
 
 
 
 
 

 
 

සාමඤ්ඤ ඵල සූත්රය 
 
 
 
 
 
 
 
 

නා උයන ආරණ්යස්ථ ශ්රී සම්බුදධ්  
 ශාසන අනුග්රහ සමිත්ිය 

නා උයන ආරණ්ය සස්නාසනය, 
පන්සියග්ම. 

 
 
 
 
 

සම්පාදක :- 
පූජ්ය නිකපටිිසය් ග්ුණ්රත්න හිමි. 

 

(ධමමදානය පිණිසය)ි 
 

ශ්රී බු: ව: 2601 වූ වප් මස අව                වය: ව: 2017. 09. 06 
පෑලවිය නම් තිථිය ලත් බුධ දා





 
ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාසයහි අනනුායක, මසහෝපාධය, මහා 
කමමස්ථානාචායයමය, ත්රිපිටකධරාචායයමය, පරම පූජ්නීය නා උයසන් 
අරියධම්මාභධිාන මහා ස්වාමින් වහන්සස් 
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       පුදමි ග්ුරු පූජ්ාව විලසින...  

  
 නිරිඳු අජසත් - යතුුව සැදැ සති්... 

දිනක ගගොයුම්ගගොත් - සමිදු ගසොයො ගගොස්...  

 පැවිදි දිවියකින් - ලබන ඵලය කිම්...    
 ඇසුව පැනයකින් - සමිදු ගෙසුව ෙම්... 

සැදැහැ සති් පටන් - යතුුව පළිිගවළින්...             
ගකටිව මග නවින් - සෙන මග ඵලින්... 

 සයිලු දුක තුරන් - කරන නිවන ගතක්...  
 ගෙසුව පැවිේගෙන් - ලබනතුම් ඵලයන්... 

    සමණ ඵල සතුුරින ් ... 
    

ගම් උතුම් ෙම්කඳ - සතිට අරගගන ගසොඳ...   
 වඩමු ගණු මඳ මඳ - ෙමන ගතක් දුක් කන්ෙ සිඳබිඳ... 

 වත්මගනහි වැඩසිටි - නො උයගන අප මොහිමි...  
 ගලසින් ගුණයට රැසි - ගවලො අගණුය නිතර පටහැනි... 

බඹ සුර නරන් විත් - නමකරයි කරතුට සිත්...          
සිල්ගුණ කඳ මහත් - වූ නිසය ිමනුගලොගේ සිටියත්... 

 සමිදු දිවි පරුො පැතිරැණ - සමණ ගුණ වනො කයිමිණ... 
 සුසැදි ගම් ගත කුළුණින - පුෙමි ගුරැ පජූොව විලසින... 

   සොධු සොධු සොධු... 

 

 



III 
 

 

හුඳින්ීම 

නසමා ත්සස භග්වසත්ා අරහසත්ා සමමා සමබුදධසස 
 

“අපපමාදරසත්ා භිකඛ ු - පමාසද භයදසසි වා,  
අභසබභා පරිහානාය  - නිබබානසසසව සනත්ිසකත්ි” 

 අපරමොෙගයහි ඇලුණො වූ, පරමොෙගයහි භය ෙකන්ො සලුු භික්ෂුව 
පිරිහීමට ගයෝගය ගනොගේ. නිවන සමීපගයහමි සිටිගය ්ගවයි. 
     (අං: ච: නි: චක්ක ව: අපරිහොනිය සුත්ත) 

 ඇවිදින සත්වයන්ගග් පො සටහන්වලින් ඇත් පො සටහන මහත් 
ගේ ෙ, කළුු ගගයක පරොල සියල්ලට කැණිමඩල පරධොන ගේ ෙ, සවුඳ මුල් 
වගග අතර කලුවැල් සුවඳ අගර ගේ ෙ, සුවඳ හර අතර රත් සඳුන් සවුඳ 
අගර ගේ ෙ, සුවඳ මල් වගග අතර ෙෑ සමන් පිච්ච මල් සුවඳ අගර ගේ ෙ, 
ගලොව රජවරැ අතර සක්විති රජහු අගර ගේ ෙ, තොරකොවන්ගග් 
ආගලෝකයන්ට වඩො චන්ද්රොගලෝකය අගර ගේ ෙ, සරත් කොලගයහි පහ වූ 
වලොකුළු ඇති අහගසහි සූයයගයො අන්ද්ධකොරය නසො සියලු ආගලෝකයන්ට 
අගර ගේ ෙ, සමුරයට ගලො බස්නො ගඞ්ගො, යමනුො, අචිරවතී, සරභූ, මහී, 
ආදී මහො ගඞ්ගොවන්ට මහො සමුරය අගර ගේ ෙ, එගස්ම ගම් ගලෝකගයහි 
යම්තොක් කුසල ධමගගයෝ ගවත් ෙ, ඒ සියල්ල අපරමොෙය මලු්ගකොට ඇත්ගත් 
ගේ. අපරමොෙගයනම් රැස් වන්ගන් ගේ. ඒ කුසල ධමගයන්ට අපරමොෙය 
ගර්ෂ්ඨ ෙ, අගර ෙ ගේ යැයි කියනු ලැගේ. 

 දිනක ්පගස්නදි ගකොගසොල් රජතුමො භොගයවතුන් වහන්ගස් ගවත 
ගගොස් මිනිසුන්ට ගමගලොව පරගලොව ගෙගකහි වැඩ සදිුකර ගෙන එකම 
ධමගයක් ඇත්ගත් ෙ යැයි ඇසූ පරන්යට භොගයවතුන් වහන්ගස්, ඇත්ගත්ය 
මහරජ, ඒ අපරමොෙය යැයි වදාළ ගස්ක. 

 අපරමොෙය සීල පූණගය, ඉන්ද්රිය සංවරය, ගභෝජනගයහි පමණ 
දැනීම,  නදිි වැරීම ආදී වූ උසස් ොසන පරතිපත්තීන් පූණගයට ෙ උපකොර 
වන්නො වූ පරධොන ධමගය ගේ. 

 අජොසත් රජතුමො භොගයවතුන් වහන්ගස් ගවත ගගොස් සසුන් 
පැවිේෙ ලැබූ භික්ෂුන් වහන්ගස්ට ගමගලොවදීම දැකිය හැකි සොමඤ්ඤ 
ඵලයක් දැක්විය හැකිෙ, යනුගවන් ඇසූ පර්නයට පළිිතුරැ වගයන් 
භොගයවතුන් වහන්ගස් සොමඤ්ඤ ඵල එකුන් විස්සක් (19) ෙක්වමින් 
භික්ෂුවකට ගමගලොවදීම අපරමොදී විහරණගයන් ලැබිය හැකි ඵලයන් වදාළ 
ගස්ක. 



IV 
 

 

 ගම් ගලෝකගයහි බුදු සසුනක ඇති භික්ෂු පරතිපදාව හො සමොන 
ගොම්භීර වූ ෙ, උත්කෘෂ්ඨ වූ ෙ, පරතිපදාවක ් තවත් නැත. එම ොසන 
පරතිපදාගවහ ිඅගර රොවක, මහො රොවක ආදී මහ රහතන ්වහන්ගස්ලො හො 
අගනකුත් ආයයග මගහෝත්තමයන් වහන්ගස්ලොම අගර ගවති.  

 සම්බුෙධ් ොසන පැවිෙේ ලැබූ පෘථගජ්න භික්ෂුන ් වහන්ගස්ලො 
අතර සසුන් පැවිෙේ ලැබූ සම්බුෙධ්ත්වය පිණිස නයිත විවරණ ලැබූ මහ 
ගබෝසතොණන් වහන්ගස්ලො හො සමොන කිසිගවකු නැත. සම්මො සම්බුදු 
රජොණන් වහන්ගස් වදාළ ධමගය - විනය මනොව පරගණු ගකොට සසුන් 
පිළිගවගතහි මනොගකොට හැසිගරමින ්අනයයන්ට ෙ ඒ සඳහො උපකොර 
ගවමින ් නමිගල බුේධ වචනය ගලොවට කියො ගෙමින් ධමග ගේනො 
පවත්වමින් සසුන් පිළිගවත මනොව හසුරැවන්ගන් මහ ගබෝසතොණන් 
වහන්ගස්ලොම ය.  

  ශ්රී කලයොණි ගයෝගොරම සංස්ථොව පිහිටුවො වදාළ පරම පූජනීය 
මසහෝපාධය, රාජ්කීය පණ්්ිත්, කඩවුද්ූසේ ශ්රී ජිනවංශ මහා ස්වාමින් 
වහන්සස් ගග් ගනොසැගලන අවයොජ ගත්ජවන්ත පැවැත්ගමන් ෙ, තත් 
සංස්ථොව බබුළුවමින් අලංකොරමත් කළ මසහෝපාධය මහා 
කමමස්ථානාචායයමය, ත්රිපිටකධරාචායයමය, පරම පූජ්නීය නා උයසන් 
අරියධම්මාභධිාන මහා ස්වාමින් වහන්සස් ගග් උත්කෘෂඨ් පරතිපත්තිකොමී 
පරමොෙර්ී පැවැත්ගමන් ෙ ඒ බව මනොව පැහැදිලි වනග්න්ම ය.  

 අති පූජනීය නො උයගන් අරියධම්මොභිධොන මහො නොහමිිපොණන් 
වහන්ගස් අපවත් වී ගමම 2017-09-07 දිනට වසරක් සපිරීම නිමිත්ගතන් 
නො උයන ආරණයස්ථ ශ්රී සම්බුෙධ් ොසනොනුගරහ සමිතිය මඟින් කළ 
ආරොධනගයන ්භික්ෂු ජීවිතයක හරය පැහැදිල ිකරමින් ගේනො ගකොට 
වදාළ ගමම අගනො ධමග ගරනථ්ය ගමගලස සකස ්කරනගුය් ගුරැ උපහොර 
පූජොවක ් වගයනි. ගමම ගරන්ථය පරිපූණග ගලස සැකසමීට මොස 
ගණනක් දිවො රෑ ගවගහසීගමන් සිදුකරගත් අපරමොණ කුසලස්කන්ධය 
පරම පූජනයී මසහෝපාධය, රාජ්කීය පණ්්ිත්, කඩවුද්ූ සේ ශ්රී ජිනවංශ 
මහා ස්වාමින් වහන්සස්ට ෙ, මසහෝපාධය මහා කමමස්ථානාචායයමය, 
ත්රිපිටක ධරාචායයමය, පරම පූජ්නයී නා උයසන් අරියධම්මාභිධාන මහා 
ස්වාමින ් වහන්සස්ට ද සමතරිංත් පොරමී ගුණ සුවගස් සපුරො මතු 
ගලොේතුරැ බුදුබව ලබන්නට  ගහ්තු ගේවො. එගස්ම ගයෝගොරම 
සංස්ථොගවහි පරධොනොචොයයගය පරම පූජනීය මාත්ර ශ්රී ඥානාරාම මහා 
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ස්වාමින ්වහන්සස්, නා උයන ආරණ්යසයහි වුඩසිට අපවත්් ී  වදාළ අති් 
පූජ්නයී විසග්ාඩ සබෝධිරක්ි ත් මහා ස්වාමින් වහන්සස් පරධොන අපවත් 
වී වදාළ සයිලු මහො සංඝරත්නයට සුවගස්ම පරොථගනීය ගබෝධිගයන් 
නිවන්සුව ලබන්නට ගහ්තු ගේවො. 

පරම පජූ්නයී අග්්ග්මහා කමමස්ථානාචායයමය ඌ ආචිණ්්ණ් 
සයාසඩෝ මහා ස්වාමින් වහන්සස් පරධොන පරතිපතත්ිකොමී මහ සඟ 
රැවණට ෙ, ශ්රී ලංකොේවීප පරතිපත්ති ොසනගයහි චූඩොමොණිකය බඳු වූ 
නො උයන ආරණය ගස්නොසනගයහි පරධොනොචොයයගය අති පූජනීය මීසග්ාඩ 
මහා ස්වාමින් වහන්සස්ට ද, ආරණයය ගස්නොසනගයහි කෘත්යාධිකාරී 
පරධාන කමමස්ථානාචායයමය අත්ි පූජ්නීය අඟුල්ග්මුසේ අරියනන්ද මහා 
ස්වාමින් වහන්සස්ට ෙ, අගන කුත් මහ සඟරැවනට ෙ, ලංකොවොසී වූ ෙ, 
ගලෝකවොසී වූ ෙ සියලු මහසඟරැවණට ෙ සසුන් ගකත බබුළුවමින් 
සුවගස් පිළිගවත් සපුරො නවින් සුව ලබනන්ට ගහ්තු ගේවො. ගමම ධමග 
ගරන්ථය සැකසමීට ආරොධනො කළො වූ ෙ, මරුණය සඳහො ධන පරිතයොග 
කළො ව ූෙ නො උයන ආරණයස්ථ ශ්රී සම්බුේධ ොසනොනුගරහ සමිතිගය් 
නිලධොරී මණ්ඩලය පරධොන සොමොජික සයිලු ගෙනොට ෙ සියලු පරොථගනො 
ජයගගන සවුගස් නවින්සුව ලබන්නට ගහ්තු ගේවො!. සගේවක ගලෝකවොසී 
සියලු සත්නට ෙ ගලෞකික ගලෝගකෝත්තර සියලු සමයක් පරොථගනො ජය 
ගැනමීට ගහ්තු ගේවො. මහො සංඝරත්නයට දාගනෝපස්ථොනොදිගයන් 
මගහෝකරොරීව සිටින දායක කොරකොදී සැමට ෙ, උපකොරක අනගුරොහක 
සැමට ෙ සුව ගස ් නවිනස්ුව ලබන්නට ගහ්තු ගේවො. ගමම ගරන්ථය 
මනොව මුරණය කර දුන් මුරණොලයොධිපතිතුමො පරධොන කොයයග මණ්ඩලයට 
ෙ, ගම් සඳහො දායකතව්ය දැරෑ පින්වතනු්ට ෙ සියලු පරොථගනොවන් ජය ගගන 
නිවන්සුව ලැබීම පිණිස ම ගහ්තු ගේවො!  

 “සදධසමමා චිරං ත්ිටඨත්ු!” 

ගමයට සසුන් ලැදි, 

නිකපිටිගය් ගුණරතන හිමි.   
නො උයන ආරණයය, 

     පන්සියගම, 
     මැල්සිරිපුර. 
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පරස්ථාවනාව 

නසමා ත්ස්ස භග්වසත්ා අරහසත්ා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

 “සයා ච සසමත්ි පාපානි  - අණ්ුං ථූලානි සබ බසසා, 
 සමිත්ත්් ත්ා හි පාපානං   - සමසණ්ාත්ි පවුච චත්ීත්ි.” 

           (ධම්මපෙ, ධම්මට්ඨ වග්ග) 

 “යම් භික්ෂුවක් කුදු මහත්් පාපසයෝ සවමපරකාරසයන් සන්සිඳුවයි 
ද, එසස් පාපයන් සන්සිඳ වූ බුවින් (ඒ උත්ුමන් වහන්සස්) ශරමණ්සයකු 
යුයි කයිනු ලුසබ” 

 කල්ප ගකල ලක්ෂ ගණන ් කල් ගලෝකය පවතියි. පවතින ඒ 
ගලෝකය තුළ මිනිසො, සතො, සිවුපොවො, ගස්, වැල් හටගනයිි. නැගසයි. තව 
තව විවිධ ගලස හටගනියි. එගස් ඇතිව නැතිව යන ගේවල් අතර ඉහළ 
අගයකින් යුත්, වටිනො දුර්ලභ වස්තු ෙ පහළ ගේ. සඳුන ්ගස ඉතො වටගන් 
ය. එගහත් සෑම කැලයක ම සඳුන් ගස් නැත. ගලක්ැට තිබූ පමණින් ඒ 
සෑම එකක් ම මැණික් වනග්න් නැත. ගජමුතු ඉතො වටින ගෙයක් වුව ෙ, 
සෑම ඇගතකුගග් ම ගජමුත ුනැත. එගලස ම උතුම් මනුෂය ගලෝකගයහි 
මිනිසත් බව ලබො ඉපදුණු පමණින ් සෑම මිනිගසකුට ම කලයොණ 
මිතරගයකු විය ගනොහැක ි ය. එබඳු කලයොණ මිතරයන් අතගරහි ෙ, 
සත්වයන් ගකගරහි මහත් වූ කරැණො - මමතරී - අනකුම්පො ගුණගයන් 
යුතු ගබෝසත් ගුණ ඇති උතුමන් ෙ අති දුර්ලභ ය. ඊටත් වඩො පරම දුර්ලභ 
වූ ගලොවට හිත ඇති එකම කලයොණ මිතරයන් වහන්ගස් නම් තුන් ගලෝ 
ගුරැ වූ සම්මො සම්බුදු රජොණන් වහන්ගස් ය. 
 
 ගලෝකගයහි අති දුර්ලභව පහළ වී ගලොව ඇති සැබෑ සතය ධමගය 
ඉස්මතු ගකොට සගේවක ගලෝ සතුන්ට ගපන්වො අවිදු අඳුර මකො 
සත්වයන්ට සදාකොලික සැනසුම් සුවය උදාකර ගෙනග්න් තථොගතයන් 
වහන්ගස්ලොම ය. ඒ උත්තම ධමගය ගලොවට ගේනො කර සැබෑ 
ොසනයක් පිහිටුවීගමන් සවිු පිරිස් සකස් ගවති. ඒ සිවු පිරිස් අතර 
කලයොණ මිතර සසුන ් පැවිේෙ ලැබූ රමණයන් වහන්ගස් මත මළුු බුදු 
සසුනම පවත්ගන ්ය. ඒ මහ සඟරැවන ශ්රී සේධමගය පිහිටීමට, පරචලිත 
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කිරීමට, ධමගය රැකමීට, ඉදිරියට පවත්වො ගැනමීට උපකොර වන පරධොන 
පිරිස ගේ. එගලස කිරීමට ෙ සැබෑ ගලස රමණ බැේහි පහිිටි රොවකගයකු 
විය යුතු ය.  

 සැබෑ රමණභොවය ඇතිකර ගැනමීට හැකි මොගගය සම්මො සම්ේදු 
රජොණන් වහන්ගස ්ගපනව්ො වදාළ ගස්ක. ඒ වනොහ ීසීල, සමොධි, පරඥා 
යන තරී ික්ෂො ධමග මොගගයයි. එම උතුම් ධමග මොගගයට පිවිස කරම කරමගයන් 
සැබෑ රමණ ඵල ගහවත් පැවිදි දිවිගය් උතුම් පරතඵිල තුළින් පැවිදි 
සැපගයන් සැනසමීට ෙ, ගකළවර සියලු ගකගලස් නැසීගමන් පරම 
සැපය වන නවින් සුවයත ් සොක්ෂොත් කරගන්නො ආකොරය පිළිගවලින් 
ගමම රමණ ඵල සූතර ගේනොගවන් මනොව ගපන්වො දී ඇත්ගත් ය. ගිහි 
සම්පත් හැර සසනු් ගතවන රමණයන් වහන්ගස ් පළමුව පිරිසිදු 
සීලගයන් යුතුව තම ජීවිතය තුළ සීල පොරිරේධිය ඇතිකර ගත යුතු ය. 
ඒ නිමගල සීලය පිහිට ආධොර කරගගන සිත සමොහිත කරගත යුතු ය. ඒ 
අතර පියවගරන් පියවර පරඥාව දියුණු කරගත යුතු ය. එගලස මුහු කරවන 
ලෙ පරඥාව තුළ පිහිටොගගන නවින ්මග ඉදිරියට අනුගමනය කළ විට 
රමණ භොවගය් උසස්ම සුවය විඳ ගැනමීට හැකි වන්ගන් ය. එයනි් මෑත 
ඒ මොගගගයහි ගමන් කිරීගමහි දී සීලගයන් ක්තිමත් වීගම් ඉතො වටිනො 
පරතිඵල විඳීමට හැකි වන්ගන් ය. සමොධිගයන් ක්තිමත් වූ විට එය වඩොත් 
පරකටව දැගනන්ගන් ය. පරඥාව දියුණු වූ විට ගගගවන නිගම්ෂයක් පොසො 
අවගබෝධගයන් නවුණින් සියලු ගේ තුළ සැබෑ තතු ෙකිමින් ඉතො 
සැහැල්ලුගවන් සියලු කටයුතු කළ හැකි වන්ගන් ය. ඉතිරි නැතිව සියලු 
ගකගලස් සහමුලින් උදුරො දැමූ රමණ දිවිය රමණ ඵලගයහි උත්තම 
ස්වභොවය යි. එම උතුම් මොගගය වැඩීම ම ගෙවියන් සහිත බඹුන් සහිත 
සමස්ත ගලෝක ධොතුවට ම උතුම් ආිවගොෙයක ්ොන්තියක් වන්ගනම් ය. 
ඒ උත්තම රමණ ඵලය උදාකර ගැනීම පිණිස මහො කොරැණික සම්මො 
සම්බුදු රජොණන් වහන්ගස ්මුල සිට කරමොනුකූලව පැවිේෙ ගතකළ යුතු 
ආකොරය ගපන්වො දුන් ආකොරයට ම පොලි, අථගකථො, ටීකො හො සංගෘහිත 
ගරන්ථ හො තමන් වහන්ගස් ගග් රමණ අත්දැකීම් පොෙක ගකොටගගන 
සකසන ලෙ ගම් උත්තම ගරන්ථය කොලනී ව ඉතො වැෙගත් සත්කොරයක් 
ගස් ෙ, සසුනට කරන උතුම් ධමග සංගරහයක් ගස් ෙ වටගන් ය. ගම් 
සත්කොරගයහි වටිනොකමට තවත් කොරණයක් ඇත. එනම් මීට වසරකට 
ගපර අපවත් වී වදාළ අථගගයන් ධමගගයන් අනුොසනො කළ රමණ 
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ගුණගයන් පරගතරට පැමිණියො වූ මහ ගබෝසත් ගුණගයන් පිරිපනු් වූ 
ෙහස් සංඛ්යොත ගෙස් විගෙස් සඟ පරිිසට ගමන ්ම මලුු මහත් ගලෝකයොට 
ම උතුම් පින ්ගකතක් වූ මනො රමණ ඵලයන්ගගන ්අනූන වූ නො උයගන් 
ශ්රී අරියධම්ම මහො ස්වොමින්ද්රයන් වහන්ගස් ගග් වෂග පූණග පුගණයෝත්සවය 
ගවනුගවන ්ගුරැ පූජොවක් විලසින ්ඒ උතුම් ජීවිතගය් පැවතයිො ව ූගුණ 
කඳ විවරණය කිරීමක් ගලසින් ෙ ගමම ගරන්ථය එළි දැක්ගේ.  
 
 සියලු පැවිදි පිරිසට ම විග්ෂගයන් තම පැවිදි දිවිගය් අරැත් 
බව වැඩිකර ගැනීමට රසොලිප්ත වූ පැවිදි දිවියක් ගගවන්නට හැකි 
පමණින ්ගහෝ පරිීලනය කළයුත ුධමග ගකොට්ඨොයන ්ගමහි අඩංගු ගේ.  

 ගමගලස කොලීන ව ඉතො වැෙගත් වටිනො ධමග ගරන්ථයක් 
සම්පොෙනය කළො වූ පජූය නිකපිටිගය් ගුණරතන ස්වොමින් වහන්ගස්ට 
තවත් ගමවැනි වූ උතුම් සේ කොයයගයන ් සදිු කිරීමට තරිවිධ රත්නගය් 
ආනුභොවගයන් සහ අප සැමගග් ආිවගොෙගයන් ධමග ඥානය, භොවනො 
ඥානය සත, සහසර ගුණගයන් වැඩි දියුණු ගේවො. සියලු ොසනික 
අභිමතොථගයන් සමෘේධ ගේවො යැයි ආිවගොෙ කරමි. 

 ගරන්ථය සම්පොෙනයට සහය වූ සැමටත්, මුරණ වියෙම් ෙරණ 
සැමටත්, මුරණය සිදුකරන සැමටත් සුව ගස් නිවගොණ ධොතුව සොක්ෂොත් 
ගේවො. ගෙවියන් සහිත ගලෝකයොට ම උතුම් නිවන් මග විවර ගේවො යැයි 
ඉත සිතින් ආිවගොෙ කරමි. 

“උත්ුම් ශරමණ් ග්ුණ් ත්ුළනි් සම්බුදු සසනු පන්දහසක් කල් පවත්ීවා!” 

 “චිරං ත්ිට්ඨත්ු සද්ධසම්මා - ධසම්මා සහාන්ත්ු සග්ාරවා” 

    ගමයට ොසන ලැදි,  

   පූජ්ය අඟුල්ග්මුසේ අරියනන්ද මහා ස්ථීර, 
   නා උයන ආරණ්යය,   
   පන්සියග්ම,    
   මුල්සිරිපුර. 
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සාමඤ්ඤ ඵල සූත්රය 

නසමා ත්සස භග්වසත්ා අරහසත්ා සමමා සමබුදධසස 

 සූත්ර නිදානය 

භොගයවත් අහගත් සම්මො සම්බුදු රජොණන් වහන්ගස් රජගහ නුවර 
ජීවක මවෙයොචොයයගතුමො විසින් සකස් ගකොට පූජො කරන ලෙ ජීවක 
අඹ වනගයහි වැඩසිටි දිනක ගමම සොමඤ්ඤ ඵල සූතරය අජොසත්ත 
රජතුමො හට ගේනො ගකොට වදාළ ගස්ක. ඒ පිළිබඳ අථග විවරණය 
ගමගස්ය.  

“එවං සම සුත්ං එකං සමයං භග්වා රාජ්ග්සහ විහරත්ි 
ජීවකසස සකාමාරභචචසස අමබවසන මහත්ා භිකඛසුසෙඝන සදධිං 
අඩඪසත්ළසසහි භිකඛුසසත්හි”  

“මා විසින් සමසස් අසන ලදී. එක් කාලසයක භාග්යවත්ුන් 
වහන්සස් රජ්ග්හනුවර අසල සකාමාර භචච ජීවක වවදයාචායයමත්ුමා 
සග්් අඹ වනසයහි එකද්හස් සදසිය පනසක් වූ මහා භික්ෂු සංඝයා සමග් 
වුඩ වාසය කළ සසක්”. 

බුේධපුස්ථොයක වූ ආනනේ ගතරැන් වහන්ගස් විසනි් පරථම 
සංගොයනො කොලගයහි ධමග සංගොයනො කරන්නො ව ූ ආයුෂ්මත් මහො 
කොයප මහරහතන් වහන්ගස් විසින් විමසන ලදුව පන්සියයක් 
මහරහතන් වහන්ගස්ලො හට ගමගස් ඉදිරිපත් කගළ ් ය. ගමම සූතර 
ගේනොව දීඝ නිකොගය ් සීලක්ඛ්න්ධ වගගගයහ ි එන ගෙවන 
සූතරගෙනොවයි. 

භොගයවතුන් වහන්ගස් වනොහී සියලු ධමගයන් තමන් වහන්ගස් 
විසින් ම අවගබෝධ කරගත ්ගස්ක. ආචොයයගයවරගයකු ගනොමැත්ගත්ය. 
ගලෝක නොථ වූ භොගයවත ් අහගත් සම්මොසම්බුදු රජොණන් වහන්ගස්  
ෙම්සක් පැවතමු් සූතර ගේනොගවහි පටන් සුභර පරිබරොජක තුමො හික්මවීම 



2                 සාමඤ්ඤ ඵල සූත්රය  

 

ෙක්වො කළ යුතු සියලු බුේධ කෘතයගයන් සම්පූණග ගකොට කුසිනොරො නුවර 
උපවතගන නම් මල්ල රජ ෙරැවන්ගග් සල් වනගයහි යමක ොල 
වෘක්ෂයන් අතර පනවන ලෙ උතුම් බුේධොසනගයහි නැවත ගනො 
නැඟිටිනො ගසයයොගවන ් වැඩ හිඳ ගවසක් පරු පසගලොස්වක 
ගපොගහෝදින අළුයම් ගවගලහි අනුපොදිග්ෂ පරිනිවගොණ ධොතුගවන් 
පිරිනවින් පො වදාළ ගස්ක. 

 පරථම ධමම සංග්ායනාව 

තථොගතයන් වහන්ගස්ගග් පරිනිවගොණය නිමිත්ගතන් රැස් වූ සත් 
ලක්ෂයක් භික්ෂු සංඝයො වහන්ගස් අතර සංඝ ස්ථවීර වූ මහො කොයප 
මහරහතන් වහන්ගස් තථොගතයන් වහන්ගස්ගග ් පරිනිවගොණගයන් 
සත්වන දින පොවො නුවර සිට කුසිනොරොව ගවත වඩිමින් සිට මඳක් 
විගේක ගැනමී පිණිස මොගගගයන් ඉවත්ව එක් වෘක්ෂ මූලයක වැඩසිටි 
ගස්ක. එකල්හි පොවො නවුර වැසි එක් උපොසකගයක ් බුේධ රීරයට 
ගගෞරව ෙකව්ො ගෙවියන් විසින් ආකොගයහි සිට බුදු සිරැරට පූජො කරන 
ලෙ පොතරයක් පමණ ව ූදිවයමය මදාරො මලකුත් රැගගන පොවො නවුර ගවත 
යමින් සිට මහො කොයප මහරහතන් වහන්ගස් ගවත පැමිණ වැඳ 
සිටිගය් ය. එවිට ගතරැන් වහන්ගස් ඒ උපොසක තුමොගගන් “සකාහි සිට 
එන්සන් ද” යැයි අසො සිටිගය් ය. ඔහු කුසිනොරොගවහි සටි ආගවමි යැයි 
කීගේ ය. “අපසග්් ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් දන්සනහි ද” යැයි ගතරැන් 
වහන්ගස් විචොගළ් ය. තථොගතයන් වහන්ගස් පරිිනවිී සත් ෙවසක් වන 
බව කීගේ ය. එය අසො රහතන් වහන්ගස්ලො ෙ, අනොගොමී ආයයගයන් 
වහන්ගස්ලො ෙ ධමග සංගේග උපෙවො ගත්හ. කොම රොග වයොපොෙ පරහීණ 
ගනොවුණු බැවින් ගසෝවොන්, සකෘදාගොමී ආයයගයන ් වහන්ගස්ලො ෙ, 
කලයොණ පෘතග්ජන භික්ෂුන ්වහන්ගස්ලො ෙ අඬො වැලගපන්නට වූහ. 

  ඒ අවස්ථොගේ සුභර නම් මහලු පැවිේගෙක් ඒ පිරිගසහි සිටිගය් 
ය. එම භික්ෂවු පවූගගයහි ආතුමො නුවර කරණවෑමිගයකවු සිට වයස්ගතව 
පැවිදි වූගවකි. මහලු වයගස් සිටි බැවින් ෙරැවන් ලවො තම 
ගගවත්ගතහිම කුටියක් සොෙවොගගන එහි සිටිමින් තම ෙරැවන්ගග් ගකස් 
රැවුල් කපමින් ජීවිකොව කගළ් ය. එක් චොරිකො සමයක තථොගතයන් 



පරථම ධමම සංග්ායනාව   3 

 

වහන්ගස් එක්ෙහස ්ගෙසිය පනසක් පමණ ව ූමහත් භික්ෂු පිරිසක් සමග 
කුසිනොරො නුවර සිට ආතමුො නුවරට වැඩි ගස්ක. එකල්හි එම භික්ෂවු 
තථොගතයන් වහන්ගස් විොල සඟ පිරිසක් සමග වඩිනග්න්ය යැයි අසො 
සොමගණ්ර භොවගයන ් සිටි තම ෙරැවන් ගෙගෙනො අමතො “දරුවනි, 
නුඹලා සග්ාස් හිස සකස් කුපීමට උවමනා උපකරණ් රැසග්න සග්යක් 
පාසා ඇවිද මිනිසුන්සග්් සකස් රැවුල් කපා ලුණ්ු සත්ල් හා අනුභව කළ 
යුත්ු සද් රැස්කරවු. භාග්යවත්ුන් වහන්සස් පරධාන සංඝයාට සබසහත්් 
කුඳ දානයක් සදන්සනමු” යැයි කීගේ ය. ඒ සොමගණ්ර පැවිේගෙෝ ෙ එගස් 
කළහ. භොගයවතුන් වහන්ගස් වැඩි කල්හි මිනිසුන්ගග් ෙ අත් උෙේ ඇතිව 
එගලස එක්රැස ්කරන ලෙ ගෙයින ්ගබොජ්ජ යොගුවක් (ඝන කැඳක්) සෑෙ 
වූහ. ගිගතල්, මී පැණි, මතස්ය, මොං, මල් ඵල රසොදිය ෙ, යම් කෑ යුතු 
ගෙයක් ගේ ෙ ඒ සියල්ල එහි දැම්මවී ය. තව ෙ හකුරැ ගයොදා කරන ලෙ 
“මධුසග්ෝළක” නම් කැවිලි ෙ පිළිගයල කරවීය. ගමයට “අත්ිරස කුවුම්” 
යැය ි ෙ, “මධුසීසක” යැය ි ෙ කයින ු ලැගේ. ගම් සියල්ල ෙන්නො 
භොගයවතුන් වහන්ගස ්භකි්ෂු සංඝයො සමග නගරයට පිඬු පිණිස වැඩි 
ගස්ක. මිනිස්ස ු “භාග්යවත්නු් වහන්සස් භකි්ෂු සංඝයා සමග් නග්රයට 
පිඬු පිණිස වියි, ඔබ කාට කුඳ පිළගි්නව්න්සනහි ද” යැයි එම භික්ෂුවට 
කීහ. එවිට ඒ භික්ෂුව කලබල වී භොගයවතනු් වහන්ගස ්ඉදිරියට ගගොස්, 
“ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස, කුඳ පිළිග්න්නා සස්ක්වා” යැයි 
ආරොධනො කගළ් ය. භොගයවතුන් වහන්ගස ්“මහණ්, නුඹ සකසස් කුඳ 
සුකසුසේ ද” යැයි අසො ගහගො ගකොට අකප්පිය සමොදානය ෙ, “පවූමසයහි 
භාවිත්ා කළ කරණ්වෑමි බඩ ුපාවිචචි සනාකළ යුත්ුය” යැයි ෙ ගමගස් ඒ 
භික්ෂුව නමිිති ගකොට දුෂ්කට සිකපෙ ගෙකක ් පනවො දැහැමි කථොවක් 
ගකොට භික්ෂූන් අමතො ගමගස් වදාළ ගස්ක. “මහසණ්නි, අසන්ක කල්ප 
සකෝටි ග්ණ්නක් සභෝජ්නය සසායන්නවනු් සමග්ම සම් දීඝම සංසාරසය් 
කල් ග්ත් කරන ලදි. සමය වනාහී නුඹලාට අකුප ය. සම් අධමමසයන් 
උපයා ග්ත්් සභෝජ්නය පරිසභෝග් කළවුන් අසන්ක ව ූආත්්මභාව සිය 
දහස් ග්ණ්නක් අපාසයහ ි ම උපදින්සනහ ි ය. ඉවත්් වන්න, සමය 
පිළිසනාග්න්න” යැයි වදාරො පිඬු පිණිස වැඩි ගස්ක. එක් භික්ෂුවකුදු එය 
පිළි ගනොගත්හ. සුභර භකි්ෂුව ගනොසතුටුව “සමාහු සියල්ල දනමිි යි 
ඇවිදියි. ඉඳින් සනාග්නු කුමුත්්සත්හි නම් එය කිය යතු්ු සනාවන්සන් 
ද, මා සවසහසීසමන් කරන ලද සියල්ල සමාහු විසනි් නසන ලද්සද්ය. 
සමාහු මා සකසරහි හිත්වත්් බවක් නුත්්සත්්ය” යැයි තථොගතයන් 
වහන්ගස් සමග මවරී ව සටි තථොගතයන් වහන්ගස් ජීවමොන ව සිටියදී 



4                 සාමඤ්ඤ ඵල සූත්රය  

 

කිසිවක් කියන්නට ගනොහැකිව සිට පිරිනවිිගය් යැයි අසො සතුටු ව අඬො 
වැලගපන භික්ෂූන් අමතො ගමගස් කීගේ ය. 

 “ඇවුත්්නි, සශෝක සනාකරවු. සනාවුළසපේ. අපි ඒ මහා 
ශරමණ්යාසග්න් සම්පූණ්මසයන් මිදුසණ්ෝ සවමු. ඒ මහා ශරමණ්යා  සමය 
නුඹලාට කුපය, සමය නුඹලාට අකුපය යනාදී සලස සිකපද පනවමින් 
අපි පීඩාවට පත්්කරනු ලුබුසවෝ සවමු. දැන් අපි ඒ ග්ුහුටවලින් නිදහස් 
වූසවෝ සවමු. එබුවින් දැන් අපි යමක් කුමුත්්සත්මු නම් එය කරන්සනමු. 
යමක් අකුමුත්්සත්මු නම් එය සනාකරන්සනමු” යැයි ගම් වචනය කීගේ 
ය. 

 ගම් වචනය මහො කොයප මහ රහතන් වහන්ගස්ට හෙවතට 
වැදුණු පහරක් ගමන් ෙ, හසිට පහත් වූ වියලි ගහනයක් ගමන් ෙ හැඟී 
ගිගය්ය. මහත් වූ ධමග සංගේගයක් හට ගත්ගත් ය. ගතරැන් වහන්ගස් 
සිතන ගස්ක් “සත්් දිනකට සපර භාග්යවත්ුන් වහන්සස් පිරිනිවන් පෑ 
නමුත්් අද ද ඒ බුදු සිරුර රන් පුහුයම ය. භාග්යවත්ුන ්වහන්සස් විසින් 
දුකසස් සග්ාඩනුග්ූ සසුසනහි පාපී කසටක්, කටුවක ්හට ග්ත්්සත්් ය. 
සමවන් පාපී පුදග්්ලයන්ට වුසඩන්නට ඉඩ ලුබුණ් සහාත්් ත්වත්් 
සහායකයන් ලුබ ශාසනය පසු බස්සවන්නට හුකි වන්සන් ය. ඉඳින් 
වනාහී මම සම් මහල්ලා ව සමහි දී ම සරදි කඩක් අන්දවා අළු විසුරුවා 
බුහුර කරන්සනම් නම්, මිනිස්සු ශරමණ් සග්ෞත්මයන් වහන්සස්සග්් 
සද්හය ත්ිබිය දී ම ශරාවකසයෝ විවාද ඇත්ි කර ග්නිත්ි යුයි අපට සදාස් 
පවරනන්ාහුය” යැයි සිතො නැවත ෙ සිතන ගසක්් “භොගයවතුන් 
වහන්ගස් විසනි් එකට එකතු ගනොකළ මල් රොියක් ගමන් ධමගය 
ගේනො කරන ලදි. එහි යම් ගස් වොතය වැදීගමන් සමහර මල් විසරිී 
යයි. එපරිේගෙන් ගමබඳු පවිටු පෙු්ගලයන ් නිසො කල් ගතවන විට 
විනගයහි සිකපෙ එක ගෙක බැගින් විනො වී යන්ගන් ය. සූතරයන්හි 
එකක ්ගෙකක් පරන් වොරයන් නැසී යන්ගන් ය. අභිධමගගයහි එක ගෙක 
ගවනස් ගවනස ් වොරයන් නැසී යන්ගන ් ය. ගමගස ් පිළිගවලින ් මුල 
නැසුණු කල්හි අප ිපිසොචයන් හො සම වූගවෝ ගවමු. එබැවින් ධමගයත් 
විනයත් සංගොයනො කරන්ගනමි. ගමගස් ඇති කල්හි ක්තිමත් නූලකනි් 
ගැට ගසන ලෙ මල් මොලොවක් ගමන ් ධමග - විනය ගෙක ස්ථීරව 
පිහිටන්ගන් ය. භොගයවතුන ්වහන්ගස් ගම් සඳහො ම මට ගපර ගමන් 
කළ ගස්ක. අවවොෙ තුනකනි ්උපසම්පදාව දුන් ගස්ක. කයින් සවිුරැ මොරැ 
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කළ ගස්ක. ගම් සියල්ලට වඩො අසොධොරණ වූ නවොනූපූවග විහොර 
සමොපත්තීන්ගගන් සම තැන තැබූ ගස්ක. ගමගස් තමන් වහන්ගස් හො 
සම තැන්හි තැබීගමන් අනගුරහ කරන ලෙ මට ධමග - විනය සංගොයනොව 
හැර අන් කනිම් මඟකින් ණය නැති බවක් වන්ගන් ෙ, සක්විති රගජක් 
තමන්ගග් සනන්ොහයත් ආ්චයයගයත්  දීගමන් ස්වකයී කුල වංය පිහිට 
වූ පුතුට ගමන් භොගයවතුන ්වහන්ගස් “සමසත්ම මාසග්් සද්ධමම වංශය 
පිහිටුවන්සනක් වන්සන් ය” යැය ිදැන ගම් අසොධොරණ අනුගරහගයන් මට 
අනුගරහ කළ ගසක්” යැය ි සිතුගේ ය. එගසම් “මා වුනි භික්ෂුන් 
වහන්සස්ලා සිටියදී සම් පාපිසයකුට සසුසනහි දියුණ්ු වන්නට ඉඩක් 
සනාත්ුබිය යුත්ු ය. යම්ත්ාක් අධමමය අවිනය සනා බුබසළ් ද ඒ ත්ාක් 
ධමමයත්් විනයත්් පසු බසින්සන් නුත්. යම් විසටක අධමමය අවිනය 
බුබසළ් ද එවිට ධමමයත්් විනයත්් පසු බසින්සන් ය. එබුවින් අධමමවාදීන් 
අවිනයවාදීන් බලවත්් ීමට සපර ධමමවාදීන් විනයවාදීන් දුබල ීමට 
සපර ධමම - විනය සදක සංග්ායනා කරන්සනන්ම් මුනවි” යැයි සිතො ඒ 
ගමොගහොගත් කිසිවක් ගනොකියො කුසිනොරොව ගවත වැඩම ගකොට  බුදු 
සිරැර තැනප්ත් කරන ලෙ විසි රියන් උස සඳුන් ෙර සෑය වටො  පරෙක්ෂිණො 
ගකොට  අධිෂ්ඨොන බලගයන් බුදු සිරිපො තම නළගලහි තබො වන්ෙනො 
කගළ් ය. ඉන් පසු ගේවොනුභොවගයන් ඒ චිතකය ගිනි ඇවිල ආදාහනය 
වූගය් ය. 

 පරිනිවගොණගයන් පසු බුදු සිරැර සත් දිනක් ඒ ආසනගයහි ම  
පැවතුගණ් ය. ඒ කොලය සගේවක ගලෝකවොසීන් විසනි් වැඳුම් පදිුම් 
කළහ. සත්වන දින ආදාහනය සදිුවිය. ඉන් පසු සත ්දිනක් ධොතු පජූො 
කොලය වූහ. ඉන් පසු සවගඥ ධොතු ගබදා දීමට සත් දිනක් ගත විය. ගම් 
අවස්ථොවට සත් ලක්ෂයකට අධික භික්ෂු සංඝයො වහන්ගස් රැස්ව සිටියහ. 
ඒ සවගඥ ධොතු ගබදා දීගම් කටයුතු නිමො වූ පසවු මහො කොයප මහ 
රහතන් වහන්ගස් ගමවැන ිභික්ෂු සන්නපිොතයක් නැවත දුලගභ යැයි සිතො 
භික්ෂු සංඝයො අමතො “ඇවැත්නි මම එක ්සමයක පනස්ියයක් පමණ වූ 
මහත් භික්ෂු පිරිසක් සමග පොවො නුවරින් නකි්ම කුසිනොරොව බලො එන 
අතර තථොගතයන් වහන්ගස්ගග් පරිනිවගොණය අසො භික්ෂූන් හඬො 
වැළගපනවිට එක් පොපිගයක ් “ඇවුත්්න ි සනාහඬන්න 
සනාවුළසපන්න.... යමක් අකුමුත්්සත්මු නම් එය සනාකරන්සනමු” 
යැයි ගමගස් කීගේ ය. පරිනිවගොණයට පත් තථොගතයන් වහන්ගස්ගග් 
බුේධ රීරය ආදාහනය වීමටත් ගපර ගම් නිර්ලජ්ජී පොප භික්ෂූන් ගග් 
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නැඟී සිටීම විය. ධමගය ොසත්ෲන් වහන්ගස් සමගම නැතිව ගිගය් යැයි 
ෙ, ධමගය ොස්තෲවරගයකු නැති එකක් ය යැයි ෙ සතින පොපී භික්ෂුන් 
වහන්ගස්ලො අලජ්ජි පක්ෂය ලැබ, ගකොටස්වලට ගබදී ගනොගබෝ කලකනි් 
ම සේධමගය අතුරැෙහන් කරන්නොහු ය යන ගම් කොරණයක් ගේෙ, ගමය 
විෙයමොන වන්ගන් ය. යම්තොක් ධමගය විනය පවත්ගන් ෙ, ඒ තොක් බුේධ 
වචනය ගනොයකි්මවො සිටින ොස්තෲවරගයකු ඇති එකක ් වන්ගන්ය. 
භොගයවතුන් වහන්ගස් විසනි් ම “සයා සවා, ආනන්ද, මයා ධසමමා ච 
විනසයා ච සදසිසත්ා පඤඤසත්ත්ා, සසා සවා මමචචසයන සත්ථා” 
යනුගවන් “ආනන්දය, මා විසින් යම් ධමමයක් සද්ශනා කරන ලද්සද් ද, 
යම් විනයක් පනවන ලද්සද් ද, ඒ ධමම - විනය සදක මාසග්් 
පරිනිවමාණ්සයන් පසු නඹුලාට ශාස්ත්ෲ වන්සන්ය” යැයි ගම් කොරණය 
වදාරන ලේගේ ම ය. එබැවින් යම් ගස් ගමම ොසනය ගබොගහෝ කල් 
පැවැතම්ට සුදුසු වූවක් ගකොට ධමගයත් විනයත් සංගොයනො කරන්ගනමු” 
යැයි ෙනව්ො සිටියහ. 

 භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො “සව්ාමීනි, එසස් නම් සථ්විරයන් 
වහන්සස්ම ඒ සඳහා භකි්ෂූන් වහන්සස්ලා සත්ෝරා ග්න්නා සස්ක්වා” යි 
කීහ. ගතරැන් වහන්ගස් සියලු නවොංග ොස්තෲ ොසන සංඛ්යොත 
පයයගොප්තිධර ව ූගනොගයක ්සිය, ෙහස ්ගණන ්පෘථග්ජන, ගසෝතොපන්න, 
සකෘදාගොමී, අනොගොමී, ුෂක් විෙගක ක්ෂීණොරව භකි්ෂූන් හැර පියො  
තරිපිටක බුේධ වචනය හො සියලු පයයගොප්ති පරගභේයන්හි පොරපරොප්ත 
සිවුපළිිසිඹියො පත් මහත් ආනුභොව ඇති, භොගයවතුන් වහන්ගස් විසින්ම 
අගර ස්ථොනගයහි තබන ලෙ තරීවිෙයො දී පරගභ්ෙ ඇති  ක්ෂීණොරව භික්ෂූන් 
වහන්ගස්ලො ම හොරසිය නවොනූනමක් ගතෝරො ගත්හ. කුමක් සඳහො එක 
නමක් අඩු කළ ගස්ක් ෙ යත්? ආනනේ ගතරැන් වහන්ගස්ට ඉඩ සලසනු 
සඳහො ය. ඒ වනවිට ආනනේ ගතරණුගවෝ රහත්ව ගනො සිටි බැවින.ි ගම් 
ආනන්ෙ ගතරැන ්වහන්ගස්, භොගයවතුන් වහන්ගස් පසුපස යමින ්අගර 
උපස්ථොනය කරමින් ගබොගහෝ ධමග - විනය කොරණො උගත්ගත් ය. 
එබැවින් ගතරැන් වහන්ගස් ගනොමැතිව ධමග සංගොයනොව ගනොකළ 
හැකිය. ඉන් පසු අන් භකි්ෂූන් වහන්ගස්ලොගග් ඉල්ලීගමන් ආනනේ 
ගතරැන් වහන්ගස් ෙ ගතෝරො ගත්හ. ඉන් පසු ස්ථවීර භිකූ්ෂන් 
වහන්ගස්ලොට “අපි ධමග - විනය සංගොයනොව ගකොතැනහ්ි දී කරන්ගනමු 
ෙ” යැයි ගම් සිත විය. එවිට එම භික්ෂූන් වහන්ගස්ලොට ගම් අෙහස වූහ. 
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  “රජ්ග්හ නුවර භික්ෂාව ලුබීමට පහසු ය. සබාසහෝ සසනසුන් ද 
ඇත්. අජ්ාසත්් රජ්ත්ුමා සග් ්දැහුමි ආරක්ෂාව ද ලුබිය හුක. එබුවින් 
අපි රජ්ග්හ නවුර වස් වසමින් ධමමයත්් විනයත්් සංග්ායනා කරන්සනමු, 
අපසග්් සම් කටයුත්්ත් සබාසහෝ කල් පවත්්නකි. කිසියම් විරුද්ධ 
පුදග්්ලසයක් සඟ මුඳට පුමිණ් අර්බුද ඇත්ි කිරීමට ඉඩ ඇත්. එබුවින් 
අන් භික්ෂුන් වහන්සස්ලා රජ්ග්හනුවර වස් සනා විසිය යුත්ුය. ධමම 
සංග්රාහක භික්ෂුන් වහන්සසල්ා පමණ්ක ්රජ්ග්හ නවුර වස් සමාදන ්විය 
යුත්ුය” යැයි  අෙහස වී ඤත්ති දුතිය කමගගයන් එගලස සම්මත කර 
ගත්හ. 

 ඉන් පසු වස් එළගඹන සමය ලංවන බැවින් මහො කොයප 
ගතරැන් වහන්ගස්, සංගොයනොවට සම්මත රහතන් වහන්ගස්ලොගගන් 
අඩක් ගගන රජගහනුවර බලො එක් මඟකනි් වැඩි ගස්ක. අනුරැේධ 
ගතරැන් වහන්ගස් ෙ, රහතන් වහන්ගස්ලොගගන ් අඩක් ගගන 
රජගහනුවර බලො එක් මඟකින් වැඩි ගසක්. ආනනේ ගතරැන් වහන්ගස් 
ෙ, රජගහනුවර වඩිනු කැමති ව, භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග් පොතරය හො 
චීවර ගගන මහත් වූ භික්ෂූන ්වහන්ගස්ලො පිරිසක් පිරිවරො ගගන සැවැත් 
නුවර බලො චොරිකොගවහි වැඩි ගස්ක. ගජ්තවනොරොමයට වැඩ භොගයවතුන් 
වහන්ගස් වැඩසිටි ගඳකිළගියහි ගදාර විවර ගකොට ඇඳ පුටු බැහැරට 
ගගන ගසො ෙමො ගඳකිළයි හැමෙ මැලවුණු මල් ආදී කසල බැහැර ගකොට 
ඇඳ පුටු ඇතුළට ගගන ගගොස් සුදුසු තැන්හි තබො භොගයවතුන් වහන්ගස් 
වැඩසිටි කල්හි ගමන් කළ යුතු සියලු වතොවත් සිදුකළ ගස්ක. ආනන්ෙ 
ගතරැන් වහන්ගස් භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග් පරිනවිගොණගයහි පටන් 
සිටීම් හිඳීම් බහුලව සිටි බැවින් ගසම් පිත් ආදී ගදාස් කිපුණ ුරීරගයන් 
සිටි බැවින් ගෙවන දින කරිි විගර්කයක් පොනය ගකොට විහොරගයහි ම 
වැඩසිටි ගස්ක. පසු දින සුභ මොනවකයොගග් ආරොධනොගවන් ඔහුගග් 
නිවසට වැඩ ඔහු විසින ්විචොරන ලෙ පැන විසඳමින ්දීඝ නිකොගයහි 
ඇතුලත් “සුභ සූත්රය” වදාළ ගස්ක. අනතුරැව ගෙේරම් ගවගහගරහි  
කැඩුණු බිඳුණු තැන් පළිිසකර කරවො වස් එළගඹන සමය ලංවන බැවින් 
උපකොරක එක් භික්ෂනු් වහන්ගස් නමක් සමග රජගහ නුවරට වැඩි 
ගස්ක. 

 එසමගයහි වනොහී රජගහනුවර මහො විහොර ෙහ අටක් වූහ. 
එනම් ත්ල් වනය, සේළුවනය, සීත් වනය, මද්දකුචි මිග්දාය, ජීවක අම්බ 
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වනය, සමෝර නවිාපය, ලට්ඨි වනය යන ගම්වො රජගහ නුවර සමීපගයහි 
විය. එගසම් සචෝර පපාත්ය, ඉසිගිලි පවගතය පොමුල වූ කාලසිලාව, 
ගේභොර පවගතය පොමුල වූ සප්ත්පර්ණි ග්ුහාව, සීතවන ගසොගහොන් බිම 
සමීපගයහි වූ සප්ත්සසාණ්්ික පබබහාරය, සග්ෝත්ම කන්දරය, ත්ිනද්ුක 
ග්ුහාව, ත්සපෝදා කන්දරය, ඉන්ද සාල ග්ුහාව, පිප්ඵලි ග්හුාව, ගුජ්ඣකූට 
පවගතගයහි වූ සකූර කත් සලන යන ගම්වො රජගහ නුවර වටො පිහිටි 
ඒවො ය. භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග් පරිනිවගොණගයන් පසු භික්ෂනු් 
වහන්ගස්ලො ගම් විහොර සියල්ල අත්හැර ෙමො ගිය බැවින් මකුළු දැල් බැඳී 
ගකොළ ගරොඩුවලින් ගැවසී පොලුවිය. මහො කොයප ගතරැන් වහන්ගස් ෙ, 
අනුරැෙධ් ගතරැන් වහන්ගස් ෙ සපිරිවරින් රජගහ නවුරට වැඩ අපවිතර 
වී පොලුවට ගගොස් ඇති ගසනසුන් දැක “භාග්යවත්නු් වහන්සස්සග්් 
වචනයට ග්රු කිරීම පිණිස ද, ත්ීථමක උපවාදසයන් මිසදනු පිණිස ද 
පළමු මාසය අපවිත්ර සසන්ාසන පිරිසදිු කර කුඩණු්ු බිඳුණ්ු ත්ුන්  
පිළිසකර කරන්සනමු” යැයි ගමගස් සිතූහ.  

 තීථගකගයෝ “ශරමණ් සග්ෞත්මයන් වහන්සස්සග්් ශරාවකසයෝ 
ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් සිටි කල්හි පමණ්ක් විහාරයන ්පිළදිැඟුම් කළහ. 
පිරිනවිි කල්හි ඒ වත්ාවත්් අත්්හුරියාහුය” යැයි ගමගස් කියන්නොහු ය. 
භොගයවතුන් වහන්ගස් විසනි් විහොරයන්හි කැඩුණු බිඳුණු තැන් පිළිසකර 
කිරීම වණගනො කරන ලදි. ඇවැත්නි එබැවින් අපි වසක්ොලගයහි පළමු 
මස විහොර පිළිසකර කරමු, මැඳ මොසගයහි රැස්ව ධමග - විනය සංගොයනො 
කරන්ගනමු යැයි කතිකො කරගගන ගෙවන දින රජ මොලිගයට වැඩ 
අජොසත්ත රජතුමො සම්මුඛ් වී විහොර පිළිසකර කරිීමට අත් උෙේ අවය 
බව කීහ. රජතමුො මිනිසුන ් දුන්ගන් ය. ගතරැන් වහන්ගස්ලො විහොර 
පිළිසකර කරවො රජතුමොට ඒ බව ෙනව්ො නැවත ෙ “මහරජ්, ධමම 
සංග්ායනාවක ් කරනු කුමුත්්සත්මු” යැයි කීහ. රජතුමො එය අසො 
“ස්වාමීනි, විශ්වාස ඇත්්සත්ෝ ව කරනු මුනවි. ස්වාමින් වහන්සස්ලාට 
ධමමචකරය සේවා. මා හට ආඥා බලය සේවා. ඒ සඳහා මා විසින් කුමක් 
කළ යුත්ු ද” යැයි අසො සිටිගය් ය. “මහරජ්, ධමමය - විනය සංග්ායනා 
කරනන්ා වූ භික්ෂූන් වහන්සස්ලාට වුඩ හිඳීමට ත්ුනක් කරවා ග්ත් 
යුත්ුය” යැයි කීහ. “එය සකාත්ුන්හි කළ යුත්ු ද” යැයි රජතුමො ඇසුගේය. 
“සේභාර පවමත්ය පාමුල ව ූසප්ත්පර්ණි ග්ුහා දව්ාරසයහි සුදුසුය” යැයි 
ගතරැන් වහන්ගස්ලො කීහ. 
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 එකල්හි රජතමුො, වි්වකමග දිවය පුතරයො විසනි් මවන ලේෙක් හො 
සමොන වූ, මැනවින් ගබෙන ලෙ බිත්ති ඇති, කණු ඇති, පියගැටගපළ 
ඇති, නන් වැෙෑරැම් මලක්ම් ලයි කම්වලනි් විසිතුරැ කරන ලෙ මහො 
මණ්ඩපයක් කරවො, ගනොගයක් මල් ෙම් එල්වන ලෙ මනහර  වියනක් 
කරවො,  ගනොගයක ්රත්නයන්ගගන් විසිතුරැ වූ මැණික් ඔේබවන ලෙ 
මොලො කමගයන්ගගන් විසිතුරැ වූ බිමක් එහි කරවො, බරහ්ම විමොනයක් ගස් 
සරසො, පන්සියයක් භික්ෂූන ්වහන්ගස්ලොට වැඩ හිඳීමට අනගි වූ පස 
තුරැණු පණවො, මණ්ඩපය මැඳ නැගගනහිරට මුහුණ ලො සම්මො සම්බුදු 
රජොණන් වහන්ගස්ට වැඩ හිඳීමට සදුුසු බුේධොසනයක ්ෙ පනවො, එහි 
ෙකුණුපස උතුරැ ගෙසට මහුුණ ලො ගථ්රොසනයක් ෙ, ඇත්ෙළ එේබ වූ 
විසිතුරැ විජිනිපතක් තබො “ස්වාමීනි, මසග්් කටයුත්ු නමිවන ලදි” යැයි 
ගතරැන් වහන්ගස්ලොට ෙනව්ො සිටිගය් ය. 

 අනද සත්රුන් රහත්්ීම 

ගම් වන විටත් ආනනේ ගතරැන් වහන්ගස් මක්ෂව සිටි 
බැවින් රහතන් වහන්ගස්ලො ආනන්ෙ ගතරැන් ගවත පැමිණ “ආනන්දය, 
සහට අපසග්් රැස්ීම වනස්න්ය. නුඹ ත්වම වශක්ෂසයකි, රැස්ී මට 
යෑමට නුසුදුස්සසකි. එබුවින් අපරමාදී විය යුත්ුය” යැයි කීහ. ආනන්ෙ 
ගතරණුගවෝ ෙ “සහට රැස්ීම වන්සන්ය. මා විසින් වශක්ෂව රැස්ී මට 
යෑම සනාවටීය” යැයි සිතො රොතරිගයහි ගබොගහෝ ගේලොවක් කොයගතො 
සති කමටහනනි් යුතුව සක්මගනහ ි ගයදී උත්සොහ කළ නමුත් 
විග්ෂොධිගමයක් ගනොවූ බැවින්, මඳක් විගේක ගගන නැවත 
උත්සොහගයහි ගයගෙන්ගනමි යැයි සිතො, අළුයම් ගවගලහි සක්මනනි් 
බැස පො ගසෝදා විහොරයට පවිිස, විඩො හරින්ගනමි යැයි ඇගඳහි වැඩ හිඳ 
ගකොට්ටය ගවත හිස එළ ව ූගස්ක. ගෙපො ගපොගළොගවන් මිඳුණොහ. හිස 
ගකොට්ටයට ගනොපැමිණිගය් ය. ගම් අතර රහත් වූ ගස්ක. ගමගස් හිඳීම, 
සිටීම, සක්මන් කරිීම සැතපීම යන සේි ඉරියේගවන් ගතොරව රහත් වූහ. 
එබැවින් සම් බුදු සසුසනහි සිේ ඉරියේසවන් සත්ාරව යම් භික්ෂනු් 
වහන්සස් නමක ්රහත්් වූසය් නම් ඒ ආනන්ද සත්රුන් වහන්සස්ය යැයි 
කිව යුතු වන්ගනය්. 
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 පසු දින ස්ථවීර ගතරැන් වහන්ගස්ලො බත්කිස ගකොට පොතර චීවර 
තැන්පත් ගකොට තබො ධමග මණ්ඩපගයහ ි රැසව් තමන් වහන්ගස්ලොට 
නියමිත ආසනයන්හි වැඩහුන් ගස්ක. ආනන්ෙ ගතරැන් වහන්ගස් ගග් 
ආසනය පමණක් හිස් විය. ආනන්ෙ ගතරැන් වහන්ගස් තමන් රහත්ව 
වැඩි බව හඟවනු පිණිස භික්ෂූන් වහන්ගස්ලො සමග ගනොවැඩිගය් ය. 
භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො “සම් ආසනය කවසරකු සඳහා ද” යැයි විචොළහ. 
“සමය ආනනද් සත්රුන් වහන්සස් සඳහා” යැයි කීහ. ආනන්ෙ ගතරැන් 
වහන්ගස් ඒ ගමොගහොගත් සිටි ආවොසගයන් ගපොගළොව කිමිෙ 
මණ්ඩපගයන් මතුව තමන ්වහන්ගස්ට නියමිත ආසනගයහි වැඩසිටි 
ගස්ක. ගම් ගහ්තුගවන් ආනන්ෙ ගතරැන් වහන්ගස් රහත්ව වැඩි බව 
සියලු භික්ෂනු් වහන්ගස්ලො ම පිළිගත්හ. 

 විනය සංග්ායනා කිරීම 

ගමගස් ධමග සංගරොහක මහො රහතන් වහන්ගස්ලො ධමග 
මණ්ඩපගයහි රැස් වූ කලහ්ි සංඝ ස්ථවීර වූ මහො කොයප ගතරැන් 
වහන්ගස්  “ඇවුත්්නි, ධමමය විනය සදසකන් කවරක් පළමුව සංග්ායනා 
කරන්සනමු ද” යැයි භික්ෂු සංඝයො ඇමතූ ගස්ක. භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො 
“ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, විනය නම් බුද්ධ සාසනයාසග්් ආයුෂයයි. 
විනය පිහිටි කල්හි ශාසනය සිටිසය් සවයි. එබුවින් පළමුව විනය 
සංග්ායනා කරමු” යැයි කහී. “කවුරුන් පරධාන සකාට සග්න විනය 
සංග්ායනා කළ යුත්දු” යැයි කොයප ගතරැන් වහන්ගස් ඇසුගේ ය. 
“ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, සම් උපාලි සත්රුන් වහන්සස් 
භාග්යවත්ුන් වහන්සස් විසනි් ම විනයධරයන් අත්ර අග්ර ස්ථානසයහි 
ත්බා වදාළ සස්ක. එබුවින ්උපාලි සත්රුන් වහන්සස ් පරධාන සකාට 
සග්න සංග්ායනා කරමු” යැයි භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො කීහ. ඉන් පසු 
කොයප ගතරැන් වහන්ගස් විනය විචොරීමට “සුණ්ාත්ු සම, ආවුසසා, 
සසෙඝා. යදි සෙඝසස පත්ත්කලලං, අහං ආයසමනත්ං උපාලිං විනයං 
පුසචඡයයං” යනුගවන් තමන් වහන්ගස් ම සම්මත කරගගන 
ගථ්රොසනගයහි වැඩසිටි ගස්ක. උපොල ි ගතරැන් වහන්ගස් විනය 
විසඳීමට “සුණ්ාත්ු සම, භසනත්, සසෙඝා. යදි සෙඝසස පත්ත්කලලං, අහං 
ආයසමත්ා මහාකසසසපන විනයං පුසටඨා විසසසජ්ජ්යයං” යනුගවන් 
තමන් වහන්ගස් ම සම්මත කරගගන අසුනනි් නැඟිට සිවුර ගැට වටු 
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ගන්වොගගන, වැඩිහිටි ස්ථවීර භික්ෂූන් වැඳ, විජිනිපත ගගන 
ධමගොසනගයහ ිවැඩහනු් ගසක්. මහො කොයප ගතරැන ්වහන්ගස් උපොලි 
ගතරැන් වහන්ගස්ගගන් ගමගස් විනය විචොල ගස්ක. 

 “ඇවුත්්නි, උපාලිය, භාග්යවත්ුන් වහන්සස් පළමු පාරාජිකාව 
සකාත්ුනක දී පනවා වදාළ සස්ක් ද” යැයි ඇසීය. උපොලි ගතරැන් 
වහන්ගස් “ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, විශාලා මහනුවර දී පනවා 
වදාළ සස්ක” යැයි විසඳුගේ ය. “කවුරුන් අරබයා පනවා වදාළ සස්ක ්ද” 
යැය ිඇසීය. “කලන්දක පතු්ර සුදිනන් සත්රුන් අරබයා පනවා වදාළ 
සස්ක” යැයි විසඳුගේ ය. “කුමන වස්ත්ුසවහි පනවා වදාළ සස්ක ්ද” යැයි 
ඇසීය. “වමථනු ධමම පරත්ිසස්වනසයහි පනවා වදාළ සස්ක” යැයි 
විසඳුගේ ය. ඉන් පසු සයිලු ගෙනො වහන්ගස් ම එකතුව පළම ුපොරොජිකො 
සිකපෙය නිදාන සහිතව ඝන සජ්ඣොයනො කළහ. ගමගලස ගසසු සික්ෂො 
පෙයන් ෙ, භික්ෂු භික්ෂුණී උභගතෝ විභංගය ෙ, ගෙවිසි ඛ්න්ෙකයන් ෙ, 
ගසොගළොස් පරිවොරයන් ෙ සහිත සියලු විනය පිටකය  සංගොයනො ගකොට 
උපොලි ගතරැන් වහන්ගස් විජිනිපත තබො ධමගොසනගයන් බැස වැඩිහිටි 
ගතරැන් වහන්ගස්ලො වැඳ තමොට පැමිණි අසුගනහි වැඩහුන් ගස්ක. 

 ධමමය සංග්ායනා කරිීම 

විනය සංගොයනොගවන් අනතුරැව ධමගය සංගොයනො කරනු 
කැමති මහො කොයප ගතරැන් වහන්ගස්, භික්ෂු සංඝයො වහන්ගස් අමතො 
“ධමමය සංග්ායනා කරන්නා වූ අප විසින ්කවුරුන් පරධාන සකාට සග්න 
කළ යුත්ු ද” යැයි අසො සිටිගය් ය. භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො “ස්වාමීනි, 
ස්ථවිරයන් වහන්ස, සම් ආනන්ද සත්රුන් වහන්සස් භාග්යවත්ුන් 
වහන්සස් හමුසවහි සබාසහෝ ධමමයන් ඉසග්න ග්ත්්සත්කි. භාග්යවත්ුන් 
වහන්සස් විසනි් කරුණ්ු පසකින් අග්ර ස්ථානසයහි ත්බන ලද්සදහ ිය. 
එබුවින් සම් ආනන්ද සත්රුන් වහන්සස් පරධාන සකාට සග්න 
සංග්ායනා කරමු” යැයි කීහ. ඉන් පසු කොයප ගතරැන් වහන්ගස් ධමගය 
විචොරීමට “සුණ්ාත්ු සම, ආවුසසා, සසෙඝා. යදි සෙඝසස පත්ත්කලලං, 
අහං ආයසමනත්ං ආනන්දං ධමමං පුසචඡයයං” යනුගවන් තමන් 
වහන්ගස් ම සම්මත කරගගන ගථ්රොසනගයහි වැඩසිටි ගස්ක. ආනන්ෙ 
ගතරැන් වහන්ගස් ධමගය විසඳීමට “සුණ්ාත්ු සම, භන් සත්, සසෙඝා. යදි 
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සෙඝසස පත්ත්කලලං, අහං ආයසමත්ා මහාකසසසපන ධමමං පුසටඨා 
විසසසජ්ජ්යයං” යනුගවන් තමන් වහන්ගස් ම සම්මත කරගගන අසුනින් 
නැඟිට සිවුර ගැට වට ු ගන්වො ගගන වැඩිහිටි ස්ථවීර භික්ෂූන් 
වහන්ගස්ලො වැඳ විජිනපිත ගගන ධමගොසනගයහ ිවැඩහුන් ගස්ක. මහො 
කොයප ගතරැන් වහන්ගස ්ආනන්ෙ ගතරැන් වහන්ගස්ගගන් ගමගස් 
ධමගය විචොල ගස්ක. 

 “ඇවුත්්නි, ආනනද්ය, භාග්යවත්ුන් වහන්සස් බරහ්ම ජ්ාල සූත්රය 
සකාත්ුනක දී සද්ශනා සකාට වදාළ සස්ක් ද” යැය ිඇසීය. ආනන්ෙ 
ගතරැන් වහන්ගස්, “ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, රජ්ග්හ නවුරටත්් 
නාලන්දා නුවරටත්් අත්ර අම්බලට්ඨිකා රජ් උයසනහි වූ රාජ්ාග්ාරසයහිදී 
සද්ශනා සකාට වදාළ සසක්” යැයි විසඳුගේ ය. “කවුරුන් අරබයා 
සද්ශනා සකාට වදාළ සසක්් ද” යැය ිඇසීය. “ස්ථවිරයන් වහන්ස, සුප්පයි 
පරිබරාජ්කයා ද බරහ්මදත්්ත් මානවකයා ද අරබයා සද්ශනා සකාට වදාළ 
සස්ක” යැයි විසඳුගවහි ය. ගමගස් බරහ්ම ජොල සූතරගයහි නිදානය ෙ 
විචොළහ. පුේගලයො ෙ විචොළහ. ඉන් පසු “ඇවුත්්නි, ආනන්දය, 
භාග්යවත්ුන් වහන්සස් සාමඤ්ඤ ඵල සූත්රය සකාත්ුනක දී සද්ශනා 
සකාට වදාළ සස්ක් ද” යැයි ඇසීය.  ආනනේ ගතරැන් වහන්ගස්, 
“ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, රජ්ග්හනුවර ජීවක අඹ වනසයහි දී 
සද්ශනා සකාට වදාළ සසක්” යැයි විසඳුගවහි ය. “කවුරුන් අරභයා 
සද්ශනා සකාට වදාළ සස්ක් ද” යැයි ඇසීය. “සේසද්හිපුත්ර අජ්ාසත්්ත් 
රජ්ත්ුමා අරබයා සද්ශනා සකාට වදාළ සස්ක” යැයි විසඳුගවහි ය. ගමගස් 
සොමඤ්ඤඵල සූතරගයහි නිදානය ෙ විචොළහ. පුේගලයො ෙ විචොළහ. ගම් 
කරමගයන් සයිලු සූතර පිටකය ෙ, සියලු අභිධමග පිටකය ෙ සංගොයනො 
කළහ. ගමගස් සංගොයනො කළො වූ ධමග - විනය විවිධොකොරගයන් ගබදා 
දැක්වූහ. 

 ධමම විනය සබදා දැක්ීම 

 ගම් සියලු බුේධ වචනය “රස වශසයන් එක් වුදෑරුම් සේ. ධමමය 
- විනය වශසයන් සද වුදෑරුම් සේ. වචන වශසයන් සත්වුදෑරුම් සේ. 
පිටක වශසයන් ද සත්වුදෑරුම් සේ. නිකාය වශසයන් පස් වුදෑරුම් 
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සේ. අංග් වශසයන් නව වුදෑරුම් සේ. ධමමස්කන්ධ වශසයන ්සුවාසූ 
දහසක් සේ”. 

 බුද්ධ වචනය රස වශසයන ්එක් වුදෑරුම් වන්සන් සකසස් ද? 

  භොගයවතුන් වහන්ගස් අනතු්තර සම්මො සම්ගබෝධියට පැමිණ 
ෙම්සක් සූතරය පැවැත්වීගම් පටන් පිරිනවින් මඤ්චකය ෙක්වො වදාළ 
සියලු බුෙධ් වචනය, මහො සමුරගයහ ිගකොතැනින ්ජලබිඳක ්ගත්ගත් ෙ 
එකම ලුණු රසය වනන්ො ගස්, ෙහම් පෙයක් පෙයක් පොසො ම සත්වයන් 
නිවනට පමුණුවන ගුණගයන් යකු්ත බැවින් නවින් රසගයන් යකු්ත ය. 

 ධමම විනය වශසයන් සද වුදෑරුම් වන්සන් සකසස් ද?  

 කොය - වොක් සංවරය පිණිස පනවො වදාළ සයිලු  බුෙධ් වචනය 
“විනය” නම් ගේ. සිගතහි පවත්නො ගකගලසුන්ගග් තෙංග විෂ්කම්භන 
සමුච්ගේෙ වගයන් පරහොණය පිණිස ගේනො ගකොට වදාළ අවග්ෂ  
බුේධ වචනය “ධමම” නම් ගේ. 

 වචන වශසයන් සත්වුදෑරුම් වන්සන් සකසස් ද?  

බුදු බවට පැමිණ පටිච්ච සමුපප්ොෙ ගහ්තුඵල ධමගය අනුගලෝම 
පරතිගලෝම වගයන් මනසිකොර කිරීගමන් ඇති වූ පහන් සංගේගය වචන 
බවට ගපරලී  පරථමගයන් ම බුදු මවුින් පිටවුණු :- 

“අසනක ජ්ාත්ි සංසාරං - සන්ධාවිසසං අනිබබිසං, 
ග්හකාරකං ග්සවසසනත්ා - දුකඛා ජ්ාත්ි පුනපපුනං” 

“ග්හකාරක දිසටඨාසි  - පුන සග්හං න කාහසි, 
සබබා සත් ඵාසුකා භග්ග්ා - ග්හකූටං විසෙඛත්ං, 
විසෙඛාරග්ත්ං චිත්ත්ං  - ත්ණ්හානං ඛයමජ්ඣග්ා”ත්ි. 

යන ගම් ගොථො ගෙක පරථම බුේධ වචනයය.ි 



14                 සාමඤ්ඤ ඵල සූත්රය  

 

 පරිනිවගොණ මඤ්චකගයහි සැතපී අවසොන වගයන් වදාළ 
“හන්දදානි, භිකඛසව, ආමනත්යාමි සවා, වයධමමා සෙඛාරා, අපපමාසදන 
සමපාසදථ” යන ගමය අනත්ිම බුේධ වචනයයි. ගම් අතරතුර පන්සොළිස් 
වසක් මුළුල්ගලහි වදාළ සයිල්ල මධයම බුේධ වචනයය.ි 

 පිටක වශසයන් සත්වුදෑරුම් වන්සන් සකසස් ද?  

 පරථම සංගොයනොගේ දී සංගොයනොවට නැගුණො වූ ෙ, ගනො 
නැගුණො වූ ෙ සයිල්ල එක් ගකොට “උභය පරොතතිගමෝක්ෂය, උභය 
විභංගය, ගෙවිසි කඳුවත්, ගසෝළස පරිවොර” යන ගම් සියල්ල “විනය 
පිටකය” නම් ගේ. “දීඝ නිකොය, මජ්ඣිම නිකොය, සංයුත්ත නිකොය, 
අංගුත්තර නිකොය, ඛ්ුේෙක නිකොය” යන ගම් සියල්ල “සූත්ර පිටකය” නම් 
ගේ. “ධම්මසංගණී, විභංග, ධොතුකථො, පුග්ගල පඤ්ඤත්ති, කථො වත්ථු, 
යමක, පට්ඨොන” යන පරකරණ සත “අභිධමම පිටකය” නම් ගේ. 

 නිකාය වශසයන් පස් වුදෑරුම් වන්සන් සකසස් ද?  

 බරහ්ම ජොල සූතරගයහි පටන් දීඝග වූ සූතර තිස්හතරක් ඇති වගග 
තුනකින ් යුත් සංගරහය “දීඝනිකාය” නම් ගේ. මූලපරියොය සූතරගයහි 
පටන් මධයම පරමොණගයන ්යුත් සූතර එකසයි ගෙපණසකින් යුක්ත වූ 
වගග පසගළොසකින් යුත් සංගරහය “මජ්ඣිම නිකාය” නම් ගේ. ඔඝතරණ 
සූතරගයහි පටන් සත් ෙහස් සත්සිය ගෙසැටක් සූතර ඇති සංයුත්ත පනස් 
හයකින් යුත් සංගරහය “සංයුත්්ත් නිකාය” නම් ගේ. චිත්ත පරියොදාය 
සූතරගයහි පටන් සූතර නවෙහස් පන්සිය සත් පනසකනි් යුත් වගග එකසයි 
සත් සැත්තෑවක් ඇති නපිොත එගකොගළොසකින ්යුත් සංගරහය “අංග්ුත්්ත්ර 
නිකාය” නම් ගේ. එගසම් ගම් නකිොය සතරට ඇතුලත් ගනොවූ 
“ඛ්ුෙේකපොඨ, ධම්මපෙ, උදාන, ඉතිවුත්තක, සුත්තනිපොත, විමොනවත්ථු 
ගපතවත්ථු, ගථරගොථො, ගථරිගොථො, පටිසම්භිධො, අපදාන, ජොතක, 
නිේගේස, බුේධවංස, චරියො පිටක” යන කුඩො ගරන්ථ පසගළොස ෙ, “විනය 
පිටකය හො අභිධමග පිටකය” යන ගෙක ෙ ඇතුළත් ව ගම් සියල්ල “ඛදු්දක 
නිකාය” නම් ගේ. ගමගස් නිකොය වගයන් පස් වැෙෑරැම් ගේ. 



පරථම ධමම සංග්ායනාව   15 

 

 අංග් වශසයන් නව වුදෑරුම් වන්සන් සකසස් ද?,  

 “සුත්ත, ගගයය, ගවයයොකරණ, ගොථො, උදාන, ඉතිවුත් තක, 
ජොතක, අේ භුතධම් ම, ගවෙල් ල” යන ගම් නවයයි. ගමය “නවාංග් 
ශාස්ත්ෲ ශාසනය” නම් ගේ.  

❖ “උභගතෝ විභංගය, නිේගෙස්, ඛ්න්ධක, පරිවොර” යන ගම්වො ෙ, 
සුත්තනිපොතගයහි ඇතුළත් “මංගල සූතරය, රතන සතූරය, නොලක 
සූතරය, තුවටක සූතරය” ආදී සූතර නොමගයන් දැක්ගවන සියලු බුේධ 
වචනය  “සුත්්ත්” නම් ගේ.  

❖ සියලු ගොථො සහිත සූතර “සග්යය” නම් ගේ. සංයුත්ත නිකොගයහි 
සගොථ වගගය ෙ, අන් සියලු සගොථ සූතරයන් ෙ ගමහි ඇතුළත් ගේ. 

❖ සියලු අභිධමග පිටකය ෙ, සියලු නිගගොථක සූතරයන් ෙ, අන් අංග 
අගටහි සංගරහ ගනොවූ සියලු බුේධ වචනය ෙ  “සවයයාකරණ්” නම් 
ගේ.  

❖ “ධම්මපෙ, ගථරගොථො, ගථරිගොථො” යන ගම්වො ෙ,  සුත්තනිපොතගයහි 
සූතර සංඛ්යොවට ගනොගැගනන ගොථො වගයන් ඇති සියල්ල ෙ 
“ග්ාථා” නම් ගේ.  

❖ ගසොම්නස් සහගත සිතින් උපන් ගොථොවන්ගගන් පරතිසංයුක්ත 
අසූගෙකක් සූතර “උදාන” නම් ගේ.  

❖ “වුත් තඤ් ගහතං භගවතො” ආදී ගලස නැවත ගේනො කරන ලෙ එක 
සිය ගදාගළොසක් සූතර “ඉත්ිවතු්් ත්ක” නම් ගේ.  

❖ අපණ්ණක ජොතකය ආදී කරැණක් ඇති කල්හි ම ගේනො කරන 
ලෙ පන්සිය පණසක් පමණ පූවග ගබෝධිසත්ව චයයගොවන් “ජ්ාත්ක” 
නම් ගේ.  

❖ “චතතොගරොගම, භිකඛ්ගව, අචඡරියො අබභුතො ධමමො ආනගන්ද්ෙ” යනොදී 
ගලස පැවති සියලුම ආ්චයයගය අේභූත ධමගයන්ගගන ්පරතිසංයුක්ත 
සූතර ගේනො “අබ භුත්ධම් ම” නම් ගේ.  

❖ “චූළගවෙල්ල සූතරය, මහොගවෙල්ල සූතරය, සම්මොදිට්ි සූතරය, 
සක්කපඤ්හ සූතරය, සංඛ්ොරභොජනීය සූතරය, මහොපුණණ්ම සූතරය” 
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ආදී සංවොෙ ස්වරෑපගයන් නුවණත් සතුටත් ලබමින් විචොරන ලදුව 
වදාළ සයිලු සූතර “සවදල් ල” නම් ගේ. 

 ධමමස්කන්ධ වශසයන් සුවාසූදහසක් වන්සන් සකසස් ද?,  

 ධමග සංගොයනොගේ දී ආනනේ ගතරැන් වහන්ගස් විසින ්ගමගස් 
වදාරණ ලේගෙය්. 

“ද්වාසීත්ි බුදධසත්ා ග්ණ්හිං  - සද්ව සහසසානි භිකඛුසත්ා,     
චත්ුරාසීත්ි සහසසානි  - සය සම ධමමා පවත්ත්ිසනා” 

 “මම, භාග්යවත්ුන් වහන්සස් සමීපසයහි දී ධමමස්කන්ධ 
සදයාසූදහසක් උග්ත්ිමි. සුරියුත්් මුග්ලන් ආදී  මහරහත්න් වහන්සස්ලා 
සමීපසයහි දී ධමමස්කන්ධ සදදහසක් උග්ත්ිමි. සමසස ් මාසග්් සිසත්හි 
ධරන්නා වූ ධමමය පරමාණ් වශසයන් සුවාසූ දහසකි” යැයි වදාගළ් ය. 

 එහි එක් අන ුසනධ්ියක් ඇති සූතරයක් එක ධමගස්කන්ධයකි. අනු 
සන්ධි ගබොගහෝ ඇති සූතරයන්හි ඒ අන ුසන්ධි ගණනින් ධමගස්කන්ධ 
ගණන් ගත යුතුය. ගෙවියන ්විසින් “කත්ි ි සන්ද කත්ි ජ්සහ” යනොදී ගලස 
පර්න ඉදිරිපත් කිරීගම් දී ඒ පර්න ගොථොවක ්එක ධමගසක්න්ධයකි. එයට 
භොගයවතුන් වහන්ගස් “පඤ්ච ිසන්ද පඤච ජ්සහ” යනොදී ගලස වදාළ 
පිළිතුරැ ගොථොව එක ධමගසක්න්ධයකි. අභිධමගගයහි එක එක දුකමොතිකො, 
තිකමොතිකොවන ් ගබදීම ෙ, එක එක චිත්තවොර ගබදීම ෙ, එක එක 
ධමගස්කන්ධ ගේ. විනගයහි වස්තු ඇත, මොතෘකො ඇත, පෙභොජනයී ඇත, 
අන්තරොපත්ති ඇත, ආපත්ති ඇත, අනොපත්ති ඇත, තිකපරිච්ගේෙ ඇත. 
එහි එක එක ගකොට්ඨො එක එක ධමගස්කන්ධ ගේ. ගමගස් සයිල්ල 
එකතුව ධමගස්කන්ධ වගයන් සුවොසූෙහසකි. 

 සාමඤ්ඤඵල සූත්ර සංග්ායනාව 

පඤ්චසතික සංගොයනොගේ දී මූලොසනගයහි වැඩසටිි මහො 
කොයප මහරහතන් වහන්ගස් අසන ගස්ක් “ආනන්දය, ත්ථාග්ත්යන් 
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වහන්සස් සමම සාමඤ්ඤඵල සූත්රය සකාත්ුනකදි සද්ශනා කළ සස්ක් 
ද?” ධමගොසනගයහි වැඩසිටියො වූ ආනන්ෙ මහරහතන ් වහන්ගස් එය 
විසඳන ගසක්් “සව්ාමීනි කාශයප ස්ථවිරයන් වහන්ස, රජ්ග්හ නුවර 
ජීවක අඹ උයසනහ ිදී සද්ශනා සකාට වදාළ සස්ක” යැයි කීගේ ය. මහො 
කොයප රහතන් වහන්ගස් “ආනනද්ය, කවුරුන ්අරභයා වදාළ සස්ක් ද” 
යැය ි ඇසූගේ ය. ආනනේ ගතරැන් වහන්ගස් “සව්ාමීනි කාශයප 
ස්ථීරන් වහන්ස, සේසද්හ ි පුත්ර වූ අජ්ාසත්්ත් රජ්ත්ුමා අරභයා වදාළ 
සස්ක” යැය ි කීගේ ය. මහො කොයප මහරහතන් වහන්ගස් “කමුන 
කරුණ්ක් සහ්ත්ුසකාටසග්න වදාළ සස්ක් ද” යැයි ඇසගුේ ය. ආනන්ෙ 
ගතරැන් වහන්ගස් “සව්ොමීනි ස්ථවිරයන් වහන්ස, අජොසත් මහ රජතුමො 
තථොගතයන් වහන්ගස් ගවත පැමිණ “ස්වාමීනි, භාග්යවත්ුන් වහන්ස, 
සම්බුදධ් ශාසනසයහි පුවිදි වූ භික්ෂූන් වහන්සස්ලා ඒ පුවිද්සදන් 
සමසලාවදී ලබන ඵලයක් ඇත්්සත්් ද” යැයි අසන ලෙ පර්නය විසඳා 
පිළිතුරැ ගේනොවක් කිරීගමන් පැහැගෙන ඒ මහ රජතමුො ගග් ගතරැවන් 
සරණ යෑම දැක ගේනො ගකොට වදාළ ගස්ක” යැයි කීගේ ය.                  

 බුේධ උපස්ථොයක වූ ධමග භොණ්ඩොගොරික ආනනේ ගතරණුගවෝ 
භොගයවතුන් වහන්ගස් හමගුවහි දී ඉගගන ගන්නො ලෙ ගම් සූතරය 
සම්බුෙධ් පරිනවිගොණගයන් ගතමසක් ගත වූ තැන දී මහො කොරැණික වූ 
සම්මොසම්බුදු රජොණන් වහන්ගස් ගග් අධිෂ්ඨොනය පරිදි ගම් උතුම් 
සේධමගය ගේගනයය ජනයොගග් පරගයෝජනය පිණිස ගබොගහෝ කලක් 
පැවැතම්ට භොගයවතුන් වහන්ගස් හමුගවහි දී ඉගගන ගත් බව දැක්වීමට 
ගමගස් ඉදිරිපත් කගළ් ය. එහි පිළිගවළ කථොව ගමගස් ය. 

 නිසි බුද්සධෝපස්ථාසයක ුසනාීම 

පරථම ගබෝධිය වූ විසි වෂගය තුළ තථොගතයන් වහන්ගස්ට නිතය 
උපස්ථොයකගයකු ගනොවී ය. ඒ කොලපරිච්ගේෙගයහි දී “නාග්සමාල, 
නාග්ිත්, උපවාන, සුනක්ඛත්ත්්, චුන්ද සාමසණ්්ර, සාග්ත්, රාධ, සම්ඝිය” 
යන ගතරැන්වහන්ගස්ලො ෙ ඇතැම් විගටක “ආනන්ද සත්රනුසවෝ” ෙ 
උපස්ථොන කළහ. 
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 එක් දිනක් භොගයවතුන ් වහන්ගස්, නාග්සමාල සත්රුන් 
වහන්සස් උපස්ථොයක ගකොට දීඝග මොගගයට පළිපින්ගන් ගෙමන් 
සන්දියකට පැමිණ, එයින් එක් මගකනි් වැඩි ගස්ක. එවිට නොගසමොල 
ගතරැන් වහන්ගස් “ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස, අපි සම් මග්ින් 
විමු” යැයි කීගේ ය. එවිට භොගයවතුන් වහන්ගස් “නුත් මහණ්, මා 
විසින් සම් මාග්මසයන් යා  යතු්ුය” යැයි වදාළ ගසක්. ගමගස් භොගයවතුන් 
වහන්ගස් තුන ් වතොවක් වදාළ නමුත ්නොගසමොල ගතරණුගවෝ “එසස් 
නම් භාග්යවත්ුන් වහන්ස, පාත්ර චීවර ග්ත් මුනව” යැයි කියො 
භොගයවතුන් වහන්ගස් ගග් පොතර චීවර බිම තබො ගිගය්ය. පසවු 
භොගයවතුන් වහන්ගස ්තම පොතරචිවර ගගන එකලොව වැඩි ගසක්. අන් 
මගින් ගිය නොගසමොල ගතරැන් වනගයහි දී ගසොරැනට් හසු වූහ. පොතර 
චීවර ෙ පැහැර ගත්හ, හසි ෙ පැලූහ. ඉන් පසු  ගතරණුගවෝ “මට 
භාග්යවත්ුන් වහන්සස් හුර අන් පිහිටක් නුත්” යැයි සිතො භොගයවතුන් 
වහන්ගස් ගසොයො ආගය් ය. භොගයවතුන් වහන්ගස් ගම් කිම්ෙ යැයි ඇසූ 
ගස්ක. ගතරණුගවෝ සිදු ව ූ සියල්ල කීගේ ය. භොගයවතුන් වහන්ගස් 
“මහණ්, ඔය කරුණ් දැනසග්නම ඒ මග්ින් යෑම වුළකසුවමි” යැයි වදාළ 
ගස්ක. 

