදීම වමය කසුල්ය, වමය 
අකුසල්ය, වමය වැරදිය, වමය නවිැරදිය යනොදී වලස සිහිවකොට 
අයහපත් වදය අත් හැරීම ද, යහපත් වදය කරිීම ද සහිිවයන් සිදු 
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වේ. එවස් සිහි වනොකිරීම මුලොවීම අසිහයි වහවත් මටු්ඨඨසත්ිය නම් 
වේ. 

19. දු් ඤ්ඤ = අනුවණකම වමෝඩකම දු  ්ඤ්ඤ නම් වේ. වමය දාන 
සීල භොවනො මොගම-ඵල පි බිඳ අවවබෝධය ව කව්යි. දුකින් නිදහස් 
වීමට ඉඩ වනොවදයි. 

20.  ා මිත්ත්ත්ා = පඤ්ච දුෂ්චරිතයන් කරන, දස අකුසල් කරන, දාන 
සීල භොවනො ධමමශරවණොදී කුසල් වනොකරන, ලොමක අදහස් ඇති, 
අපිරිසිදු කොය වොක් මවනෝ දුසිරිත් ඇති ගිහි වූ ද, පැවිදි වූ ද 
පුදග්ලවයෝ පොපී පුදග්ලවයෝ ය. එබඳු අය ඇසුරැ කිරීම 
 ා මිත්රත්ාවය යි. 

21. අරත්ි = කුසලවයහි වනො ඇලීම අරත්ිය නම් වේ. සීල සමොධි පරඥා 
වැඩීමටත් ආරණය වෘක්ෂමූල වස්නොසන ඇසරුැ කිරීමටත් 
පැවිද්දන්ට ඇතිවන අකමැත්ත වනොසතුට හො සීල සමොදානය 
භොවනොව ධමමශරවණය ආදියට ගිහියන්ට ඇතිවන අකමැත්ත වමයින් 
සිදු වේ. 

22. ඉන්රිපයසු අග්ුත්ත්ොරත්ා =  ඇස කන නොසය දිව ශරීරය මනස යන 
වදාරටු සවයහි සිංවරය නැතිකම වමයනි් කයිැවේ. ඉන්ද්රිය සිංවරය 
නිවන ් මවගහි ඇති පරධොන අිංගයකි. ඉන්ද්රය අසිංවරය වැඩූ 
කුසලවයන් ද වැඩීමට ඇති කුසලයන්වගන් ද පිරිහ ීසසරට අපො 
දුකට ඇද දමයි. 

23. අස්සෙත්ා =  රත්නතරය වනොපි ගිනන්ො බව, විශ්වොස වනොකරන 
බව අශරද්ධාව යි. නිවන් මග තහවුරැ වීමට අත් වනොහැර ඒ තු  
රඳා සිටීමට ශරද්ධාව පරධොන වේ. එය නැති කමින් නිවන් මගින් පහ 
වී මිථයොවන්ට හස ුවී වබොවහෝ අකුසල් සිදු වී වබවහො කලක ්දුක් 
විඳීමට වහ්තු වේ. 

24. අසන්ත්ුට්ිත්ා = ලද වදයනි් සතුටු වනොවන බව සෑහීමට පත් 
වනොවන බව අසන්ත්ුට්ඨිත්ාවය යි. 

25. මහිච්ඡත්ා = වකොපමණ වද් ලැබුණත්, වකොවතක් වද් තිබුණත් 
සෑහීමකට පත් වනොවී තව තවත් රැස්කරන වසොයන ස්වභොවය 
මහිච්ඡත්ාවය නම් වේ. 
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26. සංසග්ග්ාරාමත්ා = සිංසගමය යනු ඇලීම යි. එවස් ඇලීවම් කැමැත්ත 
සංසග්මකාමත්ාවය යි. වමය “දශමන සංසග්මය, ශරවණ් සංසග්මය, කාය 
සංසග්මය, සමුල්ල න සංසග්මය, සපම්භාග් සංසග්මය” යනුවවන් පස් 
වැදෑරැම් වේ. පරිය කරන සත්රී පුරැෂ රෑප භොණ්ඩ උපකරන දැකීවම් 
කැමැත්ත  “දශමන සංසග්මය” නම් වේ. අනයයන ්විසනි් කරන ලද 
වහෝ තමො විසිනම්  කියන ලද පවසන ලද සනිොවසන හඬ ඇසීවම් 
කැමැත්ත “ශරවණ් සංසග්මය” නම් වේ. ඔවුවනොවුන ්වග් ශරීර ස්පශම 
කිරීවමහි කැමැත්ත  “කාය සංසග්මය” නම් වේ. ඔවවුනොවුන් හො 
කථො කිරීවම් කැමැත්ත  “සමුල්ල න සංසග්මය” නම් වේ. 
ඔවුවනොවුන් වග් වස්තු උපකරණ පරිවභොග කරිීවම් කැමැත්ත  
“සපම්භාග් සංසග්මය” නම් වේ. වමවලස වම් පස් වැදෑරැම් 
සිංසගමයන්ට කැමැති බව එහි වයවදන බව සංසග්මකාමත්ාව නම් 
වේ. 

