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යප වෙන

අති පූජනීය මොත ශ්රී ඤාණො ොම මො ිමිපොණන් ව න්යස් විසින් වර්ෂ
1954 සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි දින පටන් මොස කීපයක් පු ො චනො
ක න්නට යයදුණු යයොගොවචය ොපයෙශය, ඔබ යවත තිල්ිණ ක න්නට
ල්ැබීම භොගයයක් යකොට සල්කමි.
අති පූජනීය මො ිමිපොණන් ව න්යස්, වචනයය් පරිසමොප්ත අර්ථයයන්
ම සැබෑ යයෝගොවච යයකි. පූජනීය ස්වොමීන් ව න්යස් සතු ගැඹු ැ ධර්ම
ඥානයත්, භොවනොයවන් ල්ෙ පරතයක්ෂ ඥානයත් යන යෙකම කැටි යකොට
චිත යම් මො ැඟි උපයෙස් මොල්ොව, ධර්ම මොර්ගයය් ගමන් ක න්නන්ට
පරබල් අත් වැල්ක් සපයයි.
මුදු යමොය ොක් යල්ස අප දිරි ගන්වන ස්වොමීන් ව න්යස්, අත් යනො ැ
ගමන් කල් යුතු, දුෂ්ක යයෝග කර්මයට පැමියණන, විවිධ බොධොවන්
ජය ගන්නො අයු ැ ප දා යෙයි.
යමම ගරන්ථය සම්පොෙනයය් දී, පරිගණක අක්ෂ සංයයෝජනයයන්
ස ොය දුන් දීප්ති ජයසිං ම ත්මියටත්, යසෝදුපත් කියවීයමන් ස ොය
දුන් ොණි ොජපක්ෂ ම ත්මියටත්, කටයුතු සම්බන්ීක ණය ක පූජය
පොණදුයර් චන්ෙ තන ස්වොමීන් ව න්යස්ටත්, නන් අයුරින් ස ොය දුන්
අන් සියලු යෙනොටත්, මින් ජනිත කුසල්ය, නිවන් අවයබෝධය පිණිස ම
ය ්තු යේවොයි පතමි.
ල්ක්දිව බුදු සසුන බැබයල්්වො!
මමතරියයනි,
පූජය උඩඊරියගම ධම්මජීව

ිමි.

නිස්ස ණ වනය - මීතිරිගල් 11742
2016-12-11
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නය ොතස්ස භගවයතො අ හයතො සම් ො සම්බුද්ධස්ස
1. යයොගොවච යො විසින් තමොයග් සියත් පැවැත්ම යකයස්දැ’යි නිත
පරීක්ෂොකොරී විය යුතු. යයොග කර්මයට පට ැණි සි ින් සිතිවිල්ි
යනොදැනීයමන් ම සිත් තු
ටගැනීමට ඉඩ ඇති ය යිනි.
2. යවස් ව ො සිත් තු ප
වන යකයල්සිල්ි සිතුවිල්ි ෙ යයොග කර්මයට
බොධකව පැල්යඹන ය යින් ඒවො පි ිබඳ යත් ැමක් යයොගොවච යොට
තිබිය යුතුය. ෙන්නො සතු ොට වඩො යනොෙන්නො සතු ො පරසිේධියය් එන
සතු ොට වඩො අපරසිේධියය් එන සතු ො භයඞ්ක ය.
3. අනුන්යග් සිත් රියෙන වචන යනොකියනු. යනොල්ියනු. එබඳු කරියො
ටගැයනන්යන් ප මුයවන් සිත නපු ට ැරීයමනි. එය ස්වකීය යයොග
කර්මයට බල්වත් බොධක ක ැණක් බව ත යය් සිත තබොගත යුතුය.
4. අනුන්යග් යක ි කවටකම් ො අසභය වචන කීම ෙ සම්පූර්ණයයන්
දු ල්නු. ඒවො සිතත් පුේගල්යොත් යකයල්සන ප ත් බවට පමුණුවන
බල්යක් ඇති ය යිනි.
5. කිසිවකුයග් සිත යනොරිෙවනු. යනොයයක් යේ ඉදිරිපත් ක යගන
තමොයග් සිත රිෙවො යනොගත යුතුය.
ආත්ම
වධයකට සිත
යනොයයොෙනු.
6. තුවොල්යක් ඇති කල්් ි එය අවට කැසීම සැප යයි ැඟීම් ප
වන්නො යස් ොගොදී අෙ ස් නිසො කය සිත ත ො ගැනීම ෙ පු ැේෙට
සැපයයකැ’යි ැයඟනවො ඇත. “එය යකොත ම් යමෝඩකමක්ෙ ” යනු
වැටැය න්යන් පසුවය.
7. න ක පු ැදු උත්සො යයන් ඉවත් ක ගත යුතුය. ය ොඳ යේ සිතො
බල්ො දියුණු ක ගත යුතුය.
8. යනොපසුබට වීර්යය යයොග කර්මයට මය ොපකො ය. එය දියුණු වන
යස් තමොයග් ැම අවස්ථොවක් ම යයොදාගත යුතුය.
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9. තමොයග් ඉරියවු සත ම වීර්යයය් දියුණුව සඳ ො යයදිය යුතුය. එය
යනොමගට ැය න්ඩ යනොදී නුවණ නැමැති අකුස්ස යමය යීමට ෙ
කොල්ය ෙත යුතුය.
10. යයොගොවච යොට සක්මන ඉතොමත් පරයයොජනය ඇති කරියොයවකි. එය
නුවමනො සිතුවිල්ිවල්ින් යගවීයම් පු ැේෙට යමොය ොතක්වත් ඉඩ
යනොතබනු.
11. “යයෝගොවච යො නිෙන්යන් නැත” යන්යන ි යත් ැම පරමොෙ නින්ෙක්
ඔ ුට නැත යන්නයි. භොවනො ම්මණයක සිත ඳවො නින්ෙට බැස
පිබිදීයම්දී එය නැවත යනොකැඩී යන යල්ස සිතට ගැනීම යනොපමො
නින්ෙ බව සල්කනු.
12. බේධ පර්යඞ්කයයන් ිඳීම යයෝගොවච යොට ය ොඳම ස්ී ප සු
ිඳීම විය යුතුය. යම ි පු ැේයෙන් යේෙනොදිය ප ෙවොගත ැකිය.
13. ආ ො ය පි ිබඳ ය ොඳින් පරීක්ෂොකොරී විය යුතුය. ඇතැම් විට
අපථය ආ ො ය ්තුයවන් කයය්ත් සියත්ත් පිරි ීම යබොය ෝ යස්
ෙක්නට ල්ැයබනවො ඇත.
14. චිත්ත සමොධිය යල්ය සියයන් ල්ැයබන ස්ථොන යමන් ම එය පිරි ී
යන ස්ථොන ෙ ෙක්නට ල්ැයේ. එය යින් ස්ථොන ගැන ෙ යයෝගොවච යො
පරීක්ෂොකොරී වනු මැනැවි.
15. යමකුට චිත්ත සමොධියකට ඡන්ෙයක් නැති නම්, ඔ ට
ු අ දී අ ණයදි
වියේක ස්ථොන ගැන අපරියය. ඒවො බි ිසුණු යස් ැයඟයි. එ ි
ඇල්්යමකුත් නැත. එබඳු පුේගල්යකුයගන් එ ි ගුණයයක් යකයස්
කියයේෙ?
16
යයොගොවච යොට වියේකය බල්වත් ආ ො යයකි. එයට බොධක
ස්ථොනය අ ක් නැති කොන්තො භූමියක් යස්ය ඔ ුට ැයඟන්යන්.
17. අත්තුක්කංසන ප වම්භන යෙක තමො තු ප
වීමට කිසි
ආකො යකින් ඉඩ යනොයෙනු. මො යස්නො යෙකක් වූ යමොවුන් යටතට
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පත් යයොගොවච යො මො යො අතට පත් වීම යනොවැ ක්විය ය න යස්
සිදු වන්නක් ය යිනි.
18. යයොගොවච යො සිත යකයල්සන ධර්මයන් පි ිබඳව මැනැවින්
යත් ැම් යගන විසිය යුතය
ු . ඔවුන් වැයඩන සැටිත් ඔවුන් නැයසන
සැටිත් දැන ගැනීම අනුන්යග් බසින් යනොව තමොයග් යත් ැයමන් ම සිදු
විය යුතුය.
19. යකයල්ස් අෙ සක් ප
වූ කල්් ි, සිත් ි ඇති සන්සුන් ගති නැති
යවන බව තදින් සිත තබොගත යුතුය. සියත් සන්සුන්කම නැති යවන
කල්් ි, එ ි පිරිසිදුකම ෙ යගවී යන්යන්ය. එබඳු සිතක් තු උතුම් ගුණ
වවොගන්නට යොම යමෝඩකමක් යනොයේෙ ?
20. යයොගොවච යො තම ෙ ො යගන ඉන්නො පූජය යවශය යවත නිත
නිත සිත් යයොමු ක යුතුය. යම් යවශය අති පරිශුේධ පුේගල්යන් අයිති
යෙයක් බව සිත් ි ඇඳී තිබිය යුතුය.
21. තමො ෙ ො යගන ඉන්නො යේශයයන් පූජය පෙවියක් උසුල්න වග
ඟවන ය යින්, යේශයට අනුව පැවැත්මක් නිත ම තිබිය යුතුය.
22. වචනයයන් ය ොඳ පි ියවත් මගක් ඟවමින් කරියොව ඊට පරතිවි ැේධ
මග යගන යයතොත්, එය දැනගත් ම ො ජනයො කපටියො, ය ො ො යනොදි
න ක නම්වල්ින් ඔබ ඳුන්වනු ල්බන කල්් ි, ඔබ සිතට ත
ගත
යුතුෙ?
23. තිරිසනුන් යකෝල්ො ල් ක නවො ඔබ දැක ඇත. එය ඔවුන්යග් සිතට
වි ැේධ යෙයක් ඉදිරියය් දී ෙකින්නට ල්ැබුණු විටය. ඒ නිසො තිරිසනො
කල් ක න්යන් තමොයග් අෙ ස් සමෘේධ යනොවන කල්් ිය. යනොය ොත්
තමොයග් සිතැඟි වල්ට පරතිවි ැේධ යෙයක් ඉදිරිපත් වූ විටය. යමබඳු යේ
නිසො ඔබත් යම් ගණයට ඇතු ත් වීමටසිදු යවන බව සිතො ගත යුතුය.
24. ඇතැම් විට තිරිසනො තමො ඉදිරියය් සිදුයවන තම සිතැඟිවල්ට
පට ැණි යේ නිසො කල් ක යි. එබඳු යේ යසොයයසොයො යගොස්
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කැල්ැඹිල්ි කිරීයම් ස්වභොවයක් තිරිසනොට වැිපු නැත. එය ත් මිනිසො
යම් අතින් තිරිසනොටෙ වැියයන් ෙ ැණු යවනවො යනොයේෙ ?
25. යයොගොවච යො අනුන් යෙසත් අනුන්යග් පැවතුම් යෙසත් බැල්ිය
යුත්යත්ෙ අනුන්යග් ගුණ සංසන්ෙනයට සිත යයොමු ක යුත්යත්ෙ
තමොයග් ගුණ සන්තොනයය් අභිවෘේධියක් අයපක්ෂො ක යගනය.
26. අනයයයෝ දුසිරිත් පු ති, පමො යවති, සසුන් පිරිය ල්ති. “අපි යම ි
එයින් වැ කී දුසිරියතන් යවන් වී, යනොපමො වී, සසුන් ගුණ වඩමු.”
යයොගොවච යොයග් අධිෂ්ඨොනය විය යුතුය.
27. ගුණවතුන්යග් ගුණයට යවන් ක න ම ජනයොයග් සත්කො ය ඔබ
ඉවසිය යුත්යත් ඒ ගුණය උඩ වසමිනි. ගුණය නසමින් යනොයේ.
28. යයෝගොවච යේශයකින් යපනී සිටයගන, යයොගොනුකුල් වැඩට යම්
කල්් යනොයේ යයි කියො පෑම වි ිබිය යෙකම නැති නින්දිත කරියොවක්
යනොයේදැයි සිතො බල්නු.
29. පරතිපත්තියක් පි ිබඳව ක න කතොවකදී එයට නිෙර්ශන දැක්විය
යුත්යත් එ ි ොනිය මග ැ වීමටත් අභිවෘේධිය
සල්සො ල්ීමටත්
උපකො වන යල්සිනි. එ ිදී පරි ොනි පක්ෂයම කියො පො අසන්නන් එ ි
සමොෙන් ක වීම, අසනීපයක්දියුණු ක ල්ීමට ගන්නො ම න්සියක් වැනි
යනොයේෙ?
30. පරමොණය ඉක්මවො ක න කථොව, වැඩප , නින්ෙ, කෑම, වීර්යය,
යන යම්වො නිසො ඉක්මනින් ඔ ුයග් පරි ොනිය සැල්යසන්යන්ය.
එය යින් ැම තැනදීම පරමොණය සල්කනු.
31. යයොගොවච යො තමොයග් වැඩ ැඳිනගත යුතය
ු . තමොට අයිති නැති
වැයඩ ි යයදීයමන් පරි ොනිය සල්සො ගන්යන්ය.
32. නිත ම අෙ ස්වල්ින්
තබොගත යුතුය.