 එගස්ම තවත් දිනක භොගයවතුන් වහන්ගස් සම්ඝයි සත්රුන් 
වහන්සස් උපස්ථොයකගයකු වගයන් කැෙවොගගන පොචීනවං මුව 
වනගයහි ජන්තු නම් ගමට වැඩි ගස්ක. එහ ි පඩිුසිඟො ගිය ගම්ඝයි 
ගතරැන් වහන්ගස් අලංකොර වූ අඹ වනයක් දැක භොගයවතුන් වහන්ගස් 
ගවත පැමිණ ගමගස් කීගේ ය. ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, 
භොගයවතුන් වහන්ගස් ගග් පොතර චීවර බොර ගනන්ො ගස්ක්වො. මම ගම් 
වනයට ගගොස් මහණ ෙම් පුරමි යැයි කීගේ ය. භොගයවතුන් වහන්ගස් 
තුන් වතොවක් ම වැළකූ නමතු් ගිගය් ය. ඉන් පසු භොගයවතුන් වහන්ගස් 
ම තම පොතර චීවර රැගගන එකලොවම වැඩි ගස්ක. ගතරණුගවෝ ඒ අඹ 
වනයට ගගොස් භොවනොවට පටන් ගත්ගත් ය. එගහත් සුළු ගේලොවකින් 
ම අකුසල විතකගයන්ගගන් පීඩිත ව මට භොගයවතුන් වහන්ගස් හැර අන් 
පිහිටක් නැතැයි සිතො භොගයවතුන් වහන්ගස් ගසොයො ආගය් ය. 
භොගයවතුන් වහන්ගස් “සම්ඝිය, මම ඔය කරුණ් දැනසග්නම ඒ ග්මන 
වුළකූසයමි” යැයි වදාළ ගස්ක. 
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 නිත්ය උපස්ථාසයකු පත්් කර ග්ුනීම 

 පසු කගළක බුේධත්වගයන ්විසිවන වෂගගයහි දී  සැවැත්නුවර 
ගජ්තවනොරොමයට වැඩියො වූ භොගයවතුන් වහන්ගස්, අගර රොවක, අසූ 
මහො රොවක මහරහතන් වහන්ගස්ලො පරධොන විොල භකි්ෂුන් වහන්ගස්ලො 
පිරිසක් පිරිවරො උතුම් බුේධොසනගයහි වැඩ හිඳිමින්, ගමගස් වදාළ ගස්ක. 
“මහසණ්නි, මම දැන ් වසයෝවෘධසයමි. මට උපස්ථානයට පුමිසණ්න 
ඇත්ුම් භික්ෂුන් වහන්සසල්ා සම් මග්ින් යමු යුයි කී විට, නුත් 
භාග්යවත්ුන් වහන්ස, සම් මග්ින් යමු යුයි කියා මසග්් පාත්ර - චීවර බිම 
දමා යත්ි. එබුවින් මා හට නිත්ය උපස්ථායකසයකු සම්මත් සකසර්වා” 
යැය ි භික්ෂු සංඝයොට පැවරෑ ගස්ක. එවිට මහො සංඝයො හට මහත් 
සංගේගයක් ඇතිවූහ. 

 එගේගලහි සැරියුත් මහරහතන් වහන්ගස් නැගිට චීවරය ගැට 
වටු ගකොට ගපොරවො ගගන භොගයවතුන් වහන්ගස්ට අභිවොෙනය ගකොට 
“ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස, මම භාග්යවත්නු් වහන්සස් ම පරාථමනා 
කරසග්න ඒකාසංඛයය කලප් ලක්ෂයක් සපරැම්දම් පිරුසවමි. මා වුනි 
වූ මහත්් පරඥාවන්ත්සයකු උපස්ථානයට සුදුසු  සනාවන්සනහි ද?  මම 
භාග්යවත්ුන් වහන්සස්ට උපස්ථාන කරමි” යැයි  කිගේය. 

 භොගයවතුන් වහන්ගස් එය අසො “කම් නුත් සාරිපුත්රය, නුඹ යම් 
දිශාවක වාසය කරන්සන් ද, ඒ දිශාව සනාසිස් ය. එබුවින් ඔබසග්න් 
උවටුන් කරවා ග්ුනීමක් අවශය නුත්” යැයි පරතිගක්ෂ්ප කළහ. ගමගස් 
මුගලන් මහරහතන් වහන්ගස්, මහො කොයප මහරහතන් වහන්ගස් ආදී 
මහරහතන් වහන්ගසලො ෙ, ගවන ගවනම උපස්ථොනය ඉල්ලො සිටියහ. 
භොගයවතුන් වහන්ගස් ඒ සියලු ගෙනො වහන්ගසග්ග් ම ඉල්ලීම 
පරතිගක්ෂ්ප කළ ගස්ක. එගස් වුව ෙ ආනන්ෙ ගතරැනව්හන්ගස් නිහඬව 
ම සිටිගය් ය. එවිට අන් භකි්ෂුන් වහන්ගස්ලො ආනනේ ගතරැන් වහන්ගස් 
අමතො “ආනන්දය, ඔබ භාග්යවත්ුන් වහන්සස් සවත්ින් උපස්ථායක 
ත්නත්ුර ඉල්වාග්නුව” යැය ි කීහ. එවිට ආනන්ෙ ගතරැන් වහන්ගස් 
“ඇවුත්්නි, ඉල්වාග්ත්් ත්නත්රු සකබඳු සේද? කමි, භාග්යවත්ුන් 
වහන්සස් මා සනාදක්නා සස්ක් ද, භාග්යවත්ුන් වහන්සස් කුමත්ි වන 
සස්ක් නම් ආනන්දය, මට උපස්ථාන කරන්න” යැයි වදාරණ ගස්ක යැයි 
කිගේය. එවිට භොගයවතුන ්වහන්ගස් “මහසණ්නි, ආනන්ද අනුන ්විසනි් 
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උත්්සාහ කළ යුත්්සත්කු සනාසේ. ත්මන් ම ඒ බව දැන මට උපස්ථාන 
කරන්සන් ය” යැය ිවදාළහ. එවිට භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො “ආනන්දය, නුගී් 
සිටින්න දස බලධාරීන් වහන්සස් සග්් උපස්ථානය ඉලල්න්න” යැයි කිහ. 
එවිට ආනන්ෙ ගතරැනව්හන්ගස් නැඟිට චීවරය ගැටවටුගන්වො ගපොරවො 
ගගන භොගයවතුන් වහන්ගස් සකසො වැඳ ඇඳිළි බැඳ පරතිගක්ෂ්ප කිරීම් 
සතරක් ඉල්ලො සිටිගය් ය.                                                                                 

 පරත්ිසක්ෂ්ප සත්ර 

1. භොගයවතුන් වහන්ගස්ට ලැගබන චීවර මට ගනොගෙන ගස්ක්වො. 

2. භොගයවතුන් වහන්ගස්ට ලැගබන පිණඩ්පොතය මට ගනොගෙන 
ගස්ක්වො. 

3. භොගයවතුන් වහන්ගස් සමග එක ගඳකිළිගයහි විසිමට මට අවසර 
ගනොගෙන ගස්ක්වො. 

4. භොගයවතුන් පිළගිත් ආරොධනොවලට මො කැඳවො ගගන ගනොයන 
ගස්ක්වො. 

 “භාග්යවත්ුන් වහන්සස් සම් පරත්ිසක්ෂ්ප සත්ර පිළගි්නන්ා සස්ක් 
නම් මම උපස්ථාන කරමි” යැයි කීගේ ය. එවිට භොගයවතුන් වහන්ගස්, 
“ආනනද්ය, නුඹ කවර ආදීනවයක් දැක සම් පරත්ිසක්ෂ්ප සත්ර 
ඉල්වන්සනහි ද” යැයි අසො වදාළහ. එවිට ආනනේ ගතරැන් වහන්ගස්, 
“ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස, ඇත්ුම් සකසනක් ආනන්ද සත්රුන් 
ලාභ අසප්ක්ෂාසවන් භාග්යවත්ුන් වහන්සස්ට උපස්ථාන කරන්සන්ය 
යුයි සම් වචනය කියන්සන් ය. එබුවින් සම් පරත්ිසක්ෂ්ප සත්ර ඉල්ලමි” 
යැයි කීගේ ය. නැවත ගම් ආයොචනො සතර ෙ ඉල්ලො සිටිගය් ය. 

 ආයාචනා සත්ර 

1. මො විසින ්බොර ගත් දාන ආරොධනොවලට භොගයවතුන් වහන්ගස් වඩින 
ගස්ක්වො. 
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2. භොගයවතුන් වහන්ගස් දැකීමට පිටතින් පැමිගණන පැවිදි ගිහි 
ආගන්තුකයන් පමො ගනොවී  භොගයවතුන් වහන්ගස් ගවත ගයමු 
කරවීමට මට අවසරය ගෙන ගස්ක්වො. 

3. ධමගය - විනය පිළිබඳව සැකයක් උපන් විගස ඒ ගමොගහොගතහි දී 
ම එය විසඳා ගැනමීට භොගයවතුන් වහන්ගස් ගවත පැමිණීමට මට 
අවසරය ගෙන ගස්ක්වො. 

4. භොගයවතුන් වහන්ගස ්මො නැති තැනක දී ගේනො කරන ධමගයන් 
නැවත මො හට ගේනො කරන ගස්ක්වො. 

 “භාග්යවත්ුන් වහන්සස් සම් ආයාචනා සත්ර පිළිග්නන්ා සස්ක් 
නම් මම උපස්ථාන කරමි” යැයි කීගේ ය. එවිට භොගයවතුන් වහන්ගස්  
“ආනනද්ය, නුඹ කමුන ආනිසංසයක් දැක සම් ආයාචනා සත්ර 
ඉල්වන්සනහි ද” යැයි අසො වදාළහ. එවිට ආනනේ ගතරැන් වහන්ගස්, 
“ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස, සුදැහුත්ි සත්්පුරුෂසයෝ භාග්යවතු්න් 
වහන්සස් හමුසවහි අවකාශ සනාලුබ මා හමුවට පුමිණ්, ස්වාමීනි! 
ආනන්ද  ස්ථවිරයන් වහන්ස, භාග්යවත්ුන් වහන්සස් සමග් සහට මාසග්් 
සග්යි දනට වින සස්ක්වා” යැයි ආරොධනො ගකොට යයි. භොගයවතුන් 
වහන්ගස්ට එයට අවකො නැති විට ඒ සත්පුරැෂයන් භොගයවතනු් 
වහන්ගස් හමුවට පමුණුවොලීමටත් සැක දුරැකර ගැනීමටත් අවකො 
ලබති. එගස් ගනොලැබුණු කල්හි “කමුකට නම් සම් ආනන්ද සත්රුන් 
වහන්සස් භාග්යවත්ුන් වහන්සස් සග්් උපස්ථායක වසූයහි ද, අපට 
සමපමණ්කදුු අනුග්රහයක් නුත්” යැයි ගදාස් නගන්ගන් ය. 

 තව ෙ භොගයවතුන් වහන්ගස් නැති වි ගටක ඇතැම් 
සත්පුරැෂගයෝ මො හමුවට පැමිණ “ඇවුත්්නි, සම් සතූ්රය, සම් ජ්ාත්කය, 
සම් ග්ාථාව භාග්යවත්ුන් වහන්සස් සකාත්ුනක දී සද්ශනා කළ සස්කද්” 
යැයි මගගන් ඇසුව ගහොත් එය කිව යුතු වන්ගනය්. ගනොහැකි වුව 
ගහොත් “සම් ආනන්ද සත්රුන් වහන්සස් කමුකට නම් භාග්යවත්ුන් 
වහන්සස්සග්් සසවණ්ුල්ල සමන් පාත්ර - චීවර සග්න යමින් පසුපස 
ඇවිද්සදහ ි ද? සමපමණ්වත්් සදයක් සනාදන්සනහි ද?” යැයි මො හට 
ගදාස් නගන්ගන් ය. එබැවින් ගම් ආනිංස දැක මො නැති තැන ගෙසූ 
ධමගයන් නැවත මො හට ගේනො කරන ගලස ඉල්ලමි යැයි කීගේ ය. 
භොගයවතුන් වහන්ගස් එම ඉල්ලීම් අට පිළිගගන උපස්ථොයක තනතුර 
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දුන් ගස්ක. එතැන් පටන් ආනන්ෙ ගතරැන් වහනග්ස් භොගයවතුන් 
වහන්ගස්ගග් නිතය උපස්ථොයක වූගය් ය.  

 ගම් ආනන්ෙ ගතරැන් වහන්ගස් භොගයවතුන් වහන්ගස්ට 
උපස්ථොයක වීමට කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ගලහි පුරන ලෙ පොරමිතො ගුණ 
ඇති මගහෝත්තමගයකි. ගම් වරය ලත් දින පටන් ඇල් පැන් - උණු 
පැන් - දැහැටි සපයමින්, පිට පරිිමදිමින්, පොෙ පරිිමදිමින්, ගඳකිළි 
පිරිගවන හමදිමින්, ගම් ගේලොගවහි භොගයවතුන් වහන්ගස්ට ගම් ගෙය 
ලැගබන්නට වටී ය, ගම් ගේලොගවහි ගම් ගෙය කරනන්ට වටී ය යැයි 
ෙවස මුළුල්ගලහි ම බුේගධෝපස්ථොනගයහි ගයදී සිටිගය් ය. එගස්ම රොතරී 
කොලගයහි ෙඬු වැට පහනක් ගගන නව වොරයක් භොගයවතුන් වහන්ගස් 
සැතපුණු ගඳකිළිය වටො ඇවිදින්ගන් ය. ගමගස්  කරනග්න් භොගයවතුන් 
වහන්ගස් මො ඇමතූ විගටක මො නඳිි බරව සිටිගය ් නම්, එවිට පරති 
උත්තර දීමට ගනොහැකි වන්ගන්ය යැයි ඒ පහන අතින් නමුුදා ම රෑ 
පහන් කරන්ගන් ය. ගමගස් මහත් ගුණ ඇති ආනන්ෙ ගතරැන් වහන්ගස් 
ගම් බුදු සසුගනහි “බහුශරුත් භික්ෂූන් අත්ර අග්ර වූහ. සත්ිමන්ත් භික්ෂූන් 
අත්ර අග්ර වූහ. ග්ත්ිමන්ත් භික්ෂූන් අත්ර අග්ර වූහ. ධෘත්ිමන්ත් භික්ෂූන් 
අත්ර අග්ර වූහ. බුද්ධ උපසථ්ායක භික්ෂූන් අත්ර අග්ර වහූ”. ගමගස් අගර 
තොනොන්තර පසකින් පදිුම් ලැබූහ. 

 ඒ ගම් ආනන්ෙ ගතරැන් වහන්ගස්ට එක් වරකට බණවර හැටක් 
(ගොථො  පසගළොස් ෙහසක්) ධොරණය වන්ගන්ය. එය දීඝ නිකොය තරම් වූ 
පරමොණයකි. වසර විසි පහක් ම භොගයවතුන් වහන්ගස් පසුපස යමින් 
ගබොගහෝ ධමගයන් ඉගගන ගත්ගත් ය. ඒ නිසොම පඤ්චසතික 
සංගොයනොගවහි දී  

“ද්වාසීත්ි බුදධසත්ා ග්ණ්හිං  - සද්ව සහසසානි භිකඛුසත්ා,     
චත්ුරාසීත්ි සහසසානි  - සය සම ධමමා පවත්ත්ිසනා” 

 යනුගවන් “මම භාග්යවත්නු ්වහන්සස් සමීපසයහි දී ධමමස්කන්ධ 
සදයාසූදහසක් උග්ත්මිි. සුරියුත්් මගු්ලන් ආදී මහරහත්න් වහන්සස්ලා 
සමීපසයහි දී ධමමස්කන්ධ සදදහසක් උග්ත්ිමි. සමසස ් මාසග්් සිසත්හි 
ධරන්නා වූ ධමමය පරමාණ් වශසයන් සුවාසූ දහසකි” යැයි වදාගළ් ය. 
ගමගස් තරිපිටක බුේධ වචනගයන් ගබොගහෝ ෙෑ භොගයවතුන් වහන්ගස්  
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හමුගවහි දී ඉගගන ගන්නො ලෙ ගම් ආනන්ෙ ගතරැන් වහන්ගස් එම 
ධමග සංගීතිගයහි දී “සාමඤ්ඤඵල සූත්රය” නමින් ගමගස් සංගොයනොවට 
නැගූහ. එහි අථග විවරණය ගමගස් ය. 

 “එවං සම සුත්ං” මො විසනි් ගමගස් අසන ලදි. ගමය වනොහී මො 
විසින් අවගබෝධ ගනොකරන ලේෙකි. පරතයක්ෂ ගනොකරන ලෙේකි. 
යනුගවන් තමන් වහන්ගස් අත්හැර, ගමය මො විසින් භොගයවතුන් 
වහන්ගස් ගවතින ්ම උගත්ගතමි යැය ිඅවධොරණය ගකොට ෙක්වන්ගන්ය. 

 “එවං” යනුගවන් තථොගතයන් වහන්ගස් විසින ් මොගග් 
ොසනගයහි බහුරැත භික්ෂූන් අතර ෙ, යහපත් පැවතුම් ඇති භික්ෂූන් 
අතර ෙ, මනො සිහිය ඇති භික්ෂූන් අතර ෙ, ධොරණ ක්තිය ඇති භික්ෂූන්  
අතර  ෙ, උපස්ථොයක භික්ෂූන් අතර ෙ ගම් ආනන්ෙ ගතරැන් වහන්ගස් 
අගර යැයි වදාළ බුේධ වචනයට අනුරෑප වූ තමන්ගග් ධොරණ ක්තිය 
ෙක්වමින් “මා විසනි්  සමසස් අසන ලදි. එය ද අථම වශසයන් ද 
වයඤ්ජ්න වශසයන ්ද සනා අඩුය. සනාවුිය. සමය සමසස් ම මිස 
අන් අයුරකින්  සනාදත් යුත්ුය” යැයි සත්වයන් ගග් ඇසීගම් කැමැත්ත 
උපෙවයි.

 “සම” යනු මො විසනි් යනුය.ි භොගයවතුන්  වහන්ගස්  යම් ගස්  
ගේනො කළ ගස්ක ෙ, එගස්ම මො විසනි් අඩු වැඩි ගනොකර ගවනස් 
ගනොකර මො විසිනම් භොගයවතුන් වහන්ගස් ගවතනි් උගත්ගතමි 
යනුගවන් ෙක්වමින් භොගයවතුන් වහන්ගස් ගම් ධමගය ගේනො කළ ධමග 
ොස්තෲවරයොණන් වහන්ගස් වගයන් ෙක්වො තමන් රොවකගයකු ගකොට 
ෙක්වයි. 

 “සුත්ං” යන ු අසන ලදි යනු යි. ඒ ඇසමී වනොහි අනිගකකු 
භොගයවතුන් වහන්ගස්ගගන් අසො දැනගගන මට කීවො ගනොගේ. 
භොගයවතුන් වහන්ගස ්හමුගවහි දී මගග් කණින් ම අවධොනය ගයොමු 
ගකොට මනො ධමග  ගගෞරවගයන් ම අසො දැන ගත්ගතමි යැයි ෙකව්යි. 

 එගස්ම ගම් ආනනේ ගතරැන් වහන්ගස් වනොහි මිහිරි හඬින් 
ධමගගේනො කරන්නො වූ බහුරැත වූ විචිතර ධමග කථිකගයකි. ගම් ආනන්ෙ 
ගතරැන් වහන්ගස් ගමගස ් වොක් චොතුයයගගයන ් යකුත්ව මගහ්ොකය 
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මහරහතන් වහන්ගස්ලො ඉදිරිගයහි ගම් උතුම් බුෙධ් වචනය සංගොයනො 
කරන කල්හි එය දැකමීට රවණය කිරීමට අපරමොණ ගෙවිගයෝ ෙ බරහ්මගයෝ 
ෙ රැස් වූහ. ඔවුන් අතරින් ඇතැම් ගෙවියන්ට ගමබඳු සැකයක් උපන්හ. 
“ත්ුන්සලෝකාග්ර වූ භාග්යවත් ්අහමත්් සම්මා සම්බුදු රජ්ාණ්න් වහන්සස් ද 
ශාකය වංශිකසයකි. සම් ආනනද් සත්රුන් වහන්සස් ද ශාකය 
වංශිකසයකි. භාග්යවත්ුන් වහන්සස් සග්් සුළු පියා වූ අමිසත්ෝධන ශාකය 
රජ්ත්ුමාසග්් පුත්රයා ය. රෑපසයන් ද ස්වරසයන් ද සශෝභමානය. 
භාග්යවත්ුන් වහන්සසසග්් දායාදය ද ලබත්ි. භාග්යවත්ුන් වහන්සස් ම සම් 
ආනන්ද සත්රුන් වහන්සස් කරුණ්ු පසකින් අග්ර ත්ුන්හි ත්ුබූහ. 
ආශ්චයයම ධමම සත්රකනි් යකු්ත් වූසවකු ද සවත්ි. සුමට පරියමනාප  වූසය් 
සේ. දැන් භාග්යවත්ුන් වහන්සස් සග්් ධමමදායාදය ලුබ බුදු වූසය්ය” යැයි 
සිතූහ. එබැවින් ආනන්ෙ ගතරැන් වහන්ගස් ගෙවියන ්තුළ වූ ඒ සිත 
තම සිතින් දැන එගස් වූ අෙභ්ූත වූ ගුණ සම්භොවනොව ගනො ඉවසන සළුු 
වූගය් ගෙවියන්ට ඇති වූ ඒ රැවටුණු අෙහස් දුරැ කරමින් ොස්තෲන් 
වහන්ගස්ට ඉමහත් ගගෞරවය ෙක්වො තමන්ගග් රොවක බව “එවං සම 
සුත්ං” යනුගවන් පරතිඥා කගළ් ය. 

 තවෙ “එවං සම සුත්ං” යනුගවන් “මා විසින ් සම් ධමමය 
චත්ු වවශාරදය විශාරද වූ, දසබල ධාරී වූ, උත්්ත්මස්ථානසයහි පිහිටියා 
වූ, සිංහනාද සමාන නාද ඇත්්ත්ා වූ, සියලු සත්්වයන්ට උත්්ත්ම වූ, 
ධසමමශ්වර වූ, ධමමරාජ් වූ, ධමමාධිපත්ි වූ, ධමමද්ීප වූ, ධමමසරණ් වූ, සද්ධමම 
වර චකරවර්ත්ි වූ, සම්මා සම්බුද්ධ වූ භාග්යවත්නු ් වහන්සස් සග්් 
සම්මුඛසයන් පිළගි්නන්ා ලද්සද් සවමි. සමහි අථමසයහි සහෝ ධමමසයහි 
සහෝ පදසයහි සහෝ වයඤ්ජ්නසයහි සහෝ සුකයක් සහෝ විමත්ියක් සහෝ 
සනාකළ යුත්ුය” යැයි සියලු ගෙවි මිනිසුන් ගග් ගම් ධමගගයහි අරෙධ්ොව 
නසන ගස්ක. රේධොව උපෙන ගස්ක. 

 “එකං සමයං භග්වා රාජ්ග්සහ විහරත් ි ජීවකසස 
සකාමාරභචචසස අමබවසන” එක් සමගයක්හ ි භොගයවතුන් වහන්ගස් 
ජීවක ගකෝමොරභච්ච මවෙයොචොයයගතුමො විසින් සොෙවො පූජො කරන ලෙ 
අඹ වනගයහි වැඩසිටි ගස්ක. 

 ගමහි “එකං සමයං” යන ගමහි සංවත්සර, ඍතු, මොස පක්ෂ දින 
පූවගොහ්නය, මධයොහ්නය, අපරොහ්නය පරථම යොමය, මධය යොමය, ප්චිම 
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යොමය වගයන් කොලය දැකව්ීම “සමය” නම් ගේ. ගමහ ිසමය ගබොගහෝ 
ගේ. පූරිත පොරමිතො ගුණ ඇති මහ ගබෝසතොණන් වහන්ගස් ෙසෙහසක් 
ගලෝකධොතු වැසි දිවය බරහ්මයන ් ගග් ආරොධනගයන් පඤ්ච මහො 
විගලෝකනයන් බලො සුදුසු මවු කුගසහි පළිිසිඳ ගැනමී “ග්භමාවකරාන්ති් 
සමය” නම් ගේ. උයනක දී මවු කුගසන් බිහි වීම “ජ්ාත්ි සමය” නම් 
ගේ. එතැන් පටන් සතර ගපර නිමිති දැකමී ෙකව්ො ගිහි ව විසීම “සංසේග් 
සමය” නම් ගේ. පුගතකු උපන් දාම පැවිදි රැවක් දැක මහොභිනිෂ්කරමණය 
කිරීම “අභිනිෂ්කරමණ් සමය” නම් ගේ. අඩුම තරමින් සත් දිනක් ගහෝ 
දුෂ්කර කරියො කිරීම “දුෂ්කර කරියා සමය” නම් ගේ. ගබෝධි මූලයට වැඩ 
අපරොජිත පයයගංකගයහි වැඩ හිඳිමින් මොර පරොජය කිරීම “මාරවිජ්ය 
සමය” නම් ගේ. ඒ එකම පයයගංකගයහි වැඩ හිඳිමින් තනු් යම් රොතරිගයහි  
පුගවගනවිොස ඥානය, දිවයගරෝත ඥානය, ආරවක්ෂය ඥානය ලැබීමත් 
සමගම සවගඥතොඥාන ඥාන පරතිලොභගයන ් අභිසම්ගබෝධියට පැමිණීම 
“අභිසම්සබෝධි සමය” නම් ගේ. සත් සති ගත කිරීම ෙ, නිගරෝධ  
සමොපත්ති, ඵල සමොපත්ති, ධයොන සමොපත්ති සුව විඳීම “දිට්ඨඨධම්ම 
සුඛවිහරණ් සමය” නම් ගේ. බරහ්මොරොධනොගවන ් ෙම්සක් සූතරය 
ගෙසීගමහි පටන් ධමගගේනො කිරීම “ධමමසද්ශනා සමය” නම් ගේ. සූවිසි 
ගකෝටි ලක්ෂ වොරයක් නවොනූපූවග විහොර සමොපත්ති සුව විඳ එයනි් නැඟී 
සිට අනුපොදිග්ෂ පරිනිවගොණ ධොතුගවන් පරිනිවගොණයට පැමිණීම 
“පරිනවිමාණ් සමය” නම් ගේ.    

 ඒ සමයන් අතර ගමහි “එකං සමයං” යනු  එක් ධමග ගෙනො 
සමයක දී යනුයි. ඒ ගේනො  සමය ෙ, “ඤාන කෘත්ය, කරුණ්ා කෘත්ය” 
සමයන ්අතර “කරුණ්ා කෘත්ය” සමයකි. “ආත්්ම හිත් පරත්ිපත්්ත්ි සමය, 
පරහිත් පරත්ිපත්්ත්ි සමය” යන පරතපිත්ති සමයන ් අතර “පරහිත් 
පරත්ිපත්්ත්ි” සමයකි. රැස් ව ූවිට කළ යුතු වූ “ධමමකථා සමය, සද්ශනා 
පරත්ිපත්්ත්ි සමය” යන සමයන් අතර “ධමමකථා” සමයකි. ගම් සයිල්ල   
අතරින් ගමය “සද්ශනා  සමයක”ි.   

 “භග්වා” යනු ගුණගයන් විිෂ්ට වූ සත්වයන්ට උත්තම වූ 
ගලෞකික ගලෝගකෝත්තර සැප නපිෙවන්නො වූ දාන සීලො දී පොරමී භොවයට 
පැමිණි කුසල් ඇති බැවින ්ෙ, ෙස ක්ගල්, අකුල මූල, දුෂ්චරිත ආදී 
අගන්ක විධ වූ ක්ගල්යන් බිඳ හළ බැවින් ෙ, ආ්චයයග භොගයො දී කීර්ති 
පරංසොවට ගගෞරවයට ලක්වන ගුණගයන් යකු්ත වන බැවින ් ෙ, 
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අවගබෝධ කළ යුතු වූ සියලු ධමග කුලතරිකො දී ගලස ගබදා දැක් වූ බැවින්ෙ 
“භග්වා” නම් වන ගස්ක. 

 තවෙ ගමහි “එවං සම සුත්ං” යන වචනගයන් ඇසූ පරිදි ඉගගන 
ගත් පරිදි ධමගය ගේනො කරනන්ො ව ූ ගේකගයෝ භොගයවතුන් 
වහන්ගස්ගග් ධමග රීරය පමණක් ම ගේනො කරති. එබැවින් “සම් ධමමය 
වනාහී ශාස්ත්ෲවරසයකු සනාමුත්ි එකක් සනාසේ. සම් නුඹලාසග්් 
ශාස්ත්ෘෘවරයාය” යැයි භොගයවතුන් වහන්ගස් ගනොදැකීගමන් රෑපකගයහි 
පිරිනවිීම ෙක්වයි. එමගින් “සම් ආයයම ධමමය සද්ශනා කළා වූ දසබල 
ධාරී ව ූසම්මා සම්බුදු රජ්ාණ්න් වහන්සස් ද, වජ්ර සමාන කයක ්ඇත්්සත්් 
නමුදු පරිනවිමාණ්යට පත්් වූ සස්ක් නම්, එබඳු ශක්ත්යික් නුත්ි අනයයන් 
විසින් දුබල ජීවිත් සකසරහි කුමන කරුණ්ක් සහ්ත්ුසකාටසග්න 
ජිවිත්ාශාව ඉපදවිය යුත්්සත්් ද” යැයි ජීවිත මගඳන් මත් වූ ජනතොව 
සංගේගයට පත් කරයි. ඔවනුට සේධමගගයහි උත්සොහ උපෙවයි. ගමගස් 
“එවං” යන්ගනන ්ගේනො සම්පත්තිය ෙ “සම සුත්ං” යන්ගනන් රොවක 
සම්පත්තිය ෙ “එකං සමයං” යන්ගනන් කොල සම්පත්තිය ෙ “භග්වා” 
යන්ගනන් ගෙක සම්පත්තයි ෙ ෙක්වයි.  

“රාජ්ග්සහ විහරත්ි ජීවකසස සකාමාරභචචසස අමබවසන” 
රජගහ නුවර සමීපගයහි වූ ජීවක මවෙයොචොයයගතුමො විසින් සොෙවො 
ආරොමයක ්ගකොට පූජො කරන ලෙ අඹ වනගයහි වැඩසිටි ගස්ක යන 
ගමහි “රාජ්ග්සහ” යනු ගමනම් නම් ඇති නගරයයි. අතීතගයහි මහො 
මන්ධොතු මහො ගගෝවිනේ ආදී මහොනුභොව සම්පනන් මහො රජවරැන් ගග් 
ගරහණයට ආධිපතයයට යටත් ව පැවති බැවින් “රජ්ග්හ” නම් ගේ. තව 
ෙ ගොලක් වගට් බැඳි ආරක්ෂක වැටක් ගමන් පාණ්්ඩව පවමත්ය, සේභාර 
පවමත්ය, ග්ිජ්ඣඣකූට පවමත්ය, ඉසිග්ිලි පවමත්ය, සේපුල්ල පවමත්ය, යන මහො 
පවගත රොජයන්ගගන් වටව පවතින්නො වූ ගමය මහො නගරයක් වූ බැවින් 
“රජ්ග්හනුවර” නම් ගේ. ගම් රජගහ නුවර ගලොේතුරො බුේගධෝත්පොෙ 
කොලයන්හි දී ෙ, සක්විති රජවරැ ගලොව උපදින කොලයන්හිදී ෙ ජනොකීණග 
වූ සියලු සැපතින් පරිැණු ෙඹදිේ තලගයහි පවතින නගරයන් අතර අගර 
නගරය ගේ. අන් කොලයන්හ ිදී යක්ෂොදීන්ගග් වොසභමූියක ්වූ ජන ුනයය 
පොලු කැලෑ පරගේයක් ගේ. ගසොගළොස් මහො ජනපෙයන්ගගන ්පරධොන 
ජනපෙයක ් වන මගධ රට අගනුවර වූගය් ගම් රජගහ පුරයයි. 
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භොගයවතුන් වහන්ගස් ජීවමොන කල්හි ගමහි අටගළොස් ගකෝටියක් 
ජනගහනය සිටියහ. බිම්මිසොර මහ රජතුමො රොජය පොලකයො විය.  

“විහරත්ි” යනු දිවය බරහම් ආයයග විහරණයන්ගගන් යම් 
විහරණයකින් වොසය කරය ියනුයි. එනම් සිටීම - හිඳිම - සැතපීම - 
ගමන් කිරීම යන සිේ ඉරියේ පවත්වමින් වොසය කිරීමයි. භොගයවතුන් 
වහන්ගස් ගෙවන තුන් වන, සිේ වන සහ සතගළොස්වන වස් කොලයන් 
ගම් රජගහ පුරය ඇසුරැ ගකොට වැඩසිටි ගස්ක.  

“ජීවකසස සකාමාරභචචසස අමබවසන ” ජීවක මවෙයොචොයයග 
තුමොගග් අඹ වනගයහි ය. ගමහි යම් ගගදුරැගමක් ඇසුරැ ගකොට සතර 
ඉරියේ පවත්වමින් පහස ු විහරණගයන් වොසය කිරීමට ගයෝගය 
වොසස්ථොනය දැකව්ීම ගේ. ගමහි රජගහ නුවර දැක්වීගමන් ගගොදුරැ ගම 
ෙක්වයි. ආරොමය දැක්වීගමන් පැවිේෙට ගයෝගය නිවොසස්ථොනය ෙක්වයි. 
තවෙ රජගහ නවුර දැකව්ීගමන් භොගයවතුන ්වහන්ගසග්ග් ගිහ ිජනයොට 
අනුගරහ කිරීම ෙ, ආරොමය දැකව්ීගමන ් පැවිෙේන්ට අනුගරහ කිරීම ෙ 
ෙක්වයි. එගස්ම නගරය දැන්වීගමන් සවිුපසය ලැබීගමන්  
අත්ථකිලමතොනු ගයෝගගයන් දුරැ වීම ෙ, ආරොමය දැක්වීගමන් වස්තු කොම 
පරහොණගයන් ගවන් වීගම් උපොය ෙ ෙකව්යි. එගස්ම නගරය දැක්වීගමන් 
ධමග රවණය ෙ, ආරොමය දැක්වීගමන් ඒ ධමගගයහි ගයදීම ෙ ෙක්වයි. 
එගස්ම ගගොදුරැ ගම දැක්වීගමන් කරැණොගවන් ජනයො ගවත එළඹීම ෙ, 
ආරොමය දැක්වීගමන් ඒ ගෘහවොසගයහි ආදීනව දැක ඒවොගගන් නඳිහස්වීම 
ෙ ෙක්වය.ි එගසම් ගගොදුරැ ගම දැක්වීගමන් සත්වයනට් හිතසුව ඇති 
කිරීගම් අෙහස ෙ, ආරොමය දැක්වීගමන් අනුන්ට හිතසුව ඇති කිරීගමහි 
ගනොගැලී සිටීම ෙ ෙක්වයි. එගස්ම ගගොදුරැ ගම දැකව්ීගමන් ධොර්මික 
සැපය අත ගනොහැරීම නිමිති ගකොට ඇති පහසු විහරණය ෙ, ආරොමය 
දැක්වීගමන් උත්තරිමනුෂය ධමගගයහි ගයදීම නිමතිගකොට ඇති පහසු 
විහරණය ෙ ෙකව්යි. එගස්ම ගගොදුරැ ගම දැකව්ීගමන් මිනිසුන්ට ගබොගහෝ 
උපකොර බව ෙ, ආරොමය දැක්වීගමන් ගෙවියන්ට ගබොගහෝ උපකොර බව ෙ 
ෙක්වයි. එගස්ම ගගොදුරැ ගම දැක්වීගමන් ගලෝක ජනයො අතර ඉපෙ ඔවුන් 
අතරම වැඩුණු බව ෙ, ආරොමය දැක්වීගමන් ගලෝකය හො ගනො ඇලුණු 
බව ෙ ෙක්වයි.    
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 ජීවක වවදයාචායයමත්මුාසග්් උත්්පත්්ත්ි කථාව 

ගපර විොලො මහනුවර ලිච්ඡවි රජ ෙරැවන්ගග් අඹ උයනක අඹ 
ගසක් යට ගසොගළොස් හැවිරිදි වයසැති ව කමුොරිකොවක් ඕපපොතිකව 
උපන්නොය. ඇය අම්බපාල ීනම් වූවොය. පසුව ලිච්ඡවි රජවරැන් ඇය 
ගණිකොවක් වගයන් ඇසුරැ කළහ. ඇය නිසො විසොලො මහ නුවර මහත් 
ගස් දියුණුවට ගිගය්ය. ගමය කරැණු ගකොට ගගන රජගහ නුවර ෙ රොජ 
සභොගවහි කතිකොවක් ඇති වී එය නිමිති ගකොට ගගන සොලවතී නම් 
රෑමත් කමුොරිකොවක් ගණිකොවක් වගයන් සම්මත ගකොට තැබූහ. එයනි් 
රජගහ නුවර ෙ දියුණුවට පත්විය. ගමම ගණිකොවට පිරිමි ෙරැගවකු 
ලැබුණි. ඇය තම දාසයිකට කථො ගකොට එම ෙරැවො රොතරිිගයහිම කසල 
ගගොඩට ෙමන්න යැයි අණ කළො ය. දාසයි එම ෙරැවො කඩූයකනි් රැගගන 
ගගොස් කසල ගගොඩට ෙමො ගියො ය. උෙෑසන අභය රොජ කුමොරයො රොජය 
ගස්වයට බිම්බිසොර රජතුමොගග් මොලිගයට යන අතර කසල ගගොඩ 
කපුටන් වට වී සිටිනු දැක මොවගත් යන්ගනකුට කථො ගකොට කුමක්දැයි 
බලන්නට අණ කගළ් ය. ඔහු එය විමසො බලො කූඩයක ෙරැගවකු සිටින 
බව කීගේ ය. ජීවත්ව සටිින්ගන් දැයි අසො එගස්ය යැයි කී විට 
ගගන්වොගගන බලො ෙරැ ගපම් උපෙවො තම අන්තඃපුරයට යවො කිරි 
මවුවරැන් ලවො ගපෝෂණය කරවීය. කසල ගගොඩ සතුන් වටකරගගන 
සිටි නමුත් මහො පින් ඇති ෙරැගවක ුබැවින් කිසි අනතුරක් ගනොවූගය් 
ය. එගස් ජීවත් ව සිටි බැවින් “ජීවක” යැයි නම් තැබගුේ ය. අභය රොජ 
කුමොරයො විසනි් රජ කුමගරකු වගයන් ගපෝෂණය කර වූ බැවින් 
“සකෝමාරභචච” නම් විය. ගම් නම් ගෙකම එක්ව ගගන “ජීවක 
සකෝමාරභචච” නම් ගේ. ගමම ජීවක අභය රොජ කමුොරයොට ම දාව උපන් 
ෙරැගවක.ි ගමම ජීවක අට හැවිරිදි විගයහි දී අන් රජ කුමරැවන් සමග 
ගකලි ගසල්ලම් කරන විට අන් රජ කුමරැවන්ට තම මේපයින් විසින් 
ගනොගයක් ගේ ගගනත් ගෙනු දැක තමන්ට එගස් ගනොවීම ගැන කල්පනො 
ගකොට අභය රොජ කුමොරයො ගවත ගගොස් “පියාසණ්නි, මට මවක් පිසයක් 
නුද්ද” යැයි ඇසුගේ ය. එවිට අභය රොජ කමුොරයො “දරුව! නුසේ මව 
නම් මම සනා දනිමි, පිසයකු වශසයන් නඹු සපෝෂණ්ය කසළමි” යැයි 
කීගේ ය. ඉන් පසු ජීවක ගතගම් තමන් රජ පවුගලහි සිටියත් රොජය 
සම්පත් වරපරසොෙ තමන්ට ගනො ලැගබන බව සිතො දිවි පැවැත්මට කළ 
යුතු ගෙයක ්සිහි කරන්ගන් පූවග පිගනන් මවෙය ොස්තරය සුදුසු යැයි 
වැටහී තක්ෂිලො නුවරට ගගොස් මවෙය ොස්තරය ඉගගන සම්පූණගත්වයට 
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පැමිණ අවුත් සකල ජම්බුෙව්ීපගයහි අගර මවෙයවරයො විය. බිම්බිසොර 
මහ රජතුමොගග් රොජය මවෙයවරයො ෙ විය.  

 ජීවකම්බවන පූජ්ාව 

පසු කගලක භොගයවතුන් වහන්ගස් තුන්ගදාස් කිපීගමන් ගිලන් 
වූ විගටක බිම්බිසොර මහ රජතුමොගග් නියමගයන් ජීවක මවෙයොචොයයගය 
තුමො ගේළුවනොරොමයට ගගොස් භොගයවතුන් වහන්ගස්ට විගර්ක ගබගහත් 
ගකොට ඒ ගෙෝෂයන් සුව කගළ් ය. පසුව පජ්ගජෝත රජුගග් ගරෝග සුව 
කිරීම ගහ්තුගවන් එම රජතුමො විසින් තමන්ට තෑගි ගකොට එවන ලෙ 
උතුරැකුරැ දිවයින් වැසයින් අඳින සීගවයයක වස්තර1  යුගම්යක් 
භොගයවතුන් වහන්ගස්ට පූජො ගකොට තථොගතයන් වහන්ගස් එහි 
අනුගමෝෙනො ගේනොව කළ කල්හි ගසෝවොන් මොගග ඥානගයහි පිහිටිගය්ය. 
ගේළුවනොරොමය දුර බැවින් තමන්ට පහසුගවන් දිනකට තුන් වතොවක් 
බුේගධෝපස්ථොනයට යෑම පණිිස තමන්ට හිමි අලංකොරමත් අඹ උයන 
රොතරී ස්ථොන, දිවො ස්ථොන, මණ්ඩප, සක්මන්, ගලන්, කුටි ආදී සියල්ල 
මනොව සොෙවො අටගළොස් රියනක් උස ඇති තඹ පැහැති පවුරකින් වට 
කරවො, බුේධ පරමුඛ් මහො සංඝරත්නය වැඩම කරවො, තුන් සිවුරැ සහිත 
ගකොට පරණීත දානයක් පළිගින්වො, විහොරය අත පැන ්වඩො භොගයවතුන් 
වහන්ගස්ට පූජො කගළ් ය. ගම් භූමිය එතැන් පටන් “ජීවකම්බවන 
ආරාමය” නම් විය.  

 ඒ කොලගයහි පොණ්ඩිතයගයන් යුක්ත වූ මගධ රටට අධිපති 
ගේගේහි පුතර වූ අජොසත්ත රජතුමො වස්සොන සෘතුගවහි සොර මොසය 
පිගරන ඉල් පුර පසගලොස්වක දින කුමුදු මල් පිගපන සනු්ෙර රොතරිගයහි 
රජ මහ ඇමති ගණයො පිරිවරොගගන රජ මොළිගගය් උඩුමහල් තලගයහි 
සිටිගය් ය.  

“රාජ්ා මාග්සධා අජ්ාත්සත්ත්ු සවසදහිපුසත්ත්ා” යන ගමහි ෙඹදිේ 
තලගයහි මධයය වූ රජගහ නුවරට පරධොන ගහවත් නොයක බැවින් 
“මාග්සධා” නම් ගේ. “රාජ්ා” යනු “ධසමමන පසර රඤසජ්ත්ීත්ි රාජ්ා” 

                                     
1 ගම්වො උතුරැ කුරැ දිවයින් වැසයින් අඳින කල්ප වෘක්ෂගයන් පහළ වන වස්තරය.  
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තමන්ගග් ආ්චයයග සම්පත්තිගයන් සතර සංගරහ වස්තුගවහි පිහිටො 
මහජනයො සතුටු කරවන බැවින් “රජ්” නම් ගේ. “අජ්ාත්සත්ත්ු” යනු එම 
රජු “නූපන් කල්හි ම පිය රජ්ත්ුමාට සත්ුරු වූසය් ය” යැයි නමිිත්ත 
පොඨකයන් විසනි් නරි්ගේ කරන ලෙ එම රජුගග් නොමයයි. එම 
රජතුමොගග් උත්පත්ති කථොව ගමගස් ය. 

 අජ්ාසත්් රජ්ත්ුමාසග්් උත්්පත්්ත්ි කථාව 

පූවගගයහි සැවැත් නවුර රොජය කළ මහ ගකොගසොල් රජතුමොගග් 
නැගණිය රජගහ නුවර රොජයය කළ බිම්බිසොර මහ රජතුමොට අග 
ගමගහසිය වූවො ය. ඇයගග ්කුගසහි ගම් අජොසත් කුමරැ පිළිසිඳ ගත්ගත් 
ය. ගම් අජොසත් කමුරැ පිළසිිඳ ගත් ගවගලහි එම රජ බිසවට බිම්බිසොර 
රජතුමොගග් ෙකුණු උර මඬල පලො ගල් ගබොන්නට ගදාළක් උපන්නොය. 
ගමය කිසිවකුටත් කීමට ගනොහැකි කරැණක් බැවින් ඒ දුක සඟවො ගගන 
පීඩිත ව සිටි ඇය ගබොගහෝ ගසයින් කෘ වී දුර්වණ වූවො ය. රජතුමො 
ඇසූ විට එය ගනො අසන ගලස කවීො ය. රජතමුො එය තමන්ට 
ගනොකියන්ගන් නම් ගවන කොට කියන්නී ෙ යැය ිඑය අසො ඒ ගදාළදුක 
දැනගගන “නවුණ් මඳ ත්ුනුත්්ත්ිය, ත්ී බුරෑරුම් හුඟීමකින් යුක්ත් වූසය් 
කුමක් නිසා ද” යැයි කයිො ගවගෙකු කැඳවො රන් ආයුධයකින් ෙකුණු අත 
උරහිස පළවො රන් බඳුනකින් ගල් ගගන ජලය සමග කලතො ඇයට 
ගපවුගේ ය. එයින් ඇයගග ්ගදාළදුක සන ්සිඳින. නිමිතත් පොඨකගයෝ එය 
අසො “සම් ග්ුබ රජ්ුට සත්ුරු වන්සන්ය සමාහු විසින් රජ්ු මරනු 
ලබන්සන්ය” යැයි පරකො කළහ. ගේවිය එය අසො “මාසග්් කුසසන් බිහි 
සවන ත්ුනුත්්ත්ා මහ රජ්ු මරන්සන්ය” යැයි අසො ගැබ ගහළනු කැමතිව 
උයනට ගගොස් කුස මර්ෙනය කරවවූො ය. ගැබ ගනො හැගලන බැවින් 
නැවත නැවත එගස ් කරවූවො ය. රජතමුො මැය නිතර නිතර කුමක් 
පිණිස උයනට යන්න ී ෙ යැයි පරීක්ෂො ගකොට ගේවියට කථො ගකොට 
“සසාඳුර ත්ිසග්් කුසසහි සිටින්සන් පුත්රසයකු ද, දුවක ද සනාදත් හුකිය. 
ත්මාට උපන් දරුවාට සමසස් කසළ් ය යුයි මහත්් අග්ණු් රැසක් දඹදිව 
පුරා පුත්ිර යන්සන් ය. එබුවින් එසස් සනාකරනන්” යැය ි අවවොෙ 
ගකොට ඇයට ආරක්ෂොව ලබො දුන්ගන් ය. ඉන් පසු ඇය එම ෙරැවො උපන් 
පසු මරන්නට තැත් කළො ය. ආරක්ෂකයන් එය දැක කමුරැ ඉවතට ගගන 
ගියහ. පසු කළ ගෙ තුන් හැවිරිදි විගය් වූ කමුරැ ඇයට ගපන්වූහ. ඇය 
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ඔහු දැක පුතර ස්ගන්හය ඇති කර ගත්තො ය. එයනි් ඔහු මැරීමට ගනොහැකි 
විය. බිම්බිසොර මහ රජතමුො ෙ අනුකරමගයන් ඔහුට යුවරජ තනතුර 
දුන්ගන් ය.  

 සද්වදත්්ත් සත්රුනස්ග්් පුවිද්ද 

එක ්කගලක භොගයවතුන් වහන්ගස් අනුපිය නියම් ගම අනුපිය 
මල්ල රජුන්ගග ්අඹ වනගයහි වැඩසිටි ගස්ක. එකල්හි ගබොගහෝ ොකය 
කුමොරගයෝ භොගයවතුන් වහන්ගස් අනුව පැවිදි ගවති. එගතක් පැවිදි 
ගනොවී සිටි “භද්දිය, අනුරුද්ධ, ආනනද්, භග්ු, කමි්බිල, සද්වදත්්ත්” යන 
ක්ෂතරිය කුමොරවරැ උපාලි කපු මහත්්මා ෙ සමග අනුපිය අඹ වනයට 
ගගොස් භොගයවතුන ් වහන්ගස් හමුගවහි පැවිදි වූහ. ඒ පිරිස අතරින් 
භේදිය ගතරණුගවෝ තරී විෙයො ාණ සහිතව රහත් වූගය් ය. අනුරැේධ 
ගතරණුගවෝ දිේබචක්ෂු ඥානය ලබො භොගයවතුන් වහන්ගස්ගගන් මහො 
පුරිසවිතකක් සූතරය අසො රහත් වූගය් ය. ආනන්ෙ ගතරණුගවෝ 
පරතිසම්භිධො පරොප්තව ගසෝවොන් විය. භග ුකමි්බිල ගතරැන් වහන්ගස්ලො  
ෙ මඳ කලක් ගගවො රහත් වූහ. ගේවෙත්ත ගතරැන් ගලෞකික අභිඥා 
පමණක් ලැබීය. ගම් පරිිස පැවිදි වූ පසු භොගයවතුන් වහන්ගස් රොවක 
සංඝයොත් සමග ගකොසඹෑ නුවරට වැඩි ගස්ක. එහිදී භොගයවතුන් 
වහන්ගස්ට ගබොගහෝ ලොභ සත්කොර ලැබුණොහ. රෑ ෙහවල නිරන්තරගයන් 
ජනයො චීවර, ගිගතල්, මී පැණි, හකුරැ, සවුඳ මල් ආදිය රැගගන 
විහොරයට ගගොස් භොගයවතනු් වහන්ගස් ගකොතැන වැඩ සිටින ගස්ක් ෙ? 
යැයි අසො ගසොයො ගගන ගගොස් පුෙ සතක්ොර කරති.  

එගස්ම සොරි පුතර, මහ මුගලන්, මහො කොයප, භේදිය, ආනන්ෙ, 
භගු, කිම්බිල ආදී ගතරැන් වහන්ගස්ලො මහො පිරිස් ඇතිව ගවගසති. ගම් 
සොරිපුතර ගතරැන්ගග් පිරිසය, ගම් මුගලන් ගතරැන්ගග් පිරිසය ගම් මහො 
කොයප ගතරැන්ගග් පිරිසය ආදී ගලස මහො පිරිවරින් පරසිේධ ය. ජනයො 
ෙ අසවල් රහතන් වහන්ගස ්ගකොතැන වැඩ සිටින ගසක්් ෙ? යැයි අසති. 
කුටිගයන් කුටියට ගසොයො ගගොස් පුෙ සත්කොර කරති. එගහත් ගේවෙත්ත 
ගතරැන් ගකොතැන සිටිනග්න් ෙ යැයි කිසිගවකු ගනො අසයි. පජූො 
සත්කොර කිසිත් ගනොකරය.ි එබැවින් මම ෙ පිරිසක ් ඇති කරගගන 
පරසිෙධ් විය යුතුය යැයි සතිුගේ ය. නැවත ෙ ගමගස් සිතුගේ ය. ලොභ 
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සත්කොර නැතිව පිරිසක් සොදා ගැනීම ගනොකළ හැකිය. මම පරථමගයන් 
ලොභ සත්කොර ලැගබන මගක් ඇති කරගත යුතයු.  

තව ෙ ගෙවිෙත් ගතරැන් ගමගස් සිතුගේ ය. “මම ද පුවිදි වූසය් 
සම් පිරිසත්් සමග්ම ය. සම් පිරිස ද ක්ෂත්රියසයෝ ය. මම ද ක්ෂත්රිය සවමි. 
එසහත්් ජ්නයා චීවර පරිෂක්ාරාදිය රැසග්න විත්් අසවලා සකාත්ුන ද 
යුයි අසමින් සමාවනු්ට ම පූජ්ා කරත්ි. මා ග්ුන කිසිසවක් සනා අසත්ි. 
කිසිත්් පජූ්ා සනාකරත්ි. එබුවින් මට ද චීවරාදිය පජූ්ා කරන්සනකු 
සසායා ග්ත් යුත්ුය. ඒ සඳහා කවසරකු පහදවා ග්නමි් ද? බිම්බිසාර 
රජ්ත්ුමා බුදුරජ්ාණ්න් වහන්සස් දුටු දිනසයහිදී ම එක් ලක්ෂ විසි දහසක් 
පිරිස සමග් සසෝවාන් වූහ. එබුවින් ඔහු පහදවා ග්ුනමීට සනාහුකිය. 
පසස්නදි සකාසසාල් රජ්ත්ුමා ද පහදවා ග්ුනීමට සනාහුකිය. සම් 
බිම්බිසාර රජ්ුසග්් පුත්් අජ්ාසත්්ත් කුමාරයා කිසිවකුසග්් සහාඳ නරක 
කිසිවක් සනාදන.ී එබුවින් ඒ කමුාරයා පහදවා ග්ුනීමට උත්්සාහ 
කළයුත්යු” යැයි සිතො ගකොසඹෑ නුවරින් රජගහ නුවරට ගගොස් රොජ 
සභොගවහි පිරිවර ජනයො සමග හුන් අජොසත්ත කුමොරයො ගවත ගගොස් 
සෘේධි බලගයන ්කුඩො ෙරැගවකුගග් ගේයක් ගගන, අත් - පො - ඉන -
ගබල්ල ආදිගයහි සපගයන ් ගවලොගගන සපග ඔටුන්නක් පළඳාගගන 
අජොසත්ත කුමොරයොගග් උකගුලහි පහළ විය. එයනි් බියට පත් අජොසත් 
කුමරැ ගම් කවගරක් දැයි කෑ ගැසුගේ ය. රොජ කුමොරය බිය ගනොගවව, 
මම ගෙවිෙත් ගතරැන්ය යැයි කියො තමන්ගග් සව්භොවගයන් ගපනී සිට 
කුමරැ පහෙවො ගත්ගත් ය. එතැන් පටන් උගෙ ්සවස රිය පන්සියයකනි් 
උපස්ථොනයට එන අජොසතත් කුමොරයො අතියින් විව්ොසවන්ත වූ බව 
දැන භික්ෂු සංඝයො පරිහරණය කිරීමට සිතක් උපන්ගන් ය. ඒ 
ක්ෂණගයහිම ගේවෙත්ත ගතරැන්ගග් අභිඥා ගුණ පිරිහී ගිගය්ය.  

ඉන් පසු ගතරණුගවෝ බිම්බිසොර මහ රජතුමො පරධොන පිරිවර 
ජනයොට ධමග ගේනො කරමින් සිටි භොගයවතුන ්වහන්ගස් ගවත ගගොස් 
ඇඳිලි බැඳ වැඳ ගමගස් කගීේ ය.  

“ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස, භාග්යවත්ුන් වහන්සස් දැන් 
මහලු ය. දීඝම කාලයක් ග්ත් සකාට දැන් අන්ත්ිම වයසසහි සිටින සස්ක. 
එබුවින් දැන් මන්සදෝත්්සාහී ව ඵල සමාපත්්ත්ි සවුසයහි සයදී වුඩ සිටින 
සස්ක්වා. මම භික්ෂු සංඝයා පරිහරණ්ය කරමි. මට එය කළ හුකිය. 
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භාග්යවත්ුන් වහන්සස් මා හට භික්ෂු සංඝයා භාර සදන සස්ක්වා, මම 
භික්ෂු සංඝයා පාලනය කරන්සනමි” යනුගවන් ඉල්ලො සිටිගය් ය.  

එවිට භොගයවතුන් වහන්ගස් “සද්වදත්්ත්ය කම් නුත්, භික්ෂු 
සංඝයා ඔබට බාර සනාසදමි. මම සාරිපුත්්ත්, සමාග්ග්්ල්ලාන සදසදනාට 
ද භික්ෂු සංඝයා බාර සනාසදන්සනමි. කිසමක් ද ලාමක වූ සකළ බුදින1 
ඔබට භික්ෂු සංඝයා බාර සනාසදමි” යැයි ගතරැන්ට ගකළගතොලු 
වොෙගයන් ගහගො ගකොට ඒ ඉල්ලීම පරතිගක්ෂ්ප ගකොට වදාළ ගස්ක. එයනි් 
ගනොසතුටට පත්ව භොගයවතුන් වහන්ගස් ගකගරහි මවර බැඳ, 
“භාග්යවත්ුන් වහන්සස් රජ්ුන් සහිත් පිරිසසහි මට සකළසත්ාලු වාදසයන් 
පහත්් සකාට කථා කරත්ි. සුරියුත්් මුග්ලන් සත්රුන් උසස් ත්ුන ත්බත්ි” 
යැයි කිපී ගනොසතුටුව භොගයවතුන් වහන්ගස් වැඳ නකි්ම ගිගය්ය. ගම් 
භොගයවතුන් වහන්ගස් ගකගරහි ගේවෙත්ත ගතරැන්ගග් පළමු මවර 
බැඳීමයි.  

ඉන් පසු භොගයවතුන් වහන්ගස් සොරිපුතර මහ රහතන් 
වහන්ගස්ට අණ ගකොට ගේවෙත්ත ගතරැන්ට ඤත්ති දුතිය කමගගයන් 
පරකාශනීය කමමය2 කර වූහ.  

ඉන් පසු ගේවෙත්ත ගතරැන් අජොසත් කුමරැ සමීපයට ගගොස් 
ගමගස් කීගේ ය. “කුමරුනි! සපරකාසල් මිනිස්ස ුදීඝමායෂු ඇත්්සත්ෝ වූහ. 
දැන් මිනිස්සු අල්පායුෂ්ක ය. එබුවින් ඔබ පයිා මරා රජ් වන්න. මම 
බුදුන් මරා බුදු වන්සනමි” යැය ි ගමගස් කයිො අජොසත් කුමරැ පයිො 
මැරවීමට ගපළඹවීය.  

 අජ්ාසත්් කුමරුසග්් පීත්ෲ ඝාත්නය 

අජොසත් කුමරැ ෙ ගෙවිෙත් ගතරැන් මහොනුභොව ඇත්ගත්ය ඔහු 
ගනොෙන්නො ගෙයක් නම් නැත සතයයක්ම කීගේය යැයි සිතො කලවගයහි 

                                     
1 මිථයො ආජීවගයන් ජීවත් ගවන 
2 ගපර ගෙවිෙත් ගතරැන්ගග් පරකෘති ස්වභොවය එකකි. දැන් අනය සව්භොවයකි. ගෙවිෙත් 
ගතරැන් කයින් වචනගයන් යමක් කරයි ෙ එය ගම් සසුන් පිළිගවතක් යැයි 
ගනොපිළිගත යුතුය. එයින් ගෙවිෙත් ගතරැන්ගග් විකෘතියක්ම බව ෙත යුතුය.   
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පිහියක ්බැඳගගන, උෙෑසන බියට පත්ව කලබලගයන් යුතුව, සැකගයන් 
ෙළෙඬු බැවින් යුතවු, ඇතුළු නුවරට පිවිසිගය් ය. ඇමතියන් ඔහු 
අල්ලොගගන පරික්ෂො ගකොට කලවගයහි බැඳි පිහිය දැක, කරැණු විමසො 
ගම් සඳහො කවුරැන් විසනි ් ඔබ ගමගහයවන ලේගේ ෙ යැයි ඇසූහ. 
ගේවෙත්ත ගතරැන් විසින ් යැයි කීගේ ය. එකල්හ ි ඇමතිවරැ ගම් 
කුමොරයො ෙ මැරිය යුතු ය. ගේවෙත්ත ගතරැන ්ෙ මැරිය යුතු ය. සියලු 
භික්ෂූන් ෙ මැරිය යුතු ය යැයි සම්මත කරගගන, මහ රජතමුොගග් 
අවසරය පරිදි කරන්ගනමු යැයි මහ රජතුමොට එය දැන්වූහ.  

රජතුමො කුමරැ හො භික්ෂූන් මැරිය යුතුය යැයි කී ඇමතිවරැ එම 
තනතුරැවලින ් ඉවත් කරවො ගනො මරනු කැමති ඇමතියන් උසස් 
තනතුරැවල පිහිටුවො කුමරැගගන් “ඔබ මා මරනු කුමුත්්සත්් කුමක් 
පිණිස ද” යැයි අසො රොජය ගවනුගවන් යැයි කී කල්හි කුමොරයොට රොජය 
ලබො දුන්ගන් ය. එයනි් කමුරැ මගග් මගනෝ රථය සපිරැගණ් ය යැයි 
සතුටු වූගය් ය.  

ඉන් පසු අජොසත් කමුරැ ගේවෙත්ත ගතරැන් ගවත ගගොස් 
පියොගගන් රොජයය ලැබුණු බව කීගේය. එවිට ගේවෙතත් ගතරැන් කුමරැ 
අමතො “ඔබ මීසයකු ඇත්ුළට දමා සබරය වසා බඳිනා මිනිසසක ුසමන් 
කටයුත්ු කරන බව සිත්මි. කපී දවසකින් ඔබසග්් පයිා ඔබ කළ අවමානය 
ග්ුන සිත්ා ඔහු ම රජ් වන්සන්ය” යැයි කීගේය. එගස ්නම් කුමක් කළ 
යුතු ෙ යැයි කුමරැ ඇසුගේ ය. පියො ඝොතනය කරනන් යැයි ගතරැන් 
කීගේය. මො විසනි් පියො ගකගස් ඝොතනය කරන්ගනම් ෙ යැයි කමුරැ 
ඇසූ විට ආහොර ගනොදී මරවන්න යැයි ගතරැන් කීගේය.  

ඉන් පසු කුමරැ ගගොස් පිය මහරජු දුම් ගගගයහි ෙමො මගග් මව 
හැර අන් කිසිගවක් එහි ගනොයො යුතුය යැයි අණ කගළ් ය. ගේවිය රන් 
බඳුනකනි් ආහොර උකුගලහි තබො ගගන යයි. රජතමුො එය අනුභව ගකොට 
යැගපය.ි කුමරැ මගග් පයිො ගකගස් යැගපන්ගන් ෙ යැයි අසො ඒ බව 
දැන මගග් මවට උකුගලහ ිතියො ආහොර ගගන යොමට ගනොගෙවු යැයි 
අණ කගළ් ය. එතැන් පටන් ගේවිය හිස් වැසුගමහි සඟවො ආහොර ගගන 
යයි. කුමරැ එය ෙ අසො මවට හිස් වැස්ම පැළඳ පවිිගසන්නට ගනොගෙවු 
යැයි අණ කගළ් ය. එතැන් පටන් ගේවිය රන් මිරිවැඩි සඟගලහි සඟවො 
ආහොර ගගනයය.ි කුමරැ එය ෙ අසො මවට රන් මිරිවැඩි පළඳා යෑමට 
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ගනොගෙවු යැයි අණ ගකගළ්ය. ගේවිය එතැන් පටන් සුවඳ පැනනි් නො  
සිරැගරහි චතුමධුර ගල්වො ගපොරවො ගගන යයි. රජතුමො ඇයගග් සිරැර 
ගලව කො යැගපයි. කමුරැ එය අසො ගමතැන් පටන් මගග් මවට එහි 
යෑමට ගනොගෙවු යැයි අණ ගකගළ්ය. ගේවිය ගදාර ළඟ සිට “හිමියනි 
සමාහු ලදරු කළ මරවන්න නුදුන්සනහි ය. ත්මාසග්් සත්ුරා ත්මා විසින් 
ම සපෝෂණ්ය සකසළහිය. දැන් සම් ඔබ ත්මුාසග්් අවසන් දැක්මය. මම 
මින් පසු ඔබත්ුමා දක්නට සනා ලබමි. මාසග්් සදාසක ්ඇසත්ාත්් සමා 
වනු මුනව” යැයි  කියො හඬො වැලපී නකිම් ගයිොය. 

එතැන් පටන් රජතුමොට අහරක් නැත. රජතමුො මොගග - ඵල 
සුවගයන් සක්මන් කරමින් යැගපයි. ධමග පරීතිගයන් කල් ගගවන 
රජතුමොගග් රීරය අතියනි් බබලය.ි  

අජොසත් කුමරැ මගග් පයිොගග් තතු ගකගස් ෙ යැයි අසො 
ගේවයන් වහන්ස සක්මනනි් යැගපයි යැයි ගස්වකයන් කී විට දැන් 
ඔහුගග් සක්මන නවත්වමි යැයි සිතො “මසග්් පියාසග්් පාද දැළි පිහිසයන් 
පලා ලුණ්ු සත්ලින් අත්ුල්ලා කිහිරි අඟුරුවලින් චිටි චිටි යන හඬ 
ඇත්ිසවන සස් පළුුස්සේ” යැයි අණ ගකොට කරණවෑමියන් යැවීය. 
රජතුමො ඔවනු් දැක “ඒකාන්ත්සයන් මසග්් පුත්රයා කවුරුන් සහෝ මසග්් 
සත්ාරත්ුරු දන්වන ලදුව මසග්් රැවුල කුපීමට සමාවුන් එවනන් ඇත්” 
යැය ි සිතුගේ ය. ඔවුහු ගගොස් රජතුමොට වැඳ සිටියහ. කුමක් පිණිස 
පැමිණිගයහි ෙ යැය ිරජතමුො ඇසුගේ ය. ඔවුහු රජ හසනු දැන්වූහ. එවිට 
රජතුමො ගතොපගග් රජුගග් අණ කරේ යැයි කීගේය. ඔවුහු හිඳිනු මැනවි 
ගේවයන් වහන්ස, යැයි කයිො රජතුමො වැඳ අවසර ගගන කයින්ගන් 
“සද්වයන් වහන්ස, අපි රජ් අණ් කරමු. අපට සනාකිසපනු මුනව. සම් 
නම් නුඹ වහන්සස් වුනි ධාර්මික රජ්නු්ට සනාවිය යුත්ු සදයකි” යැයි 
කියො වම් අතින් ගගොප් මස ගගන ෙකුණතින් දැලිපිහිය ගගන පතුල් පළො 
ලුණු ගතල් ගො කිහිරි අඟුරැ මත ච්ටි චිටි යන හඬ ඇගසන ගතක් 
පිළිස්සූහ.  

පූවගගයහි ගම් රජතුමො මචතය මළුවක පොවහන් සහිතව 
ගිගය්ය. හඳිීම පිණිස පනවන ලෙ ඇතිරිල්ලක් දූවිලි සහිත පයින් පෑගීය. 
ගම් එහි විපොකය ගේ. 



36                 සාමඤ්ඤ ඵල සූත්රය  

 

එගස් පිළිස්සීගමන් රජතුමොට මහත් ගේෙනො ඇතිවිය. එතුමො 
“භාග්යවත්ුන් වහන්සස් ආශ්චයයමය, ධමමය ආශ්චයයමය” යනුගවන් සිහි 
කරමින් සිට මචතය මළුවක දැමූ මල් ෙමක් වියගළන්නො ගස් වියලී 
මියගගොස් චොතුම්මහොරොජික ගෙේගලොව මවරවණ දිවය රොජයොගග් 
පිරිවගරහි “ජ්නවසභ නම් යක්ෂ සස්නාපත්ිසයකුව” උපන්ගනය්.  

 බුදුරජ්ාණ්න් වහන්සස් මුරීසම් උත්්සාහය 

ගේවෙත්ත ගතරැන් අජොසත් කුමරැ ගවත ගගොස් බුදුරජොණන් 
වහන්ගස් ඝොතනය කරවනන්ට පුරැෂයන් ඉල්ලීය. කමුරැ ෙ පුරැෂයන්ට 
ගේවෙත්ත ගතරැන් කියන ගලස කරේ යැයි අණ කගළ් ය. ගතරැන් 
එයින් ගකගනකු අමතො “නඹු සම් මග්ින් සග්ාස් ග්ිජ්ඣඣකූට පවමත්සයහි 
සිටින සග්ෞත්මයන් නසා සම් මග්ින් පුමිසණ්ව” යැයි අණ කගළ් ය. 
ඔහු එන මගට ඔහු නැසීමට අණ ගකොට ගෙගෙගනකුන් යැවූහ. ඒ් ඒ 
ගෙගෙනො එන මගට ඔවනු් නැසමීට සිේ ගෙගනකුන් යැවූහ. ඒ 
සිේගෙනො එන මගට ඔවුන් නැසීමට අණ ගකොට අට ගෙගනකුන් යැවූහ. 
ඒ් අට ගෙනො එන මගට ඔවනු් නැසමීට අණ ගකොට ගසොගළොස් 
ගෙගනකුන් යැවූහ. 

එගස් අණ ලැබූ පුරැෂයො කඩු පලිස් ෙරො දුන්න හො ඊතල මිටිය  
බැඳගගන භොගයවතනු් වහන්ගස් සමීපයට ගගොස් භොගයවතුන් 
වහන්ගස්ට නුදුගරහි සිට බියට පැමිණ තැති ගගන කැලඹුණු සිත් ඇතිව 
ගල් ගැසී ගයි කය ඇතිව සිටිගය් ය. එය දුටු භොගයවතුන් වහන්ගස් 
“පුරුෂය සමහි එව, බිය සනාසවව” යැයි වදාළ ගස්ක. 

එවිට ඒ පුරැෂයො එම ආයධු පගසක ෙමො ගගොස් භොගයවතුන් 
වහන්ගස් පො මුල හිස නමො වැඳ “ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන ්වහන්ස, නුවණ් 
මඳ බුවින් මුලා ී  දුෂ්ට සිත්ුත්ිව භාග්යවත්ුන් වහන්සස්ට වධ කරන්නට 
සමහි පුමිණිසයම් ද, ඒ වරද මා ඉක්මවා ග්ිසයමි. ස්වාමීනි භාග්යවතු්න් 
වහන්ස මාසග් ් මත්ු සංවරය පිණිස මාසග්් ඒ වරද වරද වශසයන් 
පිළිසග්න මාහට සමාවන සස්ක්වා” යැයි කීගේය.    
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එවිට භොගයවතුන් වහන්ගස ්“පුරුෂය නඹු වරද වරද වශසයන් 
දැක එයට පිළියම් සකාට ආයත්ි සංවරසයහි පිහිටන්සන් ද, සමය ආයයමය 
විනසයහි වුි දියුණ්ුවක් ය” යැයි වදාළ ගස්ක. 

ඉක්බිති භොගයවතුන් වහන්ගස් ඔහුට ධමග ගේනො ගකොට 
ගසෝවොන් ඵලයට පමුණුවො, “පුරුෂය නඹු සම් මග්ින ්සනාසග්ාස් සම් 
මග්ින් යව” යැයි ඔහු ගවනත් මගකනි් යැවූ ගස්ක.  

ඔහු මැරීම පිණිස මග රැක සිටි ගෙගෙනො ෙ එම පුරැෂයො 
ගනොපැමිගණන බැවින් ඉදිරියට යන්නොහු රැකක ් මුල වැඩසිටි 
භොගයවතුන් වහන්ගස් දැක එහි ගගොස ්වැඳ බණ අසො ගසෝවොන් වූහ. 
ඔවුන්ට භොගයවතුන් වහන්ගස් “සම් මග්ින් සනාසග්ාස් සම් මග්ින් යවු” 
යැයි ගවනත් මගකින් යැවූ ගස්ක.  

 ඔවුහු ගෙගෙනො මැරීම පණිිස මග රැක සිටි සේිගෙනො ෙ එම 
පුරැෂයන් ගෙගෙනො ගනොපැමිගණන බැවින් ඉදිරියට යන්නොහු රැකක් 
මුල වැඩසිටි භොගයවතුන් වහන්ගස් දැක එහි ගගොස් වැඳ බණ අසො 
ගසෝවොන් වූහ. ඔවනු්ට ෙ භොගයවතුන් වහන්ගස් “සම් මග්ින් සනාසග්ාස් 
සම් මග්නි් යවු” යැයි ගවනත් මගකින් යැවූ ගස්ක.  

ඔවුහු සේිගෙනො මැරීම පණිිස මග රැක සිටි අට ගෙනො ෙ එම 
පුරැෂයන් සිේගෙනො ගනොපැමිගණන බැවින් ඉදිරියට යන්නොහු රැකක් 
මුල වැඩසිටි භොගයවතුන් වහන්ගස් දැක එහි ගගොස් වැඳ බණ අසො 
ගසෝවොන් වූහ. ඔවනු්ට ෙ භොගයවතුන් වහන්ගස් “සම් මග්ින් සනාසග්ාස් 
සම් මග්නි් යවු” යැයි ගවනත් මගකනි් යැවූ ගස්ක.  

ඔවුහු අට ගෙනො මැරීම පණිිස මග රැක සිටි ගසොගළොස් ගෙනො 
ෙ එම පරුැෂයන් අට ගෙනො ගනොපැමිගණන බැවින් ඉදිරියට යන්නොහු 
රැකක ්මුල වැඩසිටි භොගයවතුන් වහන්ගස් දැක එහි ගගොස් වැඳ බණ 
අසො ගසෝවොන් වූහ. ඔවනු්ට ෙ භොගයවතුන් වහන්ගස් “සම් මගි්න් 
සනාසග්ාස් සම් මග්නි් යවු” යැයි ගවනත් මගකින් යැව ූගස්ක.   

මුලින් ම භොගයවතුන් වහන්ගස් නැසමීට ගිය පුරැෂයො 
ගේවෙත්ත ගතරැන් ගවත ගගොස් ස්වොමීනි, ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් 
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දිවිගයන ්ගතොර කරන්නට මට ගනොහැක්ගකමි. ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් 
මහත් සෘේධි ඇති ගස්ක. මහත් ආනුභොව ඇති ගස්ක යැයි කීගේය.  

එවිට ගේවෙත්ත ගතරැන් කම් නැත නුඹ සිටුව. මම ම ඒ 
ගගෞතමයන් දිවිගයන් ගතොර කරන්ගනමි යැයි කියො ගිජ්ඣකූට 
පවගතයට නැඟ එහි පොමුල ගසවගනහි සක්මන් කරනන්ො වූ භොගයවතුන් 
වහන්ගස් ගග් හිස මතට මහත් ගලක ් ගපරළීය. ගපොගළොගවන් ගල් 
ගෙකක ්මතුව ඒ ගපරලූ ගල පිළිගත්ගත් ය. ඒ ගපරළුැ ගගලහි පතුරක් 
ගැලවී ඇවිත් භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග් පොෙගයහි වැදී ගල් නිකම්ිණ. 

එවිට භොගයවතුන ්වහන්ගස් උඩ බලො “හිස් පුරුෂය නඹු නපුරු 
සිත්ින් වධක සචත්නාසවන් යුක්ත්ව ත්ථාග්ත් සිරුසරන් සල් සසලීය. 
එයින් නඹු සබාසහෝ පේ රැස් කරන ලද්සදහි ය” යැයි වදාළ ගස්ක. 

එගස් ගල ් පතුර වැදීගමන් භොගයවතුන් වහන්ගස්ට මහත් 
ගේෙනොවක ්ඇතිවිය. ජීවක මවෙයොචොයයග තුමො පැමිණ තථොගතයන් 
වහන්ගස්ගග් පොෙය පලො නරක් වූ ගල් මදුා හැර ගසෝදා ගබගහත් ගල්වො 
එය සුව කගළ් ය.  

ඉක්බිති භික්ෂුන ්වහන්ගස්ලො ඒ කරැණ දැන “අපි භාග්යවත්ුන් 
වහන්සස්ට ආරක්ෂාව සපයන්සනමු” යැයි ඒ හොත්පස රැස් වූහ. එය දැන 
භොගයවතුන් වහන්ගස් “අටඨානසමත්ං, භිකඛසව, අනවකාසසා, යං 
පරෑපකකසමන ත්ථාග්ත්ං ජීවිත්ා සවාසරාසපයය. අනුපකකසමන, 
භිකඛසව, ත්ථාග්ත්ා පරිනිබබායනත්ි” යනුගවන් “මහසණ්නි 
පසරෝපකරමසයන් ත්ථාග්ත්යන් වහන්සස් දිවිසයන ්සත්ාර කරන්සන ්ය 
යන සමය සිදු සනාවන්නකි. එය වන්නට කරුණ්ක් නුත්. මහසණ්නි 
ත්ථාග්ත්යන් වහන්සස්ලාසග්් පරිනිවමාණ්ය පසරෝපකරමයකින් සත්ාරවම 
සිදු සවත්ි” යැයි වදාරො නැවත ෙ “මහසණ්නි නුඹලා ත්ම ත්මන්සග්් 
සසනසුන්වලට යව.ු ත්ථාග්ත්යන් වහන්සස්ලා අනයයන් විසනි් 
සනාරැක්ක යුත්්සත්ෝ ය” යැයි වදාළ ගස්ක.  

ඉන් පසු තථොගතයන් වහන්ගස් මහත් භික්ෂු සංඝයො පිරිවරො 
ගගන මහත් වූ බෙු්ධ ලීලොගවන් රජගහ නගරයට වැඩි ගස්ක.  
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ඉක්බිති ගේවෙත්ත ගතරැන ්භොගයවතුන් වහන්ගස් දැක ගමගස් 
සිතුගේ ය. රමණභවත් ගගෞතමයන් වහන්ගස්ගග් රෑප ගසෝභොගවන් අග 
තැන්පත් සිරැර දැක කිසි ගකගනකුන්ට උන් වහන්ගස් ගවත ලංවිය 
ගනොහැකි ගවය.ි රජුගග් නොළොගිරි ඇතො චණ්ඩ ය. පරැෂය. මනුෂය 
ඝොතකගයකි. ඒ ඇතො බුේධ ධම්ම සංඝ ගුණ ගනොෙනී. එබැවින් ඒ ඇතො 
ගගෞතමයන් වහන්ගස් ව ජීවිතක්ෂයට පමුණුවන්ගන්ය. ගමගස් සිතො රජ 
මොලිගයට ගගොස් අජොසත් රජතුමොට එය කීගේය. රජතමුො යහපති යැයි 
පිළිගගන ඇත්ගගොේවො කැඳවො මිතරය, ගහට නොළොගිරි ඇතො මත් ගකොට 
උෙෑසනම රමණ භවත් ගගෞතමයන ්වහන්ගස ්පළිිපන් මොගගයට පිටත් 
ගකොට හරිේ යැයි අණ ගකගළ්ය. ඇත් ගගොේවො යහපත යැයි එය 
පිළගිත්ගත් ය. එවිට ගේවෙත්ත ගතරැන් අන් දිනවල ඇතො ගකොපමණ 
සුරො පොනය කරන්ගන් ෙ යැයි අසො කළ අටක් යැයි කී කල්හි එගස් නම් 
ගහට ඇතොට සුරො කළ ගසොගළොසක් ගපොවො ගගෞතමයන ් වහන්ගස් 
ඉදිරියට මුදා හරව යැයි කීගේය. 

අජොසත් රජතුමො එදින නගරගයහි ගබර හසුරැවො ගහට 
නොළොගිරි ඇතො මත් ගකොට නගරයට පමුණුවන්ගන් ය. නුවර වොසීන් 
උෙෑසන කළමනො කටයුත ුනිමවත්වො. අතුරැ වීථියට ගනොපැමිගණත්වො 
යැයි කීගේය. ගේවෙත්ත ගතරැන් රජ මොලිගගයන් බැස ඇත්හලට 
ගගොස් ඇත් ගගොේවන් අමතො “අපි උසස් ත්නත්ුරු පහත්් කරන්නට ද, 
පහත්් ත්නත්ුරු උසස් කරන්නට ද දක්ෂසයෝ සවම.ු ඉඳින ් නඹුලා 
කීර්ත්ිමත්් වූසය් සහට උදෑසනම ඇත්ුට පුසුණ්ු රා කළ සසාසළාසක් 
සපාවා, උල් සත්ෝමරසයන් (සහණ්්ඩුසවන්) ඇන ඇත්ු සකාප කරවා, 
ඇත්්හල බිඳවා, ඇත්ු මුදා හුර ශරමණ් සග්ෞත්මයන් වහන්සස් ජීවිත්ක්ෂයට 
පමුණ්ුවේ” යැයි කීගේය.  

ගම් පුවත මළුු නවුර පරුො පරසිෙධ් විය. රත්නතරය මොමක 
උපොසකගයෝ ොස්තෲන් වහන්ගස් ගවත ගගොස් වැඳ ගමගස් කීහ. 
“ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස, සද්වදත්්ත් සත්රුන් රජ්ත්ුමා සමග් 
එකත්ුව සහට භාග්යවත්ුන ්වහන්සස් පිළපින ්ීථියට නාළාග්රිි ඇත්ා 
මත්් සකාට පමුණ්ුවන්සන්ය. සහට පිඬු පිණිස සනාවුඩ සමහි ම වුඩ 
හිඳින සස්කව්ා. අපි විහාරසයහිදී ම බුද්ධ පරමුඛ භකි්ෂු සංඝයාට දන් 
සදන්සනමු” යැයි කීහ. එකල්හි ොස්තෲන් වහන්ගස් ගහට පිඬු පිණිස 
නුවරට ගනොවඩින්ගනමි යැයි ගනොකියො “සහට මම නාළාග්ිරි ඇත්ා 
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දමනය කර පරාත්ිහායයමය දක්වා ත්ීථමකයන් මුඩ රජ්ග්හ පුර පිඬු පිණිස 
සනාහුසිර භික්ෂු සංඝයා පරිිවරා නග්රසයන් නකිම් සේළුවනාරාමයට 
යන්සනමි. නුවර වාසහීු දානය රැසග්න සේළුවනාරාමයට 
පුමිසණ්න්නාහ. සහට විහාරසයහි ම දන් වුළඳීම වන්සනය්” යැයි 
ඉවසො වදාළ ගස්ක. 

ොස්තෲන් වහන්ගස් එදින රොතරී පරථම යොමගයහ ි භික්ෂුන් 
වහන්ගස්ලොට හො භික්ෂුණීන් වහන්ගස්ලොට ෙහම් ගෙසො, මධයම 
යොමගයහි ගෙවියන්ගග ්පරන් විසඳා ෙහම් ගෙසො, ප්චිම යොමගය් පරථම 
ගකොටගසහි සිංහ ගසයයොගවන් සැතපී, ගෙවන ගකොටගසහි මහො 
කරැණොගවන් ධමගොවගබෝධයට සුදුසු ගේගනයය ජනයන් බලො වදාරණ 
ගස්ක්, නොළොගිරි ෙමනගයහි දී සුවොසූෙහසක් සත්වයන් මඟ ඵල 
නිවන්සුව ලබන බව දැක ආනන්ෙ ගතරැන් අමතො “ආනන්දය, රජ්ග්හ 
නුවර හාත්්පස අටසළාස් විහාරයන්හි වුඩ සිටින සියලු භකි්ෂුන් 
වහන්සස්ලාට, අද මා සමග් පිඬු පිණිස වුඩීමට දැනමු් සදන්න” යැයි 
වදාළ ගස්ක. ආනන්ෙ ගතරැන් එගස් කගළ් ය. සියලු භකි්ෂුන් වහන්ගස්ලො 
ගේළුවනයට රැස ්වූහ. ොසත්ෲන් වහන්ගස් සයිලු භික්ෂු සමූහයො පිරිවරො 
පරොතිහොයයගගයන් යුක්තව රජගහ නවුරට වඩින ුපිණිස පිළිපන් ගස්ක. 
ඇත් ගගොේගවෝ කැමති ගලස තම කොයයගය කළහ. එය බැලීමට මහත් 
ගස්නොවක් රැස් වූහ. සැදැහැති බුේධිමත් ගබෞේධගයෝ අෙ වනොහී බුේධ 
නම් මහ හස්ති රොජගයකු තිරිසන් ගත ඇගතකු සමග යුේධයක් 
වන්ගනය්. උපමො රහිත බුෙධ් ලීලොගවන් නොළොගරිි ෙමනය බලන්ගනමු 
යැයි පරොසොෙ සෑෙවීය. ගගවල් පියසි ආදියට නැගී සිටියහ.  සැදැහැ නැති 
මිසදිටුගවෝ ගම් නොළොගිරි චණ්ඩ ය පරැෂය මනෂුය ඝොතකගයකි. 
බුදුවරැන්ගග ් ගුණ ගනොෙන්ගනක.ි අෙ ඇතො විසින ් රමණ 
ගගෞතමයන්ගග ් රනව්න ් සිරැර සුනු විසුනු ගකොට ජීවිතක්ෂයට 
පමුණුවන්ගනය්. අෙ අපගග් පසමිතුරො පිටු ෙකින්ගනමු යැයි ගස් ගගවල් 
ආදියට නැගී සිටියහ. 

එදින ගපරවරැගවහි භොගයවතුන් වහන්ගස් සතළිස් ෙහසක් 
පමණ භික්ෂු සංඝයො පිරිවරො ගගන පරොතිහොයයගගයන් යුක්තව පිඬු පිණිස 
රජගහ නුවර වීථියට පිළිපන් ගස්ක. 
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ඇත් ගගොේගවෝ ෙ ඒ බව දැන ඇතොට රො කළ ෙහසයක ්ගපොවො 
කුලපප්ු ගකොට වීථියට මදුා හැරිගය් ය. ඇතො දුරින් වඩින්නො වූ 
භොගයවතුන් වහන්ගස් දැක ගසොඬය හො වලිගය ඔසවො ගගන කන් විෙහො 
ගගන ගගවල් බිඳිමින් භොගයවතුන් වහන්ගස් ගවත දිවීය.  

භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො එගලස දිව එන ඇතො දැක භොගයවතුන් 
වහන්ගස් අමතො ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, මිනිසුන් මරණ නපුරැ 
වූ නොළොගිරි ඇතො ගම් වීථියට පැමිණිගය් ය. භොගයවතුන් වහන්ස 
නැවත හැරී වඩින ගස්කව්ො, සුගතයන් වහන්ස නැවත හැරී වඩින 
ගස්ක්වො යැය ිකීහ. එවිට භොගයවතුන් වහන්ගස ්“මහසණ්නි එේ, බිය 
සනාවේ, පසරෝපකරමසයන ් ත්ථාග්ත්යන් වහන්සස් දිවිසයන් සත්ාර 
කරන්සන් ය යන සමය සදිු සනාවන්නකි. එය වනන්ට කරුණ්ක් නුත්. 
මහසණ්නි පසරෝපකරමයකනි් සත්ාරවම ත්ථාග්ත්යන ් වහන්සස්ලාසග්් 
පරිනිවමාණ්ය සිදු සවත්ි” යැයි වදාළ ගස්ක. එවිට සොරිපතු්ත මහරහතන් 
වහන්ගස් “සව්ොමීන ිභොගයවතුන් වහන්ස, භොගයවතනු් වහන්ගස් වැඩ 
සිටින ගස්ක්වො මම ඇතො ෙමනය කරමි” යැයි කීහ. එවිට භොගයවතුන් 
වහන්ගස් සොරිපුතරය බුෙධ් බලය අනිකකි. රොවක බලය තව එකකි. නඹු 
සිටින්න මම ඇතො ෙමනය කරමි යැයි වදාළ ගසක්. අගනකුත් අසූ මහො 
රොවකයන් වහන්ගස්ලො ෙ ඉදිරිපත් වූහ. ොස්තෲන් වහන්ගස් ඒ සියලු 
ගෙනො වහන්ගස්ලොම වැළැක්වූ ගස්ක. 

ඒ ඇතො දැක බියපත් වූගවෝ සඳළු පරොසොෙ පයිසි ගස ්ආදියට 
නැඟී ගත්හ. බුදු සසුගනහි ගනො පහන් වූගවෝ “අද විශිෂ්ට රෑප සසෝභා 
ඇත්ි මහා ශරමණ්යා ඇත් ු විසින ් නසනු ලුසබ ය” යැයි කීහ. බුදු 
සසුගනහි පහන් වූ රේධො සම්පනන් බුේධිමත්හු “පනි්වත්්නි, කළකට 
පසු අද නාග්යන් (සශර්ෂ්ඨයන්) සදසදසනකු සග්් සටනක් දැකිය හුකි 
වන්සනය්” යැයි කීහ. ඇතො ලංවත්ම ආනන්ෙ ගතරැන් වහන්ගස් 
භොගයවතුන් වහන්ගස්ට අනතුරක් වීම මට බලො සිටිය ගනොහැකිය යැයි 
සිතො භොගයවතුන් වහන්ගස් ඉදිරියට පැමිණිගය් ය. භොගයවතුන් 
වහන්ගස් තම සෘේධියොනුභොවගයන් ගපොගළොව කරකවො ආනනේ 
ගතරැන් පසුපසට කළ ගසක්.  

එක් ස්තරියක් මරණ බිගයන් යුතුව තම ඇකගයහි සිටි කුඩො 
ෙරැවො වීථිගයහි ෙමො පලො ගියො ය. ඇතු ඇය ලුහුබැඳ ගගොස් ඒ ෙරැවො 
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ගවතට ආගේය. ෙරැවො මහ හඬින් හැඬීය. එකල්හි භොගයවතුන් 
වහන්ගස් ෙස ෙහසක් ගලෝක ධොතූන්ට පතුරවන ගමත ්සිත එම ඇතොට 
පතුරවො සමුිහිරි බරහම් ස්වරය විහදිුවො ඇතු අමතො “නාලාග්ිරිය, නුඹට 
සසාසළාස් කළයක් පිරුණ්ු රා සපාවා මත්ක්රවූසය් අසනකකු ග්ුන්ී මට 
සනාසේ, නිකරුසණ්් පාද සවසහසීමට පත්් සනාසකාට සමහි 
පුමිසණ්ව” යැයි  වදාළ ගසක්. ොස්තෲන් වහන්ගස්ගග ්ඒ මධුර නොෙය 
ඇගසත් ම ඇතො ගග් ගවරි මත සිඳී ගගොස් ගනත් කුඩො ගකොට 
භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග් රෑප ගසෝභොවය බලො සංගේගයට පැමිණ 
ගසොඬය පහත ෙමො කන ් ගසොලවමින ් ොන්ත ඉරියේගවන් ගගොස් 
භොගයවතුන් වහන්ගස් ගග් පොෙ මූලගයහි වැටුගණ් ය. එකල්හි 
භොගයවතුන් වහන්ගස් ඇතු අමතො “නාලාග්ිරිය නඹු ත්ිරිසන් ග්ත් 
ඇසත්කි. මම බුද්ධ නුමත්ි ඇත්ා ය. නුඹ සමත්ුන් පටන් චණ්්ඩ 
සනාසවව. පරුෂ සනාසවව. මනුෂය ඝාත්කසයකු සනාසවව. වමත්රී 
සිත්් ඇත්්සත්කු සවව” යැය ිවදාරො ෙකුණු අතින් ඇතොගග් කුම්බස්ථලය 
පිරිමදිමින් ගොථොවලින් ගමගස් වදාළ ගස්ක. 

      “ම ා කු ඤජ්ර නාග්මාසසදා   - දුකඛඤහි කුඤජ්ර නාග්මාසසදා, 
      න හි නාග්හත්සස කුඤජ්ර - සුග්ත්ි සහාත්ි ඉසත්ා පරං යසත්ා. 