27. අග්රැ = ග්රැ පනාකිරීම යි. අවගෞරව සයකි. ඒවො වමවස්ය. 

i. සත්ත්රි අග්ාරපවා = ශොසත්ෲන් වහන්වස් ජීවමොන කල්හි දවසට 
වතවරක් උපස්ථොනයට වනොයොම, ශොස්තෲන් වහන්වස් පොවහන් 
නැතිව සක්මන් කරන විට පොවහන් සහිතව සක්මන් කිරීම, 
ශොස්තෲන් වහන්වස් පහත් තැනක සක්මන් කරන විට උස් තැනක 
සක්මන් කිරීම, ශොස්තෲන් වහන්වස් පහත් තැනක වැඩ හිඳින විට 
උස් තැනක විසමී, ශොස්තෲන් වහන්වස් වපවනන තැන වදවුර වසො 
වපොරවො සිටීම, කඩු ඉසලමී, වහන් පයලො සිටීම, නෑම, මල මුතර 
පහ කිරීම ශොස්තෲන් වහන්වස්ට කරන අවගෞරවවයෝ ය. ශොස්තෲන් 
වහන්වස් පරිිනිවීවමන් පසුව ද දවසට තනු්වරක් විහොරයට 
වනොයොම, වචතය –වබෝධිය වපවනන තැන්හි කුඩ ඉහලො වහන් 
පයලො යොම, වදවුර වසො වපොරවො හැසිරීම, මල මුතර කරිීම, සෑ මලු, 
වබෝ මලුවල වක  ගැසමී යන වම්වො ශොස්තෲන් වහන්වස්ට කරන 
අවගෞරවයනම් ය. 

ii. ධපම්ම අග්ාරපවා = ධමමශරවණයට ආරොධනො ක  කල්හි යො හැකිව 
තිබියදී වනොයොම, ගිය ද වගෞරවවයන ් ධමමය වනො ඇසීම, ධමම 
වද්ශනය කරන විට සිහි මලුොව සිටීම, කථො කරමින ්සිටීම, ධමමයට 
කරන අවගෞරවවයෝ ය. 

iii. සපඞ්ඝ අග්ාරපවා = සිංඝ ස්ථවිරයන් වහන්වස් වග් ආරොධනොවක් 
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අවසරයක් නැතිව සඟ මැද දහම් වදසීම, එවස්ම පරශ්න විසඳීම, 
වැඩිහිටි භික්ෂූන ්වග් කවයහ ිගැවටමින ්යොම, සිටීම, හිඳීම, සඟ මැද 
වදවුර වසො වපොරවො සිටීම, කුඩ පොවහන් දරො සිටීම, සිංඝයොට 
කරන අවගෞරවවයෝ ය. සිංඝයොට අයත් එක ් භික්ෂුවකට වුව ද 
අවගෞරව කරන්වන් ද එය සිංඝයොට කරන අවගෞරවයක්ම වේ. 

iv. සික්ඛාය අග්ාරපවා = සීල සමොධි පරඥා යන තරී ශික්ෂොවන් වනොපිරීම 
ශිෂා අපග්ෞරවය නම් වේ. 

v. අ් මාපද අග්ාරපවා = අපරමොදය ගැන වනොසිතීම කසුලධමමයන්හි 
වනොවයදීම අ රමාදපයහි අපග්ෞරවය ය.ි 

vi.  ටිසන්ථාපර අග්ාරපවා = වමහි පටිසන් ථොර යන ු ළිසිඳර වහවත් 
සංග්රහය යි. එය “ආමිස  ළිිසඳර, ධමම  ිළිසඳර” යැය ිවදවැදෑරැම් 
වේ. එහි තමො වවත පැමිවණන දුගී මගී යොචකොදීන්ට ද, සිල්වත් 
ගුණවත් උතුමන්ට ද ආහොර පොන වස්තරොදිවයන ්ද, සතුටු සොමීචිව 
කථො කිරීවමන ්ද කරන සිංගරහය “ආමිස  ළිිසඳර” නම් වේ. තමන් 
දැන උගත් ධමමය, ශොස්තරය මනොවකොට අනයයන්ට ලබොදීම 
ඉගැන්වීම අවවොද අනුශොසනො කිරීම “ධමම  ිළිසඳර” නම් වේ. 
වමවස් වනොකිරීම  ිළිසඳපරහි අපග්ෞරවය යි. 