විෂම පුේගල්යන්යගන් ඈත් වීමට සිත
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33. ගි ිකම් ක න්නොයග් කරියොත් යයෝගකම් ක න්නොයග් කරියොත්
එකියනකට අසමොනය. ෙෑතට ගමන් ගත් කරියොය. එකකුට යෙකම එක
විට ක යනොය න බව ෙත යුතුය.
34. පරිස යයන් පීඩොත් ල්ැයේ. උපකො ත් සැල්යස්. යයොගොවච යො
නුවණින් කරියොව යගන යො යුතුය.
35.
ිතට පරියජනක වූ පමණින් භූමියක් යයෝගොවච යොයග් කර්ම
සිේධිය යනොසල්සයි. එ ි යයොගොනුකූල් එක්ත ො බල්යකුත් තැන්පත් වී
තිබිය යුතුය.
36. ඒ ඒ භූමිවල් පි ිටො තියබන යයොග සිේධිය සල්සන විජය බල්ය
ඉක්මනිනුත් යල්ය සියයනුත් දැනගත
ැකි වන්යන් උපනිශරය
සම්පත්තිය ඇති කෘතොධිකොරීන් විසිනි.
37. සම තැන්වල්, ස්වභොවයයන් පි ිටි නීව ණ ක්යෂොභය ව කන
ශක්තියක් තියබන බව යපයන්. මීට පරතිවි ැේධ පැවතුම් ඇති තැන් ෙ
තියේ.
38. යයොගොවච යොයග් සිත ඇවිස්සීමට ඔ ුයග් වැඩ පි ියව
වීයමන් ඉඩ ඇති ය යින් පරිස ොදිය ගැන ම සැක සිත් ප
යනොගනු මැනවි.

අවුල්්
ක

39. ඉතො ය ොඳ විමසිල්්යල්කින් යතෝ ො පු ුණු ක ගත් වැඩ පි ියව ක්
ස්ී ව තබො ගත යුතුය.
40. මුඛ අත් පො යෙවීම් ආදී ඉතො කුඩො වැඩ ෙ යනොපිරිය
සම්පූර්ණ ක ල්න්නට සිතට ගත යුතුය.

ො

41. පශ්තොත්තොපයට ය ්තු වන යෙයක යනොයයදීමට සිතට ගත යුතුය.
42. තමොයග් ශක්තිය තම සිතින් ම පිරිය ො ල්ීමට කිසි වියටක
යත්නයක් යනොක නු. එය උසස් ක ගැනීයම් අෙ ස නිත ත වු ැ
ක ගනු.
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43. කෘතයොධිකොරීත්වයත් පරඥාවත් වීර්යයත් එකතු වීයමන් උපක ණ
අඩු වුවෙ පරතිඵල් සල්සොගත ැකි වන්යන්ය.
44. ක්ෂණික තී ණය පසුතැවිල්්ල්ට ය ්තු යවයි. එය යින් යම් කිසිවක්
පි ිබඳව තී ණයකට බැසගැනීම ටිකක් පමො ක ෙ පොඩු නැත.
45. අයයොනියසොමනසිකො යයන් බල්වත් වැ දි දිගින් දිගටම ප
බව සිතට ගත යුතුය.

වන

46. යයෝගී ජීවිතයයන් නියම පරතිඵල් සල්සො ගැනීමට නම් - බ ුශෘත
භොවය, කල්යොණ මිතර සම්පත්තිය, ආර්ය ධර්මයය ි විනීත භොවය යන
ආදී ක ැණු සම්පූර්ණ විය යුතු ය.
47. වැරැදි යස් යත් ැම් ප
ක ගැනීමය ්තු යකොට යගන යයොග
භොවනොව බිඳ වැයටයි. පරතිඵල් ය ෝ යනොල්ැයබයි. සැකය මීට මුල්්
ක ැණය. අයයොනියසොමනසිකො ය සැකයට ය ්තුවයි.
48. ඇස් කන් නොසො ආදි ඉඳු න් පිනවන්නට යොම සංව යට පරධොන
බොධොවයි . සංව ය නැති තැන චිත්ත පොරිශුේධියෙ නැත.
49. සියත් පිරිසිදු බව රැකගැන්ම යයොගොවච යොට පරධොන කොර්යයක්
බව නිත යමයන ි ක නු.
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50. යයෝගොවච යො ආ ො පොනොදිය ගන්නො ැම අවස්ථොවකදීම එයින්
ල්ැයබන පරයයොජනය සල්කො එය කිරීම ය ්තු යකොට යගන පමොයවන්
වැ කී ගුණය දියුණු ක ගැනීමට ඉඩ සැල්යසන්යන්ය.
51. පු ැදු කිරීයමන් යනොඉවසිය ැකි යේට ෙ ඔය ොත්තු යෙන යස්
පැවැතිය ැකිය. ඇතැම් පැරැණි යයෝගි පින්වතුන් තෙ සීතල්ත් තෙ
උණුසුමත් යෙකම ඉවසොයගන භොවනොයේ යයදුණු සැටි සල්කො බැල්ිය
යුතුය.
52. ශරී යට වූ යේෙනොව භොවනො කර්මයට බොධක වන්යන් දුබල්කම
ය ්තු යකොටයගනය. යමබඳු අවස්ථොවල්දී එය ම භොවනොවකට
යයොදාගැනීම නුවණැති යයෝගොවච යොට අප සු යනොයේ.
53. සතය වූ ය ෝ අසතය වූ ය ෝ අනුන් ක න යදාෂොය ොපණ නිසො
සිත යවනස් යකොට යනොයගන ඉවසීමට යයොගොවච යො පු ැදු විය
යුතුය.
54.
ිංසක සතුන්යගන් පැමියණන
පීඩො ව කො
ැසිරීමත්
අනුන්යගන් අපවොෙ ල්ැයබන න ක ආශරය ස්ථොනයන්යගන් යවන් ව
ැසිරීමත් ගැන සි ි නුවණින් වැඩ ක නු.
55. කොම විතර්ක - වයොපොෙ විතර්ක - වි ිංසො විතර්ක යන යම්වො සිතින්
බැ ැ ක යුතු. ඒවොට ඉඩ යනොදිය යුතුය.
56. ය ොඳ සි ිය, ධර්ම සංඥාව, ධර්මය නිසො ප
වන පරීතිය, වීර්යය,
පස්සද්ධධිය, සමොධිය, උයප්ක්ෂොව යන යම් ගුණ ධර්මයන් නිත දියුණු
වන යස් ැසිය නු.
57.
යයොගොවච යො ස්වකීය ශොස්තෘව යොයග් නියම ඉගැන්වීම
පැ ැදිල්ිව යත් ැම්යගන සි ියය් තබොගත යුතුය.
58. යයොගොවච යො තමො අනුගමනය ක න්නන් ගැන ෙ සිතන්නට ගිය
ය ොත් ඔ ුට ස්වකීය අභිමතොර්ථය මුදුන් පමුණුවො ගැන්මට යනො ැකි

12

යයොගොවචය ොපයෙශය

වන්යන්ය. එය ත් තමොයගන් න ක ආෙර්ශයක් යනොල්ැයබන යස් තමො
පිරිසිදු විය යුතුය.
59. නිත ම අනුන්යග් යගොදු ක් බවට පැමිණීයම් අපමණ බියයකින්
ෙ තම කුස පු වොගැනීයම් ම සටයනකින් ෙ ජීවිතය යගවන තිරිසනොට
ධර්ම සංඥාවක් ප
වන්නට ඉඩ නැත.
60. තිරිසනොට වඩො යවනස් පැවැත්මක් ඇතත් මිනිසොට ෙ යමබඳු
ැඟීමක් ප
වන්යන් කල්ොතුය කිනි. බල්වත් තැතිගැනීමක් ියත ි
ටගත් කල්් ි ඔ ු තු ධර්ම සංඥාවකට ඉඩ සැල්යසන්යන්ය.
61. ම ො සංයේග වස්තු අට ගැන නුවණින් සිත යයොෙයතොත් ඔ ුට
ආධයොත්මික ගුණ දියුණුවක් ඕනෑ බව වැටැ ය න්නට පුළුවන.
62. ආධයොත්මික ගුණ දියුණුවක් ඕනෑ ක න කල්් ිය සත්ත්වයකුට
භොවනොයේ ඡන්ෙයක් ප
වනුයය්.
63. අ ණය වොසය වැනි වියේක සමොපත්තියක් පරිය යනොක න්යන් එ ි
අභි තියක් ප
ක ගැනීමට ත ම් ආධයොත්මි භොවනො ඡන්ෙයක් නැති
ය යිනි.
64. ආධයොත්මික ගුණ දියුණුවට ප ම පරතිෂ්ඨො වූ අ ණය වොසය
ල්ොභොශොදි ිස් අෙ ස් නිසො යයදීම ය ්තු යකොට විශොල් පරි ොනියකට
පැමිණීමට සිදු වන්යන්ය.
65.
අ ණයය මිනිසුන් සිතන යස් සැප යස් විසීමට සුදුසු
සුයඛොපයභොගි ස්ථොනයක් යනොවන බව කල්් ඇතිව සල්කො ගත යුතුය.
66. අ ණය වොසයය් කටුක පැත්තක් ඇත. ඒ වනො ි යභ වො ම්මණයන්
ල්ැයබන අවස්ථොවය.
67. පුේගල්යොයග් චරිතයත් දිවි යපයවතත් අපිරිසිදු වන කල්් ි
යභ වො ම්මණයන් බි ිසුණු යවතත්, පිරිසිදු සිල්් ඇති යයෝගවච යොට

13

යයොගොවචය ොපයෙශය

ආ ණයයය් බි ිසුණුකම පරියතොවට ැය නවො ඇත. පිරිසිදු වි
සල්සොගැනීමට නම්, පඤච නීව ණයන්යගන් ඈත් විය යුතුය.

ණය

68. අත්තුක්කංසන - ප වම්භන යෙක ය ්තු යකොට යගනෙ, ස ජ
බියගුලුකමින්ෙ, අ ණයගත වූ ඇතැම් ු බියපත් වන්නො .
69. ල්ොභොශොයවන් අ ණයගත වීමත්, එ ි යගොස් කුසීතව විසීමත්,
සි ිමඳකමත්, යමෝඩකමත් නිසො ඇතැම් ු යභ වො ම්මණයනට බියපත්
වන්නො .
70. තම තු තියබන දුබල්කම් ෙ, බල්වත් ගුණ ෙ කල්ින් ම දැනයගන
වැඩට බැස්ස යුතුය.
71. නුවණැති නිපුණ යයොගොවච යොට අනුන් යවනුයවන් ඉදිරිපත්
යනොයයකුත් වැඩ ඇති විය ැකිය. එය ත් ඒ ැම කරියොවක දීම
ස්වකීය මුඛයොර්ථයට බොධො යනොවන යස් ඒවො සිදු ක යුතුය.
72. සංසො ය යස්ම අයයොනියසෝමනසිකො ය දිග විපත් රැසකට මුල්ය.
අවුයල්න් පිරීය.
73. දිගු කල්ක් භොවනොයේ යයදුණ තැනැත්තකුට පවො සි ි මු ොකම්
ය ්තුයවන් යකයල්ස් බල් පැල් වීමට ඉඩ ඇත. එබඳු අවස්ථොවල්දී
කුසීත වුවය ොත් කුසීතකමට සිත නැමුයණොත් ඔ ුට සිදු වන්යන් ම
විපයතකි. ව ොම සංයේගය ප
යකොටයගන නුවණින් කල්්පනොවට
බැස්ස යුතුය. වැි ිටියකුයග් අවවොෙය ය ෝ පැතිය යුතුය. ඔයේ
විනොශය ය ෝ දියුණුව ඔබ අයත්ය.
74.
සිත් කල්ඹන යකයල්ස් අ මුණු පැරැණි පු ැදුකම්
නිසො
සි ියනනුත් ඉදිරිපත් වනසුලුය. යනොපසුබස්නො වීර්යය කය ොත් යම ිදී
ෙ ජයගත ැකි වන්යන්ය.
75. පින් සල්කොයගන අනුන් විසින් යෙන ආ ො ොදිය ගැන යමොනම
කරමයකින්වත් ගිජුකම් යනොෙක්වනු. එය ල්ැබුණත් යනොල්ැබුණත් සියත්
යවනසක් යනොවන තැනට සිත සකස් ක ගත යුතු.
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76. තමො ක ව ෙ සඟවොයගන විසීම යයොගොවච ශික්ෂොවට වි ැේධ
කරියො යවයි. එයින් ඔ ුයග් පරි ොනිය යනොදැනීම සිදු වන්යන්ය.
77. යදාෂොය ොපණය තමන් ට ක න උපකො යක් යස් සැල්කීමට පු ැදු
විය යුතුය. යම ිදී කියපන්යන් ක ැණු යෙකක් ය ්තු යකොටයගනය.
තමො
ැඟවූ ශුද්ධධත්වය යබො ැ වීයමන් සැල්කිල්ි මඳ වීයම් භීතිය
එයකකි. අයනක නම් මොනයට ඉඩ මදිකමය. බල්ොයපොය ොත්තු වන
යම් යෙක ැණ ම උපක්යල්්ශයයෝය.
78. අධිගමයය් බීජය පර්යොප්තිය යේ. ඒ පර්යොප්තිය නම් ධර්ම විනය
යෙක ඉයගනීමය. එය තරිවිධ ශික්ෂොයවන් පිය න යස් සැපයයන විටය
නියම අර්ථය සැල්යසන්යන්.
79. යයොගොවච යොට නිය ොගි බව අතයවශයක යවයි. යල්ඩ සි ැ ක
ප
වන්යන් යල්ඩ සියතකි. එයින් අමොනුෂික පවිතර වූ බල්යක් ප
ක ගැනීම දුෂ්ක ය.
80.
කයට ැයෙන යල්ඩ යමන් ම සිතට ැයෙන යල්ඩ ගැන ෙ
යයොගොවච යො විසින් දැනගත යුතුය. සියත් යල්ඩ නිසො ෙ කයය් යල්ඩ
ටගන්නො ස්වභොවයයක්ෙ යේ.
81. නග යක වසනවුන් ට පිටතින් යපොදු රැකව ණ කැඩී සිදී යගොස්
තියේ නම්, තම තමන්යග් යදා වල්් වසොගත් පමණින් නියම ආ ක්ෂොව
යනො සැල්යස්. චක්ෂු ොදීන්යග් සංව යෙ යපොදු ආ ක්ෂොව යමන්
සැල්ැකිය යුතුය.
82. තමොම පරමුඛයො විය යුතුය යන පොප අෙ
යයොග කර්මයට බොධකය. කථො කිරීයම්දී ෙ, ම ො
වීයම්දී ෙ, යමබඳු අත්තුක්කංසන අෙ ස් දුරැ ල්ිය
යොයමන් වන මයනො යේෙනොව යනොඉවසියය
ය යිනි.