“හස්තිය, බුේධ නොගයන් වහන්ගස්ට පීඩො කරන්නකුට ගමයින් 
මතු සුගතයික ් ගනොවන්ගන් ෙ, එගහයනි් හිංසො කිරීගම් සිතින ් බුේධ 
නොගයන් වහන්ගස් ගවත ළං ගනොගවව. බුේධ නොගයන් වහන්ගස්ට 
හිංසො කිරීගම් සිතින් ළං වීම ඒකොන්තගයන් දුකට ගහ්තු ගේ”. 

“මා ච මසදා මා ච පමාසදා - න හි පමත්ත්ා සුග්ත්ිං වජ්නත්ි සත්, 
ත්වසඤඤව ත්ථා කරිසසසි - සයන ත්වං සුග්ත්ිං ග්මිසසසීත්ි” 

“හස්තිය මත් ගනොගවව. පමො ගනොගවව. පමො වූගවෝ සුගතියට 
ගනොයති. එබැවින් යමකින ්නුඹ සගුතියට යන්ගනහි ෙ නුඹ ම එගලසට 
දැනගගන කරව” යැයි වදාළ ගස්ක.  

එ් උපගේයන් අසො ඇතොගග් මුළු සිරැරම සතුටින ්පනිො ගගොස් 
එයින් නිරතුරැව පැතිරැගණ් විය. ඒ ඇතු එදා තිරිසගනකු ගනොවුගන් 
නම් එදින ගසෝවොන් ඵලගයහි පිහිටන්ගන් ය. රැසව් සිටි ජනයො ඒ 
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පරොතිහොයයගය දැක සොධකුොර පැවැත්වූහ. මහ හඬින් නොෙ කළහ. 
අත්ගපොළසන් ගැසූහ. හටගත් ගසොම්නසින් ගනොගයක් රන් රිදී ආදී 
ගනොගයක් ආභරණ ඇතුට විසි කළහ. ඒවො ඇතුගග් ඇගඟහි වැදී ගයිහ. 
එතැන් පටන් ඒ ඇතොගග් නොළොගිරි යන නොමය ගවනස් ව “ධනපාල 
ඇත්ා” යැයි නමක් විය. ඉන් පසු භොගයවතුන් වහන්ගස් එම ඇතො පොලි 
භොෂො වචනගයන් ගතරැවන් සරණ ගන්වො පඤ්ච සලීගයහි පිහිටුවො ලූ 
ගස්ක. එයනි් ඇතො ෙමනය වී ගතරැවන් සරණ පිහිටො අතියින් සංවර 
විය.  

ඉන් පසු ඇතො ගසොඬින් භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග් පො දූවිලි 
ගගන හිස මුදුගනහි වගුරැවොගගන භොගයවතුන් වහන්ගස් ගනොගපනී 
යන තොක් පසපුසට ගගොස් ආපසු හැරී ගිගයය්. එතැන් පටන් ඇතො කිසි 
කගලකවත් ස්වල්ප මොතර වූ ෙ කලබලයක් ගහෝ හොනියක් ගනොකළ 
විරෑය.  

ොස්තෲන් වහන්ගස් ඇතු හික්මවො පිරිපුන ්මගනෝ රථය ඇතිව 
“යසමක ුවිසනි් යම් ධනයක් ඇත්ු සවත් විස ිකරන ලද්සද් ද, ඒ ධනය 
ඔවුන්ට ම සේවා” යැය ි අධිෂ්ඨොන ගකොට “අද මා විසින ් මහත්් 
පරාත්ිහායයමයක් කරන ලද්සද ්සවමි. එබුවින් සම් නග්රසයහි පිඬු පිණිස 
හුසිරීම නුසුදුසු ය” යැයි සිතො භික්ෂු සංඝයො පිරිවරො ආපසු විහොරයට 
වැඩ නවුර වොසීන් පිළගිැන්වූ පරණීත දානය වළදා පැමිණ සිටි රජගහ 
නුවර වැසි අටගළොස් ගකෝටියක් ජනයොට දාන කථො ආදී පිළිගවළ කථොව 
වදාරො ඔවුහු එකඟ වූ සිතනි් යුක්ත වූ කල්හි චතුරොයයග සතයයන් කුළු 
ගන්වො ධමග ගේනො කිරීගමන් සුවොසූෙහසක් ගෙනො මග - ඵල නිවන්සුව 
ලැබූහ. එය “ධනපාල හස්ත්ි සමාග්මය” නම් ගේ. 

ඉන් පසු නුවර වැසිගයෝ කපිී “ධර්මිෂ්ඨ බිම්බිසාර මහ රජ්ත්ුමා 
මරවණ් ලද්සද් ද, සම් සද්වදත්්ත් සත්රුන්ම ය. භාග්යවත්ුන් වහන්සස් 
නුසීමට දුනවුායන් සයාදවන ලද්සද් ද, සම් සද්වදත්ත්් සත්රුන්ම ය. 
භාග්යවත්ුන් වහන්සස් නුසීමට ග්ල් සපරලන ලද්සද් ද, සම් සද්වදත්්ත් 
සත්රුන්ම ය. එසලසට දැන ්භාග්යවත්ුන් වහන්සස් නුසීමට නාළාග්ිරි 
ඇත්ා සමසහයවන ලද්සද ් ද සම් සද්වදත්්ත් සත්රුන්ම ය. එසහත්් 
අජ්ාසත්් රජ්ු සමබඳු පවිසටකු සග්නම හුසිසරයි” යනුගවන් අරගල 
කරනන්ට වූහ. එකල්හි රජතුමො නුවර වොසීන ්තමන්ට එගරහිව අරගල 
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කරන බව අසො දැසෙිස් කම්කරැවන් ලවො ගේවෙත්ත ගතරැන්ට බත් සැලි 
යවො රජ වොසගලහි ම සිටිගය් ය. රටවැසිගයෝ එතැන ්පටන් ගේවෙත්ත 
ගතරැන්ට බත් සැන්ෙක් තරම්වත් ගනොදුන්හ. එතැන් පටන් ගේවෙත්ත 
ගතරැන් ලොභ සත්කොරවලනි් පිරිහමීට පත්ව කුහකකමින් දිවි පැවැතම්ට 
සිතො භොගයවතුන් වහන්ගස් ගවත පැමිණ වැඳ ගම් වස්තු පස අනුදැන 
වදාරණ ගස්ක්වො යි ඉල්ලීය. එනම් :- 

❖ දිවි ඇති තොක් භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො ආරණයගයහි ම විසිය යුතුය 
 

❖ දිවි ඇති තොක් භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො පිණ්ඩපොතික විය යුතුය. 
 

❖ දිවි ඇති තොක් භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො පංුකූලික විය යතුුය. 
 

❖ දිවි ඇති තොක් භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො රැක් මුල් ගසනසුන්හි විසිය 
යුතුය. 
 

❖ දිවි ඇති තොක් භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො මස් මොං වැළඳීගමන් වැළකිය 
යුතුය. 

භොගයවතුන් වහන්ගස් ඒවො පරතිගක්ෂ්ප කළ ගස්ක. එකල්හි 
ගේවෙත්ත ගතරැන් භික්ෂ ු සංඝයො මැඳට ගගොස් “බුදුන්සග්් හුටි 
සකාසහාම ද, මම භික්ෂූනට් ග්ුලසපන සම් ඉල්ලීම් පස ඉල්ූ කල්හි 
ඒවා පරත්ිසක්ෂ්ප කසළ් ය. අප සදසදනාසග්න් භික්ෂු සංඝයාට වඩාත්් හිත් 
කවුද? එබුවින් දුකින් නිදහස් ීමට කුමුත්්සත්ෝ මා සමග් 
පුමිසණ්ත්්වා” යැයි කයිො අලුත පැවිදි වූ භික්ෂූන් පන්සියයක් ගෙනො 
රැගගන ගගොස් රළු පැවතුම්වලට කැමති ජනයො පහෙවොගගන ගගයක් 
පොසො ගගොස් ආහොර ගනිමින් සංඝ ගභ්ෙයට උතස්ොහ කගළ් ය. 
භොගයවතුන් වහන්ගස් සංඝ ගභ්ෙගයහි ආදීනව ෙක්වො එය ගනොකරන 
ගලස අවවොෙ කළ නමුත් ගනොපිළගිත්ගත්ය.  

පසුව ගපොගහොය දිනයක සිය පරිිස සමග පගසක හඳි ඇවැත්නි 
ගම් පඤ්ච වස්තුන්ට යගමක් කැමැත්ගතහි නම් ඔහු ගමයින ්කුසපත් 
ගතයුතුය යැයි කියො කසිිවක් ගනොෙත්තො වූ නවක පැවිේෙන් වූ 
වජ්ජිපුත්තක භික්ෂූන් පන්සියයක ්ගවනක්රගගන ගයො ීෂගයට ගිගය්ය. 
භොගයවතුන් වහන්ගස් සැරියුත් මුගලන් රහතන් වහනග්ස්ලො එහි යැවූ 
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ගස්ක. එහි දී සැරියුත් මහ රහතන් වහන්ගස් කළ ධමග ගේනය අසො ඒ 
සියලු ගෙනො වහන්ගස් ම රහත්ව අහසින් වැඩියහ. එ් බව අසො 
ගේවෙත්ත ගතරැන්ගග් මවුින් උණු ගල් වමනය විය. බලවත් ගලස 
ඔත්පළ විය. ගමගස් නව මසක් ගරෝගොතුර ව සිට භොගයවතුන් වහන්ගස් 
ෙකිනු කැමති ව තම රොවකයන්ට ඒ බව කීගේය. ඔවුහ ුඑයට අකැමැති 
වූහ. එවිට ගේවෙත්ත ගතරැන් “අසන් සත්පි මා සනානසවු. මා 
භාග්යවත්ුන් වහන්සස්ට අපරාධ කළ නමුත්් ඒ භාග්යවත්ුන් වහන්සස් 
මා හට සවනසක් සනාකළ සස්ක. ත්මන් වහන්සස් නසන්නට ග්ිය මට 
ද, නාළාග්ිරි ඇත්ුට ද, අංග්ුලිමාලට ද, සිය පුත්ර වූ රාහුල පුත්ුට සමන් 
සම සිත්් ඇත්ි සසක්. එබුවින් මා ඒ භාග්යවත්ුන් වහන්සස් සවත් 
රැසග්න යවු” යැයි කිහිප වරක් ම කී පසු රොවකගයෝ ගතරැන් ඇඳකින් 
රැගගන ගියහ. භික්ෂුන ් වහන්ගස්ලො ඒ බව භොගයවතුන් වහන්ගස්ට 
දැනුම් දුන්හ. එවිට භොගයවතුන් වහන්ගස් මහගණනි එය සිදු 
ගනොවන්නකි. ගම් භවගයහි දී ඔහුට මො දැකයි ගනොහැකිය. “යම් 
භික්ෂුවක් ඉහත් කී පඤ්ච වස්ත්ූන් ඉල්ලා සිටිසය් නම් ඔහු එත්ුන් පටන් 
ත්ථාග්ත්යන් වහන්සස් දැකමීට සනාලබයි. සමය ධමම නියාමයකි” යැයි 
වදාළ ගස්ක. 

ගේවෙත්ත ගතරැන් ඔසවො ගගන පැමිණි භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො 
ඇඳ ගෙේරම් ගපොකුණු ගතර තබො නෑමට දියට බැස්සොහ. ගතරැන් ෙ 
ඇගෙන් නැගිට පො බිම තැබීය. එගකගනහිම ගපොගළොව විවර වී 
ගතරැන් ගනිි දැලින් ගවලීගත්ගත්ය. ඒ ගමොගහොගත් බුදුරජොණන් 
වහන්ගස් ගග් ගුණ කියමින් සරණ ගගොස් අවීචි මහ නරකයට ඇදී 
ගිගය්ය. ගමයින් කලප් ලක්ෂයකින් මතු “අට්ඨිස්සර” නමින් පගස් 
බුේධත්වයට පැමිණ නිවන් සුව ලබන්ගන් ය.  

ගමගස් වූ පොප මිතර ඇසුර ගහ්තුගවන් අජොසත් රජතුමො නූපන් 
කල්හි ම තම පියොට සතරුැ ව ූ බැවින් නිමිත්ත පොඨකයන් කුමරැට 
අජ්ාසත්්ත් යන නොමය තබන ලදි.  
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 අජ්ාසත්් රජ්ු දිට්ඨඨධමම කමම විපාක විඳීම 

ගමගලස පොප මිතර ඇසුර ගහ්තුගවන් අජොසත් රජතුමො දුක් 
පමුණුවො පිය මහ රජතමුො ඝොතනය කගළ් ය. එෙවසම අජොසත් 
රජතුමොට ෙ පුතරගයකු උපනග්න්ය. රොජ සභොගවහි සිටි රජතුමොට පුතරයො 
උපන් බව ෙ, පයි මහ රජු මියගයි බව ෙ දැනව්ීමට එක විටම හසුන් 
ගෙකක් ගගන ආහ. ඇමතිගයෝ පළමවු පුතු උපන් බව ෙන්වමු යැයි එම 
ලිපිය රජ ුඅත තැබීය. රජටු ඒ ගමොගහොගත් පුතර ස්ගන්හය ඉපෙ එය 
ඇට ඇටමිදුලු ෙක්වො පැතරි ගිගය්ය. ඒ ක්ෂණගයහිම පියොගග් ගුණ 
දැනගගන “මා උපන් සවසලහිත්් මසග්් පයිාට ද සමබඳු දරු 
සසසනහසක් ඇත්ි වන්නට ඇත්” යැයි සිතො “සකාල්ලනි යවු මසග්් 
පියා වහා නිදහස් කරේ” යැයි කීගේය. එවිට ඇමතිවරැ “සද්වයන් 
වහන්ස, කුමක් නිදහස් කරන්න ද” යැයි කියො අගනක ්හසුන ඉදිරිපත් 
කගළ් ය. ඒ පුවත අසො හඬමින් මව ගවත ගගොස් “මෑණියනි, මසග්් 
පියාට මා සකසරහි සසසනහසක් ී ද” යැයි ඇසුගේ ය. ගේවිය ගමගස් 
කීවො ය. “සමෝඩ පුත්රය! කමුක ්කියහ ිද? නුඹ ලදරු කාලසයහි නඹුසග්් 
ඇඟිල්සලහි සග්ියක් නුග්ින. ඒ සේදනාසවන ්නඹු හඬන විට එය දරා 
ග්ුනීමට සනාහුකිව අධිකරණ් ශාලාසවහි සිටි නුඹසග්් පියා සවත් මම 
නුඹ රැසග්න ග්ිසයමි. පියා නුඹසග්් ඇඟිල්ල මුසවහි ත්බා ඉරුසේ ය. 
සග්ිය මවු ත්ුළ ම පුපුරා ග්ිසය්ය පියා නුඹට ඇත්ි සසසනහස නිසා ඒ 
සල් මුසු සුරව එළයිට සනාදමා ග්ිල්සල් ය. නුඹසග්් පියාසග්් සසසනහස 
එබඳු ය” යැයි කවීො ය. ගේවිය හඬො වැලපී රජතුමොගග් ගේහය ගගෞරව 
සම්පරයුක්තව ආදාහනය කරවූවො ය. 

 “සවසදහිපුසත්ත්ා” යනු මහ ගකොගසොල් රජතුමොගග් දුවගග් 
පුතරයො ය. එනම් පගස්නදි ගකෝසල මහ රජතුමොගග් නැගණියගග් පුතරයො 
ය. බිම්බිසොර රජතුමො විවොහ වී සිටිගය් පගස්නදි ගකොසල රජතුමොගග් 
නැගණිය සමගය. පගසන්දි ගකෝසල රජතමුො විවොහ වී සිටිගය් 
බිම්බිසොර රජතුමොගග් නැගණිය සමගය. එබැවින් ගම් රජවරැ ගෙගෙන 
ගෙමස්සිගනෝ වූහ. 

“ත්දහුසපාසසථ පනනරසස සකාමුදියා චාත්ුමාසිනයිා පුණ්ණ්ාය 
පුණ්ණ්මාය රත්ත්ියා” වසස්ොන සෘතුගේ සතරවන මොසය වන ඉල් 
මොසගයහි අවසන ්දිනය වන පරු පසගලොස්වක ගපොගහෝ දින කුමදුු මල් 
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පිප ී සුදුවන්ව බැබගළන, මී දුම, දූවිලි, වළොකුළු නැති රොහු 
අසුගර්න්ද්රයොගග් ගරහණයක් නැති, අතියින් පිරිසිදු අහස්තලගයහි සුගෙෝ 
සුදුවනව් චන්ද්රොගලෝකය පැතිරී ඇති එෙවස රොතරිගයහි 
“රාජ්ාමචචපරිවුසත්ා උපරිපාසාදවරග්සත්ා නිසිසනනා සහාත්ි” 
අජොසත්ත රජතුමො රජ මොලගිගයහි උඩුමහල ්තලයට නැගී ඔසවන ලෙ 
ගස්සත් ඇති ස්වණගමය ආසනගයහි රොජ මහොමොතය ගණයො 
පිරිවරොගගන හුන්හ.  

කුමක් නිසො ගමගස් හනු්ගන් ෙ යත්? නදිි වැරීම සඳහො ය. ගම් 
අජොසත් රජ තම ධර්මිෂ්ඨ පයි රජතුමොට හිරිහැර කළ දින පටන් නිනේට 
යන්ගනමි යැයි ඇස් පියොගත් ක්ෂණගයහි ආයුධ සියයකින් පහර ගෙනු 
ලැබූගවකු ගමන් හඬමින් බිගයන් පුබුදී. අනයගයෝ ගම් කිගමකද්ැයි ඇසූ 
විට කිසිවක් නැතයි කයිය.ි ගමගස් නිනේට ගයි විගස බියගවන බැවින් 
රජුට නනි්ෙ පරිය නැත. ගමගස් දිනපතො ම නිදි වර්ජිත ව ඇමති ගණයො 
පිරිවරො කථොගවන් රොතරිය ගත කරයි. එදින ඉල් නැකත් ගයෝගගයන් 
රටවැසීන්ට නුවර සම කරවො සුදු වැලි ඉස ධජ පතොකො නංවො පහන් 
ෙල්වො සියලු දිසොවන් විසතිුරැ ව බැබගළන රොතරිගයහි උත්සව කරීඩො 
පවත්වමින් වීථි බැස රියට නැඟී නැකත් සැණගකළිවලනි් සතුටු 
ගවමින ්නිදි වැරෑහ. රජ කලුයට සැමදා නැකැතම් ය. එගස් වවුත් ගම් 
රජතුමොට නිදීමට ගනොහැකි බැවින් ගමගස් නදිි වැරීම පිණිස පිරිවර 
ජනයො සමග රොතරිගයහි හනු්ගන් ගේ.  

“අථ සඛා රාජ්ා මාග්සධා අජ්ාත්සත්ත්ු සවසදහිපුසත්ත්ා 
ත්දහුසපාසසථ උදානං උදාසනසි” ඉක්බිති ගේගේහිපතුර වූ අජොසත්ත 
රජතුමො එෙවස ගපොගහෝ දින රොතරිගයහි පරීති වොකයයක් කීගේය.  

ගමහි “උදානං උදාසනසි” යනු උදාන වොකයයක ් ගහවත් පරීති 
වොකයයකි. යම් ගස් ගතලක් මිම්මක් ගැනමීට ගනොහැක්ගක් ෙ වැගිරී 
යන්ගන් ෙ එය “ග්ලා යාමක්” යැයි කයිනු ලැගේ. යම් ගස් ජලයක් 
ගපොකුණකට ගැනීමට ගනොහැක්ගක් ෙ උතුරො යන්ගන් ෙ එය “ඕඝ” 
යැයි කියනු ලැගේ. එගසම් යම් පරීති වචනයක් හෙවතට ගැනමීට 
ගනොහැක්ගක් ෙ වැඩි වී ඇතුළත ගනො රැඳී පිටතට නික්ගම් ෙ එය 
“උදාන” යැයි කියනු ලැගේ. රජු එබඳු ව ූපරීතිමත් වචනයක් නකිුත් කගළ් 
ය. එනම් :- 
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“පිනව්ත්්නි, ආශ්චයයමයකි. මී දුම, දුම, ූවිලි, රාහු යන 
උපක්සල්ශයන්සග්න ්බාධා නුත්ි සඳ රැසනි් පිරුණ්ු රාත්රිය සිත්් කළු 
සවයි. පනි්වත්්නි රාත්රිය සඳරැසින් විසශ්ෂසයන් සශෝභනය. පනි්වත්න්ි, 
රාත්රිය සඳරැසනි් දැකමු්කළුය. පිනව්ත්්නි, රාත්රිය සඳරැසින් පරසාද 
ජ්නකය. පින්වත්න්ි, රාත්රිය සඳරැස් සහ්ත්ුසවන ්අලංකාරමත්් ය. සම් සිත්් 
කළු රාත්රිසයහි අපසග්් පරශ්න විසඳා චිත්්ත් පරසාදය සග්න සදන කුමන 
මහසණ්කු සහෝ බමුසණ්කු ඇසුරු කරන්සනමු ද?” 

ගමගස් රජතුමො ගම් සයිලු  වචනයන්ගගන් රොතරී අලංකොරය 
වණගනො ගකොට ආගලෝකය පිළිබඳ නිමිත්ත කමගයක් (හැඟවීමක්) කගළ් 
ය. කවගරකු උගෙසො කගළ් ෙ යත්? ජීවක මවෙයොචොයයගතුමො උගෙසොය. 
කුමක් සඳහො ෙ යත්? භොගයවත් අහගත් සම්මො සම්බුදු රජොණන් වහන්ගස් 
ෙකිනු සඳහො ය. භොගයවතනු් වහන්ගස් දැකීමට ගම් රජතුමොට යොමට 
ගනොහැක්ගක් ෙ? එගස් ය. ගනොහැක්ගකම්ය. කමුක ් ගහයින් ෙ යත්? 
මහො අපරොධ කළ බැවිනි. භොගයවතුන් වහන්ගසග්ග් ොසනගයහි  
උපොසකත්වයට පත් ආයයග රොවක වූ තමන්ගග් පියො ව ූබිම්බිසොර මහ 
රජතුමො තමන් විසින් ම මරවණ ලේගේය. එබැවිනි. එගස්ම ගේවෙත්ත 
ගතරැන් අජොසත් රජුගග් සහොගයන් ම භොගයවතුන් වහන්ගස්ට ගබොගහෝ 
අනථග කගළ් ය. එ් සියල්ල මහො අපරොධ කමගගයෝ ය. ගමගස් මහො 
අපරොධ කර ඇති බැවින් රජ වුවත් තමොගග ්ක්තිගයන් භොගයවතුන් 
වහන්ගස් සමීපයට යොමට ගනොහැක්ගක්ය. ජීවක මවෙයොචොයයගතුමො 
වනොහී භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග් උපස්ථොයකයොය. එතමුොගග් මොගගගයන් 
උපකොරගයන් මුවොගවන් භොගයවතුන් වහන්ගස් ෙකින්ගනමි යැයි 
ගමගස් නිමිත්ත කමගයක් (හැඟවීමක්) කගළ් ය.  

කිගමක් ෙ? ගම් රජතුමො තමන් උගෙසො කරන නිමිති හැඟවීම 
ජීවක මවෙයොචොයයගතුමො ගනොෙන්ගනහි ෙ? එගස් ය ෙනයිි. එගස් 
ෙනිත්නම් අනයයන්  තමන ්ඇසුරැ කරන රමණයන් ගැන කියන විට 
කිසිවක් ගනොකියො නිහඬ වී සිටිගය ් ෙ? විගක්ෂ්පය (ස්ථොවරයකට 
ගනොපැමිණීම) බිඳ ෙමනු පිණිස ය. එතුමොගග් එළඹ සිටි සිහිය වැඩී 
ඇත. තව ෙ ගම් රොජ සභොගවහි ගනොගයක් ොස්තෲවරැන්ගග් 
උපස්ථොයකගයෝ රැස්ව සිටිති. ඔවුහු ගනොහික්මුණු අය ඇසුරැ කිරීගමන් 
ඔවුහු ෙ ගනොහකි්මුණු ස්වභොව ඇත්ගතෝ ය. මො මුලින් ම භොගයවතනු් 
වහන්ගස්ගග් ගුණ කථොව පටන් ගත් කල්හි ඔවුහු වරින ්වර නැගිට තම 
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තමන්ගග් ොස්තෲවරැන්ගග් ගුණ කථොව කියනන්ොහුය. ගමගස් ඇති 
කල්හි මොගග් ොස්තෲන් වහන්ගස්ගග් ගුණ කථොව නිමොවකට 
ගනොයන්ගනය්. රජතමුො ෙ ගම් අනය ොස්තෘවරැ ගවත නිතර එළගඹන 
ස්වභොව ඇති ගහයනි් සතය තතු මනොව ෙනන්ො බැවින් අනයයන්ගග් 
කථොවන්ට ගනොසතුටුව මො විචොරන්ගන් ය. එවිට මම විගක්ෂ්ප ගනොවී 
මොගග් ොස්තෲන් වහන්ගසග්ග් ගුණ කයිො රජතුමො ොස්තෲන් වහන්ගස් 
ගවත කැඳවොගගන යන්ගනමි යැයි ෙනන්ො නුවණින් යතු් බැවින් අනය 
විගක්ෂ්පයන් බිඳ ෙමනු පිණිස නිහඬ විය.

 රාජ්ාමාත්ය කථා 

ඒ සභොගවහි සිටි ඇමතියන් ගමගස් සිතූහ. අෙ රජතුමො පෙ 
(කරැණු) පසකනි් රොතරිය වණගනො කරන්ගන් ය. ඒකොනත්ගයන් යම්කිසි 
රමණගයකු ගහෝ බරොහ්මණගයකු කරො එළඹ පර්න අසො ධමගය අසනු 
කැමැත්ගතහි ය. රජතුමො ධමගය අසො පැහැගෙන ගකගනකුට මහත් 
සත්කොර කරන්ගන් ය. කලුුපග රමණගයකු ගේ නම් ගහගතම රොජ 
කුලුපග ගේ. එය ඔහුට මහත් ලොභිගයකි, යහපතකි, යැයි සිතො “මම 
මසග්් කලුුපග් ශරමණ්යා සවත් රජ්ු සග්න යන්සනමි, මම මසග්් කලුුපග් 
ශරමණ්යා සවත් රජ්ු සග්න යන්සනමි” යැයි ඔවුහු තම තමන්ගග් කුලුපග 
රමණයන්ගග් ගුණ කීම ඇරඹූහ.  

රජතුමො විසින් “සම් සිත්් කළු රාත්රිසයහි අපසග්් පරශන් විසඳා 
චිත්්ත් පරසාදය සග්න සදන කුමන මහසණ්කු සහෝ බමුසණ්කු ඇසුරු 
කරන්සනමු ද?” යැයි ඇස ූකල්හි එක්තරො රජ ඇමතිගයක් අජොසත් 
රජතුමොට ගමගස් කීගේය. 

“සද්වයන් වහන්ස, සම් කාශයප සග්ෝත්රසයහි උපන් පූණ්මයන්ට 
ශරාවක සමූහයා ඇත්්සත්්ය. පිරිස් ඇත්්සත්්ය. පරිිසට ග්ුරුවරසයකි. 
පරසිදධ් කීර්ත්ියක් දරන්සනකි. ත්ීථමක ධමමසද්ශනා කරන්සනකි. සබාසහෝ 
සදනා විසින් යහපත්් යුයි පළිිග්ත්්සත්කි. සබාසහෝ කල් පුවිදි ව 
සිටින්සනකි. සබාසහෝ කල් ග්ත් ී සග්ාස් මහලු වයසට පුමිණ් 
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සිටින්සනකි. සද්වයන් වහන්සස් ඒ පූණ්ම කාශයපයන් ආශරය සකසරත්්වා. 
ඔහු ආශරය කරන ඔබසග්් සිත් සහාඳින් පහදින්සනය්”. 

ඒ ඇමති ගමගස් ක ීකල අජොසත් රජ රන්වන ්මිහිරි රසගයන් 
යුත් අඹ පලයක් කනු කැමති පුරැෂයො ගගනවිත් අත තබන ලෙ කදුරැ 
ගගඩියක ්දැක ගමන් ධයොන අභිඥාදී ගුණගයන් යුත් තරිලක්ෂණගයන් මුසු 
මිහිරි ෙහම් කථොව ඇසීමට කැමති වන බැවින් ෙ, ගපර 
පූණගකොයපයන්ගග් රෑපය දැකීගමන් ෙ ගනොසතුටට පත් වූ බැවින් ඒ 
කියන ලෙ ගුණ කථොගවන් ෙ ගනොසතුටට පත්ව නි්ේෙ විය.  

 පූණ්ම කාශයප 

 ගමොහු  අනූනවයක් වූ දාසයන් ඇති එක්තරො කුල ගගයක සියය 
සම්පූණග කරමින් උපන්ගනය්. එබැවින් එම සිටුවරයො සතුටු ව ඔහුට 
“පූණ්ම” යය ිනමක ්තැබීය. ඔවුන්ගග් කුල ගගෝතරය “කාශයප”  නම් විය. 
එබැවින් ඒ නම් ගෙක එකතුව ඔහුට “පූණ්මකාශයප”යැයි නමක ්තැබූහ. 
ගහගතම දාසයන ්සියය සම්පූණග කරමින ්උපන් ගහයනි් ෙ, පරධොන දාස 
පවුගල් මංගල දාසයො වූ බැවින් ෙ ඔහුගගන ්කිසි වැඩක් ගනොගත්ගත්ය. 
ඔහු කුමක් කළ ෙ, එය වරෙක් යැයි කියන්ගනක් නැත. කළ යුතු ගේ 
ගනොකළ කල්හි ෙ ගදාස් නඟන්ගනක ්නැත. පසු කගලක සිටුවරයො ඔහුව 
ගවගහසක් නැති වැඩක ගයොෙවමි යැයි සිතො වොසල් ගදාර රැකීමට 
නිගයෝග කගළ් ය. ගහගතම “මා සමහි වසන්සන් කුමට ද” යැයි සිතො 
පලො ගිගය්ය. ඉක්බිති ගසොරැ ඔහුගග් හැඳි වස්තර පැහැර ගත්හ. ගහගතම 
ගකොළවලින ්ගහෝ තෘණවලින් ගහෝ කය වසො ගනන්ට ගනොෙත් බැවින් 
නිවගස්තරව ම සිටිගය් ය. මිනසි්සු ඔහු දැක “නුඹ කවසරක ්ද” යැයි ඇසූහ. 
ගහගතම “මම අන් සදයක් කියන්සන් නම් මට රැකවරණ්යක් 
සනාවන්සන් ය” යැයි සිතො “මසග්් බඩ සියලු ශාස්ත්රසයන් සම්පූණ්ම වූ 
සහයින් මට පූණ්ම යුයි කයිත්ි. සග්ෝත්ර වශසයන් බරාහ්මණ් වංශසයහි 
උපන් බුවින් කාශයප නම් සවමි. දැන් මම රහත්් සකසනක් සවමි, පූණ්ම 
කාශයප නම් බුදුවරයා මම” යැය ි කීගේය. මිනිස්සු “සම් ශරමණ්යා 
අල්සප්චඡ ය, රහත්් ය, සමාහු හා සමානසයක ්සලාව ත්වත්් නුත්” යැයි 
සිතො කෑ යුතු වැළඳිය යතුු ආහොර ෙ පොන වගග ෙ ගගන ඔහු ගවත 
එළඹුණහ. ගහගතම “මා වස්ත්ර සනා හුඳි බුවින් සම් පරත්ය ලුබුසණ්් 
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ය” යැයි සිතො එතැන් පටන් වස්තර ලැබ ෙ ගනොහැන්ගෙය්. එය ම පැවිේෙ 
ගස් ගත්ගත් ය. ඔහුගග් සමීපගයහි පන්සියයක් පමණ මිනිස්සු පැවිදි 
වූහ. ඉන් පසු ගහගතම ගබොගහෝ පිරිසකට ආචොයයගයවරගයකු විය.  

තවෙ එක්තරො රජ ඇමතිගයක් අජොසත් රජුට ගමගස් කීය.  

“සද්වයන් වහන්ස, සම් සග්ෝසාල වූ මක්ඛලිට ද ශරාවක සමූහයා 
ඇත්්සත්්ය. පිරිස් ඇත්්සත්්ය. පිරිසට ග්ුරුවරසයකි. පරසිදධ් කීර්ත්යික් 
දරන්සනකි. ත්ීථමක ධමමසද්ශනා කරන්සනකි. සබාසහෝ සදනා විසින් 
යහපත්් යුයි පිළගි්ත්්සත්කි. සබාසහෝ කල් පුවිදි ව සිටින්සනකි. 
සබාසහෝ කල් ග්ත් ී  සග්ාස් මහලු වයසට පුමිණ් සිටිනස්නකි. සද්වයන් 
වහන්සස් ඒ මක්ඛලි සග්ෝසාලයන් ආශරය සකසරත්්වා. ඔහු ආශරය කරන 
ඔබසග්් සිත් සහාඳින් පහදින්සන්ය.” 

ගමගස් ක ී කල අජොසත් රජ ගපර මක්ඛ්ලි ගගෝසොලයන්ගග් 
රෑපය දැකීගමන් ෙ ගනොසතුටට පත් වූ බැවින් ඒ කියන ලෙ ගුණ 
කථොගවන් ෙ ගනොසතුටට පත්ව නි්ේෙ විය. 

 මක්ඛලි සග්ෝසාල 

 “මක්ඛලි” යනු ඔහු ගග් නමය. ගව හලක දී උපන් බැවින් 
“සග්ෝසාල” යැයි ගෙවැන ිනමක ් විය. ගමොහු ෙ සිටවුරගයකුගග ් දාස 
පවුලක උපන්ගනකි. දිනක ්ඔහු ඒ සිටවුරයො සමග මඬ සහිත බිමක 
ගතල් කලයක් කර තියොගගන පසපුස යන විට සිටවුරයො “ත්ාත්! මා 
ඛලි” “ෙරැව වැගටන්නට එපො” යැය ිකීගේය. එගහත් ඔහු සැලකිල්ලක් 
නැතිව වටපිට බලමින් යන විට පය පැකළිී වැටී ගතල් කලය බිඳුගන්ය. 
එයින් ගහගතම ස්වොමියොට බිගයන් පළො යොමට පටන්ගත්ගත් ය. 
ස්වොමියො පසපුස දුව ගගොස් ඔහුගග් ගරදි ගකොනින් අල්ලො ගත්ගත් ය. 
ඔහු සළුව අත්හැර ෙමො නිවගස්තරවම පළොගිගය් ය. ගහගතම ෙ 
ගකොළවලින ්ගහෝ තෘණවලින් ගහෝ කය වසොගනන්ට ගනොෙත් බැවින් 
නිවගස්තරව ම සිටිගය් ය. සටිුවරයො “ත්ාත්! මා ඛලි” යැයි කී වචනය 
මුල්ගකොට “මා ඛලි” යැයි වයවහොර වී පසුව “මක්ඛලි” නම් විය. මිනිස්සු 
ඔහු දැක ඔබ කවුෙ යැයි ඇසූහ. ගහගතම “මක්ඛලි සග්ෝසාල” නම් 
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රහතන් වහන්ගස් මම ගවමි යැයි කීගේය. මිනිස්සු “සම් ශරමණ්යා 
අල්සප්චඡ ය, රහත්්ය, සමාහු හා සමානසයක් සලාව ත්වත්් නුත්” යැයි 
සිතො කෑ යුතු වැළඳිය යතුු ආහොර ෙ පොන වගග ෙ ගගන ඔහු ගවත 
එළඹුණහ. ගහගතම “මා වස්ත්ර සනා හුඳි බුවින් සම් පරත්ය ලුබුසණ්්ය” 
යැයි සිතො එතැන් පටන් වස්තර ලැබ ෙ ගනොහැන්ගෙය්. එය ම පැවිේෙ 
ගස් ගත්ගත් ය.  ඔහුගග ්සමීපගයහි පන්සියයක් පමණ මිනිස්සු පැවිදි 
වූහ. ඉන් පස් ගහගතම ගබොගහෝ පිරිසකට ආචොයයගයවරගයකු විය.  

  තවෙ එක්තරො රජ ඇමතිගයක් ට අජොසත් රජුට ගමගස් කීය.  

“සද්වයන් වහන්ස, සම් සකසකම්බල අජිත් ශරාවක සමූහයා 
ඇත්්සත්්ය. පිරිස් ඇත්්සත්්ය. පිරිසට ග්ුරුවරසයකි. පරසිදධ් කීර්ත්යික් 
දරන්සනකි. ත්ීථමක ධමමසද්ශනා කරන්සනකි. සබාසහෝ සදනා විසින් 
යහපත්් යුයි පිළගි්ත්්සත්කි. සබාසහෝ කල් පුවිදි ව සිටින්සනකි. 
සබාසහෝ කල් ග්ත් ී  සග්ාස් මහලු වයසට පුමිණ් සිටිනස්නකි. සද්වයන් 
වහන්සස් ඒ සකසකම්බල අජිත්යන් ආශරය සකසරත්්වා. ඔහු ආශරය 
කරන ඔබසග්් සිත් සහාඳින ්පහදින්සනය්.” 

ගමගස් කී කල්හි ෙ අජොසත් රජ ගපර අජිත ගක්කම්බලිගග් 
රෑපය දැකීගමන් ෙ ගනොසතුටට පත් වූ බැවින් ඒ කියන ලෙ ගුණ 
කථොගවන් ෙ ගනොසතුටට පත්ව නි්ේෙ විය.  

 අජිත්සකසකම්බල 

 “අජිසත්ා” යනු ඔහුගග් නමය. ගමොහු උසස් කලුවගතකි. 
අනුන්ගගන් ණය ගගන ගගවොගත ගනොහැකිව තම රට හැර 
පරතයන්තයකට පලොගගොස් ජීවගනෝපොයක් නැති ගහයින් වනගත විය. 
ඇඳීමට වස්තර නැති ගහයනි්  මනෂුය ගකස්වලනි් කළ කම්බිලියක් 
සොදාගගන එය ඇඳගත්ගත්ය. ගමගස් ගක්සකම්බිලියක් දැරෑ බැවින් 
“සකසකම්බලි” නම් විය. ගමගතගම් “අජිත්සකසකම්බල” නම් රහතන් 
වහන්ගස් මමය යැයි කියො පරතිඥා ගකොට අඥානයන් පහෙවො පන්සියයක් 
පමණ පිරිසක් පැවිදි ගකොට ොස්තෲවරගයකු විය. 
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තවෙ එක්තරො රජ ඇමතිගයක් අජොසත් රජුට ගමගස් කීය.  

“සද්වයන් වහන්ස, සම් කචචායන සග්ෝත්රසයහි ව ූ කකුධට 
ශරාවක සමූහයා ඇත්්සත්්ය. පිරිස් ඇත්්සත්්ය. පරිිසට ග්ුරුවරසයකි. 
පරසිදධ් කීර්ත්ියක් දරන්සනකි. ත්ීථමක ධමමසද්ශනා කරන්සනකි. සබාසහෝ 
සදනා විසින් යහපත්් යුයි පළිිග්ත්්සත්කි. සබාසහෝ කල් පුවිදි ව 
සිටින්සනකි. සබාසහෝ කල් ග්ත් ී සග්ාස් මහලු වයසට පුමිණ් 
සිටින්සනකි. සද්වයන් වහන්සස් ඒ කචචායන සග්ෝත්රසයහි වූ කකුධයන් 
ආශරය සකසරත්්වා. ඔහු ආශරය කරන ඔබසග්් සිත් සහාඳින් පහදින්සනය්” 

ගමගස් කී කල්හි ෙ අජොසත් රජ ගපර කකුධ කච්චොයනගග් 
රෑපය දැකීගමන් ෙ ගනොසතුටට පත් වූ බැවින් ඒ කියන ලෙ ගුණ 
කථොගවන් ෙ ගනොසතුටට පත්ව නි්ේෙ විය.  

 කකුධකචචායන 

 ගමගතගම් උසස් කුලවගතකි. පිගයකු නැතිව වැන්ෙඹු 
ස්තරියකට පුත්ව උපන්ගනක.ි මව දුක්ිත ගහයින්  ගගයක් ගදාරක් නැති 
ගහයින් ඔහු කුඹකු් ගසක් මුල වදා හැර ෙමො ගියො ය. එක්තරො 
බරොහ්මණගයකු ඔහු ගගන ගගොස් ගපෝෂණය ගකගළ්ය. කුඹකු් ගස මුල 
උපන් ගහයින් “කකුධ” යැයි නම් තැබීය. “කචචායන” යනු ඒ 
බරොහ්මණයොගග් ගගෝතර නොමයය.ි ගමගස් නොම ගගෝතර සැසඳීගමන් 
“කකුධකචචායන” නම් විය. ගහගතම බරොහ්මණයොගග් මරණින් පසු 
ජීවගනෝපොයක් නැතිව වන වැදී තවුස් ගවස් ගගන රහත්බව පරතිඥා 
ගකොට පන්සියයක් පමණ පිරිසක් පැවිදි ගකොට ොස්තෲවරගයකු විය. 
මිනිස්සු පැහැ ෙ ගබොගහෝ සත්කොර සම්මොන කළහ. 

තවෙ එක්තරො රජ ඇමතිගයක් අජොසත් රජුට ගමගස් කීය. 

“සද්වයන් වහන්ස, සම් සබලට්ඨඨ පුත්්ත් සඤ්ජ්යට ශරාවක 
සමූහයා ඇත්්සත්්ය. පිරිස් ඇත්්සත්්ය. පරිිසට ග්ුරුවරසයකි. පරසදි්ධ 
කීර්ත්ියක් දරන්සනකි. ත්ීථමක ධමමසද්ශනා කරන්සනකි. සබාසහෝ සදනා 
විසින් යහපත්් යුයි පළිිග්ත්ස්ත්කි. සබාසහෝ කල් පුවිදි ව සිටින්සනකි. 
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සබාසහෝ කල් ග්ත් ී  සග්ාස් මහලු වයසට පුමිණ් සිටිනස්නකි. සද්වයන් 
වහන්සස් ඒ සබලට්ඨඨ පුත්්ත් සඤ්ජ්යයන් ආශරය සකසරත්්වා. ඔහු ආශරය 
කරන ඔබසග්් සිත් සහාඳින ්පහදින්සනය්.” 

ගමගස් කී කල්හි ෙ අජොසත් රජ ගපර සඤ්ජය ගබල්ලට්ඨ 
පුතරගග් රෑපය දැකීගමන ්ෙ ගනොසතුටට පත් වූ බැවින් ඒ කියන ලෙ 
ගුණ කථොගවන් ෙ ගනොසතටුට පත්ව  නි්ේෙ විය.  

 සඤ්ජ්ය සබල්ලට්ඨිපුත්ර 

 “සඤ්ජ්ය” යනු ඔහුගග් නමය. ගේලට්ඨගග් පුතරයො ව ූබැවින් 
“සබල්ලට්ඨපුත්්ත්” නම් විය. ගම් ගෙක එකතුව “සඤ්ජ්ය සබල්ලට්ඨිපුත්්ත්” 
නම් විය. ගමොහු දාස පවුලක උපන්ගනකි. පසුව දාස බගවන් නෙිහස් 
කරන ලදුව ගනොගයක් ොස්තර ඉගගන මහත් වූ නුවණක් ඇතිව තකග 
වොෙ ඉගගන ගගන තොපස පැවිේගෙන් පැවිදි ව වනගත ව මම රහත් 
වූගවකම්ි යැයි කියො අඥානයන් පහෙවොගගන පන්සියයක් පමණ පිරිසක් 
පැවිදි කරගගන ොස්තෲවරගයකු විය.  

තවෙ එක්තරො රජ ඇමතිගයක් අජොසත් රජුට ගමගස් කීය. 

“සද්වයන් වහන්ස, සම් නාථ පුත්ර නගි්ණ්්ඨ ශරාවක සමූහයා 
ඇත්්සත්්ය. පිරිස් ඇත්්සත්්ය. පිරිසට ග්ුරුවරසයකි. පරසිදධ් කීර්ත්යික් 
දරන්සනකි. ත්ීථමක ධමමසද්ශනා කරන්සනකි. සබාසහෝ සදනා විසින් 
යහපත්් යුයි පිළගි්ත්්සත්කි. සබාසහෝ කල් පුවිදි ව සිටින්සනකි. 
සබාසහෝ කල් ග්ත් ී  සග්ාස් මහලු වයසට පුමිණ් සිටිනස්නකි. සද්වයන් 
වහන්සස් ඒ නාථ පුත්ර නගි්ණ්්ඨයන් ආශරය සකසරත්්වා. ඔහු ආශරය කරන 
ඔබසග්් සිත් සහාඳින් පහදින්සන්ය.” 

 නිග්ණ්්ඨනාථපුත්ර 

 ගමගතගම් “නාථ” නම් ගගොවිගයකුගග් පුතරගයකු ව ූ බැවින් 
“නාථ පුත්ර” නම් විය. ඔහු මකරොටිකගයක් ව නක්ෂතර, ගණිත, නිමිති 
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ොස් තරොදී ගනොගයක් ගේ ඉගගන ගගන “මම සලාව එක ් රහත්් 
සකසනක්මි” යැය ි නැති ගුණ හඟවො “මසග්් ළසයහි සකසලස් ග්ුට 
නුත්, මම සනාදනන්ා ශාසත්්ර ග්ුටයකුත්් නුත්, එබුවින් මම “නගි්ණ්්ි” 
නම් සවමි” යැයි කියො ඇවිේගෙය්. පසුව ඔහු “නිග්ණ්්ඨනාථපුත්ර” නම් 
රහතන් වහන්ගස් යැයි පරසෙි්ධ වූහ. පන්සියයක් පමණ අතවැසි  පිරිසක් 
කැටුව ොස්තෲවරගයකු ගලස ගපනී සිටිගය් ය.  

ගමගස් කී කල්හි ෙ අජොසත් රජ ගපර නිගණ්ඨ නොතපුතරගග් 
රෑපය දැකීගමන් ෙ ගනොසතුටට පත් වූ බැවින් ඒ කියන ලෙ ගුණ 
කථොගවන් ෙ ගනොසතුටට පත්ව නි්ේෙ විය.

 ජීවක වවදයාචායයමත්ුමාසග්් බුදුග්ුණ් වුනුම 

ඒ රජ ඇමතියන් තම තමන්ගග් රමණයන්ගග් ගුණ කථො කියන 
විට ගකොමොර භච්ච ජීවක මවෙයොචොයයගතුමො නි්ේෙව අජොසත් රජ 
සමීපගයහි උන්ගන් විය. රජතුමො ඒ ඇමතිවරැන්ගග් වචන අසො ගමගස් 
සිතුගේ ය. මම යම් යම් අගයකුගග් වචන ගනො අසන ුකැමැත්ගතම් ෙ, 
ඒ ඒ පුේගලගයෝ ම අෙහස් ෙක්වති. යගමකුගග් වචන අසන්නට 
කැමැත්ගතම් ෙ ගහගතම නොග භවනයට පත් ගුරැළු රොජයො ගමන් 
නිහඬ ය. ගමය මට ඒකොනත්ගයන් අනථගයකි. ඉක්බිති රජතුමොට ගමගස් 
අෙහසක් ඇතිවිය. ගම් ජීවක වනොහී උපසොන්ත වූ භොගයවතුන් 
වහන්ගස්ගග් උපස්ථොගයකි. ගම් ජීවක ෙ ස්වභොවගයන ්ම උපසොන්තය. 
වත්ත සම්පන්න භික්ෂුවක් ගමන් නිහඬව ම සිටී. මො කථො 
ගනොකරනතොක් ඔහු ෙ කථො ගනොකරය.ි ඇතො පොගන කල්හි ඇතොගග්ම 
පොෙය අල්වොගත යුතු වනන්ොක් ගමන් ජීවක මවෙයොචොයයගතුමො සමග 
කථොවක් ආරම්භ කරමින් ගමගස් කීගේය. 

“යහලු ජීවකය, ඔබ කුමන කරුණ්ක් නිසා නශි්ශබදව 
සිටින්සනහි ද? ත්ම ත්මනස්ග්් කුලුපග් ශරමණ්යාසග්් ග්ුණ් කියන සම් 
ඇමත්ියන්සග්් මුව පරමාණ්වත්් සනාසේ. යම් සස් අනයයන්ට කලුුපග් 
ශරමණ්යන ්ඇත්්සත්් නම් ඔබට කුලුපග් ශරමණ්සයක ුනුත්්සත්් ඇයි? ඔබ 
දිළින්සදක් ද? මාසග්් පියා විසින් ඔබට ධනය සනාසදන ලද්සද් ද? 



56                 සාමඤ්ඤ ඵල සූත්රය  

 

නුත්සහාත්් ත්ම කුලුපග් ශරමණ්යා පළිිබඳ ශරද්ධාව නුත්්සත්් ද?” යැයි 
ඇසුගේ ය.   

එවිට ජීවක මවෙයොචොයයගතුමොට ගමගස් සිතිණ. “සම් රජ්ත්ුමා 
මාසග්් කලුුපග් ශරමණ්යාසග් ්ග්ුණ් කියන්න කියයි. දැන් මා නිහඬව සිටිය 
යුත්ු සේලාව සනාසේ. සම් ඇමත්ියන් රජ්ත්ුමාට වුඳසග්න ත්ම කලුුපග් 
ශරමණ්යාසග්් ග්ුණ් කීවා සස් මාසග්් ශාස්ත්ෲන ්වහන්සස්සග්් ග්ුණ් කීම 
යුත්ු සනාසේ” යැයි හුනසග්නන් නැඟිට භොගයවතුන ්වහන්ගස් වැඩ 
සිටින තමන් ම පූජො කළ අඹ වනය ගෙස බලො පසඟ පිහිටුවො වැඳ නිය 
ෙසය එක් කිරීගමන් බබළන ඇඟිලිවලනි් ඇඳිලි බැඳගගන ගමගස් 
කීගේය. 

“මහ රජ්ත්ුමනි, මා ග්ුන සමසස් කිරීසමන් වරදවා සනාසිත්නු 
මුනවි. සම් ජීවක ඕනෑම ශරමණ්සයකු කරා එළසඹන්සන් ය. මාසග්් 
ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් මේකුස පළිිසිඳ ග්ත්් කල්හ ි ද, මේකුසින් 
සමසලාවට බිහි සවන කල්හි ද, මහාභිනිෂක්රමණ්ය කරන කල්හි ද, 
සම්බුදධ්ත්්වයට පත්්වන කල්හි ද, දම්සක් සද්ශනාව පවත්්වන කල්හ ිද 
දස දහසක් සලෝකධාත්ු කම්පා විය. යමක පරාත්ිහායයමය කළ සස්ක. 
සද්වාසරෝහණ්ය කළ සසක්. මාසග්් ශාස්ත්ෲන් වහන්සස්සග්් ග්ුණ් 
කියන්සනමි මහරජ්ත්ුමණි! එකඟ වූ සිත්නි් අසනු මුනවි” යැයි කියො 
බුේධ ගුණ වණගනොව කියනන්ට පටන් ගත්ගත් ය. 

ගේවයන් වහන්ස, ගම් අරහත් සම්මො සම්බුදු භොගයවතුන් 
වහන්ගස් මහො භික්ෂු සංඝයො වූ එක්ෙහස් ගෙසිය පණහක් පමණ 
භික්ෂනූ් වහන්ගස් සමග අපගග් අඹ වනගයහි වොසය කරන ගස්ක. ඒ 
භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග් ගමබඳු ස්තුති ගඝෝෂොව උස්ව නැංගග් ය. 
ගකගස් ෙ යත්:-  

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් සියලු ගකගලසුන්ගගන් දුරැ වූ බැවින් ෙ, 
සියලු ගකගලස් සතුරන් නැසූ බැවින් ෙ, සංසොර චකරය පැවැත්මට 
ගහ්තුවන ගකගලස් බැමි සිඳ දැමූ බැවින් ෙ, ගමගලස  
ගකගලසුන්ගගන් ගතොර ව ඉතො පිරිසිදු සිත් ඇති ගහයින් ආමිස 
පරතිපත්ති පූජො වන්ට සුදුස ුවූ බැවින් ෙ, රහසිනිදු අකුසල් සිතක් 
ගහෝ ඇති ගනොවන බැවින් ෙ “අහමත්්” නම් වන ගස්ක.  
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❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් අවගබෝධ කළ යුතු දුක්ඛ් සතයය අවගබෝධ 
ගකොට වදාළ බැවින් ෙ, පරහොණය කළ යුතු සමෙුය සතයය පරහොණය 
ගකොට වදාළ බැවින් ෙ, පරතයක්ෂ කළ යුතු නිගරෝධ සතයය පරතයක්ෂ 
ගකොට වදාළ බැවින් ෙ, මොගගය වගයන් වැඩිය යුතු ආයයගොෂ්ඨොගික 
මොගගය වැඩූ බැවින් ෙ, සංස්කොර විකොර ලක්ෂණ පරඥප්ති නිවගොණ 
යන ෙත යුතු සියලු ධමගයන් දැන වදාළ බැවින ්ෙ “සම්මා සම්බුදධ්” 
නම් වන ගස්ක.  

 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් පේු ගබනිවොස ඥානය - දිේබචක්ෂු ඥානය 
ආරවක්ෂය ඥානය යන ත්රී විදයාවන්සග්න් ෙ, විපස්සනො ඥානය - 
මගනොමය සෘේධි ඥානය - සෘේ ධිවිධ ඥානය - දිේබගසෝත ඥානය - 
ගච්ගතෝපරිය ඥානය - පේු ගබනිවොස ඥානය - දිේබචක්ෂු ඥානය 
ආරවක්ෂය ඥානය යන අෂ්ට විදයාවන්සග්න් ෙ, සලී සංවරය -  
ඉන්රිය සංවරය - ගභෝජනගයහි පමණ දැනීම - නිදිවැරීම - රෙධ්ොව 
- හිරිය - ඔත් තප් පය - බහුරැත භොවය - වීයයගය - සතයි - පරඥාව - 
පරථම ධයොනය - දුතිය ධයොනය - තතිය ධයොනය - චතුථග ධයොනය 
යන පසසළාස් චරණ් ධමමයන්සග්න් ෙ යුක්ත වන බැවින් “විජ්ඣජ්ා 
චරණ් සම්පන්න” නම් වන ගස්ක.  

 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් පරිිසිදු ආයයග මොගගගය් ගමන ්ගත් බැවින්ෙ, 
සුන්ෙර නිවගොණයට ගමන් ගත් බැවින් ෙ, සතර මොගග ඥානගයන් නැසූ 
ගකගලස් නැවත නූපෙවමින් ගමන් ගත් බැවින ් ෙ, දීපංකර 
බුදුරජොණන් වහන්ගස් හමුගවහි පටන් ගබෝධි මණ්ඩලය ෙක්වො 
මධයම පරතපිදාගවහි ගමන් ගත් බැවින් ෙ “සගු්ත්” නම් වන ගස්ක. 

 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් පඤ්චස්කන්ධ ගලෝකය සවගපරකොරගයන් 
අවගබෝධ ගකොට වදාළ බැවින් ෙ, ගලෝකය ගලෝක ස්වභොවය - ගලෝක 
සමුෙය - ගලෝක නිගරෝධය - ගලෝක නිගරෝගධෝපොය වගයන් 
අවගබෝධ ගකොට වදාළ බැවින් ෙ, සංස්කොර ගලෝකය - සත්ව ගලෝකය 
- අවකො ගලෝකය යන තරිවිධ ගලෝකය සවගපරකොරගයන් අවගබෝධ 
ගකොට වදාළ බැවින් ෙ “සලාකවිූ” නම් වන ගස්ක.  

 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් සීලගයන් - සමොධිගයන් - පරඥාගවන් - 
විමුක්තිගයන ් - විමුක්ති ඥානෙගනගයන් ගලොව අන් සයිල්ලන්ට 
වඩො උත්තරීතර වන බැවින් ෙ, ෙමනය කළ යුතු දිවය - බරහ්ම - 
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මනුෂයයො - යක්ෂ - රොක්ෂ - සිේධ විෙයොධර, තිරිසනග්ත සත්වයන් 
උත්තරීතර ගලස ෙමනය ගකොට වදාළ බැවින ් “අනුත්ත්ර 
පුරිසදමමසාරථි” නම් වන ගස්ක.  

 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් සත්වයන්ට ගමගලොව අභිවෘේධිය පිණිස 
ෙ - පරගලෝක අභිවෘේධිය පණිිස ෙ - නිවගොණය පිණිස ෙ අනුොසනො 
ගකොට වදාළ බැවින් ෙ, ජොති කොන්තොරය - ජරො කොන්තොරය - වයොධි 
කොන්තොරය - මරණ කොන්තොරය - ගසෝක පරිගේව දුක්ඛ් ගෙෝමනස්ස 
උපොයොස කොන්තොරයන්ගගන් සත්වයන් එතර කළ බැවින ් ගෙවි 
මිනිසුන්ට ශාස්ත්ෘෘ (ගුරැවර) වන බැවින් “සත්ථා සද්වමනුසසානං” 
නම් වන ගස්ක.  

 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් දුක්ඛ්ොයයග සතයය අවගබෝධ කළ බැවින් 
ෙ, දුක්ඛ් සමුෙයොයයගය සතයය අවගබෝධ කළ බැවින් ෙ, දුක්ඛ් 
නිගරෝධොයයගය සතයය අවගබෝධ කළ බැවින් ෙ, දුක්ඛ් නගිරෝධගොමිනී 
පරතිපදායයගය සතයය අවගබෝධ කළ බැවින් ෙ එගසම් අනයයන්ට 
අවගබෝධ කරවූ බැවින් ෙ “බුද්ධ” නම් වන ගස්ක.  

 

❖ ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් සමතරිංත් පොරමී ධමග සංඛ්යොත පුණය 
භොගයගයන් සමන්වොගත බැවින් ෙ, ක්ගල්ොදී පඤ්ච මොරයන් බිඳ 
හළ බැවින ්ෙ, ඓ්චයයගොදී භොගය ධමගයන්ගගන ්සමනව්ොගත බැවින් 
ෙ, භජනය කළ යුතු විගේක විහරණ විගමෝක්ෂොදී උත්තරි මනුෂය 
ධමග භජනය කළ බැවින් ෙ, සසර ගමනට ගහ්තු වූ තෘෂ්ණොව වමොරො 
ෙමො නිවගොණ සැපයට සැපත් වූ බැවින් ෙ  “භග්වා” නම් වන ගස්ක.  

එබැවින් ගේවයන් වහන්ගස් ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් ආරය 
ගකගරත්වො. ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් ආරය කරන ඔබ වහන්ගස්ගග් 
සිත සැකයක් නැතුව පහදින්ගන්ම ය. මහරජ ඔබ වැන්නවනු් පර්න 
සියයක් ෙහසක් ලක්ෂයක් එකවිට අසන්ගන් නමුත ්මොගග් ොස්තෲන් 
වහන්ගස්ට ඒ සියල්ල සිතට ගගන් ගවන ගවනම විසඳන්නට ක්තයිෙ 
බලය ෙ ඇති ගස්ක. එබැවින් විව්ොස ඇතිවම එළඹ අසනු මැනවි 
මහරජතුමණි යැයි කීගේය. 

භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග් ගුණ කථොව ඇසූ රජතුමොගග් සයිලු 
සිරැර පස්වනක් පරීතිගයන් නිරතුරැව පිරී ගිගයය්. රජතමුො එගකගනහිම 
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යනු කැමති ව “සම් සවලාසවහි මා දසබලධාරින් වහන්සස් හමුවට යන 
විට ජීවක හුර අන් කිසිසවක් රිය සයදීමට සනාහුකිය” යැයි සිතො 
ජීවක මවෙයොචොයයගතුමො අමතො “යහලු ජීවකය, එසස් නම් ඇත්් 
යානාවක් සරසව” යැයි කගීේය.  

ගනොගයක් අ්ව රථ ආදී යොනොවන් ඇත්ගත් නමතු් හස්ති 
යොනය උතුම් ය. උත්තමගයකු හමුවට උතුම් යොනයකින් යො යුතුම ය. 
එගස්ම අ්ව යොන රථ යොන ේෙ සහිත ය. දුරට ේෙ ඇගසයි. හස්ති 
යොනය පසපුසින් ගිගය් නමතු් ේෙ ගනො ඇගස්. නිවුණො වූ භොගයවතුන් 
වහන්ගස් ගග් සමීපයට නහිඬව යො යුතුය යැයි සිතො හස්ති යොනය 
සූදානම් කිරීමට කීගේය.   

“එසහමයි සද්වයන් වහන්ස” යැයි කයිො ජීවක 
මවෙයොචොයයගතුමො අජොසත් රජතුමොට පිළිතුරැ දී, ඇතින්නන් 
පන්සියයක් සහ රජුට නැගමීට ඇගතකු ෙ සරසවො, “සද්වයන් වහන්ස, 
ඇත්් යානා පිළිසයළ සකසළ්ය. ග්මනට කාලය යුයි සලකන්සන් නම් 
එය දැනග්ත් මුනව” යැයි රජතුමොට දැන්විය. 

ගම් ජීවක මවෙයොචොයයගතුමො රජතුමො විසින් කියන ලේෙක් ම 
කගළ් ෙ? නැත. ගනොකියූ ගෙයක් ම කගළ් ය. කමුක ්ගහයින් ෙ යත්? 
පණ්ඩිත වූ බැවිනි. ජීවක මවෙයොචොයයගතුමොට ගමගස් සිතිණ.  

ගම් රජතුමො ගම් ගේලොගවහි ම යමු යැයි කියයි. රජවරැ නම් 
ගබොගහෝ සතුරන් ඇත්ගතෝ ය. යම් ගහයක්න් අතරමග කිසියම් අනතුරක් 
ගේ ෙ, එය ගහ්තු ගකොට ගගන “සම් ජීවක සත්සම් රජ්ත්ුමා ග්රහණ්ය 
කරසග්න රාජ්යය ග්ුනීමට කුමන්ත්රණ් කසළ් ය” යැයි මම ෙ ගැරහීමට 
අපකීර්තියට පත් ගවයි. රජතුමො ෙ ගනො කල්හි යුෙ පිණිස නික්ගමයි. 
එගස්ම භොගයවතුන් වහන්ගස්ට ෙ “ශරමණ් සග්ෞත්මයන් වහන්ස! මට 
කථාවක් කයිනන්ට ඇත්. සග්ෞත්මයන් වහන්සස්සග්් ශරාවක වූ සම් ජීවක 
සග්ෞත්මයන් වහන්සස් සමීපයට යමු යුයි කයිා මා ග්රහණ්ය කරග්ුනමීට 
උත්්සාහ කසළ් ය” යැයි කල් ගනො සලකොම කථො කරති. ගමගස් 
භොගයවතුන් වහන්ගස්ට ෙ ගරහන්ගන් ය. එබැවින් මටවත් භොගයවතුන් 
වහන්ගස්ට වත් ගහගොවක ් ගහෝ අපකීර්තියක් ඇත ි ගනොවන ගස් 
රජතුමොගග් ආරක්ෂොව ඇතිගේ ෙ එගස් කරන්ගනමි.  
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තව ෙ ස්තරීන් නිසො පුරැෂයන්ට බියක ් නම් නැතග්ත්මය. 
එබැවින් ස්තරීන් පිරිවරො රජතුමො සැප ගස් යන්ගන් ය යැයි ඇතිනන්න් 
පන්සියයක් සරසවො පනස්ියයක් ස්තරීන් පරිිමි ගවස් ගනව්ො “කඩු 
සත්ෝමර ග්ත්් අත්් ඇත්ිව රජ්ත්ුමා පිරිවරා සිටිේ” යැයි අණ ගකොට නැවත 
ගමගස් සිතුගේ ය.  

ගම් රජතුමොට ගම් ආත්මභොවගයහි දී මොගග - ඵල ලැබීමට 
උපනිඃරය සම්පත් නැත්ගත් ය. බුදුරජොණන් වහන්ගස්ලො උපනිඃරය 
සම්පත් බලොම ධමග ගේනො කරති. මම දැන් මහජනයො රැස් කරවමි. 
ගමගස් ඇති කල්හි භොගයවතුන් වහන්ගස ් කවර ගකගනකුගග ් ගහෝ 
උපනිඃරය බලො ධමග ගේනො කරන ගස්ක. එය මහජනයොට උපකොර 
පිණිස වන්ගන්ය යැයි සිතො “අද රජ්ත්ුමා භාග්යවත්ුන් වහන්සස් හමුවට 
යයි. සියලු සදනා ත්ම ත්මාට හුකි අයුරින් රජ්ත්ුමාට ආරක්ෂාව 
සපයත්්වා” යනුගවන් ඒ ඒ තැනට හසුන් යැවීය. ගබර හැසිරවීය. 
එකල්හි මහජනයො ගමගස් සිතූහ.  

“රජ්ත්ුමා භාග්යවත්ුන් වහන්සස් දැකමීට යයි. එබුවින් අද ධමම 
සද්ශනාව සකබන්දක් සේවි ද, අපට නුකත්් කරීඩාවලින් කම් නුත්” යැයි 
සියලු ගෙනො සුවඳ මල් ආදිය ගගනව්ොගගන රජතමුොගග් පැමිණීම 
අගප්ක්ෂොගවන් මහමග සිටියොහු ය.  

ජීවක මවෙයොචොයයගතුමො ෙ රජතුමො අමතො “මහරජ් ත්ුමනි! නුඹ 
වහන්සස් යමක් සඳහා අණ් කරන ලද්සද් ද, එය මා විසින් කරන ලදි. 
හස්ත්ි යානය සූදානම් කර ඇත්. දැන ්යාමට සහෝ සනායාමට කාලය 
යුයි  සිත්න්සන් ද, ඒ අනුව කරනන්” යැයි ගමගස් දැන්වීය. 

ඉන් පසු අජොසත්ත මහ රජතුමො තමන්ට සූදානම් කර තැබූ ඇත් 
යොනයට නැග ී ඒම රොතරිගයහි ෙඬ ු වැට පනේම් ෙරනු ලබන කල්හි 
ගයොදුන් තුන්සියයක් විොල වූ අංග, මගධ යන රටවල් ගෙකට අධිපතිව 
මහත් වූ රොජොනුභොවගයන ් යුක්තව රජගහ නුවරින ් පිටත්ව ජීවක 
මවෙයොචොයයගතුමොගග් අඹ වනය යම් තැනක ෙ එතැනට ගිගය් ය.  

එගස්ම පන්සියයක් ඇතින ියොනයන්හි එක් එක් ස්තරිය බැගින් 
නංවො ඒම ස්තරීන් හිස් වැසුගමන් ගවන් ව, අංගයහි තබො ගත් කඩු 
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ඇතිව මැණික ් ෙඬු පැහැති ගතෝමර ගගන රජතමුො පිරිවරො ගගන 
නිකම්ුණොහු ය.  

තව ෙ ගසොගළොස්ෙහසක් නොටක ස්තරීහු ෙ රජතමුො පිරිවරො 
සිටියහ. ඔවනු්ගග් ගකළවර කුදු, මිටි, වැදි ආදී ජනයො සිටියහ. ඔවුන්ගග් 
ගකළවර අන්තඃපුරය රක්නො වි්වොසවත් පුරැෂගයෝ සිටියහ. ඔවනු්ගග් 
ගකළවර විචිතර ගවස් ගත් සැටෙහසක් පමණ මහ ඇමතිවරැ ෙ, 
ඔවුන්ගග් ගකළවර විවිධ අලංකොරයන්ගගන් යුක්ත නොන පරකොර ආයුධ 
ගත් අත් ඇති විෙයොධර තරැණයන් වැනි වූ අනූ ෙහසක් පමණ රටවැසි 
පුතරගයෝ ෙ, ඔවනු්ගග් ගකළවර කහවණු ලක්ෂයක් අගනො ඇඳුම් ඇඳ 
පන්සියයක් අගනො උතුරැසළු ඒකොං කර ස්නොනය ගකොට ගතල් 
ගැල්ව ූ රන් ආදී නො නො ආභරණගයන ් ගෝභමොන වූ ෙස ෙහසක් 
බරොහ්මණගයෝ ෙකුණු අත ඔසවො ජය ගඝෝෂො කරමින් යති. ඔවුන්ගග් 
ගකළවර පංචොංග තූයයග භොණ්ඩ ඇතිගයෝය. ඔවුන්ගග් ගකළවර දුනු 
ගපලින් වට කරන ලේගෙය්. ඔවුන්ගග් ගකළවර ඇත් සමූහය ගේ. 
ඇතුන්ගග් ගකළවර ගගගලන් ගගල ගැගටන ගස් ව ූඅ්ව පන්තිය ය. 
අ්වයන්ගග ්ගකළවර එකට එක ඈඳුණු රථ පන්තිය ය. රථ ගකළවර 
තම තමන්ට අනුරෑප ව ූ අබරණ සම්පතින් බබළන බලගස්නො 
අටගළොසය.  

ගමගලස යම් ගස් පරිිසි ගකළවර සිට විදින ලෙ ඊ තලය 
රජතුමො ගවත ගනොපැමිගණ් ෙ, එගලස ජීවක මවෙයොචොයයගතුමො 
රජතුමොගග් පරිිස සංවිධොනය ගකොට එතුමො රජතමුොට නුදුගරන් යයි. 
එගස් කරනු ලබන්ගන් රජතුමොට යම් උවදුරක් ඇති වවුගහොත් සියල්ලට 
පළමවු රජතුමොගග් ජීවිතය ආරක්ෂො කර දීම පිණිසය. ඒ රොතරිගයහි ෙඬු 
වැට පන්ෙම් සියයක් ය, ෙහසක් ය, ලක්ෂයක් ය යැය ිගණන් සීමොවක් 
නැත. ගම් රජතුමො ගමගස් වූ මහො ආරක්ෂො සංවිධොන මධයගයහි මහත් 
වූ රොජ සෘේධිගයන් යුක්තව භොගයවතුන්  ෙකනිු පිණිස නිකම්ුගණ් ය. 

ගමගස් සම්මො සම්බුදුරජොණන් වහන්ගස් දැකීම පණිිස මහ 
පිරිවරින් ජීවක අඹ වනය බලො නිකම් ගයි රජතමුොට මහත් භයක් වූගය් 
ය. කමුක් ගහයනි් ෙ යත්?  
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රජගහ නුවර මහො ගදාරටු ගෙතිසක් ඇත. කුඩො ගදාරටු සවිුසැටක් 
ඇත. ජීවක මවෙයොචොයයග තුමොගග් අඹ උයන නුවර වට කළ 
පරොකොරයට ෙ ගිජ්ඣකූට පවගතයට ෙ අතර පිහිටිගය්ය. අජොසත්ත රජතුමො 
සපිරිවරින් තම රජ මොලගිගයන් පිටත්ව නුවර නැගගනහිර ගදාරටුගවන් 
නිකම් ගේභොර පවගතගයහි ගසවනට පැමිණිගය් ය. බැස යන සඳමඬල 
පවගත මුඳුනින ් වැස ීතිබුගණ් ගේ. එබැවින් පවගත ගසවනින ් ෙ, රැක් 
ගසවනින් ෙ අන්ධකොර විය. ගමපමණ පරිිවර ජනයො ඇතිව යන කල්හි 
අඳුර බියට කරැණක් ගනොගේ. එදින ෙඬු වැට පනේම් ලක්ෂ ගණනින් ෙ 
පමණ නැත. ගම් පරගේගයහි අල්ප ේෙ ඇති බැවින් ෙ, ජීවක 
මවෙයොචොයයග තුමො ගකගරහි සැක ඇති බැවින් ෙ බියට පත්විය. ගම් 
ගමන පැමිණීමට කලනි් රජ මොලිගගයහිදීම ම ජීවක මවෙයොචොයයග 
තුමො රජතුමො අමතො “මහරජ්ත්ුමණි! භාග්යවත්ුන් වහන්සස් අල්ප 
ශබදයට කුමත්ි සස්ක. එබුවින් අපි අල්ප ශබද ඇත්ිව ම එහි එළඹිය 
යුත්ුය” යැයි කීගේය. එබැවින් රජතුමො තූයයග වොෙය භොණ්ඩයන් ගගන 
ගිගය් නමුත් වොෙනය කරිීම වැළැක්වීය. උස් හඬින් වචන කථො 
ගනොකරමින් අසුරැ සඤා්ගවන් ගියහ. අඹ වනගයහි ෙ බුේධ පරමුඛ් 
එක්ෙහස් ගෙසිය පණසක් ආයයගයන් වහන්ගස්ලො වැඩ සිටින නමුත් 
උගුර පොෙන ගහෝ කහින හඬක්වත් නැත. රජවරැ ේෙගයහි ඇලුගණෝම 
ගවති. එහි අල්ප ේෙ ඇති බැවින ් කලකිරීමට පත්ව ජීවක 
මවෙයොචොයයග තුමො ගකගරහි සැක ඉපෙවීය.  

එකල්හි රජතුමො ගමගස ්සතිීය. “සම් ජීවක ත්ම අඹ වනසයහි 
බුද්ධ පරමුඛ එකද්හස් සදසිය පණ්සක් භකි්ෂූන් වහන්සස්ලා ඇත්ුයි 
කියයි. සමහි කහින ශබද මාත්රයක ් වත්් නුත්. සමය සනාවිය හුකි 
සදයකි. සම් ජීවක මා නග්රසයන් පිට කරවා සපරටුව බලකාය රඳවා 
මා ජීවග්රහසයන් සග්න ත්මාසග්් සස්සත් ඔසවනු කුමුත්්සත්හි ය. 
සමාහුට ඇත්ුන් පස් සදසනකුසග්් කාය බල ඇත්්සත්් ය. මසග්් ළඟින් ම 
යයි. මාසග් ්සමීපසයහි ආයධු ග්ත්් අත්් ඇත්ි එක් පුරුෂසයකු සහෝ නුත්. 
අසහෝ මා හට දැන් අනථමයකි” යැයි සිතො බියට පත්ව තැති ගගන 
ගලොමුඩැහැ ගැන්වී ගනොබිය වූගවකු ගලස සිටීමට ෙ ගනොහැකිව ජීවක 
මවෙයොචොයයගතුමො අමතො “යහළු ජීවකය, සකසස් ද? නුඹ මා වඤ්චා 
කළා සනාසේ ද? යහළු ජීවකය, නුත්ි සද් ඇත්ුය ිකියා මා රැවටුවා 
සනාසේ ද? යහළු ජීවකය මා සත්ුරන්ට පාවාදුනන්ා සනාසේ ද? එක් 
දහස් සදසිය පනසක් පමණ් වූ මහා භික්ෂු සංඝයා සිටින්නාහු නම් 
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කිවිසමු් ශබදයක් සහෝ කෑරුම් ශබදයක් සහෝ කථා ශබදයක ්සහෝ කුමක් 
නිසා සනා ඇසසන්නාහු ද”  ඇසුගේ ය. 

එවිට ජීවක මවෙයොචොයයගතුමො රජතුමො අමතො “මහ රජ්ත්ුමනි, 
බිය සනාවන්න සද්වයන් වහන්ස, ඔබ වඤ්චා සනාකරමි. සද්වයන් 
වහන්ස, ඔබ සබාරුසවන් සනාරවටමි. සද්වයන් වහන්ස, ඔබ සත්ුරන්ට 
පාවා සනාසදමි. මහ රජ්ත්ුමනි, ඉදිරියට යන්න. මහ රජ්ත්ුමනි, ඉදිරියට 
යනන් 1 . මහ රජ්ත්ුමනි සසාර බලමුළු සිටින ත්ුන්හි පහන් දල්වා 
සනාසිටියි. සම් චකරාකාර ශාලාසවහි පහන් දැල්සවයි. රජ්ත්ුමනි සම් 
පහන් ආසලෝකය බලා ඉදිරියට යන්න” යැයි කීගේය.

 අජ්ාසත්් රජ්ත්ුමා ශරමණ් ඵල විචාරීම  

ඉන් පසු අජොසත්ත රජතුමො හස්ති යොනගයන් යො හැකි තොක් 
දුර ගගොස්, අඹ උයගනහි පටිත ගදාර ගකොටුගවහි දී ඇතුපිටින් බැස පො 
ගමනනි් ම චකරොකොර ොලොගේ ගදාර ලඟට එළඹිගය් ය. එකල්හි මණ්ඩල 
මොල භූමිගයහි එලො ඇති කලොලගයහිදී ම භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග් 
ගත්ජස රජතුමොගග් සිරැර පුරො පැතිර ගිගයය්. රජතමුොගග් සිරැර පුරො 
ෙහදිය ගලන්නට විය. හැඳසිටි ඇඳුම් ඉවත් කළ යුතු ගස් විය. එවිට 
රජතුමො තමොගග් අපරොධය සිහිකගළ්ය. එවිට මහත් බියක් උපන්ගන්ය. 
ඉන් පසු රජතුමොට සෘජ ු ව භොගයවතුන් වහන්ගස් ගවත යොමට 
ගනොහැකිව ජීවක මවෙයොචොයයගතුමොගග් අතින් අලල්ොගගන ආරොම 
චොරිකොගවහි හැසිගරන්නකු ගමන් “මිත්ර ජීවකය, සමය නුඹ කළ සහාඳ 
සදයකි” යැයි කයිමින් විහොරගයහි ගුණ කියමින් අනුකරමගයන් මණ්ඩල 
මොලයට පැමිණිගය් ය.  

ගම් රජතුමො තරැණ කල්හි බිම්බිසොර පිය මහ රජතුමො සමග 
ගගොස් භොගයවතුන් වහන්ගස් දුටු විරෑය. පසුව පොප මිතර ආරගයන් පියො 
මැරීම සිදු ගකොට, භොගයවතුන් වහන්ගස් නැසමීට දුනුවොයන් යවො, 
ධනපොල හස්තියො මුදා හරවො, මහො අපරොධකොරගයකු වී භොගයවතුන් 

                                     
1 වරක් කී විට දැඩි ගනොගේ යැයි තදින් ගෙවරක් කීගේ ය. 
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වහන්ගස් හමුවීමට ගනො පැමිණි බැවින් ෙ, ගනොහඳුනන බැවින් ජීවක 
මවෙයොචොයයගතුමො අමතො “යහළු ජීවකය, භාග්යවත්ුන් වහන්සස් 
සකාත්ුන වුඩ සිටින සස්ක් ද” යැයි ඇසුගේ ය. එගස් භොගයවතුන් 
වහන්ගස්  ගනොහඳුනන්ගන් නමුත් දැක ගනොහැඳිනගැනමීට කරැණක් 
ගනොගේ. මක ්නිසො ෙ යත?් ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස ් ගෙතිසක් මහ 
ලකුගණන් ෙ, අසූවක් කුඩො ලකුගණන් ෙ සැරසී සවනක් රැසින් මුළු 
ආරොමය බබුළුවො තරැ ගණයො පිරිවැරෑ පූණග චන්රයො ගමන් භිකු්ෂ 
ගණයො පිරිවරො මණ්ඩල මොලය මධයගයහි වැඩහුන් ගස්ක. ගමගස් වූ 
භොගයවතුන් වහන්ගස් හැඳිනීමට කවගරක් නම් ගනොෙනිත් ෙ? ගම් 
රජතුමො තමොගග් ආ්චයයග ලීලොගවන් ම “යහළු ජීවකය, භාග්යවතු්න් 
වහන්සස් සකාත්ුන වුඩ සිටින සස්ක් ද” යැයි ඇසගුේ ය. ගමය රොජ 
කුලයන්ගග් ස්වභොවයයි. යමක් දැනගගන ෙ ගනොෙන්නවුන් ගමන් අසති. 

එවිට ජීවක මවෙයොචොයයගතුමො ගමගස් සිතුගේ ය. “සම් රජ්ත්ුමා 
සපාසළාසවහි සිට සපාසළාව සකාසහද යුයි අසන්නාක් සමන් ද, අහස 
සදස බලා සඳ - හිරු සකාසහද යුයි මහසමර පාමුල සිට අසන්සනකු 
සමන් ද, දසබලධාරින් වහන්සස් ඉදිරිසයහි සිට භාග්යවත්ුන් වහන්සස් 
සකාසහද යුයි අසයි” ගම් රජතුමොට දැන් භොගයවතුන් වහන්ගස් 
ගපන්වමි යැයි සිතො භොගයවතුන් වහන්ගස් වැඩසිටි දිසොවට ඇඳිලි 
පරණොමය ගකොට “මහරජ් සම් භාග්යවත්ුන් වහන්සස ්ය, මහරජ්, සම් 
භාග්යවත්ුන් වහන්සස් ය, මහරජ්, මුද කණ්ුව ඇසුරු සකාට 
නුසග්නහිර සදස බලා භික්ෂු සංඝයා පරිිවරා වුඩ සිටින්සන් 
භාග්යවත්ුන් වහන්සස් ය” යැයි කීගේය. 

එවිට රජතුමො භොගයවතුන් වහන්ගස් වැඩ හිඳින තැනට 
පැමිණිගය් ය. පැමිණ පිටුපසින් ෙ ගනොසිට, ඉදිරිගයන ්ෙ ගනොසිට, ඉතො 
ආසන්නගය් ෙ ගනොසිට, ඉතො දුර ෙ ගනොසිට, බිත්ති ආදියට සමීපගයහි 
ෙ ගනොසිට, උඩු සුළගඟහි ෙ ගනොසිට, ඉතො පහත් තැනක ෙ ගනොසිට, 
උස් තැනක ෙ ගනොසිට වම් පසින් ගහෝ ෙකුණු පසින ්එක් පගසක සිට 
භොගයවතුන් වහන්ගස්ට වැඳ සවගොලංකොරගයන් සැරසී පැමිණි රජතුමො 
ගෙස ගහෝ අන් රජ පිරිස ගෙස ගහෝ බැලීමක් නැතවි හොත්පසින් ම 
සන්සුන ්වූ එක භික්ෂුවක ගග් වත් අත් ගසලවීමක් පො ගසලවීමක ්නැතිව 
භොගයවතුන් වහන්ගස් ගෙසම එකගලසම බලො සිටින අතියින් ම 
නි්ේෙ වූ පිරිසදිු විලක් ගමන් පරසනන් ඉන්රියයන ්ඇත්තො වූ භිකු්ෂ 
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සංඝයො ගෙස නැවත නැවත බලො, “දැන් සම් භකි්ෂු සංඝයා යම් කායික 
වාචසික මානසික උපශාන්ත් සංසිඳීමකින් යුක්ත් සේද මාසග්් පුත්ර වූ 
උදයභද්ර කමුාරයා ද ඉන්ද්රිය දමනය කර ග්ුනීසමන ්යකු්ත් සේවා” යැයි 
පරීති වොකයයක් පහළ ගකගළ්ය. 

ගම් අජොසත්ත රජතුමො උපොන්ත භික්ෂු සංඝයො දැක ගමගස් 
පරීති වොකයයක් පහල කගළ් තම පුතරයො බුේධ ොසනගයහි පැවිදිව සිටිනු 
දැකීමට ම ගනොගේ. ගම් රජතුමොට භික්ෂු සංඝයො දැක තම පුතරයො සිහි 
විය. දුබල ගෙයක ලැබුණු තැනැත්තොට ආ්චයයගවත් ගෙයක ්ලැබුණු 
විට පරිය වූ ාති මිතරොදීන් සිහිවීම ගලෝකයොගග් සව්භොවයකි. එබැවින් 
ආ්චයයගවත් භික්ෂු සංඝයො දැක තම පුතරයො සිහි වී ඔහු ෙ ගම් භිකු්ෂ 
සංඝයො ගමන් සන්සිඳීමට පත්ගේවො යැය ිකීගේය. කුමක් පිණිස ගමගස් 
කීගය් ෙ?  

රජතුමො තම පුතරයො ගකගරහි සැක ඇතිව ඔහුගග් උපසමය 
(සන්සිඳීම) කැමැත්ගතන් ගමගස් කීගේය. රජතුමොට ගමගස් සිතුගන්ය. 
මොගග් පුතරයො යම් ෙවසක ගමගස් අසන්ගන ්ය. “මාසග්් පියා ත්රුණ්ය, 
මාසග්් මුත්්ත්ා සකාහි ද? එත්ුමා ඔබසග්් පියා විසින් මරණ් ලද්සද්ය යුයි 
අසා මම ද මාසග්් පියා මරා රජ්ය ලබන්සන් නම් සයසහක යුයි 
සිත්න්සන් ය.” එබැවින් පතුරයො ගකගරහි සැක ඇතිව ඔහුගග් උපසමය 
(සන්සිඳීම) කැමැත්ගතන් ගමගස් කීගේය. පසුව එම පතුරයො අජොසත්ත 
රජතුමො ඝොතනය ගකොට රොජයයට පත්විය. ඒ වංගයහි පයිො මැරීම 
පරම්පරො පසක් ම ගිගය්ය.  

අජොසත් කුමරැ බිම්බිසොර රජතුමො ඝොතනය කගළ් ය. උෙයභර 
කුමොරයො අජොසත්ත රජු ඝොතනය කගළ් ය. ඔහුගග ්පුතරයො වූ මහොමුණ්ඩ 
කුමොරයො උෙයභර රජු ඝොතනය කගළ් ය. ඔහුගග් පුතර වූ අනරුැෙධ් 
කුමොරයො මහොමුණ්ඩ රජු ඝොතනය කගළ් ය. ඔහුගග ්පුතර වූ නොගදාස 
කුමොරයො අනරුැෙධ් රජු ඝොතනය කගළ් ය. ගම් රජවරැ වංය විනො 
කරන්ගනෝ ය. ගමොවුන්ගගන් ඇති පරගයෝජනය කමි්ෙ යැය ිරොජයවොසීහු 
කිපී නොගදාස රජු ඝොතනය ගකොට කොලොගෝක ඇමති රොජයගයහි 
පිහිටුවීය.  
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භොගයවතුන් වහන්ගස් අජොසත් රජතුමො අමතො “මහරජ්, භික්ෂු 
සංඝයා බලා සත්ාපසග්් සිත් සපර්මය ඇත්ි ත්ුන කරා ග්සිය් සේද?” යැයි 
ඇසූ ගස්ක. කුමක් ගහයනි් භොගයවතුන් වහන්ගස ්රජතමුොට ගමගස් කී 
ගස්ක් ෙ? රජතමුො ගමහි පැමිණ කථො ගනොගකොට නිහඬව කුමක් 
සිතමින් සිටින්ගන් ෙ? යැයි තම නුවණින් බලො රජතුමොගග් සිගතහි 
පැවති අෙහස දැන ගමගස් සිතූ ගස්ක. “සමාහු මා සමග් කථා කිරීමට 
සනාහුකිව භික්ෂු සංඝයා සදස බලා පුත්රයා සිහකිසළ්ය. සමාහුට මා 
කථා සනාකළසහාත්් කිසිවක් කයිනන්ට අසමත්් ය. එබුවින් දැන් මම 
සමාහු සමග් කථා කරමි” යැයි සිතො භික්ෂු සංඝයො පිළිබඳව රජතමුො 
කළ පරීති වොකයයත් සමගම භොගයවතුන් වහන්ගස් රජතුමො අමතො 
“මහරජ්, භික්ෂු සංඝයා බලා සත්ාපසග්් සිත් සපර්මය ඇත්ි ත්ුන කරා 
ග්ිසය් සේද?” යැයි වදාළ ගස්ක. එහ ිඅථගය නම් “මහරජ උස් තැනකට 
වැටුණු වැසි ජලය යම් තැනක නමි්නයක් ගේ ෙ, එතැනට ගලො යයි ෙ, 
එගස්ම සීලොදී වූ අපරමොණ ගුණයන්ගගන් යුත් භික්ෂු සංඝයො ගෙස බලො 
යම් තැනක ගපර්මය ගේ ෙ එතැනට පැමිණිගය් ය” යනුයි.    

 ඉක්බිති රජතුමොට ගමගස් අෙහසක් ඇතිවිය. “බුදුග්ුණ් 
ආශ්චයයමය. පදුුමය. භාග්යවත්ුන් වහන්සස්ට මා වුනි අපරාධකාරසයකු 
නම් ත්වත්් නුත්. මම භාග්යවත්ුන් වහන්සස්සග්් අග්ර උපස්ථායකයාසග්් 
ඝාත්කයා සවමි. සද්වදත්්ත් සත්රුන්සග්් කීම අසා භාග්යවත්ුන් වහන්සස් 
නුසීමට දුනුවායන් යුවුසවමි. නාළාග්ිරි ඇත්ා මදුා හරින ලදි. මසග්් 
උපකාර ඇත්ිව සද්වදත්්ත් සත්රුන් භාග්යවත්ුන් වහන්සස් නුසීමට ග්ල් 
සපරලන ලදි. සමසස් මහා අපරාධකාරසයකු වූ මා හට කථා කරන 
දසබලධාරින් වහන්සස්සග්් මුව සනාසපාසහාසන්ය. භාග්යවත්ුන් 
වහන්සස් පස් අයුරකින ් ත්ාදී ලක්ෂණ්සයහි පිහිටි සස්ක. සමබඳු 
ශාස්ත්ෲන් වහන්සස් නමක ්හුර අන් ශාස්ත්ෲවරසයකු බුහුරින් සනා 
සසායන්සනමි” යැයි ගසොම්නසට පැමිණ භොගයවතුන් වහන්ගස් අමතො 
“ස්වාමීනි, උදයභද්ර කමුාරයා මට පරිය ය, ස්වාමීනි, දැන් සම් භික්ෂු සංඝයා 
යම් ඉන්ද්රියයන් දමනය කර ග්ුනීමකින් යුක්ත් ද, උදයභද්ර කුමරු ද 
එසස්ම ඉන්ද්රිය දමනය කර ග්ුනීසමන් යුක්ත් සේවා” යැයි ගමගස් 
කීගේය. 

ඉන් පසු අජොසත්ත රජතුමො භොගයවතුන් වහන්ගස්ට 
මනොගකොට වැඳ, ගමගස් සතිුගේ ය. මම භොගයවතුන් වහන්ගස්ට වැඳ 
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ඒ ඒ තැන්වලට ගගොස් භික්ෂු සංඝයො වඳින්ගනම් නම් භොගයවතුන් 
වහන්ගස්ට පිටු පෑමට සිදුගවයි. ගමය ගරැ කිරීමක් ගනොගේ. රජුන් වැඳ 
යුවරජනු් වඳින කල්හි මහ රජුට අගගෞරවයක් කරන ලේගේ ගවයි යැයි 
සිතො එතැන හිඳම භික්ෂු සංඝයොට ෙෑත එකතු ගකොට වැඳ, එකත්පගසක 
හුන්ගන්ය.  