28. ඉත්ථි දස්සනකාමත්ා = ස්තරීන්වග් ගමන් බිමන් ශරීරොලිංකොරය 
ශරීරොවයව නිතර දකනිු බලනු කැමැත්ත යි. 

29. ඉස්සා = අනයයන්වග් රෑප සම්පත්, ධනය, සැපය, කීර්තිය, ලොභ 
සත්කොරොදී සම්පත් වනොයිවසන ඒවොට විරැද්ධ බව වූ ඊෂයමාව යි. 

30. උ නාහ = බද්ධ වවරය උ නාහය නම් වේ. වමයනි් අපරියයන්ට 
සතුරැකම් හිරිහැර කිරීමොදිවයන් සීලයට හොනි වේ. 

31. මක්ඛ = ගුණමකු බව මක්ඛ නම් වේ. වමයින් සිල්වතුන්වග් 
ගුණවතුන්වග් සීලගුණ ද, උපකොර ක වනු්වග් ක ගුණ අමතක 
කිරීම අවලිංගු කිරීම මකො දැමීම ද සිදු වේ. 

32. අජ්ාග්රත්ා = නිදි පත්ාර පනාකිරීම යි. වමයනි් නිදා වනොගතයුතු 
කොලය ව ූදහවල ද, රොතරිවයහි පරථම යොමය වූ ප.ව. 6.00 සිට රොතරී 
10.00 දක්වො ද, පශ්චිම යොමය වූ රොතරී 2.00 සිට අළුයම දක්වො ද වූ 
කොලයන්හි නදිාගැනමී කයිැවේ. නදිාගත යුතු කොලය රොතරිවයහි 
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මධයම යොමය ව ූරොතරී 10.00 සිට රොතරී 2.00 දක්වො කොලයයි. වම් 
කොලය හැර අන් කොලයනහ්ි නිදාගැනමී පරිහොනිකර ධමමයක් වේ. 
වමය උත්කෘෂ්ට පරිේවේදවයනි. 

33. පභාජ්පන අමත්ත්ඤ්ුත්ා =  මණ් පනාදැන ආහාර ග්ැනීම යි. 
ආසොවන් බහුල වනොවකොට යැපිය හැකි පමණ ස කො ආහොර ගත 
යුතු ය. 

34. අභාවනච්ඡන්දත්ා = සමථ විදශමනො භොවනො කිරීමට ඇති අකමැති 
බව හො එය වනොකිරීම යි. 

 ආශරිත් ග්රන්ථ:- 

දීඝ නකිොය - 3 බු: ජ: මුද්රණය   වබෞ: සිං: මධයස්ථොනය 
මජ්ඣිම නිකොය III    ” 
සිංයුත්ත නිකොය මහො වගමය   ” 
අිංගු : නි: I බු ජ මදු්රණය   ” 
සම: පොසොදිකො විනයට්ඨකථො II සිිංහල පරි: ” 
මජ්ඣිමනිකොයට්ඨකථො IV   ” 
අිංගුත්තරනිකොයට්ඨකථො I සිිංහල පරි:  ” 
අිංගුත්තරනිකොය ටීකොව පොලි සිිංහල  ” 
විශුද්ධි මොගමය   ”   ” 
සද්ධමම සොගර ධම්මපද වණමනොව  අම්බ: ධම්මකුසල නො හිමි 
බුද්ධ චරිතය    බ: ආනදදවමවතරය නොහමිි. 
සූවිසි මහ ගුණය   වර්රැ: චදදවිමල නො හමිි 
වපොවහොය දිනය    ” 
පොලි සිිංහල ශේදවකෝෂය  මඩිතියවවල සමුිංගල හිමි 
අභිධමමොථම පරදීපිකොව   අමරදාස රත්නපොල මහත්මො 
මහො සිිංහල ශේදවකෝෂය   හරිස්චන්ද්ර විවජ්තුිංග මහතම්ො  
සොමඤ්ඤ ඵල සූතරය   නි: ගුණරතන හිමි. 
වතරැවන් සරණ යොම    ” 