15

ස යයොගොවච යොයග්
ජනයො ො සම්බන්ධ
යුතය
ු . එය යනොල්ැබී
න යස් පැන නගින
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83. ල්ොභ ල්ැබීයම් ආශොව නිසො එය යනොල්ැබී යොම සිදු යවනු ඇත.
එයින් සියත් ප
වන්යන් ඉච්ඡො විඝොත දුයකකි. යයොගොවච යොයග්
බි ිසුණු පිරි ීමක් යම් මගින් සිදු වන්යන්ය.
84. අනුන් ට අවවොෙ කිරීයම්දී පවිතර අෙ සින් එය ක යුතුය. ල්ොභ
- පරශංසො ආශොවන්යගන් පිරි එය කිරීයමන් වැයඩක් නැත.
85. අනුන්යගන් සත්කො ග ැ බු ුමන් ල්ැබීයම් අෙ ස දුරැ ල්ිය යුතුය.
86. යයෝගොවච යො යකොත ම් උත්කෘෂ්ට යපනුයමන් යුක්ත වුවත්,
ඇතු ත නපු ැ අපවිතර අෙ ස් පිරී ඇයතොත්, ය යතම නියම
යයොගිත්වයයන් පරිබො ි වන්යන්ය.
87. ඇසු ැ ක න ඇතු ත පිට ැමයෙනොට පරිය වී විසීමටෙ , ජීවිත
පරිෂ්කො යන්යගන් යනොයප ීමටෙ ය ොඳින් ශීල්යම ආ ක්ෂො ක ගත
යුතුය.
88. ශීල්ය ය ොඳින් පිරිසිදුව කියතොත්, අ තියත් තියත් මැඩයගන
වොසය ක
ැකි වන්යන්ය.
89. අ ණයයය ි යභ වො ම්මණයයන් යනොයප ී වොසය ක න්නො
සීල්වන්තයොය යනු යයොගොවච යො යත් ැම්ගත යුතය
ු .
90. ධයොනොභිඥා
සීල්වන්තයොය.

- මොර්ග - ඵල් යන උතුම් ගුණ ල්බන්යන්

91. වස්තරයකට සොයම් යපොවන්නො ප මුයවන් එ ි ඇති දැල්ි කුණු යසෝදා
එය පිරිසිදු ක ගන්නො යස්, ය ොඳ ගුණ තැන්පත් ක ගන්නට යන
යයෝගොවච යො ෙ ප මුයවන් උපක්යල්්ශයන්යගන් සිත පවිතර යකොට ගත
යුතුය.
92. යල්ොභය, වයොපොෙය, යකරොධය, බේධ මව ය, අනුන් ගුණ මැකීම,
යුගගරො ය, ඊර්ෂයොව, මසු ැකම, මොයොව, ශඨ බව, තෙ බව, එකට එක
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කිරීම, මොනය, අතිමොනය, මෙය, පමොෙය යන යම්වො සිත යකයල්සන
ධර්ම බව සල්කො එයින් සිත පිරිසිදු ක ගැනීමට උත්සො ගත යුතුය.
93. අනුන් යෙස බල්ො ඔවුන්යග් පොඩුකම් නිසො පත් විපත් දැනයගන,
තමොයග් ගුණ දියුණව
ු ට උත්සො ගැනීමට සිත යයොෙනු.
94. ම ො මයඩ ි එරී ඉන්නො එකකු විසින් එබඳු ම එකකු යගොඩ ගැනීම
දුෂ්ක යස්, වැරැදිවල් ගැල්ී සිටින්නකු විසින්ෙ එබඳු එකකු එයින් යගොඩ
ගැනීම දුෂ්ක බව සල්කනු.
95. විපත් දුක් යදාම්නස් මර්ෙනය යකොට සැප ල්බොගන්ඩ යබොය ෝ කරම
ඇති විය
ැකිය.එය ත් නියමයයන් විපත් ආදිය මර්ෙනයටත්
නියමයයන් සැපය ල්බොගැනීමටත් ඇත්යත් ආර්ය අෂ්ටොඞ්ගික මොර්ගයය්
ගමන් කිරීම පමයණකි.
96. ආශ්වොස - පරශ්වොස යෙයක් බල්ය මුළු යල්ෝකයය් පිරී ඇත්යත්ය.
එය තම යටතට ගන්නට ෙක්ෂයොට යල්ෝක බල්ය අයිති වන්යන්ය.
97. යෙයකොයන්ම කට ඇති යගෝනියයක ෙමො තියබන යේ යෙපැත්යතන්
එ ියට ඇෙ ඇෙ ෙමන්නො යස් ශරී ය තු තියබන යෙතිස් කුණප
යකොටස් ෙ යවන් යකොට පැ ැදිල්ි ක ගැනීයම් ශක්තය
ි තබොගත යුතුය.
98. තමොයග් ශරී ය යමන් අයනක් ැම යේකම ඇති සම්මුතිය දැන,
සිතින් අ ක් ක
ධොතු වශයයන් බල්න්නො ට යම ි නියම තතු
පැ ැදිල්ි වන්යන්ය.
99. ැම පන්කමක් ම ම ණයයන් අවසන් වන්යන්ය. යසොය ොයන ි
දැමූ කුණ සියලු සතුන් ට සොධො ණය. යමය සල්කන කල්් ි ජීවිත
මෙය තුනී වී යනවො ඇත.
100. යනොයයක් ක ැණු නිසො සිත් තු යේෙනොවන් ප
වන සැටි
වියේකීව සිතො බැල්ිය යුතුය. යමයින් ම ඇතැම් යේෙනොවන් තුනී
ක ගැනීමට ැකි වන්යන්ය.
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101 “තමොයග් සිත බල් පවත්වන්යන් යකබඳුඅෙ ස්වල් දැ” යි සියත්
පැවැත්ම ගැන සල්කො බැල්ීම ෙවසකට කීප ව ක් ක යුතුය.
102. පංච නීව ණයන් තමොයග් සිතට පොනො බල්ය යකයස්ෙ? ඔවුන්
තුනී ක යුත්යත් යකයස්ෙ? යනු නිත සි ි ක නු.
103. පංච නීව ණයන් ගැන ම නැති යවන කරමයන් ය ොඳින් සල්කො
ඔවුන්යගන් අධයොත්මය නිත පවිතර ක ගන්නො සඳ ො උනන්දු විය
යුතුය.
104. තමොයග් අධයොත්මයය ි බල් පැවැත්වූ නීව ණයන් යම් යම්
උපොයයන් අනුගමනය කිරීයමකින් නැති වී ෙ, ඒ ඒ උපොයයන්යගන්
ඉතොමත් ය ොඳ උපොය යයි සැල්කිය ැක්යක්, ඔවුන් නැවත නූපදිනො
යල්සනැති කිරීයම් කරමයයි.
105. යම් බඳු කල්්පනොවකින් කල්ින් යනොතුබූ නීව ණයන් ප
යවන
බව වැටය ් නම්, එබඳු කල්්පනො නැවැත සිතට වැේෙ යනොගැනීමට
අධිෂ්ඨොනක ගත යුතුය.
106. ගුණ දියුණුව නම් සත්ත යබොජ්ඣඞ්ග ධර්මයන්යගන් අධයොත්මය
සො වත් ක ල්ීමයි. එය වැයඩන කරමයත් පිරිය න කරමයත් යන යෙක
ම ඉතො ය ොඳින් උගත යුතුය.
107. තමොට ල්ැබී තියබන අස්වැසිල්්ල්ක් ය ෝ ශක්තය
ි ක් උඩ පි ිටො
ක න කථොව ස්ී ය. එය යින් තමො ල්බොගත් එබඳු උතුම් ගුණය ඉතො
සුළු වුවත් එය ය ොඳින් ැඳිනයගන තිබිය යුතුය.
108. සංසො විමුක්තිය නම්, සස දියුණු ක යකයල්ස් බල්පැවැත්වීම්
යත් ැම්යගන අත ැරීයමන්ම ල්ැබිය යුතු ගුණයයකි. එයින්
ස්වල්්පයකුත් ඉතු ැ වී තියේ නම් නියම විමුක්තිය එ ි නැත.
109. ම ොජනයො යබය වින් පු ැදු වී ඇත්යත් ආස්වොෙයට යල්ොල්්කමය.
එයට බැදීම ය ්තු යකොට යගන කිය යනො ැකි ත ම් දුක් යගොඩක්
අත්පත් ක ගන්නො සැටි පුදුම යනොයේෙ?
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110. ආස්වොෙයට රැවටීම යනොයයක් යෙනො යනොයයක් අයුරින් පු ැදු වී
ඇත. එකකුයග් රැවටීමට තව එකකු සිනොයසමින් තමොයග් රැවැටීම
අනුන්යග් සිනොවට ය ්තු වන යස් ැසිය නු ඔබට යනොයපයන්ෙ?
111.
පල්ඟැටියොයග් ආස්වොෙයය් රැවැටීම ගැන යවන සතකු
සිනොයසනවො ඇත. එය ත් ඔ ු රැවටීම් යකොපමණක වැටී සිටිනවො දැයි
ෙන්යන් ඊට වඩො යත් ැමක් ඇත්තොය.
112. අයප් රැවටීම් යකොපමණ තියේ ෙ ? ආස්වොෙය නිසො මු ො වන
ැම තැනම රැවටීම තියේ. අපි අනුන්යග් රැවටීම් වල්ට සිනො යනොයවමු.
ධර්ම සංඥාව ප
ක ගනිමු.
113. ැම විපත් ක ැණකට ම මුල් ආස්වොෙය යයි කිය යුතු ත මට එය
සතුන් අත පැතිරී තියේ. යම ි ආදීනවය යනොෙන්යන් යනොයේ.
ආස්වොෙයයන් මු ො වීමත් එයට ඇයෙන පු ැේෙත් බල්වත් බැවින්
එයත් එක්
සයක් යකොට සල්කො විඳයගන යයි. කටුක කසොය
යබොන්නකු යමනි.
114. කටුක තිත්ත කසොය යබොන්නොයග් අෙ ස ය ොඳ මි ිරි සයක්
විඳගැනීමට මග පොදාගැනීමක් වශයයනි. දිගට ම යබොන්න තියබන්යන්
තිත්ත කසොයම නම්, යම් ගැන යමත ම් උනන්දු යනොයවනවො ඇත.
එබැවින් සියලු ආස් වොෙයම තිත්ත කසොයක් යස් වැටැය නවො නම්,
යම් ආදීනවයයත් ැම් ගියො යයි කිව ැකිය.
115. යයොගොවච යො කොම නිස්ස ණය යත් ැම්ගත යුතුය.එයට උපොයෙ
තමොයග් නුවණට සු යකොට කරියොයය ි යයෙවිය යුතය
ු .
116. තමො තු පැල්යඹන උසස් ගතිගුණ යමන් ම න ක ගතිගුණ ගැනෙ
යත් ැම් තබොගත යුතුය.
117. ම ොජනයො සැප යයි කථො ක න්යන් ම ො දුක් රැසකටය. එය ත්
යයොගොවච යො යම් වැරැේෙ ය ොඳින් යත් ැම් යගන සිටිය යුතුය.
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118. ඇතැමුන් තමොයග් ව ෙ කියො යපන්නො යෙන යල්සටත් සුදුසු
අවස්ථොවල්දී අවවොෙ යෙන යල්සටත් අනුන්යගන් ඉල්්ල්ො සිටින නමුත්,
අනුන් යදාස් ෙක්වන කල්් ි ෙ, අවවොෙ යෙන කල්් ි ෙ, එයට වි ැේධ වන
යස් ෙක්නො ල්ැයේ. යයෝගොවච යොට යමය නුසුදුසුය.
119. අනුන්යග් යදාෂොය ොපණ ඉවසීමත් අවවොෙ පි ිගැනීමත් යෙකම
සුවචතොවයි. එය යයෝගොවච යකු යකය ි පි ිටො තිබිය යුතු උතුම්
ගුණයයකි. එයට වි ැේධ ධර්මයට යදාවචස්සතො යයි කියති.
120.
දුර්වච වීමට ක ැණු 16 ක් ඇත. එනම්:
පොපිච්ඡතොව,
අත්තුක්කංසනය, ප වම්භනය, යකරෝධයයන් මැඩීම, බේධ මව ය,
ගැටීම, යකරෝධයයන් ක න කථොව, යචොෙනොවට වි ැේධව සිටීම,
යචොෙනොව ආපසු ැ වීම, යචොෙනොයේදී නියම අන්ෙමින් පි ිතු ැ
යනොසැපයීම, ැසිරීම පි ිබඳ
යතො තු ැ විචොරීයම්දී සම්පූර්ණ
ක න්නට
යනො ැකි වීම, ගුණ මකුකම, යුගගරො ය, ඊර්ෂයොව,
මසු ැකම, මොයොව, සොයඨයයය ,
ථද්ධධ භොවය, අතිමොනය,
සන්දිට්ඨිප ොමොසය, ආධොනගො ී දුප්පටිනිස්සග්ගිතොව යනුයි.
121. යදාවචස්සක ධර්මයන් නිසො පුේගල්යො අපරිය අමනොප වන බව
දැන එයින් යවන්ව ශුේධ සන්තොනයක් පරි ණය කිරීමට ඉටොගත
යුතුය.
122. බුේධ ශොසනය නම් අතිශය පවිතර වූෙ අතිශය යශරෂ්ඨ වූෙ ම ො
ගුණ ොශියයකි. එ ි ඇතු ත් වී විසීමට අධයොත්මයය් පොරිශුද්ධධිය ඉව ල්්
යවයි. යම් ආධයොත්මික පොරිශුද්ධධිය සැපයයනුයය් සියත ි ප
වන
තෙකමත් කස ගුණත් ඉවත ල්ීයමනි. එයින් ශොසනොභි තිය දියුණු
වන්යන්ය.
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123. සියත ිප
වන තෙ ගතිය ො කස
කියනු ල්ැයේ. එබඳු අගුණ පයසකි. එනම්:

ගතියට යචයතොඛීල් යයි

1.බුේධ ගුණයය ි සැක කිරීම. 2. ධම්ම ගුණයය ි සැක කිරීම. 3. සංඝ
ගුණයය ි සැක කිරීම. 4. ශික්ෂොවන් ි සැක කිරීම. 5.සබර ්මචොරීන්
යකය ි කිපීම යනුයි.
124. ගුණ දියුණුවට බොධක චිත්ත විනිබන්ධ පයසකි. එනම්: 1.
කොම ොගය. 2. තමොයග් කයය ි ොගය. 3. ෑපයන් යකය ි ොගය. 4.
අතයො ො ය සමග අති නිද්රොව. 6. යෙවියකු වීමට ගුණ පිරීම.
125. යචයතොබල් පසින් ො චිත්ත විනිබන්ධ පසින් ෙ යවන් වී, ඉේධිපොෙ
සත ත් ස උත්සො යත් යන පසින් යුක්ත වී වොසය ක න්නො
පසය ොස් ගුණයයකින් යුක්ත වූ භවය පුේගල්යයකි . ය ් ඒකොන්තයයන්
ශොසනයය් පරතිෂ්ඨොව සල්සොගන්යන්ය.
126. යම් ස්ථොනයක් ය ෝ පුේගල්යකු ය ෝ ඇසු ැ ක න කල්් ි තමොට
යප පැවැති ය ොඳ සි ය
ි ත් සමොධියත් පිරිය ් නම් ඒ ස්ථොනයත් ඒ
පුේගල්යොත් නැවත නැවත ඇසු ැ යනොක යුතුය.
127. යම් ස්ථොනයක් ය ෝ පුේගල්යකු ය ෝ ඇසු ැ ක න කල්් ි තමොට
යප පැවති සි ියය්ත් සමොධියය්ත් දියුණුවක් යපයන් නම්,
ඒ
ස්ථොනයත් ඒ පුේගල්යොත් දුක යස් ය ෝ ඇසු ැ ක
යුතුය.
128. යයොගොවච යො අනුන් සමග විවොෙයනට පටල්ැවී යනොයො යුතුය.
වොෙයයන් මිදීම සඳ ො බණ පෙ යනොයසවිය යුතුය .පැමිණි පිරිසට ෙත්
යේ කියො දීමට කොල්ය දැනගත යුතුය.
129. සො යක් යසොයන්නො විසින් ප මුව එ ි සො ය කියමක් දැයි
ඳුනොගත යුතුය. සො ය යනො ඳුනන්නො ක න්යන් සො ය ඉවත ල්ො
අසො ය ම කැටි ක ගැනීමය.
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130. තමොයග් සිත් වැල්ට සම්බන්ධ වී ගල්ො එන විතර්ක ධො ොව ය ්තු
යකොටයගන කුශල් පක්ෂයටත් දීර්ඝ සම්බන්ධයක් සැල්යසන ය යින්,
කුශල් විතර්ක ස අකුශල් විතර්ක ප මුයවන් යතෝ ො යේ ොගත යුතුය.
131. කොම වස්තූන් පි ිබඳවත් කොම අෙ ස් පි ිබඳවත් ෙ වූ ෙ සියුම්
වූ ෙ කල්්පනො ඇත්යත්ය. යම් කල්්පනොවන් මැනවින් යත් ැම්යගන
එයින් වැ කී සිත පිරිසිදුව තබොගැනීමට උත්සො ක යුතුය.
132. වයොපොෙ කල්්පනො ො වි ිංසො කල්්පනො ෙ ඔබ සිත් තු ට
යනොයයක් යල්සින් ඇතු ත් වීමට සූදානමින් ඉන්නො වග සල්කොයගන,
ඔවුන් ගැන යත් ැමක් ප
ක යගන එයින් සිත් පිරිසිදුව තබොගැනීමට
උත්සො ගන්න.
133. භොවනොව සඳ ො ිඳගත් යයෝගොවච යොයග් සිත බැම්යමන් මුදා ලූ
දැඟල්ිල්ි ඇති යගොනකුට සමොනය. යම් දැඟලුයමන් යුත් ිතට ඉඩ
ල්ැබීයමන් කොමොදී යනොයයක් විතර්ක රැස් යවමින් ම ගඟට ජල්
පරවො ය ගල්න්නට පටන්ගැනීම ස්වභොව සිේධියයකි. යමයට යට
වුයණොත් යම් යයෝගියොයග් භොවනොව ඉයේටම නැවතී යයි.
134. අකුශල් විතර්කයන් යකය ි පි ිකුල්ත් භයත් ප ක ගත
යුතුය. සංයේගයඋපෙවොයගන ඒ නපු ැ විර්කයන්යගන් ව ො ඉවත් විය
යුතුය. ය ොඳ විතර්ක ගැන සැල්කිල්්ල් දැක්විය යුතය
ු .
135. “යමය නපු ැ විතර්කයයකි. යමය තව තවත් වැඩුයණොත් බි ිසුණු
වන්යන්ය. තමොටත් අනුනටත් සිදු ක න්යන් අ ිතයයකි. නුවණ වනසො
ෙමන්යන්ය. දුයක් යකොටස්ක ැයවකි.” යම් කරමයයන් නපු ැ විතර්ක
ගැන සිතනු.
136.
සිත් තු වැි වැියයන් ප
වන විතර්කයන්යග් බල්ය
ල්ැබීයමන් සිත ෙ ඊට නැමීගන්නො බව ක ැණු ස ිතව සංයේගයයන්
සල්කොගත යුතුය.
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137.
භොවනොවක යයයෙන තැනැත්තො ොග යද්ධවෂොදි යමොවුනට
සම්බන්ධ යම් කිසි විතර්කයක් තමො සිත් තු ප
වූ බව දැනගත්
විගස ප මුයවන් ක යුත්යත්, සිත උත්සො වත් යකොට යගන ඊට
පරතිපක්ෂ යවනත් අ මුණක් යවත ඒ සිත තබොගැනීමය.
138. අකුශල් විතර්කොනුගොමි වූ ඡන්ෙ ොගය පුේගල්යන් යකයර් ෙ වස්තු
යකයර් ෙ ප
වන්යන්ය. ඒ වනො ි සිත් වශයයන් බල්න කල්් ි යල්ෝභ
ස ගත සිත් අටය. යම් කිසි සත්ත්වයකු යකය ි, අත්, පො, නිය,
ඇඟිල්ි, ෙත්, යතොල්් ආදිය යශෝභන යයි සිත ප
වුවය ොත්, එ ි
අශුභතොව යමයන ි ක යුතුය. ස්වොභොවික පි ිකුල්්කම කල්්පනොවට
නැංවිය යුතුය. ඒ ය ්තුයයන් ශුභ වශයයන් ගත් සිත පි ිට යනොල්බො
සන්සිදී යයි.
139. යම් කිසි වස්තුවක් යකය ි යම් ඡන්ෙ ොගය ප
වුයණොත් ඒ
වස්තුයේ අනිතය බව නුවණින් සැල්කිය යුතුය. ඒ ය ්තු යකොටයගන
එ ි ඡන්ෙය පි ිට යනොල්බො යගවී යයි.
140. යද්ධවෂ ස ගත විතර්ක නම්, සිත් වශයයන් පරතිඝ සම්පරයුක්ත
යෙසිත වන ය යින්, එය සත්ත්වවයකු යකය ි ප
වුයණොත් ඔ ු
යකය ි මමතරිය වැිය යුතුය. යම් කිසි වස්තුවක් යකය ි ප
වුයණොත් එය ධොතු වශයයන් යවන් යකොට සැල්කීයම් කරමය වූ ධොතු
මනසිකො භොවනොව වැිය යුතුය. යමයින් යද්ධවෂය පි ට
ි යනොල්බො නිවී
යන්යන්ය.
141. යමෝ ස ගත විතර්ක නම්: සිත් වශයයන් යමෝ මූල්ික සිත් ය.
යමය යම් කිසි පුේගල්යකු යකය ි ය ෝ යම් කිසි වස්තුවක ය ෝ ප
වුයණොත්, ගු ෑපනිශරයොදී පංච ධර්මයන් ඇසු ැ කිරීයමන් දු ැ ක ගත
ැකි වන්යන්ය.
142.
කල්යොණ මිතර ගු ැව යකු ඇසු ැ ක න යයොගොවච යො
යනොවිචො ො ගම් වැදීයම්දී පොයෙෝනො තැනට යනොපැමිණියම්දී වත්
පි ියවත් යනොකිරීයම්දී ෙඩුවම් ල්ැබීයමන්, ඒ ැම සුදුසු වැයඩ ි
යනොව ෙවො යයදීයමන් යමෝ ය නැති යවයි.
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143. ධර්ම විනය උයගනීයම්දී ෙ යනොසැල්කීයමන් සුදුසු කොල්යය ි ඒ
ඒ උයගනීයම් වැඩ අතපසු වීමක දී ෙඬුවම් ල්බො, නිසි පරිදි ඒ වැඩට
සුදුස්සකු වීයමන් ඔ ුයග් යමෝ ය ප වී යයි.
144. සම්භොවනීය භික්ෂූන් යවතට පැමිණ, “ස්වොමිනි, යමය යකයස් ෙ?
යම ි යත් ැම කියමක් දැ”යි විචො න්නො ට ෙ ඒ ඒ ධර්ම කො ණයන්
පි ිබඳ සැක තුනී වී යොයමන් යමෝ ය යගවී යයි.
145. බණ අසන තැනට පැමිණ ආෙ යයන් බණ ඇසීයමන් ඒ ඒ
තැන් ි අර්ථය පරකට යවයි. ධර්මඥානය දියුණු යවයි. යම් ආකො
සේධර්ම ශරවණ ය ්තුයවන් ෙ යමෝ ය දූරීභූත යවයි.
146. ක ැණු යනොක ැණු පි ිබඳ විමසීයම්දී යමයට ය ්තුව යමයයි,
යමය යම ි ය ්තුව යනොදීන් පැවැති වීමංසො බුේධියයන් යමෝ ය නැති
වී යයි.
147. ගින්න නිවොදැමීමට යනොයයක් උපොයයයෝ ඇත්තො . වතු
ඉසීයමන් එය නිේයවොත් ය ොඳට ම නිවී යනවො ඇත. යම් කියන ල්ේයේ
විතර්ක නිගර ය සඳ ො ඉතො ම ය ොඳ කරමය’යි සැල්ැකිය යුතුය.
148. යමයස් ඒ විතර්කයන් ප වී යොයමන් සිත අධයොත්මයය ි
පි ිටන්යන්ය. තැන්පත් වන්යන්ය. එක අ මුණකට බසින්යන්ය.
සමොධිය ල්බන්යන්ය.
149. පිරිසිදු කැමැති ත ැණයො දුගඳ මන කුණපයක් ඇයඟ් එල්්ල්ී
තියබනු දුටුයවොත් ඉක්මනින් එය තම ඇයඟන් ඉවත් ක ගැනීමට ක
යුතු ැම උත්සො යක ම යයයෙන්නො යස්, යම් විතර්කයන් තම සිත්
සතතින් ඉවත් ක ගැනීමට යයොගොවච යො විසින් ැම උත්සො යක් ම
ක යුත්යත්ය.
150. යම් විතර්ක සස යබොය ෝ කල්ක් පු ැදු යේ නිසො යම්වො ගැන
එපො වීම ඉයේට සිදු යනොයේ. විෂ යඝො සර්පයන් යකොත ම් පු ැදු
වුවත් නූවමනො විශ්වොසයය ි තබො යනොගන්නො යස් යමොවුන් ගැන ෙ
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විශ්වොසයක් යනොතබො ආෙ යක් යනොෙක්වො ැකි ත ම් වීර්ය ො උපොය
යයොදා, දු ට තල්්ලු කිරීම ම සැපයට ය ්තු බව සල්කනු.
151. ම ඇණයක් පිටතට ඇෙ දැමීමට කුඩො ඇණයක් යයොෙන
කම්ක ැවන් යමන් යම් විතර්කයන් බැ ැ ල්ීමට යම් ධර්මයන්
යයෙවීමට යයෝගොවච යො ෙක්ෂ විය යුතුය.
152. තමොයග් ශක්තියයන් යම් විතර්කයන් බැ ැ ල්ීමට අසමර්ථ
අවස්ථොවක වසයතොත් ඉක්මනින් වැි ිටියකු යවත පැමිණ ක ැණු
යනොසඟවො පරකොශ යකොට, එයට සුදුසු උපයෙස් ල්බොගැනීමට
යයෝගොවච යො මකු යනොවිය යුතු.
153. යම් කිසිම කරමයයකින් යමම විතර්කයන් බැ ැ ල්ිය යනොය න
යල්සින් ෙ ැණු යවයතොත්, උත්සො නැවැත්විය යුතු යනොයේ. ෙක්නට
එපො යෙයක් ගැන අප පි ිපදින්යන් ඇස එයින් ඉවත්ක ගැනීමයි. එයස්
ම එපො වූ යම්විතර්කයන්යගන් සිත යවන් ක ගැනීමය යම ිදී ක
යුතු වන්යන්. එකල්් ි එය ඉවත් යවනවො ඇත. යමයස් සිත පිරිසිදු
ය යින් නැවැත කමට නට බසිනු.
154. ඇතැම් විතර්කයන් යම් කරමයයනුදු නිවොගත යනොය න්නො .
එයස් යවයතොත්, තමනට පොඩම් ඇති ධර්ම යකොටස් ශේෙ නගො කිය
යුතු. අර්ථ සයයන් ශේෙ සයයන් යුත් ධර්ම පරයෙශයන් යවත ඇදී
ගිය සියතන් ඒ විතර්කයයෝ ගල්ො වැයටත්. එකල්් ි නැවැත කමට න්
වඩන්න.
155. යම් කරමය ඇසු ැ කිරීයමනුත් විතර්කයන් බැ ැ ල්ීමට යනො ැකි
යයොගොවච යො, බුේධ ගුණොදිය සඳ න් ල්ියො ගත් අත්යපොත එ ියට ඇෙ
ඒ යවනුවට ම බල්යයන් ත
ි යයොදා කිය යුතු. යත් ැම් යමයන ි ක
යුතු. යමයස් ගැඹු ැ බුදු ගුණ ෙ ම්ගුණට සිත නැමීයමන් ප න් වී
විතර්කයන්යගන් පිරිසිදු වන්යන්ය.
156.
තවත් යම් විතර්ක බල්පොනො බව යපයන් නම්, තමොයග්
පසුම්බියය ි ඇති උපක ණ එ ියට ඇෙ, ඒවො එක එක යවන්
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යකොටයගන එ ි පරයයෝජනොදියට සිත යයොදා සුළු කොල්යක් ගත ක නු.
යමයින් යම් තමොයග් අමුතු පු ැදු විතර්ක නිසො, කොමොදී බි ිසුණු විතර්ක
මග ැ යන්නො .
157. යමයස්ත් යම් විතර්කයන් ඉවත ෙමොගන්නට යනො ැකි නම් සිවු ැ
දුබල් තැන් බල්ො, ඒවො යගත්තම් ක යුතුය. එකල් ෙ එයට සිත
යයදීයමන් ඔවුන්යගන් නිෙ ස සැල්යසනවො ඇත.