එගස් හුන්නො වූ අජොසත් රජතුමො භොගයවතුන් වහන්ගස් අමතො 
“ස්වාමීනි, භාග්යවත්ුන් වහන්ස, දැන් පරශන්යක් ඇසීමට අවසර සදන්සන් 
නම්, භාග්යවත්ුන ් වහන්සස්සග්න් කිසියම් පරශ්නයක් අසමි” යැයි 
කීගේය. 

ඉක්බිති භොගයවතුන් වහන්ගස් රජතුමොට පර්න ඇසීගම් 
උත්සොහය ඇති කරවමින් “මහරජ්, නුඹ යමක් අසනු කුමුත්්සත්හි නම් 
එය අසන්න. පරශන් විසඳීසමහි මට බරක ්නුත්. නඹු අසන සියල්ල 
විසඳා සදන්සනමි” යැයි වදාරො සවගඥ පවොරණය කළ ගස්ක. පගස් 
බුදුරජොණන් වහන්ගස්ලොට හො අගර රොවක, මහො රොවක රහතන් 
වහන්ගස්ලොට ගමය අවිෂය ය. (ගමගස ්පැවරීම කළ ගනොහැකි ගවති). 
ඒ උතුමන් වහන්ගස්ලො කැමති නම් අසන්න යැයි ගනොකියය.ි ඇසූ 
කල්හි විසඳමි යැයි කියයි. ගමගස් භොගයවතුන ් වහන්ගස් සවගඥ 
පවොරණය කළ කල්හි අතියින් සතුටට පත ් රජතුමො ගමගලස 
පර්නයක් ඇසුගේ ය.  

“ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, ජීවිකොව පිණිස ගහ්තු වූ 
ගබොගහෝ ිල්පයන්හි ගයගෙන්ගනෝ ගවති. එනම්: ඇතුන් හිකම්වන්ගනෝ 
ෙ, ඇතුන්ට ගබගහත් කරන්ගනෝ ෙ, ඇත්ගපොර ගමගහයවන්ගනෝ ෙ ගවති. 
අ්වයන ්පෙවන්ගනෝ ෙ, අ්වයන්ට ගබගහත් කරන්ගනෝ ෙ, අ්ව ගපොර 
ගමගහයවන්ගනෝ ෙ ගවති. රථ රියදුගරෝ ෙ, රථ ගයෝධගයෝ ෙ, රථ 
රකින්ගනෝ ෙ ගවති. දුන ුඇදුගරෝ ෙ, දුනුවොගයෝ ෙ ගවති. යෙු්ධගයහි දී 
ගපරටුව ජයගකොඩි ගගන යන්ගනෝ ගවති. ගමතන අසවල් 
අමොතයයොගග් තැනය ආදී ගලස ගස්නොගේ ස්ථොන නියම කරන්ගනෝ 
ගවති. යුෙ පිණිස නකි්ගමන මහො ගයෝධගයෝ ගවති. යුෙ කරන 
ක්ෂතරියගයෝ ගවති. (ඔට්ටු අල්ලො) සතුරන්ගග් හිස් ආදිය ගගන එන්ගනෝ 
ගවති. ඇගතකුට වුවත් පසු ගනොබස්නො මහො ගයෝධගයෝ ගවති. සංගරොම 
ූරගයෝ නම් යුෙ ෙක්ෂගයෝ ගවති. හම් හැට්ට ඇඳ ගහෝ පලිහ ගගන යුෙ 
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කරන්ගනෝ ගවති. ගමගහකරැගවෝ ගවති. කෑම සපයනග්නෝ ගවති. රැවුල් 
කපන්ගනෝ ගවති. නොවන්ගනෝ ගවති. ආහොර පිසින්ගනෝ ගවති. 
කම්හල්කරැගවෝ ගවති. ගරදි ගසෝෙන්ගනෝ ගවති. ගරදි වියන්ගනෝ ෙ 
ගේවැල් ආදිගයන ්වැඩ කරන්ගනෝ ෙ ගවති. වලන ්සොෙන්ගනෝ ගවති. 
නැකැතක්රැගවෝ ගවති. හස්ත මුරො ගණන් සොෙමින් ජීවත් ගවන්ගනෝ 
ගවති. ගම් හැර තවත් ගබොගහෝ ිල්පගයෝ ෙ ගවති. ඒ ිල්පයන් ෙක්වො 
ගම් ආත්මගය් ම තමො විසනි් දැකක් හැකි ිල්ප ඵලය නිසො ජීවත් ගවති. 
ඔවුහු ඉන් තම ජීවිතය සවුපත් ගකගරති, පිනවීම ගකගරති, ෙරැවන් 
සහ භොයයගොව සුවපත් ගකගරති, පිනවීම ගකගරති. මිතරයින් සවුපත් 
ගකගරති, පිනවීම ගකගරති. මත්ගතහි ඵල ගෙන ස්වගගයට පමුණුවන 
සැප විපොක උපෙවන දානය මහණ බමුණන් ගකගරහි පිහිටුවති” 

ස්වොමීනි, භොගයවතුන් වහන්ස, ගිහි කමගොන්ත ගහ්තුගවන් 
ඉහොත්මගයහිම ධන ධොනය වස්තු ඉපෙවීම අඹු ෙරැවන්  මවපයි ාතීන්  
ගපෝෂණය කිරීමොදී ඵල ලැබිය හැකවිනන්ොක් ගමන ් ගම් මහණ ෙම් 
පිරීගමන් ගම් ආත්ම භොවගයහි දැක්ක හැකි වූ විපොක ඵලයක් ෙකව්නන්ට 
හැකි ගේ ෙ? 

රජතුමො ගම් පරන්ය ඇස ූකල්හි එය ගනොවිසඳා භොගයවතුන් 
වහන්ගස් ගමගස් සිතූ ගස්ක. “ගම් ගබොගහෝ අනය තීථගක රොවක වූ රොජ 
අමොතයගයෝ ගමහි පැමිණ ඇත. ඔවුහු නිවැරදි මොගගගයන් බැහැර රමණ 
පරතිපත්තීන් හි සුගතියට ගහෝ නිවනට මගක් නැති බව ගපන්වමින් එහි 
ආදීනව ෙක්වමින් කියන කල්හි ෙ, නිවැරදි ආයයග මොගගය ෙක්වමින් බුදු 
සසුගනහි ඇති මනයයගොණීක පරතිපදාගවහි ආනිංස ෙක්වමින් සුගති 
මග, නිවන් මග ෙක්වො කියන කල්හි ෙ, “අපසග්් රජ්ත්ුමා මහත්් 
උත්්සාහසයන් සමහි පුමිණිසය් ය. රජ්ත්ුමා පුමිණි ත්ුන් පටන් ශරමණ් 
සග්ෞත්ම සත්සම් ශරමණ් පරත්ිපත්්ත්ීන් හි මත්වාද හා ඒවාසයහි ඇති් 
පරස්පරත්ාවයන් දක්වමින් ශරමණ් සකෝලාහලයම කරයි. සමනම් මත්වාද 
ඇත්්ත්වුන්සග් ්සම් මත්ය සදාස් සහිත්ය, සමනම් මත්වාද ඇත්්ත්වුන්සග්් 
සම් මත්ය සදාස් සහිත්ය යනුසවන් අන් පුවිදද්න් පහත්් සකාට දක්වමින් 
සම් සසුසනහි පුවිද්ද උසස ්සකාට දක්වමින් ශරමණ් සසාරකමම කරයි” 
යැයි උේගඝෝෂණය කරති. සකස්ගකොට ධමගය ඇසමීට ගනොගෙති. 
රජතුමො ලවො කියවන කලහ්ි උේගඝෝෂණය කිරීමට ගනොහැකි ගවති. 
එවිට රජතුමොට ම අනුවතගනය වනන්ොහුය. තව ෙ ගම් ගලෝකය ධනයට 
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අනුවතගනය වන්නකි. එබැවින් මම දැන් බුදු සසුගනන් බැහැර අනය 
පැවිේෙන් ගග් තතු ගහලි කිරීමට රජුට ම බොරගෙමි” යැයි රජතුමො අමතො 
“මහරජ්, ඔබ සම් පරශ්නය අන් මහණ් බමුණ්න්සග්නුත් ්ඇසුවා සනාසේ 
ද? එසස් ඇසූ බව සහාඳින ්දන්සනහි ද? ඔබට එසස් ඇසූ බවක් අමත්ක 
නුත්්සත්හි ද?” යැයි අසො වදාළ ගස්ක. 

එවිට අජොසත් රජතුමො “ස්වාමීනි, සම් පරශ්නය සවනත්් මහණ් 
බමුණ්න්සග්න් ඇසූ බව දනිමි. එසස් ඇසූ බව අමත්ක නුත්” යැයි 
පිළිතුරැ දුන්ගන් ය. 

ඉක්බිති භොගයවතුන් වහන්ගස් “මහරජ්, ඔවුහු එය යම් 
අයුරකින් විසඳුසවහි ද? එසලස සමහි දී කීමට බුරි කමක් නුත්්සත්හි 
ද? ඉඳින් ඔබට අපහසුවක් සනාසේ නම් කයිව” යැයි වදාළ ගස්ක. 

එවිට රජතුමො “ස්වාමීනි, භාග්යවත්ුන් වහන්සස ් සහෝ 
භාග්යවත්ුන් වහන්සස් බඳු අනයසයෝ සහෝ යම් ත්ුනක සවත්් ද, එබඳු 
උත්ුමන් ඉදිරිසයහි කයිනන්ට අපහසු සනාසේ” යැයි පිළිතුරැ දුන්ගන් 
ය. 

 ගමගලස රජතුමො කුමක ් සඳහො කීගය් ෙ යත්? පණ්ඩිත 
පරතිරෑපකයන ්(පණ්ඩිතයන ්ගමන ්ගපන ීසිටිනන්න්) හමුගවහි කීම දුක් 
සහිත ගවයි. කුමක ්නිසො ෙ යත්? ඔවුහු පෙගයන් පෙය අකුරින් අකුර 
ගදාස් ම කියති. ඒකොන්තගයන් සැබෑ පඬිවරැ කථොව අසො ගහොඳින් කියූ 
ගෙය පසසත්. වරෙවො කියූ ගෙය අසො එය නිවැරදි ගකොට කියත්. ගලොව 
භොගයවතුන් වහන්ගස් හො සමොන ඒකොන්ත පඬිවරගයකු නැත්ගත්ම ය. 
එගස් ගහයින් රජතුමො “ස්වාමීනි, භාග්යවත්ුන ් වහන්සස් සහෝ 
භාග්යවත්ුන් වහන්සස් බඳු අනයසයෝ සහෝ යම් ත්ුනක සවත්් ද, එබඳු 
උත්ුමන් ඉදිරිසයහි කියන්නට අපහසු සනාසේ” යැයි කීගේය. 

එවිට භොගයවතුන් වහන්ගස ්“මහරජ්, එසස් නම් කයිනු මුනව” 
යැයි වදාළ ගසක්. 
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 පූණ්ම කාශයපසග්් වාද  

එවිට රජතුමො ගමගස් කීගේය. ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, 
මම එක් දිනක් පූණග කොයපයන් යම් තැනක ෙ එතැනට පැමිණ, ඔහු 
සමග සතුටු සොමීචි කථො කගළමි. සතුට උපෙවන්නො වූ, සිහි කටයුතු 
කථො නිම ගකොට එකත්පගසක හුන්ගනමි. සව්ොමීනි. එගස් හුන් මම පූණග 
කොයපයන්ට ගමගස් කීගවමි.  

පින්වත් කොයපය, ජීවිකොව පිණිස ගහ්තු ව ූ ගබොගහෝ 
ිල්පයන්හි ගයගෙන්ගනෝ ගවති. එනම්: ඇතුන් හික්මවන්ගනෝ ෙ, 
ඇතුන්ට ගබගහත් කරන්ගනෝ ෙ, ඇත්ගපොර ගමගහයවන්ගනෝ ෙ ගවති. 
අ්වයන ්පෙවන්ගනෝ ෙ, අ්වයන්ට ගබගහත් කරන්ගනෝ ෙ, අ්ව ගපොර 
ගමගහයවන්ගනෝ ෙ ගවති. රථ රියදුගරෝ ෙ, රථ ගයෝධගයෝ ෙ, රථ 
රකින්ගනෝ ෙ ගවති. දුන ුඇදුගරෝ ෙ, දුනුවොගයෝ ෙ ගවති. යෙු්ධගයහි දී 
ගපරටුව ජයගකොඩි ගගන යන්ගනෝ ගවති. ගමතන අසවල් 
අමොතයයොගග් තැනය ආදී ගලස ගස්නොගේ ස්ථොන නියම කරන්ගනෝ 
ගවති. යුෙ පිණිස නකි්ගමන මහො ගයෝධගයෝ ගවති. යුෙ කරන 
ක්ෂතරියගයෝ ගවති. (ඔට්ටු අල්ලො) සතුරන්ගග් හිස් ආදිය ගගන එන්ගනෝ 
ගවති. ඇගතකුට වුවත් පසු ගනොබස්නො මහො ගයෝධගයෝ ගවති. සංගරොම 
ූරගයෝ නම් යුෙ ෙක්ෂගයෝ ගවති. හම් හැට්ට ඇඳ ගහෝ පලිහ ගගන යුෙ 
කරන්ගනෝ ගවති. ගමගහකරැගවෝ ගවති. කෑම සපයනග්නෝ ගවති. රැවුල් 
කපන්ගනෝ ගවති. නොවන්ගනෝ ගවති. ආහොර පිසින්ගනෝ ගවති. 
කම්හල්කරැගවෝ ගවති. ගරදි ගසෝෙන්ගනෝ ගවති. ගරදි වියන්ගනෝ ෙ 
ගේවැල් ආදිගයන ්වැඩ කරන්ගනෝ ෙ ගවති. වලන ්සොෙන්ගනෝ ගවති. 
නැකැතක්රැගවෝ ගවති. හස්ත මුරො ගණන් සොෙමින් ජීවත් ගවන්ගනෝ 
ගවති. ගම් හැර තවත් ගබොගහෝ ිල්පගයෝ ෙ ගවති. ඒ ිල්පයන් ෙක්වො 
ගම් ආත්මගය් ම තමො විසනි් දැකක් හැකි ිල්ප ඵලය නිසො ජීවත් ගවති. 
ඔවුහු ඉන් තම ජීවිතය සවුපත් ගකගරති, පිනවීම ගකගරති, ෙරැවන් 
සහ භොයයගොව සුවපත් ගකගරති, පිනවීම ගකගරති. මිතරයින් සවුපත් 
ගකගරති, පිනවීම ගකගරති. මත්ගතහි ඵල ගෙන ස්වගගයට පමුණුවන 
සැප විපොක උපෙවන දානය මහණ බමුණන් ගකගරහි පිහිටුවති” 

පින්වත් කොයපය, ගිහි කමගොන්ත ගහ්තුගවන් ඉහොත්මගයහිම 
ධන ධොනය වස්තු ඉපෙවීම, අඹු ෙරැවන ් මවපිය ාතීන් ගපෝෂණය 
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කිරීමොදී ඵල ලැබිය හැකිවන්නොක් ගමන්, ගම් මහණ ෙම් පිරීගමන් ගම් 
ආත්ම භොවගයහි දැක්ක හැකි වූ විපොක ඵලයක් ෙක්වනන්ට හැකි ගේෙ?” 

ස්වොමීනි, මො ගමගස් කී කල පූණගකොයපගයෝ මට ගමගස් 
කීගේය. ගකගස් ෙ යත්?  

මහරජ, සිය අතින් පරොණඝොතොදිය කරන්නො හට ෙ, අණ දී අනුන් 
ලවො කරවන්නො හට ෙ, අත් පො ආදිය කපන්නො හට ෙ, අනුන් ලවො 
කප්පවනන්ො හට ෙ, අනනු් ෙඬු ආදිගයන් ගපළනන්ො හට ෙ, එගස් 
පරපීඩො කරවනන්ො හට ෙ, තමන් ම පර සන්තක බඩු ආදිය පැහැර 
ගගන අනුන්ට ගෝක ඇති කරන්නො හට ෙ, එගලස ම අනුන් ලවො 
ගෝක ඇති කරවන්නො හට ෙ, ආහොර වැළැක්වීම් ආදිගයන් අනුන් 
ගවගහසවන්නො හට ෙ, එගස්ම අනුන් ලවො ගවගහස කරවනන්ො හට ෙ, 
පරොණ හිංසො කරන්නොහට ෙ, එගස්ම අනුන් ලවො කරවන්නො හට ෙ, 
නුදුන් ගෙය ගන්නො හට ෙ, ගගවල ් බිඳින්නො හට ෙ, කිසිවක් ඉතිරි 
ගනොගකොට පැහැර ගනන්ො හට ෙ, අනනු් ලවො එගස ්කරවනන්හුට ෙ, 
එක් ගගයක් වට ගකොට උපරව ගකොට එහි ඇති බඩු පැහැර ගන්නහුට 
ෙ, මඟ රැක සිට එහි යනන්වුන්ගග් බඩු පැහැර ගනන්වුන්ට ෙ, පර 
අඹුවන් කරො යන්නො හට ෙ, ගබොරැ කයිනන්ො හට ෙ ගමගස් පේ කරමි 
යැයි සිතො යමක් කරන්නොට පේ සිදු ගනොගේ.                                                                                                                                  

තවෙ යගමක් කර කැත්තක් ගස් තයිුණු නිම් වලලල්ක් ඇති  
චකරයකනි් ගම් ගපොගළොගවහි වසන (සියලු) සත්වයන ්මරො එකම මස් 
ගගොඩක් එකම මස් පිඬක් කරන්ගන් ෙ, ඒ ගහ්තුගවන ්පවක් නැත්ගත් 
ය, පොපයොගග් පැමිණීමක් නැත්ගත් ය. (සත්වයන්) හිංසො කරමින්, 
කරවමින්, සිඳිමින්, සිඳවමින්, පීඩො කරමින්, කරවමින ්ඒ ගහ්තු ගකොට 
ෙ සිදුවන පොපයක් නැත්ගත් ය, පොපයොගග් පැමිණීමක් නැත්ගත් ය.  

එගස්ම සතුන් මරමින්, අනනු් ලවො මරවමින්, අත පො සිඳිමින්, 
අනුන් ලවො සිඳුවමින්, අනයයන් ගපලමින්, අනුන් ලවො ගපලවමින්, 
ගංගො නදිගය් ෙකුණු ගතරට1 යන්ගන් නමුත් ඒ ගහ්තුගවන් පවක් නැත.  

                                     
1 ෙකුණු දිසොගවහි මනුෂයගයෝ කකග ෙරැණු ය එබැවින් ගමගස් කීගේය. 
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එගස්ම ෙන් ගෙමින්, අනුන් ලවො ගෙවමින්, යොග කරමින්, අනුන් 
ලවො කරවමින් ගංගො නදිගයහි උතුරැ ගතරට 1  යන්ගන් නමුත් ඒ 
ගහ්තුගවන් ෙ පිනක් නැත්ගත් ය. පුණයයොගග් වැඩීමක් නැත්ගත් ය. 
(ෙන්) දීගමන් ෙ, ඉන්රිය සංවරගයන්, සීල් රැකීගමන් සතය පරකො 
කිරීගමන් පිනක් නැත්ගත් ය. පුණයයොගග් පැමිණීමක් නැත්ගත් ය යැයි 
කීගේය. ගමගලස හොත්පසනි් ම පින් පේ පරතිගක්ෂ්පය කීගේය. 

ස්වොමීනි, ගමගස් මො විසින ්ගම් ආත්ම භොවගයහි දැකක් හැකි 
වූ විපොක ඵලයක් ෙක්වන්නට හැකි ගේ ෙ? යැය ි ඇසූ විට 
පූණගකොයපගයෝ ගනොකිරීම2  පරකො ගකගළ්ය. සව්ොමීනි භොගයවතුන් 
වහන්ස, අඹ ගස ගකබඳු ෙ, අඹ ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ ගකබඳු ෙ යැයි 
ඇසූ විට, ගෙල් ගස ගමබඳුය, ගෙල් ගකොළ ගගඩි කඳ ගමබඳුය යැයි 
කියන්නොක් ගමන්, ගෙල් ගස ගකබඳු ෙ, ගෙල් ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ 
ගකබඳු ෙ යැයි ඇසූ විට, අඹ ගස ගමබඳුය, අඹ ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ 
ගමබඳුය යැයි කියන්නොක් ගමන්, සව්ොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, 
එපරිේගෙනම් මො විසනි් ගම් ආත්ම භොවගයහි දැකක් හැකි වූ විපොක 
ඵලයක් ෙක්වන්නට හැක ි ගේ ෙ? යැය ි ඇසූ විට පූණගකොයපගයෝ 
ගනොකිරීම පරකො ගකගළ්ය.  

ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, එවිට මට ගමබඳු අෙහසක් විය. 
මො වැනි රගජකු සයි අණ පවත්නො ගපගෙගසහි වසන මහගණකු ගහෝ 
බමුගණකු ගවගහසිය යුත්තකු (රටින්) ගනරපිය යුත්තකු ගකොට ගකගස් 
නම් සිතන්ගන් ෙ? යනුයි. ස්වොමීනි, එබැවින් මම පණූගකොයපයන්ගග් 
කථොවට ගනොමසතුටු වීමි. පරංසො ෙ ගනොගකොට, පරතිගක්ෂ්ප ෙ 
ගනොගකොට ගනොසතුටු සිත් ඇතිව ගනොසතුටු වචන ගනොකියො 
(කොයපයන්ගග්) ඒ වචනය සොර වගයන් ගනොගගන, ඒ කීම 
ගනොපිළිගගන හුන් ආසනගයන් නැගිට ගිගයමි. 

                                     
1 උතුරැ දිසොගවහි මනුෂයගයෝ රේධො ඇත්ගතෝ ය. පරසන්න වූගවෝ ය. රත්නතරය 
විෂයගයහි ගගෞරව ඇත්ගතෝ ය එබැවින් ගමගස් කීගේය. 
2 අකිරිය වොෙය 
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 මක්ඛලිසග්ාසාලසග්් වාද 

ස්වොමීනි භොගයවතුන ් වහන්ස, මම එක් දිනක 
මක්ඛ්ලිගගොසොලයන් ගවතට පැමිණ ඔහු සමග සතුටු සොමීචිගයහි ගයදී 
සතුට උපෙවන සිහි කටයුතු කථො ගකොට නිමවො එකත් පගසකට වී 
හුන්ගනමි. එගස් හුන් මම මක්ඛ්ලිගගොසොලයන්ට ගමගස් කීගවමි. 
ගකගස් ෙ යත් :- 

භවත් ගගොසොලය, යම් ගස් “ජීවිකොව පිණිස ගහ්තු වූ ගබොගහෝ 
ිල්පගයෝ ගවති. එනම්: ඇතුන් හික්මවන්ගනෝ, ගප... මත්ගතහි ඵල 
ගෙන ස්වගගයට පමුණුවන සැප විපොක උපෙවන දානය මහණ බමුණන් 
ගකගරහි පිහිටුවති” 

භවත් ගගොසොලය, ගිහි කමගොන්ත ගහ්තුගවන් ඉහොත්මගයහිම 
ධන ධොනය වස්තු ඉපෙවීම අඹු ෙරැවන් මේපිය ාතීන් ගපෝෂණය 
කිරීමොදී ඵල ලැබිය හැකිවන්නොක් ගමන් ගම් මහණ ෙම් පිරීගමන් ගම් 
ආත්ම භොවගයහි දැක්ක හැකි වූ විපොක ඵලයක් ෙක්වනන්ට හැකි ගේෙ?” 

ස්වොමීනි භොගයවතනු් වහන්ස, මො ගමගස් ඇසූ කල්හි මක්ඛ්ලි 
ගගොසොල මට ගමය කීගේය.  

මහරජ, සත්ත්වයන්ගග් ගකගලසීමට (පිරිහීමට) ගහ්තුවක්, 
පරතයයක් නැත්ගත් ය. ගහ්තු රහිතව සත්ත්වගයෝ ගකගලගසත්. 
සත්ත්වයන්ගග් පරිිසිදු වීමට ගහ්තුවක්, පරතයයක් නැත්ගත්ය. ගහතු 
රහිතව පරතයය රහිතව සත්ත්වගයෝ පිරිසිදු ගවත්. තමො විසින් කරනු 
ලබන කිසියම් කමගයකින ් ගම් සත්වගයෝ ගේවත්වයට, බරහ්මත්වයට, 
මොරත්වයට පැමිණීමක් ගහෝ රොවක ගබෝධියට ෙ, පගස් බුදු බවට ෙ, 
සවගඥ බවට ෙ පැමිණීමට කළ යුතු කමගයක් නැත. අනුන්ගග් යහපත 
සඳහො කළ යුතු අවවොදානුොසනො දී කමගයන් ගහ්තුගවන් මනුෂය සම්පත් 
ලැබීමක්, දිවය සම්පත් ලැබීමක් ගහෝ ගලෝගකෝත්තර මොගග - ඵල නිවන් 
සුවයට පැමිණීමක් නැත. ඒ ඒ ගෙය කරන්නවුන ්සැපතට පමුණුවන 
දුකට පමුණවුන කමගය කයිො බලයක් නැත. වීයයගයක් නැත. පුරැෂ 
පරොකරමයක ්නැත. ඔටුවන් ගගොනුන් ගකොටළුවන ්ආදී සියලු සත්වගයෝ 
ෙ, එක් ඉන්රියක් ඇති ඉන්ද්රිය ගෙකක් ඇති ආදී සියලු පරොණීහු ෙ, අණ්ඩ 
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ගකෝෂ වස්ති ගකෝෂ  ආදී තැන්හි හටගත් සියලු භූතගයෝ ෙ, හැල් තිරිඟු 
ආදී සියලු ජීවයන්1 ෙ යන සියල්ගලෝ ම ක්තියක් බලයක් වීයයගයක් 
නැතිවම ස්වභොවොයන් ම තම තමන් අයත් ගති ඇති බැවින් සය ආකොර 
ජොතීන් අතුගරහි ඒ ඒ ගතවිලට පැමිණීගමන ්උත්පත්තිය අනුව ම සුව 
දුක් විඳිත්. 

යම් බඳු බොලගයෝත් පණ්ඩිතගයෝත් ගබොගහෝ ගලස හැසිර දුක් 
ගකළවර ගකගරත් නම් එබඳු වූ ගම් උතුම් ගයෝන ි ෙහසතර ලක්ෂ 
හයෙහස් හයසියයකි, කමගය පන්සියයකි2. ඇස කන නොසය දිව කය 
යනුගවන් ඉනර්ිය පසකි. කොය වොක් මගනෝ වගයන් කමග තුනක.ි කොය 
වොක් කමග ගෙක අර්ධ කමගය නම් ගේ. මගනෝ කමගය කොය කමගොදී 
කමගයකින් සතගරන ්ගකොටසකි. පරතිපදාගවෝ ගෙසැටකි (ගෙසැට මිථයො 
ෙෘෂ්ි). අන්තර කල්පගයෝ හැටසතරකි3. කණ්හ නීල ගලෝහිත හළිේෙ 
සුක්ක, පරමසකු්ක යැයි ජොති සයකි, එහි :- 

❖ බැටළුවන ් ඌරන ් කුරැලල්න් මුවන් මතසයයන් මරන්ගනෝ ෙ, 
ගසොරැ ෙ, ගසොරැන් මරන්ගනෝ ෙ, වැදි ජනයො ෙ, බන්ධනොගොරයන්හි 
සිරකරැවන් රකින්ගනෝ ෙ, තවත් ගම් ආදී පවුකම් කරන්ගනෝ ෙ 
කණ්්හ ජ්ාත්ිය නම් ගේ. 
 

❖ භික්ෂුන් වහන්ගස් හො කමග - විපොක පළිිගනන්ො රමණ, 
බරොහ්මණොදීහුෙ අනයයන් විසින් පින ්ඵල අෙහො ගෙන ුලබන මිහිරි 
ගහෝ රළු පරතයගයන් යැගපන බැවින් නීල ජ්ාත්ිය නම් ගේ. 
 

❖ නිගණ්ඨගයෝ සලෝහිත් ජ්ාත්ිය නම් ගේ. 
 

❖ සුදු වස්තර අඳින ගිහිගයෝ ෙ, අගච්ලක රොවකගයෝ ෙ හළිදද් ජ්ාත්ිය 
නම් ගේ. 
 

❖ ආජීවකගයෝ ෙ, ආජීවිකොගවෝ ෙ සුක්ක ජ්ාත්ිය නම් ගේ. 
 

                                     
1 හැල් යව තිරිඟු ආදිය වැගඩන ස්වභොවගයන් යුත් බැවින් ජීව සඤ්ා ඇත්ගත් 
ගේ. 
2 ගමයින් තකග මොතරගයන් නිරථගක වූ ෙෘෂ්ියක් ෙක්වයි. 
3 මහො කල්පයකට අන්තර් කල්ප අසූවක් බව ගබොගහෝ අථගකථොවන්හි දැක්ගේ. 
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❖ නන්ෙ, වච්ඡ, කිස, සංකචි්ච, මක්ඛ්ලි ගගෝසොල යන ගමොවනු් 
පරමසකු්ක ජ්ාත්ිය නම් ගේ. 

මන්ෙ භූමි, ිඩ්ඪොභූමි, විමංසන භූමි, උජුගතභූමි, ගස්ඛ්භූමි, 
සමණභූමි, ජිනභමූි, පණ්ණභූමි යැයි පුරිස භූමි අටකි. එහි :-  

❖ උපන් දා පටන් සත් දිනක් ෙක්වො ළෙරැ කොලය බොධො ඇති තැන වූ 
මේකුසින් නික්මුණ ුඅථගගයන් මන්දසමෝච නම් ගේ. ගමයම මන්ද 
භූමි නම් ගේ. 
 

❖ යගමක් දුගතිගය් සිට මනුගලොවට ආගේ ගේ ෙ, ඔවුහු නිතර හඬති. 
කෑ ගසති. යගමක් සුගතිගයහි සිට මනුගලොවට ආගේ ගේ ෙ, ඔවුහු 
එය සිහි ගකොට නිතර සනිොගසති. ඔවුහු ිඩ්ඪාභමූි නම් ගේ. 
 

❖ මේපයින්ගග් අත් පො ගහෝ ඇඳ පුටු ගහෝ අල්ලොගගන බිම පො එබීම 
විමංසන භූමි නම් ගේ. 
 

❖ පොෙ ගමනින් යො හැකි කොලය උජ්ුග්ත්භූමි නම් ගේ. 
 

❖ ිල්ප උගන්නො කොලය සසඛ්භූමි නම් ගේ. 
 

❖ ගිහිගගයනි් නකි්මී පැවිදි වන කොලය සමණ්භමූි නම් ගේ. 
 

❖ ගුරැවරයො ඇසුරැ ගකොට ඉගගන ගනන්ො කොලය ජිනභමූි නම් ගේ. 
 

❖ භික්ෂුව ෙ පණ්ණක වූගය ් ගුරැ ඇසුගරහ ි ිල්ප ඉගගන ගත්ගත් 
නමුත් අනයයන්ට ගනොකයින තැනැත්තොට කිසිවක් ගනොකීගේ කයිො 
ජනයොගගන් ආහොරොදී පරතය ගනොලබන රමණයො පණ්්ණ්භූමි නම් 
ගේ. 

නිවගස්තරව සිඟො යමින් ආගම අෙහන පැවතමු් එකසිය හතලිස් 
නවයකි. පැවිදි කරම එකසයි හතලිස් නවයකි. නොගමණ්ඩල එකසිය 
හතලිස් නවයකි. ඉන්රිය එකසිය විස්සක.ි නිරය එකසිය තිහක.ි 
රොගජොධොතු තිහකි. සංඥා ගභග තිස්හතකි. (හැල් ආදී) අසංඥගභග සතකි. 
(උක්, හුණ) ආදී නිගණ්ි ගභග සතකි. දිවය නිකොය සතකි. මිනිස් ගයෝනි 
සතකි. පිසොච ගයෝනි සතකි. විල් සතකි. මහ ගැට සතකි. කුඩො ගැට 
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එකසිය සතකි. මහො පරපොත සතකි. මහො ස්වප්න සතකි. කඩුො ස්වප්න 
එකසිය සතකි. මහො කල්ප සුවොසූ ලක්ෂයකි. අනුවණ අය ෙ, නවුණ 
ඇත්ගතෝ ෙ භවගයන් භවයට ගගොස් ජීවත් ගවමින් දුක් අවසන් 
ගකගරති. 

“එහි ගම් සීලගයන් ගහෝ එබඳු ගවන වෘතයකනි් ගහෝ බඹසරින් 
ගහෝ ගනොමුහු කළ කමගය මුහුකරවන්ගනමි යැයි කියො කළ යුත්තක් 
නැත. රැස් කරන ලෙ කමග විපොක විඳ අවසන් කරන්නට කයිො කළ 
යුත්තක් නැත. ගරෝණගයන ්(කුරැණි සතගරන්) මැන පරමොණ කළවනු් 
ගමන් සැප දුක් විඳ කියන ලෙ කොලය ගගවුණු පසු සසර ගකළවර 
ගවයි. සංසොරගයහි අඩු වීමක් ගහෝ වැඩි වීමක් නැතග්ත් ය. සසගරහි 
නැඟීමක ්ගහෝ බැසීමක් නැත්ගත් ය. යම් ගස් නූල් ගබෝලය ඔතො නූගලහි 
අගින් අල්ලොගගන නූල් ගබෝලය අත්හැරිය විට එය ලගිහමින් දිග ඇති 
තොක් ගගොස් නතර ගේ ෙ, එයින් එපිට ගනොයයි ෙ, එගස්ම කියන ලෙ 
කොලසීමොව සසර ගත ගකොට දුක් ගකළවර කරන්ගන් ගේ . 

“ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, ගමගස් මො විසින් ගම් ආත්ම 
භොවගයහි දැකක් යුතු විපොක ඇති මොගගයක ්ගහෝ ඵලයක ්ඇත්ගත් ෙ යැයි 
ඇසූ කල්හි, මක්ඛ්ලි ගගොසොල භවගයන් භවයට යොගමන් සත්වයො 
පිරිසිදු වන බව පරකො කගළ් ය.  

ස්වොමීනි භොගයවතුන ්වහන්ස, අඹ ගස ගකබඳු ෙ, අඹ ගගස් 
ගකොළ ගගඩි කඳ ගකබඳු ෙ යැයි ඇසූ විට, ගෙල් ගස ගමබඳුය, ගෙල් 
ගකොළ ගගඩි කඳ ගමබඳුය යැයි කයිනන්ොක් ගමන්, ගෙල් ගස ගකබඳු 
ෙ, ගෙල් ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ ගකබඳු ෙ යැයි ඇසූ විට, අඹ ගස 
ගමබඳුය, අඹ ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ ගමබඳුය යැයි කයින්නොක් ගමන්, 
මො විසින් ගම් ආත්ම භොවගයහි දැක්ක හැකි වූ විපොක ඵලයක් 
ෙක්වන්නට හැකි ගේ ෙ? යැයි ඇසූ විට මක්ඛ්ලි ගගොසොල කමග, විපොක 
ගෙකම පරතිගක්ෂ්ප ගකොට සංසොර ුේධිය පරකො ගකගළ්ය. 

ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, එවිට මට ගමබඳු අෙහසක් විය. 
මො වැනි රගජකු සයි අණ පවත්නො ගපගෙගසහි වසන මහගණකු ගහෝ 
බමුගණකු ගවගහසිය යුත්තකු (රටින්) ගනරපිය යුත්තකු ගකොට ගකගස් 
නම් සිතන්ගන් ෙ? යනුයි. ස්වොමීනි, එබැවින ් මම මක්ඛ්ලි 
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ගගෝසොලයන්ගග් කථොවට ගනොමසතුටු වීමි. පරංසොව ෙ ගනොගකොට, 
පරතිගක්ෂ්ප ෙ ගනොගකොට, ගනොසතුටු සිත් ඇතිව ගනොසතුටු වචන 
ගනොකියො ඒ වචනය සොර වගයන් ගනොගගන, ඒ කමී ගනොපළිිගගන 
හුන් ආසනගයන් නැගිට ගගියමි. 

 අජිත්සකසකම්බලසග්් වාද  

ස්වොමීනි භොගයවතුන ් වහන්ස, මම එක් දිනක 
අජිතගකසකම්බලයන් ගවතට පැමිණ ඔහු සමග සතුටු සොමීචිගයහි 
ගයදී සතුට උපෙවන සිහි කටයුතු කථො ගකොට නිමවො එකත් පගසකට 
වී හුන්ගනමි. එගස් හුන් මම අජිතගකසකම්බලයන්ට ගමගස් කීගවමි. 
ගකගස් ෙ යත් :- 

භවත් අජිතගයනි, යම් ගස් “ජීවිකොව පිණිස ගහ්තු ව ූගබොගහෝ 
ිල්පගයෝ ගවති. එනම්: ඇතුන් හික්මවන්ගනෝ, ගප... මත්ගතහි ඵල 
ගෙන ස්වගගයට පමුණුවන සැප විපොක උපෙවන දානය මහණ බමුණන් 
ගකගරහි පිහිටුවති” 

භවත් අජිතගයනි, ගිහ ි කමගොන්ත ගහ්තුගවන් ඉහොත්මගයහිම 
ධන ධොනය වස්තු ඉපෙවීම, අඹු ෙරැවන ් මේපිය ාතීන් ගපෝෂණය 
කිරීමොදී ඵල ලැබිය හැකිවන්නොක් ගමන්, ගම් මහණ ෙම් පිරීගමන් ගම් 
ආත්ම භොවගයහි දැක්ක හැකි වූ විපොක ඵලයක් ෙක්වනන්ට හැකි ගේෙ?” 

 “ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, මො විසින් ගමගස් ඇසූ කල්හි 
ගකසකම්බල අජිත මට ගමගස් කීගේය.  

මහරජ, දාන වගයන් ගෙන ගෙගයහි විපොක නැත, මහො 
යොගගයහි විපොක නැත, ගරැ බුහුමන් කිරීමක් නැත, කුසලො කුසල 
කමගයන්ගග් ඵලයක් නැත, විපොකයක් නැත, ගමගලොව සිටියහුට 
පරගලොවක් නැත, මවට කරන ගහොඳ නරක ගෙගකහි ඵල විපොක නැත, 
පියොට කරන ගහොඳ නරක ගෙගකහි ඵල විපොක නැත, මරණින් මතු 
නැවත උපදින සත්වගයෝ නැත. යගමක් ගමගලොව පරගලොව විග්ෂ 
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ඥානගයන් දැන අවගබෝධ ගකොට පරකො ගකගරත් ෙ, එබඳු ආයයග මොගගයට 
පැමිණි ගහොඳින් පිළපිැේෙ මහණ බමුගණෝ1 ගලෝකගය් නැත. 

සතර මහො ධොතූන්ගගන් නරි්මිත වූ ගම් සත්වගයෝ යම් කලක 
කළුරිය ගකගරත් ෙ, එකලහ්ි ඒ රීරගත පෘථිවි ධොතුව බොහිර පෘථිවි 
ධොතුවට ම එක ්ගවය.ි ආගපෝ ධොතුව ආගපො ධොතුවට ම එක ්ගවයි, 
ගත්ගජෝ ධොතුව ගත්ගජෝ ධොතුවට ම එක් ගවයි. වොගයෝ ධොතුව වොගයෝ 
ධොතුවට ම එක ් ගවයි. ඉන්රියගයෝ අහසට යති. සයනය කළ ඇඳ 
පස්වැනි ගකොට ඇති ඇගඳහි පො සතර ගත් පුරැෂගයෝ සතර ගෙන 
ගසොගහොන ෙක්වො ගගණ යත්, ගුණොගුණ වචන පරකො කරත්. එවිට 
රීරය පමණක් ගපගණයි. ඇට පගරවි පිහොටු වැන ි පොට ඇතිගේ. 
පහනක සක්කරොදී (ගිනි පදිීම් ආදී) වගයන් ගෙන ලෙ සියලු දානගයෝ 
අලු ගකළවර ගකොට ඇත්තොහ, යම් (ෙන්) දීමක් ගේ නම් එය අඥානයන් 
විසින් පනවන ලෙේක.ි යගමකු කමගය විපොක ඇත යැයි වොෙ ඇත්ගත් ෙ, 
එ්වො ඔවනු්ගග් හිස් වූ ගබොරැ වූ වචන ගේ. අනුවණ අය ෙ, නවුණ 
ඇත්ගතෝ ෙ මරණින් පසු සහ මුලින් නැතිගවත්, වැනගසත්. නැවත 
නූපදිති යැයි කීගේය. 

  ස්වොමීන ිභොගයවතුන ් වහන්ස, ගමගස් මො විසනි් ගම් ආත්ම 
භොවගයහි දැකක් යුතු විපොක ඇති මොගගයක් ගහෝ ඵලයක් ඇක්විය 
හැක්ගක් ෙ යැයි ඇසූ කල අජිත ගතගම් උච්ගේෙ වොෙය පැවසීය. අඹ 
ගස ගකබඳු ෙ, අඹ ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ ගකබඳු ෙ යැයි ඇසූ විට, 
ගෙල් ගස ගමබඳුය, ගෙල් ගකොළ ගගඩි කඳ ගමබඳුය යැයි කියන්නොක් 
ගමන්, ගෙල් ගස ගකබඳු ෙ, ගෙල් ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ ගකබඳු ෙ යැයි 
ඇසූ විට, අඹ ගස ගමබඳුය, අඹ ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ ගමබඳුය යැයි 
කියන්නොක් ගමන්, මො විසනි් ගම් ආතම් භොවගයහි දැකක් හැක ිවූ විපොක 
ඵලයක් ෙකව්නන්ට හැකි ගේෙ? යැයි ඇසූ විට ගකසකම්බල අජිත 
ගතගම් විපොක පක්ෂය පරතිගක්ෂ්ප ගකොට උච්ගේෙ වොෙය පැවසයී. 

ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, එවිට මට ගමබඳු අෙහසක් 
ඇතිවිය. එනම්, “මො වැනි රගජකු ගකගස් නම් සයි රොජයගයහි වසන 
මහගණකු ගහෝ බමුගණකු ගවගහසිය යුත්තකු, ගනරපයි යුත්තකු ගකොට 

                                     
1 බුදු පගස් බුදු මහරහතන් වහන්ගස්ලො 
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සිතන්ගන් ෙ?” එබැවින් මම ගකසකම්බල අජිතගග් වචනවලට සතුටු 
ගනොවී, නින්දා ෙ ගනොගකොට, පරංසො ෙ ගනොගකොට, අස් කිරීම ෙ 
ගනොගකොට, ගනොසතුටු සිත් ඇතත් ගනොසතුටු වචන ගනොකියො, ඔහු කී 
ගේම සොරයයි ගනොගගන ඒ සිගතහි ගනො පිහිටුවො හුන් ආසනගයන් 
නැගිට ගිගයමි. 

 කකුධ කචචායනසග්් වාද 

“ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, මම එක ් දිනක ් කච්චොයන 
ගගෝතරගයහි වූ කකධුයන් ගවත ගිගයමි. ඔහු සමග සතටුු සොමීචි පවත්වො 
සතුට උපෙවන සිහි කටයුතු කථො නිම ගකොට එකත ්පගසක හිඳ ඒ 
කොතයොයන ගගෝතරික කකුධයන්ට ගමගස් කීගවමි. ගකගස් ෙ යත්:  

භවත් කකුධය, යම් ගස් “ජීවිකොව පිණිස ගහ්තු වූ ගබොගහෝ 
ිල්පගයෝ ගවති. එනම්, ඇතුන් හික්මවන්ගනෝ, ගප... මත්ගතහි ඵල 
ගෙන ස්වගගයට පමුණුවන සැප විපොක උපෙවන දානය මහණ බමුණන් 
ගකගරහි පිහිටුවති” 

භවත් කකුධය, ගිහි කමගොනත් ගහ්තුගවන් ඉහොත්මගයහිම ධන 
ධොනය වස්තු ඉපෙවීම අඹු ෙරැවන්  මේපිය ාතීන්  ගපෝෂණය කිරීමොදී 
ඵල ලැබිය හැකිවන්නොක් ගමන් ගම් මහණ ෙම් පරිීගමන් ගම් ආතම් 
භොවගයහි දැක්ක හැකි වූ විපොක ඵලයක් ෙකව්නන්ට හැකි ගේ ෙ?” 

  ස්වොමීනි භොගයවතනු් වහන්ස, මො ගමගස් ඇසූ කලහ්ි කකුධ 
කච්චොයන මට ගමගස් කයී. 

මහරජ, කිසිගවකු විසින් ගනොකරන ලේදා වූ, ගමගස් කරවයි 
කිසිවකු ලවො ගනො කරවන ලේදා වූ, ගනො මවන ලේදා වූ, වඳ වූ ගහවත් 
කිසිවකු නූපෙවන්නො වූ, ගල් කණුවක් ගමන් ගනොගසල්වී සිටියො වූ, 
(සමූහගයෝ) සත් ගෙගනක් ගවත්. ඔවුහු කම්පො ගනොගවත්, 
ගනොගපරගළත්. ඔවුගනොවුන්ගග් සැප පිණිස ගහෝ දුක් පිණිස ගහෝ 
කිසිවක් කිරීමට සමත් ගනොගවත්. කවර (සමූහ) සතක්ෙ යත්:- පඨවී 
සමූහය, ආගපෝ සමූහය, ගතගජෝ සමූහය, වොගයෝ සමහූය, සැපය, දුකය, 
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පරොණය යන ගමොවුහු ය. ගම් සමූහ සත කිසි ගහ්තුවකින් ගනොකරන 
ලෙහ. ගමගස් කරවය ිකිසිවකු ලවො ගනො කරවන ලෙහ. කිසිවකු විසින් 
ගහෝ කිසිවකු ලවො ගනො මවන ලේගෙෝ ය. කිසිවකු විසින් නපූෙවන්ගනෝ 
ය. ගල ්කණුවක් ගමන් සථ්ිරව සිටින්ගනෝ ය. මන්දාර පවගතයක් ගමන් 
ගනොගසල්වී සිටින්ගනෝ ය. කම්පො ගනොවන්ගනෝ ය. ස්වභොව ගතිය 
ගනොහරින්ගනෝ ය. ඔවගුනොවුන්ට පීඩො ගනොකරන්ගනෝ ය. 
ඔවුගනොවුන්ගග් සැප පිණිස ගහෝ දුක් පිණිස ගහෝ සමත් ගනොවන්ගනෝය. 
ඒ පරොණය සත් වැනි ගකොට ඇති සමූහයන්හි හිංසො කරන්ගනකු ගහෝ 
කරවන්ගනකු ගහෝ අසන්ගනකු ගහෝ අසවන්ගනකු ගහෝ ෙන්ගනකු ගහෝ 
ෙන්වන්ගනකු ගහෝ නැත්ගත් ය. යගමක ්තියුණු ආයුධයකින් හිස සිඳී ෙ 
එහි දී කිසිගවකු කිසිගවක් ජීවිතගයන් ගතොර ගනොකරයි. පඨවි ආදී සත් 
වැෙෑරැම් සමූහයන් අතරින් එහි සිදුගරන් ආයුධයක් ඇතුළු වීම පමණක් 
ගවයි. 

ස්වොමීනි භොගයවතුන ්වහන්ස, මො ගමගස් ගම් ආත්ම භොවගයහි 
දැක්ක යුත ුවිපොක ඇති මොගගයක් ගහෝ ඵලයක් ඇත්ගත් ෙ යැය ිඇසූ කල 
කකුධ ගතගම් අනිකකින් අනිකක ් පැවසීය. අඹ ගස ගකබඳු ෙ, අඹ 
ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ ගකබඳු ෙ යැය ිඇසූ විට, ගෙල් ගස ගමබඳුය, 
ගෙල් ගකොළ ගගඩි කඳ ගමබඳුය යැයි කියන්නොක් ගමන්, ගෙල් ගස 
ගකබඳු ෙ, ගෙල් ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ ගකබඳු ෙ යැයි ඇසූ විට, අඹ 
ගස ගමබඳුය, අඹ ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ ගමබඳුය යැයි කියන්නොක් 
ගමන්, මො විසනි් ගම් ආතම් භොවගයහි දැකක් හැකි ව ූවිපොක ඵලයක් 
ෙක්වන්නට හැකි ගේ ෙ? යැයි ඇසූ විට කකුධ කච්චොයන ගතගම් 
අනිකකනි් අනකික් පැවසයී. 

ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, එවිට මට ගමබඳු අෙහසක් 
ඇතිවිය. එනම්, “මො වැනි රගජකු ගකගස් නම් සයි රොජයගයහි වසන 
මහගණකු ගහෝ බමුගණකු ගවගහසිය යුත්තකු ගනරපයි යුත්තකු ගකොට 
සිතන්ගන් ෙ?” එබැවින් මම ගකසකම්බල අජිතගග් වචනවලට සතුටු 
ගනොවී, නින්දා ෙ ගනොගකොට, පරංසො ෙ ගනොගකොට, අස් කිරීම ෙ 
ගනොගකොට, ගනොසතුටු සිත් ඇතිව නමුත් ගනොසතුටු වචන ගනොකයිො, 
ඔහු කී ගේ සොර වගයන් ගනොගගන ඒවො සිගතහි ගනො පිහිටුවො හුන් 
ආසනගයන් නැගිට ගිගයමි. 
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 නිග්ණ්්ඨනාත්පුත්රසග්් වාද 

ස්වොමීන ිභොගයවතුන් වහන්ස, මම එක්කගලක නිගණඨ් නොථ 
පුතරයන ් යම් තැගනකෙ එතැනට ගිගයමි. ඔහු සමග සතුටු සොමීචි 
පවත්වො, සතුට උපෙවන සහිි කටයුතු කථො නමි ගකොට එකත්පගසක 
හිඳ ඒ නිගණ්ඨ නොථ පුතරයොට ගමගස් කීගවමි. ගකගස ්ෙ යත්:- 

භවත් අග්ගිගවස්සනය, යම් ගස් “ජීවිකොව පිණිස ගහ්තු වූ 
ගබොගහෝ ිල්පගයෝ ගවති. එනම්, ඇතුන් හික්මවන්ගනෝ, ගප... මත්ගතහි 
ඵල ගෙන ස්වගගයට පමණුුවන සැප විපොක උපෙවන දානය මහණ 
බමුණන් ගකගරහි පිහිටුවති” 

භවත් අග්ගිගවස්සනය, ගිහි කමගොන්ත ගහ්තුගවන් 
ඉහොත්මගයහිම ධන ධොනය වස්තු ඉපෙවීම, අඹු ෙරැවන ්මේපිය ාතීන් 
ගපෝෂණය කිරීමොදී ඵල ලැබිය හැකිවන්නොක් ගමන්, ගම් මහණ ෙම් 
පිරීගමන් ගම් ආත්ම භොවගයහි දැක්ක හැකි වූ විපොක ඵලයක් ෙකව්නන්ට 
හැකි ගේෙ? 

ස්වොමීනි, මො ගමගස් ඇස ූ කල්හි ඒ අග්ගිගවස්සන ගතගම් 
ගමගස් කීය:-  

මහරජ, ගම් ගලෝකගයහි නිගණ්ඨ ගතගම් චතුයොම සංවරගයන් 
යුක්ත ගේ. මහරජ ගකගස් නම් නගිණ්ඨ ගතගම් චතුයොම සංවරගයන් 
යුක්ත ෙ? මහරජ, ගම් ගලෝකගයහි නිගණ්ඨ ගතගම් සිසිල් ජලය 
පරිගභෝගගයන් වැළකුගණ් ගේ. සියලු ආකොර සංවරගයන් යකු්ත වූගය් 
ගේ. සියලු පේ පඹි හැරිගය් ගේ. සියලු පේ වැළැකව්ීගමන් විමුක්තිය 
ස්පග කරන ලේගේ ගේ. මහරජ, නිගණ්ඨ ගතගම් චතුයොම සංවරගයන් 
යුක්ත ගේ. මහරජ, නිගණ්ඨ ගතගම් ගමගස් චතුයොම සංවරගයන් 
යුක්තව ගමෝක්ෂය ලැබීගමන් ගකළවරට පැමිණි සිත් ඇති බැවින්, 
ෙමනය කරන ලෙද්ා වූ මනොව පිහිටි ඉන්ද්රිය ඇත්ගත් ගවයි යැයි කීගේය. 

  ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, මො විසින් ගමගස් ගම් 
ආත්මභොවගයහි දැක්ක යුතු විපොක ඇති මොගගයක් ගහෝ ඵලයක් ඇත්ගත්ෙ 
යැයි ඇසූ කල්හි, නගිණ්ඨ නොථ පුතර ගතගම් චතුයොම සංවරය පරකො 
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ගකගළ්ය. අඹ ගස ගකබඳු ෙ, අඹ ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ ගකබඳු ෙ 
යැයි ඇසූ විට, ගෙල් ගස ගමබඳුය, ගෙල් ගකොළ ගගඩි කඳ ගමබඳුය 
යැය ිකයිනන්ොක් ගමන්, ගෙල් ගස ගකබඳු ෙ, ගෙල් ගගස් ගකොළ ගගඩි 
කඳ ගකබඳු ෙ යැයි ඇසූ විට, අඹ ගස ගමබඳුය, අඹ ගගස් ගකොළ ගගඩි 
කඳ ගමබඳුය යැයි කියන්නොක් ගමන්, මො විසින් ගම් ආත්ම භොවගයහි 
දැක්ක හැකි වූ විපොක ඵලයක් ෙක්වන්නට හැකි ගේ ෙ? යැයි ඇසූ විට 
නිගණ්ඨ නොථ පුතර ගතගම් චතුයොම සංවරය පැවසීය. 

ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, එවිට මට ගමබඳු අෙහසක් 
ඇතිවිය. එනම්: “මො වැනි රගජකු ගකගස් නම් සයි රොජයගයහි වසන 
මහගණකු ගහෝ බමුගණකු ගවගහසිය යුත්තකු, ගනරපයි යුත්තකු ගකොට 
සිතන්ගනම් ෙ?” ස්වොමීනි, එබැවින් මම නිගණ්ඨ නොථ පුතරගග් 
වචනවලට සතුටු ෙ ගනොවී, නිනද්ා ෙ ගනොගකොට, පරංසො ෙ ගනොගකොට, 
අස් කිරීම ෙ ගනොගකොට, ගනොසතුටු සිත් ඇතිව නමුත ්ගනොසතුටු වචන 
ගනොකියො, ඔහු ක ී ගේ සොර වගයන් ගනොගගන ඒවො සිගතහි ගනො 
පිහිටුවො හුන් ආසනගයන් නැගිට ගිගයමි. 

 සඤ්චයසබලට්ඨඨපුත්රසග් ්වාද 

“ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, මම එක් දිනක් ගබලට්ඨපුතර වූ 
සඤ්ජය ගවත ගිගයමි. ඔහු සමග සතුටු සොමීචි පවත්වො සතුට උපෙවන 
සිහි කටයුතු කථො නිම ගකොට එකත්පගසක හිඳ සඤ්ජය ගබලට්ඨපුතරයො 
හට ගමගස් කීගවමි. ගකගස් ෙ යත්:-  

‘භවත් සඤ්ජගයනි, යම් ගස් “ජීවිකොව පිණිස ගහ්තු වූ ගබොගහෝ 
ිල්පගයෝ ගවති. එනම්: ඇතුන් හික්මවන්ගනෝ, ගප... මත්ගතහි ඵල 
ගෙන ස්වගගයට පමුණුවන සැප විපොක උපෙවන දානය මහණ බමුණන් 
ගකගරහි පිහිටුවති” 

භවත් සඤ්ජගයනි, ගිහි කමගොන්ත ගහ්තුගවන් ඉහොත්මගයහිම 
ධන ධොනය වස්තු ඉපෙවීම, අඹු ෙරැවන් මේපයි ාතීන්  ගපෝෂණය 
කිරීමොදී ඵල ලැබිය හැකිවන්නොක් ගමන්, ගම් මහණ ෙම් පිරීගමන් ගම් 
ආත්ම භොවගයහි දැක්ක හැකි වූ විපොක ඵලයක් ෙක්වන්නට හැකි ගේෙ? 
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ස්වොමීනි භොගයවතුන ් වහන්ස, මො ගමගස් කී කල සඤ්ජය 
ගබලට්ඨපුතර ගමගස් කීය. මහරජ, ‘පරගලොවක් ඇත්ගත් ෙ යැයි මො 
විචොරන්ගනහි නම් පරගලොවක් ඇතැයි ගමගස් මට අෙහස් වී නම්, 
පරගලොවක් ඇතැයි ඔබට පරකො කරන්ගනමි. එගස් පරගලොවක් 
ඇත්ගත් යැයි කියො අෙහසක් ෙ මට ගනොගවය.ි අන ් පරිේගෙකනි් වූ 
අෙහසක් ෙ මට ගනොගවය.ි 

පරගලොවක් නැත්ගත් ෙ යැයි මො විචොරන්ගනහි නම් පරගලොවක් 
නැතැයි ගමගස් මට අෙහස් වී නම්, පරගලොවක් නැත යැයි ඔබට පරකො 
කරන්ගනමි. එගස් පරගලොවක් නැත යැයි කියො අෙහසක් ෙ මට 
ගනොගවයි. අන් පරිේගෙකින් වූ අෙහසක් ෙ මට ගනොගවයි. 

පරගලොවක් ඇත්ගත්ත් ගනොගවයි ෙ, නැත්ගත්ත් ගනොගවයි ෙ 
යැයි මො විචොරන්ගනහි නම්, පරගලොවක් ඇත්ගත්ත් ගනොගවයි ෙ, 
නැත්ගත්ත් ගනොගවයි ෙ යැයි ගමගස් මට අෙහස් වී නම්, පරගලොවක් 
ඇත්ගත්ත් ගනොගවයි නැත්ගත්ත් ගනොගවයි යැය ි ඔබට පරකො 
කරන්ගනමි. එගස් පරගලොවක් ඇත්ගත් ගනොගවයි කයිො ෙ, නැත්ගත්ත් 
ගනොගවයි කියො ෙ අෙහසක් ෙ මට ගනොගවයි. අන් පරිෙග්ෙකින් අෙහසක් 
ෙ මට ගනොගවයි. 

ගම් භවගයන් චයුතව පරගලොව උපදින සත්වගයෝ ඇත්ගත් ෙ 
යැය ිමො විචොරන්ගනහි නම්, ගම් භවගයන් චයුතව පරගලොව උපදින 
සත්වගයෝ ඇත යැයි මට අෙහස් වී නම්, ගම් භවගයන් චයුතව පරගලොව 
උපදින සත්වගයෝ ඇත යැයි ඔබට පරකො කරන්ගනමි. එගස් පරගලොව 
උපදින සත්වගයෝ ඇත යැය ිමට අෙහසක් ෙ ගනොගවයි. අන් පරිේගෙකින් 
අෙහසක් ෙ මට ගනොගවය.ි 

ගම් භවගයන් චයුතව පරගලොව උපදින සත්වගයෝ නැත්ගත් ෙ 
යැයි මො විචොරන්ගනහි නම් ගම් භවගයන් චයුතව පරගලොව උපදින 
සත්වගයෝ නැත යැයි මට අෙහස් වී නම්, ගම් භවගයන් චයුතව පරගලොව 
උපදින සත්වගයෝ නැත යැය ි ඔබට පරකො කරනග්නමි. එගස් ගම් 
භවගයන් චයුතව පරගලොව උපදින සත්වගයෝ නැත කයිො අෙහසක් මට 
ගනොගවයි. අන් පරිේගෙකින් අෙහසක් ෙ මට ගනොගවය.ි 
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තව ෙ ගම් භවගයන් චයුතව පරගලොව උපදින සත්වගයෝ 
ඇත්ගත්ත් ගනොගවයි ෙ නැත්ගත්ත් ගනොගවයි ෙ යැයි මො විචොරන්ගනහි 
නම් ගම් භවගයන් චයුතව පරගලොව උපදින සතව්ගයෝ ඇත්ගත්ත් 
ගනොගවයි නැත්ගත්ත් ගනොගවයි යැයි ගමගස් මට අෙහස් වී නම්, ගම් 
භවගයන් චයුතව පරගලොව උපදින සත්වගයෝ ඇත්ගත්ත් ගනොගවයි  
නැත්ගත්ත් ගනොගවයි යැයි ඔබට පරකො කරන්ගනමි. එගස් ගම් 
භවගයන් චයුතව පරගලොව උපදින සත්වගයෝ ඇත්ගත්ත් ගනොගවයි 
කියො ගහෝ නැත්ගත්ත් ගනොගවයි කියො ගහෝ අෙහසක් ෙ මට ගනොගවයි. 
අන් පරිේගෙකනි් අෙහසක් ෙ මට ගනොගවයි. 

කුලොකුල කමගයන් ගග් ඵල හො විපොක ඇත්ගත් ෙ, යැයි මො 
විචොරන්ගනහි නම් කුලොකුල කමගයන් ගග් ඵල හො විපොක ඇත යැයි 
මට අෙහස් වී නම්, කුලොකුල කමගයන් ගග් ඵල හො විපොක ඇත යැයි 
ඔබට පරකො කරන්ගනමි. මට එගස්ත් අෙහස ්ගනොගවයි, කුලොකුල 
කමගයන් ගග් ඵල හො විපොක ඇත යැයි මට අෙහසක් ෙ ගනොගවයි. අන් 
පරිේගෙකින් අෙහසක් ෙ මට ගනොගවයි. 

කුලොකුල කමගයන් ගග් ඵල හො විපොක නැතගත් ෙ, යැයි මො 
විචොරන්ගනහි නම් කුලොකුල කමගයන් ගග් ඵල හො විපොක නැත යැයි 
මට අෙහස් වී නම්, කුලොකුල කමගයන් ගග් ඵල හො විපොක නැත යැයි 
ඔබට පරකො කරන්ගනමි. මට එගස්ත් අෙහස ්ගනොගවයි, කුලොකුල 
කමගයන් ගග් ඵල හො විපොක නැත යැයි මට අෙහසක් ෙ ගනොගවයි. අන් 
පරිේගෙකින් අෙහසක් ෙ මට ගනොගවයි. 

 කුලොකුල කමගයන් ගග් ඵල හො විපොක ඇත්ගත්ත් ගනොගවයි 
ෙ, නැතගත්ත් ගනොගවයි ෙ යැයි මො විචොරන්ගනහි නම්, කුලොකුල 
කමගයන් ගග් ඵල හො විපොක ඇත්ගත්ත් ගනොගවයි, නැතගත්ත් ගනොගවයි 
යැයි ගමගස් මට අෙහස් වී නම්, කුලොකුල කමගයන් ගග් ඵල හො 
විපොක ඇත්ගත්ත් ගනොගවයි ෙ, නැතගත්ත් ගනොගවයි යැයි ඔබට පරකො 
කරන්ගනමි. මට එගස්ත් අෙහස් ගනොගවයි, කුලොකුල කමගයන් ගග් 
ඵල හො විපොක ඇත්ගත්ත් ගනොගවයි ෙ, නැතගත්ත් ගනොගවයි කියො ගහෝ 
අෙහසක් ෙ මට ගනොගවය.ි අන් පරිේගෙකනි් අෙහසක් මට ගනොගවයි. 
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සත්වයො මරණින් මතු වන්ගනහි ෙ යැයි මො විචොරන්ගනහි නම්, 
සත්වයො මරණින් මතු වන්ගන් යැයි මට අෙහස් වී නම්, සත්වයො 
මරණින් මතු වන්ගන ්යැය ිඔබට පරකො කරන්ගනමි. මට එගස් සත්වයො 
මරණින් මතු වන්ගන් යැය ිඅෙහසක් නැත. අන් පරිෙග්ෙකින් අෙහසක් 
ෙ මට ගනොගවයි. 

සත්වයො මරණින් මතු ගනොවන්ගනහි ෙ යැයි මො විචොරන්ගනහි 
නම්, සත්වයො මරණින් මතු ගනොවන්ගන් යැයි මට අෙහස් වී නම්, 
සත්වයො මරණින් මත ුගනොවන්ගන්ය යැයි ඔබට පරකො කරන්ගනමි. 
මට එගස් සත්වයො මරණින් මත ුගනොවන්ගන්ය යැයි අෙහසක් නැත. 
අන් පරිේගෙකනි් අෙහසක් ෙ මට ගනොගවයි. 

සත්වයො මරණින් මතු වනග්නහි ෙ ගනොවන්ගනහි ෙ යැයි මො 
විචොරන්ගනහි නම්, සත්වයො මරණින් මතු වන්ගනහි ෙ ගනොවන්ගනහි 
ෙ යැයි මට අෙහස් වී නම්, සත්වයො මරණින් මතු වන්ගනහි ෙ 
ගනොවන්ගනහි ෙ යැයි ඔබට පරකො කරන්ගනමි. මට එගස් සත්වයො 
මරණින් මතු වන්ගනහි ෙ ගනොවන්ගනහි ෙ යැයි අෙහසක් නැත. අන් 
පරිේගෙකින් අෙහසක් ෙ මට ගනොගවයි. 

ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, මො විසින් ගමගස් ගම් 
ආත්මභොවගයහි දැකක් යුතු විපොක ඇති මොගගය ඵලය ඇසූ කල ගබලට්ඨ 
පුතර සඤ්ජය ගතගම් අපයයගන්ත විගක්ෂ්පය1 පරකො ගකගළ්ය.  

 ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, අඹ ගස ගකබඳු ෙ, අඹ ගස 
ගකබඳු ෙ, අඹ ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ ගකබඳු ෙ යැයි ඇසූ විට, ගෙල් 
ගස ගමබඳුය, ගෙල් ගකොළ ගගඩි කඳ ගමබඳුය යැයි කයින්නොක් ගමන්, 
ගෙල් ගස ගකබඳු ෙ, ගෙල් ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ ගකබඳු ෙ යැයි ඇසූ 
විට, අඹ ගස ගමබඳුය, අඹ ගගස් ගකොළ ගගඩි කඳ ගමබඳුය යැයි 
කියන්නොක් ගමන්, අමරො විගක්ෂ්ප වොෙය පරකො ගකොට ගබලට්ඨපුතර 
සඤ්ජය ගතගම් පර්නය ඉවත ලෑම ගකගළ්ය. ස්වොමීන ිභොගයවතුන් 
වහන්ස, එවිට මට ගම් අෙහස විය. ගම් සඤ්ජය ගතගම් අන් රමණ 
බරොහ්මණ සියල්ලන්ට ම වඩො අනුවණය, ගමෝඩය ගකගස් නම් ගම් 

                                     
1 ඉමක් ගකොනක් නැති වචනයන්ගගන් පර්නය ඉවත් කිරීම 
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ආත්මභොවගයහි දැක්ක යුතු විපොක ඇති මොගගය ඵලය ඇසූ කල පර්නය 
ඉවත ලෑම කරන්ගන් ෙ කයිොයි. 

එවිට මට ගමබඳු අෙහසක් ඇතිවිය. එනම්:- “මො වැන ිරගජකු 
ගකගස් නම් සිය රොජයගයහි වසන මහගණකු ගහෝ බමුගණකු 
ගවගහසිය යුත්තකු ගනරපයි යුත්තකු ගකොට සිතන්ගන් ෙ?” එබැවින් 
මම සඤ්ජය ගේලට්ඨපුතරගග් වචනවලට සතුට ු ගනොවී, නනි්දා ෙ 
ගනොගකොට, පරංසො ෙ ගනොගකොට, අස් කිරීම ෙ ගනොගකොට, ගනොසතුටු 
සිත් ඇතිව නමුත් ගනොසතුටු වචන ගනොකියො, ඔහු කී ගේ සොර වගයන් 
ගනොගගන ඒවො සිගතහි ගනො පිහිටුවො හනු් ආසනගයන් නැගිට ගිගයමි.
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ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, මම අනය රමණ බරොහ්මණයන් 
ගවත ගගොස් පරන් විචොරීගමන් වැල ි මිරිකො ජලය ගනොලබන්නොක් 
ගමන් කිසි හරයක් ගනොලැබුගවමි. ඒ මම භොගයවතනු් වහන්ගස් ෙ 
විචොරමි.  

“ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, ජීවිකොව පිණිස ගහ්තු වූ 
ගබොගහෝ ිල්පයන්හි ගයගෙන්ගනෝ ගවති. එනම්: ඇතුන් හිකම්වන්ගනෝ 
ෙ, ඇතුන්ට ගබගහත් කරන්ගනෝ ෙ, ඇත්ගපොර ගමගහයවන්ගනෝ ෙ ගවති. 
අ්වයන ්පෙවන්ගනෝ ෙ, අ්වයන්ට ගබගහත් කරන්ගනෝ ෙ, අ්ව ගපොර 
ගමගහයවන්ගනෝ ෙ ගවති. රථ රියදුගරෝ ෙ, රථ ගයෝධගයෝ ෙ, රථ 
රකින්ගනෝ ෙ ගවති. දුන ුඇදුගරෝ ෙ, දුනුවොගයෝ ෙ ගවති. යෙු්ධගයහි දී 
ගපරටුව ජයගකොඩි ගගන යන්ගනෝ ගවති. ගමතන අසවල් 
අමොතයයොගග් තැනය ආදී ගලස ගස්නොගේ ස්ථොන නියම කරන්ගනෝ 
ගවති. යුෙ පිණිස නකි්ගමන මහො ගයෝධගයෝ ගවති. යුෙ කරන 
ක්ෂතරියගයෝ ගවති. (ඔට්ටු අල්ලො) සතුරන්ගග් හිස් ආදිය ගගන එන්ගනෝ 
ගවති. ඇගතකුට වුවත් පසු ගනොබස්නො මහො ගයෝධගයෝ ගවති. සංගරොම 
ූරගයෝ නම් යුෙ ෙක්ෂගයෝ ගවති. හම් හැට්ට ඇඳ ගහෝ පලිහ ගගන යුෙ 
කරන්ගනෝ ගවති. ගමගහකරැගවෝ ගවති. කෑම සපයනග්නෝ ගවති. රැවුල් 
කපන්ගනෝ ගවති. නොවන්ගනෝ ගවති. ආහොර පිසින්ගනෝ ගවති. 
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කම්හල්කරැගවෝ ගවති. ගරදි ගසෝෙන්ගනෝ ගවති. ගරදි වියන්ගනෝ ෙ 
ගේවැල් ආදිගයන ්වැඩ කරන්ගනෝ ෙ ගවති. වලන ්සොෙන්ගනෝ ගවති. 
නැකැතක්රැගවෝ ගවති. හස්ත මුරො ගණන් සොෙමින් ජීවත් ගවන්ගනෝ 
ගවති. ගම් හැර තවත් ගබොගහෝ ිල්පගයෝ ෙ ගවති. ඒ ිල්පයන් ෙක්වො 
ගම් ආත්මගය් ම තමො විසනි් දැකක් හැකි ිල්ප ඵලය නිසො ජීවත් ගවති. 
ඔවුහු ඉන් තම ජීවිතය සවුපත් ගකගරති, පිනවීම ගකගරති, ෙරැවන් 
සහ භොයයගොව සුවපත් ගකගරති, පිනවීම ගකගරති. මිතරයින් සුවපත් 
ගකගරති, පිනවීම ගකගරති. මත්ගතහි ඵල ගෙන ස්වගගයට පමුණුවන 
සැප විපොක උපෙවන දානය මහණ බමුණන් ගකගරහි පිහිටුවති” 

ස්වොමීනි, භොගයවතුන් වහන්ස, ගිහි කමගොන්ත ගහ්තුගවන් 
ඉහොත්මගයහිම ධන ධොනය වස්තු ඉපෙවීම, අඹු ෙරැවන්  මවපිය ාතීන්  
ගපෝෂණය කිරීමොදී ඵල ලැබිය හැකිවන්නොක් ගමන්, ගම් මහණ ෙම් 
පිරීගමන් ගම් ආත්ම භොවගයහි දැක්ක හැකි වූ විපොක ඵලයක් ෙකව්නන්ට 
හැකි ගේ ෙ? 

මහ රජොගණනි හැක්ගක්ය, එගස් නම් මහ රජ ගම් කරැගණහි 
ලො ඔබගගන් ම අසන්ගනමි. යම් ගලසකින් ඔබට රැචි වන්ගන් ෙ එගස් 
පරකො කරව. 

මහරජ, ගම් මතු දැක්ගවන කරැණු ඔබගගන් අසමි. ඒ පිළිබඳ 
ඔබ ගකගස් සිතන්ගනහි ෙ?  

ඔබගග් රොජයය ඇතුළම උපන්නො වූ ගහෝ මිලයට වැඩ කරනන්ො 
වූ ගහෝ බලහත්කොර කමින් ගගන එන ලේදා වූ ගහෝ ගනොමැලිව ගහොඳින් 
වැඩපළ කරන, සැමට ම පළමුව නනි්ගෙන් නැගී සිිටන, කළ යුතු සියලු 
කොයයගයන ්ගසොයො බලො අවසන් ගකොට සැමට ම පසවු නෙින, කීකරැ 
ව හැසිගරන, ඔබ මනොප ගෙයක ්ම කරන, පරිය කථො මනොප කථො ඇතිව 
ඔබගග් මුහුණ (සිත) සතුටු කරන්නට ම උත්සොහවත් වන දාස 
පුරැෂගයක් ගවයි. ඔහුට ගමවැනි අෙහසක් ඇතිගවයි.  

“පිනව්ත්්නි, පිසනහි සව්භාවය පිසනහි විපාක අසහෝ 
ආශ්චයයමයකි. අසහෝ පුදුමයකි. සම් අජ්ාසත්් රජ්ත්මුා ද මනුෂයසයකි, 
මම ද මිනිසසක්මි. සම් අජ්ාසත්් රජ්ත්ුමා පස් කම් ග්ණු්සයන් යුක්ත්ව 
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ඉඳුරන් පිනවමින්, දනාදී පනි් කරමින් සත්ුටු සිත්නි් යුත්ුව සදවිසයකු 
සමන් වාසය කරයි. මම වනාහි සනාමුලිව සහාඳින් වුඩපළ කරන, 
සුමට ම පළමුව නනි්සදන් නුග්ී සිිටන, කළ යුත්ු සියලු කායයමයන් 
සසායා බලා අවසන් සකාට සුමට ම පසුව නිදන, කීකරු ව හුසිසරන, 
රජ්ත්ුමා මනාප සදයක් ම කරන, පරිය කථා මනාප කථා ඇති්ව 
රජ්ත්ුමාසග්් මුහුණ් (සිත්) සත්ුටු කරන්නට ම උත්්සාහවත්් වන දාසසයක් 
සවමි. එසස් ව ූමම ද ඉදින් පින ්කරන්සනම් නම් ඒකාන්ත්සයන ්ඒ 
රජ්ත්ුමා වුනි සකසනක් වන්සනමි. එසස් වුව ද මම මුළු ජීවිත්සයහි ම 
දන් දුන්සන් නමුත්් රජ්ත්ුමා එක් දවසක සදන දානසයන් සියසයන් 
පංග්ුවක ් දීමට අසපාසහාසත්් සවමි. එබුවින් මම රජ්ත්ුමාට හා සම 
සම්පත්් සකසස් ලබන්සනම් ද? එබුවින් මම ඒකාන්ත්සයන් සකස් දැළි 
රැවුල් කපා දමා සිවුරු හුඳ සපරව ග්ිහිසග්න් නිකම් සසුසනහි පුවිදි 
වන්සනම් නම් ඉත්ා යහපත්ි” යනුගවනි. 

ඔහු පසු කගලක ගකස් දැළි රැවුල් කපො ෙමො, සිවුරැ හැඳ ගපරව, 
ගිහිගගන් නික්ම සසුගනහි පැවිදි වන්ගන්ය. ඔහු ගමගස් පැවිදි ව කයනි් 
සිදුවන පරොණඝොත, අෙත්තොදාන, කොම මිථයොචොර අකුසලයන්ගගන් 
වැළකීගමන් කොයික සංවරගයන් යකු්ත ගේ. වචනගයන් සිදුවන ගබොරැ 
කීම, ගක්ලම් කමී, පරැෂ වචන කීම, හිස් වචන කීම යන 
අකුසලයන්ගගන් වැළකී වොචසික සංවරගයන් යකුත් ගේ. මනසින් 
සිදුවන අභිධයොව නම් වූ විෂම ගලෝභය, වයොපොෙය, මිථයොෙෘෂ්ිය යන 
අකුසලයන්ගගන් වැළකී මොනසික සංවරගයන් යකු්ත ගේ. 

ධොර්මික ව ලැගබන සිේපස පරතය ඇතිව, ධුතොංග ගුණ 
සමොෙනව්, ලෙ ගෙයින් සතුටු ගවමින්, ලෙ පමණින ් සතුටු ගවමින්, 
පහසුගවන් ගපෝෂණය කළ හැකි සරල පැවැත්ගමන ් යුක්තව, අවම 
පරිෂ්කොර ඇතිව සීල විුෙධ්ිගයන් යකු්ත ගේ. 

ගමගස් සීල සම්පත්තිගයහි පිහිටොගගන, පරිිගසන් ගවන් ව ෙස 
කසිණ, ෙස අසුභ, ෙස අනුස්සති, සතර බරහ්ම විහොර, සතර අරෑප ධයොන 
වඩමින් ගකගලසුන් තුනී කරන ගකගලස් ෙවොලන පැවැත්ගමන් යකු්තව 
චිත්ත පොරිුේධිගයන් යුක්ත ගේ. 
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ගමගස් ධයොන භොවනොගවන් පොරිෙු්ධියට පත්ව, පරභොස්වර වූ 
පරඥා සම්පනන් සිතින් යතුුව නොමරෑප, පඤ්ච උපොදානසක්න්ධොදී  
සංස්කොර විෙගනොව ගකොට තරිලක්ෂණ, චතුරොයයග සතයය වගයන් 
පරතයක්ෂගයන් දැක ගසෝවොන් ආදී මග - ඵල පිළිගවලින් අහගත්වයට 
පැමිණ ඵල සමොපත්තියට නිගරෝධ සමොපත්තියට සම වදිමින් නිවන්සුව 
භුක්තිවිඳීම නම් වූ උපධි විගේකගයන්  අගර පැවැත්ගමන් යුක්තව වොසය 
කරයි.  

එවිට ඔබගග් (රොජ) පරුැෂගයෝ ඒ බව ඔබට ගමගස් 
ෙන්වන්නොහුය. අවසර ගේවයන ්වහන්ස! දැනගන්න, ඔබ වහන්ගස්ගග් 
වැඩපළ ගනොමැලිව ගහොඳින් කරන, සැමට ම පළමුව නනි්ගෙන් 
නැගීසිිටියො වූ, කළ යුතු සයිලු කොයයගයන් ගසොයො බලො අවසන් ගකොට 
සැමට ම පසුව නිෙන්නො වූ, කීකරැ ව හැසරිැණො වූ, ඔබ මනොප ගෙයක් 
ම කරනන්ො වූ, පරිය කථො මනොප කථො ඇතිව ඔබගග් මුහුණ (සිත) සතුටු 
කරනන්ට ම උත්සොහවත් වවූො වූ දාස පරුැෂගයක් වී ෙ, ගේවයන් වහන්ස, 
ගහගතම ගකස් දැළි රැවුල් කපො ෙමො සවිුරැ හැඳ ගපරව ගිහිගගන් නික්ම 
සසුගනහි පැවිදි වූගයය්.   

ඔහු ගමගස් පැවිදි වී කයනි් සදිුවන පරොණඝොත, අෙත්තොදාන, 
කොම මිථයොචොර අකුසලයන්ගගන ් වැළකීගමන්  කොයික සංවරගයන් 
යුක්ත ගේ. වචනගයන් සදිුවන ගබොරැ කමී, ගක්ලම් කීම, පරැෂ වචන 
කීම, හිස් වචන කමී යන අකුසලයන්ගගන් වැළකී වොචසික සංවරගයන් 
යුක්ත ගේ. මනසනි් සිදුවන අභිධයොව නම් වූ විෂම ගලෝභය, වයොපොෙය, 
මිථයො ෙෘෂ්ිය යන අකුසලයන්ගගන් වැළකී මොනසික සංවරගයන් 
යුක්ත ගේ. 

ධොර්මික ව ලැගබන සිේපස පරතය ඇතිව, ධුතොංග ගුණ 
සමොෙනව්, ලෙ ගෙයින් සතුටු ගවමින්, ලෙ පමණින ් සතුටු ගවමින්, 
පහසුගවන් ගපෝෂණය කළ හැකි සරල පැවැත්ගමන ් යුක්තව, අවම 
පරිෂ්කොර ඇතිව, සීල විුෙධ්ිගයන් යකු්ත ගේ. 

ගමගස් සීලගයහි පිහිටො ධයොන වඩමින්, ගකගලසුන් තනුී කරන 
ගකගලස් ෙවොලන පැවැතග්මන් යකු්තව චිත්ත පොරිුේධිගයන් යකු්ත 
ගේ. 
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ගමගස් ධයොන භොවනොගවන් පොරිුේධියට පත්ව පරභොස්වර වූ 
පරඥා සම්පනන් සිතින ් යුතුව නොමරෑප පඤ්ච උපොදානස්කන්ධොදී  
සංස්කොර විෙගනොව ගකොට තරිලක්ෂණ චතුරොයයග සතයය වගයන් 
පරතයක්ෂගයන් දැක නවින් සුව භුක්තිවිඳීම නම් වූ උපධි විගේකගයන්  
අගර පැවැත්ගමන් යුක්තව වොසය කරයි යනුගවනි. 

කිම, මහරජ? “ඒ මාසග් ් වුඩ කරුවා නුවත්ත්් මාසවත් 
පුමිසණ්්වා, ඔහු නුවත් ද වුඩපළ සනාමුලිව සහාඳින් කරමින් සුමට 
ම පළමුව නනි්සදන් නුග්සීිිටිමින්, කළ යුත්ු සියලු කායයමයන ්සසායා 
බලා අවසන් සකාට සුමට ම පසුව නිදමින්, කීකරු ව හුසිසරමින්, 
මට මනාප සදයක් ම කරමින්, පරිය කථා මනාප කථා ඇත්ිව මසග්් 
මුහුණ් (සිත්) සත්ුටු කරමින් කටයුත්ු කරන දාස පුරුෂසයක් සේවා” යැයි 
ඔබ ගමගස් කයින්ගනහි ෙ? යැයි අසො වදාළ ගස්ක. 

එවිට රජතුමො, “ස්වාමීන ි භාග්යවත්ුන් වහන්ස එය එසස් 
සනාසේ. එසස් ඇත්ි කල්හි ඔහුට අපි ආදර සග්ෞරව දක්වා වුඳීම ද 
කරන්සනමු. ඔහු දැක හුනස්සනන් නුග්ිටින්සනමු, සකස් කරන ලද 
ආසනසයන් ද පවරන්සනමු. සිවරුු පිණ්්ඩපාත්, සසනසුන්, ග්ිලන්පස, 
සබසහත්් පිරිකර යන සමයනි් යමක් අවශය සේ නම්, ඒ බව අපට කිව 
මුනව යුයි ද විසශෂසයන් පවරන්සනමු. ධාර්මික වූ ආරක්ෂාසවන් 
රැකවරණ්ය ද සලසන්සනමු” යැයි කීගේය. 

ඉක්බිති භොගයවතුන් වහන්ගස් “මහරජ් ඔබ කුමක් සති්න්සනහි 
ද? ඉදින් එසස් ඇත්ි කල්හ ිපුවිදි ව සසුන් ග්ුණ් පරිීසමන් සම් ආත්ම් 
භාවසයන් දැකිය හුකි විපාක ඵලයක් ඇත්්සත්් සේ ද? සනාසේ ද? ඒ 
ග්ුන ඔබ කමුක් සිත්න්සනහි ද?” යැයි අසො වදාළ ගසක්. 

එවිට රජතමුො “සව්ාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස, සමසස් ඇති් 
කල්හි ඒකාන්ත්සයන් ම සම් ආත්්ම භාවසයහි දැකයි හුකි විපාක ඵලයක් 
සේමය” යැයි කීගේය. 

ඉක්බිති භොගයවතුන් වහන්ගස් “මහරජ්, සම් වනාහි මා විසින් 
ඔබට දක්වන ලද සම් ආත්ම්සයහි ලුබිය හුක ිපළමවුුනි ව ූසම් පුවිදි 
දම් පරිීසමහි විපාක ඵලය සේ” යැයි වදාළ ගස්ක.
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නැවත ෙ රජතුමො භොගයවතුන් වහන්ගස් අමතො “ස්වාමීනි 
භාග්යවත්ුන් වහන්ස, එපරිදස්දන් ම පුවිදි ග්ුණ් පිරීසමන් ලුසබන සම් 
ආත්්ම භාවසයහි දැකිය හුක ිඅනය වූ ද විපාක ඵලයක් දැක්විය හුක්සක් 
ද?” යැයි අසො සිටිගය් ය. 

එවිට භොගයවතුන් වහන්ගස් “හුක්සක්ය මහරජ්, එසස් නම් 
මහරජ් සම් කරුසණ්හි ලා ඔබසග්න් ම අසන්සනමි. යම් සලසකින ්ඔබට 
වුටසහන්සන් ද එසලස පිළිත්ුරු සදන්න” යැයි වදාරො නැවත ඒ කරැණ 
ෙක්වමින් ගමගස් වදාළ ගස්ක. 

මහරජ, මතු ෙකව්න කරැගණහි ලො ඔබ කුමක් සිතන්ගනහි ෙ? 
ඔබගග් ගගොවි බිම්හි සී සොන්නො වූ, ගෘහපතිගයක් ව සිටිමින් අයබදු 
ගගවමින්, ධන ධොනය සපයො ගෙන්නො වූ පුරැෂගයකු ගවයි. ඔහුට 
ගමබඳු අෙහසක් ඇති ගවය.ි  

“පිනව්ත්්නි, පිසනහි සව්භාවය, පිසනහි විපාක අසහෝ 
ආශ්චයයමයකි. අසහෝ පුදුමයකි. සම් අජ්ාසත්් රජ්ත්මුා ද මනුෂයසයකි, 
මම ද මිනිසසක්මි. සම් අජ්ාසත්් රජ්ත්ුමා පස් කම් ග්ණු්සයන් යුක්ත්ව 
ඉඳුරන් පිනවමින්, දනාදී පනි් කරමින්, සත්ුටු සිත්ින් යුත්ුව සදවිසයකු 
සමන් වාසය කරයි. මම වනාහි සනාමුලිව සහාඳින් වුඩපළ කරන, 
සුමට ම පළමුව නනි්සදන් නුග්ී සිිටන, කළ යුත්ු සියලු කායයමයන් 
සසායා බලා අවසන් සකාට සුමට ම පසුව නිදන, කීකරු ව හුසිසරන, 
රජ්ත්ුමා මනාප සදයක් ම කරන, පරිය කථා මනාප කථා ඇති්ව 
රජ්ත්ුමාසග්් මුහුණ් (සිත්) සත්ුටු කරන්නට ම උත්්සාහවත්් වන 
කම්කරුසවකු සවමි, එසස ් වූ මම ද ඉදින ් පනි් කරන්සනම් නම් 
ඒකාන්ත්සයන ්ඒ රජ්ත්ුමා වුනි සකසනක් වන්සනමි. එසස් වවු ද මම 
මුළු ජීවිත්සයහි ම දන් දුන්සන් නමුත්් රජ්ත්මුා එක් දවසක සදන 
දානසයන ්සියසයන් පංග්වුක් දීමට අසපාසහාසත්් සවමි. එබුවින් මම 
රජ්ත්ුමාට හා සම සම්පත්් සකසස් ලබන්සනම් ද? එබුවින් මම 
ඒකාන්ත්සයන ්සකස් දැළි රැවුල් කපා දමා, සිවුරු හුඳ සපරව, ග්ිහිසග්න් 
නිකම් සසුසනහි පුවිදි වනස්නම් නම් ඉත්ා යහපත්ි” යනුගවනි. 
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ගහගතම ඉන් මෑත කොලගයක ස්වල්ප වූ ගහෝ ගභෝග රොිය 
හැර, මහත් වූ ගහෝ ගභෝග රොිය හැර, ස්වල්ප වූ ගහෝ නෑ පිරිස් හැර, 
ගබොගහෝ වූ ගහෝ නෑ පිරිස් හැර, ගකස් දැළි රැවුල් කපො ෙමො සිවුරැ හැඳ 
ගපරව ගිහිගගන් නිකම් සසුගනහි පැවිදි වන්ගනය්. ඔහු ගමගස් පැවිදි 
ව කයින් සිදුවන පරොණඝොත, අෙත්තොදාන, කොම මිථයොචොර 
අකුසලයන්ගගන් වැළකීගමන් කොයික සංවරගයන ් යුක්ත ගේ. 
වචනගයන් සදිුවන ගබොරැ කීම, ගක්ලම් කීම, පරැෂ වචන කීම, හිස් 
වචන කමී යන අකුසලයන්ගගන ්වැළක ීවොචසික සංවරගයන් යුක්ත 
ගේ. මනසින් සදිුවන අභධියොව නම් වූ විෂම ගලෝභය, වයොපොෙය 
මිථයොෙෘෂ්ිය යන අකුසලයන්ගගන් වැළකී මොනසික සංවරගයන් යුක්ත 
ගේ. 

ධොර්මික ව ලැගබන සේිපස පරතය ඇතිව, ධුතොංග ගුණ සමොෙන් 
ව, ලෙ ගෙයින් සතුටු ගවමින්, ලෙ පමණින් සතුටු ගවමින්, පහසුගවන් 
ගපෝෂණය කළ හැකි සරල පැවැත්ගමන් යුක්තව, අවම පරිෂ්කොර ඇතිව 
සීල විුේධිගයන් යුක්ත ගේ. 

ගමගස් සීලගයහි පිහිටො ධයොන වඩමින් ගකගලසුන් තුනී කරන 
ගකගලස් ෙවොලන පැවැතග්මන් යකු්තව චිත්ත පොරිුේධිගයන් යකු්ත 
ගේ. 

ගමගස් ධයොන භොවනොගවන් පොරිුේධියට පත්ව පරභොස්වර වූ 
පරඥා සම්පනන් සිතින ් යුතුව නොමරෑප පඤ්ච උපොදානස්කන්ධොදී  
සංස්කොර විෙගනොව ගකොට තරිලක්ෂණ චතුරොයයග සතයය වගයන් 
පරතයක්ෂගයන් දැක නවින් සුව භුක්තිවිඳීම නම් වූ උපධි විගේකගයන්  
අගර පැවැත්ගමන් යුක්තව වොසය කරයි යනුගවනි. 

මහරජ ඔබගග් (රොජ) පුරැෂගයෝ ඒ බව ඔබට ගමගස් ෙන්වති. 
ගේවයන් වහන්ස, අසන ගස්ක්වො! ඔබ වහන්ගස්ගග් ගගොවි බිම්හි සී 
සොමින් සිටි ගෘහපතිගයකු වූ, අයබදු ගගවො ධන ධොනය රැස් කළ යම් 
ඒ පුරැෂගයක් වී ෙ, ගේවයන් වහන්ස! ගහගතම ගකස් දැළි රැවුල් කපො 
ෙමො සිවරුැ හැඳ ගපරව ගිහගිගන් නකි්ම සසුගනහි පැවිදි වූගයය්.   
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ඔහු ගමගස් පැවිදි ව කයනි් සදිුවන පරොණඝොත, අෙත්තොදාන, 
කොම මිථයොචොර අකුසලයන්ගගන ් වැළකීගමන්  කොයික සංවරගයන් 
යුක්ත ගේ. වචනගයන් සදිුවන ගබොරැ කමී, ගක්ලම් කීම, පරැෂ වචන 
කීම, හිස් වචන කමී යන අකුසලයන්ගගන් වැළකී වොචසික සංවරගයන් 
යුක්ත ගේ. මනසනි් සිදුවන අභිධයොව නම් වූ විෂම ගලෝභය, වයොපොෙය, 
මිථයොෙෘෂ්ිය යන අකුසලයන්ගගන් වැළකී මොනසික සංවරගයන් යුක්ත 
ගේ. 

ධොර්මික ව ලැගබන සිේපස පරතය ඇතිව, ධුතොංග ගුණ 
සමොෙනව්, ලෙ ගෙයින් සතුටු ගවමින්, ලෙ පමණින ් සතුටු ගවමින්, 
පහසුගවන් ගපෝෂණය කළ හැකි සරල පැවැත්ගමන ් යුක්තව අවම 
පරිෂ්කොර ඇතිව සීල විුෙධ්ිගයන් යකු්ත ගේ. 

ගමගස් සීලගයහි පිහිටො ධයොන වඩමින් ගකගලසුන් තුනී කරන 
ගකගලස් ෙවොලන පැවැතග්මන් යකු්තව චිත්ත පොරිුේධිගයන් යකු්ත 
ගේ. 

ගමගස් ධයොන භොවනොගවන් පොරිුේධියට පත්ව පරභොස්වර වූ 
පරඥා සම්පනන් සිතින ් යුතුව නොමරෑප පඤ්ච උපොදානස්කන්ධොදී  
සංස්කොර විෙගනොව ගකොට තරිලක්ෂණ චතුරොයයග සතයය වගයන් 
පරතයක්ෂගයන් දැක නවින් සුව භුක්තිවිඳීම නම් වූ උපධි විගේකගයන්  
අගර පැවැත්ගමන් යුක්තව වොසය කරයි යනුගවනි. 

මහරජ කමි? ඒ මොගග් පුරැෂ ගතගම් නැවතත් මො ගවත 
පැමිගණ්වො, ගහගතම මොගග් ගගොවිබිම්හි සී සොන්නො වූ ගෘහපතිගයකු 
ගේවො, අයබදු ගගවන්නො වූ ධන ධොනය රැස් කරන්නො වූ තැනැත්ගතක් 
ගේවො යැයි ඔබ ගමගස් කයින්ගනහි ෙ?” 

එවිට රජතුමො ස්වොමීනි “ස්වාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස එය 
එසස් සනාසේ. එසස් ඇත්ි කල්හි ඔහුට අපි ආදර සග්ෞරව දක්වා 
වඳින්සනමු. ඔහු දැක හුනස්සනන් නුග්ිටින්සනමු, සකස් කරන ලද 
ආසනසයන් ද පවරන්සනමු. සිවරුු පිණ්්ඩපාත්, සසනසුන්, ග්ිලන්පස, 
සබසහත්් පිරිකර යන සමයනි් යමක් අවශය සේ නම් ඒ බව අපට කිව 
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මුනව යුයි ද විසශෂසයන් පවරන්සනමු. ධාර්මික වූ ආරක්ෂාසවන් 
රැකවරණ්ය ද සලසන්සනමු” යැයි කීගේය. 

ඉක්බිති භොගයවතුන් වහන්ගස් “මහරජ් ඔබ කුමක් සති්න්සනහි 
ද? ඉදින් එසස් ඇත්ි කල්හ ිපුවිදි ව සසුන් ග්ුණ් පරිීසමන් සම් ආත්ම් 
භාවසයන් දැකිය හුකි විපාක ඵලයක් ඇත්්සත්් සේ ද? සනාසේ ද? ඒ 
ග්ුන ඔබ සග්් අදහස කුමක් ද?” යැයි අසො වදාළ ගසක්. 

එවිට රජතමුො “සව්ාමීනි භාග්යවත්ුන් වහන්ස, සමසස් ඇති් 
කල්හි ඒකාන්ත්සයන් ම සම් ආත්්ම භාවසයහි දැකයි හුකි විපාක ඵලයක් 
සේමය” යැයි කීගේය. 

ඉක්බිති භොගයවතුන් වහන්ගස් “මහරජ්, සම් වනාහි මා විසින් 
ඔබට දකව්න ලද සම් ආත්ම්සයහි ලුබිය හුකි සදවුනි වූ සම් පුවිදි 
දම් පරිීසමහි විපාක ඵලය සේ” යැයි වදාළ ගස්ක.

 පරණීත්ත්ර ශරමණ් ඵලය  

භොගයවතුන් වහන්ගස් විසින් ගම් දිවිගයහි ම දැකිය හැකි රමණ 
ඵල ගෙකක් දැකව්ීගමන් සතටුු වූ රජතුමො නැවත භොගයවතුන් වහන්ගස් 
අමතො “ස්වොමීනි භොගයවතනු් වහන්ස, ගම් ආතම් භොවගයහි දැකක් යුතු 
වූ කියන ලෙ විපොක ඵලයන්ට වඩො මනොප වූ වඩො උතුම් ව ූඅනය ව ූෙ 
ගවනත් විපොක ඵලයක් ෙකව්න්නට හැක්ගක් ෙ?” යැයි අසො සිටිගය් ය. 

භොගයවතුන් වහන්ගස ් එයට පිළිතුරැ වගයන් “සකකා, 
මහාරාජ් සත්නහි, මහාරාජ්, සුසණ්ාහි, සාධුකං මනසි කසරාහි, 
භාසිසසාමී’ත්ි” යනුගවන් “හුක්සක්ය මහරජ්, එසස් නම් අසව මහරජ්, 
මනාසකාට සමසනහි කරව, කියන්සනමි” යැයි වදාළ ගස්ක. 

ගමහි “සුසණ්ාහි” යන්ගනන් “එගස් වී නම් මහරජ, ඔබ පැවිේෙ 
ලැබූවහුට ගමගලොවදීම ලැබිය හැකි ඒ රමණ ඵල දැනගනු කැමැත්ගතහි 
නම් මැනවින් කන් ගයොමු කරමින් ගසෝතිනර්ිගයහි විසිර යොම 



පරණීත්ත්ර ශරමණ් ඵලය  95 

 

වළකව්මින් ගමම ගේනොවට ම කන ගයොමු ගකොට ධමග ගගෞරවගයන් 
අසව යනයුි. “සාධුකං මනසිකසරාහි” යන්ගනන් සගිතහි අවධොනය 
ගැඹුරට ගයොදා ගනමිින් ගනොවිසිරැණො වූ මනො සිහිගයන් යුතුව 
ගමගනහි කරව යනුයි. 

එගස්ම “සුසණ්ාහි සාධුකං මනසිකසරාහි” යන්ගනන් ධමගගයහි 
ගැඹුරැ බව ෙ, එහි අථග විගරහයන් ගැඹරුැ බව ෙ, ගේනො කරමය ගැඹුරැ 
බව ෙ, එය මොගග ඥානගයන ්අවගබෝධ කරගැනමී අතියින් ගැඹුරැ බව 
ෙ ෙත යුතුය යැයි ෙකව්ය.ි  

ගමගස් ගැඹුරැ වූ කල්හි “මම සකසස් පිහිටක් ලබනස්නම් ද” 
යැයි ධමග රවණයට පසු බසින්නො වූ රජතමුො හට ධමගරවණයට උත්සොහ 
ඇතිකරවීම පිණිස “භාසිසසාමි” යන්ගනන් “මහරජ්, මනාව ධමම 
සග්ෞරවසයන් අසන්සනහි නම්, මනාසකාට අථම සිහි කරන්සනහි නම් 
අථම වයඤ්ජ්නයන්සග්න් පරිපූණ්ම සකාට යම් සස් ඔබට දත් හුකි වන්සන් 
ද එසලස සද්ශනා කරන්සනමි” යැයි වදාළ ගස්ක.  

රජතුමො “ස්වාමීනි, භාග්යවත්ුන් වහන්ස, එසස් ය. මුනවින් 
අසන්සනමි. මුනවින් සමසනහි කරන්සනමි” යැයි පළිතිුරැ දුන්ගන් ය. 

භොගයවතුන් වහන්ගස් ගමගස් වදාළ ගසක්. “ඉධ, මහාරාජ්, 
ත්ථාග්සත්ා සලාසක උපපජ්ජ්ත්ි අරහං, සමමාසමබුසදධා, 
විජ්ජ්ාචරණ්සමපසනනා, සුග්සත්ා, සලාකවිූ, අනුත්ත්සරා 
පුරිසදමමසාරථි, සත්ථාසදවමනුසසානං, බුසදධා, භග්වා. සසා ඉමං 
සලාකං සසදවකං සමාරකං සබරහමකං සසසමණ්බරාහමණිං පජ්ං 
සසදවමනුසසං සයං අභිඤඤා සචි කත්වා පසවසදත්ි. සසා ධමමං 
සදසසත්ි ආදිකලයාණ්ං, මසජ්ඣකලයාණ්ං, පරිසයාසානකලයාණ්ං, 
සාත්ථං සබයඤජ්නං, සකවලපරිපුණ්ණ්ං පරිසුදධං බරහමචරියං 
පකාසසත්ි” 

එහි “ඉධ” යනු “මධය සද්ශසයහි” ය. ඇතැම් තැනක ගලෝකය 
සඳහො ෙ, බුේධ ොසනය සඳහො ෙ, වොසය කරන ස්ථොනය සඳහො ෙ කියනු 
ලැගේ. ගමතැන්හි දී සියලු බුදුරජොණන් වහන්ගස්ලො ගලොව පහළ වන 
මධය ගේය සඳහො කියන ලදි. “මහරජ්” යනුගවන්  මුලින් පර්න 
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විසඳීමට රජතමුො හට දී ඇති පරතිඥාව අනුව නැවත රජතුමොගග් 
අවධොනය ඇති කර ගැනීම සඳහො වූ ආමන්තරණය යි. ගමගස් 
ආමන්තරණය ගකොට “මහාරාජ් ඉමස්මිං සලාසක ත්ථාග්සත්ා උපපජ්ජ්ත්ි 
අරහං ... භග්වා.” අහගත් වූ, සමයක් සම්බුේධ වූ, තරී විෙයො අෂ්ටවිෙයො 
පසගළොස් වරණ ධමගයන්ගගන් සමන්වොගත වූ, යහපත් ගති ඇත්තො වූ, 
සියලු ගලෝකය ෙනන්ො වූ, ෙමනය කළ යුත්තන් ෙමනගයහි නිරැත්තර 
වූ, ගෙවි මිනිසුන්ට ොසත්ෲ වූ, තමන් ෙත් චතුරොයයග සතය ධමගය 
අනයයන්ට ෙ ගේනො කරන්නො වූ, සියලු භොගයය ධමගයන්ගගන් යකු්ත 
වූ තථොගතයන් වහන්ගස් ගමගලොව උපෙනොහ.  

එහි “ත්ථාග්සත්ා” යනු “ත්ථා ආග්සත්ාත්ි ත්ථාග්සත්ා, ත්ථා 
ග්සත්ාත්ි ත්ථාග්සත්ා, ත්ථලකඛණ්ං ආග්සත්ාත්ි ත්ථාග්සත්ා, ත්ථධසමම 
යාථාවසත්ා අභිසමබුසදධාත්ි ත්ථාග්සත්ා, ත්ථදසසිත්ාය ත්ථාග්සත්ා, 
ත්ථවාදිත්ාය ත්ථාග්සත්ා, ත්ථාකාරිත්ාය ත්ථාග්සත්ා, අභිභවනසටඨන 
ත්ථාග්සත්ාත්ි” යන අට කරැණකින් ඒ බුදුරජොණන් වහන්ගස් තථොගත 
නම් ගේ. එහි අථග ගමගස් ය.  

❖ “ත්ථා ආග්සත්ාත්ි ත්ථාග්සත්ා” 

පූවමසයහි පහළ වූ බුදුරජ්ාණ්න් වහන්සස්ලා අනවු ආ බුවින් 
භාග්යවත්ුන් වහන්සස් ත්ථාග්ත් නම් සේ. 

පූවගගයහි පහළ වූ විපසස්ී සිඛී ගවස්සභු ආදී බුදුරජොණන් 
වහන්ගස්ලො නියත විවරණය ලැබූ තැන් පටන් සමතරිංත් පොරමිතො 
ධමග පූණගය ගකොට අංග - ගන්තර - ධන - රොජය - පුතර දාර යන 
පඤ්ච මහො පරිතයොග ගකොට, පූවග ගයෝග1  පූවග චයයගො2  ධමගඛ්ොන3 
ාතත්ථ චයයගොදිය ෙ, සත් තිස් ගබෝධි පොක්ෂික ධමගයන් ෙ පූණගය 
ගකොට බුදු බව ෙක්වො පැමිණ වදාළ ගස්ක් ෙ, එගලස ම අපගග් 
භොගයවතුන් වහන්ගස් ෙ, දීපංකර භොගයවතුන් වහන්ගස් හමුගවහි 
පටන් සමතරිංත් පොරමිතො ධමග පූණගය ගකොට, අංග - ගන්තර - ධන 
- රොජය - පුතර දාර යන පඤ්ච මහො පරිතයොග ගකොට පවූග ගයෝග පූවග 
චයයගො ධමගඛ්ොන ාතත්ථ චයයගොදිය ෙ සත් තිස් ගබෝධි පොක්ෂික ධමගයන් 

                                     
1 පූවග භවයන්හ ිදී කළ දාන සීලොදී කරියො 
2 පූවග භවයන්හි දී පුරැදු කළ පැවතුම් 
3 ධමග ගේනො කිරීම 
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ෙ පූණගය ගකොට බුදු බව ෙකව්ො පැමිණ වදාළ බැවින් “ත්ථාග්ත්” නම් 
ගේ. 

❖ “ත්ථා ග්සත්ාත්ි ත්ථාග්සත්ා”  

පූවමසයහි පහළ වූ බුදුරජ්ාණ්න් වහන්සස්ලා අනුව ග්ිය බුවින් 
භාග්යවත්ුන් වහන්සස් ත්ථාග්ත් නම් සේ. 
 

පූවගගයහි පහළ වූ විපසස්ී සිඛී ගවස්සභු ආදී බුදුරජොණන් 
වහන්ගස්ලො යම් ගස් උපන් ඇසිල්ගලහි සම වූ පොතයන්ගගන් 
උතුරැ ගෙසට සත් පියවරක් වැඩි ගස්ක් ෙ, ගෙවියන් විසින් 
ස්ගේතචතර ෙරණ කල්හි සයිලු ගෙස බැලූ ගස්ක ්ෙ, “අසග්ග්ාහමසමි 
සලාකසස” යනො දී සිංහ නොෙ කළ ගස්ක් ෙ අප භොගයවතුන් 
වහන්ගස් ෙ එගලස ම ගයි බැවින් “ත්ථාග්ත්” නම් ගේ. 
 

❖ “ත්ථලකඛණ්ං ආග්සත්ාත්ි ත්ථාග්සත්ා” 

ඇත්්ත්ා වූ සත්ය ලක්ෂණ්යන්ට නුවණින් පුමිණි බුවින් භාග්යවත්ුන් 
වහන්සස් ත්ථාග්ත් නම් සේ. 
 

“ත්ථ” යනු සතයයට නමකි. භොගයවතුන් වහන්ගස් සියලු රෑපී අරෑපී 
(නොම රෑප) ධමගයන්ගග් සතය වගයන් ඇත්තො ව ූපඨවි ධොතුගවහි 
කකග ලක්ෂණය, ආගපෝ ධොතුගවහි වැගිගරන ලක්ෂණය, ගත්ගජෝ 
ධොතුගවහි උණුසුම් ලක්ෂණය, වොගයෝ ධොතුගවහි සැගලන ලක්ෂණය, 
විඤ්ාණ ධොතුගවහි විග්ෂගයන් දැන ගැනීගම් ලක්ෂණය ආදී 
ස්වලක්ෂණයන් ෙ, සියලු සංස්කොර ධමගයන්හි ඇත්තො වූ අනිතය - 
දුක්ඛ් - අනොත්ම යන  සොමොනය ලක්ෂණයන් ෙ මනොගකොට ෙත් 
බැවින් “ත්ථාග්ත්” නම් ගේ. 
 

❖ “ත්ථධසමම යාථාවසත්ා අභිසමබුසදධාත්ි ත්ථාග්සත්ා” 
 

ත්ථ ධමම ඇත්ි සලස අවසබෝධ කල බුවින් භාග්යවත්නු් වහන්සස් 
ත්ථාග්ත් නම් සේ. 

දුක්ඛ්ය සමුෙය නිගරෝධය මොගගය යන චතුරොයයග සතයය ධමගයන් කිසි 
කගලකවත් ගවනස් ගනොවී එගලස ම පවත්නො බැවින ්“ත්ථ” නම් 
ගේ. කිසි කගලක අසතය ගනොවන ධමග බැවින් “අවිත්ථ”  නම් ගේ. 
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අන් අයුරකින් ගනො පවතින බැවින් “අනඤ්ඤත්ථ” නම් ගේ. 
ගමගස් චතුරොයයග සතය ධමගය ඇති සැටිගයන් අවගබෝධ කළ බැවින් 
භොගයවතුන් වහන්ගස් “ත්ථාග්ත්” නම් ගේ. 

❖ “ත්ථදසසිත්ාය ත්ථාග්සත්ා”  

සත්ය සලස දක්නා බුවින ්භාග්යවත්ුන් වහන්සස් ත්ථාග්ත් නම් සේ. 

සත්වයන්ගග් ඇස් කන් නොස දිව කය යන ේවොරයන්ට අරමුණු වන 
රෑප, ේෙ, ගන්ධ, රස, සප්ග යන ධමගයන් ගකගරහ ිමුලො ගනොවී, 
ඇස යනු පූවග ජොතිගයහි දී ඇගසන් රෑප දැකමී ගහ්තුගවන් මතුවට 
ෙ රෑප දැකීගම් කැමැත්ත නදිාන ගකොට කමගගයන් හටගත් ගපනීගම් 
ක්තිය ගගන ගෙන භූත රෑප උපොදාය රෑප සමූහයකි, යනොදී ගලස 
ගහ්තු-ඵල ෙගනය තුළින් ඇතිගලස ෙක්නො ලෙ බැවින් භොගයවතුන් 
වහන්ගස් “ත්ථාග්ත්” නම් ගේ. 

❖ ත්ථවාදිත්ාය ත්ථාග්සත්ා,  

සත්ය වූ සවනස් සනාවන ධමම සද්ශනා ඇත්ි බුවින් භාග්යවත්ුන් 
වහන්සස් ත්ථාග්ත් නම් සේ. 

භොගයවතුන් වහන්ගස් යම් රැයක සම්මො සම්බුේධත්වයට පැමිණි 
ගස්ක් ෙ, යම් රැයක අනුපොදිග්ෂ පරිනිවගොණගයන් පරිිනිවන් පො 
වදාළ ගසක්් ෙ, ගම් අතර පන්සොළිස් වසක් මුළුල්ගලහි ගේනො 
ගකොට වදාළ “සුත්්ත්, සග්යය, සවයයාකරණ්, ග්ාථා, උදාන, 
ඉත්ිවුත්් ත්ක, ජ්ාත්ක, අබ භුත්ධමම, සවදල් ල” යන නවොංග ොස්තෲ 
ොසනගයන් යුත් සතය ධමගය කිසි කගළක ගවනස ්ගනොවන බැවින් 
ෙ, ගනොවරෙවොම ඒ ධමගය අනුව සයිල්ල සදිුවන බැවින් ෙ “ත්ථ” 
නම් ගේ. ගමගස් ගනොවරදින ධමගයක්ම ගේනො ගකොට වදාළ බැවින් 
භොගයවතුන් වහන්ගස් “ත්ථාග්ත්”  නම් ගේ. 

❖ ත්ථාකාරිත්ාය ත්ථාග්සත්ා, 

යථාවාදී ත්ථාකාරී බුවින් ඒ භාග්යවත්ුන් වහන්සස් ත්ථාග්ත් නම් 
සේ. 
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ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස ්විසින් වචනගයන් ගේනො ගකොට වදාරණ 
ගේ කොයික පැවතමු්වලට පරස් ගනොවී අනුකූල වන ගලස වදාරණ 
ගස්ක. කයනි් කරන ගේ කරන ගේනොවන්ට පරස් ගනොවන ගලස 
කරන ගසක්. ගමගලස ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස ්ගග් වචනය යම් 
ගස් ෙ, කොයික කරියොවන් ෙ එගලස ම ය. කොයික කරියොවන් යම් ගස් 
ෙ, වචනය ෙ එගස්ම ය. ගමගස් “යථාවාදී ත්ථාකාරී බුවින් ද, 
ත්ථාකාරී යථාවාදී බුවින් ද” ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් “ත්ථාග්ත්” 
නම් ගේ. 

❖ “අභිභවනසටඨන ත්ථාග්සත්ාත්ි” 

අභිභවනය සනාකළ හුකි බුවින් භාග්යවත්ුන් වහන්සස් ත්ථාග්ත් 
නම් සේ. 

ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් උඩින් භවොගරය ෙ, යටින් අවීචිය ෙ, 
ගකළවර ගකොට ඇති සරසින් වි්වය පුරො පවතින අපරිමොණ 
ගලෝක ධොතූන්හි සියලු සත්වයන් සීලගයන් සමොධිගයන් පරඥාගවන් 
විමුක්තිගයන් විමකු්ති ාණ ෙගනගයන් ඉක්මවන ගස්ක. සියලු 
සත්වයන් ඒ ගුණයන්ගගන් යට ගකොට සිටින ගස්ක. ඒ සියලු 
සත්වයන්ට අතුලය (අසමොන) වන ගස්ක. අපරගමයය (මැනිය 
ගනොහැකි) වන ගසක්. නරිැත්තර (උසස්, ගර්ෂ්ඨ) වන ගස්ක. 
ගෙවියන්ට අතිගේව වන ගස්ක. කරයන්ට අතිකර වන ගස්ක. 
බරහ්මයන්ට අති බරහ්ම වන ගස්ක. සියලු සත්වයන්ට උතුම් වන 
ගස්ක. එබැවින් ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් “ත්ථාග්ත්” නම් ගේ. 

“සලාසක උපපජ්ජ්ත්ි” ඉහත කී ගුණ ඇති තථොගතයන් වහන්ගස් 
නමක් ගලොව පහළ ගවති. ගමහි ගලෝක යනු “සත්්ව සලෝකය, සංස්කාර 
සලෝකය, අවකාශ සලෝකය” යන ගලෝක තුනයි. ගමහි දී “සත්්ව 
සලෝකය” කියන ලදි. සත්ව ගලෝකගයහි පහළ වන්ගන් නමුත් 
ගෙේගලොව බඹගලොව පහළ ගනොගවති. බුදුරජොණන් වහන්ගස්ලො 
මනුගලොව ම පහළ ගවති. එගස් මනුගලොව පහළ වන්ගන් ෙ අන් 
සක්වළක පහළ ගනොගවති. ගම් මංගල සක්වගළහි ම පහළ ගවති. ගම් 
මංගල සක්වගළහි ෙ “උත්ුරු කුරු දිවයනි, පූවම විසද්හය, 
අපරසග්ෝයානය” යන මහේවීපයන්හි පහළ ගනොගවති. “ජ්ම්බුද්ීපසයහි 
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ම” පහළ ගවති. ජම්බුේවීපගයහි ෙ සෑම තැනක ම පහළ ගනොගවති. 
“මධය සද්ශසයහි ම” පහළ ගවති. ඒ මධය ගේය ගමගස් ය. 

මහො ගබෝධි මණ්ඩලය ජම්බුේවීප භමූිගයහි මධයය ගේ. ඒ ගබෝධි 
මණ්ඩලයට ගපර දිගනි් ගේ සියයක් ගිය තැන කජංගල නම් නියම් 
ගමක් ගේ. එයට නැගගනහරිින් වූ ොල වෘක්ෂයන්ගගන ්පිටත පරතයන්ත 
ජනපෙගයෝය. ඇතුළත මධය ගේය ගේ.  

මහො ගබෝධි මණ්ඩලයට ගිනිගකොන දිසොගවහි සලලවතී මහ 
ගංගොව ගේ. ඉන් පිටත පරතයන්ත ජනපෙගයෝය. ඇතළුත මධය ගේය 
ගේ. 

මහො ගබෝධි මණ්ඩලයට ෙකුණු දිසොගවහි ගේ පන්සියයක ්ගයි 
තැන ගස්තකර්ණික නම් නියම් ගමක් ගේ. ඉන් පිටත පරතයන්ත 
ජනපෙගයෝය. ඇතුළත මධය ගේය ගේ.  

මහො ගබෝධි මණ්ඩලයට බටහිරින් සය සියයක් ගේ ගයි තැන 
ථූණ නම් බරොහ්මණ ගමක ් ගේ. ඉන් පිටත පරතයන්ත ජනපෙගයෝය. 
ඇතුළත මධය ගේය ගේ.  

මහො ගබෝධි මණ්ඩලයට උතුරැ දිසොගවහි ගේ පන්සියයක් ගිය 
තැන උසිරේවජ පවගතය ගේ. ඉන් පිටත පරතයන්ත ජනපෙගයෝ ය. 
ඇතුළත මධය ගේය ගේ.  

ඉහත කියන ලෙ නැගගනහිර දිග වූ ොල වෘක්ෂගයහි සිට 
බටහිර දිසොගවහි වූ  ථූණ නම් බරොහ්මණ ගමට ගේ එක්ෙහස් ගෙසීයක් 
ඇත්ගත් ය. ෙකුණදුිග වූ ගස්තකර්ණික නම් නියම් ගම සිට උතුරැදිග වූ 
උසිරේවජ පවගතයට ගේ 1  ෙහසක් ඇත්ගත් ය. ගමගලස ගයොදුන් 2 
තුන්සියයක් දිග ඇති, ගයොදුන් ගෙසීයක ් පළල ඇත ි මිහිඟ ු ගබරයක 

                                     
1 ගේවක් යනු වතගමොන මිනුම්වලනි් කිගලෝමීටර පසකි. 
2 ගයොදුනක් යනු වතගමොන මිනුම්වලින් කිගලෝමීටර විස්සකි. සැතපමු් 12.5 කි. 
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හැඩය ඇති ඉහත කී සමීො මොයිම්වලින ්ඇතුළත භූමිය “මධය සද්ශය” 
නම් ගේ.  

මහො ගබෝධි මණ්ඩලයට පූවග දිසොගවහි හස්තිපුර නුවර, 
මොතොංගපුර නවුර, සවීර නුවර, ගසෞරොෂ්ට නුවර, පුණ්ඩරික නවුර, 
කලිඟු නවුර, රැවන් ආකර නුවර යන නවුර සත පිහිටිගය් ය. 

මහො ගබෝධි මණ්ඩලයට ගිනිගකොන දිසොගවහි සැවැත් නුවර, 
ජයතුරො නුවර, සොගල නුවර, කුසොවතී නවුර, රජගහ නවුර, මියුලු නුවර 
යන නවුර සය පිහිටිගය් ය. 

මහො ගබෝධි මණ්ඩලයට ෙකුණු දිසොගවහි අරිට්ඨපරු නවුර, 
කුලසවුංග නවුර, අගයෝධයො නුවර, ඉඳිපත් නුවර, කරුැරට, බරණැස් 
නුවර, කපිලවස්තපුුර නුවර යන ගම් සතු නවුර පිහිටිගය් ය. 

මහො ගබෝධි මණ්ඩලයට බටහිර දිසොගවහි සිංහබොහු නුවර, 
අරිට්ඨපුර නුවර, විසොලො මහනුවර, ගකොසඹෑ නුවර, පැළලුප් නුවර, 
කණගගගෞඩ නුවර, ෙන්තපුර නුවර යන ගම් සත් නවුර පිහිටිගය් ය. 

මහො ගබෝධි මණ්ඩලයට උතුරැ දිසොගවහි උත්තර පඤ්චොල 
නුවර, ගරෝජගය, වසොවස්ස නුවර, තක්සලො නුවර, කුසිනොරො නවුර, 

තොමරපර්ණි නුවර, ගගෞඩ ගේය, ගන්ධාර දේශය යන දේ අට මහ නුවර 

පිහිටිදේ ය. 

ගම් පන්තිස් නුවර බුෙධ් කොලගයහි පැවති ගසොගළොස් මහො 
ජනපෙයන්ගගන් “අංග්, මග්ධ, කාසි, සකෝසල, වජ්ඣජි, මල්ල, සචත්ි, 
වත්්ස, කුරු, පඤ්චාල, මත්්ස, සූරසස්න” යන ජනපෙ ගදාගළොස මධය 
ගේයට ඇතුළත් ගේ. ගලොව පහළ වන “සම්මා සම්බුදු රජ්ාණ්න් 
වහන්සස්ලා ද, පසස් බුදුරජ්ාණ්න් වහන්සස්ලා ද, අග්ර ශරාවක මහා 
ශරාවක මහ රහත්න් වහන්සස්ලා ද, සක්විත්ි රජ්වරු ද, මසහ්ශාකය 
සදවිසයෝ ද, බරහ්මසයෝ ද, මහ ධන සිටුවරු ද, මහත්් කීර්ත්ියක් ඇති් 
ශරමණ් බරාහ්මණ්ාදීහු ආදී මහා පුණ්යවන්ත්සයෝ ද” ගම් මධය ගේගයහි 
ම උපදිති. එයනි් බැහැර පරතයන්ත ජනපෙයන්හි නපූදිති. 
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ගමගස් කියන ලෙ “අරහං, සමමාසමබුසදධා, විජ්ජ්ාචරණ්- 
සමපසනනා, සුග්සත්ා, සලාකවිූ, අනුත්ත්සරා පුරිසදමමසාරථි, සත්ථා 
සදවමනුසසානං, බුසදධා, භග්වා” යන නව අරහොදී ගුණ ඇති භොගයවත් 
බුදුරජොණන ්වහන්ගස ්නමක් දීඝග කොලයකින ්පසුව ගලොව පහළ ගවති. 

 ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස් ගෙවියන් සමග අවග්ෂ ගලෝකය ෙ, 
මොරයන ්සමග අවග්ෂ ගලෝකය ෙ, බරහ්මයන ්සමග අවග්ෂ ගලෝකය 
ෙ, බුදු සසුනට සතුරැ වූ රමණ බරොහ්මණ සමූහයො ෙ, පේ නැසූ ආයයග 
උතුමන් ෙ, තෙංග විෂ්කම්භන වගයන් ගකගලසනු් යටපත් කළ 
රමණගයෝ ෙ, රජුන් සහ මිනිසුන ්සහිත වූ, වධගනය ව ූගෙවියන් සහිත 
සත්ව සමූහය ෙ සව්කයී ව ූවිිෂ්ට ඥානගයන් දැන පරතයක්ෂ වගයන් 
අවගබෝධ කරයි. 

ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස ් සත්වයන ් ගකගරහි ඇති මහො 
කරැණොව නිසො අනුත්තර වූ විගේක සුවය වන ඵල සමොපත්ති සුවය 
පවො අත්හැර ෙමො ෙහම් ගෙසන ගස්ක. එය ෙ අලප් ගකොට ගහෝ ගබොගහෝ 
ගකොට ගහෝ ගෙනො කරන්ගන් ෙ ආදි කලයාණ්, මජ්ඣසඣ කලයාණ්, 
පරිසයෝසාන කලයාණ් වගයන් මුල මැඳ අග යහපත් ගලසට ම 
නිවැරදිව ම ගේනො කරන ගස්ක. ගමගලස බුදු රජොණන් වහන්ගස්ගග් 
ධමග ගේනොගවහි මුලක් මැඳක් අවසොනයක් ඇත්ගත් ගේ.  

භොගයවතුන් වහන්ගස් වදාළ සතර පෙ ගොථොවක මුල් පෙය ආදිය 
ගහවත් මුල ගේ. මැඳ ගෙ පෙය මධයය ගේ. සිවවුන පෙය පරිසයාසානය 
ගහවත් අග් ගේ. එක් අනු සන්ධියක් ඇති සූතරයක සතූර නිදානය මූලය 
නම් ගේ. “ඉදමසවාච භග්වා අත්ත්මනා සත් භිකඛූ භග්වසත්ා භාසිත්ං 
අභිනන්දුනත්ි” යන ගම් නගිමනය අවසානය නම් ගේ. ඒ ගෙක අතර 
ගකොටස මධයය නම් ගේ. ගනොගයක් අනු සන්ධි ඇති සූතරයක සූතර 
නිදානය මූලය නම් ගේ. ඉදමසවාච භග්වා ආදී නිගමන කථොව 
අවසානය නම් ගේ. ඒ අතර වූ අනු සන්ධි සියල්ල මධයය නම් ගේ. 

එගස්ම බුේධ අනුොසනොව වූ අථග කථො සහිත සියලු තරිපිටක 
ධමගය ෙ විග්ෂයකනි් ගතොරව සීල සමොධි පරඥා වගයන් ගමගස් ම ගේ. 
ොසනගයහි “සීලය” මූලය ගේ. “සමාධිය” මධයය ගේ. “පරඥාව” 
අවසානය ගේ. තව ෙ ොසනගයහි “සීල සමාධි පරඥා” තුන මූලය ගේ. 
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“ආයයමය මාග්මය” මධයය ගේ. “ආයයමය ඵලය හා නිවන” අවසානය ගේ. 
ගමහි දී “බුද්ධ සද්ශනාව” අෙහස් කරන ලදි. 

එම බුේධ ගේනොව අථම සහිත් ය. යගමකුගග් ආහොර පොන ස්තරී 
පුරැෂ ආදීන්ගග් වණගනො ආරිත ගේනොවක් ගේ ෙ, ගහගතම අථග සහිතව 
ගනො ගෙසයි. භොගයවතුන් වහන්ගස් වනොහී එබඳු ගේනො හැර සත්ර 
සත්ිපට්ඨඨාන ආදී ගබෝධි පොක්ෂික ධමග ඇතුළත් ගකොටම ධමග ගේනො 
කරන ගස්ක. එබැවින ්ඒ බුේධ ගේනොව “සාථමක සද්ශනා” යැයි කියනු 
ලැගේ.  

එම බුෙධ් ගේනොව අක්ෂර පරිපූණග ගකොට ගේනො කරන ගස්ක. 
යගමක ු විසින් කරන ු ලබන ගේනොවක ් පරිපූණග එක් 
වයඤ්ජනොක්ෂරයකින් යකු්ත ගේ ෙ, ගතොළ ස්පග වී ේෙය පිට ගනොගේ 
ෙ, විසිරී ගිය උච්චොරණ ඇත්ගත් ගේ ෙ, අනුනොසිකව පමණක් හඬ පිට 
ගේ ෙ ඔහුට දමිළ, කිරාත්, යවන ආදී අනොයයගයන්ගග් භොෂො ගමන් 
වයඤ්ජන පූණගත්වයක් නැති බැවින් එබඳු ගේනො “අබයඤ්ජ්න 
සද්ශනා” නම් ගේ. 

භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග් ගේනොව වනොහී :- 

“සිථිලං ධනිත්ඤච දීඝරසසං - ලහුකං ග්රුකඤච නිග්ග්හීත්ං, 
සම් බන්ධං ව වත්ථථිත්ං විමුත්ත්ං - දසධා බයඤජ්නබුදධියා පසභසදා”  

යනුගවන් සියලු ආකොරගයන් පරිපූණග ගේනො ඇති ගස්ක. 

❖ සිථිල :-  වගගොක්ෂරයන්හි පළම ුවන “ක, ච, ට, ත්, ප” යන අකුරැ 
  පස හො ගතවන “ග්, ජ්, ඩ, ද, බ” යන අකුරැ පසය.  
 

❖ ධනිත් :-  වගගොක්ෂරයන්හි ගෙවන “ඛ, ඡ, ඨ, ථ, ඵ” යන අකුරැ 
  පස හො සිවුවන “ඝ, ඣ, ඪ, ධ, භ” යන අකරුැ පසය. 
 

❖ දීඝම :-  “ආ, ඊ, ඌ” ආදී දීඝග අක්ෂරගයෝය. 
 

❖ රස්ස :-  “අ, ඉ, උ” ආදී හගස්ව අක්ෂර අක්ෂරගයෝය. 
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❖ ලහුක :-  “න ඛමත්ි” ආදී ගලස හල ් අකුරක් අගට ගනොගයොදා 
  හරස්ව අක්ෂර කීම.  

 

❖ ග්රුක :-  “නක්ඛමත්ි” ආදී ගලස හල් අකුරක් අගට ගයොදා දීඝග 
  අක්ෂර කීම.  

 

❖ නිග්ග්්හීත් :-“0, ෙ” බින්දුව ගහවත් අනු නොසික ේෙය. 
 

❖ සම්බන්ධ :- “ත්ුණ්හී අස්ස” යන්න “ත්ුණ්හස්ස” යනුගවන් පෙ ගෙකක ්
  සන්ධි ගකොට කීම. 

 

❖ වවත්්ථිත් :- “ත්ුණ්හී අස්ස” යනුගවන් පර පෙය සමග සම්බන්ධ 
  ගනොගකොට කීම.  

 

❖ විමුත්්ත් :-  “එසං ඤතත්ිං” යනුගවන් අනුනොසික ගනොගකොට “එසා 
  ඤතත්ි” යනුගවන් විවෘතව කීම.  
 

 යනුගවන් වයඤ්ජන බුෙධ්ිගයහි 1  පරගභ්ෙ ෙසයකි. ගමගලස 
ෙසවිධ වයඤ්ජන සම්පත්තිගයන් යුක්ත වූ ධමග ගේනො ඇති බැවින් 
බුේධ ගේනොව “සබයඤජ්න” නම් ගේ. 

ඒ භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග් ගේනොව වනොහී අඩු ෙ ගනොවූ, 
වැඩි ෙ ගනොවූ සියලු ආකොරගයන් පරිපූණගය. උපක්ගල් රහිත වූගය් ය. 
යගමක් ධමග ගේනොවක් කරන විට ලොභ සත්කොර කීර්ති පරංසො 
අගප්ක්ෂො ගකොට කරයි ෙ, ඒ ගෙසුම අපිරිසිදු ගෙසුමකි. භොගයවතුන් 
වහන්ගස් වනොහී ගලෝක ආමිෂ අගප්ක්ෂො රහිතව අනයයන්ට යහපත 
කිරීගම් මමතරීය පැතිරැණු ගමොගලොක් සිතින් ම ධමග ගේනො කරන 
ගස්ක. එබැවින් බුේධ ගේනොව පොරිුේධ ගේනොවකි.  

භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග ් ගේනොව වනොහී බරහ්මචයයගොව 
පරකො කරනන්ක.ි ගම් බරහ්මචයයගොව වනොහී දානය, උපස්ථානය, 
පඤ්චසීලය, සත්ර බරහ්ම විහරණ්, වමථුනසයන ් වුළකීම, සව්දාර 
සන්සත්ෝෂය, ීයයමය, අෂ්ටාංග් උසපෝසථ සීලය, ආයයම මාග්මය, ශාසනය 
යන අථගයන්හි ගයගේ. ගමහි සීල සමාධි පරඥා යන ික්ෂොතරගයන් සම්පූණග 

                                     
1 අක්ෂර උච්චොරණගයහි 
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“බුදධ් ශාසනය” කියන ලදි. එබැවින් බරහ්මචයයගොව පරකො කරති යැයි 
කියනු ලැගේ. භොගයවතනු් වහන්ගස් ආදි කලයොණ යනොදී ගලස 
පිරිසිදුව ගේනො කරන ධමගය තරී ික්ෂොවන්ට ඇතුළත් ගකොට ම ොසන 
බරහ්මචයයගොව පරකො කරති. ගර්ෂ්ඨ අථගගයන් බරහ්මයන් ගමන් වස්තු 
කොම ක්ගල් කොමයන්ගගන් ගතොරව හැසිරීමයි. එබැවින් බරහ්මයන්ගග් 
ෙ, බුේධොදී උතමුන්ගග් හැසිරීම ගමයනි් පරකො කරයි. 

  එගලස කියන ලෙ ස්වභොවගයන් යුත් ධමගය ගෘහපතිගයකු ගහෝ 
ගෘහපති පුතරගයකු ගහෝ අනය කුලයක උපන්ගනකු ගහෝ අසයි. කුමක් 
ගහයින් ගමහි පළමු ගකොට ගෘහපති කුලය පිළිබඳ කියන ලේගේ ෙ යත?් 
නිහතමොනී බව හො උසස් බව නිසො ය.  

 ගබොගහෝ ගසයින් ක්ෂතරිය කලුගයන් පැමිණ පැවිදි වූගවෝ ජොතිය 
නිසො මොනය ඇති කර ගනතිි. බරොහ්මණ කුලගයන් පැමිණ පැවිදි වූගවෝ 
මන්තර නිසො මොනය ඇති කර ගනිති. හනී ජොතික කුලයන්ගගන් පැමිණ 
පැවිදි වූගවෝ වනොහී ඔවුන්ගග් පහත් පැවතුම් ඇති බැවින් පැවිදි වී මනො 
ගකොට සිල් රැකීමට ගනොහැකි ගවති. ඔවුහු පූවග කමගය ගහ්තුගවන් 
උපතින් ම උපනඃිරගයන් පහත් ගති ඇතිව උපදින බැවින් උපනඃිරය 
නැත්ගතෝ ගවති. එබැවින් ොසන ධමගගයහි පිහිටො සටිින්නට ගනොහැකි 
ගවති.  

ගෘහපති කුලගයහ ිඋපන් ෙරැගවෝ වනොහ ීක්ෂතරිය බරොහම්ණොදීන් 
ගමන් මොනගයන් උමතු ගනොවන බැවින් පැවිදි වී ෙ, මොනගයන් මුසපත් 
බවක් අහංකොරකමක් ගනොගකොට ක්ති පරමොණගයන ් බුේධ වචනය 
උගගන විෙගනො වඩො රහත් ඵලය ලැබීමට සමත් ගවති. අගනක් කුලවල 
උපන්නවුන්ගගන් පැවිදි වගූවෝ ස්වල්ප ගෙගනකි. ගෘහපති කුලගයන් 
පැමිණ පැවිදි වූගවෝ ගබොගහෝ ගවති. ගමගස් නිහතමොනී නිසො ෙ, උසස් 
නිසො ෙ පළමු ගකොට ගෘහපති කුලය ෙක්වන ලදි.  

ගමගස් ගෘහපති කුලගයන් ගහෝ අනය කුලයකින් ගහෝ පැමිණ 
පැවිදි වූගවෝ ඒ පිරිසදිු ධමගය අසො ධමග ස්වොමී ව ූතථොගතයන් වහන්ගස් 
ගකගරහි “භාග්යවත්ුන් වහන්සස් ඒකාන්ත්සයන් සම්මා සම්බුද්ධ වන 
සස්ක්මය, ධමමය ස්වාක්ඛාත් වන සස්ක්මය” යැයි රේධොව ඇති කරගනී. 
ඔහු ඒ රේධොගවන් යුක්තව ගමගස් නුවණින් සිහි කරයි.  
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සැට රියනක් පමණ ගගයක ගයොදුන ්සියයක් තරම් ඈතින් අඹු 
සැමියන් සිටිගය් නමුත් ඔවුන්ගග් බැඳීම් හො ගැටීම් සහිත බව, ගකත් 
වතු ගහෝ ගවනත් කමගොන්තොදිය ඇති කල්හි ගබොගහෝ පළිගබෝධ සහිත 
බව ගහ්තුගවන් ගෘහ වොසය පීඩො සහිත ම ය. ගනොවසන ලෙ කසල 
ගගොඩකට නැවත නැවත කසල ෙමන්නොක් ගමන් රොගො දී ගකගලස් 
කුණු උපදින තැනකි. එගස්ම අඹු ෙරැවන්ගග් හො ගකත් වතු 
කමගොන්තොදිගයහි නිමොවක් නැති කටයුතු ඇති ගහ්තුගවන් කුසල ධමග 
වැඩීමට බොධො ඇති තැනක.ි  

ගකගලසුන්ගගන් මුලොවට පැමිණ ගනොලැගගන ගහයනි ්පැවිේෙ 
එළමිහන් බිමක් ගමන් ගේ. පැවිේදා වනොහී වසන ලෙ ගදාර ජගනල් ඇති, 
උඩුමහල් ඇති, සතරැස් අටැස් ආදී වූ පියසි ඇති, රනව්න් පරොසොෙ, දිවය 
විමොන ආදිගයහි සිටිගය් නමුත් ඒවොගයහි ගනො ඇලී ගනොබැඳී වොසය 
කරයි. එගස් ම පැවිේෙ සැප ගස් කුසල් කිරීමට අවකො ඇති තැනකි. 
සීල, සමාධි, පරඥා යන ික්ෂොතරය සංඛ්යොත බරහ්මචයයගොව එක් දිනක් ගහෝ 
ගනොකඩ ගකොට පිරීගමහි සිත ඇති කර ගත යුතු බැවින් ෙ, එක් දිනක් 
ගහෝ ගකගලසුන්ගගන් ගතොරව විසීගමහ ිසිත ඇති කර ගත යුතු බැවින් 
ෙ, ලියවන ලෙ හක්ගගඩියක් ගමන්, මනොව ගසෝෙන ලෙ හක් ගගඩියක් 
ගමන්, ස්වල්ප වරෙකටවත් ගනොපැමිණ පිරිසදිුව විසයි යුතුය. ගිහිව 
ගවගසන්නොට ගමගස් නිමගලව පරිපූණගව සීලොදී ගුණ වැඩිය ගනොහැකිය. 
එබැවින් මම ගනොගයක් සැරසිලි ආදිගයන් අලංකොර කරන ගකස් රැවුල් 
ඉවත් ගකොට ගනොගයක් ගලස අලංකොරමත් ගකොට හැඩ හුරැකම් ඇතිව 
සුවඳ වගග එක් ගකොට අඳින පලඳින ඇඳුම් ආයිත්තම් ඉවත් ගකොට, ගස් 
වැල් ආදිගයහි “සකාළ, මල්, සග්ි, මුල්, සපාත්ු, කඳ” ආදිය තම්බො 
සකස්කරගත් කසට දිය (පඬු) ගපොවන ලෙ සවිුරැ හැඳ ගපරව ගෘහ 
දිවියට හිත වූ කෘෂි ගවළඳාම් ආදී කමගොන්තයන් හො කුසල් වැඩීමට බොධක 
වූ එබඳු අගනකුත් කටයුතවුලින් නිෙහස් වූ බැවින් “අනග්ාර” නම් වූ 
බුදු සසුගනහි පැවිෙේ ලබනග්නම් නම් ඉතො ගහොඳය කයිො අෙහස් ගේ.  

ඔහු පස ු කොලයක අල්ප වූ ගභෝගස්කන්ධයන ් ෙ, මහත් වූ 
ගභෝගස්කන්ධයන් ෙ හැර ෙමො, අල්ප වූ ාතීන් ගහෝ ගබොගහෝ වූ ාතීන් 
හැර ෙමො, ගකස්, දැළි රැවලු් කපො ෙමො සිවුරැ හැඳ ගපරව ගිහිගගන් 
නිකම් බුදු සසුගනහි පැවිදි ගේ. 
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ගමහි කහවණු ෙහසකට වඩො අඩු වූ අථගගයන් අල්ප වූ 
ගභෝගස්කන්ධ නම් ගේ. කහවණු ෙහසකට වඩො වැඩි වූ අථගගයන් මහත් 
වූ ගභෝගස්කන්ධ නම් ගේ. විසි ගෙගනකුට වඩො අඩු ව ූඅථගගයන් අල්ප 
වූ ාතීන් නම් ගේ. විසි ගෙගනකුට වඩො වැඩි වූ අථගගයන් ගබොගහෝ වූ 
ාතීන් නම් ගේ.  

ගමගස් බුදු සසුගනහි පැවිදි වී පරොතිගමෝක්ෂ සංවර සලීගයන් 
යුක්ත වූගය් ගවයි. “පාත්ිසමාකඛ” යන ගමහි ගකගලසුන්ගග් බලවත් 
බව ගහ්තුගවන් පේ කිරීගම් පහසුකමින් ෙ, පින් කිරීගම් අපහසුකමින් 
ගනොගයක් වර අපොගයහි වැටීමට ගහ්තුවන බැවින් සීලගයන් ගුණගයන් 
පහත ගහලන ගකගලස් කරියොකොරකම් “පාත්ි” නම් ගේ. එනම් පුහුදුන් 
සත්වගයෝ ය. ගිහවි ගහෝ පැවිදි වී ගහෝ බුදු සසනුට බැසගගන යම් 
සීලයක මැනවින් පිහිටො ගත් ඒ් පුහුදුන් සත්වගයෝ අපොයට වැගටන්නට 
ගනොදී අපො දුකින් හො සසර දුකනි් මුෙවොලත් ෙ, ඒ උතුම් සීලය 
“පාත්ිසමාකඛ” නම් ගේ. ගමගස් වූ පරොතිගමෝක්ෂ සංවර සීලගයන් සංවර 
වූගය් ගේ.  

එහි සංවරය නම් පාරාජික ආපත්්ත්ි සක්නධ්ය, සංඝාදිසස්ස 
ආපත්්ත්ි ස්කන්ධය, ථුල්ලචචය ආපත්්ත්ි සක්න්ධය, පාචිත්්ත්ිය ආපත්්ති් 
ස්කන්ධය, පාටිසද්සනයී ආපත්්ත්ි ස්කන්ධය, දුෂ්කට ආපත්්ත්ි ස්කන්ධය, 
දුර්භාෂිත් ආපත්්ත්ි ස්කන්ධය යන සප්ත ආපත්ති ස්කන්ධයන්හි ඇතුළත් 
සික්ෂොපෙ ගනොබිගඳන ගලස මැනවින් රැකමීයි. 

එගස්ම ආචාරසයන් හො සග්ෝචරසයන් යුක්ත වූගය ් ගවයි. 
පරොතිගමෝක්ෂ සංවර සීලයට උපකොර ධමග වනුගය් ආචොරය හො ගගෝචරය 
යන ධමග ගෙකයි. එහි ආචොරය ගමගස් ය. 

 ආචාරය 

බුදු සසුගනහි පැවිදි වී රමණ සොරැපය ගේ කිරීම “ආචාරය” නම් 
ගේ. එනම් :-  
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පරාණ්ඝාත්ය, අදත්්ත්ාදානය, කාමමිථයාචාරය, යන කයනි් සිදුවන 
වැරදිවලින ්වැළකී, කොය සුචරිතගයහි පිහිටීම “කායික ආචාරය” නම් 
ගේ. සබාරු කීම, සක්ලම් කීම, පරුෂ වචන කීම, හිස ්වචන කීම යන 
වචනගයන් සදිුවන වැරදිවලින් වැළකී වොක් සුචරිතගයහි පිහිටීම 
“වාචසික ආචාරය” නම් ගේ. තව ෙ සියලු ආකොරගයන් සීල සංවරය 
ඇති බව “ආචාරය” නම් ගේ. 

තව ෙ යම් පැවිේගෙගකු සේිපස පරතය ලැබීගම් අගප්ක්ෂොගවන් 
උණ ෙඬු, ගකොළ වගග, මල,් ගගඩි, නහන සුනු (සබන්), දැහැටි ආදිය 
ගිහියන ්සතුටු කිරීමට ඔවනු්ට ගනොගෙයි ෙ, දායකයන් සතුටු කිරීමට 
තමන් පහත් තැන තබො දායකයො උසස ්තැන තබො කථො ගනොකරයි ෙ, 
ඇත්ත ටිකක් ෙ, ගබොරැ ගබොගහෝ ගකොට ෙ ගයොදා කථො ගනොකරයි ෙ, 
දායකයන් ඉදිරිගයහි ඔවුනග්ග් කුඩො ෙරැවන් වඩො ගැනීම, ලංගකොට 
ගැනමී, කිරි මවුවරැන් ගමන් නැළවීම ගනොකරයි ෙ, ගහිියන්ගග් පණිවුඩ 
ගගන් ගගට ගගන යොම ගනොකරය ිෙ, එගසම් ගවෙකම් කිරීම, නැකත් 
කීම, වස්කවි - ගසත්කවි කමී, බලි ගතොවිල් කිරීම, ගතල් - නූල් මැතිරීම 
ආදී බුදුරජොණන් වහන්ගස් විසින් පරතිගක්ෂ්ප කරන ලෙ වැරදි ගලස දිවි 
පැවැත්වීම ගනොකරයි ෙ ගම් සියල්ල “ආචාරය” නම් ගේ.  

   තව ෙ යම් පැවිේගෙකු වැඩිහිටි ගතරැන ් වහන්ගස්ලො 
ගකගරහි ගගෞරව ඇත්ගත් ගේ ෙ, වැඩිහිටි ගතරැන් වහන්ගස්ලො 
ගකගරහි ලැජ්ජො ඇතිව සවිුගරන් ගහෝ සිරැගරන් ගනොගැගටන ගලස 
සිටිී ෙ, වැඩිහිටි ගතරැන් වහන්ගස්ලො ඉදිරිගයහි සිටගගන ගහෝ ඉඳගගන 
ගනොසිටී ෙ, හිස වසො ගපොරවො ගනොසිටී ෙ, විහොර සීමොව තුළ ගෙවුර 
වසො ගපොරවො ගනොසිටී ෙ, අසුන්වල හිඳ වැඩිහිටි ගතරැන් වහන්ගස්ලො 
සමග කථො ගනොගකගර් ෙ, වැඩිහිටි ගතරැන් වහන්ගස්ලො ඉදිරිගයහි 
පොවහන් ගනොෙරය ිෙ, ගමට යන කල්හි වැඩිහිටි ගතරැන් වහන්ගස්ලොට 
ඉදිරිගයන් ගනො යයි ෙ, සත්රීන් වසන කොමරයන්ට ගනොයයි ෙ, කඩුො 
ළමුන්ගග් ඇඟ ස්පග ගනොකරයි ෙ, මනොගකොට අඳන - සිවුරැ ඇඳීම 
ගපරවීම කරයි ෙ, දුටුවන් පහදින ගලස යෑම ඊම අවට බැලීම කරයි ෙ, 
යට ගහලූ ඇස් ඇතිව යෑම ඊම කරයි ෙ, පමණ දැන පරතයගේක්ෂො 
නුවණින් වළඳයි ෙ, නින්ගෙහි ගනො ඇලුගණ් ගේ ෙ, භොවනොගවහි ගයදී 
ගවගසයි ෙ, සිහි නුවණින ්යකු්ත ගේ ෙ, ලෙ ගෙයනි් සතටුු ගේ ෙ, වීයයගය 
ඇත්ගත් ගේ ෙ, උපොධය වත - ආචොයයගය වත ආදී ආභිසමොචොරික වත් 
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පිළිගවත් පිරීගමහි ගයදී ගවගසයි ෙ, එගස් ව ූසදාචොර ගුණ ඇති බව, 
යහපත් පැවැත්ම “ආචාරය” නම් ගේ. 

තව ෙ වැඩිහිටි ගතරැන් වහන්ගස්ලො විචොරො ම බණ කමී, පරන් 
විසඳීම, පොගමොක් ගෙසීම කරයි ෙ, ගගෞරවගයන් නැගී සිට කථො කරයි 
ෙ, ගම් වැදී නිගවස්වලට ගගොස් ස්තරීන් අමතො “ත්ිසබන්සන් සමානවා 
ද, කුඳ ත්ිසබ ද, බත්් වයඤ්ජ්න ත්ිසබ ද, කුවිලි ත්ිසබ ද” යනොදී ගලස 
ගනොසොරැපය ගේ ගනොකරයි ෙ, ගමගස් වූ සදාචොර ගුණ ඇති බව 
“ආචාරය” නම් ගේ. 

 සග්ෝචරය 

 බුදු සසුගනහි පැවිදි වූ භකි්ෂුන් වහන්ගස් ගවසඟනන,් වැන්ෙඹු 
කොන්තොවන්, වැඩි වියට පත ්පති කුලයට ගනොගිය කොන්තොවන් සැමියන් 
බැහැර ගියො වූ භොයයගොව පමණක් ඇති නිගවස්, පණ්ඩකයන්, භික්ෂුණීන් 
ආදී රමණ ධමගයට අන්තරොය කර වූ රොගොධිකයන් ඇසුරැ ගනොගකගර් 
ෙ, මත්පැන් හල් ඇසුරැ ගනොගකගර් ෙ, ලොභ සත්කොර ගහ්තුගවන් ආජීව 
පොරිුේධියට අන්තරොය කර වූ රොජ - රොජ මහොමොතයයන් නුසුදුසු ගලස 
ඇසුරැ ගනොගකගර් ෙ, තිථගකයින් තීථගක රොවකයින් මිසදිටුවන් බැවින් 
ඔවුන්ගග් ඇසුර දිට්ි විපත්තියට ගහ්තුවන බැවින් ඔවනු් සමග 
ධමගොනකුූලත්වගයන් ගතොරව නුසුදුසු ගලස එකව් ගනොහිඳී ෙ, බුදු 
සසුනට විරැේධ වූ භික්ෂ ු භික්ෂුණී උපොසක උපොසිකොදීන්ට අනථගය 
කැමතිව, අහිත කැමතිව, අපහසුවට පත් කරනු කැමතිව, භය උපෙවනු 
කැමතිව පරැෂ ගලස බැණවැදීම ආදිය කරන කුලයන් ඇසුරැ ගනොකර, 
භික්ෂු භික්ෂුණී උපොසක උපොසිකොදීන්ට හිත ඇති අභිවෘේධිය කැමති 
රේධොව පරසොෙය ඇති කුලයන් පයිරැපොසනය, භජනය කරයි ෙ ගමගස් 
වූ පැවතමු් ඇති බව “සග්ෝචරය” නම් ගේ. 

ගමම ගගෝචරය වනොහී “උපනිස් සයසග්ාචරය ආරක් ඛසග්ාචරය 
උපනිබන් ධසග්ාචරය” යනුගවන් තරිවිධ ගේ. එහි :- 
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 උපනිස් සයසග්ාචරය 

අප් පිච ඡකථා, සන් ත්ුට්ඨ ි කථා, පවිසවකකථා, අසංසග්් ග්කථා, 
ීරියාරම් භකථා, සීලකථා, සමාධිකථා, පඤ් ඤාකථා, විමුත්් ත්ිකථා, 
විමුත්් ත්ිඤාණ්දස් සනකථා යන ෙසවිධ කථොවන්ට අයත් ගුණයන්ගගන් 
යුත් අපරමොෙගයහි ගයදී ගවගසන කලයොණ මිතරයො ය. එහි:-  

 අප් පිච ඡකථා  

ලෙ ගෙයින් සතුටු ගනොවී මතු මත්ගතහි නැවත ලොභ 
බලොගපොගරොත්තු වීම නම් වූ අත්රිචඡත්ාවය ෙ, ලොභොගප්ක්ෂොගවන් 
නැති ගුණ හැඟවීම නම් ව ූපාපිචඡත්ාවය ෙ, ඇති ගණුයන්ට ගරැ 
බුහුමන ් ලැබීගම් අගප්ක්ෂොගවන් පිළගිැනීගමහි පමණ ගනොදැනීම 
නම් වූ මහිචඡත්ාවය ෙ, යන ගෙෝෂයන් දුරැ ගකොට සන්සුන් ගුණ 
හඟවන අෙහසින් යුත් පළිිගැනීගමහි පමණ දැනමී අල්ගප්ච්ඡතොවය 
යි. ගම් අල්ගප්ච්ඡතොවය පරත්ය අල්සප්චඡත්ාවය, ධුත්ාංග් 
අල්සප්චඡත්ාවය, පයයමාප්ත්ි අල්සප්චඡත්ාවය, අධිග්ම 
අල්සප්චඡත්ාවය යැයි සිේ වැෙෑරැම් ගේ. එහි :- 

සිේපසගයහි අල්ගප්ච්ඡ තැනැත්තො පරතය දායකයො ෙ, දාන වස්තවු 
ෙ, තම ක්තිය ෙ බලො, දාන වස්තුව බහුල ගේ ෙ, දායකයො ස්වල්පයක් 
ගෙනු කැමැත්ගත් ෙ, එහි දී දායකයොගග් අෙහස සලකො ස්වල්පයක් 
ගනී. එගසම් දාන වස්තුව ස්වල්ප ගේ ෙ, දායකයො ගබොගහෝ ගෙනු 
කැමැත්ගත් ගේ ෙ, එහි දී දාන වස්තුව බලො ස්වල්පයක ්ගනී. එගසම් 
දාන වස්තුව ගබොගහෝ ගේ ෙ, දායකයො ගබොගහෝ ගෙනු කැමැත්ගත් 
ගේ ෙ, එහි දී තමොගග් ක්තිය බලො යැපිය හැකි පමණ ගනී. ගමබඳු 
භික්ෂුව නපූන ් ලොභ උපෙව යි. උපන් ලොභ ස්ථොවර කරයි. 
දායකයන්ගග ්සිත් සතුටු කරයි. ගමය පරත්ය අල්සප්චඡත්ාවය නම් 
ගේ. 

සමොෙනව් ගත් ධුතොංග තමො ගකගරහි ඇතිබව ගනොෙන්වන ුකැමති 
බව ධුත්ාංග් අල්සප්චඡත්ාවය යි. 

යගමක් තමොගග් බහුරැතභොවය පරකට කරන්නට අකමැති ගේ ෙ, 
ගමය පයයමාප්ත්ි අල්සප්චඡත්ාවය යි. 
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යගමක් ගසෝවොන් ආදී මොගගයකට පැමිණිගය් ගේ ෙ, ඒ බව 
සබරහ්මචොරීන්ට ෙන්වන්නට අකැමති ගේ ෙ, ගමය අධිග්ම 
අල්සප්චඡත්ාවය යි. ගමගස් වූ ගුණයන් පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳ කථො 
ඇතිබව “අප්පිචඡකථා” නම් ගේ.  

 සන් ත්ුට්ඨ ි කථා,  

භොගයවතුන් වහන්ගස ් අනදුැන වදාළ ධොර්මික කරමවලනි් ලැගබන 
පරණීත වූ ගහෝ කටුක වූ ගහෝ ලෙ පරතයයකින් සතුටු වීම 
සන්ත්ුෂ්ටිත්ාවය යි. ගමහ ි සිේපස පරතයය පිළිබඳව යථාලාභ, 
යථාබල, යථාසාරුපය වගයන් වූ ගතවැෙෑරැම් සනග්තෝෂය ෙත 
යුතු ය. (137 පිටුව බලන්න). ගමගලස ව ූ කථො ඇතිබව 
“සන්ත්ුට්ඨිකථා” නම් ගේ. 

 පවිසවකකථා  

භොවනොගවහි ගයදී විසමී “පවිසේක කථා” නම් ගේ. එය කාය 
විසේකය, චිත්්ත් විසේකය, උපධි විසේකය යැයි ගතවැෙෑරැම් ගේ.  

යම් භික්ෂුවක් පරිිගසහි සිත් අලවො විසීගමහි ආොව අතහැර තම 
සියලු කටයුතු එකලොව අතරක් නෑර අපරමොදීව සිදුකර ගගන 
ගකගලසුන්ගගන ් දුරැව ගවගස් ෙ, එය කාය විසේකය නම් ගේ. 
එගස් එකලො වී කුසීත ගනොවී අෂ්ට සමොපත්ති උපෙවො 
ගනක්ඛ්ම්මගයහි ඇලී විසීම චිත්්ත් විසේකය නම් ගේ. විෙගනොගවහි 
ගයදී ආයයග සතයයන් පරතිගේධ ගකොට නිවන පරතයක්ෂ ගකොට උතුම් 
පොරිුේධත්වගයන් යුක්ත වීම උපධි විසේකය නම් ගේ. 

 

 අසංසග්් ග්කථා 

ස්තරීන් පිළබිඳ වූ ශරවණ්, දශමන, සමුල්ලපන, සම්සභෝග්, කාය යන 
සංසගගයන්ගගන් ගවනව්ීම පිළිබඳව ෙ, ගිහි පැවිදි කවගරකු 
සම්බන්ධගයන් ගහෝ අනනුගලෝමික සම්බන්ධකම් ඇති 
ගනොකරගැනීම පළිිබඳව ෙ, සසගරහි අස්ථීර බව පිළිබඳව ෙ කථො 
ඇතිබව “අසංසග්් ග්කථා” නම් ගේ.  
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අසවල් ගගමහි රෑමත් ස්තරියක් සිටී යැය ිඅසො ඒ පිළබිඳ සිතැතිව 
සිහි මුලොව බඹසර රැකමීට ගනොහැකිව ගිහි බවට පත් ගේ. ගමගස් 
විසභොග අරමුණු වගයන් උපන් ගකගලස් සංවොසය ශරවණ් 
සංසග්මය නම් ගේ. ගමගලස විසභොග අරමුණු (ස්තරී රෑප) දැක ගිහි 
වීමට ගහ්තුවන දැකමී් වගයන් උපන් ගකගලස් සංවොසය දශමන 
සංසග්මය නම් ගේ. එගලස පිරිහීමට ගහ්තුවන ස්තරීන ්සමග කථො 
කිරීමට කැමැතිවීම් වගයන් උපන් ගකගලස් සංවොසය සමුල්ලපන 
සංසග්මය නම් ගේ. ස්තරීන ් සමග ඔවුගනොවුන් සතු ෙෑ හුවමොරැ 
කරගැනීම් වගයන් උපන් ගකගලස් සංවොසය සම්සභෝග් සංසග්මය 
නම් ගේ. ස්තරියකගග් අතනිත ගැනීම් වගයන් උපන් ගකගලස් 
සංවොසය කාය සංසග්මය නම් ගේ. 

 ීරියාරම් භකථා  

අකුසල ධමග දුරැ කිරීම පළිිබඳව ෙ, කුසල ධමග වැඩීම පිළිබඳව ෙ 
කරමොනුකූලව පැවැත්විය යතුු උත්සොහය වීයයගය නම් ගේ.  ගමය 
කාය, චිත්්ත් වගයන් ගෙවැෙෑරැම් ගේ. ආරම්භධාත්ු, නික්ඛමධාත්ු, 
පරකක්මධාත්ු වගයන් ගතවැෙෑරැම් ගේ. සමයපරධාන වගයන් 
සිේවැෙෑරැම් ගේ. යම් ඉරියේවක දී හටගත් ක්ගල්ය අන් 
ඉරියේවකට යෑම ෙකව්ො ඇසුරැ ගනොගකොට එතැන්හිදී ම දුරැ කිරීම 
පිණිස ආරම්භ කරන ලෙ වීයයගය පිළිබඳ වූ කථො ඇතිබව 
“විරියාරම් භකථා” නම් ගේ. 

 

 සීලකථා 

ගලෞකික වගයන් චතු පොරිුේධි සීලය ෙ, ගලෝගකෝත්තර වගයන් 
මොගගය හො ඵලය සමග එක ්වූ සීලය පිළිබඳ ව ූකථො ඇතිබව “සීල 
කථා” නම් ගේ. 

 

 සමාධිකථා  

විෙගනොවට පොෙක ව ූඋපචොර සමොධිය ෙ, අෂ්ඨ සමොපතත්ීන් ෙ, මොගග 
පම්පරයුක්ත වූ ගලෝගකෝත්තර සමොධිය ෙ පළිිබඳ වූ කථො ඇතිබව 
“සමාධි කථා” නම් ගේ.  
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 පඤ් ඤාකථා  

සුතමය ාණය, චින්තොමය ාණය හො විෙගනො ාණය ෙ, 
ගලෝගකෝත්තර මොගග - ඵල ාණයන් ෙ පිළිබඳ වූ කථො ඇතිබව 
“පඤ් ඤා කථා” නම් ගේ.  

 

 විමුත්් ත්ිකථා  

ආයයග ඵල විමුක්තිය ෙ, නිවගොණය ෙ පිළිබඳ වූ කථො ඇතිබව “විමුත්් ති් 
කථා” නම් ගේ.  

 

 විමුත්් ත්ිඤාණ්දස් සනකථා  

එකුන්විසි පරතයගේක්ෂො ාණයන් පිළිබඳ වූ කථො ඇතිබව 
“විමුත්් ත්ිඤාණ්දස් සන කථා” නම් ගේ. 

තව ෙ යම් කලයොණ මිතරගයකු ඇසුගරන් ගපර ගනො ඇසූ 
ධමගයන් ඇසිය හැකි ගේ ෙ, ඇසූ ධමග පිරිසිදු කරගත හැකි ගේ ෙ, සැක 
විමති ඇති තැන ් විමසො දුරැකර ගත හැකි ගේ ෙ, කමග - කමග ඵල 
වි්වොසය ඇත්ගත් ගේ ෙ, ගතරැවන් ගුණ ගකගරහි පැහැදීම ඇත්ගත් 
ගේ ෙ, කොමොවචර රෑපොවචර අරෑපොවචර කුසල ධමගයන ්පිළිබඳ ඉගගන 
ඒවො පිළිබඳ සැක දුරැකර ගත හැකි ගේ ෙ, නොමරෑප ධමගයන් පළිිබඳ 
දැන ඉගගන අතීත අනොගත වතගමොන යන තුන් කොලය පිළිබඳව වූ ගහ්තු 
- ඵල ධමගයන් ගකගරහි සැක දුරැකර ගත හැකි ගේ ෙ, උෙය වය ආදී 
ගලස විෙගනො ඥානයන ් වඩො ආයයග භමූියට පැමිණ ධමගගයහි 
ස්ථිරත්වයට පැමිණීම ගේ ෙ, ශරදධ්ා, සීල, ශරුත්, ත්යාග්, පරඥා යන 
ධමගයන්ගගන් වැඩි දියුණුවට පැමිගණ් ෙ ගමගලස සියල්ලට උපකොර 
වන කලයොණ මිතරයො “උපනිිඃශරය සග්ෝචරය” නම් ගේ.  

 ආරක් ඛසග්ාචරය 

ඉන්රිය සංවරය “ආරක්ඛ සග්ෝචරය” නම් ගේ. ගම් ොසනගයහි 
පැවිදි වූ භික්ෂවු ගමට ගහෝ වීථියට ගිය කල්හි යට ගහලූ ඇස් ඇතිව, 
විය ෙණ්ඩක පමණ දුර බලමින්, ඇස් කන් නොස දී ඉන්රියයන් සංවර 
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කරගගන, ඇත් අස් රිය පොබළ ගසනග ආදී ගනොගයක් ගේ ගනොබලො, 
ස්තරී පුරැෂයන් ගෙස ගනොබලො, වටපිට ගනොබලො මනො සිහිගයන් 
යුක්තව කොලය ගත කරයි ෙ එය “ආරක්ඛ සග්ෝචරය” නම් ගේ. 

 උපනිබන් ධසග්ාචරය 

සැම කල්හි සතර සතිපට්ඨොන භොවනොගවන ් යකුත් වීම 
“උපනිබද්ධ සග්ෝචරය” නම් ගේ. භොගයවතුන් වහන්ගස් එගහයින් 
ගමගස් වදාළ ගස්ක.  

මහසණ්නි, ත්මන් සත්ු වූ, ත්මන්ට පියාසග්න් උරුම වූ, 
හුසිරීමට සුදුසු සග්ාදුරු බිම වූ සත්ර සත්ිපට්ඨඨානසයහි හුසිසරේ. 
පියාසග්න ් උරුම ව ූ හුසිරීමට සුදුස ු සග්ාදුරු බිම වූ, සත්ර 
සත්ිපට්ඨඨානසයහි හුසිසරන්නා වූ සයෝග්ාවචරයන්සග්් සිසත්හි හිඩුසක් 
මාරයා සනාදක්සන් ය. මුලා කර ග්ුනීමට අරමුණ්ක් මාරයා 
සනාලබන්සන් ය. එබැවින ්මනොගකොට සතර සතිපට්ඨොනගයන් ගවන් 
ගනොවී පිහිටො ගැනමී ම “උපනිබද්ධ සග්ෝචරය” නම් ගේ. 

ගනොදැනීගමන් ගහෝ අමතක වීගමන් සිදුවන ගස්ියො සිකපෙ 
බිඳීම වැනි කඩුො වරෙකට පැමිණීම හො අකුසල සිතක් ඉපදීමට ගහ්තුවන 
කොය වොක් කරියොව පවො පොරොජිකො ික්ෂො පෙයක් ගමන් සලකො සමොෙන් 
වූ ික්ෂො පෙ සීලය මැනවින් රක්ගන් ගේ.  

ඉහත කියන ලෙ ආචොරගයන් හො ගගෝචරගයන් යුක්තව ගලෝභ, 
ේගේෂ, ගමෝහ අකුසලයන්ගගන් හො කොම විතකග, වයොපොෙ විතකග, විහිංසො 
විතකග යන අකුසල විතකගයන්ගගන් ගතොරව, කොය වොක් කුසල 
පැවැත්ගමන් යකු්ත වූගය් ගේ. ධොර්මික ව ලැගබන සේිපස පරතයගයන් 
දිවි පැවැත්වීගමන් යකු්ත වගූය් ගේ.  

 එගස්ම චූළ සීල, මධයම සීල, මහා සීල යන ගතවැෙෑරැම් 
සීලගයන් යකු්ත වූගය් ගේ. 



පරණීත්ත්ර ශරමණ් ඵලය  115 

 

ඇස, කන, නොසය, දිව, කය, මනස යන සගදාගරහි සංවරගයන් 
යුක්ත වූගය් ගේ. 

ඉදිරියට යොම - ආපසු ඊම කරන කල්හි ෙ, ඉදිරිය බැලීම - සරස 
බැලීම කරන කල්හි ෙ, අත් පො හැකිළීම - දිගු කරිීම කරන කල්හි ෙ, 
පොතරය පරිහරණය - අඳනය ඇඳීම - ගෙපට සිවුර - තනි පට සිවුර 
ගපරවීම කරන කල්හි ෙ, දානය වැළඳීම - අෂ්ටපොන ගිලනප්ස ආදිය 
පොනය කිරීම - කැවිලි පළතුරැ ආදිය අනුභව කිරීම - සීන ි පැණි 
චතුමධුර ආදිය රස බැලීම කරන කල්හි ෙ, මල - මතුර බැහැර කිරීම 
කරන කල්හි ෙ, යෑම - සිටීම - හිඳීම - නදිීම - නිදි වැරීම - කථො කරිීම 
- තුෂ්ණිම්භූතව හිඳීම කරන කල්හ ි ෙ ගමම කරියොවන් කරනන්ො වූ 
සත්වගයක් පෙු්ගලගයක්  ආත්මයක් නැත. පඨවි ආගපෝ ගත්ගජෝ වොගයෝ 
යන මහො භූතයන්ගගන් නිර්මිත ධොතු සමූහයක්, නොම රෑප ගෙකක්, 
ස්කන්ධ පසක්, ආධයොත්මික බොහිර ආයතන ගදාගළොසක්, ධොතු 
අටගළොසක්, පටිච්ච සමුප්පොෙ ගහ්තු - ඵල ධමගතොවයක් විසනි් කරනු 
ලබන ගහ්තු - ඵල කරියොත්මක භොවයක් පමණක් ඇතග්ත් යැයි සමයක් 
පරඥාගවන් දැන කරන්ගන් ය. 

“යථා ලාභ සන්සත්ෝෂය යථා බල සන්සත්ෝෂය යථා සාරුපය 
සන්සත්ෝෂය” යන ගතවැෙෑරැම් සන්ගතෝෂගයන් යුක්ත වූගය් ගවයි. එහ ි

❖ ලෙ සිේපස පරතයයන්ගගන් සතුටු වීම යථා ලාභ සන්සත්ෝෂය යි.  
 

❖ ලෙ සිේපස පරතයය තමන්ගග් පරිහරණයට සදුුසු නුසුදුසු බව විමසො 
බලො අන් සබරම්සරැන් සමග හුවමොරැ ගකොට පරිගභෝග කරිීම යථා 
බල සන්සත්ෝෂය යි.  
 

❖ තමන්ට ධොර්මික ව උපන් කපයය සොරැපය ගේ අන් සබරම්සරැන්ට 
ගබදා දී පරිගභෝග කිරීම යථා සාරුපය සන්සත්ෝෂය යි. 

භොගයවතුන් වහන්ගස් ගමගස් මොතෘකොව ගේනො ගකොට නිමවො 
එම කරැණු අනු පිළිගවලින ්ගබදා ෙක්වන ගස්ක් “මහරජ්, භික්ෂුව සකසස් 
නම් සීල සම්පන්න සේද?” යනුගවන් පර්න කිරීම් වගයන් ඉදිරිපත් 
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ගකොට එම කොරණොවන් “චළූ සීල, මධයම සීල, මහා සීල” යනුගවන් 
විස්තර වගයන් ගමගස් වදාළ ගස්ක.

 චූළ සීලය  

මහරජ, ගම් සසුගනහි පැවිදි වූ භික්ෂුව පොණොතිපොත ගච්තනො 
සංඛ්යොත දුසිල්බව අත්හැර එයින් සම්පූණගගයන ් දුරින් ම දුරැ වූගය් 
ගවයි. අනුන් නැසමී පිණිස ෙඬු මුගුරැ ආයුධ ගැනගීමන් වැළකුගණ් 
ගවයි, පේ කරිීගමහි ලැජ්ජොගවන් යුක්ත වූගය් ගේ. සත්වයන් ගකගරහි 
කරැණොගවන් යුක්ත වූගය් ගේ. සියලු පරොණීන ් ගකගරහි හිත 
අනුකම්පොව ඇතිව වොසය කරයි. ගමගස් පරොණඝොතගයන් වැළකමී 
භික්ෂුවගග් එක් සීලයක් ගේ.  

එගස්ම භික්ෂුව වස්තු හිමියොගග් අතින් ගහෝ අන් තිබූ තැනින් 
ගහෝ බැහැර ගනොකරන ලේදා වූ ෙ, හිමිකරැවො විසින් අයිතිය අත් 
ගනොහරින ලේදා වූ ෙ, වැට කඩුලු ගහෝ මුර කරැවන් ගයොදා ගහෝ ආරක්ෂො 
කරන ලේදා වූ ෙ, මඤ්ජුසො ආදිගයහි බහො රක්නො ලේදා වූ ෙ, වස්තු 
හිමියො විසින් අයිතිය අත් ගනොහරින ලේදා වූ ෙ, ආරක්ෂො කරන ලේදා වූ 
ෙ, ගමය මගග් යැයි තණ්හො මමත්වගයන් අයිතයි පරකො ගකොට 
තබොගන්නො ලේදා වූ ෙ ගමගස් වස්තු හිමියො විසින් සිතනි් අත් ගනොහරින 
ලේදා වූ ෙ, කයනි් ගහෝ වචනගයන් අන් හට ගනොගෙන ලේදා වූ ෙ, 
ගනොපවරන ලේදා වූ ෙ, නදුුන් ගෙය පස් විසි අවහොරයන්ගගන් යම් 
කරමයකින් ගැනීගම් ගච්තනො සංඛ්යොත දුසිල්බව අත්හැර එයින් 
සම්පූණගගයන් දුරින් ම දුරැ වූගය් ගවයි.  අනුන ්අයිතයි අත්හැර කොය 
පරගයෝගගයන් ගහෝ වොක් පරගයෝගගයන් දුන්ගෙය ම ගන්ගන් කැමති 
වන්ගන් ගේ. ගසොරකම පළිිබඳ සිතුවිලි මොතරයකදුු නූපෙවො පිරිසිදු වූ 
සිතින් යකු්තව වොසය කරය.ි ගමය ෙ භික්ෂවුගග් එක් සලීයකි. 

එගස්ම භික්ෂුව බුෙධ්ොදී උතුමන් විසනි් පිළිකුල් කරන ලෙ පහත් 
වූ ලොමක වූ නිනද්ිත වූ හැසිරීම වන අබරහම්චයයගො ගච්තනො සංඛ්යොත 
දුසිල්බව අත්හැර එයනි් සම්පූණගගයන් දුරින් ම දුරැ වූගය් ගවයි. අධි 
සීල, අධිචිත්්ත්, අධිපඤ්ඤා යන තරිවිධ ික්ෂොගවන් සංගෘහිත වූ භික්ෂු, 
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භික්ෂුණී, උපොසක, උපොසිකොවන් විසනි් පිරිය යුතු ොසන පරතිපත්ති 
මොගගය වූ උතුම් පැවතුම් ඇත්ගත් ස්තරී පුරැෂ සංසගගය නම් වූ ගරොම 
ධමගගයන් ගවන් වූගය් බරහම්චොරී ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි.  

එගස්ම ගම් සසුගනහ ිභික්ෂුව දුට ුගෙය නදුුටුගවමි යැය ිෙ, නුදුටු 
ගෙය දුටුගවමි යැයි ෙ, ගනො ඇසූ ගෙය ඇසුගවමි යැයි ෙ, ඇසූ ගෙය 
ගනො ඇසුගවමි යැයි ෙ, ගඳ සුවඳ විඳි ගෙය ගනො වින්ගෙමි යැයි ෙ, රස 
විඳි ගෙය ගනො වින්ගෙමි යැයි ෙ, කගයන් විඳින ලෙ ස්පග ගනොවින්ගෙමි 
යැය ිෙ, ගනො විඳි ස්පග වින්ගෙමි යැයි ෙ, ගනො විඳි රස වින්ගෙමි යැයි 
ෙ, රස විඳි ගෙය ගනොවින්ගෙමි යැයි ෙ, සිදු ගනොවූ ගෙය සිදු වූගය්ය යැයි 
ෙ, සිදු වූ ගෙය සදිු ගනොවූගය්ය යැයි ෙ ගමගස් අසතය ගෙය සතය 
ගෙයක් ගලස ෙ, සතය ගෙය අසතය ගෙයක් ගලස ෙ කීගමන් ගහෝ 
ලිවීගමන් ගහෝ හස්ත විකොරොදියකනි් ගහෝ හැඟවීගමන් කරන ගබොරැ 
කීගම් ගච්තනො සංඛ්යොත දුසිල්බව අත්හැර එයනි් සම්පූණගගයන් 
වැළකුගණ්, දුරින් ම දුරැ වූගය් ගවයි.  සතය කයින සුළු වූගය් 
සතයගයන් සතය ගළපන ස්වභොවය ඇතිව ස්ථිර කථො ඇතිව ඇෙහිය 
යුතු වචන ඇතිව ගවගසනග්නක් ගේ. ගලෝකයො ගනොරවටන්ගනක් ගේ. 
ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි.  

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව යම් කිසි වචනයකනි් සමගි වූවන් 
ගභ්ෙ ගකගර් ෙ, තමන ්පරිය පුේගලගයක් වීගම් කැමැත්ගතන් හො අන් 
ගෙගෙගනකු බිඳුවීගම් කැමැත්ගතන් ගකගනකු කී ගෙයක් අනිගකකුට 
කීගමන් කරනු ලබන ගක්ලොම් කීගම් ගච්තනො සංඛ්යොත දුසිල්බව 
අත්හැර එයින් සම්පූණගගයන් වැළකුගණ්, දුරින් ම දුරැ වූගය් ගවයි. එක් 
තැනකින් අසො ඔවුන් බිඳවීම පිණිස අන් තැනක ගනොකියන්ගන් ගේ ෙ, 
එතැනින් අසො ගමොවුන ්බිඳවීම පිණිස ගමතැන ගනොකියන්ගන් ගේ ෙ 
ගමගස් ගභ්ෙ වූවන් ගළපන්නො වූ සමගි වූවන්ගග් සමගිය තහවුරැ 
කිරීමට අනුබල ගෙන්නො වූ අනුන් සමගි කිරීම පිණිස කථො කරන්ගනකු 
ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක ්සීලයකි.  

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව යම් වචනයක ් කීගමන් 
අනයයන්ගග් මමගස්ථොන ගහවත් බල නහර සිඳින්නොක් ගමන ්ගේ ෙ, 
යම් වචනයක් ස්වභොවගයන් ම කකග ගේෙ ඇසීගමන් කනට සවුයක් 
ගනොගේ ෙ, සිතට පරිය ගනොගේ ෙ, යම් වචනයක් කීගමන් එය කියන්නො 
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ෙ, අසන්නො ෙ, ගරෞර බවට නපුරැ බවට පමුණවුය ිෙ, හිතවත් බව මිතර 
බව දුරැ ව යය ිෙ එබඳු වූ පරැෂ වචන කීගම් ගච්තනො සංඛ්යොත දුසිල්බව 
අත්හැර එයින් සම්පූණගගයන් වැළකුගණ්, දුරින ්ම දුරැ වූගය් ගවයි. යම් 
වචනයක් නිගදාස් ගේ ෙ, කනට සැප ගේ ෙ, ගපර්මණීය ගේ ෙ, සතුටු 
කරයි ෙ, යහපත් ෙ, ගබොගහෝ ගෙනොට පරිය ගේ ෙ, ගබොගහෝ ගෙනොගග් 
හිත් පරිය කරන්ගන් ගේ ෙ, එබඳු වචන ම කයින්ගනකු ගේ. ගමය ෙ 
භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි.  

තව ෙ ගම් සසුගනහ ිභික්ෂුව යම් වචනයක් කීගමන ්ස්වල්ප වූ 
වින්ෙනයක් සහනයක ්ගගන ගේ ෙ, කුසල සිත විසිර යයි ෙ, ගමගලොවත් 
පරගලොවත් අථගය විනො කරයි ෙ, එබඳු නිරථගක ව ූතමන්ටත් අනුන්ටත් 
අථගයක් පරගයෝජනයක් ගනොවන එබඳු අථග ුනය වූ භාරත් යුද්ධය, 
රාමායනය, සීත්ාහරණ්ය ආදී හිස් වූ පරලොප කථො කීගම් ගච්තනො 
සංඛ්යොත දුසිල්බව අත්හැර එයින් සම්පූණගගයන් වැළකුගණ්, දුරින් ම 
දුරැ වූගය් ගවයි. කොලයට සුදුසු කථො කරන්ගන් ගේ ෙ, සිදු වූ ගෙයක් 
ම කියන්ගන් ගේ ෙ, අථගගයන් යකු්ත වූ, ධමගගයන් යුක්ත වූ විනය 
සම්බන්ධ වූ ගෙයක් ම කියන්ගන් ගේ ෙ, සදුුසු කල්හි උපමො හො කරැණු 
ඇතිව සීමො සහිතව, අථගගයන් යුක්ත වූ නිධොනයක ් ගමන ් සිගතහි 
තැබිය යුතු වචන කියන්ගන් ගේ ෙ, ගමගස් ඒ හිස් කථොගවන් වැළකී 
දියුණුවට ගහ්තුවන වචන ම කියයි. ගමය ෙ භික්ෂවුගග් එක් සීලයකි. 

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව පැළගවන ස්වභොවගයන ්යුත් මුල් 
ජොති, කඳ (ෙඬු), ෙළු වගග, ගගඩි වගග, ඇට වගග යන බීජ ජොති හො ගස්, 
වැල්, මල ් ආදී හටගත ් ගේවල් සඳිීම, බිඳීම, පිසීම ආදිගයන් 
සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 

තව ෙ ගම් සසුගනහ ිභික්ෂුව එක් ගේලක් ෙන් වළඳන්ගනකු ගේ. 
ඉර මුදුන් වූ තැන් පටන් පසු දා අරැණ නැගීම ෙක්වො වූ විකොලගයහි 
හැල් වී හො අගනකුත් වී වගග, යව, බොර්ලි, ගමගන්රි, තණහොල්, අමු, වර, 
තිරිඟු, ගගෝධුම, රසොල යන සහල් වගගවලින් නිපෙවන ලෙ බත් ෙ, බදින 
ලෙ හො ගනොබදින ලෙ පිටි ෙ, වතගමොන ගලෝකගයහි ඇති විස්ගකෝතු 
ගක්ක් වැනි සියලු ආහොර වගග ෙ, යව, කුරක්කන්, සහල්, තිරිඟු ආදී 
පිටිවලින ්නපිෙවන පිට්ටු ෙ, අලි මස්, ගකොටි මස්, වලස ්මස්, කලු වලස් 
මස්, සිංහ මස්, අ්ව මස්, බලු මස්, සපග මස්, වයොඝර මස්, මිනී මස් යන 



චූළ සීලය  119 

 

මස් වගග ෙහය හැර අන් සයිලු කැප මස ්වගග ෙ, දිගයහි උපදින සියලු 
මත්සය වගගයන් ෙ, එළකිරි, පිටිකිරි ආදී සියලු කිරි වගග ෙ, තැඹිලි ගපොල් 
වතුර ෙ, තල්, ගපොල් ආදිගයන් නිපෙවන පැණි සකුරැ හො ඒ ආරිත 
නිෂ්පොෙන ෙ, කිරි පිට, ගකොගකෝව වැනි ෙෑ මිර ගකොට සොෙන ලෙ ගටොපී 
වැන ෙෑ ෙ, සූයයග තොපගයන් රත් කර ගනන්ො ලෙ පළතුරැ බීම හැර, 
කල් තබො ගැනීම පිණිස විදුලි තොපය ආදී කරමවලනි් රත් කරන ලෙ 
පළතුරැ බීම ආදිය ෙ පරිගභෝගගයන් සම්පූණගගයන ් වැළකුගණ් ගේ. 
ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව නැටීම - නතගන - රංගන ආදිය 
බැලීගමන් ෙ, අඩුම තරමින ්ගමොනර නැටුමක් වැනි ගෙයක් බැලීගමන් 
ෙ සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් ගේ.  

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව භක්ති ගීත - ගීත - කවි - ්ගලෝක 
ආදිය ෙ, බුේධ වචනය වූ තරිපිටක ධමගයට අයත් කිසිවක ්ගීත ස්වරගයන් 
කීගමන් ෙ සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් ගේ.  