158. විතර්ක නිගර ය සඳ ො නව කර්මොන්තවල් යනොයයදිය යුතුය.
කර්මස්ථොනයට බොධො පැමියණන ය යිනි.
159. විතර්ක නිගර ය සඳ ො එ ි මුල් ෙක්වො ක ැණු යසොයො බැල්ීම
ඉතො පරශස්ත කරමයයි. එනම්, යම් විතර්කයකින් භොවනොව ඇ ියර් නම්
එයට ය ්තුව යසොයන්න. ඒ ය ්තුවටත් තවත් ය ්තුවක් ල්ැයබනවො
ඇත. යමයස් මුල් ෙක්වො සිත ගමන් ක වීයම්දී විතර්ක පරවො ය විය ී
යයි. භොවනොවට ඉඩ සැල්යසයි.
160. විතර්කයන්යග් බල්පෑම අධික වන කල්් ි යයොගොවච යොට ආත්ම
ශක්තිය යපන්වීමට ස්ථොනය පැමියණයි. චතු ඞ්ග සමන්නොගත ම ො
වීර්යයක යයදීමය ආත්ම ශක්තිය යපන්වීම. ඒ වනො ි බල්වත් පු ැෂයකු
විසින් දුබල් එකකු අල්්ල්ො යපොි ක න්නො යස්, “ ‘යතෝ කව ි, මම්
කවය ක්ම් දැ’යි කියො ෙතින් ෙත තෙ යකොටයගන යකයස් ය ෝ ජය
ගන්යනමි” යි.
“කොමං තයචො ච න ො ැ ච - අට්ඨි ච අවසිස්සතු,
උපසුස්සතු යම ගයත - සබ්බන්තං මංසයල්ො ිතං”
යි කියන ල්ෙ ම ො වීර්යයක යයයෙනු. ඔබට ජය ල්ැයේ.
161. විතර්කයන් ැසි වීයම් ෙක්ෂ යයොගොවච යො යම් විතර්කයක් ඕනෑ
නම් එය සු ැවයි. එපො නම් යනොයගන සිටියි. යම් බල්ය ඔ ුට
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ල්ැයබන්යන් යයථෝක්ත කරමයන් පු ැදු කිරීයමන් වශී භොවය ල්ැබීයමන්
පසුවය.
162. ඔබයග් ිතවතකුට විපතක් පත් කල්් ි ඔබ කියපන්යන් ඇයි?
යග සිත
විතර්කයයන් යපය න ය යිනි. එබඳු ැගීම් ඔබයග්
සන්තොන යය් වැයඩන්නට ඉඩ යනොයෙනු.
163. ඔබ ව ෙ දු ැක යුතය
් ත් කිසිවකුට බියයකින් යනොයේ. එ ි නියම
යත් ැම වන අධයොත්මය කි ිටි ක න ස්වභොව ශක්තියක් එ ි තියබන
බව සල්කොගනිමිනි එය ක යුත්යත්.
164. ගුණය දියුණු කිරීයම් අෙ ස ෙ ඔබ විසින් යමයස් ම සල්කො එ ි
නියත යයොගි වන්නට උත්සො වඩන්න.
165. ඉවසීම ගුණයක් වන්යන් ිතවතුන් ිතවත්කම් පිරි තැනදී
යනොයේ. අනුන්යග් කථො ො අඩුපොඩුකම් නිසො සිත් කැල්ඹීමට නිසි
අවස්ථොයේදීය එය නියම ගුණය වශයයන් සැල්කිය යුතු වන්යන්.
166. ඇසු ැ ක න පිරිස ිතවත් නම් මනොප නම්, මමතරිය ක ැණොව
ක්ෂොන්තිය යන යම්වො ඉතිරි ඉතිරී ෙක්නට ල්ැයබනවො ඇත. එය ත්
පිරියස් ඒ මනොපකම් ීන යවන විට යයථෝක්ත ගුණ ෙ වඳ වී යන්යන්ය.
යම ි
ස යයොගොවච යො විසින් සිතොගත යුතුය.
167. ඉයධ කයච්චො භික්ඛු තොවයෙව යසො ත යසො යතො ය ොති, නිවොත
නිවොයතො ය ොති, උපසන්තූපසයන්තො ය ොති, යොව න තං අමනොපො
වචන පථො ඵුසන්ති. යයතො ච, යඛො භික්ඛයව, භික්ඛුං අමනොපො වචන
පථො ඵුසන්ති, අථ යඛො භික්ඛු ‘යසො යතො’ති යවදිතයබ්බො, ‘නිවොයතො’ති
යවදිතයබ්බො, ‘උපසයන්තො’ති යවදිතයබ්බො. නො ං තං, භික්ඛයව භික්ඛුං
‘සුවයචො’ති වදාමි යයො චීව පිණ්ඩපොත යසනොසන ගිල්ොන පච්චය
යභසජ්ජ පරික්ඛො ය තු සුවයචො ය ොති, යසොවචස්සතං ආපජ්ජති.
(කකචුපම සූතරය - මජ්ඣිම නිකොය)
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168. යයමක් ධර්මය ග ැ ක මින් ධර්මය පුෙමින් සුවච යේෙ, ය ්
වනො ි නියම සුවචයො ය.
169. ම ොජනයොයගන් ල්ැයබන කථො සුදුසු කොල්යය්ෙ විය ැකිය.
නුසුදුසු කොල්යය් ෙ විය ැකිය. සතය වශයයන් ෙ විය ැකිය.
යබො ැයවන් විය ැකිය. යමොය ොක් යස් ෙ විය ැකිය. ප ැෂ යස් ෙ
විය ැකිය.මමතරියයන්ෙ විය ැකිය. ත ය න් ෙ විය ැකිය.
අර්ථයයන් යුක්තව ෙ විය ැකිය. අනර්ථයයන් ෙ විය ැකිය. යම් ැම
අවස්ථො වන් ිම සිත යප ොගත යුතු යනොයේ.
170. ‘ම යපොය ොව ස මුල්ින් වනසො ෙමන්යනමැ’යි කෑගසො යගන
පැමිණි පු ැෂයයක් ඒ ඒ තැන ො මින් යක ගසමින් ම මුතර
ය මින් ෙඟල්යි. එයින් ම යපොය ොව නැති කිරීමට යනො ැකි බව අපි
ෙනිමු. තමො යවත එන අනුන්යග් නපු ැ වචන ගැන ෙ යයෝගොවච යො
විසින් සිතිය යුත්යත් ම යපොය ොවට සමොන අෙ සකි.
171. සොයමුත් යතල්ි කු කුත් රැයගන අ යස ි ෑප අඳින්නට යත්න
ක න්නකු යමන් ෙ, ගිනි සු කින් ම ගඟක් විය ො ෙමන්නට යත්න
ක න්නකු යමන් ෙ, අනුන් තමො යවත එල්්ල් ක වචන පථයන් ගැන
සල්කනු.
172. යෙපැත්යතන් ඇෙ කපන ම කියතකින් යසො ැන් ඔබයග් සි ැ
මස් කපන සමයය ි වුව ෙ යමත් සිතින් පරිබො ි ව යනොවසමැයි
අධිෂ්ඨොන ක ගත යුතුය.
173. ගසක් වවන්නො ඒ ගසට පැමියණන අනතු ැ පි ිබඳ දැනුම ප
ක ගත යුතුය. එය වැඩීමට සුදුසු යපොය ො දැනගත යුතුය. දැනයගන
ඒ අනුව වැඩ ක
යුතුය. සිත ෙන්නො විසින් ෙ එය අනතු ැ ෙත
යුතුය. එය වැඩීමට සුදුසු ගුණ දැනගත යුතුය. ඒ දැනීයමන් වැඩ ක න
කල්් ි ඒකොන්තයයන්ම අයපක්ෂො ක අයුරින් සිත දා වඩො ගත ැකි
වන්යන්ය.
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174. ගස ෙන්නො ගයස් මුල් ශුද්ධධ යකොට සුදුසු යපොය ො යයොදා
පොත්තිය තනො දිය ඉස වැයඩන යස් සකස් ක යුතු යස් සිත ෙන්නො
ෙ ශීල්ය පිරිසිදු යකොට ශීල්ය දියුණු වීමට සුදුසු සත්පු ැෂොශරයොදිය ෙ
සමොධිය ෙ සල්සො ල්ිය යුතය
ු .
175. ගස ෙන්නො නූවමනො අතු කපො ැරීම, අතුවල් තියබන දිමි කූඩු
මකුළු දැල්් ආදිය කඩො දැමීමයන යම් නූවමනො යේ ඉවත් ක න්නො යස්,
සිත ෙන්නො ෙ සියත් වැඩීමට බොධක ආව ණයන් ො උපක්යල්්ශයන්
සිඳ බිඳ ෙමො බො ි සංසර්ගයන් දු ැ යකොට පරඥා නමැති සො ය දියුණු
වන යස් සැල්සිය යුත්යත් ය.
176.
අකුසල්් දු ැ ක නු. විෙර්ශනොදි කුශල්යන් ි යයයෙනු.
ඒකොන්තයයන් ශොසන ගුණයයන් වර්ධනයට පත් විය ැකි වන්යන්ය.
177. මොතෘ ඝොතන, පිතෘ ඝොතන, අ න්ත ඝොතන, යල්ො ිතුප්පොෙන,
සංඝ යභෙ යන ආනන්තරිය කර්ම පස ෙ භික්ඛුනී දූසනය ෙ යන ක ැණු
සය සිත දාගැනීයම් වැඩට අන්ත ොය ක න බව සැල්කිය යුතය
ු .
යමයින් මුල්් පස නිවන ල්බොගැනීමටත් අනතු ැ යකය යි. භික්ඛුනී
දූසනය සුගතිය ල්බොගැනීමට අනතු ැ යනොක යි.
178. නියත මිථයො ෙෘෂ්ටිය ක්යල්ශයක් වශයයන් යපනී සිට ස්වර්ග
යමෝක්ෂ සම්පත්තීනට අන්ත ොය ක න බව සැල්කිය යුතුය.
179. පණ්ඩක - ති ච්ඡොන - උභයතොබයඤ්ජන යන විපොක වශයයන්
යයදුණු විපත්ති කො ණයයෝෙ ස්වර්ග යමොක්ෂ බොධක යයි ෙත යුතුය.
180. ආර්ය පුේගල්යනට අපවොෙ කිරීයමන් සිදු යවන විපත ඔවුන්
ව න්යස්ල්ොයගන් කමොවක් යනොල්ැබුයණොත් ස්වර්ග යමොක්ෂ
ධයොනොදියට බොධක වන්යන්ය.
181.
දැන පැමිණි ආපත්ති ස්කන්ධ සතට අයත් වැ දිෙ
බුදු ජොණන්ව න්යස්යග් ආඥාව ඉක්ම විසීම ය ්තු යකොටයගන ෙන
සිතට අනතු ැ ක න්යන් යයි ෙත යුතුය.
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182. පුේගල්යකුයග් ගුණයක් ය ෝ අගුණයක් ය ෝ යවන් යකොට
දැක්වීයම්දී ඒ පුේගල්යොයග්තත්ත්වය ප මුයවන් සල්කො බැල්ිය යුතුය.
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183. යමොනම ක ැණකදී ය ෝ අනුන් ට යදාෂොය ොපණය කිරීමට ය ෝ
යචොෙනො කිරීමට ඉක්මන් යනොවිය යුතය
ු .
184. සච්ඡන්ෙ ොග පරියභොගයත් නිච්ඡන්ෙ ොග පරියභොගයත් යෙක
සමොන ක න්නට ගිය අරිට්ඨඨ භික්ෂුව ල්ැබූ සකො ණ නිගර ය ඔබ විසින්
සැල්කිය යුතුය.
185. තමොට ඉදිරිපත් ැම ක ැණකදීම සමනුයුඤ්ජන - සමනුගො න සමනුභොසන යන තුනින් පිරිසිදු ක ගනියතොත් අෙ ස පැ ැදිල්ි යවනු.
ල්ේධිය ගැන පරශන
්
කිරීම සමනුයුඤ්ජන යයි. එ ි පි ිටුවො ල්ීම
සමනුගො නයයි. ය ්තුව විචොරීම සමනුභොසනයයි.
186. ස්වකීය ශොස්තෲන් ව න්යස්යග් අෙ ස යනොදැන ධර්මයත් විනයත්
ව ෙවො කීයමන් ො ගැනීයමන් ෙ උන් ව න්යස්යග් ආඥා චකරයටත්
ධර්ම චකරයටත් ප
ගැසීමසිදු යවයි. ශොස්තෲන් ව න්යස්ට ෙ
යෙෝෂොය ොපණයකි. තමො
ට ෙ දීර්ඝකොල්ීන අ ිතයයකි. (අල්ගේෙ මජ්ඣිම 1.2.2.)
187. ආගම ධර්මයය ි සඳ න් මොර්ග ඵල් ධර්මයන් ම ගිනි කඳකට
සමොන ක
ැකිය. අනොදි කොල්යක් මුළුල්්යල් ි මුල්් බැසයගන
ල්ියල්මින් පවත්නො ම ො යකයල්ස් වල්් කැල්ෑ බිස්ස ෙවො ල්ීමට සමර්ථ
වන ය යින්, යමබඳු ගිනි කඳක් චිත්ත සන්තොනයක ෙල්්වොගැනීමට නම්
එයට පට ැණි අකුශල් පොක්ෂික මඩ යගොය ො ැව විය වන ශමථ
විෙර්ශනො භොවනො නැමැති උණුසුමක් ප
ක ගැනීමට යබොය ෝ
කොල්යක් තු පු ුණු විය යුතු බව සැල්කිය යුතු.
188. බුේධ ධර්මය උගත යුත්යත් අර්ථච්ඡොයො මොතරයට යට වී යනොයේ.
ඒ ඒ ධර්ම පරයෙශවල්ින් ල්ැයබන නියම අර්ථයප දාගනිමින් එය
උයගනීමට යුතු බව සල්කනු. වියශෂයයන් ය ්ත්වනුගත අර්ථයය ි
පරීක්ෂො බුේධිය යයදිය යුතය
ු .
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189. පරීක්ෂො බුේධියයන් යතො ව උගත් ධර්මයන් දැනීම, යනොඉවසන
බව ය වත් යම් යම් ස්ථොනවල් සීල්ය, සමොධිය, විෙර්ශනොය, මොර්ගය,
ඵල්ය, වට්ඨටය, විවට්ඨටය යි තී ණයකට යනොපැමිණිය ැකි වන බව
සි ියට ගත යුතුය.
190.
අනුන්යග් වොෙයනට යදාෂොය ොපණය කිරීයම් උපයෙස්
අ ුල්ොගැනීයම් අෙ සින් ය ෝ අනුන් ආය ෝපණය ක වොෙයයන් මිදීම
සඳ ො ක ැණු අ ුල්ොගැනීයම් අෙ සින් ය ෝ බුේධ ධර්මය යනොඋගත
යුතුය.
191. යමයස් ගන්නො පර්යොප්තියට ‘අල්ගද්ධෙ පරියත්තිය’ යයි කියනු
ල්ැයේ. “සර්පයකු නගුයටන් ඇල්්ල්ීමක් වැනි බි ිසුණු වැඩක්” යනු එ ි
යත් ැමය.
192. බුේධ වචනය ඉයගන ල්ොභ යසොදියට
ඉයගනීම අල්ගද්ධෙ පරියත්තිය බව සල්කනු.