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව ආතත, විතත, විතතොතත, ඝන, 
සුසිර යන තූයයග භොණ්ඩ ෙ, ගබර, ෙවුල්, නළො, තම්මැට්ටම් ආදී වොෙය 
භොණ්ඩයන් ෙ වොෙනය කිරීගමන් වැළකුගණ් ගේ.  

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව නැටීම, ගී කීම, ගබර ආදිය වොෙනය, 
ගබොගහෝ නළු නිළියන් රැසව් කරන නැටුම්, රොමොයනය ආදී කථො කීම, 
තොලම් ගැසමී, ඇත් ගපොර, අ්ව ගපොර, මී හරකුන් ගග් ගපොර, එළ 
හරකුන් ගග් ගපොර, එළු ගපොර, බැටළු ගපොර, කුකුළු ගපොර, වටු ගපොර, 
ගපොලුවලින ් කරන ගපොර, මිටින් කරන ගපොර, මල්ලව ගපොර, 
ගසබළුන්ගග් යෙු්ධ, යුෙ ගස්නො ගණන් ගැනම්, ගස්නො රැස්වීම, ඇත්, 
අස්, රථ, පොබළ බල ඇණි බැලීම ආදී සිගතහි ගකගලස් වැඩීමට 
ගහ්තුවන කුසල් සිත විනො වන විෂම ගේවල් බැලීගමන් සම්පූණගගයන් 
වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව වණග ගන්ධ සම්පන්න මල් වගග ෙ, 
සුවඳ ඇති මල්, ගකොළ, ගගඩි, ගපොතු, මුල්, කඳ ජොතීහු ෙ, විලවුන් වගග 
ෙ, රීරොලංකොරය පිණිස හො සුවඳවත් වීම පිණිස ඇඟ ගැල්වීම හො 
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වස්තරයන්ට ගයදීම ෙ, සුවඳ දුම් වගග ඇල්ලමී ආදිගයන ්ෙ, රන් - රිදී - 
මුතු - මැණික් - පළිඟු පබළු වැනි ෙෑ අලංකොරය පිණිස හො 
මහන්තත්වය පිණිස දැරීම ගහවත් පැලඳීගමන් ෙ, සැරසීගමන් ෙ, 
රීරගයහි අඩු තැන් පිරවීම පිණිස ආහොර පොන වැළඳීගමන් ෙ 
සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් ගේ.  

තව ෙ ගම් සසුගනහ ිභික්ෂුව මිටි රියනකට වඩො උස් වූ ආසන්දි 
නම් වූ නිෙන - හිඳින ඇඳ පුටු ආදිය පරිගභෝගගයන් ෙ, පලලංක නම් 
වූ පොෙයන්හි සිංහ - වයොඝරොදී සත්ව රෑප ගයොදා කළ ඇඳපුටු ෙ, සග්ාණ්ක 
නම් වූ සතරඟුලකට වඩො දික ් වූ එළු ගලොම්වලනි් කළ ඇතිරිලි ෙ, 
චිත්ත්ක නම් වූ එළු ගලොම්වලින් විසිතුරැ ගකොට වියන ලෙ ඇතිරිලි ෙ, 
පටිකා නම් වූ එළු ගලොමින් කළ සදුු ඇතිරිලි ෙ, පටලිකා නම් වූ ඝනට 
මල් ඇතිව කළ එළු ගලොම් ඇතිරිලි ෙ, ත්ූලිකා නම් වූ පුළුන් පුරවො කළ 
ඇතිරිලි ෙ,  විකත්ිකා නම් වූ සිංහ වයොඝරොදී රෑපවලින් විසිතුරැ කළ 
ඇතිරිලි ෙ, උදදසලාමි නම් වූ එක් පැත්තක ගලොම් මතුව ඇති සත්ව 
ගලොම්වලින් කළ ඇතිරිලි , එකනත්සලාමි නම් වූ ගෙපස ම ගලොම් මතුව 
ඇති ඇතිරිලි ෙ,  කටි සස නම් වූ රන් නූගලන් විසතිුරැ කළ තිහිරි 
නූගලන් කළ ඇතිරිලි ෙ, සකාසසයය නම් වූ රන් නූගලන් විසිතුරැ කළ 
පට පණු නූගලන් කළ ඇතිරිලි ෙ, කුත්ත්ක නම් වූ නොටිකොවන් 
ගසොගළොස් ගෙගනකුට නැටීමට පරමොණවත් වූ එළු ගලොමින් කළ 
ඇතිරිලිෙ, හත්ථත්ථර නම් වූ ඇතු පිට අතුරන ඇතිරිලි ෙ, අසසත්ථර නම් 
වූ අසු පිට අතුරන ඇතිරිලි ෙ, රථත්ථර නම් වූ රථගයහි අතුරන ඇතිරියෙ, 
අජිනපපසවණි නම් වූ ඇගඳ් පරමොණයට අඳුන් දිවි සමින් කළ ඇතිරිලිෙ, 
කදලිමිග්පවර පචචත්ත්රණ් නම් වූ කෙලමිිග නම් වූ මුවන්ගග් සමින් 
කළ උතුම් ඇතිරිලි ෙ, සඋත්ත්රචඡද උභසත්ාසලාහිත්කූපධාන නම් වූ 
රතු වියන් ඇති හිස සහ පොෙයන් තැබීමට ගෙපස රත ුගකොට්ට තබන 
ලෙ ඇඳ (කවිච්චිය) යන වටිනො කමින් වැඩි වූ අලංකොරමත් වූ ඉතො සුව 
පහසුව ඇති මහ ආසන පරිගභෝගගයන් සම්පූණගගයන ්වැළකුගණ් ගේ. 
ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව රන් රිදී පරිහරණගයන් ෙ, රජත 
යන්ගනන් කියගවන කහාපණ් නම් වූ කහවණු ෙ, සලාහමාසක නම් වූ  
තඹ ආදි ගලෝහගයන් කරන ලෙ සම්මත මෙුල් වගග ෙ, ජ්ත්ුමාසක නම් වූ  
ලොකඩ හො ලොටු මැලියම් වගගවලින් රෑප ගයොදා කරන ලෙ සම්මත මුෙල් 
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වගග ෙ, දාරුමාසක නම් වූ  ක්තිමත් අරටු වලින් ගහෝ උණ පතුරැවලින් 
ගහෝ තල් ගකොළ වැනි ගකොළ වගගවලින් ගහෝ රෑප ඇඳ කරන ලෙ සම්මත 
මුෙල් වගග ෙ පරිහරණගයන් සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ 
භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව ඇල් හොල්, වී, යව, අමු, ගමගන්රි, 
කුරකක්න් ආදී ගනොපිසන ලෙ අමු ධොනය වගග ඇල්ලීගමන් හො 
පිළගිැනීගමන් සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් ගේ. අරමුණක් ගනොමැතවි අමු 
මස් මොළු පිළිගැනීගමන් සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් ගේ.  

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව විවොහපත් ස්තරීන් ෙ, විවොහ ගනොවූ 
කුමොරිකොවන් ෙ, පිළගිැනීගමන් සප්ග කිරීගමන් සම්පූණගගයන් 
වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව දාස දාසීන් පිළගිැනීගමන් 
සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් ගේ. (කැපකරැවන් ආරොමිකයන් වගයන් 
පිළගිැනමී වටී). කකුුළන්, ඌරන්, ඇතුන්, ගවයන්, අසුන්, ගවළඹනු්, 
වැනි සතුන් පළිිගැනීගමන් වැළකුගණ් ගේ.  

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව යම් තැනක පරධොන ගභෝග වැගේ 
ෙ එබඳු ගකත් (කුඹුරැ) ෙ, යම් තැනක අන් ගභෝගගයෝ වැගඩත් ෙ එබඳු 
වතු ෙ, එගස්ම යම් තැනක ගම් ගෙවගගයම වැගඩත් ෙ එබඳු ගකත් ෙ, 
වගොවන් සඳහො සකස් ගනොකරන ලෙ වතු ෙ, වැේ තටොක ආදිය ෙ 
පිළගිැනීගමන් සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් ගේ. 

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව ූත්කමමය යැයි කියන ලෙ 
ගිහියන්ගග් හසුන් ගගන තැන් තැන්වල දුර ගමන් යොගමන ් ෙ, 
ගගන්ගගට පණිවඩු ගගන යොම නම් වූ ගකටි ගමනින ්ෙ, දූත ගමගහවර 
කිරීගමන් සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් ගේ. 

තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව කයවික්කය යැයි කියල ලෙ ගිහියන් 
සමග භොණ්ඩ උපකරණ ආදිය මිලට ගැනීම, විකිණීම ආදිගයන් 
ගනුගෙනු කිරීගමන් වැළකුගණ් ගේ.  
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තව ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුව ත්ුලා කූට, කංස කූට, මාන කූට 

උක්සකෝටන, ත්ිකත්ි, සාචිසයෝග් ආදිගයන් වඤ්චො කිරීගමන් වැළකුගණ් 
ගේ. එහි:- 

❖ ගහොර පඩි ගහොර තරොදි සොදාගගන බඩු කිරීම් ආදිගයන් වඤ්චො 
ගකොට දීම ත්ුලා කූට නම් ගේ. 
 

❖ එක් රන් තලියක් ගකොට ගලෝහ තලි කිහිපයක් ෙ කරවො විකිණීගමහි 
දී, මුලින ් රන ්තලිය උරගො ගපන්වො අන් සයිල්ල රන් වගයන් 
ගපන්වො රන් ගනො රන් සමග මිර ගකොට දී වඤ්චො කිරීම කංසකූට 
නම් ගේ. 
 

❖ ධොනය, ගතල්, ගකත් වතු ආදිය මැණීගමහි දී වඤ්චො කිරීම මාන 
කූට නම් සේ.  
 

❖ හිමියන් අහිමියන් කිරීමොදිය සඳහො අල්ලස් ගැනම් ආදිගයන් 
වඤ්චො කිරීමයි උක්සකෝටන නම් ගේ.  
 

❖ නො නො උපොගයන් අනුන් රැවටීගමන් වඤ්චො කිරීම ත්ිකත්ි නම් ගේ. 
එය වනොහී මොයො වගයන් ෙ, වළල්ලක් ගනොවූ ගෙය වළල්ලක් 
වගයන් ෙ, මැණික ්ගනොවූ ගෙය මැණික් වගයන් ෙ, රන් ගනොවූ 
ගෙය රන් වගයන් ෙ යනොදී ගලස සමොන ගෙයින් වඤ්චො කිරීමයි. 
 

❖ යකඩ ආදී ගලොහ රන් රිදී යයි අඟවො රැවටීම ආදී ගනොගයක් ආකොර 
වූ පරගයෝගයනගගන් වඤ්චො කිරීම සාචිසයෝග් නම් ගේ.  

තව ෙ ගම් සසුගනහි භකි්ෂුව අත් පො කැපීම, මැරීම, ලණු 
ආදිගයන් බැඳීම, සැඟවී සිට වස්තු පැහැර ගැනම්, ගම් නියම්ගම් 
ආදියට පැන වස්තු පැහැර ගැනීම, නිගවස්වලට පැන නවිැසියන්ගග් 
පපුවට ආයුධ තබො බිය ගන්වො වස්තු පැහැර ගැනමී, බලොත්කොරකමින් 
වස්තු පැහැර ගැන්ම යන ගම් සොහසික කරියොවලින් සම්පූණගගයන් 
වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ ගම් සසුගනහි භික්ෂුවගග් සීලය යි.
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 මධයම සීලය 

ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ (පැවිේගෙෝ) කමගය, 
කමග ඵලය හො ගමගලොව, පරගලොව වි්වොසය නම් වූ රේධොගවන් පූජො 
කරන ලෙ චීවර පිණඩ්පොත ගස්නොසන ගිලන්පස ආදිය පරිගභෝග ගකොට 
කහ - ඉඟුරැ - වෙ කහ - ගහල වෙ කහ - ඉවෙ - කුළුරෑණ - සුවඳ 
ගහොට - වම් මුතු ආදී මුල ්පැළගවන ගේ ෙ, ඇහැටු - නුග - පුලිළ - 
දිඹුල් - කලහ - දිවුල් ආදී කඳ පැළගවන ගේ ෙ, උක් - උණ - බට ආදී 
පුරැක් පැළගවන ගේ ෙ, අඳුතලො - මුරැවො - හිරිගේරිය ආදී අග (කරටිය) 
පැළගවන ගේ ෙ, හැල් වී - වී ආදී ගපරදිග ධයොනයය ෙ - උඳු - මුං - 
මෑ ආදී අපරදිග ධොනය වගග ආදී ඇට පැළගවන ගේ ෙ යන ගම් බීජ්ග්ාම 
නම් වූ පැළගවන ගේ ෙ, භතූ්ග්ාම නම් වූ පැළවුණු ගේ ෙ සිඳීගමහි ගයදී 
වොසය කරත්. ගම් සසුගනහි භික්ෂුව එගලස බීජගොම, භූතගොම සිඳීම්, 
බිඳීම් ආදිගයන් සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් 
සීලයක් ගේ. 

“එගස්ම ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ 
(පැවිේගෙෝ) කමගය කමග ඵලය හො ගමගලොව පරගලොව වි්වොසය නම් වූ 
රේධොගවන් පූජො කරන ලෙ චීවර පිණ්ඩපොත ගස්නොසන ගිලන්පස ආදිය 
පරිගභෝග ගකොට ආහාර සන්නිධි, පාන සන්නධිි, වසත්්ර සන්නිධි යාන 
සන්නිධි, සයන සන්නිධි, ග්න්ධ සන්නිධි, ආමිස සන්නධිි යනොදී ගලස 
සන්නිධි කොර පරිගභෝගගයහි ගයදී වොසය කරයි. ගම් සසුගනහි භික්ෂුව 
එගලස සන්නිධි කොරක පරිගභෝගගයන් සම්පූණගගයන ්වැළකුගණ් ගේ. 
ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයක් ගේ. එහි :-  

 ආහාර සන්නිධි 

රැස් කිරීම සනන්ිධි නම් ගේ. අෙ පිළගිත් ආහොර ගහට දින 
පරිගභෝගය පිණිස තබො ගැනීම ආහාර සනන්ිධි නම් ගේ. ගමය විනය 
කරමය, සල්සල්ඛ පරත්ිපදාව යැයි ගෙවැෙෑරැම් ගේ. එක ් දිනක පිළිගත් 
ආහොර රවය අන් දිනක පරිගභෝගයට තබො ගැනීගමන් සන්නිධි කොරක 
සික්ෂොපෙගයන් දුෂ්කට ඇවතට පැමිණීගමන් ෙ, වැළඳීගමහි දී පිඩක් 
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පොසො පචිති ඇවතට පැමිණීගමන් ෙ විනය කරමගයන ්වරෙට පැමිණීම 
ගේ.  

දායකොදීන් විසින ්ආරොමයට ගගනවිත් පූජො කරන ලෙ ආහොර 
ආදිය අනපුසම්පනන්යන්ට භොර ගකොට ඔවනු් පසු දින පිළගිනව්න 
ලේෙක් ගගන පරිගභෝගගයන් විනගයන් ඇවතට ගනොපැමිගණ්. එගහත් 
එය සැහැල්ලු පරතපිදාවට ගනොගැළගපන බැවින් සල්ගල්ඛ් පරතිපදාගවන් 
වරෙට පැමිගණ්. ගමයනි් ඇවැත් ගනොගේ. 

 පාන සන්නිධි 

අෂ්ටපොන ගිලන්පස රවය පළිිගගන පස ුදින පරිගභෝගයට තබො 
ගැනමී පාන සන්නධිි නම් ගේ. ගමය ෙ විනය කරමය, සල්සල්ඛ පරත්ිපදා 
කරමය යැයි ගෙවැෙෑරැම් ගේ. පොන වගග පළිිගගන පසු දින පරිගභෝගයට 
තබො ගැනීගමන් දුෂ්කට ඇවතට පැමිණීගමන් ෙ, වැළඳීගමහි දී ගිලින 
උගුරක් පොසො පචිති ඇවතට පැමිණීගමන් ෙ විනය කරමගයන් වරෙට 
පැමිණී ගේ.  

 අනුපසම්පනන්යන්ට භොර ගකොට ඔවුන් පසු දින පිළගින්වන 
ලේෙක් ගගන පරිගභෝගගයන් විනගයන් ඇවතට ගනොපැමිගණ්. එගහත් 
එය සැහැල්ලු පරතපිදාවට ගනොගැළගපන බැවින් සල්ගල්ඛ් පරතිපදාගවන් 
වරෙට පැමිගණ්. 

 වස්ත්ර සන්නිධි 

 

 ගෙපට සිවුර, තනි පට සවිුර, අඳන සිවරු යන තුන ් සිවුරට 
අමතරව අඳින ගපොරවන සිවුරැ මතු පරගයෝජනය පණිිස තබො ගැනීම 
වස්ත්ර සන්නිධි නම් ගේ. භකි්ෂුවකට කැප වන්ගන් අධිෂ්ඨොන සිවුරැ එක් 
කට්ටලයක් පමණය. එයින් අමතරව ඇති රියනකට වඩො දිග ඇති, 
වියතකට වඩො පළල ඇත ිසියලු චීවර අතිගර්ක වගයන් ෙස දිනක් 
කැප ගේ. ඉන් මත ුතබො ගැනීගමන් නිසඟ ිපචිති ඇවතට පැමිගණ්. 
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ඇවැත් ගනොවීම පිණිස විනය කරමගයන් විකල්පනය කිරීම ආදිගයන් 
කල් තබො ගත හැක. එගස් කිරීම සල්ගල්ඛ් පරතිපදාවට ගනොගැළගපයි. 
 

 යාන සන්නිධි 

 හස්ති යොනය, අ්ව යොනය භික්ෂූන්ට අකැප ය. භික්ෂූන්ගග් 
යොනය උපොහනයයි (පොවහන් ගෙකය). පොවහන් වැඩිගයන් තබො 
ගැනීගමන් වන ඇවතක් නැත. පොවහන් අවය වන්ගන් පො ගස්දූ විට 
පොවිච්චියට එක් වහන් සඟලක් ෙ අන් තැන්හි දී පොවිච්චියට එක් වහන් 
සඟලක් දැයි වහන් සඟල් ගෙකකි. ඊට වැඩිගයන් තබො ගැනමී යාන 
සන්නිධි නම් ගේ. එය සල්ගල්ඛ් පරතිපදාවට ෙ ගනොගැළගපයි. 

 සයන සන්නිධි 

 සැතගපන ඇඳ සයනය නම් ගේ. වැඩිපුර ඇඳන් පරිහරණගයන් 
විනගයන් ඇවැත් ගනොගේ. භික්ෂුවකට ෙහවල් කොලගයහි ගවගසන තැන 
පහසුවට හො රොතරිගයහි ගත කරන තැන සැතපීමට ඇඳන ් ගෙකක් 
පරිගභෝග කළ හැක. ඊට වැඩිගයන් තබොගගන පරිහරණය කිරීම  සයන 
සන්නිධි නම් ගේ.  

 ග්න්ධ සන්නිධි 

 

 සඳුන් ආදී සුවඳ රවයයන්ට ග්න්ධ යැයි කියනු ලැගේ. සගමහි 
හටගන්නො ගරෝගයන් සුවකර ගැනීමට භික්ෂූන්ට සවුඳ වගග පොවිච්චි කළ 
හැක. ගරෝග සවු වූ පස ුනැවත සගමහි ගරෝග හටගතගහොත් ගැනීමට 
කියො සුවඳ තම සන්තකගයහි තබො ගැනීම ග්න්ධ සන්නිධි නම් ගේ. 
ගමයින් විනගයන් ඇවැත් ගනොගේ. සල්ගල්ඛ් පරතිපදාවට ගනොගැළගපයි. 
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 ආමිස සන්නිධි 

 

 දායකයන් ගනොපැමිගණන හො පිඬු සිඟො ගනොයන දිනයන්හි 
පරිගභෝගය පිණිස සහල් ගපොල් මිරිස් කරවල ආදිය රැස් ගකොට තබො 
ගැනමී ආමිස සන්නධිි නම් ගේ. ගනොකල්හි පැමිගණන ගසොගරකුට 
ගහෝ අන් ගකගනකුට දීම පිණිස භික්ෂුවට තමන් වසන තැන සහල් 
නැළයික් ෙ, සකුරැ පිඩක ් ෙ, ගිගතල් කොලක් ෙ තබො ගත හැකිය. 
තමන්ගග් පරිගභෝගය පිණිස ආහොර අනුපසම්පනන්යන් අයත් ගකොට 
තබො ගැනීගමන් ෙ කැප කටුිවල තබො ගැනීගමන් ෙ විනගයන ්වරෙට 
පත් ගනොගේ. එය සල්ගල්ඛ් පරතිපදාවට ගනොගැළගපයි. 

ගමබඳු වූ සනන්ිධි කොර පරිගභෝගගයන් වැළකී සිටීම භකි්ෂුවගග් 
එක් සීලයක් ගේ. 

එගස්ම ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය කමග  
ඵලය හො ගමගලොව, පරගලොව වි්වොසය නම් වූ රෙධ්ොගවන් පූජො කරන 
ලෙ චීවර පිණ්ඩපොත ගස්නොසන ගිලනප්ස ආදිය පරිගභෝග ගකොට 
නැටීම, ගී කීමය, ගබර ආදිය වැයීම, ගබොගහෝ නළුවන් රැසව් ජනයො 
ඉදිරිගයහි කරන නැටීම, මහො භොරතය රොමොයනය ආදී කථො කමී හො 
ඇසීම, අතින් ගලෝහ ගබර ගැසමී හො අත්තල ගැසීම, තොලම් ගැසීම, 
ඝන තොලම් ගැසමී, මන්තර ජප ගකොට මළ මිනී නැඟටිුවීම, කුම්භථූණ 
නම් සිවරුැස් ගබර වැයීම, රඟ මඬුලුවල ගෙවියන්ට ස්ගතෝතර ගොයනය, 
පරතිභොන චිතර කිරීම, චණ්ඩොලයන්ගග් හණ ගස්දීගම් කරීඩොව, අගයෝගුඩු 
කරීඩොව, උණ ගස් ඔසවො නැටීම, මිනී ඇට ගස්දීගම් කරීඩොව, ඇත් ගපොර, 
අ්ව ගපොර, මීමුන් ගපොර, ගව ගපොර, එළු ගපොර, බැටළු ගපොර, කකුළුු 
ගපොර, වටු ගපොර, ගපොලු හරඹ, මිටින් කරන ගපොර, මල්ලව ගපොර, යෙු්ධ 
පවතින තැන් ෙකන්ට යොම, බල ගසන් ගණින තැන ්ෙකන්ට යොම යනොදී 
විගනෝෙය පිණිස කරන ගේවල් කිරීගමන් ෙ,  දැකීගමන් ෙ යකු්තව වොසය 
කරත්. ගම් සසුගන් භික්ෂුව ගමබඳු විසුළු දැක්ගමන් සම්පූණගගයන් 
වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 

  එගස්ම ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය, 
කමග ඵලය හො ගමගලොව, පරගලොව වි්වොසය නම් ව ූරේධොගවන් යුතුව 
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පූජො කරන ලෙ චීවර පිණඩ්පොත ගස්නොසන ගිලනප්ස ආදිය පරිගභෝග 
ගකොට එක අතකට ගකොටු අට බැගින් ඇති ගපෝරැගවහි කරන කරීඩොවය, 
ගපෝරැ නැති හිස් තැන කරන කරීඩොවය, දූ ගපෝරැ ආදිගයහි ගමන් 
ආකොගයහි කරීඩො කරිීමය, බිම ගකොටු ඇඳ පනමිින් කරන කරීඩොවය, දූ 
කැට ගනොගසොල්වො නිගයන් ගසො කරීඩො කිරීමය, දාදු කැටවලින් කරන 
කරීඩොවය, දිග වූ ෙ ගකටි වූ ෙ ෙඬුවලින් කරන කරීඩොවය, ඉරට මිටිවලින් 
ඇත් අස් ආදී රෑප ෙකව්ො කරන කරීඩොවය, පනද්ුගවන් කරන කරීඩොවය, 
පතරවලින් තැනූ නලො පිඹිමින් කරන කරීඩොවය, ගසල්ලම් නඟුගලන් සී 
සෑමය, කරනම් ගැසීමය, තල්පත් ආදිගයන් කැරගකන සුළං ගපති තනො 
කරීඩො කිරීමය, ගකොළවලින ්තැනූ නැළිගයන් වැලි ආදිය මැනමීය, කුඩො 
රථගයන් කරීඩො කිරීමය, ගසල්ලම් දුන්ගනන් කරීඩො කරිීමය, අහගසහි ගහෝ 
පිගටහි ගහෝ අකුරැ ලිවීගමන් කරන කරීඩොවය, සිතූ ගෙ ්කීගමන් කරන 
කරීඩොවය, අනුන්ගග් ඇෙ පලුදු දැකව්ීගමන් කරන කරීඩොවය යන ගමබඳු 
වූ පරමොෙයට කොරණො වූ සූදු කරීඩොවල ගයදී වොසය කරති. ගම් සසුගනහි 
භික්ෂුව එබඳු ගේ කිරීගමන් සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ 
භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 

එගස්ම ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය, 
කමග ඵලය හො ගමගලොව, පරගලොව වි්වොසය නම් වූ රේධොගවන් පූජො 
කරන ලෙ චීවර, පිණ්ඩපොත, ගස්නොසන, ගිලන්පස ආදිය පරිගභෝග 
ගකොට ආසන්දි නම් වූ පමණට වඩො උස ඇති පුටු ය, පොෙයන්හි සිංහ 
වයොඝරොදී සත්වයන්ගග් රෑප ගයොදා කළ ආසනය, සතරඟුලකට වඩො දික් 
ගලොම් ඇති ඇතිරිය, එළු ගලොම්වලින් විසිතුරැ ගකොට වියන ලෙ 
ඇතිරිය, ඝනට මල් කැටයම් ගයොදා කරන එළු ගලොම් ඇතිරිය, පුළුන් 
පුරවො කරන ලෙ ඇතිරිය, සිංහ වයොඝරොදී සත්ව රෑප ගයොදා විසිතුරැ කළ 
ඇතිරිය, ගෙපස රැලි ගයොදා කළ එළු ගලොම් ඇතිරිය, එක් පගසක රැලි 
ගයොදා කළ එළු ගලොම් ඇතිරිය, රන් නූගලන් විසිතුරැ කරන ලෙ තිහිරි 
නූගලන් කරන ලෙ ඇතිරිය, රන් නූගලන් විසිතුරැ කරන ලෙ පට 
නූගලන් කරන ලෙ ඇතිරිය, නිළියන් ගසො ගලොස් ගෙගනකුට නැටීමට 
පරමොණවත් එළු ගලොම් ඇතරිිය, ඇතුන් පිට අතුරණ ඇතිරිය, අසුන් පිට 
අතුරන ඇතිරිය, රථගයහි අතුරණ ඇතිරිය, අඳුන් දිවි සමින් කළ 
ඇතිරිය, කෙලිමිග නම් වූ මුව සමින් කළ උතුම් ඇතිරිය, රතු වියන් 
ඇති ඇඳය, ගෙපස රතු ගකොට්ට තබන ලෙ ඇඳය, යන ගමබඳු උස් 
අසුන් මහ අසුන් පොවිච්චි කරති. ගම් සසුගනහි භික්ෂුව එබඳු වූ උස් 
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අසුන් මහ අසුන් පරිගභෝග කිරීගමන් වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් 
එක් සීලයකි. 

එගස්ම ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය, 
කමග ඵලය හො ගමගලොව, පරගලොව වි්වොසය නම් වූ රේධොගවන් පූජො 
කරන ලෙ චීවර පිණඩ්පොත ගස්නොසන ගිලන්පස ආදිය පරිගභෝග ගකොට 
සුවඳ වගග ඇඟ ගෑම, අත් පො අලංකොරමත් වීමට ගතල් ගො පිරිමැදීම, 
සුවඳ පැනනි් නෑම, මලල්ව ගපොර කරැවන් ගමන් මස් වැඩීමට 
මුගුරැවලනි් ඇඟ තැලීම, කැඩ පතින් රීරොලංකොරොදිය බැලීම, රීරය 
අලංකොර කිරීමට අඳුන් ගතල් ගෑම, මල ්හො මල් මොලො පැලඳීම, ඇඟ 
පැහැපත් වීමට විලවුන් ගෑම, මුහුගණහි සුවඳ රවය ගෑම, මුහුගණහි 
කැළැල් මැකමීට විලවනු් ගෑම, අලංකොරය පිණිස අත්වල ආභරණ 
පැලඳීම, හිස මදුුගනහි ගකොණ්ඩය බැඳ රන ්ආභරණ ආදිගයන් සැරසීම, 
අලංකොර සැරයටි දැරීම, සත්රී රෑප පරුැෂ රෑප ආදී විසිතුරැ රෑප ගයොදා 
කළ ගබගහත් නළ දැරීම, තයිුණු කඩු දැරීම, විසිතුරැ කඩු දැරීම, විසිතුරැ 
පොවහන් දැරීම, නලලප්ට දැරීම, සිළුමිණි පැලඳීම, වලව්ිදුනො දැරීම, දික් 
ෙහවලු ඇති සුදු වස්තර දැරීම යනොදිගයන ්රීරය සැරසීම් කරති. ගම් 
සසුගනහි පැවිදි වූ භික්ෂුව එබඳු සැරසමී් කිරීගමන ් වැළකුගණ් ගේ. 
ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 

එගස්ම ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය, 
කමග ඵලය හො ගමගලොව, පරගලොව වි්වොසය නම් වූ රේධොගවන් පූජො 
කරන ලෙ චීවර පිණඩ්පොත ගස්නොසන ගිලන්පස ආදිය පරිගභෝග ගකොට 
මහො සම්මත, මහො මනධ්ොතු, ධමගොගෝක ආදී මහො රජවරැ මහොනුභොව 
ඇත්ගතෝය1 යනොදී රජුන් පළිිබඳ කථො, අසවල් ගසොරො බල සම්පන්නය 
යනොදී ගසොරැන් පළිිබඳ කථො, මහ ඇමතියන් පළිිබඳ කථො, යුෙ ගසනො 
පිළිබඳ කථො, භය පිළිබඳ කථො, යුේධ පිළිබඳ කථො, අසවල් ආහොර 
ගමගස් ගමගස් ව ූරස ගුණ ඇත්ගත්ය යනොදී ආහොර පළිිබඳ කථො, පොන 
වගග පළිිබඳ කථො, ඇඳුම් පළිබිඳ කථො, ඇඳන් පිළිබඳ කථො, මොලො පිළිබඳ 
කථො, සුවඳ රවයයන් පළිිබඳ කථො, අපගග් ාතිගයෝ ූරගයෝ ය යනොදී 
නෑයන් පිළිබඳ කථො, ගපර අපි සුගඛ්ෝපගභෝගී රථවලින් ගමන් ගිගයමු 

                                     
1 ගමගස් මහොනුභොව රජවරැන් පවො මරණයට පැමිණියහ සියල්ල ගවනස් වන්ගන්ය 
යනොදී ගලස කථො කිරීම ධමග කථොය. 
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යනොදී රථ පිළිබඳ කථො, අසවල් ගම සරැසොර ය ඒ ගම් වැසිගයෝ ූරගයෝ 
ය යනොදී ගම් පළිිබඳ කථො, නියම්ගම් පිළිබඳ කථො, නගර පිළිබඳ කථො, 
ජනපෙ පිළිබඳ කථො, අසවල් ස්තරිය ලස්සන ය, රීරොවයව පිරිපුන් ය 
යනොදී ස්තරීන් පිළිබඳ කථො, පුරැෂයන් පළිිබඳ කථො, කුමොරයන් පිළිබඳ 
කථො, කුමරියන් පිළිබඳ කථො, නන්දිමිතර ගයෝධයො ූරගයකි යනොදී 
ගයෝධයන් (රූයන්) පළිිබඳ කථො, අසවල් වීථිය ගහොඳින් සකසො ඇත 
යනොදී වීථි පළිිබඳ කථො, ජල ස්නොනය පිළිබඳ හො දිය ගගන යන දාසීන් 
පිළිබඳ කථො, කමටහනින් ගතොර වූ නිෂ්ඵල කථො, ගලෝකය කවගරකු 
විසින් නමිගොණය කරන ලෙග්ේ ෙ යනොදී ගලොකය පිළබිඳ කථො, සොගර 
ගෙවියො විසින් සොරන ලෙ බැවින් සමරුය නම් විය. මො විසින් ගමය 
සොරන ලේගේ යැයි හස්ත මරුොගවන් තමො දැක්වූ බැවින් සමුරය නම් විය 
යනොදී වූ සමුරය පළිිබඳ කථො, දියුණුව හො පිරිහීම පිළිබඳ කථො යන 
ගමබඳු පහත් කථොවන්හි ගයදී ගවගසති. ගම් සසුගනහි භික්ෂුව එබඳු 
තිර්චීන  කථොවලින් වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 

එගස්ම ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය, 
කමග ඵලය හො ගමගලොව, පරගලොව වි්වොසය නම් වූ රේධොගවන් පූජො 
කරන ලෙ චීවර, පිණ්ඩපොත, ගස්නොසන, ගිලන්පස ආදිය පරිගභෝග 
ගකොට ගමගලස වොෙ විවොෙ කරමින් හැසිගරති. එනම් :- ඔබ ගම් ධමග 
විනය ගනොෙන්ගනහි ය, මම ගම් ධමග විනය ෙනිමි. ඔබ ගම් ධමග විනය 
කුමක් යැයි ෙන්ගනහි ෙ? ඔබ වරෙවො පළිිපදින්ගනහි ය, මම මනොගකොට 
පිළපිදින්ගන් ගවමි. මොගග් වචන යහපත් ය. අථග සහිත ය, ඔබගග් වචන 
අථග රහිත ය. නුඹ පළමුව කිය යුත්ත පසුව කීගවහි ය, පසුව කිය යුත්ත 
පළමවු කීගවහි ය. ඔබ යමක් ගබොගහෝ කල් පුරැදු කරමින් පරගුණ 
කරගන්නො ලේගේ ෙ? ඒ සියල්ල මොගග් එක ්වචනගයන ්ම නිෂ්ඵල විය. 
ඔබට ගචෝෙනො කරන ලේගෙහි ය. නිනද්ා කරන ලේගෙහි ය. වොෙගයන් 
මිගෙනු පිණිස තැන තැන ගගොස් ඉගගන ගනවු. එගලස ඉගගන ගගන 
හැක්ගකහි නම් වොෙගයන ් ගැලගවව යනොදී ගලස ගෙෝෂොගරෝපණ 
කථොගවහි ගයදී ගවගසත්. ගම් සසුගනහි භික්ෂුව එබඳු වොෙ කථොවළින් 
වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 

එගස්ම ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය, 
කමග ඵලය හො ගමගලොව, පරගලොව වි්වොසය නම් වූ රේධොගවන් පූජො 
කරන ලෙ චීවර, පිණ්ඩපොත, ගස්නොසන, ගිලන්පස ආදිය පරිගභෝග 
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ගකොට රජුන්ගග්, රජ මහ ඇමතියන්ගග්, ක්ෂතරියන්ගග්, බමුණන්ගග්, 
ගෘහපතියන්ගග් සහ කුමරැන්ගග් හසුන් ගගණ ගමතැනින් අසවල් 
තැනට යව - අසවල් තැනනි් ගමහි එව - ගමය ගගන යව - එතැනනි් 
අසවල් ගෙය ගගණ එව යනොදී ගලස ගමගහයවන කල්හි ඔවනු්ගග ්දූත 
කමගගයහි ගයදී ගවගසත්. ගම් සසුගනහි භික්ෂුව එබඳු දූත කමගයන් හි 
ගයදීගමන් වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 

එගස්ම ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය, 
කමග ඵලය හො ගමගලොව, පරගලොව වි්වොසය නම් වූ රේධොගවන් පූජො 
කරන ලෙ චීවර, පිණ්ඩපොත, ගස්නොසන, ගිලන්පස ආදිය පරිගභෝග 
ගකොට කුහකකම් කිරීගමන් දිවි පවතව්ති. එනම් :- සිේපස පරතය ලැබීම 
සඳහො සිත් ඇගෙන ගලස කථො කරති. පරතයය ලැබීම පිණිස කයනි් 
වචනගයන් හැඟවීම් කරත.ි ගනොගෙනන්වුන්ට නනි්දා අපහොස ගකොට 
ලැජ්ජොවට පමුණුවති. එක් තැනකින් ලැබුණු ගේවල් වැඩිගයන් ලබනු 
පිණිස අන් තැනකට දී ලොභගයන් ලොභය ගසොයති. ගම් සසුගනහි භික්ෂුව 
එබඳු කුහකකම් කිරීගමන ් වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් 
සීලයකි.

 මහා සීලය  

ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය කමග ඵලය 
ගමගලොව පරගලොව වි්වොසය නම් වූ රෙධ්ොගවන් පූජො කරන ලෙ චීවර, 
පිණ්ඩපොත, ගස්නොසන, ගිලන්පස ආදිය පරිගභෝග ගකොට, ගමගලස අත් 
පො පිහිටි තැනැත්තො දීඝගොයුෂ ඇත්ගතක් ගවයි යනොදී වූ අංග් ශාස්ත්රය, 
මදුරො පුරගයහ ිඅග රජ ව ූපණ්ඩු රජ ුමුතු ඇට තුනක් මිගටහි තබොගගන 
මගග් අගත් කමුක් තිගේෙ යැය ිනමිිත්ත පොඨකයන්ගගන් ඇසයී. එවිට 
ඔවුහු වටපිට බැලූහ. එගේගලහි හූගනකු විසින් මැස්සන් අල්ලමින් 
සිටින විට මැස්ගසක් එයනි් අත මිදී යනු දැක මුතු යැයි කීහ. කීයක් 
තිගේ දැයි අසන විට කකුගුළකු ගතවරක් හැඬලීය එයින් මුතු තුනක් 
යැයි කීහ යනොදී වූ නිමිත්ි ශාස්ත්රය, මහත් වූ අකුණු ගැසීම් ආදිය දැක 
එයින් ගමගස් ඵල ඇතිගවයි යනොදී උත්්පාත් ලක්ෂණ් ශාස්ත්රය, යගමක් 
ගපර යම සිහින දුටුව ගහොත් ගම් විපොකය ඇතිගවයි යනොදී වූ ස්වප්න 
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ශාස්ත්රය, ගමම ලක්ෂණගයන් යකු්ත වූ තැනැත්තො රජගවයි ගම් 
ලක්ෂණගයන් යුක්ත වූ තැනැත්තො යුවරජ ගවයි යනොදී වූ ලක්ෂණ් 
ශාස්ත්රය, මීයන් කෑ වස්තරොදිය බලො එයනි් ගමගස් විපොක ඇතිගවයි 
යනොදී වූ මුසිකචින්න විදයාව, ගමබඳු ෙර ෙමො ගිනි පිදීගමන් ගමගස් 
අනුහස් ඇතිගවයි යනොදී අග්්ග්ිසහෝමය, ගමබඳු හැන්ෙකින ් ෙහයියො 
පිදීගමන් ගමබඳු ඵල ඇතිගවයි යනොදී දබබිසහාමය, ගමබඳු හැනේකනි් 
ගමබඳු ෙහයියො පදිීගමන් ගමබඳු ඵල ඇතිගවයි යනොදී ත්ුෂසහෝමය, 
ගමබඳු කුඩු වගගවලින් ගනිි පිදීගමන් ගමබඳු ඵල ඇතිගවයි යනොදී 
ත්ණ්සහෝමය, ගමබඳු සහල් තෘණ ආදිගයන් ගිනි පදිීගමන් ගමබඳු ඵල 
ඇතිගවයි යනොදී ත්ණ්්ඩුල සහාමය, ගිගතල්වලින් ගින ිපිදීගමන් ගමබඳු 
ඵල ලැගබයි යනොදී සප්පි සහාමය, තලගතල් අබ ගතල් ආදිය කටින් 
ගගන ගනි්නට දැමීගමන ්ගමබඳු ඵල ඇතිගවයි යනොදී සත්්ල සහාමය, 
මන්තර ජප කිරීගමන් කරන මුඛ සහාමය, ෙකුණු අකු ඇටගයහි ගලයින් 
පිදීම වූ සල් සහාමය, ඇඟිලි ඇට බලො ඵලොඵල කියන අංග් විදයා, 
ගගවතු ආරොම වතු ආදිගයහි ඵලොඵල කියන වාසත්්ු විදයාව, නීති 
ොස්තරය ඉගගන ගගන කරනන්ො වූ ක්ෂාත්ර විදයාව, ගසොගහොගනහි 
ොන්ති කමගය කරන්නො වූ සිව විදයාව, සිවලුන්ගග් හඬ අසො ඵලොඵල 
කියන්නො ව ූසිඟාල විදයාව, වවදය ශාස්ත්රය, (මන්තර) ඉගගන ගගන 
කරනන්ො වූ භූත් විදයා, විොල ගගයක වසන්ගනක ුවිසින් උගත යුතු 
මන්තර ඉගගන ගගන කරනන්ො වූ භූරි විදයාව, සපගයන් ෙෂ්ටකළ විට විෂ 
බෑම ආදී ගලස කරනන්ො වූ සපම විදයාව. සපග විෂ බැස්සවීමට 
ගනොහැකිවන ගලස කරනන්ො ව ූවිෂ විදයාව, ගගෝණුස්සන් ෙෂ්ටකළ විට 
පරතිකමග කරනන්ො වූ සග්ෝණ්ුසු විදයාව, මීයන් කෑ විට පරතිකමග කරන්නො 
වූ මූෂකි විදයාව, පියොපත් ඇති ගහෝ නැති සත්වයන්ගග් හඬ අසො 
ඵලොඵල කියනන්ො ව ූසකණු් විදයාව, කපුටන්ගග් හඬ අසො ඵලොඵල 
කියන්නො වූ වායස විදයාව, ගමොහු ගමපමණ කලක් ජීවත් වන්ගන්ය 
යැයි ජීවිත් කාලය කීම, ඊ තළ ගවඩි ආදිය ගනොවදින ගලස කරනන්ො 
වූ ශරපරිත්රාණ් විදයාව, සියලු තිරිසන් සතුන්ගග් ේෙ ගත්රැම් ගත හැකි 
මෘග් පක්ෂ විදයාව, යන පහත් විෙයො ගහ්තු ගකොට ගගන වැරදි 
ජීවිතගයන් ජීවිකො ගකගරත්. ගම් බුදු සසුගනහි භකි්ෂුව එබඳු පහත් 
විෙයොවන් ගහ්තුගවන් කරන ලොමක ජීවිකොගවන ් සම්පූණගගයන් 
වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 
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එගස්ම ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය කමග 
ඵලය හො ගමගලොව පරගලොව වි්වොසය නම් ව ූරෙධ්ොගවන් පූජො කරන 
ලෙ චීවර, පිණ්ඩපොත, ගසන්ොසන, ගිලන්පස ආදිය පරිගභෝග ගකොට 
ගමබඳු වණගගයන් යුත් ගමබඳු හැඩගයන් යුත් මැණික් ඇත්තහු නිගරෝගී 
ගවයි, ආ්චයයගය ලැබීමට ගහ්තු ගවයි යනොදී ගලස මැණික්වල ලක්ෂණ 
බලො ඵලොඵල කියනන්ො වූ මිණි ලක්ෂණ්  විදයාව, වස්තරයන්හි ගුණ අගුණ 
ෙක්වන වස්ත්ර ලක්ෂණ් විදයාව, ගමබඳු ෙණ්ඩක ්දැරීගමන ්ගමබඳු ඵලොඵල 
ඇතිගවයි යැයි කයින දණ්්ඩ ලක්ෂණ් විදයාව, ගමබඳු කඩුවක් දැරීගමන් 
ගමබඳු ඵලොඵල ඇත්ගත්ය යැයි කියනු ලබන අසි ලක්ෂණ් විදයාව, 
ගමබඳු දුන්නක් දැරීගමන් ගමබඳු ඵලොඵල ඇත්ගත්ය යැයි කයිනු ලබන 
දුනු ලක්ෂණ් විදයාව, ගමබඳු ආයුධයක් දැරීගමන් ගමබඳු ඵලොඵල 
ඇත්ගත්ය යැයි කියනු ලබන ආයුධ ලක්ෂණ් විදයාව, ගමබඳු ස්තරියක් 
ගවගසන නිවසට ගමබඳු ඵලොඵල ඇත්ගත්ය යනොදී වූ ස්ත්රී ලක්ෂණ් 
විදයාව, ගමබඳු පුරැෂගයක ුගවගසන නිවසට ගමබඳු ඵලොඵල ඇත්ගත්ය 
යනොදී වූ පුරුෂ ලක්ෂණ් විදයාව, එගලසම කුමාර ලක්ෂණ් විදයාව, කුමාරී 
ලක්ෂණ් විදයාව, දාස ලක්ෂණ් විදයාව, දාසී ලක්ෂණ් විදයාව, හස්ත්ි ලක්ෂණ් 
විදයාව. අශ්ව ලක්ෂණ් විදයාව, මහිෂ ලක්ෂණ් විදයාව, වෘෂභ ලක්ෂණ් 
විදයාව, අජ් ලක්ෂණ් විදයාව, සමණ්්ඩක ලක්ෂණ් විදයාව, කුකක්ුට ලක්ෂණ් 
විදයාව, වටු ලක්ෂණ් විදයාව, ත්ලසග්ායි ලක්ෂණ් විදයාව, කර්ණිකා 
ලක්ෂණ් විදයාව, මෘග් ලක්ෂණ් විදයාව යනොදී ගමබඳු තිර්චීන 
විෙයොවගගන් ජීවිකොව ගකගරති. ගම් බුදු සසුගනහි භික්ෂුව එබඳු 
තිර්චීන විෙයොවන්ගගන් කරන ලොමක ජීවිකොගවන ් සම්පූණගගයන් 
වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 

තව ෙ ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය කමග 
ඵලය හො ගමගලොව පරගලොව වි්වොසය නම් ව ූරෙධ්ොගවන් පූජො කරන 
ලෙ චීවර, පිණ්ඩපොත, ගසන්ොසන, ගිලන්පස ආදිය පරිගභෝග ගකොට 
අසවල් දින අසවල් නැකතින් අසවල් රජුගග් බැහැර යෑම වන්ගන්ය, 
අසවල් දින ඇතුළු නුවරට එන්ගන ්ය, අසවල් දින ඇතුළු නවුර රජුන් 
ගවත පැමිණීම වන්ගන්ය, බැහැර රජුගග් බැහැරට යෑම වන්ගන්ය, 
බැහැර රජුගග් ඇතුළු නවුරට ඊම වන්ගන්ය, ඇතුළු නවුර රජුගග් ආපසු 
යෑම වන්ගනය්, ඇතුළු නවුර රජුට ජය වන්ගනය්, බැහැර රජනු්ට 
පරොජය වන්ගන්ය, බැහැර රජුන්ට ජය වන්ගනය්, ඇතුළු නුවර රජුට 
පරොජය වන්ගන්ය, ගමගස ් ගමොහුට ජය වන්ගනය්, ගමගස් පරොජය 
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වන්ගනය් යැයි කියො ගමගස් මිථයො ජීවගයන් ජීවිකො ගකගරති. ගම් බුදු 
සසුගනහි භික්ෂුව එබඳු තිර්චීන විෙයොවන්ගගන ් කරන ලොමක 
ජීවිකොගවන ් සම්පූණගගයන ් වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක් 
සීලයකි. 

තව ෙ ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය කමග 
ඵලය හො ගමගලොව පරගලොව වි්වොසය නම් ව ූරෙධ්ොගවන් පූජො කරන 
ලෙ චීවර, පිණ්ඩපොත, ගසන්ොසන, ගිලන්පස ආදිය පරිගභෝග ගකොට 
අසවල් දින චන්රගරහණයක් වන්ගන්ය. සයූයග ගරහණයක් වන්ගන්ය, 
අසවල් දින චන්ෙසූයයග ගෙගෙනොගග් නියම මොගගගයහි ගමන වන්ගනය්, 
අසවල් දින චනේසූයයග ගෙගෙනොගග් අමොගගගයහි ගමන වන්ගන්ය, 
අසවල් දින නක්ෂතරයන්ගග් නියම මොගගගයහි ගමන වනග්න්ය,  අසවල් 
දින නක්ෂතරයන්ගග් අමොගගගයහි ගමන වන්ගනය්, අසවල් දින 
උල්කොපොතයක් වන්ගන්ය, අසවල් දින දිසොඩොහයක් වන්ගන්ය, අසවල් 
දින භමූි චලනයක් වනග්න්ය, අහස ගගිිරැම වන්ගන්ය, අසවල් 
ගේලොගවහි සඳ නැගීම වන්ගනය්, හිරැ නැගීම වන්ගනය්, 
තොරකොවන්ගග් නැගමී වන්ගන්ය, බැසීම වන්ගනය්, අඳුරැ වීම 
වන්ගනය්, බැබළීම වන්ගන්ය, ගමබඳු විපොක ඇති චන්ර ගරහණයක් 
වන්ගනය්, ගමබඳු විපොක ඇති සූයයග ගරහණයක් වන්ගනය්, ගමබඳු 
විපොක ඇති නක්ෂතර ගරහණයක් වන්ගනය්, ගමබඳු විපොක ඇති චන්ර 
සූයයගයන්ගග් නියම මොගගගයහි යොමක් වන්ගනය්, ගමබඳු විපොක ඇති 
චන්ර සයූයගයන්ගග් වැරදි මොගගගයහි යොමක ්වන්ගනය්, ගමබඳු විපොක 
ඇති නක්ෂතර තොරකොවන්ගග ්නියම මොගගගයහ ියොමක ්වන්ගන්ය, ගමබඳු 
විපොක ඇති නක්ෂතර තොරකොවන්ගග් වැරදි මොගගගයහි යොමක් වන්ගනය්, 
ගමබඳු විපොක ඇති උල්කොපොතයක් ඇති වන්ගන්ය, ගමබඳු විපොක ඇති 
දිසොඩොහයක් ඇති වන්ගන්ය, ගමබඳු විපොක ඇත ි භූමි කම්පොවක් 
වන්ගනය්, ගමබඳු විපොක ඇති අහස් ගිගිරැමක් වන්ගනය්, ගමබඳු විපොක 
ඇති සඳ, හිරැ, තොරකොවන්ගග් නැගීමක්, බැසීමක්, අඳුරැ වීමක්, 
බැබළමීක් වන්ගනය් යැය ි ගමගස් ොස්තර කියමින් මිථයො ජීවගයන් 
ජීවිකො ගකගරති. ගම් බුදු සසුගනහ ි භික්ෂුව එබඳු තිර්චීන 
විෙයොවන්ගගන් කරන ලොමක ජීවිකොගවන් සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් 
ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක ්සීලයකි. 
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තව ෙ ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය කමග 
ඵලය ගමගලොව පරගලොව වි්වොසය නම් වූ රේධොගවන් පූජො කරන ලෙ 
චීවර, පිණ්ඩපොත, ගස්නොසන, ගිලන්පස ආදිය පරිගභෝග ගකොට නැකත් 
බලො මැනවින් වැසි ඇතවින්ගන් ය යැයි කලින් කියති. වැසි මඳ 
වන්ගනය් යැයි කයිති, රටට දුර්භික්ෂයක් ඇතිවන්ගන්ය යැයි කියති, රට 
සුභික්ෂ වන්ගනය් යැයි කයිති, භයක් ඇතිවන්ගන්ය යැයි කියති, භය 
ඇති ගනොවන්ගන්ය යැයි කයිති, අසවල් කොලගයහි ගරෝග හට ගැනමීක් 
වන්ගනය් යැයි කයිති, නගිරෝගී බව වන්ගන්ය යැය ි කියති, ඇඟිලි 
සලකුගණන් ගණන් කිරීම කරති, දිගටම ගණන් කිරීම කරති, සමූහ 
වගයන් ගණන් කරිීම කරති, කොවය ොස්තරගයහි ගයගෙති, 
ගලෝකොයතන ොස්තරගයහි ගයගෙති, ගමගස් මිථයො ජීවගයන් ජීවිකො 
ගකගරති. ගම් බුදු සසුගනහි භික්ෂුව එබඳු තිර්චීන විෙයොවන්ගගන් 
කරන ලොමක ජීවිකොගවන ් සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් ගේ. ගමය ෙ 
භික්ෂුවගග් එක් සීලයකි. 

 තව ෙ ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය කමග 
ඵලය හො ගමගලොව පරගලොව වි්වොසය නම් ව ූරෙධ්ොගවන් පූජො කරන 
ලෙ චීවර, පිණ්ඩපොත, ගසන්ොසන, ගිලන්පස ආදිය පරිගභෝග ගකොට 
ආවොහයට නැකත් කයිති, විවොහයට නැකත් කයිති, අඹ ුසැමියන ්ගවන් 
කිරීමට නැකත් කියති, ගවන් වූ අඹු සැමියන් එක් කිරීමට නැකත් කියති, 
ගපොලියට ණයට දුන් ධනය ගැනීමට නැකත් කියති,  ගපොලියට ණයට 
ධනය දීමට නැකත් කයිති, රියොව ඇතිවීමට ගුරැකම් කරති, 
කොලකණ්ණි කිරීමට ගරුැකම් කරති, ෙරැ ගැේ පහිිටීමට ගහළීමට 
ගුරැකම් කරති. ගබගහත් ගෙති, දිව තෙ කිරීමට, හකු තෙ කිරීමට ගුරැකම් 
කරති, කන් බිහිරි වීමට ගුරැකම් කරති, කණ්ණොඩියට ගෙවියන් පමුණවුො 
පර්න විචොරති, කුමොරිකොවන්ට ගෙවියන් ආරෑඪ කරවො පර්න විචොරති, 
ජීවිකොව පිණිස සූයයග ඇෙහීම කරති, මහො බරහම්යො පුෙති, මන්තර ජප 
ගකොට මුඛ්ගයන් ගිනි පිට කරති, ශ්රී ගේවිය කැඳවති, ගමගස් මිථයො 
ජීවගයන් ජීවිකො ගකගරති. ගම් බුදු සසුගනහි භික්ෂුව එබඳු තිර්චීන 
විෙයොවන්ගගන් කරන ලොමක ජීවිකොගවන් සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් 
ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක ්සීලයකි. 

 තව ෙ ගම් ගලෝකගයහි ඇතැම් රමණ බරොහ්මණගයෝ කමගය කමග 
ඵලය ගමගලොව පරගලොව වි්වොසය නම් වූ රේධොගවන් පූජො කරන ලෙ 
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චීවර, පිණ්ඩපොත, ගස්නොසන, ගිලන්පස ආදිය පරිගභෝග ගකොට 
ගෙවියන්ට බොර වීමට ොන්තිකමග කරති, ගෙවියන්ට බොර ඉෂ්ට කිරීමට 
ොන්තිකමග කරති, මැටි ගගවල්හි හිඳ මන්තර පොඩම් කිරීම, යන්තර ගයදීම 
කරති, පණ්ඩකයන ් පුරැෂයන් කරති, පුරැෂයන් පණ්ඩකයන් කරති, 
රොස්තරොනුකූළව ගගවල් තනති, භූමි ගෙෝෂ නසන ුපණිිස බලි ගතොවිල් 
කිරීම පූජො පැවැත්වීම කරති, මන්තර ජලගයන් මුව ගෙෝවණය කිරීම 
නෑවීම කරති,  ගිනි ගෙවියන් පුෙති, වමන කරවීම, විගර්ක කරවීම, ළය 
විගර්ක, අගධෝවිගර්ක, ීෂග විගර්ක කරවති. අක්ෂි ගරෝග කන් ගරෝග 
ආදියට ගබගහත් ගතල් පිළිගයළ කරති. ඇස් ගරෝගවලට ගබගහත් 
කරති. නසයකමග කරති. ඇගසහි පටල කපන අඳුන් පිළිගයළ කරති. 
ඇගසහි සැත්කම් කරති. කටු ගසො ඇසට පිළියම් කරති. ඇස් වැගඩන 
සිසිල් ගබගහත් පිළිගයළ කරති. ළෙරැවන්ට පිළයිම් කරති. සවගොංග 
ගවෙකම කරති. ගබගහත් සැර නැසීමට පිළයිම් කරති. ගමගස් මිථයො 
ජීවගයන් ජීවිකො ගකගරති. ගම් බුදු සසුගනහි භික්ෂුව එබඳු තිර්චීන 
විෙයොවන්ගගන් කරන ලොමක ජීවිකොගවන් සම්පූණගගයන් වැළකුගණ් 
ගේ. ගමය ෙ භික්ෂුවගග් එක ්සීලයකි. 

  මහරජ, ගමගස් ආයයග සීලස්කන්ධගයන් යුක්ත වූ භකි්ෂුව හට 
සීල සංවරය ගහ්තුගකොටගගන කිසි තැනකින් බිය අරමුණක ් ඇති 
ගනොගේ. කුමක් ගමන් ෙ යත් :- මහරජ, ක්ෂතරියොභිගෂකගය න් අභිගෂ්ක 
කරන ලේදා වූ, සතුරන් නැති කළො වූ ක්ෂතරිය රගජකුට සතුරන් 
ගහ්තුගවන් කිසි තැනකින් භයක් නූපදී ෙ, එපරිේගෙන ්ම මහරජ සීල 
සම්පනන් වූ භික්ෂුව හට සිල් බිඳීම ගහ්තුගවන් උපදින ආත්මොනුවොෙ 
භය, පරොනුවොෙ භය, ෙණඩ් භය ආදී බියක් ගේ ෙ, එගස් වූ භය 
කොරණයන් අතුගරන් කිසිවක් සීල සංවරය ගහතුගකොට ගගන ඇති 
ගනොගේ. එම භික්ෂුව ආයයග වූ ගම් සීලස්කන්ධය ගහ්තුගවන් ඇති වූ 
මනො ආත්ම ෙමනගයන් සදිුවන නිරවෙය (කොයික මචතසික) සැපය 
විඳියි. මහරජ, ගමගස් භික්ෂවු සීලගයන් යුක්ත වූගය් ගේ.
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 ඉන්ද්රිය සංවරය  

“මහරජ, ගම් සසුගනහි භකි්ෂුව ගකගස් නම් ඉන්රියයන් හි වැසූ 
ගදාරටු ඇත්ගත් ගේෙ යත්?  

මහරජ, ගම් සසුගනහි භික්ෂුව, ඇසින් රෑපයක් දැක නිතය, සුඛ්, 
සුභ, ආත්ම වගයන් අරමණුු ගනොගනී. අත් පො ආදී රීරොංගයන්හි ෙ 
එගස් අරමුණු ගනොගනී. ඇගසහි සංවරයක් නැතියහුට රෑප දැකීගමන් 
ඇලීම් ගැටීම් ආදිගයන් සිතට අකුසල ධමගගයෝ වෑස්ගසත් ෙ, සිත 
අපිරිසිදු ගේ ෙ, එගස් ගනොවීම පිණිස පළිිපදිති. ඔහු තමොගග් ඇගසහි 
සංවරයට පැමිගණ්. කන, නොසය, දිව, කය, සිත යන ඉන්ද්රියයන්හි ෙ 
ගමගස් ම ය. එබඳු වූ භකි්ෂුව උතුම් වූ සීල සම්පත්තිය ගහ්තුගවන් 
අභයන්තරගයහි පිරිසදිු ව ූඅධිචිත්ත සැපය විඳිය.ි මහරජ, ගමගස් ගම් 
සසුගනහි භික්ෂුව ඉන්රිය සංවරගයන් යකු්ත වූගය් ගේ. 

 සත්ි සම්පජ්ඤ්ඤය  

මහරජ, ගම් සසුගනහි පැවිදි වූ භික්ෂුව ගකගස් නම් සහිිගයන් 
හො මනො පරඥාගවන් යුක්ත වූගය් ගේෙ? 

මහරජ, ගම් සසුගනහි භික්ෂුව ඉදිරියට යෑගමහි දී ෙ, ආපසු හැරී 
ඒගමහි දී ෙ සතර සමයක් පරඥාගවන් යුතුව ගමගනහි කරන්ගන් ය. ඉදිරි 
බැලීගමහි දී ෙ, හැරී දිසො අනු දිසො බැලීගමහි දී ෙ සතර සමයක් 
පරඥාගවන් යුතුව ගමගනහි කරන්ගන් ය. අත් පො හැකිළීගමහි දී ෙ, දිගු 
කිරීගමහි දී ෙ සතර සමයක් පරඥාගවන් යුතුව ගමගනහි කරන්ගන ්ය. 
ගෙපට සිවුර, පොතරය, අන ් සිවුරැ ආදිය දැරීගමහි දී ෙ සතර සමයක් 
පරඥාගවන් යුතවු ගමගනහි කරන්ගන් ය. ආහොර ගැනීගමහි දී ෙ, පොනය 
කිරීගමහි දී ෙ, කෑගමහි දී ෙ, රස විඳීගමහි දී ෙ සතර සමයක් පරඥාගවන් 
යුතුව ගමගනහි කරන්ගන් ය. මළ මුතර පහ කිරීමොදී රීර කෘතයයන් 
කරන කල්හි ෙ සතර සමයක් පරඥාගවන් යුතුව ගමගනහි කරන්ගන් ය. 
යෑගමහි දී ෙ, සිටීගමහි දී ෙ, හිඳීගමහි දී ෙ, සැතපීගමහ ිදී ෙ, අවදිගයන් 
සිටීගමහි දී ෙ, කථො කිරීගමහි දී ෙ, තුෂ්ණිම්භූතව නි්ේෙව සිටීගමහි දී 
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ෙ සතර සමයක් පරඥාගවන් යුතුව ගමගනහි කරන්ගන් ය. මහරජ, ගමගස් 
කරනන්ො වූ භික්ෂුව සිහිගයන් යුක්ත වූගය් යහපත් නුවණින් යුක්ත වූගය් 
ගවයි. 

❖ ගමහි සතර සමයක් පරඥාව යනු සාථමක සම්පජ්ඤ්ඤය, සප්පාය 
සම්පජ්ඤ්ඤය, සග්ාචර සම්පජ්ඤ්ඤය, අසම්සමාහ සම්පජ්ඤ්ඤය 
යන සමයක් පරඥාවයි. 
 

1. ගමනක් යෑමට ඇති කලහ්ි යෑගමහි සිතක් පහළ වූ පමණින් 
ගනොගගොස් ඒ ගමන යෑගමන් සිදුවන අථගය හො අනථගය නුවණින් 
සිහි ගකොට මචතය ෙගන, ගබෝධි ෙගන, සංඝ ෙගන, අසුභ ෙගන 
ආදී වූ කුසල් සිත් වැඩීමට සීල සමොධි පරඥා දියුණුවට ගහ්තුවන 
ගමනක් ගේ නම් එය සොථගකය. එගස් ගනොගේ නම් අසොථගක ය. 
ගමගස් ඒ ගමගනහි අථගොනථග ගෙක බලො අථගය ගතෝරො ගැනමී සාථමක 
සම්පජඤ්ඤය නම් ගේ. 
 

2. මචතය ෙගන, ගබෝධි ෙගනොදී කුසල් සිත් වැගඩන සොථගක ගමනක් 
වුව ෙ, එහි කැප අකැප බව, යුතු අයුතු බව, සුදුසු - නුසුදුසු බව, 
සපරොය අසපරොය බව නුවණින් විමසො බැලිය යුතුය. අකැප, අයුතු, 
නුසුදුසු, අසපරොය ගමනක් ගේ නම් ඒ ගමන හැර කැප, යුතු, සුදුසු, 
සපරොය ගමන ගතෝරො ගැනමී සපරාය සම්පජ්ඤ්ඤය නම් ගේ.  

 

3. තමන් නිති වඩන භොවනො කමටහනක් ගහෝ එම ගමගනහි දී 
විග්ෂගයන් පරගයෝජනවත ්වන කමටහනක් ගහෝ ගගන පියවරක් 
පොසො කමගස්ථොන සිහිගයන් ගමන් කිරීම සග්ෝචර සම්පජ්ඤ්ඤය නම් 
ගේ.  

 

4. ගමගනහි දී පහළ වන නොම රෑප සියල්ල ස්කන්ධ, ධොතු, ආයතන, 
පටිච්ච සමුප්පොදාදියට ගබදා බලමින් ෙ තරිලක්ෂණ චතුරොයයග සතයයට 
නංවමින් ෙ ගමන සම්පූණග කිරීම අසම්සමාහ සම්පජ්ඤ්ඤය නම් 
ගේ.
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 සිේපස පරත්යය සන්සත්ෝෂ  

මහරජ, ගම් සසුගනහි භික්ෂුව ගකගස් නම් ලෙ පමණින් සතුටු 
වූගය් ගේෙ?  

ගම් සසුගනහි භික්ෂුව සේිපස පරතයය පිළිබඳව ගදාගළොස් 
වැෙෑරැම් සන්ගතෝෂගයන් යුක්ත වූගය් ගේ. එහි චීවරය පිළබිඳව යථා 
ලාභ සන්සත්ෝෂය, යථා බල සන්සත්ෝෂය, යථා සාරුපය සන්සත්ෝෂය 
යැය ිසන්ගතෝෂ තුනකි. පිණ්ඩපොත, ගස්නොසන, ගිලොන පරතයය පළිිබඳව 
ෙ ගමගස් තුන් තුන් ආකොරගයන් වූ කල්හි ගදාගළොසකි. එහි :- 

කොය පරිහරණයට පරමොණවත් වූ රළු වූ ගහෝ සැහැල්ලු වූ ගහෝ 
ලෙ තුන් සිවුරකින් සතටුු ගවයි. ඉන් වැඩියක් බලොගපොගරොත්තු 
ගනොගවයි. පරණීත සිවුරැ ලැබුගණ් නමුත් තමනග්ග් පරිහරණයට 
ගනොගනී. ගම් භික්ෂුවගග් චීවරගයහි යථා ලාභ සන්සත්ෝෂය ය.ි  

යම් ගලසකනි් සව්භොවගයන් ම ගහෝ ගිලන් කමක් නිසො ගහෝ 
වගයෝවෘේධ නිසො ගහෝ ලැබුණු රළු සිවරුැ බර සිවුරැ ගනොදැරිය හැකි 
ගේ ෙ, එකල්හි අන් සභොග (පරතිපත්තිගයන් සමොන වූ) භික්ෂුවක් සමග 
සැහැල්ලු සිවුරැවලට මොරැ කරගගන පරිහරණය කරයි. ගමය භික්ෂුවගග් 
චීවරගයහි යථා බල සන්සත්ෝෂය යි.  

භික්ෂුව තමන්ට ලැගබන ගහොඳ සිවුරැ ආචොයයගය, උපොධයොය 
ගතරැන් වහන්ගස්ලොට පරිතයොග කරයි. ගිලන ්භික්ෂූන්ට ගහෝ දුවගල වූ 
සිවුරැ ඇති ගහෝ සිවුරැ හඟි භික්ෂූන්ට ගහෝ පරිතයොග කරය.ි තමන් රළු 
වූ ගහෝ පොංුකූල සවිුරැ ගහෝ පරිගභෝග කරයි. ගමය භික්ෂුවගග් 
චීවරගයහි  යථාසාරුපය සන්සත්ෝෂය යි.   

භික්ෂුව කොය පරිහරණයට පරමොණවත් වූ රළු වූ ගහෝ සැහැල්ලු 
වූ ගහෝ ලෙ ආහොරයකින් සතුටු ගවයි. ඉන් වැඩියක ්බලොගපොගරොත්තු 
ගනොගවයි. පරණීත ආහොර ලැබුගණ් නමුත් තමන්ගග් පරිහරණය පිණිස 
ගනොගනී. ගම් භික්ෂුවගග් ආහොරගයහි යථා ලාභ සන්සත්ෝෂය යි.  
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යම් ගලසකනි් ස්වභොවගයන් ම ගහෝ ගිලනක්මක් නසිො ගහෝ 
ලැබුණු ආහොර අපතයකර ගේ ෙ, එකල්හි අන් සභොග (පරතිපත්තිගයන් 
සමොන වූ) භික්ෂුවක් සමග සැහැල්ලු, පරණීත ආහොරයකට මොරැකරගගන 
පරිහරණය කරයි. එයනි් සතුටු ගවයි. ගමය භික්ෂුවගග් ආහොරගයහි යථා 
බල සන්සත්ෝෂය ය.ි  

භික්ෂුව තමන්ට ලැගබන ගහොඳ ආහොර ආචොයයගය, උපොධයොය 
ගතරැන් වහන්ගස්ලොට අන් වැඩිහිටි භික්ෂූන්ට ගහෝ ගිලන් භික්ෂූන්ට ගහෝ 
අල්ප ලොභීන්ට ගහෝ පරිතයොග කරයි. තමන් එම භික්ෂූන් වළඳා ඉතිරි 
වූවක ්ගහෝ පිඬු පිණිස හැසිර ගහෝ ලැබුණු ආහොරයක් වළඳය.ි එයින් 
සතුටු ගවයි. ගමය භික්ෂුවගග් ආහොරගයහි  යථාසාරුපය සන්සත්ෝෂය 
යි.   

භික්ෂුව මනොප වූ ගහෝ අමනොප වූ ගහෝ ගසනසුනක් ලැබ එයනි් 
සතුටු ගවයි. එයනි් සිගතහි අමනොපයක් ඇති ගනොකරගනී. ඉන් වැඩියක් 
බලොගපොගරොත්තු ගනොගවයි. මනොප ගසනසුනක් ලැබුගණ් නමුත් 
තමන්ගග් පරිහරණය පිණිස ගනොගනී. ගම් භික්ෂුවගග් ගස්නොසනගයහි 
යථා ලාභ සන්සත්ෝෂය යි.  

යම් ගලසකනි් ස්වභොවගයන් ම ගහෝ ගිලනක්මක් නසිො ගහෝ 
වගයෝවෘේධ නිසො ගහෝ ලැබුණු ගසනසුන ගහ්තුගවන ්යම් අපහසුවක් 
ගේ ෙ, එකල්හි අන් සභොග (පරතිපත්තිගයන් සමොන වූ) භික්ෂුවක් සමග 
ගැලගපන ගසනසුනකට මොරැකරගගන පරිහරණය කරයි. එයනි් සතුටු 
ගවයි. ගමය භික්ෂුවගග් ගසන්ොසනගයහි යථා බල සනස්ත්ෝෂය යි.  

භික්ෂුව තමන්ට ලැගබන ගහොඳ ගසනසුන් ආචොයයගය, 
උපොධයොය ගතරැන් වහන්ගස්ලොට පරිතයොග කරයි. ගිලන් භික්ෂූන්ට ගහෝ 
අල්ප ලොභී වූ භික්ෂූන්ට ගහෝ පරිතයොග කරය.ි තමන ්කුඩො ව ූගහෝ රළු 
වූ ගහෝ ගසනසුනක් පරිගභෝග කරයි. තව ෙ උතුම් ගසනසුන් නම් 
පරමොෙයට කරැණ ුවූ ස්ථොනයකි. එහි වොසය කරන්නහුට ථීනමිේධය ඇති 
ගේ. සැපගයහි ඇලී වසනන්හු නින්ගෙන් මැඩ ගනී. පිබිදුණු කල්හි 
ගකගලස් අරමුණු හටගනී යැයි සිතො උසස් ගසනසනු් ලැබුණු විට ඒවො 
පරතිගක්ෂ්ප ගකොට වෘක්ෂමූල, අභයවකො ආදී තැන්හි වොසය ගකොට 
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එයින් සතුටු ගවයි. ගමය භික්ෂුවගග් ගස්නොසනගයහි  යථාසාරුපය 
සන්සත්ෝෂය යි.   

භික්ෂුව ගිලනක්මක් ඇති ව ූකල්හි පරමොණවත් වූ රළු වූ ගහෝ 
පරණීත වූ ගහෝ ගබගහතක් ලබයි ෙ එයින් සතුටු ගවයි. ඉන් වැඩියක් 
බලොගපොගරොත්තු ගනොගවයි. ලැබුගණ් නමුත් තමන්ගග් පරිහරණය 
පිණිස ගනොගනී. ගම් භික්ෂවුගග් ගිලොනපරතයය ලොභගයහි යථා ලාභ 
සන්සත්ෝෂය යි.  

යම් ගලසකින් හකුරැ අවය වූ විගටක ගිගතල් ලැගබයි. 
එකල්හි අන් සභොග (පරතිපත්තිගයන් සමොන වූ) භික්ෂුවක් සමග 
හකුරැවලට අන් ගෙයකට ගහෝ එම ගිගතල් මොරැකරගගන පරිහරණය 
කරයි. එයින ්සතුටු ගවයි. ගමය භික්ෂුවගග් ගිලොන පරතය ලොභගයහි යථා 
බල සන්සත්ෝෂය ය.ි  

භික්ෂුව තමන්ට ලැගබන ගහොඳ පරණීත ගබගහත් ආචොයයගය, 
උපොධයොය ගතරැන් වහන්ගස්ලොට පරිතයොග කරයි. අන ්ගිලන් භික්ෂූන්ට 
ගහෝ අල්ප ලොභී භික්ෂූන්ට ගහෝ පරිතයොග කරයි. තමන් අන් භික්ෂූන්ට 
ලැබුණු යම් ගබගහතක් පරිගභෝග කරයි. එයනි් සතුටු ගවයි.  

තව ෙ භික්ෂූන්ගග් ගපොදු පරිහරණයට එක් බඳුනක අරළු ගව 
මුතරගයහි ලො පල් කර ගනන්ො ලෙ පූත්ිමුත්්ත් සභ්සජ්ඣජ්ය ඇත්ගත් ගවයි. 
එක් බඳුනක චත්ුමධුර ඇතග්ත් ගවයි. භික්ෂුව ගරෝගොබොධයක් ඇති වූ විට 
ගම් පූතිමුත්ත ගභ්සජ්ජය බුේධොදී මගහෝත්තමයන් වහන්ගස්ලො විසින් 
වණගනො කරන ලෙ උතුම් ඖෂධයකි යැයි චතුමධුර පරතිගක්ෂ්ප ගකොට 
පූතිමුත්ත ගභ්සජ්ජය වළඳය ිෙ, එම භික්ෂුව පරම සන්ගතෝෂගයන් යුක්ත 
වූගයක් ම ගවයි. ගමය භික්ෂුවගග් ගිලොනපරතයය ගභ්සජ්ජගයහි  
යථාසාරුපය සන්සත්ෝෂය යි.   

 සිේපස පරතයය පිළිබඳ වූ ගමම ගදාගළොස් වැෙෑරැම් 
සන්ගතෝෂයන්ගගන් එකකනි් ගහෝ කිහිපයකනි් ගහෝ සියල්ලගගන් ම 
ගහෝ යම් භික්ෂුවකට සතුටු විය හැක්ගක් ගේ ෙ, එම භකි්ෂුවට පැවිදි කිස 
සඳහො අෂ්ට පරිෂ්කොරය පමණක් ම සෑගහන්ගන් ය. එය ගමගස් කියන 
ලේගේය. 
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“ත්ිචීවරඤච පසත්ත්ා ච - වාසි සූචි ච බන්ධනං,         
පරිසසාවසනන අසටඨ සත් - යුත්ත්සයාග්සස භිකඛුසනා”ත්ි. 

 ගෙපට සිවුර - තනි පට සවිුර - අඳන සවිුර යන තුන ්සිවුර ය, 
පොතරය, දැලි පිහයි, ඉදි කටවු, කොය බනධ්නය (ඉන පටිය), ගපරහන,  
යන ගම් පරිෂ්කොර අට ගයෝගී භික්ෂුවට සුදුසු ය. 

 ගමම පරිෂ්කොර අගටන් කය ආරක්ෂො කරන්ගන් ෙ, උෙරය 
ආරක්ෂො කරන්ගන් ෙ ගේ. එය ගකගස් ගේ ෙ යත්? ගම් තුන් සිවරු හැඳ 
ගපරව හැසිගරන කල්හි රීරය ආරක්ෂො ගවයි. සිවුරැ ගකොනින් ජලය 
ගපරො පොනය කරන කල්හි ෙ, කෑ යුතු පලොපල ගන්නො කල්හි ෙ උෙරය 
පරිහරණය ගවය.ි පොතරගයන් දිය ගගන නහන කල්හි ෙ, කුටි ගසනසනු් 
පවිතර  කරන කල්හි ෙ, කොයික පරිහරණය ගවයි. ආහොර ගගන වළඳන 
කල්හි උෙරය පරිහරණය ගවයි. පිහිගයන් දැහැටි ෙඬ ුකපන කල්හි ෙ, 
ඇඳ පුටුවල පොෙ ආදිය සැකසීම, සිවරුැ කුටියක් කිරීමට අවය ලී ෙඬු 
කැපමීොදිය කිරීගමහි දී කොයික පරිහරණය ගවයි. උක ්කැපමී, පළතුරැ 
කැපමී කැප කරිීමොදිගයහ ි දී උෙර පරිහරණය ගවය.ි කොය බන්ධනය 
ඉගණහි බැඳි කල්හි කොය පරිහරණය ගවයි. උක් ආදිය මිටි ගකොට 
බැඳගගන යන කල්හි උෙර පරිහරණය ගවය.ි ගපරහගනන් දිය ගපරො 
ගගන නහන කල්හ ිෙ, ගසනසුන ්පවිතර කරන කල්හ ිෙ කොය පරිහරණය 
ගවයි. පැන් ගපරො පොනය කරන කල්හි ෙ, තල හබල ගපති ආදිය ගගන 
වළඳ කල්හි ෙ උෙර පරිහරණය ගවයි.  

 ගමය වනොහී අෂ්ට පරිෂ්කොර ෙරනන්හුට පරිෂ්කොර මොතරයක් 
පමණි. පරිෂක්ොර නවයක් ෙරන්නහු විසනි් නනි්ෙට පිවිගසන කල්හි එම 
අෂ්ට පරිෂ්කොරය සමග ඇතිරිල්ලක් ගහෝ ගකණ්ඩියක් වටී. පිරිකර 
ෙසයක ්ෙරන්නහුට ඉහත ක ීඒවො සමග හිඳින සම් කඩක් වටී. පරිෂ්කොර 
එගකොගළොසක් ෙරනන්හුට ඉහත කී ඒවො සමග සැරයටියක් ගහෝ ගතල් 
කුලොවක් වටී. පරිෂ්කොර ගදාගළොසක් ෙරනන්හුට ඉහත කී ඒවො සමග 
කුඩයක් (තල් අතු කුඩය) ගහෝ පොවහන් යුවළක් වටී. ගමගස් පරිෂක්ොර 
ෙරනන්හු අතරින් අෂ්ට පරිෂ්කොරය පමණක් ෙරනන්ො ම සන්ගතෝෂගයන් 
යුක්ත වූගවකු ගේ. එයනි ් වැඩියක් පරිහරණය කරන්නො වූ භික්ෂුව 
අසතුටු වූගවෝ, ගබොගහෝ කැමති වූගවෝ, මහත් තෘෂ්ණො ඇත්ගතෝ යැයි 
ගනොකිය යුතුය. එගලස අතිගර්ක පරිෂ්කොර ෙරන්නො ෙ අල්ගප්ච්ඡ වූගවෝ 
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ම සතුටු වූගවෝ ම පහස ු විහරණ ඇත්ගතෝ ම සැහැල්ලු පැවතුම් 
ඇත්ගතෝ ම ගවති.  

 භොගයවතුන් වහන්ගස් ගමම සූතරගයන් අතිගර්ක පරිෂ්කොර 
ෙරණ භික්ෂුව අරමුණු ගකොට ගනො ගෙසූ ගස්ක. අෂ්ට පරිෂ්කොරය 
පමණක් ෙරණ භික්ෂුව ම අරමුණු ගකොට ගෙසූ ගස්ක. එම භික්ෂුව අඳනය 
හැඳ, කොය බනධ්නය බැඳ, තනි පට සිවුර හො ගෙපට සවිුර එක්ව ගගන 
කය වසො ගපරවොගගන, කඩුො පිහිය ෙ, ඉදි කටුව ෙ ගපරහගනහි ඔතො 
පොතරගයහි බහො, පොතරය වම් කගරහි එල්ලොගගන කැමති තැනකට 
සුවගස් යයි. ආපසු හැරී ඇවිත් රැගගන යො යුතු ගෙයක් නම් එම 
භික්ෂුවට නැත්ගත්ම ය. ගමගස් ගම් භික්ෂුවගග් සැහැල්ලු පැවතුම් ඇති 
බව ෙකව්මින් භොගයවතුන් වහන්ගස් “සනත්සුටඨා සහාත්ි 
කායපරිහාරිසකන චීවසරන” ආදිය වදාළ ගසක්. එබඳු භකි්ෂුවට ගම් මගග් 
කුටිය, ගම් මගග් ගසනසනු, ගම් මගග් උපස්ථොයකගයෝ, ගම් මගග් 
දායකගයෝ යැයි ඇලමීක් ගහෝ බැඳීමක් නැත. එම භකි්ෂුව දුන්ගනන් 
මිඳුණු ඊ තලයක් ගමන් ෙ, රැගළන් ඉවතට යන මත් ඇගතකු ගමන් ෙ, 
තමන් කැමති වන්නො වූ වන ළැහැබකට, වෘක්ෂ මූලයකට, අලුත් 
මිටියොවතකට ගහෝ ගගොස්, ඒ තැන්හි සිත් අලවො හුෙකලොව සිටියි. 
හුෙකලොව හිඳියි. සයිලු ඉරියේ පැවතුම් ගෙවැන්ගනකු නැතිව පවත්වයි.  

“චාත්ුදදිසසා අපපටිසඝා ච සහාත්ි   
 සනත්ුසසමාසනා ඉත්රීත්සරන, 

පරිසසයානං සහිත්ා අඡමභී     
 එසකා චසර ඛග්ග්විසාණ්කසපපා”ත්ි 

  “ලද සිේපස පරත්යසයන් සත්ුටු වන්නා වූ, සත්ර දිසාවට ම 
පත්ුරවන ලද සත්ර බරහම් විහාරයන් ඇත්වි කිසි ත්ුනක ග්ුටුමක් නුත්ිව 
සවසසයි. කිසි උපද්රවයක ් නුත්ිව ත්ුත්ි ග්ුනීමක් නුත්ිව එකලාව 
හුසිසරන කඟසවසහණ්හඟක් සමන් එකලාව හුසිසරයි”.  

 තව ෙ උපමොවකනි් එම කොරණය සොෙනය කරන්නට ගමගස් 
වදාළ ගස්ක. 
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 පියොපත් ඇති පක්ෂීහු අසවල් පරගේගයහි ගසක පැසණුු ගගඩි 
ඇත්ගත්ය යැයි දැන නන් ගෙසින් ඇවිත් නයි තුඩු ආදිගයන් විෙ ඒ ගගඩි 
ආහොරයට ගනිති. ගමය අෙට ය, ගමය ගහටට ය යැය ිඒවො ගවන් කර 
ගැනීගම් සිතක් ඔවුන්ට නැත. ගගඩි අවසන් වූ විට එම ගසට 
ආරක්ෂොවක් ගහෝ කිසි සලකුණක් ගනො තබති. එම ගස පිළිබඳව කිසි 
අගප්ක්ෂොවක් ගනොගකොටම යම් දිසො භොගයක් කැමති ගේ ෙ, පියොපත් 
බරින් යුතුව අහසට නැඟී එහි යති. එගලස ම ගම් සසුගනහි භිකු්ෂව 
කිසි තැනක ඇලම්ක් නැතවි අගප්ක්ෂො රහිතව වොසය කරයි. 

යම් භික්ෂුවකට ගම් සිේපස පරතය පහසුව නැත්ගත් ගේ ෙ, එම 
භික්ෂුවට ආරණය වොසගයහි පරගයෝජනය සිේධ ගනොගේ. තිරිසන් සතුන් 
ගමන් ෙ, වනගයහි හැසිගරන්නන් ගමන් ෙ, විසමී් මොතරය පමණක් සිදු 
ගේ. එය වනොහී ආරණය වොසයට සුදුසු ගනොගේ. ආරණයයට අධිගෘහිත 
ගෙවිගයෝ ගමබඳු පොප භික්ෂුවවකගග් ආරණය වොසගයන් කවර වැඩක් ෙ 
යැය ිබියකරැ ේෙ ඇති කරවති. අත්වලින ්හිසට ගසො පළො යන බවක් 
ෙක්වති. අසවල් භික්ෂුව ආරණයයට පිවිස ගමබඳු ගමබඳු පවුකම් කගළ් 
ය යැයි අපකරී්තිය පතුරැවති.  

යම් භික්ෂුවකට සිේපස පරතය පහසුව ඇත්ගත් ෙ, එම භික්ෂුවගග් 
ආරණය වොසගයහි පරගයෝජනය සිෙධ් ගේ. එම භික්ෂුව තමොගග් සීලය 
පරික්ෂො ගකොට බලො කිසි කළිුටක් ගහෝ කැළලක් ගනො දැක පරීතිය උපෙවො 
එය ක්ෂය වීම්, වැය වීම් වගයන් සිහි ගකොට ආයයගය භූමියට බැසගනී. 
ආරණයගයහි අධිගෘහිත ගෙවිගයෝ සතුටු සිත් ඇතිව එම භික්ෂුවගග් ගුණ 
කියති. දිගයහි දැම ූගතල් බිඳුවක ්හොත්පස පැතිගරනන්ොක් ගමන් එම 
භික්ෂුවගග් කරී්තිය හොත්පස පැතිරී යයි. එම භික්ෂුවගග ්පැවිදි කෘතයය 
පහසුගවන් සම්පූණග ගේ. ඒ බව ෙකව්මින් භොගයවතුන් වහන්ගස් ගමගස් 
වදාළ ගස්ක. 

සසා ඉමිනා ච අරිසයන සීලකඛසන්ධන සමනනාග්සත්ා, ඉමිනා 
ච අරිසයන ඉන්ද්රියසංවසරන සමනනාග්සත්ා, ඉමිනා ච අරිසයන 
සත්ිසමපජ්සඤඤන සමනනාග්සත්ා, ඉමාය ච අරියාය සනත්ුටි යා 
සමනනාග්සත්ා, විවිත්ත්ං සසනාසනං භජ්ත්ි අරඤඤං රුකඛමූලං 
පබබත්ං කන්දරං ග්ිරිග්ුහං සසුානං වනපත්ථං අසබභාකාසං පලාලපුඤජ්ං.  
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මහරජ, ගමගලස ගම් සසගුනහි පැවිදි වූ භික්ෂුව ගමගස් වූ 
ගනොකිලිටි ආයයගය සීලස්කන්ධගයන් යුක්තව, ගමගස් වූ ආයයගය ඉන්රිය 
සංවරගයන් යුක්තව, ගමගස් ව ූආයයගය සති සම්පජඤඤ්ගයන් යකු්තව, 
ගමගස් වූ ආයයගය සන්ගතෝෂගයන් යුක්තව විවික්ත් සසනසුන්, වෘක්ෂ 
මූල, පවමත්, කඳු රැළි, ග්ල් ග්ුහා, සසාසහාන්, ඉත්ා දුර වූ කුලෑ, විවෘත් 
ත්ුන්, පිදුරු කිළි ඇසුරැ ගකොට ගවගසයි.  

එහි විවිත්ත්ං සසනාසනං භජ්ත්ි යන ගමහි විවිත්ත් යනු 
සමීපගයහි වූ ගසන්ොසනයක් වුව ෙ ජනයොගගන් හසි් වූ ේෙ අඩු 
ගිහියන්ගගන් හො පැවිේෙන්ගගන ් ගනො ගැවසුනු ගවන්වුණු තැන්ය. 
සස්නාසන යනු සයනය කරන හිඳින ආසන ඇති තැන්ය. ගමය වනොහී 
ඇඳ පුටු ආදියට නමකි. ඇඳ, පුටුව, සමට්ඨටය, සකාට්ඨටය, විහාරය, 
අඩ්ඪසයෝග්ය, පරාසාදය, සඳලුත්ලය, ග්ුහාව, අට්ඨටාලය, මිදුල, සලන, 
උණ් පඳුර, වෘක්ෂමූලය, මණ්ඩ්පය යැයි ගස්නොසන පසගළොසක් ගේ. යම් 
තැනකට භික්ෂුන ්වහන්ගසල්ො පැමිගණත් ෙ ඒ සියල්ල සස්නාසන නම් 
ගේ. ගමම ගස්නොසන විහාර සස්නාසන, මඤ්චපීඨ සස්නාසන, සන්ත්ථ 
සස්නාසන, ඕකාස සස්නාසන යැයි සතර වැෙෑරැම් ගේ. එහි 

❖ විහොරය, අඩ්ඪගයෝගය, පරොසොෙය, සඳලුතලය, ගුහොව යන පස විහාර 
සස්නාසන නම් ගේ.  
 

❖ ඇඳ, පුටුව, ගමට්ටය, ගකොට්ටය යන සතර මඤ්චපීඨ ගස්නොසන 
නම් ගේ. 

 

❖ තල් ගකොළ ඇතිරිය, සම් කඩ, තෘණ ඇතිරිය, ගකොළ ඇතිරිය යන 
සතර සන්ත්ථ සස්නාසන නම් ගේ. 
 

❖ යම් තැනකට භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො නැවත පැමිගණත් ෙ එ් තැන් 
ඕකාස සස්නාසන නම් ගේ. 

තව ෙ ලිහිණිගයකුට සමොන පැවතුම් ඇති සිේ දිසොවන්ගගන් 
කැමති ඕනෑම දිසොවක ඕනෑම තැනක් භික්ෂුවගග් වොසයට සුදුසු 
වන්ගනය්. ඒ බව දැක්වීමට ආරණ්ය, වෘක්ෂමූල, පවමත්, කඳුරැළි, ග්ිරිග්ුහා, 
සසාසහාන, වනලුහුබ, එළිමහන් ත්ුන, පිදුරු සග්ය යන ගසනසුන් 
නවය වදාළ ගස්ක. එහ ි
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❖ ගමක ගහෝ නියම්ගමක ගහෝ නගරයක ඇති ඉන්රකීලගයන් පිටත 
ආරණ්ය නම් ගේ. ගමය භික්ෂුණීන්ගග ් වගයන.ි භික්ෂූන්ගග් 
වගයන් ඉන්රකීලගයහි සිට දුණු පන්සියයකින් (සැතපුමක්) ඈත 
පරගේය ආරණ්ය නම් ගේ. 
 

❖ මධයොහ්න කොලගයහි හොත්පසින් ගබොගහෝ පරගේයක ගසවන ඇති 
සුළං නැති විට ඈතට ගකොළ වැගටන ඝනව වැවුණු ජනයො 
ගැවසමීක් නැති ගවන් ව පහිිටි ගසක යට පරගේය වෘක්ෂමූලය නම් 
ගේ. 

 

❖ ජනයො ගනො ගැවගසන අන් කිසි බොධොවක් නැති විගේකය ඇති 
ගල් පවගතය ගහෝ පස් කනේ පවමත් නම් ගේ. එහි ඇති ගහබකින් 
(ගපොකුණ) ජලය පොනය කර ගත සිසිල් කරගගන සිසිල් සුළං හමන 
තැනක පයයගංකයක් බැඳ හනු් කල්හි සිත එකඟ ගේ. 

 

❖ කඳු ගෙකක් අතර ගහෝ ගල් පවගත ගෙකක් අතර එක් පැත්තක ගහෝ 
ගෙපැත්ගතහි ම ජල පහරින් හෑරැණො වූ විවර කනද්ර නම් ගේ. 
ගමයට නිත්ඹ යැයි ෙ ග්ං සදණිය යැයි ෙ කියනු ලැගේ. එබඳු තැන්හි 
රිදී පටක් වැන ිවැලිතලො ඇත. උඩින් මැණික් වියනක් වැනිව පිහිටි 
වන ගහනය ඇත. මැණික් කඳන ්වැනිව ජලය ගලො බසී. ගමවැනි 
කඳුරකට ගගොස් ජලය පොනය ගකොට ගත සිසිල් ගකොට වැලි 
ගගොඩකර ඒ මත පොංුකූල චීවරය එළො පයයගංකයක ්බැඳ වැඩහුන් 
කල්හි සිත එකඟ ගේ. 

 

❖ පවගත ගෙකක් අතර එක් පගසක ගහෝ ගෙපගසහිම ගහෝ උමඟක් 
වැනිව පිහිටි විවර ග්ිරි ග්ුහා නම් ගේ. 

 

❖ යම් තැනක එක් මිනයික ්ගහෝ ෙවන ලේගෙ ්ෙ එතැන් පටන් එම 
භූමිගයහි නැවත මින ීගනොදැවුව ෙ සසාසහාන ගහවත් සසුානය නම් 
ගේ. ගමබඳු තැන්හි සකම්න් - මඬු ආදිය තනො, ඇඳ - පුටු පනවො 
ගනොසිටිය යුතුය. විහොරගයහි සංඝ ස්ථවිරයන්ට ෙ ගම් පරධොනියොට 
ෙ ෙන්වො ජිවිතොොව හැර රොතරිගයහි ගසොගහොනට ගගොස් මැදි යම් 
රැය එහි කමටහන් වඩමින ්ගත ගකොට අළුයම එයින ්නිකම් යො 
යුතුය. (වැඩි විස්තර විෙු්ධි මොගගගයන් බලො ෙත යුතුය.) 
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❖ ගරොමොන්තය ඉක්මවො ගියො වූ සිංහ, වයොඝරොදී ෙරැණ ු වන සතුන් 
වසන, නයි - ගපොගළොන් - පිඹුරන් වැනි උරගයන් ගවගසන ජීවිත 
ආොව අත්හැර යො යුතු වූ ගගොවිතැන් ආදී කිසි කමගොනත්යක් පිණිස 
මිනිසුන් ගනොයන ඈත පරගේ වනලුහුබ ගහවත් පරාන්ත් 
සස්නාසන නම් ගේ. 

 

❖ විවෘත ආකොය ඇති තැන අභයවකාශය ගහවත් එළිමහන් ත්ුන 
නම් ගේ. එහි සතර රියනක සිවුරැ කුටියක් සොදා එහි විසිය හැක. 

 

❖ මහත් පිදුරැ කනේක යටින් පිදුරැ ඉවත් ගකොට පවගත ගුහොවක් 
වැනිව කුහර සොදා ගහෝ වනලැහැබක් මත පිදුරැ අතුරො ඇතුළත 
ගුහොවක් ගස් සකසො එහි ඇතුළත සිටිය හැකි ගේ ෙ ගමය පදිුරු 
සග්ය නම් ගේ.  

එම භික්ෂුව ගමබඳු ගසනසනු් ඇසුරැ ගකොට ගවගසමින් මනො 
සිහි නුවණින් යුක්තව පඩිුසිඟො වැඩ යැපීමට සෑගහන තරම් වූ 
ආහොරයක් ලැබ තම වොසසථ්ොනයට පැමිණ පරතයගේක්ෂො නුවණින් එය 
වළඳා, කැමැත්ගතහි නම් බත්ත සම්මෙය දුරැ ගකොට කොයික පහසුව 
ඇති කර ගනු පිණිස මඳක් විගේක ගගන, ලෑලි කෑල්ලක ගහෝ ෙඬු 
සතරක් ගකොටුවක් වන ගලසට බැඳ එහි අරැණුවන් මැටි1 ගගන සියමු් 
ගලස අඹරො ගගන එක් වියත් සතරඟුලක පරමොණයට කඩගතොලු 
ගනොවන ගස් රවමු් කසිණ මණ්ඩලයක ් සොදාගගන, වසන ගසනසනු 
පිරිසිදු ගකොට ගගන, කය ෙ පිළදිැඟුම් ගකොට, සොදා ගත් කසිණ මණ්ඩලය 
රියන් ගෙක හමොරක් තරම් දුරක තබොගගන, එක් රියන් සතරඟුලක් 
පමණ උස් ආසනයක පයයගංකයක් බැඳ වැඩ හිඳ, සම් මස් නහර 
නැමීගමන් තැලීගමන් ඇතිගවන ගේෙනො අපහසුකම් බොධො වැළැක්වීම 
පිණිස හො වැඩි ගේලොවක් එකඟ සිතින් විසිය හැකි ගලසට අටගළොස් 
පිට කටු එකින් එක සමව සිටින ගස් උඩු කය ගකලින් තබොගගන, 
මනයයගොණීක සේධමගය ගකගරහි බලවත් පරසොෙගයන් යුක්තව 
ගනොගවනස් වන ගලස අධිෂ්ඨොනය ඇතිව, නුමුළො වූ සිහිය නුවණ 
ඇතිව, උපොදානස්කන්ධ පගසන් නිෙහස් ව නිවන් සුව පසක් කරනු 
පිණිස, පනවො ගත් අරමුණක් වන ඒ කසිණ මණඩ්ලය මත ගෙගනත් 

                                     
1 අරැගණෝත්ගමනය වන ගේලොගවහි නැගගනහිර අහගස් ගපගනන රන්වන් පැහැය 
බඳු 
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පිහිටුවො ගගන “පඨවි, පඨවි” යනුගවන් විගටක ගෙගනත් අරිමින් ෙ, 
විගටක ගෙගනත් පියමින් ෙ එම අරමුගණහි සිත පුරැදු කරයි. වඩයි. 
එම භික්ෂුව ගෙගනත ් පයිොගත් විට ෙ ඇසින් ෙකිනන්ොක් ගමන් එම 
අරමුණ පරකට වන්ගන් ගේ. ගමගස් වඩන කල්හ ිගපර භවයන්හ ිදී පඨවි 
කසිණොදී භොවනොවන් පරගණු කර ඇත්ගත් නම් පහසුගවන් අහගත්වය 
ගහෝ සිේධ වන්ගනය්. ගසෝවොන් ආදී යට මොගගයක ්ගහෝ ලබන්ගන් ය. 
ධයොන සමොපත්තියකට ගහෝ පහසුගවන් පැමිගණන්ගන ්ය. එගස් පුරැදු 
පුහුණු ගනොකරන ලේෙක් ගේ නම්, නීවරණොදී බොධක ජය ගනමිින් අනු 
පිළිගවලින් පරගුණ කළ යුත ුවන්ගන් ය. 

 නීවරණ් පරහාණ්ය 

ඉහක කී ගලස භොවනොරම්මණය වඩන විට නැවත නැවත 
නීවරණ මතු වී කමගස්ථොනය වැඩීමට බොධො කරන්ගන ්නම්, ගමගලස 
පරගයෝග ගකොට නීවරණ ජය ගත යුතු ගේ. භොගයවතුන් වහන්ගස් එය 
ගමගස් වදාළ ගස්ක. 

 කාමචඡන්ද නීවරණ්ය පරහාණ්ය කිරීම  

මහරජ, යම් ගස් පුරැෂගයක් ණය ගගන කමගොනත්යන් හි 
ගයොෙන්ගන් ෙ, ඔහුගග් ඒ කමගොන්තගයෝ දියුණු වනන්ොහු නම් ඔහුගග් ඒ 
පරණ ණය මෙුල් සියල්ලම ගගවන්ගන් ය. ඔහුගග් අඹෙුරැවන් ආරක්ෂො 
කරණු පිණිස වැඩි යමක් ඉතුරැ වූගය් නම් ඔහුට ගමබඳු අෙහසක් ඇති 
ගේ. “මම පළමුසවන් ණ්ය සග්ණ් කමමාන්ත්යන් හි සයදුසවමි. ඒ මාසග්් 
කමමාන්ත්සයෝ දියුණ්ු වූහ. ඒ මම පුරණි ණ්ය සග්වූසවමි. අඹුදරුවන් 
සපෝෂණ්ය කිරීම පිණිස අත්ිසර්ක මුදලක් ද මට ඇත්්සත්්ය” කියොයි. 
ගහගතම ඒ ණය නැති බව මුල්ගකොට ගගණ බලවත් සතුටට 
පැමිගණන්ගන් ය. 

මහරජ ගම් ොසනගයහි භකි්ෂුව කොමච්ඡන්ෙ නීවරණය ණයක් 
ගමන් ෙකියි, ගකගස් ෙ යත්? යගමකු ණය ගගන කමගොන්ත කරන්ගන් 
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එයින් පිරිහී වැනසී යයි ෙ, ණය හිමියන් විසින් ණය ගගවන ගලස කයිො 
ගචෝෙනො කරය ි ෙ, පරැෂ වචනගයන් බැණවදී ෙ, තජගනය කරයි ෙ, 
මරණයට ගහෝ පමුණුවයි ෙ, ඊට එගරහිව නැගී සිටිය ගනොහැකි ගවයි. 
ඒ සියල්ල ඉවසයි. එයට ගහ්තුව නම්, ණය ගගන ගනො ගගවීගම් වරෙයි.  

 
එගස්ම යම් ගකගනක් සවිඤ්ාණක ගහෝ අවිඤ්ාණක 

වස්තූන් ගකගරහි කොමච්ඡන්ෙගයන් ඇගලයි ෙ, මම මගග් කයිො 
තෘෂ්ණොගවන් දැඩිව අල්ලො ගනී ෙ, ඒ ගහ්තුගවන් අනනු් විසින් කරනු 
ලබන ගචෝෙනො, පරැෂ වචන, තජගන, මරණයට පැමිණ වීම් ආදියට 
විරැෙධ් ගනොවී ඉවසිය යුත ුගවයි. එබඳු වරෙ ගහ්තුගවන් ගගහිමියන් 
විසින් මරනු ලබන ස්තරියක ්ගමන් ගේ.  

එබැවින් කොමච්ඡන්ෙගයන් නිඳහස්වීම ණගයන් නඳිහස්වීම හො 
සමොන ගේ. ණය ගත් පරුැෂයො ගමම ණය නම් ගබොගහෝ කරෙරයන්ට 
මුලක ්යැයි එහි ආදීනව සලකො ගපොලියත් සමග ණය ගගවො එම ලයිුම 
ෙ ඉරො ඉවත ෙමන්ගනය. ඉන් පසු ණය හමිියන් විසනි ්ඔහුට එම ණය 
ගහ්තුගවන් ලිපි ගහෝ දූතගයකු ගහෝ ගනො එවන්ගන් ය. පසවු ණය 
හිමියො දැක කැමති නම් අසුගනන් නැගිටියි. අකැමැති නම් ගනො 
නැගිටියි. කමුක් ගහයින් ෙ යත්? ඔහු ගකගරහි පැහැදීමක් ගහෝ බැඳීමක් 
නැති බැවිනි.  

එගස්ම ගම් සසුගනහි භික්ෂුව ෙ ගම් කොමච්ඡන්ෙය නම් ගබොගහෝ 
කරෙරයන්ට මුලකි යැයි, ධමග සයක ්වඩො කොමච්ඡනේ නවීරණය දුරැ 
කරයි. එනම් :-  

1. අසුභ භොවනොව ඉගගනීම. 
2. අසුභ භොවනොව වැඩීම. 
3. ඇස කන ආදී ඉන්රියයන් සංවර කර ගැනීම. 
4. පමණ දැන ආහොර ගැනමී. 
5. කලයොණ මිතරයන් ඇසුරැ කිරීම. 
6. කොමච්ඡනේය හි ආදීනව හො ගනක්ඛ්ම්මගයහි ආනිංස ෙ, 

අල්ගප්ච්ඡ කථො ආදී නිවන ්මඟට උපකොර වන ෙස කථොවන්හි ෙ 
ගයදීම. 
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තව ෙ භික්ෂුව ඇස, කන, නොසය, දිව, කය යන පඤ්ච 
ඉන්රියයන්ට ගගෝචර වන රෑප, ේෙ, ගනධ්, රස, ස්පග යන පඤ්ච 
කොමයන් ගකගරහි කැමති වීමක්, සතුටු වීමක්, ආොවක්, ස්ගන්හයක්, 
පරිළොහයක ් ගහවත් දැවිලල්ක්, මුලො වීමක්, මම මගග් කියො දැඩිව 
ගැනමීක ්ගේ ෙ, නිතය - සුඛ් - ආත්ම - සුභ වගයන් වරෙවො ගැනීමක් 
ගේ ෙ, ඒ සියල්ල ගකගරහි මනො සිහිය නුවණ ඇතිව ඒ සියල්ල අනිතය 
- දුක්ඛ් - අනොත්ම - අසුභ - අසොර - නිස්සොර වගයන් ෙ, ඒ කොම 
වස්තූන් ගකගරහි ආසව්ොෙය - ආදීනවය - නිස්ස්රණය වගයන් සලකො 
බැලීගමන ්ෙ, නොම රෑප - සක්න්ධ - ධොතු - ආයතන - පටිච්ච සමුපප්ොෙ 
ආදී වගයන් ගබදා ගවන් ගකොට බලමින් ෙ කොමච්ඡන්ෙය දුරැ ගකොට 
ගවගසයි.  

ගමගලස එම භික්ෂුව කැඩී බිඳී යන සව්භොවගයන් යුත් ක්ෂණයක් 
පොසො ගවනස් වන ස්වභොවගයන් යුත් පඤ්ච උපොදානස්කන්ධ 
ගලොකගයහි මම ය, මගග් ය යැය ි ගනොගගන එහි දැඩි ගලෝභය දුරැ 
කිරීගමහි ගයදී ගවගසයි. 

ගමගස් මනො පළිිගවගතහි ගයදීගමන් කොමච්ඡනේය පරහීණ කළ 
භික්ෂුවට ණගයන් මිදුණ ුතැනැත්තොට ණය හිමියන ් දැක බියක් තැති 
ගැනමීක ්ගනොවන්නො ගස් පර පුෙග්ලයන් ගකගරහි සම්පත් ගකගරහි 
ඇලීමක් බැඳීමක් ඇති ගනොගේ. දිවයමය රෑප ෙකින්ගන් නමුත් 
ගකගලස් සිතක් ඇති ගනොගේ. එබැවින ් භොගයවතුන් වහන්ගස් 
කොමච්ඡනේය පරහොණය කිරීම ණය නැති බවක් හො සමොනය යැයි වදාළ 
ගස්ක. 

 වයාපාද නීවරණ්ය පරහාණ්ය කිරීම 

අසවලො මට අනථගයක් කගළ් ය යනොදී වූ නව ආඝොත වස්තු 

අරමුණු ගකොට යම් මවරයක්, අස්ථොන ගකෝපයක්, අරමුණු වගයන් 

ගැගටන බවක්, විරැේධ බවක්, සිත දූෂය කරන බවක් ගේ ෙ, එගස් වූ 
වයොපොෙගයහි ආදීනව හො එයින් නෙිහස් වීගමහි ආනිංස සලකො කිසි 
තැනක අරමුණු වගයන් ගනො ගැටී වයොපොෙය දුරැ ගකොට ගවගසයි.  
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මහරජ, යම් පුරැෂගයක ් පිත් ගරෝගයකින් ගපගලන බැවින් 
බලවත් දුකට පැමිණ ආහොර රැචිය ෙ, නැතවි ගගොස් රීර ක්තිය ෙ 
නැතිව ගිගය් ගේ ෙ, ඒ පුරැෂයො පසු කගලක එම ගරෝගය සුව වී නිගරෝගී 
බව ලබො ආහොර රැචිය ඇතිව රීර බලය ලබන්ගන ්ගේ ෙ, පසුව ඔහුට 
ගමබඳු අෙහසක් වන්ගන්ය. “මම සපර සරෝග්ාත්ුර ව දැි සලස ග්ිලන් 
ීමි. මට ආහාර රුචිය ද සනාීය, ශරීර බලය ද නුත්විිය, ඒ මම පළමු 
ත්ිබූ ආබාධසයන් මිදුසණ්මි. මට ආහාර රුචිය ද ඇත්්සත්්ය. දැන් මට 
කාය බලය ද ඇත්්සත්්ය” කියොයි. ඔහු ගරෝගය සුව වීම මුල්ගකොට 
බලවත් සතුටක් ලබන්ගන් ය, ගසොම්නසට ෙ පැමිගණන්ගන් ය.  

මහරජ ගම් ොසනගයහි භික්ෂුව වයොපොෙ නීවරණය ගරෝගයක් 
ගමන් ෙකී. ගකගස් ෙ යත්? 

 පිත් ගරෝගයකින ්ආතුර වගූවකුට මී පැණි, හකුරැ ආදිය දුන් 
කල්හි එහි රසය ගනොදැනගනී. තිත්ත යැයි කියො වමනය කරයි. එගසම් 
වයොපොෙගයන් දූෂිත වූ සිත් ඇති තැනැත්තො ෙ, හිත කැමති ව ආචොයයගය 
උපොධයයන් වහන්ගස්ලො විසින් කරනු ලබන අවවොෙ අනුොසනො 
පිළිගනොගනී. ආචායයමය උපාධයයන් වහන්සස්ලා මට අත්ිශයින් පීඩා 
කරනන්ාහුය යනොදිය කයිො සිවුරැ හැර යයි. ගමය වනොහී පිත් 
ගරෝගගයන් ගපගලන තැනැත්තොට පැණි හකුරැ ආදිය තිත්ත රස 
වන්නොක් ගමන් ගකරෝධගයන් ගපගලන තැනැත්තොට ධයොන සුවය ආදී 
වූ ොසන රසය අමිහිරි ගේ. ගමගලස වයොපොෙය ගරෝගයක් වැනයි. 

පිත් ගරෝගගයන් ගපගලන තැනැත්තො එයට නිසි ගබගහත් 
කිරීගමන් ඒ ගරෝගය සනස්ිඳවොගගන සුවය ලැබීගමන් පස ු මී පැණි 
හකුරැ ආදිගයහි නයිම රසය විඳ ගනී ෙ, එගලස ම භකි්ෂුව ගම් වයොපොෙය 
ගබොගහෝ අනථග ඇති කරන්නක් යැයි සලකො ධමග සයක් වඩො වයොපොෙ 
නීවරණය අත්හැර ෙමය.ි එනම් :- 

1. මමතරී භොවනොව ඉගගන ගනී. 
2. මමතරී භොවනොව වඩයි. 
3. තමන්ට ෙ අනයයන්ට ෙ කළ කමගය අනුව විපොක විඳීමට සිදුවනබව 

සිහි කිරීම. 
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4. තමනුත් අනයයනුත් සත්ව පුෙග්ල ආත්ම ගනොවූ, නොම රෑප ස්කන්ධ 
ධොතු ආයතන පටිච්ච සමුප්පොෙ ආදී ධමග සමූහයක කරියොකොරිත්වයක් 
බව නුවණින් සිහි කිරීම. 

5. කලයොණ මිතරයන් ඇසුරැ කිරීම. 
6. වයොපොෙගයහි ආදීනව හො මමතරිගයහි ආනිංස කථො ෙ, අල්ගප්ච්ඡ 

කථො ආදී නිවන් මඟට උපකොර වන ෙස කථොවන්හි ෙ ගයදීම. 

ගමගස් මනො පිළිගවගතහ ි ගයදීගමන් වයොපොෙය පරහණී කළ 
භික්ෂුව පිත් ගරෝගගයන් සවුය ලැබූ තැනැත්තො මී පැණි හකුරැ ආදිය 
ඉතො කැමැත්ගතන් අනුභව ගකොට රස විඳගනන්ොක් ගමන්, බුදුරජොණන් 
වහන්ගස් විසින් පනවො වදාළ ආචොර ික්ෂො පෙ මුඳුනින් පිළිගගන 
බලවත් කුසලච්ඡනේය ඇතිව මමතරී සිත පුරැදු කරමින් සීල 
සංවරගයහි පිහිටො ගනී. ඉන් පසු කිසි අරමුණක ගනො ගැටී වයොපොෙ 
නැත්ගතකු ව පරම මමතරී සිත් ඇත්ගතකු ගේ. එබැවින් භොගයවතුන් 
වහන්ගස් වයොපොෙය පරහොණය කිරීම ගරෝග සුව වීම හො සමොනය යැයි 
වදාළ ගස්ක. 

 ථීනමිද්ධය නීවරණ්ය පරහාණ්ය කිරීම 

සිගතහි හො මචතසික ධමගයන්හි අගයෝගය බවක් ගහවත් ගිලන්  
බවක්, අරත්ි යැයි කියන ලෙ අලස බවක්, විගේක ගසනසුන්හි ගනො 
ඇලීමක් - අධි කුසල ධමගයන්හි ගනො ඇලමීක ් - කලකරිීමක් - 
ගනොකැමැත්තක් ගේ ෙ, ත්න්දි යැයි කියන ලෙ පරමොෙ වන බවක් - උදා 
සීන බවක් ගේ ෙ, විජම්භිකො යැයි කියනු ලබන රීරගයහි කිලි ගපලීමක් 
- මැලි කැඩීමක් - දිග හැරීමක් - ඉදිරියට නැමීමක් ගේ ෙ,  බත්ත්සමමදය 
යැයි කියන ලෙ ආහොර ගැනීගමන් පසු යම් බත් මතයක් - ක්ලොන්ත 
බවක් -  දාහයක් - දුෂ්කර බවක් - බර බවක් ගේ ෙ, සචත්සසා ලීනත්ත් 
යැය ිකයින ලෙ සිගතහි ගරෝගී බවක් - අකමගඤ්ඤ බවක ් - පසුබට 
වීමක් - සැඟවුණු බවක් - හැකිළුණු බවක් - අපරකට බවක් - දුබල බවක් 
ගේ ෙ, ගමගස් වූ ථීනමිේධගය හි ආදීනව සලකො එය දුරැ ගකොට දිවො රෑ 
ගෙගකහි ආගලෝක සඤ්ාව ඇති, එළිමහගනහි මනොව වොතොරය ඇති 
තැනක ගවගසමින් ථීනමිෙධ්ය නවීරණය දුරැ ගකොට සිහි නුවණින් ගයදී 
ගවගසයි. 
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මහරජ, යම් පුරැෂගයක් කරන ලෙ අපරොධ කමගයකට වරෙකරැ 
වී සිරගගයි බැඳුගණ් ගේ ෙ, ඔහු පසු කලක ධනය වියෙම් ගනොගකොටම 
පහසුගවන් සරිගගයනි් නෙිහස් වන්ගන් ෙ, සිරගත වීම ගහ්තුගවන් 
ඔහුගග් කිසි ගභෝග විනොයක් ගනොවන්ගන් ෙ, ඔහුට ගමබඳු අෙහසක් 
වන්ගනය්. මම සපර සිරග්ත් වූසයමි. ඒ මම දැන් පීඩා රහිත්ව සුපසස් 
ඒ සිරසග්යනි් මිදුසණ්මි. මසග්් වස්ත්ු සද්පළවලට ද කිසි හානියක් 
සනාවූසය් ය කියොයි. ඔහු සරිගගයින් මිදීම නිමිති ගකොට බලවත් සතුටට 
පැමිගණන්ගන් ය. 

මහරජ ගම් ොසනගයහි භික්ෂුව ථීනමිේධය නවීරණය සිර 
බන්ධනයක් ගමන් ෙකී. ගකගස් ෙ යත්? 

නැකත් සැණගකළයික් ඇති දිනක යම් අපරොධ කමගයක් 
ගහ්තුගවන් බන්ධනොගොර ගත වූ තැනැත්තො ඒ නැකත් සැණගකළිය 
පිළිබඳව මුල, මැඳ, අග යන කිසි තැනකනි් කිසිවක් ගනොෙන.ී ඔහු 
ගෙවැන ි ෙවගසහි සිර බන්ධනගයන් නිෙහස ලබො පැමිණි විට එම 
නැකත් සැණගකළයි පිළිබඳව අනයයන් කියනු ලබන ගුණ වණගනොව 
අසන්නට ලැබුගණ් නමුත් ඔහු ඒ පිළිබඳව ගනොෙන්නො බැවින් කිසිවක් 
ගනොකියය.ි එගලස ම ථීනමිෙධ්ගයන් මැඩුණු භික්ෂුව විසිතුරැ ධමග 
ගේනොවක් පවතින කල්හ ිනිදි බරව සිටින බැවින් එහි මුල මැෙ අග 
කිසිවක් ගනොෙනී. එම ධමග ගේනොව අසො අනයයන් එහි ගුණ කයින 
කල්හි ඒ භික්ෂුව නිදි බරව සිට කිසිවක් ගනො ඇසූ බැවින් එයට කිසිවක් 
ගනොකියය.ි ගමගලස ථීනමිේධය බන්ධනොගොරයක ් වැනි යැයි වදාළ 
ගස්ක.  

ගමගස් නැකත් සැණගකළයික් ෙවසක බනධ්න ගත වූ එම 
පුරැෂයො එයනි් නිෙහස ලබො ඇවිත් ගවනත් නැකත් සැණගකළි ෙවසක 
ගමගස් සිතයි. සපර මම පරමාදය සහ්ත්ුසවන් සිරග්ත් වූ බුවින් නුකත්් 
සුණ්සකළි රස සනාවින්සදමි. එබුවින් දැන් අපරමාදී වන්සනමි යැයි 
සිතො නැකත් සැණගකළි බලමින් ගීතකිො අසමින් රස වින්ෙනය ගකොට 
එහි රස මුසු තැන් කියො උෙන් අනයි. එගලස ම භික්ෂුව ගම් ථීනමිේධය 
නම් මහත් අනථග කරන්නක ්යැයි සිහි ගකොට ධමග සයක ්වඩො ථීනමිේධය 
නීවරණය අත්හැර ෙමය.ි එනම් :- 
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1. වැඩිපරු ආහොර ගනො ගැනමී ගහවත් පමණ දැන ආහොර ගැනමී. 
2. යම් ඉරියේවකින් සිටින විට ථීනමිේධය පැමිණුගන් නම් අන් 

ඉරියේවකට මොරැ වීම. 
3. සූයයගොගලෝකය, චන්ද්රොගලෝකය, පරදීපොගලෝක යනොදී ආගලෝක 

සඤ්ාවක් සිහි කිරීම. 
4. ථීනමිේධය පැමිණි විට, ගහොඳින් වොතොරය ලැගබන එළමිහන් 

තැනකට යොම. 
5. කලයොණ මිතරයන් ඇසුරැ කිරීම. 
6. ථීනමිේධය හි ආදීනව හො ධම්මවිචය විරිය පරීති යන ගබොජ්ඣංග 

ධමග වැඩීගමහි ආනිංස කථො ෙ, අල්ගප්ච්ඡ කථො ආදී නිවන ්මඟට 
උපකොර වන ෙස කථොවනහ්ි ෙ ගයදීම. 

ගමහි සිගතහි හො මචතසික ධමගයන්හි අගයෝගය බවක් ගහවත් 
ගිලන ් බවක්, අරත්ි යැයි කියන ලෙ අලස බවක් විගේක ගසනසනු්හි 
ගනො ඇලීමක් - අධි කුසල ධමගයන්හි ගනො ඇලීමක ් - කලකිරීමක් - 
ගනොකැමැත්තක් ගේ ෙ, ත්න්දි යැයි කියන ලෙ පරමොෙ වන බවක් - උදා 
සීන බවක් ගේ ෙ, විජ්ම්භිකා යැයි කියනු ලබන රීරගයහි කිලි ගපලීමක් 
- මැලි කැඩීමක් - දිග හැරීමක් - ඉදිරියට නැමීමක් ගේ ෙ,  බතත්සම්මදය 
යැයි කියන ලෙ ආහොර ගැනීගමන් පසු යම් බත් මතයක් - ක්ලොන්ත 
බවක් -  දාහයක් - දුෂ්කර බවක් - බර බවක් ගේ ෙ, සචත්සසා ලීනතත් 
යැය ිකයින ලෙ සිගතහි ගරෝගී බවක් - අකමගඤ්ඤ බවක ් - පසුබට 
වීමක් - සැඟවුණු බවක් - හැකිළුණු බවක් - අපරකට බවක් - දුබල බවක් 
ගේ ෙ, ගමගස් වූ ථීනමිේධගයහි ආදීනව සලකො එය දුරැ ගකොට දිවො රෑ 
ගෙගකහි ආගලෝක සඤ්ාව ඇතිව එළමිහගනහි මනොව වොතොරය ඇති 
තැනක ගවගසමින් ථීනමිෙධ් නීවරණය දුරැ ගකොට සහිි නුවණින ්ගයදී 
ගවගසයි. 

ගමගස් භික්ෂුව ථීනමිෙධ් නීවරණය පරහීණ කර බනධ්නොගොර 
ගත පුරැෂයො එයනි් නිෙහස ලබො ඇවිත් සත් දිනක් පුරොවට නැකත් 
සැණගකළිගයන් සතුටු වී එහි රසය විඳගන්නොක් ගමන්, මනොගකොට 
ධයොන විපස්සනො ධමග කරීඩොගවහි ගයදී එහි සවුය විඳගගන පිළිගවත් 
සපුරො පරතිසම්භිධො සහිතව අහගත්වයට පැමිගණනග්න් ය. එබැවින් 
භොගයවතුන් වහන්ගස ් ථීනමිෙධ්ය ජය ගැනීම බන්ධනොගොරගයන් 
නිෙහස ලැබීමක් ගමන් යැයි වදාළ ගස්ක.   
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 උද්දචච කුක්කුචච නීවරණ්ය පරහාණ්ය කිරීම 

උද්දචච යැයි කියනු ලබන සිගතහි යම් ගනොසන්සුන් බවක් - 
විසිරයොමක් - ගනොසන්සිඳීමක් - ගසලගවන බවක් ගේ ෙ,  කුකක්ුචචය 
යැයි කියනු ලබන අකැප ගෙය කැප වගයන් ෙ - කැප ගෙය අකැප 
වගයන් ෙ - වැරදි ගෙය නිවැරදි වගයන් ෙ - නිවැරදි ගෙය වැරදි 
වගයන් ෙ ගගන කළ අකසුල් සහ ගනොකළ කුසල් පළිිබඳව නනුුවණින් 
ගමගනහි කිරීම ගහ්තුගවන ්වන්නො වූ යම් පසුතැවීමක් ගේ ෙ, ගමහි 
ආදීනව සලකො එය දුරැ කරනු පිණිස බහුරැත භොවය, කැප, අකැප 
විචොරීමොදී නිසි පිළිගවගතහි ගයදී උේධච්චකුකක්ුච්ච නීවරණය දුරැ 
ගකොට සිහි නුවණින් ගයදී ගවගසයි. 

මහරජ, තමොට කැමති ගලස කිසිවක් කළ ගනොහැකි අනුන්ගග් 
අෙහස් ඉටු කරමින් කටයුත ුකරන දාසගයක් වන්ගන් ෙ, ඔහු පසු කලක 
ඒ දාස භොවගයන් මිගෙන්ගන් ෙ, තමො ම අධිපති ගකොට ඇතිව අනුන්ට 
යටත් ගනොවී පහසුගවන් ජීවත් වන්ගන් ෙ, සිය අෙහස් පරිදි ඒ ඒ තැන 
යො හැකි වන්ගන් ෙ ගවයි. ඔහුට ගමබඳු අෙහසක් වනග්න්ය. “මම සපර 
අනුන්ට යටත්් ව අනුන්සග්් අදහස් පරිදි කටයුත්ු කරන කිසි ත්ුනක 
මසග්් කුමුත්්සත්න් යා සනාහුකි දාසසයක් ීමි. ඒ මම දැන් ඒ දාස 
භාවසයන් මිදුසනක්මි. ත්මා අධිපත්ි සකාට ඇත්්සත්ක් ීමි. අනුන්ට 
යටත්් සනාවූ සකසනක් ීමි. මසග්් කුමුත්්ත්ට අනුව ජීවත්් සවමි. 
කුමත්ි ත්ුනක යා හුක්සක් ද සවමි” කියොයි. ඔහු ඒ දාස භොවගයන් 
මිදීම ගහ්තු ගකොට බලවත් සතුටට පැමිගණන්ගන් ය. 

මහරජ, ගම් ොසනගයහි භික්ෂුව ෙ උේෙච්ච කුක්කුච්ච නීවරණය 
අනුන්ගග් බැල ගමගහවර කරන දාසත්වයක් ගමන් ෙක.ී ගකගස් ෙ යත්? 

නැකත් සැණගකළියක විගනෝෙ වන දාසගයකුට ඒ ගගයි 
ස්වොමියො විසින් ගමනම් කටයුත්තක් ඇත වහො එහි යව, ගනොයන්ගනහි 
නම්  අත් පො ගහෝ කන් නොසො ගහෝ කපන්ගන්හිය යැය ිඅණ කළ කල්හි 
වහොම ඒ කොයයගය පිණිස යන්ගනම් ය. නැකත් සැණගකළිගයහි මුල 
මැෙ අග සම්පූණග වගයන ්සතුටු වන්නට ගනොලැගබන්ගන් ය. කමුක් 
ගහයින් ෙ යත?් පරොධීන (අනුන් අයත් පැවතුම් ඇති) බැවිනි.  
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එගස්ම විනගයහි අකෘතඥ 1  භික්ෂුව භොවනො ගයෝගය පිණිස 
ආරණය ගත වූ විට, කිසියම් කැප මොංයක් ලැබ වළදා පසුව ඒ කැප 
මොංගයහි ෙ අකැප සඤ්ාව ඇතිව එහි විමති ඇතිව විනි්චයක් 
ගනොලබො විපිළිසර බවට පැමිණ පටන් ගත් භොවනොගයෝගය ෙ අත්හැර 
සිල් පිරිසිදුකර ගැනීම පිණිස විනයධරගයකු ගසොයො යො යුතුය. විගේක 
සුවය විඳ ගැනීම ගනොලබයි. කුමක් ගහයනි් ෙ යත්? උේෙච්ච 
කුකක්ුච්චගයන් මැඬුණු බැවිනි. ගමගලස උෙේච්ච කුකක්ුච්ච නීවරණය 
දාස බවක් ගමන් ගේ.  

දාසයො කිසියම් මිතුගරකුට ධනය දී එම කටයුත්ගතහි ගයොෙවො 
එයින් නිෙහස් ව තමන් කැමති ගලස නැකත් සැණගකළි ආදිගයහි 
ගයදීම කරන්ගන් ෙ, එගසම් භික්ෂුව ගම් උෙේච්ච කුක්කචු්චය නම් මහො 
අනථගකර ධමගයක් යැයි සිහි ගකොට ධමග සයක් වඩො උේෙච්ච කුක්කුච්චය 
නීවරණය අත්හැර ෙමය.ි එනම් :- 

1. බහුරැත භොවය ( ධමග - විනය ඥානගයහි පරිපූණග දැනමී). 
2. සැක සහිත තැන් පරන් ගකොට විසඳා ගැනීම. 
3. තමො විසින් මනොගකොට විනය සිකපෙයන්හි හික්ගමන ලේගේය යැයි 

ෙන්නො බව. 
4. ධමග - විනය ඥානගයන් පරතපිත්තිගයන් සම්පූණග වැඩිහටිියන් ඇසුරැ 

කරන බව. 
5. කලයොන මිතුරන් ඇසුරැ කරන බව. 
6. උේෙච්ච කුකක්ුච්චගයහි ආදීනව හො බහුරැත භොවය ආදී උපකොරක 

ධමගයන් පළිිබඳ කථොවන්හි ෙ, අල්ගප්ච්ඡ කථො ආදී නිවන් මඟට 
උපකොර වන ෙස කථොවනහ්ි ෙ ගයදීම. 

භික්ෂුව ගමගලස මනො පිළගිවගතහි ගයදී උේෙච්ච කකු්කුච්ච 
නීවරණය පරහීණ ගකොට දාස බැවින් නිෙහස ලැබූ පුරැෂයො තමන් අයත් 
පැවතුම් ඇතිව යමක් කැමති ගේ ෙ එගලස කරන්නොක් ගමන්, උේෙච්ච 
කුකක්ුච්චගයන් බොධොවකට ගනොපැමිණ මනෂ්කරමය පරතිපදාගවහි ගයදී 

                                     
1 සැක සිඳ ඉගගනීමක් නැති 
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ගවගසයි. එබැවින් භොගයවතුන් වහන්ගස් උෙේච්ච කුක්කුච්චගයන් 
නිෙහස් වීම දාසත්වගයන් නෙිහස ලැබූ පුරැෂයො ගමන ්යැයි වදාළ ගස්ක. 

 විචිකිචඡා නීවරණ්ය පරහාණ්ය කිරීම 

ොස්තෲන් වහන්ගස් පිළිබඳව ෙ, නව ගලොේතුරො ධමගය පිළිබඳව 
ෙ, අෂ්ටොයයගය පුෙග්ල සංඝරත්නය පළිිබඳව ෙ, පරතපිත්තිමය වූ සීලය 
පිළිබඳව ෙ, ගපර විස ූභවයන් පළිිබඳව ෙ, මතු උපදින භවයන් පිළිබඳව 
ෙ, අතීතොනොගත සියලු භවයන් පළිිබඳව ෙ, ගහ්තු - ඵල පටිච්ච සමුප්පොෙ 
ධමගය පළිිබඳව ෙ යම් බඳු වූ සැකයක් - විමතියක් - විවිධ අෙහස් ඇති 
බවක් - ගෙමගක් - ගැටීමක් - සිගතහි ගනො බැස ගැනීමක් - 
ගනොපිහිටීමක් - ඉරි තැලීමක් ගේ ෙ, ගමගස් වූ විචිකිච්ඡො නීවරණගයහි 
ආදීනව සලකො  උපොය මනසිකොරය ගහවත් ධමග - විනය මනොව පරගුණ 
ගකොට සැක දුරැ ගකොට පහ කළ විචිකිච්ඡො නීවරණය ඇතිව ගවගසයි.  

මහරජ, ධනවත් වූ ගභෝග සම්පත් ඇති පුරැෂගයක ් ආහොර 
දුර්ලභ වූ භය සහිත වූ නිරෑෙක වූ දීඝග වූ කොන්තොර මොගගයකට 
පැමිගණන්ගන් ෙ, ඔහු මෙ කලකින ් ඒ කොන්තොර මොගගය ඉක්මවො 
යන්ගන් ගසොර සතුරන්ගගන් පීඩො නැති ගම්මොනයකට සැපගස් 
කරමගයන් පැමිගණන්ගන් ෙ, ඔහුට ගමබඳු අෙහසක් ඇති ගේ. “මම සපර 
ධනවත්් වූසයම්, සභෝග් සම්පත්් සහිත් වූසයම්, දුර්ලභ භික්ෂා ඇත්ි භය 
සහිත් වූ, නිරෑදක වූ දීඝම ව ූකාන්ත්ාර මාග්මයකට පුමිණිසයමි. මම දැන් 
එම කාන්ත්ාර මාග්මය පසු සකසළමි. සුපවත්් වූ  භය රහිත් වූ, ග්මකට 
සුපසස් කරමසයන් පුමිණිසයමි” කියොයි. ඒ පුරැෂයො ඒ කොන්තොර 
මොගගගයන් එතර වීම නමිිති ගකොට බලවත් සතුටට පැමිගණන්ගන් ය. 

මහරජ සසර දුකින් අත මිඳීම පිණිස ගම් ොසනගයහි පැවිදි වූ 
භික්ෂුව ෙ, විචිකිච්ඡො නවීරණය නිරෑෙක භය සහිත කොන්තොර මොගගයක් 
ගමන් ෙකී. ගකගස් ෙ යත්? 

කොන්තොරගයහි දිගු මගට පිළපින් තැනැත්තො ගසොරැන් විසින් 
මිනිසුන් පහරන ලෙ තැන් ෙ, ගයි තැන් ෙ දැක, ෙඬු කැබැල්ලක 
ේෙගයන් ෙ, පක්ෂි ආදීන්ගග් ේෙගයන් ෙ, ගසොරැ පැමිණිගය් වනැයි 
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බියට හො සැකයට පැමිගණයි. යම් තැනක ගිගය් ෙ යම් තැනක සිටිගය් 
ෙ යම් තැනක නැවතුගණ් ෙ, ඒ ගිය තැන්වලට වඩො ගනොගිය තැනම් 
ගබොගහෝ ගේ. ගමගතගම් ගබොගහෝ දුක් පඩීො සහිතව අසීරැගවන ්ගක්ෂ්ම 
භූමියකට පැමිගණන්ගන් ගහෝ ගනොපැමිගණන්ගන් ගවයි. 

එගස්ම යම් භික්ෂුවකට බුෙධ්ොදී අට තැන් පිළිබඳව විචිකිච්ඡොව 
ඇතිව භොගයවතුන් වහන්ගස් බුේධත්වය ලැබුගේ ෙ, ගනොලැබුගේ ෙ ආදී 
ගලස සැක උපෙවො මුලොවට පත්ව රේධොගවන් පිළගිැනීමට කමටහන් 
වගයන් වැඩීමට ගනොහැකිව ධයොනයකට, විෙගනො ාණයකට, 
මොගගයකට, ඵලයකට ගනොපැමිගණයි.  

කොන්තොර මොගගගයහි යන පුරැෂයොට එහි ගසොරැ ඇත්ගත් ෙ, 
නැත්ගත් ෙ යැයි සැක ඉපදීම ගහ්තුගවන් තැතිගැන්ම එම මොගගගයහි 
ගමන ්කරිීමට බොධොවක් කරගනී. එගස්ම භික්ෂුවට බුදුරජොණන් වහන්ගස් 
ගග් බුේධතව්ය ආදිගයහි සැක ඉපදීම නවින් මගට බැස ගැනීමට 
බොධොවක් වන බැවින් එය ආයයග භූමියට පැමිණීමට අන්තරොයක් ගවයි. 
ගමගලස විචිකිච්ඡොව බිය සැක සහිත කොන්තොර මොගගයක් ගමන් ගේ. 

බලවත් පුරැෂගයක ් හසත්සොර වස්තුව රැගගන ආයුධ 
සන්නේධව සපිරිවරින ්කොන්තොර මොගගගයහි යනු දැක ගසොරැ දුරින් ම 
පලො යති. ඒම පුරැෂයො කසිි උපරවයක් නැතිව සපිරිවරින ්ඒ කොන්තොර 
මොගගය තරණය ගකොට ගක්ෂ්ම භූමියකට පැමිණ සතුටු ගේ ෙ, එගස්ම 
ගම් ොසනගයහි භික්ෂුව විචිකිච්ඡොව ගබොගහෝ අනථගකර ධමගයක් යැයි 
සිහි ගකොට ධමග සයක් වඩො එය දුරැ කරයි. එනම් :- 

1. බහුරැත භොවය ( ධමග විනය ඥානගයහි පරිපූණග දැනීම). 
2. සැක සහිත තැන් පරන් ගකොට විසඳා ගැනීම. 
3. තමො විසින් මනොගකොට විනය සිකපෙයන්හි හික්ගමන ලේගේය යැයි 

ෙන්නො බව. 
4. රත්නතරය විෂයගයහි සිගතහි ස්ථීර රේධොව ඇති බව. 
5. කලයොන මිතුරන් ඇසුරැ කරන බව. 
6. විචිකිච්ඡොගවහි ආදීනව හො බහුරැත භොවය ආදී උපකොරක ධමගයන් 

පිළිබඳ කථොවන්හි ෙ, අල්ගප්ච්ඡ කථො ආදී නිවන් මඟට උපකොර 
වන ෙස කථොවන්හි ෙ ගයදීම. 
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බලවත් පුරැෂගයකු ආයධු සනන්ේධව සපිරිවරින් නිභගයව 
ගසොරැන් තණ සුලකටවත් ගණන් ගනොගගන යහතින් කොන්තොර මොගගය 
තරණය ගකොට ගක්ෂ්ම භූමියකට පැමිගණ් ෙ, එගසම් භික්ෂුව විචිකිච්ඡොව 
පරහීණ ගකොට නිසි පරතිපදාගවහි ගයදී දුෂ්චරිත නමැති කොන්තොරගයන් 
එතරව උත්තරීතර ගක්ෂ්ම භූමිය වන අමෘත මහො නවිගොණයට සුව ගස් 
පැමිගණ්. එබැවින් භොගයවතුන් වහන්ගස් විචිකිච්ඡොව පරහොණය කිරීම 
ගක්ෂ්ම භූමියකට පැමිණීමක් වැනිය යැයි වදාළ ගස්ක. 

මහරජ, භික්ෂුව ගමගලස ණයක් ගමන් ෙ, ගරෝගයක ්ගමන් ෙ, 
හිර ගගයක් ගමන් ෙ, දාසත්වයක් ගමන් ෙ, නරිෑෙක වූ දීඝග කොන්තොර 
මොගගයක් ගමන් ෙ, පහ ගනොකළ තමොගග් සිත තුළ කරියොත්මක වන නිවන් 
මග සුගති මග වළකව්න පඤ්ච නීවරණයන්හි ආදීනව ෙක්ගන් ය.  

මහරජ, එම භික්ෂුව ණගයන් නිෙහස් වීම ගමන් ෙ, ගරෝගගයන් 
සුවය ලැබීමක් ගමන් ෙ, සිරගගයින ්නෙිහස් වීමක ්ගමන් ෙ, දාස බගවන් 
නිෙහස් වීමක ් ගමන ් ෙ, උවදුරැ ඇති නිරෑෙක කොන්තොර මොගගගයන් 
එතරව ආරක්ෂිත ස්ථොනයකට පැමිණීමක් ගමන් ෙ නීවරණයන්ගගන් 
නිෙහස් වීම ෙක්ගන්ය. 

  තමො ගකගරන් නීවරණ පහ වීම ෙකනි එම භික්ෂුව හට සතුට 
උපදී. සතුට නිසො (තරැණ) පරීතිය උපදී. පරීතයි ඇති බැවින් චිත්ත 
මචතසික ධමගයන්ගග් සංසිඳීම ඇතිගවයි. සංසිඳුණු චිත්ත මචතසික 
ධමගයන් ඇති බැවින් චිත්ත මචතසික ධමගයන්ගග් සැපය ඇති ගවයි. 
චිත්ත මචතසික ධමගයනග්ග් සැපය ඇති එම භික්ෂුවගග් සිත සමොධි 
ගත වීම ගවයි

 පරථම ධයාන ලාභය 

භික්ෂුව ගමගලස නීවරණ ජය ගගන පඨවි කසිණය අරමුණු 
ගකොට වඩන භොවනොව “පරිකමම භාවනාව” නම් ගේ. ඒ තුළ ඇතිගවන 
සිගතහි එකඟ බව “පරිකමම සමාධිය” නම් ගේ. ගමගලස ඒ 
භොවනොරම්මණය පහසුගවන් සිතට ගත හැකි වූ විට ගෙගනත් 
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පියොගගන ඇගසන් ගත් භොවනො අරමුණ මත සිත පිහිටුවොගගන “පඨවි, 
පඨවි” යනුගවන ්වඩන විට ඇගසන් ගත ්කසිණොරම්මණය හො සමොනව 
සිතට ඒ ආරම්මණය පරකට ව ෙගනය ගේ. ගමය “උග්්ග්හ නමිිත්්ත්” 
නම් ගේ. ඒ නමිිත්ත අරමණුු ගකොට නොසිකො ගදාරටුව ඉදිරිගයහි සිහිය 
පිහිටුවො ගගන අඛ්ණ්ඩව ගයදී ගවගසයි. එගලස කරන භොවනොව 
“උපචාර භාවනාව” නම් ගේ. ඒ තුළින් මුලින් ඇති වූ උග්ගහ නිමිත්ත 
ස්ථීරව ගනොගවනස්ව ෙගනය ගේ. එය “පටිභාග් නිමිත්ත්්” නම් ගේ. ඒ 
අවස්ථොගවහි ඇතිගවන බලවත් සමොධිය “උපචාර සමාධිය” නම් ගේ. 
එකල්හි එම භික්ෂුව එම පටිභොග නිමිත්ත අධිෂ්ඨොන ගකොට අවට 
පතුරවමින් සක්වළ පුරොවට පතුරවො සම්පූණග කරගනී. එගලස එම 
කසිණොරම්මණය හි සම්පණූගත්වයට පත් වූ විට එම භික්ෂුව වස්තු කොම 
ක්ගල් කොමයන්ගගන් ගවන් ව, ගසසු අකුල ධමගයන්ගගන් ෙ ගවන් 
ව, විතකග විචොර සහිතව, නීවරණයන් ගගන් ගවන් වීම ගහ්තුගවන් 
පරීතිගයන් හො සුවගයන් යකු්තව සිත එම කසිණ නිමිත්තට සමොධියට 
බැසගගන එහි පිහිටීම ගේ. ගමය “පරථම ධයානය” නම් ගේ. 

 ගමගලස භික්ෂුව පරථම ධයොන උපෙවො එහ ිසිත පිහිටුවො ගගන 
හෘෙය මොංය තුළ අඩ පතක් පමණ වූ ගල් ඇසුරැකරගත් සිත 
පරීතිගයන් සැපගයන් පරිී යොගමන් සකල රීරය පුරොවට ෙ ගල් ධොතුව 
හො චිත්ත කිරිය වොගයෝ ධොතුව ඔස්ගස් පැතිරැණු පරීතිය හො සැපය ඇතිව 
ධයොන සුවගයන් වොසය කරයි. එම ධයොනය පඤ්ච වීතොගවන් වී 
භොවයට පත් කර ගනී. 

මහරජ, නහන සුනු සකසන්නට ෙ, ගයොෙනන්ට ෙ, ෙක්ෂ වූ 
කපුකම් කරන්ගනකු ගහෝ ඔහුගග් අතවැසිගයකු ස්නොනයට ගන්නො වූ 
සුනු ගලොහ තලියක බහො දිය ඉසිමින් අතින් අනමින් පිඩුගකොට දිගයන් 
ගතත් කර ගනොවැගිගරන ගලස පිඩු ගකොට සොදා ගනග්න් යම් ගස් ෙ, 
මහරජ, එපරිේගෙන් ඒ භික්ෂුව විගේකගයන් හටගත් පරීත ිසැපගයන් ගම් 
රීරය ගතමයි, හොත්පසින ්ගතමයි, සම්පූණගගයන් පරුවයි, සැමතන්හි 
පතුරවයි. ඔහුගග් සියලු රීරගයහි විගේකගයන් හටගත් පරීති සැපගයන් 
පැතිගරයි.  

මහරජ, ගමගලස පරථම ධයොනයට පැමිණ විසීම ෙ ගම් 
ආත්මගයහි දී දැක්ක යතුු විපොක ඵලයකි. ගමය ඉහත කී ගම් 
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ආත්මභොවගයහි දැකිය යුත ුවිපොක ඵලයන්ට වඩො අතියින් මගනොඥ ෙ, 
ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවයි. 

 දුත්ියධයාන ලාභය  

මහරජ, එම භික්ෂුව පරථම ධයොනය පඤ්ච වසිතොගවන් පුරැදු 
ගකොට ගම් පරථම ධයොනයට ආසන්න වගයන් නීවරණ් නම් සතුරො 
ඇති බව ෙ, එහි ඇති විතකග විචොරයන්ගග ්ඕලොරික බව ෙ, එය ේෙ 
මොතරගයන් බිඳී යන ස්වභොවගයන් යකු්ත බැවින් ෙ, එහි ඇති ආදීනව 
සලකො දුතිය ධයොනගයහි විතකග විචොරයන් නැති බැවින ්ෙ, පරීතිය සැපය 
බහුල බව ආදී එහි ආනිංස සලකො පරථම ධයොනගයහි අගප්ක්ෂොව 
අත්හැර දුතිය ධයොනගයහි සිත පිහිටුව යි. 

ඉන් පසු එම භික්ෂුව විතකග විචොර සන් සිඳීගමන් කැලඹිලි නැති 
සිගතහි මනො පරසොෙය ඇත්තො වූ නි්චල ව ූබලවත් සමොධිගයන ්යුත් 
පරීතිය, සැපය, ඒකොගරතොව යන අංග තුගනන් යුත් දුතියධයොනයට 
පැමිණ ගවගසය.ි එහදිී තම සිත ෙ, රෑප කය ෙ බලවත් සමොධිය නිසො 
උපන් පරීතිය සැපය පැතිරීගමන් නිරොමිස සවුයට පැමිණ ගවගසයි.  

මහරජ, ඇතුළතම උල්පතකින් ජලය උණන දිය විලක් ගේෙ, 
එම විලට පිටතින් ජලය ගනොපැමිගණ් ෙ, වැසි ජලය ගනොවැගට් ෙ, 
එගස් වූ ඒ විගලහි සිහිල් දිය ෙහර ගපොගළොව බිඳ නැගී ඒ මුලු විලම 
සිහිල් දිගයන් පැතිගරයි. සම්පූණගගයන් සිසිල් දිගයන් පිරී යයි. එම 
විගලහි සීත ජලය ගනොපැතිර පවත්නො තැනක් නම් නැත්ගත් ය.  

මහරජ, එපරිේගෙන් ගම් සසුගනහි භික්ෂුව තම රීරය 
සමොධිගයන් හටගත් පරීති සැපගයන් සයිලු තැන පතුරවන ලෙේක් කරයි. 
එම භික්ෂුවගග් සම්පූණග රීරගයහි ගෙගවනි ධයොන සමොධි සුවය පතුරවො 
ගවගසයි. 

මහරජ, ගමගලස ගෙවන ධයොනයට පැමිණ විසීම ෙ, ගම් 
ආත්මගයහි දී දැක්ක යතුු විපොක ඵලයකි. ගමය ඉහත කී ගම් 
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ආත්මභොවගයහි දැකිය යුත ුවිපොක ඵලයන්ට වඩො අතියින් මගනොඥ ෙ, 
ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවයි.

 ත්ත්ියධයාන ලාභය  

  මහරජ, එම භික්ෂුව දුතියධයොනය පඤ්ච විධ වසිතොගවන් පුරැදු 
ගකොට පරගුණ වූ කල්හි එම ධයොනගයන් නැගී සිට එම ධයොන සමොධිය 
විතකග විචොරයන්ට ආසනන් බැවින් ෙ, විතකග ගහත්ුගවන් බිඳී යන 
බැවින්, විතකග විචොර නමැති සතුරන් ඇති බව සලකො, පරීතිය සිත 
උල්පවන බැවින් ෙ, එය ඕලොරික බැවින් ෙ, දුතියධයොනගයහි 
දුවගලභොවයෙ, ගදාස් සහිත බව ෙ සලකො තතිය ධයොනය වනොහී පරීතිය 
නැති බැවින් ෙ, සුඛ්ගයන ්හො ඒකොගරතොගවන් පමණක් යකු්ත බැවින් 
එය ොන්ත ෙ පරණීත ෙ ගේ යැයි එහි ආනිංස සලකො තතියධයොනය 
ලබනු පිණිස සිත පිහිටුව යි. 

මහරජ එම භික්ෂුව පරීතිය අත්හැර අගර වූ ධයොන සුවගයහි ෙ 
පක්ෂපොත බවක් නූපෙවන යම් මැෙහත් බවක ් ගේ ෙ, ඒ ධයොන 
උගප්ක්ෂොගවන් යකු්තව මනො සිහිය නුවණ ඇතිව කයනි් ෙ ඉතො මියරුැ 
සැපයට පැමිණ ගවගසය.ි බුදු පගස් බුදු මහරහත් ආදී ආයයග 
මගහෝත්තමයන් වහන්ගස්ලො යම් ධයොන සුවයක ්පරීතයි නූපෙනො බැවින් 
මනො සතිගයන් යුක්ත ගේ යැයි ෙ, ඉතො මියුරැ සැපයක් ගගන ගෙන 
නමුත් සැපගයහි ගනො ඇලී උගප්ක්ෂොගවන් යුක්ත ගේ යැයි ෙ, ඒ ගහ්තු 
ගකොට යම් ධයොන ලොභිගයකු ගකගරහි උගප්ක්ෂොවත් සිහියත් සැප 
විහරණයත් ඇත්ගත්ය යැයි පසසන ලේගේ ගේ ෙ, භික්ෂුව එගස් වූ 
ගතවැනි ධයොන කුසල චිත්තයට පැමිණ පරීතිගයන් ගතොර වූ සැපගයන් 
තම සියලු රීරයම සම්පණූගගයන් පුරවොලයි, පතුරවො ගවගසයි. 

  මහරජ, මොගනල් විලක ගහෝ ගනළුම් විලක ගහෝ ඕ ලු විලක 
ගහෝ දිගයහි හටගත්, දිගයන් උඩට ගනොනැගුනු, දිය තුළ ම ගැලී 
වැගඩනන්ො වූ මොගනල් ගහෝ ගනළුම් ගහෝ ඕලු ගහෝ ගපොගහොට්ටු - 
ගකොළ - ෙළු ගවත් ෙ, ඒ සියල්ල අග ෙකව්ොත්, මුල ෙක්වොත්, සිහිල් 
ජලගයන් ගතමී, හොත්පසින ්සිසිල්ව පවතිත් ෙ, මහරජ, එපරිේගෙන් ඒ 



162                 සාමඤ්ඤ ඵල සූත්රය  

 

භික්ෂුව තම මුලු රීරයම දුරැ කළ පරීතිය ඇතිව තුන්ගවනි ධයොන 
සැපගයන් සියලු රීරය පතුරවො වොසය කරයි,  

මහරජ, ගමගලස ගතවන ධයොනයට පැමිණ විසීම ෙ ගම් 
ආත්මගයහි දී දැක්ක යුතු විපොක ඵලයකි. ගමය ඉහත කී ගම් 
ආත්මභොවගයහි දැකිය යුත ුවිපොක ඵලයන්ට වඩො අතියින් මගනොඥ ෙ, 
ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවයි.   

 චත්ුථමධයාන ලාභය  

  මහරජ, එම භික්ෂුව ලබොගත් තතියධයොනය පඤච් විධ 
වීතොගවන් පුරැදු ගකොට පරගුණ වූ කල්හි ධයොනොංග පරතයගේක්ෂො 
ගකොට බැලීගමහි දී තුන් වන ධයොනගයහි ඇති ගසෝමනස්ස මචතසික 
සංඛ්යොත සුඛ්ය ඕලොරික වගයන් ෙ, චතුථගධයොනගයහි ඇති උගප්ක්ෂො 
ගේෙනොව හො චිත්ගත්කොගරතොව ොන්ත වගයන් ෙ වැටහී යොගමන් 
තුන්ගවනි ධයොනගයහි අගප්ක්ෂොව අත්හැර චතුථගධයොනය ලබනු පිණිස 
සිත පිහිටුවො ගනී. 

මහරජ, එම භික්ෂවු පරථම ධයොන උපචොරය ඉක්මවො අපගනොවට 
පැමිණීගමහි දී කොයික දුක්ඛ්ය පරහොණය කරිීගමන ් ෙ, චතුථගධයොන 
උපචොරය ඉක්මවො අපගනොවට පැමිණීගමහි දී කොයික සැපය පරහොණය 
කිරීගමන් ෙ, ගමගලස කලනි් ම සැප හො දුක් ගේෙනො දුරැ කිරීගමන් හො 
දුතියධයොන උපචොරය ඉකම්වො අපගනොවට පැමිණීගමහි දී ගෙෝමනස්සය 
පරහොණය වීගමන් ෙ, තතියධයොන උපචොරය ඉක්මවො අපගනොවට 
පැමිණීගමහි දී ගසෝමනස්සය පරහීණ වීගමන් ෙ ගමගලස පළමුගකොටම 
සැප දුක ් ගසෝමනස්ස ගෙෝමනස්ස ගේෙනො නැතිව යොගමන් දුක ් ෙ 
ගනොවූ, සැප ෙ ගනොවූ, මධයස්ථ බව කෘතය රසය ගකොට ඇති බැවින් 
උගප්ක්ෂොගවන් ම හටගත් ගහයින්, කිසිවකනි් බොධොවක් නැති පිරිසදිු 
ගලස පිහිටි සිහිය ඇති බැවින්, උගප්ක්ෂො සති පොරිුේධිය යැයි කියනු 
ලබන චතුථග ධයොන කුසල චිත්තයට පැමිණ වොසය කරයි. එම භික්ෂවු 
තම සකල රීරයම පරිිසිදු වූ, අතියින් බබළන ධයොන සිතින් පතුරවො 
ගවගසයි.  
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මහරජ, පුරැෂගයකු පිරිසිදු වූ සුදු වස්තරයක් හිස සිට 
ගපරවොගගන සිටින්ගන් ගේ ෙ, ඔහුගග් මුලු රීරගයහි එකම තැනකුදු 
සුදු වතින් ගනොවසන ලෙ තැනක් නැත්ගත් ගේ ෙ. මහරජ, එපරිේගෙනම් 
ධයොනලොභී භික්ෂුව තම සයිලු රීරයම පිරිසිදු වූ, අතියිනම් බබළන්නො 
වූ සිේවැනි ධයොන සිතින් පතුරවො වසන්ගන් ගේ. එම භික්ෂුවගග් සියලු 
රීරගයහි පිරිසිදු වූ, බබළනන්ො ව ූ සිේවැනි ධයොන සිතින් 
ගනොපැතිරැණු තැනක් නැත්ගත් ගේ.  

මහරජ, ගමගලස චතුථගධයොනයට පැමිණ විසීම ෙ ගම් 
ආත්මගයහි දී දැක්ක යතුු විපොක ඵලයකි. ගමය ඉහත කී ගම් 
ආත්මභොවගයහි දැකිය යුත ුවිපොක ඵලයන්ට වඩො අතියින් මගනොඥ ෙ, 
ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවයි. 

 භික්ෂුව ගමගලස පඨවි කසිණගයන් චතුථගධයොනය ෙක්වො ම 
පරගුණ වූ කල්හි ගසසු ආසපෝ කසිණ් -  සත්්සජ්ෝ කසිණ් - වාසයෝ කසිණ් 
යන භූත් කසිණ්සයන් ද, නලී කසිණ් - පීත් කසිණ් - සලෝහිත් කසිණ් -
ඕදාත් කසිණ් යන වණ්ම කසිණ්යන් ද, ආසලෝක කසණි්ය හො ආකාශ 
කසිණ්ය ෙ අරමුණු ගකොට චතුථගධයොනය ෙක්වො දියුණු කරගනී.

 ආකාසානඤ්චායත්න සමාපත්්ත්ි ලාභය 

මහරජ, එම භික්ෂුව ෙස කසිණයම භොවනො වගයන් 
පරගුණත්වයට පත් කරගගන අරෑප ධයොනයන් වඩන ුකැමති ව ආකො 
කසිණය හැර අන ්කසිණොරම්මණයකින ්චතුථගධයොන සමොධිය උපෙවො 
එයින් නැගී සිට ධයොනොංග පරතයගේක්ෂො ගකොට බලො ගමගලස රෑපගයහි 
ආදීනව ගමගනහි කරය.ි  

 බඹයක් පමණ වූ ගම් රෑපකය ගහ්තු ගකොට ගගන අනුන් 
ගපළනු පිණිස ෙඬු මුගුරැ ගැනමී, කඩු - දුණු ආදී ආයුධ ගැනීම, කලහ 
කිරීම, විරැේධ වීම, විවොෙ කිරීමොදිය සදිු වන්ගන්ය. එගස්ම චක්ෂු ගරෝග, 
ගසෝතගරෝගොදී වූ අගන්ක විධ ගරෝගයන්ට උත්පත්ති ස්ථොන වන්ගනය් 
යැයි රෑපගයහි ආදීනව සලකො ගමම රෑපය නැති විට ඒ කලහ ආදියක් 
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ගහෝ ගරෝග පීඩො ආදී කිසිවක් ගහෝ නැත්ගත් ය යනුගවන් රෑපගයහි 
ආදීනව සිහකිර රෑපගයන් ගවන් වී ආකොසොනඤ්චොයතන අරෑපධයොනය 
උපෙවනු පිණිස ආකොය අරමුණු ගකොට “අනසනත්ා ආකාසසා” කියො 
ගහෝ “ආකාශය අනන්ත්ය” කියො ගහෝ චක්ෂු විඤ්ාණගයන් 
ආකොොරම්මණගයහි පරිකමග ගකොට එම ආරම්මණය ගහොඳින් ගරහණය 
වූ පසු පහසු තැනක පයයගංකයක් බැඳ වැඩ හඳි, ඒ ආරම්මණය 
වැඩීගමන් ආකොසොනඤ්චොයතන අරෑපධයොන සමොපත්තිය ලැබ එහි 
සිත පිහිටුවො ගවගසන්ගන් ය.  

මහරජ, ගමගලස ආකොසොනඤ්චොයතන ධයොන සමොපත්තියට 
පැමිණ විසමී ෙ ගම් ආත්මගයහි දී දැකක් යුතු විපොක ඵලයකි. ගමය 
ඉහත කී ගම් ආත්මභොවගයහි දැකිය යුතු විපොක ඵලයනට් වඩො අතියින් 
මගනොඥ ෙ, ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවය.ි 

 විඤ්ඤාණ්ඤ්චායත්න සමාපත්්ත්ි ලාභය 

මහරජ, එම භික්ෂුව එම ධයොනගයන් නැගී සිට, ධයොනොංග 
පරතයගේක්ෂො ගකොට ආකොසොනඤ්චොයතන සමොපත්තිගයහි ඇති රෑපයට 
ආසන්න බව ආදී වූ ආදීනව සලකො විඤ්ාණඤ්චොයතන ධයොන 
සමොපත්තිගයහි ආනිංස සලකො ආකොසොනඤ්චොයතනය වැඩීගමහි දී 
අරමුණු කළ අනන්තොකොය තුළ පැතිර වූ සිත අරමුණු ගකොට 
“අනනත්ං විඤඤාණ්ං” කියො ගහෝ “විඤ්ඤාණ්ය අනන්ත්ය” කියො ගහෝ 
පරිකමග ගකොට එය අරමණුු ගකොට සිටි කල්හි විඤ්ාණඤ්චොයතන 
ධයොන සමොපත්තිය ලැබ එහි සිත පිහිටුවො ගවගසන්ගන් ය.  

මහරජ, ගමගලස විඤ්ාණඤ්චොයතන ධයොන සමොපත්තියට 
පැමිණ විසමී ෙ ගම් ආත්මගයහි දී දැකක් යුතු විපොක ඵලයකි. ගමය 
ඉහත කී ගම් ආත්මභොවගයහි දැකිය යුතු විපොක ඵලයනට් වඩො අතියින් 
මගනොඥ ෙ, ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවය.ි 
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  මහරජ, එම භික්ෂුව එම ධයොනගයන් නැගී සිට, ධයොනොංග 
පරතයගේක්ෂො ගකොට, විඤ්ාණඤ්චොයතනය ආකොසොනඤ්චොයතනයට 
ආසන්න බව ආදී වූ ආදීනව සලකො බලො, ආකිඤ්චඤ්ායතන ධයොන 
සමොපත්තිගයහි ආනිංස සලකො විඤ්ාණඤ්චොයතනයට අරමුණු වූ 
අනන්තොකොය තුළ පැවත ිහිස් බව වූ අභොවය අරමුණු ගකොට “නත්ථථි 
කිඤචි” කියො ගහෝ “කිසිවක් නුත්” කියො ගහෝ පරිකමග ගකොට එය 
අරමුණු ගකොට සිටි කල්හ ි ආකිඤ්චඤ්ායතන ධයොන සමොපත්තිය 
ලැබ එහි සිත පිහිටුවො ගවගසන්ගන් ය.  

මහරජ, ගමගලස ආකිඤ්චඤ්ායතන ධයොන සමොපත්තියට 
පැමිණ විසමී ෙ ගම් ආත්මගයහි දී දැකක් යුතු විපොක ඵලයකි. ගමය 
ඉහත කී ගම් ආත්මභොවගයහි දැකිය යුතු විපොක ඵලයනට් වඩො අතියින් 
මගනොඥ ෙ, ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවය.ි

 සනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායත්න සමාපත්්ත්ි 
ලාභය 

  මහරජ, එම භික්ෂුව එම ධයොනගයන් නැගී සිට ධයොනොංග 
පරතයගේක්ෂො ගකොට, ආකිඤ්චඤ්ායතනය විඤ්ාණඤ්චොයතන 
ධයොනයට ආසන්න බව ෙ, සඤ්ාව ඇති කල්හ ි ගබොගහෝ පීඩො 
ඇතිවන්ගන්ය යනොදී ව ූ ආදීනව ඇති බව සලකො ගන්වසඤ්ා 
නොසඤ්ායතන ධයොන සමොපත්තිගයහි ආනිංස සලකො 
ආකිඤ්චඤ්ායතන චිත්තය අරමුණු ගකොට “සනත්සමත්ං 
පණීත්සමත්ං” කියො ගහෝ “සමය ශාන්ත්ය සමය පරණීත් ය” කියො ගහෝ 
පරිකමග ගකොට එය අරමුණු ගකොට සිටි කල්හ ි ගන්වසඤ්ා 
නොසඤ්ායතන ධයොන සමොපත්තිය ලැබ එහි සිත පිහිටුවො 
ගවගසන්ගන් ය. ඉන් පසු භික්ෂුව එම ධයොනගයන් නැගී සිට ධයොනොංග 
පරතයගේක්ෂො ගකොට එය තහවුරැ කරගන්ගන්ය.  
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මහරජ, ගමගලස ගන්වසඤ්ානොසඤ්ායතන ධයොන 
සමොපත්තියට පැමිණ විසමී ෙ ගම් ආත්මගයහි දී දැක්ක යුතු විපොක 
ඵලයකි. ගමය ඉහත කී ගම් ආත්මභොවගයහි දැකිය යුතු විපොක ඵලයන්ට 
වඩො අතියින් මගනොඥ ෙ, ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවයි. 

 චුද්දසාකාර චිත්්ත් වශීත්ාවය 

මහරජ, එම භික්ෂුව ගමගලස රෑප ධයොන සතර හො අරෑපධයොන 
සතර වැඩීගමන් එම ධයොනයන්ගග් අංග සම්පූණගත්වයට පැමිණ අෂ්ට 
සමොපත්ති ලොභීව එම අට සමවත් “කසිණ්ානුසලාමය, කසිණ් 
පටිසලෝමය, කසිණ්ානුසලාම පටිසලාමය, ධයානානුසලාමය, ධයාන 
පටිසලාමය, ධයානානුසලාම පටිසලාමය, ධයානුක්කන්ත්ිය, 
කසිණ්ුක්කන්ත්ිය, ධයාන කසිණ්ුක්කන්ත්ිය, අංග් සංකන්ත්ිය, ආරම්මණ් 
සංකන්ත්ිය, අංග්ාරම්මණ් සංකන්ත්ිය, අංග් වවත්්ථාපනය, ආරම්මණ් 
වවත්්ථාපනය” යන දා හතරොකොරගයන් වී භොවයට පත් කර ගන.ී  

ගමහි දී ආගලෝක කසිණය ඕදාත කසිණගයහිම ඇතුළත් වන 
බැවින ්ෙ, ආකො කසිණගයන් අරෑපධයොන ගනොලැගබන බැවින් ෙ එම 
ධයොන ගෙක අතහැර පඨවි ආසපෝ සත්්සජ්ෝ වාසයෝ නීල පීත් සලෝහිත් 
ඕදාත් යන කසිණ අට පමණක් චුේෙසොකොර චිත්ත පරිෙමනයට ගයොදා 
ගනු ලැගේ. 

1. පඨවි කසිණගයහි පටන් ආගලෝක කසිණය ෙකව්ො ම පළිිගවලින් 
චතුථගධයොනය ෙක්වො සියවර, ෙහස්වර නැවත නැවත සමවැදීම 
කසිණ්ානුසලාමය නම් ගේ. 
 

2. ආගලෝක කසිණගයහි පටන් පඨවි කසිණය ෙකව්ො ම පරතිගලෝම 
වගයන් අනු පළිිගවලින ් චතුථගධයොනය ෙක්වො සියවර, ෙහස්වර 
නැවත නැවත සමවැදීම කසිණ් පටිසලාමය නම් ගේ. 

 

3. පඨවි කසිණගයහි පටන් ආගලෝක කසිණය ෙක්වො ෙ, ආගලෝක 
කසිණගයහි පටන් පඨවි කසිණය ෙකව්ො ෙ අනුගලෝම පරතිගලෝම 
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වගයන් සයිවර, ෙහස්වර නැවත නැවත සමවැදීම කසිණ්ානුසලාම 
පටිසලෝමය නම් ගේ. 

 

4. පරථම ධයොනය පටන් පිළිගවලින ්ගන්වසඤ්ා නොසඤ්ායතනය 
ෙක්වො ම අනුගලෝම වගයන් සිය, ෙහසව්ර නැවත නැවත 
ධයොනයන්ට සමවැදීම ධයානානුසලෝමය නම් ගේ. 

 

5. ගන්වසඤ්ා නොසඤ්ායතනය පටන් පරථම ධයොනය ෙක්වො ම 
පිළිගවලින් පරතිගලෝම වගයන් සිය, ෙහස්වර නැවත නැවත 
ධයොනයන්ට සමවැදීම ධයාන පරත්ිසලෝමය නම් ගේ. 

 

6. පරථම ධයොනය පටන් පිළිගවලින ්ගන්වසඤ්ා නොසඤ්ායතනය 
ෙක්වො ෙ, ගන්වසඤ්ානොසඤ්ායතනය පටන් පරථම ධයොනය 
ෙක්වො ෙ, අනුගලෝම පරතිගලෝම වගයන් සියවර, ෙහස ්වර නැවත 
නැවත සමවැදීම ධයානානුසලාම පටිසලෝමය නම් ගේ. 

 

7. පඨවි කසිණගයන් පරථම ධයොනයට සමවැදී එයනි් නැගිට ගෙවන 
ධයොනය ඉක්මවො තුන් වන ධයොනයට ෙ, එයින ් නැගී සිට 
චතුථගධයොනය ඉක්මවො ආකොසොනඤ්චොයතනයට ෙ, එයනි් නැගී සිට 
විඤ්ාණඤ්චොයතනය ඉක්මවො ආකිඤ්චඤ්ායතනයට ෙ ධයොන 
ඉක්මවමින් සමවැදීම ධයානුකක්න්ත්ය නම් ගේ. 

 

8. පඨවි කසිණගයන් පරථම ධයොනයට ෙ, ආගපෝ කසණිය අත්හැර 
ගත්ගජෝ කසිණගයන් පරථම ධයොනයට ෙ, ගමගලස ධයොන 
ගනොයිකම්වො කසිණ ඉක්මවමින් එකම ධයොනයට සමවැදීම 
කසිණ්ුක්කන්ත්ිය නම් ගේ. 

 

9. පඨවි කසිණගයන ් පරමථධයොනයට ෙ, ආගපෝ කසණිය අතහැර 
ගත්ගජෝ කසිණගයන් ගතවන ධයොනයට ෙ, වොගයෝ කසණිය අතහැර 
නීල කසිණගයන් චතුථගධයොනය ඉක්මවො ආකොසොනඤච්ොයතනයට 
ෙ, විඤ්ාණඤ්චොයතනය ඉක්මවො ආකිඤ්චඤ්ායතනයට ෙ 
යනොදී ගලස ධයොන හො කසිණ ඉක්මවමින් සමවැදීම ධයාන 
කසිණ්ුක්කන්ත්ිය නම් ගේ. 

 

10. පඨවි කසිණගයන් පරථම, දුතිය, තතිය, චතුථග යන ධයොනයන්ට 
අනුපිළිගවළින් සමවැදීම ගකොට, අන් කසිණයන්ගගන ්ෙ ගමගලස 
ධයොනයන්ට සමවැදීම අංග්සංකන්ත්ිය නම් ගේ. 
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11. පඨවි ආදී අටවිධ කසිණගයන් ම පරථමධයොනයට සමවැදීම ගකොට, 
නැවත කසිණ පිළිගවලින ් දුතියධයොනයට සමවැදීම ආදී ගලස 
කසිණොරම්මණ පළිිගවලින ් සමවැදීම ආරම්මණ් සංකන්ත්ිය නම් 
ගේ. 

 

12. පඨවි කසිණගයන ් පරථම ධයොනයට ෙ, ආගපෝ කසිණගයන් 
දුතියධයොනයට ෙ, ගත්ගජෝ කසිණගයන් තෘතිය ධයොනයට ෙ වොගයෝ 
කසිණගයන් චතුථගධයොනයට ෙ, නීල කසිණගයන් 
ආකොසොනඤ්චොයතනයට ෙ, පීත කසිණගයන් 
විඤ්ාණඤ්චොයතනයට ෙ, ගලෝහිත කසිණගයන් 
ආකිඤ්චඤ්ායතනයට ෙ, ඕදාත කසිණගයන් ගන්වසඤ්ා 
නොසඤ්ායතනයට ෙ අංග හො ආරම්මණ මොරැ කරමින් සමවැදීම 
අංග් ආරම්මණ් සංකන්ත්ිය නම් ගේ. 

 

13. පරථම ධයොනය විතකග විචොර පරීති සුඛ් ඒකොගරතො යන අංග පගසන් 
යුක්ත ය ආදී ගලස සියලු ධයොනයන් ගග් අංග ආවජගනො කිරීම අංග් 
වවත්්ථාපනය නම් ගේ. 

 

14. ගමය පඨවි කසිණය ය, ගමය ආගපෝ කසිණය ය ආදී ගලස 
ධයොනයන්ට සම වදිමින් කසිණොරම්මණ ආවජගනො කිරීම ආරම්මණ් 
වවත්්ථාපනය නම් ගේ. 

මහරජ, එම භික්ෂවු ගමගලස චිත්ත විුේධිය සම්පූණග  වීගමන් 
මනොව ඒකඟ වූ සිත් ඇති වූ කල්හි, සවගපරකොරගයන් පොප ධමගයන්ගගන් 
මිදුණු කල්හි, ගකගලසුන්ගගන් දුරැ වූ කල්හි, උපකග්ල්යන් පහ වූ 
කල්හි, සිත ගමොගලොක් වූ කල්හි, මනොව පරිිසිදු වූ දීප්තිමත් වූ සිත් ඇති 
කල්හි “විදශමනා ඥානය” ලැබීම පිණිස ගහෝ “සෘද් ධිවිධ ඥානය, 
දිබබසසෝත්ධාත්ු ඥානය, සචසත්ෝපරිය ඥානය, පුබ සබනිවාස ඥානය, 
චුත්ූපපාත් (දිවය චක්ෂු) ඥානය” යන පඤ්ච ගලෞකික අභිඥාවන් ලැබීම 
පිණිස සිත ගමගහයවයි.  

ගලෞකික අභිඥාවන් වනොහී රෑප ේදා දී අරමුණු හමුගවහි 
ඇලීම් ගැටීම්වලට හසුව පිරිහීමට කොරණො ඇති ගහයින් ෙ, විෙගනො 
ඥානය ඇති විට “අනිත්ය, දුක්ඛ, අනාත්්ම” ෙගනයන් තුළින් එබඳු 
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තැන්හි පරමොථග සතයය විෙයමොන ව ෙකනි ගහයනි් ගනොගවනස්ව සිත 
පවත්වො ගත ගහයින් ෙ පළමුව විෙගනො ඥානය කයින ලදි.

 විදශමනා ඥාන පරත්ිලාභය 

 ගමගලස චිත්ත විුේධිය සම්පූණග  වීගමන් මනොව ඒකඟ වූ සිත් 
ඇති වූ කල්හි, සවගපරකොරගයන් පොප ධමගයන්ගගන ් මිදුණු කල්හි, 
ගකගලසුන්ගගන් දුරැ වූ කල්හි, උපක්ගල්යන් පහ වූ කල්හි, සිත 
ගමොගලොක් වූ කල්හි, මනොව පිරිසදිු වූ දීප්තිමත් වූ සිත් ඇති කල්හි 
“ඥාන දශමනය” ලැබීම පිණිස සිත ගමගහයවයි. ගමහි “ඥාන දශමනය” 
යනු “මාග්ම ඥානය” යි. තව ෙ “ඵල ඥානය ෙ, සවගඥතොඥානය ෙ, 
පරතයගේක්ෂො ඥානය ෙ, විෙගනො ඥානය ෙ” “ඥාන දශමනය” නම් ගේ. ගමහි 
“විදශමනා ඥාන දශමනය” අෙහස් කරන ලදි.  

 මහරජ එම භික්ෂුව, විදශමනා ඥානය ලබනු පිණිස ඒ සඳහො 
පරිකමග කිරීගමහි ගමගලස සිත පිහිටුව යි.  

 දිට්ඨි විශුද්ධිය ලාභය 

 රෑප පරිග්රහය  
 

 මහරජ, එම භික්ෂුව නොම රෑප ධමගයන්ගග් ඇත්තො වූ සව්භොවය 
ෙක්නො පිණිස ලක්ෂණ්, රස, පචචුපට්ඨඨාන, පදට්ඨඨාන වගයන් ගවන් 
ගකොට දැන ගැනමී පිණිස සිත ගයොෙයි. එහි දී පරථමගයන් ම භූත රෑප 
හො ඒවො ඇසුරැ කර ගත් උපොදාය රෑප සියල්ලක් ම පිරි සඳි දැන ගනී. 
රෑප ධමගයන් පිරි සඳි දැනගගන රෑප පරිච්ගේෙය සම්පණූග කරයි. 
 

 කලාප සම්මශමනය 

 ගමගලස රෑප ධමග සම්මණය ගකොට කමගගයන් නපින් චක්ෂු - 
ගසෝත - ඝොණ - ජිේහො - කොය - පුරැෂ භොව - සත්රී භොව - හෘෙය 
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වස්තුව යන ෙසක කලොපයන් ෙ, ජීවිත නවක කලොපය ෙ යන කමගජ 
රෑප කලොප නවය පිරි සඳි දැන ගනී. 

 එගස්ම සිතනි් උපන් චිතත්ජ ුේධොෂ්ඨකය, කොය විඤ්ඤත්ති 
නවකය, ලහුතොදී ඒකොෙසකය, කොයවිඤ්ඤත්ති ලහුතොදී ේවොෙසකය, 
වචීවිඤ්ඤත්ති ෙසකය, වචීවිඤ්ඤත්ති ේෙලහුතොදී ගත්රසකය යන 
චිත්තජ රෑප කලොප සය පරිි සිඳ දැන ගනී. 

 එගස්ම සෘතුජ ුේධොෂඨ්කය, ේෙ නවකය, ලහුතොදී 
ඒකොෙසකය, ේෙ ලහුතොදී ේවොෙසකය යන සෘතුජ රෑප කලොප සතර 
පිරි සිඳ දැන ගනී. 

 එගස්ම ආහොරජ අෂ්ඨමක කලොපය, ලහුතොදී ඒකොෙසකය යන 
ආහොරජ රෑපකලොප ගෙක පිරි සිඳ දැන ගනී. 

 නාම පරිග්රහය 

 ඉන් පසු සේබචිත්ත සොධොරණ මචතසික සත ෙ, පරකිණගක 
මචතසික සය ෙ  යන අඤ්ඤසමොන මචතසික ගතගළස පිරි සිඳ 
දැන ගනී.  

  රේධො - සති - හිරි - ඔත්තප්ප ආදී ගසෝභණ සොධොරණ 
මචතසික එකුනව්ිස්ස ෙ, විරති මචතසික තුන ෙ, අප්පමඤ්ා 
මචතසික ගෙක ෙ, පරඥාව ෙ යන ගම් ගසෝභණ මචතසික පස් විස්ස 
පිරි සිඳ දැන ගනී. එගස්ම කොම, රෑප, අරෑප, ගලෝගකෝත්තර ගම් ගම් 
මචතසික ගයගෙන්ගනය් යැයි පරතයක්ෂගයන් දැනගන.ී 

 එගස්ම ගමෝහ - අහිරික - අගනොත්තප්ප - උේෙච්ච ආදී අකුසල 
මචතසික තුදුස ෙ, ගම් ගම් සිත්හි ගම් ගම් මචතසික ගයගෙන්ගන් ය 
යැයි පිරිසඳි දැනගගන නොම පරිච්ගේෙය සම්පූණග කරයි. 

 ගමගලස නොම, රෑප ධමග සියල්ලක් ම විනිවිෙ දැක ගත් කල්හි 
ගමහි අරමුණට නැගමන ලක්ෂණගයන් යුත් ධමග සමූහය නොම ධමග යැයි 
ෙ, සීත උෂ්ණොදිගයන් ගවනස් වන ස්වභොවගයන් යුත් ධමග සමූහය රෑප 
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ධමග යැයි ෙ ගවන්කරගගන ගම් නොමය වනොහී නොමය මිස රෑපය 
ගනොගේ යැයි ෙ, රෑපය වනොහී රෑපය මිස නොමය ගනොගේ යැයි ෙ, ගමහි 
නොමරෑප ධමග සමූහයක් මිස සත්වගයක් පුේගලගයක ්ආත්මයක් නැත 
යැය ිෙ පරතයක්ෂගයන් දැන ගනී. එයින ්එම භික්ෂුවගග් අනොදිමත් සසරක 
පැවති සත්ව පෙු්ගල වගයන් වරෙවො ගත් දිට්ඨිය අතහැරීම සිදු ගේ. 

 කංකාවිත්රණ් විශුද්ධි ලාභය 

 පරත්ය පරිග්රහ ඥානය 

 මහරජ, එම භික්ෂුව නොම රෑපයන්ගග් ඇත්තො වූ ස්වභොවය 
ගසොයො දැනගගන, කංකොවිතරණ විුේධිය ඇති කර ගැනීම පිණිස නොම 
- රෑප ධමගයන්ගග් පරතය ගසවීම සිදුකරයි. එහි දී චක්ෂු වස්තුවට 
රෑපොරම්මණයක් මුණ ගැසණුු විට චක්ෂු විඤ්ාණ සිත් හට ගැනීම ගේ. 
චිත්ත - සෘතු - ආහොර පරතයයන්ගගන ්රෑප ධමගයන්ගග ්හට ගැනමී ගේ. 
අවිෙයො - තෘෂ්ණො - කමගය - උපොදාන යන ධමගයන් ගහ්තුගවන් නොම - 
රෑප ගෙගකොටසම හට ගැනීම ගේ. ගමගලස නොම - රෑප පරම්පරොව 
අතරක් නෑර ගහ්තු - ඵල වගයන් සම්බනධ්ව පවතනි ධමගතොවයක් 
බව දැක ගැනීගමන් අගහ්තුක ෙෘෂ්ටිය දුරැ වීම ගේ. ඒ ඒ අදාළ ගහ්තු 
ධමගතොවන්ගගන්ම මිස මැවුම් කොර ගෙවියන්ගග් නිමගොණොදී වූ විපරිත 
ෙෘෂ්ටි දුරැ ගේ. ගමගස් නොම රෑප ධමගයන් ගහ්තු - ඵල වගයන් දැකීම 
තුළින් අතීතගයහි මම සිටිගයහි ෙ, අනොගතගයහි ඇතිවන්ගනම් ෙ 
යනොදී වූ සැක දුරැව යයි. එයින් බුේධොදී අට තැන සැක දුරැව යය.ි බදුු 
සසුගනහි සැබෑ පිහිට ලැබූගවකු බවට පැමිගණ්. 

 මග්්ග්ාමග්්ග් ඤාණ්දස්සන විශුද්ධි ලාභය 

 එම භික්ෂුව ඉහත කී ගලස කංකොවිතරණ විුේධිය සම්පූණග 
කරගගන නිවැරදි මොගගයට පැමිණීම පිණිස පංචස්කනධ්ගයහි ඇතිවීම 
හො නැති වීම, නැවත නැවත නුවණින් සලකමින් වොසය කරයි. එනම්:-  
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 අවිෙයොව, තෘෂ්ණොව, කමග, ආහොර පරතයගයන් රෑපස්කන්ධගයහි 
හට ගැනමී ගවයි. අවිෙයොව, තෘෂ්ණොව, කමග, සප්ග පරතයගයන් 
ගවෙනොස්කන්ධගයහි හට ගැනමී ගව යි. අවිෙයොව තෘෂ්ණොව කමග ස්පග 
පරතයගයන් සංඥා ස්කන්ධගයහි හට ගැනීම ගේයි. අවිෙයොව, තෘෂ්ණොව, 
කමග, ස්පග පරතයගයන් සංස්කොර ස්කන්ධගයහි හට ගැනමී ගවයි. 
අවිෙයොව, තෘෂ්ණොව, කමග, නොම - රෑප පහළ වීගමන් 
විඤ්ාණස්කන්ධගයහි හට ගැනීම ගවය.ි එම ගහත්ු ධමග නිරැේධ 
වීගමන් රෑප - ගේෙනො - සඤ්ා - සංස්කොර - විඤ්ාණ යන 
ස්කන්ධයන්ගග් නිගරෝධය ගවයි.  

 ගමගලස රෑපස්කන්ධය ආහොර නිසො හටගත්ගත්ය. ගවෙනො, 
සංඥා, සංස්කොර යන ස්කන්ධ තනු ස්පගය නිසො උපෙනොහ. 
විඥානස්කන්ධය නොම හො රෑප නිසො උපෙගන්ය. එම ගහ්තු නිරැේධ 
වීගමන් එම සක්නධ්යනග්ග් නිගරෝධය වන්ගනය්. ගමගස් පඤ්ච 
උපොදානස්කන්ධයන්ගග් ඇතිවීම හො නැති වීම නැවත නැවත බලමින් 
වොසය කරයි. 