පැමියණන්යනමැයි

193. බුේධ වචනය උගන්නො තැනැත්තො විසින් “සීල්ය ඉගැන්වූ තැන
ඉයගන එය පු මි.” යි ෙ “සමොධි ආදිය ඉගැන්වූ තැන් ඉයගන ඒ ඒ
ගුණ පු ො උතුම් නිවන් පසක් ක මි.” යි ෙ අධිෂ්ඨොන යකොටයගන එයස්
ක යතොත් එය නිස්ස ණ පරියත්තියයි.
194.
තන් ව න්යස්ට අයිති
එයස් ය යින් ත් යනොවන අන්
පරියත්ති යෙකයි. යමයින් අල්ගද්ධෙ
නිස්ස ණ පරියත්තිය ම අයපක්ෂො

වනුයය් භණ්ඩොගොරික පරියත්තියයි.
ැමයෙනකුටම අයිති වනුයය් ඉතු ැ
පරියත්තිය දුකට ය ්තු වන ය යින්
ක යුතය
ු .

195. කුල්ලලූපමං යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යෙයසස්සොමි නිත්ථ ණත්ථොය,
යනො ග ණත්ථොය. (චතුය ොඝ නිත්ථ ණත්ථොය)
196. පසු කට සමොන යකොට යෙශනො ක ධර්මයය ි ැසිය න්නො
විසින් භයජනක ගංගොයවන් එත වූ තැනැත්තො එත වීමට උපකො
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වූ පසු කයර් තබොයගන යනොයන්නො යස් ශමථ විෙර්ශනො සංඛයොත
ධර්මයය ි ෙ ඡන්ෙ ොගය
යුතු බව සල්කනු.
197. ක්ෂීණොශරවයයෝ
ෑප -යේෙනො - සඤ්ඤා -සඞ්ඛො යන් පි ිබඳ
තණ් ො -මොන -දිට්ඨීන්යග් අභොවයෙ පශ්චිම ෙෘෂ්ටියයන් පූර්ව
ෙෘෂ්ටියයග් ගැනීයම් අභොවය ෙ ඇති කල්් ි, එනම් ආධයොත්මික ස්කන්ධ
විනොශය ඇති කල්් ි භයයන් ය ෝ තණ් ොයවන් ය ෝ තැතියනොගන්නො ු
යයි ෙත යුතු.
198. යල්ෝකයය ි ඇතැම් පුේගල්යයෝ බො ි පරිෂ්කො
විනොශය
ෙක්නො ු තැතිගනිති. එය ත් ක්ෂීණොශරවයයෝ එ ිදී තැති යනොගනිත්.
යශෝක යනොයකය ත්.
199.
යල්ෝකයය ි ඇතැම් පුේගල්යයෝ අධයොත්ම ස්කන්ධයන්යග්
විනොශයය ි තැතිගනිති. එය ත් ක්ෂීණොශරවයයෝ එ ිදී යශෝක
යනොයකය ති.
200. ෙෘෂ්ටිගතිකයො ට තරිල්ක්ෂණයට නගො ශුනයතො පරතිසංයුක්ත
ධර්මය යෙසන කල්් ි ප
වන්යන් තරොසයයකි.
201. යකරොධය වනො ි ප මුයවන් ම සිදු ක න්යන් තමොට ආශරය වූ
චිත්තයය් කැල්ැඹීම පමයණකි. එයකයන ි ම යනොනිවුයණ් නම් මුඛ
විකො යක් සිදු යකය යි. එයකයන ි නිවොගත යනො ැකි වී නම් නු
ඇට කරියො ක වයි. ඒ අවස්ථොයේදීවත් යනොසන්සිදිණි නම් ප ැස බස්
පිට ක වයි. එ දීි නිගන්නට යනො ැකි වුවය ොත් ඒ ඒ දිශොවන් බල්වයි.
එ ිදීත් ික්මවොගත යනො ැකි වූයය් නම්, ඇදීම් ආදිය සිදු ක වයි.එවිට
ෙ යනොනැවැතුයණ් නම් ෙඩු මුගු ැ ආදියට අත යවයි. තවත් දියුණුවට
ගියය ොත් ෙඩු මුගු ැ ආදියයන් අනුනට ප
යෙවයි. අන්තිමයය් දී
නිවො යනොදැමූ යම් බි ිසුණු යකරොධය ආත්ම ඝොතනයත් ප ඝොතනයත්
යකොට ම වනසක් ක න්යන්ය.
202. විචිකිච්ඡොව මංසන්දියකට සමොනය. ධනයක් ගත් පු ැෂයො
කොන්තො මොර්ගයය් පි ිටි මංසන්දි කට පැමිණ යකොයි මගින් යො යුතු
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දැයි තී ණය ක ගත යනො ැකිව එ ි නවතියි. එකල්් ි යසො ැ අවුත්
ඔ ුට විපත් පමුණුවති. එපරිේයෙන් ම, මූල් කර්මස්ථොනය යගන න
ු ්
යයොගොවච යොට බුේධොදීන් යකය ි විචිකිච්ඡොව උපන් කල්් ි
කර්මස්ථොනය වඩන්නට යනො ැකි යේය. ක්යල්්ශ මො ොදීනට ඉඩ
සැල්යසන්යන්ය.
203. පඤ්ච නීව ණයයෝ යප නකට කිරි යගොටුවට සමොනය. ඊ දිය
ක සියයක් දා ක් වත් ක ත් යනො ඳයි. සියල්්ල් බැස යයි. එපරිේයෙන්
ම පඤ්ච නීව ණයයන් යුත් පුේගල්යොයග් අභයන්ත යය ි කුසල්්
පි ිටන්යන් නැත.
204. කොම - වස්තු කොම, ක්යල්්ශ කොමයයෝ මස් කපන මන්නයට ෙ
මස් යල්ොඹුවට ෙ සමොනය. මස් යල්ොඹුව මතුයය ි මස තබො මන්යනන්
කපන්නො යස් යම්සත්ත්වයයෝ වස්තු කොමය සඳ ො ක්යල්්ශ කොමයයන්
තැයල්මින්, වස්තු කොමයන් මත්යත ි තබො ක්යල්්ශ කොමයයන් කැයපත්.
යපොි යවත්.
205.
නන්දි ොගය
මස් වැදැල්්ල්කට සමොනය. මස් වැදැල්්ල්
යබොය ෝයෙනො විසින් පතනු ල්ැයේ. මිනිස්සුෙ කොකොදී තිරිසන්නුෙ පතත්.
ආසො ක න්නො . යම් සත්ත්වයයෝ අවිෙයොයවන් මත් වී නන්දි ොගයට
පැමිණ,සංසො යට ආශොව උපෙවත්. මස් වැදැල්්ල් ෙ තැබූ තැබූ තැන් ි
ඇයල්යි. එයස් ම යම් සත්ත්වයයෝෙ නන්දි ොගයයන් බැඳී සස ට
ඇයල්ත්. දුකට පැමිණියත් එ ි යනොකල්කිය ත්.
206.

1. බුයද්ධධො යසො භගවො යබොධොය ධම්මං යෙයසති,
2. ෙයන්තො යසො භගවො ෙමථොය ධම්මං යෙයසති,
3. සයන්තො යසො භගවො සමථොය ධම්මං යෙයසති,
4. තියණ්ණො යසො භගවො ත ණොය ධම්මං යෙයසති,
5. පරිනිබ්බුයතො යසො භගවො පරිනිබ්බොනොය ධම්මං යෙයසති

35

යයොගොවචය ොපයෙශය

207.
බුදු ජොණන්ව න්යස්ටත්
ශරොවකයනටත් පි ියවත් පු න භික්ෂු
පරිය වන්නො , යනු ඔබ විසින් නිත
පිටිව ල්් වීමට ය ොඳ පිරිසක් ඉන්නො

උන්ව න්යස්යග් අධිගමල්ොභී
භික්ෂුණි උපොසක උපොසිකොයවෝ
යමයන ි ක
යුත්යත්, තමොට
බව සිතට ගනිමිනි.

208. යයමක් යතයම් ෙශ කථො වස්තුල්ොභී යවමින් අනුනට ෙ එයින්
යුක්ත වීමට අවවොෙ යෙයි ෙ, අනුශොසනො යෙයි ෙ, ය යතම බුදුව යනට
පරියය.
209. ඉච්ඡොව සත ආකො යකට යබදී ගියය්ය: ‘අතරිච්ඡතො, පොපිච්ඡතො,
ම ිච්ඡතො, අප්පිච්ඡතො’ යි. තමොට ල්ෙ ල්ොභයයන් යනොසෑ ී අනුන්යග්
ල්ොභයට ෙ ආශො කිරීම අතරිච්ඡතොවය. නැති ගුණ ැඟවීමෙ පි ිගැනීයම්
පමණ යනොදැනීම ෙ පොපිච්ඡතො ය. සැදැ ැ නැතිව සැදැ ැවතකු බව
ැඟවීම ෙ ,සිල්් නැතිව සිල්්වතකු බව ැඟවීම ෙ යම් නිසො සිදු යවයි.
කු ක කයම් ල්ක්ෂණයයකි. සැදැ ැවත් වත්
ඒ සැදැ ැය අනුනට
ැඟවීම ම ිච්ඡතො වය. එයින් යුත් තැනැත්තො පි ිගැනීයම් පමණ
යනොෙනියි. විෙයමොන ගුණය සැඟවීම ෙ පි ිගැනීයම් පමණ දැනීම ෙ
අප්පිච්ඡතො වය. යමය පු ැදු ක නු.
210. සිේපසය පි ිබඳ යදාය ොස් වැෙෑ ැම් සයන්තොසය දියුණු ක න්නො
ට ස්වකීය අභිමතොර්ථය සොර්ථක වන්යන් ඉතො ප සුයවනි.
211. යයොගොවච යොට වියේකය උතුම් සැපයතකි. ජන සම්බන්ධයයන්
යවන් ස්ථොනයක භොවනො ම්මණයක් යගන වොසය ක න්නො ට කොය
වියේකය සැල්ැයසයි. එය උපකො යකොටයගන පරථම ධයොනොදියක්
ල්බොගැනීම චිත්ත වියේකයයි. එය පොෙක යකොටයගන විෙර්ශනො වඩො
මොර්ග ඵල්යන් ල්ැබගැනීම උපධි වියේකයයි.
212.
ෑප ෙර්ශනයය් ආස්වොෙයයන් ගිජුකම වූ ෙර්ශන සංසර්ගය,
ආස්වොෙයය් ගිජුකමින් ප
වන ශරවණ සංසර්ගය, ආස්වොෙයය්
ගිජුකමින් කථොයේ සංසර්ගය, ආස්වොෙයය් ගිජුකමින් සයම්භොගයය්
සංසර්ගය, කොය ස්පර්ශයය් ආස්වොෙයට ගිජුකමින් වන කොය සංසර්ගය,
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යන යමයින් යවන් වීයමන් අසංසර්ගය ප
එයින් අවවොෙ ෙ දිය යුතුය.

ක ගත යුතුය. අනුනට

213. ගො ක ගො කය, ගො ක මුත්තකය, මුත්ත ගො කය, මුත්ත මුත්තක
ය යයි යකොටස් සත ෙත යුතුය.
i.

ii.

iii.

iv.

ඔබ ඇසු ැ ක න්නන් ඔබ සිත් නමො යපො ඹවොගැනීමට
උපස්ථොන ක න කල්් ි ඔබත් එයස්ම ඔවුන් යපො ඹවොගැනීමට
වැඩ ක යතොත් එයින් ගො ක ගො ක වන්යන්ය.
ඇසු ැ ක න්නන් එයස් උපස්ථොන ක තත් ඔබ
ෙක්ෂිණොර් යකු වශයයන් එ ි එ ඹ වැඩ ක යතොත් එකල්් ි
ගො ක මුක්තක වන්යන්ය.
ඇසු ැ ක න්නන් ෙක්ෂිණොර් භොවය සල්කො උපස්ථොන ක න
කල්් ි ඔබ ඔවුන් යපො ඹවොගැනීමට වැඩ ක යතොත් මුත්ත
ගො ක වන්යන්ය.
යෙපක්ෂයයන් ම ෙක්ෂිණොර් භොවය ඉදිරිපත් යකොටයගන වැඩ
ක යතොත් මුත්ත මුත්තක නම් වන්යන්ය.

214. යයොගොවච යො විසින් ගමනයය්දී ප
ක්යල්ශයක් සිටින
අවස්ථොවට ෙ, සිටීයම්දී ප
ක්යල්ශය ිදීමට ෙ, ිදීයම් දී ප
ක්යල්ශයක් ශයනයට පැමිණීමට ඉඩ යනොදිය යුතුය. මන්තරයයකින්
සර්පයකු මැඩගන්නො යස් ෙ සතු කු යබල්්යල්න් අල්්ල්ො තල්්ලු ක
ෙමන්නො යස් ෙ යකයල්සුන් ආකරමණය ක මින් ැසිරිය යුතුය. යම්
තැනැත්තො ආ ේධ වීරිය යයි කියනු ල්ැයේ.
215. ශක්ති පරිදි අවස්ථොව බල්ො යයොගොවච යො විසින් අනුනට අවවොෙ
ෙ දිය යුතුය. එය ෙශ කථො වස්තූන්යගන් යුක්ත යකොට සියුම් යත් ැම්
සමග දිය යුතුය.
216. අවවොෙය යෙන්නො එය සම්පූර්ණ කිරීමට අර්ථය ැඟවීම පමණක්
ක යතොත් එය පරමොණවත් යනොයේ. ය ්තු ස ිතව එය දැක්විය යුතු.
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217. ය ්තු ස ිත අන් ක ැයණ ි අසන්නන් සමොෙන් ක වො එ ි
උත්සො ය උපෙවමින් යතෙ ගන්වො එ ි ගුණ කියො ඔවුන් සතුටු ක වො
ඔයේ අනුශොසනොව සම්පූර්ණ ක න්න.
218. ඔබ අනුන්යග් ගුණ කියන්නට යොයම්දී එය සම්පූර්ණ යකොට ම
ක යුතුය. ඇතැමුන් ගුණ කියන්නට යගොස් පරකොශ ක න්යන්
අගුණයයකි.
219. අගුණ කීමට යනොයො යුතුය. ඉතො ආවශයක ක ැණක් වුවය ොත්
පරමොණවත් ව කිය යුතය
ු . ඇතැම් විට ඔබ කියන අගුණය ඒ
පුේගල්යොයග් සම්බන්ධයයන් ඈත් වූවක් ෙ විය ැකි ය යින් , යම ිල්ො
ඉක්මන් යනොවිය යුතුය.
220. අනුන් ො ක න ඔයේ ධර්ම සොකච්ඡොව ඔබටත් අනුන්ටත්
පිණිස යේ දැයි සල්කො බල්ො එ ි යයයෙනු.

ිත

221. සොකච්ඡොයේ දී පූර්ව කථොව පි ිටුවොගත යුතය
් ත් එයින් පසුව
ක න කථො සියල්්ල්ට ම එය පි ිට වන ය යිනි.
222. ගුණ වර්ණනොයේදී අසතය ක ැණු ඇතු ත් කිරීයමන් තමොයග්
නිර්ගුණ භොවය ය ි යේ. එය ත් එ ිදී ඔබ අතිශයින් ධොර්මික විය
යුතුය. මසු ැ යනොවිය යුතය
ු . ගුණමකු යනොවිය යුතුය.
223. යමොය ොතක් පොසො ඔයේ පරියභෝගයට පැමියණන ආනිසංස
රැසක් පරතයයේක්ෂො යකොට, ඔබ පරයයොජනයට ගන්නො වූ
යල්ෝකොමිසයය ි ආනිසංසවල්ට වැියයන් ආදීනව තියබන බව
සල්කනු. යයොගොවච ජීවිතයට බැසගත් තුන් වර්ගයකම ශරමණයයෝ යම්
යල්ෝකොමිසයය ි පටල්ැවී මො යොයග් අතට පත් වූ . යම්
යල්ෝකොමිසයය ි මු ො යනොවී
නුවණින් පරයයෝජනය ගත් එකම
යකොටසක් මො යොයගන් යේරී සංසො විමුක්තය
ි සල්සොගත් .
224. ගි ි යගයින් නික්ම ශරමණ භූමිය ැචි ක ඇතැම් යකයනක්
යල්ෝකොමිසයය ි යග සිත යපරමය බිඳගත යනො ී, ඔවුන් සමග ම
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ගැයටමින්, ගි ය
ි නුත් යනොයයක් ගුණ දුබල්කම්වල්ින් යුක්ත ය යින්
අපිත් යමත මින් වැඩ ක මු යයි යල්ෝකොමිසයය් මු ො වී, එයින් මත් වී
ශරමණකම ෙ සල්කොගත යනො ී මො යොයග් අතට පැමියණන්නො .
225. යමොවුන්යග් පිරි ීම දුටු තවත් යයොගොවච යකයනක්, “ජන
සංසර්ගය ය ්තුයවන් ඔවු ු පිරි ුණ . යමයට ය ොඳ ම උපොය
අ ණයගත වීමය.” යනු සල්කො වනගත වී ජීවිතය පැවැත්වීමට
වැටුණ . යල්ෝකොමිසයය් ආදීනවය යනොසැල්කු ය යින් ආ ණයක
පරතිපත්තියට ැචි ම ොජනයොයග් යක ව ක් නැති සත්කො ොදියට මු ො
වී චිත්ත භොවනොයවන් යතො ව කල්් යගවමින් මො යොයග් අතට
පැමිණිය .
226. ප මුවන ො යෙවන තොපස යෙයකොටසයග් පිරි ීම දුටු තුන්යවනි
ශරමණ යකොටසට ගි ි සංසර්ගයය් ආදීනව
ො යල්ෝකොමිසයය ි
ආදීනවත් වැට ිණි. එය යින් ඔවු ු ම කැල්ෑවට වැදී ගස්වැල්්වල්
යකො යපොතු යගි අල් මුල්් ආදිය කො ජීවිතය යගවන්නටපටන්ගත් .
අන්තිමයය් දී දුබල් වූ ඔවු ු ජීවිතොශොයවන් ගම්වල්ට වැෙ, ගම් ෙ ැවනට
ශිල්්ප ශොස්තර උගන්වමින් එයින් ල්ෙ ල්ොභොදියට ගිජුව මො යො අතට
පැමිණිය .
227. යම් තුන් යකොටයස් ම පිරි ම
ී ත් ඊට ය ්තුත් ය ොඳින් පරීක්ෂො ක
සත වන යකොටස අ ණයගතව
යල්ෝකොමිසය සර්වපරකො යයන්
පරතික්යෂ්ප යනොයකොට පරතයයේක්ෂොයයන් යුක්තව ඒවො පරියභොග
ක මින් භොවනො යකොට මො යොයග් බල්ය ඉක්මවූ උතුම් ගුණයට
පැමිණිය .
228. මො යොයග් අෙර්ශනයට පැමිණීමට චිත්ත භොවනොයේ යයදී පරථම
ධයොනොදිය ල්බො එය ම පොෙක යකොටයගන
විෙර්ශනොව
වැිය යුතුය. විෙර්ශනො පොෙක ධයොනයට සමවත් යයොගොවච යොයග්
ඥාන ශරී ය මො යොට දැක්ක යනො ැක්ක.
229. දැ ැමි සභොග පිරිසකය, ඔබටරැස් වීමට ඇත්යත්. එ ිදී ඔබ විසින්
ක යුත්යත් ෙශ කථො වස්තු නිශරිත ධර්ම කථොවක් ඇසීම ය ෝ ඇස්වීමය.
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එයස් නැතය ොත් මූල් කර්මස්ථොනය යමයන ි කිරීම ය ෝ සමවතක්
සිතට යගන සිටීම ය ෝ යේ.
230. ජොතයොදී දුක් යගොඩකට යට වී වොසය යකය මින් එබඳු යේ ම
පරියයසනය (යසවීම) යකයර් නම්, එය අනොර්ය පර්යය්ෂණය’යි ෙත
යුතුය.
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231. ආර්ය පර්යයෂණය නම්:‘‘කතමො ච, භික්ඛයව, අරියො පරියයසනො? ඉධ, භික්ඛයව, එකයච්චො
අත්තනො ජොතිධයම්මො සමොයනො ජොතිධයම්ම ආදීනවං විදිත්වො අජොතං
අනුත්ත ං යයොගයක්ඛමං නිබ්බොනං පරියයසති, අත්තනො ජ ොධයම්මො
සමොයනො ජ ොධයම්ම ආදීනවං විදිත්වො අජ ං අනුත්ත ං යයොගයක්ඛමං
නිබ්බොනං පරියයසති, අත්තනො බයොධිධයම්මො සමොයනො බයොධිධයම්ම
ආදීනවං විදිත්වො අබයොධිං අනුත්ත ං යයොගයක්ඛමං නිබ්බොනං
පරියයසති, අත්තනො ම ණධයම්මො සමොයනො ම ණධයම්ම ආදීනවං
විදිත්වො අමතං අනුත්ත ං යයොගයක්ඛමං නිබ්බොනං පරියයසති, අත්තනො
යසොකධයම්මො සමොයනො යසොකධයම්ම ආදීනවං විදිත්වො අයසොකං
අනුත්ත ං
යයොගයක්ඛමං
නිබ්බොනං
පරියයසති,
අත්තනො
සංකියල්සධයම්මො සමොයනො සංකියල්සධයම්ම ආදීනවං විදිත්වො
අසංකිල්ිට්ඨඨං අනුත්ත ං යයොගයක්ඛමං නිබ්බොනං පරියයසති. අයං,
භික්ඛයව, අරියො පරියයසනො. (පොස ොසිසුත්ත- මජ්ඣිම නිකොය - අරිය
පරියයසන)
(බුේධ චරිතය යම ි සඳ න් යේ. කියවිය යුතය
ු .)
232. සද්ධධොව, විරිය, සතිය, සමොධිය, පඤ්ඤාව යන යම් ගුණයන් දියුණු
ක න කොට වූවත් ධර්ම පරතයක්ෂ ක ගැන්යම් අවස්ථොව සල්සොගත
ැකි වන්යන්ය.
233.
ධර්මය ඉයගනීම එයකකි. එ ි පරතයක්ෂ අවයබෝධයක්
සල්සොගැනීම යවන වැඩකි. යනොපසුබට වීර්යයයකින් උගත් ධර්මය
අනුව පි ියවයත ි යයදීම පරතයක්ෂ අවයබෝධය සල්සො යෙයි.
234. සංසො යය ි යනොයයකුත් දුක් පිරී ඇති බව කොටත් යපයනයි.
එය ත් එ ි ඒ දුකින් උකටල්ී වී යවන් වීමට ඉඩ යනොයෙන්යන්
කොමොල්ය තෘෂ්ණොල්යයෝය.
235.
සත්ත්වයනට ඇති තෘෂ්ණොව භවයයන් භවයත් ඵල්යයන්
කර්මයත් එකතු යකොට ෙක්වයි. යමයස් තෘෂ්ණොයේ වැඩය බල්වත්ය.
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236.
පැවිදි බිමට පත් තැනැත්තො තමොට ල්ැයබන සිවුපසය
තෘෂ්ණොයවන් මැි මැඩී පරතයයේක්ෂොවක් නැතිව ව ඳයතොත් ඔ ු මුව
වැේදායග් පොශයට අසු වී එ ි ල්ැග ඉන්නො මුවොට සමොනය.
237. අටපිරික පමණක් පරි ණය ක න යයොගොවච යො වි ො ස්ථොන
පරියවන උපට්ඨඨොකොදීන් යකය ි ඇල්්මක් නැත.
චොතුද්ධදියසො අප්පටියඝො ච ය ොති,
සන්තුස්සමොයනො ඉතරීතය න;
පරිස්සයොනං ස ිතො අඡම්භී,
එයකො චය ඛග්ගවිසොණකයප්පො.
(ඛග්ගවිසොණසුත්ත - සුත්ත නිපොත)
238. දුටු යෙයය ි දුටු මොතරයයන් නැවතීමත් ඇසූ යෙයය ි ඇසූ පමණින්
නැවතීමත් මුතයය ි මුත මොතරයයන් නැවතීමත් ඉන්ද්රිය සංව යයි.
අවයොයස්ක සුඛ යයි කියන ල්ේයේ එයයි.
239. අ ණය වොසයට පරතයය සම්පත්ති සතය කි. ආර්ය ශීල්ය, ආර්ය
ඉන්ද්රිය සංව ය, ආර්ය සති සම්පජඤ්ඤය.
240. යම් යකනකුට යම් පරතය සත නැත්නම් ඔ ට
ු අ ණය වොසය
සමෘේධ යනොයේ. තිරිසනුන්යග් වොසය යමනි.
241
තයඤ්ච, ආවුයසො, භික්ඛුං පය අයක්කොසන්ති පරිභොසන්ති
ය ොයසන්ති විය යසන්ති, යසො එවං පජොනොති – ‘උප්පන්නො යඛො යම
අයං යසොතසම්ඵස්සජො දුක්ඛ යවෙනො. සො ච යඛො පටිච්ච, යනො අපටිච්ච.
කිං පටිච්ච? ඵස්සං පටිච්ච’. යසො ඵයස්සො අනියච්චොති පස්සති, යවෙනො
අනිච්චොති පස්සති, සඤ්ඤා අනිච්චොති පස්සති, සඞ්ඛො ො අනිච්චොති
පස්සති, විඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති පස්සති. තස්ස ධොතො ම්මණයමව චිත්තං
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පක්ඛන්ෙති පසීෙති සන්තිට්ඨඨති අධිමුච්චති.
- මජ්ඣිම නිකොය)