 ගමගලස අනිතය, දුක්ඛ්, අනොත්ම ලක්ෂණයන ්තුළින ්උෙය - 
වය නුවණින් ෙකනි භික්ෂුවට ඕභාස ආදී ෙසවිධ විදශමනා උපක්සල් 
ඇති ගේ. භික්ෂුව එම ආගලෝකොදිය ෙ තරිලක්ෂණ විෙගනොවට නැගීගමන් 
දුරැ ගකොට මොගගය - අමොගගය ගෙගකහි ස්වභොවය ගත්රැම් ගගන නවිැරදි 
මොගගයට අවතීරණය ගේ. එබැවින් ගම් අවස්ථොව “මග්ග්්ාමග්්ග් 
ඤාණ්දස්සන විශුද්ධිය” යැයි කයිනු ලැගේ.  

 පරත්ිපදා ඤාණ්දස්සන විශුද්ධි ලාභය 

 උෙය වය ාණ ෙගනය සම්පූණග කළ එම භික්ෂුව නැවත උෙය 
වය ාණගයහි පටන් භංග් ඥානය, භයත්පුට්ඨඨාන ඥානය, 
ආදීනවානුපස්සනා ඥානය, මුඤ්චිත්ුකමයත්ා ඥානය, 
පටිසංඛානුපස්සනා ඥානය, සංඛාරුසප්ක්ෂා ඥානය, අනුසලෝම ඥානය 
යන විෙගනො ඥානයන් පිළගිවලින් ලබය.ි  

 මහරජ, ඉතො යහපත් ඉල්ලමක පිරිසිදු ගලස හටගත් අටැස් 
හැඩගයන් යුත් මවධූයයග මොණිකයයක් ගසෝදා පවිතර කර, ඔප ෙමො, විෙ, 
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එහි නිල් - රතු - කහ - සුදු - පඬුවන් ආදී පැහැය ඇති යම් නූලකින් 
අමුණො, මනොව ඇස ්ගපගනන ගකගනකු අගතහි පළඳා, එම මැණික 
පිරිසිදු ඉල්ලමක හටගත් මනොව ගසෝදා, ඔප ෙමො විෙ, නිල් පැහැ ආදී වූ 
යම් වණගවත් නූලකනි් අමුණන ලෙේක් බව විගෂ්ගයන් සලකො 
බලන්ගන් ෙ, එගලස ම විෙගනො ඥානය සම්පූණග කළ භික්ෂුව ගමම 
රීරය වනොහී සීත උෂ්ණොදී විකොරයට පත්වන රෑපගයන් යකු්ත ය. 
සතර මහො භූතයන්ගග් ගහ්තුගවන් හටගත්ගත්ය. මේපියන්ගග් ුකර 
ගරෝණිතගයන් හටගත්ගත්ය. මේකුගසහි දී මනොව ගනොපිහිටි 
රීරොංගයන් සකස් කරනු පිණිස ගබගහත් ගැල්වීම, තෙ කිරීම ආදිය 
කිරීගමන් ෙ, කුඩොකල ඇකගයහි නදිිකරවීගමන් ෙ, ගපෝෂණය කරන 
ලේගේය. ෙහදිය - අසූචි - පිත - ගසම ආදිගයන් ඇතගිවන දුගඳ නැති 
කිරීම පිණිස රීරගයහි සවුඳ ගැල්වීම, ආබොධ නසන ුපිණිස ෙ, අත් පො 
ආදී රීරොවයව ක්තිමත් වීම පිණිස ෙ, පිරිමැදීම - සම්බොහනය ආදිය 
කළ යුතුය. බත් පිට්ටු ආදී ආහොරගයන් වඩනො ලෙග්ේය. ගමගලස 
ගපෝෂණය කර පරිහරණය කරනු ලබන්ගන ්නමුත් නතිර ගවනස් වන 
බැවින් අනිතය ලක්ෂණගයන් යුක්ත වූ බිඳීයොම, විනො වීම, ස්වභොව 
ගකොට ඇති මොගග් ගම් විඤ්ාණය රීරයට ඇලුම් කරයි, ගමහි ම 
බැඳුගණ් ගවයි, යනුගවන් නුවණින් දැක නොම රෑප සංඛ්යොත 
පඤ්ගචෝපොදානස්කන්ධගයහ ිඇලීම දුරැ ගකොට ගවගසයි. 

මහරජ, ගමගලස විෙගනො ඥානයට පැමිණ විසීම ෙ, ගම් 
ආත්මගයහි දී දැක්ක යතුු විපොක ඵලයකි. ගමය ඉහත කී ගම් 
ආත්මභොවගයහි දැකිය යුත ුවිපොක ඵලයන්ට වඩො අතියින ්මගනොඥ ෙ, 
ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවයි

 මසනාමය සෘද්ධි ඤාණ් ලාභය  

 මහරජ, නැවත එම භික්ෂුව මසනෝමය සෘද්ධි ඥානය ලැබීම 
පිණිස සිත ගමගහයවයි.  

 මහරජ, පළඳනො ආභරණයක් කරනු කැමති රන් කරැගවකු ගිනි 
පිඹීමොදිගයන් රන් මෘදු ගකොට වැඩට සුදුසු පරිදි සකස් ගකොට ආභරණ 
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සොදා ගන්ගන් යම් ගස් ෙ, භොජන කරනු කැමති කුඹල ්කරැගවකු, මැටි 
තලො අනො මෘදු ගකොට භොජන තනනුගය් යම් ගස් ෙ,  එපරිේගෙන් ම 
භික්ෂුව ඉහත කියන ලෙ තුදුස් ආකොරගයන් සිත හොත්පසින් ෙමනය 
කරගගන ඡනද්, චිත්්ත්, විරිය, ීමංසා යන සතර සෘේධිපොෙයන්ගගන් 
එකිගනක මුල්ගකොටගගන සමවැදීම් වගයන් ෙ, ආවජ්මන, සමාපජ්ඣජ්න, 
අධිෂ්ඨාන, උට්ඨඨාන, පචචසවක්ඛණ් යන පස් ආකොරගයන් වී භොවයට 
පැමිණවීගමන් ෙ, සිත ගමොගලොක් ගකොට, කමගඤඤ් ගකොට, අභිඥා 
ඥානයන් ලබනු පිණිස පුරැදු කළ කසිණයකින ්චතුථග ධයොනයට සමවැදී 
සිත මනොව සමොධිමත් වූ කල්හි, උගප්ක්ෂො සති පොරිුේධිගයන් පිරිසදිු 
වූ කල්හි, පරභොස්වර වූ කල්හි, රොගොදී ගකගලස් පහව ගගොස් වී භොවයට 
පැමිණ නි්චලව සිත පවත්නො කල්හි, රේධොදී ඉන්රිය ධමගයන් 
ක්තිමත් ව නි්චල බවට පැමිණි කල්හි, මසනෝමය සෘද්ධි ඥානය 
ලැබීම පිණිස සිත ගමගහයවයි. 

 එම භික්ෂුවගග් රේධොව බලවත් ව පිහිටි සිත අරෙධ්ොගවන් 
ගනොසැගලයි. වීයයගගයන් බලවත් වූ සිත කුසීත බැවින් ගනොසැගලයි. 
සිහිගයන්  බලවත් ව පිහිටි සිත පරමොෙගයන් ගනොසැගලයි. සමොධිගයන් 
බලවත් වූ සිත උේධච්චගයන් ගනොසැගලයි. පරඥාගවන ්බලවත් වූ සිත 
අවිෙයොගවන් ගනොසැගලය.ි පරඥා ආගලෝකගයන් බලවත් වූ සිත 
ක්ගල්ොන්ධකොරගයන් ගනොසැගලයි. ගම් ධමග සගයන ්බලවත් වූ සිත 
නි්චල බවට පැමිණිගය් ගවයි.  

 තව ෙ “චත්ුථම ධයානසයහි සිත් පිහිටුීම ය, පිරිසිදු බව ය, 
පරභාස්වර බව ය, අනංග්ණ් (සකසලස් නුත්ි) බව ය, සකසලස් 
මලයන්සග්න් පරිිසිදු බව ය, මෘදු බව ය, සෘද්ධියට සයෝග්ය බව ය, 
අචඤ්චල බව ය” යන අංග අගටන් යුත් චතුථග ධයොන චිත්තය අභිඥා 
කමගයට ගයෝගය ගේ. 

 ගමගලස පොෙක චතුථගධයොනයට සමවැදී තම කය ආවජගනො 
ගකොට පරිකමග ගකොට කය සිදුරක් ගේවො යැයි අධිෂ්ඨොන කරයි. නැවත 
එම සදිුර ඇතුළත අගනක ්කයක ්ආවජගනො ගකොට ඒ සිදුර ඇතුළත 
එබඳු ම කයක ්ගේවො යැය ිඅධිෂ්ඨොන කරය.ි එවිට මදුු තණ ගසකනි් 
ඇෙ ගනන්ො ගගොබයක් ගමන් ෙ, ගකොපවුකනි් ඇෙ ගනන්ො කඩුවක් ගමන් 
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ෙ, සැව හැර යන නගයකු ගමන් ෙ අගනක් කයක් ඇෙගනී. එගස් මවන 
මගනෝමය කය ෙ එම සෘේධිමතො හො සමොන ගවයි.  

මහරජ, ගමගලස මගනෝමය සෘේධි ඥානයට පැමිණ විසීම ෙ ගම් 
ආත්මගයහි දී දැක්ක යතුු විපොක ඵලයකි. ගමය ඉහත කී ගම් 
ආත්මභොවගයහි දැකිය යුත ුවිපොක ඵලයන්ට වඩො අතියින ්මගනොඥ ෙ, 
ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවයි.

 සෘද් ධිවිධ ඤාණ් ලාභය  

  මහරජ, නැවත එම භික්ෂුව සෘේ ධිවිධ ඥානය ලැබීම පණිිස සිත 
ගමගහයවයි.  

 භික්ෂුව ෙස කසිණයනග්ගන් යමකනි් අභිඥා පොෙක 
චතුථගධයොනයට සමවැදී ඒයින් නැගීසිට, තමො එකලොව සිට සියගෙගනකු 
ගහෝ ෙහස් ගෙගනකු ගහෝ ගවමි යැයි ආවජගනො ගකොට, ගමගලස ගබොගහෝ 
ගෙගනකු ගවම්වො යැයි නුවණින් අධිෂ්ඨොන ගකොට එගස් මවො ෙක්වයි. 
තමන් ගබොගහෝ ගෙගනකුන්ව ගපනී සිට නැවත එක් ගකගනකු ගලස 
ගපනී සිටී. 

 තමොගග් පරකෘති ගේය අතහැර කුමොර ගේයක් ගහෝ නොග, 
ගුරැළු, අසුර, කර, දිවය, බරහ්ම, සමුර, පවගත, සිංහ, වයොඝරොදී ගේයක් 
ගහෝ මවො ෙක්වයි.  

 තමො පරකට ව ගපනී සිටියි. එගස්ම ගනොගපනී සිටියි. අහගසහි 
ගමන් බිත්ති, පරොකොර, පවගත මැදින් ඒ කිසිවක ගනොගැටී විනිවිෙ යයි. 
දිගයහි ගමන් ගපොගළොගවහි කිමිදීම් මතු වීම් ගකගරයි. ගපොගළොගවහි 
ගමන් දිගයහි මතුපිට ගමන් ගකගරයි. පක්ෂිගයකු ගමන් අහගසහි ෙ 
පයයගංකගයන් හඳිගගනම ගමන් කරයි. 

මහත් ආනුභොව සම්පනන් ඉර හඳ ගෙක සියතින් පිරිමදියි. 
ගෙේගලොව, බඹගලොව වැනි ඈත තැන්වල ඇති වස්තූන් තම 
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සෘේධියොනුභොවගයන් ලංගකොට ෙක්වයි. එගසම් ළඟ ඇති ගේ ඉතො ඈත් 
ගකොට ෙක්වයි. සව්ල්ප වූ ගෙය ගබොගහෝ ගකොට ෙක්වය.ි ගබොගහෝ ගකොට 
ඇති ගේවල් ස්වල්ප ගකොට ෙක්වයි.  

මහරජ, ෙක්ෂ කඹුල්කරැගවකු ගහෝ කුඹල්කොර අතවැසිගයකු 
ගහෝ යහපත් ගස් පෙම් කළ මැටිගයන් කැමති කැමති වළං ආදී 
භොණ්ඩයන් යම් ගස් කරනග්න් ෙ, නිපෙවන්ගන් ෙ, මහරජ, ෙළ කැටයම් 
කරැගවකු ගහෝ අතවැසිගයකු ගහෝ සකස් කළ ෙළගයහි යම් ගස් කැමති 
කැමති ෙළ කැටයම් වගගයක ්කරන්ගන් ෙ, නපිෙවන්ගන ්ෙ, මහරජ, ෙක්ෂ 
රන් කරැගවකු ගහෝ ස්වණගකොර අතවැසිගයකු ගහෝ පෙම් කළ රනින් 
කැමති කැමති රන් අබරණ ජොතීන් යම් ගස් කරන්ගන ්ෙ, නිපෙවන්ගන් 
ෙ, එගස්ම භික්ෂවු ඍේධිවිධ ාණගයන් ගනොගයක් ඍෙධ්ීන් ගවන ්ගවන් 
ගකොට මවො පොයි.  

මහරජ, ගමගලස සෘේ ධිවිධ ඥානයට පැමිණ විසීම ෙ, ගම් 
ආත්මගයහි දී දැක්ක යතුු විපොක ඵලයකි. ගමය ඉහත කී ගම් 
ආත්මභොවගයහි දැකිය යුත ුවිපොක ඵලයන්ට වඩො අතියින ්මගනොඥ ෙ, 
ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවයි. 

 දිබබසසෝත් ඤාණ් ලාභය 

 මහරජ, නැවත එම භික්ෂුව දිේබගසෝත ඥානය ලැබීම පිණිස 
සිත ගමගහයවයි.  

 එම භික්ෂුව ෙස කසිණයන්ගගන් යමකින් අභිඥා පොෙක 
චතුථගධයොනයට සමවැදී ඒයින් නැගී සිට දුර ේෙයන්ගග් ෙ, ළඟ 
ේෙයන්ගග් ෙ, මහත් ේෙයන්ගග් ෙ, සියමු් ේෙයන්ගග් ෙ, ඉතො සියුම් 
ේෙයන්ගග් ෙ, පූවග දිොගවහි ේෙයන්ගග් ෙ, ප්චිම දිොගවහි 
ේෙයන්ගග් ෙ, උතුරැ දිොගවහි ේෙයන්ගග් ෙ, ෙකුණු දිොගවහි 
ේෙයන්ගග් ෙ, පූවග අනු දිොගවහි ේෙයන්ගග් ෙ, ප්චිම අනු දිොගවහි 
ේෙයන්ගග් ෙ, ෙකුණු අනු දිොගවහි ේෙයන්ගග් ෙ, යට දිොගවහි 
ේෙයන්ගග් ෙ, උඩ දිොගවහි ේෙයන්ගග් ෙ, ේෙ නිමිත්ත ගමගනහි 
කරයි. ගහගතම එගස් පුරැදු කරන ලෙ පිරිසිදු ව ූහොත්පස පිරිසිදු වූ 
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සිතින් ගසෝත ධොතු විසුේධි ඥානය පිණිස සිත එළවයි. එම භික්ෂවු මිනිස් 
බව ඉක්ම වූ පිරිසිදු වූ දිවය ගරෝත ධොතුගවන් දිවයමය වූ ෙ, මනුෂය වූ 
ෙ, දුර වූ ෙ, සමීප වූ ෙ, ගෙවැෙෑරැම් ේෙයන් අසයි. 

  මහරජ, දුර ගමනක් යන්ගනකුට දිග කොන්තොර මග සැක බිය 
සහිත ගේ ෙ, එහි සැක සංකොගවන් ගම් ගබර හඬය ගම් මිහිඟුගබර 
හඬය යැයි පැහැදිලිව හඳුනො ගත ගනොහැකි ගේ ෙ, එබැවින් කොන්තොර 
මග අනුගමනය ගනොගකොට ගක්ෂ්ම මොගගයක බිය සැක නැතිව ගසමින් 
යන එම පුරැෂයො ගබර හඬ, මිහිඟු ගබර හඬ, සක්, පණොගබර, 
ගැටගබර හඬ අසො ඔහුට ගම් ගබරහඬ යයි ෙ, මිහිඟු ගබරහඬ යැය ිෙ, 
සක් ගබරහඬ යැය ිෙ, පණො ගබරහඬ යැය ිෙ, ගැටගබර හඬය යැයි 
හඳුනො ගනී ෙ, මහරජ, භික්ෂවු ගෙවියන්ගග් කන බඳු වූ දිවයගසෝත ඥානය 
ලබනු පිණිස සිත ඉදිරිපත් ගකොට මිනිස් කන ඉක්මවූවො වූ දිවයමය වූ 
ෙ, මනුෂයමය වූ ෙ, දුර වූ ෙ, ලඟ වූ ෙ ගෙයොකොර ේෙයන් අසයි. 

මහරජ, ගමගලස දිේබගසෝත ඥානයට පැමිණ විසීම ෙ, ගම් 
ආත්මගයහි දී දැක්ක යතුු විපොක ඵලයකි. ගමය ඉහත කී ගම් 
ආත්මභොවගයහි දැකිය යුත ුවිපොක ඵලයන්ට වඩො අතියින ්මගනොඥ ෙ, 
ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවයි.

 සචසත්ෝපරිය ඤාණ් ලාභය  

  මහරජ, නැවත එම භික්ෂවු ෙස කසිණයන්ගගන් යමකනි් අභිඥා 
පොෙක චතුථගධයොනයට සමවැදී ඒයින් නැග ීසිට පර සිත් දැනගන්නො 
ඥානය ලැබීම පිණිස සිත ගයොෙයි.  

 මහරජ, එම භික්ෂවු අනය සත්වයන්ගග්, අනය පෙු්ගලයන්ගග් 
සිත් තම සිතින් පිරිසිඳ දැන ගනයිි. රොග සහිත සිත සරාග් සිත් යැයි 
දැන ගනියි. රොගය පහ වූ සති විරාග් සිත් යැයි දැන ගනයිි. ේගවෂ සහිත 
සිත සසදාස සිත් යයි දැන ගනියි. ේගේෂය පහවූ සිත ීත්සදෝස සිත් යයි 
දැන ගනියි. ගමොහ සහිත සිත සසමෝහ සිත් යැයි දැන ගනයිි, ගමෝහය 
පහවූ සිත ීත්සමෝහ සිත් යැයි දැන ගනියි. ථීනමිෙධ්ය ගහ්තුගවන් 



178                 සාමඤ්ඤ ඵල සූත්රය  

 

හැකුලුනු සිත සංිත්්ත් සිත් යැයි දැන ගනයිි, උේධච්චගයන් විසිරැණු 
සිත විසිරුණ්ු සිත් යැයි දැන ගනියි. රෑපොරෑප සිත් සත් විස්ස මහග්්ග්ත් 
සිත් යැයි දැන ගනයිි. රෑපොරෑප ගනොවන සිත් ගෙසැට අමහග්්ග්ත් සිත් 
යැයි දැන ගනයිි. ගලෞකික සිත් අසූ එක ස උත්්ත්ර සිත් යැයි දැන ගනයිි. 
ගලෝගකෝත්තර සිත් අට අනුත්්ත්ර සිත් යැයි දැන ගනයිි. උපචොර අපණො 
සමොධීන්ට පැමිණි සිත සමාහිත් සිත් යැයි ෙනයිි, සමොධි ගත ගනොවූ 
සිත අසමාහිත් සිත් යැය ි දැන ගනයිි, තෙංග විෂ්කම්භන සමුච්ගේෙ 
වගයන් ක්ගලගයන්ගගන් මිදුණු සිත, විමුත්්ත් සිත් යැයි දැන ගනියි. 
එගලස ගකගලසුන්ගගන් ගනො මිදුණු සිත අවිමුත්්ත් සිත් යැයි දැන 
ගනියි. 

 මහරජ, සැරගසනු කැමති ස්තරීයක් ගහෝ පරුැෂගයකු ගහෝ 
ළෙරැගවකු ගහෝ තරැණගයකු ගහෝ පිරිසිදු, ගනොකිලිටි කැඩපගතකනි් 
ගහෝ පිරිසිදු දිය භොජනයකනි් තමොගග ්මුහුගණහි ගොභොව පරික්ෂො කර 
බලො තල කැළැල් ආදී ගදාස් ඇති තැන් දැක ගම් තැන්හි කැළැල් ඇත්ගත් 
යැයි ෙ, එගස් කැළැල් ආදී ගදාස් නැති තැන්හි කැළැල් රහිත යැයි ෙ 
දැන ගනියි. 

  මහරජ, එගස්ම භික්ෂුව අභිඥාවට සුදුසු වූ එකඟ වූ සිතින් 
පරසිත් දැනගන්නො ඥානය පිණිස සිත ගයොදා අනය සත්වයන්ගග්, අනය 
පුෙග්ලයන්ගග් සරොගොදී වූ සිත් (තමන්ගග්) සිතින් දැන ගනියි.  

මහරජ, ගමගලස ගච්ගතෝපරිය ඥානයට පැමිණ විසමී ෙ, ගම් 
ආත්මගයහි දී දැක්ක යතුු විපොක ඵලයකි. ගමය ඉහත කී ගම් 
ආත්මභොවගයහි දැකිය යුත ුවිපොක ඵලයන්ට වඩො අතියින ්මගනොඥ ෙ, 
ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවයි.

 පුබසබනිවාස ඤාණ් ලාභය  

 මහරජ, නැවත එම භික්ෂුව ගපර විසූ ආත්මභොවයන ් ෙකන්ො 
නුවණ ලැබීම පිණිස සිත ගමගහයවයි.  
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 මහරජ, භික්ෂුව ෙස කසණියන්ගගන ් යමකනි් අභඥිා පොෙක 
චතුථගධයොනයට සමවැදී ඒයින් නැගී සිට ගපර ජොති සිහි කිරීගම් ඥානය 
පිණිස සිත ගයොෙයි. එම භකි්ෂුව එක් ජොතියක් ෙ, ජොති ගෙකක් ෙ, ජොති 
තුනක් ෙ, ජොති සතරක් ෙ, ජොති පසක් ෙ, ජොති ෙසයක ්ෙ, ජොති විස්සක් 
ෙ, ජොති තිසක් ෙ, ජොති සතළිසක් ෙ, ජොති පණසක් ෙ, ජොති සියයක්  ෙ, 
ජොති ෙහසක් ෙ, ජොති ලක්ෂයක් ෙ, ගනොගයක ්විනො ගවමින් පවතින 
කල්පයන් ෙ, ගනොගයක් හැගෙමින් පවතින කල්පයන් ෙ, ගනොගයක් 
විනො වන, හැගෙන කල්පයන් ෙ සිහි කරයි.  

 එකල්හි මම ගමගස් වූ නමක් ඇතිව ගමගස් වූ ගගෝතර ඇතිව 
විසුගවමි. ගමනම් රීර වණගය ඇත්ගතක් වීමි. ගමබඳු වූ ආහොර පොන 
ඇත්ගතක් වීමි. ගමබඳු වූ සැප දුක් වින්ගෙමි. ගමබඳු ආයුෂ ගකළවර 
ගකොට ඇත්ගතම් වීමි. ඒ මම එයින ්චයුතව අසවල් තැන උපන්ගනමි. 
එහිදී ෙ ගමබඳු නමක් ඇතිව, ගමබඳු ගගෝතර ඇතිව, ගමබඳු පැහැ ඇතිව, 
ගමබඳු ආහොර පොන ඇතිව, ගමබඳු සුව දුක් ඇතවි, ගමබඳු ආයුෂ 
ගකළවර ගකොට විසුගවමි. ඒ මම එයනි් චයුතව ගමහි උපන්ගනමි යැයි 
ගමගස් අගන්ක විධ වූ ගපර විසූ ස්කන්ධ පරම්පරොව සහිි කරයි. ගමනම් 
ක්ෂතරිය වංගයහි ගහෝ බරොහ්මණ වංගයහි ගමනම් වණගොදිගයන් යකු්ත 
වීමි යනොදී ආකොර වගයන් ෙ, ගමනම් නම් ඇතිව ගමනම් ගගෝතර 
ඇතිව විසුගවමි යනොදී උෙග්ේස වගයන් ෙ නො නො විධ වූ ගපර විසූ 
ස්කන්ධ පරම්පරොව සිහි කරයි.  

 මහරජ, පුරැෂගයකු තමන් වසන ගමින් අන් ගමකට යන්ගන් 
ෙ, ඒ ගමිනුත් අන් ගමකට යන්ගන් ෙ, ඒ ගමිනුත් තමන් වසන ගමට 
ආපසු එන්ගන් ෙ, ඔහුට මම, සිය ගමින් අසවල් ගමට ගිගයමි, එහි 
ගමගස් සිටිගයමි, ගමගස් හුන්ගනමි, ගමගස් කථො ගකගළමි, ගමගස් 
නි්ේෙ වීමි. එ් ගමින් ෙ අසවල් ගමට ගිගයමි, එහි ෙ ගමගස් සිටිගයමි. 
ගමගස් හුන්ගනමි, ගමගස් කථො ගකගළමි, ගමගස් නි්ේෙ වීමි. ඒ මම 
ඒ ගමින් සිය ගමට ආපසු පැමිණිගයමි යැයි ගහගතම ෙන්ගන් ය. 

 මහරජ, එපරිේගෙන් ම භකි්ෂුව සිත එකඟ වූ කල්හි, අභිඥා 
කමගයට ගයෝගය වූ කල්හි ගපර ජොති සිහි කිරීගම් ඥානය පිණිස සිත 
ගයොදා ගනොගයක ්ගපර විසමී් සිහි ගකගරයි. ගමනම් ක්ෂතරිය වංගයහි 
ගහෝ බරොහ්මණ වංගයහි ගමනම් වණගොදිගයන් යුක්ත වීමි යනොදී ආකොර 
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වගයන් ෙ, ගමනම් නම් ඇතිව ගමනම් ගගෝතර ඇතිව විසුගවමි යනොදී 
උේගේස වගයන් ෙ, නො නො විධ වූ ගපර විසූ ස්කන්ධ පරම්පරොව සිහි 
කරයි.  

 මහරජ, ගමගලස ගච්ගතෝපරිය ඥානයට පැමිණ විසීම ෙ, ගම් 
ආත්මගයහි දී දැක්ක යතුු විපොක ඵලයකි. ගමය ඉහත කී ගම් 
ආත්මභොවගයහි දැකිය යුත ුවිපොක ඵලයන්ට වඩො අතියින ්මගනොඥ ෙ, 
ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවයි.

 දිබබචක්ෂු ඤාණ් ලාභය 

 මහරජ, නැවත එම භික්ෂුව සත්වයන්ගග් චයුති උත්පත්ති ෙක්නො 
නුවණ ලැබීම පිණිස සිත ගමගහයවයි.  

 මහරජ, භික්ෂුව ෙස කසණියන්ගගන ් යමකනි් අභඥිා පොෙක 
චතුථගධයොනයට සමවැදී අභඥිා කමගයට ගයෝගය කල්හි ඒයින් නැගී සිට 
චයුත වන්නො වූ ෙ, උපදින්නො වූ ෙ සත්ත්වයන් දැනගන්නො නුවණ ලැබීම 
පිණිස සිත ගයොමු කර පිරිසුදු වූ මිනිසුන්ගග් ඇසට ගපගනන සීමොව 
ඉක්මවො සිටියො වූ මිනිස් ඇසට ගනොගපගනන ඉතො සියුම් වූ රෑපොදිය 
දැකීමට සමත් දිවයමය පරසොෙ චක්ෂුසගයන් (ගෙවියන්ගග් ඇගසන්) 
බලන්නොක් ගමන් සයිමු් රෑපොදිය දැකමීට සමත් දිවයචක්ෂු අභිඥා 
නුවණින් චයුතවනන්ො වූ ෙ, උපදින්නො වූ ෙ, හීන වූ ෙ, පරණීත වූ ෙ, 
යහපත් වණග ඇත්තො වූ ෙ, අයහපත් වණග ඇත්තො වූ ෙ සත්වයන් ෙකියි. 
කමගොනකුූලව උපදින්නො වූ සත්වයන් දැන ගනියි. ගකගස් ෙ?  

 අසවල් සත්වගයෝ එකොන්තගයන් කොය දු්චරිතගයන් යුක්ත 
වූවොහු ය. වොක්දු්චරිතගයන් යුක්ත වවූොහු ය. මගනො දු්චරිතගයන් 
යුක්ත වූවොහු ය. ආයයගයන්ට ගහගො කළොහුය. මිථයොෙෘෂ්ටි ගත්තොහුය. 
මිථයොෙෘෂ්ටි කමග සමොෙන් වූවොහුය. ඔවුහු කය බිඳීගමන් මරණින් පසු 
සැපගයන ්පහ ව ූදුක්ම උරැමව වැගටන්නො වූ නපුරැ ගති ඇත්තො වූ 
නිරගයහි උපන්නොහුය.  
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 අසවල් සත්වගයෝ කොය සුචරිතගයන් යුක්ත වූවොහු ය. වොක් 
සුචරිතගයන් යුක්ත වූවොහ ු ය. මගනො සුචරිතගයන් යුක්ත වවූොහු ය. 
ආයයගයන්ට නින්දා ගනොකළොහු ය. සමයක් ෙෘෂ්ටි ඇත්තොහු ය. සමයක් 
ෙෘෂ්ටි කමග සමොෙන් වූවොහු ය. ඔවුහු කය බිඳීගමන් මරණින් පසු යහපත් 
ගති ඇත්තො වූ ස්වගග ගලොකගයහි උපන්නොහුය යැයි, ගමගස් මිනිසත් 
බව ඉක්ම වූ පිරිසදිු වූ දිවය චක්ෂුසින් චයුතවන්නො වූ ෙ, උපදින්නො වූ 
ෙ හීන වූ ෙ, පරණීත වූ ෙ, යහපත් වණග ඇත්තො වූ ෙ, අයහපත් වණග 
ඇත්තො වූ ෙ, කමගොනුකූලව ඒ ඒ භවගයහි ඉපදීමට එළඹ සිටින්නො වූ 
සත්වයන් ෙකියි. 

 මහරජ, සතර මං සන්දියක පිහිටි මහල් සහිත ගගයක 
උඩුමහගලහි සිටින ඇස් ඇති පුරැෂගයකු ඒ ගගට ඇතුල් වනන්ො වූ ෙ, 
ගගන් නකි්ගමන්නො වූ ෙ, වීථිගයහි හැසිගරන්නො වූ ෙ, සිවුමං හන්දිය 
මැඳ හඳිිනන්ො වූ ෙ මනෂුයයන් ෙක්ගන් ගේ ෙ, එගස් ෙක්නො ඔහුට ගම් 
මනුෂයගයෝ ගගට ඇතුළු ගවති, ගමොවුහු ගගන් නකි්ගමති, ගමොවුහු 
වීථිගයහි හැසිගරති, ගමොවුහු සිවුමං හන්දිගයහි හඳිිති යැයි දැක ගනී.  

 මහරජ, එගලස ම භික්ෂුව සිත එකඟ වූ කල්හි, අභිඥා කමගයට 
ගයෝගය කල්හි ඒයින් නැග ීසිට චයුත වන්නො වූ ෙ, උපදිනන්ො වූ ෙ 
සත්ත්වයන් දැනගන්නො නුවණ ලැබීම පිණිස සිත ගයොමු කර පිරිසුදු වූ 
මිනිසුන්ගග් ඇසට ගපගනන සීමොව ඉක්මවො සිටියො වූ, මිනිස් ඇසට 
ගනො ගපගනන්නො වූ, ඉතො සියුම් වූ රෑපොදිය දැකීමට සමත් දිවයමය 
පරසොෙ චක්ෂුසගයන් (ගෙවියන්ගග් ඇගසන්) බලන්නොක් ගමන් සයිුම් 
රෑපොදිය දැකමීට සමත් දිවයචක්ෂු අභිඥා නුවණින් චයුත වන්නො වූ ෙ, 
උපදිනන්ො වූ ෙ, හීන වූ ෙ, පරණීත වූ ෙ, යහපත් වණග ඇත්තො වූ ෙ, 
අයහපත් වණග ඇත්තො වූ ෙ සත්වයන් ෙකයිි. කමගොනුකූලව උපදින්නො වූ 
සත්වයන් දැක ගනියි. 

 මහරජ, ගමගලස චුතූපපොත ඥානයට පැමිණ විසමී ෙ, ගම් 
ආත්මගයහි දී දැක්ක යතුු විපොක ඵලයකි. ගමය ඉහත කී ගම් 
ආත්මභොවගයහි දැකිය යුත ුවිපොක ඵලයන්ට වඩො අතියින ්මගනොඥ ෙ, 
ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවයි. 
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 මහරජ, නැවත එම භික්ෂුව ෙස කසිණයන්ගගන ් යමකින් 
විෙගනො පොෙක චතුථගධයොනයට සමවැදී ඒයින් නැගී සිට ආරවයන් ක්ෂය 
කිරීගම් ඥානය ලැබීම පිණිස විෙගනො චිත්තය ගයොෙය.ි  

 එම භික්ෂුව ඉපදීම ෙ දුකක.ි ජරොව ෙ දුකකි. මරණය ෙ දුකක.ි 
ගසොකය ෙ, හැඬීම ෙ, වැලපීම ෙ, කොයික දුක ෙ, මොනසික දුක ෙ, 
ගසොකොදිය ගහ්තුගවන් ඇතිගවන දැඩි ගවගහස ෙ යන ගම් සියල්ල ම 
දුක්ය. අපරියයන් සමග එකව්ීම ෙ දුකකි. පරියයන්ගගන් ගවන් වීම ෙ දුකකි. 
යමක් කැමති නම් එය ගනොලැබීම ෙ දුකකි. සැගකවින් රෑප 
උපොදානස්කන්ධය, ගේෙනො උපොදානස්කන්ධය සංඥා උපොදානස්කන්ධය, 
සංඛ්ොර උපොදානස්කන්ධය, විඤ්ාණ උපොදානස්කන්ධය යන 
උපොදානස්කන්ධ පසම දුකම්ය. ගම් සියල්ල “පීඩන, සංඛත්, සන්ත්ාප, 
විපරිණ්ාම” ලක්ෂණයන්ගගන් යුක්ත බැවින් ඒකොන්තගයන් දුක් ම යැයි 
තතු ගලස දැන ගනී. ගමයනි් මතු අනය දුකක් නැතැයි දැන ගනී.  

 නැවත ඉපදීම ඇත ි කරන්නො වූ නනද්ිය යැයි කයින ලෙ 
රොගගයන් යුත් ඒ ඒ තැන ඇගලන්නො වූ යම් ගම් තෘෂ්ණොවක් ගේ ෙ, 
ඒ කොම තණ්හොව ෙ, භව තණ්හොව ෙ, විභව තණ්හොව ෙ යන තුනට 
අයත් ය. ගම් දුක ් ඉපදීගම් ගහතුව “ආයූහන, නිදාන, සංසයාග්, 
පළිසබාධ” ලක්ෂණයන්ගගන් යකු්ත බව ෙ තතු ගලස දැන ගනී. ගමයින් 
මතු දුක් හට ගැනීමට ගහත්ුවන ගවනත් ගහ්තු නැත යැයි දැන ගනී. 

 ඒ දුක් උපෙවන තෘෂ්ණොවගග්ම යම් සම්පූණගගයන් ගවන් වීමක්, 
නිරැේධ කිරීමක්, අත්හැරීමක්, දුරැකිරීක්, මිදීමක්, ආලය හැරීමක් 
ඇත්ගත් ෙ, ඒ ගම් තෘෂ්ණොව ගග් නිරවග්ෂ නිගරෝධගයන් ලබන 
නිවගොණය දුක ් නැති කරිීම නිස්සරණ්, විසේක, අසංඛත්, අමත් 
ලක්ෂණයන්ගගන් යුක්ත යයි තතු ගලස දැන ගනී. ගම් නිවන තෘෂ්ණොව 
ගග් අභොවගයන් ම සෙි්ධ යැයි තතු ගස් දැන ගනී. 

  එ් දුක්ඛ් නිගරෝධගොමිනී පරතපිදාව ගම් ආයයග අෂ්ටොංගික මොගගයම 
ගවයි. ඒ කවගර්ෙ? සමයක් ෙෘෂ්ටිය, සමයක ් සංකල්පනොව, සමයක් 
වචනය, සමයක් කමගොන්තය, සමයක් ආජීවය, සමයක් වයොයොමය, 
සමයක් සතිය, සමයක් සමොධිය යන ගම් අටය. ගම් දුක් නැති කරිීගම් 
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මොගගය “නීයාන සහ්ත්ු දසස්න අධිපත්ි” ලක්ෂණයන්ගගන් යුක්ත යැයි 
තතු ගලස දැන ගනී. ගමය වනොහී  ගම් දුක ්නැසමීට ඇති එකම පරතිපදාව 
ගවයි. ගමයින් මතු ගවනත ්මොගගයක් නැත යැයි තතු ගලස දැන ගනී.  

 ගසෝවොන් මොගග චිත්තයට ගපරටුව උපදින ගගෝතරභ ූ චිත්තය 
ෙක්වො ෙ, කොම රෑප අරෑප තුන් භවගයහි ම පැවැත්ම වන ගහයින් ෙ, 
සිහිය නමැති අගුල ගනොෙමන තොක් ඇස - කන - නොසය ආදී 
ගදාරටුවලින ් සිදුරැ වූ කලයකින් වැගිගරන ජලයක ් ගමන ් ෙ, වරණ 
මුඛ්යකින් වැගිගරන ගල් සැරව ගමන් ෙ, සසර දුක් වැඩි කරවන ගහයනි් 
ෙ, සුරො පොනය කළ තැනැත්තො පරකෘති ස්වභොවගයන් ගවන් ව උමතු 
වූවන් ගමන් සයිලු දුසිරිතහ්ි හැසිගරත් ෙ, එගලස ම “කාම, භව, දිට්ඨි, 
අවිදයා” යන සතර ධමගගයෝ සත්වයො මත් කරවන ගහයනි් ෙ, සසර දුකට 
කොරනො වන ගහයනි් ෙ “ආශරවසයෝ” යැයි දැන ගනී.  

 ගමගස් ෙක්නො එම භික්ෂුවගග් සිත අහගත් මොගගක්ෂණගයහි එම 
ආරවයන්ගගන් මිගෙය.ි එගලස සිත ආරවයන්ගගන් මිඳුණු කල්හි අහගත් 
ඵලයට පැමිණීම ගේ. ඉන් පසු පරතයගේක්ෂො ඥානයන්ගගන් මාග්ම 
පරත්යසේක්ෂාව ද, ඵල පරත්යසේක්ෂාව ද, නිවමාණ් පරත්යසේක්ෂාව ද, පරහීණ් 
ක්සල්ශ පරත්යසේක්ෂාව ද සිදු ගකොට නැවත පරහීණ කිරීමට ගකගලස් 
ඉතුරැව නැත යැයි පරතයක්ෂ වගයන් ම දැන ගනී. නැවත භවගයහි 
ඉපදීම පිණිස අවිෙයො තෘෂ්ණො ආදී ගකගලසුන් නැති බැවින් ඉපැත්ම 
ක්ෂය වූගය්ය යැයි දැන ගනී.  

 කලයොණ පෘථග්ජනගයෝ ෙ, ගසෝවොන් මොගගගයහි පටන් අහගත් 
මොගගය ෙක්වො වූ ආයයගගයෝ ෙ, බරහ්මචයයගොගවහි හැසිගරන උතුගමෝ ගවති. 
අහගත් මොගගය ලැබූ උතුගමෝ බරහ්මචයයගොගවහි හැසිරීම නිම කළ උතුගමෝ 
ගවති. එබැවින් අහගත් ඵලය ලැබූ එම භික්ෂුව බරහ්මචයයගොව නිමවන ලදි 
යැයි නුවණින් දැන ගනී.  

 එගලස ගසෝවොන් මොගගගයන් සකක්ාය දිට්ඨි, විචිකිචඡා, 
සීලබබත් පරාමාස හා අපායග්ාමී කාම රාග්, පටිඝ යන සංගයෝජනයන් 
ෙ, දිට්ඨි විචිකිචඡා ක්සල්ශයන් ද, දිට්ඨි, මුසාවාද, මිචඡා කම්මන්ත්, 
මිචඡා ආජීව යන මිච්ඡත්තයන් ෙ පරහීණ කරන ලේගෙය් යැයි දැන ගනී.  

 සකෘදාගොමී මොගගගයන් ඖදාරික කාම රාග්, පටිඝ සංසයෝජ්නයන් 
පරහීණ කරන ලේගේය යැය ිදැන ගනී.  
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 අනොගොමී මොගගගයන් කාම රාග් පටිඝ සංසයෝජ්නයන් ද, ක්ගල් 
වගයන් ද්සේෂය ද, මිචඡා සංකප්ප, පිසුණ්ාවාචා, ඵරුසාවාචා, 
මිචඡත්්ත්යන් ද, අලාභ, අයස, නිනද්ා, දුක්ඛ යන ගලෝක ධමගයන් ෙ පරහීණ 
කරන ලේගේය යැයි දැන ගනී.  

 අහගත් මොගග ඥානගයන් රෑප රාග්, අරෑප රාග්, මාන, උද්දචච, 
අවිදයා යන සංසයෝජ්නයන් ද, සලෝභ, සමෝහ, මාන, ථීන, අහිරික 
අසනාත්්ත්ප්ප, උද්දචච යන ක්සල්ශයන් ද, සම්ඵපප්ලාප, මිචඡා වායාම, 
මිචඡා සත්ි, මිචඡා සමාධි, මිචඡා විමුත්්ත්ි, මිචඡා ඥාන යන මිචඡත්්ත්යන් 
ද, ලාභ, යසස, පරශංසා, සුඛ යන ගලෝක ධමගයන් ෙ පරහණී කරන ලේගේය 
යැය ි දැන ගනී. ගමගලස දුක ් ඉපදීමට ගහ්තුවන ගකගලස් මුල් 
සම්පූණගගයන්ම සඳි ෙමන ලේගේය යැයි දැන ගනී.  

  දැන් චතුරොයයග සතයයන් පළිිබඳව ගසෝවොන් ආදී සේි මගින ්කළ 
යුතු ගසොගළොස් වැෙෑරැම් කෘතයයන් නිමවන ලදි. නැවත ඒ සඳහො 
ගකගලස් ක්ෂය කිරීම පිණිස භොවනො වැඩීගම් කෘතයයක් මට නැත. දැන් 
පවතින වතගමොන ස්කනධ් සන්තොනගයන් අනය වූ ස්කන්ධ 
සන්තොනයක් මට නැත. ගම් පඤ්චස්කන්ධය මුල් සිඳ ලූ රැකක් ගමන් 
ගේ. ඒවො ෙ අවසන් චිත්ත නිගරෝධගයන් ඉනේන නැත ිගිනන්ක් ගමන් 
නිවීමට යන්ගන් ය. නමක් නැති බවට යන්ගන් ය යැයි දැන ගනී.  

  මහරජ, පවගත මදුුනක පිහිටි පිරිසිදු වූ ගනොකැළඹුනු දිය විලක් 
ගේ ෙ, එහි ඉවුගර් ඇස ් ඇති පුරැෂගයකු සිටිනග්න්, විල තළු 
හැසිගරන්නො වූ ෙ, නැවතී සිටින්නො වූ ෙ, සිප්පි ගබල්ලන් හො 
සක්ගබල්ලන ්ෙ, ගබොරළු කැට ෙ, එහො ගමහො යනන්ො වූ මතය සමූහයො 
ෙ ෙක්ගන් ගේ ෙ, ඔහුට ගම් දිය විල පිරිසිදු ය. ගනොකැළඹුගන්ය. එහි 
ගම් සිප්පි ගබල්ලන් ෙ, සක් ගබල්ලන් ෙ, කැටකැබලිති ෙ, මතසය 
සමූහයො ෙ හැසිගරන්ගනෝත් සිටින්ගනෝත් ගවය ි යැය ි ගමගස් 
සිගතන්ගන් ය.  

 මහරජ, එගලසින් ම භික්ෂුව ගමගලස ෙස කසිණයන්ගගන් 
යමකනි් විෙගනො පොෙක චතුථගධයොනයට සමවැදී ඒයින් නැගී සිට 
ආරවයන් ක්ෂය කිරීගම් ඥානය ලැබීම පිණිස විෙගනො චිත්තය ගයොෙයි.  
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 එම භික්ෂුව ගම් දුකය යැයි තතු ගලස දැන ගනී, ගම් දුක ්ඉපදීසම් 
සහත්ුව යැයි තතු ගලස දැන ගනී, ගම් දුක ්නුත්ි කිරීම යැයි තතු ගලස 
දැන ගනී, ගම් දුක් නුත්ි කරිීසම් මාග්මය යැයි තතු ගලස දැන ගනී. ගම් 
සකසලස් යැයි තතු ගලස දැන ගනී, ගම් සකසලස් වුඩීසම් සහ්ත්ු යැයි 
තතු ගලස දැන ගනී, ගම් සකසලස් නුත්ි කිරීම යැය ිතතු ගලස දැන 
ගනී, ගම් සකසලස් නුත්ි කිරීසම් මාග්මය යැයි තතු ගලස දැන ගනී. 
ගමගස් ෙන්නො ඔහුගග් සිත කොමොදී ආොවන් ගකගරනේ මිගෙයි. මිදුණු 
කල්හි මිදුගණ් ය යැයි දැන ගනී. නැවත භවගයහි ඉපදීමට කොරනො 
නැතිවිය, මොගග බරහ්මචයයගොව වඩො නමිවන ලදි. චතුරොයයග සතය 
ධමගයන්හි ගසෝවොන් ආදී සිේ මගනි් කළ යුතු ගසොගළොස් වැෙෑරැම් 
කෘතයයන් ගකොට නිමවන ලදි. නැවත ක්ගල් පරහොණය පිණිස කළ 
යුතු අන් කිසිවක් නැත යැයි දැන ගනී.  

 මහරජ, ගමගලස ආරවක්ෂය ඥානයට පැමිණ විසීම ෙ, ගම් 
ආත්මගයහි දී දැක්ක යතුු විපොක ඵලයකි. ගමය ඉහත කී ගම් 
ආත්මභොවගයහි දැකිය යුත ුවිපොක ඵලයන්ට වඩො අතියින ්මගනොඥ ෙ, 
ගර්ෂ්ඨ ෙ ගවයි.  

 මහරජ, ගම් ආත්මභොවගයහි භික්ෂූන ්වහන්ගස්ලො විසනි් ලැබිය 
යුතු ගම් ඵලය හැර ගමයට වඩො පරිය වූ ෙ, උතුම් ව ූෙ, ගර්ෂ්ඨ වූ ෙ 
සොන්ෙෘෂ්ටික සොමඤ්ඤ ඵලයක් ගවන නැත, යැයි භොගයවතුන් 
වහන්ගස් අහගත්වය කළුු ගන්වමින් ගේනොව නමිවො වදාළ ගස්ක.

 අජ්ාසත්් රජ්ත්ුමා උපාසකත්්වය පරත්ිඥා කිරීම  

 භොගයවතුන් වහන්ගස් ගමගස් සොමඤ්ඤ ඵලයන් වදාළ කල්හි 
අජොසත් රජතුමො ඒ ඒ තැන දී සොධුකොර පවත්වමින ්ගේනොව මුල, 
මැඳ, අග සකස ් ගකොට අසො “මම සම් පරශ්නය සබාසහෝ ශරමණ් 
බරාහ්මණ්යන්සග්න් සබාසහෝ කාලයක් ඇසුසේ නමුත්් දහයියා 
සකාටන්නාක් සමන ් කසිි හරයක් සනාලුබුසවමි. භාග්යවත්ුන් 
වහන්සස්සග්් ග්ුණ් සම්පදාව පුදුමය. පහන් දහසක් දලව්න්නාක් සමන් 
සම් පරශ්න විසඳූ සස්ක. දසබලධාරින් වහන්සස්සග්් ග්ුණ්ානුභාවය 
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සනාදැන සබාසහෝ කලක් වඤ්චා කරනු ලුබීමි” යැය ිසිතො බුේධ ගුණ 
අනුස්මරණගයන් පස්වනක ්පරීතිගයන් පනිොගිය රීරගයන් යකු්තව තම 
පරසොෙය ගහලි කරමින් උපොසකත්වය පරතිඥා කරමින් භොගයවතුන් 
වහන්ගස්ට ගමගස් කීගේය. 

  “අභිකකනත්ං, භසනත්, අභිකකනත්ං, භසනත්. සසයයථාපි, 
භසනත්, නිකකුජ්ජිත්ං වා උකකුසජජ්යය, පටිච්ඡන්නං වා විවසරයය, 
මූළ්හස්ස වා මග්ග්ං ආචිසක්ඛයය, අන්ධකාසර වා සත්ලපසජජ්ාත්ං 
ධාසරයය ‘චක්ඛුම සන්ත්ා රෑපානි දක්ින්ත්ී’ත්ි; එවසමවං, භසන්ත්, 
භග්වත්ා අසනකපරියාසයන ධසම්මා පකාසිසත්ා. එසාහං, භසන්ත්, 
භග්වන්ත්ං සරණ්ං ග්ච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං 
භග්වා ධාසරත්ු අජජ්ත්සගග් පාණ්ුසපත්ං සරණ්ං ග්ත්න්ත්ි”.  

 “ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස ,ඉතො යහපත්ය, ස්වොමීනි 
භොගයවතුන් වහන්ස ,ඉතො යහපත්ය යැයි  පරංසො  කගළ් ය. ගමහි  
“අභික්කන්ත්ං” යන්ගනන් ඉතො  කදිමයි, ඉතො ඉෂ්ටයි, ඉතො මනොපයි, 
ඉතො සුන්ෙරයි යනුගවන් අථග සතරක ගයගෙයි. “අභික්කන්ත්ං භසන්ත්” 
යනුගවන් ගෙවතොවක් කීගමන් “භොගයවතුන් වහන්ගස් ඉතො කදිමයි, 
භොගයවතුන් වහන්ගසගග් ධමග ගේනොව ඉතො කදිමයි. එබැවින් 
භොගයවතුන් වහන්ගස්ට මගග් පැහැදීම ගේ. භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග් 
ධමග ගේනොවට පිවිසීගමන ්මගග් පැහැදීම ගේ යැයි කරැණු ගෙකක් 
ගෙකක් සඳහො පරංසො කරයි.  

 භොගයවතුන් වහන්ස ධමග ගේනොව රෙධ්ොව ඇති කරන ගහයින් 
ෙ, පරඥාව ඇති කරන ගහයින ් ෙ, ආහොර පොන ස්තරී පුරැෂ ආදීන්ගග් 
වණගනො ආරිත ගේනො හැර සතර සතිපට්ඨොන, සතර සෘේධිපොෙ ආදී 
අථග ඇති බැවින් ෙ, ෙසවිධ වයඤ්ජන සම්පත්තිගයන් යුක්ත වූ පැහැදිලි 
පෙ ගබදුම් ආදිගයන් යුකත් බැවින් ෙ, ගැඹුරැ අථග ඇති බැවින් ෙ, 
ඇසීමට පරිය වූ සිනිඳු මෘදු මධුර ස්වරය කනට සුවදායක බැවින් ෙ, විපුල 
විුේධ පරිය කරැ අථගයන්ගගන් හෘෙයොංගම බැවින් ෙ, එම ගේනොව මොන 
අති මොන ආදිගයන් තමන ්උසස් ගනොකරන බැවින ් ෙ, අනුන් මැඩ 
පැවැත්වීම් ආදිගයන් පහත් ගනොකරන බැවින ් ෙ, අනුන්ට අවමන් 
ගනොකරන බැවින් ෙ, යහපත් අෙහස් පැවසීගමන් ෙ - අනයයන්ගග් රොග 
ගිනි ආදිය නැති කිරීගමන් ෙ, කරැණොගවන් සිසිල් වූ බැවින් ෙ, ගකගලස් 
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අඳුර නැසීගමන් පරඥාගවන ්පිරිසිදු වූ බැවින් ෙ, ගකෝකිල නොෙය ගස් 
මධුර නොෙ ඇති බැවින් රමණීය බැවින් ෙ, පූවගොපර කරැණු අතර 
අගනයෝනය විරැේධ බවක් නැතිව සවුිුෙධ්තොවගයන් යුක්තව  ගකගලස් 
මධගනගයහ ි ෙක්ෂ වූ බැවින් ෙ, දැකීමට ගයොමුවන රමණීය භොවය 
ගහ්තුගවන් ඇසීම සුවදායක වන බැවින ්ෙ, අහිත ගේ ඉවත් කරවීමට ෙ 
හිත අෙහස් ආදිය පවත්වො ගැනීමට ෙ ධමගය ඇසීම සුව ඇති කරවන 
බැවින් ෙ, විමසමීට යහපත් බැවින් ෙ, සංසොර චකරගය් ගමන 
නැවතීගමන් ෙ, සේධමග චකරය පැවැතව්ීගමන ් ෙ, මිථයො මතවොෙ 
නැසීගමන් ෙ, සමයක් මතවොෙ පිහිටුවීගමන් ෙ, අකුසල් මුල් උදුරො 
දැමීගමන් ෙ, කුසල මුල් ගරෝපණය කරිීගමන ්ෙ, අපොය ගදාර වැසීගමන් 
ෙ, ස්වගග මොගගගයහි ගදාර විවෘත කිරීගමන් ෙ, මතු වන ගකගලස් සමනය 
කිරීගමන් ෙ, යටපත් වී පවත්නො ගකගලස් උදුරො දැමීගමන් ෙ, ගබොගහෝ 
උපකොර ඇති බැවින් ගේනොව ඉතො  යහපති යයි  පරංසො  කගළ් ය. 

 නැවත ෙ “නිකකුජ්ජිත්ං වා උකකුසජ්ජ්යය, පටිචඡනනං වා 
විවසරයය, මූලහසස වා මග්ග්ං ආචිසකඛයය, අන්ධකාසර වා  
සත්ලපසජ්ජ්ාත්ං ධාසරයය  චක්ඛුම සනත්ා  රෑපානි  දක්ිනත්ි” යනුගවන් 
උපමො සතරකින් ගේනොවට ස්තුති ගකගළ්ය. එහි  

  “නිකකුජ්ජිත්ං වා උකකුසජ්ජ්යය” යනුගවන් මුව යටිකුරැ ගකොට 
තබන ලේෙක්  උඩුකුරැ කරන්ගන් යම් ගස් ෙ, සේධමගයට පිටු පො 
අසේධමගගයහ ිගයදී සිටි මො භොගයවතුන් වහන්ගස් ධර්ම ගේනො ගකොට 
ඒ අසේධමගගය න් නැඟිටුවොලූ ගස්ක යැයි පරංසො කගළ් ය. 

  “පටිචඡනනං වා විවසරයය” යනුගවන් තෘණ පදිුරැ  ආදියකනි්  
වසො තැබූවක් ඒ වැසමු් හැර ගපන්වනන්ොක් ගමන් භොගයවතුන් 
වහන්ගස් ගපර කොයප ෙසබලධොරින් වහන්ගස්ගග් ොසන 
අන්තධගොනගයහි පටන් මිතයොෙෘෂ්ටි  ගරහණගයන ්වැස ීගිය ධමග - විනය 
නම් වූ ොසනය විවෘත කළ ගස්ක යැයි පරංසො කගළ් ය. 

  “මූලහසස වා මග්ග්ං ආචිසකඛයය” යනුගවන් යම් ගස් දිොවන් 
ගසොයො ගත ගනොහැකි ගලස මොගගය වැරදී මුලො වූගවකුට මොගගය කියො 
දී උපකොර කරන්ගන් යම්ගස් ෙ, එගස්ම වැරදි මොගගයට මිථයො මොගගයට 
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බැස සිටි  මට භොගයවතුන් වහන්ගස් සගුතියට නවිනට යන මොගගය 
කියො දුන් ගස්ක යැයි පරංසො කගළ් ය. 

  “අන්ධකාසර වා සත්ලපසජ්ජ්ාත්ං ධාසරයය චක්ඛුම සනත්ා 
රෑපානි  දක්ිනත්ි” යනුගවන් ඇස් ඇත්ගතෝ රෑප ෙකති්වො යැයි අඳුගරහි 
ගතල් පහනක්  ධරන්ගන ්යම් ගස් ෙ, එගස්ම භොගයවතුන් වහන්ගස් 
ගමෝහ අන්ධකොරගයන් මලුො වී බුේධොදී රත්න සව්රෑපයන් ගනොදැක  
සිටියො වූ මට ඒ ගමෝහොන්ධකොරය නසන ධමග ගේනොව නමැති පරදීපය  
දැරීගමන්  මගග් නුවණැස පොෙන ලේගේය යැයි පරංසො කගළ් ය.   

  “අන්ධකාසර” යන ගමහ ි අන්ධකොරය යන්ගනන ් චතුරංග 
සමන්වොගත අන්ධකොරය අෙහස් කරන ලේගෙය්. එය වනොහි අව 
පක්ෂගයහි අමොවක ගපෝය දිනයක් විය යුතුය. එදින ම මධයම රොතරියකම 
විය යුතුය. මහො ඝන වනොන්තරයක් මධයගයහි ම විය යතුුය. එම මධයම 
රොතරිය ඝන වූ කළු වැහිවළොකුලින් වැසී තිබිය යුතුය. එවිට පියවි ඇසට 
යමක චොයො මොතරය කදුු ගනො දැකයි හැකි එම රොතරිය අතියින් ම ඝන 
අඳුරක් ම ගේ. ගමය චත්ුරංග් සමනව්ාග්ත් රාත්රිය ගහවත් අන්ධකාරය 
නම් ගේ.     

 තවෙ “නිකකුජ්ජිත්ං වා උකකුසජ්ජ්යය” යන්ගනන් දුක දැකීගමන් 
අසුභගයහි සුභය යැයි ගනන්ො වරෙවො ගැනීම දුරැ කිරීම සිදු ගේ. ගමය 
යටිකුරැ කර තැබූවක් උඩුකුරැ ගකොට ගපනව්ීම හො සමොනය. 

  “පටිචඡනනං වා විවසරයය” සමුෙය දැකීගමන් දුගකහි  සැපය 
යැයි ගනන්ො වරෙවොගැනීම දුරැ කිරීම සිදු ගේ. ගමය වසො තැබූවක් 
විවෘත ගකොට ගපන්වීම හො සමොනය. 

  “මූලහසස වා මග්ග්ං ආචිසකඛයය” නිගරෝධය දැකීගමන් 
අනිතයගයහි නිතයය යැය ිගන්නො වරෙවොගැනීම දුරැ කිරීම සිදු ගේ. 
ගමය මං මළුො වූගවකුට පොර කියො දීම හො සමොනය. 

  “අන්ධකාසර වා සත්ලපසජ්ජ්ාත්ං ධාසරයය චක්ඛුම සනත්ා 
රෑපානි දක්ිනත්ි” මොගගය දැකීගමන් අනොත්මගයහි ආත්මය යැයි ගනන්ො 
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වරෙවො ගැනීම දුරැ කිරීම සිදු ගේ. ගමය ඇස් ඇත්ගතෝ රෑප ෙකිත්වො 
යැයි  අඳුගරහි ගතල් පහනක් දැරීම හො සමොනය.       

 භොගයවතුන් වහන්ගස් ගනොගයක් කරමගයන් ධමගය ගේනො කළ 
ගස්ක යැයි පරංසො කගළ් ය. ඒ ධමගය ඇසූ ගහ්තුගවන් මොගග් රේධොව 
දියුණු වීගමන් තපස ෙ, කය වචනය සංවර වීගමන් සීලය ෙ, ගහ්තු - 
ඵල නුවණ ඇතිවීගමන් පරඥාව ෙ, මනගසහි අකුල ධමග  හට ගැනමීට 
ඇති බිය නම් වූ හිරිගයන් සමොධිය ෙ, සියලු දුක් නිවො ගැනීමට පිහිටො 
ගත් ගයෝගගක්ෂ්ම නම් වූ නිවන ඉදිරියට පමණුුවන වීයයගගයන් 
නිගරෝධය ෙ යන ගලස ආයයග මොගගය හො නිගරෝධය පරකො කරන  
ලේගේය. එයින ්මොගගය සමෙුයට පරතිපක්ෂය. නිගරෝධය දුකට පරතිපක්ෂය. 
ගමගස් චතුරොයයග සතයය ගනොගයක් කරමගයන් ගේනො කළ ගස්ක යැයි 
පරංසො කගළ් ය.                     

 ගමගස් ගනොගයක් කරමගයන් චතුරොයයග සතය පරකට කරමින් 
වදාළ ධමගය මම පිළගිනමිි. ඒ මම භොගයවතුන් වහන්ගස් සරණ යමි. 
නවගලෝගකෝත්තර ධමගය සරණ යමි. අෂ්ටොයයගය පුෙග්ල සංඝරත්නය 
සරණ යමි යැයි පරතිඥා කගළ් ය.

 සරණ්ාග්මනය 

 බුේධ ධම්ම සංඝ යන ගර්ෂ්ඨ රතන්තරය තමොට ඇති එකම 
පිහිටය යැයි අෙහො ගත්තවුන් පිළිබඳව ගමගලොව පරගලොව ගෙගකහි 
වන්නො වූ බිය, තැති ගැනීම, අවැඩ, ගරෝග භය, අපො භය, වධ, බන්ධන  
නසොලන්ගන්ය යනොථගගයන් “සරණ්” නම් ගේ. බුේධොදී රතන්තරයම 
සත්වයන ් හිත වැගඩහි ගයොෙන්ගන ් ය. අහිතගයන් ගලවොලන්ගනය්. 
සියලු බිය නසන්ගන් ය. සසර දුකින් මදුාලන්ගන් ය. රැකවරණය 
ගෙන්ගන් ය. ස්වලප් වූ ෙ සත්කොරය මහත් ඵල කරනග්න් ය. 

 රත්නතරය ගකගරහි සිත පහෙවොගගන ගගෞරව ගකොට 
පිළගිැනීගමන් නැසූ ගකගලස් ඇති පිරිසිදු සිතින් රත්නතරය මට ඇති 
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එකම පිහිටය යැයි රේධොව ගපරටුගකොට ගත් කමග ඵල වි්වොසය නම් 
වූ සමයක් ෙෘෂ්ටිමය වූ ගච්තනොව “සරණ්ග්මනය” නම් ගේ.   

 ගම් කියන ලෙ රේධො මූලික සිතින් යුක්තව රත්නතරය මට ඇති  
එකම පිහිට යැය ිඅෙහො ගගන රත්නතරය ගස්වනය කරන්නො, ඒ අනවු 
පිළපිදින්නො “සරණ්ග්ත්යා” නම් ගේ. ගම් සරණගතයොම “උපාසකයා” 
නමිනේ හඳුන්වනු ලැගේ. ගමම සරණගමනය “සලෞකික, 
සලෝසකෝත්්ත්ර” වගයන් ගෙවැෙෑරැම් ගේ.   

 සලෝසකෝත්්ත්ර  සරණ්ග්මනය 

 ෙක්නො ලෙ ආයයග සතයය ඇති ආයයග පුේගලයන්ගග් ගසෝවොන් 
ආදී මොගග සිත් උපදිනවොත ්සමගම සරණගමනය ගකගලසන ධමගයන් 
මුළුමනනි් ම විනො ගකොට අරමුණු වගයන් නිවන අරමුණු ගකොට 
කෘතයය වගයන් රත්නතරය විෂය ගකොට සමෘේධියට පැමිගණන්ගන්ය. 
සියලු දුක්ඛ්යන්ගග් අවසොනය ගම් ගලෝගකෝත්තර සරණ ගැනීගමහි 
ආනිංසය ගේ. ගසෝවොන්, සකෘදාගොමී, අනොගොමී, අහගත් යන ආයයග 
ඵලගයෝ ගමහි විපොක ඵලගයෝය. ගම් ගලෝගකෝත්තර සරණගමනය 
කිසිගලසකින් කිලුටු ගනොවන්ගන් ගේ. ගමහි කිසි ගභ්ෙයක් නැත. 
මරණගයන් පසු ගහෝ අනය ොස්තෲවරගයකු ගනො අෙහන්ගන් ම ය. 
ගම් ආයයග සරණ ලැබූවකගුගන් භවොන්තරගයහිදී ගහෝ පරොණඝොතොදී 
කිසිඳු අකුසලයක් සිදු ගනොගේ. එගස්ම තම ජීවිත හොනියක් 
ගනොකරගනයිි. හංසගයකු ජලගයන් කිරි ගවන ්ගකොට පොනය කරන්නො 
ගස් ගම් ආයයග පෙු්ගලගයකුට ගනොදැන ගහෝ කිසි ගලසකින් සරුොවක් 
ගනොගපගවත්ම ය. කිසි කලක දැන දැන ගකගලස ් සිතකින් සිකපෙ 
බිඳීමක් නැත්ගත් ම ය. ධමග විනය ගනොදැනීගමන් පරඥප්ති වෙය සිකපෙ 
බිඳීම විය හැකයි. 

 සලෞකික  සරණ්ග්මනය. 

 ගතරැවන් ගුණ අරමුණු ගකොට පරඥාවන්තයොගග් සිත ඒ ගුණ 
විග්ෂගයහි සැක නූපෙවො ගකගලස් කිලුට ුඅත්හරිමින් අථග වගයන් 
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බුේධොදී රත්නගතරයහි ගුණ ඇෙහීම, පළිිගැනමී “සලෞකික සරණ්ග්මනය” 
නම් ගේ. රේධො මූලික සමයක්ෙෘෂ්ටිගයහි පිහිටො ගගන ෙසවිධ පුණය 
කරියො වස්තූන්ගගන් දිට්ිජුකම්ම නමින ් කයිගවන ෙෘෂ්ටිය ඍජු කර 
ගැනමී ගම් ගලෞකික සරණොගමනයයි. ගමය “අත්්ත්සන්නීයාත්න 
සරණ්ාග්මනය, ත්ත්්පරායන සරණ්ාග්මනය, ශෂියභාසවෝපග්මන 
සරණ්ාග්මනය, පණිපාත් සරණ්ාග්මනය” යනුගවන් සතර වැෙෑරැම් ගේ. 

 අත්්ත්සන්නීයාත්න සරණ්ාග්මනය 

 මොගග් ආත්මභොවය භොගයවතුන් වහන්ගස්ට පරිතයොග කරමි. 
නවගලෝගකෝත්තර ධමගයට ෙ, අෂ්ටොයයග  පුේගල සංඝයොට ෙ මොගග් 
ආත්මභොවය පරිතයොග කරමි. මොගග් ජීවිතය ෙ පරිතයොග කරමි. 
රත්නතරයට මොගග්  ආත්මය ෙ  ජීවිතය ෙ පරිතයොග කරන ලේගෙම්ය. 
දිවි ගකළවර ගකොට ඇති උතුම් ම පිහිට, රැකවරණය රත්නතරය යැයි 
පරතිඥා ගකොට “බුද්ධං සරණ්ං ග්චඡාමි” යනුගවන් සමොෙන් ව ගැනීම 
අත්තසන්නීයොතන  සරණොගමනය යි. 

 ත්ත්්පරායන සරණ්ාග්මනය 

 මම අෙ පටන් රතන්තරය පිහිට ගකොට ඇත්ගතම් ගවමි යැයි 
පරතිඥා ගකොට “බුද්ධං සරණ්ං ග්චඡාමි” යනුගවන් සමොෙන් ව ගැනීම  
“ත්ත්්පරායන  සරණ්ාග්මනය” නම් ගේ.                      

 ශිෂයභාසවෝපග්මන සරණ්ාග්මනය 

 මම අෙ පටන් රතන්තරයට ිෂයගයක් ගවමි. ගමගස් මම 
ිෂයගයකු ගකොට ෙරන ගස්ක්වො යැයි “බුදධ්ං සරණ්ං ග්චඡාමි” 
යනුගවන් සමොෙන් ව ගැනමී “ශිෂයභාසවෝපග්මන සරණ්ාග්මනය” නම් 
ගේ. 
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 පණිපාත් සරණ්ාග්මනය 

 මම අෙ පටන් රත්නතරයටම වැඳීම පිදීම ගගෞරව සත්කොර  
සම්මොනොදිය  කරන්ගනමි ගමගස් මො ෙරොගණු  මැනව යැයි “බුද්ධං 
සරණ්ං ග්චඡාමි” යනුගවන් සමොෙන් ව ගැනීම “පණිපාත් 
සරණ්ාග්මනය” නම් ගේ. ගම් පණිපොත සරණොගමනය ඥාත්ි - භය - 
ආචායයමය - දක්ෂිණ්ාහම වගයන් සිේ වැෙෑරැම් වනග්න්ය. එයින් බුදු 
රජොණන් වහන්ගස් නෑගයකි යැයි ඥාතිකම සැලකීගමන් ෙ, බුදු රජොණන් 
වහන්ගස් රොජ පූජිතය, මහොනුභොව ඇත්ගත්ය. එබැවින ්ගනො වඳින්ගන් 
නම් අනථගයක් විය හැකයි යැයි බිය ගහ්තුගවන් ෙ, බුදු රජොණන් 
වහන්ගස් මොගග් ආචොයයගයවරයොය. එබැවින් ගනො වැඳ සිටීම නුසුදුසු 
ය යැය ිආචොයයගය වගයන ්සැලකීගමන ්ෙ සරණ ගනො පිහිටන්ගන් ය. 

 යගමක ් “සමසත්සම් ම සලාව ආයයම භාවයට පුමිණිසය්ය. 
සලාව සියලු සත්්වයන්ට උත්ුම් ය. අග්ර දක්ෂිණ්ාහමය” යැයි වැඳීම පදිීම 
ගගෞරව සත්කොර සම්මොනොදිය කරන්ගන් ෙ ගහගතගම්ටම “බුද්ධං 
සරණ්ං ග්චඡාමි” යනුගවන් සමොෙන් ව ගැනීගමන් සරණ පිහිටන්ගන්ය. 
ගමගස් සරණ දක්ෂිණ්ාහම භොවගයන් ගර්ෂ්ඨ වගයන් ගැනීගමන් ම 
පිහිටන්ගන් ය. ඥාත්ි - භය - ආචායයමය භොවගයන් ගර්ෂ්ඨ වගයන් 
ගැනීගමන් බිගඳන්ගන් ය. 

 ගමගස් රත්නතරය සරණ ගිය බුේධ රොවකගයකු අනය තීථගකයන් 
ගවත පැවිදි ව ූ ගහෝ ගිහි වූ ගහෝ තම ඥාතිගයකු ගවත ගගොස් ඥාතිකම 
සලකො වැඳීගමන් ෙ, රජ ගතගම් රටවැසියන් විසින් වඳිනු පෙුනු 
ලබන්ගන් ය. එබැවින් වැඳීම - පිදීම ගනොකළගහොත් නපුරක් කරන්නට 
බැරි නැතැයි බිය ගහ්තුගවන්  වැදීම - පිදීම කරිීගමන ්ෙ, ිල්ප ොස්තර 
ඉගැන්වූ වූ අනය තීර්ථකයකුට ගරුැ ගගෞරවගයන් වැදීම - පිදීමොදිය 
කරනන්ොගග් ෙ සරණ ගනොබිගඳන්ගන්ය. 

 ගම් සලෞකික සරණ්ග්මනය රත්නතරය පිළිබඳ ගුණ 
ගනොදැනීගමන් ෙ, ඒ මහත් වූ ගුණයන් පළිිබඳව  උපෙනො සැකගයන් ෙ, 
රත්නතරය පිළිබඳව වැරදි ආකොරගයන් දැකීගමන් ෙ කිලිටි වන්ගන්ය. 
තවෙ ගම් ගලෞකික සරණගමනය සාවදය - අනවදය වගයන් 
ගෙවැෙෑරැම් ගේ. එයින් සාවදය සරණ්ග්මනය අනය ොස්තෲවරගයකු 
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අත්තසන්නීයොතන ආදි ගලස සරණ ගැනීගමන් බිගඳන්ගන් ය. ගමයින් 
අනිෂ්ට විපොක ලැගබන්ගන් ය. අනවදය සරණ්ග්මනය මරණගයන් 
බිගඳන්ගන් ය. ගමයින් අනය ොස්තෘවරයන් සරණ ගැනීමක් ගනොවන 
බැවින් අනවදය සරණොගමනය නම් ගේ.    

 ගම් ගලෞකික සරණොගමනය අත්තසන්නීයොතන ආදී, 
සතරොකොරගයන් ම ගහෝ එක් ආකොරයකින් ගහෝ සරණ ගැනීගමන් 
පිහිටන්ගන් ය. ගම් අජොසත ්රජතුමො පණිපාත් සරණ්ාග්මනසයන් සරණ 
ගිගය්ය. 

 ස්වොමීන ිභොගයවතුන් වහන්ස, අෙ පටන් දිවි හිමිගයන් සරණ 
ගියො වූ උපොසකගයකු ගකොට මො ෙරණ ගස්ක්වො යැයි උපොසක භොවය 
පරතිඥා කගළ් ය. 

 ගමහි “උපාසක” යනු දිවි හමිි ගකොට අන් ොස්තෲවරගයකු ගහෝ 
ධමගයක් ගහෝ සරණ පිහිට වගයන් ගනො අෙහන්නො වූ ගනො පිළිගන්නො 
වූ රත්නතරයම සරණ පහිිට ගකොටගත් තැනැත්තොය. භොගයවතුන් 
වහන්ගස් ගම් උපොසකයොගග් ලක්ෂණ ගම්ගස් වදාළ ගස්ක. 

 බුේධොවක වූ උපොසක භොවයට පැමිණිගයකු බුෙධ් රත්නය 
සරණ ගිගය් ගේෙ, ධමග රතන්ය සරණ ගිගය් ගේෙ, සංඝ රත්නය සරණ 
ගිගය් ගේෙ ගමපමණකින ්උපොසකගයක ුගේ. ඒ උපොසක ගතගම් සුගති 
මග, දුගති මග, නවින් මග ගම් ගම් යැයි යො යුතු ගනොයො යුතු මග දැන 
දුක් ගකළවර කිරීම පිණිස පිළපින්ගනකු ගේ.  එබැවින් සත්්ව සවළදාම, 
ආයුධ සවළදාම, වස විෂ සවළදාම, මත්් ද්රවය සවළදාම, වහල් සවළදාම 
යන අධමග ගවළදාගමන් වැළකුගනකු ගේ. නිති පන්සිල්, උගපෝසථ සිල් 
සමොෙනව් පුරමින් සමථ විපස්සනො භොවනො වඩමින් සපුරිිසිදු ගුණගරැක 
දිවියක් ගත කරන්ගනකු ගේ. යම් දිනක පටන් ගතරැවන් සරණ ගිගය් 
ගේ ෙ, එතැන් පටන් ඒ උපොසක ගතගම් සත්රුවන් සකසරහි ශරද්ධාසවන් 
යුක්ත් සේ ද,  සීලසයන් යකු්ත් සේ ද, ත්යාග්වන්ත් සේ ද, ශරමණ් දශමනය 
කුමත්ි සේ ද, ධමම ශරවණ්යට කුමත්ි සේ ද, ඇසූ ධමමය මත්කසයහි ත්බා 
ග්නී ද, එය නුවත් නුවත් සිහි කරයි ද, අථම වටහා ග්නී ද, එහ ිපරත්ිපත්්ති් 
වශසයන් හුසිසරයි ද ගමබඳු උපොසක ගතගම් තමොට හිත වැඩ 
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කරගන්නො වූ උපොසකගයක් ගේ. එගස්ම අන් අය ගම් ධමගගයහි 
ගයොෙවයි ෙ ගමගතගම් අනනු්ට හිත වැඩ පිණිස පිළපින්ගනකු ගේ. 

 ගමහි දී අජොසත් රජතුමො භාග්යවත්ුන් වහන්ස යම්ත්ාක් මාසග්් 
ජීවිත්ය පවත්ී ද, ඒ ත්ාක් මම සවනත්් ශාස්ත්ෲවරසයකු නුත්ි, 
භාග්යවත්ුන් වහන්සස් ම ශාස්ත්ෲ සකාට සරණ් ග්ිය කුපකරු 
උපාසකසයකු සලස භාග්යවත්ුන් වහන්සස් මා පළිගි්න්නා සසක්්වා. 
දැනග්න්නා සස්කව්ා යැයි පරතිඥා ගකොට නැවත ෙ ගමගස් කීගේය. 

   ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, තියුණු කඩුවකනි් මොගග් හිස සිඳ 
දැමූ නමුත් අෙ පටන් මම බුදු ගනොවූගවකු බුේධ යැය ිකියො ෙ, ධමගය 
ගනොවූවක් ධමගය යැය ි කයිො ෙ, සංඝ ගනොවූවක් සංඝ යැය ි කයිො ෙ 
ගනොකියන්ගනමි යනුගවන ්තම ආත්මභොවය පමුණුවොලීගමන් සරණ 
ගගොස්, තමො විසින් කරන ලෙ අපරොධය සිහි ගකොට පරකො කරමින් 
ගමගස් කීගේය.  

 “අච්චසයා මං, භසන්ත්, අච්චග්මා යථාබාලං යථාමූළ්හං යථා 
අකුසලං, සයාහං පිත්රං ධම්මිකං ධම්මරාජ්ානං ඉස්සරියකාරණ්ා ජීවිත්ා 
සවාසරාසපසිං. ත්ස්ස සම, භසන්ත් භග්වා අච්චයං අච්චයසත්ා 
පත්ිග්න්හාත්ු ආයත්ිං සංවරායා”ත්ි. 

 ස්වොමීනි, භොගයවතුන් වහන්ස! මම මොගග් පයිො වූ ධමගගයහි 
හැසිරැණු ධොර්මිකවම රොජයොනුොසනො කළ රජතමුො මොගග ් බලය 
අණසක ගයෙවීගමන් රොජය සම්පත් ගලෝභගයන් දිවිගයන් ගතොර 
ගකගළමි. භොගයවතුන් වහන්ස, ඒ අපරොධය බොල බැවින් ගමෝඩ බැවින් 
අෙක්ෂ බැවින් මො ඉක්මවො ගිගය්ය. භොගයවතුන් වහන්ස, මින් මතු මො 
ගමබඳු වරගෙහි ගනොගයගෙනු පිණිස භොගයවතුන් වහන්ගස් මගග් වරෙ 
වරෙ වගයන් පළිිගගන මට සමොව ගෙන ගස්කව්ො යැයි පැවසුගේ ය.  

  එවිට භොගයවතුන් වහන්ගස් රජු අමතො ගමගස් වදාළ ගස්ක. 

  “මහරජ්, ඔබ ත්ම පියා වූ ධමමසයහි හුසිරුණ්ු ධාර්මික රසජ්කු 
වූ ඒ මහ රජ්ත්ුමා ජීවිත්ක්ෂයට පත්් කසලහි ද, ඒකාන්ත්සයන් බාලසයකු, 
අනුවණ්සයකු, අදක්ෂසයක ු බවට පත්්ව වරද ඔබ ඉක්මවා ග්ිසය් ය. 
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මහරජ්, ඔබ යම් සහයකනි් වරද වරද වශසයන් දැක ධමමය සලස එයට 
පිළයිම් කරන්සනහි නම් මින් මත්ු එබඳු අපරාධ කමමයන් සනාකරනු 
පිණිස ආයත්ි සංවරයට පුමිසණ්න්සනහි නම්, සමය ආයයමය විනසයහි 
(බුදු සසුසනහි) ග්ුණ්යන්සග්න් වුි දියුණ්ුව පිණිස ම වන්සනය්” යැයි 
වදාළ ගස්ක.  

 භොගයවතුන් වහන්ගස් ගමගස් වදාළ කල්හි අජොසත් රජතුමො 
භොගයවතුන් වහන්ගස්ට ගමගස් සැල ගකගළ්ය. ස්වොමීනි භොගයවතුන් 
වහන්ස, දැන් අපි පිටත්ව යමු. රජ වූ අපට ගබොගහෝ වැඩකටයුතු 
ඇත්ගතෝ ගවමු යැයි කීගේය. 

 භොගයවතුන් වහන්ගස්, මහරජ, එගස් නම් ඔබට යොමට සුදුසු 
කොලය ඔබ ම දැනගනවු යැයි වදාළ ගස්ක.  

 එකල්හි රජොසත් රජතුමො භොගයවතුන් වහන්ගස් වටො ගතවරක් 
පරෙක්ෂිණො ගකොට නිය ෙසය එක් ගකොට බබළන ඇඳිලිය සිරගසහි 
පිහිටුවො ගපගනන ගතක ් මොනගය් පසපුසට ගගොස් භොගයවතුන් 
වහන්ගස් ගනොගපනී යන තැන්හිදී ගගෞරව සම්පරයුක්තව පසඟ පිහිටුවො 
වැඳ නිකම් ගිගය් ය.  

 භොගයවතුන් වහන්ගස් අජොසත් රජතුමො නික්ම යෑගමන් පසු 
ගනොගබෝ ගේලොවකින් භික්ෂු සංඝයො ආමන්තරණය ගකොට ගමගස් වදාළ 
ගස්ක. 

  මහගණනි, ගම් රජ තමන් ම වනසො ගත්ගතහි ය, මහගණනි, 
ගම් රජ සිය පියො නැසීගමන් කළ කමග අපරොධය ගහත්ුගවන් උපනිඃරය 
සම්පත් නැමති මුල් උදුරො ෙමන ලේගෙය්. මුල සිඳගත්ගතකි. පිහිට නැති 
කර ගත්ගතකි. එබැවින් ගකගලස් මල දුරැ කිරීගමන් ලබන්නට තිබුණු 
ආයයග මොගගය ගිලිහී ගිගය්ය. යම් ගහයකනි් ගම් රජු තම පියො ඝොතනය 
ගනොකරන ලේගෙකු වී නම් දැන් ගමහ ිම හුන්ගන ්ගමගලස ගේනො 
කරන ලෙ ධමගය අසො ඒ ආසනගයහි දීම ගසෝවොන් මොගගයට පැමිණිගයකු 
වන්ගනය්.  
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 පොප මිතර ආරගයන ්ගම් රජු ආනන්තයයගය පොපකමගයක් කර 
ගැනීගමන් අපරොධකරැගවකු වූගයය්. ගමගලස මරණින් මතු 
ඒකොන්තගයන් ම අවීචි මහ නිරයට වැටී කල්පයක් දුක් විඳීමට ගහ්තු 
වූ එබඳු බැරෑරැම් අකුසල කමග පතයක් ඇත්ගත් නමුත් තථොගතයන් 
වහන්ගස් ගවත එළඹ ගතරැවන් සරණ ගිගය් ගේ ෙ, ඒ ගහ්තුගවන් 
මොගග් ොසනගයහි මහත් බව නිසො යම් කිසිගවකු, පුරැෂගයකු මරො 
මල් මිටක් පමණ ෙඬුවමකනි් ඒ අපරොධ කමගගයන් නෙිහස් වන්ගන් ෙ, 
එගස්ම ගම් රජු ෙ ගලෝකුඹු නිරගයහි ඉපෙ වසර තිස් ෙහසක් පැගසමින් 
යට යන්ගන් ය. නැවත වසර තිස් ෙහසක් පැගසමින් උඩ ඇවිත් 
අපොගයන් නෙිහස් වන්ගන් ය. 

  ගමම සොමඤ්ඤ ඵල සූතරය රවණය ගකොට අජොසත් රජතුමො 
විසින් කමුන ආනිංසයක ් ලබන ලේගේ ගේ ෙ? මහො ආනිංසයක් 
ලබන ලේගේය. ගම් රජතුමො තම පියො මැරෑ දින පටන් රෑ ෙ, ෙවල් ෙ 
නිනේක් ගනොලැබුගේම ය. ොස්තෘන් වහන්ගස් ගවත එළඹ ගම් මඳුර 
වූ ඕජස් සහිත සූතර ගේනොව ඇසූ තැන් පටන් නින්ෙ ලැබීය. 
ගතරැවනට මහත් සත්කොර කගළ් ය. පඤ්චසතික සංගොයනොගවහි දී 
එයට ආරක්ෂො සංවිධොනය කරමින් බරහ්ම විමොනයක් බඳු වූ අලංකොරමත් 
රත්න මණ්ඩපයක් ඉදිගකොට, සිේපස පරතයගයන් උපකොර කරමින් මහත් 
වූ සත්කොරයක් කගල් ය. භොගයවතුන් වහන්ගස්ගග් ොසනගයහි 
පෘතග්ජන රේධොගවන් යකු්තව පැහැදුනවුන්ගගන් ගම් රජතුමො හො 
සමොනගයකු නම් නැත. ගම් රජතුමො අනොගතගයහි කල්ප ලක්ෂයකනි් 
මතු “විජිත්ාවි” නමින් පගස ්බුේධත්වයට පැමිණ පිරිනගිවන්ගන් ය. 

 භොගයවතුන් වහන්ගස් ගමම නිගගොථක සූතර ගේනොව වදාළ 
ගස්ක. සතුටු වූ සිත් ඇති ඒ භික්ෂුන් වහන්ගස්ලො භොගයවතුන් 
වහන්ගස්ගග් ගේනොව සතටුින් පිළගිත්හ. 

සොධු සොධු සොධු 

෴෴ 
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 පුණ්ය පරාථමනා 

“ඉත්ි ත්ං සෙඛසරාසන ත්න - යං ත්ං අධිග්ත්ං මයා, 
පුඤඤං ත්සසානුභාසවන - සලාකනාථසස සාසනං, 

“ඔග්ාසහත්වා විසුදධාය  - සීලාදිපටිපත්ත්ියා, 
සසබබපි පාණිසනා සහෝනත්ු - විමුත්ත්ිරසභාගි්සනා” 

මො විසනි් දිවො රෑ ගවගහසී ගමම අගනො ධමග ගරන්ථය 
සැකසීගමන් යම් කුසලස්කන්ධයක් රැසක්ර ගන්නො ලේගේ ගවම් ෙ, ඒ 
කුසලොනුභොවගයන් ගලෝක නොථයන් වහන්ගස්ගග් ොසනයට විුෙධ් වූ 
සීලොදී පරතිපත්තිගයන් බැසගගන සියලු සත්ත්වගයෝ විමුක්ති රසගයහි 
හිමිකරැගවෝ ගවත්වො. 

“චිරං ත්ිටඨත්ු සලාකසමිං   - සමමාසමබුදධසාසනං, 
ත්සමිං සග්ාරවා නිචචං    - සහෝනත්ු සසබබපි පාණිසනා” 

සම්මො සම්බුේධ ොසනය ගලොව ගබොගහෝ කලක් නිමගලව 
පවතීවො! සයිලු සත්ත්වගයෝ තථොගත ධමගගයහි සැම කල්හි ගගෞරව 
ඇත්ගතෝ ගවත්වො! 

“සමමා වසසත්ු කාසලන  - සදසවාපි ජ්ග්ත්පීත්ි, 
සදධමමනිරසත්ා සලාකං  - ධසමමසනව පසාසත්ූත්ි” 

 සුදුසු කල්හි වැසි වසීවො. ගලොවට අධිපති විුේධ ධමගගයහි 
පිහිටියො වූ ගෙවිගයෝ  ෙ (බරහ්මගයෝ ෙ) ධමගගයන්ම ගලෝ වැසියන්ට 
අනුොසනො කරත්වො! 

       (ගමම පරොථගනො ගොථො ඉතිවූත්තකට්ඨකථොගවනි.) 

“ඉමිනා පුඤඤ කසමමන  - මා සම බාලසමාග්සමා, 
සත්ං සමාග්සමා සහෝත්ු  - යාව නිබබානපත්ත්යිා” 

 ගලොව පහළ වන ආ්චයයගය පුෙග්ලයන් වන බුදුරජොණන් 
වහන්ගස් ගග් රොවක වූ භකි්ෂූන් වහන්ගස ්ට එම පැවිදි දිවිගයන් ලැබිය 
හැකි  රමණ ඵල වණගනො ගකොට දැක්වීගම් මහඟු කුසල බලගයන් මොගග් 
ආචොයයගය උපොධය උතුමන් වහන්ගස්ලොට ෙ, මේපිය ාතීන්ට ෙ, 
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උපකොරක අනුගරොහක සැමට ෙ, සගේවක ගලෝකවොස ීසියලු සත්ත්වයන්ට 
ෙ මට ෙ නිවනට පැමිණීම ෙක්වො ම අසත්පුරැෂොදීන් ගග් ඇසුරක් කිසි 
කගලක ගනොගේවො. එගස්ම නීවරණ, ගසොගළොස් මහො උපක්ගල් ආදී 
ගකගලසුන් ගග් ෙ සතුරැකමක් ගනොමග යැවීමක් ගනොගේවො. බුදු, පගස් 
බුදු, මහ රහතන් වහන්ගස්ලොගග් ෙ, සිල්වතුන්ගග් ෙ, ගුණවතුන්ගග් ෙ 
ඇසුර සැම කල්හි ලැගේවො. සත් තිස් ගබෝධිපොක්ෂික ධමග, ෙස පොරමිතො 
දී උසස් ගුණ පූණගය කරගගන තරිලක්ෂණ, චතුරොයයගසතය ධමගය සුවගස්ම 
අවගබෝධ කරගගන පරොථගනයී ගබෝධිගයන ්නවින්සුව ලබන්නට ගහ්තු 
වොසනො ගවත්වො! 

සොධු...  සොධු...  සොධු... 

නිමි. 

 

 ආශරිත් ග්රන්ථ:- 

දීඝ නකිොය - 1 බු: ජ: මුරණය   ගබෞ: සං: මධයස්ථොනය 
දීඝ නකිොය - 1           D. P. D. ගසොයිසො පරිවතගනය 
අංගු : නි: ඡ: නිපොතය බු ජ මුරණය ගබෞ: සං: මධයස්ථොනය 
දීඝනකිොයට්ඨකථො - 1 සි: පරිවතගනය ගබෞ: සං: මධයස්ථොනය 
අංගුත්තරනිකොයට්ඨකථො 2 සිංහල පරි:  ” 
උදානට්ඨකථො  සිංහල පරි:  ” 
සුත්තනිපොතට්ඨකථො සිංහල පරි:  ” 
ජොතකට්ඨකථො - 5   ”   ” 
විුේධි මොගගය   ”   ” 
සේධමග සොගර ධම්මපෙ වණගනොව  අම්බ: ධම්මකුසල නො හිමි 
සූවිසි මහ ගුණය   ගර්රැ: චන්ද්ෙවිමල නො හමිි 
උපසම්පදා සීලය    ” 
පොලි සිංහල ේෙගකෝෂය  මඩිතියගවල සමුංගල හිමි 
මහො සිංහල ේෙගකෝෂය   හරිස්චන්ර විගජ්තුංග 
පූජොවලිය    කිරි ඇල්ගල් ාණවිමල හමිි 
 