(ම ො ත්ිපයදාපම සුත්ත

242 තයඤ්ච, ආවුයසො, භික්ඛුං පය අනියට්ඨඨ ි අකයන්ත ි අමනොයප ි
සමුදාච න්ති – පොණි සම්ඵයස්සනපි, යල්ඩ්ඩු සම්ඵයස්සනපි, ෙණ්ඩ
සම්ඵයස්සනපි, සත්ථ සම්ඵයස්සනපි. යසො එවං පජොනොති – ‘තථොභූයතො
යඛො අයං කොයයො යථො භූතස්මිං කොයය පොණි සම්ඵස්සොපි කමන්ති,
යල්ඩ්ඩු සම්ඵස්සොපි කමන්ති, ෙණ්ඩ සම්ඵස්සොපි කමන්ති, සත්ථ සම්ඵස්සොපි
කමන්ති. වුත්තං යඛො පයනතං භගවතො කකචූපයමොවොයෙ :
‘‘උභයතො ෙණ්ඩයකන යචපි, භික්ඛයව, කකයචන යචො ො ඔච කො
අඞ්ගමඞ්ගොනි ඔකයන්තයයුං, තතරොපි යයො මයනො පදූයසයය න යම යසො
යතන සොසනකය ො’’ති. ආ ද්ධධං යඛො පන යම වීරියං භවිස්සති
අසල්ලල්ීනං, උපට්ඨිතො සති අසම්මුට්ඨඨො, පස්සයද්ධධො කොයයො අසො යද්ධධො,
සමො ිතං චිත්තං එකග්ගං. කොමං දානි ඉමස්මිං කොයය පොණි සම්ඵස්සොපි
කමන්තු, යල්ඩ්ඩු සම්ඵස්සොපි කමන්තු, ෙණ්ඩ සම්ඵස්සොපි කමන්තු, සත්ථ
සම්ඵස්සොපි
කමන්තු,
කරීයති
ිෙං
බුද්ධධොනං
සොසන’න්ති.
(ම ො ත්ිපයදාපම සුත්ත - මජ්ඣිම නිකොය)
243 තස්ස යච, ආවුයසො, භික්ඛුයනො එවං බුද්ධධං අනුස්ස යතො එවං
ධම්මං අනුස්ස යතො එවං සඞ්ඝං අනුස්ස යතො උයපක්ඛො කුසල්නිස්සිතො
න සණ්ඨොති. යසො යතන සංවිජ්ජති සංයවගං ආපජ්ජති – ‘අල්ොභො වත
යම, න වත යම ල්ොභො, දුල්ලල්ද්ධධං වත යම, න වත යම සුල්ද්ධධං, යස්ස
යම එවං බුද්ධධං අනුස්ස යතො, එවං ධම්මං අනුස්ස යතො, එවං සඞ්ඝං
අනුස්ස යතො,
උයපක්ඛො
කුසල්නිස්සිතො
න
සණ්ඨොති.
(ම ො ත්ිපයදාපම සුත්ත - මජ්ඣිම නිකොය)
244.

ම ො සොය ොපම සුතත
්

245.

චූල් යගොසිඞ්ග

246.

ම ො යගොසිඞ්ග
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247. ශරමණයයෝ යයි ෙ, යයොගිව ැ යයි ෙ, යයොගොවච යයෝ යයි ෙ ඔබට
කියනවො ඇත. ඔබ විසින් එ ි යත් ැම දැනයගන යත් ැමට ගැ යපන
යල්සින් වැඩ ක න්නට සිතට ගත යුතුය.
248. කොමච්ඡන්ෙය ණය ගැනීමකට සමොනය. ණයයන් බැඳුණු මිනිසො
ණය ිමියන් යකොත ම් බැන්නත් තැළුවත් ඉවසිය යුතය
ු . කොමච්ඡන්ෙය
නිසො ෙ යම් ඉවසුම ප
වන්යන්ය.
249. වයොපොෙය ය ෝගයකට සමොනය. පිත් යල්ින් යපය න්නො මධු
ශර්ක ොදිය දුන්නත් එ ි සය යනොවිඳියි. ‘තිත්තය තිත්තය’යි කියමින්
ඒවො වමො යි. එපරිේයෙන් ම වයොපොෙයයන් යුත් තැනැත්තො ිත කැමැති
ආචොර්ය උපොධයයොදීන් විසින් ඕවොෙ ක නු ල්බනුයය් මඳකුත්
යනොගනිති. ඔබව න්යස්ල්ො මට බල්වත් යල්ස පීඩො ක නවො යයි කියො
ගි ි යවයි. පිත්ත ය ෝගියො මධු ශර්ක ොදී සය යනොවිඳීන්නො යස්
වයොපොෙයයන් යුත් තැනැත්තො යකරොධයයන් ආතු ය යින් ධයොන සුඛොදි
යභ්ෙ ශොසන සය යනොවිදියි.
250. ීන මිද්ධධය බන්ධනොගො යට සමොනය. උත්සවයක් ඇති දිනයයක
බන්ධනොගො ගත
වූ
තැනැත්තොට
එ ි
සම්පත
විඳින්නට
යනොල්ැයබන්යන්ය. එපරිේයෙන් ම ධර්ම ශරවණොදියක දී, ීන මිද්ධධය
යයන් බැදීම නිසො එ ි සය විදීමට යනොල්බයි.
251. කුක්කුච්චය දාසත්වයට සමොනය.
252. සම්මො දිට්ඨියය් උත්පොෙය සඳ ො ධර්මයයෝ යෙයෙයනක් පරතයය
වන්නො . ඔ ු කව ු ෙ ? ප යතොයඝොසය, යයොනියසො මනසිකො ය
යන යෙයෙනොය. (ම ොයවෙල්ලල්සුත්ත - මජ්ඣිම නිකොය)
253.

“කථං පනොවුයසො, ආයතිං පුනබ්භවොභිනිබ්බත්ති ය ොතී” ති?

‘‘අවිජ්ජො නීව ණොනං යඛො, ආවුයසො, සත්තොනං තණ් ො සංයයොජනොනං
තතර තතරො භිනන්ෙනො – එවං ආයතිං පුනබ්භවොභිනිබ්බත්ති ය ොතී’’ති.
(ම ොයවෙල්ලල්සුත්ත - මජ්ඣිම නිකොය)
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254 ‘‘කථං පනොවුයසො, ආයතිං පුනබ්භවොභිනිබ්බත්ති න ය ොතී’’ති?
‘‘අවිජ්ජො වි ොගො යඛො, ආවුයසො, විජ්ජුප්පොදා තණ් ො නිය ොධො – එවං
ආයතිං පුනබ්භවොභිනිබ්බත්ති න ය ොතී’’ති. (ම ොයවෙල්ලල්සුත්ත - මජ්ඣිම
නිකොය)
255. චක්ඛු ආදි ඉන්ද්රියයයෝ පස්යෙනො යගොච විසින් ෙ, විසය විසින්
ෙ නන් වැෙෑ ැම් යවති. යගොච විෂයොනුභොවය ෙ නන් වැෙෑ ැම් යවයි.
මයනොේවොරිකවැ ය ෝ පඤ්චේවොරිකවැ ය ෝ ප
වන ජවන මනස ම
ඔවුනට පි ිස ණයි. චක්ඛු විඤ්ඤාණොදිය තමතමොට අයත් කෘතය
පමණකි ක නුයය්.
256. පරඥායේ පරයයෝජනය නම්, අභිජොනනය, පරිජොනනය, ප ොනය යන
කරියො තුනයි.
257. මි ිරි අඹ යගියක් ව ඳනු රිසියයන්නො අඹ පැ යට වයට්ඨ
යතොතැන්නක් ත යකොට බැඳගනියි. ක ය යගන කල්ින් කල් පැන් ඉස,
දිය පිට යනොයන යස් මිය ත යකය යි. ඟ තියබන වැල්් ෙ, වියල්ි
ෙඬු ෙ, දිමි යගොටු ෙ,
දැල්් ෙ ඉවත ල්යි. උදැල්්ල් යගන කල්ින් කල්
මුල්්වල් පස බු ැල්් ක යි. යමයස් යම් ක ැණු පස යනොපමොව ක න්නො
ට ඒ අඹ පැල්ය ැකක් වී වැඩී අඹ යගි යෙයි. එයස්ම ශීල්ය කිමින්,
කල්ින් කල් සප්පොය බණ අසමින්, සමථය දියුණු ක මින්, ධර්ම
සොකච්ඡොයවන්, සත්තොනුපස්සනොවන් වඩමින් යම් කටයුතු ක න කල්් ි
යම් ක ැණු පසින් අනුගෘ ිත වූ සම්මො දිට්ඨිය අර් ත් ඵල්ය යෙයි.
258
චතුපොරිසුද්ධධිසීල්ඤ් ි පූය න්තස්ස, සප්පොයධම්මස්සවනං
සුණන්තස්ස,
කම්මට්ඨඨොයන
ඛල්නපක්ඛල්නං
ඡින්ෙන්තස්ස,
විපස්සනොපොදිකොසු අට්ඨඨසමොපත්තීසු කම්මං කය ොන්තස්ස, සත්තවිධං
අනුපස්සනං භොයවන්තස්ස අ ත්තමයග්ගො උප්පජ්ිත්වො ඵල්ං යෙති.
(ම ොයවෙල්ලල් සුත්ත වණ්ණනො - මජ්ඣිම නිකොය අට්ඨඨකථො)
259. අයන්තො නිය ෝධයය ි පංච පරසොෙය කරියොමය පරවෘත්තිය පවත්නො
සමයය ි අ ෑප ධර්මයයෝ පරසොෙයනට බල්වත් යස් පරතයය වන්නො .
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යයමක් ඒ පරවෘත්තිය නි ැේධ යකොට නිය ොධ සමොපත්තියට සම
වැදුයණ් ෙ ඔ ුයග් නිය ොධය තු පංච පරසොෙයයෝ ආයුස (ජීවිතින්ද්රිය)
නිසො පවතියි. ආයුස උස්මය (කර්මජ යතයජොධොතුව) නිසො පවතියි.
කර්මජ යතයජොධොතුව ජීවිතින්ද්රිය නැතිව යනොසිටින ය යින් ආයුව
උස්මය ත් උස්මය ආයුවත් පරතිබේධ යකය ති. දැල්්යවන ප නක ගිනි
දැල්්ල් නිසො ආයල්ෝකයත් ආයල්ෝකය නිසො දැල්්ල්ත් පැයනන්නොක් යමනි.
260. කර්මජ යතයජොධොතුව ගිනි දැල්්ල් යමනි. ජීවියතන්ද්රිය ආයල්ෝකය
යමනි. ප යන් ප
වන ගිනි දැල්්ල් ආයල්ොකය රැයගන උපදියි.
261. ම තැනැත්තොයග්ත් නිය ොධ සමොපත්තියට සමවන්න ුයග්ත්
යවනස :i. ම

තැනැත්තොයග් කොයසඞ්ඛො (අස්සොස - පස්සොස) නැත.

ii. වචීසඞ්ඛො (විතක්ක - විචො ) නැත.
iii. චිත්තසඞ්ඛො (සඤ්ඤා - යේෙනො) නැත.
iv. ආයු ( ෑප ජීවිතින්ද්රිය) නැත.
v.
vi.

උස්මය (කර්මජයතයජොධොතුව) නැත.
ඉන්ද්රියයයෝ නට .

නිය ෝධය සමවන්න ුට i, ii, iii නැත. iv අපරික්ෂීණය. v. උස්මය
යනොසන්සිදිණි. vi ඉන්ද්රියයයෝ වියශෂයයන් ප න් වූ .
262. කරියොමය ව පවත්නො පරසොෙවල්ට බො ි අ මුණු ැයපන කල්් ි
ඉන්ද්රියයයෝ පීඩොවට පැමියණත්. සත මං න්දියක තැබූ කැඩපතක්
යස් දුවිල්ිවල්ින් කි ිටි වන්නො යස් කිල්ිටි යවත්. නිය ොධ සමොපත්ති
ඇතු ත පවත්නො ඒ ඉන්ද්රියයයෝ යකොපුවක ෙමො තැබූ කැඩපතක් යස්
බබල්ත්.
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263. සත්ත්වයයෝ අනිෂ්ට අකන්ත අමනොප යේ යනොවැයඩන යල්සටත්
ඉෂ්ට කොන්ත මනොප යේ වැයඩන යල්සටත් පරොර්ථනො යකය ති. එය රි
යනොයයි. වැ දීමට ය ්තුව සත්පු ැෂයන් යනො ැඳිනීම, සත්පු ැෂ ධර්ම
යනොදැනීම, යස්වනය ක යුතු වූ ෙ යනොක යුතු වූ ෙ ධර්ම යනොදැනීම
යන ක ැණුය.
264.

යකොසම්බිය සූතය
ර - 1.5.8

265.

බරහ්මනිමන්තනික සූතරය - 1.5.9

266.
මො තජ්ජනිය සූතරය
පණ්ණොසකය)

- 1.5.10

(මජ්ඣිම නිකොය - මූල්

267. පර්වත බෑවුමක තණයකො වැටී පල්් වී ගිය ජල්ය ඇති තැන
ගැඹු ට යපයනයි. ල්ීයක් ඔබො බල්න්නකුට පිටි පතුල් යතයමන ත ම්
වත් යනොයේ. එපරිේයෙන් යම් තොක් ොග -ේයේෂ - යමො ොදිය ප
යනොයවන තොක් පුේගල්යො ැදිනගැන්මට යනො ැකිය. යසෝවොන්
යසෙගැමි අනොගොමී
ත් යස් යපයනයි. යම් කයල්ක ොගොදිය ප
වුයණොත් එකල්් ි ත්තයො දුෂ්ටයො යමෝඩයො යයි ැයගයි. යමයස්
ය යින් යමොවුන් පුේගල්යන් පරමොණ ක ෙක්වන ය යින් ොගොදී ු
‘පමොණක ධම්ම’ යයි කියනු ල්ැයබත්.
268. ොගය ඉපෙ පුේගල්යො මඩනො ය යින් කිඤ්චන යයි කියති.
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